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كان العمل بطیئًا من خالل 

أثاث األطفال وكان كثیر من 

الزبائن ینصحونھ بإضافة 

 لعب األطفال إلى دراجاتھ

كان التفكیر السائد 

أن األلعاب تباع في 

المناسبات ولكنھ 

بأنھ ، كان مؤمنا

یستطیع أن یبیع 

 طوال أیام السنة
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 صیدلي یغزو عالم المرطبات
 - شراب َشكل بدیًال لدواء عسر الھضم  -

 
 
 
 
 
 

 .. !یتذوق طعم بیبسيمن منا لم 
 دولة في ١٩٥ھذا الشراب المرطب الذي دخل إلى أفواه المالیین ولم یترك زاویة من دون أن یغزوھا في 

 .مختلف أنحاء كوكب األرض
 
 
 
 
 
 



فكرة بسیطة انطلقت من رأس صیدلي كان یحاول أن یركب دواء لمعالجة سوء الھضم، وإذا بھ یكتشف شرابًا 
 .نمط األكل والشرب في العالم، وصار یطلبھ الصغیر قبل الكبیرلذیذًا ومرطبًا غیر 

 كیف توصل كالیب برادھام إلى ھذا االكتشاف؟
 
 
 
 
 
 
 
 

 :بدایات   // -
 

اضطر إلى ترك الجامعة قبل أن .  في نیوبرن في الوالیات المتحدة األمریكیة١٨٧٦ولد كالیب برادھام عام 
 .أفلس والده وفشلت تجارتھیتخرج من جامعة میریالند الطبیة عندما 

 
 في نیوبرن إلى أن  -  أوكس سمیث-ولیكسب قوت یومھ تحول كالیب برادھام إلى التعلیم ودرس في مدرسة 

بعدما ترك التدریس عمل في صیدلیة بولوك، والتي اشتراھا بعدما أصبح   .- سارة شاریتي كریدل  -تزوج من 
 .متمكنًا من علم الصیدلة

 
ھ في الصیدلیة مزج الوصفات الطبیة والشرابات الطبیة، ووظف خالل عملھ مساعدًا لھ بدأ من خالل عمل

 .لیستطیع التفرج إلى مزج خلطة من شراب بنكھة الفواكھ مع ماء الصودا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !شراب براد   // -
 

 -  سنة٢٢ البالغ من العمر - في نیوبرن اكتشف كالیب برادھام  . م١٨٩٨وفي یوم صیف حار رطب سنة 
-لینجح ھذا الشراب المرطب نجاحًا غیر متوقع، ویعرف باسم . شرابًا لذیذًا ومرطبًا یقدمھ إلى زبائن الصیدلیة

 .- بیبسي كوال  
 
 

. كان كالیب برادھام على یقین أن الناس سیأتون إلى صیدلیتھ إذا قدم لھم شیئًا یحبونھ وینعشھم في أیام الحر
 -وعرف ھذا الشراب باسم . ة من مستخلص من نبات الكوال، الفانیلیا، وزیوت نادرةوكانت خلطتھ اللذیذة مكون

 .نسبة إلى برادھام - شراب براد
 
 



قرر كالیب برادھام أن یسمي شرابھ الممیز باسم بیبسي كوال ألنھ كان في رأیھ یعالج مرض سوء الھضم، 
  .Dyspepsiaوالذي یعرف بـ 

 
 

.  ما دفع كالیب برادھام إلى اإلعالن عن ھذا الشراب الغازي والمرطب.حظي شراب بیبسي بشعبیة عارمة
وتدافع الناس على طلبھ وبدأت المبیعات باالرتفاع إلى درجة اقتنع معھا كالیب برادھام بأن یفتح شركة لتسویق 

 .شرابھ الممیز
 
 
 
 
 
 
 
 

 !ماركة مسجلة : بیبسي   // -
 

 الخلفیة في صیدلیتھ، وتقدم ببراءة اختراع لیسجل اختراعھ  شركة بیبسي كوال من الغرفة١٩٠٢أسس عالم 
 .كماركة مسجلة

 
 

ولكن بما أن الحاجة ھي أم االختراع قرر . في البدایة، كان یخلط الشراب ویبیعھ من خالل ماكینات میاه الصودا
 . في قواریر صغیرة لیستطیع أن یشربھا أي كان وفي أي مكان كالیب برادھام أن یبیع بیبسي

 
 

 حصلت البیبسي كوال على ماركتھا المسجلة من مكتب تسجیل ١٩٠٣ یونیو ١٦تطور العمل بشكل كبیر، وفي 
 جالونًا من ٧٩٦٨وخالل السنة نفسھا باع كالیب برادھام . الماركات والعالمات التجاریة في الوالیات المتحدة
 .‘‘  ٍ  ، و مھّضم منعش ، مقو ’’  :بیبسي، وكانت دعایتھ تقول

 
 

 ١٥ إلى ١٩٠٥ عام ٢ثم بدأ ببیع حقوق امتیاز لتعبئة بیبسي في العلب المعدنیة والزجاجات، وارتفع العدد من 
 ٢٤ أصبح لدى بیبسي كوال فروع في ١٩١٠ ، ومع نھایة العام ١٩٠٧ في عام ٤٠ وإلى ١٩٠٦في العام 

 .والیة
 
 

 جالون من الشراب في ١٠٠٠٠٠ شركتھ إلى وكان ھذا االنجاز من أھم ما فعلھ كالیب برادھام، وزادت مبیعات
 .السنة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !قمة الفشل / ذروة النجاح   // -
 



 حیث افتتح كالیب برادھام مقرًا جدیدًا ورائعًا افتخرت بھ مدینھ ١٩٠٩بلغ نجاح بیبسي كوال ذروتھ العام 
رت شركتھ من أوائل من اعتب) ١٩٠٨عام (وقبل سنة . نیوبرن، ووضعتھ على البطاقات البریدیة للمدینة

 .تحولوا من العربات إلى السیارات في نقل بضاعتھم
 
 

وتم ترشیحھ لمنصب . أصبح كالیب برادھام صاحب شعبیة كبیرة بفضل ما قدمھ وبفضل حسھ التجاري المرھف
 ١٧وھكذا فإن بیبسي كوال، حلقت عالمیًا بنجاح كبیر لمدة . حاكم في والیتھ، واستمرت شركتھ في النجاح

اشرب بیبسي كوال، فھي ’’ : سنة، لم تعرف الفشل، وكان شعار بیبسي الناجح الذي طرحھ كالیب برادھام
 .‘‘ حتمًا سترضیك

 
 
 

 عامُا من النجاح جاءت الحرب العالمیة واألولى وانتكست بیبسي متأثرة بما یجري حولھا، وتقلبت ١٧بعد 
 .أسعار السكر بشكل خطیر ما أثر في إنتاج بیبسي كوال

