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مة مقدِّ

ك،
َ
‘‘هذا هو الواقع يا �سديقي، تعلَّمَت در�س

�سلبوك اأحالمك على غفلٍة منك’’.

 )Kanye West( للمغنِّي كانييه وي�ست ،)Gorgeous( ’’فاتنة‘‘

ة، اأجد نف�سي اأقول: ‘‘هذا 
َّ
ا عن الإدارة اأو عن امل�ساعدة الذاتي

ً
ٍة اأقراأ فيها كتاب

َّ
يف كلِّ مر

 
َ
ع �سْ َ

و هو  ال�سعُب   
ُ
الأمر لي�س  احلالة’’.  ب�ساأن  ال�سعَب   

َ
الأمر يكن  مل  هذا  لكنَّ  ٌد، 

ِّ
جي

ق الهدف الكبري.  هدٍف كبرٍي و�سعب وجريء، بل هو اإنهاء خدمات النا�س عندما ل حتقِّ

هوؤلء  لدى  ينمو  عندما  هو  بل  العظماء،  الأ�سخا�س  توظيَف  هو  ال�سعب  الأمر  لي�س 

 بال�ستحقاق ويبداأون يطالبون باأموٍر غري معقولة. لي�س الأمر 
ٌ
‘‘الأ�سخا�س العظماء’’ �سعور

التي  مة  املنظَّ يتوا�سلون �سمن  النا�س  ُل 
ْ
َجع ، بل هو 

ٍّ
تنظيمي ٍط   خمطَّ

َ
ال�سعب هو و�سع

ك. لي�س الأمر ال�سعب هو اأن تكوَن لديك اأحالٌم كبرية، بل هو ال�ستيقاظ 
ِّ
�سَتها لتو

َّ
اأ�س

ا.
ً
 احللم كابو�س

ُ
ب منك عندما ي�سري

َّ
يف منت�سف الليل والعرُق البارد يت�سب

يات التي لي�س لها و�سفات.  م�سكلُة هذه الكتب هي اأنَّها حتاول تقدمي و�سفٍة للتحدِّ

ة. ولي�ست هناك و�سفٌة لبناء �سركة 
َّ
دة والديناميكي ل توجد يف الواقع و�سفٌة للحالت املعقَّ

لتاأليف  اأخرى  ول  امل�ساعب،  من  النا�س  لإخراج  و�سفٌة  ول  عالية،  بتكنولوجيا  ع  تتمتَّ

 يف 
ِّ

 كَدوِر الظهرِي الربعي
ٍّ
�سل�سلٍة من الأغاين الناجحة، كما ل توجد و�سفٌة ِلَلعِب َدوٍر مهم

ِق عندما 
َ
ح للرئا�سة، ول لتحفيز الفر ة، ولي�ست هناك و�سفٌة للرت�سُّ

َّ
لعبة كرة القدم الأمريكي

ة �سيغٍة 
َّ
ر. هذا هو الأمر ال�سعب: لي�ست هناك اأي

ُ
ي�سل عملك التجاريُّ اإىل مرحلِة التدهو

للتعامل مع الأمور ال�سعبة.
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مع  عاُمل  التَّ على  امل�ساعدة  ميكنها  واخلربات  الن�سائح  من  الكثري  هناك  ذلك،  ومع 

ال�سعبة. الأمور 

تي وال�سعوبات التي  م �سيغًة يف هذا الكتاب، بل اأنا اأ�ستعر�ُس ق�سَّ ل اأحاوُل اأن اأقدِّ

 نا�سئة، فال اأزال اأجُد 
َ
ا يف م�ساريع

ً
ا والآن م�ستثمر

ًّ
ا تنفيذي

ً
ا ومدير

ًّ
ُتها. وبو�سفي ريادي

ْ
واجه

واملديرين  �سني، 
ِّ

املوؤ�س من  مع جيٍل جديٍد  اأعمل  عندما  ما 
َّ
�سي ل  مفيدًة،  الدرو�س  هذه 

ي اإىل اأوقاٍت ع�سيبة، وقد واجهُت ذلك الأمر  ا ما يوؤدِّ
ً
التنفيذيِّني. اإنَّ بناء �سركٍة ما غالب

ومار�سُته اأي�ًسا. ورغم اأنَّ الأو�ساَع تختلف، فاإنَّ �سدى النماذج والدرو�س العميقة ل يزال 

د يف اأُذين. يرتدَّ

نات 
َّ
�سُت هذه الدرو�س يف �سل�سلٍة من مواقع املدو ة �سنواٍت �سابقة، خلَّ على مدى عدَّ

ة قراأها ماليني الأ�سخا�س. وقد اتَّ�سل بي العديد من هوؤلء لرغبتهم يف معرفة 
َّ
الإلكرتوني

ن 
َّ
ة الأوىل، ويت�سم

َّ
الق�س�س خلف هذه الدرو�س. وي�سرُد هذا الكتاب هذه الق�س�س للمر

واأفراد  واملر�سدين  الأ�سدقاء   من 
ُ
الكثري ني 

َ
األَهم لقد  نة. 

َّ
املدو ال�سلة من  ذات  الدرو�س 

الهيپ-هوپ/الراپ.  مو�سيقا  ْتني 
َ
األَهم كما  م�سريتي،  طوال  �ساعدوين  الذين  العائلة 

ون 
َ
اين الهيپ هوپ يطمحون لأن يكونوا َعَظماء وناجحني على حدٍّ �سواء، وير ولأنَّ فنَّ

م  ا من املوا�سيع- التناف�س وَجْني الأموال واإ�ساءة الَفهم- تقدِّ
ً
اأنف�سهم رياديِّني، فاإنَّ كثري

م حلوًل واإلهاًما لالآخرين  روؤية ثاقبة لَفْهم الأمور ال�سعبة. اأنا اأ�سارك جتاربي اآماًل اأن تقدِّ

هم يف �سراٍع لبناء �سيٍء ما من ل �سيء.
َ

الذين يجدون اأنف�س
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الفصل 1

من شيوعيٍّ إلى
مست�ثمٍر في مشروٍع ناشئ

ث عن زوجتي واأطفايل واأ�سلوب حياتي، يف الليل اأ�سلِّي لإلهي اإذ كان هذا هو  ‘‘اأحتدَّ

ُت، ة، انتك�سُت وتعثَّ
َّ
ة وال�سلبي

َّ
ف ال�سائب. ع�سُت اللحظات الإيجابي

ُّ
الت�سر

 واملحن التي امتحَنْت �سغفي و�سجاعتي’’.
َ

ع�سُت التجارب

)DMX( للمغنِّي دي. اأم. اإك�س ،)Who We Be( ’’َمن نكون‘‘

بني. اإنَّ 
َّ
ا يف بيتي، وَدَعوُت مئًة من اأ�سدقائي املقر

ً
اٍم اأقمُت حفَل �سواٍء كبري

َّ
منذ ب�سعة اأي

م ال�سواء   اعتيادّي. كنُت اأنا و�سهري كارثو )Cartheu( نقدِّ
ٌ
هذا النوع من اللقاءات هو اأمر

ني وهو 
ِّ
 اأ�سدقائي الأفارقة الأمريكي

َّ
ا اأطلَقه علي

ً
ل�سنواٍت عديدٍة، فاأك�سبتني مهاراتي لقب

يُت  ‘‘جاكي روبن�سون للَّحم امل�سوّي’’ )The Jackie Robinson of Barbecue(. وهكذا تخطَّ

.
ّ

قي
ْ
احلاجز الِعر

يف تلك املنا�سبة، انتقَل احلديث و�سوًل اإىل مغنِّي الراپ ال�سهري نا�س )Nas(. وعلَّق 

 ،
ّ

 من اأ�سٍل اأفريقي
ٌّ

 �ساب
ٌّ

بفخٍر �سديقي تري�ستان ووكر )Tristan Walker(، وهو رياديٌّ اأمريكي

قائاًل اإنَّ نا�س كان من بلدته يف نيويورك، كوينزبريدج )Queensbridge( ذات م�سروع التطوير 

ا وجرميًة. 
ً
رّي، وهي اأحد اأكرب م�ساريع الإ�سكان العامِّ يف الوليات املتَّحدة، واأكثها فقر احل�سَ

ل والدي البالغ من العمر 73 عاًما قائاًل: ‘‘اأنا ذهبُت اإىل كوينزبريدج’’. فقال  عندئٍذ تدخَّ

تري�ستان وهو مقتنٌع باأنَّه ل ميكن اأن يكون والدي الأبي�ُس امل�سنُّ قد ذهَب اإىل كوينزبريدج: 
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‘‘ل بدَّ اأنَّك تعني كوينز )Queens(. اإنَّ كوينزبريدج هي م�سروُع اإ�سكاٍن عامٍّ يف منطقٍة عنيفٍة 

 على قوله: ‘‘كالَّ بل كانت كوينزبريدج’’.
َّ
ا’’. لكنَّ والدي اأ�سر جدًّ

اأ�َسرُت اإىل تري�ستان باأنَّ والدي ن�ساأ يف كوينز، لذا ل ميكن اأن يخلَط ما بني املكاننَي. 

