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وأ ـة  ينورتكلإ تناكأ  ءاو  سـ  ، ةط ــ ساو وأ  لك  ــ ش يأ  يف  ه  ــ لقن وأ  باتكلا  اذھ  راد  ــ صإ ةداعإب  حم  ـ سي ال 
ة، ـــ يكیناكیم

. رشانلا نم  يطخ  نذإ  نود   ، عاجرتسالاو نيزختلا  وأ   ، لیجستلا وأ   ،« يبوكوتوف  » خسنلاب ريوصتلا  كلذ  يف  امب 





سرھفلا

ةمدقم

تنرتنإلا اسسؤم  ناخ  بوبو  فریس  تنیف 

يلزرنریب میت 

email ينورتكلإلا ديربلا  عرتخم  نوسنیلموت  يار 

hotmail ينورتكلإلا ديربلا  سسؤم  ایتاھب  رباص 

لجوج اسسؤم  نيرب  يجریسو  جياب  يرال 

بویتویلا وسسؤم  ميرك  ديواجو  نیشت  فیتسو  يلریھ  داشت 

facebook يعامتجالا لصاوتلا  عقوم  سسؤم  جریبركوز  كرام 

e-books ةینورتكلإلا بتكلا  رصع  ةيادب  تراھ  لكيام 

مابس ماظن  ركتبي  كروث  يراغ 

Microsoft سسؤم ستیغ  لیب 

Apple ةكرشل دعاسملا  سسؤملا  زبوج  فیتس 

وھاي اسسؤم  ولیف  دیفيدو  غناي  يریج 

paypal يسسؤم نشتیفیل  سكام  لیت  رتیب 

ةیسورياف ةدود  لوأ  عرتخم  سيروم  تربور 

Wikipedia سسؤم زليو  يمیج 

flickr اسسؤم انيرتاكو  ترویتس 

twitter سسؤم يسرود  كاج 

WordPress سسؤم جيونیلوم  تام 

amazon.com سسؤم سوزیب  يرفیج 



WhatsApp قیبطت اسسؤم  موك  ناجو  نوتكأ  نايرب 

Viaweb عقوم سسؤم  ماھارج  لوب 

del.icio.us سسؤم رتشاش  اوشوج 

Trip Advisor سسؤم رفوك  نفیتس 

نوبورغ سسؤم  نوسام  وردنأ 

instagram اسسؤم رغيارك  لكيامو  مورتسیس  نیفیك 

DIGG زور نیفیك 

AlibabaGroup سسؤم نوي ) ام –   ) وأ ام  كاج 

zappos.com ينورتكلإلا سوباز  رجتم  سسؤم  ياش  ينوت 

linkedin سسؤم نامفوھ  دیير 

Netflix سسؤم زقنتساھ  دير 

storify سسؤم نامد  رییفاخ 

Dropbox سسؤم نوتسدوھ  ويرد 

orkut سسؤم نتكوكويوب  تكروأ 

napster سسؤم جنیناف  نوش 

Bittorrent عرتخي نیھوك  مارب 

craigslist سسؤم كراموین  غيرك 

skype سسؤم مورتشنيز  سالكین 

هوجولا تاریبعت  عرتخم  ناملاف  توكس 

رتیغیفان بیكستین  حفصتم  عرتخم  نسردنآ  كرام 

تنرتنإلا ربع  ةثداحملا  عرتخم  ننيراكوأ  وكراج 

livegournal سسؤم كيرتابزتیف  دارب 

ebay سسؤم رايدیموأ  رییب 



wikileaks سسؤم جناسأ  نایلوج 

keek سسؤم كیشيار  قاحسإ 

myspace سسؤم نوسردنأ  موت 

firefox سسؤم سور  كالب 

(4chan  ) سسؤم لوب  رفوتسيرك 

godaddy.com سسؤم زنوسراب  بوب 

RSS عرتخم زتراوس  نورأ 

Tango اسسؤم نوتیس  كيرإو  زار  يروأ 

Vimeo اسسؤم نيالك  كازو  كيودول  كیج 

scribd سسؤم ناك  رلدأ  بيرت 

نثراو دیفيدو  رنورج  تيراغ 

ask.com اسسؤم زماربأ  ناثانوج 

Summly قیبطت سسؤم  ویسيولاد  كن 

TwitMail سسؤم ديزلا  حلاص 

رداصملا



ةمدقم

رییغت يف  حضاو  لكشبو  تمھسأ  يتلا  ةباشلا  تاقاطلا  نم  ریثك  كانھ 
نم ریثك  ترھظ  ةیضاملا  تاونس  رشعلا  لالخ  يفو   ، ةیتوبكنعلا ةكبشلا  ريوطتو 

، رشبلا نم  نیيالملا  ةایح  رییغت  يف  ریبك  لكشب  تمھسأ  يتلا  ةینقتلا  تاروطتلا 
مھضعب لصي  مل  نيذلا  بابشلا  نم  مھ  تاجتنملا  هذھ  ءارو  فقي  نم  بلغأ  نإو 

. رمعلا نم  نیثالثلا  ىلإ 

عقاومو ةیكذلا  فتاوھلا  روھظو  ةثيدحلا  تالاصتالا  لئاسوو  تنرتنإلا  روطت  عمف 
يف تمھسأ  تاینقتو  تاجتنمل  ةديدج  قاوسأو  قافآ  تحتُف  ؛  يعامتجالا لصاوتلا 
فالآ دعبي  نم  ىتحو  انلوح  نم  عم  انلصاوت  قرطو  ةیمویلا  انتاداع  رییغت 

. انع تارتمولیكلا 

اوموقي مل  تاجتنمل  تارالودلا  تارایلمب  ردقت  ةورث  عمج  بابشلا  ءالؤھ  ضعب 
فرعتیل ةحاسم  داجيإ  وھ  هب  اوماق  ام  لج  ناك  لب  ؛  اھئارش وأ  اھعیب  وأ  اھعینصتب 
راكفألا هذھبو   ، ةیمویلا انتایح  عقاو  يف  ریبك  ریثأت  مھل  حبصأو   ، اھیلإ سانلا 

لبق ریغصلا  دي  ىلإ  قباستت  ةینقتلا  تحبصأو   ، ةایحلا نازیم  ریغت  تاعارتخالاو 
، عباصألا فارطأ  دنع  ءيش  لك  حبصأ  اھعقاوو ..  ةایحلا  موھفم  اھعم  ریغتو   .. ریبكلا

يرتشتو  ، كتبرعب قوستت   .. كشارف يف  تنأو  هرسأب  ملاعلا  ةرايز  عیطتستو 
ىھتنا ًالاح  ةیئامنیس  ًامالفأ  دھاشت   ، تاظحل يف  برغلاو  قرشلا  نم  تاجتنم 

يف كل  ًاقيدص  كراشت   .. ًاثيدح عباطملا  نم  جرخ  كلذك  ًاباتك  أرقتو   ، اھنم ريوصتلا 
هجول ًاھجو  ًاموي  مھارت  مل  كل  ءاقدصأ  كراشتو   .. هتابسانم ىدحإ  ضرألا  عاقب  رخآ 
كقدنف يف  كتفرغ  زجحت   .. ةراق يف  نكسي  مكنم  لك  نوكي  دقو   ، مھراكفأو مھءارآ 
تنأو اھلخاد  يف  لوجتتو   ، اھدھاشتو  ، تارتمولیكلا فالآ  كنع  دعبي  يذلا  لضفملا 
اھل ةباجإ  نع  ثحبتو   ، كنھذ يف  رودت  يتلا  ةلئسألا  دعت  مل  كلزنم ..  يف  تلز  ام 
لالخ نم  وأ  يصخشلا  كبوساح  زاھج  ىلع  كرقن  كیلع  ام  لك   ، ةلضعم تاذ 

.. ةلوھسو رسي  لكب  ةباجإلا  كیتأتسو   ، يكذلا كفتاھ 

أدبيو  ، تافاسملا هعم  لزتخي  ديدج  عقوم  وأ  قیبطت  وأ  جمانربب  أجافن  موي  لك 
.. ةفلتخم تاساقمو  ةديدج  داعبأب  ةایحلا  حور  لیكشت  يف 

فلتخم ملاع  ىلع  لطت  ذفاون  انل  اوحتفو   ، انتایح اوریغ  ًالعف  نویمقرلا  ءالؤھ 
 .. هروصتت امو ال  هروصتت  ام  لكب 

 .. هداعبأ لكب  كرسأي  ریغتم  ملاع  هنإ 



لمزلا دمحم  رصان 
ةیفاقثلا ركف  ةلجم  ريرحت  سیئر 

www.fikrmag.com

E- nzumal@gmail.com

لمزلا رصان   

nalzumal@ 

ةيدوعسلا ةیبرعلا  ةكلمملا 

ضايرلا 11342 -  260534 ص.ب :

http://www.fikrmag.com
mailto:nzumal@gmail.com
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تنرتنإلا اسسؤم  نا  بوبو خـ فریس  تنیف 

فریس تنیف 

ناخ بوب 



BOB ناخ بوبو   VINT CERF فریس تنیف  ناكيرمألا  رتویبمكلا  املاع  ّدعُي 
(TCP ( ) لاسرإلاب مكحتلا  لوكوتورب   ) تالاصتالا ماظن  اركتبا  نم  لوأ  امھ   KAHN
، تنرتنإلا ةكبشل  ةیساسألا  تالاصتالا  تالوكوتوربو   ،(IP  ) لوكوتورب تنرتنإلاو 

حلطصم زمريو   ، اھضعب عم  تاكبشلاو  ةزھجألا  لصاوتتل  مدختست  يتلا  ةغللا  يھو 
ةروكذملا تالاصتالا  تالوكوتورب  ةعومجم  نمض  نیمھم  نیلوكوتوربل  ( TCP/IP)

(TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL  ) ثبلا يف  مكحتلا  لوكوتورب  امھ :
هل زمريو  ( INTERNET PROTOCOL  ) تنرتنإلا لوكوتوربو   ،TCP فرحألاب رصتخيو 
ربع بیساوحلا  نیب  تانایبلا  لقتنت  فیك  نالوكوتوربلا  ناذھ  ددحيو   ،(IP  ) نیفرحلاب

. تنرتنإلا

فریس تنیف  نیب  دقع  بجومب  لصألا  يف  نیلوكوتوربلا  نيذھ  ريوطت  ناكو 
ةقيرطلا عقاولا -  رمألا  مكحب  احبصأ -  دقو   . ةیكيرمألا عافدلا  ةرازو  عم  ناخ  بوبو 
بیساوحلل حمست  يھو   ، ةضيرعلاو ةیلحملا  تاكبشلا  اھب  لصتت  يتلا  ةیسایقلا 

. اھلابقتساو تانایبلا  لاسرإب  تاقیبطتللو  اھنیب  لاصتالاب 

يذلا  ، تنرتنإلا ريوطت  يف  هتاماھسإل  تنرتنإلا ) وبأ   ) فریس تنیف  ىلع  قلطُأ 
،( ابراد  ) ةمدقتملا عافدلا  ثوحب  تاعورشم  ةلاكو  يف  جمانربل  ًاريدم  هتایح  أدب 

امدنعو  ، تنرتنإلا تالوكوتورب  ةمزح  ایجولونكت  ريوطتل  تاعومجملا  نم  ًاریثك  ّلومو 
فریس لقتنا  تاینینامثلا  رخاوأ  يف  ةيراجتلا  لامعألا  ىلإ  لاقتنالاب  تنرتنإلا  أدب 
ديرب ماظن  لوأ  ريوطت  يف  لعاف  رود  هل  ناك  ثیح   ،( يأ يس  مإ   ) ةكرش ىلإ 

. تنرتنإلا ةكبشب  لصتم  يآ ) يس  مإ  ديرب   ) يراجت ينورتكلإ 

مزلي ناكو   ،(ARPANET  ) ىمست ةدودحم  ةكبش  كانھ  تناك  تنرتنإلا  لبقو 
تادعملا رتویبمكلا  ةزھجأ  لك  مدختست  نأ  ةكبشلا  كلت  ربع  تانایبلا  لقنل 

ةغیص ربع  نكمأ  مث   ، اھسفن جماربلا  كلذكو   ،(HARDWARE  ) اھسفن ةیلخادلا 
ةصرفلا تنرتنإلا  حاتأ  ةنراقملابو   . تنرتنإلا ىلإ  ( ARPANET  ) ليوحت  TCP/IP

. تامولعملا لقانتو  مھنیب  امیف  لاصتالا  جماربلاو  رتویبمكلا  عاونأ  لك  يمدختسمل 

يف نیكراشملا  نم  دحأ  نكي  مل  تاینیعبسلا  لئاوأ  يف  هنإ  فریس : لوقيو 
. مویلا هیلع  يھ  ام  ىلع  حبصتل  ومنتس  اھنأ  دقتعي  ةدیلولا  ایجولونكتلا  كلت  ريوطت 

نأ نظأ  تنك   ،(TCP/IP)لـ ةیساسألا  تافصاوملا  عضن  انك  امنیح  : » فاضأو
نكت مل  ةلكشملاف   ، تاكبشلا لك  نیب  ةمءاوم  ىلإ  لوصولا  نوكتس  اندھج  ةياغ 

يرقبعلا راكتبالا  اذھ  نأ  كردي  فریس  أدب  تقولا  عمو  ةیسدنھ .» ةلكشم  نم  رثكأ 
. تاعقوتلا قوفیل  ومنیس 

ناك يماع 1972 - 1982،  نیب  ام   ، تنرتنإلل لوألا  دقعلا  نإ  فریس : لوقيو 



خیسرتل يناثلا  دقعلا  هبقعأ   ، ةیساسألا تاینقتلا  رشنو  بيرجتلاو  میمصتلا  دقع 
قاطن عاستا  دھشیل  ثلاثلا  دقعلا  ىتأ  مث   ، يراجتلا لاجملا  اھلوخدو  ةكبشلا  عضو 

. دارفألا ىوتسم  ىلع  همیمعتو  تنرتنإلا 

ثیح  ، تنرتنإلل لمشأ  ًاراشتنا  دھشیس  لبقملا  دقعلا  نأ  فریس  عقوتيو 
ررحتت نأ  عقوتيو   ، ًابيرقت ىرخألا  تالاصتالا  لاكشأ  لكل  ةسیئرلا  ةدعاقلا  حبصتس 
فتاھلا ةكبش  حبصتس  كلذ  نم  ًالدبو   ، ةیفتاھلا ةكبشلا  راطإ  نم  ًالوأ  تنرتنإلا 

. تنرتنإلا نم  ًاءزج  اھسفن 

تاملاكملا لیحت  يتلا  ةكبشلا  لوكوتوربل   VOICE OVER ةینقتل كلذ  ىزعيو 
نم ًالدب  تنرتنإلا  ربع  اھلقنتو   ، رتویبمكلا اھمھفي  تانایب  تادحو  ىلإ  ةیفتاھلا 

. ةفلكملا فتاھلا  طوطخ 

، ةيادبلا ىوس  نوكي  نل   VOIP ةینقت مادختسا  ةدايز  نأ  فریس  دقتعيو 
، تنرتنإلا ىلع  دمتعت  يتلا  تامدخلا  يف  ةدرطم  ةدايز  دھشنس  : » فیضيو
نأ نكميو   ، ةكبشلا تامادختسال  ًاددعت  رثكأ  تالاجم  نومدختسملا  دھشیسو 

ةماعلل حمسي  امب  اھنيزختو  تانایبلا  ةجلاعم  تایلمع  تامادختسالا  كلت  لمشت 
«. ةنیعم ماھمل  ةبولطملا  ةعسلا  ریجأتو  مادختساب 

تاكرشلا ریغ  نيرخآل  حمسي  امب  ةیمستلا  ةمظنأ  ةیلمع  عستتسو 
ENUM ةردابم كانھو   ، اھسفن ةكبشلا  نم  ًاءزج  اوحبصي  نأب  تنرتنإلل  ةيدیلقتلا 

ةلیسو ةماعلل  حیتي  امب   ، تنرتنإ نيوانع  ىلإ  ةیفتاھلا  ماقرألا  ليوحتل  ىعست  يتلا 
ناونع وأ  ينورتكلإلا  ديربلا  ناونع  قيرط  نع  ةھج  وأ  صخش  يأب  لاصتالل  ةلماش 

. هب لاصتالا  دارملا  صخشلا  فتاھ  مقر  وأ 

عسوت يتلا   ، ةیمستلا ةھج  سرھف  تالجس  وأ  ( NATPR  ) ةینقت ةمث  كلذكو 
نأب مدختسملل  حمست  اھنإ  : » فریس لوقيو   ، ریبك لكشب  ةكبشلا  قاطن  نم  ًاضيأ 

«. فيرعت ةحاسم  يأب  هطبرو  ةكبشلا  ىلع  ًاناونع  هسفنل  ذختي 

اسان ةلاكو  اھل  دعت  يتلا  ةقالمعلا  تاعورشملا  ثدحأ  نع  فریس  فشكو 
عورشملا اذھ  ىلع  لمعي  هنإ  لاقو :  ،( بكاوكلا نیب  ام  تنرتنإلا   ) وھو  ، ةیكيرمألا

ةلصب تمي  الو   ، ءاضفلا فاشتكاب  ةقالع  هل  عورشم  وھو   ، تاونس ذنم 10 
ًالامآ لمحي  وھو   ، ءاضفلا فاشتكال  توبورلا  ةزھجأ  میعدت  ىلإ  فدھيو   ،( لجوج لـ(

. لبقتسملا يف  تامولعملا  ایجولونكت  يف  تارییغتب 

يتلا ةیكلساللا  تاراشإلا  تفقوت  امنیح  تأدب  ةركفلا  نإ  : » فریس لاقو 
فرعن نیبقرتم ال  انسلجو  ويام 2008،  / رايأ يف  خيرملا  ىلع  ءاضف  ةنیفس  اھلسرت 



قيرط نع  ءاضفلا  ءاملعل  تنرتنإ  ةكبش  راكتبا  يف  انركفو   ، اھل ثدح  اذام 
ىلإ 30 ذخأیس 20  هنأل  ؛  حلفي نل  كلذ  نأ  اندجوو   ، تنرتنإلل ةميدقلا  تالوكوتوربلا 

بكاوكلا نیب  ًادج  ةدیعبلا  تافاسملا  ببسب   ، ينورتكلإلا ديربلا  لوصول  ةقیقد 
وأ ةنیفسلا  لخاد  ًاحجان  نوكي  دقو   ، ةتباث لود  عم  لماعتي  تنرتنإلاف   ، اھتابث مدعو 
ديدج لوكوتورب  ىلع  انرثع  دقو   ، بكاوكلا نیب  كلذك  نوكي  نل  هنكل   ، لمعملا
ماظنلا لالخ  نم  لاصتالا  ریياعم  ددحنسو   ،TDRSS ةلكشملا هذھ  عم  لماعتي 
حمسیس لوكوتربلا  اذھ  نأ  ىلإ  راشأو  ( INTER PLANET  ) وأ  IPN ديدجلا

نم كلذ  قیقحت  يف  لمأنو   ، ىرخألا بكاوكلا  كلذكو   ، ضرألاو خيرملا  نیب  لاصتالاب 
يف لوكوتوربلا  كلذ  قیبطت  ىلع  اسان  ةقفاوم  دعب   EPOXY ةنیفسلا لالخ 

«. ةدع ءاضف  تاطحم 

اذإ  ، ناكسلل ةآرم  الإ  وھ  ام  تنرتنإلا  نإ  : » فریس تنیف  تالوقم  رھشأ  نمو 
نیعتي يتلا  ةآرملا  يف  تسیل  ةلكشملاف   ، ةآرملا يف  هارن  ام  انبجعي  ال  ناك 

«. انسفنأ حالصإ  يف  لب   ، اھحالصإ

بوب رتویبمكلا  ملاعو  سدنھملا  ( TCP/IP  ) لوكوتورب راكتبا  يف  هلیمز  ّدعُيو 
دھعم يف  ًادعاسم  ًاذاتسأ  حبصأ  مث   ، AT & T لیب تاربتخم  يف  لمع  يذلا  ناخ 
ثیح  ،(BBN  ) ناموینو كناریب   ، تلوب يف  لمع  مث   . ایجولونكتلل ستسوشتاسام 

.IMP ريوطت ىلع  دعاس 

ماق ( ARPANET  ) تنابرألا ةكبش  ىلع  هلمع  لالخ  ماع 1972  فيرخ  يفو 
نم ًءادتباو   ،(CNRI  ) ةكرش سسأ  ماعو 1986   ، ةفلتخم رتویبمك  زاھج  طبرب 20 
ىلإ فدھت  ةیحبر  ریغ  ةمظنم  يھو   ،  CNRI لـ يذیفنتلا  سیئرلا  وھ  ماع 2009 

. ةینطولا تامولعملل  ةیتحتلا  ةینبلاب  ةقلعتملا  ثوحبلا  ريوطتو  ليومتو  ریفوت 

ریفوتل  ، تنرتنإلا ةیعمج  سیسأت  يف  فریس  تنیف  عم  كراش  ماع 1992 
. تنرتنإلاب ةلصتملا  ریياعملا 

كانھ نإف  ناخ  بوبو  فریس  تنیف  امھعرتخا  نيذللا  نیلوكوتوربلل  اندع  اذإو 
مقط اھل  اھنم  ةقبط  لك   ،(TCP/IP  ) تالوكوتورب نم  ةجرختسم  تاقبط  عبرأ 
ةقبطلا يھو  ( THE LINK LAYER  ) طبارلا ةقبط  اھلوأو   ، اھب صاخ  تالوكوتورب 

يتلا لئاسولا  نم  ةعومجم  نم  ةفلؤمو  (  TCP/IP  ) تالوكوتورب ةمزح  يف  ایندلا 
. تنرثيإلا ةداع  وھ  يذلا   ، فیضملا طبار  ىلع  لمعت 

ةقبطلا يھو  ( THE INTERNET LAYER  ) تنرتنإلا ةقبط  امھیناثو 
THE  ) لقنلا ةقبطو   ، اھضعبب ةیلحملا  تاكبشلا  طبر  نع  ةلوؤسملا 
 - ىلإ فیضملا -  تالاصتا  يف  مكحتت  يتلا  ةقبطلا  يھو  ( TRANSPORT LAYER



. فیضملا

يھو ( THE APPLICATION LAYER  ) قیبطتلا ةقبط  كانھ  ًاریخأو 
ةیلمعلا ىوتسم  ىلع  تانایبلا  تالاصتا  ددحت  يتلا  تالوكوتوربلا  ةعومجم 
ةكبشلا ساسأ  وھ  يذلا  قیبطتلا  لوكوتورب  يھ   HTTP نإف حیضوتللو   ، ةدحاولا

.(WORLD WIDE WEB  ) ةیملاعلا ةیتوبكنعلا 

لصاوتلل تاقیبطتلا  همدختست  ام  يھ  ( TCP/IP  ) نإف  ، تاكبشلا لاجم  يفو 
ربع ةكبش  جمانرب  عم  ثدحتي  تنرتنإلا  حفصتم  نإف   ، لاثملا لیبس  ىلعف  ؛  اھنیب
نإف اذھل   ، بیساوحلا نیب  ةيراجلا  تالاصتالا  لثمیف   IP امأ  ،TCP لوكوتورب
كلت راسم  هیجوت  هنكميو   ، بیساوحلا نیب  تانایبلا  مزح  لسري  ام  وھ   IP لوكوتورب

. ةحیحصلا ةھجولا  ىلإ  مزحلا 

مزح ىلإ  تاقیبطتلا  نیب  اھب  لصاوتلا  مت  يتلا  تانایبلا  میسقتب   TCP موقيو
TCP لوكوتورب ىلوتيو   ، رخآ بوساح  ىلإ   IP لوكوتورب ربع  اھلاسرإ  نكمي  يك 

.IP لوكوتورب اھملستي  امدنع  مزحلا  هذھ  عیمجت  ةداعإ 



2

يلزرنریب میت 

ةیتوبكنعلا ةكبشلا  عرتخم 

www

يلزرنریب میت 

نيرشعلا نرقلا  يف  ةیصخش  مھأ 100  نمض  مياتلا  ةلجم  هتراتخا  ماع 1998 

لمعي ناك   WWW بيولا عرتخمو  يناطيربلا  رتویبمكلا  ملاع  يلزرنریب  میت 
میھافملا دجوأ  ثیح   ، ارسيوسب فینج  يف  هرقمو   ، داوملل يبوروألا  ربتخملا  يف 

،(WORLD WIDE WEB  ) ةیملاعلا بيولا  ةكبش  اھیلع  تماق  يتلا  ةیساسألا 
WORLD WIDE WEB وأ  W3C ةیملاعلا ةكبشلا  ةطبار  ريدم  وھو 

.CONSORTIUM



ماق رفریس  قيرط  نع  لیمعب  لاصتا  ماظن  ركتبي  نأ  لجرلا  اذھ  عاطتسا 
ريدملا نآلا  ّدعُي  وھو   ، يبعشتلا صنلا  وأ   LINKS تاكنللا قرط  ركتباو   ، همیمصتب

. بيولل ةيدیلقتلا  سسألا  ىلع  ظفاحت  يتلا   3C ماعلا لـ

يف ةكلملا  ّةیلك  يف  ّجرخت  وینوي 1955،  / ناريزح يف 8  يلزرنریب  میت  دلو 
ةجردلا نم  سويرولاكبلا  ىلع  لصح  ثیح  ماع 1976،  ارتلجنإب  دروفسكأ  ةعماج 

يف نیماع  ةدم  ًاسدنھم  يل  زرنریب  لمع  ةرشابم  جرختلا  دعب   ، ءايزیفلا يف  ىلوألا 
( موكیلیت ةزھجأل  سیئرلا  عنصملا   ) ةیكلساللاو ةیكلسلا  تالاصتالل  يسیلب  ةكرش 

تاقابسو ةيراجتلا  تالدابملا  مظن  مسق  يف  لمعو   ، ةدحتملا ةكلمملا  يف 
ةكرش ىلإ  مامضنالل  يسیلب  كرت  ماعو 1978   . فرعتلا ةرفش  ایجولونكتو  لئاسرلا 

، ةیكذلا تاعباطلل  ةعابط  جمارب  مّمص  ةدملا  هذھ  يفو  ( D. G. NASH « ) شان «د.ج 
GENERIC MACRO لماشلا تانایبلا  جلاعمو  ماھملا  ددعتم  لیغشتلا  ماظنو 

.EXPANDER

ةكرشل سسؤملا  ريدملا  میت  ناك  ةنس 1984  ىتحو  ةنس 1981  ذنمو 
لوؤسم هفصوب  هرود  ىلإ  ةفاضإ   ،(IMAGE COMPUTER SYSTEMS LTD)
مظنلا يف  لمعلاب  متھا  نریس  عم  ةلامزلابو  ماعو 1984   . ينقتلا میمصتلا 

. مكحتلا مظنو  ةیملعلا  تانایبلا  عیمجتل  ةعزوملاو  ةعيرسلا 

ةغل عورشم  حرتقا  ثیح   ، يل زرنریب  هایح  يف  ًالصاف  ًاماع  ماع 1989  ناك 
دعب امیف  فرُع  ام  وھو   ، طبارتملا يملاعلا  صنلاب  ىعدي  ام  وأ  طبارتملا  صنلا  میلعت 
ىلع عورشملا  اذھ  يف  ًادمتعم   WORLD WIDE WEB ةیملاعلا ةكبشلاب 
نأب نیمدختسملل  حامسلل  ممُص  دقو   ،ENQUIRE هممص يذلا  لوألا  عورشملا 

. طبارتملا صنلا  میلعت  ةغل  قئاثوو  تاحفص  ىلع  مھتفرعم  دیحوتو   ، ًاعم اولمعي 
لوأ سسأ  عضوو   ،WORLD WIDE WEB بيولل ًادوزم  بتك  نم  لوأ  میت  ناكو 

ربوتكأ 1990، / لوألا نيرشت  يف  أدب  لمعلا  اذھ   . تنرتنإ حفصتل  لقتسم  جمانرب 
CERN نریس ربتخم  لالخ  نم  ًاحاتم  لوألا   WORLD WIDE WEB جمانربلا ناكو 
فیص 1991 يف  تنرتنإلا  تقلطُأو   ، اھسفن ةنسلا  نم  ربمسيد  / لوألا نوناك  يف 

ماع 1992. سانلا  ةماعل  اھمادختسا   CERN ربتخم حاتأ  َّمث  يربخم  قاطن  ىلع 

ينبت ىلإ  ترداب  تاعومجم  ثالث  كانھ  تناك  ةلحرملا : هذھ  نع  زرنریب  لوقيو 
نیصتخملا نیب  ةصاخ  هفصبو  عمتجملا  لالخ  رشتنأ  نأ  تلواح  دقو   ، جمانربلا

طبارتملا صنلا  يمدختسم  عمتجم  لالخ  يجمانرب  رشتنا  عبطلابو   ، نیفرتحملاو
، ةيرابخإلا  ALT.HYPERTEXT ةعومجم يف  هتعضو  يننأل   HYPERTEXT
يف جماربلا  ةرادإ  ىلع  نيرداقلا  اوناك  ءالؤھ  نأل   ،NEXT عمتجم لالخ  رشتناو 

. ةقیقحلا



دق لوقیف : بيولل  سانلا  مادختسا  دنع  هل  تعقو  يتلا  تآجافملا  نع  امأ 
نم ناك  اذھو   ،HTML اوبتكي نأل  نيدعتسم  سانلا  ناك  دقف   ، ًاریثك تئجوف 
ررحي نأ  دحأ  ىلع  بجي  هنأ ال  ًاقلطم  ًاطرش  هفصوب  تضرتفا  دقف   ، ىلوألا يبلاطم 

ولو  ،URLS نيوانع عم  لماعتي  وأ   ،HTML طبارتملا صنلا  میلعت  ةغلب  هتاحفص 
كیلع نوكي  نلو   ، ًادبأ  URLS نيوانع ىرت  نلف  يلصألا  تنرتنإلا  جمانرب  لمعتسا 
لخدتو  ، ةجزاطلا تامولعملا  مدقت  تنأف   ، صنلا میلعت  ةغل  عم  لماعتت  نأ  ًادبأ 
لامعتسا دنع  نأشلا  وھ  املثم   ، تامولعملاب تامولعملا  طبترت  اذل  ؛  رثكأ تامولعم 

اوبتكي نأ  نيدعتسم  سانلا  نوكي  نأب  يل  ةأجافم  كلت  تناك  اذھل   ، صوصنلا جلاعم 
.HTML ةغلب

قیسنتو بيولا  میمصت  يف  لمعلا  يف  میت  رمتسا  نیتنسلا 1991 و1993،  لالخو 
هتافصاومو هتافيرعت  ةشقانم  متو   . تنرتنإلا ربع  نیمدختسملا  نم  تاظحالملا 
ترشتنا امدنع  ربكأ  رئاود  يف  تشقونو  تحقنو   URIS ،HTTP ، HTML ىلوألا
رتویبمكلا مولع  ربتخم  ىلإ  میت  مضنا  ماعو 1994   ، بيولا ایجولونكت 

ستیسوشاسام دھعم  يف   LABORATORY FOR COMPUTER SCIENCE
ءاحنأ ّلك  يف   W3C ومن قّسنت  يتلا   W3C ةمظنمل ًاريدم   MIT ایجولونكتلل

ةعومجملا تذخأ  اسنرف  يف   INRIAو  MIT يف ةلماعلا  قرفلا  عمو   ، ملاعلا
عيرسلا روطتلا  لالخ  هرارقتسا  تانامضو   ، ةلماكلا بيولا  ةیناكمإ  نم  ققحتت 

. يوغللا هلامعتسال  ةديدجلا  تالوحتلاو 

صنلا میلعت  ةغل  عورشم  هققح  يذلا  ریبكلاو  قئافلا  حاجنلا  نم  مغرلا  ىلعو 
ءاشنإ يف   W3C بيولا داحتا  هققح  امو   ، ةیملاعلا ةكبشلا  جسن  يف  طبارتملا 

يھ ىقبت  ةقیقحلا  نإف   ، مايألا هذھ  ةكبشلا  ةكایح  اھب  لصاوتت  يتلا  سیياقملا 
لالخف  ، ةكبشلا راشتنا  هجو  يف  فعض  ةطقن  لظت  طبارتملا  صنلا  میلعت  ةغل  نأ 

مھل مدقت  ال  طبارتملا  صنلا  میلعت  ةغل  نأ  بيولا  وروطم  فشتكا  ةیضاملا  ماوعألا 
ةریبك ةدئاف  تاذ  تسیلو   ، اھمیمصتب نوموقي  يتلا  عقاوملا  ءانغإل  ةیفاكلا  تاودألا 

. ةیلعافت رثكأ  عقاوملا  هذھ  لعج  يف 

، شالف رھظف   ، تافاضإو تاقحلمو  تاعیقرت  ىلإ  ءالؤھ  أجل  دقف   ، كلذلو
ددع ىلإ  كلذ  دعب  ىدأ  ام   ، تاقحلملا نم  كلذ  ریغو   ، ريالب ايدیمو   ، موسرلا كيرحتو 
يھو  ، اھلیلحتو قاسنألاو  تاقحلملا  هذھ  نیب  لصاوتلا  ةبوعص  اھزربأ  تابقعلا  نم 

. ليزنتلا تاعرس  ءاطبإ  ىلإ  يدؤي  ام   ، تادوزملا قتاع  ىلع  عقت  ءابعأ  اھلك 

دھعم يف  هقافر  نم  ةعومجمو  وھ  يل  زرنریب  میت  ماق  دقف   ، بابسألا هذھلو 
تنرتنإ عقاوم  ءاشنإل  ةعماج  ةديدج  ةغل  راكتباب   ، ایجولونكتلل ستیسوشاسام 
ءاشنإ نيروطملل  نكمي  ةغللا  هذھ  مادختسابو   ،(CURL  ) لریك مسا  اھیلع  اوقلطأ 



ءبع لقنت  ةديدجلا  ةغللا  نأ  ىلإ  ةفاضإ   ، ةدحاو ةغل  مادختساب  ةیلعافت  عقاوم 
، مدختسملا زاھج  ىلإ  دوزملا  نم  ةیصنلا ) تایجمربلا   ) ةیجمربلا تارفشلا  لیلحت 
امك ةجیتنلاو   ، مدختسملا زاھج  ىلع  ةلغتسملا  ریغ  ةجلاعملا  ىوق  ةمدختسم 

. فاعضألا تارشعب  تاحفصلا  ليزنت  ةعرس  ةدايز  يھ  ءاربخلا  اھاري 

ىلوتت يتلا  لریك  ةكرش  يف  نیيذیفنتلا  نيريدملا  دحأ   ، يتاب بوب  لوقيو 
ةیمك سفنب  ةلماك  ةیلعافت  عقاوم   ، ءاشنإ نكمي  هنإ  ًّايراجت : اھرشنو  ةغللا  ريوطت 
ةكرشلا تماق  دقو   . بيولا ىلع  يلعافت  نالعإ  ءاشنإل  ةمدختسملا  تانایبلا 

نیحلا كلذ  ذنمو  ماع 2001،  نم  سرام  / راذآ رھش  يف  ةینقتلل  يمسرلا  حرطلاب 
، تالاصتالل ةیناطيربلا  ةكرشلاو   ، ةیناملألا زنمیس  لثم  ةیملاع  تاكرش  تماق 

. ةیلعافت عقاوم  ءاشنإل  ةینقتلا  دامتعاب 

ناك ةریثك  باقلأ  هیلع  تقلطأو   ، هعارتخا ىلع  زئاوجلا  نم  ًاریثك  يلزرنریب  لان 
ةزئاج يلزرنریب  میت  ملست  ةنسف 1995،  ملاعلا .) هجو  ّریغ  يذلا  لجرلا   ) اھرھشأ

( ماعلل باشلا  ركتبملا   ) ةزئاجب يلبیك  ةسسؤم  يف  هزوف  دعب  ماعلا  ركتبم 
ACM SOFTWARE ةزئاجو  ،YOUNG INNOVATOR OF THE YEAR

.SYSTEMS AWARD

نرقلا يف  ةیصخش  مھأ 100  نمض  مياتلا  ةلجم  هتراتخا  ماعو 1998 
يف ةیفارغوتوفلا  ةیكلملا  ةیعمجلا  ةیلادیم  ىلع  لصح  ماعو 2003   ، نيرشعلا

ثحبلاو عارتخالا  تالاجم : يف  حنمت  يتلا  ( HONFRPS  ) ةيرخفلا ةلامزلاو  مدقتلا 
وأ يملعلا  روطتلا  يف  مھم  مدقت  ىلإ  يدؤت  ىرخأ  ةمھاسم  وأ  رشنلاو 

. عسوألا ىنعملاب  ريوصتلا  وأ  يفارغوتوفلا  ريوصتلل  يجولونكتلا 

ایجولونكتلا ةزئاج  ىلع  لصحي  صخش  لوأ  ناك  ليربإ 2004،  / ناسین يفو 15 
بقل ىلع  لصح  هسفن  ماعلا  يفو   . ةیملاعلا ةكبشلا  عارتخال   ، ةیفلألل ةيدنلنفلا 
يف تامدخلل   ) فرشلا ةبترم  عم  ( KBE  ) ةیناطيربلا ةيروطاربمإلا  ماسوو  سراف 

(. تنرتنإلل ةیملاعلا  ريوطت 

يد ةعماج  لبق  نم  ةيرخف  هاروتكد  ىلع  لصح  ليربإ 2009،  / ناسین يفو 21 
ةعماج لبق  نم  ةيرخف  هاروتكد  ىلع  لصح  ربوتكأ 2009  / لوألا نيرشت  يفو   ، ديردم

نيدیفتسملا نم  ًادحاو  ناك  سرام 2011  / راذآ يفو 30   ، مادرتسمأ يف  يجيرف 
،( ملاعلا رَّیغ  يذلا  لجرلا   ) لـ حنمت  يتلا  فوشتابروج  لیئاخیم  ةزئاج  نم  ةثالثلا 
، بيولا عورشم  لالخ  نم  ملاعلا  ّریغي  نأ  عاطتسا  هنأل  يلزرنریب  اھیلع  لصح  دقو 
يفو 3  . تنرتنإلا ریھاشم  ةعاق  ىلإ  يل  زرنریب  تنرتنإلا  ةیعمج  تلخدأ  ماعو 2012 

ةفاقثلل سوباق  ناطلسلا  ماسو  ىلع  يل  زرنریب  لصح  ربمسيد 2012  / لوألا نوناك 



. ىلوألا ةقبطلا  نم  نونفلاو  مولعلاو 

تاكرش نم  ةمھملا  ةیعادبإلا  زئاوجلا  نم  ریثكلا  ىلع  لصح  كلذكو 
PARSONS SCHOOL OF ةسردم نم  فرش  تاجرد  هيدلو   ، ةدع تاسسؤمو 
SOUTHAMPTON نوتبماثواس ةعماجو  كرويوین  يف   ، میمصتلل  DESIGN

. ةیناطيربلا رتویبموكلا  ةیعمج  يف  زیمتملا  لجرلاو   UNIVERSITY
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نوسنیلموت يار 

نكل  . ةأفاكمب راكتبالا  يھتني  ام  ةدا  ـــــ ع : » كحضي وھو   ، لو ـــ قي
«! ءانثتسا ناك  راكتبالا  اذھ 

رشبلا ينب  نیب  لاصتالاو  بطاختلا  بیلاسأ  تریغ  لاصتالا  لئاسو  نم  ثالث 



ـخ يرات يف  ـة  ئیضم ًاطاقن  اھراكتبا  خيراوت  تراصو   ، ةفاك ةرومعملا  ءاجرأ  يف 
تدب امل   ، مھالول نيذلا  ریھاشملا  نم  اھوعرتخم  تابو   ، ثيد ــــ حلا ـة  يرشبلا

. مویلا يھ  امك  ایندلا 

عرتخم  ، سروم ب.  ليوماص  لسرأ  ويام 1844  / رايأ نم  نيرشعلاو  عبارلا  يف 
كلت هلاسرإب  هنأ  ملعي  سروم  نكي  مل  قلخ هللا .»! اذام  : » اھیف بتك  ةیقرب   ، فارغلتلا
لوأ كلت  تناك  دقف   ، رمألا عقاو  يف  كلذك  ناك  هنكلو   ، خيراتلا عنصي  ناك  امنإ  ةیقربلا 
يف ملاعلا  ءامظع  نم  دحاو  سرومو  مویلا  كلذ  ذنمو   ، خيراتلا يف  لسرت  ةیقرب 

. ةیملعلا تاعارتخالا  لاجم 

عرتخم  ، لب ماھارج  ردنسكلا  لصتا  سرام 1876،  / راذآ نم  رشاعلا  يفو 
نوستاو رعذو  انھ .» كديرأ   ، َلاعت نوستاو ..  دیس  : » ًالئاق  ، هيدعاسم دحأب   ، فتاھلا

هنأ كاذنآ  فورعملاو  قطنملا  تاباسح  يف  ضرتفي  توص  ىلإ  عمتسي  ناك  يذلا 
ةزجعم كلت  تناكو   ، ةزجعمب الإ  هلالخ  لصي  نأ  توصلل  نكمي  دیعب ال  ناكم  نم  ٍتآ 

. خيراتلا يف  ةیفتاھ  ةملاكم  لوأ  ىلإ  عمتسي  نوستاو  ناك  دقف   . ًاّقح

ذیمالت ىتحف   ، لب ماھارج  ردنسكلا  وھ  نم  فرعي  نم ال  دجوي  داكي  ، ال  مویلاو
. فتاھلا عرتخم  هنأ  نوفرعي  راغصلا  سرادملا 

دحأ ًانشدم  ءاوھلا  ربع  هتوص   ، ينوكرام وملییلوج  يلاطيإلا  لسرأ  ماعو 1895 
مرح هنأ  نم  مغرلا  ىلعو   ، يكلساللا لاصتالا  هب  ينعأو   ، انرصع تاعرتخم  مظعأ 

، هاقباس هلني  مل  ام  لان  ينوكرام  نإف   ، هعارتخا ربع  ىلوألا  هتاملك  لیجست  نم 
ةزئاج ىلع  هلوصحب  ينوكرام  مرك  دقف   ، ريدقتو ةرھش  نم  سرومو  لب  ماھارج 

ماع 1909. ءايزیفلل  لبون 

ًاقیمع اھیعرتخم  ءامسأ  ترفحو   ، ملاعلا هجو  هذھ  لاصتالا  لئاسو  تریغ  دقل 
يتلا لاصتالا  لئاسو  نود  نم  ةثيدحلا  ةایحلا  روصت  هنكمي  نمف   ، خيراتلا لجس  يف 

؟! ةيرشبلل ةثالثلا  ءالؤھ  اھمدق 

نیعرتخملا ءالؤھ  دنع  فقوتت  مل  تالاصتالا  لاجم  يف  تاعارتخالا  نكل 
ملاع يف  رشبلا  ينب  نیب  تالاصتالا  ةورذ  لثمیل  عبار  عارتخا  ءاج  دقف   ، ةثالثلا
نرقلا تاینیعبس  يف  دوجولا  زیح  لخد  يذلا  ينورتكلإلا  ديربلا  كلذب  ينعأو   ، مویلا

. رصاعملا انملاع  يف  ةثادحلا  ناونع  هربع  لاصتالا  حبصأ  يذلا   ، يضاملا

اھنم لك  عنصو   ، لاصتالا ملاع  يف  ةروث  تاعارتخالا  هذھ  نم  لك  ناك  دقل 
يذلا نیعرتخملا  ءالؤھ  عبار  الإ   ، خيراتلا بتك  يف  هدلخو   ، هقحتسي ًادجم  هعرتخمل 

زاح نیح  يفف   ، لظلا يف  هايإ  ًاعضاو   ، ةرھش هیلع  قوفتو  هعارتخا  هدحج 



ام  ، دولخلا لجس  يف  مھؤامسأ  تبتكو   ، ةيودم ةرھش  لئاوألا  ةثالثلا  نوعرتخملا 
تیقبو  . لظلا يف  عبقي  ًالوھجم  هسسأ  عضاوو  ينورتكلإلا  ديربلا  عرتخم  لاز 
هتلیسو اھب  عرتخا  يتلا  ةقيرطلا   ، تنرتنالا يمدختسم  نم  ةيرثكألل  ةلوھجم 
ينورتكلإلا ديربلا  عرتخم  هنإ  ؟  نوسنلیموت يارب  نع  عمس  نمف   . ةثيدحلا ةیلاصتالا 

نیثالثو ةسمخ  نم  رثكأ  ذنم  ةیكيرمأ  ةكرش  يف  ًافظوم  ةيداع  ةایح  شیعي  يذلا 
روخف نوسنلیموتف   ، خيراتلا لاجر  دحأ  هنأب  ملاعلا  فيرعتل  ةلواحم  ىندأ  نود   ، ًاماع

. هیفكي اذھو   ، هعرتخا امب 

صوصنلا تافلمو   ، تانایبلا لقنل  نآلا  ىتح  قرطلا  رثكأ  ينورتكلإلا  ديربلا  ّدعُي 
ةكبش ربع  رخآ  ىلإ  رتویبمك  زاھج  نم  ويدیفلاو  توصلا  تافلمو   ، ةیمقرلا روصلاو 
ساسأ يھ  نآلاو  ماع 1990،  ىتح  ةیبعش  ةرھاظلا  هذھ  حبصت  ملو   ، تنرتنإلا

ةیمك يف  عئار  ریثأت  هل  ناكو   ، ةیصخشلا تالاصتالاو   ، ةسیئرلا ةيراجتلا  لامعألا 
. ملاعلا ءاحنأ  عیمج  يف  اھلاسرإ  متي  يتلا  تامولعملا 

هیلإ لسرملاو  لِسرملا  نم  لك  جولو  بجي  ديربلاب  لسارتلا  ناك  هتايادب  يفو 
يف لاحلا  وھ  امك  ًّاینآ  امھنیب  ةلاسرلا  لقتنتل  هسفن  تقولا  يف  ةكبشلا  ىلإ 
حبصأ ًاقحال  ينورتكلإلا  ديربلا  نأ  الإ   ، مویلا ةفورعملا  يظحللا  لسارتلا  تاثداحم 
ديرب قيدانص  يف  ةدراولا  لئاسرلا  ظفحُت  ثیح   ، ريرمتلاو نيزختلا  أدبم  ىلع  ًّاینبم 

. نوؤاشي يذلا  تقولا  يف  اھیلع  اوعلطیل  نیمدختسملا 

اھیف لمعي  يتلا  نإ ) يب  يب   ) ةكرش تراتخا  دق  ةیكيرمألا  عافدلا  ةرازو  تناك 
فرحأ يھو   ،( تنابرأ )  ARBANET ءانبب موقت  يكل  نوسنیلموت  يار  سدنھملا 
ةدحتملا تايالولا  يف  تاعماجلاو  ةیملعلا  دھاعملا  طبرت  يتلا  ةكبشلا  ىلإ  زمرت 
ةزیكرلا يھ  تنابرأ )  ) ّدعُتو  ، اھنیب امیف  لاصتا  ىلع  اھلعجتو   ، اھضعبب ةیكيرمألا 

. ًایلاح تنرتنإلا )  ) ةیملاعلا تامولعملا  ةكبش  اھنم  تقلطنا  يتلا  ةسیئرلا 

ةباتكل جمانربب  ةكبشلا  كلت  میمصت  يف  كراش  دق  نوسنیلموت  يار  ناك 
ةكرش ربع  نولماعلا  نكمتي  يكل  كلذو  ىمسي SNDMSG؛  ةینورتكلإلا  لئاسرلا 

، مھنیب امیف  اھنولسارتي  يتلا  لئاسرلا  قيرط  نع  مھنیب  امیف  لاصتالا  نم  تنابرأ 
يتلا ةاونلا  ناك  هنكلو   ، يلاحلا ينورتكلإلا  ديربلا  ىوتسمل  ىقري  جمانربلا ال  اذھو 
ًافلم عنصي  هنأ  جمانربلا  اذھ  ةیمھأو   . يلاحلا ديربلل  لوصولل  نوسنیلموت  اھنم  أدب 
رثكأ وأ  نیصخش  نیب  الإ  لمعتسي  ال  هنأ  ينعي  ام  وھو   ، ةلاسرلا هیف  عضوُت 
يف ةرفاوتم  تناك  يتلا  ةزھجألا  كلت  نم  دحاو  رتویبمك  زاھج  يف  نوكرتشي 
نكت مل  ةیصخشلا  تارتویبمكلاف   ، تنابرأ ةكبشب  ةكرتشملا  تاعماجلاو  دھاعملا 
لوحتلا ةثدحم  رھظتل  ماع 1981  ىتح  رظتني  نأ  هیلع  ناك  ثیح   ، دعب ترھظ  دق 

. مویلا انملاع  ىلع  رطیست  يتلا  ةثيدحلا  ایجولونكتلا  ملاع  يف  ربكألا 



هفرعن ام  امك  سیل  نيرشعلا  نرقلا  نم  ركبم  تقو  يف  ينورتكلإلا  ديربلا  ناكو 
مدختسمل لیلدلا  لخاد  ةلاسرلا  عضوت  لیلد  فلم  ةلزنمب  وھ  لب  مايألا  هذھ  يف 

بتكم ىلع  ةركذم  كرتت  نأ  لثم  ًامامت   . كلذ ىري  نأ  نكمي  ثیح   ، ناكم يف  رخآ 
دھعم يف  مدختسُا  عونلا  اذھ  نم  لوألا  ينورتكلإلا  ديربلا  ماظن  ناكو   . ام صخش 
لاسرإل  SNDMSG رخآ جمانرب  عضوو  ماع 1965 . ایجولونكتلل  ستسوشتاسام 

. رتویبمكلا ىلع  لئاسرلا 

مدختسملا هیف  بتكي  ًافلم  الإ  ديربلا  قودنص  نكي  مل  : » نوسنلیموت لوقي 
امكو طقف .» هتءارق  هنكمي   ، هريرحت وأ  هیلع  ةباتكلا  ةداعإ  ئراقلل  نكمي  الو   ، هتلاسر
زاھجلا ىلع  هلمع  ىھتنا  يذلا  صخشلا  نم  لئاسرلا  كرت  فدھلا  ناك  دقف   ، انركذ

. ءاقلل ةجاحلا  نود  نم   ، هدعب نم  هرمأ  ىلوتیس  يذلا  صخشلل 

ملاعلا ىلع  رطیس  يذلا  تالاصتالا  ملاع  يف  ریبكلا  لوحتلا  ثدح  ماع 1981 
حمسي  CYPNET تنبیس )  ) ىمسي رخآ  ًاجمانرب  نوسنیلموت  ممص  دقف   ، مویلا
نیطبترم نازاھجلا  نوكي  نأ  طرشب  رخآ  ىلإ  رتویبمك  زاھج  نم  تافلملا  لقنب 

(. تنابرأ  ) ةكبشب

نیجمانربلا نیب  طبرلاب  هل  حمسي  جمانرب  يف  ًّایلم  نونیلسموت  ركف  انھو 
، لئاسرلا لاسرإب  حمسي  يذلا   SNDMSG امھو  ، امھممص نأ  قبس  نيذللا 

امھطبر انھو   ، رخآ ىلإ  زاھج  نم  تافلملا  لقنب  حمسي  يذلا   CYPNET يناثلاو
. ينورتكلإلا ديربلا  دلُوَف   ، دحاو جمانربب 

نكلو  ، ينورتكلإلا ديربلا  مادختسال  عیمجلل  ةصرفلا  راكتبالا  اذھ  حاتأ 
ناكم ىلع  لیلد  يأ  لمحت  ال  تقولا  كلذ  ىتح  تناك  ةلاسرلا  نأ  ةلكشملا 

( تنابرأ  ) ةكبشف  ، نوسنلیموت تقرأ  يتلا  يھ  ةلكشملا  هذھ  تناكو   . اھلسرم
دوجوم وھ  ام  اھنم   ، ةدحتملا تايالولا  نم  ةقرفتم  نكامأ  يف  ًازاھج  ىلع 15  ةعزوم 

، نوسنلیموت اھیف  لمعي  يتلا  نإ ) يب  يب   ) ةكرش رقم  ثیح   ، ستسوشاسام يف 
مسا نیب  عضوي  زمر  راكتبا  يف  ركفي  نوسنلیموت  لعج  يذلا  وھ  تتشتلا  اذھ 

. ةلاسرلا هنم  لسرت  نأ  ضرتفي  يذلا  عقوملاو  لسرملا 

ال زمر  ىلع  روثعلا  تلواح   . حیتافملا ةحول  تلمأت  : » نوسنلیموت لوقي 
ناكف  . ًامقر زمرلا  اذھ  نوكي  نأ  درأ  مل   ، مھئامسأ نمض  ةداع  صاخشألا  هلمعتسي 
رجلا فرح  هنإ   . حیتافملا ةحول  ىلع  ةدوجوملا  زومرلا  نم  هترتخا  ام  وھ  زمرلا @ 
رایتخا عقو  يذلا  زمرلا  اذھ  نإف   ، عبطلابو ةحوللا .» ىلع  دوجوملا  دیحولا 

ىلإ ریشي  ثیح   ، ةيزیلجنإلا ةغللاب  ( AT) رجلا فرح  هنأ  ىلع  أرقي  هیلع  نوسنلیموت 
ةفصب كاذنآ  لوادتم  ریغ  زمرلا  كلذ  ناكو   ، ةلاسرلا هنم  قلطنت  يذلا  ناكملا 



. تاحفصلا نیيزت  يف  الإ  ةیمسر 

مسا نیب  لصفلل  لمحت @  ةلاسر  لوأ  نوسنیلموت  يار  لسرأ  ماع 1971 
ةكبش ربع  كلذو   ، مویلا عضولا  هیلع  رقتسا  امك   ، بوساحلا ناونعو  مدختسملا 

. تنابرأ

ةیئادب ةیلحم  ةكبش  ربع  تافلم  لاسرإ  نم  ماعلا 1971  كلذ  يف  نكمت  دقو 
ىلإ لئاسرلا  لاسرإ  حیتي  رخآ  ًاجمانرب  كلذ  دعب  سدنھملا  روطف   ، رخآ زاھج  ىلإ 
هزاجنإ قیقحتب  اھدعب  موقیل  ؛  ةینورتكلإ ةيديرب  قيدانص  ربع  نيرخآ  صاخشأ 
دارملا مدختسملا  وأ  لسرملا  مسا  صیصختل  ةمالع @  عضو  امدنع  يلعفلا 

. هیلإ ةینورتكلإلا  لئاسرلا  لاسرإ 

ودبي يذلا  رثألا  هراتخا  يذلا  زمرلا  اذھل  نوكي  نأ  ًادبأ  نوسنیلموت  عقوتي  مل 
ىلعو تاكرشلا  ءامسأ  نمض  مدختسي   ، هتاذب ًامئاق  ًافرح  تاب  ثیح   ، نآلا هیلع 

نیب 20 و 40 ام  رمألا  قرغتسا  دقل  : » لوقيو  . رخآ فرح  يأ  لثم   ، ةینالعإلا تاحوللا 
دنع هدوجو  ناكم  لسرملا  حضوي  نأ  وھ  نوسنیلموت  هدصقي  ناك  ام  ریكفتلل » ةیناث 

نمضتیف  ، هدوجو ناكمو  همسا  نیب  زمرلا  عضي  هنإ  يأ   . رثكأ سیلو   ، ةلاسرلا لاسرإ 
. هدوجو ناكمو  لسرملا  مسا  ناونعلا 

، نوسنیلموت دوھج  لضفب  ماع 1971  بساحلا  ةزھجأ  ربع  تالسارملا  ترھظ 
ديربلل ًّایلود  لجسملاو  يمسرلا  زمرلا  يھ  ةمالعلا  هذھ  تحبصأ  مویلا  كلذ  ذنمو 
ةدھمم  ، هیلع دمتعت  ةمداق  ةینمز  ةبقحل  ةديدج  ةلقن  هرودب  ناك  يذلا  ينورتكلإلا 

. يدیلقتلا ديربلا  راثدنال  ریضحتلا  كلذب 

ىلع ينورتكلإلا  ديربلا  يمدختسم  نم  تائم  كانھ  ناك  ماع 1974  لولحب 
يرذج لوحت  ثودح  يف  ببست  ام   ، ةیكيرمألا عافدلا  ةرازول  ةعباتلا  تنابرأ  ةكبش 

. تنابرأ فادھأ  يف 

ديربلا تادلجم  ضعب  ستربور  يرال  عرتخا  ثیح  ؛  ةعرسب رومألا  تراسو 
ًامدقت اذھ  ثدحأو   ، هديرب زرف  نم  نكمتي  ىتح  ؛  لمعلا يف  هسیئرل  ينورتكلإلا 

. ًاریبك

ماعو  ، ينورتكلإلا ديربلا  میظنتل  جماربلا  ضعب  لاتیف  نوج  عضو  ماعو 1975 
ةديدجلا تاروطتلا  نم  ًادحاو  ناكف   ، ةيراجت مزحب  ينورتكلإلا  ديربلا  قلطنا   1976

لوأ  SMTP عضو مت   . ةحاسلا ىلع  ةیصخشلا  رتویبمكلا  ةزھجأ  روھظ  دنع  ًالوأ 
لقن لوكوتورب  ناكو   ، ةلاسرلا لقنل  طیسبلا  لوكوتوربلا  وأ   ، ينورتكلإلا ديربلل  رایعم 
ًاجذاس لوكوتوربلا  اذھ  ناكو   ، ًامدختسم لازي  وھو ال  ًادج  ًاطیسب  ينورتكلإلا  ديربلا 



ديربلا نيوانع  يف  لازي ) الو   ) ريوزتلا ًاّدج  لھسلا  نم  ناك  ثیح   ، ام دح  ىلإ 
لبق نم  لِغتسُأ  لوكوتورب  يف  ةیساسألا  بویعلا  هذھ  تناكو   . ينورتكلإلا
هذھ ضعب  لازت  الو   . تايوھلا ريوزتو  لایتحالا  تایلمعو   ، ناديدلاو تاسوریفلا 

ماع 2004. ىتح  جلاعت  تالكشملا 

دقو  ، خيراتلا يف  ةینورتكلإ  ةلاسر  لوأ  نوسنلیموت  يار  لسرأ  ماع 1982 
ناك دقو   ، اھسفن ةظحللا  يف  هیلإ  تلسرأ  يذلا  ناونعلا  ىلإ  ةلاسرلا  تلصو 

، طبضلاب ةلاسرلا  هيوتحت  تناك  ام  نوسنلیموت  ركذي  الو   ، هسفن ىلإ  اھلسرأ  يار ) )
ةیئاوشع ةروص  يف  تبتك  يتلا  فرحألا  نم  ددعل  ًاعیمجت  تناك  اھنأ  هركذي  ام  لك 
مسالا مدختسُاو   . لیبقلا اذھ  نم  ءيش  وأ   ،(QWERTYIOP  ) ةملك ةنوكم 

. هسفن ماعلا  يف   EMAIL

ءافتخا ىلإ  كلذ  ىدأ  تنرتنإلا )  ) تامولعملل ةیملاعلا  ةكبشلا  ترھظ  امدنع 
ينورتكلإلا ديربلاو  لیميإلا  نومدختسي  نیيالملا  تائم  حبصأو   ، دبألل تنابرأ  ةكبش 

ئدابملا الإ  نوسنیلموت  هعرتخا  يذلا  ينورتكلإلا  ديربلا  نم  َقبي  ملو   ، ملاعلا يف 
. ةیساسألا

ماظن ناكو   ، ًاّدج ةقینألا  تازیملا  ضعب  ذخأ  ينورتكلإلا  ديربلا  روطت  ةيادب  عمو 
ماع رنرود  فیتس  اھعضو  يتلا   ، ةدیجلا ىلوألا  ةيراجتلا  ةمظنألا  نم  ًادحاو  ارودوي 

.1988

لكشب ينورتكلإلا  ديربلا  ةمدخ  رشن  خيرات  يف  ًامساح  ًاماع  ماع 1989  ّدعُيو 
لئاوأ نم   MCIو  COMPUSERVE اتكرش تناكو   ، نیكرتشملل مظنم  يراجت 

. ةمدخلل ةمدقملا  تاكرشلا 

ةكرشو  AMERICA ON LINE نيال نوأ  اكيرمأ  ةكرش  تطبر  ماع 1993 
ىلإ ةيديربلا  ةكبشلا  هذھ  لوحتل  ؛  تنرتنإلا ربع  ةيديربلا  اھتامدخ   DELPHI يلفيد

. لاصتالل ةلیسو 

ةلقو  ، ينورتكلإلا ديربلا  ملاعلا  لوح  صاخشألا  نیيالم  مدختسي   ، مویلاو
، ةفداصم هعارتخا  ىلإ  لصوت  يذلا  نوسنیلموت  يار  هعرتخم  ركذت  طقف  مھنم 
لالخ نم  حضتي  ام  وھو   ، خيراتلا هجو  تریغ  يتلا  تاعارتخالا  تارشع  لثم  ًامامت 

، ًّایمتح ناك  راكتبالا  اذھ  نأ  دكؤي  كلذ  نأ  يف  كش  الو   . هل عساولا  مادختسالا  اذھ 
ةجردلا هذھ  ىلع  عارتخا  لك  ناك  نإو   . هداجيإ يرورضلا  نم  ناكل   ، دجوي مل  ول  هنأو 

نم هدوجو  نأكو  ركذي  ينورتكلإلا  ديربلا  نإف   ، هبحاص هعم  ركذيو  ركذي  ةیمھألا  نم 
نم ةجرد  ىلع  ناك  ول  ىتح  هب  وأ  هل  ثرتكي  دحأ  الف  هبحاص  امأ   ، رومألا ةعیبط 
هذھ لاصتالا  ةلیسو  راكتبا  هنم  قرغتسي  مل  يذلا  نوسنیلموت  يار  لثم   ، ةيرقبعلا



. ةیناث ىوس 30  خيراتلا  هجو  تریغ  يتلا 

لحارمب اھلالخ  ّرم   ، هرمع نم  ًاماع  ( 41  ) ةنسلا هذھ  ينورتكلإلا  ديربلا  لمكيو 
ةلیسو لھسأو  عرسأك   ، ًایلاح هفرعن  يذلا  لكشلا  ىلإ  لصو  ىتح  ةریبك  روطت 

. ملاعلا لوح  ةعزوملا  تارتویبمكلا  نم  ةكبش  ربع  لصاوتلل 

يف لقألا  ىلع  ةرھشلاب  نوسنیلموت  يار  قح  عایض  يف  ببسلا  عجريو 
( تنابرأ و( ةیملاعلا  ةكبشلا  تنرتنإلا  نیب  قرفلا  ىلإ  ينورتكلإلا  ديربلل  هعارتخا 
نم ةقیض  ةئف  نیب  الإ  نوسنیلموت  راكتبا  رشتني  مل  كلذل  ؛  ةیلحملا ةكبشلا 

عارتخاب ةديدج  ةلحرم  تأدتباو   ، ةلحرملا كلت  تھتناو   ، تنابرأ يمدختسم 
عارتخا ةءارب  هفصوب  ينورتكلإلا  ديربلا  ِلّجسُي  مل  نوسنیلموت  نألو   ، تنرتنإلا

يمدختسم لك  نیب  رشتناو   ، كلام نود  ينورتكلإلا  ديربلا  حبصأ  همساب .. 
هنإف سانلا  نیب  ينورتكلإلا  ديربلا  راشتنا  ىلع  تنرتنإلا  دعاس  امكو   ، تنرتنإلا
ًاعارتخا ينورتكلإلا  ديربلا  حبصأو   ، نوسنیلموت يار  مسا  عایض  يف  ًاضيأ  ببست 

. اذھ انتقو  ىتح  عرتخم  نود 

هدعاسم نم  بلطو   ، ًاروف ألملا  ىلع  هعارتخا  نوسنیلموت  رشني  مل 
، عارتخالا اذھ  ًالثم  دحأ  هنم  بلطي  ملف   ، عوضوملا نع  ًادحأ  ربخي  الأ  لیفشتيرب 

ستربور يرال  ىعدي  ثلاث  لیمز  هربخأ  امدنع  لاز  ام  ناعرس  نوسنیلموت  قلق  نكل 
ةلیسو نوسنیلموت  عارتخا  تاب  ةزیجو  ةدم  لالخو   . هعارتخا مدختسیس  هنأب 
تقولا نم  ریثكلا  ِضمي  ملو   ، مھضعبب مھلاصتاو  نيرخآلا  ءالمزلاب  ىلثملا  هلاصتا 

نم مھُّلجو   ، تنابرأ يمدختسم  ديدجلا  نوسنیلموت  عارتخا  حستكا  ىتح 
كلت يف  تيرجأ  يتلا  تاساردلا  ترھظأو   ، ةیكيرمألا تاعماجلا  يف  نيرضاحملا 
ديربلا مادختساب  متت  تناك  تنابرأ  ةكرش  يف  تالاصتالا  نم   ٪ نأ 75  ةدملا 

ال همادختسا  نأ  وھ  هیف  ام  مھأ  نأ  نوسنیلموت  ىري  يذلا  ديدجلا  ينورتكلإلا 
عارتخا يف  لاحلا  وھ  امك   ، اھلبقتسم وأ  ةلاسرلا  لسرم  نم  يأ  دوجو  طرتشي 

. ًالثم فتاھلا 

يتلا  ،( نإ يب  يب   ) ، اھسفن ةكرشلا  يف  لمعي  نوسنیلموت  يار  لازي  ال 
لمع بصنيو   . اھتعومجم ىلإ  اھتمضو  يإ ) يت  يج   ) ةكرش ماع 2010  اھتعاتبا 
ىلعو  ، ًانمأ رثكأ  اھلعجل   ، ةینورتكلإلا ةراجتلا  تایجمرب  ريوطت  ىلع  نآلا  نوسنیلموت 

، ًاعضاوت الإ  هدزي  مل  كلذ  نإ  لب   ، ریغتي مل  هنإف   ، ملاعلا هعارتخاب  ّریغ  هنأ  نم  مغرلا 
هلعجت ملو   . ًادبأ مامتھالا  ریثي  ، ال  ستسوشاسام ةيالو  يف  جدربمیك  يف  هبتكمف 

. ءيش ىلع  ًامدان  هعارتخا  ىلع  دامتعالاب  مھضعب  ءارث  ةركف 

ناك راكتبالا  اذھ  نكل   ، ةأفاكمب راكتبالا  يھتني  ام  ةداع  : » كحضي وھو   ، لوقي



«! ًءانثتسا
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ایتاھب رباص 

سسؤم

ينورتكلإلا ديربلا 

hotmail

ایتاھب رباص 

ربمسيد / لوألا نوناك  يف 30  دلو  )  SABEER BHATIA ایتاھب رباص  يدنھلا 
نم ىلوألا  فورحلا  ىلإ  زمري  يذلا   HOTMAIL ينورتكلإلا ديربلا  سسؤم  ( 1968
لجرلا اذھ  ذخأ   ، بيولا تاحفص  اھب  بتكُت  يتلا  ةیضارتفالا  بيولا  ةغل   HTML



نویلم غلبمب 400  تفوسوركيامل  لیمتوھلا  ةقفص  تعیب  نأ  دعب  ةفرعملاو  ةرھشلا 
لامعأ لجر  لضفأ  ةزئاج  يطعُأو   ، ًاریثك هنع  زمياتلا  ةديرج  تثدحت  دقو   ، رالود

DRAPER FISHER ةطساوب ماع 1998   ENTREPRENEUR OF THE YEAR
يف ةصتخملا   JAXTR ةكرش ایتاھب  رباص  كلتمي  ًایلاحو   ،JURVERTSON

. تنلا قيرط  نع  تالاصتالا 

ایجولونكتلل الریب  دھعم  يف  ةیعماجلا  هتسارد  ایتاھب  رباص  أدب  ماع 1986 .
دعب كتلاك .)  ) ایجولونكتلل اینروفیلاك  دھعم  ىلإ  لقُن  مث   PILANI يف مولعلاو 
ماع دروفناتس  ةعماج  يف  هتسارد  لمكأ   ، ایجولونكتلل اینروفیلاك  دھعم  نم  هجرخت 
يف  . ةیئابرھكلا ةسدنھلا  يف  ریتسجاملا  ةجرد  ىلع  لوصحلا  لجأ  نم   1989
تاذ ةددعتم  فارطأ  نیب  جامدنا  میمصت  ىلع  لمعي  ناك   ، دروفناتس ةعماج 

. ةقاطلل ًاّدج  ضفخنم  كالھتسا 

زبوج فیتس  لبق  نم  هل  ماھلإ  ردصم  ىلع  لصح   ، ًاضيأ دروفناتس  ةعماج  يفو 
يعسلا نم  ًالدب  مھنم  ًادحاو  حبصي  نأ  فاطملا  ةياھن  يف  ررقو   ، يلینكام توكسو 

. لبآ ةكرشب  لمعلا  مقاطل  مامضنالا  ررقو   ، ریتسجاملا دعب  هاروتكدلا  ةجرد  ىلع 

FIREPOWER  ) ىعدت ةئشان  ةكرش  ىلإ  ایتاھب  مضنا  ماع 1995، 
ماعو  . نیماع ىضق  ثیح   ، ةینورتكلإلا رئاودلا  میمصت  يف  لمعت   ،(SYSTEMS
وھو  ، ثیمس كاج  عم  كرتشا  ثیح  ؛  تنرتنإلل ةديدج  راكفأ  ىلع  لمعي  أدب   ،1994

. لبآ ةكرش  يف  هل  لیمز 

ىلع دمتعت  يتلا  امھتركف  لومي  نمع  ثحبلا  ثیمس  كاج  هكيرش  عم  أدب 
كلذ يف  نكل   ،JAVASOFT ناونعب  ، تنرتنإلا ةكبش  ىلع  تانایب  دعاوق  ءاشنإ 
نوریثك سمحتي  مل  اذل  ؛  ىلوألا هومن  لحارم  يف  لازي  ال  تنرتنإلا  ناك  تقولا 

، ًالعف تنرتنإلا  ومدختسم  هیلإ  جاتحي  امیف  اركفو   ، اسأیي مل  امھنكل   ، امھتركفل
ةيديرب لئاسر  لاسرإ  ىلإ  نینثالا  جایتحا  ءارج  نم  ترمختو  ةركفلا  تأشنو 
تاباسح لامعتسا  وأ  ةریثك  لیصافت  يف  لوخدلا  نود  ةكبشلا  لالخ  نم  امھضعبل 

. ةلءاسملاو ةباقرلل  عضخت  تناك  يتلا  ةكرشلا  ديرب 

، عیمجلل ةیناجم  تامدخ  ميدقت  ىلع  دمتعت  ةحجانلا  تنرتنإلا  تاعورشم 
يناجملا ينورتكلإلا  ديربلا  ةمدخ  ميدقت  يف  امھلبق  نم  دحأ  ركفي  مل  املو 

رباص عرسأ  اذل   ، تنرتنإلا ةكبش  ىلع  تانالعإلا  لالخ  نم  اھیلع  لِصُح  تاداريإلاو 
نم تاعاس  ثالث  دعبو   ، ةديدجلا امھتركف  لومي  نمع  ثحبلاب  ثیمس  كاجو  ایتاھب 

ماھسإلا اوررق  و   ، ةركفلاب نوتسفریجو  رشیف  ربارد  ةكرش  ولوؤسم  عنتقا  شاقنلا 
لمع يف  راھنلاب  لیللا  لصاوي  قلطنا  يذلا  ملاحلا  يئانثلا  عم  رالود  فلأ  غلبمب 300 



ةریبكلا فرحألا  ىمسي  يذلا  لیم ) توھ   ) ديدجلا عقوملا  قالطإ  لجأ  نم  مئاد 
. بيو ةحفص  نم  ةدعاق  ةباتك  يف  ةمدختسملا  ( HTML  ) ةغل ًاحضوم 

دیع قفاو  يذلا  ماع 1996  نم  ویلوي  / زومت يف 4  لیم  توھلا  نِّشُدو 
تابوعص نم  تنرتنإلا  يمدختسم  ريرحت  موي  ةلزنمب  نوكیل  ؛  يكيرمألا لالقتسالا 
ةزھجأ ىلإ  جاتحت  ال  ةیناجم  ةمدخ  ميدقتو   ، ينورتكلإلا ديربلا  لئاسر  لدابت 

يف رانلاك  ربخلا  رشتنا  ام  ناعرسو   ، اھنیعب ةقلطملا  ةلوھسلا  طقف   ، ةصوصخم
نم رثكأ  عقوملا  بذتجا   ، رھشأ ةتس  نم  لقأ  يف  نوكرتشملا  لاھناو   ، میشھلا

كرتشم نیيالم  ةرشع  نم  رثكأ  ىلإ  نیكرتشملا  ددع  لصو  ىتح   ، كرتشم نویلم 
. ًّایموي نالعإ  نویلم  نودھاشي 40  ةلود  نم 230 

يف اھتبغر  تنلعأ  ىتح  ةنس  نم  رثكأ  تفوسوركيام  ةكرش  رظتنت  مل 
يكيرمأ رالود  نویلم  غلبمب 400  هترتشا  نأ  ثبلت  مل  مث   ، لیم توھ  يف  رامثتسالا 

دقع عم  ًاریبك  ملاحلا  يئانثلا  بیصن  ناكو  ربمسيد 1997،  / لوألا نوناك  يف 30 
نیسحتو ريوطت  لجأ  نم  تفوسوركيام  ةكرش  يف  ةنس  هتدم  ایتاھب  رباصل  لمع 

، ًایلاح مدختسم  نویلم  نم 40  رثكأ  مدخي  حبصأ  يذلا  لیم  توھ  لمع  ةقيرط 
ىلإ ةریصق  ةدمل  تدمع  يتلا  تفوسوركيامل  ًاّدج  ریبك  يئاعد  قوسل  ًاققحمو 

( زودنيو  ) لیغشتلا ماظن  يمدختسمل  تانالعإ  نود  ًاناجم  لیم  توھ  ةمدخ  ریفوت 
مل رمألا  اذھ  نأ  ىلع   ، اھریغ نم  رثكأ  ةیسفانت  ايازم  اھل  ًاققحم  ةكرشلاب  صاخلا 
، نآلا لجوجو  وھاي  ةكرش  نم  ةسرش  ةسفانم  تفوسوركيام  تھجاو  ذإ   ، رمتسي

. نیسفانم ءامرغ  هجاوت  تلازامو 

ليربإ / ناسین يف  اھرداغو   ، ماع ةدم  تفوسوركيام  ىدل  رباص  لمع  امدعب 
ةكرش يھو   ،ARZOO.COM ةكرش سیسأت  وھ   ، رخآ عورشم  ءدبل   ،1999

تاكرشل يملاعلا  رایھنالا  دعب  اھقالغإ  ىلإ  رطضا  هنكلو   ، ةینورتكلإلا ةراجتلا 
ًاصصخم هلعجو   ، عقوملا  قالطإ  ةداعإل  ماع 2006  داع  هنكل  ماع 2000،  تنرتنإلا 
ءاشنإ ىلع  ًایلاح  لمعيو   ، ناكم يأ  نم  نيودتلل  ًاعقوم  كلذك  أشنأو   ، تايرفسلل 

. اكيرمأ يف  ریھشلا  نوكلیسلا  يداو  لمع  تایلآ  يكاحت  دنھلا  هنطوم  يف  ةنيدم 

ماع 1998 ماعلل ) لامعألا  لجر   ) ةزئاج اھنم  زئاوجلا : نم  ریثكب  ایتاھب  رباص  زاف 
نیعدبملا بابشلا  نم  ىلع 100  ایجولونكتلل  ستسوشتاسام  دھعم  نم  ةمدقملا 
تاونسلا يف  ةلیلقلا  ایجولونكتلا  يف  رثألا  ربكأ  مھل  نوكي  نأ  عقوتملا  نم  نيذلا 

. ةمداقلا

http://Arzoo.com
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نيرب يجریسو  جياب  يرال 

لجوج اسسؤم 

جياب يرال 



نيرب يجریس 

امھ  LARRY PAGE AND SERGEY BRIN نيرب يجریسو  جياب  يرال  دعي 
دقف  ،GOOGLE ثحبلا ةمدخ  امھحاتتفاب  تنرتنإلا  ىلع  ثحبلا  ةیصاخ  يركتبم 
ةرھش ذخأي  حبصأ  يذلا   ، لجوج ثحبلا  كرحم  ريوطت  نم  ناباشلا  ناذھ  نكمت 
كرحملا اذھ  لصو  نأ  ىلإ   ، بيولا ءاجرأ  عیمج  يف  قربلا  ةعرسب  رشتنيو   ، ةعساو
نیباشلا نيذھ  حاجن  بابسأ  نم  لعل   ، بيولا يف  ثحب  كرحم  لضفأ  حبصأ  نأب 

رظنلا مدعو   ، اھريوطتل لجوج  تامدخ  نالغتسي  ةظحللا  هذھ  ىلإ  امھنأ 
ةكرشلا هذھ  حاجن  رس  ًالعف  اذھ  نأ  دقتعأو   ، لوألا ماقملا  يف  رامثتسالل 

. ةقالمعلا

مولع ذاتسأ  جياب  روتكیف  لراك  هوبأ  سرام 1973 . / راذآ يف 26  جياب  يرال  دلو 
بالطلا لئاوأ  دحأ  ناكو   ، نغشتم ةيالو  ةعماج  يف  يعانطصالا  ءاكذلاو  ةبسوحلا 

. نغشتم ةعماج  نم  ةبسوحلا  مولع  يف  ةفسلفلا  هاروتكد  ةداھش  اولان  نيذلا 
ةجمرب ةسردم   ، ةبسوحلا مولع  يف  ریتسجام  ىلع  ةلصاحلا  جياب  ايرولغ  همأو 

دق هنإف  ةيدوھي  همأ  نأ  نم  مغرلا  ىلعو   . نغشتم ةيالو  ةعماج  يف  بیساوحلا 
كراش دق  ناك   ، نبالا جياب  روتكیف  لراك  وھ  ربكألا  هوخأ   . نيد الب  ؛  هیبأل ًالثامم  ىبرت 

. رالود نویلم  غلبمب 418  ةنس 2000  وھاي  اھترتشا  يتلا   EGROUPS سیسأت يف 

لوأ ىلع  لصحو   ، ءایشألا لمع  ةیفیكب  هفغش  هتلوفط  يف  يرال  نع  فرُع 
يف ناك  امدنعو   ، لاومألا نم  ریثكلا  فلك  يذلا  ةنس 1978،  يلزنم  بوساح 

، بوساحلا مادختساب  هتابجاو  يدؤي  هنأل  نوشھدي  هوملعم  ناك  ةیئادتبالا  ةلحرملا 



. هرمع نم  ةنماثلا  يف  ناك  امدنع  يرال  ادلاو  لصفنا 

بیساوحلا ةسدنھ  يف  سويرولاكبلا  ةجردب  نغشتم  ةعماج  يف  يرال  جرخت 
ةعماج نم  ةبسوحلا  ملع  يف  ریتسجاملا  ةجرد  لان  مث   ، فرشلا ةبترم  عم 
ناكو  ، وجیل تابعكم  نم  ةعباط  ىنب  ةعماجلا  يف  هماظتنا  ءانثأ  يف   . دروفناتس

ةیفرشلا ون ) اباك  اتيإ   ) ةیعمج سیئر  ناكو   ، ةیسمشلا ةرایسلا  قيرف  يف  ًاوضع 
. ةبسوحلاو ةیبرھكلا  ةسدنھلل 

فرعت ثیح   ، هاروتكدلا ةجردل  جمانربب  قاحتلالل  يرال  مدقت  فیص 1995  يف 
قاحتلالا يف  نوركفي  نيذلا  ةبلطلا  ةقفارمل  ًاعوطتم  ناك  يذلا  نيرب  يجریسب 

. مھتالؤاست نع  ةباجإللو  اھب  مھفيرعتل  ةعماجلاب 

ىلع دارجونيو  يریت  هفرشم  هعجش   ، هتلاسرل عوضوم  يف  هریكفت  ءانثأ  يف 
تاحفصلا داجيإ  ةلكشم  ىلع  يرال  زكر   . بيولل ةیضايرلا  صاوخلا  ثحب  ةركف  ءاقتنا 

نع ةمھم  تامولعم  طباورلا  كلت  ةعیبطو  ددعو   ، ةاطعم ةحفص  ىلإ  طبرت  يتلا 
(. ةیميداكألا تایبدألا  يف  تاسابتقالا  ىلع  كلذ  قیبطت  هنھذ  يف  ناكو   ) ةحفصلا

هعورشم يف  يجریس  برقملا  هقيدصو  ةعماجلا  يف  هلیمز  هیلإ  مضنا 
بيولا اھعمجي  يتلا  طباورلا  تانایب  ليوحت  لجأل  ( BACKRUB  ) ىمسملا يثحبلا 
ةیمزراوخ نانثالا  روط   ، ةاطعم ةحفص  ةیمھأل  سایقم  ىلإ   BACKRUB

ًاریثك قوفتي  ثحب  كرحم  ءانبل  مدختست  نأ  نكمي  اھنأ  اكردأ  مث   ،(PAGERANK)
رادصإلا عضُو  سطسغأ 1996  / بآ يف   . تقولا كلذ  يف  اھنم  ًادوجوم  ناك  ام  ىلع 

. دروفناتس ةعماج  ميداوخ  ىلع  لجوج  نم  لوألا 

يف ثحبلا  امھطاشن  بلغأ  ناكو   ، نیماع نم  لقأ  يف  ًاریثك  ةركفلا  تروطتو 
ىنبم وھو  ربمتبس 1998،  / لوليأ يف  ةیكيرمألا  دروفناتس  ةعماجب  ستیغ )  ) ىنبم
لجوج يسسؤم  مادختسا  نكي  ملو   ، تفوسوركيام بحاص  ستیغ  لیب  هّلوم 
لومي نأ  يف  ًاریثك  ددرت  امبر  فرعي  ناك  ولف   ، هب امھتقالع  ةياھن  وھ  ستیغ  ىنبمل 

. اھتایح يف  تفوسوركيام  هتفرع  ديدھت  ربكأ  لجوج  ّدعي  هنأ  ةصاخ   ، ىنبملا اذھ 

كلذل يجریسو  يرال  ىدل  ةرفاوتم  لجوج  ءاشنإ  عورشم  ةینازیم  نكت  ملو 
هنكس لخاد  يرال  ةفرغ  يف  اھاعضو  ةميدق  تارتویبمك  هذیفنت  ىف  امدختسا 
كاذنآ ةریھشلا  ثحبلا  تاكرحمل  عورشملا  عیب  نانثالا  لواح  دعب  امیفو   . يعماجلا

؛ عجشم ریغ  ًاعیمج  مھدر  ناك  نكلو   . اھریغو تياسكأ  وأ  وھاي  وأ  اتسیفاتلا  لثم 
نكمم تقو  ربكأ  تنرتنإلا  ةكبش  يحفصتم  اوقبي  نأب  اھتقو  نیمتھم  اوناك  مھنأل 
. مھعقاوم نم  ًاعيرس  اوجرخیف   ، ثحبلا ةیلمع  مھل  اولھسي  نأ  مھعقوم ال  ىلع 



سیسأت ىلإ  اھجتي  نأ  يف  اركف   ، تدقعت امھمامأ  رومألا  نأ  ادجو  امدنعو 
نم ناكو   ، اھب اوناھتساو  ةركفلا  اوضفر  نم  ىلع  در  ریخ  نوكیل  صاخلا  امھعورشم 
هبحب رھتشا  ىذلا  میكلتشیلب  يدنأ  لامعألا  لجر  ایقتلا  امھنأ  امھظح  نسح 
رابك نم  ناكو   ، ةديدجلا تاعورشملا  ليومت  يف  ةكراشملاب  همایقو  ةرماغملل 
مساب رالود  فلأ  ةمیقب 100  ًاكیش  امھحنم  دعبو   ، وكسیس ةكرش  يسسؤم 
رجرب نم  رجربماھ  ةبجوب  حاجنلا  اذھب  نانثالا  لفتحا   ، ةدودحملا لجوج  ةكرش 
امھتكرش رقمو   ، كلذ نم  رثكأب  حمست  اھتقو  ةيداملا  امھفورظ  نكت  ملف   ، جنیك

نم لقأ  دعب  ىلع  عقت  يتلا  كراب ) ولنم   ) ةقطنم يف  ميدق  جارج  يف  لازام 
. اینروفیلاك ةيالوب  دروفناتس  ةعماج  بالط  نكاسم  نم  نيرتمولیك 

كانھ نأ  الإ  امھتزوحب  رالود  فلأ  غلبمب 100  كیش  دوجو  نم  مغرلا  ىلعو 
همسا ىراجت  نایك  كانھ  نكي  مل  تقولا  كلذ  يفف   ، ةقلاع تلازام  ةریغص  ةلكشم 

جرد يف  نیعوبسأ  ةدم  كیشلا  يقبو  كیشلا  فرص  اعیطتسي  مل  اذھل   ، لجوج
يرورضلا نم  ناك  يتلا  ةكرشلا  سیسأتل  اكرحت  هسفن  تقولا  يفو   ، يرال بتكم 

ةلئاعلا نم  نیمھاسم  نع  ثحبلاب  اماقف   ، رالود نویلم  اھلام  سأر  نوكي  نأ 
ةلحر قلطنتل  رالود  نویلملا  اعمجي  نأ  اعاطتسا  ةياھنلا  يفو   ، فراعملاو ءاقدصألاو 
ًایلاح اھتمیق  تلصو  ىتح  اھومن  لجوج  اھیف  تلصاو  ًاماع  نآلا 11  ىتح  ترمتسا 

. رالود نویلم  يأ 150.000  رالود  رایلم  ىلإ 150 

ةربخلا رصنع  ةنس 2001  انیع  ىتح  ًاعم  ةكرشلا  يجریسو  يرال  رادأ 
ةرادإلا سلجم  سیئر  بصنم  ًایلاح  لغشي  يذلا  تدیمش  كيرإ  يف  لثمتملا 

تامولعملا ایجولونكت  تاكرش  يف  ةيرادإ  ةربخ  نم  هكلمي  امب  يذیفنتلا  ريدملاو 
تنأ نوكت  نأ  ًاطرش  سیلف   ، امھنم يكذ  ریكفت  وھو   ، ًاماع نم 20  رثكأ  ترمتسا 

. كتركف ريدي  نم  لضفأ 

نوكلیسلا يداوب  ةریغص  ةكرش  نم  ةكرشلا  ومن  ىلع  تدیمش  كيرإ  دعاس 
رومأ ةیلوؤسم  ىلوت   ، ًّايذیفنت ًاسیئر  هتفصبو   ، ةینقتلا لاجم  يف  يملاع  دئار  ىلإ 

يموكحلا راشتنالاو   ، عسوأ ةيراجت  تاقالعو  تاكارش  ءانب  لثم  ةیجراخلا : لجوج 
ایلعلا ةدایقلاو  يذیفنتلا  ريدملا  ىلإ  حصنلا  ميدقت  ىلإ  ةفاضإ   ، ينقتلا ركفلا  ةدایقو 

. ةيراجتلا ةطشنألاو  ةسایسلا  اياضق  لایح 

جياب يرال  ةورثل  ةیفاصلا  ةمیقلا  نإف   ، سبروف ةلجم  نم  رادصإل 2007  ًاقبط 
ىلع ةبترملا 26  يف  نيرب  يجریسو  وھ  هَتعضو   ، رالود رایلم  اھرادقم 16.6  ناك 

PC  ) دلرو يس  يب  ةلجم  هتّمس  كلذك  ةنسو 2007   . رشبلا ىنغأل  سبروف  ةمئاق 
نرب هعمو   ، بيولا ملاع  يف  ةیصخش  مھأ 50  ةمئاق  سأر  ىلع  ( WORLD

. تدیمشو



. ةیئابرھك تارایس  روطت  يتلا  زروتوم  الست  ةكرش  يف  كلذك  يرال  مھسي 

عم يتایفوسلا  داحتالا  رداغ  هنكلو   ، ایسور يف  ماع 1973  نيرب  يجریس  دلو 
ةيوناثلا يف  يجریس  ناك  امدنع   ، هرمع نم  ةسداسلا  يف  ناك  امدنع  هيدلاو 

ىلع لوصحلا  يف  ًاماع  كاذنآ 19  هرمعو  حجنو   ، دناليریم ةعماج  يف  لجس 
، بساحلا مولعو  تایضايرلا  يف  فرشلا  ةبترم  عم  ةنس 1993  ةیعماجلا  هتداھش 

ةحنم ىلع  لصحیل  دروفناتس  ةعماج  يف  سرد  دناليریم  يف  جرختلا  دعبو 
. جياب يرال  ىقتلا  كانھو   ، ةیسارد

ينوكرام ةزئاجب  نيرب  يجریس  كراشملا  سسسؤملا  عم  جياب  يرال  ّمرُكو 
ةیموقلا ةیميداكألا  يف  بختنُاو   ،(X PRIZE  ) ةزئاج سلجم  وضع  وھو  ماع 2004 .