 
كان كالیب برادھام مجبرًا على المخاطرة ببعض الصفقات حتى یستطیع االستمرار، إلى أن اضطر في النھایة، 

 سنوات مرھقة، أن یعلن إفالسھ بعدما خزن السكر بكمیات ھائلة وھبط سعره بشكل مفاجئ، عشرات ٣ویعد 
 ).١٩٢١عام ( سوى اثنین المرات، وكان ذلك من سوء حظ كالیب برادھام، ولم یبق من مصانع بیبسي

 
 
 
 
 
 
 
 

 :بر األمان   // -
 

 ، والذي - روي میغارغل -وبالفعل باعھ إلى . عاد كالیب برادھام إلى صیدلیتھ ووضع اسم بیبسي برسم البیع
 األمان وإلى التحلیق عالیًا، إلى أن جاء  تعاقب بعده أربعة مالكین لالسم فشلوا جمیعًا في إیصال بیبسي إلى بر

وكان ھذا الشخص بمثابة المنقذ لبیبسي، حیث استفادت . -  تشارلز غوث-ع شوكوالتھ ناجح یدعى مصن
 .الشركة من خبرتھ و من أفكاره

 
والذي توفي عن عمر يناھز الثامنة والخمسین،  - سنة من الفشل من تاریخ إفالس كالیب برادھام ١٥وبعد 

 .لشركة على رجلیھا مرة ثانیة وقفت ا -  سنوات من تاريخ إفالسه١٠أي بعد حوالي
 

وخالل الحرب العالمیة الثانیة عادت الشركة إلى الوراء وعانت من الركود والوضع االقتصادي المتأزم، وكان 
 حجم بیبسي مقابل السعر نفسھ منافسًا غوث سنتات مقابل مشروب مرطب إلى أن ضاعف ٥الناس ال یدفعون 

 .بذلك شركات المرطبات األخرى
 

بسي لإلقالع من جدید بعد الحرب العالمیة الثانیة بأفكار جدیدة وشعارات جدیدة وإعالنات متمیزة منھا عادت بی
 .-  - Nickel, Nickelأغنیة الدعایة الشھیرة
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 في الشركات الخمسمائة األولى في الوالیات ٢١تعتبر بیبسي العالمیة من أفضل الشركات في العالم وترتیبھا 
 .المتحدة

 
 .تملك بیبسي مطاعم بیتزاھت، كنتاكي، فراید تشیكن، وسلسة مطاعم تاكو بلو

 
 .و یعمل لدى شركة بیبسي العالمیة حوالي نصف ملیون شخص في مصانعھا والمطاعم التي تملكھا

 
 
 
 
 
 

 فكرة بسیطة ورغبة متواضعة اكتشفتا شرابًا أسود اللون وصل إلى كل زاویة من الكرة األرضیة، وطافت میاھھ
 ،.. السوداء بكمیات تستطیع أن تمأل األنھار





 
 























 تعتبر

 

كان  في  كل  أربعة 

من الموظفین واحد  

 یعمل في  األبحاث

والدراسات  و التطویر 

 











The Finnish Rubber Work












Finnish Cable Works
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 بعد صناعة الضبانات

 بدأت الشركة

بتصنیع  األحذیة 

المطاطیة ودوالیب 

 السیارات

 

 من أفضل

استراتیجیات  نوكیاإقامة 

تازة مع عالقة مم

الجامعات والمدارس 

 إلیمانھا  بالنشء  الجدید













Digital Nokia DX  
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GSM





 


NIKE 

 
 
 

 بداية صعبة ومتواضعة مند أربعة عقود
  دوالر أنتجت مليارات٦٠٠

 
 
 
 

 من أھم ما حققتھ 

 نوكیا بعد بدایة 

 السبعینات ھو ریادتھا 

 في تصمیم ھواتف 

  )Digital( رقمیة 



 الشركة األولى في العالم في مجال تصنیع وتسویق األدوات واأللبسة واألحذیة الریاضیة Nikeتعتبر شركة 
 الوالیات المتحدة و متجر في ٢٠٠٠٠ من السوق األمیركیة حیث یوجد لدیھا أكثر من % ٤٣، فھي تشغل 

 دولة ، وال توجد ریاضة في العالم لم تدخل الشركة في صلبھا مستھدفة جمیع ١١٠موزعون في أكثر من 
 .األعمار وجمیع األلعاب

 
 
- 
 
 
 

 فیلیب نایت -أال أن مؤسسیھا : وعلى الرغم من نجاح ھذه الشركة الساحق واجتیاحھا لغالبیة أسواق العالم 
 إلى ما وصل إلیھ اآلن ، وذلك ١٩٥٧لم یحلما أبدا في أن یصل ما فكرا فیھ عام   - رمانبیل باو  - وشریكھ-

 فلنقرأ معا. إلى المعاناة المادة والمعنویة بسبب البدایة الصعبة والمتواضعة ، إضافة
 
 

 كیف أسس فیل نایت وبیل باورمان ھذه الشركة ؟
 وكیف تطورت؟

 
 
 
- 
 
 

 :بدایات   // -
 

 إبان الحرب العالمیة الثانیة في والیة أوریغون في الوالیات المتحدة وسط عائلة ١٩٣٨ ولد نایت العام
تعرف من خالل ھوایتھ ھذه إلى مدرب الركض بیل . متواضعة وكان یحب الركض كثیرا وعداء طموحا

 . عاما١٩باورمان في جامعة أوریغون ، حیث كان یدرس إدارة األعمال ، وعمره آنذاك 
 

 مدربھ بیل باورمان ویتناقش معھ دائما في سبل تطویر أحذیة الركض حیث أنھ لیس ھناك كان مقربا من
 .حذاء أمریكي للركض من نوعیة ممتازة ومریحة

 
 فیل ناي ،  ونزوال عند رغبتھ وإصراره حاول مدربھ بیل باورمان تصمیم حذاء عالي الجودة بمعاونة تلمیذة

إال أن جمیع التصامیم رفضت ولم یتم . دوات واألحذیة الریاضیة من مصنعي األ  إلى عدد وأرسال التصامیم
قرر باورمان و نایت أن یصنعا ھذا، وأن تنفذ تصامیم باورمان . وبعد صبر طویل ومعاناة . قبول أي منھا 

 .عن طریقھما ، فكان ھذا القرار من حسن حظ الریاضة في العالم
 

 . حذاء٣٠٠ دوالر كعربون لشراء أول ٣٠٠ منھما كل  دوالر أمیركي دفع ٦٠٠كان رأسمال الشركة 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 :نقطة تحول تاریخیة   // -
 