ع من�سوراٍت  اأوزِّ اأبي يف كوينزبريدج؟’’ فاأجاب: ‘‘كنُت   �ساألُت: ‘‘ماذا كنَت تفعُل يا 
َّ
ثم

ًدا لأنَّ والدتي ا�ستاءت 
ِّ
ر ذلك جي ة عندما كنُت يف احلادية ع�سرة من عمري. اأتذكَّ

َّ
�سيوعي

 اأر�سلني اإىل مناطق الإ�سكان العامِّ العنيفة، واعَتقَدْت اأنَّ ذلك 
َّ

 ال�سيوعي
َ

ا لأنَّ احلزب
ً
كثري

 بالٌغ على طفٍل �سغري’’.
ٌ
خطر

ي فيل  ني. ولأنَّ جدِّ
ِّ
لني بو�سفهم �سيوعي

َّ
ج

َ
 ُم�س

ً
تي يف الواقع اأع�ساء ي وَجدَّ كان جدِّ

�ٍس يف اأثناء 
ِّ
، فاإنَّه فَقَد وظيفَة مدر

ّ
 نا�سٌط يف احلزب ال�سيوعي

ٌ
هورويتز )Phil Horowitz( ع�سو

 فل�سفة 
ٌ

ب
ِّ
ني ومنا وهو مَت�سر

َّ
حقبة ماكارثي )McCarthy(. وكان والدي طفاًل لوالَدين �سيوعي

ا اإىل بريكلي )Berkeley( يف كاليفورنيا، و�سار 
ً
الي�سار. ويف عام 1968م، انتقل بعائلتنا غرب

ا يف جملَّة الي�سار اجلديد امل�سهورة ‘‘رامپارتز’’ )Ramparts(، ]وتعني املتاري�س[.
ً
ر
ِّ
حمر

ا�سم  ا 
ً
ب
ُّ
حتب عليها  ُيطِلقون  �ساكنوها  كان  التي  املدينة  يف  ترعرعُت  لذلك،  نتيجًة 

ا، وكنُت اأرتعُب من البالغني.  ة’’. كنُت يف طفولتي خجوًل جدًّ
َّ
ة بريكلي ال�سعبي

َّ
‘‘جمهوري

�سة من والدتي 
ِّ
ِت املدر

َ
ة الأوىل، رحُت اأبكي. وطلب

َّ
وعندما تركتني والدتي يف احل�سانة للمر

ْت اإلي�سا 
َ
 �سائٌع بني اأطفال احل�سانة. لكْن عندما رجع

ٌ
د لها اأنَّ البكاء اأمر املغادرة وهي توؤكِّ

اأزال اأبكي. �سرَحْت  هورويتز )Elissa Horowitz( بعد ثالث �ساعات، وجَدْتني مبلَّاًل ول 

موع، وُطِردُت  عة بالدُّ
َّ
�سة اأينِّ مل اأتوقَّف عن البكاء، واأنَّ ثيابي الآن �سارت ُم�سب

ِّ
لها املدر

ا يف العامل، ملا ذهبُت 
ً
من احل�سانة يف ذلك اليوم. لو مل تكن والدتي ال�سخ�س الأكث �سرب

، كانت �سبورًة وعلى 
ّ

اإىل املدر�سة بتاًتا. وعندما اأو�ساها جميع من حولها بالعالج النف�سي

ا تطلَّب الأمر من وقت.
َّ
ا�ستعداٍد لالنتظار اإىل اأن بتُّ اأطمئنُّ للنا�س، بغ�سِّ النظر عم

يف  واحدة  نوٍم  غرفَة  ن 
َّ
يت�سم بيٍت  من  انتقلنا  عمري،  من  اخلام�سة  يف  كنُت  عندما 

اأكرب  بيٍت  اإىل  اأفراد،  ة  �ستَّ من  عائلٍة  على  ا  جدًّ ا 
ً
�سغري �سار  والذي   ،)Glen( غلني  �سارع 
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اأنَّه  ذلك  وعنى  بريكلي،  يف  الو�سطى  للطبقة  بونيتا  �سارع  كان   .)Bonita( بونيتا  �سارع  يف 

ع 
َّ
ا قد يجده املرء يف معظم اأحياء الطبقة الو�سطى. كان يقطن املرب

َّ
خمتلٌف بع�س ال�سيء عم

والأ�سخا�س  ني( 
ِّ
)الهيپي ة 

َّ
الجتماعي ُظم  للنُّ الراف�سني  الأ�سخا�س  من  جمموعًة   

ُّ
ال�سكني

عود اإىل طبقٍة اأعلى، واأفراد الطبقة  نيا الذين يعملون جاهًدا لل�سُّ املجانني، واأفراد الطبقة الدُّ

اإىل بيتنا  اأتى  ام، 
َّ
اأحد الأي اأدنى. يف  رات نزلوا اإىل طبقٍة  الُعليا الذين كانوا يتعاَطون املخدِّ

ا�سمه  ]لي�س هذا   )Roger( )Jonathan(، وا�سمه روجر  الكبري جوناثان  اأخي  اأ�سدقاء  اأحد 

اين   يف نهاية ال�سارع يركب عربًة حمراء. حتدَّ
ٍّ

 اأمريكي
ٍّ

[. اأ�سار روجر اإىل طفٍل اأفريقي
ّ

احلقيقي

ه 
َّ
ك عربَته. واإن تفو

َ
 اإىل نهاية ال�سارع، واطُلب من ذلك الطفل اأن يعطي

ْ
روجر قائاًل: ‘‘اذهب

.’’»
ّ

ة كلمة، اب�سْق يف وجهه وقل له: »زجني
َّ
باأي

تلك  تكن  مل  لذا  بريكلي،  يف  ا  كنَّ ًل، 
َّ
اأو هنا.  تو�سيًحا  تتطلَّب  الأمور  بع�س  هناك 

’’ من قبل، 
ّ

‘‘زجني اأن �سمعُت قطُّ كلمة  ا من اللغة ال�سائعة. ومل ي�سبق يل 
ً
الكلمة جزء

ا، مل يكن روجر 
ً
نُت اأنَّها مل تكن كلمة مديح. ثاني

َّ
ومل اأعرف ما كانت تعنيه رغم اأينِّ خم

ا يف بريكلي، وكان من 
ًّ
ئ. كان والده اأ�ستاًذا جامعي

ِّ
ا ومل يكن قد ن�ساأ يف منزٍل �سي

ًّ
عن�سري

 لنا يف وقٍت لحٍق اأنَّ روجر كان يعاين انف�ساًما يف 
َ
اأف�سل النا�س يف العامل، لكِن اتَّ�سح

ه املظِلم يرغُب يف القتال.
ُ
ة، وكان جانب

َّ
ال�سخ�سي

و�سعني الأمر الذي اأ�سدره روجر يف موقٍف �سعب. كنُت اأرتعُب من روجر، واعتقدُت 

ْذ تعليماته. ومن الناحية الأُخرى، كان طَلُب العربِة  اأُنفِّ ًحا اإْن مل 
ِّ
ا مرب

ً
اأنَّه �سي�سربني �سرب

اأن  اأكرب من  روجر  ال�سديد من  �سيء. كان خويف  عب من كلِّ 
ُّ
بالر �سعرُت  ا! 

ًّ
تب ُيرعبني. 

كانت  الآخر.  الولد  اه  باجتِّ ال�سارع  نهاية  اإىل  اأ�سري  بداأُت  لذا  كنت،  اأبقى حيث  يجعلني 

ا ثالثني ياردة )نحو 27 مرًتا(، لكنِّي �سعرُت باأنَّها كانت ثالثني مياًل. عندما 
ً
امل�سافة تقريب

لذا  َقوله،   
َّ

ما كان علي اأعرف  احلراك. مل  اأ�ستطيع  بالكاد  ا، كنُت 
ً
اأخري هناك  اإىل  و�سلُت 

يف  اأركب  اأن  اأ�ستطيع  ‘‘هل  كان  فمي  من  خرج  وما  بالكالم.  وبداأُت  فقط  فمي  فتحت 

اأكيد’’. عندما التفتُّ لأرى ما  عربتك؟’’ قال جويل كالرك البن ).Joel Clark Jr(، ‘‘بالتَّ

ه امل�سرق طغى يف تلك 
َ
 املكان. من الوا�سح اأنَّ جانب

َ
�سيفعله روجر، وجدُت اأنَّه كان قد غادر
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نا اأف�سل 
ْ
ر اللحظة، فانتقَل للقيام بعمٍل اآخر. تابعُت اللَّعب مع جويل َطوال ذلك اليوم، و�سِ

الأ�سدقاء منذ ذلك احلني. بعد ثماين ع�سرة �سنة من ذلك، �سار اإ�سبيني يوم عر�سي.

لقد  لت حياتي.  �سكَّ ها  لكنَّ ة لأحد،  الق�سَّ يُت هذه 
َ
و
َ
ر اأن  الآن  ي�سبق يل حتَّى  مل 

ر ما 
ِّ
ا، وكان �سيقر

ًّ
علَّمتني اأنَّ �سعوري باخلوف ل يعني اأينِّ جبان. لقد كان ما فعلُته مهم

رُت يف ما حدث يف ذلك اليوم، واأدركُت اأينِّ  ا ما فكَّ
ً
اإذا كنُت �ساأكون بطاًل اأم جبانًا. كثري

لو كنُت قد فعلُت ما طلبه منِّي روجر، ملا قابلُت �سديقي الأقرب.

 على الأمور من ظاهرها. وما مل تبذل َجهًدا 
َ
علَّمتني تلك التجِربة اأي�ًسا األَّ اأحكم

ْت هناك طرٌق �سريعٌة و�سهلٌة 
َ

َف اإىل �سخ�ٍس ما اأو �سيٍء ما، فلن تعرف �سيًئا. لي�س
َّ
لتتعر

ة، 
َّ
ة. اإنَّ اتِّباع احلكمة التقليدي

َّ
بة من جتِربٍة �سخ�سي

َ
ما املعرفة املكت�س

َّ
ي اإىل املعرفة، ل �سي توؤدِّ

والعتماد على طرٍق �سريعٍة و�سهلة قد يكون اأ�سواأ من عدم معرفة اأيِّ �سيء.