ماع 2004. ةسدنھلل 
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يلریھ داشت 

نیشت فیتسو 

ميرك ديواجو 

بویتویلا عقوم  وسسؤم 

ميرك ديواج 



يلریھ داشت 

نیشت فیتس 

ظفحل ينورتكلإ  عدوتسم  درجم  هفصوب  بویتوي  عقوم  ىلإ  رظنلا  ًانكمم  دعي  مل 
هتركفب عقوملا  زواجت  ذإ   ، نيرخآلا عم  اھتكراشمو  اھضارعتساو  ويدیفلا  تافلم 

هنوك ادع   ، اھتافاقثو بوعشلا  قالخأل  ًاحوتفم  ًاضرعم  حبصیل  كلذ  لك  ةشھدملا 
ةھج نمو   . تنرتنإلا ةكبش  ىلع  ويدیفلاو  اقیسوملل  ةیناجم  ّةیملاع  ةبتكم  ربكأ 
نم ةدحاو  اھفصوب  ًاضيأ  اھیلإ  رظنلا  نكمي  هتامدخو  عقوملا  اذھ  ةرھش  نإف   ، ىرخأ

. تاینیعستلا فصتنم  ذنم  تنرتنإلا  ةكبش  راشتنا  تقفار  يتلا  حاجنلا  صصق  زربأ 
نیبلاط ةركف  نم  أدب  يذلا  رھشألا  ثحبلا  كرحم  لجوج  عورشم  حاجن  ناك  امكو 

وحنب 157 اھتمیق  ردقت  ّةیملاع  ةكرش  ىلإ  تارایس  جارج )  ) نم اھب  اقلطنا  نییعماج 
. بویتوي عورشم  يف  ةلیثم  تایصخش  عم  اھسفن  ةصقلا  ّرركتت  رالود  نویلب 

STEVE CHEN AND نیشت فیتسو   CHAD HURLEY يلریھ داشت 
اولكشو اولباقت  نيذلا  قالمعلا  يثالثلا  ءالؤھ   JAWED KARIM ميرك ديواجو 

عقاوم ءاشنإب  اوماق  دعب  امیف  ثیح   ،PAYPAL يف مھلمع  ءانثأ  يف  ًادحاو  ًاقيرف 
. ًّایموي ويدیف  نویلم  نم 100  رثكأ  ّثبي  حبصأ  ًایلاح  يذلا   ، ويدیفلا لدابت 

سردو  ، اینافلسنب ةيالوب  انايدنإ  ةعماج  يف  میمصتلا  يلریھ  داشت  سرد 
. يونیليإ ةعماج  يف  بوساحلا  مولع  ديواج  ميركو  نشت  فیتس 

CHAD هتربخ : بسحب  صخش  لك  هّروط  عقوملا  اذھ  يف  لمعلا  أدب  امدنع 
STEVE CHEN و ، عقوملاب صاخلا  راعشلاو  میمصتلا  نع  ًالوؤسم  ناك   HURLEY
ًایلاح  . عقوملا اذھل  ةیجمربلا  ةینبلا  نع  نیلوؤسم  اناك   AND JAWED KARIM
ترتشا ماعو 2006  ( YOUTUBE)ـ لل يذیفنتلا  ريدملا  وھ   CHAD HURLEY ّدعُي



. رالود نویلب  ـ YOUTUBE بـ 1.65  لا لجوج 

كانھو  ، ءاقدصألا دحأل  ةلفح  يف  اوناك  امدنع  تأشن  بویتویلا  عقوم  ةركف 
ةقيرط يف  اوركفو   ، مھئالمز نیب  اھورشني  نأ  اودارأو   ، ويدیف عطاقم  اوطقتلا 
تافلملا لبقي  ال  ناك  لیميإلا  نأ  ًاصوصخ  ًامئالم  ًائیش  اودجي  مل  مھنكل   ، ةبسانم

. ةریبكلا

نأ ىلع   ، ويدیفلا تاطقل  لدابتل  عقوم  سیسأت  ةركف  تأشن  ةثداحلا  هذھ  نم 
بيو 2.0. عقاوم  نم  ّدعُي  وھو   . لیمحتلا لھسو  مادختسالا  لھس  عقوملا  نوكي 

ناویحلا ةقيدح  يف  انأ   ) ناونعب ويدیف  لوأ  عضُو  ليربإ 2005  / ناسین يفو 23 
لازي الو   ،JAWED KARIM ميرك ديواج  بیصن  نم  وھو  ( ME AT THE ZOO

. نآلا ىتح  عقوملا  ىلع  ًادوجوم 

12  ) نيرمثتسم نم  اھیلع  اولصح  لاومألا  بلغأو   ، ةعضاوتم مھتيادب  تناك 
(. رالود نویلم 

بتكم ىلإ  اولقتنا  اھدعبو   ، تارایسلا حیلصتل  جارج  لخاد  مھبتكم  تناك 
اولقتناو  ، مھرومأ تبترت  مھعقوم  لجوج  ترتشا  نأ  دعب  ةياھنلا  يفو   ، رثكأ روطتم 

، اینروفیلاك  ، ویتام ناس   ، ونورب ناس  ةنيدم  يف  بترمو  مظنم  ةدایق  زكرم  ىلإ 
. ةیكيرمألا ةدحتملا  تايالولا 

عقوملا ّدعأو  رياربف 2005،  / طابش يف 15   YOUTUBE.COM نیمودلا لّجُس 
YOU TUBE عقوم قلطُأ  ربمفون 2005  / يناثلا نيرشت  يفو   . ةدودعم رھشأ  لالخ 

. عقوملا اذھ  ىلع  ويدیفلا  تاطقل  لیمحت  ىلع  سانلا  محازتو   ، ًّایمسر

ىلع ًاروطت  عقاوملا  عرسأ  نم  ًادحاو  بویتوي  عقوم  ناك  فیص 2006  لالخ 
. تنرتنإلا ةكبش 

ددع لصوو   ، ًّایموي ويدیف  ةطقل  تلّمُح 65.000  وینوي 2006  / ناريزح يف 
. ةدھاشم ىلإ 100.000.000  هسفن  رھشلا  يف  ةیمویلا  تادھاشملا 

نم هتبسن 60 %  امب  بویتویلا  رثأتسا  هسفن  وینوي 2006  / ناريزح يف  كلذك 
. تنرتنإلا قيرط  نع  ويدیفلا  تالیمحت  لمجم 

ةبسن نم  وحن 30 %  ىلع  لصحت  نأ  بویتویلا  تعاطتسا  هسفن  رھشلا  يفو 
، اھتقبس يتلا  سیبس  يام  ىلع  كلذب   ، ةمدقتم ةیھیفرتلا  ةددعتملا  طئاسولا 

http://YouTube.com


ىلع 19 %. الإ  سیبس  يام  لصحت  مل  ثیح 

ثیح نم  (! 5  ) اسكیلأ يف  يملاعلا  هبیترت  ناك  ًابيرقت  ةدحاو  ةنس  لالخ 
لصحي عقوملا  ناك  فیص 2006)،   ) ةدملا هذھ  يف  ملاعلا  ىوتسم  ىلع  ةیبعشلا 

لك 24 ويدیف  عطقم  فلأ  هیلإ 65  فاضُي  ناكو  ًایموي ! ةدھاشم  نویلم  ىلع 100 
. ًّایموي رئاز  فلأ  وحن 700  يأ  رھشلا  يف  رئاز  نویلم  هراوز 20  ددع  ناكو   . ةعاس

، ثانإ  % 44 ، روكذ مھ  عقوملا  داور  نم  نإف 56 %   ، تایئاصحإلا بسحبو 
لصاوتلا عقاوم  لوخد  دعب  ریغت  نآلا  نكلو   ، ًاماع نم -12 17  وھ  دئاسلا  لیجلاو 

لثم  ، ةیكذلا فتاوھلا  ىلع  تاقیبطتلا  ضعبو  رتيوتو  كوب  سیفلا  لثم  يعامتجالا 
. بآ ستاولا 

هتمیق ام  اھیلع  ردت  اھتانالعإ  نأ  بویتوي  تنلعأ  سرام 2006  / راذآ يف 
. رالود  15.000.000

ربمفون 2006 / يناثلا نيرشت  يف 13  بویتویلا  عقوم  ءارش  نع  لجوج  تنلعأ 
رالود رایلم  هردق 1.65  غلبمب  ربوتكأ 2006  / لوألا نيرشت  يف  هترتشا  نأ  دعب 

. بویتوي قالطإ  نم  ماع  نم  لقأ  وحن  دعب  يأ   ، وروي رایلم  لداعي 1.31  ام  يأ   ، يكيرمأ
، ايدیم تاكرش  عم  تایقافتا  فشكب 3  لجوج  تماق  نأ  دعب  عقوملا  ءارش  متو 

قوقح صوصخب  ةیئاضق  ىواكشل  بویتویلا  ضرعتي  نل  تایقافتالا  هذھ  بجومب 
، ًامرتحم ًابیصن  ةقفصلا  هذھ  نم  نيرمثتسملاو  ةثالثلا  ءالمزلا  بیصن  ناك   . رشنلا
نكت مل  ةقفصلا  هذھ   . تارالودلا نم  نیيالملا  تائم  ىلع  لصح  مھنم  دحاو  لكف 
نم ًاعورشم  لجوج 46  ترتشا  نآلا  ىتح   ) . ةیناثلا تناك  لب   ، لجوجل ةقفص  ربكأ 

يفظوم ددع  غلبو   ، رالود نویلب  غلبمب  ةیكيرمألا   AOL تنرتنإلا ةكرش  اھنمض 
(. ًافظوم ًایلاح 67  بویتویلا  عقوم 

ببسب بویتویلا  عقوم  دض  ةیئاضق  ىواكش  تمدق  ىربكلا  تاكرشلا  ضعب 
يذلا ويدیفلا  عطقم  ةدم  بویتویلا  عقوم  دّدح  كلذ  رثأ  ىلع   . مھب ةصاخ  داوم  رشن 
ثیح  ، ةبقعلا هذھ  اوزواجت  نیمدختسملا  نكلو   ، طقف قئاقد  ىلإ 10  هلیمحت  نكمي 
تناك يتلا  ىواكشلا   . ةدع ماسقأ  ىلإ  هنوعفري  يذلا  ويدیفلا  ملیف  نومسقي  اوناك 

نم ديزملا  عفر  ىلع  نیمدختسملا  تعجش  ىربكلا  تاكرشلا  هذھ  اھب  مدقتت 
، ةینضم نوكتس  برحلا )  ) هذھ نأ  تاكرشلا  هذھ  تمھف  اھنیحو   ، ويدیفلا عطاقم 
يف  . ديدج نم  عفرت  مث   ، ويدیفلا عطاقم  ضعب  فذحي  ناك  بویتویلا  نأ  ًاصوصخو 

تایقافتا تناك  لعفلابو   ، بویتویلا عم  نواعتت  نأ  ىربكلا  تاكرشلا  تررق  ةياھنلا 
موقيو  ، تاكرشلا هذھل  ةصاخ  تاونق  بویتوي  صصخي  ثیحب   ، فارطألا نیب  ةبوتكم 
اھنم دیفتست  ةینالعإ  ةقيرط  هذھو   ، اھب ةصاخلا  ويدیفلا  عطاقم  زيزعتو  ةیقرتب 



. ثبلاو ايدیملا  تاكرش 

ةیسایس اھنم  بابسأل  ةدع  لودب  بجحلل  هتيادب  يف  بویتویلا  عقوم  ضرعت 
، ایكرتو  ، دنالياتو  ، برغملاو  ، ناريإو  ، ليزاربلا لودلا : هذھ  نمض  نم   ، ةیقالخأ ىرخأو 
، ناتسكابو  ، ايروسو  ، رصمو  ، نمیلاو  ، ةيدوعسلاو  ، ةدحتملا ةیبرعلا  تارامإلاو 

بجحت تحبصأو   ، عقوملا نع  لماكلا  بجحلا  تعفر  لودلا  هذھ  ضعب   . سنوتو
. ةنیعم عطاقم 

لجر تنرتنإلا  ىلع  بویتوي  عقوم  ةیكيرمألا  ميات )  ) ةلجم تراتخا  ماع 2006 
يف اھنوضرعي  يتلا  داوملا  جاتنإ  يف  هراوزل  ةصرفلا  ءاطعإ  يف  هرودل  ماع 2006 

. عقوملا

نوناك رھش  يف  بویتویلا  لالخ  نم  ويدیفلا  عطاقم  يدھاشم  ددع  ردقيو 
نیيالب نم 3  رثكأ  اوضرعتسا  مدختسم  نویلم  وحنب 80  طقف  رياني 2008  / يناثلا
رشعب رّدقي  عقوملا  ىلع  ويدیفلا  تافلم  لیمحت )  ) ةفاضإ مجح  نإو   ، ويدیف عطقم 
يددرتلا قاطنلا  نم  بویتوي  كالھتسا  نوردقي  ءاربخلا  لعج  ام   ، ةقیقد لك  تاعاس 

ماع 2000. اھلماكب  تنرتنإلا  ةكبش  هیلإ  تجاتحا  ام  لداعي  امب   BANDWIDTH

كولمملا بو  ــــــ يتوي ع  ــ قوم نل  ـــــــ عأ سرا 2013  ـــ /م راذآ يفو 22 
لداعي ام  يأ   ، ًّايرھش صخش  رایلم  غلب  هیمدختسم  ددع  نأ  لجو  ـــــ ةكر ج ـــــ شل

. ًابيرقت تنرتنإلا  يمدختسم  نم  نینثا  لك  نیب  نم  ًادحاو 

ةكرشل سأر  عجو  ةلزنمب  ناك  بویتویلا  هققح  يذلا  عيرسلاو  رھابلا  حاجنلا 
ةكرشل عقوم  وھو   WWW.UTUBE.COM وھ تنرتنإلا  ىلع  اھعقوم  ىرخأ 
هباشتلا ببسب  أطخلا  قيرط  نع  اھعقومل  نولخدي  بویتویلا  راوز  ناك  ذإ   ، ةیكيرمأ
ببسب فقوتي  اھعقوم  ناكف   ، ةكرشلل تالكشم  يف  ببست  ام   ، تانیمودلا يف 
ةمكحملل هجوتلاب  ةكرشلا  تماق  ثیح   . أطخلاب هیلإ  نیلصاولا  راوزلاب  هظاظتكا 
ةمكحملا نكلو   ، اھمسا ىلع   YOUTUBE.COM نیمودلا لّجسي  نأب  ةبلاطم 

. ىوعدلا تضفرو   ، ةشئاطو ةھفات  ةیضق  اھفصوب  ةیضقلا  هذھ  ىلإ  ترظن 

ام  ، اجیج وھ 24.980.858  ًّايرھش  بویتویلا  هكلھتسي  يذلا  ثيودنابلا  لدعم 
نأ مھضعب  ىريو   . فیلاكتلا يقاب  ریغ   ، رالود نویلم  دحاولا 1.2  رھشلا  يف  مھفلكي 

! ًّايرھش رالود  نیيالم  ىلإ 6  لصت  ثيودنابلا  فیلاكت 

، عقوملا نم  ةسیئرلا  ةحفصلا  میمصت  لجوج  ةكرش  تداعأ  ماع 2010 
.LIKE – DISLIKE ماظن ىلإ  موجنلا  ماظن  نم  ويدیفلا  مییقت  ماظن  تلدبتساو 

http://www.utube.com
http://youtube.com


لصاوتلا عقوم  عم  لجوج  ةكرش  تجمُد  ربمفون 2011،  / يناثلا نيرشت  يف 
ةطرشأ ضرعب  حمسي  ام   ، مورك بيولا  حفصتمو  بویتوي  عم  ةرشابم  يعامتجالا 

. لجوج ةھجاو  لالخ  نم  بویتوي  ويدیف 

نیمدختسملل حمسي  تنرتنإلا  ةكبش  ىلع  عقوم  ربكأ  بویتویلا  ّدعُي  نآلاو 
. ملاعلا ءاحنأ  عیمج  يف  يناجم  لكشب  ويدیفلا  عطاقم  ةكراشمو  ةدھاشمو  عفرب 

؟ نذإ بویتویلا  حابرأ  نوكت  فیك  لاؤسلا : نكل 

لجوج لبق  نم  عقوملا  ءانتقا  لبق  ةيرھشلا  حابرألا  نإ  نوسسؤملا : لوقي 
عضب ىوس  عقوملا  يف  دجوي  الف  نآلا  امأ   ، تاياعدلا نم  رالود  نویلم  تناك 15 

، دحأل ةفورعم  ریغ  ةقیقدلا  ماقرألا  نكلو   ، سنسدأ لجوج  نم  ًّایبسن  ةلیلق  تاياعد 
. رالود نویلم  نع 12  لقت  ال  ةیفاصلا  ةيرھشلا  مھحابرأ  نإ  لوقي : قطنملا  نكل 
اذھ نكلو  ًّایحبر  ًاجذومن  ّدعُي  تاعورشملا ال  نم  جذومنلا  اذھ  نأ  نوعدي  نوصتخملا 
عقوم ةناكم  نم  للقي  الو   ، ةثالثلا بابشلا  هققح  يذلا  رھابلا  حاجنلا  نم  للقي  ال 
ىلع ةكبشلا  اھتفرع  يتلا  تنرتنإلا  عقاوم  رھشأ  نم  حبصأ  يذلا  بویتویلا 

. قالطإلا

ام  ، ةغل وحنب 20  هتامدخ  ثبيو   ، ةیملاعلا عقاوملا  عم  بویتوي  رّدصتي  مویلاو 
نع ةسیئرلا  ددعلا  صصق  بتكت  اھریغو  زبروف ) و( ميات )  ) لثم ةریھش  تالجم  لعج 

. تنرتنإلا ملاع  يف  ةديرفلا  ةرھاظلا  هذھ  ةّللحم  بویتوي ) ةروث  )
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جریبركز كرام 

يعامتجالا لصاوتلا  عقوم  سسؤم 

جریبركوز كرام 

ءاشنإ ىلع  تمدقأ  امدنع  ًةقامح  تبكترا  يننأ  وھو   ، دكؤم دحاو  رمأ  كانھ  »
«. رمألا ةياھن  يف  كلذب  موقیس  ناك  رخآ  صخش  يأ  نإ  لاح  لك  ىلع   . عقوملا كلذ 

يف دلو  يذلا  كرام   . ثيدحلا انملاع  يف  ًاریثأت  رثكألا  باشلا  جریبركوز  كرام 
عقومل نیسسؤم  ةسمخ  نم  دحاو  وھ  ماع 1984  ةیكيرمألا  ةدحتملا  تايالولا 

هیمدختسم ددع  زواجت  يذلا  كوب ) سیف   ) ملاعلا يف  رھشألا  يعامتجالا  لصاوتلا 
نیب لصاوتلل  يموي  لكشب  سانلا  همدختسيو   ، ملاعلا لوح  صخش  رایلملا 



هیف رادت  ًاناكم  حبصأو   ، لصاوتلا دودح  زواجت  كوب  سیفلا  نأ  ریغ   . فراعملاو ءاقدصألا 
. ةیعامتجالاو ةیسایسلاو  ةيراجتلا  ةطشنألا  فلتخم 

يف هجرخت  عورشم  ناك  يذلا  هعقوم  نم  لعج  يذلا  حومطلا  باشلا  اذھ 
اذھ  ، يلاحلا تقولا  يف  بيولا  يف  ةیعامتجا  ةرؤب  ربكأ  هئاقدصأ  دحأو  وھ  ةعماجلا 
ءاجرأ يف  ریبك  ىدص  هل  حبصأ  ثیحب   ، ًاّدج رثؤم  لكشب  ًارشتنم  حبصأ  يذلا  عقوملا 
دعيو  ، ملاعلا ءاجرأ  نم  وضع  نویلم  وحن 800  عقوملا  اذھ  ءاضعأ  غلبي  ًایلاحو   ، بيولا

. ًاماع رمعلا 26  نم  غلبي  وھف   ، ملاعلا تاريدرایلم  رغصأ  نم  جریبركز  كرام 

يف اصصخت  نيذللا  زویھ  سيركو  زتیفوكسوم  نیتساد  نم  لك  عم  كارتشالاب 
ًابلاط ناك  امدنع  ةعماجلا  نكس  يف  جریبركز  يقیفر  اناكو   ، بساحلا مولع  ةسارد 
ةبلط ىلع  رمألا  ةيادب  يف  ةرصتقم  عقوملا  ةيوضع  تناك   ، درافراھ ةعماج  يف 
ةنيدم يف  ىرخألا  تایلكلا  لمشتل  كلذ  دعب  تدتما  اھنكلو   ، درافراھ ةعماج 
لمشتل عقوملا  ةرئاد  تعستا  مث   . دروفناتس ةعماجو  جیل  يفيآ  ةعماجو  نطسوب 

رمعلا نم  غلبي  صخش  يأ  ًاریخأو   ، ةيوناثلا سرادملا  ةبلط  مث   ، يعماج بلاط  يأ 
. ملاعلا ىوتسم  ىلع  مدختسم  رایلم  نم  رثكأ  ًایلاح  عقوملا  مضي   . رثكأف  ، ًاماع  13

ةلیلقلا ماوعألا  رادم  ىلع  كوب  سیفلا  عقوم  لوح  لدجلا  نم  ریثكلا  ریثأ  دقو 
، ةتوافتم تاقوأ  لالخ  لودلا  نم  ریثك  يف  عقوملا  مادختسا  رظح  مت  دقف   . ةیضاملا

لمعلا تاھج  نم  ریثك  يف  عقوملا  مادختسا  رظُحو   ، ناريإو ايروس  يف  ثدح  امك 
تلثم  ، كلذك  . ةمدخلا كلت  مادختسا  يف  مھتاقوأ  رادھإ  نع  نیفظوملا  ءانثإل 
اھفصوب ةیصوصخلا  ىلع  ظافحلا  نأشب  فواخم  كوب  سیفلا  ىلإ  ةھجوم  تاداقتنا 

نیب رمألا  اذھ  ّيوُس  ام  ًاریثكو   ، عقوملا داور  اھھجاوي  يتلا  تالكشملا  نم  ةدحاو 
نم ددع  نم  ةیئاضقلا  ىواعدلا  نم  ًاریثك  كوب  سیفلا  عقوم  هجاويو   . عازنلا يفرط 
دوكلا ةقرس  ىلع  دمتعا  كوب  سیفلا  نأ  نومعزي  نيذلا  نیقباسلا  جریبركز  قافر 

. ىرخألا ةيركفلا  تایكلملا  ضعبو  مھب  صاخلا  سیئرلا 

شام سیف  عقوم  نم  عقوتم  ریغ  ًاجاتن  هفصوب  كوب  سیفلا  عقوم  قلطنا 
HOT OR NOT عون نم  عقوم  وھو   ، درافراھ ةعماجل  عباتلا  ( FACE MATCH)

صخشلل عقوملا  داور  رایتخا  مث  صاخشألا  نم  ةعومجمل  روص  رشن  ىلع  دمتعي 
ربوتكأ / لوألا نيرشت  يف 28  شام  سیفلا  جریبركز  كرام  ركتبا  دقو   . ةیبذاج رثكألا 

. ةیناثلا ةنسلا  يف  ًابلاط  هفصوب  درافراھ  ةعماج  داتري  ناك  امدنع  ماع 2003،  نم 

مدختسا شام  سیف  عقوم  نإف   ، نوسميرك درافراھ  ةديرج  هترشن  امل  ًاقفوو 
ةبلط نم  ةعستب  صاخلا  تنرتنإلا  ىلع  حاتملا  روصلا  لیلد  نم  ةعمجم  ًاروص 
ىلإ نیمدختسملا  ةوعدو   ، امھضعب بناجب  نیتروص  عضو  عم  ةیعماجلا  ةنيدملا 
أجل هنإف   ، عقوملا سیسأت  نم  جریبركز  نكمتي  يكو   . ةیبذاج رثكألا  صخشلا  رایتخا 



خسنو  ، درافراھ ةعماجب  ةصاخلا  بوساحلا  ةكبش  يف  ةیمحم  قطانم  قارتخا  ىلإ 
ءارجإ ذاختاب  درافراھ  ةعماج  ةردابم  نإ   » . يعماجلا نكسلا  يف  ةبلطلاب  ةصاخ  ًاروص 
كلذل ةیقیقحلا  ةمیقلا  كاردإ  نود  ةینوناق  بابسأل  عجري  امبر  لعفلا  كلذل  داضم 
ناسل ىلع  كلذ  درو   ،« ىرخألا تایلكلا  نم  ریثكل  ثدحي  امبر  يذلا  كاھتنالا 
دحاو رمأ  كانھ  نكلو  : » ًالئاق جریبركز  درطتسي   . ةیصخشلا هتنودم  يف  جریبركز 
لك ىلع   ، عقوملا كلذ  ءاشنإ  ىلع  تمدقأ  امدنع  ًةقامح  تبكترا  يننأ  وھو   ، دكؤم
هِّجُو ام  ناعرسو  رمألا .» ةياھن  يف  كلذب  موقیس  ناك  رخآ  صخش  يأ  نإ  لاح 
دعب قلغأ  نكلو   ، يعماجلا مرحلاب  ةصاخلا  ةمدخلا  تادحو  نم  ریثك  ىلإ  عقوملا 
قرخب جریبركز  ةعماجلا  ةرادإ  تمھتا  دقو   . درافراھ ةعماج  ةرادإ  لِبق  نم  مايأ  ةعضب 

ام  ، دارفألا ةیصوصخ  كاھتنا  كلذكو   ، رشنلاو فیلأتلا  قوقح  كاھتناو  ةيامحلا  نوناق 
ةياھن يف  هیلإ  ةھجوملا  مھتلا  عیمج  تطقسُأ  نكلو  ؛  ةعماجلا نم  درطلل  هضرعي 
عقوم جریبركز  سََّسأ   ، هسفن يساردلا  ماعلا  نم  يناثلا  فصنلا  يفو   . رمألا
نيرشت يف 4  ًاديدحتو   THEFACEBOOK.COM قاطنلا ىلع  كوب ) سیفلا  )
درافراھ ةديرجل  حيرصتب  جریبركز  ىلدأ  دقو  ماع 2003 . نم  ربمفون  / يناثلا

يف ذوخأملا  يملاعلا  روصلا  لیلد  نع  نوثدحتي  عیمجلا  ناك  دقل  : » ًالئاق نوسميرك 
نیماع ةعماجلا  قرغتست  نأ  فخسلا  نم  هنأ  دقتعأ  : » عباتيو  ،« درافراھ ةعماج 
يفو ریثكب  مھنم  لضفأ  وحن  ىلع  رمألاب  موقأ  نأ  يننكمي   . لمعلا اذھ  لثمب  مایقلل 

«. طقف دحاو  عوبسأ  نوضغ 

درافراھ ةبلط  ىلع  رمألا  ةيادب  يف  ةرصاق  كوب  سیفلا  عقوم  ةيوضع  تناك 
عقوملا ةحاتإ  نم  لوألا  رھشلا  لالخو   ، درافراھ ةعماج  تایلك  مدقأ  جدیلوك 
ةعماجلا يف  دعب  اوجرختي  مل  نيذلا  ةبلطلا  فصن  نم  رثكأ  ماق   ، مادختسالل
نيرفاس ودراودإ  نم  لك  مضنا   ، ةزیجو ةدم  دعبو   . ةمدخلا هذھ  يف  لیجستلاب 
ماسر  ) مالوكام وردنأو  جمربم )  ) زتیفوكسوم نیتسادو  ةكرشلل  يذیفنتلا  ريدملا 

رھش يفو   . عقوملا ريوطت  ىلع  هتدعاسمل  جریبركز  ىلإ  زویھ  سيركو  كیفارج )
دروفناتس تاعماج  مامأ  هباوبأ  كوب  سیفلا  حتتفا  ماع 2004،  نم  سرام  / راذآ

ةنيدم تایلك  عیمج  مامأ  هباوبأ  حتفو   ، رثكأ عقوملا  عستا   ، كلذ دعب   . لیيو ایبمولوكو 
يف تاعماجلا  نم  ریثكل  ًاحاتم  حبصأ  ًائیشف  ًائیشو   ، جیل يفيآ  ةعماجو  نطسوب 
لقُن ماع 2004،  نم  وینوي  / ناريزح رھش  يفو   . ةیكيرمألا ةدحتملا  تايالولاو  ادنك 

ةكرشلا تطقسأ  دقو   . اینروفیلاك ةيالو  يف  وتلآ  ولاب  ةنيدم  ىلإ  كوب  سیفلا  رقم 
ماع 2005  FACEBOOK.COM قاطنلا مسا  ءارش  دعب  اھمسا  نم   THE ةملك
يف ةيوناثلا  سرادملل  ةخسن  كوب  سیفلا  ردصأو   . يكيرمأ رالود  غلبم 200000  ریظن 

ةیقطنملا ةوطخلاب  جریبركز  هیلإ  راشأ  ام  وھو  ماع 2005،  نم  ربمتبس  / لوليأ
ةوعد ىلإ  ةجاح  يف  ةيوناثلا  سرادملا  تاكبش  تناك   ، ةدملا هذھ  لالخف   . ةقحاللا

نم ریثك  نم  نیفظوملا  كارتشا  عقوملا  حاتأ   ، كلذ دعب   . عقوملا ىلإ  مامضنالل 
/ لوليأ يفو 26   . تفوسوركيام ةكرشو  ةجمدنملا  لبآ  ةكرش  اھنیب  نمو   ، تاكرشلا

http://thefacebook.com
http://facebook.com


رمعلا نم  نیغلابلا  دارفألا  عیمج  مامأ  هباوبأ  عقوملا  حتتفا  ماع 2006،  نم  ربمتبس 
نيرشت يفو   . حیحص ينورتكلإ  ديرب  ناونع  مھيدل  نيذلاو  رثكأف  ًاماع  رشع  ةثالث 

ةنيدم ذاختا  نع  كوب  سیفلا  ةرادإ  ىلع  نومئاقلا  نلعأ  ماع 2008،  نم  ربوتكأ  / لوألا
. هل ًّایلود  ًارقم  ادنلريأ  ةمصاع  نیلبد 

FACEBOOK ةیناكمإ كوب  سیفلا  مدق  ماع 2008،  نم  ویلوي  / زومت يف 20 
تاھجاول ةركتبم  میمصت  ةداعإ  نع  ةرابع  كوب  سیفلا  نم  ةیبيرجت  ةخسن   BETA

MINI- يتمس جمد  متو   . ةددحم تاكبش  ىلع  هیمدختسمب  ةصاخلا  مادختسالا 
لِذُبو  ، بيوبت تامالع  تاذ  ءازجأ  ىلإ  ةیصخشلا  تافلملا  لصفو   ،WALLو  FEED
لاقتنالا ةيرح  تناك  نأ  دعبو   . ًامیظنت رثكأ  لكش  ىلإ  لصوتلا  لجأ  نم  غلاب  دھج 

يف أدب  كوب  سیفلا  نإف   ، رمألا ئداب  يف  نیمدختسملل  ةحاتم  ديدجلا  رادصإلا  ىلإ 
ربمتبس 2008. / لوليأ نم  ًءادتبا  ةديدجلا  ةخسنلا  هذھ  ىلإ  نیمدختسملا  ةلاحإ 

ةقيرطل كوب  سیفلا  رابتخا  نع  ِنلعُأ  ماعل 2008،  ربمسيد  / لوألا نوناك  يف 11 
. طسبأ لكشب  لوخدلا  لیجست  يف  ةديدج 

هتركذ امل  ًاقفو  يعامتجالا  لصاوتلا  عقاوم  رھشأ  نم  كوب  سیفلا  عقوم  ّدعُيو 
ثیح  ، ًّايرھش هنوداتري  نيذلا  ددجلا  نیمدختسملا  ددع  ىلإ   ، روكسموك ةكرش 
دقو ماع 2008 . نم  ليربإ  / ناسین يف  سیبس  يام  سیئرلا  هسفانم  ىطخت 
نم نویلم  باذتجا 132.1  نم  نكمت  كوب  سیفلا  نأ  ىلإ  روكسموك  تراشأ 
سیبس يام  عقومب  ًةنراقم  ماع 2008،  نم  ویلوي  / زومت يف  ددجلا  نیمدختسملا 

. مدختسم نویلم  بذتجا 117.6  يذلا 

عیمج نیب  عقوملا  بیترت  نإف   ، اسكیلأ عقوم  اھب  ماق  يتلا  تایئاصحإلل  اًقفوو 
ىدم ثیح  نم  عباسلا  زكرملا  لتحیل  نیتسلا  زكرملا  نم  عفترا  دق  ةحاتملا  عقاوملا 

/ لوليأ نم  ةدملا  يف  كلذو   ، ملاعلا ىوتسم  ىلع  هیلع  نیمدختسملا  لابقإ 
. يناثلا زكرملا  ًایلاح  عقوملا  لتحيو  ربمتبس 2007،  / لوليأ ىتحو  ربمتبس 2006 

زكرملا يف  كوب  سیفلا  ةینورتكلإلا  عقاوملا  مییقتل  تساكتناوك  ةسسؤم  عضتو 
هعضيو  ، هیلع نیمدختسملا  لابقإل  ًاقفو  ةدحتملا  تايالولا  يف  رشع  سماخلا 

نم كوب  سیفلا  ّدعُيو   . ةدحتملا تايالولا  يف  رشع  عبارلا  زكرملا  يف  تیبموك  عقوم 
عقوملا ىلإ  ةروص  نویلم  لّمحت 14  ثیح   ، روصلا لیمحت  ثیح  نم  عقاوملا  رھشأ 

. ًّایموي

عقاوم رثكأ  كوب  سیفلا  ّدعُي  ةيزیلجنإلا  ةغللاب  ةقطانلا  لودلا  نم  ریثك  يفو 
نم مغرلا  ىلعو   . ةدحتملا ةكلمملاو  ادنك  اھنیب  نمو   ، ةیبعش يعامتجالا  لصاوتلا 
نویلم غلب 36  ةیكيرمألا  ةدحتملا  تايالولا  يف  عقوملا  يمدختسم  ددع  نإف   ، كلذ



لان دقو   . سیبس يام  عقومل  مدختسم  نویلم  وحنب 73  ًةنراقم  بسحف  مدختسم 
، يكیسالك عقوم  لضفأ 100  نیب  نم  ًادحاو  ناك  ثیح   ، زئاوجلا نم  ًاریثك  عقوملا 
PEOPLE'S ةزئاج لانو  ماع 2007،  ( PC  ) ةلجم اھتمظن  يتلا  ةقباسملا  يھو 

ةسسؤم اھترجأ  ةسارد  يفو  ماع 2008 . يبيو  زئاوج  ىدحإ   ،VOICE AWARD
ةبلطلا تاھجوت  ةسارد  يف  ةصصختم  ةكرش  يھو  ماع 2006،  روتینوم  تندویتس 
لتحي كوب  سیفلا  نأ  دجو   ، اھل ًارقم  يسریجوین  ةيالو  نم  ذختت  تاعماجلا  يف 

. تاعماجلا ةبلط  نیب  ةیبعشلا  يف  ةیناثلا  ةبترملا 

يف مدختسم  نویلم  يبرعلا 32  ملاعلا  يف  كوب  سیف  يمدختسم  ددع  غلب 
/ لوليأ يفو   ، ةیموكحلا ةرادإلل  يبد  ةیلكل  ريرقت  بسحب  سطسغأ 2011  / بآ
ىلإ كوب  سیف  يعامتجالا  لصاوتلا  عقوم  يمدختسم  ددع  لصو  ربمتبس 2012، 

. مدختسم رایلم 

ثیح  ، كوب سیفلل  ًامادختسا  طسوألا  قرشلا  يف  ىلوألا  يھ  رصم  ّدعُتو 
عقوملا وھو  وینوي 2011،  / ناريزح تایئاصحإل  ًاقفو  كرتشم  نویلم  اھعقوم 11.3  مضي 

رصم يف  ةیسایسلا  ةایحلا  يف  كوب  سیفلا  رثأ  دقو   ، نیيرصملل لوألا  ينورتكلإلا 
/ ليربإ موي 6  بارضإ  ىلإ  اھیف  يعُد  عقوملا  ىلع  ةعومجم  تئشنُأ  امدعب  ًاصوصخ 

بجُح دقو   . صخش فلأ  نم 71  رثكأ  ةعومجملا  هذھ  يف  كراشو  ناسین 2008 
بزحلا دض  ةروث  ىلإ  بابشلا  ةوعد  دعب  رياني 2011  / يناثلا نوناك  يف 26  عقوملا 

كوب سیفلا  ببسبو   . ةيرصملا ةموكحلاو  تاطلسلل  ًابارطضا  ببس  ام  مكاحلا 
ةدملو رياني 2011  / يناثلا نوناك  موي 27  ذنم  تنرتنإلا  لاصتا  عطُق  بابشلا  ةروثو 

دبك ام   ، بابشلا دض  ةيرصملا  ةموكحلا  تنعت  نع  فشكت  ةقباس  يف  لماك  عوبسأ 
. ةینج تارایلم  ةمیقب 9  ةیلام  رئاسخ  يرصملا  داصتقالا 

سماخلا ةروث  قالطإ  يف  ةریبك  ةروصب  مھسأ  كوب  سیفلا  عقوم  نأ  ًاضيأ  ركذُي 
ماع 2011. رياني  / يناثلا نوناك  نم  نيرشعلاو 

لجوج دعب  ةيدوعسلا  يف  ةرايز  عقاوملا  رثكأ  يناث  كوب  سیفلا  دعُيو 
لخاد نم  نیكرتشملا  ددع  غلبيو   ، اسكیلأ عقوم  فینصت  بسح  ةيدوعسلا 
وینوي / ناريزح تایئاصحإل  ًاقفو  كرتشم  نویلم  ةيدوعسلا 4.3  ةیبرعلا  ةكلمملا 

نأ الإ   ، لاز امو  هتيادب  يف  لدجلا  نم  ًاریثك  كوب  سیفلا  عقوم  دھش  دقو   ،2011
فقت ةرماؤم  دوجو  نودقتعي  نيذلا  مالعإلاو  صاخشألا  نم  ًاصوصخ   ، تفخ ةریتولا 

، نيدلاو عمتجملا  ةمالس  رشابم  لكشب  ددھي  ّهنأ  نودقتعيو   ، عقوملا ءاشنإ  فلخ 
حرشي ام  وھو  نیيدوعسلا  ىلإ  ةبسنلاب  لصاوتلل  ًاّمھم  ًاعقوم  كوب  سیفلا  حبصأو 

ةیعامتجالا تاكرحلا  نم  ریثكلا  تمت  عقوملا  لالخ  نمو   ، عفترملا هفینصت  ببس 
. ةیعاولا
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تراھ لكيام 

ةینورتكلإلا بتكلا  رصع  ةيادب 

تراھ لكيام 

ىلإ ةفاقثلاو  تامولعملا  رداصم  لك  ریفوت  يھ  غربنتوغ  عورشم  ةركف 
فصتنم يف  غربنتوغ  عباطم  هتلعف  يذلا  هسفن  بولسألاب  ةضيرعلا  ریھامجلا 

. يرصع بولسأب  نكلو   ، ةیناثلا ةیفلألا 

/ لوليأ سرام 1947 - 6  / راذآ  MICHAEL HART (8 تراھ لكيام  عاطتسا 
بتكلا هراكتباب  ملاعلا  يف  ةیمألاو  لھجلا  زجاح  رسكي  نأ  ربمتبس 2011 )

. ةینورتكلإلا



لالقتسالا نالعإ  يونیلإ  ةعماجب  تراھ  لكيام  بلاطلا  عضو  ماع 1971 
ةكبشلا ىلع  عیمجلل  ًاحاتم  حبصأ  كلذبو   ، سیئر رتویبمك  زاھج  ىلع  يكيرمألا 

ماقو  . ةیتوبكنعلا ةكبشلا  وأ  تنرتنإلا  ةكبش  مساب  دعب  امیف  فرعت  تحبصأ  يتلا 
يكيرمألا لالقتسالا  نالعإ  ةخسن  ليزنتب  كاذنآ  رتویبمكلا  يمدختسم  نم  ةتس 

مسا هبحاص  هیلع  قلطأ  عورشم  حاتتفاب  ًاناذيإ  كلذ  ناكو   ، رتویبمكلا ةكبش  نم 
ًابولسأ ـ 15  لا نرقلا  يف  عرتخا  يذلا  يناملألا  ملاعلل  ًاميركت  غربنتوغ )  ) عورشم

هل حاتي  ناك  يذلا  تقولا  لالخو   . رشنلاو ةعابطلا  ملاع  يف  ةروث  ثدحأ  ةعابطلل 
باتك تراھ 100  لكيام  بلاطلا  عضو   ، ةعماجلا يف  رتویبمكلا  مادختسا  هیف 

. عورشملل هتایح  خسرو   ، ةكبشلا ىلع  هسفنب 

ةینورتكلإلا بتكلل  ينورتكلإ  عورشم  لوأ  أشني  نأ  لجرلا  اذھ  عاطتساو 
بتكلا نم  نم 36000  رثكأ  رفوي  يذلا  غربنتوغ  عورشم  وأ   GUTENBERG هامسأو
حتفي نأو   ، ملعتلا قرط  ىرجم  ریغي  نأ  عاطتسا  هدعب  نم  يذلاو   ، ةحاتملا ةیناجملا 

. ينورتكلإلا ملعتلا  قيرط  ملاعلل 

ةیكلم تاذ  ةلماك  صوصن  نع  ةرابع  عورشملا  يف  ةدوجوملا  داوملا  مظعم 
عاطتسملا ردقب  ةیناجم  هیف  ةدوجوملا  داوملا  لعجي  نأ  عورشملا  لواحي   . ةماع

. ًابيرقت بیساوحلا  عیمج  نم  اھلیغشت  نكمي  تاقیسنتبو 

ًالوصوم ًابوساح  كلمي  نم  لك  نیكمت  يف  لثمتت  تراھ  لكيام  ةركف  تناكو 
. ةیناسنإلا ةفرعملا  لوصأو  بتكلا  تاھمأ  ةءارق  ةكبشلاب 

باتكلا ریھاشم  لامعأ  نم  ةیمقر  ًاخسن  رفوي  مویلا  غربنتوغ )  ) عورشم عقوم 
ةيامح نیناوقب  ةلومشم  لامعألا  هذھ  نكت  مل  املاط   ، روصعلا رم  ىلع  نيركفملاو 
ىلع ناونع  فالآ  ةرشع  نم  رثكأ  مویلا  عقوملا  نمض  دجويو   . ةيركفلا ةیكلملا 
ةيادبلا ذنم  تراھ  فدھ  ناكو   . طقف ةیصن  تافلم  وأ  ةطوغضم  ةیصن  تافلم  لكش 
ماع 2001. ةياھنب  يصن  فلم  نویلرت  نم  رثكأب  تنرتنإلا  يمدختسم  ديوزت  وھ 

عورشم عقوم  نمض  ةرفاوتملا  تافلملا  نم  ةلئاھلا  تایمكلا  نم  مغرلا  ىلعو 
ةبتكم هنم  لعجت  نأ  نكمي  يتلا  تازیملا  نم  ریثك  ىلع  ِوتحي  مل  هنإف   ، غربنتوغ

الو  ، كلذ ىلإ  امو   ، بتكلا فینصت  وأ   ، صنلا يف  ثحبلا  تایناكمإ  لثم   ، ةلماك ةیمقر 
بسحب بتكلا  يف  ثحبي  طیسب  ثحب  كرحم  ىلع  الإ  مویلا  ىتح  عقوملا  يوتحي 

سیل ءدبلا  ذنم  تراھ  نأ  وھ  كلذ  يف  ببسلاو   . فلؤملا مسا  بسحب  وأ  نيوانعلا 
ربكأ عضي  نأ  وھ   ، هتایح ملحو  دیحولا  هفدھو   ، عقوملل ةینقتلا  يحاونلاب  ًامتھم 
مویلا هليومت  ىلع  تراھ  لصحيو   . ةكبشلا ىلع  ةیناجملا  ةیمقرلا  بتكلا  نم  ةیمك 
صنلا مولع  يف  ًاذاتسأ  ًاضيأ  هتنیع  يتلا   ، يونیلإ ةيالو  يف  ةیتكدنبلا  ةعماجلا  نم 



هدوھج يف  تراھ  نواعيو   ، عقوملا لیغشتل  ةمزاللا  تادعملا  هل  ترفوو   ، ينورتكلإلا
. فلألا وحن  مھددع  غلبي  نیعوطتملا  نم  ةكبش 

بوساحلل اھفصوب  كراب  ةكرش  يف  تاینیعبسلا  يف  ةمدقملا  جذامنلا  تناكو 
يتلا ةیصخشلا  بساوحلا  تاذیفنت  لئاوأ  نم  يھ   DYNABOOK لومحملا

. ةینورتكلإلا بتكلا  ةءارق  عیطتست 

نأ نكمي  ةینورتكلإ  ةبتكم  ءاشنإل  هتركف  نأ  ةيادبلا  ذنم  تراھ  لكيام  كردأ 
عورشم حبصأو   ، ةفرعملا بحو  ةباتكلاو  ةءارقلاب  ماملإلا  ىلع  عجشتو   ، ملاعلا ریغت 

مضت ةینورتكلإ  ةبتكم  مدقأو  تنرتنإلا  ىلع  تامولعملا  رفوي  عورشم  لوأ  غربنتوغ 
. ةیناجملا ةینورتكلإلا  بتكلا  نم  ةديرف  ةعومجم  ربكأ 

ًّایعوبسأ يناجم  لكشب  ةینورتكلإلا  بتكلا  تارشع  غربنتوغ  عورشم  مدقي 
ثرون ةعماجل  عباتلا   AABEBLO ولبیبيآ عقوم  ىمسي  دحاو  ينورتكلإ  عقوم  ربع 
ىھتنا دق  نوكي  عورشملا  اھمدقي  يتلا  بتكلا  مظعمو   . تراھ لاق  امبسح  انیلوراك 
تايالولاب ةيركفلا  قوقحلا  ةيامح  نیناوق  يضقت  امبسح  اھرشن  رظح  لجأ 

، ةیقیسوم تالیجستو   ، ًّایتوص ةلجسم  ًابتك  ًاضيأ  عورشملا  مدقيو   . ةدحتملا
. ةتباث ًاروصو  ةیئامنیس  ًامالفأو   ، ةنودم اقیسومو 

تامولعملا رداصم  لك  ریفوت  يھ  غربنتوغ  عورشم  ةركف  نإ  تراھ : لاقو 
يف غربنتوغ  عباطم  هتلعف  يذلا  هسفن  بولسألاب  ةضيرعلا  ریھامجلا  ىلإ  ةفاقثلاو 
ًابتك عورشملا  تاینتقم  نمضتتو   . يرصع بولسأب  نكلو   ، ةیناثلا ةیفلألا  فصتنم 
ًاباتك دجوي 1053  لاثملا  لیبس  ىلعو   . ةيزیلجنإلا ىلإ  ةفاضإ  ةددعتم  تاغلب 

، ةيدنلوھلاب ًاباتك  و279   ، ةيدلنفلاب ًاباتك  و396  ةیناملألاب  ًاباتك  و451   ، ةیسنرفلاب
ةغلب ًاباتك  ، و54  ةیلاغتربلاب ًاباتك  ، و113 ةیلاطيإلاب ًاباتك  ، و 114  ةینابسإلاب ًاباتك  و155 
تاغللا ضعبب  ًابتك  ةعومجملا  مضتو  ؛  نیبلفلا رزج  اھب  ثدحتت  يتلا  غولاغتلا 

. ناياوكوريإلاو تریكسناسلاو  لتاواھانلاو  نايزيرفلاو  نالاتاكلا  لثم  ةميدقلا 
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كروث يراغ 

رك ـ تبم

مابس ماظن 

كروث يراغ 

لوصحلل ةلعاف  ةصیخر  ةلیسو  اھفصوب  ةیعامجلا  لئاسرلا  هذھ  نأ  كروث  ىأر 
ریغ لئاسر  لسرأ  نم  لوأ  هنأب  روخف  هنإ   . سانلا نم  ةریبك  ةعومجمل  ةلاسر  ىلع 

. اھیف بوغرم 

وأ  SPAM مابس ماظن  ركتبا  نم  لوأ   GARY THUERK كروث يراغ  ّدعُي 
نم ةدحاو  ّدعُت  يتلا  ينورتكلإلا  ديربلا  ىلإ  ةلسرملا  اھیف  بوغرملا  ریغ  لئاسرلا 

ىلإ 400 مابسألا  لئاسر  نم  ًاضیف  لسرأ  نم  لوأ  هنإ  ذإ   ، ةياعدلل ةميدقلا  قرطلا 
ةكبشب ةطوبرملا  ةیموكحلا  تالاكولاو  تاعماجلا  يف  نیمدختسملا  نم 

نأ يردي  دحأ  الو   ، ةینورتكلإلا  VAX ماظنب ويام 1978  / رايأ يف 1  تنابرأ   ARPANET



. ملاعلا يف  تنرتنإلا  ىلع  هلاسرإ  متي  جعزم  ديرب  وأ  مابس  ةلاسر  لوأ  تناك  هذھ 

، تنابرأ ةكبشب  نولصتي  نيذلا  سانلا  نم  فالآلا  كانھ  ناك   ، تقولا كلذ  يف 
. رتویبمكلا ءاملع  نم  مھمظعمو 

وأ لیميإلا  قارغإ  نع  ةرابع  وھ  ةیتوبكنعلا  ةكبشلا  ةغل  قطنم  يف  مابسألاو 
حصأ ىنعمب   ، بيرختلا وأ  ریمدتلا  ىلإ  يدؤت  يتلا  ةجعزملا  لئاسرلاب  عقوملا 

. اھیف بوغرم  ریغ  ةیبيرخت  تاقیلعتو  لئاسر 

تءاجو  ، ىواكشلا نم  لیلق  ددع  لصح   SPAM ـ لا كروث  لسرأ  نأ  دعب 
، حابصلا يف  بتكملل  تئج  امدنع  : » لاق  ، اتوي ةعماج  يف  لمعي  لجر  نم  ىوكش 
ریغ لئاسرلا  نأل  كلذو  ؛  يب صاخلا  رتویبمكلا  زاھج  مدختسأ  نأ  عطتسأ  مل 

«. صرقلا ةحاسم  عیمج  تمدختسا  دق  اھیف  بوغرملا 

ةكرش تاعیبم  نم  رتویبمك  ثدحأل  نالعإ  ىلع  يوتحت  ةلاسرلا  تناك 
ناك يتلا  اینروفیلاك   ، ویتام ناسو  سولجنأ  سول  يف  ( DEC  ) ةیمقرلا تادعملا 

. قيوستلل ًاريدم  كروث  اھیف  لمعي 

لصتا ينورتكلإلا  ديربلل   SPAM ـ لل يلاسرإ  نم  مايأ  ةعضب  دعب  : » كروث لوقي 
«. ىرخأ ةرم  كلذ  لعفأ  نأب  هدعأ  ينلعجو   ، تنابرأ لثمم  يب 

لوأ لاسرإ  مت  هنأ  سانلا  فشتكي  امدنع  ةنيابتم  لعف  دودر  تلصح  لوقيو :
سانلا نم  ریثكلا   . تنرتنإلا خيرات  يف  ةرم  لوأ  ينورتكلإلا  ديربلل  ةجعزم  ةلاسر 

! رھاب حاجن  اذھ  نأ  نودقتعي 

ةكبش يف  كرتشم  لك  ىلإ  ينورتكلإ  ديرب  لاسرإ  نم  ًالدب   ، كلذ عمو 
ديرب ةلاسر  لسري  نأ  ررق   ، داتعملا ءارجإلا  وھ  امك   ، رخآلا ولت  ًادحاو  تنابرألا 

. تنابرألا ةكبش  نومدختسي  نيذلا  صخش  ىلإ 400  طقف  ةدحاو  ينورتكلإ 

نم ًاعون  ينورتكلالا  ديربلا  ءلمل  اھیف  بوغرم  ریغ  لئاسر  لاسرإ  ناك  دقل 
ةلسلس ةیئاعدلا  تاكرشلا  ضعب  تقلطأ  ماعو 1988   ، نیكراشملا لبق  نم  حازملا 

(. عيرسلا لاملا  بسك   ) ناونعب ةینورتكلإ  لئاسر 

سرام / راذآ يف 5  ةيراجتلا  ةیحانلا  نم  جعزملا  ديربلل  ىربك  ةثداح  لوأ  تأدب 
نع نالعإل  رشن  لئاسر   ، لجیس اثرامو  رتناك  سنارول  ناجوزلا  لسرأ  امدنع   ،1994

. ةرجھلا نوناق  تامدخ 



نم طسوتم  لدعمب  ينورتكلإلا  ديربلا  ىلإ  ةجعزم  لئاسر  تلسرأ  ماع 2000، 
وحن 200 ىلإ  ریبك  لكشب  ددعلا  اذھ  داز  دق  ماعو 2010   . ًّایموي ةلاسر  رایلم   1-2

. ًّایموي ةجعزم  ةلاسر  رایلم 

عاونأ دض  عيرشت  ىلع  ةدحتملا  تايالولا  تقفاو  و2003،  يماع 1995  نیب 
نع ةحاسلا  ىلإ  لوخدلا  سرغنوكلا  ررق   . ةجعزملا لئاسرلا  لاقتنا  نم  ةفلتخم 
ةیندم تابوقع  نوناقلا  قبطيو  ماعل 2003 .  CAN-SPAM نوناق ريرمت  قيرط 

. ةانجلا ىلع  ةیئانجو 

، ةقرسلاو  ، لایتحالاو  ، تاسوریفلا رشنل  ًافدارم   SPAM مادختسا حبصأ 
تايالولا امیس  الو   ، لودلاو  . رتویبمكلا لالخ  نم  ةینوناقلا  ریغ  ةطشنألا  نم  اھریغو 
مھلامعأ ةمكاحمل  رطأ  ءارو  ةنماكلا  تاءارجإلا  ةیعرش  مدع  ىلع  دمتعت   ، ةدحتملا

. ماع لكشب  ةجعزملا  لئاسرلل  ةینوناق  تاعبت  يأ  عضو  نود 

ىلع لوصحلل  ةلعاف  ةصیخر  ةلیسو  ةیعامجلا  لئاسرلا  هذھ  نأ  كروث  ىأر 
ریغ لئاسر  لسرأ  نم  لوأ  هنأب  روخف  هنإ   . سانلا نم  ةریبك  ةعومجمل  ةلاسر 

. اھیف بوغرم 
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ستیغ لیب 

ـس سؤم

Microsoft

ستیغ لیب 

GUI ـ لا ماظن  عرتخا  نم  ل  وأ  ّدعُي  يذلا  قالمعلا  لجرلا  كلذ  ستیغ  لیب 
، يئرملا ةاكاحملا  ماظن  يأ   GRAPHICAL USER INTERFACE لـ ًاراصتخا 
اذھ لخدي  نأ  لجرلا  اذھ  عاطتسا  نآلاو   WINDOWS مسا هیلع  قلطأ  يذلا 
صخش هنإ  ًالعف   ، ملاعلا لود  رقفأ  يف  ىتح   ، ملاعلا يف  بوساح  لك  لخاد  ماظنلا 



.. ىرقبع

يف ًاعراب  ستیغ  لیب  ناك  . 1955 ربوتكأ / لوألا نيرشت  يف 28  ستیغ  لیب  دلو 
ةلحرملا هئاھنإ  دعب  كلذلو  ؛  ةزیمملا هتاردق  هلھأ  كردأ  دقو   ، مولعلاو تایضايرلا 

ماعو 1968  . ىوتسملا ةعیفر  ةيدادعإلا  دياس  كیل  ةسردم  ىلإ  هولسرأ  ةیئادتبالا 
غلابلا ستیغ  لیب  ةایح  ىرجم  ّریغ  رارقلا  اذھ   ، رتویبمك زاھج  ءارش  ةسردملا  تررق 

. ًاماع اھنیح 13  رمعلا  نم 

لوبو  ، سنافيإ تناكو   ، ستیغ لیب  ةثالث : اوناك  رتویبمكلاب  ًامامتھا  بالطلا  رثكأ 
. تفوسوركيام كلذ  دعب  هعم  سسأو   ، نیتنسب ستیغ  نم  ربكأ  ناك  يذلا  نلأ 

ىتح  ، مھغارف تاقوأ  يف  رتویبمكلا  مامأ  نيرمستم  نوسلجي  ةثالثلا  ناك 
تالكشم مھل  ببس  ام  مھتذتاسأ  نم  رثكأ  رتویبمكلا  يف  نومھفي  اوحبصأ  مھنإ 

. ةديدجلا ةلآلا  هذھ  ببسب  مھتسارد  نولمھي  اوناكو   . ةذتاسألا عم  ةدع 

لوأ  ، ةریصق جمارب  ةباتكب  هرمع  نم  ةرشع  ةعبارلا  نس  يف  ستیغ  لیب  أدب 
ىلع هتردق  تناكو   ،( كسیبلا  ) ةغلب اھبتكي  ناكو   ، ةدودحم ًاباعلأ  تناك  هجمارب 
نأ ستیغ  لیب  بحأ  اذإ   . قطنملا ملعو  تایضايرلل  هبح  نم  ةعبان  جماربلا  ةباتك 

تالاجملا ةءارقب  أدبو  ًاليدب : لضفألا  نع  ىضري  الف   ، نیعم لاجم  يف  ًادیج  نوكي 
. ةراجتلا نوؤش  عم  ىطاعتت  يتلا 

كیل يجمربم  ةعومجم   ) مساب ةكرش  نلأ  لوبو  ستیغ  لیب  أشنأ  ماع 1969، 
نم ریثكلا  ىلإ  اھلالخ  نابلاطلا  فرعت   ، لوحت ةطقن  كلذ  ناكو   ،( رتویبمكلل دياس 
عم سسأ  ثیح   ، تایجمربلا لمع  يف  لیب  رمتسا  ةيوناثلا  هلحرملا  يفو   . رومألا

مھجمانرب يوحي   ، ریغص بوساح  ماظن  عیبت  ةكرش   TRAF-O-DATA لوب هقيدص 
. اكيرمأ يف  تايالولا  يف  رورملا  ةكرح  تانایب  ىلع  عالطالل 

ًالوقعم ًاحبر  اھلالخ  نم  اوققح  مھنكلو   ، ًاریبك ًاحاجن  ققحت  مل  ةكرشلا  هذھ 
. ةدیفم ةربخو 

:MICROSOFT ةجمربلا ةقالمع  ةدالو 

لضفأ لخدي  نأ  ستیغ  لیب  نم  ًاعقوتم  ناك  ةيوناثلا  ةسردملا  يف  هجرخت  دعب 
. ًالعف لصح  ام  اذھو   ، درفراھ ةدحتملا  تايالولا  يف  ةعماج 

، تایضايرلا ةدام  يف  درفراھ  يف  لضفألا  سیل  هنأ  دجو  ستیغ  لیب  نكلو 
اذھ يف  عباتأ  اذاملف   ، تایضايرلا يف  لضفألا  نكأ  مل  اذإ  : » هتعانق تناكو 



«. ؟ لاجملا

ماع ربمسيد  / لوألا نوناك  رھش  يف  تناكو   ، لیبل تثدح  ةیناث  لوحت  ةطقن 
نم ةخسن  اھلالخ  ىأر   ، ستیغ لیب  ةرايزل  هقيرط  يف  نلأ  لوب  ناك  امدنع   1974

يصخش رتویبمكل  ةروص  فالغلا  ىلع  تناكو   POPULAR ELECTRONICS ةلجم
يصخشلا رتویبمكلا  رصع  نأ  كردأو   ، ستیغ ىلإ  اھرضحأو   ALTAIR 8800 همسا

. رتویبمك لكل  جمارب  ةباتك  يف  ریكفتلاب  أدبف   ، سانلل ًارفاوتم  نوكیسو   ، أدبیس

MITS ستیم اھمسا  ناكو   ، رتویبمكلا تممص  يتلا  ةكرشلاب  نانثالا  لصتا 
ةدم 8 نانثإلا  بكناف   ، رتویبمكلل ًالھس  ًاجمانرب  امھنم  بلطف   ، تربور  . دإ اھبحاصو 
ناك ًالعف   ، ًاعئار كلذ  ناك  : » تربور لوقيو   ،BASIC ةغلب ًاجمانرب  هاحنمو   ، عیباسأ
اذھ ناكو   ،« يصخشلا رتویبمكلا  ملاع  ىلإ  ةبسنلاب  لوحت  ةطقن  رمألا  اذھ 
نم تقثبنا  يتلا   ،MICROSOFT ةكرش ةدالول  سیئرلا  ببسلا 
دكب لمعا  : » تفوسوركيام راعش  ناك  . MICROCOMPUTER SOFTWARE
لمعي ناك  عیمجلا  نأ  ةكحضملا  تاقرافملا  نمو  حبراو .»  ، كتاجتنم يف  روط   ، دھجو

(. تریش يتلا  زنیجلا و( نوسبلي  عیمجلاو   ، ًاراھنو ًالیل  دجب 

لیغشت جمانرب  جاتنإ  ىلع  لمعلا  نلأو  ست  ـ يغ لي  بـ ىلع   IBM تضرع
. لضفأ اھجاتنإ  نوكیل  نیيالملا  عفدل  ماتلا  دادعتسالا   IBM ىدل ناكو   . اھل جماربو 

اھيدل ناك  ةكرش  ىلإ  بھذو   ، مھطورش عیمج  ىلع  قفاوي  مل  ستیغ  لیب  نكلو 
ترتشا . QDOS – 86 همساو  ، رتویبمكلل لیتس  تاجتنم  اھمسا  لیغشت  جمارب 

راصو  ، ةكرشلا هتروط   . رالود فلأ  غلبمب 25  جمانربلا  اذھ  قوقح  تفوسوركيام 
ىلإ تفوسوركيام  رفس  زاوج  اذھ  ناكو   IBM ةكرشل هتعابو   MS-DOS همسا

. موجنلا

ىلإ بھاذ  وھو   ، فشتكا هنأ  ستیغ  لیب  اھركذي  يتلا  ةفيرطلا  فقاوملا  دحأو 
بھذف  ، قنع ةطبر  نود  نم  هنأ  عیبلا  ةقفص  دقعل   IBM عم هتایح  يف  عامتجا  مھأ 

نود نم  بھذأ  نأ  نع  رخأتأ  نأ  لضفألا  : » لوقيو  ، عامتجالا نع  رخأتو   ، قوسلا ىلإ 
«. قنع ةطبر 

ستياغ لیب  نم  لك  هققح  يذلا  رھابلا  حاجنلا  دعبو  ماع 1975،  فصتنم  يف 
ريوطتل امھنیب  ةصاخ  ةكارش  ءاشنإ  نانثالا  ررق   ، ستیم ةكرش  عم  نلأ  لوبو 
نیتملكلا نم  مسالا  اذھ  لكشتو  ( MICRO-SOFT  ) اھایمسأ  ، جماربلا

نم ةبسن 60 %  ستياغ  لیب  كلتما  ( SOFTWARE)و ( MICROCOMPUTER)
. ةیقابلا ـ 40 %  لا ىلع  نلأ  لوب  لصحو   ، ةكرشلا مجح 

، ةلقتسم ةكرش  هفصوب  ًّایمسر  تفوسوركيام  لّجُس  ماع 1976،  ةياھن  عم 



تفوسوركيام ترمتساو   . ًّایكيرمأ ًارالود  و216  فالآ  براقي 104  ام  اھحابرأ  تغلبو 
. ةفلتخملا ةمظنألل  جماربلا  ريوطت  يف 

، فظوم فلأ   IBM ىدل ناك  تفوسوركيامو   IBM نیب ةقالعلا  تأدب  امدنع 
ةریغص ةكرش  تفوسوركيام  تناك  لباقملا  يفو   ، ًّايونس ًالخد  رالود  تارایلم  و306 
تلاوت  . ستیغ لي  اھيدل بـ نكي  مل   IBM نكل  ، فیفخ حبرو  ًافظوم  ىلع 32  يوتحت 
هروطو  WORD 1.0 تاملكلا جلاعم  جمانرب  عضوب  ستیغ  لي  بـ أدبو   ، تاقیبطتلا

. ةیناجملا ةبرجتلاو  ةياعدلل  رالود  نیيالم  ةكرشلا 3.5  فلكو 

! رتویبمك لك  يف   WINDOWSو .. تیب لك  يف  رتویبمك 

: مامألا ىلإ  قيرطلا 

تاعاس لمع  عم   ، نیماع اوضقو   ، نیجمربملا لضفأ  نم  ستیغ 30  لیب  عمج 
.WINDOWS زودنيو عارتخال  ةلواحم  يف   ، ةیفاضإ

ًّایلمعو ًالاعف  ًارمأ  ناك  سواملا )  ) عارتخا نكلو   ، لامآلل ةبیخم  تناك  جئاتنلا 
هتامدخ ءاھنإب  ةكرشلا  يف  نم  لك  ددھي  راصو   ، هربص ستیغ  دقفو   . تقولا كلذ  يف 

. تقولا كلذ  يف  محري  ًاصخش ال  ناكو   ، زودنيو نم  ءاھتنالا  متي  مل  اذإ 

لوب حبصأو   ، مھسألا قوس  تفوسوركيام  تلخد  سرام 1986  / راذآ يف 13 
، اكيرمأ ءاینغأ  ىنغأ  نم  ستیغ  لیب  حبصأو   ، نیيالملا باحصأ  نم  ستیغ  لیبو  نلأ 

تلقتنا سرام 1986  / راذآ يفو   . اھسفن ةقيرطلاب  هتایح  شیعي  لظ  هنكلو 
. دنال كراب  يف  فظوم  بعوتستل 1200  رخآ  عقوم  ىلإ  ىرخأ  ةرم  تفوسوركيام 

ةدع تالكشم  تلصحو   ، هتبراحم اولواح  ًارثك  ءادعأ  هيدل  ّدلو  ستیغ  لیب  حاجن 
جماربلا لضفأ  جاتنإ  لصاو  هنكلو   . مكاحملا ىلإ  تلصو   APPLE ةكرش عم 

. تفوسوركيام ةكرش  اھجتنت  يتلا  تاقیبطتلاو 

فیك حضوي  باتك  وھو   ،( ركفلا ةعرسو  لامعألا   ) هباتك ستیغ  عضو  ماع 1999 
ةديدج قرطب  لامعألاب  ةطبترملا  تالكشملا  لیلذت  ةیلآلا  تابساحلا  ةینقتل  نكمي 

. ًادلب ىلع 60  ديزي  امیف  رفاوتم  وھو  ةفلتخم  ةغل  باتكلا بـ 25  رشن  مت   . ةركتبم

بتكلا لضفأ  ةمئاق  نیب  هل  ناكم  ىلع  لصحو   ، عساو ريدقتب  باتكلا  يظحو 
USA TODAY)،(WALL STREET)و  ،(NEW YORK TIMES  ) لـ ًاعیبم 

.(AMAZON  ) ةكرشو ( JOURNAL



دق ماع 1995  رشن  يذلا  مامألا ) ىلإ  قيرطلا   ) قباسلا ستیغ  باتك  ناكو 
ةعبس ةدم  ( NEW YORK TIMES  ) ةمئاق يف  ًاعیبم  بتكلا  لضفأ  ةرادص  لتحا 

. عیباسأ

ىلع لمعت  ةیحبر  ریغ  تامظنمل  نینثالا  هیباتك  دئاعب  ستیغ  عربت  دقو 
. تاراھملا ريوطتو  میلعتلا  يف  ةینقتلا  مادختسا  عیجشت 

ةكرش ىلع  تفوسوركيام  ةكرش  تذوحتسا  ربمتبس 2013  / لوليأ يف 2 
نم لقأ  لبق  لومحملا  فتاھلا  قوس  ىلع  نمیھت  تناك  يتلا   ، ةيدنلنفلا ایكون 
مایقلل كلذو   ، رالود رایلم  بـ 7.2  عابت  نأ  ىلإ  لاحلا  اھب  ىھتنا   ، تاونس رشع 

. لبآ ةكرش  هجتنت  يذلا  نوفيآ  فتاھ  ةسفانمو  اھريوطتب 
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زبوج فیتس 

Apple ةكرشل دعاسملا  سسؤملا 

زبوج فیتس 

ىلع يتابجاوب  مایقلا  هیف  يننكمي  ال  يذلا  مویلا  ءاج  اذإ  هنإ  تلق : املاطل  »
يننإف  ، يذیفنتلا س  ــــــ يئرلا نم  ة  ـــ بولطملا تاعقوتلل  ًاقفوو  هجو  لمكأ 

«. مویلا كلذ  ءاج  دقل   ، ظحلا ءوسل   . كلذب مكملعي  نم  لوأ  نوكأس 

نع ثدحتت  امدنع  يذلا   ، يرقبعلا لجرلا  كلذ   STEVE JOBS زبوج فیتس 



عاطتسا يذلا   ، عئارلا صخشلا  اذھب  عادبإلاو  راكتبالا  نرقن  نأ  دب  الف   ، مسالا اذھ 
ىوقأ میمصتبو  ةوق  رثكأ  لكشب  نكلو   ، ًّایئرم ةاكاحم  ماظن  عرتخي  نأ  ةرادج  لكبو 

يف ةقالمعلا  تاكرشلا  نم   APPLE ةكرش ّدعُت  نآلاو   WINDOWS ماظن نم 
اھتاجتنم نع  نالعإلا  دعب  تفوسوركيام  ةكرش  ىلع  تمدقت  يتلا  ملاعلا 

.MAC BOOKو IPODو ،IPADو ،IPHONE لثم : ةروھشملا 

حاتفلادبع يروسلا   ، يجولویبلا هیبأ  نم  ًّایبرع  ًامد  لمحي  زبوج  لوب  فیتس 
تايالولاب اھیلع  لصحت  يتلا  ةیسایسلا  مولعلا  يف  هاروتكدلا  لماح   ، يلدنج نوج 

بجنأو  ، لبیش لوراك  ناوج   ، فیتس ةدلاو  ىلإ  فرعت  اكيرمأ  يف  كانھو   ، ةدحتملا
امھتنبت نيذللا  ةیكيرمأ ) ةیئاورو  ةبتاك   ) نوسبمیس ىنمو  زبوج  فیتس  اھنم 

. نيوبألا لاصفنا  دعب  ناتفلتخم  ناتلئاع 

اینروفیلاك ةيالو  يف  ونیتربوك  يحب  ماع 1955  زبوج  فیتس  ةصق  أدبت  اذكھو 
ةقطنم نع  طقف  تارتمولیك  دعب  ىلع   ، ةثيدحلا ةینقتلا  دھم  ةدحتملا  تايالولاب 
ةیملاعلا تاكرشلا  ربكأ  تأشن  نیح  نوكلیسلا  يداو  وأ   SILICON VALLEY

يف أشن  ثیح   ،(SUN  ) زمتسیسوركیم نصو  لتنإو   ، لبأو  ،(HP  ) دراكاب تیلوھك 
رییغت  ) رابكلا مالحأ  قیقحت  نم  هعنمي  مل  اذھ  نكل   ، ةعضاوتملا زبوج  لآ  ةلئاع 
ودبت  ، ملاعلا رییغتل  تاینورتكلإلاب  فیتس  فغش  ناك  هیح  ءانبأ  نم  ریثككو   ،( ملاعلا
لطعلا يف  ةینورتكلإلا  ةزھجألل  ٍواھ  حلصم  درجم  ناك  هنأل  ةرثعتم  ةيادبلا 

. كلذ يف  ًاّدج  ًاعراب  نكي  ملو   ، ةیعوبسألا

HOMESTEAD HIGH SCHOOL يف ةيوناثلا  هتاسارد  هئاھنإ  دعبو 
ةيالول ةعباتلا  دنالتروب  يف   REED COLLEGE ةعماجب قحتلا  ماع 1972،  ونیتربوكب 
سوردلل هتعباتم  لصاو  لباقملا  يفو  هنكل   . هتسارد نع  ىلخت  نیح  نوغيروأ 

يتلا طخلا  مولع  يف  ةمھم  سورد  ةعباتم  ىلع  هدعاس  ام   ، ًّارح ًابلاط  هفصوب 
هلاق ام  بسحب   ، مویلا اھنورت  يتلا  كاملا  طوطخ  ةیلامج  يف  لضفلا  اھیلإ  عجري 

ماع 2005: دروفناتس  ةعماجب  هاقلأ  يذلا  ریھشلا  باطخلا  يف 

فورحلا نیب  ةفاسملا  ليدعت  لوحو   SAN SERIF و  SERIF طوطخ تملعت  »
يف ًادیفم  اذھ  نكي  مل  قحب  ةعئار  ةعئارلا  ةعابطلا  لعجي  ام  لوح   ، تاملكلاو

شوتنكاملا بوساح  میمصتب  موقن  انك  امدنع   ، تاونس رشع  دعب  نكل   ، يتایح
بوساحلا وھ  ناكو   ، كام ماظن  يف  اھبیكرتب  تمقو  طوطخلا  هذھ  ّيلإ  تءاج  لوألا 

حبصأ امل  ةعماجلا  يف  ةداملا  كلت  ةساردب  مقأ  مل  ولف   . ةدیجلا ةعابطلا  اذ  لوألا 
ماظن ىلإ  ةبسنلاب  ىتح   . ةبسانتم تافاسم  تاذو  ةددعتم  طوطخ  كام  ماظنل 
زاھج لكل  حبصأ  امل  ةداملا  كلت  سردأ  مل  ولف   ، كاملا دیلقتب  ماق  يذلا  زودنيولا 
يتلا ةعئارلا  طوطخلل  ةعابطلا  هذھ  مھيدل  نكي  ملو   ، طوطخلا هذھ  يصخش 



«. نآلا ىتح  اھیلع  نولمعي 

يف زیبیھلا  راكفأب  ًاریثك  رثأتو   ، يكيرمأ باش  يأك   ، ًايداع ًاباش  زبوج  شاع 
اقیسوملا  ، ةحوتفملا ليوارسلا   ، ليوطلا رعشلا   ، ةعماجلاب هتسارد  ةيادب 

ةبقحلا كلت  يف   . ملاعلا رییغت   ، مھمامأ دحاو  فدھب  ةصاخو   ، تاردخملا  ، ةضھانملا
حافتلا راجشأ  ةعرزم  ىلإ  هؤالمزو  وھ  بھذي  ناكو   ، ةصاخلا هتعومجم  زبوجل  تناك 

. مھتادقتعم ةسراممل  مھعمتجم  نع  نولزعني  اوناك  نیح 

هراج  ، هتایح ریغیس  لجر  عم  زبوج  يقتلیس  هبابش  نم  تقولا  اذھ  يفو 
. رتویبمكلا زاھج  عرتخا  نم  لوأو  اینروفیلاك  ةرقابع  دحأ  كاینزو  فیتس 

: ملاعلا يف  يصخش  رتویبمك  لوأ  جاتنإو  كاینزو  فیتس  ءاقل 

/ بآ دیلاوم 11  نم   ، ةيدنلوب لوصأ  نم  يكيرمأ  سدنھم  كاینزو  فیتس 
سمخب زبوج  هقيدص  ربكي  هنإ  يأ   ، اینروفیلاك يف  هیسوخ  ناسب  سطسغأ 1950 

ةيالو يف  هلیج  ةرقابع  دحأ  وھ  مھضعب  هيداني  امك   WOZ وأ كاینزو   ، تاونس
تاونس يفو 7   ، ةءارقلا دیجي  فیتس  ناك  تاونس  ثالثلا  نس  ذنمف   . اینروفیلاك

تاینورتكلإلا ةنس  رمع 13  يفو   ، ةصاخلا هتایناكمإب  ويدار  زاھج  ریغصلا  لفطلا  عنص 
ةبلعلا تناك  اھمھأ  ىلاوتت  كاینزو  فیتس  تاعارتخاو   ، هیلإ ةبسنلاب  ًّارس  دعت  مل 
يئانثلا ةایح  ریغیس  يذلا  زاھجلا  عارتخاب  ماق  نأ  ىلإ  (. BLUE BOX  ) وأ ءاقرزلا 

لالخ فیتس  يئانثلا  ىقتلا   . ةيرشبلا هتفرع  يلزنم  رتویبمك  زاھج  لوأ   ، فیتس
HOMEBREW COMPUTER ىعدي ٍدانب  بوساحلا  مولع  يف  ةیفیص  سورد 

. اھل لیثم  ةقادص ال  ناباشلا  نوكو   ، تاینورتكلإلاب هباجعإ  ىدبأ  امھالك   ،CLUB

ديدجلا هزاھج  كاینزو  فیتس  ىھنأ  ماعف 1975   ، كلذ دعب  ةلیلق  تاونس 
ناك زاھجلا   ، خيراتلا يف  يصخش  رتویبمك  زاھج  لوأ  لبآلا 1   ، ةصاخلا هتایناكمإب 
هبشت تناك  رتویبمكلا  ةزھجأف   ، ًّايروث ًازاھج  ناك  تقولا  كلذ  يف  نكل  ًادودحم 
ناكو هعارتخاب  ًاروخف  نكي  مل  كاینزو   . حیتافم ةحول  الو  ةشاش  نود  ةریبك  تانازخ 
ناك لكلا   ، ديدجلا هزاھج  ةمیق  كردیل  يدانلا  يف  هئاقدصأ  ىلإ  هيري  نأ  هیلع 

هباجعإ ِفخي  مل  زبوج   ، رتویبمك زاھج  عنص  نم  نكمت  ةطیسب  تایناكمإبف   ، ًارھبنم
ركفي مل  هنأ  فرتعا  كاینزو   . زاھجلا عیب   ، هنھذ يف  ةدیحو  ةركف  نآلا  هيدلو   ، زاھجلاب

ول اذام  : » كاینزو هل  لاق  نیحو   ، كلذ ىلع  ًّارصم  ناك  زبوج  نكل   ، هعیب يف  ًاموي 
ىلع ةصاخلا  انتكرش  انسسأ  دق  نوكن  اھنیح   : » زبوج باجأ  ؟»،  انلام انرسخ 
كلذ ءاج  نيأ  نمف   ،( لبآ  ) ةكرشلا ةیمست  ةرشابم  اھنیح  زبوج  ررقو   ،« لقألا
مايأ يف  زیبیھلا  هئاقدصأ  عم  اھیف  عمتجي  ناك  يتلا  ةعرزملا  كلت  نوركذتت  ؟  مسالا
ةبحب هباشتلا  يدافتل  نیمیلا  ىلع  ةضعلا  عم  حافتلل  ةعرزم  تناك   ، معن  ، هبابش



. ملاعلا رییغت  زیبیھلا : ةركفل  زمرت  تناك  ناولألا  كلتو   ، مطامطلا

، قيوستلا يف  ةيداعلا  ریغ  هتبھوم  نع  زبوج  فیتس  فشكیس  ةيادبلا  ذنم 
يف دعب  ةزھاجلا  ریغ  ةزھجألا  نم  ةعومجم  عیب  ديري  زیبیھلا  نم  ًّاباش  اولیختف 
نم نكمت  دقلف   ، لافطأ ةبعل  اھنأك  تدب  زبوجل  ةقفص  لوأو   . ًالصأ هل  دوجو  قوس ال 
لوأ  THE BYTE SHOP رجتم ةدئافل  رتویبمك  زاھج  ریفوت 100  بلط  ىلع  لوصحلا 
هربخأ امنیح  كلذ  قدصي  مل  كاینزو   ، نوكلیسلا يداو  يف  يلآلا  مالعإلل  رجتم 

اھتمیق 50.000 ةقفصب  يأ   ، دحاولا زاھجلل  رالود   500 ، مھل يراجت  دقع  لوأب  هقيدص 
لزنم يف  فیص 1976  لاوط  مھتزھجأ  ريوطت  يف  مدختستس  ةمیقلا  هذھ   . رالود

لابقتسالا ةفرغ  ىلإ  اولقتنا  مث  زبوج   ، ةقیقش ةفرغ  يف  لبآ )  ) تأدبو  ، زبوج
قيوست نم  مھعنمي  مل  ناكملا  كلذ  يف  لمعلا   . بآرملا يف  رمألا  مھب  يھتنیل 
ةيدودحم يھ  فیتس  تھجاو  يتلا  ةلكشملا  نكل   ، نيرھش يف  رخآ  زاھج   200
نوسدنھملا طقفو   ، ًاّدج ًادقعم  ناك  لبآ 1  رتویبمكف  ؛  زاھجلاب ةمتھملا  ةئفلا 

مایقلاو زافلتلا  زاھج  عم  هلصو  بجي  ناك  دقلف   ، هلیغشت نوعیطتسي  نوعرابلا 
لح هبشت  تناك  هلیغشت  ةیلمع  راصتخاب   ، كلذل ططخم  عابتاب  تادادعإلا  ضعبب 

. تایضايرلا يف  ةلداعم 

كاینزو نم  بلطیس  اذھلو   ، مومعلل هزاھج  عیب  ناك  هفدھ  ذإ   ، كلذل نطف  زبوج 
فشكي نأ  لبق  عیباسأ  ةعضب  ىوس  قرغتسي  مل  كلذو   ، ضرغلا اذھل  هزاھج  ريوطت 

متھا ىقبت  ام  لك  نكل  كاینزو  نم  ناك  ريوطتلا  نأ  حیحص  لبألا 2 . عورشم  زبوجل 
عم  ، قيوستلل ةیلباق  رثكأ  هلكش  حبصیل  ریغتیس  يذلا  میمصتلا  نم  ًاءدب  زبوج  هب 
زبوج ماق   ، ضیبألا نوللاو  كیتسالبلا  نم  ءاطغو  ةنرملا  صارقألا  ئراقو  ةشاش 

تالئاعلا عانقإ  الإ  نآلا  ىقبتي  الو   . كالھتسالل هجوم  زاھج  ىلإ  ةضماغ  ةلآ  ليوحتب 
فلتخم اھرشنتس  ةینالعإ  ةلمح  قلطیس  اذھلو   ، مھزاھج ءارشب  ةیكيرمألا 

، هلزنم نم  ةرشابم  ةصروبلا  يف  همھسأ  عباتي  لامعأ  لجر  اھیف  رھظي   ، تالجملا
ذنمو  . اھروھظ نم  ةنس  لبق 20  تنرتنإلا  لیخت  زبوج  نكل   ، ًّایلبقتسم ودبي  نالعإلا 

ةبسنلاب ةعئار  تاعیبم  لبآ  تققح  لوألا  هماع  يف  ديدجلا  مھزاھج  نع  نالعإلا 
. رھشلا يف  رتویبمك   1000 ، اھیلإ

ةریغصلا ةكرشلا  تاینینامثلا  ةيادب  يف   ، حاجن ةصق  ىلإ  تلوحت  لبآ )  ) ةياكح
عاطتساو  ، نوكلیسلا يداو  يف  مخض  رقم  ىلإ  تلوحت  ریغص  بآرم  يف  تأدب  يتلا 

اكيرمأ سرادم   ، نآلا ىتح  عیب  زاھج  بـ 300.000  ةدحتملا  تايالولا  وزغ  زبوج 
. يلآلا مالعإلا  نویكيرمألا  ملعت  اذإ  لبآلا 2  ىلعو   ، لبآ ةزھجأب  ةدوزم  تحبصأ 

ىلإ لوخدلل  تقولا  ناحو   ، اھتاحاجن لصاوت  لبآ  تاینینامثلا  ةياھن  عم 
ةبسنب 23 ةكرشلا  ةمیق  زفقتل  طقف  قئاقد  عضب  يف  عیب  مھس  نیيالم   5 ، ةصروبلا



لمعلا نم  ةنس  دعب 14  نيرینویلم  يئانثلا  حبصأ  اذھبو   . لوألا اھموي  يف   %
، ةنس كاینزوو 35  ةنس  زبوج 30   ، امھیلكل رالود  نویلم  ىلإ 300  تلصو  ةینازیمب 
لبآ 2)  ) مسا لمحت  میقرت  ةحولب  ةرخافلا  شروب  ةرایس  ينتقیس  ریخألا  اذھ 

. ةكرشلا نم  باحسنالا  كاینزو  ررق  ًائیشف  ًائیشو 

، دعب أدبت  مل  زبوج  فیتس  ىلإ  ةبسنلاب  ةلحرلا  نكل   ، كاینزو باحسنا  عمو 
يف 1981 ردصیس  يذلا  اكيرمأ  قالمع   IBM ، رھظیس سرش  سفانم  كانھف 
نم ًاسفانم  نكي  مل  زاھجلا  لبآلا 2 . نم  ریبك  لكشب  ىحوتسملا   IBM PC رتویبمك
دعبو هنم  ةخسن  اورتشا  ةكرشلا  وفظومف  ؛  لبآل ةیجمربلا  الو  ةینقتلا  ةیحانلا 
اولاز ام  نویكيرمألا  نكل   ، مھعم ةنراقم  زاھجلا  ةءادر  نم  رخسي  أدب  لكلا  هكیكفت 
رثكأ ودبت  تناك  يتلا  ةمالعلا  تاجتنم  ءارش  لضفي  لكلاو   ،IBM ةزھجأ يف  نوقثي 

. ديدجلا هودعب  ةحاطإلل  ططخم  هيدل  زبوج  نكل   ، لبآ نم  ًءادأ 

رثكأ الو  ىوقأ  نكت  مل  يتلا   IBM ةزھجأ مامأ  ةرثعتم  ةيادب  تأدب  لبآ  نأ  حیحص 
نأل كلذو  ؛  ریخألا اذھ  حاجن  تعنم  ةكرشلل  ةنمیھملا  ةروصلا  نكل  لبآلا 2،  نم  ًءادأ 

ةمالعلا يھ  تناكف   IBM ، فورح ةثالث  ةطاسب  لكب  لمحت  تناك  ةزھجألا  هذھ 
امھمو  ، نمث يأب   IBM زاھج ىلع  لوصحلا  ديري  عیمجلاو  ةبقحلا  كلت  يف  ةقوثوملا 

ةقث ىلع  ناك  هنأل  ؛  ةطاسبلا هذھب  ملستسي  نل  زبوج  نكل   . ةسفانملا ةدوج  تناك 
. رتویبمكلا لاجم  يف  عیمجلا  ىلع  هقوفتب  ةریبك 

هتطخ يف  أدبیس  اذھلو   ، ةریخألا ةرملل   IBM زاھج قحس  ديري  زبوج  فیتس 
JOHN ریھشلا لامعألا  لجر  ؛  اھسفن هتاحومطب  رخآ  قالمع  عم  ضوافتلاب 

ةدملا كلت  يف  الوك  يسبیب  ةكرش  سیئر  بصنم  لغشي  ناك  يذلا   SCULLEY
. الوك اكوك  ةیكيرمألا  تابورشملا  زمرب  هتحاطإب   SCULLEY رھتشاو ( 1983–1977)

ىھنأ يذلا  زبوج  فیتس  لثم  بوھوم  لجر  ىلإ  ةبسنلاب  لافطأ  ةبعل  تناك  ةمھملا 
: ةریھشلا هترابعب   JOHN SCULLEY عم هتاضوافم  ةلسلس 

«. ؟ يعم ملاعلا  رییغت  ديرت  كنأ  مأ   ، كتایح لوط  ىلحملا  ءاملا  عیب  يونت  لھ  »

ًّايذیفنت ًاريدم  هماھم   JOHN SCULLEY يلوت نم  ةلیلق  مايأ  دعبو  زبوج 
ناك عورشملا  شوتنكاملا .)  ) ديدجلا هعورشم  يف  هتقو  مظعم  سرك   ، لبآ ةكرشل 

لبآلا 2 عورشم  عم  ةقالع  هل  ام  لك  بحس  هنأ  ةجردل  هیلإ  ةبسنلاب  ًاّدج  ًاّمھم 
ةصرف يأ   IBM يطعي نل  يذلا  مداقلا  زاھجلا  لجأ  نم  ةیحضتلا  عیمجلا  نم  بلطو 
ىلع نولمعي  نيذلا  نیسدنھملل  ةصاخ  ةصمقأ  میمصتب  ماقف   ، ةسفانملل

(. كلذ بحأ  انأو  عوبسأ  / ةعاس  90  ) هیلع بتك  ديدجلا  عورشملا 

تاونس دعبف 3   ، كلذ نم  دعبأ  ىلإ  بھذ  لب   ، طقف انھ  فقوتي  مل  زبوج  نونج 



و نوكیس 1984 . رودصلا  خيراتو  قيوستلل  ًازھاج  شوتنكاملا  حبصأ  داجلا  لمعلا  نم 
،IBM دض هبرحل  ًازمر  خيراتلا  اذھ  مدختسیس  هنأل  ؛  ةفداصم خيراتلا  رایتخا  نكي  مل 
ERIC ARTHUR BLAIR بتاكلل ةیملاعلا  بتكلا  رھشأ  دحأ  ناونع  وھ  نأل 1984 

عمتجمب بتاكلا  اھیف  أبنت  ةياورلا   ،GEORGE ORWELL راعتسملا مسالا  بحاص 
وأ ربكألا  خألاب  يمس  روتاتكد  همكحي  رعاشم  الو  تاحومط  هل  سیل  يدادبتسا 
نم هنالعإ  ةركف  يحوتسي  نأ  زبوج  ديري  شوتنكاملا  قالطإلو   ،BIG BROTHER

RIDLEY يناطيربلا  ، مالفألا يجرخم  رھشأ  دحأب  نیعتسیس  انھو   ، باتكلا
ةلاسر يف 2010 . دوھ  نبورو  يف 2000،   GLADIATOR همالفأ زربأو   SCOTT

مھو ةبحاش  هجوأب  نییلآ  هبش  لامع  اھیف  رھظ  ثیح   ، ةحضاو تناك  نالعإلا 
نوھجتي  IBM ةزھجأ مادختسا  ىلع  ةمغرملا  تاكرشلاو  نیفظوملا  لك  نولثمي 

( لبآ  ) ةءادع رھظت  ضرعلا  لالخو   ،(IBM  ) ربكألا خألل  باطخ  ضرع  ةلاص  وحن 
ةءادرلا لك  نم  ملاعلا  ريرحتو  ضرعلا  ةشاش  اھمیطحتب  ذقنملا  رود  يدؤتس 
نالعإلا ةكرشلا  تمتخ  مث   ، ملاعلا ىلع  رطیست  تناك  يتلا  ةریبكلا  بیساوحلاو 

بـ:

لثم نوكي  نل  اذامل 1984  نورتسو   . شوتنكاملا لبآ  ضرعتس   ، رياني يف 24  »
.«1984

ىظحي نأ  ديري  زبوج  فیتس   ، دیحو ببسل  ناك  شوتنكاملا  زاھج  روھظ  مدعو 
لكلا لعفلابو   . يكيرمألا بعشلاب  قیلي  ضرع  يف  ًّایصخش  زاھجلا  ميدقت  فرشب 

يروطسألا ضرعلا  ةدھاشمل  رياني 1984  / يناثلا نوناك  موي 24  دعوملا  يف  ناك 
رتویبمك زاھج  ةرم  لوأ  نودھاشیس  نيذلا  روضحلا  لامآ  مطحي  مل  زبوجو   ، لبآل

نكت مل  ذإ   ، ةرأفلا معدي  زاھج  لوأ  شوتنكاملا  ناك  دقلف   ، ةملكلا ىنعمب  يلزنم 
، تافلملا  ، ذفاونلا  ، تانوقيألا روھظ  ةيروث : تاثيدحت  هعم  لمحو   ، لبق نم  ةفورعم 
لوأب تمجرت  تایموسرلا  ىلع  ریبك  ريوطتو   ، ةنرملا صارقألا  ئراق   ، ماھملا طيرش 

: شوتنكاملل ضرع  لوأ  يلاتلا  يفو   . بوساحلا ىلع  مسرلل  جمانرب 

كلت لكف   ، ًاریثك لوطت  نل  فسألا  عم  نكل   ، نآلا ىتح  ةحجان  زاھجلا  تاعیبم 
ًّايرقبع ناك  ببسلاو  شوتنكاملا  روھظ  نم  ةلیلق  روھش  دعب  رخبتتس  تازاجنإلا 

… ستیغ لیب   ، رخآ

ًاسسؤم هفصوب  عیمجلا  ىدل  بوبحملا  لجرلا   ، ستیغ لیب  فرعي  ال  نم 
ةدع تاونس  ملاعلا  ءاینغأ  ىنغأ  وأ  ًّایناسنإ  هفصوب  وأ  تفوسوركيامل  ًاريدمو 
هدوزي ناك  يذلا  لجرلاب  هفافختسا  تناك  زبوج  ءاطخأ  دحأو  (. 1996-2007  ) ةیلاتتم

ام وھو   ، هتسسؤم أشنأ   ، زبوج فیتس  تاحومط  سفنب  ستیغ  لیبف   ، تایجمربلاب
هقيدص رمع  سفنب  ةنس 1955،  دیلاوم  نم  وھو   ، هرمع نم  نيرشعلا  يف  ًّاباش  لاز 



. فیتس دودللا ) )

يتلا ةقالمعلا  ةكرشلا  كلت  نكت  مل  تفوسوركيامو  ةنس 1984،  ةيادب  يف 
ةریغص ةسسؤم  يف  بابشلا  نم  ةعومجم  ريدي  ستیغ  لیب  ناك  مویلا  اھفرعن 
ًّایموي لمعي  طیسب  دوزم  درجم  لیب  ناك  ةدملا  كلت  يفو   . طقف جماربلا  ريوطتب  متھت 
هذھ ستیغ  لغتساف   ، مداقلا رطخلا  هیف  ىري  ناك  دحأ  الو  لبآ  ةكرش  دنع 
ءيش لك  نع  لأسي  ناك  دقلف   ، شوتنكاملا زاھج  رارسأ  ىلإ  فرعتلل  ةالابماللا 
ةديدجلا ةادألا  لمع  ةقيرط  ىلإ  لیغشتلا  ماظن  نم  ةيادب  هلمع  ةقيرطب  قلعتي 

، لبآ ةرھوجب  هباجعإ  ِفخي  مل  تفوسوركيامل  قباسلا  يذیفنتلا  ريدملا  ةرأفلا .) )
: شوتنكاملا اھیف  حدم  ًانلع  اھاقلأ  ةملك  يف  هروعش  كراشو 

لب  ، طقف فلتخم  زاھجب  يتأت  نأ  بجي  الف   ، ًاعجرم حبصت  نأ  ديرت  تنك  اذإ  »
، اھتيأر يتلا  ةزھجألا  لك  نیب  نمو   . رھبنت كلعجي  ًاّقح  ًاديدج  ًازاھج  نوكي  نأ  بجي 

«. ىوتسملا اذھ  ىلإ  لصو  يذلا  دیحولا  زاھجلا  وھ  شوتنكاملا 

اذھ هباجعإف   ، ًالبقتسم ام  ءيشل  رضحي  ستیغ  لیب  نأ  ىلإ  ریشي  ءيش  لك 
صاخلا هماظن  ةجمربو  شوتنكاملا  ةركف  لقنب   ، ةطاسب لكب  مایقلا  ىلإ  هعفدیس 

لیب ناك  مايألا  دحأ  يفو  . COMPAQ و  IBM لثم : ةسفانملا  تاكرشلل  هعیب  مث 
نطف انھو   ، ةرأفلا لمع  ةقيرط  نع  لبآ  يفظوم  دحأ  عم  زبوج  مامأ  ثدحتي  ستیغ 

