ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

1

ثوان...
في
ٍ
نقدم لكم هذه املجموعة اجلديدة من
ي�س ُّرنا ونحن ِّ
إن�سان
�سل�سلة «كتاب يف دقائق»� ،أن ن�ش َري �إلى � َّأن ال َ
ظ َّل على َم ِّر الع�صو ِر يظن � َّأن الع�ص َر الذي يعي�ش
فيه ي�شه ُد تغيري ًا جذري ًا .واحلقيقة � َّأن التغي َري الذي
ي�شهده ع�ص ُرنا هذا هو فع ًال غ ُري م�سبوق .ففي
تكنولوجيا ال�سيارات مثالً ،ال يدور ال�سباق اليوم حول �صناعة �أقوى حمرك،
بل حول ابتكار �أف�ضل «بطارية» لل�سيارة الكهربائية ،كما يت ُّم ا�ستخراج الطاقة
تعيد
وتوليد الكهرباء من املياه املاحلة .وال ب َّد ملثل هذه التغيريات اجلذرية من �أن َ
يهد ُد وجو َد امل� َّؤ�س ِ
أعمالٍ ،
تعريف عا ِمل ال ِ
تقاوم التغي َري والتطوي َر.
َ
ب�شكل ِّ
�سات التي ُ
نقدم لكم
ُ�صب �أعيننا ،ونحن ِّ
وهكذا ُي ْ�صب ُِح التجدي ُد والإبدا ُع واجب ًا ن�ضعه ن َ
أحدث الأفكا ِر والر�ؤى والإبداعات.
� َ
كتاب« :احلُ�ضورِ :
واج ْه حتديا ِتك بقوة ذا ِتك»
ُي ِّلخ ُ�ص العد ُد الأو ُّل لهذا ال�شهر َ
ت�أليف «�آمي كادي» �أ�ستاذة الإدارة يف جامعة هارفارد ،التي ترى احل�ضو َر حال ًة
من التناغم ي�ستطيع املرء من خاللها التعبري عن �أفكاره ،وم�شاعره ،وقيمه،
وقدراته احلقيق َّية .وهو يحدث حني ي ؤ�كِّد املر ُء ح�ضو َره بق َّوة �شخ�ص َّيته ،فيتناغم
مع ذاته ،حني ميتلك قدر ًة فائق ًة فيحافظ على ح�ضوره ح َّتى يف �أ�صعب املواقف.
فحني ن َُ�س ِّج ُل ح�ضو َرنا ف� َّإن �أحاديثنا ،وتعبريات وجوهنا ،وحركاتنا تكون يف حالة
وقت ٍ
جتان�س؛ �أي أ�نَّها حتدث برتكيز ويف ٍ
واحد ،فيكون هذا التناغم ملمو�س ًا
يجذب انتبا َه الآخرين �إلينا واهتمامهم بنا ،فن�صن ُع رابط ًا
مما
وحم�سو�س ًاَّ ،
ُ
داخل ّي ًا �صادق ًا وقو ّي ًا مع ذواتنا.
َ
االن�ضباط
�أما الكتاب الثاين وهو بعنوان« :االن�ضباط الإيجابي :علِّموا �أبنا َءكم
ح�س امل�س�ؤولية
الذاتي َ َ
وت ُّملَ امل�س�ؤول َّية وح َّل امل�شكالت» فيدعو �إلى تنمية ِّ
وااللتزام لدى �أبنائنا ،حيث ميكننا �إثراء �شخ�صياتهم من خالل الإميان ال�شديد
بقدراتهم ال�شخ�ص َّية و�سماتهم الإيجابية ،والت�أكيد على �أنَّنا نُح ُّبهم ونريدهم
�أن يكونوا �أقويا َء يف معادلة احلياة� ،إ�ضاف ًة �إلى قدرتنا على فهم انفعاالتهم،
و�ضبط ا�ستجاباتهم ،والتك ُّيف مع املواقف املتوقعة والطارئة يف حياتهمَّ ،ثم
قبول الآخرين والعمل معهم يف �سبيل تكوين �صداقات عرب التوا�صل والتعاون
وامل�شاركة ،عالو ًة على النظر بحكمة ،وتقييم الأمور ا�ستناد ًا �إلى قيم جمتمعنا
ال�سائدة.
طلب ال ُعال و ُت َغ ِّ ُي العامل» في�ؤمنان ب�أنَّنا قد
�أما م�ؤلفا كتاب «الإقدام :كيف َت ُ
وتزايد
أثمن كنو ِز عاملنا الذي ي�شه ُد بزو َغ
ُخ ِل ْقنَا لنغام َر ونباد َر!
يات هي � ُ
فالتحد ُ
ِّ
َ
ِ
ال�ص ِ
ِ
ِ
حتقيق
وتذليل
عاب،
�أعدا ِد ال�شغوفني
العقبات .فلي�س هناك ما يعوقُ
َ
بخو�ض ِّ
ِ
الرقمي الذي نعي�شه .فلكي ن�صن ُع عامل ًا رائع ًا ،يجب � ْأن
إجنازات يف ظلِّ الواق ِع
ال
ِّ
ِ
امل�ستقبل امل ِ
ُ�شر ِق الذي ينتظ ُرنا ،وا�ضع َني
واقتحام
إقدام
ِ
تت�ضاف َر جهو ُدنا يف ال ِ
ُ�صب �أعيننا �أنَّنا ُخ ِل ْقنَا ِلن�صن َع املُ ْع ِ
أمامنا غ ُري
جزات،
ونهزم امل�ستحيلَ  ،ولي�س � َ
ن َ
َ
ذلك من �سبيل.
ويف اخلتام �أمت َّنى � ْأن تنالَ مو�ضوعات املجموعة اجلديدة من «كتاب يف دقائق»
ِ
جوانب حيا ِتكم كا َّفةً.
ترفد خميال ِتكم باملزيد من الإبدا ِع يف
ا�ستح�سانَكم ،و� ْأن َ
جمال بن حويرب
العضو المنتدب لمؤ سسة محمد بن راشد آل مكتوم
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ع�صر الرائد القائد
اعتقد الإن�سان على َم ِّر الع�صور �أن الع�صر الذي يعي�ش
فيه ي�شهد تغيري ًا جذرياً؛ ال حمدود ًا وال معهوداً .ولكن
ع�صرنا هذا
احلقيقة هي �أن التغيري الذي ي�شهده
ُ
يتعر�ض عاملنا ل�ضربة
هو فع ً
ال غري م�سبوق .فاليوم َّ
جديدة من ِقبل ٍ
ِ
الكيانات
ع�صر
جبار جاء ُلينهي
مارد َّ
َ
ويرجح ك َّفة الكيانات
اخلطى،
ال�ضخمة ،متثاقلة ُ
ِّ
القوة.
ال�صغرية واملرنة والر�شيقة ،لتت�س َّلم مفاتيح َّ
بخطى مت�سارع ِة،
ذلك املارد هو التقنية التي تقفز
ً
الكثري من النطاقات امل�ستحدثة مثل :الروابط
مكون ًة
َ
وال�شبكات ،و�أجهزة اال�ست�شعار ،والروبوتات ،والذكاء
ال�صناعي ،واجلينوم ،والطب الرقمي وغريها الكثري.
جذرية �أعادت
تغيات
لقد َّ
َّ
متخ�ضت هذه التقنية عن ُّ
يهدد وجود وا�ستمرار
�صياغة عامل الأعمال ،ب�شكل ِّ
امل� َّؤ�س�سات العتيقة واملقاومة للتغيري والتطوير ،ويف�سح
املجال لع�صر القيادة الإلكرتونية والريادة الرقمية.
َ