اتك وارحل خذ مستحقَّ

د الأعمى بالأمور 
ُّ
ة يفَّ والتقي

َّ
لي

َّ
مبرور ال�سنني، عملُت بجدٍّ لأجتنَّب تاأثري النطباعات الأو

ا من كرة 
ًّ
 موقًفا �سلبي

ْ
ًقا يف بلدٍة اتَّخَذت

ِّ
ة. ن�ساأُت يف بريكلي، وكنُت تلميًذا متفو

َّ
التقليدي

يف  القدم  كرة  بفريق  األتحق  اأن  منِّي  ا 
ً
ع متوقَّ يكن  مل  ا. 

ًّ
ع�سكري نهًجا  وح�سبْتها  القدم، 

ة يف بريكلي، لكنَّ ذلك هو ما فعلُته. كانت تلك خطوة كبرية يل. مل األعب 
َّ
املدر�سة الثانوي

الأوىل  املواجهَة  تلك  فكانت  للهواة،  القدم  كرة  دوري  بطولت  من  اأيٍّ  القدم يف  كرة 

ة على التعامل 
َّ
لي

َّ
بيني وبني تلك الريا�سة. ومع ذلك، فقد �ساعدتني تلك الدرو�س الأو

ل القدرة على  ة، ت�سكِّ
َّ
الثانوي مع اخلوف ب�سورة ممتازة. يف ريا�سة كرة القدم يف املدر�سة 

التعامل مع اخلوف 75% من اللعبة.

 .)Chico Mendoza( ب ت�سيكو مندوزا
ِّ
ل للفريق مع املدر لن اأن�سى بتاًتا الجتماع الأوَّ

 
ِّ

، و�سبَق له اأن لعَب مع فريق كرة القدم اجلامعي ب مندوزا رجاًل �سارًما كبري ال�سنِّ
ِّ
كان املدر

ب 
ِّ
 فريق هورند فروغز )Horned Fogs( عظيم ال�ساأن. بداأ املدر

ُّ
يف جامعة تك�سا�س، وهي مقر

�سياأتي  ة. 
َّ
ي ِجدِّ هنا دون  اإىل  �سياأتي  اأولد  يا  كم  ‘‘بع�سُ بالقول:  ة 

َّ
الفتتاحي ميندوزا كلمته 
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هور  ث ب�سخافات تافهة، ل يلعب بجدٍّ بل يرغب فقط يف الظُّ ويقذَف الكرة ب�سخافة ويتحدَّ

اتك  م�ستحقَّ خذ  �سيحدث؟  ما  اأتعرف  هذا،  فعلَت  اإذا  القدم.  كرة  ِبلبا�ِس  ح�سٍن  مبظهٍر 

ا اإىل 
ً
ر  بالتف�سيل الأمور غري املقبولة: ‘‘اإذا ح�سرَت متاأخِّ

َ
 تابع كالَمه لي�سرح

َّ
وارحل’’. ثم

اتك  م�ستحقَّ فُخذ  الكرة،  قذف  يف  ترغب  مل  واإذا  وارحل.  اتك  م�ستحقَّ فُخذ  التدريب، 

فُخذ  ت�سيكو،  ناَديَتني  واإذا  اتك وارحل.  الع�سب، فُخذ م�ستحقَّ �ِسرَت على  واإذا  وارحل. 

وارحل’’. اتك  م�ستحقَّ

حك �سمعُته يف حياتي،  ًة ومدعاًة لل�سَّ
َّ
ًة و�ساعري كان ذلك اأحَد اأكث اخلطابات �سدَّ

ْته، 
َ
ها ما �سمع

َ
ي، والتي اأرعب غري اأينِّ اأحببُته. مل اأُِطِق النتظار لأعوَد اإىل البيت لأُخرب اأمِّ

ل يف القيادة. قال وزير 
َّ
ُته. بالنظر اإىل ما م�سى، كان ذلك در�سي الأو

ْ
ب
َ
ورغم ذلك فقد اأحب

ِل �سخ�ٍس 
ْ
ة الأ�سبق كولن پاول )Colin Powell( اإنَّ القيادة هي القدرة على َجع

َّ
اخلارجي

ب 
ِّ
ما يتبُعك ولو بدافع الف�سول. كنُت بكلِّ تاأكيٍد اأ�سعر بف�سوٍل ملعرفة ما �سيقوله املدر

مندوزا بعد ذلك.

ات، 
َّ
ة الريا�سي ًزا يف مادَّ

َّ
ا ممي

ًّ
كنُت الوحيَد يف فريق كرة القدم الذي يحمُل �سجالًّ اأكادميي

نا بع�ًسا يف العديد من الف�سول. فانتهى بي  لذا مل نكن اأنا وزمالئي يف الفريق نرى بع�سُ

راٌت 
ُّ
دة، واأرافُق اأولًدا لديهم ت�سو ة متعدِّ

َّ
ك يف دوائر اجتماعي

َّ
الأمر، نتيجًة لذلك، واأنا اأحتر

ٌع 
ِّ
متنو  

ٌ
منظور كان  كيف  فكرِة  من  باحَلرية   

ُ
اأ�سعر كنُت  عنِّي.  ا  جدًّ تختلُف  العامل  عن 

 يف العامل. مثاًل، عندما �سدر األبوم فرقة ‘‘رن- دي. اأم. 
ٍّ
 متاًما معنى كلِّ حدٍث مهم

ِّ
يغري

‘‘اأوقات ع�سيبة’’[،  ]ويعني ال�سم   )Hard Times( بعنوان هاردتاميز   )Run-D.M.C( �سي’’ 

ه مل يُحِدث  ب�سوت اآلة الدرمز ال�ساخب العميق، اأحدَث زلزاًل يف فريق كرة القدم، لكنَّ

ات الذي اأح�سره. وكذلك كانت ُتعدُّ مبادرُة الدفاع 
َّ
حتَّى اأدنى اهتزاٍز يف �سفِّ الريا�سي

ة لرونالد ريغان )Ronald Reagan( ثورَة غ�سٍب ما بني العلماء ب�سبب اأ�سا�سها 
َّ
ال�سرتاتيجي

ت دون اأن يالحَظها اأحٌد يف فريق كرة القدم.
َّ
 املريب، لكنَّ هذه اجلوانب مر

ِّ
التقني

بني  ما  التفريق  على  �ساعَدين  كهذه  خمتلفة  ارات’’  ‘‘نظَّ عرب  العامل  اإىل  النظر  اإنَّ 

اإىل درجٍة ل  . كانت تلك املقدرة �ست�ساعدين يف وقٍت لحٍق 
ّ

ي
ِّ

احلقائق والإدراك احل�س
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ما عندما كان يبدو اأنَّ 
َّ
ة، ل �سي ا. يف اأحواٍل ُملحَّ

ًّ
ا تنفيذي

ً
ا ومدير

ًّ
ق عندما اأ�سري ريادي دَّ ُت�سَ

نة، تعلَّمُت اأن اأبحَث عن ق�س�ٍس وتف�سرياٍت بديلٍة �سادرٍة عن 
َّ
 معي

َ
‘‘احلقائق’’ تفر�ُس نتائج

د وجود �سيناريو بديل معقول يكون 
َّ
ا لتعزيز وجهِة نََظري. اإنَّ جمر وجهات نظٍر خمتلفة جدًّ

 بالقلق.
ُ
ة عاملة ت�سعر

َّ
ا يف قلوب قو

ًّ
ا كلَّ ما هو مطلوب لإبقاء الأمل حي

ً
غالب

موعٌد دون معرفة مسبَّقة

يف �سيف عام 1986م، كنُت قد اأنهيُت �سَنتي الثانية يف جامعة كولومبيا، وكنُت اأُقيم 

مع والدي يف لو�س اأجنلو�س )حينها(. كان �سديقي وزميلي يف فريق كرة القدم كلود �سو 

ج مع 
َ
)Claude Shaw( قد رتَّب يل موعًدا دون �سابق معرفة. اأعددنا اأنف�سنا للموعد املزدو

التي  الفتاة   )Felicia Wiley( وايلي  وفيلي�سيا   )Jackie Williams( مز 
َ
ولي جاكي  �سديقته 

ٍة �سديدٍة  طنا بدقَّ دٍّ بعنايٍة واإتقان. خطَّ َ
تَِّب اأن تكوَن �سديقتي، وذلك بح�سور ع�ساٍء ُمع ُ

ر

مة  وَطَهونا َطوال اليوم، واأعددنا الوجبة الكاملة، مبا يف ذلك اأربع �سرائح حلٍم كبرية مقدَّ

د للموعد. غري  ، وهو الوقت املحدَّ
ً
اأً عند ال�سابعة م�ساء

َّ
ة، فكان كلُّ �سيٍء مهي

َّ
ب�سورٍة مثالي

رها  ا. كانت جاكي معروفًة بتاأخُّ
ً
نا مل ننزعج كثري ْت �ساعة، لكنَّ را. م�سَ اأنَّ الفتاَتني مل حَت�سُ

ق من الو�سع. اأ�سغيُت  ْت �ساعتان، فاتَّ�سل كلود للتحقُّ �سَ َ
 م

َّ
يف احل�سور، فلم نقَلْق. ثم

 
ْ

ة التي اأعددناها والتي �سارت
َّ
 اإىل وجبة الطعام ال�سهي

ُ
واأنا اأ�سعر بال�سدمة بينما كنُت اأنظر

مينعها من  �سديٍد  بتعٍب  ت�سعر  كانت  اأنَّها  فيلي�سيا،  رفيقة موعدي،  ت 
َ
ر
َّ
قر باردة عندئٍذ. 