الأ هنم  بلطو   ، هفظوم هجو  يف  خرصف   ، فقوملا ةروطخل  ةرم  لوأ  زبوج  فیتس 
نكل هتافوخت  يف  ًاّقحم  ناك  زبوج  فیتس   . ستیغ دوجو  يف  شوتنكاملا  نع  ملكتي 
لوأ نع  نلعي  ىتح  ستیغ  لیبل  ةیفاك  تناك  ةدحاو  ةنسو   ، ناوألا تاف   ، فسأل عم 

. ةملكلا ىنعمب  لیغشت  ماظن 

ةمظنأ لاجم  يف  اھرخأت  كرادت  نم   PC ـ لا ةزھجأ  تنكمت  ةبوجعأبو 
صارقألا ئراق   ، ماھملا طيرش   ، تافلملا  ، ذفاونلا  ، تانوقيألا  ، ةرأفلا  ، لیغشتلا

نم ریثكب  لقأ  رعسبو  ةدلقم  ةخسن  يف  رھظ  شوتنكاملاب  ةقالع  هل  ام  لك   ، ةنرملا
زودنيولل 1.0 ًارالود  لباقم 99  ًارالود  ىلإ 2638  اھنیح  هرعس  لصو  يذلا  لبآ  زاھج 
ىلإ ةجاح  يف  تسل  تفوسوركيام  عم  نأ  وھ   ، لبآو تفوسوركيام  نیب  قرفلاو 
اھیلإ تلصو  يتلا  تاینقتلا  ىلع  لصحتل  ديدج  زاھج  ءارش  وأ  صاخلا  كماظن  ريوطت 
لیبب ءيجملا  هیفظوم  نم  بلط  ئیسلا  ربخلا  زبوج  فیتس  عامس  درجمبو   . لبآ
بتكم ىلإ  هلوخد  درجمبو   ، هسفن نم  ًاقثاو  ناكو  برھتي  مل  ستیغ   ، ستیغ
فیك  ، كاملا تلقن  دقل   ، انتنخ دقل   : » هھجو يف  خرصي  لبآ  سسؤم  أدب  فیتس 

ال : » ءودھ لكب  ّدرو   ، اذھل زتھي  مل  ستیغ  نكل   ،« ... اذھ لك  دعب  كیف  قثن  نأ  نكمي 
«. ةذفانلا نم  نحنو  بابلا  نم  تلخد  تنأ   ،XEROX دلق انالكف   ، ةلكشم يأ  ىرأ 



ةكرش نأ  عیمجلا  سحأ   ، اھئاشنإ ذنم  ةرم  لوألو  لبآب  ةثراكلا  تلح  اذكھو 
. زبوج فیتس  اھسسؤم  وحن  نآلا  بوصت  راظنألا  لكو   ، يقیقح رطخ  يف  ونیتربوك 

فیتس لزع  رارق  ذاختا  الإ   JOHN SCULLEY اھنیح يذیفنتلا  ريدملا  مامأ  نكي  ملو 
. لبآ ةكرش  نم  زبوج 

:DISNEY مث  PIXAR و NEXT عم هتلحر  لصاوي  زبوج  فیتس 

نم ًابوبحم  نكي  مل  هنأ  الإ   ، لبآ ةكرشل  ًاعئار  ًادئاق  زبوج  نوك  نم  مغرلا  ىلع 
فصتنم لولحبو   ، عاضوألا بلقتم  ًاصخش  هفصوب  هیلإ  اورظن  نيذلا  نیفظوملا  ضعب 

نم هدرط  رارق  ىلإ  ةياھنلا  يف  ىدأ  لبآ  ةكرش  لخاد  يوق  عارص  أدب  ماعلا 1985 
تاعیبم مجح  يف  ديدش  ضافخنال  ةجیتن  ناك  اذھ   . اھسسأ يتلا  ةكرشلا 

عم دودسم  قيرط  يف  ریست  تناك  زبوج  ةقالع   . هقبس يذلا  ماعلا  يف  ةكرشلا 
نم هلزع  نأ  حیحص   . ًّایئاھن هتامدخ  نع  ءانغتسالا  ریخألا  ررق  مث  نمو   ،SCULLEY
يذلا عونلا  نم  سیل  زبوج  فیتس  نكل   ، همضھ بعصلا  نم  ًارارق  ناك  ةكرشلا 
هقلأت لصاوو   ، مامألا ىلإ  هعفد  اذھ  سكعلاب  لب   ، ةبقع لوأ  مامأ  ملستسي 
كلذ زبوج  ِفخي  ملو   . تاحاجنلا رصع  ىلإ  هنادیعتس  نیتديدج  نیتكرش  هسیسأتب 

ماع 2005: دروفناتس  ةعماج  بالط  مامأ  اھلاق  ثیح 

عم فصلا  يف  مھعیمج  اوناكو   ، ةرادإلا سلجم  ءاضعأ  عم  انعمتجا  اھتقو  »
ام لك   . نیثالثلا رمع  يف  انأو  اھتسسأ  يتلا  ةكرشلا  نم  تدرط  (. SCULLEY)
ام اھیف  فرعأ  مل  ةدع  ًاروھش  تیقب   . ىفتخا يبابش  ةلحرم  يف  هیلع  لمعأ  تنك 
أدب يلخادب  ام  ًائیش  نكل   . نوكلیسلا يداو  نم  بورھلا  تلواح  اھتقو   » لعفأ

«. هلعفأ ام  بحأ  تلز  ام   ، ءطبب روھظلاب 

NEXT COMPUTER ةكرش سیسأتب  ماق   ، ًافوغشو ًاعدبم  ًاصخش  هنوك 
اھمدق يتلا  ةزھجألا   . لبآ عم  لعفي  ناك  امك  ةديدج  براجت  ملاعلا  ىلإ  فیضیل 

ةمدقتملا تاینقتلا  ببسب  كلذو   ، نمثلا ةیلاغ  تناك   NEXT لالخ نم  فیتس 
يميداكألا عاطقلا  ىلع  ةزھجألا  هذھ  عیبب  ماق  ةياھنلا  يف   . اھیف ةجمدملا 

. اھنمث ریفوت  ىلع  نورداقلا  نودیحولا  امبر  مھنأل  ؛  يملعلاو

وھو  ، ةديدج ةینقت  ةروث  هب  يوني  ديدج  موھفم  ميدقتب  فیتس  ماق  ًاقحال 
لصاوتلا سانلل  حیتت  ةركف  يھ  ديدش  راصتخاب   . رتویبمك ( INTERPERSONAL)

طقف رصتقي  ينورتكلإلا  ديربلا  ناك  اھتقو  يف  ؛  قبس امم  ربكأ  ةيرحب  مھنیب  امیف 
تایتوصلاو ةیئرملا  روصلا  لوخد  ةركف   NEXT تمدق مث   ، صوصنلاو فورحلا  ىلع 

نم تاونس  لبق 6  تنرتنإلا  زاھج  تمدق   NEXT نإ يأ   ، ينورتكلإلا ديربلا  نمض 
ملاع يف  قیلحتلا  ةریخألا  هذھ  عطتست  مل  اذھ  نم  مغرلا  ىلعو   ، اھروھظ



. طقف تایجمربلا  ىلع  زیكرتلل  ًاقحال  ةكرشلا  لقتنتل  ةیتامولعملا 

:PIXAR ةكرش

ةبعل ةياكح  ملیف  جتنم  وھف   ، ریھشلا  PIXAR ويدوتسإ فرعي  مكنم  ریثكلا 
نم ًّایئزج  قيرفلا  ناك  ماع 1986  ًاديدحتو  كلذ  لبق   . ينزيد نم  ( TOY STORY)

، رالود نیيالم  لباقم 10  هیلع  ذاوحتسالاب  زبوج  فیتس  ماقو   LUCASFILM ةكرش
ملاعلا يف  ينوترك  ملیف  لوأ  روھظ  لبق   ، ملاعلل ًائیش  ينعت   PIXAR نكت ملو 

نم ناك  ةیلصألا  ةكرشلا   . فیتس ءيجم  نم  تاونس  عست  دعب   TOY STORY
اھنكلو  ، سكیفارجلل ةصصخملا  بیساوحلا  عینصتل  ةكرش  نوكت  نأ  ضرتفملا 
ةینوتركلا موسرلا  جاتنإل  ةكرش  ًاقحال  حبصتل   ، ةیحبراللا نم  تاونس  دعب  تفقوت 

. اھتاعورشم ليومت  ىلع  تدعاس  يتلا  ينزيد  عم  نواعتلاب  ةیبوساحلا 

تحبصأو  ،TOY STORY دعب ةریبك  تاحاجن  قیقحت  يف   PIXAR تأدب
ىلع فراش  ينزيد  عم  دقعلا   . ًاّدج ریبك  لكشب  يملاعلا  قاطنلا  ىلع  ةروھشم 

ويدوتسإلا اذھ  نادقف  ينزيدل  ةریبك  ةراسخ  نوكتسو  ماع 2004،  ةياھن  عم  ءاھتنالا 
تءابو  ، رنسيإ لكيام  وھو   ، اھنیح ينزيد  سیئر  عم  قافتالا  عطتسي  مل  زبوج   . ریبكلا
رخآ فرط  نع  ثحبلاب  ًّایلعف  زبوج  أدب  دقل   . فاطملا ةياھن  يف  لشفلاب  تاضوافملا 
بوب نیع  ربوتكأ 2005  / لوألا نيرشت  يف   . ويدوتسإلا مالفأ  رشن  يف  هعم  دقاعتیل 
ًاروف تاضوافملا  بوب  فنأتسا  مث  نمو   ، ينزيد ةكرش  ةدایق  يف  رنسيإ  ناكم  رجيإ 
ءارشب ًالماك  راسكب  ويدوتسأ  ينزيد  ءانتقاب  تھتنا  تاضوافملا  هذھ   . زبوج عم 
ةناكم ىلإ  زبوج  لوصو  ىلإ  ىدأ  رارقلا  اذھ  نأ  رمألا  يف  ریثملا   . همھسأ عیمج 

نم ةبسن  ربكأل  كلاملا  ىلإ  ةقفصلا  دعب  زبوج  لوحت  يھو   ، ينزيد يف  ةریبك 
ال ينزيد  ةلئاع  نم  يور  ىتح   . ةكرشلا مھسأ  نم  ةبسنب 7 %   ، ينزيد مھسأ 

ةرادإ سلجم  نم  ًاءزج  حبصأ  اذھب  زبوج   . ةكرشلا مھسأ  نم  نم 1 %  رثكأ  كلمي 
تاھويدوتسإلا عم  اھتاقالعو  ينزيد  موسر  لامعأ  ريدي  حبصأو   ، ينزيد ةكرش 

. ةفلتخملا

: لبأ زبوج  فیتس  ةدوع 

تلصاوو  ، رمتسم رایھنا  يف  لبآ  تناك  ةبقحلا  هذھ  لالخو  ماع 1997، 
قوس نم  ستیغ  لیب  ةصح  تلصو  ىتح   ، ةریخألا صصحل  اھماھتلا  تفوسوركيام 
زبوج عوجر  لبق  يرادإلا  سلجملا  رقتسي  ملو  ةبسن 97 %،  ىلإ  لیغشتلا  ةمظنأ 
مھرخآ نیيذیفنتلا  نيريدملا  نم  ریثك  بصنملا  ىلع  بقاعت  و   ، نیعم ريدم  ىلع 
ةكرشلا ذاقنإل  ًالح  دجي  مل  هرودب  يذلا   GILBERT AMERIO ويریمأ تربلیج  ناك 
هنییعتو ةرادإلا  سلجمل  مامضنالل  هاعد  ثیح   ، زبوج فیتس  اھسسؤم  ةداعإ  ریغ 



ةمیقب تسكن  ةكرش  ىلع  لبآ  تذوحتسا  نأ  دعب  ماع 1995،   . ةكرشلل ًاراشتسم 
اھیف تأبنت  ةلاقم   BUSINESS WEEK ةلجم ترشن  ماعو 1996   ، رالود نویلم   400
ماع يأ  ةنسب  اھدعب   ،( يكيرمأ زمر  رایھنا   ) اھفالغ ىلع  تنونعو  لبآ  طوقسب 
ِنّیُع رياني 2000  / يناثلا نوناك  يفو   ، ًاتقؤم ًّايذیفنت  ًاسیئر  زبوج  فیتس  ِنّیُع   1997

. اھنیح مھس  نویلم  كلمي 30  ناك  ثیح   ، ةكرشلل ًامئاد  ًًّايذیفنت  ًاسیئر 

، ذاقنإلا ططخم  دادعإل  ةكرشلا  نع  هبایغ  ةدم  لغتسا  زبوج  نأ  حضاولا  نم 
ىلع مخض  رمتؤم  دقع  يبھذلا  لجرلا  ررق  ماع 1997  هتدوع  دعب  ةرشابم  هنإ  ثیح 
ةنس نطسوب  ةنيدمب   MACWORLD رمتؤم  ، هعورشم ضرعل  ةيدویلوھلا  ةقيرطلا 
لامآ بیخي  مل  يذلا   ، فیتس ةأجافم  راظتنا  يف  دعوملا  يف  ناك  لكلا  . 1997
روضحلا نأل  ةحزم -  سیل  ال   ، تفوسوركيام عم  ةكارش  نع  نالعإلاب  روضحلا 

سیل  ، ةسفانملاب قلعتت  رومأ  يف  حازملا  ىلع  دوعتي  مل  زبوج  نكل  كلذك -  اھربتعا 
قاشع هفصو  امك  نئاخلا )  ) ستیغ لیب  يذیفنتلا  اھريدم  ناك  لب   ، طقف اذھ 
ًّایصخش دكؤیل   ، ةیعانصلا رامقألا  ربع  ةرشابم  ةعاقلا  يف  ًارضاح  ًاضيأ  ناك  ةحافتلا 
ديوزت اھیف : ءاج  ام  مھأو   ، تفوسوركيامو لبآ  يتكرش  نیب  ةديدجلا  ةقالعلا  هذھ 
ًاحفصتم  INTERNET EXPLORER حفصتم دامتعا   ، سیفوألا جمانربب  شوتنكاملا 

. لبآل وروي  نویلم  هتمیق 150  كص  ميدقتو  ماظنلل  ًّایضارتفا 

قلطنا  ، ةسفانملا ىلإ  لبآب  ةدوعلل  ةیلبقتسملا  هتيؤر  زبوج  حضوأ  نأ  دعبو 
داجيإ ًالوأ  هیلع  نكل   ،IMAC مسا هیلع  قلطیس  ديدج  عورشم  يف  ةرشابم 
انھو  ، ىرخأ ةرم  ملاعلا  لھذیس  يذلا  ديدجلا  هزاھجل  بسانملا  میمصتلا 
ةعئارلا لبآ  ةزھجأ  میماصت  بحاص  لبآ  لبقتسم  ةكرشلا  ةقورأ  نیب  فشتكیس 

JONATHAN فيإ ناثانوج   ، يناطيربلا هنإ  كوب )… كاملا   ، دوبيآلا  ، دابيآلا  ، نوفيآلا )
لھذأ امدعبف   ، ًاماع ـ 25  لا بحاص  باشلا  يلاحلا  میمصتلا  مسق  سیئر  بئان   IVE
ينبت يف  اھنیح  زبوج  ددرتي  مل   ، ةعئارلا هناولأب   IMAC ـ لا زاھج  میمصتب  هسیئر 

، ديدجلا لبآ  زاھج  نع  نالعإلا  تقو  ناح  يفو 1998  طقف  ماع  دعبو   . میمصتلا كلذ 
نكل ةكرشلل  ةحيرم  ًاحابرأ  ققحيو   ، ةیكيرمألا لزانملا  ىلإ  ةوقب  دوعیس  يذلا 
ةیحانلا نم  ًاروطت  رثكأ  ناك  زودنيولا  نأل  ؛  تاكرشلا باجعإ  رثي  مل  رتویبمكلا 

. شوتنكاملا نم  رثكأ  ریخألا  اذھ  معدت  جمارب  رفاوت  ىلإ  ةفاضإ   ، ةیجمربلا

اذھلو  ، ديدج لاجم  يف  ةسفانملا  ديري   ، قرولا ىلع  رخآ  عورشم  هيدل  زبوج 
هزاھج میمصت  ةمھمب  هفلكیس  يذلا  فيإ  ناثانوج  ىلإ  ىرخأ  ةرم  ةجاح  يف  وھف 
هناكمإب يذلا  فولأملا  ریغ  میمصتلا  يف  ریغصلا  زاھجلا  كلذ  دوب  يآلا   ، مداقلا

امك  ، كبیج يف  يقیسوم  عطقم   1000  ) ةیقیسوملا عطاقملا  نم  لئاھ  مك  نيزخت 
ـ 21. لا نرقلا  ةيادب  يف  اقیسوم  لغشم  لضفأ  راصتخاب  وھو   ،( نالعإلا يف  ءاج 
يف 3  ، ديدجلا يروثلا )  ) اھزاھج نع  لبآ  تنلعأ   2001 ربوتكأ / لوألا نيرشت  يفو 23 



ىلع ریھشلا   ITUNES جمانربل ةخسن  لوأ  ترھظ  ربمفون 2001  / يناثلا نيرشت 
دعب دحاو  عوبسأ   ، اقیسوملا لغشم  وحن  ةلوقنملا  كتافلم  ةرادإل  ةكرشلا  عقوم 
مجح نم   GO 5 لمحي زاھجلا   . قوسلا ىلع  ةرم  لوأ  رھظت  دوبيآلا  خسن  ىلوأ  كلذ 
طقف لبآ  ةزھجأ  عم  قفاوتمو   FIREWIRE ربع متت  تانایبلا  لقنو  نحشلا   ، نيزختلا
ماع يف 2002 . زودنيولا  عم  مث  ( ITUNES 2.0 عم  MAC OS X و  MAC OS 9)
نم تعیب  زاھج  نویلم   275 ، اقیسوملا يلغشم  قوس  ىلع  لبآ  ترطیس   2010

ةكرشل يذیفنتلا  ريدملا   ELI HARARI فرتعا ماعو 2009   ، اھتقالطنا ذنم  لبآ 
«. دوبيآلا ةحازإ  اننكمي  ال  : » ًالئاق  ، لاجملا اذھ  يف  لبآ  زوفب   SANDISK

هتكرش ىلإ  ةبسنلاب  ًاديدج  ًالاجم  محتقیس  لب   ، انھ فقوتي  مل  زبوج  حومط 
ىقلیس ًازاھج  ىرخأ  ةرم  ممصیس  يذلا  فيإ  ناثانوج   ، للدملا هممصم  عم  ًاعبطو 
يذلا  ، سمل ةشاش  لوأب  يكذلا  نوفيآلا  فتاھ   ، اذھ انموي  ىتح  ًارھاب  ًاحاجن 
عارتخاب هتفصو   TIME ةلجم رياني 2007،  / يناثلا نوناك  يف 9  ملاعلا  هفشتكا 
نيرشت رھش  يف   . نوفيآلا تاقیبطت  نع  زبوج  فیتس  نلعأ  ماع 2008   ، ةنسلا

نع تنلعأ  نأ  دعب   ، اھفتاھ نم  ةسماخلا  ةخسنلا  لبآ  تردصأ  ربوتكأ 2012  / لوألا
يذلا رمتؤملا  لالخ  فتاھلا  تاعیبم  مجح  يف  فتاھ  نویلم  زجاح 100  اھیطخت 

سرام 2011. / راذآ يف  هتدقع 

يف هتدقع  صاخ  ثدح  يف  لبآ  ةكرش  تفشك  ربمتبس 2013  / لوليأ يفو 10 
ةلسلس نم  نيديدج  نییكذ  نیفتاھ  نع  اینروفیلاك  ةيالوب  ونیتربوك  ةنيدمب  اھرقم 
ضفخنم رخآلاو   ، سإ نوفيآ 5  مسا  لمحيو   ، ایلعلا ةئفلا  لثمي  لوألا   ، نوفيآ فتاوھ 

نع ةكرشلا  تفشكو   ، يس نوفيآ 5  مسا  لمحيو  كیتسالبلا  نم  عنصم  ةفلكتلا 
سإ 7). وأ  يآ   ) ةلومحملا اھتزھجأب  صاخلا  لیغشتلا  ماظن  نم  ةیئاھنلا  ةخسنلا 

: ةياھنلا

فشتكا ماعف 2004   ، تاياورلا يف  الإ  اھفداصن  ةدیعسلا ال  تاياھنلا  فسألل  اي 
اھرثكأو تاناطرسلا  رطخأ   ) سايركنبلا ناطرسب  باصم  زبوج  فیتس  نأ  ملاعلا 

اذھ نأ  الإ   ، يعیبطلا جالعلا  مادختسا  فیتس  ررق  ضرملا  نم  مغرلا  ىلعو   ،( ًاكتف
ىلإ جالعلل ) ةرادإلا  اھتددح  يتلا  ةدملا   ) رھشأ ةتسب  اھدعب  لقتناو   ، ًاعفن ِدجي  مل 

APPLE لبآ ضرعم  نم  ةيادب  ةعيرس  تناك  زبوج  ةدوع   . ىفشتسملاب ةاوادملا 
لبآ رمتؤم  يف  رھظيو   ، نیتنس ةدم  اھدعب  يفتخیل  ربمتبس 2004 . / لوليأ  EXPO

/ بآ يف 27   . هنزو يف  ریبك  صقنب   ، وكسیسنارف ناس  يف   WWDC 2006 ةبسانمب
نم ةلاقم  يف  زبوج  ةافو  ربخ  أطخلا  قيرط  نع   BLOOMBERG تنلعأ سطسغأ 

رياني 2009 / يناثلا نوناك  يف   . هرشن نم  ةیناث  دعب 30  هتبحس  اھنكل   ، ةحفص  17
صقن نأ  ًادكؤم  هضرم  نع  تامولعم  تنرتنإلا  ربع  ةلاسر  يف  زبوج  فیتس  رشن 



تفشك ویلوي 2009  / زومت يف   . اھعابتا هیلع  ناك  يتلا  ةیمحلا  ىلإ  عجري  نزولا 
سسؤم دكأ  ربمتبس  / لوليأ يفو 9   ، دبكلل عرز  ةیلمعب  ماق  زبوج  نأ   WSJ ةفیحص

نم تاینيرشعلا  يف  رورم  ثداح  يف  تام  باش  نم  لقن  دبكلا  نإ  لاقو :  ، ربخلا لبآ 
. ًاضيأ وھ  هئاضعأب  عربتیس  هنأ  روھمجلل  فشكو   ، هرمع

ًاريدم هفصوب  هبصنم  نم  ةلاقتسالا  يروطسألا  لبآ  لجر  ررق  ماع 2011 
: ةلاسرلا صن  يف  ءاج  ام  اذھو   ، ونیتربوك ةكرشل  ًّايذیفنت 

ىلع يتابجاوب  مایقلا  هیف  يننكمي  ال  يذلا  مویلا  ءاج  اذإ  هنإ  تلق : املاطل  »
نم لوأ  نوكأس  يننإف   ، يذیفنتلا سیئرلا  نم  ةبولطملا  تاعقوتلل  ًاقفوو  هجو  لمكأ 

«. مویلا كلذ  ءاج  دقل   ، ظحلا ءوسل   . كلذب مكملعي 

نآلا وھو   ، ملاعلا رییغتب  ملح  يذلا  لجرلا   ، لبآ عم  فیتس  ةلحر  تھتنا  اذكھ 
، ةینقتلا تالاجملا  لك  يف  ةسرشلا  هتسفانمب  انعتمتسا   ، عساولا بابلا  نم  رداغي 

فیتس ةيؤرب  نوروخف  اننكل   ، نتوین وأ  نياتشنيآ  ََرن  مل   ، ةيروثلا هتزھجأب  انعتمتسا 
. زبوج
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ولیف دیفيدو  غناي  يریج 

اسسؤم

ولیف دیفاد 



غناي يریج 

YET ANOTHER ةلمجلل راصتخا  يھ  لصألا  يف  وھاي  ةملك 
الإ ةلمجلا  ةبارغ  نم  مغرلا  ىلع   HIERARCHICAL OFFICIOUS ORACLE

تقولا يف  عئارو  فولأم  ریغ  ءيش  ىلإ  زمري  يذلا  راصتخالا  اذھ  ىلع  اورصأ  مھنأ 
. هسفن

ىلإ لحر  تاونس  نس 6  يفو   ،WISCONSIN يف ماع 1966  ولیف  دیفيد  دلو 
ةسدنھلا يف  ریتسجاملاو  سويرولاكبلا  ىلع  لصح  . LOUISIANA انايزيول

سرد يذلا   ، غناي يریج  هكيرش  ىقتلا  كانھو   ، دروفناتس ةعماج  نم  ةیئابرھكلا 
. اھسفن ةعماجلا  نم  ریتسجاملا  ةجرد  ىلع  لصحو   ، ةیئابرھكلا ةسدنھلا  ًاضيأ 

تناك  . هرمع نم  ةیناثلا  يف  وھو  هدلاو  تام   ، ناويات يف  غناي 1968  يریج  دلو 
، اینروفیلاك ىلإ  تاونس  بـ 8  هدلاو  توم  دعب  ارجاھ   . ةيزیلجنإ ةغل  ةسردم  هتدلاو 

. هتوخإو وھ  عرعرتو   ، يبرت كانھو 

ةجرد لینل  نیحشرم   JERRY YANG و  DAVID FILO ناسسؤملا ناك 
. اینروفیلاك  ، دروفناتس ةعماج  يف  ةیئابرھكلا  ةسدنھلا  يف  هاروتكدلا 

، ولياف دیفيدو  غناي  يریج  نم  لك  أدب  ماع 1994  نم  رياربف  / طابش رھش  يف 
ىلع ةفلتخملا  امھتامامتھاب  عالطا  ىلع  الظیل  يعماجلا  مرحلا  يف  مھرقمب 
يف ةیصخشلا  امھتامامتھا  ىلع  ظافحلل  ةقيرطب  امھماظن  أدب   . تنرتنإلا ةكبش 
اھنیح تناك   . اھسفن هاروتكدلا  نم  رثكأ  ًاتقو  ذخأي  ماظنلا  اذھ  حبصأو   . تنرتنإلا



هذھ عیمجت  امھتركف  تناك  امھو   ، ةریبك ةعرسب  رشتنت  تنرتنإلا  ىلع  عقاوملا 
. اھبیترتو عقاوملا 

،( تنرتنإلا عقاومل  دیفيدو  يریج  لیلد   ) مساب تنرتنإلا  ىلع  ةمئاقلا  ترشن 
رغصأ ماسقأو  ةسیئر  ماسقأ  يف  تمظنو  ٍفاك  لكشب  ةمئاقلا  كلت  تربكو 
يف لوطأ  تاقوأ  نایضقي  احبصأ  ىتح  ةليوط  ةدم  تفت  ملو   ، ةرجشك ةمسقم 

امھتاساردب مامتھالا  نم  ًالدب  ةلضفملا  تنرتنإلا  عقاوم  نيوانع  میظنتو  عیمجت 
. هاروتكدلا ةلاسرو 

مسق يف  ولياف  دیفيدو  غناي  يریج  جرخت  رياني 1994،  / يناثلا نوناك  يف 
لیلد  ) مسا ِرّیُغ  ليربإ 1994،  / ناسین يفو   . دروفناتس ةعماجب  ةیئابرھكلا  ةسدنھلا 

( وھاي  ) عقوم ىلإ  ىرخألا  عقاوملل  لیلد  نم  فلأتي  يذلا  تنرتنإلل ) دیفيدو  يریج 
. ينورتكلإ ديربو  ثحب  كرحم  ىلع  يوتحي  يذلا 

ماعلا فيرعتلاب  امھباجعإ  ببسب  كلذو   ، دیفيدو يریج  لبق  نم  مسالا  ریتخُا 
ناثنوجل  GULLIVER’S TRAVELS زلفارت زرفیللوج  باتك  نم  يتأي  يذلا   ، ةملكلل

«. فولأم ریغو  ًادقعم  سیل   ، ءيذب » JONATHAN SWIFT تفيوس

لئالدلاو ثحبلا  تاكرحم  نم  ریثك  لثم  تاینیعستلا  يف  ةعرسب  وھاي  تمن 
نویلم ىدعت  دق  وھاي ! عقوم  ناك  ماع 1994،  ةياھن  لولحبو   ، تنرتنإلا ةكبش  ىلع 

سرام 1995، / راذآ يفو 1   ، ةلئاھ ةيراجت  ةردق  هل  امھعقوم  نأ  وليافو  غناي  كردأ   . ةرايز
وھاي تأدبو   ، لافیناس يف  سیئرلا  اھرقمو  ًّایمسر  ةكرش  اھفصوب  وھاي ! تنلعأ 
نم ةعساو  ةعومجم  ریفوتو  ةیملاعلا  ةكبشلل  لیلد  عم  ةینورتكلإلا  ةباوبلا  اھفصوب 
نم ةدحاو  يھ  نآلا  نمف   . تنرتنإلا ربع  ةطشنألا  فلتخمل  تامدخلاو  تاجتنملا 
تاكرش عم  تاكارش  ببسب  كلذو   ، تنرتنإلا يف  ةدئارلا  ةيراجتلا  تامالعلا 

. ةیكلساللاو ةیكلسلا  تالاصتالا 

نم نیترودب  وھاي  ّدمب  لاتیباك ) اویكیس   ) تماق ليربإ 1995،  / ناسین يفو 5 
تعمج  ، وھایل ماع  ضرع  لوأ  مت  ليربإ 1995،  / ناسین يفو 12   ، هب رماغم  لامسأر 
. دحاولا مھسلل  ًارالود  رعسب 13  مھس  نویلم  عیبب 2.6   ، رالود نویلم  هنم 33.8 

ًاكلم نیكاكسو  ءاوش  ةصلصل  ةلجسم  ةيراجت  ةمالع  لعفلاب  ناك  وھاي )  ) مسا
مھتمالع صیخرتلو   ،EBSCO INDUSTRIES تاعانصلل ) وكسیبإ   ) ةكرشل

!(. وھاي  ) حبصیل مسالا  ةياھنب  بجعت  ةمالع  وليافو  غناي  دوز   ، ةيراجتلا

ةكرش لوقتو   . رھش لك  صخش  نویلم  نم 700  برقي  ام  وھاي  عقوم  روزي 
«. ةغل نم 30  رثكأب  رھش  لك  كلھتسم  رایلم  فصن  نم  رثكأ   » اھروزي اھنإ  وھاي :!



ةكرش مھسأ  نأب   ، ةیكيرمألا روكسموك )  ) تنرتنإلل تالیلحتلا  ةكرشل  ًاقفوو 
نیب دحاو  مقرلا  ّدعُي  يذلا   ، راوزلا ثیح  نم  لجوج  ةكرش  تزواجت   !YAHOO
ويام / رايأ ذنم  ىلوألا  ةرملل  ةدحتملا  تايالولا  يف  تنرتنإلا  ةكبش  ىلع  عقاوملا 

تايالولا نم  رئاز  نویلم  راوزلا 196  ددع  غلب  ویلوي 2013  / زومت رھش  لالخو   ،2011
. ةنسلا يف  ةبسنب 21 %  يأ   ، ةدحتملا

ةمدخو  ، اھب ترھتشا  يتلا  ديربلا  ةمدخ  ًاّدج , ةریثك  تامدخ  ةكرشلا  مدقت 
رخآو  ، امنیسلل ًاعئار  ًاعقوم  مدقت  كلذكو   . ةيروفلا لئاسرلاو  باعلألا  ةمدخو   ، ثحبلا

، تانودملا ةفاضتساو   ، عقاوملا ةفاضتساو   ، باعلألاو  ، اقیسومللو  ، ةضايرلل
ًاعقومو  ، تارایسلل ًاعقومو   ، ةلومحملا فتاوھلل  تامدخو   ، روصلا ةفاضتساو 

، طئارخللو  ، فیظوتلل ًاعقومو   ، ةصروبلا عم  نیلماعتملل  ًاعقومو   ، تافلملا ةفاضتسال 
ًاعقومو  ، نويزفیلتلاو  ، ةحایسلاو  ، ایجولونكتلاو  ، قوستلاو  ، رابخألاو  ، اقیسوملاو

. تنرتنإلا ربع  ةیفتاھلا  تالاصتاللو   ، لافطألل

تامدخو  ، عقوملا قيرط  نع  ةيراجتلا  لامعألا  ةلیسو  ًاضيأ  يطعت  ةكرشلا 
. وھاي ءالمعل  دوجولاو  ةءافكلا  نیسحتل  ةممصم  تاكرشلل 

ةمدخلا هذھو   ، باوجو لاؤس  حرط  عقوملا  اھمدقي  يتلا  ةديدجلا  تامدخلا  نم 
طقف  ، ةمدخلا هذھ  حرط  دنع  لجوج  عم  ةنراقمو   ، رئاز نویلم  نم 12.3  رثكأ  تبذج 

ةزیمملا تامدخلا  نم  ةمدخلا  هذھ   . لجوج ةبوجأ  ىلع  اوطغض  صخش   947000
حرط يف  لجوج  نع  فلتخي  وھاي  بولسأو   . تنرتنإلا ةحاس  يف  لضفألاو  ًاّدج 

. ةبوجألا

ىلع ص  ــ خ ــ ش لكل  ةفداھلا  ةینالعإلا  تامدخلا   ، ىر ـ خألا تامدخلا  نمو 
.SMART ADS ةد حـ

، هرمع بسحب  صخش  لكل  ةصصخمو  ةعيرس  تانالعإ  ةمدخلا  هذھ  ئشنت 
نم تلوحت  ةكرشلا  نإف  هلك  اذھ  ریغو   . تنرتنإلا يف  هتامامتھاو  هتماقإ  ناكمو 

نكمتي ةمدخلا  هذھ  قيرط  نع  . RSS FEEDS تمدقو ىلإ 2.0  بيو 1.0  ةكرش 
. هسفن مھعقوم  يف  وھاي  قيرط  نع  ثحبلا  يف  سانلا 

تامدخ عقاوم  ىلع  زیكرتلل   PHOTO SHARE ةمدخ ءاغلإب  ًاریخأ  تماق 
.SHUTTERFLY و KODAK و FLICKR لثم اھب  ةصاخلا  ىرخألا  روصلا  ةكراشم 

ثيدحتلا تایناكمإ  اھدنع  نكلو   ، لجوج لثم  ةریبك  غولب  ةكبش  كلمت  وھاي ال 
. ةلماكلا ةرطیسلاو  ةلئاھ 



، ایلارتسأو  ، ةینیتاللا اكيرمأو   ، ایسآو  ، ابوروأ يف  بتاكملا  نم  ددع  وھایلو 
. اینروفیلاك  ، لیفناس يف  يمسرلا  اھرقم  ریغ   . اكيرمأو ادنكو 

يف لوخدلاب  وھايو ! تفوسوركيام  نم  لك  ماق  و2007   ،2006 ماع 2005، 
نم ریثك  ككش  تقولا  اذھ  لالخ   . لشفلاب تءاب  اھعیمج   ، جامدنا تاثدحم 

. جامدنالا اذھ  ةمكح  يف  نیللحملا 

يدولا تفوسوركيام  ضرعل  وھاي ! ضفر  دعب  رياربف 2008  / طابش يف 1 
! وھاي ءارشل  ةسمتلم  ریغ  ذاوحتسا  ةلواحمب  تفوسوركيام  تماق   ، ذاوحتسالل
! وھاي تذخأ  مايأب  اھدعب   ، تفوسوركيام نم  مھسأو  ًادقن  رالود  رایلم  لباقم 44.6 

قالمع عم  جامدنالا  اھنم   ، تفوسوركيام عم  جامدنالل  ةدع  لئادب  اھرابتعا  يف 
يفو 11  ،(NEWS CORP  ) بروك زوین  ةكرش  عم  ةلمتحم  ةقفص  وأ  لجوج  تنرتنإلا 
نم ًاریثك  للقي   » هنأل ؛  تفوسوركيام ضرع  ضفر  وھاي ! تررق  رياربف 2008  / طابش

2008 ، رياربف / طابش يفو 22   . ومنلا قافآو   ، تارامثتسالا يف   ، !« وھاي ةمالع  ةمیق 
اھترادإ سلجمو  وھاي ! ىلع  ةیضق  نغشتم   ، تيورتيد نم  تاشاعم  اتكرش  تعفر 

تفوسوركيام ضرع  ةضراعمب  مھسألا  ةلمح  وحن  مھتابجاول  مھقرخ  ببسب 
ةيادب يفو   . ىرخأ تاكرش  عم  ةمیقلل ) ةرمدم   ) تاقفص ءارو  يعسلاو  ذاوحتسالل 
لامتحا نم  قلق  هنأب  تیمش  كيرإ  لجوج  ةرادإ  سلجم  سیئر  حرص  سرام  / راذآ

يف  . اھحاتفنا للقيو  ةكبشلاب  رضیس  هنأل  وھايو ! تفوسوركيام  نیب  جامدنالا 
لولحب 4 مھسألاو  يدقنلا  تفوسوركيام  ضرع  ةمیق  تطبھ  هسفن  تقولا 
يفو  . تفوسوركيام مھس  ةمیق  طوبھ  ببسب  رالود  رایلم  ىلإ 42.2  ليربإ  / ناسین
ىلإ ةلاسر  رملاب  فیتس  تفوسوركيام  ةرادإ  سلجم  سیئر  ثعب   ، ليربإ / ناسین  5
ضرع ىلع  وھاي ! قفاوت  مل  نإ  عیباسأ  ةثالث  لالخ  هنأب  ددھي  وھاي ! ةرادإ  سلجم 
ةرشابم وھاي ! مھسأ  ةلمحل  برقتت  فوس  تفوسوركيام  نإف   ، تفوسوركيام

! وھاي تدرف   . جامدنالا تاثداحمب  مدقتلاو  ديدج  ةرادإ  سلجم  باختنا  ىلع  مھثحل 
. لضفأ ًاضرع  نوديري  مھنكلو   ، جامدنالا ضرع  دض  اوسیل  مھنأب  ليربإ  / ناسین يف 7 

صرفبو نیتكرشلا  نیب  تاقالعلاب  رضي  يناودعلا  تفوسوركيام  جھن  نأب  اوحرصو 
رایلم اذ 45  يلصألا  تفوسوركيام  ضرع  نأب  وھاي ! تحرص   ، ًاقحالو  . يدو جامدنا 
ةصاخلا  AOL و وھاي ! جامدنا  ثحبل  ةيدج  تاثداحم  ترج   ، اھدعبو  . ضوفرم رالود 

. رنرو ميات  بـ

ةیقافتا اھماربإ   YAHOO ةكرش تنلعأ  سطسغأ 2009  / بآ يفو 25 
ملاعلا يف  دئارلا  تنرتنإلا  عقوم   ،( بوتكم )  MAKTOOB ةكرش ىلع  ذاوحتسالل 

نود ةیقافتالا  نع  نالعإلا  ىتأو   ، مدختسم نویلم  نم 16.5  رثكأ  مضي  يذلا  يبرعلا 
. ةیقافتالا هذھل  ةیلاملا  طورشلا  نع  نالعإلا 



حفصتم ىلع  تذوحتسا  اھنأ  وھاي  ةكرش  تنلعأ  سطسغأ 2013،  / بآ يف 2 
نم ًاءزج  سیئرلا  كلذ  يف  امب   ،ROCKMELT قيرف نوكیسو  . ROCKMELT
بيولا تامدخو   ROCKMELT تاقیبطت عیمج  نإف   ، كلذل ةجیتنو   . وھاي قيرف 

سطسغأ 2013. / بآ يف 31  وھاي  لالخ  نم  لمعلاب  أدبتس 
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لیت رتیب 

نشتیفیل سكامو 

اسسؤم

لیت رتیب 



نشتیفیل سكام 

PAYPAL همسا بـ طبتري  يذلا  عماللا  لجرلا  اذھ   PETER THIEL لیت رتیب 
ّملستو لاسرإ  نم  سانلا  ّنكمُي  نأ  عاطتسا  يذلا  قالمعلا  ينورتكلإلا  كنبلا  كلذ 

ربع لاملا  ليوحتب  مدختسملل  حمسي  يراجت  بيو  عقوم  وھ   ، تاظحل يف  مھلاومأ 
لاملا لاسرإ  مدختسملل  نكميو   . ةفلتخم نيوانعل  ينورتكلإلا  ديربلاو  تنرتنإلا 
ةلمعلا ةمدخ  ّدعُت   . فرصملا باسحل  هليوحت  وأ  نيرخآلا  ىلإ  هیلإ  لسرملا 

. ةیلاملا تالاوحلا  وأ  تاكیشلاك  ةيدیلقتلا  ةیقرولا  قرطلا  نع  ةليدب  ةینورتكلإلا 

سكام مھ  نیجمربملا  نم  ةلظم  تحت  ًاریغص  ًاعورشم  هفصوب   PAYPAL أدب
ةینبلا ةفرعم  ىلع  اورصتقا  نيذلا  كيزون  كولو  كسام  نوليإو  لیت  رتیبو  نشتیفیل 

. طقف مھقيرط  نع  عقوملا  اذھل  ةیجمربلا 

غلبمب نینس  عبرأ  دعب  هعیب  مت  نأ  دعب   EBAYلـ عباتلا   PAYPAL ّدعُي نآلاو 
تادازم يف  ةیلاملا  تالماعتلا  يف  ةیساسأ  ةمدخ  نوكت  يكل  رالود  نویلب   1.5
سیسأتب ماق  امدنع  ًاماع  رمعلا 31  نم  غلبي   PETER ناك اھتقوو   EBAY ةكرش

. عقوملا اذھ 

عم طقف !  ةنس  براقي 15  ام  يأ  ماع 1998  تاياھنل  دوعت  ةصقلا  تايادب 
رتیب كيرشلا  هقيدصو   ،MAX LEVCHIN نشتیفیل سكام  سسؤملا  كيرشلا 
بصنم ةكرشلا  يف  لغشو  ةنس 1998،   PAYPAL لاب ياب  سیسأت  يف  لیت 
ةقفص نم   ، رالود نویلم  غلبمب 68  جرخ   . ةرادإلا سلجم  سیئرو  يذیفنتلا  ريدملا 

ةنس 2002.  EBAY ىلإ لاب  ياب  عیب 



/ زومت يف 15  ةيدوھي  ةلئاعل  ةیناركوألا  فییك  ةنيدم  يف  نشتیفیل  سكام  دلو 
يونیلإ ةيالوب  وغاكیش  ةنيدم  ىلإ  ًاماع  هرمعو 16  هتلئاع  عم  رجاھو  ویلوي 1975، 

، يعماجلا میلعتلا  يف  هصصخت  ةدام  نوكتل  رتویبمكلا  مولع  راتخاو  ؛  ةیكيرمألا
ةيامحو ریفشت  قرط  وھ  همارغو  سكامل  لوألا  قشعلا  ناك  ماع 1997 . جرختو 

يتلا ریفشتلا  قرط  رسك  يف  ةیعماجلا  هتسارد  لالخ  عربو   ، تامولعملا نمأو 
. رتویبمكلا تامولعم  ریفشت  تاقاطبو  ةزھجأ  اھترفو 

هتسارد يف  نامألاو  ةيامحلا  مولعب  متھي  امیف  ًاصصختم  سكام  ناك 
ةيامحلا رسكو  تارفشلا  كف  يدحتب  ًاسوھمو   ، ریفشتلا مولعب  ًانوتفمو   ، ةیعماجلا

يف سكام  ءالمز  ناك   ،(CRACKER  ) ركارك وأ  ( HACKER  ) ركاھ يأ  لثم  هلثم 
نأ دئاسلا  فرُعلا  ناكو   ، رتویبمكلا لماعم  تاكبش  ةرادإ  يلوؤسم  نولمعي  ةعماجلا 
ءالؤھ ضعب  ناكو   ، ریفشت ةقاطب  لامعتسا  ىلإ  جاتحت  مداوخلا  تاشاش  جولو 
ةرثك نم  نوكشي  اوناك  اذلو   ، ةعماجلا لماعم  يف  مداوخلا  تارشع  نوريدي  ءالمزلا 
نأ الإ  سكام  نم  ناك  امف   ، مداوخلا هذھ  ىلإ  جولولل  اھلمح  مزاللا  ریفشتلا  تاقاطب 

ةزھجألا ىلع  لمعي  ناك  قیبطتلا  اذھ   ، تاقاطبلا هذھ  لمع  يكاحي  ًاقیبطت  ممص 
نوفيآلا فتاھ  لثامي  يذلا   PALM PILOT تولیب ملاب  فیفخلا  ریغصلا   PDA ةیفكلا

. ةریثك قورف  عم   ، مویلا

هب جزت  نأ  نم  ًالدب  اھفیظوتو  هتراھم  نم  ةدافتسالا  ةیفیك  ىلع  زیكرتلاب  ماق 
ةرايزب هظح  برجي  نأ  ررق  اھدنعو   ، ةینوناق تالكشم  يف  هلخدتو  تاھاتم  يف 
ىلإ هلوصو  درجمبو   ، ةیعماجلا هتسارد  يھني  نأ  لبق  ىتح  كلذو   ، نوكلیسلا يداو 
ةوطخلا يف  ركفي  نكي  مل  هنإ  ثیح   ، رارقلا اذھ  ذاختا  يف  أطخأ  امبرل  هنأ  ركف  كانھ 

ةقش يف  مونلل  ضرألا  شرتفا  هنإ  ىتح   ، ًّایلام كلذل  ًادعتسم  نكي  ملو   ، ةلبقملا
. نوكلیسلا يداو  يف  مھفرعي  ناك  نمم  هئاقدصأ  دحأ 

ماعطلل هلوانت  ءانثأ  يفو  ءيش  ىلع  يولي  ال  وھ  امنیبو   ، ةدملا كلت  لالخو 
هنع عمس  دق  صاخشألا  نم  ةعومجم  عم  ام  ًاصخش  حمل  معاطملا  دحأ  يف 

صاخشألا عامتجا  ضفنا  نإ  امو   ، لبق نم  هقتلي  مل  هنكلو   ، لیت رتیب  همساو  ًاقباس 
داتعملا ثيدحلاب  هتردابمو  لیت  رتیب  ىلع  ةیحتلا  ءاقلإب  ماقو  سكام  عجشت  ىتح 
مھمالحأ لوح  نوكلیسلا ) يداو   ) يف نیسمحتملا  بابشلا  تامس  نم  وھ  يذلا 

لاصتا ىلع  نانثالا  يقب  عامتجالا  اذھ  دعبو   ، رتویبمكلاب ةصاخلا  مھتاكرش  ءانبب 
. امھضعب عیجشتو  حومطلا  بحو  راكفألا  لوح  تاشاقن  اھیف  امھعمجت  تاءاقلو  مئاد 

امھتاربخب ةناعتسالا  ىلع  نانثالا  قفتا  تاءاقللا  هذھ  نم  ةطیسب  ةدم  دعب 
ةزھجألا ةمدخل  ةھجوم  تناك  يتلا  ةيامحلا  يف  ةصصختملا  امھتكرش  سیسأتل 

نكي مل  ثیح   ،PALM ملاب مساب  تقولا  كلذ  يف  ةروھشملاو  ( PDAS  ) ةیفكلا



ًّایمقر ًادعاسم  هفصوب  زاھجلا  اذھ  كلمي  ناكو  الإ  ةینقتلا  يف  صصختم  صخش 
نآلا لاحلا  وھ  امك  يلاف  نوكلیس  يف  ةایحلا  طمنو  جیتسرب  نم  ًّایساسأ  ًابلطتمو 
ىلع سانلا  دعاست  تافاضإ  ریفوت  يف  امھتركف  تقلطنا  (. IPHONE) زاھج عم 
تابتكم ةجمرب  ربع  كلذو   ، ةزھجألا هذھ  ىلع  امھتیصوصخو  امھتامولعم  ةيامح 

امھتاقیبطت ءانبل  اھب  ةناعتسالا  نم  تاكرشلا  باحصأو  نيروطملا  نكمت  ةینمأ 
نإ ثیح  ؛  تابتكملا هذھ  هرفوت  يذلا  يلاعلا  ریفشتلا  نم  ةدافتسالاو  اھیلع 

حمست نكت  مل  ةزھجألا  هذھ  اھكلمت  يتلا  ةفیعضلا  ةيراطبلا  ةقاطو  ریغصلا  جلاعملا 
اذھ نم  ًايوق  ًاریفشت  نإ  ثیح   ،( ریفشتلل ةماعلا  حیتافملا   ) لثم تاینقت  مادختساب 

، مدختسملا هھجاوي  دق  يذلا  ءطبلاو   ، ةعرسب زاھجلا  ةيراطب  غارفإب  لیفك  عونلا 
تاجلاعملا فعض  ببسب  كلذو   ، ریفشتلا ىلع  ةدمتعملا  ةمھملا  ذیفنت  رظتني  وھو 

.(PROCESSOR)

، ةئشان تاعورشم  ليومتو  رامثتسا  ةكرش  ريدي  ناك  اذھ  رتیب  نأ  فداصت 
ةیلام ةدعاسمب   ، ریفشتلا تاقیبطت  ةجمربل  ةكرش  سیسأت  سكام  ىلع  حرتقاف 

ربمسيد 1998، / لوألا نوناك  يف  ناك  ام  وھو   ، ةيرامثتسالا هتكرش  نم  رامثتساو 
.FIELD LINK كنیل دلیف  ةيادبلا  يف  ةكرشلا  مسا  ناكو 

فیظوت ىلإ  دمعو   ، هل قیبطت  لوأ  ةرفیش  ةباتك  يف  اھدعب  سكام  عرش 
ريدملا نوكي  نأل  هلھؤي  ام  هسفن  يف  دجي  مل  هنكل   ، نیجمربملا نم  ديزملا 
ريدملا وھ  رتیب  نوكي  نأ  ىلع  اقفتا   ، رتیب عم  رمألا  ةشقانم  دعبو   ، يذیفنتلا
ءارشب نیمتھم  دوجو  مدع  ةلكشم  ظحلي  سكام  أدب  ةدم  دعب   . ةكرشلل يذیفنتلا 

، تاقیبطتلا هذھل  بلط  دوجو  مدع  ببسلا  ناكو   ، اھجمرب يتلا  ریفشتلا  تاقیبطت 
، مھیلع ةیجمربلا  هلولح  ضرعو  ةریبكلا  تاكرشلا  ىلع  هفاوط  نم  مغرلا  ىلعو 
نم ةكرشلا  يف  ریكفتلا  لوحت   . هتاقیبطت يف  ٍبغار  وأ  ٍرتشم  يأ  سكام  دجي  مل 

،(PDAS  ) ةیفكلا ةزھجألا  يمدختسمل  عیبلا  ىلإ  تاكرشلل  عیبلا  ىلع  زیكرتلا 
. ًاضيأ حجني  مل  ىعسملا  اذھ  نكل 

ةزھجألا كلت  هلمحت  يذلا  میقلا  ءيشلا  ام  ركفي : لمعلا  قيرف  سلج 
ةریثك راكفأ  دعبو  ؟  هریفشت يف  هباحصأ  بغري  ثیحب  ةیمھألا  نم  نوكيو   ، ةریغصلا
ىلع هنيزخت  نكمي  ام  نمثأ  نإ  ةباجإلا : ىلإ  قيرفلا  لصوت   ، ةحجان ریغ  تالواحمو 

. لاملا وھ  ةریغصلا  بلعلا  هذھ 

نم سانلا  ِنّكمي  ( PDAS  ) ةیفكلا ةزھجألل  رفاوتم  قیبطت  ءانبب  سكام  ماق 
تناك يتلا  ( IRD  ) ءارمحلا تحت  ةعشألا  ذفنم  ربع  مھضعب  نیب  لاملا  لاسرإ 

مادختسا ىلع  ةركفلا  تماق   ، اھنیب امیف  بطاختلل  ةزھجألا  هذھ  يف  ةرفاوتم 
تاقحتسم نم  هیلع  ام  عفدب  صخش  لك  موقي  ةینورتكلإ  ةظفحم  هفصوب  زاھجلا 



ذفانملا هذھ  ربع  هلابقتسا  وأ  غلبملا  لاسرإ  ربع  ًاینورتكلإ  لاومألا  لدابتو  ةیلام 
قلطي نيذلا  نيرمثتسملا  دحأ  دجو  ةركفلا  هذھل  هلاقتنا  درجمب   ، ءارمحلا تحت 
رالود نویلم  هتمیق 4.5  ًاغلبم  رمثتسا  يذلا  ( VC  ) ءيرجلا لاملا  باحصأ  مھیلع 
هذھ ىلع  ًّایمالعإ  ءوضلا  يقلي  يكل  نیعم  تقو  ديدحتب  ماقو   ، ةركفلا هذھ  ىنبتو 

ةینقتلاب سوھم  عمتجم  يف  ًاصوصخو   ، اھتاذ دحب  ةروث  تناك  يتلا  ةديدجلا  ةینقتلا 
. يملعلا لایخلا  مالحأ  دحأ  اھنأ  ًاصوصخو  ءایشألا  هذھل  بح  مھيدل 

ةخسنلا ریفوت  ىلع  راھن  لیل  لمع  دقف   ، سكام ىلع  ًالھس  رمألا  نكي  مل 
لالخ هیف  ةینقتلا  هذھ  ضرع  متي  فوس  يذلا  ددحملا  نمزلا  لبق  ضرعلل  ةیلوألا 

، سكام ىدل  رتوتلا  داز  ام   ، أطخلل لاجم  الف  سانلا  لك  هاري  فوسو   ، يفحص رمتؤم 
ناك  ، ًادبأ مني  مل  نالعإلا  نم  مايأ  ةسمخ  رخآ  يف  هنإ  ىتح  ملستسي  مل  هنكلو 
لمعلا اھنكمي  ةزھجأ  ةعضبل  يلوألا  جذومنلا  يھني  ىتح  راھنلاب  لیللا  لصاوي 
ًاراركتو ًارارم  ماق  هقلق  ةدش  نمو   ، دوعوملا ضرعلا  لجأ  نم  ًالبقتسمو  ًالسرم 

ملو  ، تالكشم يأ  هتھجاو  لاح  يف  ةدع  ةیطایتحا  ةزھجأ  زیھجتو  هقیبطت  رابتخاب 
! يفحصلا رمتؤملا  قالطنا  نم  طقف  ةدحاو  ةعاس  لبق  الإ  يلوألا  جذومنلا  نم  ِهتني 

FIELD LINK كنیل دلیف  نم  ةكرشلا  مسا  رییغت  مت  مزاللا  ليومتلا  ریفوت  دعب 
.CONFINITY ىلإ

هؤالمع ىدعت  ىتح  ةیفكلا  ةزھجألا  ىلع  تالاوحلاب  صاخلا  جمانربلا  رشتنا 
سكام لأسي  ناك  لكلاو   ، ریبك لكشب  هیلع  لبقت  سانلا  تأدبو   ، لیمع فالآ   10

نم ئیس  قیبطتلا  نأ  ملعي  هسفن  لخاد  يف  ًاصوصخو  قیبطتلا  اذھ  حاجن  رس  نع 
لمكأ ىلع  ىدؤت  تناك  ةسیئرلا  هتفیظو  نأ  الإ   ، ةنورملاو فئاظولاو  لكشلا  ةیحان 
اذھبو  ، اھريوزت وأ  اھب  بعالتلا  ةیناكمإ  مدعو  ةیلاملا  تایلمعلا  ةيامح  يھو   ، هجو

تاكرشلا نم  ریثك  تناك  ماع 1998   . يفكلا زاھجلا  لخاد  لاملا  عضو  ضرغ  يدؤي 
ةكرشلا بحاص  ستیغ  لیب  نإ  ىتح   ، تنرتنإلا ىودج  يف  ككشت  تلازام 

قاف هنأكو  ریثكب  ماعلا  كلذ  لبق  تنرتنإلا  ىودجب  عنتقي  مل  تفوسوركيام  ةقالمعلا 
ام تنرتنإلا  ىلإ  هجوتي  هلك  ملاعلا  نأ  اھاحضو  ةلیل  نیب  فشتكاو   ، ةبوبیغ نم 
ناكو  ،(WIN 98 SE  ) زودنيو لیغشتلا  ماظنل  ةیناثلاو  ةثدحملا  ةخسنلا  جتني  هلعج 
هنإ ىتح   ، لكك لیغشتلا  ماظن  مجحل  ةبراقم  ةعقرلا  وأ  ثيدحتلا  اذھ  مجح 

تنرتنإلا ملاع  ىلإ  هیف  ام  لك  لوحتي  يكل  لماكلاب  لیغشتلا  ماظن  لدبتسا 
EBAY ةكرش ومدختسم  أدب  ًاضيأ  تقولا  كلذ  يف   . هھجو ءام  ستیغ  لیب  يمحیلو 

يتلا ةمیقلاب  ساسحإلابو  ةدايزلاب   PAYPAL عقومل ًایلاح  يمسرلا  كلاملا 
، تنرتنإلا ىلع  ةيراجتلا  مھتایلمع  زاجنإ  ىلع  مھدعاسي  ام   ، قیبطتلا اذھ  اھمدقي 

اودیفتسیل بيو  ةصنم  ىلع  قیبطتلا  ریفوتب   CONFINITY ةكرش ةبلاطمب  اوماقو 
نم يضاقت  تناك  اھنإ  ىتح   ، كلذ ضفرت  تناك   CONFINITY ةكرش نأ  الإ   ، هنم



ریبكلا طغضلا  دنعو   ، تنرتنإلا ىلع  تایلمعلا  هذھ  لیھستل  اھتاقیبطت  لغتسي 
اوماق بيولا  ةمدخل  مھتصنم  رفوتل  نیمدختسملا  نم   CONFINITY ةكرش ىلع 
هتمسأ تنرتنإلا  ىلع  لمعي  ًامامت  لثامم  قیبطت  ریفوتب  موقت  بيو  ةصنم  ءاشنإب 
مھتاربخ ىلع  دمتعي  ربمفون 1999،  / يناثلا نيرشت  يف  قلطأ  ( PAYPAL.COM)

طقف ةیمھو  ةصنم  تناكو   ، هب اوحرص  ام  اذھ  معن   ،( بعللا  ) درجمل تناكو   ، ةینمألا
، تنرتنإلا ىلع  ةبرجتلل  هتلعف  ام  نأ  الإ   ، ةكرشلا هلوقت  ام  اذھو   ، ةیلستلا لجأ  نم 

اوؤدب تايادبلا  يف  مھنإ  ىتح  فالآلا  باطقتسا  يف  ةصنملا  تحجن  لعفلابو 
نم اودكأت  نأ  دعبو   ، ددج نیكرتشمل  ًّایموي  ديدج  بلط  ىلع 300  ديزي  ام  يقلتب 
ةصنم ىلع  هریفوتو  ماظنلا  سیسأت  يف  اوؤدب  مھلمع  ةيادبل  تنرتنإلا  ةبسانم 

. تنرتنإلا ةمدخل  بيو 

، ةیفرصم تاقیبطت  جمربم  ىلإ  دوكلا  نیب  شیعلاو  ریفشتلا  ىوھي  جمربم  نم 
تاكرش نم  ديزملا  تأدبو   ، قدصي ال  لكشب  راھدزالا  يف  ةكرشلا  لامعأ  تأدب 
ددعلا باعیتسا  ةكرشلا  هذھ  عیطتستل  لاومألا  نم  ديزملا  خض  يف  ءيرجلا  لاملا 

(180  ) نم رثكأ  ىلإ  مویلا  ىتح  مھددع  لصو  نيذلا  نیمدختسملا  نم  لئاھلا 
! نیلعاف ءالمع  ًابيرقت  مھفصن  لاز  ام  لیمع  نویلم 

ىلع ةلماعلا  قیبطتلا  ةخسن  ريوطت  نع  ةكرشلا  تفقوت  ماع 2000  ةياھنب 
ناك اھتقو   ، تنرتنإلا ربع  ةیلاملا  تالماعملا  ىلع  طقف  زیكرتلل  تلوحتو   ، ملاب زاھج 
ىلع ناك  ماع 2000،  نم  ءانثألا  هذھ  يف   . لیمع فصنو  نویلم  ةبارق  عقوملا  ءالمع 
تناك يتلا   X.COM ةكرش عم  جامدنالا   ، يبسن لكشب  ملؤم  رارق  ذاختا  ةكرشلا 
مسا حبصیل   ، اھنومدقي اوناك  يتلا  ةیلاملا  تامدخلل  ریبكلاو  لوألا  سفانملا 

.PAYPAL لاب ياب  سرام 2000  / راذآ يف  ًّایمسر  ةكرشلا 

هفصوب هتمھم  كرت  ىلإ  هرارطضاو  لیت  رتیب  لاغشنا  جامدنالا  اذھ  عم  نمازت 
. مھعم ةجمدنملا   X.COM ةكرش ريدم   ، كسام نوليإ  ىلإ  ًّايذیفنت  ًاريدم 

ناك  ، جامدنالا اھبلج  يتلا  ةیفاضإلا  تامدخلاو  ةمجلا  دئاوفلا  نم  مغرلا  ىلع 
تاصنم ىلع  ًاریبخ  سكام  ناك  ذإ   ، نوليإو سكام  نیب  ام  يدئاقع  فالخ  كانھ 
عیمج لقن  ىلع  رصأ  اذل  ؛  زودنيو تاصنم  عابتأ  نم  نوليإ  ناك  نیح  يف   ، سكینوي
ةدئاف الب  سكام  لعجي  داك  كلذو   ، زودنيو تاصنم  ىلع  لمعلل  ةكرشلا  جمارب 

. زودنيو ةصنمب  ًامامت  ًالھاج   ، سكینوي ىلع  ةجمربلا  يف  ًاریبخ  ناك  ذإ   ، ةكرشلل

قرتخت ريوزتلاو  لایتحالا  تایلمع  تأدب  ام  ناعرس  ذإ   ، ةيدو لامعألا  ِضمت  مل 
نیلاتحملل ةلئاط  ًالاومأ  رسخت  ةكرشلا  تأدبو  ماع 2001،  ریفشتلا  ماظن  نوصح 

ناكو  ، رالود نیيالم  ةبارق 10  دحاو  رھش  يف  تغلب  ىتح   ، صوصللاو نیباصنلاو 
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ةكرشلا ىلع  يضقي  داك  ىتح   ، ًادعاصتم تالایتحالا  هذھ  ةدايز  لدعم 
هتوق لكب  لمعیس  يذلا  ديدجلا  يدحتلا  ىلإ  سكام  فرعت   ، اھدنع  . اھلبقتسمو

. يلاملا هماظن  يف  تاقرسلاو  لایتحالا  فقو   ، هتميزھل

تالایتحالا ةحفاكم  يف  نیصصختم   ، ًّایئانج ًاققحم  ةبارق 30  ةدعاسمب 
(IGOR وأ روجيآ   ) هامسأ ًّاصاخ  ًاماظن  هل  قيدص  ةدعاسمب  سكام  ىنب   ، ةیلاملا
كانھ نوكي  نأ  نكمي  نيأ  عقوت  مث  نمو   ، ةیلاملا تاليوحتلا  لیلحت  ىلع  دمتعا 

تالماعملا هذھ  يف  ثحبلا  اولوتیل  نیققحملا  ءالؤھ  غالبإ  مث  نمو   ، ريوزتو لایتحا 
تالماعملا عقوت  يف  ریبكلا  اھحاجن  ةقيرطلا  هذھ  تتبثأ   . مھسفنأب ةیلاملا 

يف ًاریبك  ًاضافخنا  تققح  مھألاو  نیققحملا -  تلھذأ  جئاتن  تطعأو   ، ةیلایتحالا
. لایتحالاو ريوزتلا  تالدعم 

تالماعملا ةجلاعم  يف  صصختم  هلمكأب  مسق  ءاشنإل  سسأ  حاجنلا  اذھ 
نإ ثیح   ، ةصقلا هذھ  يف  ةیمھألا  ةديدش  ةطقنلا   . اھتحص يف  كوكشملا  ةیلاملا 
اھلك  PAYPAL ةكرش حاجن  نمض  لایتحالل  داضملا  صاخلا  ماظنلا  اذھ 
تمدق ةسفانم  ةدع  تاكرش  نع  سكام  انل  يكحي  ذإ   ، مویلا ىتح  اھلبقتسمو 
ءالؤھ نكل   ، مھتيادب يف  هنومدقي  اوناك  امم  لضفأ  ًانایحأ  لب   ، ةلثامم ةیلام  تامدخ 
ببسب ةسفانملا  ةرئاد  نم  جورخلاو  باحسنالا  ىلإ  اورطضا  نیسفانملا 
تاكرشلا هذھ  لاومأ  تفزنتسا  ةیلام  رئاسخ  مھتدبك  يتلا  ةیلاملا  تالایتحالا 

. ءيش لك  ةراسخو  مھتاكرش  قالغإ  ىلإ  مھترطضاو 

بیساوحلا لعج  لكشب   ، ةكرشلل عيرسلا  ومنلا  تناك  ةیناثلا  ةلكشملا 
نأ نم  مغرلا  ىلعو   ، ءالمعلا طغض  تحت  نئت  عقوملا  تافیضتسمو  مداوخلاو 

تاقیبطتلا لك  ةجمرب  ةداعإو   ، رتویبمكلا ةزھجأ  ددع  ةدايز  يف  ترمتسا  ةكرشلا 
مغرلا ىلع   ، نیمدختسملا نمو  ةیلاملا  تالماعملا  نم  بیھرلا  ددعلا  اذھ  لبقتتل 

. ةمدخلا تفقوتو   ، عقوملل لاطعأ  تثدح  كلذ  نم 

ةفعاضم هیف  ربتخي  ناكو   ، براجتلل صاخ  لمعم  هيدل  ناك  سكام  نأ  فيرطلا 
لمحتل ءيش  لك  زیھجت  نم  يھتني  امدعب  هنأ  تناك  ةلكشملا  نكل   ، لمعلا مجح 

نأ نیبي  يلعفلا  عقاولا  ناك   ، تالماعمو نیمدختسم  نم  يلاحلا  طغضلا  فعض 
. رثكأ وأ  فاعضأ  ةثالث  ىلإ  داز  دق  طغضلاو  لمحلا 

سیك يف  ًاسدنم  هبتكم  يف  ماني  ناكو   ، لمع نمدم  هنأ  سكام  نع  رھتشا 
ةریثكلا قيدانصلاف   ، فیخملاب اھتقو  هلزنم  فصي  ناكو   ، ةحارلاو ءفدلا  هیطعي  مون 

، ةلمھم ةميدق  رتویبمك  ةلواط  نع  ةرابع  هماعط  ةلواط  تناكو   ، ثاثألا يھ  تناك 
، كلذ ادع   ، ماعطلا لوانت  ضرغب  نوكت  ام  ةداع   ، ًاّدج ةلیلق  تناكف  هجورخ  تارم  امأو 



! ًّایموي ةعاس  ىلإ 18  لدعمب 15   ، تقولا لاوط  لمعلا  سكام  ةداعف 

ةبارق نأ  ظحالت   EBAY ةكرش تأدب  ىلإ 2002  نم 2001  ةدملا  ءانثأ  يف 
PAYPAL عقوم تامدخ  نومدختسي  اھعقوم  تامدخ  يف  نیكرتشملا  فصن 

ىلعو  ،EBAY عقوم ىلع  هنوعیبي  ام  لباقم  يقلتلو  هنورتشي  ام  لباقم  دادسل 
ربعو تنرتنإلا  ربع  دادسلل  صاخلا  اھماظن  اھيدل  ناك   EBAY ةكرش نأ  نم  مغرلا 
مل  PAYPAL تامدخل عيرسلا  راشتنالاو  ةعساولا  ةرھشلا  نكل   ، ينورتكلإلا ديربلا 
حرط لیت  رتیب  ررق  امدعبو   ، هیلعو اھیلع  رطیست  نأ  نود  اھنیعأ  تحت  نم  رمتل  نكي 
اھبلط  EBAY ةكرش تمدق  ماع 2001،  ةصروبلا   PAYPAL ةكرش مھسأ 

وأ 19  ) يكيرمأ رالود  فصنو  رایلم  لباقم  يف   ، ةكرشلا ىلع  لماكلا  ذاوحتسالاب 
ربوتكأ 2002!. / لوألا نيرشت  يف  اھل  مت  ام  وھو   ،( مھس لكل  ًارالود 

، ديدش فالخ  لحم  رعسلا  ناك  ذإ   ، ةقلطم ةلوھسب  متت  مل  هذھ  عیبلا  ةوطخ 
حرط ةوطخ  نكل   ، لمتحم ٍرتشم  نم  رثكأل  ةكرشلا  عیبل  ةریثك  ضورع  كانھ  تناكو 
رعس لوبق  ىلعو  اھيأر  مسح  ىلع   EBAY تدعاس ةصروبلا  يف  ًّایلعف  مھسألا 

ةریثكلا ىواكشلاو  ةیئاضقلا  ىواعدلا  ركذ  نم  دب  كلذك ال   ، مخضلاو بولطملا  عیبلا 
، ةلجسملا مھتاعارتخا  ىلع   PAYPAL يدعت تمعز  ىرخأ  تاكرش  بناج  نم 

ةجیتن تمخضت  اھنأ  ساسأ  ىلع  مھتاباسح  دیمجت  نم  اوكش  ءالمع  بناج  نمو 
. دمتعم لیلد  نود  نكل   ، لایتحالا

نویلم ةبارقل 34  ًالداعم  ةكرشلا ) نم  يواسملا لـ 2.3 %   ) سكام بیصن  ءاج 
هتایح نم  ةدملا  هذھ  صخلي  وھو   ، سكام اھنع  لحر  ةكرشلا  عیب  عمو   ، رالود

، ةديدج تاكرش  قلطأو   ، سسؤأ مل  نإ  يتایح  يف  لعفأس  اذام  فرعأ  ال  : » لوقلاب
وھ يتایح  يف  يلع  رم  تقو  أوسأ  نإ  كلذ ! نود  ةایحلا  عیطتسأ  ةطاسبب ال  يننإ 
نكل  ، يسفن اھیف  فشتكأ  ةليوط  ةزاجإ  ذخآس  ينأ  تننظ  دقل   ،PAYPAL عیب دعب 

«. صقانتم ءاكذ  وذو  ةمیق  وأ  فدھ  الب  ينأب  ترعش   ، لماك ماع  رورم  دعب 

ةمدخ ىلإ  ةجاح  يف  ناك   PAYPAL لـ  EBAY تادازملا ةكرش  ءارش  دعب 
بطقتسا ام  اھئالمع  ساقم  ىلع  ًاصیصخ  هلیصفتب  تماق  عونلا  اذھ  نم  ةيوق 
نيریثكلا يأر  يف  حجنت  ةكرشلا  لعج  يذلا  ریبكلا  رسلا  نإو   . ءالمعلا نم  ديزملا 
لبقتست نأ  ةلوھسلا  نمو  هنإ  ثیح  ؛  لاومألا لابقتساو  لاسرإ  ةلوھس  وھ 

اھنع عمست  مل  لاح  يف  وأ  اھیف ! ًاباسح  كلمت  نكت  مل  نإ  ىتحو  ةیلاملا  تالاوحلا 
يأ ىلإ  ديرت  يذلا  غلبملا  لسرت  نأ  كنكمي   ، معن  . لاؤسلا وھ  امبرل  ؟  فیك لبق ! نم 
ىقلت هنأب  هدیفت  ةلاسر  يقلتملل  لصت  فوسو  يبرع ) ریغ   ) ينورتكلإ ديرب  ناونع 

ةطیسبلا تاوطخلا  عابتا  الإ  هیلع  ام  هتقفاوم  لاح  يفو   ، لاملا نم  رادقملا  اذھ 
. دیكأتلا ةلصو  ىلع  طغضلاب  أدبت  ةداعلاب  يتلا  ةلاسرلاب  ةحورشملا 
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سيروم تربور 

عرتخم

ةیسورياف ةدود  لوأ 

سيروم تربور 

ىلع سورياف  لوأ  عرتخا  نم  لوأ   ROBERT MORRIS سيروم تربور  ّدعُي 
ریغص جمانرب  ةجمربب  جمربملا  اذھ  ماق  ذإ   MORRIS VIRUS هامسأو تنرتنإلا 

. تاكبشلا لوخد  عیطتسي 

نیيالم ةراسخ  يف  ببستیس  اذھ  هعارتخاب  نأ  لجرلا  اذھ  ملعي  نكي  مل 
مت اذھ  هعارتخا  دعب  نم  هنإ  ذإ  ؛  ةینورتكلإلا عقاوملاو  ةجمربلا  تاكرشل  تارالودلا 

ياھلاو تك  بيولاو  تانجورتلاك  ةددعتم  روص  يف  اھريوطتو  تاسوريافلا  لالغتسا 



. ةزھجألل للستلاو  ةینورتكلإلا  تابا  ــــــ ـس حلا ةقر  ــ سب موقتل  كاج 

سيروم ةدود  عرتخا  نم  لوأ  وھو   ، يكيرمأ رتویبمك  ملاع  سيروم  تربور 
يف حبصأو   ، تنرتنإلا ىلع  رتویبمك  ةدود  لوأ  ّدعُت  يتلا  ماع 1988،  ةیسوريافلا 

. رتویبمكلا مادختسا  ءوسو  شغلا  بجومب  نادُي  صخش  لوأ  قحال  تقو 

 - ةدودلا عرتخي  سيروم  لعج  يذلا  لوألا  عفادلا  وھ  لوضفلا  ناك  ىرخأ  ةرمو 
: سيروم هلاق  امل  ًاقبطو  لینروك -  ةعماج  يف  ایلع  تاسارد  بلاط  ناك  امدنع 
نع تنرتنإلل  يبيرقتلا  مجحلا  نم  ققحتلا  يھ  ةدودلل  ةسیئرلا  ةمھملا  تناك  »
ناك تقولا  اذھ  يفو  ةكبشلا .» ىلع  ةلوصوملا  تارتویبمكلا  ددع  ةفرعم  قيرط 
يف ًافیخم  رمألا  نكي  ملو  ًادودحم  تنرتنإلا  ىلع  لمعت  يتلا  تارتویبمكلا  ددع 
رارضأو راطخأ  يف  ببست  ام  هذھك  ةدود  عارتخا  داعبأ  لھاجت  سيروم  نكل   ، ةيادبلا

. ًّایصخش وھ  هعقوت  امم  ریثكب  ربكأ 

ایجولونكتلا دھعم  تارتویبمك  نم  ةرم  لوأ  اھلاسرإ  مت  يتلا  سيروم  ةدود 
تناك  . لینروك ةعماج  يف  اھعرتخا  هنأ  ةقیقح  ءافخإل  ستسوشتاسام  ةعماجب 

نإ زاھجلا  ىلع  اھسفن  خسنت  نأو   ، دوصقملا رتویبمكلا  نم  ققحتت  يكل  ةجمربم 
. لبق نم  هقارتخا  مت  دق  نكي  مل 

خسنب ماقو   UNIX NOUN 1 ماظن يف  فعضلا  طاقن  سوریفلا  لغتساو 
. ماظتناب هسفن 

نأ نكمملا  نم  تاكبشلا  يريدم  نأ  سيروم  لیخت  امدنع  ةلكشملا  تأدب 
، ًاقبسم اھلبق  نم  هقارتخا  مت  دق  رتویبمكلا  نأ  دقتعت  اھلعجب  ةدودلا  هذھ  اوھجاوي 
ىلع ةوقلاب  اھسفن  خسنت  ةدودلا  لعجو  دوكلا  ليدعتب  كلذ  دعب  سيروم  ماق 

. لعفلاب هیلع  ةدوجوم  تناك  ول  ىتح   ، يلآلا بساحلا 

، شقلا يف  رانلا  راشتنا  لثم  ةدودلا  راشتنا  يف  ديدجلا  دوكلا  اذھ  ببست 
. تاعاسلا نم  ددع  يف  تارتویبمكلا  فالآ  ىلع  اھسفن  خسنب  تماقو 

فلأ نیب 200 و53  حوارتي  امب  ىودعلا  تطقتلا  يتلا  تارتویبمكلا  حیلصت  ةمیق  تردق 
. ةنیكاملا عون  بسح  ىلع  رالود 

موجھلا اوفقوي  يكل  نیجمربملا  قرف  نم  ددع  كرحت  يف  ةدودلا  تببست 
، ًّایبسن عضولا  ةيوستل  مايألا  نم  ًاددع  حالصإلا  تایلمع  ترمتساو   ، عیظفلا
وحن رامد  ىلإ  سيروم  ةدود  تدأو   ، رالود نویلم  اھردق 15  ةراسخ  يف  تببستو 
. ملاعلا لوح  رتویبمكلا  ةمظنأ  نم  ةقاعإ 6000  ىلإ  تدأو   ، تنرتنإلا ةكبش  رشُع 



يقلأ امدنعو   ، هیلإ لوصولاو  هبقعتل  تقولا  نم  ریثكلا  ةطرشلا  قرغتست  مل 
يف ببستلا  يف  بغري  مل  هنأ  دكأو   ، هتلعفل همدن  سيروم  ىدبأ  هیلع  ضبقلا 

. لعف امك  ةحداف  ةراسخ 

مت ویلوي 1989  / زومت يفو 26   ، ًائطخم سيروم  نابات  تربور  ةمكحملا  تدجو 
هیلع تمكحو   ، ةثيدحلا ایجولونكتلا  مادختسا  ءوسو  ينورتكلإلا  فیيزتلاب  هماھتا 
ةمدخ نم  ةعاس  تاونس و400  ثالث  ةدم  ةبقارملاب  ربمسيد 1990  / لوألا نوناك  يف 
نادُي صخش  لوأ  اھدعب  سيروم  حبصأ  كلذبو   . ةمارغ ًارالود  و10050   ، عمتجملا

. رتویبمكلا مادختسا  ءوسو  لایتحالا  مئارجب  صاخلا  يكيرمألا  نوناقلا  بجومب 

سيروم تربور  دلاو  ناكو  ربمفون 1965 . / يناثلا نيرشت  يف 8  سيروم  دلو 
ينطولا نمألا  زكرم  يف  ًاقباس  ءاملعلا  ریبك  وھو   ،UNIX دادعإ يف  كراش 

.(NSA  ) يموقلا نمألا  ةلاكو  نم  عرف  وھو   ، بوساحلل

ةعماج نم  ةیقیبطتلا  مولعلا  يف  هاروتكدلا  ىلع  سيروم  لصح  ماع 1999 
، ایجولونكتلل ستسوشتاسام  دھعم  يف  ًاذاتسأ  نیُع  هسفن  ماعلا  يفو   ، درافراھ

. ةینورتكلإلا ةسدنھلا  مسق  يف  ًاسردم  نآلا  لمعي  وھو 

تایجمرب ءانبل  ةكرش  يھو   ،VIAWEB سیسأت يف  كراش  ماع 1995 
. ماھارج لوب  عم  تنرتنإلا  ىلع  نزاخملا 

ىلع ىوتحي  رتویبمك  صرق  مولعلل  نطسوب  فحتم  ىف  ضرعي  اذھ  انموي  ىفو 
. هتامجھ يف  سيروم  همدختسا  ىذلا  هسفن  وھ  صرقلا  اذھو   ، سوریفلا



مولعلل نطسوب  فحتم  يف  ضرعي  سيروم  سوریف  ىلع  يوتحي  رتویبمك  صرق 
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زليو يمیج 

سسؤم

زليو يمیج 



ةینورتكلإ ةیملع  ةعوسوم  ربكأ  سسؤم   JIMMY WALES زليو يمیج  ّدعُي 
عاطتسا هنإ  ذإ   ، بيولا ىرجم  تریغ  يتلا  تایصخشلا  مھأ  دحأو  تنرتنإلا  ىلع 

ةبتكم ربكأ  نیمدختسملل  لصوي  نأ  ماع 2001  قلطنا  يذلا  هعقوم  لالخ  نم 
. نیمدختسملا لبق  نم  اھیلع  ليدعتلا  نكميو   ، ةلماكتم تامولعم 

ةرحلا ةعوسوملا  سسؤم   ، ينورتكلإ رجاتو  يكيرمأ  لامعأ  لجر  زليو  يمیج 
ةفرعملا ةيرحب  قلعتي  امیف  میھافملا  نم  ریثكلا  تریغ  يتلا   WIKIPEDIA

ًّايرھش صخش  نویلم  وحن 470  اھلخدي   ، اھئانب يف  ةیعمتجملا  ةكراشملاو 
ةجیتنو  . تامولعملا نیيالمب  اھتيذغت  يف  اوكراشیلو   ، اھاوتحم نم  اودیفتسیل 
مياتلا ةلجم  هتعضو   ، ملاعلا يف  ةعوسوم  ربكأ  تحبصأ  يتلا   ، ايدیبیكيو يف  هلمعل 

. مویلا ملاعلا  يف  ًاریثأت  تایصخشلا  رثكأ  نم  ًادحاو 

امابالآ ةيالوب  ليافستناھ  ةنيدمب   1966 ، سطسغأ / بآ يف 7  زليو  يمیج  دلو 
( فلودنار  ) ةسردمب قحتلا   ، يساسألا میلعتلا  ةلحرم  همامتإ  بقعو   ، ةیكيرمألا

ةسداسلا رمع  يف  اھیف  جرختو   ، ليافسناھ ةنيدمب  ةیعماجلا  ةلحرملل  ةيدیھمتلا 
. ةرشع

أدبو  ، ةیلاملا مولعلا  لاجم  يف  نربوأ  ةعماج  نم  سناسیللا  ىلع  لصح 
. ریتسجاملا دنع  فقوت  هنكلو   . امابالآ ةعماج  يف  هسفن  لاجملا  يف  هاروتكدلا 

مل هنكلو   ، هاروتكدلا لاجم  يف  ًاسورد  رضحو  ىرخأ  ةعماجب  قحتلا  اھدعب 
. هاروتكدلا لین  هنكمي  اھقيرط  نع  يتلا  ةلاسرلا  رّضحي 

زليو لصح   . نیتعماج يف  ّسرد   ، ةعماجلاب ایلعلا  تاساردلا  يف  ناك  امنیبو 
لجآلا عیبلل  ةكرش  يف  ثاحبألل  ًاريدم  لمعو   ، ليومتلا يف  ةفیظو  ىلع  ًاقحال 

. ةدع تاونس  وغاكیش  يف  ةبراضملاو 

هترجأ يذلا  لوألا  ماعلا  حرطلا  بقع  تنرتنإلا  لاجم  يف  لمعلا  زليو  ررق 
. هرارق زليو  هنم  ىحوتسا  يذلا  ماع 1995،   NETSCAPE ةكرش

تنرتنإلا ىلع   BOMIS سیموب ةینورتكلإلا  ةباوبلا  زليو  سسأ  ماعو 1996، 
هحومطو میظعلا  هفغش  ةلصاومل  مزاللا  ليومتلاب  هادمأ  نیكيرش  عم  نواعتلاب 

. تنرتنإلا ىلع  ةرشابم  ةعوسوم  ءاشنإ  يف  ریبكلا 

ىلع ةعوسوم  ءاشنإل  هعورشم  ةلصاوم  زليو  ررق   ، ةدع تاونس  دعبو 
اھنیح ةفسلفلا  يف  هاروتكدلا  ةجردب  ًابلاط  ناك  يذلا  رجناس - يرال  اعدف   . تنرتنإلا
تِحرُط سرام 2000  / راذآ يفو   . ةعوسوملا ريرحتل  ًاسیئر  نوكیل  وياھوأ -  ةعماجب 



ةحوتفم تايوتحم  تاذ  ةیناجم  ةعوسوم  اھفصوب   NUPEDIA ايدیبون ةعوسوم 
. ةینلع

اھتالاقمو اھتاعوضوم  لعجل  ؛  ةلماش ةعجارم  ةیلمعل  ةعوسوملا  تعضخ 
رياني 2001 / يناثلا نوناك  يفو 2   . ةصصختملا ةیفارتحالا  تاعوسوملا  ةدوج  سفنب 

تایجمرب مادختسا  رجناس  ىلع  ستیفوك  نب  ىعديو   ، نیجمربملا دحأ  حرتقا 
. ةلوھسب اھريرحتو  اھضعبب  تالاقملا  طبر  ةیناكمإ  مدختسملل  حیتت  يتلا   WIKI
ىلع نيررحملا  دعاسیس   WIKI تایجمرب ينبت  نأ  رجناسل  ستیفوك  حضوأو 
اھیلإ بذجنا  يذلا  رجناس  باجعإ  ةركفلا  تزاحو   ، عورشملا لاوط  ًّايروف  ماھسإلا 
يف  NUPEDIA WIKI يكيو ايدیبون  لوأ  اأشنأ   ، زليو ىلع  اھضرع  بقعو   ، ةدشب

رياني 2001. / يناثلا نوناك  نم  رشاعلا 

ةباتكل روھمجلل  ًاینواعت  ًاعورشم  اھفصوب  ةيادبلا  يف  يكيو  ةعوسوم  تأدب 
مث نمو   ، نیعوطتملا ايدیبون  ءاربخ  لبق  نم  رشنلل  كلذ  دعب  اھتعجارم  متي  تالاقم 
قاطن مساب   WIKIPEDIA ايدیبیكيو هیلع  قلطأ  يذلا  يكيو -  عورشم  زليو  قلطأ 

ومن عمو   . نیقئاف ةیبعشو  ومنب  تعتمت  يتلا  اھقالطإ  نم  مايأ  دعب 5  لقتسم - 
. همساب ثدحتملاو  عورشملل  جورملا  زليو  حبصأ   ، ايدیبیكيو ةیمھأ 

. دیحولا سسؤملا  سیلو   ، ايدیبیكيو يسسؤم  دحأ  هنأب  ًّایخيرات  زليو  ركذ  ـُ يو
ریغ ةيریخلا  ةسسؤملا   ، ايدیمیكيو ةسسؤم  ءانمأ  سلجم  يف  زليو  سلجي 
هرقأ يذلا  عمتجملا ) سسؤم   ) بصنم لغشيو   . ايدیبیكيو ريدت  يتلا  ةیحبرلا 

. ءانمألا سلجم 

ةمدخ يھو   ، ةصاخلا ةیكلملا  تاذ   ، ایكيو سیسأت  يف  كراش  ماعو 2004، 
الجنأ ايدیمیكيو  ةنامأ  يف  هتلیمز  عم  كراشتلاب  كلذ  ناكو   ، بيولا ىلع  ةفاضتسا 

. يلزیب

لكل هب  حاتي  ًاملاع  لیخت  : » ايدیبیكيول هتيؤر  زليو  زجوأ  ماع 2004  ةلباقم  يف 
لیصحتل رحلاو  يناجملا  ذافنلا  ىلع  صخش  لك  يطعي  نأ  بكوكلا  يف  صخش 

«. هب موقن  ام  اذھو   ، ةيرشبلا ةفرعملا 

يأ عضو  ضفري  هنإ  ثیح   ، يریخ عورشم  لكش  يف  ايدیبیكيو   ، زليو ريديو 
ىلع ًادامتعا  هريدي  امیف   ، لباقمب هلعج  وأ  هعیب  ضفريو   ، عقوملا ىلع  تانالعإ 

. ةدع تاونس  ذنم  حجان  لكشب  اھعمجي  يتلا  ةيونسلا  تاعربتلا 

بلطل لاثتمالا  ضفر  هنأ  زليو  ركذ   PC ةلجم نم  رياربف 2006  / رياني ددع  يف 
يف ًّایسایس ) ةساسحلا   ) داوملا ىلع  ةباقر  ضرفل  ةیبعشلا  نیصلا  ةيروھمج  نم 



، وھايو  ، لجوج لثم  ىرخألا  ةيراجتلا  تنرتنإلا  تاكرش  يقابك  ايدیبیكيو 
. ةینیصلا ةموكحلا  طوغض  اھھاجت  ترمثأ  يتلا  تفوسوركيامو 

نع ىلخت  دق  ناك  زليو  نأ  ةیناطيربلا  ةعاذإلا  ةئیھ  تركذ  ويام 2010،  / رايأ يفو 
قیقش عورشم  زنموك  ايدیمیكيو   ) يف هب  ةصاخلا  ةینقتلا  تازایتما  نم  ریثك 

(. ةددعتملا طئاسولا  ىوتحم  نم  ریثكلا  فیضتسي  يذلا  ايدیبیكيو 

نوریماك دیفيد  يناطيربلا  ءارزولا  سیئر  نیع  ةیلاحلا 2012،  ةنسلا  ةيادب  يف 
نیسحتل زليو  نییعت  يتأيو   ، ًاراشتسم زليو  يمیج  ايدیبیكيو  عقوم  سسؤم 

OPEN ردصملا ةحوتفم  تايوتحملاو  تامولعملا  رود  لیعفتل  ریبك  يناطيرب  عورشم 
ايدیبیكيو عقوم  لالخ  نم  عئار  لكشب  اھمادختسا  يف  زليو  حجن  يتلا   ،SOURCE

. نوعوطتم نومدختسم  اھبتك  ةیناجم  تامولعم  ىلع  يوتحي  عقوم  ربكأ  ّدعُي  يذلا 
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اسسؤم

دلیفرتب ترویتس 



كیف انيرتاك 

، روصلا ةكراشم  ةمدخ  مدقي  أشنملا  يدنك  يعامتجا  عقوم   FLICKR عقوم
براقي 40 امب  ماع 2005   YAHOO وھاي ةكرش  هترتشاو  ماع 2004  ًّایمسر  نِّشُد 
ددع لازامو   ، وضع نویلم  براقي  ام  هئاضعأ  ددع  غلب  ثیح  ةنس  دعب   ، رالود نویلم 

. ديدج وضع  براقي 2500  ام  يموي  لدعمب  ديازت  يف  ءاضعألا 

CATERINAو STEWART BUTTERFIELD كیف انيرتاكو  دلیفرتب  ترویتس 
ةيدنكلا رفوكناف  ةنيدم  يف  ماع 2002   LUDICORP ةكرش ابحاصو  ناجوزلا   FAKE

، تنرتنإلا ىلع  نیلعاف  اناكو   ،(WEB DEVELOPER  ) بيو يروطم  نالمعي  اناك 
دقف تنرتنإلا  قيرط  نع  امھضعب  ىلإ  افرعت  دقو   ، ةیعامتجالا تاكبشلا  يف  ةصاخو 

فراعتلا اذھ  نأ  الإ   ، ادنك يف  شیعي  ترویتسو  اكيرمأ  يف  شیعت  انيرتاك )  ) تناك
ةقالعف  ، باذجنا ىلإ  لوحت  بيولا  ريوطت  لوح  ةفرعملا  ةكراشم  هساسأ  ناك  يذلا 

. ادنك يف  اھجوز  عم  شیعلل  انيرتاك  تلقتنا  اھدعبو   ، جاوز مث   ، بح

يتلا ةصاخلا  امھتكرش  ءانب  ىلع  نیقفتم  اناك  امھفراعت  لالخ  جاوزلا  لبق 
امھتكرش اسسأ  ماع 2002  جاوزلا  دعبو   ، امھعمج يذلا  كرتشملا  امھملح  تناك 

ةیفیك يف  اّركف   ، تنرتنإلا اھرقم  ناكو   ،LUDICORP اھایمسأ يتلا  ةصاخلا 
يف دمتعي  يذلا  ( WEB 2.0) 2 بيو روھظ  دعب  كلذو   ، امھتراھم نم  ةدافتسالا 
يھ مايألا  كلت  يف  ةجرادلا  ةركفلا  ادجوف   ، ةیعامتجالا تاكبشلا  ىلع  هساسأ 
تأدبو  ، ةبعللا ةرادإ  ةیفیكل  ةطخ  عضو  يف  اأدبو  تنرتنإلا  ىلع  ةیكبشلا  باعلألا 
قيدصب ةناعتسالاب  اماقو   ، ةطخلا عضو  يف  تارویتسو  ينفلا  میمصتلا  يف  انيرتاك 



. ةبعللا عقوم  ةجمرب  ىلع  اكيرمأ  يف  وھو  دعب  نع  امھعم  لمعیل  انيرتاكل 

اماق نأ  دعب  ًاصوصخو  هیف  لمعلل  ناكم  امھيدل  نكي  مل  تقولا  كلذ  يف 
نم ابلط  نأ  دعب  كلذو  ؛  امھعم لمعلل  ةینفلا  رداوكلا  نم  ديزملا  باطقتساب 

ةلوھسل ادنك  يف  لمعلل  يتأي  نأ  اكيرمأ  يف  ةجمربلا  ىلع  لمعي  يذلا  امھقيدص 
نكي مل  مھل  قيدص  بتكمل  يئزج  راجئتساب  اوماق  اھدنع   ، مھنیب امیف  لماعتلا 