امل�شكالت :فر�ص �أم عقبات؟
يف املا�ضي اقت�صرت القدرة على حلِّ امل�شكالت املعقدة على
املالية.
�شيدوا ُنظم النقل وامل� َّؤ�س�سات َّ
رجال ال�صناعة الذين َّ
�إال � َّأن هذه القدرة قد حتررت الآن ،وانتقلت من �أيدي النخبة
�إال �أيدي الرواد املبتكرين؛ �إذ �أ�صبح ب�إمكان كلِّ منا �أن
التحديات ،طاملا توافرت لديه الأدوات التقنية
يخو�ض غمار
َ
ِّ
امل�شكالت �إلى ٍ
حقيقي ٍة ،تقود
فر�ص
الالزمة ،وهكذا حت َّولت
ُ
َّ
�إلى �صناعات جديدة حتقق املزيد من االزدهـ ــار والإبهار.
«مهمة كلِّ رائد �أن
وانطالق ًا من مقولة «�ستيف جوبز» � َّإن َّ
ي�ضع ب�صمته على حائط احلياة» ،فقد �آن الأوان لتمكني جيل
من الر َّواد املبدعني القادرين على جتاوز الأو�ضاع الراهنة
وحتويل �أحالمهم اجلريئة �إلى عالمات م�ضيئة.

حلظــات «كوداك» الفارقـــة
يقول «�سليم �إ�سماعيل» يف كتابه «امل� َّؤ�س�سات
املطَّ ردة» :امل� َّؤ�س�سة املطَّ ردة هي التي يتجاوز
ت�أثريها ومداها حجم موظَّ فيها ،بف�ضل
توظيفها لأنظمة الت�شغيل الإلكرتوين،
ومتكني املوظَّ فني ،وت�شغيل العمالء يف �إثراء
�أ�صولها وحمتواها ،وذلك على العك�س من
النمطية  -مثل �شركة «كوداك»
امل� َّؤ�س�سات
َّ
عملياتها
التي عانت من كرثة موظفيها وتع ُّدد َّ
وتعقيد �إجراءاتها .ففي عام ،2010
�شيد «كيفن �سي�سرتوم» و«مايك كريجر»
َّ
املتخرجان حديث ًا من جامعة �ستانفورد -
م�ؤ�س�س ًة مطَّ ردة با�سم «ان�ستغرام» لت�ستثمر
الذكية عالية الد َّقة
كامريات الهواتف
َّ
والو�ضوح ،وت�ستحوذ على �صناعة «التقاط

وتخزين وم�شاركة ال�صور والذكريات» .ويف
غ�ضون عامني فقط� ،أعلنت �شركة «كوداك»
�إفال�سه ــا وان�ضمت �شركـ ــة «ان�ستغـ ــرام»
وفريق عملها املكون فقط من  13موظَّ ف ًا
�إلى «في�سبوك» مقابل مليار دوالر! فكيف
مل� َّؤ�س�سة عريقة مثل «كوداك» التي ر َّو َ�ضت
�صناع َة الت�صوير لأكرث من مائة عام ،وبلغ
عدد موظفيها مائة و�أربعني �ألفاً ،وو�صلت
ال�سوقية �إلى  28مليار دوالر� ،أن
قيمتها
َّ
تف�شل يف توظيف التقنية احلديثة ،وينتهي
بها احلال �إلى الإفال�س؟! الإجابة بب�ساطة
هي � َّأن «ان�ستغرام» تب َّنت ثقافة امل� َّؤ�س�سة
وحولت العمالء �إلى
املطَّ ردة ووظفت التقنية َّ
مزودي معلومات وخدمات.

مراحل التط ُّور َّ
املطرد
نحن نعي�ش يف عامل حتكمه ال�سرعة ،والوفرة ،وال�شمول َّية ،وكنا نظن �أن عقولنا لي�ست ُم�ص َّم َمة لتتعاطى مع هذه ال�سرعات والنطاقات
الوا�سعة .من هنا بزغت احلاجة �إلى فهم �أكرب وا�ستيعاب �أعمق ملراحل �إحالل التغيري � -أو بالأحرى خل�صائ�ص و�آل َّيات عمل امل� َّؤ�س�سات
ال�ست للتط ُّور َّ
َّ
املطرد» ،وهو عبارة عن �سل�سلة من اال�ستجابات املرتبطة بالتق ُّدم
يح ِّدد «املراحل َّ
املطردة .ولهذا قمنا بتطوير �إطار علمي َ
التحديات والفر�ص.
التقني� ،أو هو بالأحرى خارطة طريق للتق ُّدم التقني الذي يك�شف الغطاء عن �آالف
ِّ

 .1املعاجلة الرقم َّية
ينتج الإبداع عن عمل َّيات التبادل وامل�شاركة
التي تت ُّم بني بني الب�شر ،فك ُّل ما ميكن �أن
يخ�ضع للمعاجلة الرقم َّية � -أي يت ُّم ترميزه
بالأرقام  -هو قابل لالنت�ش ــار ،والتبـ ــادل،
والتكاثر ب�سرعة ال�ضوء .مثل هذا االنت�شار
ي�سمى منحنى التط ُّور
ي�سري وفق منط ثابت َّ
امل�ضطرد .ففي حالة �شركة «كوداك» �أ�صبح
مبجرد
من ال�سهل توقُّع منحنى التط ُّور فيها َّ

�أن حلَّت �أدوات التخزين الرقمي حملَّ عمل َّيات
التخزين املادي؛ الأفالم وال�صور التقليد َّية.
وهذا ما ينطبق على جميع املجاالت التي
ميكن �أن تخ�ضع للمعاجلة الرقم َّية مثل:
والطب ،والت�صنيع ،وغريها.
علوم الأحياء،
ِّ
فعندما تخ�ضع �إحدى العمل َّيات للرتقيم،
تكت�سب قيم ًة ا�ستثنائ َّي ًة على منحنى
ف�إنها
ُ
التط ُّور ّ
املطرد.