احل�سور. واو. يا له من ُعذٍر بغي�س!

اأنا ِبن، �سديقك يف  ا، 
ً
‘‘مرحب فت بنف�سي: 

َّ
الهاتف. عر ني 

َ
اأن يعطي طلبُت من كلود 

املوعد’’.  هذا 

ر’’. فيلي�سيا: ‘‘اأنا اآ�سفة لكنِّي اأ�سعر بالتَّعب والوقت متاأخِّ

رِت’’. ر لأنَِّك تاأخَّ ‘‘ح�سًنا، الوقت متاأخِّ

ا لأح�سر اإليكما’’. بة جدًّ
َ
‘‘اأعلم هذا، لكنِّي ُمتع
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عاُطف. رت منا�َسدة �سعوِرها بالتَّ
َّ
عند هذه املرحلة قر

‘‘نعم اأفهم موقفك، لكْن كان ينبغي اإي�سال هذه الر�سالة اإلينا قبل اأن مُن�سي َطواَل 

ارتك وقيادتها اإىل هنا 
َّ
اليوم يف حت�سري وجبة الع�ساء. اإنَّ اأيَّ �سيٍء الآن غري الركوب يف �سي

ا’’.
ً
ًئا دائم

ِّ
ا، ويرتك انطباًعا �سي على الفور �سيكون عماًل فظًّ

ولكنُت  تاأثري،  اأيُّ  لي 
ُّ

�س
َ
لتو كان  ملا  اأنَّها كذلك(،  بدا  )كما  ة 

َّ
اأناني فيلي�سيا  كانت  لو 

اأف�سل حاًل دون هذا املوعد. من جهٍة اأخرى، اإذا مل تكن ترغب يف لقائي بهذه الطريقة، 

ا.
ً
فقد يعني هذا اأنَّ لدينا م�ستقباًل مع

‘‘ح�سًنا، �ساآتي’’.

اأجمل  وبدت يف  اأبي�َس،  ا 
ً
ق�سري بنطاًل  تلب�س  وهي  دقيقة  ت�سعني  بعد  لْت 

َ
و�س

ا عراك 
ً
�سورٍة ميكن اأن تكوَن عليها. يف كلِّ تركيزي وتوقُّعي عن املوعد، ن�سيت متام

�سان  وادي  ال�سلَّة يف  كرة  لعِب  اأثناء  ففي  ال�سابق.  اليوم  الذي حدث يف  الأيدي 

اأحُد الالعبني الكرة نحو اأخي، وكان طول ذلك  )San Fernando(، قذف  فريناندو 

ًقا ويبدو من ال�سباب الذين 
ِّ
الالعب 185�سم، وهو ذو �سعٍر ق�سرٍي ويلب�س بنطاًل �سي

ا، وكان طويل ال�سعر، وكان 
ًّ
ات. كان اأخي جوناثان مو�سيقي

َّ
ينتمون اإىل اإحدى الأخوي

ة، فكنُت 
َّ
القدم الأمريكي العراَك يف كرة  واأنا كنُت معتاًدا  ِزُن نحو 65كغم حينها. 

َ
ي

ل، وهجمُت على 
َّ
ا للمعركة. حكمُت على الو�سع انطالًقا من انطباعي الأو م�ستعدًّ

يُت �سربًة من يده اليمنى  ة، لكنِّي تلقَّ
َّ
ة لكماٍت قوي  �ِسجار. لكمُته عدَّ

َ
ذلك الولد فوقع

ا ب�ساأن 
ً
ا كان ذلك الالعب بب�ساطٍة غا�سب م مكان اللَّكمة. رمبَّ

َّ
ر
َ
حتت عيني الي�سرى، فتو

ا اإىل اإرهاب اأخي، غري اأنَّ ذلك كان ثمَن عدم 
ً
خمالفٍة يف اأثناء اللعب، ولي�س �ساعي

ل لفهم املو�سوع. ل ميكُنني الآن اأن اأعرَف احلقيقة.
ُّ
التمه

عيَنيها  فيلي�سيا  تْت 
َّ
ثب الفتاَتني،  ل�ستقبال   

َ
الباب فتحُت  عندما  حاٍل،  ة 

َّ
اأي على 

ْتني 
َ
ل )كما اأخرب

َّ
ين الرائعَتني مبا�سرًة على النتوء حتت عيني. كان انطباعها الأو

َ
اخل�سراو

فادحة’’. غلطًة  كان  هنا  اإىل   
َ
املجيء اإنَّ   .

ّ
بلطجي الرجل  ‘‘هذا  �سنوات(:  بعد 
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زواجنا  لقد م�سى على  ة. 
َّ
لي

َّ
الأو النطباعات  ا على  منَّ اأيٌّ  يعتمْد  احلّظ، مل  حل�سن 

رائعني. اأطفال  ثالثة  ولدينا  ا 
ً
تقريب �سنة  وع�سرون   

ٌ
ال�سعيد خم�س

)Silicon Valley( وادي السيليكون

يف اأحد ف�سول ال�سيف واأنا يف اجلامعة، ح�سلُت على عمٍل يف وظيفة مهند�ٍس لدى �سركٍة 

بالًغا. كانت ال�سركُة  ا 
ً
تاأثري اأثَّرت يفَّ تلك اخلربة  )SGI(، وقد  ‘‘�سيليكون غرافيك�س’’  تدعى 

قد اخرتعت ر�سومات حا�سوب حديثة، واخرتعت نوًعا جديًدا من التطبيقات ترتاوح بني 

العاملني  كان جميع  املذهلة.  الطريان  واأجهزة حماكاة   )Terminator 2( ‘‘تريمينيرت 2’’  فيلم 

اأعمل لدى �سيليكون  اأن  اأردُت  اأنتجوها كانت ممتازة، لذا  ا، والأ�سياء التي  اأذكياء جدًّ فيها 

عمري. ة 
َّ
بقي غرافيك�س 

جي يف اجلامعة واإنهائي الدرا�سات العليا يف علوم احلا�سوب، رجعُت لأعمل 
ُّ
بعد تخر

ق، واأحببُت عملي  ا قد حتقَّ
ً
لدى �سيليكون غرافيك�س. كان وجودي يف هذه ال�سركة حلم

�سويق يف ال�سركة ا�سمها  هناك. بعد مرور �سنة على وجودي فيها، قابلُت مديرًة �سابقًة للتَّ

عنِّي  روزيلي  ت 
َ
�سمع نا�سئ.  م�سروٌع  لديها  كان   )Roselie Buonauro( باوناورو  روزيلي 

حثيًثا  وبَذَلت جهًدا  غرافيك�س،  �سيليكون  معي يف  اأي�ًسا  تعمل  كانت  التي  ابنتها  من 

.)NatLabs( ا اأقنعتني، فذهبُت لأعمَل لديها يف ناتالب�س
ً
ل�ستقطابي. واأخري

 )Andre Schwager( ا يل، فقد كان اأندريه �سواَغر
ً
ا مريع

ً
كان الن�سمام اإىل ناتالب�س قرار

 ،)Hewlett-Packard( پاكارد  هيوليت  �سركة  �سابًقا يف  ا 
ًّ
اإداري م�سوؤوًل  وكان  ال�سركة،  ُيدير 

 من ذلك هو اأنَّه كان زوج روزيلي. كان امل�ستثمرون يف امل�ساريع النا�سئة قد اأح�سروا 
ُّ
والأهم

اأندريه وروزيلي ليكونا ‘‘فريق الإدارة’’. غري اأنَّهما مل يكونا يفهمان الكثري يف املنَتجات اأو 

ة الأوىل التي بداأُت 
َّ
اهاٍت حمقاء، وكانت تلك املر ة اجتِّ التكنولوجيا، وذهبا بال�سركة اإىل عدَّ

�سي ال�سركة ل�سركاتهم.
ِّ

ة اإدارة موؤ�س
َّ
ي

ِّ
 اأهم

ُ
فيها اأفهم

يف  العمل  جعل  ممَّا  د، 
ُّ

بالتوح الو�سطى  ابنتي  اإ�سابُة  �سْت  �ُسخِّ ِبلَّة،  نَي  الطِّ زاَد  وما 

البيت. يف  اأطول  وقًتا  اأم�سي  اأن   
َّ

علي كان  حيث  لعائلتنا  ا 
ً
رهيب عبًئا  نا�سٍئ  م�سروٍع 
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الهواء،  ف 
ِّ
مكي تركيَب  ن�ستطع  لزيارتنا. مل  والدي  اأتى  ا،  ة جدًّ

َّ
احلار ام 

َّ
الأي اأحد  يف 

ُب عرًقا يف درجة حرارة 
َّ
ني نت�سب

َ
ا اأنا ووالدي جال�س وكان اأطفالنا الثالثة يبكون بينما كنَّ

ة.
َّ
مئوي  

o
بلغت 40

 الرخي�س؟’’
َ
، اأتعرُف ال�سيء

َّ
التفَت اإيلَّ والدي وقال: ‘‘يا بني

، ماذا يكون؟’’ ث ب�ساأنه، اأجبُت، ‘‘كالَّ ا كان يتحدَّ
َّ
وملَّا مل تكْن لديَّ اأدنى فكرٍة عم

 الباهَظ الثمن؟’’
َ
ا. لكْن اأتعرف ال�سيء ‘‘الزهور. الزهور رخي�سٌة حقًّ

، ماذا يكون؟’’  ًة اأخرى اأجبت، ‘‘كالَّ
َّ
مر

قال: ‘‘الطالق’’.