. لقنتلاو رفسلا  مئاد  هلعجت  يتلا  هلمع  ةعیبط  ببسب  ةرثكب  هبتكم  مدختسي 

اوؤدب ( PHP  ) ةغلب ناك  يذلا  ةبعلل  يلوألا  جذومنلا  ءانب  نم  ةطیسب  ةدم  دعب 
يتلا ةبعلل  جيورتلل  يكبشلا  قيوستلا  يف  مھتربخ  لالغتساو  قيوستلا  يف 
قرولا نأ  ىلع  دمتعت  تناك  يتلا  ةياھن ) نود   ) يأ ( NEVER ENDING  ) اھومسأ
نكت مل  ةبعللا  هذھ   ، ةبعللا هذھ  يف  نیبعاللا  نیب  ةلوادتملا  اھتلمع  وھ  ماخلا 
تنرتنإ حفصتم  وھ  هیلإ  جاتحت  ام  لكف  ؛  ةصاخ تافصاوم  وأ  لیمحت  ىلإ  جاتحت 

. بعللا ءانثأ  يف  تنرتنإلاب  لاصتاو 

ضارتقاب اوماق  دقو  دادزت  فرصلا  ةیلمع  تأدب  ةبعللا  ءانب  يف  اوؤدب  نأ  دعب 
ذنم اولواح  دقو   ، ةصاخلا مھتكرش  يف  هورمثتسیل  براقألاو  ءاقدصألا  نم  لاملا 

، مھعورشمب متھي  نم  اودجي  مل  مھنكلو  نيرمثتسمو  نیلومم  نع  ثحبلا  ةيادبلا 
نود يموكح  كنب  نم  ضرتقالا  ىلإ  اورطضا  عورشملا  ىلع  فرصلا  ةدايز  دعبو 

. ضرقلا اذھ  ىلع  ًاریخأ  ةقفاوملا  تمت  ضفرلا  راركت  دعبو   ، دئاوف

ردق ةیعامتجا  اھنوك  ىلع  دمتعت  تناك  مھتبعل  سیسأتل  لوألا  مویلا  ذنم 
دعبو  ، نيرخآلا نیبعاللا  عم  ةشدردلل  ماظن  ىلع  يوتحت  تناك  اھنإف  اذل  ؛  ناكمإلا

، روصلا نابعاللا  كراشتیل  ؛  ةبعللا ربع  روصلا  ةكراشم  ةزیم  ةفاضإب  اوماق  ةدم 
اھنإ ذإ   ، ةبعللا قيرط  نع  عیبلاو  ءارشلاو  ةضياقملل  تاودأ  اھفصوب  اھمادختساو 
ةبعللا لخاد  اذھ  لكو   ، قرولا ىلع  ةعابطلا  نكميو   ، قرولا ىلع  دمتعت  ةبعل 

. اھسفن

ةزیملا ىلع  اوزكر  ددجلا  نیبعاللا  نأ  ةبعللا  ريوطت  قيرف  ظحال  ةدم  دعب 
روصلاو تاریماكلا  رصع  يف  مھنأ  ىلإ  اوھبنت  اھدنعو   ، روصلا ةكراشمل  ةديدجلا 
ةكرش نأل  ؛  اھتفلكت مادعنال   ، هیف بیھر  لكشب  رشتنت  تأدب  يذلا  ةیمقرلا 
دوزت تحبصأ  اھنأل  تقولا  كلذ  يف  ملاعلا  يف  تاریماكلل  جتنم  ربكأ  ّدعُت  ( NOKIA)
ةیمقرلا ريوصتلا  ةلآ  كلمي  حبصأ  ًابيرقت  صخش  لكف   ، ةیمقر تاریماكب  اھفتاوھ  لك 

. هب ةصاخلا 

يفو  ، ةبعللا عقوم  فاقيإو  روصلا  ةكراشم  عقوم  ىلع  لمعلاب  اوماق  اھدنع 
اذھ نم  ةیلاملا  ةدافتسالا  ةیفیك  نع  ةركف  يأ  قيرفلا  كلذل  نكي  مل  تقولا  كلذ 



ریبك ددع  ىلإ  لصي  ىتح  عقوملا  راشتنا  ىلع  ًابصنم  مھمامتھا  ّلج  ناكو   ، عقوملا
باحصأو نيرمثتسم  نم  تالاصتالا  نم  ریثكلا  مھلصت  تأدب  اھدنع   ، ءاضعألا نم 

ضفر نكلو   ، دعاولا مھعقوم  يف  رامثتسالا  نودوي  ( VCS  ) ءيرجلا لاملا  سأر 
. مھلمع رامث  ينجب  اوؤدب  مھنإ  ثیح   ، ةركفلا هذھ  ًالماك  قيرفلاو  ناجوزلا 

ًابذج عقاوملا  ربكأ  نم  ةدحاو  ةنس  لالخ  هلعج  يذلا  عقوملا  زیمي  ام  ناكو 
تاملكب روصلا  مسو  نع  ةرابع  يھو   ،(TAGGING  ) مسولا ةینقت  وھ  راوزلل 

، اھتبسانم وأ  اھناكم  ةفرعم  ىلع  سانلا  دعاسي  ام   ، اھاوتحم ىلع  لدت  ةیحاتفم 
نأ عیطتست  خیشلا  مرش  يف  تروصو   ، رصم يف  ةیفیصلا  كتلطع  تیضق  ول  ًالثم 

( ناكملا وأ  قدنفلا  مسا   ، خیشلا مرش   ، رصم  ) ًالثم ةدع  ةمسوأب  ًالثم  ةروصلا  مست 
مھروص ذخأب  اوماق  نيذلا  سانلا  نم  ریثكلا  دجت  نأ  عیطتست  كنإف   ، ثحبلا دنعو 

ّدعي يذلا  مسولا  مسا  كراشت  ربع  كلذو   ، اھسفن ةقطنملا  وأ  هسفن  ناكملا  يف 
نع ركیلف  عقوم  تزیم  ًاّدج  ةریغصلا  ةزیملا  هذھ   ، ةروصلا هذھل  ةیحاتفملا  تاملكلا 

. ربكأو مدقأ  اھبلغأ  ناك  يتلا  هل  ةسفانملا  عقاوملا 

ةكرش ءارش  لجأ  نم  ضوافتلا  ةيادبب   YAHOO ةكرش تماق  ماع 2004 
، اكيرمأ ىلإ  لقُن  ةقفصلا  تمت  نأ  دعبو  ( FLICKR  ) عقوم اھیف  امب   LUDICORP
ًاماع ـ(30 ) لا نس  يف  مھو   ، رالود نویلم  ىلإ 40  تلصو  ةقفصلا  نأ  نع  نلعُأ  دقو 
دعب ملاعلا  يف  ًّاومن  ةكرش  عرسأ 50  ةمئاق  نمض  ماعلا  كلذ  يف  اوناك  دق   ، ًابيرقت
نأب ردقي  ماعو 2009   ، ةقحاللا تاونس  عبرألا  لالخو  عقوملا  ءاشنإ  نم  ماع  نم  لقأ 
براقي امب  هرعس  فعاضت  يأ   ، يكيرمأ رالود  رایلم  ( 3 – 2  ) هتمیق ام  يواسي  عقوملا 

. هئارش رعس  نم  لقألا  ىلع  ةرم  ( 50)

تارایلم نم 6  رثكأ  ةفاضتسا  مت  هنأ  عقوملا  دافأ  سطسغأ 2011  / بآ يف 
اھیلإ لوصولا  نكمي  ويدیفلا  عطاقمو  روصلا   . رمتسم دايدزا  يف  ددعلا  اذھو   ، ةروص
نم باسح  متي  نأ  بجي  نكلو   ، باسح لیجست  ىلإ  ةجاحلا  نود  ركیلف  لالخ  نم 

نیمدختسملل ًاضيأ  حمسي  باسحلا  لیجست   . عقوملا ىلع  ىوتحم  لیمحت  لجأ 
، مدختسملا اھلّمح  يتلا  ويدیفلا  عطاقمو  روصلا  ىلع  يوتحي  فلم  ةحفص  ءاشنإب 

. لاصتا ةھج  هفصوب  رخآ  ركیلف  مدختسم  ةفاضإ  ىلع  ةردقلا  حنمي  ًاضيأو 

وضع نویلم  ركیلف 87  يف  نیلجسملا  ءاضعألا  ددع  غلب  سرام 2013  / راذآ يف 
. ًّایموي اھلیمحت  متي  ةديدج  ةروص  نویلم  نم 3.5  رثكأو   ، لجسم
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just setting up my يب صاخلا  رتيوتلا  طبضأ  طقف  »
«twttr

، ملاعلا يف  يعامتجا  عقوم  ربكأ  بحاص   JACK DORSEY يسرود كاج 
ةلجم هتفنص   ، رتيوت عقوم  ركتبم  هنأب  فرعيو   ، لامعأ لجرو  يكيرمأ  جمربم  وھو 

، ةنس ـ 35  لا نس  تحت  ملاعلا  يف  ةركتبم  ةیصخش  رثكأ 35  نم  دحاو  هنأب   MIT
نولعفي امب  باحصألاو  لھألا  ربختل  ةادأ  هعقوم  نم  لعجیل  ةركفلا  هذھ  ركتبا  دقو 

. ًافرح ىدعتت 140  ةلمج ال  يف  مھتقو  ءانثأ  يف 



يف سيول  تناس  ربمفون 1976  / يناثلا نيرشت  يف 19  يسرود  كاج  دلو 
. ةیكيرمألا ةدحتملا  تايالولاب  يروسیم  ةيالو 

عرتخا دقف   ، ًاّدج ةریغص  نس  يف  ةجمربلا  ملاع  يف  يسرود  كاج  غوبن  أدب 
تارایس بتاكم  ضعب  همدختسي  لازي  ال  ًاجمانرب  ةرشع  ةسماخلا  نس  يف  وھو 

. تقولا كلذ  يف  تارایسلاب  هعلوو  هفغشل  ًارظن  ؛  ةرجألا

لقتني نأ  لبق  ایجولونكتلاو  مولعلل  يروسیم  ةعماج  يف  هتسارد  كاج  لمكأو 
. تقولا كلذ  يف  تاديرغتلاو  رتيوت  ةركف  هتكلمت  ثیح   ، كرويوین ةعماج  ىلإ  كلذ  دعب 

ةیصنلا لئاسرلا  ةمدخ  مادختسا  يھ  كاج  دنع  ةیلوألا  ةركفلا  تناكو 
عورشملل يلوألا  مسالا  ناكو   ، هذھ يروفلا  لصاوتلا  ةركف  قیقحتل   SMS ةریصقلا

أدب لعفلابو  (. NOAH GLASS سالج حون   ) رخآ كيرش  ءاج  امدعب   TWITTR وھ
يف ديرغتلا  نم  جذومن  ءانبب  ماقو   ، عقوملا سیسأت  ةركف  ىلع  اھتقو  نم  هلمع 

نيرمثتسملا نم  ًاریثك  هتركف  تبذج   ، ًابيرقت نیعوبسأ  نوضغ  يف  رتيوت 
. عقوملل ةرھشلا  تأدب  اھتقو  ذنمو   ، نیمدختسملاو

ةكرش هترجأ  يثحب  ريوطت  عورشم  هفصوب  ماع 2006  لئاوأ  يف  عقوملا  رھظ 
زمایليو نافيإ  اھكلتمي  يتلا  وكسیسنارف  ناس  ةنيدم  يف  ةیكيرمألا   ODEO
لكشب نیمدختسملل  ًّایمسر  ةكرشلا  هتقلطأ  كلذ  دعبو   ، نوتسزیب رفوتسيركو 

ربوتكأ 2006. / لوألا نيرشت  يف  ماع 

ماع ةحاسلا  ىلع  ةديدج  ةمدخ  هفصوب  راشتنالا  يف  عقوملا  كلذ  دعب  أدبو 
ةكرش تلصف  ليربإ 2007  / ناسین يفو   ، ةرغصملا تانيودتلا  ميدقت  ثیح  نم   2007
نم ًاءدب  . TWITTER مساب ةديدج  ةكرش  نيوكتو  ةكرشلا  نع  ةمدخلا   ODEO
ثحب كرحم  يف  ةيروف  ثحب  جئاتن  ضرعیس  لجوج  نإف  ربمسيد 2009  / لوألا نوناك 

. رتيوت يف  ةديدجلا  نیمدختسملا  تالخدمل  لجوج 

ىلإ هتداق  يتلا  ةریثكلا  تابوعصلا  زایتجا  يف  راطخألا  نم  ریثكلا  كاج  هجاو 
مھدادعأ ًاراوز  بطقتساو   ، نيریثكلا باجعإ  زاح  هرودب  يذلا  رتيوت  عقوم  ريوطت 

. نیيالملاب

دحلا اومسق  اذل  ؛  عقوملا لمع  ساسأ  ةیصنلا  لئاسرلا  مادختسا  ناك 
( ًافرح هاصقأ 20   ) مدختسملا مسا  نیب  ًافرح )  160  ) ىلإ ةیصنلا  ةلاسرلل  ىصقألا 

(. ًافرح  140  ) ةیقبلاو

حمسي لكشب   ،( ةرّغصملا تانيودتلا   ) ةمدخ ميدقت  ىلع  موقت  رتيوت  ةركفو 



مھتلاح نع  تاديرغتلا  وأ   TWEETS ىمسي ام  وأ  تاثيدحت  لاسرإب  هیمدختسمل 
ًافرح ىصقأ 140  دحب  ةظحللا  هذھ  يف  اھنوسرامي  يتلا  ةطشنألا  وأ  مھئارآ  وأ 

فتاھلاب طبرلا  قيرط  نع  وأ  عقوملا  قيرط  نع  ةرشابم  كلذو   ، ةدحاولا ةنيودتلل 
كوب سیفلا  لثم  ىرخأ  ةیعامتجا  عقاومب  عقوملا  طبر  قيرط  نع  وأ   ، لقنتملا

، اھعباتي يتلا  تامامتھالا  عیمج  ىلع  عالطالا  مدختسملل  عقوملا  حیتيو   ، اھریغو
ةعباتم هنكمي  ثیح   ، اھب متھي  يتلا  تاحفصلل   FOLLOW هتعباتم قيرط  نع 

عم اھتكراشمو  اھیلع  قیلعتلاو   ، اھلضفي يتلا  عقاوملا  يف  تاثيدحتلا  عیمج 
. هئاقدصأ

دعب يتأت  ةملك  يأ  يھو   ،( غات شاھلا   ) ةیصاخ وأ  ةمدخب  عقوملا  ّزیمتيو 
يتلا  ، تاديرغتلا عیمج  رصح  ىلع  لمعت  ةیصاخلا  هذھو   ، رتيوت يف  ( #  ) ةمالع

،(#  ) ةمالعل ةقفارملا  ةملكلا  ىلع  طغضلا  درجمبف   ، نیعم عوضوم  نع  ملكتت 
عقوم نلعأ  دقو   ،( غات شاھلا   ) اذھ ىلع  يوتحت  يتلا  تاديرغتلا  لك  رتيوت  رھظیس 

. هتامدخ نمض  ةیصاخلا  هذھ  لیعفت  هتین  ًاریخأ  كوب  سیفلا 

قالطإ ىرج  ثیح   ، طقف ةيزیلجنإلا  ةغللا  ىلع  عقوملا  طاشن  فقوتي  ملو 
ددع ةرثكل  كلذو  ماع 2008،  نم  ليربإ  / ناسین يف  عقوملل  ةینابایلا  ةخسنلا 
ةغللا لیعفت  ىرجو   ، عقوملا  ىلع  زرابلا  مھطاشنو  نابایلا  نم  نیمدختسملا 

سرام 2012. / راذآ رھش  يف  ةمدخلل  ةیبرعلا 

يف ةديرغت  لوأ  تناكو  سرام 2006،  / راذآ رھش  يف  رتيوت  عقوم  حاتتفا  ناكو 
رتيوتلا طبضأ  طقف  : » سرام 2006 / راذآ يف 21  ةبرجتلل  يسرود  كاج  دي  ىلع  ملاعلا 
يسرود نییعت  مت  اھدعبو  « JUST SETTING UP MY TWTTR يب صاخلا 

. ةكرشلل يذیفنتلا  سیئرلا 

يذیفنتلا سیئرلا  زمایليو  نافيإ  حبصأ  ربوتكأ 2008،  / لوألا نيرشت  يفو 
. ةكرشلا ةرادإ  سلجمل  ًاسیئر  حبصأ  يسرود  كاجو   ، رتيوت ةكرشل 

ODEO ةكرش لخاد  نیفظوملل  ةمدخ  لوأ  هفصوب  رتيوت  جذومن  مدختسُا 
ویلوي 2006. / زومت يف 15  ًانلع  ةلماكلا  ةخسنلا  مدقو 

كلذكو  ، وكسیسنارف ناس  يف  ةیفاضإ  تامقلم  رتيوت  ةكرش  عقومل  حبصأو 
. وینوطنأ ناسو   ، نطسوبو  ، كرويوین ةنيدم  نم  لك  يف  بتاكملا  نم  ددع  ىلع 

، وكسیسنارف ناس  ةنيدم  يف  لازلز  عقو  سطسغأ 2006،  / بآ رھش  يف 
ةعانق نم  داز  كلذو   ، اھتعاس رابخألا  لقنل  لصاوت  ةلیسو  عرسأ  رتيوت  ناكو 

. عقوملا ةیمھأب  نیسسؤملا 



ماع ةديرغت  ىقلتي 400.000  رتيوت  عقوم  ناكو   ، ًاعيرس ًاومن  ةكرشلا  تدھش 
نویلم ىلإ 100  اذھ  امنو   . ملاعلا لوح  ةیموي  ةفصب  رتيوت  ومدختسم  اھعنصي   2007

رتيوت 50000000 ومدختسم  لسرأ  رياربف 2010،  / طابش يفو  ماع 2008 . ةديرغت 
كرتشم نم 70.000  رثكأ  ةكرشلا  تلجس  سرام 2010  / راذآ لولحبو   . ًایموي ةديرغت 

لك يف  ةديرغت  نویلم  وحن 65  رشن  وینوي 2010  / ناريزح نم  ًءادتباو   ، رتيوت ةمدخ  يف 
. رتيوت عقومل  ًاقفو   ، ةیناث لك  تلسرأ  ةديرغت  وحن 750  لداعي  ام  يأ   ، موي

بسحبو  . ًّایموي ةديرغت  نویلم  وحن 140  رشن  سرام 2011  / راذآ نم  ًءادتباو 
، ةیعامتجالا تاكبشلل  ةبتر  ىلعأ  ثلاث  ىلإ  رتيوت  دعص   COMPETE.COM عقوم

يناثلا بیترتلا  لمحي  يذلا  قباسلا  هعقوم  نم  رياني 2009  / يناثلا نوناك  يف  كلذو 
. عقاوملا نیب  نم  نيرشعلاو 

ءاحنأ عیمج  يف  ةریبك  ةیبعش  تاذ  رتيوت  ةمدخ  تحبصأ  عيرس  تقو  يفو 
نم 500.000.000، رثكأ  ماع 2012  ةمدخلا  يف  نیلجسملا  ددع  غلب  ثیح   ، ملاعلا

ثحب رایلم  نم 1.6  رثكأ  عم  لماعتلاو  ًّایموي  ةديرغت  نویلم  نم 340  رثكأ  ءاشنإو 
عقاوم ةرشع  نم  ةدحاو  رتيوت  تحبصأ   ، اھقالطإ ذنمو   . دحاولا مویلا  يف  مالعتسالل 

. تنرتنإلا ةكبش  ىلع  ةرايز 

جراخ نم  رتيوت  ةلاسر  لوأ  ترشن  رياني 2010  / يناثلا نوناك  يف 22  هنأ  ركذُي 
يثومیت ءاضفلا  دئارل  اسان  ةلاكو  لبق  نم  ةیلودلا  ءاضفلا  ةطحم  نم  ضرألا  بكوك 

. رميرك

ًامقر ناكو   ، لاثملا لیبس  ىلع  اھنم  ةزراب  ثادحأ  لالخ  رتيوت  مادختسا  عفترا 
يف ةديرغت  نوعجشملا 2940  لسرأ  امدنع   FIFA 2010 ملاعلا سأك  لالخ  ًّایسایق 

. ةیناثلا

/ ناريزح موي 14  نوریماكلا  دض  ًافدھ  نابایلا  لجس  امدنع  ةیناثلا  ةبترملا  يفو 
يف ةديرغت  رشن 3085  امدنع  ىرخأ  ةرم  يسایقلا  مقرلا  رسُكو  . 2010 ، وینوي

يكيرمألا يرودلا  تایئاھن  يف  زوفلا  يف  زركیل  سولجنا  سول  يف  ةیناثلا 
زوف ماتخ  يف  ىرخأ  ةرم  كلذ  دعبو   ،2010 ، وینوي / ناريزح موي 17  نیفرتحملل 2010 

رشنب 3283 نومدختسملا  ماق  امدنع  ملاعلا  سأك  يف  كرامنادلا  ىلع  نابایلا 
يئاھن يفف   FIFA 2011 لالخ ىرخأ  ةرم  يسایقلا  مقرلا  امأ   . ةیناثلا يف  ةديرغت 

. ةیناثلا يف  ةديرغت  ترشن 7196  امدنع   ، ةدحتملا تايالولاو  نابایلا  نیب  ملاعلا  سأك 
ماع 2009، وینوي  / ناريزح يف 25  نوسكاج  لكيام  يكيرمألا  ينغملا  يفوت  امدنعو 
نم 1 ًءادتبا  يلاحلا  يسایقلا  مقرلا  امأ   . ةدحاولا ةعاسلل  ةتيوت  لدعمب 100.000 

كلذو  ، نابایلا ىوتسم  ىلع  نینطاوملا  عیمج  لبق  نم  رياني 2013،  / يناثلا نوناك 
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يف ةديرغت  نم 33388  رثكأ  ًّایسایق  ًامقر  تاديرغتلا  تغلب  ثیح   ، ديدجلا ماعلا  ءدبب 
. ةیناثلا

تنلعأ نیح  رتيوت  دالیمل  ةسداسلا  ىركذلاب  لفتحا  سرام 2012  / راذآ يف 21 
، دحاولا مویلا  يف  ةديرغت  و 340.000.000   ، مدختسم نویلم  اھيدل 140  نأ  ةكرشلا 

ربمتبس / لوليأ يف  مھددع  نع  ةبسنب 40 %  نیمدختسملا  ددع  ةبسن  تدادزاو 
. تقولا كلذ  يف  نویلم  ناك 100  هنإ  لیق  يذلا   ، 2011

ددع زواجت  دق  هنأ  رتيوت  ةكرش  تنلعأ  ربمسيد 2012  / لوألا نوناك  يفو 18 
. ًّايرھش طشن  مدختسم  نویلم  ىلإ 200  نیمدختسملا 

تاروث مساب  ًانایحأ  اھیلإ  راشي  يتلا   ، تاجاجتحالا میظنتل  رتيوت  مدختسا  دقو 
ةیسنوتلا 2010 - 2011، تاجاجتحالاو  ةيرصملا 2011،  ةروثلا  تلمش  يتلا   ، رتيوت

افودلوم يف  ةیندملا  تابارطضالاو  ةیناريإلا 2009 - 2010،  تاباختنالا  تاجاجتحاو 
. تارھاظملا كلت  لالخ  ةمدخلا  رصمو  ناريإ  ةموكح  تفقوأو  . 2009
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جيونیلوم تام 

سسؤم

جيونیلوم تام 

ةنودم لوأ  أشنأ  يذلا  صخشلا  اذھ   MATT MULLENWEG جيونیلوم تام 
نم لعلو   ، نیجمربملاو نیمدختسملا  نیيالم  نآلا  اھمدختسي  ردصملا  ةحوتفم 

TECHCRUNCH لاثمأ  WORDPRESS مدختست يتلا  عقاوملا  مھأ 
. عقاوملا نم  ریثكلاو   ،HUFFINGTONPOST ،MASHABLE

WORDPRESS سيربدروو بيولا  قیبطت  ريوطت  يف  روھشم  صخش  رثكأ  وھو 
ةكرش سسؤمو  سيربدروولا  ةسسؤم  ريدي  نآلا  وھو   ، ردصملا حوتفملا  رحلا 



.WORDPRESS.COM عقوم ريوطت  نع  ةلوؤسملا  كیتاموتأ 

دعب  . ةیكيرمألا نوسدیھ  ةنيدم  يف  رياني 1984  / يناثلا نوناك  يف 11  تام  دلو 
. تنرتنإلا تاعورشم  نم  ًاریثك  أشنأ  نوسدیھ  ةعماج  يف  هجرخت 

مادختساو موھفم  اوریغ  نيذلا  صاخشألا  تارشع  نم  ًادحاو  تام  ّدعُي 
ىوتحملا يف  ًاكراشم  حبصي  نأ  يداع  صخش  يأ  رودقمب  لعج  ثیح   ، تنرتنإلا
ىوتحمل عناص  امنإ   ، طقف ًارئاز  وأ  ًادھاشم  سیلو  يمقرلا  ءاضفلا  يف  ًارثؤمو 

. سيربدروو مادختسا  ةلوھسو  ةطاسب  ربع  تنرتنإلا 

، ردصملا حوتفم  وھو   ،MYSQL تانایب دعاوقو   PHP ةغل سيربدروو  مدختسي 
. نیعوطتملا نيروطملا  نم  ةعومجم  هتجمربب  ماقو 

نيودتلا تایجمرب  مادختسا  جنیلوم  تام  أدب  وینوي 2002  / ناريزح يف 
دعب ةمصاعلا  نطنشاو  ىلإ  هتلحر  يف  اھذخأ  يتلا  روصلا  نيودتل   B2/CAFELOG

.NATIONAL FED CHALLENGE COMPETITION ةقباسم يف  ةكراشملا 
ةیعبطملا تانایكلاب  قلعتي  امیف  ةفیفطلا  ةیجمربلا  داوكألا  ضعب  يف  مھسأ  دقو 

. سكنیلمر ةفاظنو 

ةرشع ةعساتلا  ةنسلا  يف   MATT MULLENWEG جيونیلوم تام  ناك  دقل 
دارأ امدنع   ، اكيرمأب نتسوھ  ةعماج  يف  ةیعماجلا  هتاونس  لوأ  أدب  امدنع  هرمع  نم 
هعقوم ناك  دقف   . رشنلا رز  ىلع  طغضو   ، هتنودم يف  اھبتك  دق  ةلاقم  رشني  نأ 
ةیلعاف رثكأ  رشن  ةادأ  ىلإ  جاتحا  هنكلو   ، ديازتم ومن  يف   PHOTOMATT.NET

: لاقف  ،B2 ىعدتو  ، اھمدختسي ناك  يتلا  ردصملا  ةحوتفم  ةیجمربلا  لحم  لحتل 
،MOVABLE TYPE يف ةدوجوملا  ةنورملا  كيدل  نوكي  نأ  لضفألا  نم  »
B2 يف دوجوملا  قفاوتلاو  جمدلاو   ،TEXT PATTERN يف يصنلا  قیسنتلاو 

تاودأ رثكأ  كلذب  ًاددحم  «. BLOGGER يف ةدوجوملا  ءدبلاو  بیصنتلا  ةلوھسو 
. مویلا ًاتیص  اھعسوأو  ةرھش  رشنلا 

/ يناثلا نوناك  يف   B2/CAFELOG نيودتلا ريوطت  فقوت  نم  ةدع  رھشأ  دعب 
ریياعمل ًابكاوم  هلعجل  جمانربلا  يف  غرفتلل  هتطخ  هتنودم  ىلع  نلعأ  رياني 2003، 
ءاشنإب ًاعم  اوؤدبو  ( MIKE LITTLE)بـ ًاعيرس  لاصتالاب  ماقو   . هتاجایتحاو بيولا 
جمانربل يلصألا  روطملا  بيرق  تقو  يف  مضناو  . B2 جمانرب ردصم  نم  سيربدروو 
سرديو نتسویھ  ةعماج  يف  ًابلاط  اھنیح  ناكو  ( MICHEL VALDRIGHI)

(. ةیسایسلا مولعلاو  ةفسلفلا  )

ماع 2003، رياني  / يناثلا نوناك  نم  موي 24  تناك  ةقرشملا  ةظحللا  هذھ 
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ةظحل ىتح  وأ  يئابرھكلا  حابصملا  عارتخا  ةظحلب  ةظحللا  كلت  نراقت  نأ  عیطتست 
نم وھ  رشنلا  نأ  ملعن  انلك  نكلو   ، ةجردلا هذھل  سیل   ، ًانسح  . رتویبمكلا عارتخا 
يف اذھ  لامعألا  دئار  لاحلا  يف  أدب  دقف   . يساسأ لكشب  بيولا  يف  مكحتي 

نيودتلاو رشنلا  تاصنم  ربكأ  ّدعُت  يتلاو   ، ةروھشملا  WORDPRESS ةصنم ةجمرب 
تاصنملا نم  ریثكل  ةسفانملاو   ، ملاعلا ءاحنأ  لك  يف  تنرتنإلا  هجو  ىلع  ةدوجوملا 

. ركذلا ةقباس  ةروھشملا  ىرخألا 

اقلطأ  ،DOUGAL CAMPBELL روطملا هلیمز  عم  ليربإ 2004  / ناسین يف 
لثم  ، تانودملا يف  ثحبلا  تاكرحم  مالعإل  ًازكرم  ّدعُي  يذلا  شتیتام  غنیب  عقوم 
ىلع ديزي  ام  جلاعي  ًایلاح  شتیتام  غنیب -  تانودملا .  ثيدحتل   TECHNORATI

. غنیب رماوأ  نم  ًّایموي  رمأ  نویلم 

يفو 21  ، طقف ةبرجتلل   WORDPRESS قلطأ سطسغأ 2005  / بآ يف 18 
. روھمجلل حتتفا  ربمفون 2005  / يناثلا نيرشت 

عقاوم نیب 6  نم  ًادحاو  ًاعقوم  لقألا  ىلع  ريدت   WORDPRESS ةصنم مویلاف 
كلذو  ، ةنودم نویلم  ىلإ 60  لصت  ًابيرقت  يتلا   ، يملاعلا تنرتنإلا  ىوتسم  ىلع 
فلأ نم 100  رثكأو   ، سيربدروو ةصنم  سسؤم  جيونیلوم  تام  هب  حرص  امل  ًاقفو 
يأل رفوتل  ةیباحسلا  ةفاضتسالا  تامدخ  ىلع  لمعت  ثیح   ، ًّایموي ديدج  عقوم 
نأ عیطتسيو   ، ةعرسب يناجم  عقوم  لمع  اھب  عیطتسي  يتلا  ةیناكمإلا  صخش 

. رھش لك  ةحفص  نویلم  وحن 3.4  نوروزي  رئاز  نویلم  بذتجي 330 

رھظت يتلا  ةديدجلا  عقاوملا  يلامجإ  نم  نأ 22 %  ىلإ  تایئاصحإلا  ریشتو 
نم نأو 92 %   ،WORDPRESS ةصنم مدختست  ةیتوبكنعلا  ةكبشلا  ىلع 
بناجب ىوتحملا  ةرادإ  ماظن  اھفصوب  اھنومدختسي   WORDPRESS يمدختسم

. ةنودملا

يھو  ،AUTOMATTIC ةدعاولا ةسسؤملا  رایتخاو  معد  نم  كلذ  ناكو 
رشنلا ةلیسو  تحبصأو   WORDPRESS VIP اھّنوك يتلا  ةكبشلا  ريوطت  ةكرش 

ىلإ رظنلاب  نكلو   ، ةیملاعلا تاسسؤملاو  تاكرشلا  ربكأ  ىدل  ةمدختسملا  ةیمقرلا 
جيونیلوم همساو   WORDPRESS ةصنم بحاص  نأ  نظت  ةریبكلا  ةرھشلا  هذھ 

يف 18 سیسأتلاب  همایق  ذنمف   ، يھدب اذھ   . رینویلب هنأ  نظت   ، ًاماع نآلا 28  هنسو 
، ًاّدج ةریبك  ةجردل  راوزلاو  نيرشانلا  ددع  يف  ًاریبك  ًّاومن  ققح  سطسغأ 2005  / بآ

ریثكف  . ةلجع يأ  نودو  ٍّنأت  يف  يھ  امنإ  ةكرشلا  تاوطخف   ، ًارینویلب سیل  هنكلو 
تاندخلا نم  ًاریثك  مدقت  تلازامو  ًاناجم   AUTOMATTIC اھتمدق تامدخلا  نم 
ةیطایتحا خسن  لمع  وأ  تانالعإلا  لثم  ةعوفدملا  تامدخلا  ضعب  ىلإ  ةفاضإ   ، ًاناجم



سیل اذھو   ، رالود نویلم  ىلإ 45  اھتاعیبم  تلصو  نأ  ىلإ   ، كلذ هباش  امو   ، تافلملل
. يملاعلا  WORDPRESS ىوتسم ىلإ  ةبسنلاب  ًاریبك 

يذیفنتلا سیئرلا  نییعتب  جيونیلوم  تام  ماق  رياني 2006  / يناثلا نوناك  يف 
كیتاموتأ ةكرش  ىلإ  مامضنالل  رديانش  ينوط  وھاي  سسؤمو  ةكرشل  قباسلا 

وحن 1.1 كیتاموتأ  ةكرش  تاعاديإ  مجح  غلب  ليربإ 2006  / ناسین يفو   ، ًّايذیفنت ًاريدم 
. ليومتلا يف  رالود  نویلم 

. ةرم نویلم  نم 18  رثكأ  رادصإلا 3.5  لمح  ليربإ 2013،  / ناسین نم  ًءادتباو 

يكرتلا نودملا  عنمب  موقت  ایكرت  يف  ةمكحملا  سطسغأ 2007  / بآ يف 
يف  WORDPRESS.COM ىلإو تنرتنإلا  ةكبش  ىلإ  لوخدلا  نم  راطكوأ  ناندع 

. هنع رظحلا  عفر  عافدلا  يماحم  ةلواحم  نم  مغرلا  ىلع   . ایكرت

/ ناسین نم  ًءادتبا  بجحلا  عفرو   ،WORDPRESS.COM بجح نیصلا  يفو 
. هرظحب ددُھ  ليزاربلا  يفو  ليربإ 2012 .
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سوزیب يرفیج 

سسؤم

سوزیب يرفیج 

عقوم ربكأ  أشنأ  يذلا  صخشلا  كلذ   JEFF BEZOS سوزیب نتسيرب  يرفیج 
نوزامأ ةكرش  سسؤمو  بحاص  وھ   ، تنرتنإلا ىلع  ءارشلاو  عیبلل  ىراجت 
عقوملا اذھ  ردصتي  ًایلاحو   ،CADABRA ناك يذلا   ،AMAZON.COM ةیكيرمألا
تاكرشلا لضفأ  نم  ّدعُت  ثیح   ، ةفاك بيولا  ةحاس  يف  ينورتكلإلا  عیبلا  عقاوم  ربكأ 

. تنرتنإلا قيرط  نع  ةیتایحلا  تامزلتسملاو  داوملا  فلتخم  عیبل 

رياني 1964، / يناثلا نوناك  يف 12  ةیكیسكملا  يكروكوبلأ )  ) ةنيدم يف  دلو 
نوزامأ ةكرش  ةرادإ  سلجم  سیئرو  يذیفنتلا  ريدملاو   ، سیئرلاو  ، سسؤملا وھو 

ماع ةیكيرمألا  يسریجوین  ةيالوب  نوتسنيرب  ةعماج  يف  فیج  جرخت   ، موك تود 
نیحلا كلذ  يف  ةروھشملا   ،FITEL ةكرش ىلإ  مضنا  ةرشابم  هجرخت  دعب   ،1986

http://Amazon.com


جرخ ةنس 1988،   . كرويوین اھرقمو   ، ىوتسملا ةیلاعلا  تاینقتلا  يف  لضفألا  اھنأب 
اھرقمو  ،BANKERS TRUST مسالا لمحت  ىرخأب  قحتلاو   ، ةكرشلا نم  فیج 

ماع 1990. يأ   ، هقاحتلا نم  طقف  نیتنس  دعب  اھل  ًاسیئر  حبصأو   ، كرويوین كلذك 

ةیلاملا دراوملا  رثكأ  ءانب  يف  فیج  كرتشا  ىتح 1994،  ةنس 1990  ذنم 
، كرويوین يف   D.E SHAW & CO ةكرشل تيرتس  لوو  يف  ًادیقعتو  ًاحاجن  ةیمكلا 
ماع 1994. نوزامأ  ةكرش  سسؤي  نأ  لبق  ةنس 1992 . اھیف  سیئرلا  بئان  حبصأو 
لك مياتلا  ةلجم  اھراتخت  يتلا  ماعلا ) ةیصخش   ) سوزیب فیج  ریتخا  ماعو 1999 

. ماع

سأر ىلإ  تنرتنإلا  ربع  بتكلا  عیب  ةركف  دورو  لبقو  ةنس 1990،  ةيادبلا  تناك 
ىلعو  ، تسرت زركناب  خيرات  يف  سیئرلل  بئان  رغصأ  سوزیب  فیج  حبصأ   ، سوزیب
هجوتلا ىلإ  هعفد  ام  للملاب  رعش  سوزیب  نأ  الإ   ، اذھك بصنم  ةیبذاج  نم  مغرلا 

صرف نع  ثحبلا  يف  لمعلاو  ةیلاملا  تامدخلل  واش  يإ  يد  ةكرش  ىلإ 
سیسأتل نوكیلیسلا  ةيرق  ىلإ  كرحتو   ، هذھ هتفیظو  كرت   . تنرتنإلا يف  ةيرامثتسا 

. موك . نوزامأ

لك ةبسنب 2.3 %  ديازتي  تنرتنإلاب  مامتھالا  لدعم  نأ  سوزیب  ظحال  ماع 1994 
لالغتساب خيراتلا  عنص  يف  مھسي  نأ  عیطتسي  هنأ  فرع  يراجتلا  هسحبو   . ماع

. يبعشلا لابقإلا  اذھ 

بطقتسي نأ  نكمي  يذلا  لاجملا  عون  ددحي  نأ  عطتسي  مل  ةيادبلا  يف 
، ًاجاور ةيراجتلا  تامدخلا  رثكأ  يھ  ةيديربلا  عیبلا  تامدخ  نأ  فشتكا  مث   ، ءالمعلا

عيزوت ةبوعص  ببسب  بتكلا  ةراجت  وھ  تنرتنإلا  ربع  هتسراممل  ةمءالم  اھرثكأ  نأو 
ددعل ال مئاوقلا  هذھ  ترفاوت  ول  ثدحیس  ام  سوزیب  لیخت   . ًّايديرب ةمخضلا  اھمئاوق 

لسرتل ًّاینورتكلإ  اھنمث  نوعفديو   ، مھتارایخ نوددحي  نيذلا  ءالمعلا  نم  يئاھن 
رودب صاخ  سولجنأ  سول  يف  رمتؤم  روضحل  رفسلا  ررق  ًاروفو   . ديربلاب مھتابلط 
بتكلا نيوانعب  ةینورتكلإ  مئاوقب  ظفتحت  رودلا  هذھ  نأ  فرعف   ، ةیكيرمألا رشنلا 

يف ةینورتكلإ  ةبتكم  ئشني  نم  لوأ  نوكي  نأ  سوزیب  ررق  انھ  نمو   ، اھيدل ةرفاوتملا 
. ملاعلا

يف رالود  نویلم  رامثتسا  يف  نيرمثتسملا  رابك  عانقإ  لھسلا  نم  نكي  مل 
، سوزیب فیج  رظن  يف  ٍّدحت  ربكأ  ناكو   ، خيراتلا يف  لیثم  اھل  نكي  مل  ةكرش  قالطإ 
رالود نویلم  عمج  ىلإ  ىعسي  ناك  امدنع  ماع 1995  ناك  موك   . نوزامأ سسؤم 
كلذ نع  سوزیب  ربعيو   . لمعلا يف  اھرارمتسا  نامضو  هتكرش  قالطإل  لامسأرك 
أدبت نأ  لبق  ىتح  ةكرشلا  اھیف  ىشالتت  نأ  نكمي  ناك  تاقوأ  َّيلع  ترم  : » هلوقب



«. اھلامعأ

هتركف ليومت  يف  نوبغارلا  نورمثتسملا  تقولا  كلذ  يف  سوزیبل  رفاوتي  مل 
اھیلع لصح  رالود  غلبم 100.000  هتزوح  يف  دجو  هنأ  ریغ   ، يكيرمأ رالود  نویلمب 

صاخشألا نم  يتأت  يتلا  ةیكیسالكلا  ةرذبلاب  سوزیب  هفصي  ام  كلذو   ، هيدلاو نم 
ىلع دامتعالابو   . ةكرشلا ةركف  ىلع  سیلو   ، لمعلا مظنم  ىلع  نونھاري  نيذلا 

، تيرتس لوو  يف  لمعي  ناك  مايأ  تاقالع  مھب  هطبرت  نيذلا  فراعملا  نم  لیلقلا 
. نوكلیسلا ةيرق  يف  رابكلا  نيرمثتسملا  نم  ریثك  عم  ةدع  تاءاقل  دقع  نم  نكمت 

يفو  ، هعورشم معدل  ًارمثتسم  وحن 60  ىقتلا  رھشأ  ةعضب  تدتما  ةدم  يفو 
ءاھنإو عقوم  میمصت  لجأ  نم  نیجمربم  فیظوت  ىلع  لمعي  ناك   ، هسفن تقولا 
فصي ةرابعلا  هذھب  انعقوت » امم  بعصأ  ناك   » . لدجلل ةریثملا  هتكرش  لیصافت 
موك  . نوزامأ يف  رالود  فلأ  رامثتساب 50  صخش  لك  عانقإ  سوزیب 

، ًافیعض تنرتنإلا  تایناكمإب  مھناميإو  نيرمثتسملا  مھف  ناك   .AMAZON.COM
نم ًاریثك  سوزیب  عمس  دقو   . نوزامأ لثم  عورشم  حاجن  يف  كیكشتلا  ةجردل 

، ًءادتبا ةيراجتلا  ةطخلاب  نونمأي  ةینلا ال  يمیلس  صاخشأ  نم  ةداتعملا  تاقیلعتلا 
هتارايز ءانثأ  يف  اھركذتي  يتلا  تارابعلا  نمو   . حجنت نل  اھنأب  نودقتعي  اوناكو 

«... تنرتنإلا ؟ نم  بتكلا  ءارش  ىلإ  نئابزلا  عفدي  يذلا  ببسلا  ام  : » نيرمثتسملل
سرغنوكلا ةبتكم  مجحب  عدوتسم  ىلإ  ةجاح  يف  كنأ  دجتس   ، كتطخ تحجن  اذإو  »

نع ثحبلا  داور  نم  ّدعُي  يذلا   ، نامرتراوك نوج  هارجأ  ثحب  نم  ةدافتسالابو  «. 
ةكبشلا نإ  هيدل : نيرمثتسملل  سوزیب  لاق   ، ةیتوبكنعلا ةكبشلاب  قلعتت  تانایب 
يطغت نأ  اھدارأ  يتلا  ةيراجتلا  ةطخلا  نإو   ، ًّايونس ةئملا  يف  ةبسنب 2300  ومنت 

زكرت ةكبشلا  ىلع  ةئزجتلاب  عیبلل  ةكرش  دوجو  ضرتفت  تناك  دالبلا  ءاجرأ  عیمج 
فاعضأ ةرشع  نم  رثكأ  مضي  بتكلا  عیبل  ينورتكلإ  رجتم   - » بتكلا عیب  ىلع 

يف نأ  مھل  حرشو  ةيدیلقتلا .» رجاتملا  ربكأ  يف  دجوت  نأ  نكمي  يتلا  ةلیكشتلا 
هذھو  . يداملا ملاعلا  يف  هراركت  نكمي  ال  ةكبشلا  ىلع  ديرف  ءيش  ءانب  هتین 
يف دوجوملا  تانایبلا  نم  دفتساو   ، علطا : » مھریغو نيرمثتسملل  سرد  ةطقنلا 

، عورشم حاجن  ةصرف  معدي  كلذو   ، كلاجم صخي  امیف  تالجملاو  فحصلاو  تنرتنإلا 
«. كسفن يف  ةقث  يطعيو 

يف ریغص  جارج  نم  هعورشم  سوزیب  أدب  ربمفون 1994،  / يناثلا نيرشت  يفو 
ةعومجمو هتجوز  ىوس  هدناست  الو   ، ةدضنمو رتویبمك  زاھج  ًامدختسم   ، هلزنم

هطبرو ينورتكلإلا  هعقوم  میمصت  ىلع  مھعم  سوزیب  لمع   . هئاقدصأ نم  ةریغص 
AMAZON.COM نوزامأ )  ) مسا هیلع  قلطأ  مث   ، بتكلا يعزوم  تانایب  دعاوقب 

حاتتفا لبقو   . ةیبونجلا اكيرمأ  هتاریخب  يذغي  يذلا  ملاعلا  راھنأ  ربكأ  مساب  ًانمیت 
طسو هل  جيورتلا  مھنم  بلط  مث   ، هتبرجت هئاقدصأ  نم  نم 300  بلط  عقوملا 
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. مھناریجو مھفراعم 

ةراجتلا هجو  ّریغ  يذلا  نوزامأ )  ) عقوم سوزیب  حتتفا  ویلوي 1995،  / زومت يفو 
ةعساو ةینورتكلإ  ةراجت  ىلإ  يدیلقتلا  قوستلا  ةیلمع  لكش  ّلوحو   ، ملاعلا يف 

. قاطنلا

عیباسأ لالخ  هتلصوو   ، هعورشمل لوألا  مویلا  ذنم  ًارھاب  ًاحاجن  سوزیب  ققح 
عقوم راص  ماع 1999،  ةياھنبو   . رالود فلأ  ىدعتت 20  ءارش  تابلط  ةلیلق 
نیيالم نم 3  رثكأ  عیبتو   ، تارایلملا اھلامسأر  ىدعتي  ةكرش   AMAZON.COM
ةكرش دعت  مل  ماع  ءارو  ًاماعو   . دح ىصقأ  ىلإ  ةیقيوستلا  اھتكبش  تبعشتو   ، باتك

سبالملا تابلط  يبلتل  تعسوت  لب   ، بتكلا عیب  ىلع  رصتقت  نوزامأ ) )
ىتح لب   ، ةیملعلاو ةیضايرلا  تادعملاو  رتویبمكلا  ةزھجأو  باعلألاو  تاراوسسكإلاو 
ثحبلا تاكرحم  ءاشنإ  ریغ  اذھ   . مالفألاو اقیسوملا  تاناوطسأو  تاناویحلاو  ةيودألا 

ةءارق زاھج  حرطب  ةديدج  ةیجولونكت  ةروث  ثادحإو   ، ةینورتكلإلا ةراجتلل  ةمعادلا 
(. لدنیك  ) ةینورتكلإلا بتكلا 

نأ مھعنقأ  دقو   . رادتقاب لبقتسملل  ططخ  سوزیب  نأ  نوكردي  نورمثتسملا  أدب 
مایقلا حیتت   ، ةیكیمانيد تانایب  ةدعاقب  عقاوملا  لصو  ةثيدحلا  ةینقتلا  ناكمإب 
زاربإ ىلع  لمعت  ةمدخ  حرتقا  ًالثمف   ، نوبزلا لویم  بسحب  ةمدخلا  صیصختب 
ماق يتلا  هتانایب  نزختو   ، ةقباسلا هتايرتشم  ىلع  ًادامتعا  قوستملل  تاجتنملا 
دقو  ، هب ةصاخلا  نامتئالا  ةقاطب  مقرو  هناونع  لثم  ىلوألا  ةرملا  يف  اھلاخدإب 

ماع 2000. اھقالطإ  دنع  نوزامأ  عقوم  ةرھش  يف  ةمدخلا  هذھ  تمھسأ 

موك  . نوزامأ سیسأت  نم  ةنس  رورم  دعب  هنأ   ، ًاّقح بجعلا  ریثي  امو 
تناكو  ، سوزیب بتكم  جراخ  فافطصالاب  نورمثتسملا  أدب   ،AMAZON.COM
كئلوأ نیب  نم  نمثلا  ةیلاعلا  مھسألا  تاذ  زرياب ) دنآ  دلیفوك  زنكریب  رنيالك   ) ةكرش
اھحابرأ ةدايز  ىلع  اھدعاس  ام  وھو   ، ةكرشلا يف  رالود  نیيالم  اورمثتسا 8  نيذلا 

. هتركف حاجنب  نيرمثتسملا  عانقإل  تابوعصلا  يقالي  سوزیب  ناك  امدعب 

تانالعإلل مامتھا  يأ  نوریعي  ال  نيذلا  لامعألا  لاجر  نم  سوزیب  فیج 
ينبي ةینويزفلتلا  تانالعإلا  مادختسا  نأب  هعانتقال  كلذو  ؛  زافلتلا يف  ةیجيورتلا 
هلوقي ام  سیلو   ، اھسفن نع  ةكرشلا  هلوقت  ام  ىلإ  دانتسالاب  ةكرشلا  ةعمس 

. مھسفنأ نئابزلا 

نوعتمتي تنرتنإلا  نئابز  نأ  وھف   ، هانفشتكا رمأ  ةمث  ناك  اذإ  :» سوزیب لوقي 
جيورتلا مھرودقم  يف  نوكیس   ، نئابزلا داعسإ  انعسو  يف  ناك  اذإو   . ىوقأ تافصب 

NEWS رابخألا تاعومجم  ربع  مھتبرجت  نع  نيرخآ  فالآ  ةسمخ  رابخإو  انل 
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يف شیعن  انك  ولو   ، انم طخسلاب  نئابزلا  رعش  اذإ  لثملابو   . اھریغو ًالثم   GROUPS
مھتبرجت نع  مھئاقدصأ  نم  لیلقلا  رابخإ  مھرودقم  يف  ناكل  ميدقلا  ملاعلا 

فالآ ةسمخ  رابخإ  ًاضيأ  مھوردقم  يف  تاب  رضاحلا  انملاع  يف  نكل   . انعم ةئیسلا 
«. انتلماعم ءوس  ىدم  نع  صخش 

ًاديدج ًاعون  ضرفي  نأ  عاطتسا   ، ریظنلا عطقنم  ًّايذیفنت  ًاريدم  سوزیب  فیج  ّدعُي 
تدمتعا هتسایس  نأ  دجنسف   ، اھنم ةدافتسالل  هتبرجت  انللح  اذإو   . ةراجتلا نم 

سیل  . لیمعلا ىلإ  ةنكمم  تارایخ  لضفأو  ةمدخ  لضفأو  رعس  لضفأ  ميدقت  ىلع 
كعلطيو  ، ىرخأ ءایشأ  ءارشب  كحصني  وھف   ، ةیفاضإ تامدخ  ّرفو  لب   ، بسحو اذھ 

، ةلمعتسملا بتكلا  عیبيو   ، هنع ثحبت  يذلا  باتكلا  عم  كریغ  هارتشا  ام  ىلع 
بتكلا يف  كتارایخ  عباتيو   ، باتك نم  رثكأ  تيرتشا  اذإ  ةزیمم  ةيرعس  ًاضورع  مدقيو 
يذلا راعشلاب  لمعي  كلذب  وھو   ، ءارقلا نم  كریغ  تبجعأ  نيوانع  كیلع  حرتقیل 

«. هیلإ ةجاح  يف  هنأ  فرعي  نأ  لبق  هل  هرفوو   ، لیمعلا هديري  ام  فرعا  : » هانبت

يف عقوملا  أدبي  ملو   ، سلفي نأ  نوزامأ  عقوم  كشوأ  و 1999  ةنس 1998 
لاملا سأر  عفدي  وأ   ، رسخي ناك  هنإ  يأ  ةنس 2002 . ةيادب  عم  الإ  حابرألا  قیقحت 

. هئاشنإ ذنم  تاونس  عبس  لاوط  لماكلاب 

ةیعمج نم  اھئالمعب  متھت  ةیكيرمأ  ةكرش  لضفأ  ةزئاج  ىلع  لصاح  عقوملا 
. اكيرمأب كلھتسملا  قوقح  ىلع  ظافحلا 

تاونسلا يف  رئاسخلا  ىلإ  انب  لوؤي  ناك  ام  وھ  رمألا  اذھ  نإ  فیج : لوقيو 
مھیلإ لصت  ال  نيذلا  انئالمعل  ةرشابم  تاضيوعت  مدقن  انلزامو  انك  دقلف   ، ةیضاملا

نم ریثك  نم  نوكملا  ءالمعلا  ةمدخ  مقاط  ىلإ  ةفاضإ   . ناك ببس  يأل  ًالثم  مھتابلط 
ةمات ةدافإبو  نكمي  ام  عرسأب  تاراسفتسالاو  ةلئسألا  ىلع  درلل  نیفظوملا 

. ةلصفمو

ءيجيو رایلم لایر.  ةبارق 18  رالود =  رایلم  نآلا بـ 4.85  سوزیب  فیج  ةورث  ردقت 
اوفتكي نأ  اوعاطتسا  ملاعلا  يف  صاخشأ  ةثالث  ىنغأ  هفصوب  ةثلاثلا  ةبترملا  يف 

. مھل ًالخد  تنرتنإلاب 
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موك ناجو 

قیبطت اسسؤم 

نوتكأ نايرب 



موك ناج 

ثدحأ يذلا   WHATSAPP ـ لا قیبطت  نم  ةیكذلا  فتاوھلا  نم  فتاھ  ولخي  ال 
كلذكو  ، ةیبرعلا انتقطنم  يف  ةسوملم  ةصاخبو   ، ةيرشبلا ةایح  يف  ًّايرس  ًابالقنا 

ربع ةصاخ  ةحداف  رئاسخ  نم  هتنمأ  امل  ؛  تالاصتالا تاكرش  دض  ًابالقنا  ثدحأ 
. طئاسولا لئاسر 

نوفيآلا تاصنم  ىلع   ، لبق نم   WHATSAPP قیبطت مدختست  مل  تنك  اذإو 
، نایبمیسلا ماظنب  ایكون  فتاوھ  ضعب  ىلع  ىتح  وأ   ، نوف زودنيولا  وأ  ديوردنألا  وأ 

همدختسمل حیتيو   ، ةیكذلا فتاوھلل  تاصنملا  ددعتمو  يروفلا  لسارتلل  قیبطت  وھف 
لئاسرلا ىلإ  ةفاضإ   ، طئاسولاو توصلاو  ويدیفلاو  روصلاو  لئاسرلاب  يروفلا  لصاوتلا 

هفتاھ ءامسأ  ةمئاق  يف  قیبطتلل  رخآ  مدختسم  يأ  عم  نیمدختسملل  ةیساسألا 
.3G ـ لا ةكبشب  وأ  تنرتنإلاب  لاصتالا  ةطيرش   ، ىصقأ دح  نود   ، لومحملا

لاسرإ متیل  لیمحتلا  قيرط  نع  ةددعتملا  طئاسولا  لئاسر  لاسرإ  متيو 
ىوتحملا ىلإ  طبارلا  لاسرإ  مث  نمو   HTTP مداخ ىلإ  ويدیفلا  وأ  توصلاو  ةروصلا 

. ةرغصملا ةروصلا  زیمرت   BASE64 عم بنج  ىلإ  ًابنج 

/ لوألا نوناك  يف 10   WHATSAPP مسا لمحت  يتلا  ةكرشلا  تسِّسُأ 
نیجمربملا ىمادق  نم  امھالكو   ، موك ناجو  نوتكأ  نايرب  لبق  نم  ربمسيد 2009 

، ارالك اتناس  يف  ةكرشلا  رقم  دجويو  ذنم 1997،   YAHOO وھاي ةكرش  يف 
. اینروفیلاك

ملاع ریغ   » هنأب  LINKEDIN عقوم ىلع  هباسح  ىلع  نوتكأ  نايرب  فصو 
«. لاصتالا



قاور يف  ماسقألا  نم  ریثكلا  نیب  ًالقنتم  ًاماع  رشع  دحأ  نوتكأ  نايرب  لمع 
ماع 2009 ىربكلا  ةوطخلا  ىلإ  لقتني  نأ  لبق   YAHOO مرضخملا قالمعلا 

ةكرش يف  ًاضيأ  لمع  دق  نوتكأ  نايرب  نأ  ًاضيأ  ریثملا  و  . WHATSAPP سسؤيو
نم ریثكلا  ىلع  لصح  هنأ  ودبیف   ، ةیلمعلا هتايادب  يف   ADOBE ةكرشو  APPLE
عبتت دنعو   ، ةینقتلا ملاع  يف  ءامسألا  ربكأ  يف  لمعلا  نم  تامولعملاو  ةربخلا 
لمع نكل   ، ةشدردلا ملاع  يف  ریبخب  سیل  هنأ  ظحلت   ، يفیظولا هراسمو  هباسح 
ةیفیك نع  ةركف  انیطعي  ام   ، ةكرشلا ىدل  ىربكلا  تاجتنملا  ةرادإ  يف  ةریبك  ةدم 
فرص ریغ  نم  قیبطتلا  قيوست  حاجن  يف  كلذ  مھسأ  فیكو   ، قیبطتلا يف  هریكفت 

. نالعإلا ىلع  دحاو  رالود 

ًاّدج عضاوتم  صخش  وھف   ، يناركوألا موك  ناج  يناثلا  سسؤملا  كيرشلا  امأ 
جيرخ ًاضيأ  وھو   ، ةرھشلاو مالعإلاب  سوھم  ریغو  زميات  لشانياف  ةفیحص  بسحب 
وھف قیبطتلا  يف  لجرلا  مامتھا  روحم  امأ  ماع 1997 . ایقتلا  نانثالاف   YAHOO
ةعماج دعاقم  كرت  موكف   ، ةینقتلا ملاع  ریھاشم  لك  امك   . ةلوھسلاو ةطاسبلا 
لمعيو  ، تایضايرلاو بوساحلا  مولع  سردي  ناك  ثیح  اینروفیلاك  يف  سيوج  ناس 

. موك ناج  لوح  ةریثك  تنرتنإلا  ىلع  تامولعم  . ال  بحي ام 

يف ریغص  بتكم  يھ   EL PAIS ةینابسإلا ةفیحصلا  فصو  بسحب  ةكرشلا 
ةمالع ال  اھسفن ! ةقطنملا  يف  لجوج   ، معن  MOUNTAIN VIEW ينابم دحأ 
يوتحي ناك  ةرايزلا  ةدم  يف  بتكملا  ىنبملا ! ىلع  راعش  وأ  ةمالع  ، ال  بابلا ىلع 

ویلوي 2013 / زومت يف  تمت  ةرايزلا  نیتقؤم -  نیفظوم  و 5  ًامئاد  ًافظوم  ىلع 30 
نیفظوملا نإف   ، ةفیحصلا تركذ  امك  ًاضيأو  ةفیحصلا - كلتل  ًاّدج  ةيرصح  يھو 

ًاّدج ةمتھم  ةكرشلا  نأ  ودبيو   . نیعم سابل  وأ  دویق  ریغ  نم  نوديري  امك  نولمعي 
ةكرشلا تدكأف   ، ةیصوصخلا عوضوم  نع  امأ   . ةياغلل ةيرس  اھلوح  تامولعملا  ءاقبإب 

. فتاھلا مقر  ىوس  لیصافت  يأ  نیمدختسملا  نم  بلطت  اھنأ ال 

ىدحإ لاتیباك  ايوكیس  ةكرش  نم  ریبك  ليومت  ىلع  ةكرشلا  تلصح 
رالود نیيالم  ترمثتسا 8  يتلا  نوكیلیسلا  يداو  عورشم  يف  ةدئارلا  تاكرشلا 
يف قیبطتلل  رالود  موسر 0.99   WHATSAPP ةكرش تضرف  امم  ماع 2012، 

. ةیناجم تاصنملا  نم  اھریغ  كرت  عم   ، نوفيآلا

فتاھلا يف  نیمدختسملا  ددع  عافترا  دعب  قیبطتلا  ءاشنإ  أدبم  ناكو 
نم ةكبش  هیطغت 750  دلب  ةئم  يف  مدختسُي  بآ  ستاولا  لعج  ام   . لومحملا
فتاھ مھيدل  ملاعلا  يف  صخش  تارایلم  كانھو 5   ، لومحملا فتاھلا  تاكبش 

. لومحم



عقاوم يف  امك   ، رورم ةملكل  ةجاحلا  ةیصاخ  مدع   WHATSAPP كلتميو
سیفلا سكعب  تانالعإلا  ىلع  دمتعم  ریغ  كلذكو   ، ىرخألا ةیعامتجالا  تاكبشلا 

وأ قيدص  ةفاضإ  كلذك   ، تنرتنإلا ةكبش  ىلع  عقاوملا  نم  امھریغو  لجوجو   ، كوب
نكميو  WHATSAPP ـ لا قیبطت  هيدلو  كب  صاخلا  فتاھلا  رتفد  يف  صخش  يأ 

اذ هلعج  ام   ، ةعاسلا رادم  ىلع  لاصتا  ىلع  ءاقبلا  نكميو   ، ةرشابم هعم  لاصتالا 
، ةيدوعسلا ةیبرعلا  ةكلمملاو  اكيرمأ  يف  مقر 1  قیبطتلا  ّدعُيو  ةریبك  ةیبعش 

ديوسلاو ستیك  ناسو   ، اینابسإو  ، ایقيرفإ بونجو   ، ةروفاغنسو  ، لاغنسلاو
تاقیبطت لضفأو 10   ، ىرخألا ةیبوروألا  نادلبلا  يف  ىلعألا  قیبطتلاو   ، دناليزاوسو

رثكألا تاقیبطتلا  بناج  ىلإ   ، ًادلب يف 47  قالطإلا  ىلع  تاداريإ  ىلعأك  نوفيآلل 
. نمزلا نم  ةریصق  ةدم  يف  ًالیمحت  رثكألا  تاقیبطتلا  نم  ًادحاو  حبصأو   ، ةفلكت

ةلئاھ ةزفق   WHATSAPP قیبطت لالخ  ةلوادتملا  لئاسرلا  يلامجإ  تدھشو 
يأ  ) ةدحاو ةعفد  ةلاسر  يرایلم  ىلإ  رایلم  نم  تكرحت  ثیح   ، طقف روھش  لالخ 4 
ةلاسر و 11574   ، ةقیقدلا يف  ةلاسر  و 694444   ، ةعاسلا يف  ةلاسر   41666667

رياربف 2012. / طابش ىلإ  ربوتكأ 2011  / لوألا نيرشت  نم   ،( ةیناثلا يف 

ىلإ لصیل  ةلاسر  يرایلم  نم  لئاسرلا  ددع  عفترا  سطسغأ 2012 ،  / بآ يف 
. ةرداص ةلاسر  تارایلم  ةدراو و 6  ةلاسر  تارایلم  اھنم 4  ًّایموي  ةلاسر  تارایلم   10

يف حومطلاو  ةردقلا  هيدل  يذلا   ،ERLANG جنالرإ ىلع  دمتعا   ، قیبطتلاو
فتاھلا ربع  لسارتلا  ماظن  يف  ریبكلا  مدقتلل  ةردقلا  كلذك  هيدلو   ، رثكأ ومنلا 

ـ لا ىلع  لئاسرلا  مجح  يف  عافترالا  اذھبو   . ةیملاعلا قوسلا  يف  كرحتملا 
عیمج يف  لومحملا  فتاھلا  تاكبشل  ًاریطخ  ًايدحت  لكشي  وھف   WHATSAPP

. ملاعلا ءاحنأ 

اھتحفص ىلع   WHATSAPP ـ لا ةكرش  تنلعأ  وینوي 2013  / ناريزح يفو 15 
لالخ 24 ةلاسر  رایلم  لداعي 27  ام  ةجلاعمب  ًاثيدح  تماق  اھنأ  رتيوت  عقوم  يف 

قباسلا يسایقلا  مقرلا  تمطح  دق   WHATSAPP ـ لا ةمدخ  نوكت  كلذبو   ، ةعاس
لالخ 24 اھتجلاعم  تمت  ةلاسر  رایلم  غلب 18  يذلا   ، لئاسرلا ددع  صخي  امیف 

ربمسيد 2012. / لوألا نوناك  موي 31  كلذو   ، ةعاس

ـ لا ىلع  سطسغأ 2013،  / بآ نم 6  ًءادتبا  نیمدختسملا  ددع  غلبو 
ةكرتشم ةروص  نویلم  ، و 325  طشن مدختسم  نویلم  نم 300  رثكأ   WHATSAPP

. موي لك 

ىلع اھرابخأ  ترشتنا  يتلا  ةنصرقلا  تالواحم  نم  ریثكلا  ىلإ  قیبطتلا  ضرعت 
نم موجھل  قیبطتلا  ضرعت  ربمفون 2012،  / يناثلا نيرشت  خيرات 28  ىتحف   ، تنرتنإلا



تفنو  ، ًاعوفدم حبصیس  قیبطتلا  نإ  اھیف : لوقت  عیمجلل  تلصو  مابسلا  لئاسر 
. ًالیصفتو ًةلمج  كلذ  ةكرشلا 

ةلاكول ثيدح  يف  قیبطتلا  سسؤم   BRIAN ACTON نوتكأ نايرب  لوقيو 
ةمدقملا تاكرشلا  رئاسخ  وحن  لعفلاب  ةقفشلاب  رعشي  هنإ  ةيرابخإلا : زرتيور 

يف رالود  رایلم  تغلب 13.9  يتلا   ، ملاعلا لوح   SMS ةریصقلا لئاسرلا  تامدخل 
ةدحاو ةرم  رالود  رایلم  مقرلا 23  ىلإ  رئاسخلا  هذھ  زفقت  نأ  عقوتملا  نمو   ،  2011

، ةیناجملا يروفلا  لسارتلا  تاقیبطت  اھیف  تببست  رئاسخ  يھو  ماعلا 2012،  لالخ 
.WHATSAPP قیبطت عبطلاب  اھسأر  ىلعو 

ًالولح مدقن  نحن  طقف   ، ةریصقلا لئاسرلا  تامدخ  لتقن  نحن ال  : » نوتكأ فاضأو 
«. تانایبلا لدابتل  لضفأ 

قیبطتل ةروطملا  ةكرشلل  يذیفنتلا  ريدملا  لوقي  ليربإ 2013  / ناسین يفو 18 
لقتسملا قیبطتلا  نإ  موك : ناج  بآ ) ستاو   ) ةیصنلا لئاسرلاو  ةيروفلا  ةثداحملا 

رثكأ جمانربلل  نآلا  دجوي  ثیح  رتيوت )  ) يعامتجالا لصاوتلا  جمانرب  نم  ًایلاح  ربكأ 
. ةیناملألا ءابنألا  ةلاكو  بسحب  مدختسم  نویلم  نم 200 

مدعب دعو  ثیح   ، يجولونكت رمتؤم  يف  هتكراشم  لالخ  موك  تاحيرصت  تءاجو 
. جمانربلا يف  تانالعإ  عضو 

قیبطت نأ   ، ملاعلا ربع  ةيروفلا  لئاسرلا  تامدخ  ةكرحل  ءاربخلا  ضعب  ردقيو 
نم زفق  ماع 2011،  لالخ  ةكرحلا  هذھ  نم  هدحو 18 %  كلتما   WHATSAPP

ماع 2010. مقر  وھو  طقف  ةبسنلا 3 % 

ببسلا وھ   WHATSAPP ـ لا ناك  ثیح   SMS لئاسر لاوز  مت  ناويات  يفو 
ماع 2011. لالخ  دالبلا  يف   SMS لئاسر نم  ضافخنال 12 %  سیئرلا 
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ماھارج لوب 

عقوم سسؤم 

Viaweb

ماھارج لوب 

يف ةصصختم  بيو  ةصنم  نع  ةرابع  وھف  ( VIAWEB  ) عقوم نع  فرعي  نمل ال 
عیبلاو عقوملا  نمض  ينورتكلإ  رجتم  حاتتفا  ةیناكمإ  رفوت  ثیحب   ، ةینورتكلإلا ةراجتلا 
يتلا تاكرشلا  ىلوأ  نم  يھو   ، ةینقت ةیفلخ  يأ  ىلإ  ةجاحلا  نود  هلالخ  نم 

هنأ ينعت  يتلاو  ( WEB BASED APPLICATION  ) بيولا تاقیبطت  موھفم  تقبط 
نع لماكلاب  كرجتم  ةرادإ  كنكميو   ، كزاھج ىلع  قیبطت  يأ  لیمحتل  ةجاح  ال 



. كب صاخ  باسح  ربع  اھیلإ  جولولا  كنكميو   ، مكحت ةحول  قيرط 

WEB  ) ةملكل ًاراصتخا  ( WEB GEN  ) ةيادبلا يف  ةكرشلا  مسا  ناك 
ءاشنإب موقي  هتجمربب  اوماق  يذلا  قیبطتلا  نأل  ؛  تنرتنإلا دلوم  يأ  ( GENERATOR
مسالا رییغت  متف   ، ًازوجحم مسالا  ناك  نكلو  ةینورتكلإ ) عقاوم   ) ةینورتكلإ رجاتم 

. هسفن ىنعملا  ىلإ  يدؤت  يتلا  بيولا ) ةطساوب   ) يأ ( VIA WEB  ) ىلإ

ةغلب هلمعب  فرع  بتاكو  رمثتسمو  جمربم  وھو  يف 1964  ماھارج  لوب  دلو 
يف هتكراشم  ًاضيأو  ( VIAWEB  ) بيوایف قیبطت  سیسأت  يف  هتكراشمو  بسیل 
قالطإ يف  نیبغارلا  معدل  ةردابم  يھو  روتینيابموك  ياو - ةردابم  سیسأت 

. ةصاخلا مھتاعورشم 

لینروك ةعماج  نم  ةفسلفلا  يف  بادآلا  سناسیل  ىلع  ماھارج  لوب  لصح 
ماع مولعلا  يف  ریتسجاملا  ىلع  لصحو   ، درافراھ ةعماج  يف  سرد  مث  ماع 1986 .

ةیقیبطتلا مولعلا  يف  هاروتكدلا  ةجردو  ةفسلفلا 1990  يف  هاروتكدلا  ىلعو   ،1988
. رتویبمكلا مولع  صصخت 

ناك يذلا  سيروم ) تربور   ) هقيدصو وھ  ماھارج  لوب   PAUL GRAHAM ناك
بيولا ريرحتل  يجمرب  ررحم  ءانبب  ماق  هنأ  ةجردل  ًّايرقبع  ناكو   ، جرختلا ةنس  يف 

ROBERT T. MORRIS  ) ، نم ( RTML  ) همسا فورح  لوأب  يمس 
ثیح  ، ةدحاو ةنس  ىوس  ةكرشلا  يف  ِضمي  مل  سيروم )  ) نكلو  ،(LANGUAGE
لجأ نم  ًاطرش  ثوحبلا  دھاعم  دحأ  يف  ًابردم  قحتلي  نأل  ربجأ  هجرخت  دعبو  هنإ 

. ةكرشلا كرتف   ، ةداھشلا ىلع  لوصحلا 

لبق نم  ماع 1998  فصتنم  يف  ( VIAWEB  ) ةكرش ىلع  ذاوحتسالا  مت 
وھاي رجتم  ىلإ  مسالا  رییغت  متو  رالود ) نویلم   49  ) هردقو غلبمب  وھاي  ةكرش 

.(YAHOO SMALL BUSINESS  ) همسا حبصأ  ًاریخأو  ( YAHOO STORE)

تالوقملا نم  ریثكلا  هيدلو  لامعألا  ةداير  لوح  نیثدحتملا  لضفأ  نم  لوب  ناك 
معدب ماقو   ، لامعألا ملاع  يف  ددجلا  نیئدتبملا  ةدناسمو  ّثحب  موقيو   ، بتكلاو
عقوم اھنم  ةحجان  عقاوم  اھنمض  نم  ًاديدج  ًاعورشم  ( 80  ) نم رثكأ  ةياعرو 
ببس نع  لئس  امدنعو  ( GETDROPBOX  ) عقومو ( SCRIBD  ) عقومو ( REDDIT)
ناك لامعألا -  يف  نیئدتبملا  مھفقوم -  لثم  يف  ناك  امدنع  هنأ  نع  ربع  كلذ 

فوخلاو قلقلا  ریثك  ناك  هنأو   ، لامعألا ملاع  نع  ًائیش  فرعي  نكي  ملو   ، ًاسلفم
ةیلعفلا هتبرجتو  هتربخ  لقن  ّدوي  هنأو  نیلومملاو  نيرمثتسملا  عم  هتالماعت  ببسب 

. نيدعاولا نیئدتبملا  ءالؤھ  ةدعاسمل 



ةدع تاونس  دعب  كلذو  ماع 1995  فیص  يف  تناك  ماھارج  لوب  ةصق  ةيادبو 
نم لك  ماق  فیصلا  كلذ  لالخو   ، ًّایلعف ًاماظن  ينبیل  هلھؤت  تناك  لمعلا  يف  اھاضق 
ناك نكسلا  يف  تربور  لیمز  نإ  ثیح   ، تربور ةقش  يف  ًاعم  لمعلاب  تربورو  لوب 
دحاو بوساح  زاھج  ىلع  نالمعي  ناكيرشلا  ناكو   ، فیصلا لصفل  ةقشلا  كرت  دق 
ةبون ءاھتنا  دعبو   ، ءاسم رخآلاو  ًاحابص  لمعلاب  موقي  امھدحأف  بوانتلاب  كلذو   ، طقف

، هیلإ لصوت  امو   ، تادجتسملا رخآب  ينورتكلإ  ديرب  ةلاسر  رخآلل  لسري  امھنم  لك 
لكشب هعیبو  تنرتنإلل  قیبطت  ءانب  نم  امھریكفت  ریغت  رھشأ  ةعضب  دعب  اذكھو 
لمعلا متو   ، نئابزلل ةلماكتم  ةمدخ  اھفصوب  رجاتملا  هذھ  ریجأت  متي  نأ  ىلإ  لصفنم 

. كلذ ىلع 

، هیلع لمعلا  ةرثك  نم  يكتشي  تربور )  ) أدب لمعلا  نم  ىلوألا  ةرتفلا  لالخ 
أدب ةدم  دعبو   ، مھقيرف ىلإ  مضنیل  ًاثلاث  ًاصخش  ارضحأف   ، دعاسم ىلإ  جاتحي  هنأو 

يلوألا جذومنلا  جارخإب  اوماق  نأ  دعب  عورشملا  اذھل  ليومت  نع  ثحبلا  يف  لوب ) )
100  ) هرادقم ام  ىلع  اولصح  اھدنعو   ، لمعلا نم  رھشأ  ةعضب  دعب  ضرعلل  زھاجلا 

ءاقدصألا نم  يأ  ( ANGEL MONEY  ) بحملا لاملا  ىمسي  ام  رالود ) فلأ 
هنأو  ، ىوتسم دعبأ  ىلإ  مھتكرش  لقنیل  ٍفاك  لاملا  اذھ  نأ  لوب )  ) عقوتو  ، ةلئاعلاو
نكلو  ، دفني نل  لام  نم  هيدل  امف   ، لبقتسملا يف  نيرمثتسم  يأ  ىلإ  جاتحي  نل 
تأدب نأ  دعب  ًاصوصخو  ددج  نيرمثتسم  نع  ثحبلا  ىلإ  اورطضا  ةطیسب  ةدم  دعبو 
لاومأ يأ  لھألاو  ءاقدصألا  نم  بلطيو   ، دوعي نأ  فاخو   ، دفنت مھيدل  يتلا  لاومألا 
هعضي ام  دعب  ءيش  يأ  اوري  ملو   ، تدفن دق  مھلاومأ  نأ  ينعیس  اذھ  نأل  ؛  ةیفاضإ
فلأ ىلع 100  لصحي  نأ  لوب  عاطتسا  امبرل  ةلحرملا  هذھ  يف   ، جرحم فقوم  يف 
ةیفیك ىلع  هقيرفو  هزیكرت  لج  ناكو   ، نییقیقح نيرمثتسم  نم  ةیفاضإ  رالود 

. بيولا قیبطت  موھفم  لیعفتو  ماظنلا  ريوطت 

، حطسلا ىلع  تالكشملا  ضعب  وفطت  تأدب  مھمدقت  لالخو   ، ام ةلحرم  يف 
نم لوب  ّفوخو  ثوحب  دھعم  يف  بردتي  يكل  لمعلا  كرت  دق  تربور  نأ  اھنمو 
لضفي ناكو   ، هفیخت تناك  نئابزلا  عم  لماعتلا  ةركفف   ، عیبلاو هماظن  مادختسا 

، نوبز يأ  عم  ضوافتي  نأ  ىلع  مویلا  يف  ةعاس  رتویبمكلا 12  زاھج  بناجب  سولجلا 
عقوتملا لمعب  اوموقي  مل  مھنأب  مھیلع  طغضلاب  نورمثتسملا  أدب  لاحلا  كلذكو 

، رخآ عقوم  يأ  نم  رثكأ  نیمدختسم  نوكلمي  اوناك  تقولا  كلذ  يفو  مھنأ  عم   ، مھنم
ناك ام   ، لمعلا ةرادإل  لامعألا  يف  صصختم  صخش  دجوي  ال  اذھ  لك  قوفو 
ىلع نوعقوي  اوناك  مھنإ  ثیح   ، مھلمع ةيادب  يف  ينوناق  فقوم  يف  مھعقویس 
ببسبو  ، مھماظن لمع  رارمتسا  وھ  مھمھي  ناك  ام  لكو  اھیف  ام  نوملعي  قاروأ ال 

لكف  ، ماظنلاو دوكلا  اذھل  كالم  مھ  ىدم  يأ  ىلإ  اوملعي  مل  قاروألا  هذھل  مھیعقوت 
اوتبثي نأ  اوعیطتسي  ملو   ، مھقح نم  سیل  ماظنلا  اذھ  نأ  ىلع  صنت  دوقعلا 
دافن ةطقنل  اوداع  ًاضيأ  ةظحللا  هذھ  يفو   ، لمعلا كرتب  ديدھتلاب  الإ  مھقوقح 



داجيإب اوقفوي  مل   ، ددج نيرمثتسم  نع  ثحبلا  ىلإ  مھاعد  ام   ، ىرخأ ةرم  لاومألا 
صخش مھلمع  قيرف  نمض  نوكي  نأب  مھیلع  مھدحأ  راشأ  نأ  دعب  الإ  مھنم  يأ 

نم لوب  ءالمز  دحأ  اودجو  ينضملا  ثحبلا  نم  ةدم  دعبو   ، لامعألا يف  صصختم 
ناك يذلا  مخضألا  رامثتسالا  ىلع  اولصحو   ، مھعم لمعلاب  ماقو   ، ميدقلا هلمع 
ةقش قوف  ةقش  راجئتساب  اوماق  طقف  ةلحرملا  كلت  يفو  رالود  فلأ  ةبارقب 800 
ةفاضإ  ، نییفاضإ رتویبمك  نيزاھج  ءارشو  لمعلل  بتكم  ىلإ  اھليوحتب  اوماق  تربور 
ًاعابطنا يطعيو  ًاغارف  دسیل  ؛  هبایغ لالخ  ةقشلا  نم  لقن  يذلا  تربور  زاھج  ىلإ 

! عقوتم رمثتسم  يأ  مھراز  لاح  يف  ةكرش  مھنأب 

ةكرش تماق  ىتح  ًابيرقت  تاونس  ثالث  ترمتسا  يتلا  لمعلا  ةلحرم  يف 
، ديدج رمثتسم  ًابيرقت  يعوبسأ  لكشبو  مھروزي  ناك  مھیلع  ذاوحتسالاب  وھاي ) )
لب  ، ةقفصلا ءاھنإ  نوعیطتسي  لامعألاو ال  ضوافتلا  يف  مھتربخ  مدع  ببسب  اوناكو 
تدارأ ةكرش  عم  ضوافتیل  مھعم  نيرمثتسملا  دحأب  اوناعتسا  تارملا  ىدحإ  يف 
رظني ناك  رمثتسملا  اذھ  نكلو  رالود  نیيالم )  3  ) ةبارق ضرعلا  ناكو   ، مھءارش
لمعلا قيرف  ىلع  تامدصلا  دشأ  نم  تناكو  ضرعلا  اذھب  َضري  ملو  لبقتسملل 

وھو الأ  لصح  امھم  دحاو  ءيشب  اومتھي  نأ  اوملعت  مھنكلو   ، تقولا كلذ  يف 
. نيدیعس مھئالمع  ءاقبإل  لمعلا  ةدوجب  مامتھالا 

لیخت دقلف   ، ةفداصملا لیبس  ىلع  نكي  مل  وھاي )  ) ةكرش ذاوحتسا  نإ  ىتح 
نأ اولواحو   ، اھیلإ مھمضب  موقتس  تنرتنإلا  قالمع  وھاي )  ) نأ ةيادبلا  ذنم  ناقيدصلا 
ءانبب ماق  لوب  نإ  ىتح  ىودج  نود  ةدع  تارم  وھاي )  ) ةكرشب نیلوؤسملاب  اولصتي 

؛ ديربلا ربع  وھاي )  ) يف نیلوؤسملا  ىلإ  اھلاسرإب  ماقو  ماظنلا  نم  ضرعلل  ةخسن 
دادع بقاري  ناك  يذلا  ماظنلا  اذھ  حتفب  دحأ  يأ  مقي  مل  نكلو  اھیلع  اوعلطي  مھلعل 

، هب نوموقي  امل  نوتفتلي  وھاي )  ) ةكرش يف  نیلوؤسملا  لعل  فغش  لكب  لوب  هترايز 
نولمعي اوناك  يذلا  فراعملا  دحأ  نم  ةیصوتب  تناك  مھل  وھاي )  ) لوصو ببس  نكلو 
اھدنعو  ، تارمتؤملا دحأ  يف  مھیلإ  اوفرعت  دق  ناكو  وھاي )  ) اھنیب نم  ةدع  تاكرشب 
تايادب نمض  نم  اوناكو  وھاي )  ) ةكرش يف  مھیلع  ةیصوتلاب  فراعملا  ءالؤھ  ماق 

( وھاي  ) نأ ركذي  لوب  نإف  كلذ  عمو   ، عقاوملا ىلع  ذاوحتسالا  يف  وھاي )  ) ةكرش
ملو  ، ةلداع ةقفص  مدقت  تناك  اھنإ  ثیح  نم  مھعم  تضوافت  ةكرش  لضفأ  تناك 

اھتلواحم يف  تاكرشلا  ضعب  هب  موقت  تناك  امم  لوب  بجعتيو   ، مھقوقح فحجت 
قيرفلا اذھ  نأ  نوسانتيو   ، ةئیند تاسرامم  سرامت  تناك  اھنأب  مھیلع  ذاوحتسالل 
رامثتسالا ريدیل  مھقيرف  نمض  نوكیل  لقتنیس  بیعالألا  هذھ  هیلع  نوسرامي  يذلا 

! هیلع مھبعالت  فشتكي  نأ  دعب  هتیسفن  نوكتس  فیكف   ، ديدجلا

يذلا يصخشلا  هعقومل  تفتلیل  ماع 2005  وھاي )  ) ةكرش لوب  كرت  دقو   ، اذھ
. ددجلا لامعألا  يدايرل  ًاھجومو  ًاحصان  هقيرط  نع  لمعي 
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تاكبشلا ةھكنب  ةلضفملا  طباورلا  ةكراشمل  عقوم  وھ  ( DELICIOUS  ) عقوم
مقتلف كزاھج  ىلع  ةیصخشلا  كتلضفم  ظفحب  موقت  نأ  نع  ًالضف  يأ   ، ةیعامتجالا
عیمج عم  وأ  مھفرعت  نمم  نيرخآلا  عم  اھكراشت  نأ  كنكميو   ، عقوملا يف  اھعضوب 

. عقوملا داور 

يف  DEL.ICIO.US عقوم  JOSHUA SCHACHTER رتشاش اوشوج  سَّسأ 
دعبو  ، تاكرشلا ىدحإ  يف  ًافظوم  لمعلا  سأر  ىلع  ناك  امیف  ربمتبس 2003  / لوليأ
حبصأ نأ  دعب  ًاصوصخو   ، عقوملل غرفتي  نأ  ماع 2004  ةيادب  يف  ررق  رھشأ  ةتس  ةبارق 



ىلإ هترايز  تلصوو   ، ةریصقلا ةدملا  هذھ  لالخ  وضع  فلأ  ةبارق 30  هئاضعأ  ددع 
هرادقم يلام  معد  ىلع  لصح  هعقومل  هغرفت  درجمبو   ، ًّایموي ةرايز  فالآ  ةبارق 10 

نم ناك  غلبملا  اذھ  فصنو  ( VCS  ) ءيرجلا لاملا  تاكرش  نم   ، رالود ينویلم 
يف لوؤسملا  ىقتلا  امدنع  هیلع  لصح  يذلا   AMAZON.COM نوزامأ ةكرش 
ةدئاف نمكت  انھو   ، ةركفلا هیلع  ضرعو   ، ةیملعلا تاءاقللا  دحأ  يف  نوزامأ  ةكرش 

. اھنع نيدیعب  نوجمربملا  نوكي  ام  ةداع  يتلا  ةماعلا  تاقالعلا 

هغرفت نم  ىرخأ  رھشأ  ةتس  دعب  يأ  ربمسيد 2005  / لوألا نوناك  يف 9 
تذوحتسا عقوملا  سیسأت  نم  ةدحاو  ةنس  دعبو   ، معدلا ىلع  لوصحلاو  عقوملل 

بیصن نم  اھفصن  ناكو   ، رالود نویلم  غلبمب 30  عقوملا  ىلع   YAHOO ةكرش
ماع 2008.  YAHOO ةكرش كرت  ىتح  اھیف  لمعي  يقب  يذلا  اوشوج 

مدختسم و 180 نویلم  نم 5.3  رثكأ  راوزلا  ددع  ناك  ماع 2008،  ةياھن  لولحبو 
ليربإ / ناسین يف 27   AVOS ةمظنأل عقوملا  َعِیب   . عقاوملا نيوانعل  عجارم  نویلم 

.2011

وینوي / ناريزح ىتح  رياني 2009  / يناثلا نوناك  نم  لجوج  باسحل  اوشوج  لمع 
.2010

ویفير يجولونكت  ایجولونكتلل  ستسوشتاسام  دھعم  يف  ِنّیُع  ماعو 2006، 
ـ 35. لا نس  تحت  ملاعلا  يف  نيركتبملا  نم  ربكأ 35  نم  ًادحاو  هفصوب   TR35

نم ةیئابرھكلا  ةسدنھلا  يف  سويرولاكب  ىلع  لصحو  ماع 1974،  اوشوج  دلو 
ةداھش لمحيو   . غربستیب يف  نولیم  يجینراك  ةعماج  نم  تابساحلا  ةسدنھ 

تاعورشم ءاشنإ  يف  هتالواحم  أدب  دقف  ؛  تاینورتكلإلاو رتویبمكلا  يف  ةسدنھلا 
موقت يذلا   GEOURL مساب عقوم  لوأ  أشنأ  دقو  ماع 1998  تايادب  ذنم  بيولا 
عقوملا طبرب  موقت  عقاوملا  يف  ( META TAG  ) تاسيورت ةفاضإ  ىلع  هتركف 
ددحم يفارغج  قاطن  نمض  ثحبلا  نیكمتب  ًاقحال  موقي  ثیحب   ، ةیفارغج ةقطنمب 

. ةسيورتلا يف  ةكرتشملا  عقاوملا  هذھ  لمشي 

هامسأ رخآ  عقوم  ىلع  هئاقدصأ  دحأو  وھ  لمع  عورشملا  اذھ  دعب 
عضو عم  مھل  ةلضفملا  عقاوملا  ضرع  ىلع  هتركف  موقت  يذلا   MEMEPOOL
هتانایب ليدعتب  نوموقي  اوناك  دقو   ، ةلصولا هذھب  صاخلا  فصولا  ضعبو  اھل  فینصت 
عقوملا ةركف  تناكو   ، ىوتحملا ةرادإل  ماظن  يأ  ىلع  دامتعالا  نود  ًّايودي  هتايوتحمو 
ةدیجلا عقاوملا  يف  ينورتكلإلا  ديربلا  ربع  مھتكراشم  راوزلا  نم  بلطلا  لوح  رودت 

! اھنوروزي يتلا 

http://Amazon.com


، لجوج ةكرش  ىدل  لمعلل  مدقتلا  لواح  دق  اوشوج  نأ  ركذلاب  ريدجلا  نم 
، هسفن خيراتلا  دیعي  اذھبو  ( ++C  ) ةجمربلا ةغل  هناقتإ  مدع  ةجحب  هوضفر  مھنكلو 

ةكرشل ثحبلا  كرحم  لوح  مھتركف  قيوست  لجوج  باحصأ  لواح  امدنع 
. ةصاخلا مھتكرش  تاعورشم  اونب  اذل  ؛  مھضفر متو  ( YAHOO)

نإ لاقيو :  ، طباورلاو ةلضفملا  ةمدخ  لوح  ةبصنم  تناك  اوشوج  تاعورشم 
اھفنصيو  ، يصن فلم  يف  ةلضفملا  هطباور  نيزختب  موقي  ناك  هنأ  نم  عبن  ببسلا 

ام  ، اھیف ثحبلا  يف  ةبوعص  دجوو   ، ةلصو فلأ  تدعت 20  ىتح  ًاقحال  اھیلإ  ةدوعلل 
مسو عضو  وھو   ، هب موقي  ناك  يذلا  ( TAGGING  ) موسولا بولسأ  ركتبي  هلعج 
هذھ نأ  مسولا  اذھ  ينعيو  ( TRAVEL#  ) ًالثم هاوتحم  ىلع  لدت  ةلصو  لك  لباقم 
هذھ عارتخاب  ماق  يذلا  صخشلا  وھ  هنإ  لاقُي : اذھبو   ، رفسلاب ةقالع  اھل  ةلصولا 

. نآلا عقاوملا  نم  ریثكلا  اھیلع  دمتعت  يتلا  اھترھش  ببسو  ةركفلا 

لصح دحاو  ماع  لالخف  ةعيرس  حاجن  ةصق  ودبت  ةصقلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع 
لالخف  ، صصقلا ركذت  مل  بعتو  دھج  نم  اھءارو  ام  نكلو   ، غلبملا اذھ  ىلع  اوشوج 
ىلع ًابصنم  ناكو   ، ةزاجإ يأ  ذخأي  مل  عقوملا  يف  ءدبلا  لبق  ةنس  امھنم  نیماع 

، لامعألا ةعباتمو  هتدعاسمل  نیجمربم  راضحإب  هیف  رامثتسالاو  عقوملاب  لمعلا 
، هیلع لصح  ام  ىلإ  لصو  ىتح  هدحول  نوؤشلا  لكب  موقيو  ًّاینفو  ًّايرادإ  ناك  دقلف 

ةركفلا لمحت  ةقباس  تاعورشمو  براجت  ةصالخ  الإ  وھ  ام  عورشملا  اذھ  نإو 
ذنم كلذو  تاونس  سمخ  دادتما  ىلع  اھب  لواح  ةفلتخم  تاھكنب  نكلو   ، اھسفن

. هطباورب ( DELICIOUS  ) عقوملل يئاھنلا  لكشلا  ىلإ  لصو  ىتح  ماع 1998 

دقلف  ، ةركتبم تسیلو   ، ةثيدح نكت  مل  عقوملا  ةركف  نأ  هتفرعم  بجاولا  نم 
لمعلا نم  لیلق  امبرلو   ، ًابيرقت راكفألا  سفنب  نیسفانملا  نم  ریثكلا  كانھ  ناك 
لتحي هلعج  ام  وھ  داجلا  لمعلا  نم  ریثكلا  دیكأتلابو  ةديدجلا  راكفألاو  قيوستلاو 

. هیلإ لصو  ام  ىلإ  لصيو   ، ةرادصلا

لمشتو و 2010 . ماع 2009  تارامثتسالا  نم  لـ 15  رمثتسمو  كلام  رتشاش 
ETSY, FOURSQUARE, SQUARE, BUMP , لثم  ، ةزرابلا تاكرشلا  هتارامثتسا 