.2املُخــاتلــــة
تتمخ�ض عن �أرقام
هذه هي الفرتة التي يت ُّم خاللها التط ُّور املطَّ رد ب�شكل م�سترت وغري ملحوظ .ويرجع ذلك �إلى � َّأن م�ضاعفة الأرقام ال�صغرية قلَّما َّ
هائلة تثري اجلدل وتعجز العني عن جتاهلها ،فعندما ت�ضاعفت �إمكانات الكامريا الرقم َّية الأولى لـ «كوداك» من  0.01ميجابك�سل �إلى َّ ،0.02ثم �إلى
 ،0.04وو�صو ًال �إلى  ،0.08مل تق َو العني املج َّردة للإن�سان على ر�صد هذا التق ُّدم  -فهذه الأرقام كلُّها واحدة بالن�سبة �إلينا ما دامت مل تتجاوز الواحد
ال�صحيح ،ولكن مبج َّرد �أن تتجاوز حاجز الواحد ،عندها فقط ن�ست�شعر حجم التق ُّدم الذي ينتقل بنا من حالة اخلداع �إلى حالة االرتباك.
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 .3االرتبــاك

ت�شري هذه املرحلة �إلى بزوغ �أداة تقنية تخلق
ربك الكيانات القائمة؛
�سوق ًا جديد ًة و ُت ُ
ولكن ل َّأن هذه املرحلة تتبع مرحلة اخلداع،
ي�صعب على امل� َّؤ�س�سات مالحظة وتقييم
يهدد وجودهم.
حجم اخلطر احلقيقي الذي ِّ
فقد كانت «كوداك» تتفاخر بو�ضوح ال�صور
و�سهول ــة اال�ستخ ــدام التــي امتـ ــازت بهـ ــا

الكامريا الرقم َّية ،وتفاقم الو�ضع حني ر َّكزت
على الأرباح ربع ال�سنو َّية ملبيعات الأفالم
وملحقات الت�صوير و�أدوات الطباعة فقط،
وغفلت عن الثورة التقنية التي كان يقودها
الر َّواد وامل� َّؤ�س�سات املطَّ ردة .ومل يدرك
غ�ض الطرف عن
ر�ؤ�سا�ؤها التنفيذيون � َّأن َّ
تقلُّبات ومتطلَّبات ال�سوق �سي�ؤ ِّدي بهم �إلى

معدل
الإفال�س ،لكانوا �أعادوا النظر �إلى َّ
تق ُّدمهم عرب منحنى التط ُّور الطردي منذ
البداية .ومن هنا �أ�صبحت «كوداك» م�ضرب
املثل يف التحذير من الطبيعة املُر ِبكة للتط ُّور
املطَّ رد؛ ف� َّإما �أن تنتبه و ُتف�سح لنف�سك جما ًال
تتج َّمد يف مكانك �إلى
يف ركب الناجحني� ،أو َ
�أن ُيزيحك الآخرون.

� .4إلغاء النقود

تقوم هذه املرحلة على �إزاحة عن�صر املال �أو النقود من املعادلة كلي ًا.
فبالعودة �إلى حالة «كوداك» ،بد�أت امل� َّؤ�س�سة يف االنهيار مبج َّرد �أن ان�صرف
امل�ستهلكون عن �شراء �أفالم الت�صوير التي ال يحتاجونها يف زمن امليجابك�سل.
فعلى حني غ َّرة ،حت َّول واحد من �أهم م�صادر الدخل �إلى خا�ص َّية جمان َّية
ملحقة بجميع �أجهزة الت�صوير الرقم َّية ،ويف هذا يقول «كري�س �آندر�سون» يف
«جمان ًا»« :خري و�سيلة لك�سب املال يف ظلِّ الو�ضع االقت�صادي الراهن
كتابه َّ
هي منح الأ�شياء بال مقابل».
كم املعلومات التي جتمعها.
جمان ًا ،لأنها جتني الكثري نظري ِّ
فها هي «جوجل» تفتح �أبوابها �أمام اجلميع وتتيح مل�ستخدميها اال�ستفادة من خدماتها َّ
وباملثلَ ،ع َم َدت م� َّؤ�س�سات كثرية �إلى انتهاج النهج ذاته؛ ف�أزاحوا عن�صر البيع املبا�شر وطلب النقود من املعادلة ،مثل «�سكايب» التي �سلبت املكاملات
الهاتفية قيمتها النقد َّية ،و«ناب�سرت» التي ج َّردت �صناعة املو�سيقى من حق طلب النقود ،وهكذا.

� .5إلغاء املنتج
فبمجرد �أن غزت الهواتف الذك َّية  -امللحقة بكامريات ت�صوير عالية
بعد �إخراج العن�صر املايل من املعادلة ،متت �إزاحة املنتج ذاته،
َّ
اجلودة  -الأ�سواق ،خرجت �أجهزة الت�صوير الرقم َّية من املناف�سة �إلى الأبد؛ فال عجب �أن تبد أ� �صناعة الت�صوير الرقمي يف االندثار ،بعد
عام ٍ
واحد فقط من �إ�صدار هاتف «�آيفون».
ٍ

 .6التعميـــم

هذه هي املرحلة التي يت ُّم خاللها حتويل املاد َّيات
من�صة
�إلى جزيئات �صغرية ي�سهل طرحها عرب َّ
4
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رقم َّية بحجم هائل ينخف�ض بتكلفتها �إلى
ال�صفر .فمنذ عقدين ،اقت�صرت القدرة على
ممن
التقاط وم�شاركة ال�صور على الأثرياء َّ
ي�سهل عليهم �شراء الكامريات الثمينة والتقاط
وطباعة ومعاجلة ال�صور ،ومع ظهور الت�صوير
الرقمي� ،أ�صبح يف متناول اجلميع حتديد
ال�صور اجلديرة بالطباعة ،هذا �إن احتاجوا
�إليها �أ�ص ًال  -بعد ظهور موقع «فليكر» مل�شاركة
ال�صور ،وبالتايل �صار الت�صوير يف متناول
جماين و�سريع.
«العامة» وب�شكل َّ
بعد معرفة مراحل التط ُّور ال�ست� ،أ�صبح من

ملتو�سط دورة حياة
ال�سهل ا�ستيعاب كيف ِّ
امل� َّؤ�س�سات الكبرية �أن تنخف�ض من �سبعة و�ستني
عام ًا  -وفق ًا للإح�صائيات عام � - 1920إلى
خم�سة ع�شر عام ًا فقط يف وقتنا هذا .فمن �ش�أن
املراحل الثالث الأخرية �أن تطيح بامل� َّؤ�س�سات
وتربك ال�صناعات .والأهم من ذلك هو نتائج
الأبحاث التي �أجرتها «كل َّية باب�سون للأعمال»
والتي ت�شري �إلى � َّأن ما يزيد على  %40من
امل� َّؤ�س�سات القائمة اليوم �ستختفي متام ًا يف
غ�ضون ع�شرة �أعوام .فكيف مل�ؤ�س�ستك �أن
ت�صمد وتزدهر يف هذا العامل املتقلِّب؟.