 ما عن تلك النكتة التي مل تكن يف الواقع مزاًحا، جعَلني اأُدرك اأنَّ الوقت قد 
ٌ
�سيء

 
ُ
ّي. كنُت اأ�سعر نفَد منِّي. حتَّى تلك اللحظة مل اأكن يف الواقع قد اتَّخذُت اأيَّ خياٍر ِجدِّ

ا غري حمدود، واأينِّ كنُت اأ�ستطيع اأن اأفعَل اأيَّ �سيٍء يف احلياة كنُت 
ًّ
دي باأنَّ لديَّ نطاًقا تردُّ

اأرغُب فيه يف اآٍن واحد. اإلَّ اأنَّ نكَتَته اأو�سَحْت يل اأينِّ قد اأفقُد عائلتي اإذا ما ا�ستمررُت 

 �سيء.كانت تلك 
ِّ
اأهم �ساأف�سل يف حتقيق  بقيامي بكلِّ �سيء،  اأنا فيه.  الطريق الذي  يف 

ا 
ًّ
اٍت مل تكن فعلي

َّ
 فيها نف�سي على النظر اإىل العامل عرب اأولوي

ُ
ة الأوىل التي اأُرِغم

َّ
هي املر

ة واهتماماتي كلِّها وبناء 
َّ
املهني اأ�ستطيع متابعَة م�سريتي  اأينِّ  ة. اعتقدُت 

َّ
اتي احلقيقي

َّ
اأولوي

ا من عائلٍة 
ً
ًل. عندما تكون جزء

َّ
ر يف نف�سي اأو ا اأفكِّ

ً
 من ذلك، كنُت دائم

ُّ
عائلتي. والأهم

اأنا يف  ك يف املتاعب، وكنُت 
َ
اأن يوِقع اأو من جمموعة، فاإنَّ هذا النوع من التفكري ميكن 

ا، غري اأنَّ اأفعايل 
ًّ
ورطٍة كربى. يف اعتقادي، كنُت واثًقا باأينِّ كنُت �سخ�ًسا �ساحًلا ولي�س اأناني

 
َّ

ا واأ�سري رجاًل، ووجَب علي
ًّ
 اأن اأتوقَّف عن كوين �سبي

َّ
كانت تقول عك�س ذلك. كان علي

 بهم اأكث من اأيِّ 
ُّ
 بالنا�س الذين كنت اأهتم

َّ
 يف ال�سدارة، واأن اأهتم

َّ
 الأمور الأهم

َ
اأن اأ�سع

 يف نف�سي.
َ
ر �سخ�ٍس اآخر قبل اأن اأفكِّ

رُت اأن اأترَك العمَل لدى ناتالب�س يف اليوم التايل. وجدُت عماًل يف �سركة لوت�س 
َّ
قر

فُت عن التفكري يف نف�سي،  ة. توقَّ
َّ
)Lotus( للتنمية، ممَّا �سمح يل باإعادة ترتيب حياتي املنزلي
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 ال�سخ�س الذي كنُت اأرغُب اأن اأكونَه.
ُ
زت على ما هو اأف�سل لعائلتي. بداأُت اأ�سري وركَّ

)NETSCAPE( نيتسكيپ

ام بينما كنُت اأعمل يف �سركة لوت�س، اأراين اأحد زمالئي يف العمل ُمنتًجا 
َّ
يف اأحد الأي

ره بع�ُس الطلبة يف 
َّ
جديًدا ا�سمه ‘‘موازييك’’ )Mosaic( ]ويعني ف�سيف�ساء[، وكان قد طو

نوٌع من  الإنرتنت، وهو  ح  ت�سفُّ برامج  اأوائل  )Illinois(. كان موزاييك من  اإلينوي  جامعة 

التكنولوجيا اقت�سر ا�ستخداُمها على العلماء والباحثني حتَّى ذلك الوقت. لقد اأذهلني، 

وكان من الوا�سح اأنَّه هو امل�ستقبل، وكنُت اأنا بكلِّ و�سوٍح اأ�سيع وقتي يف العمل يف اأيِّ 

�سيٍء ما عدا الإنرتنت.

�س  �ست على يد موؤ�سِّ
َّ

بعد ب�سعة اأ�سهر، قراأُت عن �سركٍة تدعى نيت�سكيپ كانت قد تاأ�س

 Mark( اأندري�سن  مارك  )Jim Clark(، وخمرتع موزاييك  �سيليكون غرافيك�س، جيم كالرك 

هناك.  عمٍل  على  للح�سول  مقابلًة  اأُجرَي  اأن  ينبغي  اأنَّه  الفور  على  رت 
َّ
قر  .)Andreesen

اأن يرتَِّب يل  اإذا كان يف ُو�سعه  اتَّ�سلُت ب�سديٍق يل كان يعمل لدى نيت�سكيپ و�ساألته ما 

مقابلًة مع ال�سركة. فاأ�سدى يل تلك اخلدمة وذهبُت اإىل املقابلة.

اأنَّ  واعتقدُت  املنتجات.  اإدارة  فريق  يف   
َ
اجلميع قابلُت  الأوىل،  املقابالت  اأثناء  يف 

فيلي�سيا  زوجتي  كانت  البيت،  اإىل  و�سلُت  عندما  لكْن  ح�سًنا،  �سارت  الجتماعات 

ت  ني بع�س الن�سائح، وردَّ
َ
عطي

ُ
تبكي. كان مدير التوظيف يف نيت�سكيپ قد اتَّ�سل بي لي

اأخربها  الة(.  النقَّ للهواتف  ال�سريع  النت�سار  زمن  قبل  ذلك  )كان  اتِّ�ساله  على  فيلي�سيا 

حني يحملون  املدير اأنَّه من غري املحتمل اأن اأناَل الوظيفة؛ لأنَّ املجموعة كانت تريد مر�سَّ

 .)Harvard( اأو هارڤرد )Stanford( سهادة ماج�ستري يف اإدارة الأعمال من جامعة �ستانفورد�

ن من العودة اإىل الدرا�سة. لكْن بالنظر اإىل وجود ثالثة  اأ�سارت فيلي�سيا اإىل اأينِّ قد اأمتكَّ

موع. �سرحُت لها اأنَّ  ، لذا راحت تذرُف الدُّ
ّ

اأولد، فقد كانت تعرف اأنَّ ذلك غري واقعي

ُلني على الرغم من عدم 
َ
فون مديرين، واأنَّ ال�سركة قد تقب مديري التوظيف مل يكونوا يوظِّ

اإدارة الأعمال. ح�سويل على ال�سهادة املطلوبة يف 
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اأُجرَي مقابلًة مع  اأن  باأنَّهم يريدون  َين 
اتَّ�سل مدير التوظيف ليخرب يف اليوم التايل، 

 مارك اأندري�سن، وقد كان عمره اثنتني وع�سرين �سنة يف 
ِّ

ي �س امل�سارك واملدير الفنِّ
ِّ

املوؤ�س

الوقت. ذلك 

ال�سبكة كانا  ح  اأنَّ الإنرتنت ومت�سفِّ التفكري يف  ال�سهل  املا�سي، من  اإىل  اأنظر  بينما 

 منهما. لكن لول عمل مارك، لأمكَن اأن نعي�س يف عامٍل خمتلف. يف ذلك 
َّ
ين ل مفر

َ
اأمر

الوقت كان معظم النا�س يعتقدون اأنَّ العلماء والباحثني فقط هم َمن ي�ستخدمون الإنرتنت. 

عَتقد اأنَّ الإنرتنت كانت غام�سة ل يفهمها اإلَّ بع�س النا�س، واأنَّها غري اآمنة وبطيئة 
ُ
وكان ي

ح  ل مت�سفِّ
َّ
اأو ة. حتَّى بعد تقدمي موزاييك، الذي هو 

َّ
التجاري ي احتياجات الأعمال 

ِّ
لتلب

ة خارج 
َّ
ا يعتقد اأنَّ �سبكة الإنرتنت �ستكون مهم

ً
لالإنرتنت يف العامل، مل يكن اأحٌد تقريب

ة الذين كانوا من�سغلني 
َّ
، واأقلُّهم اإميانًا بذلك كان قادة ال�سناعة التكنولوجي

ّ
املجتمع العلمي

اأن ت�سيطر على ال�سباق  ع لها   كانت التكنولوجيا املتوقَّ
1

ة باملالكني. يف بناء بدائل خا�سَّ

ة متلكها اأكرب  ة لنقل املعلومات’’، وهي تقنيات خا�سَّ
َّ
ى ‘‘ال�سبكات الإلكرتوني

َّ
هي ما يُ�سم

لة 
ِّ
هم خمي  ق�س�سُ

ْ
ت

َ
�سركات املالكني املناِف�سة مثل اأوراكل )Oracle( ومايكرو�سوفت. اأ�سر

ا عن املنطق؛ لأنَّ معظم ال�سركات  ة، ومل يكن ذلك بعيًدا جدًّ
َّ
�سحافة الأعمال التجاري