.CANVAS NETWORKS

، ددجلا لامعألا  ييدايرل  اھمدقي  ةحیصن  لضفأ  نع  لئس  امدنع   ، ةياھنلا يفو 
نكمي ام  لقأ  ينبتو   ، لاومألا نم  نكمي  ام  لقأ  فرصت  نأ  لواح  : » هتباجإ تناك  دقف 

«. لاملاو تقولا  نم  ریثكلا  رسخت  يكل ال   ، كلمع ةيادب  يف  تازیملا  نم 
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رفوك نفیتس 

سسؤم

رفوك نفیتس 

، ًّاصاخ ًادعاسم  وأ  ًّایصخش  ًاریتركس  كلمي  ال  هنأ  نفیتس  هب  رھتشي  امم 
، يصخش ریتركسب  ةجاح  يل  سیل  : » لاق ؟  كلذ ببس  نع  لئُس  امدنعف 
، عقوملاب ةناعتسالا  قيرط  نع  يسفنب  يتلطع  بیترتب  موقأ  نأ  عیطتسأف 

«. يسفنب يفتاھ  ىلع  درأ  نأ  عیطتسأو 

عمج ىلع  ءالمعلا  دعاسي  رفسلا  عقوم  وھ   TRIP ADVISOR عقوم
ةكراشملاو رفسلاب  ةقلعتملا  تايوتحملا  نم  ءارآو  تاقیلعت  رشنو   ، رفسلا تامولعم 



اھب ةماقإلا  نودوي  يتلا  قدانفلا  وأ  تاھجلا  هذھ  لوح  ةیلعافتلا  رفسلا  لفاحم  يف 
نيرفاسملا ةھجوب  متھي  عقوم   TRIP ADVISOR . اھیف مھتاقوأ  ءاضقو  نكامألا  وأ 
مھتاقیلعتو سانلا  ءارآ  عیمجت  ىلع  عقوملا  دمتعيو   ، ملاعلا لوح  ناكم  يأ  ىلإ 

نع ثحبلاب  تمق  ول  ثیح   ، ةفنصم اھضرع  مث  نمو   ، اھوراز يتلا  نكامألا  لوح 
كوقبس نيرفاسم  نم  حئاصنو  تامولعم  دجت  فوسف  ةيدوعسلا ) اھبأ   ) لثم ةنيدم 

. كتاطایتحا ذخأت  فوس  اذھبو  ةيدوعسلا ) اھبأ   ) ةنيدم ةرايزب 

تانالعإلا لالخ  نم  عقوملا  معد  متيو   ، نیمدختسملل ةیناجم  عقوملا  تامدخ 
. ةيراجتلا

STEPHEN رفوك نفیتس  ةطساوب  ماع 2000  تايادب  يف  عقوملا  سِّسُأ 
لاملا يرمثتسم  تاكرش  ىدحإ  نم  عقوملا  ىلع  ذِوحُتسا  ماعو 2004  . KAUFER
ثوحبلا نم  ریثكلا  معدبو  عربتلاب  موقي  نفیتس  نأ  ركذلاب  ريدجو   ،(VCS  ) ءيرجلا

. ةیعامتجالا رودلاو  ةیملعلا 

ناك هنإ  ثیح  و 1999  نیب 1998  تاینیعستلا  تاياھن  يف  تناك  هتصق  ةيادب 
ماق نأ  دعبو   ، رزجلا ىدحإ  ئطاوش  ىلع  هتجوز  عم  ًایخرتسم  هتلطع  ءاضق  يوني 
اھدنع  ، لیكولا اذھ  اھل  قوسي  يتلا  رزجلا  دحأب  هحصنب  ماق  رفسلا  ءالكو  دحأ  ءاقلب 
يوتحت ةریغص  ةيوطمب  لیكولا  اذھ  هدوز  نأ  دعب  هلزنم  ىلإ  ةدوعلاب  نفیتس  ماق 

مل  ، رفسلا لیكو  هب  مھحصن  يذلا  قدنفلل  ةقارب  روص  عم  تامولعملا  ضعب  ىلع 
دجي هلعل  تنرتنإلا  ىلع  ثحبلاب  كلذو   ، ديزتسي نأ  ررقف   ، هأمظ تامولعملا  هذھ  ِوَْرت 
لكشب هتلطع  طیطختلو  قدنفلا  اذھو  ةريزجلا  هذھ  لوح  تامولعملا  نم  ديزملا 

وفص مھیلع  ردكت  دق  تآجافم  يأ  ةھجاوم  مدعو  اھب  عاتمتسالا  مھل  نمضي  میكح 
. ةلحرلا هذھ 

تامولعملا نم  ریثكلا  دجي  مل  لشفلاب  اھبلغأ  تءاب  تالواحملا  نم  ریثك  دعب 
ىدحإ يف  راوحلا  عقاوم  دحأ  يف  صخشل  ًاقیلعت  دجو  هنكلو   ، ةريزجلا هذھ  لوح 

، اھب عتمتسي  مل  هنأو   ، ةريزجلا هذھ  مسا  ركذ  رخآ  عوضوم  يف  هثيدح  نمضو  اياوزلا 
يذلا هسفن  قدنفلا  ةفداصم  ناك  يذلا  قدنفلا  ةءادر  ببسب  ناك  كلذ  نأ  ركذو 
دقتعأ ام  ىلعو   ، رفسلا لیكو  هب  مھحصن  يذلاو  هتزاجإ  هیف  يضقي  نأ  يوني  ناك 
نفیتس لعج  ام   ، قدنفلا اذھ  يف  هنم  ءاتسا  امل  ةروص  ضرع  صخشلا  اذھ  نأ 
ةرملا هذھ  ًاضيأو   ، رخآ رایخ  نع  ثحبلاو  ةريزجلا  هذھل  باھذلا  نع  رظنلا  ضغي 

تامولعملا نم  ریثكلا  دجي  ملف  لشفلاب  ةریثكلا  هتلواحم  تءابو   ، تنرتنإلاب ناعتسا 
يھ تناك  ةرباع  تاملك  عضب  هل  تلاق  كلذ  نم  هءایتسا  هتجوزل  حرشي  ناك  امدنعو 
ةینقتلا رومألا  هذھب  ةربخ  كل  نأل   ) هتجوز هل  تلاق  دقف   ، ریبكلا حرصلا  اذھل  حاتفملا 

وأ ًارخاس  ًاقیلعت  يقلت  تناك  هتجوز  لعل  نآلا )! ىتح  انل  لح  داجيإ  عطتست  َْمل  َِمل 



هذھب ظفتحا  نفیتس  نأ  رمألا  يف  مھملا   ، ةصرف كانھ  نأ  ىلع  هلدت  تناك  اھلعل 
يف نیصصختملا  هئاقدصأ  دحأ  حتافي  نأ  ررق  اھیف  ریكفتلا  نم  ةنس  دعبو  ةركفلا 
ریفوتب يضقت  يتلا  ةینونجلا  ةركفلا  هذھ  يف  هتراشتساو  لامعألا  ةرادإو  ريوطت 

. رفسلا لوح  حئاصن  مدقي  عقوم 

هقيدص ّدر  ناك  اذھ   ،« بلطلا نم  ریثكلا  اھیلعو   ، ةعمال ةركفلا  هذھ  كش  الب  »
اذھو  ، هعم ةكارش  يف  لوخدلا  ىتح  رارمتسالا  ىلع  هعجشو   ، ةركفلا ىلع 

، ةدحاو ةوطخ  كرحتي  نأ  عاطتسا  امل  هالول  هنأب  نفیتس  هیلع  ينثي  ًامئاد  كيرشلا 
ةیفیكو ةيرادإلا )  ) رومألا نع  ریثكلا  فرعي  الو  ينقت )  ) صخش ةیحان  نم  وھف 
موقي يذلا  بسانملا  كيرشلا  اذھ  ناك  انھو  اھلیغشتو  تاكرشلا )  ) سیسأت

. عئاضلا نفیتس  فصن  لامكإب 

نع ثحبلا  ىلع  دمتعي  صاخشأ  َّدعتي 10  مل  لمع  قيرف  نيوكت  ناقيدصلا  أدب 
يف كلذ  ناك  دقو   ، اھبیترتو اھفینصتو  ناكم  لك  يف  رفسلا  صخت  تامولعم  يأ 
راشتنا دعبو  ةیكيرمألا  ةراقلاو   ، ةیكيرمألا ةدحتملا  تايالولا  طقف  يطغي  ةيادبلا 

، ًابيرقت دلب  لكل  ةصصختم  عقاوم  كانھ  نأ  ملعلا  عم   ، ملاعلا لمشیل  عسوت  عقوملا 
تاقیلعتلا ةءارقو  عیمجتلاو  فینصتلل  يودیلا  لمعلا  ىلع  لمعلا  قيرف  دمتعا  دقو 
ةحایسلا لوح  مھيديأ  هیلع  عقت  ام  لكو  بتكلاو  دئارجلاو  تالجملا  يف  تامییقتلاو 

، اھنم قالطنالا  نكمي  ةیساسأ  تانایب  ةدعاق  اورفوو   ، ةیحایسلا نكامألاو  رفسلاو 
ماع 2000. تايادب  يف  يمسرلا  قالطنالا  ناك  اذھبو 

لمعلا ىلع  دمتعي  لازام  قيرفلا  ناك  عقوملا  رشن  نم  نیلوألا  نیماعلا  لالخ 
نم ًالدب  تامولعم  نم  هرایتخا  متي  ام  لك  ىلع  ةيرشبلا  ةغبصلا  لاخدإل  يودیلا 
لالخو  ، اھجئاتن مھبجعت  ملو   ، تارم عضب  اھیف  اولواح  يتلا  تالآلا  ىلع  دامتعالا 

نأ مھنم  بلطيو   ، مھنم رخسي  هذھ  مھتقيرطب  فرعي  نم  لك  ناك  نیماعلا  نيذھ 
نیماعلا لالخو  ًالعف  مھنأ  الإ   ، ةقيرطلا هذھب  مدقتلا  نم  اونكمتي  نل  مھنأل  ؛  اوفقوتي

، لاجملا اذھ  يف  ًابيرقت  دیحولاو  لوألا  عجرملا  مھلعج  يذلا  ساسألا  ىلع  اولصح 
ةلویسلا صقن  وھو  الأ  مظعألا  حبشلا  اوھجاو  نيردابم  لامعأ  لاجر  يأكو  نكلو 

لمعب اوماق  اھدنعو   ، عورشملا ىلع  قافنإلا  لامكإ  نم  مھنكمت  مدعو   ، ةيداملا
اوماق كلذ  عمو   ، اھجئاتن مھبجعت  ملف   ، اھسایقب اوماقو   ، عقوملا يف  نالعإلل  ةبرجت 
عضوب اوماقو   ، نيرفاسملا ةحيرشب  متھت  تانالعإ  تاكرش  عضب  عم  قافتالاب 

. طقف تارالودلا  نم  تائم  عضب  تانالعإلا  دئاوع  َّدعتت  مل  رھشأ  ةعضب  دعبو  تانالعإلا 

ريوطتلاب موقي  لمعلا  قيرفو   ، نوديازتي عقوملا  راوز  ةلحرملا  هذھ  يف 
ةكرشلا باحصأو   ، هتسرھفو هفینصتو  هتفاضإب  راوزلا  موقي  ام  ةعجارمو  ةعباتملاو 

يف ببستي  فوس  يذلا   ، يلاملا قزأملا  اذھ  نم  جورخلا  ةیفیك  يف  نوركفي 



ةبطاخم متي  نأ  قيرفلا  دارفأ  دحأ  حرتقا  كلذ  مضخ  يف  مھو   ، عقوملا قالغإ 
ربكأ ىلع  رایتخالا  عقو  دقو   ، عقوملا لخاد  اھنع  نالعإلل  ىربكلا  ةیحایسلا  عقاوملا 

تاكرشو قدانفلاو  ناریطلا  طوطخ  ىلع  زجحلا  تامدخ  مدقي  تنرتنإلا  ىلع  عقوم 
ىتح لضفألا  عقوملا  لازام  ( EXPEDIA  ) عقوم اھتقو  يف  ناكو   ، تارایسلا ریجأت 

: مھدر ناك  ( EXPEDIA  ) عقوم يريدم  ىلع  ةركفلا  نفیتس  ضرع  امدنعو   ، نآلا
تبثي نأ  نفیتس  نم  اوبلط  اذھ  عمو  لبق » نم  مكنع  عمسن  مل  نحن  متنأ ؟  نم  »

. مھنیب امیف  قافتالا  متي  كلذ  دعبو  هعقوم  يف  نالعإلا  ىودج 

عقوم ىلإ  لصوت  يتلا  تانالعإلل  قیثوت ) دوك   ) ریفوتب نفیتس  ماق 
ثیحب  ، تانالعإلا ىلع  طیسب  ليدعت  لمعب  ماقو   ، هعقوم قيرط  نع  ( EXPEDIA)
ثحبي يذلا  ىوتحملا  صخت  امب  ( EXPEDIA  ) عقوم تامدخل  تانالعإ  راھظإب  موقي 

ةكم  ) نع تثحبو  ( TRIP ADVISOR  ) عقوم ترز  ول  لاثملا  لیبس  ىلع   ، رئازلا هیف 
ةكم  ) يف قدانفل  ( EXPEDIA  ) عقوم نم  تانالعإ  نورھظي  فوسف  ةمركملا )

10  ) تناك ةبسنلا  سایق  دعبو   ، نالعإلا اذھ  ىلع  تطغض  امبرل  اھدنعو  ةمركملا )
لالخ نم  ( EXPEDIA  ) عقوم تامدخ  نم  اورتشاو  اوناعتسا  راوزلا  نم  ًابيرقت  ( %
رظن ةھجو  تابثإ  فدھب  ناك  يذلا   ، طقف دحاو  رھش  ةرتف  لالخو   ، طبارلا اذھ 

.(EXPEDIA  ) عقوم باحصأل  نفیتس 

ديزملا ءارش  ( EXPEDIA  ) عقوم ررق  جئاتنلا  ةعجارمو  رھشلا  اذھ  ءاضقنا  دعب 
رھشأ ةعضب  ءاضقنا  دعبو  ( TRIP ADVISOR  ) عقوم ىلع  ةینالعإلا  تاطغضلا  نم 
عقوم ةبساحم  متيو   ، تارقنلا نم  يئاھن  ال  ددعب  ةحوتفم  نوكتل  ةیقافتالا  تروطت 
نأب ًالیفك  اذھ  ناك  دقو   ، رھش لك  ةياھن  يف  تارقنلا  هذھ  ىلع  ( EXPEDIA)
ًّايرھش رالود  فلأ  ىلإ 60  رالود  فالآ  نم 10  روطت  عقوملل  مئاد  هبش  ًالخد  بلجي 
ينجي هسفن  تقولا  يفو  هفيراصم  يطغي  عقوملا  ناك  اذھبو   ، ةریصق ةدم  دعب 
مدقت ةدع  عقاوم  عم  ةیجتارتسإلا  هذھ  قیبطت  مت  هنأ  ًاصوصخو   ، حابرألا نم  ديزملا 

. نيرفاسملا ّمھت  ةھیبش  تامدخ 

ىلع ءيرجلا  لاملا  سأر  رامثتسا  تاكرش  ىدحإ  تذوحتسا  ماع 2004 
ىقبيو  ، وھ امك  لمعلا  قيرف  ىقبي  نأ  ىلع  ةيادبلا  ذنم  قافتالا  ناكو   ، ةكرشلا

هذھ نم  لخدت  نود  هب  نوموقي  ام  ىلع  نومواديو  ةكرشلا  هذھل  ًاسیئر  نیفتس 
، ططخلا يھ  ام  ملعت  نأ  اھمھيو  طقف  ةرمثتسم  ةكرش  يھف   ، ةديدجلا ةكرشلا 

. مھملا وھ  اذھو   ، طقف حابرألا  نم  ديزملا  ىلإ  يدؤي  فوس  يذلا  امو 

، ًّاصاخ ًادعاسم  وأ  ًّایصخش  ًاریتركس  كلمي  ال  هنأ  نفیتس  هب  رھتشي  امم 
عیطتسأف  ، يصخش ریتركسب  ةجاح  يل  سیل  : » لاق كلذ  ببس  نع  لئُس  امدنعف 

درأ نأ  عیطتسأو  عقوملاب  ةناعتسالا  قيرط  نع  يسفنب  يتلطع  بیترتب  موقأ  نأ 



يأ فیظوتب  موقن  نحن ال  : » لاق ربكأ  لكشب  حرش  امدنعو  يسفنب » يفتاھ  ىلع 
قيرف نأب  نفیتس  فارتعا  ركذلاب  ريدجلا  نمو  هل » ةیقیقح  ةجاح  يف  انك  اذإ  الإ  دحأ 

نع تارم  عضب  فعاضم  دجب  نولمعي  اوناك  ىلوألا  مھلمع  تاونس  لالخو  هلمع 
دامتعا لازامو   ، فظوم ىدعتي 500  ًّایلاح  نیفظوملا  ددع  نأ  ملعلا  عم   ، مايألا هذھ 

. عقوملاب تانالعإلا  نم  لخدلا  جذومن  ىلع  لوألا  ماقملا  يف  ةكرشلا 

لغشم ىكذأ  ىلع   TRIPADVISOR عقوم لصح  ويام 2007  / رايأ يفو 
ىلع  TRIPADVISOR عقوم ذوحتسا  رياربف 2008  / طابش يفو   ، رفسلا طئاسول 

/ زومت يفو   ، ةدحتملا ةكلمملا  يف  رفسلل  عقوم  وھو   ،HOLIDAY WATCHDOG
عقوم وھو   ،TRIPADVISOR VIRTUALTOURIST ىلع لصح  ویلوي 2008، 

. وضع نویلم  نم  رثكأ  عم  رفسلل 

ةیبلغأ ةصح  ىلع   TRIPADVISOR عقوم ذوحتسا  ویلوي 2008  / زومت يف 
ربوتكأ / لوألا نيرشت  يفو   ، راجيإلاو  ، تازاجإلل عقوم  وھو   ،FLIPKEY.COM يف
يناث نیصلا  يف   TRIPADVISOR KUXUN.CN رفسلا عقوم  ءارش  مت   ،2009

. ثحبلا كرحمو  ناریطلاو  قدانفلا  عقومل  كلھتسم  ربكأ 

نیصلا يف   TRIPADVISOR يمسرلا هعقوم  قلطأ  ليربإ 2009  / ناسین يف 
تاقیلعتو تامولعم  تعِضُوو  معاطملاو  قدانفلا  نم  نم 20.000  رثكأ  ةمدخل 

. رفسلا عقاوم  ربكأ  نم  ًادحاو  حبصیل  ءالمعلل 

ىلع  TRIPADVISOR عقوم ذوحتسا  وینوي 2013،  / ناريزح يفو 
. كرويوین ةنيدم  هرقمو   GATEGURU

تاءارب ىلع  لصحو   ، غنويو تسنرإ  ةزئاج  ىلع  رفوك  نفیتس  لصح  ماع 2005 
تاذ رفسلا  نع  تارمتؤملا  تارشع  يف  ثدحتو   ، تایجمربلا عارتخا  يف  ةدع 

. ملاعلا ءاحنأ  عیمج  يف  ةیلاعلا  ةینقتلا 

نم رثكأب  رفسلل  ملاعلا  يف  ةیعامتجا  ةكبش  ربكأ  وھ   TRIPADVISOR عقوم
. اھمادختسا دعب  رفاسم  نویلم   100

http://FlipKey.com
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نوبورغ سسؤم 

نوسام وردنأ 

ةنيدم يف  ًّاینورتكلإ  ًاعقوم  نوسام  وردنأ  باشلا  سَّسأ  امدعب  ماع 2008 
، ةحبسلا ّترك  اھدعبو   ، دحاو مویل  ضورعلاو  تاقفصلا  لضفأ  هیف  ضرعي  وغاكیش 
قوس و 100  اكيرمأ  لامش  يف  ًاقوس  نم 150  رثكأ  ىلإ  لصو  ىتح  رشتني  أدبو 
ةیمویلا تاقفصلا  نوعباتي  مدختسم  نویلم  عم 35  اكيرمأ  بونجو   ، ایسآو  ، ابوروأ يف 

. عقوملا ىلع 

نم رثكأ  اھب  لمعي  ةكرشو   ، رالود نویلم  ىلإ 313  ةيونسلا  دئاوعلا  تلصوو 



يأ عیبي  نأ  نود  نم  رالود  رایلم  ىلإ 14  تلصو  ةیقوس  ةمیقو  فظوم  فالآ  ةعبس 
. تنرتنإلا ىلع  ةثيدحلا  ةئشانلا  تاكرشلا  ىوقأ  نم  نوبورغ  ءيش !

ةركف نع  ًَامامت  ربعي  وھو   COUPONو  GROUP يتملك نم  قتشم  مسالا 
دحاو موي  اھتدم  صاخ  ضرعو  ةقفص  اھنإ   ،( تاعومجملا نوبوك   ) ةمیسق عقوملا 
ناك هلخد  قوس  لوأو  ربمفون 2008  / يناثلا نيرشت  يف  عقوملا  سِّسُأ   ، طقف
ةيدنكو ةیكيرمأ  تايالو  يف  رشتنا  نأ  ثبل  ام  مث   ، سیئرلا هرقم  هیفو  وغاكیش 

يف قوس  و100  اكيرمأ  لامش  يف  ًاقوس  نم 150  رثكأ  ىلإ  لصو  ىتح  ىرخأ .. 
ىلع ةیمویلا  تاقفصلا  نوعباتي  مدختسم  نویلم   35 . اكيرمأ بونجو   ، ایسآو  ، ابوروأ

. عقوملا

يف جرخت  امدعبو  ماع 1984  ةدحتملا  تايالولا   ، وغاكیش يف  نوسام  وردنأ  دلو 
لوأ أدب  هرمع  نم  ـ 15  لا يف  وھو   MT. LEBANON HIGH SCHOOL ةيوناث
يف جرخت  امدعب  مث   BAGEL EXPRESS ىعدت میلست  ةمدخب  هل  يراجت  عورشم 
ردابملا عم  ةینورتكلإلا  عقاوملا  میمصت  يف  لمع  ماع 2003  نرتسيو  ثروت  ةعماج 
تناكو  ، صاخلا هعورشم  ءاشنإ  اھدعب  ررق  مث  . ERIC LEFKOFSKY يكيرمألا

ماع 2008.  GROUPON عقوم ةدالو 

دعب امیفو   ANDREW MASON نوسام وردنأ  نم  عقوملا  ةركف  تأشن 
رادقمب ًّایلوأ  ًاليومت  مدق  يذلا   ERIC LEFKOFSKY هابتنا ىلع  ةركفلا  تلصح 

. ةركفلا ريوطتل  رالود  نویلم 

. رالود رایلم  نم  رثكأ  ةكرشلا  ةمیق  تحبصأ  ليربإ 2010  / ناسین يف 

نيرشت يف   THE POINT مألا ةكرشلا  عقوم  نع   GROUPON لقتسا
( ةیبلط  ) يھ عقوملا  ىلع  ترج  يتلا  ىلوألا  ةقفصلا  تناكو  ربمفون 2008  / يناثلا

. ةكرشلا هیف  نطقت  يذلا  ىنبملا  نم  لوألا  قباطلل  رعسلا  فصنب  ازتیب 

ذوحتسا اھدعبو   ، ةركفلا سفنب  نولمعي  مھلكو  ًّایملاع  عقوملا  وسفانم  رشتنا 
اكيرمأو  MYCITYDEAL ناكو  ، ابوروأ يف  نیسفانملا  ىوقأ  ىلع  نوبورغ 
نابایلاو  BEECONOMIC.COM ةروفاغنس ىتحو   CLANDESCUENTO
نوبورغ تاذاوحتسا  ةلمح  تعسوتو   DARBERRY.RU ایسورو  QPOD.JP

. ايزیلامو ناوياتو  نیبلفلاو  غنوك  غنوھو  دنھلا  لمشتل 

طقف دحاو  موي  هتدم  ًّاصاخ  ًاضرع  ددحي   ، طیسب أدبم  ىلع  عقوملا  ةركف  موقت 
نم نیعم  ددع  لوبق  طرشب  نكلو   ، رعسلا فصن  ىتح  لصي  ًاّدج  ریبك  ضیفختبو 
لبق نم  ددحملا  مقرلا  ىلإ  ددعلا  لصي  نإ  ام   ، اھیلع لیجستلاو  ةقفصلا  هذھ 

http://Beeconomic.com


كرتشي مل  نإو   .. مصخلا اذھ  نم  عیمجلا  دیفتسيو   ، ةقفصلا ذفنتت  ىتح   ، عقوملا
اھفرعي ةیمك  مسح  ةركف  اھنإ  نذإ   .. ذفنتت نلف  بولطملا  ىندألا  ددعلا  ةقفصلاب 

هنأل ؛  ةئزجتلا راجت  راطخأ  ضفخي  اذھو   ، نیبساحملاو ةراجتلاب  لمعي  نم  عیمج 
. ًّایبسن ةریبك  ةیمك  ءارش  مھل  نمضي 

لصاوتي مث   ، مھتامامتھاو نئابزلا  تاین  نع  ةیصخش  تامولعم  نوبورغ  عمجي 
يف نوبورغ  تحجنو   ، مویلا ضرع  عم  نوبسانتي  نيذلا  نئابزلا  عم  ديربلا  ربع 
لك تائیب  لوح  ةیلحملا  ثاحبألاب  نوموقي  نیفظوم  اھلاسرإ  ربع  قاوسألا  قارتخا 

تاكرشلل لمعلا  ةركف  نوحرشي  مث   ، برق نع  اھیلإ  اوفرعتیل   ، هلخدت نأ  ديرت  قوس 
، ةركفلا صاخشألا  رشنیل  يعامتجالا  لصاوتلا  عقاوم  نم  تدافتساو   ، ةیلحملا

. عیمجلا دیفتسيو  متت  ىتح   ، ةقفصلا ىلإ  لوخدلاب  مھفراعمو  مھءاقدصأ  اوعنقيو 

، ٍرْغُمو يرصح  ضرع  ميدقتب  ةكرش  بحاص  عانقإ  وھ  نوبورغ  هب  موقت  ام  لك 
، مھنم لاملا  ّملستب  موقتو   ، نيدكؤملا نیيرتشملا  نم  ٍفاك  ددع  عمجت  مث  نمو 

. ضرعلا ىلع  لوصحلل  اھمادختساو  اھتعابط  متي  تانوبوك  مھؤاطعإ  متيو 

نوبورغل يحبرلا  جذومنلا  اذھ  هجاوت  نأ  نكمي  يتلا  ةلمتحملا  تالكشملا  نم 
قرغت نأ  نكمملا  نم  ةذفنملا  ةحجانلا  تاقفصلا  نأ  لاثملا  لیبس  ىلع 
نیضار ریغ  نئابزلا  كئلوأ  لعجي  ام  نئابزلا  نم  ریثكلا  ریثكلاب  ةریغصلا  تاعورشملا 
كلذو  ، لئاھلا بلطلا  نم  لقأ  ةضورعملا  تاجتنملا  نأ  وأ  هیلع  اولصح  امع  ًامامت 

ةباجتسالا لـ445 عاطتسا  ةسبلألا  ةعانص  ةئزجت  راجت  دحأ  نإ  ثیح   ، ةوجف دجوي 
PORTLAND يف يھاقملا  دحأ  نكل   ، ةیلودلا هعورف  ربع  دحاو  موي  يف  بلط  فلأ 

نوبوك فلأ  عاب  هنإ  ثیح  روھش  ةثالث  ةدم  لئاھلا  نئابزلا  ددع  يف  ةلكشم »  » ىناع
. دحاو موي  يف 

ةيرغم تاموسح  ميدقتب  ةقيرطلا  هذھ  نأ  لامعألا  لاجر  نم  ریثك  دقتعي 
تاجتنمل ًالماك  ًارعس  نوعفدي  نئابز  ىلإ  مھلوحي  دق  ام  ًاددج  نئابز  بذجت  فوس 

. ةضفخملا راعسألاب  ةصاخلا  ضورعلا  نئابز  مھنوك  درجم  نم  لدب  ىرخأ 

: لثم  ، لود يف  عقي  ربكألاو  ملاعلا  لوح  ًادلب  يف 44  قوس  نوبورغ 500  مدخي 
، ایلاطيإو  ، ادنكو  ، ناوياتو  ، ليزاربلاو  ، ایناملأو  ، نانویلاو  ، ادنلنفو  ، اسنرفو  ، اكيرمأ
، كیسكملاو  ، وریبو  ، يلیشتو  ، ادنلوھو  ، اكیجلبو  ، ایناطيربو  ، دنھلاو  ، ادنلريأو
، ةدحتملا ةیبرعلا  تارامإلاو   ، ادنلوبو  ، لاغتربلاو  ، اینابسإو  ، نابایلاو  ، ایكرتو
، ايزیلامو  ، غنوك غنوھو   ، نیصلاو  ، ایبمولوكو  ، ةیبونجلا ايروكو   ، ديوسلاو  ، نیتنجرألاو

. ایسورو  ، ایقيرفإ بونجو   ، جيورنلاو  ، اینامورو  ، ةروفاغنسو

WAP , لیغشتلا مظن  عیمج  ىلع  ليابوملل  تاقیبطت  عقوملا  قلطأو 



ANDROID , BLACKBERRY, IPHONE AND WINDOWS PHONE 7
. ناكم يأ  يف  ةحبرملا  تاقفصلا  ءارجإ  نم  ءاضعألا  نكمتیل 

رثكأ دجوي  ًّایملاع  حبصأ  نوبورغ ..  عم  لئاھلا  اھحاجنو  ةركفلا  قیبطت  ةطاسبل 
عمو  . ةدحتملا تايالولا  يف  طقف  عقوم  اھنم 100  ةركفلل  هباشم  عقوم  نم 500 
نم ًاليومت  ىقلتيو   LIVINGSOCIAL ىعدي ىوقألا  ناك  ًادیحو  ًاسفانم  نإف   ، كلذ

. رالود نویلم  ردقي بـ 175  نوزامأ 

ةمدقملا ضورعلا  لك  اوضفر  مھنكلو   ، نوبورغ ءارش  لجوج  قالمعلا  لواح 
هومسو صاخ  سفانم  ءاشنإ  ًاضيأ  لواحف   ، رالود تارایلم  ةتس  ناك  اھرخآو 
ةبرجت لالخ  نم  لاجملا  اذھ  يف  لوخدلا  كوب  سیفلا  لواحو   GOOGLE OFFERS

. نوبورغل ًّايوق  ًاديدھت  اذھ  ناكو   ، يعامتجا ءارش  جمانرب 

يف دجوُي  نوبورغ  نأ  عم  ًّایبرع  اھقبطو   ، ةركفلا دلق  يبرعلا  نوبوك  عقوم  نكل 
. ًّایقیقح ًاسفانم  هرابتعا  نكمي  الو   ، تارامإلا ربع  ةیبرعلا  ةقطنملا 

NEW ENTERPRISE نم لك  رامثتسا  نم  نوبورغ  ليومت  ناك 
يفو نوبورغ  يف   BRAD KEYWELLو  ASSOCIATES, ERIC LEFKOFSKY

ةیسورلا  DIGITAL SKY TECHNOLOGIE ةكرش تخض  ليربإ 2010  / ناسین
وینوي 2011 / ناريزح يف  و   ، رالود نویلم  ىلإ 135  ةكرشلا  لام  سأر  عفتریل  ًاليومت 

. ةصروبلا لخدتل  ماعلا  باتتكالل  ةكرشلا  تحرط 

نم 11 ةيرھشلا  نوبورغ  تادئاع  تمن  ةيادب 2011  ىتحو  ةيادب 2010  ذنم 
غلبم 460 يف 2011  ةیلامجإلا  تادئاعلا  تغلبو   . رالود نویلم  ىتح 89  رالود  نویلم 

. طقف ةیكيرمألا  قوسلا  نم  رالود  نویلم 

تارایلم غلبمب 3  نوبورغ  ىلع  ذاوحتسالا  يوني  وھاي  نأ  تاعئاش  تردص 
تضفر نوبورغ  نكل   ، ًاضيأ ذاوحتسالل  غلبملا  فعض  ًابيرقت  تعفد  لجوج  نكل   ، رالود

. ضورعلا كلت 

هلیبيو موك   . لیش عقوم  لثم   ، عقوملا اذھب  ةھیبش  ةدع  ةیبرع  عقاوم  دجوي 
. يبرعلا نوبوك  عقومو 
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مورتسیس نیفیك 

رغيارك لكيامو 

اسسؤم

مورتسیس نیفیك 



رغيارك لكيام 

ةكبش ىلع  ويدیفلا  مساقتو   ، روصلا لدابتل  قیبطت  وھ  مارغتسنالا  قیبطت 
. ركیلفو  ، رتيوتو  ، كوب سیفلا  لثم   ، ةیعامتجالا تاكبشلا  ىلع  وأ  مارغتسنالا 

تاریماك رارغ  ىلع   ، عبرم لكش  روصلا  دودح  نأ  يھ  ةزیمم  ةمس  كانھو 
عافترالا 16:9 ةبسن  نم  ضیقنلا  ىلعو   ، ديورالوب روصو   INSTAMATIC كادوك
قیبطتلا 14 مجح  غلبيو   . لومحملا فتاھلا  تاریماك  لبق  نم  ةداع  مدختست  يتلا 

.MB

مورتسیس نیفیك  يكيرمألا  باشلا  نم  لك  ىلإ   ، ةيادبلا ىلإ  ةدوعلا 
. ولواب ناس  نم  رغيارك  لكيام  يليزاربلاو 

يف سرام 1986  / راذآ يف 4   MIKE KRIEGER رغيارك لكيام  يليزاربلا  دلو 
ررقي هلعج  ام   ، ًاریغص باعلألا  ةجمرب  ملاع  قشع  ثیح   ، ةیليزاربلا ولواب  واس  ةنيدم 
ةعماجب قاحتلالل  ةدحتملا  تايالولا  يف  اینروفیلاك  ىلإ  لاقتنالا  ماع 2004 

يف بلاطلا  مورتسیس  نیفیك  يكيرمألا  باشلا  ىقتلا  ثیح   ، ةقيرعلا دروفناتس 
ةجمربلا مولعل  امھبحل  ةجیتن  ةيوق  ةقادص  امھنیب  تأشنو  اھسفن  ةعماجلا 

.INSTAGRAM مارغتسنإ عقوم  ماع 2010  ًاعم  اقلطأ  ثیح   ، بوساحلاو

ربمسيد / لوألا نوناك  يف 30   KEVIN SYSTROM مورتسیس نیفیك  دلو 
مورتسیس نیفیك  دروفنانتس  ةعماج  جيرخ  لصح  سرام 2010  / راذآ يفو  . 1983

و  BASELINE VENTURES نم رالود  فلأ  غلبمب 500  يلوأ  ليومت  ىلع 
لصاوتلل قیبطت  ىلع  لمعي  ناك  امنیب   ANDREESSEN HOROWITZ



يف لاحلا  وھ  امك   ، يفارغجلا عقوملا  ىلع  دامتعالاب  يعامتجالا 
.BURBN همسا ناكو   ، ةروصلا ةكراشم  ةزیم  عم  نكل   FOURSQUARE

صاخشألا ضعب  طقف  همدختساو   ، حاجنلا هل  بتكي  مل  قیبطتلا  قالطإ  دعب 
. ىرخأ ةلشاف  ةركف  درجم  هنأب  هوفصوو   ، هئاقدصأو نیفیك  فراعم  نم 

يف ًاضيأ  سرد  يذلا  رغيارك  لكيامو  نیفیك  نم  لك  ماق  ویلوي 2010  / زومت يف 
. روصلا ةكراشمل  قیبطت  میمصت  ىلع  لمعلاب  ءدبلاب  دروفناتس 

، روصلا لاجم  ىلإ  ارظنو   ، هیلع زیكرتلاو  دیج  دیحو  ءيش  عنص  نانثالا  دارأ 
ةیلمع عقاوملا  نم  امھریغ  وأ  ركیلف  وأ  كوب  سیف  ىلع  روصلا  ةكراشم  نأ  ادجوف 
لمعلل نيرھش  طقف  رمألا  قرغتساو   . ةلومحملا فتاوھلا  ربع  اھب  مایقلا  بعصي 

. ةخسن لوأ  قالطإو 

2010 ربوتكأ / لوألا نيرشت  موي 6  لوألا  هرادصإ  يف  مارغتسنإ  قیبطت  قلطُأو 
ايازملا نم  ریثك  ةفاضإ  ترمتساو   ، ناجملابو نوفيآ  فتاوھل  لبأ  رجتم  ىلع 
مدختسم نویلم  مارغتسنإ  ةكرشل  حبصأ  ىتح  قیبطتلا  ىلع  تانیسحتلاو 

. ًافظوم هیف 30  نیلماعلا  ددع  غلبيو  ماع 2010،  ةياھن  لبق  اھقیبطتل 

، نویلم نیمدختسملا 1.75  ددع  غلب  رياربف 2011  / ناسین رھش  يفو 
غلب ویلوي 2011  / زومت رھش  يف   . يموي لكشب  ةروص  فلأ  نم 290  رثكأ  نوكراشي 
رورم ىركذ  يف   . ةروص نویلم  نم 100  رثكأ  اوكراش  نیيالم  نیمدختسملا 6  ددع 

نیمدختسملا ددع  ناك  ربوتكأ 2011  / لوألا نيرشت  يف   ، قیبطتلا قالطإ  ىلع  ماع 
نوناك يفو   . ًّایموي مدختسم  فلأ  غلبي 50  دحاولا  مویلا  يف  نیلجسملا  ددجلا 
غلبو  ، مدختسم نویلم  قیبطتلا 15  اذھل  نیمدختسملا  ددع  غلب  رياني 2012  / يناثلا

! ةروص ةدحاولا 60  ةیناثلا  يف  ةكراشملا  روصلا  ددع 

، شتات دوب  يآلاو   ، داب يآلاو   ، نوف يآلا  ىلع  مارغتسنإ  معد  ناك  ةيادبلا  يف 
(ANDROID 2.2  ) ديرودنألا ةصنمل  ًامعد  مارغتسنإ  فاضأ  ليربإ 2012  / ناسین يفو 

. يالب لجوجو  زنوتيآ  رجتم  ربع  هعيزوت  متيو   ، ىلعأ وأ 

يمدختسم ددع  نأ  مارغتسنإ  تنلعأ   ، كوب سیف  ءارش  ربخ  رودص  لبقو 
تقلطأ ليربإ 2012،  / ناسین يف 3  ًاديدحتو  اھلبق   . مدختسم نویلم  غلب 30  اھقیبطت 

ةعاس نم 12  لقأ  لالخو   ، ديوردنأ تاصنمو  فتاوھل  قیبطتلا  نم  ةخسن  ةكرشلا 
ترتشا ليربإ 2012،  / ناسین يفو 12  ةرم ! نویلم  قیبطتلا  ليزنت  تارم  ددع  غلب 

يف كلذكو   ، ًادقن رالود  رایلم  تغلب  ةقفصب  ةیخوراصلا  ةكرشلا  هذھ  كوب  سیف 
. اھترادإ يف  لخدت  نود  لمعت  اھكرتب  دھعتلا  عم  مھسألا 



كلذكو  ، اھنع فشكلا  لبق  ىتح  ةجضل  ًاردصم  تناك  اھنأب  زیمتت  ةقفصلا  تناك 
يذلا ماع 2005  ركیلف  عقوم  ءارشل  وھاي  هتعفد  ام  عم  ضقانتي  ةقفصلا  غلبم  نإف 
ةرايز رثكألا  ًاعقوم  ـ 50  لا ةمئاق  ىلع  ركیلف  عقوم  لعج  يذلاو   ، رالود نویلم  ناك 35 

. ملاعلا لوح 

ىلع طیسبو  لھس  قیبطت  تیبثت   ، ةطیسب ةركف  ىلع  مارغتسنإ  عقوم  موقي 
حرشل بتكت ) وأ ال   ) ًارطس بتكت  مث   ، ام ةروص  طقتلتو  قیبطتلا  اذھ  لغشت   ، كفتاھ
سیف لثم  ةریھشلا  ةیعامتجالا  تاكبشلل  ةروصلا  لسرت  مث   ، ةروصلا هذھ  تایفلخ 
عیطتسي ىتح  ؛  اھمداوخ ىلع  اھعفرتل  مارغتسنإ  ةكرش  ىلإ  اھلسرتو   ، رتيوتو كوب 

لخاد كلذكو   ، ةروصلا هذھ  اودھاشي  نأ  ةیعامتجالا  تاكبشلا  ربعو  كؤاقدصأ 
لدابتل ةلیسو  رتيوت  عقوم  ناك  اذإ   ، ةديدش ةطاسبب   . اھسفن مارغتسنإ  ةكبش 

. تاملكلا ضعب  عم  روصلا  لدابتل  ةلیسو  قیبطتلا  اذھف   ، طقف تاملكلا 

، نیسدنھملا نم  يكذو  ریغص  قيرف  ىلع  مارغتسنإ  وسسؤم  ظفاح  دقو 
رمتسا  . حاجنلا مئاعد  ىدحإ  هذھو   ، ًالماكتم ًانایك  هفصوب  مھتكرش  ءانبب  اورخأتو 
ًالثمف  ، اھتعباتم يف  اورمتساو   ، مھب ةصاخلا  ءادألا  سیياقم  ريوطت  يف  نوسدنھملا 
نولازي ال  لھو   ، رھشلا اذھ  ةمدخلل  مضنا  ًاصخش  مك  نوفرعي  نأ  مھیلع 
ءاضعألا لیجست  لدعم  نوكي  نأ  مارغتسنإ  يف  اوبغري  مل  ؟ . قیبطتلا نومدختسي 

، سانلا كئلوأ  ةایح  نم  ًاءزج  مارغتسنإ  حبصي  نأ  اودارأ  امنإ   ، بسحف ًایلاع  ددجلا 
. ًامود همادختسا  يف  اورمتسيو 

، ریبك رفص  قیبطتلا  اذھ  رعسف   ، دحلا اذھ  دنع  فقي  رتيوت ال  ةركف  عم  هباشتلا 
رتيوت لاح  ناك  املثم  ًامامت   ، حبرتلل ًاجذومن  وأ  ةلیسو  كلمي  ال  هنأ  ينعي  ام 

لك ىلإ  فضأ   . نیمدختسملا تاديرغتو  تانالعإلا  عیب  يف  أدبي  نأ  لبق  هتاديرغتو 
نم ةقاب  نمض  مارغتسنإ  ليومتل  هلامب   ، يسرود كاج   ، رتيوت سسؤم  لوخد   ، اذھ

. ةئشانلا تاعورشملا  ليومت  ریھاشم 

ةرابع وھو   ، عوبسألا ةياھن  ةلطع  غاتشاھ  عورشم  مارغتسنإلا  يف  كانھو 
ةياھن يف  يتأيو   ، مارغتسنإ قيرف  اھراتخي  ةنیعم  تاعوضوم  مضت  ةلسلس  نع 

. عوضوملل ًاقفو  ةیعادبإلا  روصلا  ةفاضإل  ؛  ةعمج موي  لك  عوبسألا 

اھنأ الإ  ةیتفلا  ةكرشلا  ءارشل  ضورعب  ًاریثك  تمدقت  رتيوت  نأ  نم  مغرلا  ىلعو 
ىلع ًّايوق  ًاسفانم  اھیف  ىأر  يذلا  كوب  سیف  يعامتجالا  قالمعلا  بیصن  نم  تناك 

. رعسلا اذھ  رربت  نیمدختسملا  نم  ةديازتملا  نیيالملا  نأ  تأر  ثیح   ، دیعبلا ىدملا 
وأ 15 نوكیس 10  ريدقت  لقأف   ، نوفيآ فتاوھ  نم  مدختسم  نویلم  كانھ 30  ناك  اذإ 

ةدايزلا هذھ  رارمتسا  عقوت  ساسأ  ىلعو   ، ديوردنأ ىلع  مھلثم  مدختسم  نویلم 



ًابرغتسم نوكي  نل  مدختسم  نویلم  لثم 100  مقر  ماعلا  اذھ  ةياھن  لبقف   ، ةدرطملا
نیمدختسملا 200 ددع  غلب  نآلا  نم  ماع  دعب  هنأ  ضارتفالا  مت  اذإو   . هقیقحت دنع 
، ًاذإ رالود  رایلم  نم  رثكأبو  ءارشلا  يف  بغار  نم  رثكأ  ًامتح  كانھ  نوكیسف   ، نویلم

. دیعبلا ىدملا  ىلع  كوب  سیف  عقوم  سسؤمو  يرایلملا  ردابملل  ظح  ةبرض  هذھف 

، مدختسم نویلم  ىلع  قیبطتلا  لصح  ماع 2010،  ربمسيد  / لوألا نوناك  يف 
نیمدختسملا نم  ةدايز 500 %  ىلع  قیبطتلا  لصح  ماع 2011  يأ   ، ةنس دعبو 

، ددعلا فعاضت  قیبطتلل  ةثلاثلا  ةنسلا  يفو   ، مدختسم نیيالم  ىلإ 5  ددعلا  لصیل 
نیمدختسملا 30 ددع  ىطختیل   ANDROID ةصنمل قیبطتلا  قالطإ  عم  ًاصوصخ 

نویلم قیبطتلا 100  ومدختسم  عفر  ماع 2011،  ویلوي  / زومت يفو   . مدختسم نویلم 
ىلإ ةعوفرملا  روصلا  ددع  لصو  هسفن  ماعلا  نم  سطسغأ  / بآ رھش  يفو   ، ةروص

. دحاو رھش  لالخ  يأ   ، ةروص نویلم   150

: يتأي امع  نالعإلا  مت  ماع 2012،  نم  ويام  / رايأ يفو 

. ةديدج ةروص  ةفاضإ 58  متي   ، ةیناث لك  يف  • 

. ديدج مدختسم  ىلع  ةكبشلا  لصحت   ، كلذك ةدحاولا  ةیناثلا  يفو  • 

. هحاتتفا مت  نأ  ذنم  ةعوفرم  ةروص  رایلملا  زجاح  قیبطتلا  ىطخت  • 

، هیلإ فرعتلاو  هترايزب  مھیلع   INSTAGRAM عقوم نولھجي  نولازي  ال  نملو 
ماع 2012. يف  مداقلا  لضفملا  ءيشلا  وھف 

مدختسم نویلم  اھيدل 100  نأ  مارغتسنإ  تنلعأ  رياربف 2013،  / طابش يف 27 
ربوتكأ 2010، / لوألا نيرشت  يف  هقالطإ  ةيادب  نم  فصنو  نیتنس  دعب  كلذو   ، طشن

ةعاسلا يف  ًالیلق  ديزي  امیف  مدختسم  نیيالم  وحن 10  اھردق  ةدايزلا  هذھ  تناكو 
. رھش ةدم 
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زور نفیك 

سسؤم

زور نفیك 

رثأ يذلا  تنرتنإلا  يمدختسمو  نیعيذملا  نیب  ةیلاثم  رثكألا  زور  نیفیك  عيذملا 
. ةینويزفلتلا هجمارب  يعباتم  يفو   DIGG عقوم يمدختسم  يف  ریبك  لكشب 

ةیبعشو  REVISION 3و  POWNCE سیسأت يف  نفیك  كراش 
.DIGG.COM

http://Digg.com


، لامعأ لجر  وھ   . اینروفیلاك يف  رياربف 1977  / طابش يف 21  زور  نفیك  دلو 
يف اھمدق  يتلا  جماربلا  مھأ  نم   ، ةرشابم ءاوھلا  ىلع  ًاعيذم  هفصوب  فورعمو 

THE SCREEN ریھشلا جمانربلاو   TECHTV ةانق ىلع  ناك  هتایح  ةيادب 
.SAVERS

اھدنع  . ماوعأ هرمع 8  ناك  امدنع   ، بساحلا عم  زور  نیفیكل  ةبرجت  لوأ  تناك 
نم ًاعقوم  كلمي  لفطلا  اذھ  حبصأ  ًاماع  دعب 20  نآلاو   . لب دركاب  هدلاو  هل  ىرتشا 

رامثتسا ءارو  نم  ملاعلا  ءاینغأ  دحأ  حبصیل  يملاعلا  ىوتسملا  ىلع  عقاوملا  مھأ 
. رالود هردق 1500 

بوساحلا ملعتل   VO-TECH HIGH SCHOOL يف سرد  ماع 1993 
UNIVERSITY OF ةعماج ىلإ  بھذ  جرختلا  دعبو   . ةكرحتملا موسرلاو 
ماع فقوت  هنكلو   . بوساحلا مولع  يف  صصختو   ، ساغیف سال  يف   NEVADA
مسقل اذھ  دعب  لمع   . تنرتنإلا ةروثو  تاینیعستلا  يف  لصح  ام  ةعباتمل   1999

ىلإ لحر  اھدعب   . ًّاینقت ًاراشتسم   NEVADA TEST SITE عقوم يف  ةقاطلا 
.CMGI قيرط نع  ةدع  تاكرش  عم  لمعو   MONTREAL QUEBEC

ًاجمربم رجأتسا  ثیح  ربمفون 2004  / يناثلا نيرشت  يف   DIGG عقوم سسأ 
. رالود بـ 1200  عقوملا  ةیكلم  قح  ىرتشاو   . ةعاسلا يف  ًارالود  هل 12  عفدي  ناك 
امل جمربملا  اذھ  الول  نیفیك  نأ  تاذلاب  ةطقنلا  هذھ  ىلع  رداصملا  عیمج  تدكأو 

. ًارینویلم حبصأو   ، هلمع يف  حجن 

. ةیبعش اھرثكأو  طباورلا  لضفأ  ىلع  تيوصتلل  ةطحم  عقوملا  ّدعُيو 

عمجيو  ، اتابلا ةخسن  يف  ربمسيد 2004  / لوألا نوناك  يف 5  ًّایمسر  عقوملا  أدب 
.RSS و SOCIAL BOOKMARKING , BLOGGING نیب

IGGNATION عقوملا ةیمست  ررق  زور  نفیك  قيدص  وھو   ، ریغارب دیفاد  ناك 
مھیلع ناك  ام  لك  نیمدختسملا  نأل  ؛  طسبأو لھسأ  ًامسا  ديري  ناك  نفیك  نكلو 

(DIG  ) قاطن نأل  ( DIG  ) نم ًالدب  ( DIGG  ) عقوملا يمس  نكلو   ،(DIG  ) وھ هلعف 
WALT DISNEY ينزيد تلاو  تنرتنإلا  ةعومجم  لبق  نم  ًاقبسم  ًازوجحم  ناك 

تساكدوبل ًاناونع  مدختساف  ( DIGGNATION  ) قاطن امأ  . INTERNET GROUP
(. غيد  ) عقوم ىلع  رابخألاو  تالاقملا  مھأ  ةشقانمل  سكیلأو  نفیك  نم  يعوبسأ 

دعب  ،DAN RIES لبق نم  ممصو   ، تانالعإلا نم  ًایلاخ  ناك  لوألا  میمصتلا 
. سنسدأ لجوج  جاردإب  عقوملا  أدب  ةرھشلا 



هتمیق تلصوو   ، ةیملاعلا عقاوملا  ربكأ  نم   DIGG عقوم حبصأ  ًارھش  لالخو 18 
هتمیق 200 تحبصأ  نآلاو   . هسیسأت يف  زور  نفیك  أدب  امدنع   ، رالود نویلم  ىلإ 60 

. رالود نویلم 

ةخسنلا ةخسنلا 2.0 . ىلإ  عقوملا  ةیقرتو  ثيدحت  مت  ويام 2005  / رايأ يف 
ليوحتلا نود  نم  ربخلا  برض  ةیناكمإو   ، ءاقدصألل ةحئال  معدت  تناك  ةديدجلا 

ةكرش لبق  نم  تممص  ةديدج  ةھجاوو  ةحجان  ( SUCCESS  ) ةحفصل
.SILVERORANGE

حبصأ عقوملاو   ، غيدل ةثلاثلا  ةخسنلل  ةیقرتلا  تمت  وینوي 2006  / ناريزح يفو 
ًاضيأو  ، باعلأو  ، هیفرتو  ، ويدیفو  ، لامعألاو  ، ملاعلاو  ، مولعلا  ، ایجولونكتلل ماسقأ  عم 

. ةیعرفلا ماسقألا  عیمج  هیف  جمدم  مسق 

، راوزلا ةرثك  نم  ًامامت  فقوتي  عقوملا  ناك  ًانایحأو  ًاّدج  ریبك  لكشب  غيد )  ) امن
نيرخآ لبق  نمو  مھضعب  لبق  نم  ( DIGG EFFECT  ) ةرھاظلا هذھ  تیمسو 

.(DUGG TO DEATH)

لمعي ناك  يذلا  جمانربلا  يف  عيذملا  هلیمز  عم  زور  أدب  ویلوي 2005  زومت / ذنم 
قيرط نع  تساكدوب  عوبسأ  لك  قالطإب   ALEX ALBRECHT هیف
غيد عقوم  ىلع  هرشن  متي  ام  صیخلتو  نوجفير 3 ) عقوم  نم  ءزج  ) DIGGNATION

. نیمدختسملا لبق  نم 

رازي عقوملا  حبصأو   ، نآلا هفرعن  امل  غيد )  ) عقوم روطت  سطسغأ 2007  / بآ يفو 
.COMPETE.COM تایئاصحإ بسحب  ًّايونس  رئاز  نویلم  لبق 236  نم  لقألا  ىلع 

ماع دعب  عقوملا  ّملستو   ، هیلع لاھنت  تارامثتسالا  تأدب  ءانثألا  هذھ  يف 
OMIDYAR NETWORK ،MARC نم رالود  نویلم  ًابيرقت 2.8  هقالطنا  نم  فصنو 
ىلإ نم 30  كلمي  زور  نفیك  ًایلاحو   GREYLOCK PARTNERSو ANDREESSEN

. عقوملا نم   % 40

: عقاوملا حاتتفاب  ماق  هنأ  زور  نع  فرعُي  امو 

ةیعامتجالا رابخألل  فورعملا  ریھشلا  عقوملاو   REVISION3، POWNCE
.DIGG عقوم  SOCIAL-BOOKMARKING WEBSITE ةیلیضفتلاو

ًالعفو  ، رخآ ًاعقوم  حتفیس  هنأب  دافأ   DIGGNATION عقوم زور  حتتفا  امدنعف 
عقوملا قالطإ  مت   SHAWN ALLEN و LEAH CULVER DANIEL BURKA عم

http://Compete.com


نيودتلاو ةیعامتجالا  تاكبشلل  عقوم  وھو  ویلوي 2007 . / زومت يف 27  ديدجلا 
. ءاقدصألا نیب  تالصولاو  تافلملاو  لئاسرلا  لدابتل  وھو   . ةرغصملا

ثالث ىلإ  ةیعامتجالا  رابخألل   DIGG.COM عقوم عیب  مت  ویلوي 2012  / زومت يف 
عقوملا ةرادإ  قيرف  كلذ  يف  امب  ةكرشلا -  لك  نأ  نیح  يف   . نیلصفنم نيرتشم 
يلعفلا قاطنلا   ، رالود نویلم  لداعي 15  امب  تعیب  عارتخالا -  تاءارب  نم  ددعو 

. رالود فلأ  ةكرشل BETAWORKS بـ 500  اھعیب  مت  ( TRAFFIC  ) حفصتلا ةكرحو 

عم تاضوافملا  نم  ةریخألا  لحارملا  يف  تناك  يف 2008  لجوج  نأ  ركذُي 
. متت مل  ةقفصلا  نكل   . يكيرمأ رالود  نویلم  غلبمب 200  هئارشل   ،DIGG.COM عقوم

نع كارتشالا  نكمم  ناكو   ، لماك ماع  ةدم  اتابلا  ةلحرم  يف  ناك  عقوملا 
ياب يأ  عقوم  ىلع  هعیب  مت  ىتح  اھیلع  ًایلاع  ناك  بلطلاو   ، تاوعدلا قيرط 

رياني 2008. / يناثلا نوناك  يف 22  ناك  يلعفلا  قالطإلاو 

عقوملا ةكلیھ  ةداعإب   BETAWORKS ةكرش تماق  سطسغأ 2012  / بآ يف 
.. بيولا ملاع  ىف  عراستملا  روطتلا  مدخیل   ، لماك لكشب 

ةجردلاب روصلا  معديو   ، ًازیمم نوكیس  هنأب  هل  ةكلاملا  ةكرشلا  تّحرصو 
. نیمدختسملا رجض  ریثت  ةيراجت  تانالعإ  يأ  ىلع  ىوتحي  نلو   ، ىلوألا

، ماسقألاو تاحفصلا  عیمج  تلمش  عقوملا  ىلع  تأرط  ىتلا  تارییغتلا 
ةبسنلاب امأ   . ةثيدح رابخأو   ، ةیبعش رابخأو   ، ًاتيوصت ىلعأ  رابخأ  ىلإ  عقوملا  مِّسُقو 

نم هترھش  بستكا  يذلاو  عقوملا  لمع  ساسأ  ّدعُي  يذلا   ، تيوصتلا ماظن  ىلإ 
تيوصتلا ىف  نورمتسیس  نیمدختسملا  نإ  ةكلاملا : ةكرشلا  تلاق  دقف   ، هلالخ
ةیناكمإ ىلإ  ةفاضإ   ، لضفأ لكشو  بولسأب  نكلو   ، ةیفیكلا سفنب  رابخألا  ىلع 

. يعامتجإلا لصاوتلا  لئاسوو  رتيوتو  كوب  سیف  ىلع  رابخألا  ةكراشم 

http://Digg.com
http://digg.com
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ام كاج 

( نوي – ام  ) وأ

سسؤم

ام كاج 

يھ هذھ  تنرتنإلا -  يف  ةقلامعلا  ةسمخلا  نیب  نم  نوكن  نأ  ديرن  نحن  »
«. انتيؤر

يف ةيراجتلا  لامعألا  لاجم  يف  ةدئارلا  تنرتنإلا  عقاوم  دحأ  وھ  اباب  يلع 
نم 69 رثكأ  همدختسيو  ماع 1999،  ينیص  ةيزیلكنإ  ةغل  ملعم  هسسأ   ، ملاعلا



يف عقوملا  ةيادب  تناك   . ةقطنمو ةلود  نم 240  رثكأ  نم  لجسم  مدختسم  نویلم 
وھ اھو   ، ةیلودلا تاقفصلا  يصنتقمو  نیینیصلا  نیعنصملا  راغص  مضت  مئاوق )  ) لكش
ققح ثیح   ، تنرتنإلا تاكرش  خيرات  يف  يلوأ  ماع  باتتكا  ربكأ  يناثب  ىظحي  مویلا 

ماع 2007. رالود  رایلم   1.7

ًاعقوم أشنأ  ًاماع  وذ 42  ام ) كاج   ) وأ نوي ) ام –   ) ةینیصلا ةیسنجلا  وذ  باشلا 
نم ءارشل 40 %  وھاي )  ) ةینقتلا قالمع  هیلإ  بذتجاو   ، ةینورتكلإلا عقاوملا  ربكأ  نم 

ةعومجمل ًاكلم  نیصلا  وھاي  تحبصأ  لباقملا  يفو   ، رالود نویلمب  ةصاخلا  هتكرش 
. هنع ثدحتي  عیمجلا  حبصأو   ، هدلب مسا  عفر   . اباب يلع 

رتویبمكلا نع  تامولعم  يأ  هيدل  نكي  مل  ًاماع  رمع 30  يف  عقوملا  حتتفا  نیح 
نوكت نأب  هفدھو  هرارصإب  ًالئاھ  ًاحاجن  ققح  اذھ  عمو   ، ةجمربلا وأ  تنرتنإلا  وأ 

. ًاروطتمو ًامدقتم  ًادلب  نیصلا 

ZHEJIANG ةظفاحمب ربمفون 1964  / يناثلا نيرشت  رھش  يف  نیصلا  يف  دلو 
.HANGZHOU ةدلب

ىلع صرح  اذلو   ، ةيزیلكنإلا ملعت  ىلع  ام  كاج  ریقفلا  ينیصلا  لفطلا  رصأ 
يف ةقیقد  ةدم 40  ةریغصلا  هتجارد  بكري  نأ  ىلع  ةقحال  تاونس  ينامث  ىدم 
يتلا  ، وز ـ جناھ ةنيدم  برق  قدنف  ىلإ  اھب  عرھيو   ، ًاریطم وأ  ًاوحص   ، موي لك  حابص 
حایسلاب ّجعي  قدنفلا  ناك   . ياھغنش ةنيدم  بونج  نم  لیم  دعب 100  ىلع  عقت 
يقلتب اودعس  اذل  ؛  هتابس نم  ضھانلا  ينیصلا  نینتلا  ىلإ  فرعتلل  نیمداقلا 

يف ةيزیلجنإلا  ةغللا  ملعتي  نأ  ديريو   ، ًادیج ةقطنملا  فرعي  ينیص  ىتف  تامدخ 
امیف كاج  ریكفت  ةقيرط  ىف  رثألا  میظع  اھل  ناك  ةینامثلا  تاونسلا  هذھ   . لباقملا

. ریكفتلاو ةعزنلا  يملاع  هتلعج  ذإ   ، دعب

كاج تعد  ةیلارتسأ  ةلئاع  عم  اھمھأ   ، ةریثك تاقادص  اھنع  جتن  تاونسلا  هذھ 
ىرجم تریغ  ًاموي  كاج 31  ىضمأ  ثیح  ماع 1985،  فیص  يف  ایلارتسأ  يف  اھترايزل 
ملعت ثیح   ، نیصلا هدلب  جراخ  اھیف  جرخي  يتلا  ىلوألا  ةرملا  تناك  اھنإ  ذإ   ، هتایح
بوعش دعسأ  اھلھأ  نأو   ، ملاعلا يف  دلب  ىنغأ  يھ  نیصلا  نأ  هتسردم  يف 
هریكفت ةقيرط  ریغتتل   ، لوصولا راطم  نم  جرخ  نیح  اذھ  لك  ریغت   ، عبطلاب  . ضرألا

. مویلا ىتح 

هنكل  ، نیترم ةعماجلا  لوخدل  لھؤملا  رابتخالا  يف  هبوسر  نم  مغرلا  ىلع 
ةعماج  ) هتنيدم يف  ىوتسملا  ثیح  نم  ةعماج  أوسأ  لوخدل  لھأت  ةثلاثلا  يف 

ماع هجرخت  دنع   . ًّايوناث ةيزیلجنإ  ةغل  سردم  حبصیل  سرد  دقو   ،( وز ـ جناھ يملعم 
هبتار ناكو   ، ةعماجلا يف  سرّدیل  جيرخ  نیب 500  نم  هیلع  رایتخالا  عقو   ،1988



جرختي نأ  كاج  ةینمأ  تناك   . اھتقو ًارالود  ىلإ 15  نیب 12  ام  حوارتي  يرھشلا 
، ىودج نود   ، ةدع فئاظول  مدقت  دقو   ، هھباش ام  وأ  قدنف  يف  لمعلاب  قحتليو 

. ةدئاف امنود   ، يكاتنك لاحمل  ماعلا  ريدملا  ریتركس  لمعیل  مدقت  هنإ  ىتح 

ةكرش سسأ   ، تاونس سمخ  رم  ىلع  ةعماجلا  يف  هسيردت  ءانثأ  يف 
ءابطألل ةيودأ  عیب  ةلواحم  يف  هلمكأب  ًاماع  ىضقو   ، وزجناھ يف  ةمجرت 
ًامجرتم ةیكيرمألا  ةدحتملا  تايالولا  ىلإ  رفاس  ماع 1995  نكل   . تایفشتسمللو

نويد اھل  ناكو   ، يكيرمأ كيرش  عم  ةكارش  يف  لوخدلا  تدارأ  ةینیص  ةكرشل 
لجرلا هسبح   ، هنكسم يف  ریخألا  ىلإ  كاج  بھذ  نیح  نكل   ، هیلع ةقحتسم 

ربع ىوس  خفلا  اذھ  نم  كاج  ُجَْني  ملو   ، حالسلا ديدھت  تحت  نیموي  ةدم  كانھ 
يف ينیصلا  هكيرش  كاج  حبصي  نأ  ىلع  هعم  قافتالاو   ، اذھ لامعألا  لجر  ةاراجم 
يأ ققحتت  مل  عبطلابو   ، هدلب ىلإ  هتدوع  روف  تنرتنإ  ةكرش  سسؤي  نأو   ، نیصلا

. حالسلا ديدھت  تحت  ةدوقعملا  تاقافتالا  هذھ  نم 

، هل ءاقدصأ  ثیح  لتایس  ىلإ  رفاسو   ، ةنحملا هذھ  نم  كاج  جرخ  امدعب 
لوأ تنرتنإلا  ةكبش  ىلإ  هل  قيدص  دي  ىلع  كانھ  فرعت   ، ثدح ام  مھل  صق  امدعبو 
يأ ةردن  وأ  ةلق  ظحالو   ، هتایح يف  ةرم  لوأ  وھاي  عقوم  يف  ثحبلا  برجو   ، ةرم

. نیصلا هدلب  نع  تامولعم 

ةصاخلا ةمجرتلا  ةكرشل  طیسب  عقوم  میمصت   ، هقيدص عم  نواعتلاب  كاج  برج 
ةعساتلا ةعاسلا  مامت  يف  هعفرو  هنم  ءاھتنالا  دعب  نكل   ، ًاحیبق میمصتلا  ءاج   . هب

ةيديرب لئاسر  سمخ  ىقلت  دق  كاج  ناك   ، ءاسم ةسماخلا  لولحبو   ، ًاحابص
رظتني يذلا  بصخلا  مجنملا  اذھ  ىلإ  كاج  تھبن  ةعرسلا  هذھ   . هتكرش صوصخب 

. هلغتسي نم 

يف ةرغث  كانھ  نأ  دجو  دقل   ، ةركفلا هتبجعأ  نأ  هل  ققحت   ، كاج ةدوع  دعب 
. اھؤلم بجي  نیصلا 

تارالودلا نم  نافلأ  هتمیق  ام  هبراقأ  نم  ضرتقاو   ، هتفیظو نم  لاقتسا 
، ديدشلا يتامولعملا  صقنلا  اذھ  دسي  عقوم  میمصتل  تنرتنإ  ةكرش  سیسأتل 

تاكرشلا فتاوھ  نيوانع  اھیف  عضوو   ، ةینیصلا ءارفصلا  تاحفصلل  عقوم  ءانبب  ماقو 
. اھماقرأو

رھش يف   CHINESE YELLOW PAGES وأ نیصلا  تاحفص  عقوملا  ىمسو 
اھنیح  . نیصلا يف  عقاوملا  لوأ  نم  عقوملا  اذھ  ناك  ماع 1995  نم  ليربإ  / ناسین
كلذ ىتحو   ، ينورتكلإلا ديربلا  وأ  رتویبمكلاب  ةقالع  هل  ام  لكب  ًالھاج  كاج  ناك 
اھتقو هسفن  فصي  وھو   ، قالطإلا ىلع  حیتافم  ةحول  سمل  دق  نكي  مل  نیحلا 



عقاوم میمصت  يف  كاج  أدب   . هرودب ىمعأ  رمن  رھظ  ىلع  بكري  يذلا  ىمعألاب 
. ةینیصلا تاكرشلل  تنرتنإ 

ةبارق اھعم  سفانت  دقو   ، ةیموكحلا ةینیصلا  تالاصتالا  ةكرش  كاج  سفانم  ناك 
عم ةكرشلا  يف  رالود  فلأ  غلبم 185  رامثتسا  ماعلا  اھريدم  ضرع  ىتح   ، ماع
اي  . هتایح يف  كاج  انیع  هیلع  تعقو  ام  ربكأ  لاملا  نم  مكلا  اذھ  ناكو   ، كاج
راكفأ نم  ًاریثك  لعج  ام   ، كاجل كاذ  يموكحلا  كيرشلا  تاوصأ  ددع  قاف   ، فسألل
ةياھن يف  ةلاقتسالا  ىلإ  كاج  رطضا  ىتح   ، ةیطارقوریبو ًاضفر  اھفتح  ىقلت  كاج 

. رمألا

. ةرادإلا قح  هدقفت  ةكارش  يف  اھتقو  نم  لوخدلا  ضفرو   ، سردلا كاج  ملعت 
ةديدج ةیموكح  ةعومجم  رادأ  ثیح   ، نیكب ةمصاعلا  يف  لمعلل  ًاضرع  لبق  اھدعب 
ىلإ كاج  فرعت   ، ةفیظولا هذھ  لالخ  نم   . ةینیصلا ةینورتكلإلا  ةراجتلا  ةیمنت  ضرغب 

. میظعلا نیصلا  روس  ریخألا  ةرايز  لالخ   ، وھاي عقوم  يسسؤم  دحأ   ، غناي يریج 
. اھنم ةدافتسالا  تقو  ءاج  ىتح  ةدماخ  تلظ  ةفرعملا  هذھ 

رھش يف  اذلو   ، ةینورتكلإلا ةراجتلل  ةصاخلا  هتكرش  سسؤي  نأ  كاج  ملح  ناك 
مھعم ثدحتو   ، هتقش ىلإ  هترادإ  يف  ًالماع  اعد 18  ماع 1999  نم  رياربف  / طابش
ةلواط ىلع  مھلاومأ  روضحلا  عیمج  عضیل   ، هذھ هتكرشل  هتيؤر  نع  نیتعاس  ةدم 

. اباب يلع  عقوم  سیسأتل  رالود  فلأ  ةبارق 60  نیعماج   ، شاقنلا

، ًالھس ًامسا  اھل  دارأو   ، ةیملاع ةكرش  دارأ  هنأل  ؟  مسالا اذھ  كاج  راتخا  اذامل 
راعش وھو   ، مسمس اي  حتفا  ةلمجب  سانلا  هنرقي  ًامسا   ، ةلوھسب هتباتك  نكمي 
كلت قوفت  يتلا  زونكلا   ، ةیفخملا نیصلا  زونك  ةراغم  باب  حتفي  يذلا   ، اباب يلع  عقوم 

! هسفنب عقوملا  راعش  ممص  كاج  نأ  فيرطلا  نكل   ، ةلیلو ةلیل  فلأ  ةصق  يف 

نم مغرلا  ىلع  ةایحلا  دیق  ىلع  اباب  يلع  ةكرش  رارمتسا  ببس  كاج  وزعي 
نكي مل   ، سیسأتلا دعب  لام  يأ  مھيدل  نكي  مل  ةثالث : بابسأ  ىلإ  ةبعصلا  ةيادبلا 
نأ ىلع  ًادیج  اوصرح  مھنكل   . لمع ةطخ  يأ  مھيدل  نكي  مل   ، ةمزاللا ةینقتلا  مھيدل 

. قیقدلا حیحصلا  ناكملا  يف  لاملا  سأر  نم  رالود  لك  بھذي 

دعب الإ  اھنم  اولقتني  ملو   ، كاج نكسم  يف  ةئشانلا  ةكرشلا  لمع  رقم  ناك 
سشاس نامدلوج  ةعومجم  نم  رالود  نیيالم  هردق 5  يلام  ليومت  ىلع  مھلوصح 

ىلع مھلوصح  دعب  قحاللا  عسوتلا  هبقعأ  مث  ماع 1999  ةياھن  يف  ةيرامثتسالا 
7 ، ًّایموي ةعاس  لمعلا 12  ماظن  ناك  ماع 2000 . رالود ) نویلم   20  ) يتآلا ليومتلا 

. ةلصاوتم رھشأ  ةتس  ةدم   ، مالعإلا لئاسو  نع  ًامامت  ًادیعب   ، عوبسألا يف  مايأ 



كاج ممص   . ًالوأ لیمعلا   ، يلحم حبر   ، ةیملاع ةيؤر  خسار : ءيشب  كاج  نمؤي 
لصحتل همدقت  يذلا  ام   ، حبرتلا ةیلآ  كلذب  دوصقملا   ) هتكرشب صاخلا  حبرلا  جذومن 
لامعألا عاطق  ةدعاسم  ىلع  ًابصنم  ةكرشلا  زیكرت  ناك  هل .) يلام  لباقم  ىلع 

ام يھ  ةيؤرلا  هذھ  نأب  كاج  نمؤيو   ، حبرلا ىلع  ةطسوتملاو  ةریغصلاو  ةئشانلا 
ىرخألا ةلثامملا  عقاوملا  تزكر  نیح  يف   ، مویلا ىتح  رارمتسالا  هعقومل  تنمض 

. لاملا بسكل  ىربكلا  تاكرشلا  ىلع 

نم ریثك  لعف  املثم   ، اكيرمأ نم  لامعأ  ةرادإ  جذومن  اباب  يلع  ةكرش  خسنت  مل 
ةدوج ىلع  تزكر  لب   ، ةینورتكلإلا ةراجتلا  ىلع  نيدمتعملا  نیینیصلا  لامعألا  لاجر 
مل اذإو   ، ةمدخلا ىلع  لصحتل  طغضا   ) ، طیسب فدھ  قیقحت  ىلعو   ، ةمدخلا
ىلع ةمئاق  كاج  ةيؤر   . ةجلاعملا بجاو  ءابھ  هاري  كاج  ناك   ،( رمألا كلذ  ققحتي 
يلام لباقم  لیصحت  يف  اھدعب  أدبي   ، تاونس ثالث  ةدم  ًاناجم  ةديدج  ةمدخ  ميدقت 
ميدقت نقتتو   ، نیمدختسملا تابغر  ةكرشلا  مھفت   ، ةرتفلا هذھ  لالخو   ، اھل

. ةمدخلا

ءاج عسوتلاف   ، ةطلغو ةطلغ  فلأ  عقوم  اباب  يلع  هعقوم  ىلع  كاج  قلطُي 
يذلا و 2001،  يماع 2000  تنرتنا  عقاوم  ةعاقف  راجفنا  ءاج  ىتح   ، ةياغلل ًاعيرس 
لاملا ناك  ماع 2002  هنإ  ىتح   ، مھيدل نیلماعلا  ضعب  حيرست  ىلإ  مھرطضا 

، فصنو ماع  ةدم  لمعلا  يف  رمتستل  طقف  اھیفكي  ةكرشلا  ةدصرأ  يف  يقبتملا 
لباقم نود  ًاناجم  هتامدخ  نولمعتسي  عقوملا  يف  نیكرتشملا  نم  ریثك  ناكو 
ماعف  ، بسحو اذھ  سیل   . لاملا ىلع  لصحي  فیك  لمعلا  قيرف  فرعي  ملو   ، يلام
يف لامعألا  عاطق  باصأو   ، غنوك غنوھو  نیصلا  سراس  سوریف  ءابو  برض   2003

. لتقم

لكشب هميدقت  نیصلا  وردصم  عیطتسي  جتنمب  ءيجملل  كاج  عفد  رمألا  اذھ 
ةديازملل  TAOBAO.COM عقوم  ، اكيرمأ يف  نيرتشملا  تاجایتحا  يبلي 

ءودھب ةینیصلا  قوسلا  لخدي  ناك  يذلا   ، ياب يإ  عقوم  رارغ  ىلع   ، ةینورتكلإلا
ًاماع نكل   ، دحاو رالود  وھ  يونسلا  اباب  يلع  حبر  ناك  ماع 2002  ةياھن  يف   . اھتقو
ةیلاع تاكرشلا  نم  مویلا  اباب  يلع  حبصأ  ىتح   ، ًاریثك فقوملا  نسحت  ماع  دعب 
ماظنو  ،( ياب يلع   ) ينورتكلإ عفد  ماظنو   ، ينورتكلإلا ديربلا  ةمدخ  مدقي   ، ةیحبرلا
لدابتل ًاعقومو   ،( اباب يلع   ) يرتشملاو عئابلا  عمجي  ًّایملاع  ًاقوسو   ،( واب وات   ) ةديازم

. تامدخلا نم  ریثكلا  كلذ  ریغو   ،( امام يلع   ) ةینیصلا تنرتنإ  عقاوم  تانالعإ 

وھ اباب  يلع  عقومل  ةبعصلا  ةيادبلا  تارثع  نم  كاج  هملعت  يذلا  سردلا 
. عادبإلاو راكتبالا  ىلع  ةردقلاو  میقو  ةيؤر  هدنع  لمع  قيرف  هيدل  نوكي  نأ  ةرورض 

دمتعت نأو   ، كفدھ ىلع  ًازكرمو  ًاھبتنم  ىقبت  نأ  كیلع   ، مجحلا ریغص  نوكت  امدنع 

http://taobao.com


. حجنتل ةصرفلا  كيدل  لاز  امف   ، ملستست مل  اذإو   ، كتوق كلقع ال  ىلع 

ديزملا ىلع  لوصحلل  ءيش  لعف  هیلع  نأ  كاج  كردأ   ، كلذ نم  مغرلا  ىلع 
هيدل يوق  كيرش   ، يوق كيرش  نع  ثحبي  أدب  اذلو   ، اباب يلع  عقومل  راوزلا  نم 
تلخد فصتنم 2005  يف  اذلو   . تارايزلا نم  ریبك  ددع  دیلوت  هل  نمضي  ثحب  كرحم 
ةمیقلا تلعجو   ، رالود رایلم  اھردق  ةقفص  يف   ، اباب يلع  عم  ةكارش  يف  وھاي 

ىلع وھاي  لوصح  ىلع  قافتالا  ىرج   . رالود تارایلم  اباب 4  يلع  ةكرشل  ةیلامجإلا 
يف  ،( تارارقلا ىلع  تيوصتلا  دنع  لقأ  ةبسن  عم   ) اباب يلع  مھسأ  نم   % 40

ةیكلملا هذھ   ، اباب يلع  ىلإ  وھاي  عقوم  نم  ةینیصلا  ةخسنلا  ةیكلم  لقن  لباقم 
. رالود نویلم  رادقمب 700  اھتمیق  تردق 

، اھدض بیھرلا  وھاي  سفانت  ببسبف   ، ياب يإ  ةكرشل  ركشلاب  كاج  نيدي 
يف ياب  يإ  لشف  ببس  كاج  وزعي  كلذك   . اباب يلع  عم  اھتقفص  ىلع  وھاي  تقفاو 
اھتقو نیصلا  نكل   ، نیصلا ىلإ  يكيرمألا  اھلمع  جذومن  لقن  اھتلواحم  ىلإ  نیصلا 
نیصلا يف  تنرتنإلل  ةیتحتلا  ةینبلا  نإو   ، دامتعالاو نامتئالا  تاقاطب  فرعت  نكت  مل 
ةرئاطب ياب  يإ  ةرماغم  كاج  هبشي   . ةدحتملا تايالولاب  ةنراقم   ، ةفیعض تلاز  ام 

. لیحتسم رمأ  وھو   ، ریغص يسردم  بعلم  يف  طوبھلا  ديرت   ، وبماج باكر 

حمسي ةینورتكلإ  ةراجت  ماظن  ءانب   ، يھ امك  تلاز  ام  مویلا  ىلإ  كاج  ةيؤر 
هجوت وھو   ، ةكبشلا ىلع  ةراجتلا  يحاون  لك  ةسراممب  نیعئابلاو  نيرتشملل 

تاديازملل ًاعقوم  قلطأو   ، وھاي عقوم  عم  ةكراشم  يف  تنرتنإ  ربع  ثحبلا  ریفوتل 
ةیعامتجالا ةئیبلا  ریغي  نأو   ، ةفیظو نویلم  داجيإ  كاج  ديري   . ينورتكلإلا عفدللو 

. ملاعلا يف  ينورتكلإ  قوس  ربكأ  سسؤي  نأو   ، نیصلل ةيداصتقالاو 

، اباب يلع  ةایح  يف  ًاّدج  ةمھم  ةوطخ  ةصروبلا  يف  ةكرشلا  مھسأ  حرط 
لاوحأ نسحت  دنع   ، ةكرشلا مادقأ  تابث  دعب   ، ةبسانملا ةصرفلا  تناح  امنیح  تءاج 

ماع نم  ربمفون  / يناثلا نيرشت  رھش  يف   ، ةخسارو ةيوق  ةرادإ  دي  ىلعو   ، قوسلا
لوأ يف  اھردق 190 %  ةدايز  ةكرشلا  مھسأ  ققحتل   ، غنوك غنوھ  ةصروب  يفو   2007

. لوادتلل اھحرط  نم  موي 

ریثك ةایح  يف  ًاباجيإ  رثؤي  ءيش  لعف  وھ  هتایح  يف  ءيش  مھأ  نأ  كاج  دكؤي 
. نیصلا يف  تنرتنإلل  ربكألا  دجلا  بقل  كاج  لمحي   . نیصلا روطت  يفو   ، رشبلا نم 

ةراجتلا يف  ریھشلا  عقوملا   JACK MA اباب يلع  سسؤم  هلاق  ام  اذھ 
ةسمخلا نیب  نم  نوكن  نأ  ديرن  نحن  : » CNNـ لا عم  هعم  ةلباقم  يف  ةینورتكلإلا 

«. انتيؤر يھ  هذھ  تنرتنإلا -  يف  ةقلامعلا 
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ينورتكلإلا سوباز 

ياش ينوت 

مت  ، تنرتنإلا ربع  ةيذحألا  عیب  يف  صصختم  عقوم  وھ  هفرعي  ال  نمل  سوباز 
. رالود نویلب  ةمیقب 1.2  نوزامأ  لبق  نم  ًاریخأ  هیلع  ذاوحتسالا 

يف قدنف  لوح  يشمي   NICK SWINMURN نرومنيوس كین  ناك  ماع 1999 
يوحي دحاو  رجتم  ناكو   ، ةيذحألا نم  جوز  نع  ثحبي  وھو   ، وكسیسنارف ناس 
نوللا يوحي  رخآ  رجتم  ناكو  بولطملا  نوللاب  سیل  نكلو   ، هل بسانملا  ليدوملا 



نم يشملا  يف  ًاليوط  ًاتقو  كین  ىضمأو   ، حیحصلا ساقملاب  سیل  نكلو   ، بولطملا
. ءاذح ءارش  نود  لزنملا  ىلإ  طبحم  وھو  داع  ةياھنلا  يفو   ، رجتمل رجتم 

لشف ًاضيأ  نكل  تنرتنإلا  تاحفص  يف  ءاذحلا  نع  ثحبلل  كین  داع  لزنملا  يف 
قيرط نع  ةيذحألا  عیب  يف  ةصتخملا  رجاتملا  نم  ریثكلا  دوجو  نم  مغرلا  ىلع 
صاخ ةئزجت  عیب  رجاتم  دجوي  نكي  مل  هنأ  هابتنالل  تفاللا  ءيشلا   . تنرتنإلا

. ةيذحألا عیبل  ىربكلا  تاكرشلاب 

وھو  TONY HSIEH ياش ينوت  هقيدص  عم  هعورشمل  ةيادبلا  نوكت  نأ  ررقو 
. عقوملا ريدي  يذلا  لقعلاو  ًایلاح  عقوملل  يذیفنتلا  سیئرلا 

تحت ًّایمسر  ةكرشلا  تقلطأ  وینوي  / ناريزح يف  ةيذحألا  رجتمل  ةيادبلا  تناك 
ZAPPOS.COM سوبازل مسالا  ریغت  مت  رھشأب  اھدعب   SHOESITE.COM مسا
عیب ىلع  رصتقي  ال  ىتحو   ، ةینابسإلا ةغللاب  ةيذحأ )  ) ةملك نم  ةبيرق  ةملك  يھو 

. طقف ةيذحألا 

لضفأ ریفوتب  موقي  ةيذحألل  صاخ  عقوم  ءاشنإ  ىلع  ةمئاق  ةركفلا  تناكو 
لضفأ ميدقت  فدھب  كلذو   ، تاليدوملاو ماجحألاو  ناولألاو  تارایخلا  لكو  عاونألا 

دعب ةسبلألا  عاونأ  عیمج  لمشت  نأ  لب   ، ةيذحألا عیب  لاجم  يف  طقف  سیل  ةمدخ 
. قالطنالا نم  ةدم 

اكيرمأ تالماعم  نم  مايألا 30 %  نم  موي  يف  نوكي  نأ  عقوملل  هتيؤر  تناكو 
لضفأب تاكرشلا  نم  ءارشلا  سانلا  عیطتسي  نأو   ، تنرتنإلا ىلع  ةئزجتلا  عیبب 

يف تنرتنإلا  ىلع  لوألا  رجتملا  سوباز )  ) نوكي نأو   ، لولحلا لضفأو  تامدخلا 
. ةدحتملا تايالولا 

يف أشنو   ، يونیلإ يف  ربمسيد 1973،  / لوألا نوناك  يف  ياش  ينوت  دلو 
لصحو  ، درافراھ ةعماج  يف  جرخت   . لامعأ لجر  وھو   . وكسیسنارف ناس  ةقطنم 

. رتویبمكلا مولع  يف  سويرولاكبلا  ةداھش  ىلع 

نس يف  ةدحتملا  تايالولا  ىلإ  لقتناو   ، ارتلجنإ يف  نرومنيوس  كین  دلو 
يف اینروفیلاك  ةعماج  يف  جرختو   . اینروفیلاك جیلخ  ةقطنم  يف  أشنو   ، ةعباسلا

ماع 2006. سوباز  ةكرش  نرومنيوس  رداغ  ماع 1995 . اربراب  اتناس 

تعفترا ماعو 2001،   . رالود نویلم  غلبت 1.6  سوباز  تادئاع  تناك  ماع 2000 
. رالود نویلم  ىلإ 8.6  لصتل   ، ًّايونس اھتاعیبم  فاعضأ  ةعبرأ  نم  رثكأ  سوباز  تاعیبم 

http://ShoeSite.com


، ةیلامجإلا تاعیبملا  نم  رالود  نویلم  سوباز 70  تاعیبم  تلصو  ماع 2003، 
. اھتاداريإ ةدعاق  نم  يف 25 %  لثمت  يذلا   ، نحشلا ضیفخت  نع  يلختلا  متو 

، تاعیبملا يلامجإ  نم  رالود  نویلم  سوباز 184  تاعیبم  تغلب  ماعو 2004، 
ايوكیس ترمثتسا  يذلا   ، يرامثتسالا لاملا  سأرل  ىلوألا  ةرودلا  ىلع  تلصحو 

نم اّھراقم  سوباز  تلقن   ، اھسفن ةنسلا  كلت  يفو   ، رالود نویلم  بـ 35  لاتیباك 
. ادافین  ، نوسردنھ ىلإ  وكسیسنارف  ناس 

، ةيونسلا سوباز  تادئاع  تفعاضت   ، ةمداقلا ثالثلا  تاونسلا  ىدم  ىلعو 
عاستا متو  ماع 2007 . لولحب  ةیلامجإلا  تاعیبملا  نم  رالود  نویلم  ىلإ 840  لصتل 

لكو  ، تاعاسلاو  ، سبالملاو تاراظنلاو  دیلا  بئاقح  نوزخملا  لمشیل  سوباز  قاطن 
. لافطألا صخي  ام 

، ةيونسلا تاعیبملا  نم  رالود  رایلم  ىلإ  سوباز  تاعیبم  تعفترا  ماعو 2008، 
. ةكرش لضفأو 100  ةورث  ىلعأك  مقرلا 23  لمحت  ةرم  لوأ  تحبصأو 

، نوزامآ رھشألا  عقوملا  ةرسأ  ىلإ  مامضنالل  سوباز  تططخ  ماع 2009 
ماع دعبو   ، رالود رایلم  ةقفصلا 1.2  ةمیق  تغلبو   ، قافتالا اذھب  ةیعونلا  ةلقنلا  تناكو 

ةنورملا اھيدل  نوكیل  ةجاحلا  ّسمأ  يف  ةكرشلا  تناكف   ، سوبازل ریبك  ومن  ثدح 
ضغبو  ، سوباز ةلئاع  ةلظم  تحت  تاكرش  رشع  ىلإ  ةكرشلا  تمسق  كلذل  ؛  عیبلل
ىلع عیبلا  لاجم  يف  ىلوألا  نوكت  نأ  مئادلا  ةكرشلا  يعس  ناك  ةینبلا  نع  رظنلا 

. ىرخأ تاجتنملو  صاخ  لكشب  ةيذحألل  تنرتنإلا 

قيرط نع  ءارشلاب  مدختسملا  عنقي  هنأ  سوباز  رجتم  حاجن  لماوع  نمو 
عقوملا مدقي  نأ  بجي  اذل  ؛  اھسایق ىتح  وأ  اھبيرجت  وأ  ةعطقلا  سمل  نود  تنرتنإلا 

اضر مدع  لاح  يف  جتنملا  عاجرتساو  لادبتسالل  تالیھستلاو  تازیملا  نم  ریثكلا 
ىلع تدعاس  يتلا  لماوعلا  نم  ریثكلا  سوبازل  ناك  انھ  نم   ، جتنملا نع  نوبزلا 

( ةمدخلا نم  معد   ) اھراعش ىلع  ةكرشلا  تبتك  ذإ   ، ةدیجلا ةمدخلا  اھنمو :  ، هحاجن
عقوملا ةطاسبو   ، ةكرشلا لمع  ساسأ  وھ  امنإ   ، ءالمع ةمدخ  مسق  سیل  وھو 

وأ لمي  نأ  نود  ةليوط  ًاددم  قوستلاو  ءاقبلا  عیطتسيو   ، قوستملا نیع  حيرت  يتلا 
مل لاح  يف  جتنملا  عاجرتساو   ، ةجعزملا ناولألا  وأ  ةیشالفلا  تاكرحلا  نم  بعتي 
نأ دعب  هعاجرتسا  كنكمي  لماك  رھش  ةدملو  هنع  ًایضار  نكت  مل  وأ  جتنملا  كبجعي 
ال ةسبلألل  قوستملا  نإ  يأ   ، ًاسوملم ًاجتنم  مدقي  عقوملا  نأل  ًارظن  ؛  هيرتشت
، تنرتنإلا ىلع  عقوم  نم  هئارش  دنع  هسملو  جتنملا  يف  نعمتلا  عیطتسي 
يف تنك  امنيأ  كل  ًاناجم  هنحشب  عقوملا  لفكتيو   ، هل كئارش  دعب  جتنملا  لیصوتو 

ةعرسو  ، ةصاخ تاءانثتسا  وأ  بلطلل  ىندأ  مجح  دوجو  مدع  عم  ةدحتملا  تايالولا 



، يرتشملل جتنملا  لوصو  ةعرس  يف  رثؤي  ال  بلطلل  يناجملا  نحشلاو  لیصوتلا 
، ةيراجتلا تامالعلا  ددعتو   ، كیلإ جتنملا  لصي  ىتح  مايأ  نم 4 - 5  بلطلا  جاتحيو 
نم ةریبك  تایمك  يرتشي  لب   ، ةنیعم ةكرش  تاجتنمل  صصخم  ریغ  عقوملاف 

عقوملا ىلع  اھضرعيو   ، هيدل اھنزخيو   ، ةروھشملا تاكراملاو  ةجتنملا  تاكرشلا 
لك لمشي  يأ   ، جتنم فلأ  وحن 11  عقوملاب  تاجتنملا  يلامجإ  غلبيو   ، اھبلط نیح 

تابسانملا لكبو  عقوملا  اھمدقي  يتلا  ةیمویلا  ضورعلا  كلذكو   . هءارش ديرن  ءيش 
. نیقوستملل بذج  لماع  يھو   ، ةنیعم ةیمك  كئارش  لاح  يفو 

يف يكيرمأ  رالود  رایلم  نم  رثكأ  سوباز  عقومل  ةيونسلا  تاعیبملا  تغلب  دقو 
. اھدحو اكيرمأ 
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يعامتجالا لصاوتلا  ةكبشب  فرعُي   ، تنرتنإلا ةكبش  ىلع  عقوم  وھ  نإ  دكنیل 
. لامعألاب ةصاخلا 

يف يلعفلا  لیغشتلا  أدبو  رب 2002  ـــــ م ـــ سيد / لوألا نو  ــ ناك يف  س  ـــ ِّسُأ
. ةینھم لصاوت  ةكبش  هفصوب  ًاساسأ  عقوملا  مدختسيو  ويام 2003،  / رايأ  5



هلو  ، اینروفیلاك  ، ویف نتنوام  ةنيدم  يف  نإ  دكنیل  ةكرشل  سیئرلا  رقملا  عقيو 
. نلبدو  ، ندنلو  ، كرويوینو  ، وغاكیشو  ، اھاموأ يف  ةدع  بتاكم 

ةیناملألاو ةیسنرفلاو  ةيزیلجنإلا  اھنم   ، ةیملاع ةغل  بـ 19  رفاوتم  عقوملا 
. ةینابایلاو ةیكرتلاو  ةیسورلاو  ةیلاغتربلاو  ةینابسإلاو 

لبقتسم ةءارق  يف  ًاقابس   REID HOFFMAN نامفوھ دیير  ناك  ماع 1997، 
اذھ يف  لئاوألا  نم  ناك  ةدعاوم  عقوم  أشنأ  نیح   ، ةیعامتجالا تنرتنإلا  عقاوم 
لثم  ، ةلثامم عقاوم  يف  رامثتسالا  نم  هعنمي  مل  اذھ  هعقوم  نكل   ، رامضملا

. اھریغو  ، ركیلفو  ، كوبسیفو  ، رتسدنرف

ةيالوب دروفناتس  ةنيدم  يف  سطسغأ 1967  / بآ يف 5  نامفوھ  دیير  دلو 
هنأ نم  مغرلا  ىلعو   ، ةریھشلا دروفناتس  ةعماج  يف  جرختيو   ، ةیكيرمألا اینروفیلاك 

، فئاظولا نم  ددع  نیب  دیير  لقنت   . ًّایعماج ًاذاتسأ  نوكي  نأ  دارأ  هبابش  علطم  يف 
ىلوألا ةصاخلا  هتكرش  سسأ  مث   ، وستیجوفو لبأ  ىدل  ناك  ام  اھنم 

مل اھدعب   ، ةدعاوملا عقومل  اھصصخ  يتلا  نيرخآ  ةكراشمب   SOCIALNET.COM
عقوم ةرادإ  سلجم  نمضو  ةئشانلا  ةكرشلا  هذھ  يف  لمعلل  لقتني  نأ  يف  ددرتي 

. لاب ياب 

مھیلإ بلطو   ، نيرمثتسملا لباق  نیح  دیير  نأ  فئاظولا  نیب  لقنتلا  اذھ  ببس 
اذك رود  يف  تلمع  لھ  لثم   ، ةدع ةلئسأ  هولأس   ، ةصاخلا هتكرش  سیسأتل  لاملا 
لك بتك  الإ  هنم  ناك  امف   ، كلذ ریغو  ؟  ةینویلم دادعأب  جمارب  عيزوتب  تمق  لھ   ، اذكو
اھنم بستكي  ةریبك  تاكرش  يف  لمعلاب   ، اھنع ةباجإلل  دھتجي  أدبو   ، ةلئسألا هذھ 

. ةیلمعلا ةربخلا 

نیيالم ىلإ  لصت  فیك  لوألا : هسرد  ملعت   ، ةدعاوملا عقوم  قلطأ  نیح 
حلفت مل  ؟  مھنم نیيالملا  تارشع  ىلإ  اھدعب  مث   ، تنرتنإلا ربع  نیمدختسملا 
هیلع نیعت  اذل  ؛  لاؤسلا اذھ  نع  ةحیحصلا  ةباجإلا  ىلع  روثعلا  يف  ىلوألا  هتكرش 

. لاب ياب  ىرخأ : ةفیظو  ىلإ  لاقتنالا 

تسیل تاعماجلا  نأ  انل  نیبتي  انھ  نمو   ، سرد ثیح  دروفناتس  ةعماج  ربع 
ملس يقرت  ىلع  كدعاست  يعامتجا  كیبشت  ةاون  يھ  لب   ، بسحو ملع  رود 

. ةراجتلاو لامعألا 

ىلإ لقتنا   ، نیمدختسملا نیيالم  عمج  يف  ىلوألا  دیير  ةكرش  تلشف  نیح 
عاطق نع  تامولعملا  ضعب  ىلإ  جاتحا  وھف   ، ةریثك ءایشأ  ملعتي  أدب  ثیح   ، لاب ياب 

يموكحلا فییكتلا   ، ةنمآلا عقاوملا  ةرادإ   ، لیصحتلاو ديدستلا  قرط   ، كونبلا

http://Socialnet.com


نم ًاعم  ةریغصلا  ءازجألا  عمجي  فیك  ملعتي  دیير  ناك   . كلذ ریغو  ةیلاملا  تالماعملل 
. ربكأ ةفیظو  يدؤي  ریبك  ءزج  عنص  لجأ 

عقوم ءاشنإ  يف  ریكفتلا  يف  دیير  أدب   ، ياب يإ  ةكرش  ىلإ  لاب  ياب  عیب  دعب 
ربمسيد 2002 / لوألا نوناك  يف  سسأ  اذل   ، نیيذیفنتلاو لامعألا  عاطقل  يعامتجا 
دیير لصح  ويام 2003 . / رايأ يف  ًّایمسر  هقلطأو   ،LINKEDIN.COM نإ دكنیل  عقوم 

. لاب ياب  عقوم  عیب  نم  نیمس  بیصن  ىلع 

تأدب نیحو   ، عقوملا سیسأت  قيرف  يف  ًاوضع  دیير 13  عمج   ، ةيادبلا يف 
مھفراعمو مھئاقدصأ  نم  ةوعدب 112  ـ 13  لا ءالؤھ  ماق   ، لمعت عقوملا  تایلآ 

اوؤدب  ، ًانویلم عقوملا 75  يف  نیكرتشملا  ددع  قوفي  مویلا   . عقوملا يف  كارتشالل 
ـ 13. لا ءالؤھ  نم 

يماع 2003 - 2004)  ) تقولا كلذ  يف  لمعلا  قيرف  نیب  ةدئاسلا  حورلا  تناك 
حورلا هذھ  ؟  كرتشم نویلم  ىلع  لصحن  فیك  لاؤسلا : ةباجإل  داھتجالا  يھ 
جئاتن يطعتف   ، ةمیق تاذ  جئاتن  يطعت  يكل  دھتجت  ثحبلا  تایمزراوخ  تلعج 
رمع نم  لوألا  ماعلا  ناك  دقل   . نیكرتشملا ددع  ةدايز  ىلع  قيرفلا  دعاست  ةیباجيإ 
نأب ًافوغش  دیير  ناك   . عقوملا يف  لمعلا  تایلآ  ريوطتو  نیسحت  ماع  ( 2003  ) عقوملا

، نوكباشتيو ًاعم  نولعافتي  نویلملا  ءالؤھ  لعجي  مث   ، كرتشم نویلم  ىلع  لصحي 
. نویلملا ءالؤھ  ىلع  حُّبرت  جذومن  ينبي  مث 

بلطل يلام  لباقم  بلط  لالخ  نم  ماع 2005  حبرلل  ىلوألا  ةلواحملا  تناك 
لباقم يرودلا  يلاملا  كارتشالا  ماظن  ربع  ةیناثلا  مث   ، فئاظو لغشل  نیمدقتم 

، تانالعإلا ًاریخأ  مث   ، يناجملا كرتشملا  اھیلع  لصحي  يتلا ال  تامدخلا  نم  ديزملا 
لعج ام   ، هلك ملاعلا  نم  ةفلتخم  عاقب  نم  اوؤاج  عقوملا  يف  نیكرتشملا  نأ  ةصاخ 

ةلوؤسم تانالعإلا  دئاوع   ، مویلا  . مھمامأ تانالعإو  تاياعد  عضول  ةریثك  صرف  كانھ 
ىربكلا تاكرشلا  ءارش  نم  يتأت  امنیب 30 %   ، عقوملا حابرأ  يلامجإ  نم  نع 30 % 

عیب نم  يتأت  ةیقبلا  امنیب   ، نیفظوملا بسنأ  نع  ثحبلل  عقوملا  تامدخل 
ًاریثك رثأتي  ال  عقوملا  تلعج  لخدلا  عيونت  يف  ةقيرطلا  هذھ   . ةيونسلا تاكارتشالا 

. تنرتنإلا تانالعإ  دئاوع  عجارتت  نیح 

اھمھأ  ، عقوملا يف  تالكشملا  ضعب  دیير  فشتكا  هعمو  ماع 2006  ءاج  مث 
هیلع نأ  ةیناثلاو   ، ربكأ دئاوع  بلجي  يكل  هعیسوتو  كلذ  نم  ربكأ  هلعج  ىلإ  هتجاح 

، ىنعمب  ، يئانثلا ىلإ  يداحألا  هاجتالا  نم  عقوملا  يجمربم  ریكفت  ةقيرط  ليوحت 
ةرظنلا هذھ   . كلذ ىوس  ءيش  الو   ، ثحبلا تایمزراوخ  هتفیظو  ًالثم  جمربملا  اذھ 

، كلذك  . رمتسملا روطتلاو  ةسفانملا  لظ  يف  ةصاخ   ، مویلا ملاع  يف  يدجت  دعت  مل 

http://Linkedin.com


سمت ةديدجلا  ةركفلاف   ، ًاعم قرفو  ةدع  ماسقأ  نواعت  بلطتت  ةديدجلا  راكفألا  تناك 
ذیفنت ًانكمم  نكي  ملو   ، ةیتاذلا ةریسلا  تاحفصو  نيوانعلاو  ثحبلا  ةیئزج  ًالثم 
نوكي نأ  بلطت  اذھو   ، ًاعم ماسقألا  هذھ  لك  لمع  بجو  لب   ، لحارم ىلع  ةركفلا 

. هسفن تقولا  يف  ةدع  رواحم  ىلع  نولمعي  نوجمربم  دیير  ىدل 

لثم  ، هقيرف نمض  لمعلل  ةحجانلا  ءامسألا  ضعب  بلج  يف  دیير  حجن  اھدعب 
ىلإ مضناو   ، ًاریخأ لجوج  ءاول  كرت  يذلا   DEEP NISHAR راشین بيد  ریھشلا 
يان ناد   CEO يذیفنتلا ريدملا  كلذك   ، تاجتنملا ريدم  بئان  بصنم  يف  نإ  دكنیل 
ىلإ نیيالم  نم 9  عقوملا  يف  نیكرتشملا  ددع  ةدايز  يف  مھسأ  يذلا   DAN NYE
امھاضق طقف  نیماع  لالخ  اذھ  لك  رادقمب 900 %،  ةكرشلا  دئاوع  دازو   ، ًانویلم  35

نم ديزملا  مضو  عسوتلا  ىلع  ةكرشلا  تدعاس  لوقعلا  هذھ   . ةكرشلا عم 
. ءالمعلا نم  ديزملا  نم  رثكأ  بارتقالل  ابوروأ  يف  بتكم  حتفو   ، نیلماعلا

/ راذآ يف  ًاديدحتو  اھقالطإ  نم  تاونس  دعب 3  حابرألا  ققحت  نإ  دكنیل  تأدب 
تارامثتسالا كلت  عومجم  غلب  ىتح  ةدع  تارم  اھیف  رمثُتسُا  دق  ناكو  سرام 2006 .