التفكري املمتد
ما خ�صائ�ص و�سمات الرواد اال�ستثنائيني الذين جنحوا يف توظيف
التقنية يف تد�شني م� َّؤ�س�سات تقدر قيمتها باملليارات وغريت العامل
جذري ًا .من بني العديد من الر َّواد ،برز «الري بيج» الذي ا�ستثمر
مهاراته وقدرته على التفكري الكبري .منذ والدته عام  1973يف والية
«ميت�شجن» ،ت َولَّد يف داخله �شغف �أ�صيل جتاه نظم املعلومات .كلَّل «بيج»
هذا ال�شغف بال�سعي احلثيث ،فح�صل على �شهادة يف هند�سة الكمبيوتر
من جامعة «ميت�شجن»؛ حيث ابتكر طابعة نافثة للحرب من �أجزاء لعبة
 LEGOالبال�ستيك َّية .ثم التحق بجامعة «�ستانفورد» للح�صول على
الدكتوراه .ويف خ�ضم بحثه عن مو�ضوع ر�سالته العلم َّية ،قاده ف�ضولُه نحو
اخل�صائ�ص الريا�ض َّية للإنرتنت؛ فت�شارك مع زميله «�سريجي برين».
متخ�ضت هذه ال�شراكة عن م�شروع بحثي قادهما بدوره �إلى
و�سرعان ما َّ
و�ضع معادالت البحث التي حتولت الحق ًا �إلى «جوجل».
تفرغا لتغيري احلا�ضر و�صنع امل�ستقبل� ،إذ جنحت اللوغاريتمات التي ا�ستخدماها
مل يكمل «برين» و«بيج» �سعيهما للح�صول على الدكتوراه ،بل َّ
يف فتح منافذ املعلومات على م�صارعيها و�إتاحتها للجميع؛ حتى �صار مبقدور الطالب اجلامعي اليوم احل�صول على معلومات كانت حكر ًا على
الرئي�س الأمريكي قبل ثمانية ع�شر عام ًا م�ضت.
�أبدع «بيج» يف تطوير ر�ؤية «جوجل» امل�ستقبل َّية
ب�شكل عبقري ،الأمر الذي دفع بامل� َّؤ�س�سة �إلى
�آفاق غري مطروقة جعلتها رائدة يف جمالها
املف�ضلة:
عمن �سواها .ومن مقوالته َّ
وميزتها َّ
«ار ُف�ض امل�ستحيل بطريقة �صح َّية ومنطق َّية».
فال عجب �إذ ًا �أن تت�ضاعف ميزان َّية البحث
والتط ــوير ال�سنو َّيـ ــة حت ــى جتاوزت ع�شـ ــرة
مليارات من الدوالرات.
�سر جناحه
يرى «بيج» � َّأن ال�سرعة هي ُّ
وتف ُّوقه .ففي ظلِّ التط ُّور مت�سارع اخلطى،
جنده حري�ص ًا على تكليل ر�ؤيته امل�ستقبل َّية
بنزوعه للمخاطرة املح�سوبة كي ال يتخلَّف
عن الركب .وقد ا�شتهر بدفعه للموظَّ فني
خارج منطقة الراحة ليخرجوا عن امل�ألوف

وي�سبقوا التط ُّور؛ فمث ًال عندما ا�ستعان بـ
«�سيبا�ستيان ثرون» لتطوير �س َّيارة ذات َّية
القيادة� ،أعلن «بيج» � َّأن امل�سافة الق�صوى
املتو َّقع �أن تقطعها هذه ال�سيارة مبفردها هي
 100,000ميل ،وها هي ال�س َّيارة اليوم تقطع
ما يزيد على  500,000ميل بف�ضل �سيا�سته
التحفيز َّية .وعندما �أرادت «جوجل» تد�شني
خدمات الرتجمة الفور َّية ،ا�ستعان بالباحثني
و�س�ألهم �إن كان مبقدورهم و�ضع برجميات
ت�سمح بالرتجمة بني � ِّأي لغتني على نحو
�سخر الباحثون منه
يناهز الرتجمة الب�شر َّيةَ .
يف البداية ،لكنه مل ي�أبه و�أقنعهم ب�ضرورة
املحاولة .والآن� ،أ�صبح ب�إمكاننا �أن نرتجم
جماناً.
بني �أكرث من  64لغ ًة خمتلفة َّ -

ميتاز «بيج» بالإقدام ورف�ض الواقع ومراودة الأحالم اجلريئة ،ويقول« :يعتقد الكثريون أ� َّنه كلَّما ارتفع �سقف طموحاتنا
اجلريئة زادت معها �أخطا�ؤها و�إخفاقاتنا ،ولكن الأمر لي�س كذلك؛ ف�إن ف�شلت يف حتقيق حلمك اجلريء ،ف�إن هذا لن
مينعك يف �أن حتلم من جديد ،ويف كل يوم وليلة ،وهذا هو جوهر التفكري وا�سع النطاق؛ فالأحالم ال تقتلها الأخطاء وال
َ ُ
ت ُّدها الآفاق.
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التعهيد اجلماعي
«جيف هــاوي» ه ــو �أ َّول من ابتكر م�صطل ـ ــح
التعهيد اجلماعي �أو التعاوين ،وهو ي�شري �إلى
ظاهرة جتلَّت م�ؤخر ًا وتقوم على مبد�أ اال�ستفادة
من حكمة اجلماهري وخربات الأفراد للح�صول
على خدمات ،و�أفكار ،ومعلومات حتتاج �إليها
امل� َّؤ�س�سات .وعادة ما تت ُّم هذه العمل َّية عرب
من�صات اجتماع َّية
الإنرتنت �أو من خالل َّ
املن�صات التقليد َّية
مفتوحة امل�صدر  -يف مقابل َّ

من املوظَّ فني واملم ِّولني  -بحيث ُت�سند مه َّمة ما
املن�صات ومن َّثم يتع َّهد القائمون
�إلى �إحدى َّ
عليها �أو م�ستخدموهـ ــا م ـ ــن �أف ـ ــراد املجتمع
بتوفري اخلدمات �أو املعلومات الالزمة .متتاز
هذه الظاهرة بتن ُّوعها وتع ُّدد �أمناطها وتزايد
تطبيقاتها يوم ًا تلو الآخر ،ولكي ن�ستوعبها على
نحو �أف�ضل ،علينا �أن نتناول فيما يلي النمطني
الأكرث �شيوع ًا يف عامل التعهيد الذكي:

 .1تعهيد امله َّمات

من�صة ما لإجناز بع�ض امله َّمات بالإنابة عنك .ويف �أغلب الأحوال يدفع امل�ستفيد
يق�صد بهذا النمط اال�ستعانة ب�شخ�ص �أو فئة من النا�س ،وعرب َّ
مقابل اخلدمة ،ب�شرط حتقيق كل �أو بع�ض النتائج املرج َّوة ،ويف �أحيان �أخرى ُت َّدد تكلفة كلِّ مه َّمة م�سبق ًا� ،أو ُتطرح التكاليف للمناف�سة بني
م َّز�أة
املتعهدين بهدف الو�صول لأف�ضل �سعر .وتتن َّوع امله َّمات من حيث احلجم؛ فمنها ال�صغري ومنها الكبري .امله َّمات ال�صغرية عبارة عن �أعمال ُ َ
ت�ستطيع كل منها �أن حت َّل م�شكلة �صغرية� ،أو ُت�سهم كلها جمتمعة يف حلِّ م�شكالت �أكرب و�أكرث تعقيد ًا .وال�س�ؤال الأهم الذي يجب طرحه قبل اختيار
منط التعهيد هو مدى قابل َّية امله َّمة للتجزئة �إلى وحدات �صغرية� .أ َّما امله َّمات الكبرية فهي متيل �إلى التعقيد وال تقبل التجزئة؛ ومن َّثم فهي تتطلَّب
التخ�ص�ص ،واحلنكة ،والتم ُّر�س للخروج ب�أف�ضل النتائج ،وهناك العديد من امل� َّؤ�س�سات التي ت�سمح بتعهيد امله َّمات ومن �أبرزها موقع:
نوع ًا من
ُّ
 .Freelancer.comكما ميكننا زيارة موقع  www.AbundanceHub.comلت�ص ُّفح املزيد من املواقع وتعلُّم كيف َّية ا�ستخدامها.

 .2تعهيد الأ�صول الإبداع َّية /الت�شغيل َّية
الأ�صول هي ك ُّل ما ي�شكِّل قيمة يف جمال
عملك .وتنق�سم �إلى �أ�صول �إبداع َّية و�أخرى
ت�شغيل َّية .ت�شمل الأ�صول الإبداع َّية الت�صميمات
وال�شع ــارات ،ومق ــاطع الفيدي ـ ــو ،املواقـ ـ ــع
الإلكرتون َّي ـ ــة ،وخطط الإع ـ ــالن والت�سويـ ــق.
ومن �أ�شهرهـ ـ ــا من ــوذج www.Tongal.com
ي�صمم الدعاية التلفزيون َّية وال�شبك َّية
الذي ِّ
يف غ�ضون �أ�سابيع وبتكلفة �أقلَّ من م� َّؤ�س�سات
الدعاي ــة التقليد َّيـ ــة� .أ َّم ــا الأ�صول الت�شغيل َّية
فهي متط َّلبـ ــات العم ــل التـي ت�ضمن بقاءه

وفاعل َّيته .ف�إن كنت تدير م� َّؤ�س�سة برجم َّيات،
ف� َّإن �أ�صولك الت�شغيل َّية تت�ض َّمن اللوغاريتمات
الداعمـ ــة ،وق ــاع ــدة البي ــانات ،والت�صميمات
الفن َّية والتقن َّية ،وتطبيقات اخلوادم ،وغريها.
ويف هذا ال�سياق لي�س هناك منوذج �أف�ضل من
 www.topcoder.comالذي يجمع ما يزيد
على �ستمائة �ألف �شخ�ص مــا بني مربجمـ ــني،
وم�صممني ،ومديري قواعد بيانات يتل َّهفون
ِّ
لتوظيف خدماتهم وخرباتهم يف حلِّ �أعقد
م�شكالتك.

ويف حني �أنَّ ٍّ
اخلا�صة� ،إال �أنَّ هناك عدة ممار�سات تنطبق
لكل من مواقع التعهيد االجتماعي قواعده و�أ�ساليب ا�ستخدامه
َّ
على جميع احلاالت ،وت�ساعد على حتقيق �أف�ضل النتائج:
 uكن دقيق ًا ووا�ضح ًا وحم َّدد ال�سياق؛ فال
تتوقَّع من املتعهدين اخلارجيني �أن ي�ستوعبوا
غايتك ويفهموا �سيا�ستك قبل �أن تبذل جهد ًا
خارق ًا يف الإف�صاح .ا�شرح ال�سياق الكلِّي
للمه َّمة كي تتك َّون لديهم �صورة �شاملة ،و� ِأت
لهم املعلومات الالزمة كي يل ُّموا بكل جوانب
امل�شروع.
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 uق ِّيم امل�شاركني م�سبق ًا لتتجنَّب الف�شل.
اخترب �سرعة الأداء ودقَّة التنفيذ وكفاءة املنتج
النهائي قبل توكيل امله َّمات .ف�إن كنت ت�سعى
لت�صميم مائة �شعار ل�شركتك ،فبد ًال من اختيار
ُم�ص ِّمم واحد ليتولَّى امله َّمة ب�أكملها ،اخرت
خم�سة �أو �س َّتة م�ص ِّممني ليعمل ك ٌّل منهم على
ت�صميم �شعار واحد �أو اثنني كي تقي�س �سرعتهم

و ُتق ِّيم �أداءهمَّ ،ثم تختار الأف�ضل من بينهم.
 uامنحه ــم امل�ساح ــة الكافيـ ــة كي يبدعوا
ويتجاوزوا تو ُّق ـع ــاتــك .تق َّبل الأفك ــار اجلريئة
و«اجلنون َّية» لتقفز بعالمتك التجار َّية �إلى �آفاق
جديدة ،وجتنَّب �أ�ساليب تنفيذ الأعمال املعهودة
لت�ضفي �شيئ ًا من التجديد واحليوية اجلمالية
على م� َّؤ�س�ستك.

بناء املجتمعات

يق�صد باملجتمعات يف هذا ال�سياق ه�ؤالء الأفراد وتلك اجلهات التي من املمكن
�أن تربطك بهم عالقات عمل ،وتنق�سم �إلى نوعني:
 .1جمتمع الهواة :وهو جمموعة من ال�شغوفني املُلت ِّفني حول غاية �سامية
والراغبني يف الت�ضحية بوقتهم وجهدهم يف �سبيل الإ�سهام يف امل�شروعات
التي تثري �شغفهم.
 .2املجتمع التقني :وهو جمموعة من الفنيني الذين يح ِّركهم الف�ضول جتاه
تقنية بعينها (كالطباعة ثالث َّية الأبعاد �أو البيولوجيا الرتكيب َّية مثالً) ،وهم
يت�ضافرون لتبادل اخلربات واملعلومات والتقنيات والنتائج.
يتمخ�ض مثل هذا التعاون عن �إمكانات وطاقات جامعة وقادرة على �إمتام
َّ
امله َّمات وحلِّ امل�شكالت ب�سرعة فائقة وجودة عالية تعجز عنها كل اجلهود
الفرد َّية ،فكيف ت� ِّؤ�س�س جمتمع ًا مفيد ًا ومتعاون ًا ومبدع ًا؟ �إليك هذه اخلطوات.