- - blue ribbon sports نایت شركة لبیع وتوزیع األحذیة الریاضیة وأسماھا   أسس١٩٦٤في العام 
 - أونیت سوكا تایغر- حذاء من شركة ٣٠٠ دوالر كعربون لشراء أول ٦٠٠ وكان رأسمال الشركة  



ابانیة وقد استعمل االثنان الجزء األسفل من مبنى منزل والد فیل نایت وكانا یبیعان األحذیة في الطرقات الی
 إلى الشركة ، واعتبر أول موظف - جیف جفرسون -وبعد سنة من العمل وحیدین ، أنضم . ومحطات القطار

 .بدوام كامل 
 
 

 سنوات إلى أن استطاعا أن ٤را ، ودام األمر كانت ھذه المرحلة صعبة جدا ومتعبة ، وعانى االثنان كثی
 ، وتم - آلھة النصر عند اإلغریق-وقد تم اختیار ھذه االسم نسبة إلى اسم  . Nikeیفتتحا أخیرا شركة 

 دوالر فقط مقابل ٣٥ ، والتي تقاضت مبلغ -كارولین دفیدسون --تصمیم شعار من قبل فتاة جامعیة تدعى 
 ، SWOOSHتصمیمھا ، وھو شعار 

 
 

وفي السنة . التوزیع  توقفت الشركة عن توزیع أحذیة الشركة الیابانیة لخالفات على حقوق١٩٧٢في العام 
 نایت و باورمان إقناع  أوریغون، واستطاع. نفسھا كانت تجري التحضیرات األولیة لألولمبیاد في أوجین

 .  NIKEبعض العدائین في الماراثون بأن یرتدوا أحذیة 
 
 

 وكان ذلك   NIKE من أصل السبعة األوائل كانوا یرتدون أحذیة٤ السباق أعلن الشریكان أن وبعد انتھاء
 للتطور   مھمة ونقطة تحول في تاریخ وسمعة الشركة األمر الذي جعلھا في سباق مع الزمن بالطبع مرحلة

 .والتوسع
 
 
 
- 
 
 

 :ابتكار وتمّیز   // -
 

كار حذاء ممیز وعالي الجودة والمتانة ، فقام بتجربة نعل  وصال باورمان محاوالتھ البت١٩٧٥في العام 
 . وجدیداً  للحذاء مكون من قطعة مطاطیة ملتصقة بقطعة حدید رقیقة، وكانت النتیجة حذاءًا ممیزاً 

 كان تحظى بشعبیة كبرى و  وتتالت المودیالت واالبتكارات ، بخاصة أن ریاضة الركض في فترة السبعینات
 .إقبال شدید

 
 

 Athletics  - نادي ١٩٧٧عام  زیادة التواصل مع الجمھور وكسب وتنشئة األبطال، أسست الشركةول
west- جون  - والذي كان عبارة عن ناٍد تتدرب فیھ النخبة للتحضیر للمنافسات األولمبیة ، وبعدھا بعام وقع

 . العب التنس الشھیر عقدا مع الشركة لترویج بضاعتھا- ماكنرو
 
 

.  ھو التفتیش عن أسالیب تجعل أحذیتھا مع كل ریاضي  Nikeسة كان الحل الوحید لشركة في ظل المناف
الثمانینات تجاه ریاضة الركض، ما أعطى المجال لمنافس الشركة الرئیسي ، وھي  خفت الحماسة في بدایة

د لشركة  الشدیدة كان الحل الوحی  وفي ظل المنافسة -  Aerobic- للتركیز على خط الـ  Reebokشركة 
Nike طرحت مودیل   تجعل أحذیتھا مع كل ریاضي لذلك  ھو االبتكار والتفتیش عن أسالیب Air 

Jordan    مایكل جوردان -نسبة إلى العب كرة السلة الشھیر-.  
 
 
 
 
- 
 
 



 
 

 :الفلسفة الدعائیة   // -
 

ھذا الشعار الحماسي  وأصبح ‘‘  Just do it’’ شعارا جدیدة للشركة وھو ١٩٨٨طرح فیل نایت العام 
 .جزءاً  مھما من الریاضة في العالم

 . وحثھ على الفوز  وتقال ھذه الجمالة لكل ریاضي لتحفیزه
 

، ١٩٩٠ العام   عقدا للترویج ، ثم طرحت أحذیة الماء- اندریھ أغاسي -بعد ذلك بسنة وقعت الشركة مع 
 . وبالتالي تطور أداء الریاضیین بشكل عاموغیرھا الكثیر من االبتكارات التي ساعدت على تطور الریاضة

 
توالت انجازات الشركة عبر ممثلیھا من الریاضیین، والذین یروجون لمنتجاتھا في مختلف المالعب 

 یعتبر رمزا لھا غیر أن عودتھ المفاجئة عن  تأثرت سلبیا بعد اعتزال مایكل جوردان، والذي. الریاضیة
 .١٩٩٥أعطیا الشركة دفعة ممتازة العام   NBAاالعتزال واالنضمام مجددا إلى 

 
وكان روماریو العب الكرة البرازیلي واحدا من عشرة العبین كرة قدم یرتدون مالبس وأحذیة 

Nike  وشعارھا الممیز. 
 
 
 
- 
 
 

ولو تم دفع المبالغ   -كان للمبدعان قیل نایت وبیل باورمان فلسفة مختلفة ، وكانا یؤمنان بالدعایة الدائمة 
 . ألن الدعایة في نظرھما ھي أفضل استثمار- ائلةالط

نحن حريصون على أن يكون الحذاء بالمستوى نفسه بغض النظر عما   ’’: ومما كان یقولھ فیل نایت 
  . ‘‘إذا كان الذي سیرتديه مايكل جوردان أو أي مواطن عادي

  .‘‘ كون جائعا عندما يأفضليصطاد النمر بشكل  ’’. ومما كان یردده بیل باورمان دائما
 

 ٣٠٠مبدعان اثریا الریاضیة ، وتطورت االنجازات واألرقام في ظل ابتكاراتھما ، والتي بدأت بمبلغ أقل من 
 دوالر من كل منھما وتطور دخلھا ، وأصبح یقدر اآلن بملیارات الدوالرات ،

 .‘‘  Just do it’’وشعارھما على كل شفة ولسان 




 فـ ملیارات.. ـ نجاح ف.. فـ عمل .. البدایة فكرة 
 - نقطتا التحّول  -بیل غیتس 

 
 

ویعتبر بیل غیتس مؤسس . تعد شركة مایكروسوفت من أشھر الشركات العالمیة في إنتاج برامج الكمبیوتر
 .شركة مایكروسوفت من أشھر وأغنى الرجال في العالم

 
كرة كانت بمثابة حلم أو رؤیة بعیدة كالعدید من الشركات ، تأسست شركة مایكروسوفت من فكرة ، لكن ھذه الف