مل ت�ستخدم حتَّى TCP/IP )وهو اأ�سا�س �سبكة الإنرتنت(، بل ا�ستخدمت بروتوكولت 

ة مثل AppleTalk, NetBIOS, SNA. يف اأواخر ت�سرين الثاين/نوڤمرب عام 1995م،  خا�سَّ

اأ 
َّ
ا بعنوان ‘‘الطريق اإلى الأمام’’ )The Road Ahead(، تنب

ً
األََّف ِبل غيت�س )Bill Gates( كتاب

ة 
َّ
التجاري الأعمال  جميع  تربط  �سبكة  املعلومات-  لنقل  ة 

َّ
الإلكرتوني ال�سبكات  اأنَّ  فيه 

 لالإنرتنت، و�ستحكم 
َّ

ة– �ستكون اخَلَلف املنطقي
َّ
وامل�ستهلكني يف عامل التجارة الإلكرتوني

ة لنقل املعلومات 
َّ
 املراجع من ال�سبكات الإلكرتوني

َّ
امل�ستقبل. عاد غيت�س بعد ذلك وغري

ة.
َّ
اإىل الإنرتنت، لكنَّ تلك مل تكن روؤيته الأ�سلي

ة  دًة لالأعمال التجاريًّ
ِّ
ة هذه جي مل تكن الآثار املرتتِّبة على روؤية نظام التقنيات اخلا�سَّ

 Standards( ’’ة
َّ
نة )Proprietary Technologies(، وهي عك�س ‘‘التكنولوجيا املعياري

َّ
ة ب�سركات معي 1(   املق�سود هنا تكنولوجيا خا�سَّ

ا على ا�ستخدامها )النا�سر(.
ًّ
Technology(، اأي التكنولوجيا التي تتَّفق ال�سركات جماعي
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رين مثل ِبل غيت�س ولري اإلي�سون )Larry Ellison(، كانت  اأو للم�ستهلكني. يف عقول املتب�سِّ

ة لَنْقل املعلومات، �ستفر�س �سريبًة على كلِّ 
َّ
ال�سركات التي امتلكت ال�سبكات الإلكرتوني

�سفقٍة باملطالبة ‘‘بفائدة مفرطة’’، كما اأ�سار اإىل ذلك مدير التكنولوجيا يف مايكرو�سوفت يف 

.)Nathan Myhrvold( ذلك الوقت، ناثان مايرڤولد

لنقل  ة 
َّ
الإلكرتوني ال�سبكات  اأوجدته  الذي  َخم  الزَّ يف  املغالة  ال�سعب  من 

موزاييك،  فبعد   .)Proprietary Information Superhighway( للمالكني  املعلومات 

طا اأ�ساًل لتوزيع اأفالم  �س امل�سارك معه جيم كالرك خطَّ
ِّ

حتَّى مارك اأندري�سن واملوؤ�س

ة لنقل املعلومات للمالكني، بدل خدمات 
َّ
الڤيديو عرب خدمات ال�سبكات الإلكرتوني

يجعال  اأن  ي�ستطيعان  اأنَّهما  را 
َّ
قر التخطيط،  يف  اأ�سواًطا  قطعا  اأن  وبعد  الإنرتنت. 

ح ال�سبكة جلعله اآمًنا واأكث  الإنرتنت �سبكة امل�ستقبل، وذلك بتح�سني برنامج مت�سفِّ

قانها  ًة كانا �سيحقِّ
َّ
َة نيت�سكيپ– مهم

َّ
ة واأ�سهَل لال�ستعمال، وتلك �سارت مهم

َّ
وظيفي

جمد. بكلِّ 

ة مقابلِة عمٍل اأُخرى اأجريُتها؛ اإذ مل 
َّ
مل تكن املقابلة التي اأجريُتها مع مارك ت�سبه اأي

 وعادات عملي، فقد ا�ستبَدل 
ِّ

مي الوظيفي ة وتقدُّ
َّ
تكن هناك اأ�سئلة عن �سريتي الذاتي

ات، وما ميكن 
َّ
ة والتعاون مع الربجمي

َّ
ٌخ عن تاريخ الر�سائل الإلكرتوني  مَدوِّ

ٌ
بها ا�ستف�سار

ال�سنوات  اأم�سيت  قد  كنُت  املو�سوع لأينِّ  هذا  ا يف 
ً
كنُت خبري امل�ستقبل.  ئه 

ِّ
يخب اأن 

املعلومات   
ُّ
َكم اأذهَلني  لكْن  ال�سنف،  ة يف هذا 

َّ
الرئي�سي املنتجات  الأخرية عاماًل على 

 يف الثانية والع�سرين من عمره يعرفه عن تاريخ جتارة احلوا�سيب. 
ٌّ

الكبري الذي كان �ساب

ًخا 
ِّ
ا يف مهنتي، لكنِّي مل اأقابل بتاًتا موؤر كنُت قد قابلت العديد من ال�سباب الأذكياء حقًّ

هو  وما  ة، 
َّ
الطبيعي ومقدراته  اأندري�سن  مارك  ا ذكاء  اأده�سني جدًّ التكنولوجيا.  ا يف 

ًّ
�ساب

�سخ  وؤاه ثاقبًة و�سحيحًة حول التقنيات، مثل النَّ
ُ
ة، كانت ر

َّ
اأبعد من معرفة مارك التاريخي

باأينِّ  باأخي واأخربته  ا 
ًّ
اتَّ�سلُت هاتفي املقابلة  )Replication Technologies(. بعد  املتماثل 

ي مقابلًة مع مارك اأندري�سن، و�ساركُته باعتقادي اأنَّه قد يكون اأذكى اإن�ساٍن 
ِّ
اأجريُت لتو

قابلُته يف حياتي.
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 بالراتب املعرو�س. كنُت 
َّ
بعد اأ�سبوٍع نلُت الوظيفة. �سعرُت ب�سعادٍة غامرة ومل اأهتم

هذا  من  ا 
ً
جزء اأكوَن  اأن  واأردُت  العامل،  ان 

ِّ
�سيغري ونيت�سكيپ  اأندري�سن  مارك  اأنَّ  اأعلم 

العمل.  من اجلمر لأبداأ 
َّ
اأحر التغيري. كنُت على 

نُت م�سوؤوًل عن خادم ال�سبكة اخلا�سِّ بخطِّ 
ِّ
د التحاقي ب�سركة نيت�سكيپ، ُعي

َّ
مبجر

الإنتاج )Enterprise Web Server Product Line(. كان اخلطُّ يتاألَّف من منَتَجني: خادم 

)وهو  الآمن  ال�سبكة  وخادم  دولر،   1200 ب�سعر  معرو�ًسا  كان  الذي  العاديِّ  ال�سبكة 

 الربوتوكول اجلديد لالأمن الذي اخرتعته نيت�سكيپ حتت ا�سم 
ُّ
خادم �سبكة كان ي�سم

‘‘Secure Sockets Layers, SSL’’( ب�سعٍر يبلغ 5.000 دولر. يف الوقت الذي التحقُت فيه 

 )Rob McCool( بال�سركة، كان هناك مهند�سان يعمالن على خوادم ال�سبكة: روب ماكول

.)Mike McCool( و�سقيقه التواأم مايك ماكول ،’’NCSA‘‘ الذي اخرتع خادم ال�سبكة

منذ ان�سمامي وحتَّى دخول ال�سركة �سوق الأ�سهم العام يف اآب/اأغ�سط�س 1995م، 

ل�سركة  العامُّ  الكتتاب  كان  مهند�سني.  ت�سعة   
َّ
لي�سم  

َ ُ
كرب قد  ال�سبكة  خادم  فريُق  كان 

هم، لكنَّ قرار الدقيقة 
َّ

ا لل�س
ً
يلِّ 14 دولر َّ

ا. كان �سعر الطرح الأو
ًّ
نيت�سكيپ مذهاًل وتاريخي

ا، وهذا 
ً
 ارتفع اإىل 75 دولر

َّ
هم. ثم

َّ
ا لل�س

ً
يلَّ لي�سَل اإىل 28 دولر َّ

الأخرية �ساعَف الطرح الأو

ا، لتبلغ 
ً
ل، واأُقِفل على 58 دولر

َّ
ة لدى الكالم عن اأرباح اليوم الأو

َّ
اأحد الأرقام القيا�سي

ة الكتتاب. وما 
َّ
ل من عملي

َّ
ا يف اليوم الأو

ً
ة 3 مليارات دولر تقريب

َّ
قيمة نيت�سكيپ ال�سوقي

َه بزلزاٍل يف عامل الأعمال. وكما 
َ
ة الكتتاب العامِّ كانت اأ�سب

َّ
ة هو اأنَّ عملي

َّ
ي

ِّ
 اأهم

َ
زاَد الأمر

قال �سديقي امل�سريفُّ امل�ستثمر فرانك كاترون )Frank Quattrone( يف ذلك الوقت: ‘‘ما 

َت عليه هذه الفر�سة’’.
َّ
من اأحٍد كان يرغب يف اأن يقوَل لأحفاده اإنَّه فو

ة 
َّ
ت هذه ال�سفقة كلَّ �سيء. فمثاًل كانت مايكرو�سوفت متار�س الأعمال التجاري

َّ
غري

منا يف  لأكث من عقٍد من الزمان قبل طرح اأ�سهمها لالكتتاب العاّم، ونحن م�سى على تقدُّ

ُد على اأنَّها ‘‘اقت�ساٌد جديد’’  ا، ومن هناك �سارت ال�سركات حُتدَّ
ً
ة ع�سر �سهر ة �ستَّ عملنا مدَّ

اأو ‘‘اقت�ساٌد قدمي’’، وكان القت�ساد اجلديد هو الرابح. وحينذاك اأطلقت �سحيفة نيويورك 

تاميز على الكتتاب العامِّ ت�سمية ‘‘زلزلة العامل’’.
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حها  انًا ُمت�سفِّ
َّ
ُم جم لكن كان هناك �سْدٌع يف درعنا؛ اإذ اأعلنت مايكرو�سوفت اأنَّها �ستقدِّ

املقبل  ت�سغيلها  نظام  اإطالق  )Internet Explorer( يف حزمٍة واحدة مع  ر 
َ
اإك�سپلور اإنرتنت 

املفاجئ، ويندوز Windows 95( 95(. كان هذا الأمر م�سكلًة �سخمًة ل�سركة نيت�سكيپ؛ 

ت�سيطر  مايكرو�سوفت  وكانت  ح،  املت�سفِّ مبيعات  من  جاءت  ا 
ً
تقريب اإيراداتنا  جميع  لأنَّ 

على اأكث من 90% من اأنظمة الت�سغيل. فكان جوابنا للم�ستثمرين: �سنجني اأموالنا من 

خوادم ال�سبكة.