تماق وینوي 2008،  / ناريزح يفو  رياني 2011 . / يناثلا نوناك  يف  رالود  نیيالم   103
ءارشب 5 % ىرخأ  ةيرامثتسا  تاكرشو   ، زرنتراب كوليرغو   ، لاتیباك ايوكیس  ةكرش 
. رالود رایلم  وحنب  ةكرشلا  مییقت  مت  اھدعب   ، رالود نویلم  لباقم 53  ةكرشلا  نم 

تلصحو  ، ادنلريأ يف  نلبد  يف  يبوروألا  اھرقم  نإ  دكنیل  ةكرش  تحتف  و2010 
( يس لإ  لإ  تنمجنام  لابولغ  رغيات   ) ةكرش نم  ًارامثتسا  رالود  نویلم  ىلع 20 
لوأ نع  هسفن  ماعلا  يف  ةكرشلا  تنلعأو   . رالود يرایلم  وحنب  نإ  دكنیل  تِّمیُقو 
تناك يتلا  ةزیمملا  تايوضعلا  تنّسحو   ،( كوبس مإ   ) ةكرش ىلع  اھل  ذاوحتسا 

. عقوملا يف  تاكارتشالا  لمجم  نم  اھتبسن 1 % 

ردياسنإ يلاف  نوكیلیس  تماق  هسفن  ماعلا  نم  ربوتكأ  / لوألا نيرشت  يفو 
. ةئشان ةینقت  ةكرش  لضفأ 100  ةمئاق  يف  رشاعلا  بیترتلا  يف  نإ  دكنیل  عضوب 

يواست ةصاخلا  قاوسألا  يف  ةكرشلا  ةمیق  تناك  ربمسيد  / لوألا نوناك  يفو 
. رالود رایلم   1.575

فرص 10 ىلإ  دیير  رطضا  هعمو   ، ةیملاعلا ةیلاملا  ةمزألا  دھش  ماع 2008  نكل 
ةكرش / عقومل ةیلامجإلا  ةمیقلا  ردقت  مویلاو   . ةكرشلا يف  نیلماعلا  يلامجإ  نم   %
ةياھن يف  رالود  نویلم  اھردق 17  ةيونس  دئاوعب  رالود  يرایلم  رادقمب  نإ  دكنیل 

.2008

اھتمیق 154.6 تغلب  طقف  تانالعإلا  نم  ًاحابرأ  نإ  دكنیل  تققح  ماع 2011 
. رالود نویلم  هسفن 139.5  ماعلا  يف  هحابرأ  تغلب  يذلا  رتيوت  ةزواجتم   ، رالود نویلم 



ملاع يف  اھحاجن  ةدايز  ىلإ  ةجیتن  ةكرشلا  حابرأ  تداز  نم 2011  عبارلا  عبرلا  يفو 
. ةیعامتجالا تاكبشلا 

يرس مقر  نویلم  براقي 6.4  ام  ةنصارق  قرس  وینوي 2012  / ناريزح يف 
، اھءاضعأ نإ  دكنیل  ترذح  مث   ، تنرتنإلا ىلع  اھورشنو  نإ  دكنیل  يمدختسمل 

. مھتافلمب ثبعلل  ًابنجت  ؛  ًاطایتحا ةيرسلا  مھماقرأ  رییغت  مھنم  تبلطو 

يمیلقإلا اھبتكم  نیشدت  نع  نإ  دكنیل  تنلعأ  ربوتكأ 2012  / لوألا نيرشت  يف 
. ایقيرفإ لامشو  طسوألا  قرشلا  ةقطنم  يف  ةكرشلا  لامعأ  ةرادإل  يبد  يف 

ناك ول  امك  ركفي  نأ   ، صاخلا هعورشم  قالطإ  يف  ركفي  نمل  دیير  ةحیصن  امأو 
ةدع رزج  ىلع  وسرت  نأ  ىلإ  ةجاح  يف  ةنیفسلا  هذھ   ، رحبلا روبعل  ةنیفس  دوقي 
دوقولا ةباثمب  لاملا  اذھ  لمعي  ثیح   ، ليومتلا يھ  رزجلا  هذھ   ، هذھ اھتلحر  لالخ 
اھعیبت يتلا  تاجتنملا  ةفیظو  امأو   . راحبإلا يف  ةنیفسلا  رارمتسا  نمضي  يذلا 

دافن لبق   ، رزجلا هذھ  لثمل  ةنیفسلا  لوصو  نامض  يھف  ةئشانلا  ةكرشلا  هذھ 
. دوقولا

نم هیلع  نیلخادلا  لوصو  نإ  دكنیل  عقوم  عنم  ماع 2009  هنأ  نزحملا  نم 
يبرع عقوم  يأ  نأ  ينعت  ةمولعملا  هذھ  ابوكو .) ناريإ  كلذكو   ) نادوسلاو ايروس 
ةدئاف ام  لأسي : ًائراق  لعلو   . ًاریبك ًالابقإ  دجیس  نيدلبلا  نيذھب  طقف  صتخي  لثامم 
بكوك ىلع  نیلماعلا  نیفظوملا  ةیبلاغل  ةینھملا  ریسلا  مضي  يعامتجا  عقوم 
كفصوب كتفیظو   . ام ًاجتنم  عیبت  ةديدج  ةكرش  تسسأ  كنأ  ضرتفن  انعد  ؟  ضرألا

ضرع ديرت  تنأ  نآلا   . جتنملا اذھ  عیبل  مویلا  لاوط  لمعلا  ةديدج  ةكرش  سسؤم 
لصتس فیك   ، كجتنمل ةجاح  يف  اھارت  ةكرش  يف  ءارشلا  ريدم  ىلع  جتنملا  اذھ 
دكنیل عقوم  يف  ثحبت  وأ   ، هتدعاسم بلطتو   ، قيدصب لصتتس  ؟  ءالؤھ لثم  ىلإ 

. كجتنمب ةفدھتسملا  ةئفلا  عم  لصاوتلا  بلطتو   ، نإ

لیحرلا ديرتو   ، كتفیظو يف  يلاحلا  كريدم  عم  كربص  دفني  نیح   ، رخآ فقوم 
، ةایحلا نم  وأ  ةعماجلا  نم  كل  ءاقدصأ  نع  نإ  دكنیل  يف  ثحبت  أدبتف   ، رییغتلاو
. لضفأ ةصرف  نع  ًاثحب  مھعم  لصاوتت  مث   ، يفیظولا ملسلا  مھب  ىھتنا  نيأ  رظنتو 
يف رھظت  اھلعجیس  هیف  ةینھملا  كتریس  ضرعو  عقوملا  يف  ككارتشا  درجم  نإ  لب 
ریبك باب  اذھو   ، اھیلإ مامضنالل  ددج  نیفظوم  نع  ةثحابلا  تاكرشلا  ثحب  جئاتن 

! تاكرشلا هءارو  يرجت  فظوم  كنأ  تابثإو   ، تاذلا ريوطتل 

ةكرشلا ىلع  اھذاوحتسا  نع  نإ  دكنیل  تنلعأ  رياربف 2012  / طابش يف 24 
لوصحلا ىلع  موقت  حفصتملل  ةفاضإ  لمعب  تماق  يتلا   RAPPORTIVE ةئشانلا

مث  ، كوب سیفو  رتيوت  لثم   ، ةیعامتجالا تاكبشلا  نم  لصاوتلا  تامولعم  ىلع 



. لیمیجلا ديرب  يف  اھعضو 

SLIDESHARE ىلع اھذاوحتسا  نع  نإ  دكنیل  تنلعأ  ويام 2012  / رايأ يف 3 
مویلا  . رالود نویلم  ذاوحتسالا 119  ةمیق  تغلب   ، حئارشلا ضرع  ةمدخ  مدقت  يتلا 

. ًّايرھش رئاز  نویلم  نم 30  رثكأ   SLIDESHARE راوز ددع  غلبي 

سدآ تكرياد  نإ  دكنیل  ةمدخ  قالطإ  نع  ةكرشلا  تنلعأ  فصتنم 2008  يف 
ربع ةياعرلا  لاكشأ  نم  لكش  نع  ةرابع  يھو   LINKEDIN DIRECT ADS

. عقوملا يف  نالعإلا 

قالطإ يف  اھططخ  نع  نإ  دكنیل  تنلعأ  ربوتكأ 2008  / لوألا نيرشت  يف 
دعب ودبي  ثیح   ، تاكرشلا ىلإ  تاكرشلا  نم  صصخیسو   ، اھتمدخل ديدج  جذومن 

. تانالعإلا نم  نإ  دكنیل  اھینجت  يتلا  كلت  نم  ربكأ  ًاحابرأ  ققحیس  هنأ  هرابتخا 

دكنیل تنلعأ  ثیح   ، تيوصتلاو عالطتسالل  نإ  دكنیل  ةمدخ  يھو   ، ىرخأ ةزیم 
رثكأ اھنم  دیفتسیل  تاتيوصتلا  ةمدخ  قالطإ  نع  ربمسيد 2011  / لوألا نوناك  يف  نإ 

. عقوملا يف  ةدوجوم  ةعومجم  نویلم  نم 

قلعتت  ، ةيوق تاجتنم  ةعومجم  نإ  دكنیل  تقلطأ  ربمفون  / يناثلا نيرشت  يفو 
مھتبراقم مھف  نم  لمعلا  باحصأ  نكمت  لئاسو  ةحاتإو  تاكرشلا  تاحفص  ثيدحتب 
ةديدجلا ةزیملا  حیتت   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . ةديدج بھاوم  فیظوت  يف  اھريوطتو 
عقوملا يف  نیكرتشملل  ةصرف  ( ENDORSEMENTS تایصوت -   ) مسا لمحت  يتلا 
هرودب اذھو   ، ةینھملا مھتءافكل  ًاقفو  ةنیعم  ةفیظول  مھئاقدصأ  ضعب  حارتقا  نم 
تارارق ذاختا  نم  مھنكمت  لمشأ  تامولعم  فیظوتلا  يريدمو  لمعلا  باحصأ  حنمي 

. ةديدج بھاوم  مض  يف  ریكفتلا  دنع  ةمساح 

نم 175 رثكأ  وینوي 2012  / ناريزح يف  نإ  دكنیل  عقوم  يف  نیلجسملا  ددع  غلب 
نيرشت رھش  يف  تساكتناوك  ةكرش  بسحب   ، ةلود نم 200  رثكأ  نم  وضع  نویلم 

نم ديرف  رئاز  نویلم  نم 42.7  رثكأ  ًّايرھش  هروزي  نإ  دكنیل  نإف  ربوتكأ 2012  / لوألا
. ملاعلا ءاحنأ  نم  ديرف  رئاز  نویلم  نم 117.2  رثكأو   ، اكيرمأ لخاد 

لوصو نع   LINKEDIN نإ دكنیل  تنلعأ  رياني 2013  / يناثلا نوناك  يفو 10 
. ملاعلا لوح  میلقإو  دلب  يف 200  نویلم  نم 200  رثكأ  ىلإ  اھیمدختسم  ددع 

ةیكيرمألا ةدحتملا  تايالولا  تلتحا   ، ةكبشلا ىلع  ًادوجو  رثكألا  لودلا  نع 
نومیقملا ةكبشلا  ومدختسم  لكشیل   ، مدختسم نویلم  بـ 74  ىلوألا  ةبترملا 

نمو  ، مدختسم نویلم  بـ18  دنھلا  اھتبقعأ  مث  هتبسن 37 %،  ام  اكيرمأ  يف 



نویلم براق 11  يذلا  هسفن  نیكرتشملا  ددعب  ليزاربلاو  ةدحتملا  ةكلمملا  امھدعب 
يلكلا ددعلا  نم  اھتصح  تناك  يتلا  ادنك  ةكبشلا  تركذ  ًاریخأو   ، مدختسم

. نیيالم نیمدختسملل 7 

ىلإ  ، ةكبشلا مادختسا  يف  ًاومن  لودلا  عرسأل  ةمئاق  يف   ، نإ دكنیل  تراشأو 
ةكبشلا ىلإ  لوصولا  نع  امأ   ، ایسینودنإو ایبمولوك  مث  عرسألا  يھ  ایكرت  نأ 

، لاغتربلاو ليزاربلا  اھدعب   ، لوألا زكرملا  نیصلا  تلتحاف  ةلومحملا  ةزھجألا  ةطساوب 
. ایلاطيإو دنھلا  مث 

لك نامدختسم  لامعألا  ةكبش  ىلإ  مضني   ، نإ دكنیل  تاءاصحإ  بسحبو 
. ًّایموي ديدج  وضع  لدعمب 172.800  يأ   ، ةیناث

زربأب ةمئاق  يف  ىلوألا  ةبترملا  يف  اھتامدخو  تامولعملا  ةینقت  عاطق  ءاج 
تامدخلا عاطق  مث   ، ةكبشلا يمدختسم  نیب  عمجت  يتلا  تاعانصلاو  فرحلا 

، ًاعبار تایجمربلا  عاطق  مث   ، ثلاثلا زكرملا  يلاعلا  میلعتلا  لاجم  لتحاو   ، ةیلاملا
. تالاصتالا ةسدنھ  ًاسماخو 

نإ دكنیل  فصوب  كیلبابير ) كت   ) ةینورتكلإلا ةراجتلا  ةلجم  تماق  يف 2011 
ةيدنلريألا وكيإ ) غننفيإ   ) ةفیحص تداشأو   . ينھملا لصاوتلل  ةیلعف  ةادأ  اھفصوب 
تفصوو  . ةینھملاو ةيراجتلا  تاقالعلا  زيزعت  يف  ةریبكلا  اھتدئاف  ىلع  نإ  دكنیلب 
فئاظولا نع  نیثحابلل  ةدیفمو  ةروطتم  ةادأ  رثكأ  اھنأب  نإ  دكنیل  سبروف )  ) ةلجم

. ةینھملا لامعألاو 

يف راد  شاقن  ببسب  نیصلا  يف  نإ  دكنیل  تِبجُح  رياربف 2011  / طابش يف 
نأ ببسب  هبجح  ًاعقوتم  ناكو   ، نیصلا يف  نیمسایلا ) ةروث   ) ىلإ وعدي  عقوملا 
يذلا رتيوت  ىلإ  لوصولا  يف  نإ  دكنیل  نومدختسي  اوناك  نیصلا  يف  نیضراعملا 

. دحاو موي  دعب  نإ  دكنیل  نع  بجحلا  ِكّكُفو   . ًاقباس بجُح 

ءاكرشو نیفظوم  نع  ثحبلل  ةیبھذ  ةصرف  نإ  دكنیل  عقوم  نأ  ىرأ   ، ًاریخأ
ىلع مدقتتو   ، ةیسفانت ةزیم  ىلع  لصحتل   ، كقيرف ىلإ  مھمضت  نیعمال 

. نیسفانملا
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بلطلا بسحب  ةیكيرمألا  مالفألا  دوزم  يھ   NETFLIX سكیلفتین ةكرش 
، يبيراكلا رحبلا  ةقطنمو  ةیبونجلاو  ةیلامشلا  اكيرمأ  نم  لكل  تنرتنإلا  ىلع 

اھرقم عقيو   . ادنلنفو جيورنلاو  كرامندلاو  ديوسلاو  ادنلريأو  ةدحتملا  ةكلمملاو 
. اینروفیلاك  ، سولجنأ سول  يف  سیئرلا 



نع ًالطاع  ًاماع  نبا 37   REED HASTINGS زقنتساھ دير  ناك  ماع 1997 
ماع دعب  طقف  ( PURE SOFTWARE  ) ىلوألا هتكرش  نم  هتصح  عاب  نأ  دعب  لمعلا 
هسفن لغشي  نأ  دير  لواح  ماع 1996 . ريوتفوس  يراتأ  ةكرش  عم  اھجمد  نم  دحاو 

يف ةكراشملاو   ، میلعتلا ريوطت  يف  ةكراشملاو  مالفألا  ةدھاشمب  ةدملا  هذھ  يف 
ةنیمث ةصرف  نع  ًاثحب  ؛  رجاتملاو لامعألا  ریس  ظحالي  لظو   ، ةیباختنالا تالمحلا 

. اھصنتقیل

نم  APOLLO 13 ملیف رجأتسا  هنأ  دير  يسن  ماع 1996  نم  ام  موي  يفو 
رجتملا همرغف   ، عیباسأ هعاجرإ 6  يف  رخأتو   BLOCKBUSTER روھشملا رجتملا 

، رجتملا اذھ  ةوق  ىدم  يف  ركفي  دير  ذخأ   . قیضلاو جرحلا  هل  ببس  ام  ًارالود ! بـ 40 
، مالفألا نم  هفیعض  ةلیكشتو   ، راجئتسالل ةليوط  فوفص  هنئابز : لماعي  فیكو 
طيرش ءارش  ةمیق  فاعضأ  تامارغو   ، ةرجأتسملا مالفألا  عاجرإ  يف  ةدقعم  ةقيرطو 
دوجو ىلع  ةيوق  تامالع  هذھ  لك   . ءالمعلاب ّصغي  رجتملا  لازي  كلذ ال  عمو   ، ملیفلا

. ةراجتلا نم  عونلا  اذھل  مخض  قوس 

فوفص ىلإ  جاتحت  ال  ةحيرم  ةقيرطب  مالفألا  ریجأت  ةركف  دير  لاب  يف  ترطخ 
لحم ةرايز  ىلإ  جاتحت  الو   ، ملیفلا راجئتسا  ةدمل  نیعم  ّدح  كانھ  سیلو  ةليوط 
رثكأ ةزیمم  هتركف  نوكت  نأ  دارأو   . ديربلا ربع  كلذ  لك  لب  عاجرإلا  وأ  راجئتسالل 
مالفألا عیمج  لعجو   ، ربكأ ًاجاور  ىقلت  يتلا  مالفألا  نم  لضفأ  ةلیكشت  هریفوتب 

. نيرخآلا دنع  ًایلاح  دوجوم  وھ  امم  صخرأ  دحوم  رعسب 

عم اینروفیلاك   ، يلاف ستوكس  يف  ماع 1997   NETFLIX ةكرش دير  سَّسأ 
نم بسانملا  ملیفلا  راتخت   . طقف اكيرمأ  يف  ديربلا  ربع  مالفألا  ریجأتل  هل  قيدص 
وأ موي  لالخ  ديربلا  ربع  كیتأیف   ، تنرتنإلا ربع  هبلطتو  ةيادبلا ) يف   ) ملیف نیب 900 
وھ كیلع  ام  لك  ملیفلا  ةداعإ  يف  كتبغر  دنع   . عاجرإلل رخآ  فرظ  هعمو   ، نیموي

ةیلمعلا  . ديربلا قيدانص  دحأ  يف  هعضوو  قفرملا  فرظلا  يف  ملیفلا  صرق  عضو 
دير ىنمتي  امك  يرجت  رومألا  نكت  مل  كلذ  عمو   ، ةلوھسلاو ةحارلا  يف  ةمق  تناك 

ةعجشم ماقرأ  ىلإ  لقألا  ىلع  وأ   ، هتاحومط ىلإ  لصت  مل  تاعیبملاف  بحيو ! 
. ًالیلق

: نیسیئر نیببس  ىلإ  لصوت  ىتح   ، بابسألا نع  ثحبيو   ، ركفي دير  أدب 
جاتحیف  ، ديربلا ربع  اھبلطو  تنرتنإلا  ربع  مالفألا  رایتخا  ىلع  اوداتعي  مل  نئابزلاف 
ةیفیك ىلع  مھمیلعتو  هجتنم  ىلع  ءالمعلا  فيرعتو  ربصلا  ىلإ  هنم  رمألا 
ءاقدصألا ةبحصب  ّلاحملا  ففرأ  نیب  فوقولا  ىلع  اوداتعا  مھف   . همادختسا

رایتخا مث   ، دھاشمو ثادحأ  نم  اھیف  امو  مالفألا  نع  ثيدحلاو  ةفلغألا  ةدھاشمو 
نم تقولا  كلذ  يفو   DVD مالفأ رجؤي  هنأ  يناثلا : ببسلا   . نوري امك  بسنألا 



تویبلا بلغأ  يف  ةرشتنم   DVD ـ لا مالفأ  تالغشم  ةزھجأ  نكت  مل  نمزلا 
. ةیكيرمألا

يكيرمألا سیئرلا  ةحیضف  دير  لغتسا  ماع 1998  ربمتبس  / لوليأ رھش  يفو 
خسنب 10.000 ماقف   . يقيوستلا هفدھل  يكسيول  اكینوم  عم  نوتنیلك  لیب  قبسألا 

ةمیقب ةخسن  لك  ریجأتب  ماقو   ، ىربكلا میكحتلا  ةنجل  مامأ  هتدافإ  نم   DVD ةخسن
. نحشلا ةمیق  نيرالود  نیَتْنِس و 

ةمدخ  » ةركف هلاب  يف  ترطخف   ، هعورشمل ىرخأ  لولح  نع  دير  ثحب 
ةركفلا كلت  ًافصاو  دير  لوقي  يرھش » كارتشاب  تنرتنإلا  ربع  مالفألا  ةدھاشم 

اھنأ ملعأ  نكأ  مل  نكلو   ، ةئیس ةركف  نوكت  نل  اھنأ  ملعأ  : » اھقیبطت لواح  امدنع 
لعجو ماع 1999  ربمتبس  / لوليأ يف  اھذیفنت  يف  أدب  مث  ةمیظع .» ةركف  نوكتس 

نیكرتشملا نم  نأ 80 %  ةرھابلا  ةجیتنلا  تناك   . ًاّیناجم كارتشالل  لوألا  رھشلا 
! هیلي يذلا  رھشلا  يف  مھتاكارتشا  اوددج  ةمدخلاب 

هجو يف  تفقو  ةریبك  قئاوع  كانھف   ، ةلوھسلا هذھب  حجنتل  ةركفلا  نكت  مل 
ىلع ةمخض  تاحاسم  ىلإ  جاتحت  تنرتنإلا  ربع  مالفألا  ةدھاشم  نأ  اھنم : دير 

الإ تقولا  كلذ  يف  رفاوتت  نكت  مل  يتلا  ًادج  ریبك  ثودناب  تاذ  ةرقتسم  تارفریس 
لومم كيرش  نع  ثحبلا  ىلإ  هنم  رمألا  جاتحاف   . ًاّدج عفترم  رعسو  ردان  لكشب 

تاكرشلا عم  ةمربملا  دوقعلا  وھ  رخآلا : قئاعلاو   . تارفریسلا راجئتسا  معدیل 
نم ریثكلا  ىلإ  هنم  رمألا  اذھ  جاتحاو   . قوقحلل ةكلاملا  تاونقلاو  مالفألل  ةجتنملا 

فارطألا هذھ  عم  ةینضملا  تاضوافملاو  دھجلا  نم  ریثكلا  ىلإو   ، لاملاو تقولا 
. ةفلتخملا

ةمیقب 30 هتاردقو  هحومطو  هتركفب  بجعأ  ديدج  كيرش  نم  ًامعد  دير  ىقلت 
ریثك ماربإ  عاطتساو   . ةیجيورتلا اھضورعو  ةكرشلا  ءانب  يف  تمدختسا  رالود  نویلم 
رنراوو راتسيرت  ایبمولوك  لثم   ، مالفألل ةجتنملا  تاكرشلاو  تاونقلا  عم  دوقعلا  نم 

، ةیكيرمألا مھسألا  قوس  يف  هتكرش  ضرع  ماع 2000  فصتنم  يفو   . ويدیف موھ 
قيرط ىلع  اھریسو  اھحاجنو  ًّایلام  ةكرشلا  ةحص  نيرمثتسملل  ينعي  ام 

. لبأو لجوجو  تفوسوركيامك  ىربكلا  تاكرشلا 

نویلم نم 6.5  رثكأ   NETFLIX ةمدخ يف  نیكرتشملا  ددع  غلب  ماع 2006 
يف اھتمدخ  مدقت  ةكرشلا  تحبصأو   ، رالود نویلم  اھتاعیبم 997  تغلبو   ، كرتشم
اھنأ تنلعأو   . ةیكيرمألا ةدحتملا  تايالولا  بناجب  ةیبونجلا  اكيرمأو  ادنك  نم  لك 

. اینابسإ نم  ًاءدب  ماع 2012  نم  ةيادب  ابوروأ  يف  نیكرتشملل  اھتمدخ  رفوتس 

مالفألا نم  ناونع  مدقت 100.000  سكیلفتین  ةكرش  تناك  ماع 2009  لولحبو 



. كرتشم نیيالم  زواجتو 10   DVD ىلع

اھيدل نیكرتشملا  ددع  نأ  سكیلفتین  ةكرش  تنلعأ  ليربإ 2011،  / ناسین يفو 
تاداريإلا يلامجإ  غلب  ماع 2011،  لولحبو   ، ةدحتملا تايالولا  يف  غلب 23600000 

رياني 2013، / يناثلا نوناك  يفو   . رالود رایلم  لقألا 1.5  ىلع  سكیلفتین  ةكرشل 
كرتشم ينویلم  ىلإ  لصو  اھيدل  نیكرتشملا  ددع  نأ  سكیلفتین  ةكرش  تركذ 
ةبسنب تاداريإلا  تناك   ، كلذ ىلإ  ةفاضإو  ماع 2012  نم  عبارلا  عبرلا  لالخ  يكيرمأ 

. اھسفن ةدملل  رالود  نویلم  ىلإ 945   % 8

. يميإ ةزئاج  ىلع  سكیلفتین  تلصح  ویلوي 2013  / زومت يف 18 

نیتمھم نیتزئاج  ىلع  لصحو  ماع 1978  تایضايرلا  مسق  جيرخ  دير  نأ  ركذُي 
. نیماع ةدم  ارسيوس  يف  ًّايوناث  ًاسردم  لمع  مث   . هجرخت لبق  هسفن  هصصخت  يف 

صصخت يف  دروفناتس  ةعماج  نم  ریتسجاملا  ةسارد  ىھنأو   ، اكيرمأ ىلإ  داع  مث 
ماع  PURE SOFTWARE ىلوألا هتكرش  سسأ  ماع 1988 . رتویبموكلا  مولع 
ةمارغ هیف  ترثأ  كلذ  عمو   . رالود نویلم  بیصنب 750  ماع 1997  اھنم  جرخو   1991

.NETFLIX ةیلاحلا هتكرش  ئشنیل  ًارالود  ةمیقب 40 
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لوادج وأ  ًاصصق  ظفحيو  ئشني  عقوم  وھ  هفرعي  نمل ال   STORIFY يافيروتس
لثم يعامتجالا  لصاوتلا  عقاوم  مادختساب  ويدیفلا  ةطرشأو  روصلا  لثم   ، ةینمز
نم تاھويدیفلا  وأ  ركیلف  عقوم  ىلع  نم  روصلا  وأ  مارغتسنيإو   ، كوب سیفلاو   ، رتيوت
ةداعإ اھدعب  كنكمي  ةدحاو  ةصق  يف  تافلملا  هذھ  لك  جاردإ  متیل   ، بویتوي ىلع 

متو ماع 2010،  يافيروتس  عقوم  ءاشنإ  مت   . ءاقدصألا عم  اھتكراشمو  اھرشن 
ليربإ 2011. / ناسین يف  ةماعلل  هحاتتفا 

بساحلا مولع  يف  ریتسجاملا  لماحل  ماع 2009  يافيروتس  عقوم  ةركف  تتأ 
هلیجست دنع   . اكیجلب  ،LEUVEN ةعماج نم   XAVIER DAMMAN نامد رییفاخ 



نيريدملا  ، مالعإلا ریھاشم  نم  تاديرغتلا  نم  ًالئاھ  ًاّمك  ىأر   TWITTER يف
يرورضلا نم  هنأ  ىأر  اذھل   ، ديري ام  ةعباتم  ًابعص  ناك   ... ةيداعو ةمھم  تایصخشو 

ةعباتم  . ةعباتملا مدختسملا  عیطتسیل  دحاو  ناكم  يف  ةمھملا  تاديرغتلا  عمج 
مدختسي نمم  ریثكلا  كانھ  نكي  مل  اھنیح   . طقف مھملاو  هفارطأ  عیمجب  عوضوملا 

. دعب رتيوت  نيريدملا  وأ  ریھاشملا  عیمج  مدختسي  نكي  مل  يأ   . دعب رتيوت 

دعب ندنل  يف  ریبك  كنب  يف  لمع  عقوملا  يف  نامد  رییفاخ  ركفي  نأ  لبق 
اذھلو  ، ایجولونكتلاو رثكأ  مالعإلا  بحي  هنأو   ، هناكم اذھ  سیل  نأ  ىأر  هنكلو   ، هجرخت

. ملاعلا ریغي  عقوم  ءاشنإ  ةركف  تأدب 

.PUBLITWEET مسالا لمحي  هتركف  لوح  ًاعقوم  ًالوأ  أدب 

. رمتسم لكشب  هعقوم  ريوطت  متي  ىتح  ليومت  ىلإ  ةجاح  يف  نامد  ناك 
كانھ نكي  مل  ًالوأ  هنأل  ؛  ًّایلك هتركف  ضفر  متيو   ، هدلب  ، اكیجلب يف  ثحبلا  ةلحر  أدبيو 
رتيوتب نینمؤم  اونوكي  مل  نورمثتسملاو  ًاریثك   TWITTER مدختسي نم  لصألا  يف 
ةرتلف ىلع  دمتعت  يتلا  ماع 2009 ) نع  ثدحتن  نحن   ) هتركفب اونمؤي  ىتح 

. دحاو عقوم  يف  مھملا  عضوو   TWITTER

ينجل ةیناكمإو   BUSINESSMODEL لمع جذومن  كانھ  نكي  مل  هنأ  ًایناث 
ىلع رارمتساب  يبوروألا  رمثتسملا  هنع  ثحبي  ام  اذھو   ، عقوملا ءارو  نم  تادئاع 
سیلو قوسلا )  ) يف ًاضيأ  رمثتسي  نأ  نكمم  يذلا  يكيرمألا  رمثتسملا  سكع 

. لمعلا جذومن  طقف 

ًاریخأ ررقيو   ، ًاضيأ ركذت  ةدئاف  نود  كانھ  لواحو   ، سيراب اسنرف - ىلإ  بھذ 
طقف رھشأ  همامأ 6  ناك   . رھشأ ةدم 6  ازیف  بلطو   ، وكسیسنارف ناس  رفسلا 

. نيرمثتسم عانقإو  نكامألاو  كانھ  قوسلا  ىلإ  فرعتلل 

نيریثك عم  ثدحتلاو  نيرمثتسملاو  كانھ  وكسیسنارف  ناس  ىلإ  فرعتلا  دعب 
ال ال،  .. ال .. ال  » ىرخأ تاملكب  وأ   .. ابوروأ ىلإ  ةدوعلا  هیلع  نأ  عیمجلا  عمجأ   ، مھنم

ًاریخأ عیطتسیل  لواحي  يقبو   ، ملستسي مل  هنكل  كعورشم .» يف  رامثتسالا  ديرن 
غلبملا ناك   . رالود هل 10.000  عفد  يذلا  رھشأ !! دعب 5  نيرمثتسملا  دحأ  عانقإ 

عم عمتجيو   ، اكیجلبل ًاریخأ  دوعیل   . ًالیلق ىوقأ  قالطناو  ةيادبك  دیج  نكلو   ، ًاریغص
ناس ىلإ  ديدج  نم  رفسلا  دواعيو   ، ةديدج ازیف  بلطيو   ، ةنسلا سأر  ىلع  ةلئاعلا 

. وكسیسنارف

هكراشي كيرش   . جتنملل كيرش  داجيإ  تناك  هیلإ  ةبسنلاب  ةلبقملا  ةلحرملا 
. فغشلاو بحلاو  ةركفلاو   ، جتنملاب هسفن  مامتھالا 



PUBLITWEET عقوم نوروزي  نیمدختسملا  ضعب  طقف  ناك  ءانثألا  هذھ  يف 
ةیناثلا ةرملا  نكلو   ، عقوملا هیف  روزي  رئازلا  ةرم  لوأ  مھألا  سیل  هنأب  انربخیل 

، ًالیلق ناك  تيوت  يلبوب  راوز  ددع  نأل   . هیلإ رظنلا  بجي  ام  اذھو   . ةدوعلا يأ   .. ةثلاثلاو
. ةركفلا ىلع  ليدعتلا  ةرورضلا  نمو   ، دكؤملا نم  ناك   . أطخ كانھ  ناك 

بلطب أدب  اذھل   . ًائیس ناك  اذھو   ، عقوملا يف  لعافت  يأ  كانھ  نكي  مل  ًاضيأ 
تاملك  .. تازیم فیضي  أدب  اھساسأ  ىلعو  نیمدختسملا  نم   FEEDBACK
ًادقعم عقوملا  حبصأ  ةزیم  ءارو   ، ةزیم ءارو  ةزیمو  …. ، كيال  ، قیلعتلا  ، ًالثم ةیحاتفم 

. ًاددجم

لمعي يذلا   BURT HERMAN نامریھ تریب  وھ  ًاكيرش  هداجيإ  دعبو   ، اذھلو
. جتنملا ءانب  ةداعإو  ةلواطلا  لوح  هعم  سولجلا  ررق  سرب  دتیشوسأ  ةلاكو  يف 

نامریھ تریب  نألف   . يافيروتس ىلإ  مسالا  رییغت  وھ  هب  نانثالا  ماق  ام  لوأ 
لوادتت يافيروتس  ةملك  تناك   . مالعإلا يف  يرجي  امب  عالطا  ىلع  ناك  ًّایفحص  ناك 

. عقوملل مسالا  اذھ  رِیتخُا  اذھلو   ، نییفحصلا نیب  ةرثكب 

رومأو عقوملا  يف  صصقلا  ةفاضإ  ةتمتأو  كوب  سیف  ةفاضإب  نانثالا  ماق  ًاضيأ 
. اھلیصافت يف  سسؤملا  لخدي  مل  ةدع 

شنرك كیت  ةقباسم  يف  امدقتو  ويام 2009  / رايأ افلألا 5  ةخسنلا  اقلطأو 
اأدبو ربمتبس 2010 . / لوليأ يف  ةقلغملا  اتابلا  ةخسنلا  اقلطأو   ، ازافف  ، تبرسيد

؟ عقوملل لعافت  ةفاضإ  ةیفیك  يف  ًاضيأ  ناركفي 

رالود ينویلم  ىلع  عیمجلل  عقوملا  حتف  لبقو  ًاریخأ  الصح  ماع 2011 
ددع نوكيو   ، عیمجلل عقوملا  حتف  متي  الأ  ةسوردم  ةطخ  تناكو   . ًارامثتسا
طقف ددعلا  اذھ  اذامل  نورمثتسملا  لأس  نیح  يف   . ًادودحم نیمدختسملا 

ةعومجملو ةوعد  تحت  ًاحاتم  لازامو  قلغم  عقوملا  درلا : ناكف  ؟  عقوملا مدختسي 
. نیمدختسملا نم  ةریغص 

لیلقلا ددعلا  ببس  نع  نورمثتسملا  لأسو   ، ًاحوتفم عقوملا  ناك  نیح  امأ 
!! باوج كانھ  نوكي  نل  ؟  راوزلا نم 

يف ًاديدحت  اذھو   ، عیمجلل عقوملا  حتف  مت  رامثتسالا  ىلع  لوصحلا  دعب 
ليربإ 2011. / ناسین

ةقالطنالا نكل   . لمعلا نم  ریثكلا  همامأ  لازامو   ، عسوتو ومن  يف  عقوملا  نآلاو 



. ةيوقو ةدیج 

ًاعقوم لضفأ 50  نم  ًادحاو   STORIFY ّفنُص ليربإ 2011 . / ناسین رخاوأ  يف 
. ةیكيرمألا مياتلا  بسحب 

رابخألل  STORIFY ةیطغت يف  ةیمالعإلا  تاسسؤملا  تمدختسا  دقو 
ةیطغتل  STORIFY مادختساب يصوُأو   ، تاعامتجالاو تاباختنالا  لثم   ، ةيراجلا

CBC STORIFY مدختساو سقطلاو   ، ةلجاعلا رابخألاو   ، ةیعامتجالا تاكرحلا 
ندنل 2011 . يف  بغشلا  لامعأ  ةیطغتل 

، رمعلا نم  ةنس  نیب 25 - 34  ءاسنلا  نم   STORIFY يمدختسم مظعم 
. ةنس ( 65 - 55  ) نیب ام  مھرامعأ  حوارتت  نيذلا  لاجرلا  نم  نسلا  رابك  نم  كلذكو 



32

نوتسدوھ ويرد 

سسؤم

نوتسدوھ ويرد 

عبرأ ذنم  نحن  هانعنص  ءيش  عنص  ةلواحمب  ةلوغشم  تاكرشلا  هذھ  »
«. تاونس

ويدیفلا عطاقمو  كروصو  كتافلم  لیمحت  عیطتست  دحاو  عقومب  ملحت  لھ 
ءاوس  ، ةقيرط يأبو  ملاعلا  يف  ناكم  يأ  نم  اھیلإ  لوصولا  عیطتستو   ، كب ةصاخلا 



كل رفوي  يذلا  ریھشلا   DROPBOX عقوم  . لاقنلا كفتاھ  نم  مأ  كبساح  نم  تناكأ 
ىلع ( CLOUD STORAGE  ) يباحس نيزخت  عقوم  وھ   DROPBOX . ةمدخلا كلت 

ناكمإلابو  . تنرتنإلا ىلع  تانایبلاو  تافلملا  ظفح  هیمدختسمل  حیتي  تنرتنإلا 
ةنمازمو تنرتنإلا  ىلع  مدختسم  نم  رثكأ  نیب  تافلملا  لدابتل  ةمدخلا  لامعتسا 

نع كینغت  ةیصاخلا  هذھ   ، لومحم فتاھ  وأ  بوساح  زاھج  نم  رثكأ  نیب  تافلملا 
. ناكم لك  يف  كعم  شالف  ةركاذ  لمح 

DREW  ) نوتسدوھ ويرد  دي  ىلع  ماع 2007  جمانربلا  میمصت  مت 
.(ARASH FERDOWSI  ) يسودرف شارآو  ( HOUSTON

نیيالملا همدختسيو   ، يباحسلا نيزختلا  عقاوم  ربكأ  نم  ًادحاو  عقوملا  ّدعُي 
ةریبكلا تاكرشلا  ىتح  لب   ، تافلملا ةكراشمو  ظفحل  ملاعلا  لوح  سانلا  نم 

. اھتافلم ظفحل  ةمدخلا  هذھ  مدختست  تحبصأ 

نم ریبك  لكشب  ةبولطم  تافلملل  ةیباحسلا  ةنمازملاو  نيزختلا  تامدخ  ّدعُتو 
يف نوبغريو  ةدع  لاصتا  لئاسو  نوكلمي  نيذلا  كئلوأ  ةصاخبو  نیمدختسملا  لبق 

. قوسلا وأ  لزنملا  وأ  ةرایسلا  وأ  بتكملا  يف  ءاوس  مھلامعأ  ةعباتم 

ددع 2 ىتح  ًاناجم  ىلوألا  نیتقيرطب : تافلملا  ةفاضتسا  ةمدخ  جمانربلا  مدقي 
ةعوفدم ةمدخو  ةنیعم ) طورشب  تياباجیج  ددع 8  ىلإ  اھتدايز  ناكمإلاب   ) تياباجیج

، بساحلل لیغشت  مظن  عاونأ  تحت 10  جمانربلا  لمعيو   . تياباجیج ىلإ 100  لصت 
فتاوھلا لیغشت  مظن  ىلإ  ةفاضإ   ، سيرالوسو سكونیلو  كامو  زودنيو  اھنمو 

.IOS سإ وأ  يآلاو  ديوردنألاك  ةلومحملا 

، ًاریخأ يباحسلا  نيزختلا  عاطق  ىلع  ةریبكلا  تاكرشلا  نم  ریثك  لوخد  عمو 
اھسفن زیمت  سكوب  بورد  لازت  ، ال  تفوسوركيام لثم  نیسفانم  دوجوو  لجوج  لثم 
ةكراشملا ةیناكمإ  رفوتو   ، اھلاجم يف  ةصصختم  ةكرش  اھنوكو  ةطاسبلاب 

. دابيآلا وأ  لاوجلا  وأ  رتویبمكلا  ربع  ءاوس  لاصتالا  لئاسو  فلتخم  عم  ةنمازملاو 

(BOX. NET  ) تن تود  سكوب  لاجملا : اذھ  يف  هیسفانم  مھأ  نم 
(ZUMODRIVE  ) فيارد وموزو  ( MOZY  ) يزومو ( SUGARSYNC  ) كنیسراغوشو

. اھریغو

سرام / راذآ يف 4  ةیكيرمألا  ستسوشتاسام  ةيالوب  نوتكأ  يف  ويرد  دلو 
. ایجولونكتلل ستسوشتاسام  دھعم  نم  يلآلا  بساحلا  مولع  يف  جرختو   ،1983

. رالود نویلم  ةئم  عبرأب  ردقت  ةورث  ويرد  كلمي 



كرحم ًارارم  نوتسدوھ  ويرد  نایسن  دعب  سكوب  بورد  روصت  ةركف  تدرو 
نإ لوقيو :  . ایجولونكتلل ستسوشتاسام  دھعم  يف  ًابلاط  ناك  نیح   USB صارقألا

تافلملاو  ، تنرتنإلا نومك  تالكشم  يناعت   » تقولا كلذ  يف  ةمئاقلا  تامدخلا 
كردأ كلذ  دعب  نكلو   ، هسفنل ءيش  عنصب  أدب  ًاریثك » ركفأ  ينلعج  ام  اذھ   ، ةریبكلا

. هنم نورخآلا  دیفتسي  نأ  نكمي  هنأ 

ریصق تقوب  كلذ  دعبو  ماع 2007،  سكوب  بورد  ةكرش  نوتسدوھ  ويرد  سسأ 
سكوب بورد  عقوم  قلطنا   ،Y COMBINATOR قيرط نع  ليومتلا  نیمأت  نم 
همسا فلمب  عورشملا  أدب  دقو   ، ربوتكأ 2008  / لوألا نيرشت  يف  ًّایمسر 

.DROPBOX.PY

ينویلم ىلإ  اھلوصوب  ةیلاع  ًاماقرأ  سكوب  بورد  تققح  ةياھن 2009  يف 
ددع لصو  يفو 2011  ةنس 2010،  ةيادب  يف  ًافعض  مقرلا  حبصأو   ، ةيوضع
فلم نویلم  نوكراشي 200  مدختسم  نویلم  ىلإ 25   DROPBOX يمدختسم

. قئاقد لك 5  يف  فلم  نویلم  نم  رثكأو  ًّایموي 

اھتكراشم لالخ  يذیفنتلا  اھسیئرو  ةكرشلا  سسؤم   ، نوتسدوھ ويرد  لوقيو 
ذنم  DROPBOX عقوم أدب  دقل  : » MWC 2013 لاوجلل يملاعلا  رمتؤملا  يف 
انیسن دقل   ، ملاعلا لوح  مدختسم  نویلم  ىلإ 100  انلصو  نآلا   ، طقف تاونس  سمخ 
نودمتعي اوحبصأ  انومدختسم   ،USB ـ لا ةلقنتملا  نيزختلا  ةدحو  مادختسا  نآلا 

«. مھتافلمل لوصولاو  نيزختلا  يف   DROPBOX ىلع

ىلإ 650 ةمدخلل  ةمدختسملا  ةزھجألا  ددع  دادزي  نأ  نوتسدوھ  ويرد  عقوتيو 
ماع 2013. ةياھن  لالخ  ًانویلم 

تاونسلا يف  ًاّدج  ةيوق  ةسفانم  ًاضيأ  هجاو   DROPBOX عقوم نأ  ركذُي 
نم  SKYDRIVEو ، لبآ لثم   ، ایجولونكتلا ةربابجو  ةئشانلا  تاكرشلا  نم   ، ةریخألا

ةصاخلا نيزختلا  تامدخ  ءاشنإ  يف  تأدب  يتلا   ، لجوج  DRIVEو  ، تفوسوركيام
. نیمدختسملل ًاضيأ  اھب 

ةدعاق ةدايزو  هومن   DROPBOX لصاو ةسفانملا  كلت  عم  ىتحو 
نم رخسي  وھو   ، رمألا يف  ةقثلا  ديدش  نوتسدوھ )  ) لعج ام  وھو   ، هیمدختسم
عنص ةلواحمب  ةلوغشم  تاكرشلا  هذھ  : » لاق نیح  مھل  تاكرشلا  كلت  ةسفانم 

«. تاونس عبرأ  ذنم  نحن  هانعنص  ءيش 

مھرامعأ حوارتت  نيذلا  نيدعاولا  نیبعاللا  نم  ًادحاو  نوتسدوھ  ويرد  حبصأ 
نأ  Y COMBINATOR ةكرش سیئر  فصيو   . ةيراجتلا لامعألا  يف  ًاماع  نیب 30 



. ًاحاجن رثكألا  رامثتسالا  سكوب  بورد 

يف ةئشانلا  تاكرشلا  نم  ةكرش  لضفأ 20  نم  سكوب  بورد  ةكرش  دعُتو 
. نوكلیسلا يداو 



33

نتكوكويوب تكروأ 
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نتكوكويوب تكروأ 

. لجوج اھلغشتو  اھكلمت  يتلا  تنرتنإلا  ىلع  ةیعامتجا  ةكبش  يھ  تكروأ 
ددج ءاقدصأ  ىلإ  فرعتلا  ىلع  نیمدختسملا  ةدعاسمل  ةمدخلا  هذھ  میمصت  مت 

. ةمئاقلا تاقالعلا  ىلع  ظافحلاو  ىمادقو 

ةدلب يف  ماع 1975  رياربف  طابش / نم  سداسلا  يف  نتكوكويوب  تكروأ  دلو 
يف تنكلیب  ةعماج  يف  تامولعملاو  جماربلا  ةسدنھ  سرد  اینوك .)  ) ىعدت ةیكرت 
ةعماج نم  هاروتكدلا  ةلاسر  لمكأ  مث   ، ریتسجاملا ةداھش  ذخأ  اھنمو   ، ایكرتب ةرقنأ 



ينورتكلإلا ثحبلا  نع  هتلاسر  تناكو   ، ةدحتملا تايالولا   ، اینروفیلاك يف  دروفناتس 
. ةیفكلا ةزھجألاو 

روطو  . ةكرشلا يفظوم  ربكأ  دحأ  هفصوب  ماع 2002  لجوج  يف  تكروأ  لمع 
عقوم ربكأ  ثلاث  ( WWW.ORKUT.COM  ) همساب هامسأ  ًاّیعامتجا  ًاعقوم 

(. لجوجل يقابلاو  ةبسنب 20 % ( ةيدرف  ةیكلمب  ةیملاعلا  ةكبشلا  ىلع  يعامتجا 

. هیلع ذاوحتسالا  دعب  تكروأ  لجوج  تقلطأ  رياني 2004  / يناثلا نوناك  يف 22 

:ORKUT.COM ءارو ةصقلا  ام 

اھمسا نكلو   ، راطق ثداح  يف  تیفوت  هتبوبحم  نأ  عمس  ًّاباش  نأ  ىكحي 
يف سردو  باشلا  ربك  امدنعو   ، ثداحلا اذھ  يف  نيدوقفملا  تافلم  نم  طقس 
نم تاینيرشعلا  رخاوأ  يف  هاروتكدلا  ةداھش  ذخأ  ىتح  تامولعملا  ةینقت  لاجم 

. هتاذ دحب  ًازاجنإ  ّدعُي  ام  هرمع 

لمع نم  هنكمتل  عمجأ  ملاعلا  يف  تنرتنإ  عقاوم  يروطم  فیظوتب  ماق  اھدعب 
رومألا  . تالجسلا نم  ةعئاضلا  هتبوبحم  مسا  دجي  نأ  هب  عیطتسي  ثحب  جمانرب 

، تارالودلا نیيالمب  ىحض  نأ  دعب  هتبوبحم  دجوو   ، تكروأ دارأ  يذلا  وحنلاب  تراس 
تقولا ناح  اھدنعو   . ينضملا ينورتكلإلا  ثحبلا  نم  تاونس  ثالث  دعب  اھدجو 
ىدمو جمانربلا  نع  عمس  لجوج  ةكرشل  يذیفنتلا  ريدملا  نكل   ، هثحب لافقإل 
لجوج ةكرش  يف  تكروأ  لغش  نأ  الإ  هنم  ناك  امف   ، ثحبلا يف  ةیلاعلا  هتءافك 
رایلم غلبم   ORKUT.COM عقوم نم  تكروأ  ىلع  ّردي  حبصأو   ، ينورتكلإلا ثحبلل 

. هقالطإل ىلوألا  ةنسلا  يف  رالود 

نیسفانملا نم  ةدحتملا  تايالولا  يف  ةیبعش  لقأ  تكروأ  نأ  نم  مغرلا  ىلعو 
يف اھترايز  تمت  يتلا  عقاوملا  رثكأ  نم  ةدحاو  ّدعُت  اھنكل   ، لجوجو +  كوب  سیفلا 
لقنت فوس  اھنأ  نالعإلا  ىلإ  ماع 2008  لجوج  ةكرش  عفد  ام   ، ليزاربلاو دنھلا 

. اینروفیلاك ىف  تناك  نأ  دعب  ليزاربلا  لجوج  ىلإ  تكروأ  ةرادإ  لماك 

مدختسم نویلم  نم 100  رثكأ  ًایلاح  هيدل  تنرتنإلا  ةكبش  ىلع  تكروأ  عقومو 
. ةديدشلا لجوج  ىف  سانلا  ةقثل  ملاعلا  ءاحنأ  عیمج  يف  طشن 

ئدابمل همارتحاو  هاوتحمل  ةديدشلا  ةباقرلا  وھ  تكروأ  زیمي  ام  مھأ  لعلو 
. نيرخآلا

يصخشلا مھفلم  ىلإ  ويدیفلا  تافلم  ةفاضإ  ًاضيأ  تكروأ  مدختسمل  نكميو 

http://www.orkut.com
http://Orkut.com
http://orkut.com


وأ ةدیقم  تاعالطتسا  امإ  عضول  يفاضإ  رایخ  عم  ويدیف  لجوج  وأ  بویتوي  نم  امإ 
. ةدیقم ریغ 

؟ فیك

هلیجست متي  صخش  لك  نع  ًاّیكيرمأ  ًارالود  غلبم 12  تكروأ  ذخأي   ، ًاعم ىرنل 
. عقوملا يف 

ةوعد قيرط  نع  هلیجست  متي  صخش  لك  نع  ةیكيرمأ  تارالود  ذخأي 10 
. عقوملا يف  لجسم  صخش 

صخش قيرط  نع  هلیجست  متي  صخش  لك  نع  ةیكيرمأ  تارالود  ذخأي 8 
ام  ، لبقملا صخشلا  نع  ةیكيرمأ  تارالود  و 6   . لجسم صخش  ةوعد  نم  وعدم 

. يھتنت ةكبش ال  هيدل  فلؤي 

، و لوألا وعدملا  باسح  نم  صخش  ءاغلإ  متي  امدنع  ةیكيرمأ  تارالود  ذخأي 5 
. يعادلا صخشلل  صخش  ءاغلإ  متي  امدنع  تارالود   4

ًّایكيرمأ ًارالود  ذخأي   . عقوملا ىلع  هتروص  عفري  صخش  لك  نع  رالود  ذخأي 200 
. عقوملا نم  جورخلا  مھدحأ  لجسي  امدنع  ًادحاو 

تكروأ عقوم  نأ  فرعت  نأ  يقب  نأب  عنقم  اذھ   . يھتنت لخد ال  ةلسلسب  اذكھو 
هذھ هل  عفدت  ىتح  تكروأ  عقوم  ىلإ  لجوج  جاتحت  اذامل  امأ   . يناجم عقوم  وھ 

تاعورشم لك  نأ  نم  مغرلا  ىلع  اھسفن  لجوج  دنع  ةباجإلاف  ةلئاطلا  غلابملا 
. ةحبار لجوج 

لبق نم  رِظُح  ينورتكلإلا  عقوملا  نكلو   ، ناريإ يف  ةریبك  ةیبعش  تكروأل  ناك 
. يموقلا نمألاب  قلعتت  اياضقل  رظحلا  كلذ  عجري  ةیمسر  ريراقتل  ًاقفو   . ةموكحلا

ىطخ ىلع  ةدحتملا  ةیبرعلا  تارامإلا  ةلود  تماق  سطسغأ 2006،  / بآ يفو 
يفو 3 ربوتكأ 2006 . / لوألا نيرشت  يف  كلذ  دعب  هتلازإ  تمتو   . عقوملا بجحب  ناريإ 
الو  ، ةلأسملا هذھ  يف  رظنلا  ةداعإب  جیلخلا  رابخأ  ةفیحص  ترشن  ویلوي 2007،  / زومت

رظحلا عفر  ىلع  ضوافتلل  لجوج  دعو  نم  مغرلا  ىلع  لوعفملا  يراس  رظحلا  لازي 
. ةدحتملا ةیبرعلا  تارامإلا  ةلود  عم 

مالعإلا ةرازو  لوقت  امیف   ،ORKUT عقوم ىلإ  لوصولا  عنمب  ةيدوعسلا  تماقو 
. اھوذح وذحتس  اھنإ  ةینيرحبلا :
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جنیناف نوش 

يف ربمفون 1980  / يناثلا نيرشت  يف 22  دلو   ، يكيرمأ جمربم  جنیناف  نوش 
. ستیسوشاسام  ، نوتكورب

ةكراشمو لدابتل  جمانرب  لوأ  نوكیل  راتسبان  جمانرب  نوش  ركتبا  ماع 1998 
ّدعُي يذلا  تافلملا  لدابتل  تاصنم  نع  ةرابع  وھو  (P2P  ) دنلل دنلا  ةقيرطب  تافلملا 

. تنرتنإلا خيرات  يف  لوألا 

هجاوي ناك  يذلا  ةیلكلا  نكس  ةفرغ  يف  هكيرش  وھ  نوشل  زفاحلا  ناك 
ًارھاس ةليوط  ًاروھش  نوش  ىضمأ  . MP3 يرث يب  مإ  تافلمل  لوصولا  يف  تابوعص 



نم اقیسوملا  تافلم  لیمحت  هلالخ  نم  نكمي  جمانربل  تارفش  ةباتك  ىلع 
. تنرتنإلا

MP3 تافلم نم  ةلوھسب  مھيدل  ام  لدابتل  سانلل  عقوملا  ةیجولونكت  حمست 
. نيرخآلا نیكراشملا  عم 

( نرتسيإ ثرون   ) ةعماجل هیف  ًابستنم  ناك  يذلا  تقولا  يف  جمانربلا  نوش  روط 
. هترھش تدادزاو  درياو )  ) ةلجم فالغ  ىلع  ًاقحال  نوش  رھظو   ، نطسوبب

ةعانص ءادمع  نم  ةریثك  ةیئاضق  ىواعدل  ًافدھ  رتسبان  ناك  ماع 2001 
ویلوي / زومت يف  ةمدخلا  فقو  يف  ببستلا  ىلإ  ةياھنلا  يف  تدأ  يتلا  اقیسوملا 
ةيوست تمت  ربمتبس 2001  / لوليأ يفو 24   . يئاضقلا رمألا  لاثتمال  كلذو   ،2001
نیعدبملل رالود  نویلم  غلبم 26  عفد  ىلع  رتسبان  قفتا   . ًّایئزج ةیضقلا 

. رشنلا قوقح  باحصأو  نییقیسوملا 

ماظن ىلإ  ةیناجملا  مھتمدخ  ليوحت  رتسبان  لواح   ، موسرلا كلت  عفد  لجأ  نم 
. رتسبان ىلإ  رورملا  ةكرح  ضیفخت  مت  اذكھو   . كارتشالا

. طشن لجسم  وضع  فلأ  وحن 80  نیمدختسملا  ددع  غلب 

ADULT و  PRIVATE MEDIA GROUP ةكرش اھیلع  تذوحتسا 
. رالود نویلم  لباقم 2.43   ENTERTAINMENT

ًاكلم ةیئاعدلا  هتاراعشو  رتسبان  مسا  حبصأ  ربمفون 2002  / يناثلا نيرشت  ذنم 
(. ویسكور  ) ةكرشل

يف ةیفاضإ  ةلود  يف 14  ًارفاوتم  رتسبان  حبصأ  وینوي 2013،  / ناريزح يفو 3 
. ةدحتملا ةكلمملاو  ایناملأ  يف  لعفلاب  ةحاتم  تناك  لب   ، ابوروأ

نادروج نم  لك  عم  باكونس )  ) ةكرش حاتتفاب  جنیناف  نوش  ماق  ماع 2003 
مالعإلل ًاعورشم  ًاقوس  نوكت  نأ  ىلإ  ةكرشلا  فدھتو   ، ياونوك نورو  نوسلدنم 

( كوب سیف   ) يملاعلا عقوملا  حاجن  يف  اومھسأ  نيذلا  مھأ  نم  وھ  ًاضيأو   . يمقرلا
همسا ناك  دقف   ، كوب سیف  عقوم  نم   THE ةملك اوفذحي  نأب  ًالوأ  مھحصن  نم  وھف 
عقوم راشتنا  ىلع  دعاس  ًاضيأ  وھو   THE FACE BOOK كوب سیف  اذ  ةيادبلا  يف 
ببسب هتورث  تغلب  دقو   ، ملاعلا ءاحنأ  يف  فراعمو  ذوفن  هل  ناك  دقف   ، كوب سیفلا 

. رالود رایلم  كوب 2.1  سیف  ةكرش  يف  همھسأ 



تأدب اھدعبو  تنرتنإلا  ىلع  اقیسوملا  لیمحت  عقاوم  دیس  رتسبان  حبصأ 
. روھظلا يف  ةسفانملا  عقاوملا 

لاصتالا لھست  ةیعامتجا  طبر  ةادأ  يھو  ( RUPTURE  ) نوش روط  ماع 2006 
.(WARCRAFT  ) ملاع يف  نیبعاللا  نیب 
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نیھوك مارب 

عرتخي

نیھوك مارب 

نيرشت يف 12  دلو  يكيرمأ  بوساح  جمربم   BRAM COHEN نیھوك مارب 
،(P2P  ) تافلملا لدابتل  ریھشلا  تنروت  تب  لوكوتورب  جمربم  وھو  ربوتكأ 1975  / لوألا

ایجولونكتلا ةاوھو  ةنصارقلل  يونسلا  رمتؤملل  كراشم  سسؤم  ًاضيأ  وھو 
.CODECON



ماع ةيوناثلا  يف  جرخت   ، كسیبلا ةجمرب  ةغل  ملعتو   ، كرويوین ةنيدم  يف  شاع 
. ةعماجلا كرت  هنكلو   ، ولافیب ةعماج  يف  سردو   1993

ماقو  ، وكسیسنارف ناس  يف  ةینقتلل   MOJONATION ةكرش يف  لمعي  ناك 
نود نم  تنروتلا  لوكوتورب  اذھ  میمصتل  ماعلا  براقي  امل  غرفتلاو  هتفیظو  كرتب 
هقلطأ نإ  ام  هنكلو   . صاخلا هلخد  ىلع  ًادامتعاو  يجراخ  معد  يأ  ىلع  لوصحلا 

، میشھلا يف  رانلا  راشتنا  تنرتنإلا  يمدختسم  نیب  همادختسا  رشتنا  ىتح 
نيوكت ىلإ  هممصم  عفد  ام   ، ًاراشتنا تافلملل  ةكراشم  تاقیبطتلا  رثكأ  حبصأو 

ماع 2006. تاياھن  يف  رالود  نویلم  نم 25  رثكأ  ىلإ  اھلخد  لصو  ةكرش 

تب نیھوك  ةكرش  نم  ًاموعدم  ویلوي 2001  / زومت يف 2  ةرم  لوأ  هقیبطت  مت 
. نوثياب ةغل  يھ  لوكوتوربلا  ةجمرب  يف  ةمدختسملا  ةغللاو   . كنيإ  ، تنروت

امم  . ةدع تارادصإ  هل  ردصأ  ثیح   ، تنروت تب  جمانرب  ريوطت  ىلع  نآلا  لمعي 
ًامعط ةیحابإ  روصل  تافلم  مدختسا  ماع 2002  فیص  يف  هنأ  هسفن  نع  هيوري 
ىرتشا دقو   . تنرروت تب  جمانرب  نم  ةیلوألا  ةخسنلا  ةبرجتل  نیمدختسملا  ءارغإل 

. تنرروت تب  جمانرب  ساسأ  وھ  نآلا  راصو   UTORRENT تنرروت وي  جمانرب 

ةریبك ةعرسب  اقیسوملا  لدابت  ىلع  اھتردقل  ؛  اھترھش تنروت  تبستكا 
. تنرتنإلا ىلع  مالفألا  تافلمو 

كيرشو نیھوك  سور  هقیقش  عم  ةكارش  يف  نیھوك  لخد  ماع 2004،  لولحب 
لامعألا لجر  ماق  ماع 2005،  فصتنم  لولح  يفو   ، نیفان نيوشأ  وھ  يراجت 
نیھوك ردصأ  ويام 2005،  / رايأ يفو   ، تنروت ليومتب  واشت  دیفيد  رماغملا  يلامسأرلا 

عم قافتا  ىلإ  نیفانو  نیھوك  نم  لك  لصوت  ماع 2005  رخاوأ  يفو   ، تنروت نم  اتیب 
ریغ ىوتحم  ىلإ  ریشت  تاطابترا  يأ  ةلازإل  ةیكيرمألا ) امنیسلا  ةیعمج  )  MPAA
ةعبس ربكأ  عم  قافتالا  اذھ  ناكو   . ةیمسرلا تنروت  عقوم  ىلع  ينوناق 

. اكيرمأ يف  تاھويدوتسإ 

نم ينويزفلتلا  ثبلل  فيال  تنروت  تب  نم  اتیب  رادصإلا  نع  نلعأ  ماعو 2012 
. تنرتنإلا لالخ 

وھو  ، يساسأ أدبم  ىلع  ينبم  وھف   ، لوكوتوربلا اذھ  فرعي  ال  نملو 
اھغاص امك  وأ  يطعت » نأ  بجي  ذخأت  يكل   » وأ تافلملل  ةیلعفلا  ةكراشملا 
نيرخآلا عم  رثكأ  لكشب  لاصتالا  ةعس  كراشي  نمف  ( TIT FOR TAT  ) اھممصم
لكشب فلملا  بحس  لامكإ  عیطتسي  مث  نمو   ، رثكأ تانایب  ىلع  لوصحلا  عیطتسي 
فلملا دوجو  ناكم  فصي   ، يساسأ تنروت  تب  فلم  نيوكت  متي  ثیح   . عرسأ



موقي  TRACKER عباتملا )  ) ىمسي دوزم  زاھج  ناونع  ىلإ  ةفاضإ   ، هرشن دوصقملا 
مث نمو   . هرشن دوصقملا  فلملا  نوكراشتي  نيذلا  صاخشألا  ةمئاقب  ظافتحالاب 
ریغص ةداع  نوكي  يذلا   ) يساسألا تنروت  تبلا  فلم  بحسب  نومدختسملا  موقي 

نیمدختسملا نم  ةمئاقب  مھدوزي  يذلا  عباتملا )  ) دوزم ةبطاخمب  نوموقيو  مجحلا )
نومدختسملا موقي  اھدعبو   . كراشُملا فلملا  نم  ةفلتخم  ًءازجأ  نوكلتمي  نيذلا 

بحس ىلإ  ةجاحلا  نود  مھنیب  امیف  فلملا  نم  ةفلتخملا  ءازجألا  هذھ  لدابتب 
ىلع تنرتنإلا  لاصتا  ةعس  تابلطتم  لقت  كلذبو   ، يساسألا هردصم  نم  فلملا 
رثكألا تالوكوتوربلا  نم  ًادحاو  تنروت  ّدعُيو   . هزاھج ىلع  طغضلا  لقيو   ، فلملا عضاو 

. ةریبكلا تافلملا  لقنل  ًاعویش 

مالفألا بحسل  يھ  لوكوتربلا  اذھ  تامادختسا  مظعم  نأ  نم  مغرلا  ىلع 
مدختسا يذلا  هممصم  مارتحا  نع  انفقوي  الأ  بجي  اذھ  نأ  الإ  ةیتوصلا  تافلملاو 
تنرتنإلا راسم  ّریغ  ًالوكوتورب  ركتبي  يكل  بساحلاب  هتفرعمو  ةيدرفلا  هتاردق 

. تنرتنإلا خيرات  يف  همسا  رطسو   ، اھلماكب

نع 40 % ًالوؤسم  لوكوتوربلا  اذھ  حبصأ  ربمفون 2004  / يناثلا نيرشت  يفو 
طشن مدختسم  نویلم  اھلوادتي 150  يتلا  تنرتنإلا  ىلع  تانایبلا  لقن  ةكرح  نم 

يلامجإلا ددعلا  ريدقت  نكمي   ، مقرلا اذھ  ىلإ  ًادانتساو   . تنروت ةكرشل  ًاقفو  ًّايرھش 
. رالود رایلم  عبر  نم  رثكأ  ًّايرھش  تنروتل  نیمدختسملل 

ىلع ايدیبیكيوو  رتيوتو  كوب  سیف  لثم   ، ىربكلا ةینقتلا  تاكرشلا  دمتعت 
هنوحدمي مھنأ ال  نم  مغرلا  ىلع  تافلملا  لقن  عيرستل   BITTORRENT لوكوتورب

. ةینالع

ةقيرط لھسأ  هنأل  ؛  مالفألا يجتنم  نم  ةریبك  ةضراعم  تنروتلا  هجاويو 
لثم تنروتلا  عقاوم  ربكأ  ّدعُيو   ، ةيركفلا ةیكلملا  قوقح  ظوفحم  ىوتحملا  ةنصرقل 

ةعورشم ریغ  ةقيرطب  فلم  يأ  لیمحت  يف  بغري  نم  لك  ةھجو   PIRATEBAY
. ًاناجمو

، تنروت لوكوتورب  ىلع  هلامعأ  نع  زئاوجلا  نم  ددع  ىلع  نیھوك  ّلصحت 
: يتأي ام  لمشت  زئاوجلا  هذھو 

دھعم نم  ةمدقملا   TR35 ویفير يجولونكت  ةزئاج  ىلع  لصح  ماع 2005   •
يف نيركتبملا  نم  ربكأ 35  نم  ًادحاو  هفصوب  ایجولونكتلل  ستسوشتاسام 

. ًاماع ـ 35  لا نس  تحت  ملاعلا 

. ةرثؤم ةیصخش  رثكأ 100  ةزئاج  ىلع  لصح  ماع 2005   •



ةینقتلا ةبسوحلا  داحتا  نم  ةمدقملا   STUG ةزئاج ىلع  لصح  ماع 2006   •
. ةمدقتملا

. تنرتنإلل ةروطم  ةیصخش  رثكأ 100  ىلع  لصح  ماع 2010   •
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كراموین غيرك 

سسؤم

كراموین غيرك 

قيرطلا كرتت  ىتم  ةفرعم  ًاّدج  مھملا  نم   . ًاحجان ًاريدم  تسل  ينأ  فرتعأ  »
«. كریغل

ثیح  ، ةرايز عقاوملا  رثكأ  نم  ّدعُي  يذلا   CRAIGSLIST تسیلزجيرك عقوم 
. ًابيرقت رھشلا  يف  رئاز  نویلم  نیحفصتملا 14.1  ددع  غلبي 



تنرتنإلا ربع  ةیلحملا  تاعمتجملل  ةيزكرم  ةكبش  نع  ةرابع  تسیل  زجيرك 
عم ةفنصم  تنرتنإلا  ىلع  ةیناجم  تانالعإ  ضرعت   ، ةفلتخملا بوعشلل  ةكبشو 

تايدتنمو  ، تاصخلمو  ، تامدخلا عیبلو   ، نكسلاو  ، لمعلا صرفل  ةصصخم  عورف 
. ةشقانملا

عقوم لبق  نم  ديدھتلاب  اورعش  امنیح   ، فوخلا فحصلا  ضعب  تأدب  اذھبو 
ءاقدصألل ينورتكلإلا  ديربلا  ةمئاقب  كراموین  أدبو   . عیمجلل ةیناجم  تانالعإ  ضرعي 

تانایب ةدعاق  حبصتل  تمن   ، نیحلا كلذ  ذنمو   . وكسیسنارف ناس  جیلخ  ةقطنم  يف 
. ةبوبملا تانالعإلل  تنرتنإلا  ىلع 

سیك ةعماج  يف  سرد  ربمسيد 1952 . / لوألا نوناك  يف 6  كراموین  غيرك  دلو 
ةجردو ماع 1975  مولعلا  يف  سويرولاكبلا  ةجرد  ىلع  لصح  ثیح   ، نرتسيو

ماع 1977. مولعلا  يف  ریتسجاملا 

ًاماع ةدم 17   IBM ةكرش يف  كراموین  لمع   ، ةعماجلا يف  جرختلا  دعب 
. باوش زلراشت  ةكرش  يف  لمعلل  وكسیسنارف  ناس  ىلإ  لقتنا  مث   . ًاجمربم

: تنرتنإلا قوس  يف  هتايادب  نع  كراموین  غيرك  ثدحتي  انھو 

حئاولل ًاعقوم  هفصوب   CRAIGSLIST هعقوم عم  كراموین  غيرك  أدب  ًاماع  ذنم 15 
ذنمو  ، وكسیسنارف ناس  يف  ةیتوبكنعلا  ةكبشلا  ثادحأو  نونفلا  يف  مئاوقو 
تامدخ مسق  يف  لمعلا  أدب   . ماوعأ ذنم 10  ًّايذیفنت  ًاريدم  رتسامكب  میج  نییعت 

. ةكرشلا يف  نئابزلا 

لواحي فیكو  حاجنلا  عاطتسا  فیكو   ، ةكرشلا ةاون  نع  كراموین  ثدحتي  انھو 
: حاجنلا اذھ  ىلع  ةظفاحملا 

ةدعاق هنأ  ىلع  تنرتنإلا  ىرأ  تنك  باوش  زلراشت  يف  تنك  امدنعو  ماع 1994 
ينإ تلقو : مھضعب  نودعاسي  سانلا  نم  ًاریثك  تيأر   . ةرسمسلاو تادازملل  لامعأ 
مھأل مئاوق  يوتحي  طیسب  عقومب  ماع 1995  تأدب  اذھلو   . ًائیش لعفأ  نأ  بجي 

. وكسیسنارف ناس  لوح  اذھ  ناكو   ، ایجولونكتلا يف  ءایشأو  ةینف  مئاوق   ، ثادحألا
اذامب حئاصنو  تاقیلعت  يل  نومدقي  سانلا  أدبو   ، عقوملا يف  يلمع  رمتساو 
كاذ نمو   ، اھذیفنتب تأدب  لعفلابو   ، ةدیج تناك  راكفألا  نم  ریثك   . لعفأ نأ  يننكمي 
نوديري ام  لعفأ  تحبصأو   ، نوجاتحي اذام  فرعأل   ، ًاریثك سانلل  عمتسأ  تأدب  تقولا 

. ةریبك ةقفص  يھ  ةعباتملا  نكلو   ، ةبعص رومألا  تناك  نایحألا  ضعب   . مھ

اذھ يطعأس  تنك   . ًامسا ءيشلا  اذھ  يطعأ  نأ  بجي  ناك  ماع 1995  طسو 



هومسأ يلوح  نم  سانلا  نكلو   ، وكسیسنارف ناس  ثادحأ  مسا  ءيشلا 
، مھیلإ تعمتسا  اذھلو   ، مسالا اذھ  ىلع  يقبأ  نأ  بجي  ناك  اذھلو   CRAIGSLIST

. مسالا ىلع  تیقبأو 

عورشملا ّدعن  كلذل  ةجیتنو   ، عمتجملا لبق  نم  متت  تناك  انعقوم  يف  ةدایقلا 
. عمتجملل ةمدخ  هسفن  تقولا  يف 

نأ لضفأ  تنكو   ، ًّایئاھن حاجنلا  اذھ  لك  ىلإ   CRAIGSLIST لصي نأ  ركفأ  ملو 
راكفألا ضعب  كلمأ  تنك  انأ  نكلو   . كلذ نكمأ  املك  ةيؤرلاو  لیختلا  نم  لیلقلا  كلمأ 

، دوعوب مھدعأو   ، سانلا عباتأ  تنك  انأ   . سانلا نم  تتأ  يراكفأ  بلغأ  نكلو  ةدیجلا 
عامتسالا نكلو   ، ربكأ نوكتل  راكفألا  كلت  فلؤأ  تنك  رخآل  تقو  نمو   . اھذفنأو

. دیج عوضوم  وھ  نيرخآلل 

ناكو  ، رتسامكب میج  تیقتلا  ةفداصم   . ًاحجان ًاريدم  تسل  ينأ  فرتعأ  لوقيو :
. كریغل قيرطلا  كرتت  ىتم  ةفرعم  ًاّدج  مھملا  نم   . بسانملا تقولا  يف  ءاقللا 

ركذتأ ىقبأو   ، عالطا ىلع  ىقبأل  ةریغصلا  رومألا  ضعب  يف  طقف  ًایلاح  لخدتأ 
لواحأ انأو   ، میقلا كلت  ةفرعم  ىلع  مھدحأ  يندعاسي  ىرخأل  ةدم  نم   . انمیق

. ىنعم اھل  میقلا  لعجي  بولسأب  حیضوتلا 

، ًّایباتك وأ  ًّایھفش  ًائیش  لوقأ  امدنع   ، يتایح يف  ًاديدج  ًائیش  تفشتكا  ًاریخأ 
نكلو  ، يطخلا دعولا  ةوق  سفنب  وھ  يلإ  ةبسنلاب  يھفشلا  دعولاو  هب  مزتلأو 

نأ ىري  ضعبلا   . لامعألا يف  هسفن  ریكفتلا  نوركفي  عیمجلا ال  نأ  ًاریخأ  تفشتكا 
ةریبك ةمیق  تفشتكا  انأ  اذإو   ، هبتكت ام  وھ  مھملا  طقفو  مھم  ریغ  هب  هوفتت  ام 

. كانھ

، ةرشابم ءالمعلا  ةمدخ  ّملست  وھ  ظاقیتسالا  دنع  هلعفب  موقأ  ءيش  لوأ 
(. يقیقح  ) وھ ام  عم  لاصتا  ىلع  ًامئاد  انأ  اذھلو 

ريدملا دعب  امیفو   ، هعامس ريدملا  ديري  اذام  لوقت : سانلا  ةسسؤم  يأ  يف 
نع دیعب  ًامئاد  ةسسؤملا  ىلعأ  يف  صخشلا  اذھلو   . لیمعلا هعامس  ديري  امب  دري 

. طقف ةقیقحلاو  ةقیقحلا  نع  ًامئاد  ثحبأ  انأ  اذھلو   ، ةقیقحلا

, ماوعأ لالخ  اھیلإ  تفرعت  ةقیمع  میقل  ماظن  ريوطتب  تمق  تنأ  لاؤس : كانھو 
؟ كل ةعبات  اھنم  ًّايأو  میقلا  كلت  ام 

كرود امو   ، فقوتلا ديرت  ىتم  اھقیقحت , ديرت  يتلا  تاداريإلا  ةفرعم  يھ  میقلا 



نادیج نارثعتي , امنیح  امھنأل  ؛  كوب سیفو  لجوجب  ةقثلل  لیمأ   . عمتجملا يف 
. ءيش يأب  ناموقي  امدنع   ، عمتجملاب قحلت  يتلا  راثآلا  يف  نارظنيو 

عقوملا لعج  بجي  اذھلو   ، ىكذأو ىكذأ  ایجولونكتلا  تحبصأ  ًاماع  دعبو 15 
بسحب ددعتملا  ثحبلا  ىلإ  ةبسنلاب  ةقیمع  تانیسحت  ذیفنتب  انمق   . عرسأ

. ةدع تاغلبو  عقوملاو  ندملا  رثكأ  يف  نودوجوم  نحن  ًایلاحو   ، ةنيدملا

، ًّايرھش ةحفصلل  ةدھاشم  رایلم  نيرشع  نم  رثكأ  مدخي  تسیلزجيرك  عقومو 
عیمج يف  تنرتنإلا  ةكبش  ىلع  عقاوملا  نیب  ةبترملا 30  لتحي  عقوملا  لعج  ام 
يف تنرتنإلا  ةكبش  ىلع  عقاوملا  نیب  نم  ةبترملا 8  عقوملا  لتحاو   ، ملاعلا ءاحنأ 

. ةدحتملا تايالولا 

مالعإلا طئاسو  سإ ) يب  وي   ) رمتؤم يف  ربمسيد 2006،  / لوألا نوناك  يف 
رتسامكب میج  تسیلزجيرك  ةكرشل  يذیفنتلا  سیئرلا  لاق   ، كرويوین يف  ةیملاعلا 

ىصقأ قیقحتل  ًاریبك  ًامامتھا  يلوي  تسیلزجيرك ال  نإ  تيرتس : لوو  يف  نوللحملا 
ىلع روثعلا  ىلع  نیمدختسملا  ةدعاسم  كلذ  نم  ًالدب  لضفو   ، حبرلا نم  ردق 

. فئاظولاو  ، ققشلاو تارایسلا 
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يف رشبلا  نیب  تافاسملا  قییضت  يف  تنرتنإلا  تاقیبطت  نم  ریثك  حجنت  مل 
. ةیلودلا ةكبشلا  ربع  لاصتالل  بياكس  جمانرب  حجن  املثم  ملاعلا  ءاحنأ  فلتخم 

يديوس لامعأ  لجر  وھو  رياربف 1966 . / طابش يف 16  مورتشنيز  سالكین  دلو 



يف مث   ، ديوسلا يف  الاسبوأ  ةعماج  يف  سرد   . بياكسو ازاك  جمانرب  عرتخمو 
مالعإلاو لامعألا  ةرادإ  ملع   ، ةیكيرمألا ةدحتملا  تايالولا  يف  ناغیشیم  ةعماج 
ةیئايزیفلا ةسدنھلاو  لامعألا  ةرادإ  يف  نیتیعماج  نیتداھش  لمحيو   ، يلآلا

دعب امیف   . ديوسلا يف  الاسبأ  ةعماج  نم  رتویبمكلا  مولع  يف  رتیسجاملا  ةداھشو 
تامھم ةيدأت  ىلإ  كلذ  دعب  لقتناو  يلیت 2 . ةيديوسلا  تالاصتالا  ةكرش  يف  لمع 

( تین وت  تیج   ) ةكرش نیشدت  ةیلوؤسم  تنمضت  لامعألا  ريوطت  لاجم  يف  ةدع 
ةكرشل يذیفنتلا  ريدملا  بصنم  لغشو   ، تنرتنإلا ةمدخل  ةمدقملا  ةیبوروألا 

ةمدخ مدقت  يتلا  ازاك )  ) ةكرش سیسأت  ىلإ  هجتا  كلذ  دعب  موك .) تود  يديرفيإ  )
. يذیفنتلا ريدملا  بصنم  اھیف  لغش  ثیح   ، تنرتنإلا ىلع  تافلملا  يف  ةكراشملا 

دعبو  ، ازاك ریھشلا  تافلملا  لدابت  جمانرب  سسأ  سرام 2001  / راذآ رھش  يف 
سیسأت ىلع  مورتشنيز  مدقأ   ،( سكرووتین نامراش   ) ةكرش ىلإ  ازاك )  ) ةكرش عیب 
تاكرشلل لولح  قيوستو  ريوطتب  موقت  جمارب  ةكرش  يھو   ،( دیتلوج  ) ةكرش ةرادإو 

يف مورتشنيز  كراشو   . تامولعملا ىلع  لثمألا  لوصحلا  لاجم  يف  ًاصوصخو 
تايوتحملا جيورتل  ةنمآ  ةكبش  لوأ  نع  ةرابع  يھ  يتلا  تینتلأ )  ) ةكرش سیسأت 

. عفدلاو عيزوتلاو  جيورتلا  تامدخ  جمدت  يتلاو  نیكلھتسملل  ةيراجتلا 

تنرتنإلا فتاھ  ةكبش  وھو   ، هل عورشم  رخآ  وھ  مورتشنيزل  عورشم  مھأ  نكل 
ربمتبس 2005 / لوليأ يف  اماقو   ، سيرف سوناي  يكرامندلا  عم  هروط  يذلا  بياكس 

. رالود رایلم  غلبمب 2.6  ياب  يإ  عقومل  هعیبب 

تایجمربلا يروطم  نم  ةعومجم  عم  سيرف  سونايو  مورتشنيز  سالكین  ماق 
ىلع دمتعيو  يف 2003،  هنم  ىلوألا  ةخسنلا  رادصإ  متو   ، بياكس جمانرب  راكتباب 
نم هیمدختسم  بياكس  جمانرب  ِنّكمُيو   ،CROSS-PLATFORM لیغشتلا ماظن 
اذھ يمدختسم  ىلإ  ةبسنلاب  يناجم  لكشب  تنرتنإلا  ربع  ًّایفتاھ )  ) ًّایتوص لاصتالا 
وأ ةتباثلا  فتاھلا  طوطخب  لاصتالا  لاح  يف  ةطیسب  ةفلكت  عم  نكل   ، جمانربلا

. ةلاوجلا

ماع 2003، تنرتنإلا  ربع  ينوفیلتلا  لاصتالا  ةمدخ  نع  راتسلا  ةحازإ  ذنمو 
. صخش نویلم  نم 300  رثكأ  ىلإ  نآلا  ىتح  جمانربلا  اذھ  يمدختسم  ددع  لصو 