كان الكمبیوتر غیر معروف في أواسط السبعینات ، ولكن كان لدى بیل غیتس وبول ألن قناعة بأن ذلك . المدى
 .سیتغیر إلى األبد بعد طرح برامج كمبیوتر فّعالة تغیر طریقة عمل العالم أجمع 

 
- 



 
 !من ھو   //-

 
اتل في الوالیات المتحدة ، من عائلة غنیة ، ولكنھ رفض أن یستخدم  في سی١٩٥٥\١٠\٢٨ولد بیل غیتس في 

 كانت تعمل مدرسة وكانت سببًا رئیسیًا في - واسمھا ماري-أمھ .دوالرًا واحدًا في بناء نفسھ وإمبراطوریتھ 
 .ین ولیبيكان محامیًا نافذًا، ولكنھ كان محافظًا مع بیل وأختیھ كرست - ویدعي بیل جونیور-أبوه . تنظیم حیاتھ

 
 

منذ صغره، وحتى وھو ناضج كان بیل غیر مرتب ومھمًال ، ولكنھ كان ال یحب تضییع الوقت في الدراسة وال 
في أوقات الفراغ، ویصف بیل غیتس جلسات العشاء مع أھلھ بأنھا كانت في محیط غني یتعلم منھ المرء 

ًا ومختلفًا ، وكان ذو ذاكرة ممتازة ، كان یردد كان بیل شخصًا عادیًا ولكنھ في بعض النواحي كان ممیز. الكثیر
 .‘‘أستطیع أن أفعل أي شيء أضع كل تفكیري فیه’’: دائمًا

 .كان بیل یحب االنخراط في المخیمات الصیفیة ویحب الریاضیات على أنواعھا، بخاصة السباحة
 
 

لك فقد كان متواضعًا وعلى الرغم ومع ذ. ‘ بیل كان أذكى منا جمیعًا ’:  یقول عنھ أحد أصدقائھ في تلك األیام
كان  . سنوات ولكنھ كان یتكلم كالكبار وكان كل ما یقولھ أعلى من مستوى تفكیرنا١٠ أو ٩من أن عمره كان 

 .بیل غیتس شغوفًا بالریاضیات والعلوم ، أرسلھ أھلھ إلى مدرسة لیك ساید وكانت مدرسة خاصة بالذكور
 
 
- 

 
 

 : تمّیز منذ البدایة  //-
 

 عامًا، وبالنتیجة غیر ١٣ اتخذت المدرسة قرارًا غیر مجرى حیاة بیل غیتس البالغ من العمر ١٩٦٨عام في 
تم جمع التبرعات خاصة من األھالي . طریقة عمل جمیع الشركات واألفراد ورفع من إنتاجیتھم بشكل خطیر

 . Tele type المدققة الكاتبة وذلك لتتمكن المدرسة من شراء جھاز كمبیوتر مع برنامج معالج البیانات وعبر
 الذي كان أكبر من غیتس بسنتین وأسس - بول ألن - و  -  كنت ایفانس-: وأكثر الطالب اھتمامًا كانوا ثالثة
وكان الثالثة یجلسون مسمرین أمام الكمبیوتر في أوقات فراغھم ، حتى أنھم . معھ بعد ذلك مایكروسوفت

وكانوا یھملون . اتذتھم مما سبب لھم مشكالت عدة مع األساتذةأصبحوا یفھمون بالكمبیوتر أكثر من أس
 .دراستھم بسبب ھذه اآللة الجدیدة

 
بدأ بیل غیتس في سن الرابعة عشرة من عمره بكتابة برامج قصیرة، أول برامجھ كانت ألعابًا محدودة، وكان 

 .اضیات وعلم المنطق وكانت قدرتھ على كتابة البرامج نابعة من حبھ للری- BASIC -یكتبھا بلغة 
 .بعدھا بدأ بقراءة المجالت التي تتعاطى مع شؤون التجارة

 
 
 
- 

 
 

 - إذا أحب بیل غیتس أن يكون جیدًا في مجال معین ، فال يرضى عن األفضل بديًال -
 
 
- 

 
 

 :نقاط التحّول    //-



 
 ، وكان - للكمبیوترمجموعة مبرمجي لیك سايد  - ، انشأ بیل غیتس وبول ألن شركة باسم ١٩٦٩في عام 

ذلك نقطة تحول تعرف الطالبان خاللھا على الكثیر من األمور، واستطاع بیل ورفاقھ فك الرموز السریة 
. لكمبیوتر الشركة، وبعدھا دخلوا إلى برامج الحسابات ولعبوا باألرقام وخفضوا قیمة فواتیر استعمال الكمبیوتر

مدرسة التي منعت بیل غیتس ستة أسابیع من استعمال جھاز وعندما اكتشفت الشركة ھذا األمر اتصلوا بال
 .الكمبیوتر

 
 

وفي . استمر شغف بیل غیتس وبول ألن بالكمبیوتر، وكانا في انتظار الفرصة الحقیقیة لتحقیق حلمھما الكبیر
بتعد الرابعة عشرة من عمره كان بیل غیتس ال یفارق الكمبیوتر حتى اجبره أھلھ على االھتمام بدراستھ ، وا

وعلى الرغم من ابتعاده كان یوصف بیل غیتس بأنھ عبقري . بذلك مدة سنة ، وبعدھا عاد إلى عادتھ السابقة
 .الكمبیوتر بین زمالئھ

 
 

 حصلت شركة مجموعة مبرمجي لیك ساید للكمبیوتر أول فرصة حقیقیة على الرغم من أنھا لم ١٩٧١في عام 
استثنى بیل ). ISI(ن الموظفین لشركة محلیة علوم المعلوماتتكسبھم ماًال وھي كتابة برامج إلدارة شؤو

غیتس من العمل مع المجموعة بحجة أن ال ضرورة لوجود الجمیع ، ولكن بعد مواجھة بعض الصعوبات 
 .استدعي بیل لحاجتھم إلیھ، واستطاع أن یقوم بالعمل بشكل جید وتسلیمھ في وقتھ

 
 

كل ذلك وكان بیل غیتس مازال في . تخفیف زحمة السیر في المدنبعدھا ابتكر بیل غیتس وبول ألن نظامًا ل
 -كنت ایفانس -المدرسة، ولكن كان لدیھ شغف لعقد المزید من الصفقات، فأسس مع صدیقھ الثاني 

 .ولتوسیعھا دعوا زمالئھم في المدرسة لاللتحاق بھم  ). LOIGIC SIMULATION COMPANY(شركة
 

یًا بیل غیتس وایفانس كتابة برنامج ینظم الحصص الدراسیة في  كلفت المدرسة رسم١٩٧٢وفي عام 
أصاب ھذا .  في حادث عندما كان یمارس ھوایتھ في تسلق الجبال -كنت ایفانس -بعدھا بأسبوع قتل . المدرسة