ر من خادم �سبكة مايكرو�سوفت التايل،  بعد ذلك ب�سهرين، ح�سلنا على اإطالٍق مبكِّ

وهو خادم معلومات الإنرتنت )Internet Information Server - IIS(، وعندما حللناه وجدنا 

ا، وكان 
ً
ر
ُّ
زات التي كانت لدينا، مبا يف ذلك نظام الأمن يف منتجنا الأكث تطو

ِّ
اأنَّ فيه كلَّ املي

ات. لقد ح�سبُت اأنَّه كان اأمامنا نحو خم�سة اأ�سهٍر قبل اأن 
َّ
اأ�سرَع من ُمنَتجنا بخم�س مر

تطلَق مايكرو�سوفت خادم معلومات الإنرتنت، فعلينا اأن نحلَّ امل�سكلة يف غ�سون ذلك، 

حتتاج  القدمي’’  ‘‘القت�ساد  املنَتج يف  دورات  كانت  عوي�سة، حيث  ورطٍة  ف�سنقع يف  واإلَّ 

ا حتَّى يف  ا جدًّ
ً
ا ق�سري

ًّ
ا زمني

ً
ا لإكمالها، لذا كان خم�سة اأ�سهر اإطار

ً
اإىل ثمانية ع�سر �سهر

.)Mike Homer( القت�ساد اجلديد’’. فذهبُت ملقابلة مدير دائرتنا، مايك هومر‘‘

وجود  وراء   
َّ
الأهم املُبدعة  ة 

َّ
القو هومر  مايك  كان  اأندري�سن،  مارك  با�ستثناء 

اأثناء  ويف  اأقوى.  مايك  �سار  اأ�سواأ،  احلالة  �سارت  كلَّما  ذلك،  من   
ُّ
والأهم نيت�سكيپ. 

بون ال�سحافة.  ني يتجنَّ
ِّ
ا، كان معظم امل�سوؤولني الإداري ة القا�سية جدًّ

َّ
الهجمات التناف�سي

ا يف الواجهة ويف املرَكز. وعندما ك�سَفت مايكرو�سوفت عن 
ً
لكنَّ مايك هومر، كان دائم

 
ٌّ

تها امل�سهورة ‘‘اغتِنم وامَتّد’’ )Embrace and Extend(2– وهو حمور دراماتيكي
َّ
ا�سرتاتيجي

ث حتَّى  ة، واأحيانًا كان يتحدَّ
َّ
ملهاجمة نيت�سكيپ– كان مايك يردُّ على كلِّ مكاملٍة هاتفي

الوقت عينه حاماًل هاتًفا يف كلِّ يد. كان هو املحارب املطَلق. اإىل مرا�سَلني يف 

اأم�سيُت اأنا ومايك الأ�سهر التالية يف تطوير حلٍّ �سامٍل ملواَجهة تهديد مايكرو�سوفت. 

اأجزاء  اإليها   ت�سيف 
َّ
بعها ثم تتَّ 2(   هي �سيا�سة مايكرو�سوفت للتناف�س مع الربوتوكولت التي ل متلكها، مثل الإنرتنت، فكانت 

)النا�سر(. براجمها  تعمل فقط يف 



29

من شيوعي إلى مست�ثمر في مشروع ناشئ

م بدياًل رخي�ًسا  ا �سنهاجمهم ونقدِّ اإذا كانوا ب�سدد الهجوم على منتجاتنا لالإنرتنت، فكنَّ

خلادم مايكرو�سوفت مرتفع الثمن )Microsoft BackOffice(. وللقيام بذلك، ا�ستحوذنا على 

فاًقا  ا لبرنامج ‘‘Microsoft Exchange’’. بعد ذلك عقدنا اتِّ
ً

متا اإلينا بدياًل مناف�س �سركَتني قدَّ

غري  و�سوًل  اإلينا  م  لتقدِّ  )Informix( اإنفورميك�س  البيانات  قواعد  �سركة  مع  ة 
َّ
ي

ِّ
الأهم بالغ 

ا اأقلَّ 
ًّ
ا لكلِّ ن�سخة، وكان هذا حرفي

ً
حمدود اإىل قاعدة بياناٍت بالإنرتنت بقيمة 50 دولر

ه مايكرو�سوفت. وعندما انتهينا من جتميع احلزمة الكاملة، اأطلق 
ُ
ات ممَّا كانت تطلب

َّ
مبئات املر

مكان  �سيحلُّ  الذي  ‘‘اجلناح’’  �ستكون  ‘‘Netscape SuitSpot’’، حيث  ا�سم  مايك  عليها 

اآذار/مار�س   يف 5 
ِّ

الرئي�سي ة الإطالق 
َّ
اأعددنا كلَّ �سيٍء لعملي  .’’Microsoft BackOffice‘‘

1996م يف نيويورك.

اأو  ين 
َ
يخرب اأن  دون  اأندري�سن،  مارك  ك�سف  الإطالق،  من  فقط  اأ�سبوَعني  قبل   

َّ
ثم

ة املتعلِّقة بتجارة احلوا�سيب 
َّ
ة بكاملها لن�سرة القناة الإخباري

َّ
 مايك، عن ال�سرتاتيجي

َ
يخرب

ر�سالًة  الفور  على  اإليه  واأر�سلُت  �سديد،  بغ�سٍب  �سعرُت   .’’Computer Reseller News‘‘

ق�سرية: ة 
َّ
اإلكرتوني

اإىل: مارك اأندري�سن

ن�سخة اإىل: مايك هومر

املر�سل: بن هورويتز

املو�سوع: الإطالق

ة.
َّ
يبدو اأنَّنا لن ننتظر حتَّى اخلام�س من ال�سهر لإطالق ال�سرتاتيجي

بن

يُت اجلواب التايل. خالل خم�س ع�سرة دقيقة تلقَّ

اإىل: بن هورويتز

]الرئي�س   )Jim Barksdale( باركزديل  جيم  هومر،  مايك  اإىل:  ن�سخة 

الإدارة[ جمل�س  ]رئي�س   )Jim Clark( كالرك  جيم  التنفيذّي[، 
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املو�سوع: ]رد[ الإطالق

من الوا�سح اأنَّك ل تدرك خطورة الو�سع. نحُن ُنقَتل ُنقَتل هنا. اإنَّ ُمنتَجنا 

ة اأ�سهر. نتيجة  احلايلَّ ل ي�ستطيُع املناف�سة بتاًتا. مل يكن لدينا اأيُّ �سيٍء نقوله مدَّ

ة يف ال�سوق، 
َّ
لذلك، خ�سرنا اأكث من 3 باليني دولر من قيمة ال�سركة الإجمالي

اإدارة  �سبكة  كلِّها، وكلُّ هذا هو خطاأ خادم  ال�سركة   خ�سارة 
َ
نواجه خطر وِبتنا 

ة املقبلة، عليك اأن جُترَي املقابلة بنف�سك.
َّ
الإنتاج. يف املر

ا لك- مارك
ًّ
تب

 يف اليوم نف�سه الذي ظهر فيه مارك على غالف جملَّة 
ُّ
و�سلني هذا الربيد الإلكرتوين

ة 
َّ
ا على عر�ٍس. وعندما راأيُت الغالف للمر

ً
تامي )Time Magazine( عارَي القدَمني وجال�س

الأوىل، �سعرُت ب�سعادٍة غامرة؛ اإذ مل ي�سبْق يل اأن قابلُت اأحًدا يف حياتي كان قد ظهر على 

 
ِّ
غالف جملَّة تامي، غري اأينِّ �سعرُت بعدها بالغثيان. اأخذُت املجلَّة ور�سالة الربيد الإلكرتوين

ا، حيث كنُت يف التا�سعة  اإىل البيت اإىل فيلي�سيا للح�سول على راأٍي اآخر. كنت قلًقا جدًّ

ت فيلي�سيا 
َ
ا اإىل وظيفتي. نظر  حقًّ

ُ
والع�سرين من عمري ولديَّ ثالثة اأطفال، فكنُت اأحتاج

اإىل الر�سالة واملجلَّة وقالت: ‘‘عليك اأن تبداأ يف البحث عن وظيفٍة على الفور’’.

د من العمل، وخالل ال�سنتني التاليتني، منَت �سويت �سپوت 
َ
يف نهاية الأمر، مل اأُطر

 
ُ

)SuiteSpot( من ل �سيء اإىل عمٍل جتاريٍّ بعائٍد يبلغ 400 مليون دولر يف ال�سنة. والأغرب

من ذلك، �سرنا اأنا ومارك اأ�سدقاء يف نهاية املطاف، ونحن ل نزال اأ�سدقاء و�سركاء اأعمال 

منذ ذلك احلني.