الهو َّية :غايتك ال�سامية
ين�ض ُّم الأفراد �إلى املجتمعات بهدف تعزيز هو َّيتهم ومتتني مواطن ق َّوتهم .ابد أ� بتحديد وا�ستقطاب ع�شريتك و�أبناء قبيلتك التقنية .اكتب
عبارة ملهمة تعك�س هدفك ور�ؤيتك و�ضعها يف مكان بارز عرب موقعك الإلكرتوين ،ثم التزم بهذه الر�ؤية كي تعك�س م�صداقيتك والتزامك،
فاملبادرون اخلريون واملبدعون بحاجة �إلى معرفة هو َّيتك وغايتك كي ين�ض ُّموا �إليك دون تر ُّدد ،وعليك لتحقيق ذلك �أن تدع �شغ َفك ي�سط ُع
�أمام اجلميع.

 .1ت�صميم بوابة املجتمع
وجذاب وجدير بالتجربة ،ثم �أ�ضف التعديالت والتجديدات الالزمة
ال تهدر الوقت يف ت�صميم البوابة الأروع على الإطالق؛ ابد�أ بت�صميم ب�سيط َّ
الحق ًا .يقول «ريد هوفمان» م� ِّؤ�س�س موقع �« :LinkedInإذا مل تخجل من الإ�صدار الأ َّول ملنتجك �أو موقعك ،فقد ت� َّأخرت كثري ًا يف �إ�صداره!» ال �شكَّ يف
من�صة التقاء وقناة لتبادل احلوار املثمر.
� َّأن املظهر اخلارجي هو �أحد عوامل النجاحَّ ،
ولكن ال َّ
أهم هو منح الأفراد َّ

 .2اال�ستطــــالع

ال ب َّد �أن تتوافر للجميع �سهولة و�سرعة التن ُّقل
بني حمتويات املوقع .كذلك ال ب َّد من وجود
التعليمات التي ت�ضبط ال�سلوك والإر�شادات
توجه امل�ستخدم �إلى الطريقة املثلى
التي ِّ
لال�ستفادة منه؛ فلي�س هناك ما يجرب
امل�ستخدمني على زيارة موقعك املع َّقد وهناك
بدائل ال حتد وال حت�صى له .فمثال� :أول ما تراه
عينك على موقع  - DIY Dronesوهو جمتمع
خا�ص بهواة الطائرات بال ط َّيار  -هو عبارة
«مرحب ًا بك يف جمتمعنا» متبوعة مبا�شر ًة
بتعليمات ا�ستخدام املوقع ،والأه ُّم من ذلك
هو ال�صندوق الذي ين�شر عبارة «ع�ضو جديد
باملوقع  -من �أين �أبد�أ؟» والذي يعترب نقطة
االنطالق لبدء رحلة اال�ستك�شاف.
ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

7

ا�سرتاتيجيات االلتزام
َّ
�إن كان الأفراد يلتحقون باملجتمعات ل�شحذ «الأفكار »،ف� َّإن «امل�شاعر» هي �س ُّر بقائهم .ولكن تتفاوت تلك امل�شاعر من
حيث الأهم َّية لي�أتي على قمتها «االلتزام» .م�شاعر االلتزام جتاه غاية ما ،هي التي تدفع النا�س نحو تبادل الأفكار
واخلربات والتعاون املثمر ،وب�إمكانك �أن تك�سب التزام جمموعتك جتاه جمتمعك وغايتك عرب هذه اال�سرتاتيج َّيات.
8
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 uال�سمعة :تعترب �أ�ساليب التقييم املختلفة
 مبا يف ذلك لوحات الت�صنيف والقيادة -من �أهم مولِّدات االلتزام .و�إميان ًا منها بهذا
املبد�أ ،ترف�ض الكثري من م� َّؤ�س�سات الربجمة
والتطوير توظيف الأع�ضاء اجلدد �إن مل يكونوا
م�صنَّفني يف موقع  - TopCoderوهي منظمة
تدير م�سابقات الربجمة� ،أي � َّأن التقييم املُعلَن
أهم الأدوات التي تولِّد
ولوحات الت�صنيف من � ِّ
التزام الأفراد جتاه �أدائهم وت�شحذ طاقتهم
لتحقيق �أداء �أعلى وت�صنيف �أف�ضل .تعترب هذه
اللوحات �إحدى و�سائل متييز َمواطن اخلربة بني
�أفراد املجتمعات وخلق «�سمعة» ط ِّيبة للجديرين
منهم؛ فلي�ست هناك و�سيلة لتحقيق االلتزام
�أف�ضل من ال�سمعة الط ِّيبة.
 uاملواجهة :ال توجد و�سيلة لتوليد م�شاعر
االلتزام احلقيق َّية �أف�ضل من املواجهة ،ف�إن

عجزت عن جمع �أفراد جمتمعك حتت �سقف
واحد ،فب�إمكانك �أن جتمعهم عرب العامل
من�صة للنقا�شات
االفرتا�ضي .اجعل موقعك َّ
حدد املو�ضوع،
املنظَّ مة واحلوارات املدرو�سةِّ .
اخلا�صة ِّ
بكل
و�ضع القواعد ،وار�سم احلدود
َّ
نقا�ش كي تتجنَّب اخلالفات وت�ضارب الآراء،
وتبدي احرتامك ال�شديد لوقتهم الثمني.
التحديات واملناف�سات من
u
التحديُ :تعترب ِّ
ِّ
أهم حمفِّزات التالحم وااللتزام بني �أع�ضاء
� ِّ
املجتمع � -سواء من خالل جائزة حتفيز َّية،
�أو م�شروع جماعي� ،أو مناظرة علمية �أو فنية.
�أ�ضف عنا�صر الإثارة من خالل حتديد جدول
زمني �صارم وبع�ض القواعد التي تتطلب تفاع ًال
دائم ًا من جانب الأع�ضاء؛ مثل �أن يح�صل
معي من امل�شاهدات كي
م�شروع ما على عدد َّ
ُيقبل يف املناف�سة.

 uالعنا�صر املرئ َّية :ال�شبكة العنكبوت َّية �أداة
جتاهل هذه احلقيقة
ب�صرية ومرئ َّية ،ولذا ف�إن ُ
لن ي�ض َّر �أحد ًا �سواك� ،إذ يتوقَّع �أع�ضاء املجتمع
قدر ًا من البهجة والعنا�صر اجلمالية واملدخالت
املكتوبة وامل�سموعة ،لأن املُدخالت املرئ َّية متتاز
بقابل َّيتها للم�شاركة والتبادل و�سهولة التداول،
مما يعود بالنفع على املجتمع ككل.
 uكن حلقة الو�صل :باعتبارك القائم على
املجتمع ،فبالطبع �سيكون لك منفذ ِّ
لالطالع
على هوايات و�أن�شطة �أع�ضائه .ميكنك ِّ
توظيف
هذه امليزة يف �إ�ضفاء قيمة ،وتعميق الأوا�صر
الفكر َّية واملهنية بني الأع�ضاء ،و�شحذ التزام
الفرد جتاه املجموع من خالل جمع ذوي
االهتمامات والعقول املتقاربة .قدم بع�ضهم
لبع�ضَّ ،ثم اقرتح مو�ضوع ًا للنقا�ش ي�سمح بتعبري
كلٍّ منهم عن م�شاعره ومكنون ذاته.