 .األمر بیل غیتس بصدمة ، ولكنھ تابع مع بول الن
 

معة في الوالیات المتحدة ھارفارد ، وھذا ما بعد المدرسة كان متوقعًا من بیل غیتس أن یدخل إلى أفضل جا
 إذا لم أكن ’: وجد بیل غیتس أنھ لیس األفضل في ھارفارد في مادة الریاضیات ، وكانت قناعتھ. حصل فعًال

 .‘؟ األفضل في الرياضیات فلماذا أتابع في ھذا المجال
 

ان یعمل لساعات طویلة ویبدأ نھاره انغمس بیل في عالم الكمبیوتر أكثر فأكثر مع شركة مركز الكمبیوتر، وك
 أعجب بـ غیتس أصبح یقضي معھ الساعات الطویلة - ستیف بالمر  -وكان لھ زمیل اسمھ .  فجرًا٤الساعة 

 .على جھاز الكمبیوتر
 
 
- 

 
 
 

 :نقطة التحّول الثانیة    //-
 

في طریقھ لزیارة بیل  عندما كان بول ألن ١٩٧٤عام ) كانون األول( حدثت لـ بیل وكانت في شھر دیسمبر
 ، وكانت على الغالف صورة لكمبیوتر شخصي Popular Electronicsغیتس، رأى خاللھا نسخة من مجلة 

 وأحضرھا إلى غیتس، وأدرك أن عصر الكمبیوتر الشخصي سیبدأ وسیكون متوافرًا  ALTAIR 8800اسمھ 
 .للناس فبدأ بالتفكیر في كتابة برامج لكل الكمبیوتر

 فطلب منھما  ED ROPERTS وصاحبھا -  MIST -ان بالشركة التي صممت الكمبیوتر وكان اسمھا اتصل االثن
  . BASIC أسابیع وأعطوه برنامجًا بلغة ٨ للكمبیوتر، فأنكب االثنان لمدة  برنامجًا سھًال



لكمبیوتر وفعًال كان ھذا األمر نقطة تحول بالنسبة إلى عالم ا . ‘ كان ذلك رائعًا   ’ : ROPERTSویقول 
 MICROCOMPUTERوالتي انبثقت من    MICROSOFTالشخصي، وكان ھذا السبب الرئیسي لوالدة شركة 

SOFTWARE . 
 

 لكتابة البرامج، ولم یكن لدى غیتس القدرة على فھم -  MIST - وقع غیتس وألن عقدًا مع ١٩٧٥في العام 
 .األمور القانونیةأجھزة الكمبیوتر وبرامجھا المعقدة، انما كان لدیھ إلمام ب

 
 إد روبرتس والذي كان لدیھم معھ كثیر من االختالف -  MIST -من اللحظة األولى لم یحب غیتس وألن صاحب 

بدأ ألن وغیتس  . - خاصة عندما علم أن البعض یقلد برامجھ  -كان بیل غیتس عصبیًا . في وجھات النظر
 وبیل في الجامعة وبعدھا ترك ألن عملھ  -  MIST - بحثھما عن مبرمجي كمبیوتر جیدین وكان ألن مازال مع

 غرف ٤ لیتفرغ لشركة مایكروسوفت التي فتحت أول مكتب لھا في الطابق الثامن المكون من  -  MIST -في 
 .قرب مطار البیكركي

 
- 

 
 

 !طموح مختلف    //-
 

حتى الجامعة لم . أھلھ بالطبع قرر بیل غیتس أن یترك الجامعة نھائیًا، وھذا القرار لم یعجب ١٩٧٧في عام 
تصدق أن بیل قد اتخذ ھذا القرار، ولكنھ كان قد عزم على قراره ، ألنھ بدأ یمل من الجامعة وكان یرید أن یبقى 

 .وفعًال كان ھناك لعدة سنوات لیًال نھارًا ، عدا إجازتین قصیرتین. قریبًا من شركة مایكروسوفت 
 

، ووصل األمر إلى المحكمة  -  MIST -یفسخ عقده مع اد روبرتس وأكثر ما كان یریده بیل غیتس ھو أن 
 بحریة مطلقة، بعدھا بدأت األموال تتدفق BASIC وكسبت مایكروسوفت القضیة، وصار بإمكانھا بیع برامج 

 ، NCR إلى أھم شركات الكمبیوتر كشركة أبل ، رادیو شاك، BASICكالماء، وباعت مایكروسوفت برنامج 
ومع . كما انصب بول ألن ورفاقھ على تطویر البرامج ، أما غیتس فكان ھمھ توقیع العقود. كجنرال إلكتری
NISHI أعطى مالیین الدوالرات للطرفین١٩٧٧ في الیابان وقعت مایكروسوفت عقدًا في عام . 

 
 كان ومن المفارقات المضحكة أن الجمیع .اعمل بكد وجھد، طور في منتجاتك، واربح: كان شعار مایكروسوفت
وعندما كان غیتس في رحلة عمل تم تعیین أول . الجمیع یلبسون الجینز والتیشیرت. یعمل بجد لیًال نھارًا

وعندما رجع اتصلت بأحد المدربین تشتكي أن ولدًا صغیرًا جاء إلى مكتب . سكرتیرة لمیكروسوفت میریام لوبر
كان بیل یظھر أصغر ! ( ان بیل غیتس نفسھ وفتحت فمھا مندھشة من أن ھذا الولد ك. غیتس وعبث بالكمبیوتر

اقترح علیھا أن تتأكد إذا كانت ستقبض .  عامًا٢١وعندما علم زوج میریام أن مدیرھا عمره ). بكثیر من عمره
 .راتبًا أم ال آخر الشھر

 
 
- 

 
 :نحو األفضل    //-

 
وكان بل غیتس قدوة لكل . المتزایدقرر بیل غیتس وآلن أن ینقال مكاتب الشركة إلى مكان أكبر الستیعاب العمل 

أن أي صفقة أفضل من ال  ’كان یحب ما تبیعھ الشركة، وكان یعتقد . الموظفین في العمل الجاد والمتواصل
 عندما ١٣كان عدد موظفي مایكروسوفت . كان یأكل البیتزا الباردة ویبقى طوال اللیل في المكتب. ‘صفقة أبدًا 

 .انتقلوا إلى سیشل واختار جمیع الموظفین أن ینتقلوا مع بیل وآلنجمعت أول ملیون دوالر، بعدھا 
 

فقد . على الرغم من أن بیل غیتس كان مجتھدًا ویعمل بكد، إال أنھ واجھ صعوبات جمة في تعاملھ مع الموظفین
ومھما . كان غیتس غیر صبور ویواجھ األشخاص بسرعة، ووجد الموظفون صعوبة في التعامل معھ وإرضائھ