امدنع سيرف  سانويو  مورتشنيز  سالكین  يديوسلا  جمربملا  فدھ  ناكو 
دق نانثالا  ناكو   . تایكولسلا نم  ديدج  طمنل  نانعلا  قالطإ  وھ  نجاھنبوك  يف  ایقتلا 

ةیناكمإ ةبرجت  يف  نابغري  اناكو   ، تنرتنإلا ربع  ةیقیسوم  تافلم  لدابت  امھل  قبس 
. ةیتوبكنعلا ةكبشلا  ربع  ةیفتاھ  تاملاكم  ءارجإ 

اناك  ،( ازاك  ) مسا لمحي  ناكو   ، يئدبملا امھعورشم  نانثالا  قلطأ  امدنعو 



مادختسا نإ  ثیح   ، رتویبمك يزاھج  نیب  رشابملا  لاصتالا  ةینقت  ىلع  نادمتعي 
مداخ زاھج  ةماقإ  نم  صخرأ  هنأب  زیمتي  ةیصخشلا  رتویبمكلا  ةزھجأ  نم  ریبك  ددع 

. ماظنلا اذھ  قارتخا  تنرتنإلا  ةنصارق  ىلإ  ةبسنلاب  بعصلا  نم  لعجي  هنأو   ، يزكرم

ةديرج عم  ةلباقم  يف  ىلوألا  ةرملل  ربياكس )  ) عورشم ىلإ  سيرف  قرطتو 
( ياكس  ) يتملك نیب  جيزم  يھ  ربياكس  ةملكو  ماع 2002 . رخاوأ  يف  ةیكرامند 

لاصتالا ينعتو  (  P2P ( ) رییب وت  رییب   ) ةملكو  ، ةيزیلجنإلا ةغللاب  ءامسلا )  ) ينعتو
. رتویبمك يزاھج  نیب  رشابملا 

يوقلا حاجنلا  تاموقم  كلتمي  عورشملا  اذھ  نأ  دقتعن  : » كاذنآ سيرف  لاقو 
«. ازاك جمانرب  هققح  يذلا 

هسفن حاجنلا  عطقلاب  ققح   ،( بياكس  ) ىلإ ربياكس )  ) لوحت قحال  تقو  يفو 
متو  . قحال تقو  يف  دوجو  هل  دعي  ملو   ، ىفتخا يذلا  ازاك )  ) جمانرب هققح  يذلا 

جمربملا ناكو  ماع 2003،  ليربإ  / ناسین يف 23  ينورتكلإلا  بياكس  عقوم  لیجست 
. بياكس ةمدخب  ةصاخلا  ةجمربلا  لامعأ  مظعم  ىلوتي  النیھ  يتھأ  ينوتسإلا 

امدنع هسفن  ماعلا  نم  سطسغأ  / بآ يف 29  ةوقب  رودت  حاجنلا  ةلجع  تأدبو 
. بياكس جمانرب  نم  قالطإلا  ىلع  ةخسن  لوأ  نع  باقنلا  حيزأ 

ركذتي وھو  د.ب.أ )  ) ةیناملألا ءابنألا  ةلاكو  عم  ةلباقم  يف  مورتشنيز  لاقو 
مزاللا لاملا  عمجل  ماع  وحن  تقرغتسا  : » جمانربلا رمع  نم  ةبیصعلا  ىلوألا  ةنسلا 

«. بياكس جمانربل 

ةروص يف  تناك  نإ  ًءاوس   ، بياكس جمانرب  ربع  متت  يتلا  تالاصتالا  زیمتتو 
ةكرشلا ظفاحت  ةینقت  مادختساب   ، ةرفشم اھنأب  ةیئرم  وأ  ةیتوص  وأ  ةیصن  لئاسر 
صاخشألا بناج  نم  ةديازتم  ةیبعش  ةمدخلا  ىلع  ىفضأ  ام  وھو   ، اھتيرس ىلع 

فشكلا ىلع  قفاو  بياكس  نأ  نم  مغرلا  ىلع   ، مھتیصوصخ ةيامح  يف  نیبغارلا 
. ةیئانجلا تاقیقحتلا  ةلاح  يف  تانایبلا  نع 

. ةیكلساللا تالاصتالا  ةعانص  يف  ًارییغت  بياكس  ةمدخ  حاجن  ثدحأو 

دحاولا مویلا  يف  ويدیفلا  ربع  لاصتا  يرایلمب  مدختسم  نویلم  موقيو 300 
ةمدخلا مسا  لوحت   ، ةمدخلل رھابلا  حاجنلا  ىلع  لیلد  يفو  بياكس .)  ) ةطاسوب

لثم  ، نیلیلق فارطأ  عم  لصح  ردان  رمأ  وھو   ، همادختسا ىلع  حلطصا  لعف  ىلإ 
(. لجوج و( سكوريز ) )



تاعومجمل ةودق  بياكس )  ) تلكش  ، ةمدخلا هذھ  حاجن  ىلع  رخآ  لیلد  يفو 
(. لبآ  ) نم ميات ) سياف   ) اھزربأ ةسفانم  تامدخ  تقلطأ  ةدع 

نم ِتأت  مل  اھنأ  الإ   ، ایجولونكتلا لاجم  يف  ةروث  بياكس )  ) تثدحأ ول  ىتحو 
. تالاصتالا لاجم  يف  ةمئاق  تاینقت  ىلإ  ًادانتسا  تروط  دقو   ، مدع

ذختي تالاصتالا  لاجم  يف  نيراشتسملا  رابك  نم  وھو   ، سدیغ نترام  حرشيو 
تناك تنرتنإلا  ربع  ةفلكلا  ةضفخنملا  ةیلودلا  تالاصتالا   » نأ هل  ًارقم  ایناطيرب  يف 

«. لصألا يف  ةدوجوم 

عم ىوتسملا  ةعیفر  ةمدخلا  هذھ  نأ  يھ  بياكس  ةزیم  نإ  : » ًالئاق عباتيو 
هئابرقأو هئاقدصأ  راوج  ىلإ  هنأب  رعشي  مدختسملا  لعجت  ةدوجلا  ةیلاع  تافصاوم 

«. لبق نم  ةنكمم  نكت  مل  ةقيرط  يف  هنع  نيدیعبلا 

تايالولاب ةيداحتالا  تالاصتالا  ةنجلل  قباسلا  سیئرلا  لواب  لكيام  حرصو 
دق رمألا  نأ  تفرع   ، بياكس جمانرب  لیمحتب  تمق  امدنع  : » ماع 2004 ةدحتملا 

«. يمتح لكشب  ریغتي  فوس  ملاعلا  نإ  : » ًاحضوم  ،« ىھتنا

جمانرب يمدختسم  ددع  ناك  ماع 2004،  ربوتكأ  / لوألا نيرشت  لولحبو 
. صخش نویلم  غلب  دق  بياكس 

ثیح  ، ملاعلا يف  تالاصتالا  تاكرش  ىربك  نم  ةمواقم  بياكس  ةمدخ  ىقْلتو 
لوادت ىلإ  ةبسنلاب  ةلداعلا  ةلماعملا  ةیضق  ریثتو   ، ةمدخلا ةراشإ  بجح  لواحت 
مامأ يئاضق  عازن  لحم  ةلأسم  يھو   ، تنرتنإلا ربع  تانایبلا  نم  ةفلتخملا  عاونألا 

. مكاحملا

ریظن بياكس  ةمدخ  ةینورتكلإلا  ةراجتلل  ياب  يإ  ةكرش  ترتشا  ماعو 2005، 
ةرم هعیبب  تماقف   ، هئارو نم  لومأملا  حاجنلا  ققحت  مل  اھنكلو   ، رالود رایلم   1.3
هیلع تذوحتسا  ًاریخأو   ، ةيرامثتسالا كیل ) رفلیس   ) ةعومجم ىلإ  ماع 2009  ىرخأ 
رایلم لباقم 8.5  ويام 2011  / رايأ يف 10  تایجمربلل  ةقالمعلا  تفوسوركيام  ةكرش 

. رالود

يف ًاریثأت  رثكألا  ةمئاق 100  نمض  مورتشنيز  ةیكيرمألا  مياتلا  ةلجم  تمس 
هلیمز عم  تنرتنإلا  ربع  عيزوت  ةمدخ  ىلع  نآلا  مورتشنيز  لمعيو  ماعل 2006 . ملاعلا 
(. بياكس  ) ةكرش يف  هلمع  يف  هرارمتسا  ىلإ  ةفاضإ   ، سيرف سوناي  هكيرشو 

ةركتبملا هتاعورشم  لالخ  نم  تافالخلاو  لدجلل  ةراثإ  رثكألا  مورتشنيز  ّدعُي 



نم اھصصحل  ةیلعف  تاديدھتب  ةيدیلقتلا  تاكرشلا  تھباج  يتلا  تنرتنإلا  ىلع 
. قوسلا

حمسي يذلا  بياكس )  ) عورشم هراكتبا  نم  تاونس  سمخ  لبقف 
ةیفتاھلا طوطخلا  ةفتاھمبو  ةكبشلا  ربع  ًاناجم  ثدحتلاب  تنرتنإلا  يمدختسمل 

سيرف عم  كارتشالاب  مورتشنيز  نشد   ، ًاّدج ةضفخنم  راعسأب  ةلاقنلاو  ةتباثلا 
ةكبشلا يمدختسمل  حمسي  هنكل   ، ًائیش همسا  ينعي  ال  يذلا  ازاك )  ) جمانرب

لوحت جمانربلا  اذھ  نیشدت  نم  ةزیجو  ةدم  دعبو   . تافلم نم  مھتزوحب  ام  ةكراشمب 
لالخ نمو   . اقیسوملا لیمحتل  رتسبان )  ) عقومل نیسفانملا  ربكأ  نم  دحاو  ىلإ 
دعب  ، ةيركفلا ةیكلملا  لوقحب  قلعتت  تالكشم  هجاوي  جمانربلا  أدب  عيرسلا  هعسوت 
يف اھصصحل  يقیقح  ديدھت  ردصم  تاب  هنأ  اقیسوملل  ةجتنملا  تاكرشلا  تأر  نأ 

لوصحلل ةلھس  ةلیسو  جمانربلا  اذھ  يف  نومدختسملا  دجو  نأ  دعبو   ، قاوسألا
وأ رتویبمكلا  ةزھجأ  ىلع  اھلیمحتو  اھعامس  يف  نوبغري  يتلا  اقیسوملا  ىلع 

. قوسلا نم  اھئارش  ىلإ  ةجاحلا  نود  نم  ةجمدم  صارقأ  ىلإ  اھلقن 

تاعبتلا نأ  الإ  ازاك )  ) عقوم عیب  ىلع  امدقأ  دق  سيرفو  مورتشنيز  نأ  عمو 
ىواعدلاف  . رضاحلا تقولا  ىتح  لعافتت  لازت  عقوملا ال  اذھ  لیغشت  ىلع  ةینوناقلا 

نع تاضيوعت  ىلع  لوصحلا  لجأ  نم  اقیسوملا  تاكرش  اھتعفر  يتلا  ةیئاضقلا 
مورتشنيز لوخد  رمأ  نم  لعج  دق  اھیلإ  اھتیكلم  قوقح  دوعت  اقیسوم  لیمحت 
مورتشنيز نأ  نم  مغرلا  ىلع   ،( هب حوصنم  ریغ   ) ةدحتملا تايالولا  ىلإ  سيرفو 

. ةفیخس اھنأب  ىواعدلا  هذھ  فصي 

مدختسي يذلا  بياكس )  ) عورشم نیشدت  يف  لثمتي  مورتشنيز  حاجن  نأ  ریغ 
يذلا غلبملا  نإ  ذإ   . تنرتنإلا ىلع  فتاھلا  لاجم  يف  نكلو   ، اھسفن ازاك )  ) ایجولونكت

نم مغرلا  ىلع  نیبقارملا  عیمج  أجاف  دق  بياكس )  ) ءارشل ياب ) يإ   ) هتعفد
يف ةعقوتملا  تاداريإلا  قیقحت  ةلاح  يف  رالود  رایلم  ىلإ 3.9  هعافترا  تالامتحا 

. ةلبقملا تاونسلا 

الإ  ، تنرتنإلا ىلع  فتاھلا  ةمدخ  مدقي  عورشم  لوأ  نكي  مل  بياكس )  ) نأ عمو 
. مادختسالاو لیمحتلا  يف  لھسألا  هنوك  ىلإ  دوعي  هحاجنو  هعسوت  يف  لضفلا  نأ 

طيرشلا  » ةمدخ لوحت  عم  هنمازت  يف  ًّایلاثم  ناك  عورشملا  اذھ  نیشدت  تیقوت  نإو 
. ایسآو ابوروأ  يف  عساو  لكشب  ةحاتم  ةمدخ  ىلإ  لماشلا ) « ) ضيرعلا

ضرتعت يتلا  تابوعصلا  ىلع  هبلغت  يف  لثمتت  مورتشنيز  تازاجنإ  مھأ  لعلو 
ءارجإ نم  نومدختسملا  نكمتي  ىتح   ، ىرخأ ةیفتاھ  تامدخ  عم  بياكس )  ) طبر
ةمدخل لاجملا  حسفأ  ام   ، تنرتنإلا ةكبش  جراخ  ةیفتاھ  طوطخ  عم  تاملاكم 



. ةریبك تاداريإ  قیقحتب  بياكس ) )

يأك بياكس  ةمدخ  مادختساب  حمست  قاوسألا  يف  ةيودي  ةزھجأ  حرط  عمو 
كرتشم نویلم  ىلإ 68  ةمدخلا  يف  نیكرتشملا  ددع  عافتراو   ، يدیلقت فتاھ  زاھج 
نكمي  ، ًّایموي كرتشم  فلأ  وحنب 180  نودادزيو   ، ملاعلا ءاحنأ  فلتخم  ىلع  نوعزوتي 

تالاصتالا تاكرش  نأ  ىري  ذإ   ، مورتشنيز اھلمحي  يتلا  ةقثلا  رسفي  نأ  ءرملل 
(. بياكس  ) ةمدخب قحلت  نأ  اھنكمي  ال  ثیحب   ، ةیطارقوریبلاو ءطبلا  يناعت  ةینطولا 
اھارأ ال  يننأ  الإ  انعم  سفانتلا  ىلإ  ىعست  تالاصتالل  ةدع  تاكرش  نإ  : » لوقي ذإ 
لثمت دعت  مل  ةیتوصلا  تالاصتالاف   . انلمع ةعیبط  مھفت  ال  يھف   ، انل ًاديدھت  لكشت 

ربع جماربلا  لامعأ  ىلإ  لوحت  روحملا  اذھ  نإ  ىلب   ، تالاصتالا لامعأ  روحم 
. لبقتسملا يف  ةتباثلا  فتاھلا  طوطخ  يفتخت  نأ  مورتشنيز  عقوتيو  تنرتنإلا .»

ةھباجم لجأ  نم  ياب ) يإ   ) ىلإ مورتشنيز  مامضنا  ءارو  ببسلا  وھ  اذھو 
رایخ امأ   . اھميدقت تفوسوركيام ) و( لجوج )  ) لواحت يتلا  ةسفانملا  تامدخلا 
ىدل نإ  : » لوقي ذإ   ، هداقتعا بسحب  راطخأ  ىلع  يوطني  ناك  دقف  بياكس )  ) ميوعت
ةیفیكب ةفرعملاو  راشتنالاو  ةمالعلا  لالخ  نم  اھمادختسا  اننكمي  ةموظنم  ياب  يإ 
ةموظنملا كلت  هیف  ريدت  يذلا  تقولا  يف   ، ةیموكحلا ةیمیظنتلا  رطألا  عم  لماعتلا 

«. تنرتنإلا ىلع  عفدلل  ةمدخ  ربكأ 
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ناملاف توكس 

عرتخم

هوجولا تاریبعت 

ناملاف توكس 



ىلع تاثداحملا  ملاع  نم  ًاریبك  ًاءزج  تحبصأ  يتلا  هوجولا  كلت   ، تاریبعتلا
ةعماج نم  ناملاف  توكس  روتكدلا  امھحارتقاب  ماق  طقف  نيریبعتب  تأدب  تنرتنإلا 
حرتقا نیح   ، اھسفن ةعماجلاب  صاخلا  بوساحلا  مولع  ىدتنم  يف  نولیم  يجینراك 

نأ حیضوتل  لكشلاو » :-) «  حازملا  وأ  ةماستبالا  نع  ریبعتلل  لكشلا » :-(« 
ربمتبس / لوليأ يف 19  كلذ  ناك  بضغلا  نع  ریبعت  وأ  ةحزم  سیل  بوتكملا  عوضوملا 
تروطتو  ، تاعماجلا ةیقب  نمض  تاریبعتلا  هذھ  مادختسا  رشتنا  ام  ناعرسو   ،1982

ءارفص تاموسرب  ترھظ  يتلا  ةديدجلا  تاریبعتلا  نم  ديزملا  ةفاضإ  متتل  ةركفلا 
. ةكرحتملا موسرلا  لاخدإ  مت  مث  نمو   ، نوللا

راشتنالاب هئجافت  نع  ناملاف  ّربع  فارجیلیتلا  ةفیحص  هعم  اھترجأ  ةلباقم  يف 
. ریكفتلا نم  قئاقد  ىوس 10  هنم  ذخأت  مل  يتلا  ةركفلا  هذھ  هتققح  يذلا  ریبكلا 

لاقو  . ةثدحملا تاریبعتلا  هذھ  ىلع  قفاوي  هنأ ال  دكأ  ناملاف  روسیفوربلا  نكل 
«. ةحیبق اھنأ  دقتعأ  : » ةیناطيربلا تندنبدنإلا  ةفیحصل 

ةجرد ىلع  لصح  سرام 1948  / راذآ يف 21  ناملاف  توكس  رتویبمكلا  ملاع  دلو 
ستسوشتاسام دھعم  نم  ماع 1973  ریتسجاملا  ةجردو  سويرولاكبلا 

ماع ایجولونكتلل  ستسوشتاسام  دھعم  نم  هاروتكدلا  ىلع  لصحو   ، ایجولونكتلل
وھو  ، ةیلالدلا تاكبشلا  ىلع  يلآلا  طیطختلا  ىلع  ركبم  تقو  يف  لمع  . 1977

. يعانصلا ءاكذلل  يكيرمألا  عمجتلا  يف  وضع 

امنیح  ، يروفلا لسارتلا  ةمظنأ  دوعص  عم  ديازتت  زومرلا  هذھ  ةیبعش  تناكو 
يف زومرلا  هذھ  نم  ریبك  ددع  جمدب  ةریبكلا  ایجولونكتلا  تاكرش  نم  ریثك  تماق 

، وھاي اھتمدختساو   . ةأجافملاو بعرلا  ىلإ  بضغلا  نم  ءيش  لك  يطغتل  اھتاجتنم 
. يروفلا لسارتلا  ضرع  ةمظنأ  عیمج  يف  تفوسوركيام  ةكبشو   ، نيال نوأ  اكيرمأو 

ةمالعلا تاقیبطت  نم  ةدحتملا 24  تايالولا  يف  تاءاربلا  بتكم  ىقلت  دقو 
. ةقلعم لازت  اھنم ال  ریثكو   ، تاریبعتلاب ةلصتملا  ةيراجتلا 
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نسردنآ كرام 

رتیغیفان بیكستین  حفصتم  عرتخم 

نسردنآ كرام 

وھو ویلوي 1971 . / زومت يف 9  دلو  يكيرمأ  لامعأ  لجر  نسردنآ  كرام 
عقاومل ةصنم  رفوت  يتلا  ةكرشلا  يھو   ، غنین سیئرو  كراشملا  سسؤملا 

يف وضع  وھو   ، ةئشانلا تاكرشلا  نم  ریثك  يف  رمثتسمو  ةیعامتجالا  تاكبشلا 
. كوب سیفلا  ةرادإ  سلجم 

، يوُنليإ ةعماج  نم  نیجمربملا  دحأ  نَّكَمت  ىتح  رُّوطت  يف  تنرتنإلا  تیقب 
لوأ ريوطت  نم   NCSA ةكرش عم  نواعتلاب  ماع 1993  نسردنآ  كرام  ىعديو 
لكشب بيولا  تايوتحم  ضرعيو   ، مادختسالا لھ   BROWSER ضِرعتسُم
يذلا  ،MOSAIC BROWSER كيازوم ضرعتسم  مسا  هیلع  قلطُأ  دقو   ، يموسر
اھسسأ يتلا  بیكستین  ةكرش  تحَرط  كلذ  نم  ماع  دعبو   ، لوألا بيو  حفصتم  ّدعُي 



كلذ ذنم  تریغتو   . رتیغیفان بیكستین  مسا  لمح  يراجت  ضِرعتسُم  لوأ  نسردنآ 
ىلع ًارصاق  اھمادختسا  دَُعي  ملو   ، لضفألا وحن  بيولا  تايوتحم  ةیعون  تقولا 
ًاراشتنا عسوألاو  ةیبعش  رثكألا  ةمدخلا  تحبصأ  لب   ، رتویبمكلا ءاربخو  نیثحابلا 

. تنرتنإلا ملاع  يف 

تاحفصتم قوس  يف  ربكألا  بیصنلا  رتیغیفان ) بیكستین   ) حفصتمل ناك 
، نیمدختسملا نم  ًاّدج  لیلق  ددع  حفصتملل  حبصأ  ماع 2002،  لولحب  هنأ  الإ   ، بيولا

تنرتنإ اھحفصتم  تنمض  دق  تفوسوركيام  ةكرش  نأ  ىلإ  ًّایئزج  اذھ  دوعيو 
. زودنيو تفوسوركيام  لیغشتلا  ماظن  يف  ررولبسكإ 

ماع 2008 لولحبو   ، نشاكینیموك بیكستین  ةكرش   AOL ةكرش ترتشا 
. حفصتملا اذھ  جاتنإ  فقوت 

تحبصأ يتلا  ةیجمربلا  تامیلعتلا  ةباتكب  هل  ةورث  لوأ  نسردنآ  كرام  عمج 
رماغم يلامسأر  نآلا  وھو   . تنرتنإلا ةكبش  حفصتم   ،( رتیغیفان بیكستن   ) جمانرب

نأ نلعي  هنإ  لب   . مویلا لامعألاو  لاملا  ملاع  يف  تایجمربلا  ةیمھأ  يمانتب  رشبي 
ةمیقلل سیئرلا  ردصملا  نوكتس  اھنإ  يأ  ـ  ملاعلا  ىلع  يلوتست  تأدب  تایجمربلا 

نیب ام  ًاموي  يملاعلا  داصتقالا  میسقت  متیس  يتآلا : ؤبنتلا  ضرعت  اھنأو   ، ةفاضملا
ةزھجأ مھربخت  نيرخآ  صاخشأو   ، لعفت اذام  رتویبمكلا  ةزھجأ  نوربخي  صاخشأ 

. نولعفي اذام  رتویبمكلا 
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ننيراكوأ وكراج 

عرتخم

تنرتنإلا ربع  ةثداحملا  ةمدخ 

ننيراكوأ وكراج 

وھو  ، ةیسنجلا يدنلنف  سطسغأ 1967،  / بآ يف 16  ننيراكوأ  وكراج  دلو 
نآلا ىمست  يتلا   ، ةنمازتملا تارمتؤملا  دقعل  وأ  ةیملاع  ةشدرد  ةكبش  لوأ  روطم 

ةشدردلا ةكبش  ترھتشاو  (. IRC)(INTERNET RELAY CHAT يس رآ  يآ  بـ(
. تيوكلا قارعلا  ازغ  امدنع  ماع 1991  ةيادب  يف   IRC



ضعب يفو  يب   . يس  . يت لمعتسي  حوتفم  لوكوتورب  وھ   IRC يس رآ  يآلا 
نأ نكمي  دحاولا  يس  رآ  يآلا  مداخ  ثیحب  ؛  تالاصتالا نمأ  ماظن  لمعتسي  نایحألا 
ىلإ يس  رآ  يآلا  لمعتسم  جاتحي   . ىرخأ يس  رآ  يآ  مداوخ  عم  طبتريو   ، لصتي

وأ ةصصختملا  جماربلا  هذھ  نم  ریثكلا  كانھ   ، نیعم مداخب  لاصتالل  صاخ  جمانرب 
. تالوكوتوربلا ةددعتملا 

كلذو  ، ةديدجلا ةكبشلل  ًامداخ  أشنأو   ، يس رآ  يآلا  لیمع  جمانرب  وكراج  بتك 
وكراج ممص   . ةيدنلنفلا ولوأ  ةنيدم  يف  ولوأ  ةعماج  يف  لمعي  ناك  نیح  ةنس 1988 

BBS مداخ ىلع  لمعي  ناك  يذلا   MUT جمانرب نع  ًاليدب  نوكتل  ةديدجلا  ةكبشلا 
.(OULUBOX  ) ولوأ قودنص  ىمسي  ناك  يذلا  يدنلنفلا 

ةنسو 1997  ، ةلصاوتم تاونس  ةعبرأل  يس  رآ  يآلا  ريوطت  يف  وكراج  رمتسا 
كاروفد ةزئاج  ىلع  لصح  ثیح   ، يس رآ  يآلا  ريوطت  نم  هزئاوج  لوأ  ىلع  لصح 
ةسسؤم نم  ىرخأ  زئاوج  ىلع  لصح  ةنسو 2005  ةیصخشلا  تالاصتالا  ماظنل 

. ةینقتلل ةیفلألا  ةزئاج 

تالاجم يف  ماع 1999،  ولوأ  ةعماج  نم  هاروتكدلا  ةجرد  ىلع  لصح  نأ  دعب 
بیبطتلا ىلع  زكرت  ریخألا  لاجم  يف  هدوھجو  يبطلا  ريوصتلاو  بوساحلا  تاموسر 

باعلأ ريوطت  ةكرش  يف  تایجمربلا  سدنھم  سیئرو  كيرش  ًاضيأ  وھو   ، دعب نع 
يف تایجمربلا  ةسدنھ  مسق  سیئر  قباس  تقو  يف  ناكو   ، ةینورتكلإ

CAPRICODE يف  R & D سیئر  ،( ادنلنف  ، يكنسلھ  ) يوأ  ADD2PHONE
. ایكون ةكرش  يف  ماعلا  ريدملاو  ادنلنف )  ، ولوأ )

يف لجوج  تاجرخم  عورشم  ىلع  لجوج  ةكرش  يف  ًایلاح  ننيراكوأ  لمعي 
. ديوسلا

ناك هنأ  دكؤي  هنكلو   ، ًادیج يس  رآ  يآلا  دالیم  خيرات  ركذي  هنإ ال  وكراج : لوقي 
ماع 1988. نم  سطسغأ  / بآ رھش  رخاوأ  يف 

ناك ثیح  تامولعملا  ةجلاعم  مسق  يف  ولوأ  ةعماج  يف  لمعي  وكراج  ناك 
لمعب أدب  مث   . هتقو نم  ریثكلا  ذخأي  مل  اذھ  نإ  لوقي : امبسحو   . نص موداخ  ريدي 

ةفاضتسا ىلع  لمعي  ناك   BBS ذفنم وھو   ) سكوبولوأ نم  لعجي  تالاصتا  جمانرب 
فدھلا ناكو   . مادختسالا يف  لھسأ  وكراج ) لبق  نم  راديو   TOLSUN.OULU.FI

يمدختسم نیب  ةيروف ) ةلسارم   ) يقیقحلا تقولا  يف  ةشدردلاب  حامسلا 
، وكراج ءالمز  دحأ  ماق  مث   . ًایلاح ةدوجوملا  يس  رآ  يآلا  تاونق  هبشي  امیف  ةكبشلا 
MUT ىمسي ناكو   ، سكوبولوأ ىلإ  لوخدلل  جمانرب  ةباتكب  لھیب  اكوج  ىمسيو 
ملو  ، تالكشملاب ًائیلم  ناك  جمانربلا  نكلو   ،MULTIUSER TALK ىلإ راصتخا 



،( يس رآ  يآلا   ) نآلا ىمسي  ام  وكراج  أدب  اذھ  حیحصت  لجأ  نمو   ، ًادیج لمعي  نكي 
. طبضلاب هئدب  خيرات  لھجي  يذلا  يس  رآ  يآلا  دالیم  خيرات  هیمسي  امك  وأ 

. لیلقب نیمدختسم  نم 10  رثكأ  مضي  ناك  يس  رآ  يآلا  أدب  امدنع 

مداوخلا هذھو  ملاعلا  لوح  ةرشتنم  مداوخ  ىلع  رھشألا  تاكبشلا  دمتعتو 
مدختسم لك  ثیحب  يس ) رآ  يآلا  ةشدرد   ) اھسفن ةمدخلاب  ةطبترم  اھعیمج 

. لضفألا ءادألا  ىلع  لوصحلل  هدلب  يف  دوجوملا ) وأ   ) برقألا مداخلاب  طبتري 

ةشدردلل ماظن  يس  رآ  يآلا  يف  رفاوتي  ةیعامجلا  ةثداحملا  ىلإ  ةفاضإ 
. يس يس  يد  سكإ  مساب  فرعي  تافلملا  لقنل  ماظنو  ةصاخلا 

لوح يس  رآ  يآ  ةكبش  ربكأ 100  تحبصأ  ليربإ 2011،  / ناسین نم  ًءادتبا 
ردقي فرغ  ددعب  هسفن  تقولا  يف  صخش  نویلم  فصن  نم  رثكأ  لبقتست  ملاعلا 
ىلع نیمدختسم  اھیف 5  دجوي  يأ  ةرغاش  اھفصوب  اھلك  فنصت   ) فالآلا تائمب 
مداخ براقي 3200  ام  لصأ  نم  ضرغلا  اذھل  صصخم  تنرتنإ  مداخ  و1.500  لقألا )

. ملاعلا ءاحنأ  عیمج  يف 

نكلو  UTF-8 دوكینویلا وھ  يس  رآ  يآلا  تاونق  يف  ًاعویش  رثكألا  زیمرتلا 
زیمارتب ةصاخ  نوكت   ) ةصاخ زیمارت  ددحت  يتلا  مداوخلا  ضعب  كلذ  نم  ىنثتسي 

ةرم لك  يف  مھزیمرت  رییغت  ىلإ  نومدختسملا  رطضي  دق  كلذلو   ،( اھریغ وأ  زودنيو 
. نیعملا مداخلا  كلذ  ىلإ  نولخدي 
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ناكمإب ثیح  ؛  يناجملا نيودتلل  يعامتجا  عقوم  وھ  لانروج  فيال 
عقاوملا مدقأ  نم  وھو   . تایموي وأ  لجس  وأ  ةّنودمب  مامتھالا  تنرتنإلا  يمدختسم 

مداخ ةجمربل  مسا  ًاضيأ  وھ  لانروج  فيال   . ًاناجم تانودملا  لمع  ةمدخ  رفوت  يتلا 
ىلع ةیعامتجالا  عقاوملا  لیغشتل  ًاصیصخ  تممص  يتلا  ردصملا  ةحوتفمو  ةرح 

. لانروج فيالب  صاخلا  تنرتنإلا  ةكبش 



تازیمم ىلع  يوتحي  هنأل  ؛  ىرخألا نيودتلا  عقاوم  نع  لانروج  فيال  فلتخي 
ةلثامم ةیعامتجا  ةكبش  تازیم  ضعبو  يتاذ  ءافتكا  عمتجم  لثم   WELL ـ لاب هبش 

. ىرخأ ةیعامتجا  تاكبش  عقاومل 

دارب يكيرمألا  جمربملا  لبق  نم  ليربإ 1999  / ناسین يف 15  لانروج  فيال  تأدب 
ةيوقلا ةیعامتجالا  تارایخلا  ضعبب  يناجملا  نيودتلل  ةمدخ  اھفصوب  كيرتابزتیف 

عم لاصتا  ىلع  لظیل  ةقيرط  اھفصوب  ةمدخلا  هذھ  كيرتابزتیف  سسأ  دقو   ، كاذنآ
. ةطشنألا نم  ديدج  ءيش  لك  ىلإ  مھھبنیل  ؛  ةيوناثلا ةسردملا  مايأ  نم  هئاقدصأ 

، ریبك لكشب  ًّایمالعإ  روھظلا  يف  لانروج  فيالل  ركبملا  دوجولا  مھسأ  دقو 
ةأشن ةصق  يكحي  يذلا   THE SOCIAL NETWORK ملیف يف  روھظ  رخآ  لعلو 

JESSE جریبنزيأ يسیج   ) ةیصخش تناكو   FACEBOOK ةیعامتجالا ةكبشلا 
ماع 2003. لانروج  فيال  مدختست  ( EISENBERG

(SIX APART  ) ترابأ سكیس  ةكرش  ترتشا  رياني 2005،  / يناثلا نوناك  يف 
يتلا ةكرشلا  (DANGA INTERACTIVE  ) فیتكآرتنإ اجناد  تانودملا  تایجمربل 

. لانروج فيال  عم  لماعتت  تناك 

عیبت فوس  اھنأ  ترابأ  سكیس  ةكرش  تنلعأ   2007 ربمسيد / لوألا نوناك  يف 2 
فيال ةَكرام  صخرت  تناك  ةیسور  ةینالعإ  ةكرش  يھو   SUP پوسل لانروج  فيال 
ةطخ نع  اوفشك  ددجلا  نوكلاملا   . ایسور يف  لامعتسالل  هتایجمربو  لانروج 
لجأ نم  ةديدج  تاجتنم  قالطإو   ، لانروج فيال  عمتجم  مضو   ، ةمدخلا ديدجتل 

. نینلعملا

SUP ةكرش ةحلصمل  ةیكيرمأ  ةكرش  نم  لانروج  فيال  ءارش  مت  ماع 2009 
. رایھنالاو طُّبختلا  يف  كلذ  دعب  أدبتل  ةیسورلا 

يتلا  ،(FRIENDS LIST  ) ءاقدصألا ةمئاق  يھ  لانروج  فيال  تازیمم  مھأ  نم 
ةمئاق كلذك   ، تاّنودملل تامدخ  ىلإ  ةفاضإ   ، ًّايوق ًّایعامتجا  ًابناج  عقوملل  حیتت 

مدختسم لكلو   ، ّةیصوصخلا تامدخلا  ربع  تاعاذإلا  نم  ًافلتخم  ًاددع  رفوت  ءاقدصألا 
ىلع نيدوجوملا  صاخشألا  نم  تانيودتلا  ثدحأ  عمجتو   ، ءاقدصألل ةحفص  هيدل 

. ءاقدصألل مدختسملا  ةمئاق 

جمربم وھو   ، اويأ ةيالو  يف  رياربف 1980  / طابش يف 5  كيرتابزتیف  دارب  دلو 
. لتایس يف  نطنشاو  ةعماج  يف  رتویبمكلا  مولع  يف  صصخت   ، يكيرمأ

نآلا لمعي  وھو   ، لانروج فيالل  يراشتسالا  سلجملا  ىلإ  مضنا  ماع 2008 



. لجوج ةكرش  ىدل 

: لودلا ضعب  نم  بجحلل  لانروج  فيال  تضرعت 

، لانروج فيال  ىلإ  لوصولا  عنم  ةینیصلا  ةموكحلا  تأدب  ويام 2007  / رايأ يف 
فيال ىدل  ةفیضم  ةنودم  ةمدخ  نویلم  نم 1.8  برقي  ام  اھینطاوم  نع  تعطقو 

. لانروج

ناكو  . ناتسخازاك يف  لانروج  فيال  تبجح  ربوتكأ 2010  / لوألا نيرشت  يفو 
. فرطتلا ىلإ  وعدت  تانودملا  ضعب  ىلإ  ریشي  ةمكحملا  رارق  نأ  ببسلا 

. ناتسكبزوأ يف  لانروج  فيال  ةلقرع  تأدب  سرام 2012  / راذآ يفو 
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ریبخ وھو   ، أشنملا يكيرمأو  دلوملا  يسنرفو  لصألا  يناريإ  رايدیموأ  دارم  رییب 
ياب يإ  عقوم  سیئرو  سسؤمو   ، ةيریخلا لامعألا  يف  مھاسمو  يداصتقا 

. ةینلعلا تادازملل 

لمع ثیح   ، نییناريإ نيوبأل  وینوي 1967  / ناريزح يف 21  سيراب  يف  رییب  دلو 
تس هرمعو  ةیكيرمألا  ةدحتملا  تايالولا  ىلإ  هتلئاع  تلقتناو   ، ًّايرشب ًاحارج  هوبأ 



، ياواھ ةيالو  يف  نیتنس  ىضقو   ، نطنشاو ةیكيرمألا  ةمصاعلا  يف  أشنو   ، تاونس
سردي لازي  ال  ناك  امنیب   ، باسحلاب مامتھا  هل   ، ىرخأ ةرم  نطنشاو  ىلإ  داع  مث 

. دناليرام ةعطاقمب  ادسیثیب  ةنيدم  يف  لابوكسیبيإ  زوردنأ  تناس  ةسردم  يف 
ةزھجأو تاینورتكلإلل  هبح  رھظأو  ةنس 1984،  زوردنأ  تناس  ةسردم  يف  جرخت 

. هتسردم يف  وھو  ( TRS-80 ةصاخ  ) رتویبمكلا

يف هتداھش  ًالماح  ماع 1988  اھیف  جرختو   ، نتسوب ةعماج  يف  كلذ  دعب  سرد 
قوفتلا تامالع  نم  ةمالع  يأ  ًادبأ  ِدْبُي  مل  هنأ  ىلع   ، رتویبمكلا مولع  لاجم 

ةكرش عورف  دحأ   ،CLARIS زریلك ةكرش  باسحل  لمعو   . هراوشم لالخ  يساردلا 
. شوتنكامل جمارب  جتنت  كاذنیح  تناك  يتلا  بوساحلا  تاینقتل  لبآ 

ةفیظو تءاج   ، شوتنكام لبآ  ةزھجأ  ىلع  ةجمربلا  هسفنب  هسفن  ّملع  امدعب 
ةجمرب يف  مھسأ  دقو   ، لبآ ةكرشل  ةعباتلا   CLARIS زریلك ةكرش  يف  ىلوألا  رییب 
رابحأ ريوطتل  ةكرش  يف  كراشو   . لبآ ةزھجأل   MACDRAW ریھشلا مسرلا  قیبطت 
دیعأ يتلا  سمللا  تاشاشب  تابساح  جاتنإل  ةكرش  قالطإ  ةيادب  يفو   ، تاعباطلا

. ينورتكلإلا قوسلا  ىلإ  اھتیمست  دیعأو   ، ةینورتكلإلا ةراجتلا  ةكرش  ىلإ  اھفینصت 
.(ESHOP)

تایجمرب ةكرش  سیسأت  يف  هئاقدصأ  نم  ةثالث  عم  كراش  ماع 1991، 
،INK DEVELOPMENT CORPORATION ملقلا قيرط  نع  لمعت  رتویبمكلل 

تقولا نیب  رتویبمكلا ! لبقتسم  نوكي  فوس  اذھ  نأ  كاذنآ  دقتعت  تاكرشلا  تناك 
، لاجملا اذھل  هتكرش  هاجتا  ریغ  اذھل   . ةيراجت تاكبشل  تاودأ  ًاضيأ  جمرب  نیحلاو 

.ESHOPS تنرتنإلا : ربع  قوستلا  تاكبش  ةجمرب 

اھترتشا نیتنس  دعبو  ةكرشلا 1994  نع  لحرف   ، ديري امك  ِتأت  مل  رومألا  نكلو 
هنم 1996. تفوسوركيام 

ةراجتلا ریفوت  تایناكمإ  يف  ركفي  يقب  هنكلو   ، تاكرشلا يف  لمعلل  عجرو 
نیب عمجلا  ةلیسو  اھفصوب  تنرتنإ  ةكبش  مادختساب   ، رخآلاو درفلا  نیب  ةرحلا 

، هتبیطخ عم  ثدحتي  سلاج  وھو   ، ام موي  يف  ماعو 1995   . نیعئابلاو نيرتشملا 
. ًايرتشم دجت  اھنكلو ال  اھدنع  ضارغأ  عیب  ديرت  اھنإ  هل : تلاق 

، يتبیطخ ضارغأ  ضرعأو   ، ةكبش عنصأ  اذامل ال  : » ةركف هلاب  يف  ترطخ  انھ 
لكش ىلع  ةركفلا  نإ  يأ  نودوزي .» مھو  ًاّدج  ًاضفخنم  ًارعس  يطعأ   ، ةجیتنلا ىرأو 

. دازم

ىتح  ، رتویبمكلا زاھج  ىلع  عوبسألا  ةياھن  ةلطع  يف  رايدیموأ  رییب  سلج 



همسا ناكو  ماع 1995  عقوملا  قالطإ  مت   . تادازملل ًاجمانرب  جمربي  نأ  عاطتسا 
. روطت نأ  دعب  ًاقحال   EBAY ىلإ هریغت  مت   AUCTION-WEB

لح لواحي  نأ  هجمانرب  ىلع  نأ  اھدافم  ةركف  ىلإ  لوألا  مویلا  نم  دمعو 
أدبملا ًامامت   . ثدح امھم  لمعلا  يف  رمتسي  نأو   ، اھعوقو لمتحملا  تالكشملا 

ىمسملا  ، تنرتنإ هیلع  موقت  يذلا  لاصتالا  لوكوتورب  ماق  هیلع  يذلا  هسفن 
.TCP/IP

ةسسؤم يف  اھنع  نلعأ  امدعب  نكلو   ، دحأ عقوملا  رزي  مل  ىلوألا  مايألا  يف 
. رخآلا ولت  دحاولا  نوتفاھتي  راوزلا  حبصأ 

فیلاكت يطغتل  ؛  دوقن لباقم  يف  لوحت  مث   ، ًّایناجم ءيش  لك  ناك  ةيادبلا  يف 
ىلع لصحي  رییب  ناك   ، متت عیب  ةیلمع  لك  لباقم  يف   . عقوملا لیغشتو  ةفاضتسا 

. هتامدخ ةدايزو  عقوملا  ريوطت  يف  قفنت  تناك  ةلومعلا  هذھ   ، ةریغص ةلومع 

عقوملا رھتشا  امدعبو  نیمدختسملا 25000،  ددع  حبصأ  امدعبو  ماع 1996 
ةقلعم ببسب  كلذكو   ، عقوملا تامدخ  اھتلان  يتلا  باجعإلاو  ءانثلا  تاملك  لعفب 

نأ يرتشملاو  عئابلا  نم  لك  ناكمإب  ناك  ثیح   ،(FEEDBACK FORUM  ) ةنامألا
، عقوملا قدصو  ةنامأ  نم  داز  ام   ، رخآلا عم  لماعتلا  يف  هتربخ  ةلصحم  بتكي 

ةرادإ فرعي  رخآ  صخش  عم  رییب  لمعي  نأ  مھملا  نم  ناك   ، هیلع دامتعالا  ةیناكمإو 
داصتقالا يف  ریتسجاملا  جيرخ   SKOLL لوكس ّنیعف   ، زاتمم لكشب  تاكرشلا 

اوؤدبو  ، ةكرشلل ةديدج  ةطخ  لوكس  عنص  ًالعفو   . هعم ةكرشلا  ريدیل   ، ةراجتلاو
رھظیل ًاریثك  اوبعت  هوفظومو  وھ  هنأ  ًاضيأ  ىسنن  الو   . ةیلمع لك  ىلع  ةبسن  نوذخأي 

 - ناولألا رود -  ًاضيأ  تدأ  ةزاتمملا  تارغث ) نود   ) ةجمربلا  . لكشلا اذھب  عقوملا 
تانایبلا ةيامحل  تاودألا  عیمجو  ةكبشلا  هذھل  ةزاتمملا  ةيامحلا  میمصتلا -

. ىرخأ ةریثك  ءایشأو  كنبلا  ماقرأو  ةیصخشلا 

نوشقانتي اوذخأو   ، هتجوز عم   ،MEG WHITEMAN هعم لخدأ  ةنس  دعبو 
(. ًاّدج ًاّدج  مھم  شاقنلا  ًاذإ   ) لخدلا نیسحت  ةیفیك  يف 

ةكرش مسال  ًاریغصت   EBAY ىلإ عقوملا  مسا  رییب  لوح  ماع 1997، 
، ىدصلا يداو  وأ  ) ECHO BAY مسا تحت  ًاضيأ  رییب  اھسسأ  يتلا  تاراشتسالا 
وكيإ  ) لوألا مسالا  نأل  ءاج  امنإ  ریغصتلا  اذھ  يفرحلا .) ىنعملا  ةفرعم  تدرأ  اذإ 

. تنرتنإ ىلع  ًازوجحم  لعفلاب  ناك  ياب )

يتلا تادازملا  ددع  حبصیل   ، هتامدخل فنعو  ةوقب  ةياعدلا  يف  اھدعب  رییب  أدب 
، ةصروبلا يف  هعقوم  رییب  حرط  ماعو 1998   ، دازم فلأ  نم 800  رثكأ  هعقوم  اھرفوي 



ةياھن يفو   ، كرتشم نویلم  نم  رثكأ  ىلإ  هعقوم  يف  نیكرتشملا  ددع  داز  نیح 
تارایلم ةبارق 3  هعقوم  مھسأ  يف  رییب  ةصحل  ةردقملا  ةمیقلا  تناك   ، ماعلا اذھ 

مھل ًادوھشم  نیلماع  نیعي  أدب  ىتح   ، سراحلاو ريدملا  رییب  ناك   ، ةيادبلا يف   . رالود
. ربكأ تامھمل  غرفتي  أدبو  ماع 1998  ةيذیفنت  ةريدم  نیع  مث   ، ةربخلاب

عقوملا فقوت  ماعف 1999   ، تالكشم الب  ًادبأ  ِضمت  مل  ةلحرلا  هذھ  نأ  ىلع 
نم 10 رثكأب  لاصتالا  ىلإ  تدمع  ةكرشلا  نكل   ، ةلصتم ةعاس  ةدم 22  لمعلا  نع 
نع راذتعالا  مث  نمو   ، تالكشم نم  ثدح  ام  ببس  حرشو   ، ءالمعلا رابك  نم  فالآ 

. تاعاس ةدم 8  لمعلا  نع  عقوملا  فقوت  ةریصق  ةدمب  اھدعب   . عاطقنالا اذھ 

ةرادإلاو ةعباتملاو  دیجلا  طیطختلا  عمو   . ًاّدج ًاریثك  علسلاو  تاجتنملا  ددع  ربك 
. ةئزجتلا عیبو  تادازملا  لاجم  يف  ةيراجت  ةكبش  ربكأ  عقوملا  حبصأ  ةدیجلا 

نم 95 رثكأ  هيدل  ناكو   ، رالود يرایلم  نم  رثكأب  دئاوع  عقوملا  ققح  ماع 2003 
يضمتو  ، فینصت فلأ  نم 45  رثكأ  ىلإ  مسقنت  عئاضب  نوعیبي   ، كرتشم نویلم 
ریستو ( SKYPE مث  PAYPAL ءارش لثم   ) ، ذاوحتساو ءارش  تاقفص  ىلإ  ةكرشلا 

. دنھلاو نیصلا  ةصاخ   ، ةديدج قاوسأ  لوخد  برد  ىلع 

ضعب ةعابط  ناك  هل  يراجت  عورشم  لوأ  نأ  ركذ   ، رییب عم  صاخ  راوح  يف 
تابتكملا يف  اھدجت  يتلا  تاقاطبلا  كلت  لثم   ، ًامامت  ، ةریغص ةقاطب  ىلع  تانایبلا 

میظنت ىلوتت  تاقیبطت  ةجمرب  يف  مھسأو   ، ةعاسلا يف  تارالود  لباقم 6   ، ةماعلا
. يوناثلا يناثلا  فصلا  يف  وھو   ، سوردلاو صصحلا  لوادج 

، ًامامت ةديدج  قرطب  تالكشملا  لحل  وھ  ریبكلا  هفغش  نأ  رییب  دكؤي 
لوح أشن  يذلا  عمتجملا  معد  ىلإ  هحاجن  رس  وزعي  وھو   ، سانلا ةدعاسملو 
دارفأ نإو   . مھنم بلط  نود   ، هل اوقوسو  هودعاسو  هودناس  نيذلا   ، هرجتمو هعقوم 
نوصیل ؛  ةھوبشم وأ  ةیقالخأ  ریغ  تالماعم  لك  نع  غالبإلا  اولوت  نم  مھ  عمتجملا 

. هسفنب هسفن  عمتجملا 

، فارتحاب ةكرشلا  تعفر  اھنیع  يتلا  ( CEO  ) ةيذیفنتلا ةريدملا  نأ  رییب  دكؤي 
. مجحلا ةریبك  تاكرشلا  ةرادإب  ةریبخ  تناك  اھنأل  ؛  هیلإ تلصو  ام  ىلإ  لصت  اھتلعجو 

لثمي ثیح   ، تنرتنإلا ىلع  لوألا  تادازملا  عقوم   EBAY ياب يإ  عقوم  ّدعُيو 
ضرعي يكل  صخش  يأل  حوتفم  لاجملاو   ، يرتشملاو عئابلا  نیب  طیسولا  رود 

. عئاضبلا ءارش  وأ  عیبلل  هتعاضب 

عقوملا لامعأ  مجح  لصيو  ماع 1996،  هقيرط  نع  ةرایس  لوأ  عیب  عاطتسا 
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( LASER POINTER يرزیل رشؤم   ) ناك عقوملا  نم  هعیب  مت  جتنُم  لوأ  نإو 
نویلم غلبمب 4.9  تعیب  ةثاّفن ) ةرئاط   ) وھ عقوملا  ربع  عیب  جتنُم  ىلغأو   ،! روسكم

. يكيرمأ رالود 

نویلم بـ 112  ردقُي  ام   ، ًّایملاع  EBAY ـ لا عقوم  يمدختسُم  ددع  غلبيو 
، ةدحاولا ةیناثلا  يف  رالود  غلبمب 2.457  ةرجاتملاب   EBAY رّاوز موقيو   ، مدختسُم

غلبيو  ، ًّایموي فصنو  ةعاس  وھ  عقوملا  ىلع  رئازلا  هیضقي  يذلا  تقولا  طسوتمو 
فصنو نیيالم  وحن 5  ةیكذلا  فتاوھلا  نم  ًّايرھش   EBAY ـ لا يمدختسُم  ددع 

. مدختسُم

. يكيرمأ رالود  رایلم  وحن 14.1  يضاملا 2012  ماعلا   EBAY حابرأ تغلب 
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/ لوألا نيرشت  يف 4  تنرتنإلا  ىلع   WIKILEAKS.ORG سكیلیكيو عقوم  أدب 
تانایب ةدعاق  دوجو  تعداو   ، ةیفحصلا نياش  نس  ةمظنم  مسا  تحت  ربوتكأ 2006 
نوناك يف  ةقیثو  لوأ  رشنو   . اھروھظ نم  ةنس  لالخ  ةقیثو  نویلم  نم 1.2  رثكأل 

نیقشنملا نم  جيزم  مھنأب  اھیسسؤم  سكیلیكيو  فصتو  ربمسيد 2006  / لوألا
تايالولا يف  ةلماع  تاكرشل  نیئدتبم  نیینقتو  نییضايرلاو  نییفحصلاو  نیینیصلا 

وھو  ، جناسأ نایلوج  اھريدمو  ایقيرفإ  بونجو  ایلارتسأو  ابوروأو  ناوياتو  ةدحتملا 
وحن ًّایجيردت  لقتنا  هنكلو   ، ريرحتلل يكيوك  عقوملا  قلطنا   . يلارتسأ تنرتنإ  طشان 

. مھتاباتك وأ  نیمدختسملا  تاقیلعتب  لبقي  دعي  ملو   ، ةيدیلقت رثكأ  رشن  جذومن 

ىمسي تنرتنإ  عقوم  ىلع  سكیلیكيو  تلزنأ  ليربإ 2010،  / ناسین يف 
يتلا يف 2007  ةرئاطلا  ةبرض  نع  ويدیف  دھشم   COLLATERAL MURDER
اھدعبو  . نییفحصلاو نییقارعلا  نییندملا  نم  ةعومجم  ةیكيرمأ  تاوق  اھیف  تلتق 

رثكأل ةعومجم  يھو   ، ةیناغفألا برحلا  تایموي  سكیلیكيو  تبرس  ویلوي  / زومت يف 
نم ةماعلا  ةعجارملل  ةحاتم  نكت  مل  ناتسناغفأ  يف  برحلا  لوح  ةقیثو  نم 76900 
امیف ةقیثو  نم 400000  ةعومجم  ربوتكأ 2010  / لوألا نيرشت  يف  تبرس  مث   . لبق

ةيراجتلا ةیمالعإلا  تاسسؤملا  عم  قیسنتلاب  قارعلا  برح  تالجس  ىمسي 
دودحلا ىلعو  قارعلا  لخاد  ةافو  لك  نع  ةركف  ءاطعإب  كلت  تحمس  ثیح   . ىربكلا
تایقرب نع  جارفإلاب  سكیلیكيو  تأدب  ربمفون 2010  / يناثلا نيرشت  يفو   . ناريإ عم 

. ةیكيرمألا ةیجراخلل  ةیسامولبدلا 

http://wikileaks.org


زئاوجلا نم  ددعب  تزافو   . ءاوس دح  ىلع  تاداقتنالاو  ءانثلا  سكیلیكيو  تقلتو 
ةزئاجو ماع 2008،  ةديدجلا  مالعإلا  لئاسو  يف  تسمونوكيإلا  ةزئاج  كلذ  يف  امب 
تعضو ماعو 2010  ماع 2009 . ةیناطيربلا  مالعإلا  لئاسول  ةیلودلا  وفعلا  ةمظنم 

ریغت نأ  نكمي  يتلا   » عقاوملا نیب  نم  ىلوألا  سكیلیكيو  ةیكرويوینلا  زوین   يليدلا 
ةیصخشل ءارقلا  تارایتخا  دحأ  هفصوب  جناسأ  نایلوج  يمس  دقو   ،« لماكلاب رابخألا 

وھ سكیلیكيولا   » نأ ةدحتملا  ةكلمملا  يف  تامولعملا  ضوفم  بتكم  ركذو     2010
ترھظ مايألا  لوأ  يفو  نطاوملا .» ةطلس  اھل  تنرتنإلا  ىلع  ةرھاظ  نم  ءزج 

دقو  ، ءاضقلا قاطن  جراخ  سكیلیكيولا  بیھرت  فقوب  ةبلاطم  تنرتنإ  ةضيرع 
طاسوألا يف  سكیلیكيو  وديؤم  ىنثأو   . عیقوت فلأ  ةئم  تس  نم  رثكأ  بطقتسا 
ةیفافشلا ةدايزب  نیبلاطم  تاكرشلاو  ةلودلا  رارسأ  اھضيرعتب  ةیمالعإلاو  ةیميداكألا 

ًايدحت لثمي  ام  وھو   ، يطارقوميدلا باطخلا  زيزعتو  ةفاحصلا  ةيرح  معدو 
. ةيوقلا تاسسؤملل 

؛ سكیلیكيولا نییكيرمألا  نیلوؤسملا  نم  ددع  دقتنا  هسفن  تقولا  يفو 
تبلطو  . ةیلودلا ةیسامولبدلا  حضفو  يموقلا  نمألاب  رضت  ةيرس  تامولعم  اھضيرعتل 
قئاثولا تارشن  ةغایص  ةداعإ  سكیلیكيولا  نم  ناسنإلا  قوقحل  ةدع  تامظنم 

كلذو  ، ةیلودلا تاوقلا  عم  نولمعي  نيذلا  نییندملا  ىلع  ةظفاحملل  ةبرسملا 
فعض نییفاحصلا  ضعب  دقتنا  دقف   ، لثملابو  . تایعادت يأ  ثودح  نود  ةلولیحلل 

. ٍفاك لیلحت  نود  دحاو  نآ  يف  قئاثولا  فالآ  نع  جارفإلا  دنع  ريرحتلا  ةيرحل  كاردإلا 
ضعب ىلع  اھدر  يف  ناسنإلا  قوقحل  ةدحتملا  ممألل  ةیماسلا  ةیضوفملا  تبرعأو 
نایب يفو   ، سكیلیكيو دض  تنرتنإلا » بورح   » ءازإ اھقلق  نع  ةیبلسلا  لعفلا  دودر 
لودلا ةدحتملا    ممألل  صاخلا  ررقملا  بلاط  ةیكيرمألا  نادلبلا  ةمظنم  عم  كرتشم 

يف ةیلودلا  ةینوناقلا  ئدابملا  ىلع  ةظفاحملا  عضوب  ىرخألا  ةلعافلا  تاھجلاو 
. نابسحلا

نأ غناسأ  نایلوج  عم  تيرجأ  ةلباقم  بسحب  حضتي  سكیلیكيو  ليومت  نأشبو 
وحن 800 لماك  ماودب  نولمعي  صاخشأ  ةسمخ  نم  نوكتي  حبصأ  سكیلیكيو  قيرف 

. مھنم يأل  تآفاكم  مدقت  الو   ، ةرورضلا بسحب  نولمعي 

فلأ وحنب 200  ًّايونس  عقوملا  تاقفن  ردقتو   ، ًّایمسر ًارقم  سكیلیكيو  كلتمي  الو 
تاذ ةیبتكملا  تامدخلاو  رفریسلا )  ) ىلع ةیساسأ  ةروصب  فرصت  ينیلرتسإ  هینج 

تارالودلا نم  فالآلا  تائم  ىقلتت  امنیب   ، نیماحملل سكیلیكيو  عفدت  الو   . ةلصلا
لثم ةیمالعإ  تاسسؤم  نم  تاعربتلا  هذھ  ءيجتو   ، ةینوناقلا اھتاءارجإل  ةدناسم 

لانویشان  ) يرشان ةسسؤمو  زميات ) سولجنأ  سول   ) ةفیحصو سرب ) دتیشوسأ  )
(. ربیبزوین



ةباقر ءارجإل  لباق  ریغ  ماظن   » اھنأب اھسفن  سكیلیكيو  ةفیضملا  ةلودلا  فصتو 
فیضتستو اھرداصم .» بقعت  نكمي  ال  قئاثو  ةلتك  بيرستب  قلعتي  امیف  هیلع 
ةيديوسلا ةكرشلا  هذھ  مدقتو   ، سكیلیكيو عقوم  ةيديوسلا  ویك ) رآ  يب   ) ةكرش

نود نم  متت  تامدخ  يھو   ، ةمالسلاو نیمأتلا  نم  ةیلاع  ةجردب  مستت  تامدخ 
ةكرش نإ  لاقيو :  . ةفاضتسملا تاكرشلا  لمع  ةعیبطل  عون  يأ  نم  ةلئسأ  هیجوت 

الإ رفوت  الو   ، اھئالمع نع  تامولعم  يأ  ًابيرقت  كلمت  ال  ةيديوسلا  ویك ) رآ  يب  )
دوجوم سكیلیكيو  عقومل  يسیئرلا  رفریسلاو   . اھسفن نع  ةلیلق  تامولعم 

: غناسأ نایلوج  لوقي  كلذ  لوحو   . ملاعلا لوح  ةرشتنم  ةدع  تارفریس  عم  ديوسلاب 
ةینوناقلا ةيامحلا  رفوت  ىرخأ  لودو  ديوسلا  يف  ةدوجوملا  تارفریسلا  هذھ  نإ 

. عقوملا اھنع  فشكي  يتلا  داوملل 

يف ركفت  ةسسؤملا  نكل   ، تاعربتلا نم  يساسألا  سكیلیكيو  لْخد  يتأيو 
قئاثولا ىلع  ركبملا  لوخدلا  قح  رشنلا  رودل  هاضتقمب  عیبت  دازمل  جذومنأ  دادعإ 
سكیلیكيو نإف   ، ةيدنلوھلا واو )  ) ةمظنم هتركذ  ام  ىلع  ءانبو   ، عقوملاب اھرشن  لبق 

ًاساسأ ةھجوم  تاعربتلا  لك  نإ  لب  ؛  لماعلا اھقيرف  ىلع  فرصتل  ًالاومأ  ىقلتت  ال 
. رفسلا تاقفنو  ثديودنابلا ) ةیبوساحلا و( جماربلاو  ةزھجألل 

متي مل  قطانم  يف  اھب  ةصاخ  تارفریس  اھسفنل  سكیلیكيو  ةسسؤم  رفوتو 
مدختستو  ، ةكبشلا ربع  اھیلإ  لوخدلاب  حمست  ال  تارفریس  يھو   ، اھنع فشكلا 
اھرداصم ةيامحل  ةيركسعلا  تاسسؤملا  هلعفت  ام  ىوتسم  يف  تارفش 

. ةنصارق وأ  نیلفطتم  يأ  نم  ىرخألا  ةيرسلا  اھتامولعمو 

ةفاضتسا  » اھیلع قلطي  سكیلیكيو  اھب  تماق  يتلا  تابیترتلا  هذھ  لثمو 
بزح نأ  نع  نالعإلا  مت  سطسغأ 2010  / بآ يفو 17   ،« صاصرلا دض  ةيامحب 

. ةديدجلا سكیلیكيو  تارفریس  نم  ًاریثك  ريديو  فیضتسیس  يديوسلا  تيرياب ) )
نأ بزحلل  نوعبات  نوینف  دكأتیسو   ، لباقم نود  سكیلیكيول  تارفریس  بزحلا  مدقو 
هذھ ضعب  تعضوو   ، ةءافكب لمعت  تراص  اھنأو   ، اھدادعإ مت  دق  تارفریسلا 
دعب ًاروجھم  لظ  ديوسلاب  ةيوونلا  لبانقلا  نم  أبخم  يف  ضرألا  تحت  تارفریسلا 
نم ًارتم  نیثالث  اھكمس  ةقبطب  ةيامح  أبخملا  اذھ  رفويو   ، ةدرابلا برحلا  مايأ 

. ةدلصلا روخصلا 

ةحفص دیعب  دح  ىلإ  ءارقلل  ةھجوملا  سكیلیكيو ) نع   ) ةحفص هبشتو 
يأل حاتيو   ، سكیلیكيو ىلإ  داوم  لسري  نأ  هنكمي  صخش  يأو   ، ايدیبیكيو ةعوسوم 
نمل نكمي  ناكو   . ةینف ةفرعم  رمألا  بلطتي  الو   . عقوملا يف  ررحي  نأ  صخش 
ةحاتإ نودو  مھئامسأ  ةباتك  نود  ةيرس  ةروصب  كلذب  اوموقي  نأ  قئاثولا  نوبرسي 

، ةینلع ةروصب  ةلسرملا  قئاثولا  ةشقانم  نیمدختسملل  نكميو   ، مھبقعتل ةصرفلا 



كلتب قلعتي  امیف  مھتاریسفت  ةباتك  نیمدختسملل  نكميو   ، اھتیقدص اوللحي  نأو 
قئاثولا طقف  لبقت  ريرحت  ةسایسل  سسأ  سكیلیكيو  عقوم  نإف   ، كلذ عمو   . قئاثولا

ًادر كلذو   . يقالخأ وأ  يخيرات  وأ   ، يسامولبد وأ   ، يسایس مامتھاب  ىظحت  يتلا 
ةسایس هيدل  دجوت  الو   ، ءيش لك  رشني  هنأب  اًقباس  عقوملا  اھھجاو  تاداقتنا  ىلع 

. ريرحت
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نكلو رظنا )  ) ينعت يتلا  ( LOOK  ) ةملكلا ىنعم  وھ  يلعفلا  ةملكلا  لصأ 
،! مییقت يأ  ( RATE  ) ينعت يتلا  ( KRED  ) ةملكلا كلذكو  ةميدق  ةيزیلجنإ  ةغلب 
( بویتويو مارغتسنإو  كوب  سیفو  رتيوت   ) نیب جيزم  ةیناجم  ةیعامتجا  ةكبش  يھو 
( رلبمتو كوب  سیفو  رتيوت   ) ربع هروصت  ام  ةكراشم  ةیناكمإ  عم  هسفن  تقولا  يف 

تاھويدیف لیمحت  نم  نیمدختسملا  نكمتو   . بویتویلا عقوم  نم  ةرغصم  ةخسن 
.KEEKS زكیكب ىمستو   ، اھنوشیعي يتلا  ةلاحلا  وأ  مھتایموي  نع  ثيدحت 



ةكبش ءاشنإ  يف  ةكرشلا  ةبغر  وھ  ةكرشلا  ءاشنإ  ءارو  نم  دصقلا  ناكو 
. يقیقحو يصخش  عباط  اھل  يعامتجا  لصاوت 

رادصإ لوأو  ماع 2010  تايادب  يف  تسِّسُأ  يتلا   ، وتنروت ادنك -  اھرقم  ةكرشلا 
قاحسإ  RAICHYK ISAAC  ) اھسسؤم نم  ماع 2011  فصتنم  يف  اھل  ناك 

موقي نأ  ةیساسألا  هتركف  تناك  يذلا  ًالھك -  لب  ًّاباش  سیل  سسؤملا  كیشيار - )
ًالدب نكلو   ، رغصملا نيودتلا  لاجم  يف  مارغتسنإ )  ) وأ رتيوت )  ) جمانربل هیبش  ءانبب 

،(VLOG  ) ويدیفلاب يئرملا  رغصملا  نيودتلا  ىلع  زكري  يصنلا  رغصملا  نيودتلا  نم 
ةكرشلا 30 مضت  ماوعأ  ةثالث  ةبارق  دعبو  نآلاو  بویتوي )  ) نم ةرغصم  ةخسنكو 
رالود نویلم  بـ 30  ردقي  تارامثتسا  نم  ةكرشلاب  خض  ام  عومجمو  طقف  ًافظوم 

. نآلا ىتح 

مالعإلاب ةصاخلا  تاكبشلاو  تاقیبطتلا  عرسأ  نم  ّدعُت  ( KEEK كیك )
فتاھلا اریماك  نم  روص  ذخأ  ىلع  اھتركف  زكرتتو   ، ًاراشتنا ديدجلا  / يعامتجالا

لبق نم  اھیلع  قیلعتلا  ةیناكمإ  عم  ةكبشلل  اھلاسرإو  بيولا  اریماك  وأ  يكذلا 
عیطتست ةدم  ىصقأ  نأ  ملعلا  عم   ، رخآ ويدیف  قيرط  نع  وأ  ًّایصن  نیعباتملا  وأ  سانلا 

هب حصفت  ملف  ةیناث  ( 36  ) ءارو رسلا  نع  امأ   ، طقف ةیناث  ( 36  ) وھ اھعفر  وأ  اھلیجست 
. يرس هنإ  ( IT’S A SECRET  ) ركذب تفتكاو   ، نآلا ىتح  ةكرشلا 

ةدھاشم نویلم  تادھاشملا 250  ددع  ىطخت  ماعل 2012  ریخألا  عبرلا  يف 
يف جتنأ  عطقم  ينویلم  براقي  ام  اھنم  ويدیف  عطقم  نیيالم  نم 6.4  رثكأل  ًّايرھش 
نیيالم نم 10  رثكأو   ، ًّایموي هعفر  متي  عطقم  فلأ  نم 66  رثكأ  نآلاو   ، طقف دحاو  رھش 

عفر 250 ربوتكأ 2012  / يناثلا نيرشت  يفو  ماع 2012،  ةياھن  لبق  اوناك  مدختسم 
. ويدیف عطقم  نویلم 

كیكلا يمدختسم  ددع  عفترا  ماع 2013  ةيادب  يف  ًانویلم  ىلإ 16  عفتراو 
رایلملا ىطختت  تادھاشم  عم  ًّایموي  ديدج  مدختسم  فلأ  رادقمب 200   KEEK

. ًّايرھش ةدھاشم 

لھسیل ققحتلا  تاباسح  قالطإ   KEEK تنلعأ سرام 2013،  / راذآ رھش  يف 
ةصاخو  ، لاحتنالا نم  هتيامحو  باسحلا  نم  ققحتلا  تاكرشلا  وأ  دارفألا  ىلع 

. ةیعامتجالا تاكبشلا  نم  اھریغ  وأ   KEEK ىلع ریبك  روھمج  مھيدل  نيذلا 

يریب كالب  ةخسن   KEEK تقلطأ سرام 2013،  / راذآ رھش  يفو 
ةزیم ةیصاخ   KEEK تفاضأ ويام 2013  / رايأ يفو 17  يریب 10 . كالبل  نیمدختسملل 

مادختساب ةشدردلاب  صاخلا  عاطقلا  نم  نیمدختسملل  حمسي  ام   ، لسارتلا
. دحاو نآ  يف  ًاصخش  ىلإ 36  لصي  ام  عم  صنلا  وأ  ويدیفلا 



ریھاشملا ضعب  مادختسا  ىلإ  ةمدخلا  سسؤم  بسحب  حاجنلا  اذھ  دوعيو 
ركذ ًاضيأو   ، ةمدخلا يف  لعافتلا  ةبسن  نم  نولثميو 20 %   ، ةمدخلا هذھل 
يف مھسأ  رالود  نویلم  ةمیقب 18  رامثتسا  ىلع  كیك  لوصح  نأ  سسؤملا 

لوصحلا ةمدخلا  تعاطتسا  ثیح   ، ةریخألا رھشألا  لالخ  اھومن  ةدايز  و  اھريوطت 
. ةریخألا ةعبرألا  روھشلا  لالخ  ديدج  مدختسم  نویلم  ىلع 24 

، جیلخلا لود  ضعبو  ةيدوعسلا  يف  ةریھشلا  تامدخلا  نم  كیك  ةمدخ  ّدعُت 
ويدیفلا عطاقم  عم  لعافتلا  متيو   ، اھل نیمدختسملا  نم  ریثكلا  كانھ  نإ  ثیح 

، نويزفلتلا ىلع  رھظ  كیك  ةمدخ  يف  رھتشا  نم  ضعب  نأ  ةجردل  ًاّدج  ریبك  لكشب 
. ةینويزفلتلا تانالعإلا  يف  رھظي  حبصأ  مھضعبو 

ام رثكأ  ةفرعم  نكميو   ، بيولا ةخسنو  ديوردنأو  نوفيأ  ةزھجأل  رفاوتم  قیبطتلاو 
.(KLUSTERS  ) ةرايز ربع  سانلا  هنع  ثدحتي 

عومجم لوصوف   ، ىبرعلا جیلخلا  لود  ىف  ةدشب  ترشتنا  كیك  نأ  ركذُي 
. لاّعف ریغو  لاّعف  مدختسم  نیيالم  نم 10  رثكأ  جیلخلا  لود  لك  نم  نیمدختسملا 
رثكأ عفر  متيو   ، ةرايز رایلم  ًّايرھش  تارايزلا  ددع  غلبتف  لكك  عقوملا  ىلإ  ةبسنلاب  امأ 

. ًّايرھش ويدیف  نیيالم  نم 4.5 
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بيولا ىلع  ةیلعافتلا  ةیعامتجالا  تاكبشلا  تامدخ  مدقي  عقوم   MYSPACE
تانودملاك  ، ىرخأ تامدخ  ىلإ  ةفاضإ   ، ةمدخلا يف  نیلجسملا  ءاقدصألا  نیب 

تافلمو ةيديربلا  تاعومجملاو   ، ويدیفلا عطاقمو  اقیسوملاو  روصلا  رشنو 
اكینوم اتناس  يف  ةكرشلا  رقم  عقي   . نیلجسملا ءاضعألل  ةیصخشلا  تافصاوملا 

زوین  ) مألا ةكرشلا  رقم  عقي  امنیب   ، ةیكيرمألا ةدحتملا  تايالولاب  اینروفیلاك  يف 



. كرويوین ةنيدم  يف  نشيروبروك )

عقاوملل ممصملاو  جمربملا  لبق  نم  ماع 2003  سیبس  يام  تسِّسُأ 
ًاّدج ةریبك  ةعرسب  عقوملا  رشتنا   ،TOM ANDERSON نوسردنأ موت  يكيرمألا 
تاراق يقابو  ایقيرفإو  ایسآب  رشتنا  مث  نمو   ، ایناطيرب يفو  اكيرمأ  يف  ًاصوصخ 

. ملاعلا

. اینروفیلاك  ، وديدنوكسإ يف  ربمفون 1970  / طابش يف 8  نوسردنأ  موت  دلو 
سيرك عم  ماع 2003  سیبس  يام  عقوم  ةیعامتجالا  ةكبشلا  سیسأت  يف  كراشو 

. فلويد

غلبمب 580 ویلوي 2005  / زومت يف  نشيروبروك  زوین  ةكرش  هیلع  تذوحتسا 
ةرايز رثكألا  سیبس  يام  ناكو  ماع 2008،  لئاوأ  ىتحو  ماع 2005  نم   . رالود نویلم 
تزواجت وینوي 2006  / ناريزح يفو   ، ملاعلا يف  ةیعامتجالا  تاكبشلا  عقاوم  نیب  نم 

ليربإ 2008، / ناسین يفو   . ةدحتملا تايالولا  يف  ةرايز  رثكألا  عقوملاو  لجوج 
، ملاعلا ءاحنأ  عیمج  يف  راوزلا  نم  ددع  يف  كوب  سیفلا  سیبس  يام  تزواجت 

. ةدحتملا تايالولا  راوز  ددع  يف  اھتزواجت  كلذكو 

عقاوم رثكأ  سداس  وھ  سیبس  يام  عقوم  ّدعُي  تنرتنإ  اسكیلأ  عقومل  ًاقبطو 
ةغل يأب  ةبوتكملا  بيولا  عقاوم  رثكأ  سداسو   ، ملاعلا يف  ةیبعش  ةيزیلجنإلا  بيولا 

تايالولا يف  قالطإلا  ىلع  ةیبعش  عقاوملا  رثكأ  ثلاث  ّدعُيو   ، ةیبعش ملاعلا  يف 
ةھباشملا عقاوملا  نم  ربكأ  ةبسنب  ًّایجيردت  عقوملا  ةیبعش  تعفترا   . ةدحتملا
تاكبشلا عقاومل  ةبوسحملا  تارايزلا  ددع  نم  ًابيرقت  زاحو 80 %   ، ىرخألا
ةیبعشلا ةفاقثلا  نم  ًاّمھم  ًاءزج  لثمي  راص  ىتح   ، تنرتنإلا ىلع  ةیعامتجالا 

. ةيزیلجنإلاب ةقطانلا  دالبلا  يف  ةصاخ   ، ةرصاعملا

تاداريإلا نم  رالود  نویلم  ىلع 800  سیبس  يام  تلصح  ويام 2009،  / رايأ يف 
يام يمدختسم  ددع  ضفخنا   ، نیحلا كلذ  ذنمو  يلاملا 2008 . ماعلا  لالخ 
نم ًءادتباو   . میمصتلا ةداعإ  نم  ریثك  نم  مغرلا  ىلع  درطم  لكشب  سیبس 
ةكرح عومجم  لبق  نم  ةبترملا 303  يف  سیبس  يام  تحبصأ  وینوي 2013،  / ناريزح

. ةدحتملا تايالولا  يف  ، و223  ةكبشلا ىلع  رورملا 

ىلع تدمتعاو   ، ةرادإلا رییغتو  لامعلا  حيرستب  سیبس  يام  ماق  ماع 2009، 
نكلو  ، ىرخأ ةرم  هیلإ  نیمدختسملا  ةدوع  ىلع  لوصحلل  يرذج  میمصت  ةداعإ 

. سیبس يامل  ةیسكع  جئاتنب  ءاج  دق  اذھ 

ةكبش ىلع  عقوم  اھنأ  ىلع  اھسفن  فيرعت  ةداعإ  سیبس  يام  تلواح 



، ریھاشملاو  ، مالفألاو  ، اقیسوملا ىلع  زیكرتلا  عم   ، يعامتجالا هیفرتلل  تنرتنإلا 
حمست نأب  كوب  سیفلا  اھسفانم  عم  تالاصتاب  سیبس  يام  تماق   . نويزفلتلاو

يام نإ  زنوج : كيام  يذیفنتلا  سیئرلا  لاقو   . مھب ةصاخلا  نیمدختسملا  ةدوعب 
«. نآلا دعب  ًاسفانم  دعُت  ال   » يتلا  ، كوب سیفلا  ةكرشل  لمكم »  » نآلا وھ  سیبس 
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ًاماع هرمع 22  نآلا  . NETSCAPE يف لمعلا  أدب  ًاماع  هرمع 14  ناك  امدنع 
يذلا يوقلا  حوتفملا  ردصملا  يذ  سكوفرياف  حفصتم  هعارتخا  نع  ثدحتي  حبصأ 

. ررولبسكإ تنرتنإلا  لوألا  سفانملا  حبصأ 

تنرتنإلاو ةیملاعلا  ةكبشلا  لوخدل  ًّایساسأ  ًاءزج  احبصأ  سكوفريافو  اليزوم 
. ةیكبشلا تاقیبطتلا  ًاضيأو   . حوتفملا ردصملا  ملاع  يف 

ىلع لمعلاب   DAVE HYATT تياھ فيدو   BLAKE ROSS سور كالب  أدب 
يف امھلمع  ءانثأ  يف  ًّایبناج  ًاعورشم  هفصوب  سكوفرياف   FIREFOX حفصتم

NETSCAPE حفصتم ةداعإ  لجأ  نم  ناحفاكي  اناك   . اليزوم  MOZILLA ةكرش
ديربلا عم  اليزوم  تاقیبطت  نم  ًاءزج  ناك  يذلا   ، ديدج نم  ةایحلا  ىلإ  بیكستن 

نأل ؛  امھیلع تعضو  يتلا  دویقلا  ةجیتن  طابحإلاب  ابیصأ  امھنكل   ، ىرخأ تاقیبطتو 
ردصمل ًاعورشم  اھفصوب  ةلھسلاب  نكت  مل  سكوفريافو  اليزوم  نیب  ةقالع  عنص 
ًاحفصتم ائشني  نأ  تياھو  سور  ررق  كلذل   . ةیلالقتسا ديرت  تناك  اليزوم   . حوتفم

. ربكأ تایناكمإبو  ربكأ  ةيرحب  تنرتنإلا  حفصت  نم  ًاّقح  امھِنّكمُي 

تحت ةكرش  ءاشنإب  اماقو   NETSCAPE نع اليزوم  لزعب  اماق  ماع 1998  ًالعفو 
MOZILLA دعب امیف  اھمسا  حبصأ  يتلا   MOZILLA ORGANIZATION مسا

.FOUNDATION

ةعرسلاب زیمتي  ديدج  حفصتم  میمصت  ىلع  امھغارف  تاقوأ  يف  لمعلا  اأدب 
. لمعلا يف  هیلع  دامتعالا  نكميو   ، ةطاسبلاو

سكینوف  PHOENIX اھایمسو جمانربلا  نم  ىلوألا  ةخسنلا  اقلطأ  ماع 2002 
.FIREFOX 1.1 اقلطأ ماعو 2004   ،( يفارخ رئاط  ءاقنعلا ..  هانعم  )

يسایق تقو  يف  كلذ  عمو   ، ردصملا حوتفمو  ًاديدج  ًائیش  ناك  سكوفرياف 
يف ررولبسكإ  تنرتنإ   INTERNET EXPLORER حفصتملا عم  ةرادصلا  كراشت 

. ةفلتخملا ةینقتلا  تاعمتجملا 

لمعو  ، يمایم اديرولف  يف  ماع 1985  دلو  سیئرلا  سسؤملا  سور  كالب  ّدعُيو 
ىلإ بھذي  ناك  هسفن  تقولا  يفو  ًاماع  هرمع 14  ناك  امدنع  بیكستین  يف 

ماع 2003 ةيوناثلا  ةساردلا  ىھنأ  .GULLIVER PREPARATORY ةسردم
.STANFORD UNIVERSITY دروفناتس ةعماجب  قحتلا  اھدعبو 

صخش يأل  نكمي  ردصملا  حوتفم  ًاماظن  هفصوب  ماع 2000  جمانربلا  ريوطتب  أدب 
، اليزوم نم  ًاءزج  ناك  يذلا  بیكستین  ريوطت  قيرف  نم  برقلاب  لمعي  ناك   . هريوطت



يف بردتلل  مھیلإ  مامضنالل  هوعدو  ةیجمربلا  ءاطخألا  حالصإ  ىلع  مھدعاسو 
نم لمعلا  أدب  نيرھشب  اھدعب   . اینروفیلاك يف  ةكرشلا  رقم  يف  فیصلا  لصف 

. تھتنا دق  ةیفیصلا  ةزاجإلا  تناك  ذإ   ، لزنملا

دقف  ، لبق نم  رثكأ  تءاس  دق  رومألا  دجو  هیلي  يذلا  فیصلا  يف  داع  امدنع 
AOL ةكرش تضرع  كلذ  نم  مغرلا  ىلعو   ، قاوسألا يف  بیكستن  لاح  روھدت 
يف هتطعأ  يتلا  يھو   ، رالود تارایلم  رعسب 4  ةقفصلا  تمتو   . جمانربلا ءارش 

. بیكستینلا ریغ  رخآ  حفصتم  عارتخال  قيرطلا  ةيادبلا 

شرعلا ىلع  عبرتملا  ةسفانمل  بیكستینل  ًاليدب  ًّالح  سكوفرياف  حبصأ  اھتقو 
. هنع يلختلا  مت  دق  ررولبسكإ  تنرتنإ  نأ  ودبي  ناك  كلذ  عم   . ررولبسكإ تنرتنإ  ًادیحو 
يف أدب  كلذل  ررولبسكإ  تنرتنإ  ريوطت  قيرف  نع  تفوسوركيام  تلخت  ماعف 2001 
نيذلا نم  نيروطم  عبرأ  وأ  ةثالث  هعم  لمعلا  أدبو   . رثكأ سكوفرياف  حفصتم  ريوطت 

. مدختسملا ةحلصمل  حیحصلا  رارقلا  ذخأل  بیكستین  عورشم  يف  اولمع 

POP-UP ةجعزملا ذفاونلا  عنام  ةیصاخ  لاخدإك  ةديدج  صئاصخ  لاخدإب  اأدب 
متو  . ةیصاخلا هذھ  معدي  حفصتم  لوأ  ناك  دقو  بیكستین 7  يف   BLOCKING

عورشم ةرادإ  نكلو   ، ًالماك هزیھجت  متو  يجمربلا  دوكلل  اليزوم  يف  ریضحتلا 
يوتحي ناك  هسفن  يمسرلا  بیكستین  عقوم  نأل  ؛  اذھ ىلع  قفاوت  مل  بیكستین 
عورشم يف  اأدب  كلذل   . ًاّدج ملؤم  تارارقلا  نم  عونلا  اذھ  ةینالعإ !! ذفاون  ىلع 

: لوقت ةیلایخلا  ریطاسألا  نأل  ؛  مسالا اذھب  هتیمست  اراتخاو  ءاقنعلا ) )  PHOENIX
نم دلو  عورشمل  ًالیمج  ًاریبعت  اذھ  ناكو  هدامر  نم  ىرخأ  ةرم  دلو  رئاطلا  اذھ  نإ 

ماع 2002. اذھ  ناكو   ، بیكستین دامر 

يوجو تياھ  دیفيد  نم  ٌّلك  بیكستین  يف  ريوطتلا  يف  سور  عم  كرتشا 
هترتشا يذلا   PARAKEY يكاراب هعورشم  يف  نآلا  هكيرش  حبصأ  يذلا  تيویھ 

( نآلا  GOOGLE يف لمعي   ) رنيار نيارب  عم  ريوطتلا  مسق  يف  وھ  ناكو   ، كوب سیف 
يف لمعلا  دعب  غارفلا  تقو  اھتقو  سكوفرياف  ذختاو   . ةدوجلا ةبقارمل  رليزتود  اسأو 

. ماع لوأ 

ةكبش قيرط  نع  لصاوتلاو  لمعلا  يف  ارمتساو   ، يمایم ىلإ  اداع  اھدعب 
. ةدم تنرتنإلا 

نأ لیحتسملا  نم  هنأ  ارعش  امھنأل   ، يجمربلا دوكلل  لوصولا  اقلغأ  اھدعب 
مدختسم فلأل  عالطتساب  اموقي  نأ  اررق  كلذل   . لبق نم  كلھتسم  ءيش  يأ  اعنصي 
رداصملا يمدختسمو  يرصانم  نم  مدختسم  فلأو  بیكستین  نیمدختسم  نم 

نوكي نأ  اعقوت  ام  العفو   . يجمربلا دوكلا  قالغإ  اررقو   . رارق ىلإ  الصیل  ةحوتفملا 



ةيادبلا نم  ًاعون  اذھ  ناكو   ، ربكأ ةدناسم  امھیلع  تحرتقا  اليزوم  اھدعب   . باوصلا
. ةديدجلا

دیفيد لصفنا  اھدعب  نكلو   ، عورشملا ةحلصمل  لمعي  عیمجلا  ناك  ةيادبلا  يف 
. نورخآ امھب  قحتلاو   SAFARI حفصتملا عورشم  يف  لبآ  ةكرش  يف  لمعیل 

نع لمعلا  لصاويو  لصاوتي  ناك  لكلاو  يمایم  يف  هلزنم  نم  وھ  لمعي  ناك 
دوكلا نم  ةبعشتملا  ةیعرفلا  طاقنلاب  نومتھي  اوناك  نورخآ  دجويو   . تنرتنإلا قيرط 

. تارم ةنسلا لـ 4 - 5  هرییغت  متو  يجمربلا 

نكلو . PHOENIX سكینوفل جمانربلل  يساسألا  مسالا  رییغت  اررق  اھدعب 
ملو ًاثالث  اھنیح  اوناك   . ةیضق مھدض  تعفرو   ، مسالا اذھ  كلمت  ىرخأ  ةكرش  تناك 
نأ دیقعتلا  نم  داز  يذلاو  مھیلإ  ةبسنلاب  ةریبك  ةمزأ  تناكو  ًایماحم  مھنم  ّيأ  نكي 

جمانرب ريوطتب  ىرخألا  يھ  موقت  تناك  سكینوف )  ) اھمسا ناك  يتلا  ةكرشلا 
رییغتب اوماق  اھدعب  مھنكلو  ناسنإ ) يأ  لاب  ىلع  رطخت  ةفداصم ال   ) تنرتنإ حفصتم 
ةركف نم  ام  ًاعون  ًابيرق  اذھ  ناكو  يرانلا .) رئاطلا   ) دریب رياف   FIREBIRD ىلإ مسالا 

. ءاقنعلا رئاط  مسا 

رياف هسفن  مسالاب  ردصملا  ةحوتفم  تانایب  ةدعاق  كانھ  تناك  ًاضيأ  نكلو 
جمانربلا نأ  نابسحلا  يف  عضولا  عم  ديدج  نم  ةیمستلا  اوداعأ  كلذل  دریب !!