 .3انتقاء الأع�ضاء
�أثبتت الأبحاث � َّأن �أوائل امللتحقني واملنتمني هم الأكرث �إخال�ص ًا ،ودعم ًا ،وا�ستمرار ًا وحما�س ًا .انتق الأع�ضاء الع�شرة الأوائل بحر�ص �شديد؛ ف�أنت
الكم قبل الكيف ،وال تريد غثا ًء كغثاء ال�سيل .يقول «ريت�شارد ميلنجتون»  -م� ِّؤ�س�س جمتمع  FeverBeeاال�ست�شاري« :كلَّما زاد حجم
بحاجة �إلى ٍّ
املجتمع ،قلَّت ن�سبة امل�شاركة ،ويرجع ذلك �إلى زيادة الأعداد لدرجة ت�سلب امل� ِّؤ�س�سني القدرة على التفاعل مع الأع�ضاء الأكرث انتما ًء وم�شاركة .ف�أن
حتظى ب�ساعة واحدة يومي ًا من وقت وخربة مائة من الأع�ضاء ال�شغوفني خري لك من �أن تهدر وقتك يف �إيقاظ �آالف النائمني».

 .4اال�ستقطاب واالنت�شار
من بني و�سائل الدعاية واالنت�شار املتعدِّ دة،
ما زالت �أ�ساليب «الرثثرة» التقليد َّية ت�ستحوذ
على ن�صيب الأ�سدِ � .أت املجال ملتابعيك
ليتحدثوا عن مه َّمتك وجهودك .فحني
َّ
�أرادت م� َّؤ�س�سة « »Local Motorsاالنت�شار
وجذب املتابعني� ،شرع فريقها يف زيارة
وت�صفُّح املواقع وال�صفحات التي يرت َّدد عليها

م�صممو ال�س َّيارات .يقول رئي�س امل� َّؤ�س�سة
ِّ
للم�صممني:
«جاي رودجرز»« :ك َّنا نقول
ِّ
نحن ب�صدد ت�صنيع �س َّيارة من ت�صميمكم
�أنتم؛ فما ر�أيكم؟ هذا ما ك َّنا نفعله بب�ساطة.
وهذا �أ�شعل ال�شرارة الأولى .اطلب و�أف�صح
تتوهج
و�أو�ضح ،ثم اترك الآراء والأفكار َّ
وتزدهر؛ لتنت�شر».

 .5امل�صداق َّيـــة
تُبنى املجتمعات الناجحة على ال�صراحة وال�شفافية ،ف�إن كنت تنوي حتقيق الك�سب املادي
أعرب عن ن َّيتك و�صارح �أع�ضاء جمتمعك ،ولكي ت�ضمن والء الأع�ضاء
من خالل جمتمعك ،ف� ِ
يف هذه احلالة ،ال َّبد �أن ينالوا ن�صيبهم من املكا�سب .حتَى و�إن كان جمتمعك ال يقدِّ م
�سينمي اخلربات  -وهو ك�سب جدير يف حدِّ
املنتجات املاد َّية القابلة للبيع ،فهو على الأقل ِّ
ذاته ،والأه ُّم من ذلك �أن هذه اخلربات ميكن �أن تكون م�صدر ًا للك�سب املادي من خالل
�إ�صدار امللخَّ �صات ،والكتب واملحا�ضرات الإلكرتون َّية ،واملد َّونات ال�صوت َّية.
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جالك�سي زوو :منوذج ملجتمعات الهواة
يف عام  ،2007وبينما كان ي�سعى للح�صول على درجة الدكتوراه
يف الفيزياء الفلك َّية من جامعة �أوك�سفورد ،عمد «كيفن �شوان�سكي»
�إلى ر�صد املج َّرات اللبن َّية �ضمن «م�سح �سلوان الرقمي لل�سماء»،
وهو م�سح فلكي يت ُّم با�ستخدام الت�صوير الطيفي لقيا�س �أطياف
املج َّرات .وتعترب املج َّرة اللبن َّية جم َّرة انتقال َّية� ،أي �أنَّها الرابط
املفقود ونقطة التح ُّول بني املج َّرة الفاعلة التي ُت�سهم يف تكوين
النجوم من ناحية ،وبني املج َّرات اخلاملة من ناحية .يهدف م�سح
�سلوان �إلى تقدمي ر�ؤية كون َّية وا�سعة النطاق  -وذلك بت�صوير
ما يزيد على ربع ال�سماوات املرئية وجمع البيانات و�إجراء
اال�ستق�صاءات � -أم ًال يف ك�شف الغمو�ض حول الإطار الهيكلي
للكون .على هذا الأ�سا�س ،وخالف ًا ملن �سبقوه من علماء الفلك،
مل ِ
يكتف «�شوان�سكي» بالتقاط ب�ضعة �آالف من ال�صور الداعمة
لبحثه ودرا�سته ،بل جمع ما يقرب من مليون �صورة .ولكن مل تكن
ح َّتى �أف�ضل الأجهزة واحلوا�سيب يف ذاك الوقت قادرة على ر�صد
املج َّرات اللبن َّية .فالعني املج َّردة وحدها هي التي ت�ستطيع ذلك.
تف َّرغ «�شوان�سكي» للعمل ل�ساعات طوال ولأيام عديدات ،متكن
خاللها من فح�ص خم�سني �ألف �صورة ،وا�ستخل�ص منها بع�ض
النتائج ون�شر ع َّدة �أبحاث ،ولكن مل تكن هذه نهاية املطاف
بالن�سبة �إليه؛ فقد كان حامل ًا وطموح ًا وعنيد ًا .ت�ساءل �شوان�سكي:
«ماذا لو جنحت يف فح�ص ال�صور املليون كاملة� ،ألن يكون ذلك
رائع ًا؟!» ويف �أحد الأيام باغتته  -وهو يحاور زميله الفلكي «كري�س
لينتوت»  -فكرة مذهلة؛ �إذ قررا ن�شر باقي ال�صور على �أحد
املواقع الإلكرتون َّية .يقول �شوان�سكي« :افرت�ضنا �أنَّه َّربا يكون
هناك بع�ض الأ�شخا�ص املهت ِّمني بهذا ال�ش�أن والراغبني يف تقدمي
يد العون عرب الف�ضاء الإلكرتوين» .ويف غ�ضون �أ�سبوعني ،حت َّولت
الفكرة �إلى ما يعرف الآن بـ  ،Galaxy Zooوهو من �أوائل املواقع
العلمية القائمة على م�شاركة املتطوعني واملتعهدين اخلريين.
�أعلن العاملان عن تد�شني املوقع عرب ت�صريح �صحفي .ويف غ�ضون
�ساعات ،ا�ستطاع امل�شاركون �أن يفح�صوا وي�صنِّفوا عدد ًا من
ال�صور جتاوزت تلك التي فح�صها «�شوان�سكي» يف �أ�سابيع ،ومع
نهاية اليوم الأول ،و�صل عدد ال�صور املفحو�صة �إلى �سبعني �ألف
�صورة يف ال�ساعة الواحدة.
التف «�شوان�سكي» وزمال�ؤه حول غاية �سامية جنحت يف اجتذاب
َّ
املاليني يف �ساعات ،ويف هذا يقول« :تهافت النا�س على املوقع
انطالق ًا من رغبتهم يف الإ�سهام ب�شكل عملي وواقعي يف
ا�ستك�شاف الكون والعامل الذي يعي�شون فيه .لقد كان املوقع
بالن�سبة �إليهم م�صدر ًا للفخر و�أداة لرتك ب�صمتهم على عاملهم».
فال عجب �إذ ًا �أن ي�ستقطب الإ�صدار الأ َّول للموقع ما يزيد على
مائة وخم�سني �ألف م�شارك جنحوا يف ت�صنيف خم�سني مليون
جم َّرة ،يف حني اجتذبت الإ�صدارات الالحقة �أكرث من ربع مليون
م�شارك لي�صل عدد املج َّرات امل�صنَّفة �إلى �س َّتة ماليني! وبذلك
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من�صة
حت َّول املوقع – الذي تغري ا�سمه الحق ًا �إلى � - Zooniverseإلى َّ
متخ�ص�صة يف ا�ست�ضافة امل�شروعات العلم َّية التي تفتح �أبوابها جلميع
أهم مزايا ال�شبكة
ال�شغوفني ،ولي�س
للمخت�صني فح�سب .وهذه واحدة من � ِّ
ِّ
العنكبوت َّية :ف أ� َّي ًا كانت غايتك ،ف�إنك بالت�أكيد �ستجد من ي�شاركك حلمك يف
هذا العامل الوا�سع والف�ضاء ال�شا�سع ،ب�شغف منقطع النظري.