لدیھم  العمل رائعًا كان بیل یقول یجب أن یطوروه، وكان یصرخ في وجھھم إذا أحس بأنھم ال یعطون كل ماكان 
 .لمایكروسوفت



واجھ بیل غیتس صعوبة في اختیار موظفیھ، وحدثت مشكالت عدة معھم، بخاصة عند حساب الساعات 
 .لوبواإلضافیة، وتحدیدًا مع مارال وودز السكرتیرة التي حلت مكان میریام 

 
 
- 

 
  :IBMتعاونھ مع    //-

 
كان یختلف معھ في . استعان بعد ذلك بصدیقھ القدیم ھارفرد ستیف بالمر كمساعد لرئیس مجلس اإلدارة

 التحق ستیف سمیث كمدیر ١٩٧٩وفي یولیو . وجھات النظر، ولكن نقاشھما كان دائمًا لمصلحة الشركة
 .سنة١٧ن یظھر وكأن عمره  سنة ولكنھ كا٣٢للتسویق، وكان عمر بیل غیتس 

 
 االستعداد التام IBMوكان لدى .  على غیتس وألن العمل على إنتاج برنامج تشغیل وبرامج لھاIBMعرضت 

 ولم ییأس بعدما فشلت DOSولكن بیل غیتس لم ینطلق من الصفر لكتابة . لدفع المالیین لیكون إنتاجھا أفضل
 - واسمھ  -منتجات ستیل للكمبیوتر  -ھا برامج تشغیل اسمھا انما ذھب إلى شركة كان لدیIBMالمحاولة مع 
QDOS_86 - . طورتھ الشركة وصار اسمھ .  ألف دوالر٢٥اشترت مایكروسوفت حقوق ھذا البرنامج بمبلغ

MS-DOS وباعتھ لشركة  IBMوكان ھذا جواز سفر مایكروسوفت إلى النجوم ،. 
 
 

 ، من دون ربطة عنق، فذھب إلى السوق IBMیاتھ مع اكتشف بیل غیتس أنھ ذاھب إلى أھم اجتماع في ح
 .‘‘ األفضل أن أتأخر من أن أذھب من دون ربطة عنق ’’: وتأخر عن االجتماع، وكان لسان حالھ یقول

 ملیارات دوالر كدخل سنوي ٣٠٦ ألف موظف و٣٤٠ ومایكروسوفت كان ھناك IBMعندما بدأت العالقة بین 
 IBM موظفًا وربح خفیف، ولكن ٣٢ایكروسوفت شركة صغیرة تحتوي على ، وفي المقابل كانت مIBM لشركة 

 وطوره WORD 1.0توالت التطبیقات، وبدأ بیل غیتس بوضع برنامج معالج الكلمات . لم یكن لدیھا بیل غیتس
 . مالیین دوالر للدعایة والتجربة المجانیة٣٫٥وكلف الشركة 

 
 
- 

 
 
 
 

ضوا عامین، مع عمل ساعات إضافیة، في محاولة الختراع  من أفضل المبرمجین وق٣٠جمع بیل غیتس 
وفقد . كان أمرًا فعاًال وعملیًا في ذلك الوقت)) الماوس((النتائج كانت مخیبة لآلمال، ولكن اختراع . ویندوز

ال ((غیتس صبره وصار یھدد كل من في الشركة بإنھاء خدماتھ إذا لم یتم االنتھاء من ویندوز، وكان شخصًا 
 )). ذلك الوقتیرحم في

 
 دخلت مایكروسوفت سوق األسھم ، وأصبح بول ألن وبیل غیتس من أصحاب المالیین، ١٩٨٦ مارس ١٣في 

 ١٩٨٦وفي مارس . وأصبح بیل غیتس من أغنى أغنیاء أمیركا، ولكنھ ظل یعیش حیاتھ بالطریقة نفسھا
 .ي بارك الند موظف ف١٢٠٠انتقلت مایكروسوفت مرة جدیدة إلى مواقع جدیدة لتستوعب ال

 
 
- 

 
 

نجاح بیل غیتس ولـّـد لدیھ أعداء كثر حاولوا محاربتھ، وحصلت مشكالت عدة مع شركة أبل وصلت إلى 
 .ولكنھ واصل إنتاج أفضل البرامج والتطبیقات التي تنتجھا شركة مایكروسوفت. المحاكم






 

 ثروة في عالم الغذاء
 نستلھ شركتھ العمالقة ھكذا أسس

 
 
 
 
 

 ٨٥٠٠ستلھ الشركة األولى في العالم في مجال إنتاج المواد الغذائیة والمشروبات فلدیھا أكثر من تعد شركة ن
  دولة في العالم ،١٠٠تبیعھ في أكثر من  منتج غذائي

 .ویعرفھا الرضیع والطفل الكبیر والعجوز
 

، ١٤٤أكثر من  مصنعًا موزعة في القارات الخمس ویعمل لدیھا ٤٨٩وفي ھذه الشركة العمالقة أكثر من 
 . عامًال وموظفًا٢٢١

 
 
 
- 

 
 

 :بدایات   // -
 

شرارة انطالقة الشركة كانت مشكلة واجھت جیران رجل مغمور، في سویسرا، حیث أن أحد أطفال الجیران كان 
یعاني من نقص الغذاء ویرفض حلیب أمھ ، وكانت ھذه المشكلة أفضل ما حصل لھذا الرجل ، والذي كانت لھ 

 في تغییر أسالیب التغذیة في العالم ، ولم یكن یعلم أن حل ھذه المشكلة سیغیر ما یأكلھ الناس الید الطولى
 .ویشربونھ

 
 بدأ بدایة متواضعة جدًا ولم یكن یحلم أن یصبح إنسانًا ذا وزن ١٨١٤ولد ھنري نستلھ في سویسرا عام 

لخبرة، ولم یكن ھناك تطور عظیم في درس الكیمیاء ثم تمرس في علم الصیدلة وتعلمھ بالممارسة وا. وتأثیر
 .ھذا المجال آنذاك، وكان محبًا للتجارة ودائم البحث عن فرص من خالل مساعدتھ لآلخرین

 
 في سویسرا یصنع ویبیع Vevey جمع بعض المال واشترى مصنعًا صغیرًا من منطقة اسمھا ١٨٤٣في العام 

كان متأثرا كثیرًا بموت األطفال الرضع الذین ال .  عامًا٢٩من خاللھ زیت الجوز والبندق وكان عمره آنذاك 
لذا حاول كثیرًا أن یبتكر بدیًال لحلیب األم من حلیب البقر ودقیق القمح . یستطیعون أن یرضعوا من أمھاتھم