ة �سمن ثالث �سركاٍت 
َّ
ننا من العمل بفاعلي ة متكُّ

َّ
ا ما ي�ساألني النا�س عن كيفي

ً
كثري

ا بحيث ل ميكن  ا ت�سري متوتِّرة جدًّ
َّ
 ثماين ع�سرة �سنة. اإنَّ معظم عالقات العمل اإم

ِّ
على مر

ى  ا اأن يتحدَّ
َّ
ا بحيث تكون قادرة على الإنتاج بعد حني؛ اإم

ً
ا غري متوتِّرة كثري

َّ
لها، واإم

ُّ
حتم

ا ي�سريون را�سني بع�سهم عن اأفكار بع�ٍس فال 
َّ
النا�س بع�سهم بع�ًسا اإىل حدِّ الكراهية، واإم

يوٍم  يزال ي�ساِيُقني كلَّ  فاإنَّه ل  اأنا ومارك،  العالقة. ومن جهتي  ي�ستفيدون من  يعودون 
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ا، حتَّى بعد ثماين ع�سرة �سنة، بالعثور على خطاأ ما يف تفكريي، واأنا اأفعل ال�سيء 
ً
تقريب

ذاته معه. غري اأنَّ الأمور ت�سري على ما يرام. 

ت�أسيس شركة

ة 
َّ
قو ا�ستخَدَمت  التي  مايكرو�سوفت  من  هائلة  �سغوٍط  وحتت  1998م؛  عام  نهاية  يف 

نيت�سكيپ  كانت  جمال  كلِّ  يف  ة 
َّ
جماني منَتجات  لطرح  الكاملة  ت�سغيلها  نظام  احتكار 

تتناف�س ب�ساأنه - بعنا �سركتنا ل�سركة اأمريكا اأونالين ]America Online( [AOL(. على املدى 

اإنَّها دفعت باأكرب تهديٍد لها اإىل  ا ملايكرو�سوفت؛ حيث 
ً
ا كبري

ً
الق�سري، كان ذلك انت�سار

ا 
ً
اأح�سان مناِف�ٍس اأقلَّ تهديًدا بكثري. لكْن على املدى الطويل، اأحَلَقت نيت�سكيپ اأ�سرار

رين 
ِّ
ل ميكن اإ�سالحها يف َمعَقل مايكرو�سوفت يف �سناعة احلوا�سيب؛ اإذ نقَل عملنا املطو

ة مايكرو�سوفت للمالكني ‘‘Win32 API’’ اإىل �سبكة الإنرتنت. مل يُعِد ال�سخ�س  من من�سَّ

ة مايكرو�سوفت للمالكني، بل �سار يكتُب لالإنرتنت  ر برامج حديثة يكتب ملن�سَّ
ِّ
الذي يطو

مايكرو�سوفت   
ْ

ت
َ
خ�سر اإْن  ما  لالإنرتنت.   )Standard interfaces( ة 

َّ
املعياري والواجهات 

فقط.  وقت  م�ساألة  ة 
َّ
الت�سغيلي الأنظمة  احتكار  خ�سارتها  باتت  رين، 

ِّ
املطو على  �سيطرَتها 

ة لالإنرتنت، مبا يف ذلك 
َّ
ات الأ�سا�سي

َّ
ومبرور الوقت، اخرتعت نيت�سكيپ العديد من التقني

.’’Cookies‘‘و  ،’’SSL‘‘و  ،’’JavaScript‘‘

و�سار  ة، 
َّ
الإلكرتوني التجارة  ة  من�سَّ باإدارة  ُكلِّفُت  اأونالين،  اأمريكا  اإىل  ان�سمامنا  بعد 

مارك املدير امل�سوؤول عن التكنولوجيا. بعد ب�سعة اأ�سهر، تبنيَّ لكلينا اأنَّ اأمريكا اأونالين 

ها �سركة اإعالم اأكث منه �سركة تكنولوجيا. ومع اأنَّ التكنولوجيا كانت 
َ

كانت حت�سُب نف�س

ة 
َّ
ا�سرتاتيجي ة كانت 

َّ
فاإنَّ ال�سرتاتيجي ة جديدة كبرية، 

َّ
اإعالمي تعمل على متكني م�ساريع 

ا 
ًّ
اإداري م�سوؤوًل   )Bob Pittman( پيتمان  بوب   

ُّ
الرئي�سي الإداريُّ  امل�سوؤول  وكان  ة، 

َّ
اإعالمي

ز على اأموٍر مثل ابتكار ق�س�ٍس عظيمة، بينما  ا. وكانت �سركات الإعالم تركِّ
ًّ
ا عبقري

ًّ
اإعالمي

ر يف  ز على اإيجاد طريقٍة اأف�سل للقيام بالأ�سياء. بداأنا نفكِّ كانت �سركات التكنولوجيا تركِّ

اأفكاٍر جديدٍة ويف تاأ�سي�س �سركٍة جديدة.
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ين. 
َ
اآخر م�سارَكني حمتمَلني  ني 

َ
�س

ِّ
موؤ�س املناق�سة  اإىل  اأ�سفنا  ة، 

َّ
العملي تلك  اأثناء  يف 

 Lightweight( ات
َّ
كان الدكتور تيموثي هاوز )Timothy Howes( املخرتع امل�سارك لربجمي

 .’’X.500‘‘ دة  املعقَّ ل�سابقتها  بارٌع  تب�سيٌط  وهي   ،’’Directory Access Protocol‘‘ )LDAP

ا بنجاح معيار فهر�سة الإنرتنت. وحتَّى 
ً
فنا تيموثي يف عام 1996م، و�سنعنا مع وقد وظَّ

فاإنَّ يف  ما،  باحل�سول على معلوماٍت عن �سخ�ٍس  ا 
ًّ
ما مهتم  

ٌ
برنامج اإذا كان  يومنا هذا، 

ُو�سعه احل�سول على تلك املعلومات بوا�سطة ‘‘LDAP’’. كان رابع ع�سٍو يف فريقنا هو اإن 

�سيك ري )In Sik Rhee(، الذي كان قد �سارك يف تاأ�سي�س �سركة خادم التطبيقات كيڤا 

ي�سَغل  كان  عليها.   
ْ

ا�ستحوَذت قد  نيت�سكيپ  كانت  التي   ،)Kiva Systems( �سي�ستمز 

ة، التي كنُت اأُديرها، وكان يعمل 
َّ
من�سب مدير التكنولوجيا يف دائرة التجارة الإلكرتوني

ة الزوار الهائلة 
َّ
ي

ِّ
نها من التعامل مع كم ب�سورة وثيقٍة مع �سركات �سركاء لنا ل�سمان متكُّ

يف اأمريكا اأونالين.

ا نحاول اأن نو�سل  ة كنَّ
َّ
عندما ناق�سنا الأفكار، �سكا اإن �سيك ري قائاًل اإنَّه يف كلِّ مر

ل  ة باأمريكا اأونالين، كان موقع ال�سريك يتعطَّ ة اخلا�سَّ
َّ
ة التجارة الإلكرتوني ال�سريك مبن�سَّ

ات 
َّ
 الربجمي

َ
ار الكبرية اإىل املوقع. اإنَّ ن�سر

َّ
ا؛ لأنَّه مل يكن ي�ستطيع التعامل مع اأعداد الزو

ًّ
ي كلِّ

تعمل لالآلف. وكانت  متاًما عن جعلها  يختلف  امل�سَتخِدمني كان  اإىل ماليني  للو�سول 

ة غاية يف التعقيد.
َّ
تلك العملي

يا لها من فكرة! ينبغي اأن تكون هناك �سركة تقوم بكلِّ هذه الأعمال لأجلهم.

ة. لقد ا�سُتخِدَم 
َّ
عنا يف هذه الفكرة، و�سلنا اإىل مفهوم احلو�سبة ال�سحابي

َّ
عندما تو�س

ال�سحابة  لو�سف  ة 
َّ
الإلكرتوني التِّ�سالت  �سناعة  يف  �سابًقا   )Cloud( ‘‘�سحابة’’  تعبري 

�سابه  وما  الفواتري  ودفع  الت�سالت،  توجيه  تعقيدات  تعالج جميع  كانت  التي  ة 
َّ
الذكي

فيح�سل على جميع  ة، 
َّ
الذكي بال�سحابة  ا 

ًّ
غبي  جهاًزا 

ُ
املرء ل  يو�سِ اأن  ذلك، بحيث ميكن 

يكون  فال  احلو�سبة،  يف  ا 
ًّ
�سروري كان  ذاته  املفهوم  اأنَّ  اعتقدنا  انًا. 

َّ
جم ة 

َّ
الذكي ات 

َّ
العملي

ع والتعايف. واإذا كان 
ُّ

ات بالقلق ِحيال الأمن والتو�س
َّ
ري الربجمي

ِّ
هناك اأيُّ داٍع ل�سعور مطو

 �سحابة، فيجب اأن تكون كبريًة ومرتفعة ال�سوت )Loud(، وهكذا وِلَدت 
َ

عليك اأن تبني



33

من شيوعي إلى مست�ثمر في مشروع ناشئ

‘‘لودكالود’’ )Loudcloud(. وممَّا ُيثري الهتمام اأنَّ اأ�سهر ما بقي من لودكالود هو ال�سم؛ 

ة احَلو�سبة. ُت�سَتخَدم �سابًقا لو�سف من�سَّ )Cloud( مل  اإنَّ كلمة �سحابة  حيث 

�سنا ال�سركة وانطلقنا جلمع ال�ستثمار بها، وكان ذلك يف �سنة 1999م.
َّ

اأ�س