املناف�سات التحفيز َّيــة

املناف�سات احلافزة هي �أداة الرائد القائد حللِّ امل�شكالت ،وخو�ض
حدد هدف ًا جل َّي ًا ،ومنطق َّي ًا ،وقاب ًال للقيا�س،
التحديات ،وحتقيق الإجنازاتِّ .
ِّ
َّثم قدِّ م مكاف�أة مغرية ينالُها من ُيبادر ويحقق الهدف بال�شكل املطلوب
ووفق ًا ملعايري حمددة م�سبق ًا� .أه ُّم ما مي ِّيز هذا النوع من املناف�سات هو
جت ُّردها من العن�صر َّية ومعايري التمييز العقيمة .فعمر ال�شخ�ص ،وجن�س َّيته،
وتخ�ص�صه كلُّها اعتبارات ال ت�سمن وال تغني من جوع
ودرا�سته – من عدمهاُّ ،
يف هذا العامل املفتوح؛ حيث يتم تقييم النا�س  -من كل الأجنا�س  -من
خالل �أدائهم وعطائهم فح�سب ،وكلَّما ازدادت �أعداد امل�شاركني ،ح�صلت
على نتائج �أف�ضل و�أكرث تن ُّوع ًا .كن مرن ًا يف حتديد اجلدول الزمني ،وتق ُّبل
ورحب بالأفكار وث ِّمن االبتكار .فال �ضري يف التنازل عن قدر
الر�أي الآخرِّ ،
من التحكُّم وفر�ض ال�سيطرة يف �سبيل احل�صول على حلول خارج ال�صندوق
من العبني ا�ستثنائ ِّيني.
يظن بع�ض النا�س � َّأن «ت�شارلز ليندبرج» ا�ستيقظ ذات �صباح وق َّرر فج�أة �أن
يجتاز املحيط الأطل�سي ،من دون �أن يدركوا � َّأن مغامرته متت يف املقام الأ َّول
بهدف احل�صول على جائزة «�أورتيج» – وهي جائزة مال َّية قيمتها 25,000
ُتنح ملن ينجح يف ال�سفر مبفرده من باري�س �إلى نيويورك� ،أو العك�س ،وهي
م�سافة تتجاوز ثالثة �آالف و�ستمائة ميل ،يف طائرة �أحاد َّية املقعد واملح ِّرك.
وبف�ضل هذه التجربة كان «ليندبرج» – رغم كونه الأق َّل ت�أهي ًال من بني
املت�سابقني  -هو �أ َّول �شخ�ص ،عرب تاريخ الإن�سان َّية ،ينطلق من نيويورك
لي�صل �إلى باري�س يف اليوم التايل مبا�شرة ،يف رحلة ا�ستغرقت ثالث ًا وثالثني
�ساعة وثالثني دقيقة .ت�ص َّدرت هذه املناف�سة التحفيز َّية عناوين الأخبار
ومتخ�ضت عن بزوغ ع�صر �صناعة جديدة وهي
و�أثارت ف�ضول الر�أي العام َّ
املالحة اجلو َّية ،والتي تقدر قيمتها اليوم ب�أكرث  300مليار دوالر.

ُخلقنا لنغامر ونبادر
وتزايد �أعداد
التحديات هي �أثمن كنوز عاملنا الذي ي�شهد بزو َغ
ِّ
َ
ال�صعاب وتذليل العقبات .فلم يعد هناك ما يعوق
بخو�ض
ال�شغوفني
ِّ
حتقيق الإجنازات وتغيري العامل يف ظلِّ الواقع الرقمي الذي نعي�شه.
ورغم ذلك ،علينا �أال نن�سى � َّأن الوفرة التي نطمح �إليها لي�ست تقنية
بحتة؛ فالتقنية ال تقوى وحدها على حتقيق الرخاء و�إحالل التغيري،
فالأمر  -كل الأمر  -مرهون بنا نحن؛ فلكي ن�صنع عامل ًا رائع ًا ،ال َّبد من
�أن تت�ضافر جهو ُدنا يف الإقدام واقتحام امل�ستقبل املُ�شرق الذي ينتظرنا،
«خلقنا لنغ َِّي الواقع ون�صنع املعجزات ونهزم
وا�ضعني نُ�صب �أعيننا �أنناُ :
امل�ستحيل ،ولي�س �أمامنا غري ذلك من �سبيل».
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The Lean Startup

How Today’s Entrepreneurs Use
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By: Eric Ries
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ﻓﻲ زﺣﺎم اﻟﺤﻴﺎة  ..وﻛﺜﺮة اﻻﻧﺸﻐﺎﻻت

ﻧﺤﺘﺎج ﻣﻦ وﻗﺖ ﺧﺮ
إﻟﻰ اﺳﺘﺮاﺣﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ

ﺗﺠــﺪد ﻃﺎﻗــﺘﻨﺎ

وﺗﻤﻠﺆﻧﺎ إﻳﺠـــﺎﺑﻴﺔ
اﺳﺘﺮاﺣﺔ ﺳﻴﺪات ..

ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻗﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪات ﻓﻘﻂ
ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﺳﺘﺮاﺣﺔ ﺳﻴﺪات ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ ا ﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ esterahtsayedat@qindeel.ae :

أو اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ +971 4 3385885
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