تعذب كثیرًا، بخاصة أن قبول فكرة حلیب غیر حلیب األم كان یلقى معارضة كبیرة من الناس، إلى أن . والسكر
 .١٨٦٧ محاوالتھ بتجفیف حلیب البقر وخلطھ مع دقیق القمح، وكان ذلك عام نجحت احدى

 
 

و سّمى منتجھ . استطاع اكتشافھ أن ینقذ طفًال ولد قبل أوانھ، وكانت حالتھ میؤوسًا منھا حسب رأي األطباء 
Afrine Lactee Nestle .  آنذاك أن وقد حقق ھذا االكتشاف إقباال غیر متوقع ، حتى أن المصنع لم یستطع

 .یلبي جمیع الطلبات
 
 
 
- 

 
 



 
 

 : نستلھ  ریادة  // -
 

 ، وتم تصمیم شعار الشركة على شكل مأوى للطیور نسبة إلى معنى Afrine Lactee Nestleسمى مصنعھ 
 ، وكان یعني بھذا الشعار، حسب ھنري نستلھ ، األمان، األمومة، Little Nestاسمھ باللغة السویسریة 

 .، الغذاء،العائلة والتراث،واستمر الشعار حتى یومنا ھذا ولم یتغیرالحنان، الطبیعة
 

و كانت لشركتھ . بأن اكتشافھ ھذا سیكون لھ مستقبل عظیم وكان على حق   ١٨٦٧صرح ھنري نستلة عام 
معھ ومن بعده الریادة في كثیر من المجاالت، فقد كانت أول شركة تبیع الغذاء لألطفال، وأول شركة تبیع 

 - نیسكافیھ -ب المركز في أوروبا، وأول شركة تصنع حلیبا بالشوكوال، وأول شركة تبیع القھوة المجففة الحلی
 .، وأول شركة تبیع القھوة المثلجة، وغیرھا الكثیر

 
بعد سنة من إنشاء شركتھ أسس تشارلز بیج، القنصل األمیركي في سویسرا وشقیقھ جورج، مصنعا إلنتاج 

ة اسمھا شام في سویسرا، واستخدما أسلوب نستلھ وأسلوب غیل بوردن مؤسس الحلیب المركز في منطق
 .شركة بوردن للحلیب المركز

 
 
- 

 
 كان قد بلغ عمر ھنري نستلھ ما ١٨٧٥وفي العام . ١٨٧٤كانت الشركتان في وضع ممتاز وجید حتى العام 

. تلھ لشخص اسمھ جول مونیرا عامًا، وفضل عدم االستمرار والتقاعد فقرر أن یبیع شركة نس٦١یزید على 
 .مقابل ملیون فرنك سویسري، وكان ھذا المبلغ ثروة طائلة في تلك األیام

 
دخل مالك شركة نستلھ الجدید، جول مونیرا، في معركة تنافسیة حامیة الوطیس مع شركة تشارلز بیج، 

 عن الشركتین دمجھا  عامًا، وقرر من بعدھا المسئولون٣٠ ، أي امتدت حوالي ١٩٠٥استمرت حتى العام 
 . بدأت شركة نستلھ ببیع الشوكوالتھ١٩٠٦وفي العام  . - نستله-تحت اسم 

 
 ١٩٠٧انتشرت المواد الغذائیة والمشروبات المجففة بشكل كبیر في العالم مع بدایة القرن العشرین، وفي العام 

خازن في سنغافورة، ھونغ كونغ بدأت شركة نستلھ بشكل كامل بتصنیع وبیع منتجاتھا في استرالیا، وبنت الم
 .وبومباي لتغطیة احتیاجات السوق اآلسیویة

 
 
- 

 
 :صعوبات   // -

 
 لعدم توافر مصادر الحلیب والمواد ١٩١٤واجھت شركة نستلھ صعوبات جمة في الحرب العالمیة األولى عام 

ت المتحدة، وبنت المصانع األولیة، لذا، قررت التوسع للوصول إلى أسواق لم تتأثر بالحرب كثیرا كالوالیا
ولكن مع نھایة الحرب العالمیة األولى وجدت شركة .  مصنعا، وتضاعف حجم إنتاجھا٤٠ھناك، وبلغت آنذاك 

نستلھ نفسھا في أزمة حقیقیة، ألن الذین كانوا یشترون الحلیب المجفف أیام الحرب عادوا واعتمدوا على 
 أیام الحرب والمالجئ ، والذي یحفظ لفترة طویلة ویحضر الحلیب الطازج والحلیب الذي كان لھ قیمة أكبر

 .١٩٢١وسجلت شركة نستلھ أول خسارة لھا عام . سریعًا فقد قیمتھ
 

وإلنقاذ . زاد األمور سوءًا ارتفاع أسعار المواد األولیة، والركود االقتصادي بعد الحرب والتدھور في العمالت
، وجلبت الخبیر المصرفي السویسري لویس دابلز إلعادة تنظیم الوضع كانت ردة فعل إدارة نستلھ سریعة جدًا

 .الشركة، وتحسنت األمور بوجوده، واستطاع أن یخفض دیون الشركة بشكل كبیر
 



 اشترت نستلھ شركة كیلر، التي كانت أول شركة طرحت ألواح الشوكوالتھ بكمیات كبیرة، ١٩٢٩وفي العام 
وال بالحلیب وصاحبھا كان دانیال بیتر الذي كان صدیقُا وجارا وشركة سویس جنرال أول شركة تبتكر الشوك

 .وقد تم دمج ھذه الشركة تحت رایة نستلھ الحقًا. لھنري نستلھ
 
- 

 
 :توّسعات   // -

 
 طرحت ١٩٣٨وفي العام .  الغذائي- میلو - طرحت شراب ١٩٢٠وفي العام. وسعت نستلھ دائرة خط منتجاتھا

فبعد مفاوضات بین لویس دابلز ومعھد القھوة البرازیلیة، والتي بدأت . - فیه نیسكا-أشھر قھوة في العالم 
 ، وكان الھدف منھا ابتكار منتجات جدیدة تساعد على التخلص من األبحاث والتجارب، تم طرح ١٩٣٠عام 

 .قھوة نیسكافیھ التي أحدثت ثورة في شرب القھوة حول العالم
 

ت نستلھ على ھذا األمر، وكانت فلسفتھا نابعة من أن في االتحاد وبنجاح فكرة الدمج مع شركات عدة ، ركز
لذا اندمجت شركة نستلھ مع طحان . قوة ، وأن قوة شركتین ناجحتین تعتبر أفضل من التنافس والتحارب

 .سویسري اسمھ جولیوس ماجي الذي اخترع الحساء المجفف سھل التحضیر والھضم، وضمتھ تحت لوائھا
 