؛ يضاملا مسالا  هبشي  مسا  ءاقتنا  اولواح  كلذل  اھتقو ! ام  دح  ىلإ  ةیبعش  بستكا 
اوقب اھدعبو   FIRE مسق لوأب  اوظفتحا   . ةیبعشلاو نیمدختسملا  اورسخي  ىتح ال 
مھدحأ ءاج  نأ  ىلإ  رياف  ةملك  هتيادب  يف  قاطن  مسا  نع  نوثحبي  نيرھش  ةدم 

. ءارمحلا ادنابلل  ةینیصلا  ةغللا  يف  ًامسا  ناك  يذلا  سكوفرياف   FIREFOX مساب

هلمعتست يذلا  حفصتملا  رییغت  اليزوم  ةكرش  تررق  ليربإ 2003  / ناسین يف 
حفصتملا ناك  اھنیح  ) MOZILLA FIREFOX حبصیل دریبرياف  ىلإ  اھتعومجم  يف 

(. مسالا اذھ  هل 

أدب هرسأب  ملاعلاو  ًّایمسر  حفصتملا  قالطنا  أدب  ماع 2004  رياربف  / طابش يف 
نویلم ماق 25  ًاموي  لالخ 99  . WALL STREET و سبروف  ةلجمك  هنع  ثدحتلا 
نویلم ماق 100  ربوتكأ 2005  / يناثلا نيرشت  يفو 24   . حفصتملا ليزنتب  صخش 
ققحو  FIREFOX 1.5 ةديدج ةخسن  تقلطنا  رھشب  اھدعبو   ، حفصتملا لیمحتب 

. نیمدختسملل ریثكب  ربكأ  ةيامح  عم  رخآ  ًاحاجن 

دروفناتس ةعماج  يف  هتسارد  كرت  سور  ررق  هسفن 2005  ماعلا  يف 
. نيرخآلا هئاقدصأو  تياھ  فيد  عم  سكوفرياف  ريوطت  لامكتساو 



، ةدع ايازم  عم  ةخسنلا 2.0  اليزوم  تقلطأ  ربوتكأ 2006  / لوألا نيرشت  يف 
، مسرلا مدختسملا  ةھجاوو   ،EXTENSIONS ـ لا ةرادإو   ،TABS ةینقت اھنم 

لخاد يئالمإلا  حیحصتلاو   ، ةزیملا ةداعتسا  ةرودو   ، ثحبلا ةیجمرب  يف  تاثيدحتو 
. نامألا تاثيدحتو   PHISHING ـ لاو ريوزتلا  ةحفاكمو   ، حفصتملا

بابسأل اذھو   ، هیلع لمعت  تأدبو   ، مإ يب  يآ  ةكرش  حفصتملا  بجعأ  اھدعب 
سكوفرياف حفصتمب  طقف  ةصاخ  تاقیبطت  مادختسا  نم  اھنكمیس  هنأ  اھنم   ، ةدع

. نيروطملل تاقیبطت  عیبو 
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تارابعل لجوج  ةمئاق  تأدب  وینوي 2010،  / ناريزح رھش  مايأ  دحأ  حابص  يف 
لثم  ، ةیئاوشع تاملكب  ئلتمت  ملاعلا  ىوتسم  ىلع  ًامادختسا  رثكألا  ثحبلا 
نأ لبقو   ،«GYMS»و « COMIC BOOK STORES»و « FRIED CHICKEN»

. ةمئاقلا يف  مقر 1  بیترتلا  ىلإ  ةيرصنع  ةرابع  تزفق   ، اھفاقيإ نم  دحأ  نكمتي 

ةیلمعل تضرعت  دق  لجوج )  ) نأ ثدحلا  كلذ  نم  نیبقارملا  نم  ریثكلا  جتنتساو 
ىلع ةینبم  ةلیحل  ةیحض  ناك  عقوملا  نكلو   . كلذك نكي  مل  رمألا  نكل   ، قارتخا



تقولا يف  اھسفن  ءایشألا  نع  ثحبلل  نیمدختسملا  نم  شویج  هیجوت  ةداعإ 
. هسفن

ةكرح يف  مكحتلاو  مھفل  ةلواحم  يف  تارالودلا  نیيالم  تاكرشلا  قفنت 
وأ ( CHAN 4  ) نكل  ، حجنت ال  نایحألا  نم  ریثك  يف  اھنإ  الإ   ، تنرتنإلا ىلع  رورملا 

. فیلاكت يأ  نود  نم  ةمھملا  هذھ  زاجنإ  يف  ننفت  ناش ) روف  )

يف 1 لوب  رفوتسيرك  ةفرغ  نم  ناش ) روف   ) أدبو ماع 1988 . لوب  رفوتسيرك  دلو 
تاحاسل ةعساو  ةكبش   ، ًاماع رمعلا 15  نم  غلبي  يذلا  ربوتكأ 2003  / لوألا نيرشت 

دقو  ، ةشقانملاو روصلا  رشنلو  ةباقرلل  ةعضاخ  ریغو  ردصملا  ةلوھجم  لئاسر  ضرع 
رثكأ ضعب  قیقحت  نم   ، دحأ مھدوقي  نأ  نود  نم   ، عقوملا اذھ  ومدختسم  نكمت 

. تنرتنإلا خيرات  يف  ىوتسملا  ةیلاع  ةیعامجلا  تاءارجإلا 

، ًاعم نیمدختسملا  ریغو  تنرتنإلا  يمدختسمل  ًاموھفم  لثمت   ،( ناشت  4)
يمقرلا يملاعلا  غامدلا  ًازاجم  اھیلع  قلطُي  تاعمتجم  مھفصوب  نيدوجوملا 
ةیعامتجا تاعامج  نم  ءاضعأل  ًانطبُم  ًاحلطصم  ماع  لكشب  ّدعُت  ًاضيأو   ، يوطلساللا
فارشإلاو ةباقرلا  ضراعت  ٍلامعأ  ىلإ  ةراشإلل  ةقيرط  اھفصوب   ، تنرتنإلا يف  ةلزعنم 

نم ریثك  قارتخاب  اوماق   ، ةیقیقحلا مھتيوھ  ةئیب  يف  صاخشأل  ةدشب  تنرتنإلا  يف 
. ةيامحلا تاكرش  مھأو  ةیموكحلا  عقاوملا 

دق لبآ  سسؤم  زبوج  فیتس  نأ  نع  ثدحتت  ةصق  رشن  ناش ) روف   ) نإ لاقيو :
لبآ ةكرش  مھسأل  داح  طوبھ  ثودح  ىلإ  ىدأ  يذلا  ربخلا  وھو   ، ةیبلق ةمزأب  بیصأ 
يف يدینك  نوج  راطم  يف  ةلبنق  دوجو  نع  ةعئاش  رشن  ءدبو   ، ةصروبلا يف 

(. راطملا ءالخإب  تاطلسلا  مایق  ىعدتسا  ام   ) كرويوین

يتلا ةيوقلا  ةادألا  وھو   ،( زدنيرت لجوج   ) عقوم ىلع  ةرطیسلا  نكت  ملو 
موي يف   ، تنرتنإلا ةكبش  ىلع  ةنخاسلا  تاعوضوملا  عبتتل  تاكرشلا  اھمدختست 
ءاكذب قوفتلا  يف  ناش ) روف   ) اھیف حجني  يتلا  ىلوألا  ةرملا  وینوي 2010،  / ناريزح  17
زومرو فوقعم  بیلص  عضو  نم  ًاضيأ  عقوملا  مدختسم  نكمت  دقف  لجوج .)  ) ىلع
عقوم ىلع  لجوج ) لـ( بس  ةرابعو  يملاعلا  ةراجتلا  زكرمب  مدطصت  تارئاط  روصت 

(. زدنيرت لجوج  )

ىلع ةنصرقب  مایقلا  ةمھتب  عقوملا  يمدختسم  دحأ  عم  قیقحتلا  مت  دقو 
ةلمح ءانثأ  يف  نیلاب  ةراسب  صاخلا  يصخشلا  ينورتكلإلا  ديربلا  باسح 

ماع 2008. ةیسائرلا  تاباختنالا 

ثحب ةدام  ةیبعش  راھظإل  لجوج )  ) يف ثبعلا  ةلواحم  نأ  ركذلاب  ريدجلاو 



تاقیقحت حتف  ىلإ  تدأ  لامعألا  هذھ  ضعب  نكلو   ، ةینوناق ةفلاخم  ّدعُي  ال  ةنیعم 
تاقیقحتلا بتكمو  يلخادلا  نمألا  ةرازوو  تاصروبلاو  ةیلاملا  قاروألا  ةنجل  اھترجأ 

. يلاردیفلا

دقف  ، ًّایباجيإ ًامامتھا  ًاضيأ  تبذج  عقوملا  اھب  موقي  يتلا  ةبيرغلا  ءایشألا  هذھو 
ليومتل رالود  فلأ  عیمجت 625  نم  ًاریخأ  لوب  رفوتسيرك  عقوملا  سسؤم  نكمت 

يف اوكراش  نيذلا  نيرمثتسملا  نیب  نم  ناكو   . تنرتنإلا ىلع  ديدج  عقوم  سیسأت 
كلذ يف  امب  لامعألا  لاجرو  تنرتنإلا  لاجم  يف  نيركتبملا  زربأ  ضعب  ليومتلا  اذھ 

(AOL  ) ةكرشل قباسلا  يذیفنتلا  ريدملاو  نسردنآ  كرام  بیكستین )  ) سسؤم
يف لمعلا  لاز  امو   . رتشاش اوشوج  لجوج  ةكرشب  قباسلا  ریبخلاو  ريریل  ثینیك 

. لیصافت يأ  ءاطعإ  لوب  ضفري  كلذل  ؛  ةيادبلا ةلحرم 

ضرغب قھارم  هأشنأ  يذلا  عقوملا -  اھلالخ  نم  نكمت  يتلا  ةقيرطلا  لازت  الو 
همظنأ ةعيدخ  نم  تنرتنإلا  ىلع  تانالعإلا  نم  هحابرأ  ققحي  داكلابو  ةعتملا 

ىلع حابرأ  قیقحتل  تارالودلا  تارایلمب  اھلاومأ  سوؤر  ردقت   ، تاكرش اھمدختست 
. بلقتملا تنرتنإلا  ملاع  يف  ةریبكلا  رارسألا  نم  ةدحاو  تنرتنإلا - 

نإ (: » سیشیلد  ) ةیعامتجالا طبارتلا  ةادأ  عرتخا  يذلا   ، رتشاش لوقيو 
بولسأب اھقیقحتو  فادھألا  ديدحتو  میظنتب  ًّایتاذ  موقي  عقوملا  اذھ  ىلع  عمتجملا 

ًاعون هب  نإف  اذلو  ةیلاملا -  قاوسألا  هبشي  عمتجملا  اذھ  نأ  ىرأ   . هجوم ریغو  صاخ 
نكمي فیك  حیضوتل  ةریبك  ةجردب  مھم  هنكلو   ، كلذ مھف  بعصلا  نم   . ىضوفلا نم 

روف  ) عقوم ّدعُيو  ةياغلل .» عساو  قاطن  ىلعو  مظنم  لكشب  ًاعم  دارفأ  لمعي  نأ 
. لبقتسملا هیلع  ودبیس  امع  ةحمل  انیطعت  يتلا  ءایشألا  كلت  نم  ًادحاو  ناش )

لكشب ودبي  ماع 2003،  فيرخ  يف  ئشنأ  امدنع   ،( ناش روف   ) عقوم ناكو 
. روصلاو تاقیلعتلا  لدابت  نیمتھملا  ةعاطتساب  ناك  ثیح  روصلل » ةحاس   » زكرم

قيرط نع  عقوملا  امن  كلذ  دعب  مث   ، عقوملا نع  ًاصخش  نم 20  برقي  ام  لوب  ربخأو 
مقر وھو   ، ًانویلم نآلا 11  عقوملا  راوز  ددع  حبصأو   ، سانلا نیب  هنع  ثيدحلا  لقانت 
بذجتو ويام 2010،  / رايأ يف  تسوب ) نطنشاو   ) ةفیحص هتققح  يذلا  مقرلا  هبشي 
هتققح يذلا  كلذب  هیبش  مقر  وھو   ، رھشلا يف  دھاشم  نویلم  هتاحفص 730 

. مویلا يف  ةديدج  ةدام  نویلم  هیلع  رشنتو   ،( زميات كرويوین   ) ةفیحص تاحفص 
. ًاماع نیب 18 - 25  مھرامعأ  حوارتت  نيذلا  روكذلا  نم  عقوملا  يمدختسم  مظعمو 

لاحلا وھ  امك  ةیعامتجالا  تنرتنإلا  عقاوم  نم  ديازتم  ددع  هیف  ودبي  نمز  يفو 
ّدعُي  ، ةبسانم تالوكوتوربو  دعاوقب  لمعت  يتلا   ، سیبس يام  وأ  كوب  سیفلا  عم 
رشن نم  نكمتت  يكل  لیجستلل  جاتحت  ال  تنأف   . ءانثتسا ناش ) روف   ) عقوم



يأ نود  نم  تقو  يأ  يف  كتاكراشم  فذح  كنكميو   ، عقوملا ىلع  كتكراشم 
تاراوحلا ضعب  دجوت  نیح  يفو   . ديرت نم  بست  وأ  نعلت  نأ  كنكميو   . لیجست

نیب حوارتت  عقوملا  ىلع  تاراوحلا  نم  ریثكلا  نإف   ، نيرخآلا قوقحل  ةیعارملا 
. ًامامت ةحضافلاو  ةمشتحملا  ریغو  ةینایبصلا  ثيداحألا 

رداصملا ديدحت  مدع  صاخ  لكشبو  عقوملا -  اذھ  داقن  ضعب  فصيو 
بناجلاب لیحلا -  هذھ  ضعبب  مایقلا  يف  لضفلا  اھیلإ  عجري  يتلا  ةعومجملاو 

« نيردخملا ةنصارقلا   » لثم تارابع  تناكو   . تنرتنإلا ةكبش  نم  ملظملا 
تاماھتالا نیب  نم  تنرتنإ » ىلع  ةیھاركلا  ةلآ  و« نییلحملا » نییباھرإلا  و«

، ًاتقؤم  ،( ناش روف   ) عقوم رظح  مت  دقو   . تنرتنإلا ربع  هیلإ  تھجو  يتلا  مئاتشلاو 
(. نوزيریف و( يت ) دنآ  يت  هيإ   ) يتكرش لبق  نم 

يدنيو لوقيو   . ریبعتلا ةيرحل  ًاذالم  ّدعُي  ناش ) روف   ) نإ نوبجعم : لوقي  نكلو 
: درافراھ ةعماجل  عباتلا  عمتجملاو  تنرتنإلل  نامكرب )  ) زكرم لخاد  لیمز  وھو   ، رزتلس

مدختسي يذلا   ، لوب غلبيو  ةلكیھملا » ریغ  تاحاسملا  هذھ  ىلإ  تنرتنإلا  جاتحي  »
. كرويوین لخاد  شیعيو   ، ًاماع ًایلاح 22   ، ةینورتكلإلا ةكبشلا  ىلع  تووم )  ) مسالا

ةيوھلا كوب ) سیف   ) لوانتي : » لوقيو كوب .) سیف  لـ( لباقم  هنأب  ناش ) روف   ) فصيو
ةيوھلا لوھجم  ناش ) روف   ) نكلو  . ةلصلا تاذ  تاقالعلا  لك  هبو  ةیعقاولا  ةایحلا  يف 

«. لاوزلا عيرسو 

يتلا لیحلا  نم  يأ  يف  ًاكراشم  نكي  مل  هنأ  ىلإ  راشأ  يذلا   ، لوب لوقيو 
: فیضيو هب .» نوموقي  ام  ءرملا  ىري  نأ  عئار  : » هنإ عقوملا  ومدختسم  اھمدختسي 
نأ ىلع  نيرداق  اونوكي  نأ  نودویسو   . كلذ لباقم  نینطاوملل  تاكرشلا  عفدتس  »

(«. زدنيرت لجوج   ) ىلع ديدجلا  مھجتنم  ضرعي 

نأ فیك  لیحلا : نم  يأ  يف  كراشي  وأ  ضرحي  مل  هنأ  دكأ  يذلا   ، لوب لوقيو 
انب ایھ  : » نولوقي زدنيرت .) لجوج   ) ىلع لوخدلا  نم  اونكمت  ناش ) روف   ) يمدختسم
ديربلا لئاسرو  شاقنلا  تاحاس  ربع  ةملك  نورشني  كلذ  دعبو  ةصرفلا .» زھتنن 
ةملك نع  ثحبلا  عیمجلا  نم  نوبلطيو   ، اذكھو ةشدردلا  تامدخو  ينورتكلإلا 

. هنیعب تقو  يف  ةددحم 

أدبي : » فیضيو  . ًالاعتشا رانلا  جراخلا  نم  سانأ  ديزي  كلذ  دعب  هنإ  لوب : لوقيو 
يف نوؤدبيو   ، ام ةصق  كانھ  نأ  نم  دب  هنأ ال  نوركفيو   ، هاجتالا اذھ  نوري  نونودملا 

«. مھصصق رشن 

ددحت زدنيرت ) لجوج   ) ةمئاق نإ  زتراوش : يراب  ثحبلا  تاكرحم  ریبخ  لوقيو 
نمو  . تانودملا ىلع  ةيرابخإلا  تالاقملا  ددعو  ثحبلا  تایلمع  ساسأ  ىلع 



يف عوضوم  لعجل  اوكراشي  نأ  بجي  نيذلا  سانلا  ددع  ددحي  مقر  عضو  لیحتسملا 
«. ریبك  » هنكلو  ، ةمقلا

نوعباتي مھتقو  ءاضق  ىلإ  ًاسانأ  عفدي  يذلا  ببسلا  نآلا  ىتح  حضتي  ملو 
سانأ هلذبي  دھجلا  نم  ریثكلا  كانھ  : » رتشاش لوقيو  ناش ) روف   ) اھمدقي تاحارتقا 
رمألا ىلإ  سانلا  رظني  امدنع   » هنأ زتلس  دكؤيو  هب .» نوموقي  ءيش  مھيدل  سیل 
مایقلا ىلإ  نولیمي   ، تيوصت ىلع  لوصحلا  وأ  لجوج )  ) ةميزھ ةلیسو  هنأ  ىلع 

«. لباقم لجأ  نم  اولمعیل  اوناك  ام  ءيشب 

سیف  ) رقم لخاد  ةملك  ءاقلإل  لوب  ىلإ  ةوعد  تھجو  سرام 2010،  / راذآ يفو 
نم ةعومجم  ىلإ  ثيدحلا  هنم  بلطو   . اینروفیلاك ةيالوب  وتلأ  ولاب  يف  كوب )

ةھباشتملا لئاسولا  لثم  كوب ) سیف   ) لباقم يف  ناش ) روف   ) نع نیسدنھملا 
عابطنا مھل  ناك  اذإ  مھيديأ  عفر  سانلا  نم  بلط  نأب  هثيدح  أدبو   . ةھباشتملا ریغو 

نم : » كلذ ىلع  لوب  قلعيو   . مھيديأ سانلا  مظعم  عفرو  ناش .) روف   ) نع يبلس 
«. لدجلل ًاریثم  ًاثدحتم  تنك  ينأ  حضاولا 

ًاذوفن رثكألا  ةیصخشلاب  لوب  رفوتسيركل  تيوصتلا  مت  ليربإ 2009،  / ناسین يف 
. مياتلا ةلجم  هترجأ  حوتفملا  تنرتنإلل  عالطتسا  لبق  نم  ماعل 2008 
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يف براحو   ، ةیكيرمألا ةيرحبلا  ةاشم  يدنج  ناك  زنوسراب  بوب  يكيرمألا 
عجر هدلبل  هتدوع  دعبو   ، تاینیتسلا رخاوأ  برحلا  هذھ  يف  ةباصإلل  ضرعتو   ، مانتیف

ماع 1975، ةبساحملا  يف  ةداھش  ىلع  لصحو   ، ةعماجلا يف  ةساردلا  دعاقمل 
ّملع امدعب   ، هتیب وبق  يف  تایجمرب  ةكرش  ماع 1984  أدب  مث   ، رومیتلاب  ةعماج  نم 
ةیلام جمارب  میمصتب  أدب  عقوتت  دق  امكو   ، رتویبمكلا جمارب  بتكي  فیك  هسفنب  هسفن 



نویلم لباقم 64  ماع 1994  هذھ  هتكرش  عاب  مث   ، اھریغو ةیبيرضو  ةیبساحمو 
، قیبطت ةئم  عیبتو   ، فظوم فلأ  اھیف  لمعي  اھعاب -  موي  هتكرش -  تناك   . رالود

. رالود نویلم  ةئم  اھردق  ةيونس  ةیلامجإ  دئاوع  ردتو   ، لیمع نیيالم  مدختو 3 

ماع 1997 سكاموج  اھامسأ  ىرخأ  ةكرش  سسأ  لب   ، اھدعب ةحارلل  دلخي  مل 
ةكرشلا هذھ  حبصتل  ماع 1999  ( GO DADDY  ) يداد وج  ىلإ  مسالا  اذھ  لدع  مث 
ءامسأ ىلإ  تلصو  ماع 2010،   . تنرتنإ تاقاطن  زجحو  ةفاضتسالا  لاجم  يف  ةریبكلا 

يف ةكرش  ربكأ  ًایلاح  يھو   GODADDY ةرادإ تحت  ًانویلم  نم 45  رثكأ  تاقاطنلا 
. اھیسفانم برقأ  مجح  فاعضأ  ةعبرأو   ، ملاعلا يف  لجسملا  نيدمتعملا   ICANN

يف 27 رومیتلاب  ةنيدم  يف  هتلئاع  شیعت   . دناليریم  ، رومیتلاب يف  زنوسراب  دلو 
يف ّدنُج   ، ةيوناثلا ةسردملا  ناحتما  يف  هلشف  دعب  ربمفون 1950 . / يناثلا نيرشت 

. مانتیف يف  نیبراحملا  نم  ناكو   . ةیكيرمألا ةيرحبلا  ةاشم  تاوق 

هنوك نم  هعفد  يف  تمھاس  ةدعاق  هسفنل 16  دمتعا  حجانلا  لجرلا  اذھ 
نأ ىلإ  رومیتلب  يف  ةریقف  ةیكيرمأ  ةلئاع  نم  ردحني  يضاملا  يف  ًاعضاوتم  ًّاباش 

تانیمودلا لیجست  عقاوم  رھشأل  ًاسسؤمو  ًّايرث  ًالجر  مویلا  حبصأ 
بـ ردقت  ًاحابرأ  ققحت  يتلا  اھتكرش  ةرادإ  سلجمل  ًاسیئرو   GODADDY.COM

! ًّايونس رالود  نویلم   250

يتلا تاحاجنلا  لكل  ساسألا  تحبصأ  دعاوقلا  كلت  زنوسراب : بوب  لوقي 
كلذ ماع 1997 . يدادوقل  هسیسأت  كش  الب  هتاحاجن  ربكأ  نمو  نآلا ! ىتح  اھتققح 
ىلإ ریصق  تقو  يف  لوحتو   ، ةيدیلقت ةركف  ىلع  ًامئاق  ناك  يذلا  حجانلا  عورشملا 
ىلوألا ةوطخلا  هعقوم  ّدعُي  ثیح  ؛  تنلا ملاع  يف  ًاروھشم  ًاعقومو  ةریبك  ةكرش 

(! نیمودلا لیجست   ) ةوطخ  .. تنرتنإلا ةكبش  ىلع  عقوم  سیسأت  ديري  نم  بلغأل 

ةفداصم ىتأ  ثیح   ، ةقیقحلا يف  ىنعم  هل  سیل  يدادوق )  ) هعقوم مسا 
سیل تقو  هیلع  ّرمو   ، هسفن تقولا  يف  رفاوتمو  زیمم  مسا  نع  ثحبي  ناك  امدنع 
مسا هیلع  هئاقدصأ  دحأ  حرط  مايألا  دحأ  يفو   ، هل قوري  ام  هلالخ  دجي  مل  ریصقلاب 
لاق امك  وأ  ًاروف  هلاب  يف   GO DADDY مسا رطخف   ، ریبكلا بألا   BIG DADDY

ةعرسب لوحت  بیجعلا  بيرغلا  مسالا  اذھ  ءامسلا .. !  نم  ّيلع  طقس  هنأك  بوب :
ملاع يف  ةدایقلل  انوزيرأ  ةزئاج  هبجومب  زاح  ًاحاجن  ةيراجتلا  عقاوملا  ربكأ  ىلإ 
ًادبأ نكت  مل  هتكرش  عقوم  اھیلع  لصح  ةدع  زئاوج  ىلإ  ةفاضإ  ماع 2005  لامعألا 

! مايألا نم  ًاموي  هنابسح  يف 

دصقي ( LOGO  ) عقوملا راعش  يف  رھظي  يذلا  لجرلا  ةروص  نأ  ضعبلا  دقتعي 
ةنبال ةيوفع  ةمسر  الإ  وھ  ام  لجرلا  كلذ  نأ  يھ  ةقیقحلا  نكل   ، زنوسراب بوب  اھب 

http://GoDaddy.com


ثیح ؛  هعقومل ( LOGO  ) راعش میمصتل  زنوسراب  بوب  اھراتخا  يتلا  ةممصملا 
تاراعشلا كلت  نمض  نم  تعضوو   ، هیلع اھتضرعو  تاراعشلا  نم  ًاریثك  تممص 

راتخیس بوب  نأ  اھدلخب  ردي  ملو   ، ةفداصم اھتدجو  ةریغصلا  اھتنبال  ةطیسب  ةمسر 
كلذ ىوس  بوب  رتخي  مل  ًالعفو  ةلھذملا ! اھمیماصت  نیب  نم  طیسبلا  میمصتلا  كلذ 
وھ ام  میمصتلا  كلذ  نأ  هتربخأ  امدنع  ًاقحال   ، ئجوفو  ، هعقومل ًاراعش  نوكیل  مسرلا 
حبصت ةيوفعلا  همسرلا  كلت  يھ  اھو  ةریغصلا .. ! اھتنبا  موسر  دحأ  الإ  عقاولا  يف 

! تنرتنإلا ةكبش  عقاوم  رھشأ  دحأل  ًاراعش  مویلا 
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زتراوس نورأ 

عرتخم

RSS



زتراوس نورأ 

رمتسم لكشب  ریغتت  عقاوم  نم  ىوتحملا  لقنل  ةغیص  يھ   RSS سإ سإ  رآ 
ءارقلا نیكمت  اھتاقیبطت  نمو   . مدختسملا ىلإ  تانودملاو  ةيرابخإلا  جماربلا  لثم 
ةرابع وأ  ةدح  ىلع  عقوم  لك  ةرايز  ىلإ  ةجاحلا  نود  عقاوملا  رابخأ  رخآ  ةعباتم  نم 

. رخآ عقوم  ىلإ  هلقن  عیطتسن  ثیحب   ، ىوتحملا ةباتك  ةینقت  نع 

وھ عئاشلا  نأ  الإ  .  RSS فرحأ هیلإ  زمرت  يذلا  راصتخالا  ىلع  عامجإ  دجوي  ال 
سإ سإ  رآ  نإف  ةقیقحلا  يفو  . REALLY SIMPLE SYNDICATION راصتخا اھنأ 

، ىرخألا نع  ةفلتخم  ةینب  ةفلتخملا  اھترادصإ  نم  لكل  نإ  ذإ   ، ًادحاو ًارایعم  تسیل 
. اھعم ةقفاوتم  ریغو 

ةباتك يف  كراش   ، يكيرمأ تنرتنإ  طشانو  بتاكو  بوساح  جمربم  زتراوس  نورأ 
ًاوضع ًاضيأ  ناكو   . سرغورب دناميد  تنرتنإلا  ربع  طاشنلا  ةعامجو  سإ 1.0  سإ  رآ 

. درافراھ ةعماج  يف  تایقالخألا  زكرم  ربتخم  يف 

فرُع . MY.NETSCAPE.COM ةباوب ىلع   RSS قلطُأ سرام 1999  / راذآ يف 
.RSS 0.9 مساب رادصإلا  اذھ 

يفوتو  ، يونیلإ  ، وغاكیش يف  ربمفون 1986  / يناثلا نيرشت  يف 8  زتراوس  دلو 
رھش لبق  كلذو   ، كرويوین يف  رياني 2013  / يناثلا نوناك  يف 11  هتقش  يف  ًارحتنم 

. روتسياج نم  ةینورتكلإلا  تافلملا  نیيالم  ةقرس  ةمھتب  هتمكاحم  نم 

نم يقیقح  لیج  ریفوت  ىلع  هتدعاسمل  ؛  تنرتنإلا زومر  دحأ  زتراوش  حبصأو 
قئاثو نم  ةحفص  نویلم  وحنب 19  ردقي  ام  اھنیب  نم   ، سانلل ًاناجم  تامولعملا 

. ينوناقلا ریساب )  ) ماظن نم  ةيداحتالا  ةمكحملا 

داحتا يف   RDFCORE يف لماعلا  قيرفلا  ىلإ  زتراوش  مضنا  ماع 2001 
عون نم   RDF + XML  / تاقیبطتو  ،RFC 3870 ّفلأ ثیح   ، ةیملاعلا بيو  ةكبش 

(RDF / XML ةديدجلا (  مالعإلا  لئاسو  عون  ةقیثولا  تفصو   . يمالعإلا لیجستلا 
. يلالدلا بيولا  معدل  ةممصم 

ةغل يھو   ،MARKDOWN ءاشنإب ربورغ  نوج  عم  ةكراشملاب  زتراوس  ماق 
ىوتحملا ليوحتب  ةغللا  هذھ  موقت  ثیح   HTML نم ةقتشم  فیصوت  وأ  زیمرت 
مدختست  MARKDOWN ةغل تلاز  ام   ،HTML ىوتحم ىلإ  طیسبلا  يصنلا 
.HTML2TEXT مجرتم میمصتب  زتراوس  ًاضيأ  ماق   . نآلا ىلإ  عساو  لكشب 

http://My.Netscape.Com


RSS ناضتحا ىرجو   . تاونس ينامث  ةدم   RSS ةیمنت يف  بیكستین  كراش 
تاباوب ىلع  همادختسا  نوديري  نيذلا  تنرتنإلا  ةكبش  ىلع  نيرشانلا  لبق  نم 
لالخ نم   RSS بیكستین لـ معد  ضفخنا   ، اھریغو  RSS MY.NETSCAPE.COM

AOL لـ ديدجلا  كلاملا  دعب  ليربإ 2001  / ناسین يف   MY.NETSCAPE.COM
. قیسنتلا معدت  يتلا  تاودألاو  قئاثولا  ةلازإو   ، ةكرشلا ةلكیھ  ةداعإل  كلذو 

دق يذلا   ، رنيو فيدو   RSS-DEV لماعلا قيرفلا  غارفلا : اذھ  ءلمل  نانایك  رھظ 
.NETSCAPE جراخ رشنلا  تاودأ  ضعب  رشن 

نیيالم ةقرسب 5  ماع 2011  مّھتا  امدنع  درفراھ  ةعماج  يف  ًابلاط  زتراوش  ناك 
، ایجولونكتلل ستسوشاسام  دھعم  يف  تارتویبمكلا  دحأ  فیشرأ  نم  ًابيرقت  ةلاقم 
، يبوساحلاو  ، ينورتكلإلا لایتحالا  اھنیب  نم   ، ةحنج باكتراب  ةمھت  هجاوف 13 

. يمحم رتویبمك  نم  تامولعم  ىلع  ةیعرش  ریغ  ةقيرطب  لوصحلاو 

ةكراشمل عقاوم  ىلع  تالاقم  عيزوت  مزتعي  ناك  زتراوش  نإ  نوعّدملا : لاقو 
هتمكاحم أدبت  نأ  ررقملا  نم  ناكو   ، بنذم ریغ  هنأ  ىلع  زتراوش  عفارتو   ، تافلملا

، نجسلا نم  ًادوقع  هجاو  ناكل   ، نيدأ زتراوش  ناك  ولو   ، ةیلاردیف ةمكحم  يف 
. ةلئاھ ةیلام  تامارغو 

دعب سكیلیكيو  ةمظنم  تعدا  رتيوت  عقوم  ىلع  تاديرغتلا  نم  ةلسلس  يفو 
. ةمظنملا رداصم  نم  ًالمتحم  ًاردصمو  ًافیلح  ناك  هنأ  هتافو 

سسؤملاب لاصتا  ىلع  ناك  زتراوش  نأ  ًاضيأ  سكیلیكيو  ةمظنم  تفشكو 
يماع 2010 و 2012. لالخ  جناسأ  نایلوج 

http://My.Netscape.Com
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زار يروأ 

نوتیس كيرإو 

اسسؤم

زار يروأ 



نوتیس كيرإ 

يمدختسم طسو  ةلیلق  ماوعأ  ذنم  فورعم  قیبطت  نع  ةرابع   TANGO
SMS ةریصقلا ةیصنلا  لئاسرلا  لاسرإب  صاخ  وھو   ،( لبآ  ) ةزھجأ ةیقبو  نوفيآلا 

ةیلحملا تاملاكملل  ءاوس   ، هلالخ نم  يناجملا  يفتاھلا  لاصتالا  ةیناكمإ  نمضتيو 
. قیبطتلا اذھ  نم  ةخسن  مھتزھجأ  يف  مھيدل  نم  لك  نیب  ةیلودلا  وأ 

يأ عم  ًاناجم  ةروصلاو  توصلاب  لصاوتلا  عیطتسي  قیبطتلا  اذھ  تبثي  نم  لكف 
اذھ تبث  دق  رخآلا  نوكي  نأ  يفكي  هفتاھ  يف  ءاقدصألا  ةحئال  نم  رخآ  صخش 

. ةرشابم نینثالا  نیب  يناجملا  يئرملا  لصاوتلا  متیل  قیبطتلا 

ةیناكمإ وھو   ، ةياغلل مھمو  ديدج  ثيدحتب  نآلا  قیبطتلا  اذھ  يظح  ماع 2009 
فتاھ عم  قفاوتم  وھو  . 4G وأ  WIFI ةكبش مادختسا  ربع  ويدیف  لئاسر  لاسرإ 

. رتویبمكلا ةزھجأو  زودنيو 7، 

حبصأ  ، ةیتوصلا لئاسرلا  لاسرإل  نآلا  ةياغل  ًاحاتم  قیبطتلا  ناك  نأ  دعب 
. رخآلا ىلإ  ٌّلك  ةروصملا  لئاسرلا  لاسرإ  ًادعاصف  نآلا  نم  هیمدختسم  رودقمب 

طقتلت يتلا  زاھجلا  ةھجاو  يف  اریماكلا  ىلع  هماھم  ءادأ  يف  قیبطتلا  دمتعيو 
لبق نم  ًاقبسم  ةراتخملا  ةھجلا  ىلإ  هلاسرإ  متي  مث  نمو   ، ثدحتملل ويدیفلا 

. يكبش لاصتا  كانھ  نوكي  نأ  طرش   ، مدختسملا

ةیئرملا لئاسرلا  نم  ددحم  ریغ  ًاددع  لسرت  نأ  قیبطتلا  اذھ  ةطساوب  كنكمي 
لئاسرلا نم  ددحم  ریغ  ًاّمك  لابقتسا  عیطتستو   ، اھديرت يتلا  تاھجلا  ىلإ 
ظافتحالا قیبطتلا  اذھ  لالخ  نم  عیطتست  كنكلو   . ويدیفلا ةقيرط  ىلع  ةلجسملا 

لحم لحتس  ةديدج  ةیئرم  ةلاسر  لكو   . طقف ةریخألا  سمخلا  ةروصملا  لئاسرلاب 
. اھب ظفتحملا  لئاسر  سمخلا  نیب  نم  ةلاسر  مدقأ 



مت سرام 2013  / راذآ ىتح  لجسم  مدختسم  نویلم  نم 130  رثكأ  وغنات  ىدلو 
، ةشدردلل كرحتملا  فتاھلا  تاقیبطت  طسبأ   » هنأب  PCMAG لبق نم  وغنات  فینصت 

«. معدلا نم  ةدیج  ةعومجم  عم 

هرقمو نوتیس  كيرإو  زار  يروأ  لبق  نم  ربمتبس 2009  / لوليأ يف  وغنات  سِّسُأ 
يذیفنتلا سیئرلا  بصنم  ًایلاح  نوتیس  لغشيو   ، اینروفیلاك  ، ویف نتنوام  يف 

ریبك نسناھ  نايربو  ةكرشلل  يذیفنتلا  سیئرلا  وھ  زار  نیح  يف  ایجولونكتلل 
. تایلمعلا يريدم 

JURVETSON رشیف ربارد  لثم :  ، وغنات يف  نيرمثتسملا  نم  ةعومجم  لخد 
. كینتافالب نیلو 

ىلع 120 ًالیلق  ديزي  ام  وغنات  تمدختسا  ربمسيد 2012،  / لوألا نوناك  يف 
ةكبشل ةدعاق  نولكشي  نيذلا  مدختسم  نویلم  نم 100  رثكأ  وغناتلا  يبليو   ، ًافظوم

. اھیمدختسم نیب  ةیعامتجا 

. ةیبرعلاو ةیكرتلاو  ةینیصلا  كلذ  يف  امب  ةغل  حاتم بـ 14  وغناتلاو 

بسحب  ، مدختسم نویلم  وغنات 4.8  يمدختسم  ددع  زواجت  ةيدوعسلا  يفو 
. تاقیبطتلل دنيرت )  ) لجوجو ةینورتكلإلا  رجاتملا  يف  لیمحتلا  تایئاصحإ 
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نيالك كازو  كيودول  كیج 

اسسؤم

كيودول كیج 



نيالك كاز 

ويدیفلا تافلم  عفر  مدختسملل  حیتي  يملاع  عقوم  وھ   VIMEO ویمیف
ویمیف ىظحيو   ، ةیعامتجالا لاصتالا  عقاوم  يف  اھمادختسا  ىتح  وأ  اھتكراشمو 
عقوم دعب  ملاعلا  يف  ويدیفلل  عقوم  ربكأ  يناث  نوریثكلا  هّدعيو  ًاّدج  ةعساو  ةرھشب 

. بویتویلا

َةھجولا اھليزنتو  ةریصقلا  ويدیفلا  عطاقم  ةدھاشمل   VIMEO ویمیف عقوم  ّدعُي 
ديدج ةعباتمل  روھمجلا  ةماعلو  بابشلا  مالفألا  عانصل  تنرتنإلا  ةكبش  ىلع  ىلوألا 
يف ویمیف )  ) قوفي يذلا   YOUTUBE بویتوي )  ) عقومل ًافالخف   ، ةیلاع ةدوجب  ويدیفلا 
بكم ىلإ  برقأ  ودبي  بویتوي )  ) نإف ةدوجلا  نع  ثيدحلا  دنع  هنأ  الإ   ، ریثكب هترھش 
امیف  ، ةیندتملا ةدوجلا  تاذ  ةفیعضلا   FLV شالف ةغیص  مدختسي  وھف   ، تايافنلل

. ةیلاعلا ةدوجلا  تاذ   VIMEO MP4 يھ هدحو  هب  ةصاخ  ةغیص  ویمیف  مدختسي 
ويدیف عناص  يأل  لوألا  رایخلا  حبصیل  ویمیف  لوحت  ةیضاملا  ثالثلا  تاونسلا  لالخو 
ةیحضتلا نود  ةرومعملا  لوح  راشتنالا  ينفلا  هلمع  يقالیل  ىعسي  ملاعلا  يف 
تنرتنإلا عقاوم  رثكأ  ةمئاق  ىلع  مقر 121  ًایلاح  ویمیف  لتحي  ذإ   ، ةروصلا ةدوجب 
تنرتنإلا عقاوم  ةیبعش  سایقل  اسكیلأ  رشؤم  بسحب  كلذو   ، ملاعلا لوح  ًةدھاشم 

سرام 2013. / راذآ يف  ةخرؤملا  هريراقت  ثدحأ  يف 

دادعأو دونھ  مالفأ  يعناص  نم  هتیبلاغ  عساو  راشتنا  وذو  ریبك  ویمیف  عمتجمو 
ينعيو زنویمیفلا )  ) بقل ویمیف  عمتجم  ىلع  قلطيو   . مالفألا يبجعم  نم  ةریبك 
ردجت  . ًاطاشن ءاضعألا  رثكأ  نم  نونوكي  ام  ةداع  نيذلا  ویمیف  عمتجم  ءاضعأ  كلذ 
لمحي يذلا   ،( ضیبألا تیبلا   ) ویمیف عقوم  يلمعتسم  مھأ  نم  نأ  ىلإ  ةراشإلا 

. عقوملا ىلع  ةقدلا  ةیلاع  ويدیفلا  عطاقم  نم  ًاریثك 



تائملا عفر  متيو   ، ويدیفلا عطاقم  عاونأ  فلتخم  نم  نیيالملا  دجوت  ویمیف  يف 
نویلم ربمتبس 2011) 65  / لوليأ  ) رھش نم  ًءادتبا  ویمیف  عقوم  بطقتسا  دقو   ، ًّایموي
ویمیف تايوتحم  نم  ةبسن 15 %  يتأتو   . كرتشم نیيالم  نم 8  رثكأو  ًّايرھش  رئاز 
تاذ تاریماكلا  ( DSLR  ) ـ لا تاریماك  اھتثدحأ  يتلا  ةروثلا  عمو   . ةلاقنلا فتاوھلا  نم 
ثیحب ماع 2008،  رخاوأ  اھروھظ  ذنم  ريوصتلا  ملاع  يف  ةسكاعلا  ةيداحألا  ةسدعلا 

ةیئامنیسلا اریماكلا  ةدوج  براقت  ةدوج  ىلع  لصحي  نأ  يداعلا  درفلا  ناكمإب  حبصأ 
ةیمھأ تداز  ةيرصبلا  ةروثلا  هذھ  عم   ، دیھز رعسب   MM CAMERA 35 ةیفارتحالا
ةریبك ويدیف  عطاقم  ناضتحا  اھناكمإب  ةرابج  تارفریس  هيدل  نأل  ؛  ویمیف عقوم 
وھف  ، ملاعلا لوح  ويدیفلا  عانصو  نییئامنیسلا  ةھجو  ویمیف  حبصأ  اذلو   ، مجحلا

، ويدیفلا ةعانص  عیجشت  يف  حاجنلا  اذھ  ویمیف  رمثتسا  دقو   ، مھل لوألا  ىقتلملا 
يھو  ، ةدع تالاجم  يف  ويدیفلا  مالفأ  لضفأل  هتقباسم  نع  ماع 2010  ذنم  نلعأو 
ىلع سفانتلل  مدقتت  يتلا  مالفألا  ددع  يف  خيراتلا  يف  مخضألا  ةقباسملا  اھلعل 
فالآ ةسمخ  نع  ةرابع  عرف  لك  يف  ةزئاجلا  ةمیق  نأ  نم  مغرلا  ىلع  اھزئاوج 

! طقف يكيرمأ  رالود 

كيودول كیج  قيرط  نع  ربمفون 2004  / يناثلا نيرشت  يف  عقوملا  سیسأت  مت 
. ةیكيرمألا ةدحتملا  تايالولا  اھرقمو   ، نيالك كازو 

. ةیلعافتلا رليد  يراب  ةكرش  لبق  نم  ویمیف  ىلع  ذاوحتسالا  مت  ماع 2006 
هلیمز كلذكو  ماع 2007،  كيودول  كیج  عقوملا  سسؤم  ةكرشلا  كرت  كلذ  رثإ  ىلعو 

ماع 2008. يفنيالك  كاز 

لخدي نأ  ءرملل  نكمي   ، ةيادب  . ویمیف عقوم  يف  هلمع  نكمي  امم  ریثكلا  كانھ 
، ويدیف عطاقمو  مالفأ  نم  عقوملا  يف  دوجوملا  ةدھاشمل  ًّايداع  ًاحفصتم  هفصوب 

حبصیل رس  ةملكو  ينورتكلإلا  هديرب  لیجست  ربع  ًالجسم  ًاوضع  نوكي  نأ  هل  نكميو 
همالفأ عفر  نم  لجسملا  وضعلا  نكمتیس  ثیح   ،( ةیناجم ةيوضع   ) ًّایئدبم ًاوضع 
يتلا مالفألا  ىلع  ةفلتخملا  تاقیلعتلا  ةباتكو  ءاضعألا  ةیقب  عم  بطاختلاو 
ةيوضع اضيأ  كانھو   ، ةيونسلا ویمیف  ةقباسم  يف  ةكراشملا  كلذكو   ، اھدھاشي
وضعلل حاتملا  نم  ربكأ  مجح  تاذ  ًامالفأ  عفري  نأ  ءرملل  حیتت  طیسب  غلبمب  ىرخأ 

ویمیف بـ ةمزح  نع  باقنلا  فشك  ربوتكأ 2008،  / لوألا نيرشت  يفف 16   ، يناجملا
لیمحتلا نیمدختسملل  حیتت  يتلا   ،( سلب ویمیف   ) مسا تحت  ةنس  لكل  ًارالود   60

ریغ ءاشنإو   ،HD ويدیفلا ةطرشأ  دودحم  ریغو  ( GB5  ) ىلإ لصي  ًّایفاضإ  ًاعوبسأ 
ويدیفلا زیمرت  ةداعإو   ، تانالعإ نود   ، تاموبلألاو تاعومجملاو  تاونقلا  نم  دودحم 

. ةروصلا ةدوج  يف  عافترا  هنع  جتني  يذلا 

رایتخا نیمدختسملل  ةیناكمإ  ىلإ  ةفاضإ  رياربف 2010،  طابش / رھش  ذنم 



ویلوي / زومت نم 22  ًءادتبا  كلذو  . 720P وأ  1080P امإ لیمحتو  مھب   1080P زیمرت ةداعإ 
نوناك نم 4  ًًءادتباو   ،HD ةغیصب مالفألا  نم  دودحم  ریغ  عقوملا  مدقيو   ،2010

ىلإ 5 لصت  يتلا  ويدیفلا  ةطرشأ  لیمحت  نیمدختسملل  نكميو  رياني 2011،  / يناثلا
ةیلاع ويدیفلا  نم  ةعاس  ابيرقت 2.5  لداعي  ام  يأ   ، سلب ویمیف  تاطقل  نم  تياباغیغ 
لبق نم  حوضولا  يف  ةیلاع  ةزیم  ةليوطلاو  ةلماكلا  مالفألا  نم  لعجي  اذھو   ، ةقدلا

. سلب ویمیف  يمدختسم 

عفر اھل  حیتت  يتلا  تاسسؤملاو  تاكرشلاب  ةصاخلا  ةيوضعلا  كانھ  ًاریخأو 
مدق سطسغأ 2011،  / بآ يفف 1   ، ةلمجلاب اھب  ةصاخلا  ويدیفلا  عطاقمو  اھمالفأ 
حمسي يذلا   ، يراجتلا مادختسالاو  لامعألا  لاجرل   PRO باسحلا عون  ویمیف 

.GB 50 ىلإ لصي  نيزختب 

يف ةلقتسملاو  مجحلا  ةریغص  تاكرشلا   PRO باسح يمدختسم  نمو 
ةمدخ مادختسا  يف  نوبغري  نيذلا  نونانفلاو   ، ةیحبرلا ریغ  تاسسؤملاو   ، جاتنإلا

. اھجيورت وأ  ةیعادبإلا  مھلامعأ  ضرعل  ویمیف 

ىلإ اھليزنت  نكل   ، اھتدھاشم نكمي  ةضورعملا  مالفألا  لك  ویمیف  يف 
اذإ امیفو   ، ملیفلا عفرب  ماق  يذلا  صخشلا  ةبغر  ىلع  دمتعي  يصخشلا  كبوساح 
جمارب عبطلاب  كانھو   ) بسحف ةدھاشملا  رایخ  مأ  ليزنتلا  رایخ  هملیفل  حاتأ  دق  ناك 
وضعلل نكمي  تاونق )  ) ویمیف يف  ویمیف .) يف  ملیف  يأ  ليزنت  نم  كنكمت  تاودأو 
ءاضعأ هل  نوكيو   ، ةصاخلا هتانق  سسؤي  نأ  وضع  يأل  نكمي  لب   ، اھیف كارتشالا 
تاعومجم ًاضيأ  كانھ   . مالفأ نم  اھھجوت  عم  بسانتي  ام  هتانق  يف  نوثبي  نوكراشم 

عانص هیلإ  جاتحي  اقیسوملل  رجتم  دجوي  ویمیف  يف   . مالفألا لوح  شاقنلاو  ةشدردلل 
دب اھضعبو ال  ةیناجم  رجتملا  اذھ  تاعوطقم  ضعب   ، ةيريوصتلا مھاقیسومل  مالفألا 
دحأ يف  اقیسوملا  كلت  مدختسي  نم  ىلع  هنإف  نیتلاحلا  اتلك  يفو   ، اھئارش نم 
اھفلؤم ىلإ  اقیسوملا  ةبسن  ثیح  نم  ةيركفلا  ةیكلملا  نیناوقب  َمازتلالا  همالفأ 

كلذ هملعت  ؛  ًامالفأ عنصي  فیك  درفلا  ملعت  ةیئامنیس  ةسردم  ویمیف  يف   . يلصألا
تاسدعلا عاونأو  ريوصتلاو  جاتنوملا  بیلاسأ  هيرت  يتلا  ويدیفلا  عطاقم  ربع 

ويدیفلا نف  قشاع  هیلإ  جاتحي  ام  لك  ویمیف  يف   ، راصتخاب  . كلذ ریغو  تاءاضإلاو 
. ةیلاع ةدوجب  ًاناجم  َملاعلل  همالفأ  ضرعیلو   ، هسفن نم  روطیل 

ىلع ةیناجملا  ويدیفلا  مالفأ  ضرع  عقاوم  ملاع  يف  ویمیف  اھثدحأ  يتلا  ةروثلا 
ةبرجت احبصیل  نانثالا  دحتاو   ،DSLR ـ لا تاریماك  ةروث  عم  تنمازت   ، تنرتنإلا ةكبش 
اریماكب هريوصت  مت  ملاعلا  يف  ملیف  يأ  دھاشي  نأ  ديري  نمف  ؛  ةدحاو ةيراضح 

نیح ذإ   ، حیحص سكعلاو   ، ویمیف يف  كلذ  دجي  فوسف  ةیلاعلا  ةدوجلا  تاذ   DSLR
نم لضفأ  ًاناكم  دجي  نل  هنإف   DSLR اریماكب ويدیف  عطقم  وأ  ًاملیف  مھدحأ  روصي 



نألو  . اریماكلا اھايإ  هتحنم  يتلا  ةدوجلا  تاذب  ًابيرقت  هملیف  هل  ضرعي  ویمیف 
فونصب تتأ  جاتنوملا  جماربل  ةثيدحلا  تاردقلا  عم  جوازتلابو   DSLR ـ لا تاریماك 

ّدعُت تناك  ىرخأ  نونف  ةیبعش  نم  تدازو   HDR ـ لا لثم   ، ويدیفلا تارایت  نم  ةديدج 
3D داعبألا يثالث  كيرحتلا  لثم   ، طقف امنیسلا  تاھويدوتسإ  ىلع  ًاركح 
دقف  ، كلذل ةجیتن  هنإف   ،STOP MOTION ةفقاولا ةروصلا - ةینقتو   ANIMATION
لوح ةثيدحلا  ويدیفلا  فونصو  تارایت  لكل  لوألا  يلودلا  ضرعملا  وھ  ویمیف  حبصأ 
لامعأ نم  فانصأو  ناولأ  ىلع  يداعلا  جرفتملا  نیع  حتفنتس  ویمیف  يفف   ، ملاعلا

حاتي نأ  ةياغلل  ةرھاب  ةبرجت  نوكتس  اھنأ  كش  ال   . لبق نم  اھب  هل  دھع  ال  ويدیفلا 
تاسسؤملا ىلع  ًاركح  ًالماك  ًانرق  لظ  ًالاجم  عساولا  بابلا  نم  محتقي  نأ  درفلل 

. اھدحو

كانھ  . ةیلاعلا ةدوجلاو  عونتلاو  ديدجتلاو  ّملعتلاو  ةشھدلا  كانھ  ویمیف  يف 
تاعادبإو رصاعملا  ويدیفلا  تایلامج  ةضور  يف  هسفن  ىسني  نأ  ءرملل  نكمي 

ویمیف ةعتم  لعجت   ، اھتداعك  ، ةیلحملا تالاصتالا  تاكرش  نأ  الإ   ، ةیمقرلا امنیسلا 
نم دحاو  ويدیف  عطقم  ليزنت  نإف   ، ةمدخلا ءطب  ببسبف   ، ریبك دح  ىلإ  ةصوقنم 
دحاو ويدیف  عطقم  ينعي  اذامو   ، ًانایحأ ةدع  تاعاس  لب  ةلماك  ةعاس  ذخأیس  ویمیف 

ةطیسبلا ةعتملا  هذھ  ىتح  ؟  عطاقملا تائم  ًّایموي  هیلإ  فاضت  عقوم  ىلإ  ةبسنلاب 
نأ انیلع  هنأ  انملعي  ةیھبلا - همالفأب  هسفن -  ویمیف  نإف   ، كلذ عمو   ، انیلع اھودسفأ 

. لمألاب نیموكحم  ًامئاد  لظن 

يف ربوتكأ 2010  / لوألا نيرشت  ةيونسلا 9 - 8  زئاوجلا  ىلوأ  ىلع  ویمیف  لصح 
. اھتفاضتسا يتلا  ةیعادبإلا  ويدیفلا  تايوتحمل  كلذو   ، كرويوین ةنيدم 

( فارجوكيإ  ) ةمدخ ىلع  ویمیف  ةكرش  تذوحتسا  رياربف 2013  طابش / يف 18 
ریلك  ) ةكرش نم   ،(GIF فإ يآ  يج   ) قیسنتب  ، ةیمقرلا ةكرحتملا  روصلا  جاتنإل 

( نوف يآ   ) ةزھجأ لیغشت  ماظنب   ، ةصاخلا اھتاقیبطت  ربع  اھمدقت  تناك  يتلا  ايدیم )
(. داب يآ  و(

( فارجوكيإ  ) انرتخا (: » ویمیف  ) ةكرشل يذیفنتلا  سیئرلا   ، رونيرت يریك  لوقيو 
«. ةلوھسب ةدوجلا  يلاع  ويدیف  ىوتحم  ءاشنإ  ىلع  سانلا  دعاست  اھنأل 

موسر ىلإ  مھتاھويدیف  ليوحتب  نیمدختسملل  فارجوكيإ )  ) ةمدخ حمستو 
. ةیعامتجالا تاكبشلا  ىلع  اھعفرل  ( GIF فإ يآ  يج   ) قیسنتلل ةلثامم  ةكرحتم 

نكمیل ؛  نوفيآلا ىلع  ًاقیبطت   VIMEO حرط سرام 2011  / راذآ يفو 
صاخلا ويدیفلا  عفر  ًاضيأو  عقوملاب  صاخلا  ويدیفلا  حفصت  نم  مدختسملا 

. نوفيآلا نم  روصملاو  مدختسملاب 



تامدخ يدوزم  لبق  نم  ویمیف  عقوم  بجُح  ويام 2012،  / رايأ نم 4  ًاءدبو 
. رظحلا عفر  مت  ةزیجو  ةدم  دعبو   ، ةفورعم ریغ  بابسأل  دنھلا  يف  تنرتنإلا 
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ناكرلدأ بيرت 

سسؤم

ناك رلدأ  بيرت 

تافلم لدابتل  ةحاسم  نع  ةرابع  وھ  هفرعي  ال  نمل   SCRIBD دبيركس عقوم 
طئارخو ةيداشرإ  ةلدأو  تاجولاتك ) فحصو و( تالجمو  بتك  نم  ةینورتكلإلا  صوصنلا 

يك عقوملا  اذھ  ىلإ  يصن  فلم  يأ  عفر  كنكميو   ، اھریغو خبط  تافصوو  ثوحبو 
لبقي زیمم  صوصن  ضرعتسم  لالخ  نم  عقوملا  ىلع  هتدھاشم  نورخآلا  عیطتسي 
هضرعو ًاضيأ  هلیمحتو   ، هتشقانمو هیلع  قیلعتلا  مھنكميو   ، تافلملا غیص  عیمج 

. ردير تابوركألا  يف  بتكلا  ضرع  ةقيرط  هبشت  ةقيرطب 

يف بغرت  نأ  حجرملا  ریغ  نمف   ، ديدج ٍباتكل  ًارشان  وأ  ًافلؤم  تنك  نإ  كنكلو 
، كلذل ًاناجم ! ىرخأ  عقاوم  يف  هورشنيو  هولّمحيو  نورخآلا  هأرقي  يك  كباتك  عفر 

ثیحب صوصن ) يأ  وأ  تالجم  وأ  بتك   ) تافلملا ءارش  باب  حتفي  نأ  عقوملا  ررق 



، اذھ  . عقوملل ـ 20 %  لا ىقبتو   ، تاعیبملا نم  ىلع 80 %  فلؤملا  / رشانلا لصحي 
يذلا رعسلا  ضرف  نيرشانلا  / نیفلؤملل نكمیف   ، فلملا رعس  عقوملا  ددحي  نلو 

. هنوديري

ديراجو  ، ماتسنرب نوخیتو   ، رلدأ بيرت  ةطساوب   SCRIBD دبيركس تسِّسُأ 
تايالولا  ، اینروفیلاك ةيالوب  وكسیسنارف  ناس  يف  عقيو  ماع 2006 . نامديرف 

. ةیكيرمألا ةدحتملا 

تناكو درافراھ ،  ةعماج  يف  رلدأ  بيرت  ناك  امدنع   SCRIBD ةركف تءاج  دقو 
دقو  . ةیميداكأ ثوحب  رشن  هجاوت  يتلا  تابوعصلا  نع   ، رلدأ نوج   ، هدلاو عم  ةثداحم 
امنو سرام 2007،  / راذآ يف  وكسیسنارف  ناس  يف  ةقش  نم   SCRIBD قلطأ
لضفأ نم  ًادحاو  هفصوب  ةبترملا 20  ىلع  ماع 2008،  عقوملا  لصح  دقو   ، ةعرسب

وینوي 2009، / ناريزح يفو   . روكسموكل ًاقفو  يعامتجالا  مالعإلا  لئاسو  عقاوم 
. هرجتم  SCRIBD دبيركس قلطأ 

بتكلا ئراقل   SCRIBD ططخ نع  باقنلا  فشك  رياربف 2010،  / طابش يف 
SCRIBD دبيركس قلطأ  ليربإ 2010  / ناسین يفو   . ةیكذلا فتاوھلاو  ةینورتكلإلا 

قئاثولا نم  يئاقلتلا  مساقتلاب  حمسي  يذلا  ( READCAST  ) ىمست ةديدج  ةزیم 
. رتيوتو كوب  سیفلا  ىلع 

دعب ةیمدخلا  تاینقتلا  قيرط  ىلع  ةديدج  ةناكم  هسفنل  دبيركس  عزتنا  دقو 
هنیشدت نع  نالعإلاب   ، يمانتملا ةینورتكلإلا  بتكلا  قوس  هماحتقا  نع  نلعأ  نأ 

. تنرتنإلا ىلع  بتكلل  هب  ًّاصاخ  ًارجتم 

ةملكلل ةديدجلا  مھتمدخ  مِّدقُت  نأ  دبيركس  عقوم  ىلع  نومئاقلا  لمأيو 
رجتم ّنأ  ىلإ  ريراقت  تراشأو   . اقیسوملل زنویت  يآ  عقوم  همدقي  ام  سفن  ةبوتكملا 

مھلامعأب ةصاخلا  راعسألا  ديدحت  ةیناكمإ  باَّتُكلل  حیتي  فوس  ديدجلا  دبيركس 
ديزت يتلا  ةبسنلا  يھو   ، حابرألا نم  ةبسنب 80 %  هسفن  تقولا  يف  ظافتحالاو 

ةقيرطلا كلت  لثم   ، ةینورتكلإلا بتكلا  رشن  قرط  يقابب  ةصاخلا  بسنلا  ىلع  ریثكب 
. نوزامأ ةكرش  هجتنت  يذلا  لدنیك  زاھج  لالخ  نم  متت  يتلا 

حامسلا مھناكمإب  نوكیس  نیفلؤملا  نأ  ةیناطيربلا  زمياتلا  ةفیحص  تركذو 
نم فلتخم  ددع  ىلع  ةءارقلل  ةدعُم  نوكت  نأب  رجتملا  نم  اھؤارش  متي  ةقیثو  يأل 
زاھج لثم   ، ينورتكلإلا بتكلا  ئراقو   ، يصخشلا بوساحلا  اھنیب  نم  يتلا  ةزھجألا 
ریفشت ةیناكمإ  نأشب  مھرارق  ذاختا  نم  نونكمتیسو   . يكذلا فتاھلا  وأ   ، لدنیك
. ةیناجم ةروصب  خسنلل  مھصوصن  ضيرعت  نود  لوحت  ةینمأ  تایجمربب  مھقئاثو 



كلت اھیف  يلوتس  يتلا  ىلوألا  ةرملا  نوكتس  كلت  َّنإ  ةفیحصلا : تلاقو 
متي يتلا  ةداملاب  ًامامتھا  نیماع -  لبق  اھنیشدت  مت  يتلا  ةیمدخلا -  ةیناكمإلا 

. رھش لك  صخش  نویلم  نم 60  رثكأ  هروزي  يذلا   ، يبعشلا اھعقوم  ىلع  اھرشن 
نم هرشنت  امیف  ةملك  رایلم  ىلع 35  يوتحي  هنإ  عقوملا : ىلع  نومئاقلا  لوقيو 

ةینوناقلا تاراصتخالاو   ، تنيوب روابلا  جمانربب  ةصاخ  تادیھمتو   ، تالاقمو  ، بتك
تاسسؤملاو ىربكلا  تاكرشلاو  مكاحملا  نیعتستو   . قئاثولا نم  اھریغو 

. ةزیمملا ةیناجملا  ةمدخلا  كلتب  ةینورتكلإلا  عقاوملاو  ةیمیلعتلا 

مایق ببسب  ةنصرقلا  لامعأ  ةسراممب  عقوملل  تاماھتا  تھجُو  دقو 
يفو  ، داوملا نم  اھریغو  بتكلا  نم  ةعومجمل  ةصخرم  ریغ  خسن  رشنب  صاخشألا 

نأ درجمب  روفلا  ىلع  ةلكشملا  كلت  عم  لماعتي  أدب  هنأ  عقوملا  دكأ   ، كلذ نوضغ 
. اھب ملع 

يليروأ زكرم  ىلع  لمتشي  يذلا  دبيركس  رجتمب  لعفلاب  نورشانلا  مزتليو 
نورخآ نورشان  أدبو   . ایجولونكتلا بتك  يف  صصختملا   O'REILLY MEDIA ايدیم
ةديدجلا ةمدخلا  كلت  رابتخا  يف  سواھ  مودنارو  رتسوكس  دنآ  نومیس  مھنیب  نم 
ةديدجلا تاياورلا  نم  تافطتقمو  بتكلا  ضرع  لالخ  نم   ، يراجلا ماعلا  علطم 

. اھجيورت فدھب 

ةلقتسم لوصف  عیبب  نیفلؤملا  وأ  نيرشانلل  ديدجلا  دبيركس  رجتم  حمسیسو 
نم ةدرفنم  تاینغأ  عیبب  موقي  يذلا  زنویت  يآ  عقوم  لعفي  املثم  ًامامت   ، بتكلا نم 

ةكرشلا نأ  نع  اھفشكب  زمياتلا  تمتخو   . نیبرطملل ةفلتخملا  ةیئانغلا  تاموبلألا 
نیمدختسملا نیكمتل  لبآ  ةكرش  نم  نوفيآ  زاھجب  ًّاصاخ  ًاقیبطت  تقلطأ  ةكلاملا 

دبيركس رجتم  يف  راعسألل  ىندألا  دحلا  نوكي  فوسو   . قئاثولا ةءارقو  ثحبلا  نم 
. دحاو رالود  وھ 
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رنورج تيراغ 

نثراو دیفيدو 

اسسؤم

رنورج تيراغ 



نثراو دیفيد 

تيراغ لبق  نم  ماع 1996  ئشنأ  ثوحاب  وھ   ASK.COM موك تود  كسأ 
رقم عقيو   ،DAVID WARTHEN نثراو دیفيدو   GARRETT GRUENER رنورج
تلخت نأ  دعب  فیج  كسأ  ًاقباس  ىمسي  ناكو   ، اینروفیلاك  ، يلكریب يف  ةكرشلا 

نع ةباجإلا  ىلع  ةردقلاب  ثوحابلا  اذھ  زیمتيو  فیج )  ) نع ماع 2005  ةكرشلا 
. ةداتعملا ةیمویلا  ةغللاب  بتكت  يتلا  ةلئسألا 

ةریثملا تاراكتبالا  نم  لجسب  تنرتنإلا  ةكبش  ىلع   ASK.COM عقوم زیمتي 
مغرلا ىلعو   . اھتاكاحم ىلع  ةكبشلاب  ىرخألا  ثحبلا  عقاوم  مدقُت  ام  ًابلاغ  يتلا 
عیسوت ىلع  ةكرشلا  ةدعاسم  يف  ًاریثك  تاراكتبالا  هذھ  مھست  مل  كلذ  نم 

لازي ال  ثیح   ، ةكبشلا ىلع  ثحبلا  عقاوم  يمدختسم  نم  اھبیصن  قاطن 
لخاد هقبست  يتلا  عقاوملا  نع  ریبك  قرافب  ةعبارلا  ةبترملا  لتحي   ASK.COM
نود لحي  مل  خيراتلا  اذھ  نأ  ریغ   . ةغلاب ةروصب  لجوج )  ) عقوم اھیلع  نمیھي  قوس 

ةكرشلا تحرط  نأ  دعب  كلذ   ، ديدج نم  ةلواحملا  ةدواعم  ىلع   ASK.COM مادقإ
اھيرجت حالصإو  ثيدحت  ةیلمع  ربكأ  ّدعُي  امیف  يثحبلا  اھكرحم  نم  ةثدحم  ةخسن 

يف ةكرشلل  ًّايذیفنت  ًاسیئر  هفصوب  نوزنال  میج  لحم  اكفاس  میج  لح  نأ  ذنم 
ءانب ةداعإب  انمق  : » ًالئاق اكفاس  حرص   ، ددصلا اذھ  يفو  رياني 2008 . / يناثلا نوناك 

«. ىلعأ ىلإ  لفسأ  نم  كسأ  عقوم 

ًاقبطو . MATCH.COM عقومل ًّايذیفنت  ًاسیئر  لمعلا  هل  قبس  اكفاس  نأ  ركذُي 
ةكبش نم  جئاتنلا   ASK.COM ضرعي نلف   ، عقوملا اھرقأ  يتلا  تاراكتبالا  ثدحأل 
لخاد تانایبلل  ةیلكیھلا »  » رداصملا هیلع  قلطُي  امم  كلذك  امنإو   ، بسحف تنرتنإلا 
جئاتن ميدقت  وحن  عقوملا  يمريو   . فئاظولاو ةحصلاو  هیفرتلا  لثم  ةددحم  تائف 

http://Ask.com
http://Ask.com
http://Ask.com
http://Ask.com
http://Match.com
http://Ask.com


، كلذ ىلع  ةوالع   . اكفاس حرش  امبسح   ، ةنیعم تالؤاست  نع  عرسأ  تاباجإ  لمحت 
تاباجإلاو ةلئسألا  عقاوم  نم  ریثكل  ًاسرھف  ةديدجلا  هتروصب   ASK.COM نمضتي

YAHOO زرسنأ وھاي   ) كلذ يف  امب   ، ةیتوبكنعلا ةكبشلا  ءاحنأ  فلتخمب 
يف اھتءافكب  زیمتت  يتلا   ،(WIKI ANSWERS زرسنأ يكيو  و( ( ANSWERS
لضفأ ضعب   » نأب  ، هتھج نم  اكفاس  هون   . تاراسفتسالاو ةلئسألا  نع  ةباجإلا 

«. نیفرتحم نيرشان  نم  ةرورضلاب  سیلو   ، دارفألا نم  يتأت  تايوتحملا 

نم ثحبلا  عیطتست  كنكل   ، ةسیئر ةيزیلجنإ  ةھجاوب   ASK.COM زیمتيو
. ةغل يأبو  ديرت  امع  هلالخ 

بناج ىلإ  رياربف 2006  / طابش يف  كرحملل  ةیسنرف  ةخسن  ثادحإ  مت  دقو 
. ىرخأ تاغل 

ةغلب اھحرط  متي  ةلئسأل  جئاتن  ضرع  ىلع  هتردقب   ASK ثحبلا كرحم  زیمتي 
. ةيداعلا ثحبلا  تارابع  يف  ثحبلا  بناج  ىلإ  ةمیلس  ةيرشب 

لمعي هنإف   ، ةیئالمإ ءاطخأ  نود  نمو  ةدیج  ةغیصب  ًالاؤس  هیلع  تحرط  اذإف 
لضفألا طبارلا  كل  ضرعيو   ، لاؤسلا اذھل  قیقدلاو  بسانملا  باوجلا  ديدحت  ىلع 

(. هسرھف يف  ةجیتنلا  رفاوت  بسحب  كلذو   ) . ثحبلا جئاتن  ىلعأ  يف 

NEWS رابخألاو روصلا  لثم   ، ددحم لاجم  يف  ثحبلا  تایلمع  ءارجإ  كنكميو 
ةیناكمإ ىلإ  ةفاضإ   ،ENCYCLOPEDIA تاعوسوملاو  VIDEOS ويدیفلاو

.ASK : COMMUNITY عمتجم نم  تاباجإ  ىلع  لوصحلا 

فتاھلل ًاقیبطت   ASK.COM Q & A تقلطأ ویلوي 2010 . / زومت يف 29 
. نوفيآ لومحملا 

ًّايرھش مدختسم  نویلم  ىلإ 100  نآلا   ASK.COM يمدختسم ددع  لصوو 
ىلع قیبطتلل  ليزنت  ينویلم  نم  رثكأو  تنرتنإلا  ةكبش  ىلع  اھعقوم  لالخ  نم 

. لاقنلا فتاھلا 

http://Ask.com
http://Ask.com
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زماربأ ناثانوج 

سسؤم

زماربأ ناثانوج 

لثم ةیعامتجالا  تاكبشلا  نم  ریثك  تلشف  تاینیعستلا  فصتنم  يف 
.SIX DEGREES SOCIAL NET تیسن كـ يتلا  تاكرشلا 

زماربأ ناثانوج  نأل  ؛  فلتخا عضولا   FRIENDSTER.COM ءاشنإ عم  نكلو 
. ًافلتخمو ًازیممو  ًاديدج  ًائیش  عرتخا   JONATHAN ABRAMS

حبصأ قيوستلا  يف  غلابم  يأ  نود  نم  سرام 2002 . / راذآ يف  تناك  ةيادبلا 
. نیيالم نیكرتشملا 3  ددع 

تالاجملا عیمج   . ةیقیقح ةیعامتجا  ةكبش  لوأ  ناك  يذلا   FRIENDSTER

http://Friendster.com


TIME ESQUIRE , VANITY FAIR ENTERTAINMENT WEEKLY, US لثم
نع دحأ  عمسي  نأ  لبق   FRIENDSTER نع نوبتكي  اوناك   SPINو  WEEKLY

. كاذنآ ًاّدج  ًابوبحم  ًاعقوم  ناك  . FACEBOOK ىتح وأ   MYSPACE

، ءامسلل هسأر  عفار  ًامئادو  ًافرجعتم  ًاصخش  ّدعُي  ناك  يذلا  زماربأ  نع  اوملكت 
ةلجم هتیقل   . كاذنآ ًازیمم  و  ًاديدج  ًائیش  عرتخا  ةياھنلا  يف  هنكلو 

«THE BREAKOUT STAR OF 2003  » بـ  ENTERTAINMENT WEEKLY
ENTERTAINMENT MARKETERS OF  » هتیقل نالعإلا  يف  ىرخأ  ةلجمو 

مسوأ دحأ  هنأب  بقلو   MIT ایجولونكت يروطم  مھأ  نم  ًادحاو  ناك  «. THE YEAR
.LENNY هقيدص لبق  نم  وكسیسنارف  ناس  يف  نیيدنكلا  نابشلا 

عقوم لوأ  هعقوم  حبصأو  ماع 2002  هعارتخا  لجأ  نم  ةدع  زئاوج  ىلع  لصح 
ماع 2003. لماكتم  يعامتجا 

MCMASTER نم رتویبمكلا  ةسدنھ  يف  ةداھش  ىلع  زماربأ  ناثانوج  لصح 
. ةسدنھلا يف  ىرخأ  ةسردم  يف  لشف  دعب  اذھ   UNIVERSITY

داوكأ ةباتكو  تایجمربلا  يف  ًاسدنھم   NETSCAPE يف لمع  ماع 1996 
يف كلذ  دعب  لمعیل  فصنو  ماع  ةربخ  بستكاو   ، كاذنیح لوألا  ناك  يذلا  حفصتملا 
يداو يف  تاكرشلا  ءاشنإ  يف  ةدع  تاعامتجا  رضحي  ناك  . NORTEL ةكرش

. جماربلا ريوطت  ىدتنمو  نوكلیسلا 

بـ أدب  ةيادب 1999،  ةياھن 1998   NORTELماع 1998 و بیكستین  كرت  امدعب 
ثحبلا  ) هامسأو ثحبلل  ديدج  بولسأب  ةصصختم  ةكرش  يھو   HOTLINKS
اھبحي عقاومل  تالصوب  ةیصخشلا  تنرتنإلا  ةحفص  بیترت  يأ  يعامتجالا )

.DEL.ICIO.US و DIGG لثم نومدختسملا 

ىھتنا نكلو   ، لجسم مدختسم  بذج 500.000  عاطتسا   HOTLINKS
ىلإ ةكرشلا  ترطضا  اذھل  ماع 2000 - 2001 . تنرتنإلا  ةمزأ  يف  ةدم  دعب  ليومتلا 
ةكرش ءاشنإل  لمعلا  كرت  زماربأو   ، جماربلل ةیناطيرب  ىرخأ  ةكرش  عم  جامدنالا 

. ةديدج

لاخدإ عیطتسي  جمانربو  ةديدج  ةركف  يف  ركفي  أدب  تنرتنالا  ةمزأ  دعب 
نأ نكمم  . ONLINE OR OFFLINE وأ ال تنرتنإلا  ىلع  ةدوجوم  نوكت  تایصخش 
نود نم  وأ  يقیقح  مسا   ، راعتسم مسا  قيرط  نع  تاحفصلا  سانلا  لمعتسي 
يف وھ  . OFFLINE و  ONLINE ةزیمو تنرتنإلا  ىلع  ةایح  ديري  ناك  وھ   . مسا

هسسؤمو  MATCH.COM اھنیح ریھشلا  عقوملا  نم  هتركف  ىحوتسا  ةقیقحلا 

http://Match.com


، اھتاذ دحب  ةكرش  هسیسأت  نم  تاونس  دعب 8  حبصأ  يذلا   GARY KREMEN
وأ ¼ ةنسلا  يف  تاداريإ  رالود  نویلم  لجسيو 76   IAC نم ءزج  عقوملا  ًایلاح  نكلو 
ناك زماربأو  ماع 2002 . تنرتنإلا  قيرط  نع  جاوزلا  عاطق  تاداريإ  نویلم  نم 300 
نع ثدحتي  حبصأ  لكلاو   ، تقولا كلذ  يف  ریغتت  تأدب  جاوزلا  ةفاقث  نأ  ىري 

.MATCH.COM

رشن نكمم  كلذ  لدب  نكلو   MATCH.COM لـ ًابيرق  ًائیش  ديري  ناك  وھ 
ةركف ريوطت  ديريو   . ءاقدصألاب ةیصخشلا  ةحفصلا  لصوو   ، مھتحفص ىلع  تانالعإ 
انركذ امك  يقیقحلا  ملاعلا  سكعت  ةیعامتجا  ةكبش  ديري  ناك  . MATCH.COM
ىلع لمعلاب  أدب  ًالعفو  ةركفلاب  اوبجعأ  هؤاقدصأ   . ةیقیقحلا ةیعامتجالا  ةایحلاو 
نم برقأل 20  عقوملل  ةوعدو  ةلاسر  لاسرإب  أدبو  ماع 2002  رھشأ  دعب 3  ةركفلا 
ةءارب ذخأ  حجنتس  ًالعف  هتركف  تناك  نإو   ، ثدحیس اذام  فرعي  نأ  نودب  نم  هئاقدصأ 

. هتركف ىلع  عارتخا 

نيرمثتسم نم  رالود  ىلع 400.000  لوصحلا  زماربأ  عاطتسا  ةدع  روھش  دعب 
عقوم لبق  اوناكو  سرام 2003 . / راذآ يف  ًّایمسر  عقوملا  حتفو  نيریثك 

، مھءاقدصأ اوعد  مھؤاقدصأو   ، مھءاقدصأ اوعد   ، ةدع رھشأب   MYSPACE.COM
ىرخأ رھشأ  عبرأ  دعبو  مدختسم  عم 835000  حبصأ  سداسلا  رھشلل  عقوملاو 

. ًاّدج ًاعيرس  ًّاومن  ناكو   . ةدھاشم مویلا  يف  ةحفص  نیيالم  عم 10  نینویلم  اوحبصأ 

هنأو ال هیلع  لوخدلا  ةبوعصو  عقوملا  ءطب  نم  رمذتي  ریثكلا  أدب  ةياھن 2003  يف 
ةيوق ةركاذ  ىلإ  ةجاح  يف  تناك  ةلئاھلا  تاحفصلا  هذھ  ًالعفو  ًانایحأ  حتفي 
عضت ةماعلا  تأدبو   ، رثكو رثك  دقنلا  . TERRABYTE OF EXPENSIVE RAM
أطخ نوحلصي  نوسدنھملا  ناك   . عوضوملا نع  تانودملاو  تايدتنملا  يف  تاعوضوم 

. لئاھلا طغضلا  ةیطغتل  رثكأ  تارفریس  ءارش  مھیلع  ناك  رخآ  أطخ  رھظي  ًادغو   ، مویلا

نع ثحبلاو  فیظوتلاب  زماربأو  ءاطخألاب  نیلوغشم  اوناك  نوسدنھملا 
هذھو ءطبلا  اذھ  ببس  وھ  ام  ةظحل  ركفي  مل  امھنم  ٌّلكو  ةرادإلاو  نيرمثتسملا 

. ءاطخألا

رھشأ ةثالث  دعبو   ، هیلع لاھنت  ضورعلا  تأدب  اذھ  لك  نم  مغرلا  ىلع  نكلو 
هنكلو  . رالود نویلم  بـ 30  عقوملا  ءارش  هیلع  لجوج  تضرع  لئاھلا  حاجنلا  نم 

KLEINER PERKINS رامثتسالا يتكرش  نم  ًانویلم  دعب بـ 13  امیف  لبقیل  ضفر 
ىلإ هعقوم  ةمیق  عفرو   BENCHMARK CAPITAL و & CAUFIELD & BYERS

. رالود نویلم   53

سسأ يذلا   JEFF WINNER رنيو فیج  اونیع  ةسدنھلا  تالكشم  حالصإل 

http://Match.com
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http://Myspace.com


نواعتلا ةادأب  ةصصختم  ةكرش   COLLABRA SOFTWARE نيرخآ صاخشأ  عم 
ةكرشلا يف  مھسأ  قيرط  نع  ماع 1995   NETSCAPE بیكستینل دعب  امیف  تعیب 

. رالود نیيالم  ةمیقب 108 

ناثانوج رسخو   ، عقوتم وھ  امك  ةرادإلا  يف  تأدب  برحلا  فسألا  عم  نكلو 
يف همھسأ  مظعم  ىلإ  ةفاضإ  ةكرشلا  ةرادإ  سلجم  يف  هدعقم  ةجیتنلاب 

، اھمھسأ نم  ةبارق 4 %  كلمیل  ةكرشلا  جراخ  ًّایلعف  س  ــ سؤملا حبصأو   . ةكرشلا
نود نم  نكل   ، ًاقحال يفاضإ  ليومت  ىلع  ةكرشلا  لوصح  نم  مغرلا  ىلع  اذھ 

. نآلا ىتح  حابرأ  يأ  قیقحت 

ةیلمع قفو  ةكرشلا  عیب  نكمملا  نم  لازام  هنأ  ىلع  نیبقارملا  رثكأ  قفتيو 
حرط وأ  ةریبكلا  ذاوحتسالا  تایلمع  مالحأ  نكل   ، ةریغصو هعضاوتم  ذاوحتسا 

. حيرلا بھم  يف  تبھذ  ماعلا  لوادتلل  ةكرشلا 

لصاوت ةكبش  نم   FRIENDSTER ليوحت مت  وینوي 2011  / ناريزح يف 
ىلع زكرت  ثیح  ايزیلام   ، روبمل الاوك  يف  اھرقمو   ، هیفرت ةكبش  ىلإ  يعامتجا 
ةادأب اھديوزت  متو  اھلاح  ىلع  نیمدختسملا  تاباسح  تیقبو  اقیسوملاو  باعلألا 

تاعومجملاو تايدتنملاو  تانودملاو  تاقیلعتلاو  لئاسرلاو  روصلاك  مھتانایب  ريدصتل 
. هدعب تانایبلا  عیمج  فذحل  نیمدختسملل  يئاھن  دعوم  ديدحت  متو  . 

لمعتو  . ةمسن نویلم  نم 115  رثكأ  نیلجسملا  نیمدختسملا  ددع  غلب  دقو 
، ايزیلامو  ، نیبلفلا  ، ةيویسآ نادلب  ةثالث  نم  سیئر  لكشب  نآلا  ةكرشلا 

. ایسآ نم  يتأت  عقوملل  رورملا  ةكرح  نم  نم 90 %  رثكأو   ، ةروفاغنسو
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ویسيولاد كن 

قیبطت سسؤم 

Summly

ویسيولاد كن 

نيرشت ایلارتسأ 1  دیلاوم  نم   NICK D'ALOISIO ویسيولاد كن  يناطيربلا 
هسفنب ملعتو   ، ةنس هرمعو 12  نوفيآ  فتاھل  ةجمربلا  يف  أدبي  ربمفون 1995  / يناثلا



هابتنا هقیبطت  تفل  سرام 2011  / راذآ يف  تميرت  هقیبطت  رشن  نیحو   ، ةبرجتلابو
قحتسي قیبطت  هنأ  ىلع  اھرجتم  ةحفص  ىلع  هركذتل  هتراتخا  يتلا  لبآ  ةكرش 

جنوھ نم  ريدرایلم  عراس  ذإ   ، فقوتي مل  مامتھالا  اذھ   . هب مامتھالاو  هل  هابتنالا 
كن نوكیل   ، قیبطتلا اذھ  يف  رالود  فلأ  رامثتساب 300  غنیش  - اك يل  همسا : جنوك 

طقف 15 هرمعو  نيرمثتسم  نم  ليومت  ىلع  لصحي  ملاعلا  يف  يماصع  رغصأ 
ةخسنب دوعیل  تميرت  ىلع  نیمدختسملا  تاظحالم  لغتسا  ؟  كن لعف  اذام   . ةنس

/ لوألا نوناك  يف  هرشنیل   ، ديدج لكشو  میمصتو  مسا  تحت  هقیبطت  نم  ةیناث 
رالود نویلم  اھردق  تارامثتسا  ىلع  كن  لصح  ربمفون 2012  يف  ربمسيد 2011 .

نيريدملا اھعم  تبلج  تارامثتسالا  هذھ   ، نییملاعلا نيرمثتسملا  نم  ددع  نم 
رثكأ قیبطتلا  اذھ  يمدختسم  ددع  غلب  امدعب   . نیفرتحملاو نیجمربملاو  ءاربخلاو 
سرام / راذآ يف  وھاي  ةكرش  هترتشا   ، عیباسأ لالخ 4  مدختسم  نویلم  فصن  نم 

. رینویلم رغصأ  هنم  لعجي  ام  يكيرمأ  رالود  نویلم  وحن 30  لباقم  ماع 2013 

بھذا ؟  دحأ هدسي  قوسلا ال  يف  ًاغارف  تدجو  لھ  ؟  ةديرف ةركف  كيدل  لھ  »
نم رظتني  دوجوم  لاملا   . كسفنب اھمدقت  ةمدخب  وأ  قیبطتب  غارفلا  اذھ  دسو  ًاروف 
«. اھیف اورمثتسیل  ةركفلا  هذھ  لثم  نرظتني  نورمثتسم  كانھ   . هیلع لصحیل  عدبي 

ةكبش مدختسأ  يسورد  ةعجارم  لالخ  تنك  ماع 2011  لئاوأ  يف  : » كن لوقي 
يحفصت لالخ  ناكو   ، نیعم عوضوم  لوح  تامولعملا  نم  ديزم  ىلع  روثعلل  تنرتنإلا 

: لءاستأ تنك   . ثحبلا لالخ  ينمزلت  تامولعم  يأ  ةياھنلا  يف  دجأ  مل  عقاوملل 
. قمعتملا ثحبلا  لبق  تامولعملا  ةنياعمل  سانلل  لضفأ  ةلیسو  كانھ  نكي  مل  اذامل 

رفوي ةلیسو  لضفأ   SUMMLY يلمص قالطإ  نالعإب  روخف  انأ  مویلاو 
«. تنرتنإلا ةكبش  ربع  ةيرابخإلا  تالاقملل  ًّایئاقلت  دلوتت  تاصخلم 

NICK ویسيولاد كن  يزیلجنإلا  باشلا  ثيدح  نم  ًاءزج  اذھ  ناك 
ةیحاض يف  كن  شیعي   . زرتيور عقوم  عم  هارجأ  يفتاھ  راوح  يف   D’ALOISIO

، نوفيآ فتاھ  ىلع  هقیبطت  نم  لوألا  هرادصإ  نع  ثدحت  وھو   ، ندنل يف  نودلبميو 
ّدعُي يذلا  قیبطتلا  اذھ  ةفیظو  تناكو   ،« اھرصتخا : » وأ  TRIMIT ناونعب ناكو 
تناك  ، وھاي هترتشا  يذلا  يناجملا ) )  SUMMLY هقیبطت نم  ىلوألا  ةخسنلا 

وأ فلأ  ىلع  ديزي  امیف ال  تنرتنإلا  عقاوم  ىلع  ةليوطلا  تالاقملا  رصتخي  نأ  هتفیظو 
. ًافرح وأ 140  500

ىلع ةليوط  ةلاقم  ناونع  هیطعت  راصتخاب  ؟  قیبطتلا اذھ  ةفیظو  ام  نكل 
تایمزراوخ قفو  كلذو   ،! ةلیلق فورح  ىلع  ديزي  ال  امیف  كل  اھصخلي   ، تنرتنإ

يف خيراتلا  سورد  ركاذي  ناك  امنیب   ، ریغصلا باشلا  اذھ  اھیلإ  لصوت   ، ةدقعم



اذامل  ، ةليوطلا تالاقملاو  تاعوضوملا  صخلي  ًاجمانرب  ممصي  فیك  ركفو   ، هتسردم
اھتفیظو ةریثك  رداصمو  تاكرش  اھيدل  وھاي  ةكرش  ملعت  امك   ، ًانسح ؟  وھاي هترتشا 
تاعوضومو تالاقم  رشنت  رشن  تاكرش  دصقأ  ىوتحم  ةملكبو   ، ديدج ىوتحم  جاتنإ 

وأ ًاعوضوم  اوؤرقیل  تقو  مھيدل  سیل  مویلا  سانلا   . اذھ لكو   ، تاساردو ريراقتو 
يتأي نیح   ، دیفملاو زیجولا  رصتخملا  نوديري  لب   ، تاحفص ىلع  يوتحي  ًالاقم 

. دیفمو يكذ  لكشب  تالاقم  صیخلتب  موقيو  قیبطت 

اذھ  . لبآ ةكرش  نم  ماع 2012  قیبطت  لضفأ  ةزئاج  ىلع  قیبطتلا  اذھ  لصح 
ةنس ّرفو 28  هنأ  هروطم  معزيو   ، اھلك ايدیبیكيو  ةعوسوم  راصتخا  هنكمي  قیبطتلا 

! ةليوطلا تالاقملا  مھل  هصیخلت  لضفب  هیمدختسم  ةایح  نم 

ةیصخش ـ 30  لا نمض  سبروف  ةلجم  ةمئاق  يف  ویسيولاد  رھظ  ماع 2012، 
لضفأل 100 يادنص  نوأ  لیم  ةفیحص  كلذكو   ، ةنس نس 30  تحت  ریثأت  اھل  يتلا 

نوناك يف  ندنل  حور  ةزئاجب  ویسيولاد  زافو  ماع 2013 . لالخ  ریثأت  اھل  ةیصخش 
ماع 2013. نییناطيربلل  ماھلإ  ردصم  هفصوب  حشر  دقو  ربمسيد 2012  / لوألا
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ديزلا حلاص 

سسؤم

ديزلا حلاص 

نمم ةینقتلا  ينودم  رھشأ  نم  وھو   ، لبوكس تربور  ةینقتلا  ریبخل  ةراشإ  يف 
ةمالع لوأ  نوكي  دق  ليام  تيوت  نأ  ىلإ   ، ىرخأ ةدع  تاكرشو  تفوسوركيامب  اولمع 

، ديزلا حلاص  عم  هرشن  ءاقل  لالخ   ، ملاعلل ةيدوعسلا  هردصت  ةینقت  جتنمو  ةيراجت 
. ةدع تنرتنإ  تامدخ  ريوطت  يف  حجن  يدوعس  روطم  وھو 

، ةلھس ةقيرطب  رتيوتلا  ىلع  تالیميإلا  ةكراشم  كل  حیتي  عقوم  وھ  ليام  تيوت 
ةحفص ىلإ  ةلسرملا  كتلاسر  ليوحتب  ليام  تيوت  موقي  ةطیسب  تاوطخ  ثالثبف 

. رتيوت يف  كباسح  يف  اھتلصو  رشنو  تنرتنإ 

نودوي رتيوت  راشتنا  عم  نیمدختسملا  نأ  ديزلا  ظحال  امدنع   ، ةركفلا تءاج 



أجلف  ، ةیصاخلا هذھ  معدي  ال  رتيوت  نكلو   ، مھلصت تناك  يتلا  لئاسرلا  ةكراشم 
ءاج انھو   ، ًابعص ناك  همادختسا  نأ  الإ   ،CCEVERYBODY ىلإ نومدختسملا 
تناكأ ءاوس   ، رتيوت ىلع  لئاسرلا  ةكراشمل  ةلھس  ةلیسو  هفصوب  ليام  تيوت 

. تافلم ىتحو  تایتوص  مأ  تاھويدیف  مأ  ًاروص 

نیب ليام  تيوت  ةمدخ  يمدختسم  ددع  نأ  ىلإ  ءاقللا  يف  ديزلا  راشأو 
نأ ىلإ  ديزلا  ریشي   . كرتشم فلأ  براقي 30  طسوألا  قرشلا  يف  رتيوت  يعباتم 
لاقو  . رتيوت يف  ةرشابم  ليام  تيوت  نم  ينورتكلإلا  ديربلا  لئاسر  رشنت  ةمدخلا 
تقلطنا اھنأ  نم  مغرلا  ىلع  ملاعلا  لود  فلتخم  فدھتست  ةمدخلا  نإ  ديزلا :

ثیحب  ، بيرقلا لبقتسملا  يف  ىرخألا  تاغلل  رایخ  صیصخت  متیسو   ، ةیبرعلاب
. هدلب بسحب  هب  طبتري  ىوتحم  يبرغلا  مدختسملل  رھظي 

هلوقي ام  اذھ   ،« مئاد ریغ  ًّایحبر  ًاجذومن  نوكي  ام  ًابلاغ  ىرخأ  ةمدخل  ريوطتلا  »
يف رمثتست  يتلا   ،LUNARAPPS سبآ ) رانول   ) ةكرش سسأ  يذلا  ديزلا  حلاص 

. اھتامدخ ميدقتل   TWITTER رتيوت عقوم  ىلع  ساسألاب  دمتعت  تاقیبطت  ةثالث 

داور رھشأ  نم  ًادحاو  ديزلا  حبصأ   ، رتيوت ةیبعش  لالغتسا  ربعو   ، راكتبالا ضعبب 
ةمدخ -  TWITMAIL ليام تيوت  هعقوم  ققح  دقف   . ةيدوعسلا يف  لامعألا 
تربور تعفد   ، ةیغاط ةیبعش  ينورتكلإلا -  ديربلا  لئاسر  ربع  رتيوت  ىلع  ديرغتلل 

يف نیینقتلا  نیطشانلاو  نینودملا  رھشأ  دحأ  -  ROBERT SCOBLE لبوكس
نم يتأت  ةیملاع  ةینقت  ةيراجت  ةمالع  لوأ  بحاص  بـ( هوعدي  نأ  ىلإ  ملاعلا - 

هفصوب ينورتكلإلا  هعورشم  ىلإ   FORBES سبروف )  ) ةلجم تراشأو   ،( ةيدوعسلا
. ةیملاعلا لامعألا  ةداير  ةطيرخ  ىلع  طسوألا  قرشلا  عضول  تالواحم  نم  ًادحاو 

LUNAR APPS سبآ رانول 

سسؤم وھ  ديزلا   ، دارفأ ةعبرأ  نم  ًانوكم  ًاریغص  لمع  قيرف  سبآ  رانول  مضت 
تاكبشلاب ةریبخ  يھو   ، ةقوسم يوتشلا  ةلیھو   ، يذیفنتلا سیئرلاو  ةكرشلا 

LINUX سكونیل روطم  يسيرجلا  سيرجو   ، قيوستلا يف  ةصتخمو  ةیعامتجالا 
. بيولا روطم  يفال  دلاخ  ًاریخأو   ، ةكرشلاب مداوخلا  ريدمو 

ىلع ةدع  عقاوم  قالطإ  يف  هحاجن  دعب  سبآ  رانول  ءاشنإ  وحن  ديزلا  هجتا 
تنرتنإلا طباورل  لماكلا  طبارلا  راھظإل  ةمدخ  -  UNTINY ينيات )  ) لثم  ، تنرتنإلا

. ينورتكلإلا ديربلا  لئاسر  ربع  رتيوت  ىلع  ديرغتلا  ةمدخ  ليام -  تيوتو  ةرصتخملا - 

ةیجمربلا ةھجاولا  مدختسي  يذلا  لوألا  سبآ  رانول  عورشم  وھ  ليام  تيوت 



مث  ، ةقلغم ةیبيرجت  ةخسن  هفصوب  ماع 2010  ةياھن  يف  عقوملا  سِّسُأ  دقو   ، رتيوتل
دمتعي اَّيراجت  ًاجذومن  ليام  تيوت  عّبتيو   . مايأب ةيادب 2011  لبق  يمسر  لكشب  حتتفا 
ًامظتنم ًالخد  ًایلاح  ققحي  عقوملا  نأ  حلاص  دكؤيو   ، لخدلا قیقحتل  تانالعإلا  ىلع 

. ةيدوعسلا  MOBILY يليابوم ةكرش  عم  ةینالعإ  ةكارش  يف  لوخدلا  دعب 

، ىرخأ تامدخب  لصتیل  ليام ) تيوت   ) ىلع تانیسحتب  موقن  : » ديزلا لوقيو 
( سبآ رانول   ) حمطتو ينورتكلإلا .» ديربلا  لئاسر  ليوحتل  ةلقتسم  ةمدخ  نوكيو 

تامدخو تافاضإل  ةلماش  ليام ) تيوت   ) نم لماكلاب  ةثدحم  ةخسن  ريوطت  ىلإ  مویلا 
ديزلا عقوتيو   . يبرعلا مدختسملا  عم  رثكأ  بسانتیل  ليام  تيوت  ريوطت  كلذكو   ، رثكأ
يف اھنكل   ، ريوطتلا يف  ًاليوط  ًاتقو  عقوملا  نم  ةديدجلا  ةخسنلا  قرغتست  نأ 

. عورشملا ىلع  ةریبك  جئاتنب  دوعتس  هريدقت 

ةدعاق وھو   ،TWTBASE زیب ) تيوت   ) ىلع ينلع  دازم  لالخ  ديزلا  ذوحتساو 
، رتيوت عقوم  يمدختسمل  ةھجوملا  تامدخلاو  تاقیبطتلا  عیمجل  ةلماش  تانایب 
ناكو  ، ئیس میمصت  نكل   ، ًادیج ىوتحم  عقوملا  يف  تيأر  : » ًالئاق هتوطخ  حرشو 

لایر فالآ  ةرشعلا  وحن  ينفلكو   ، هتحبرو دازملا  تلخدف   ، اھب سأب  ال  ًاحابرأ  ردي 
«. طقف

عقوم يف  ّفنص   ، يدنلوھ باش  زنیلوك  يركاز  وھ  قباسلا  عقوملا  كلام 
ديزلا لّدعو   . ملاعلا يف  نیینقت  حجنأ 10  رغصأ  نمض   MASHABLE لباشام ) )
ديزلا عاطتساو   . قيوستلا ربع  ىلوألا  رھشألا  يف  لخدلا  فعاضیل  میمصتلا 

، ةبعتم تناك  عقوملا  ةرادإ  نكل   ، فصنو ماع  لالخ  زیب  تيوت  ءارش  ةفلكت  ةداعتسا 
ام  ، رارمتساب رتيوت  تاقیبطت  نع  تالاقم  ةفاضإو  لصاوتم  مامتھا  ىلإ  جاتحا  ثیح 

. ًالبقتسم رثكأ  هريوطت  ىلع  لمعي  دقو   ، ًایلاح هلاح  ىلع  هكرت  ىلإ  هعفد 
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