 ٦ إلى ١٩٣٨ ملیون في العام ٢٠معاناة في الحرب العالمیة الثانیة وانخفضت األرباح من عادت نستلھ إلى ال
لكن فترة ما بعد الحرب، كانت بدایة مرحلة دینامیكیة . ، بعدما انعزلت سویسرا خالل الحرب١٩٣٩مالیین عام 

كانت قھوة نیسكافیھ من و. وتقّدم لنستلھ، ألنھا أضافت منتجات جدیدة ومختلفة، وفتحت بذلك أسواقًا جدیدة
 .أنجح منتجاتھا وأكثرھا استھالكًا

 
 
 
- 

 
 

نیسكافیھ ریكوري، وكوفي، میاه :  منتج من أشھرھا وأھمھا٨٥٠٠یبلغ عدد منتجات نستلة حالیًا أكثر من 
 ، سانتا ماریا، نیسكویك، میلو، كارنیشین، كارو، سیریالك، نیدو، نیسبراي، حلیب نستلھ Perrierبیرییھ 

Coffeemateنان ، الكتوجین، ماجي ، Maggi   عصیر لیبیس ،Libby's معكرونة بیتوني ، Buitoni ، 
، وأخیرًا ولیس آخر لوریال للماكیاج   Polo، بولو  Kit Kat، كیت كات  Crunchفریسكو، كرانش

L'Oreat.. 
 

 . في رأس ھنري نستلھ عامًا والدة فكرة ممیزة لمعت١٣٠تثبت شركة نستلھ یومًا بعد یوم، وبعد أكثر من 
 

وعلى الرغم من األزمات الكثیرة التي مرت بھا الشركة والتوسعات التي كانت تحتوي . إن كل شيء یبدأ بفكرة
على مخاطرة كبیرة، صمدت ومازالت تتصدر قائمة الشركات العالمیة في مجاالت عدة ، وكانت بحق مربیة 

 .أجیال المستقبل من الناحیة الغذائیة
 
 




  سنة٦٥:  دوالرات ـــ العمر١٠٥: یةالبدا
 

 " ....كنتاكي "



 من لم یتذوق طعمھ؟
 






















 
 


















 هل

 عمل في مزرعة 
 عندما أصبح في
 العاشرة مقابل 

 دوالرين في الشهر

لم يشك الكولونيل 
ساندرز لحظة في 

 سيكون له شأنأنه 
 كبير يوماً ما

 

















































حصل على 
الدكتوراه في 

 بالمراسلة القانون 
 من جامعة ساذرن

 ،في الطبخ
وهو الفن الذي 

 احبه
 من كل  قلبه

 منذ أن كان 
طفالً



















































 سعى بكل جوارحه 
 أن يكون إنساناُ 

 معروفاً  
 ورجالً كبير 

  القدر والقيمة

 بيع مطعمه 
بالمزاد العلني 

 ،  دوالر٧٥٠٠٠ مقابل
يكف ليسدد لم 

 ديونه

 أحلى ما في 
 الكولونيل أنه
 ال يفكر أبدا
 في اإلنسحاب
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 ان ھیوايكو 

 - یترجمھا المال.. ثورة في التفكیر -
 
 

كان ينام في 
 سيارته ليوفر
 ثمن الفندق

 وكان يحلق في
 حمامات محطات 

 المنتشرةوالوقود
 على الطرقات

 وكان ينظر 
 إلى المرآة ويقول

 يجب أن: "لنفسه 
 " تنجح يا هارالند 



 
فكل شركة اشتھرت أو تطورت یكون مفھومھا مبنیًا على . لكل إنسان ولكل شركة تعریفھا الخاص للنجاح

على الرغم من الصعوبات والعقبات والمنافسین والسوق ، وعلى ھدف واضح تسعى إلیھ نظریة معینة
 .والظروف

و على ھذا . ،   نريد أن نلفت انتباه العالم لمنتجاتنا’  ا زال مبنیاً  على أساسكان وم  LG Groupمفھوم 
األساس وھذا المفھوم، تطورت الشركة من بدایة متواضعة نسبیًا لتحتل مكانة مرموقة ومھمة في عالم 

 .التجارة الدولیة
 
 
 

- //  LG:  
LG Group كبر شركة في كوریا بعد شركتي وھي ثالث أ.  ما ھي إال مجموعة شركات كوریة جنوبیة- 

 وسمیت بعدھا Lucky Goldstar ومركزھا سیؤول ، وقد كان اسمھا سابقا  - سامسونغ - و  -ھایونداي 
وطموحھا أن تصبح مؤسسة لھا .  ولدیھا استثمارات ضخمة في الصین، اندونیسیا، وبریطانیا LG Groupبـ

 .- Coca Cola -و   - IBM -اسمھا الخاص بھا كشركة 
 

نشاطھا الرئیسي یعتمد على .  شركة متعددة ومختلفة النشاطات١٢تتألف المجموعة من حوالي 
وبعد صدور أوامر للشركات الصناعیة من . الكیمیائیات،اإللكترونیات،الخدمات المالیة والتجاریة العامة

 .لھواتف النقالةالحكومة الكوریة على تحدید نشاطھا ركزت ھذه الشركة على اإللكترونیات وأجھزة ا
 
 
- 

 
 

 :بدایات   // -
ھیواي أن یتوصل إلى تركیبھ بودرة -ان-یعود تاریخ الشركة إلى الحرب العالمیة الثانیة عندما استطاع كو

 لتصنیع كریمات للوجھ، وبعدھا ١٩٤٧ العام Lucky Chemical Companyلألسنان وبعد فترة أسس 
وبعد ..طة حتى كانت الشركة الوحیدة في صناعة البالستیكالشامبو ومعجون األسنان،ولم تمض فترة بسی

 .١٩٥٣نجاحھ أسس كو شركة تجاریة العام 
 

 لتصنیع المراوح بعدھا أصبحت الشركة ١٩٥٨وفي محاولة لمنافسة الیابانیین أسس شركة غولدستار العام 
، ١٩٦٦فزیونات عام ،و التل١٩٦٥  ، و البرادات في عام١٩٥٩األولى في تصنیع أجھزة الرادیو في عام 

بـاإلضافة لكونھا شركة تكریر . ١٩٦٩، الغساالت والمكیفات عام ١٩٦٨  المصاعد والساللم الكھربائیة عام
 بسبب ١٩٧٩و ١٩٦٢ في الفترة مابین Lucky Goldstarوقد ازدھرت أعمال . نفط خاصة في كوریا

 .ھیواي والرئیس بارك شونغ ھي العالقة الوثیقة بین
 
 
- 

 
 

 :إزدھار   // -
وقامت ببناء أكبر مصنع في العالم للصناعات  ،١٩٧٧بدأت الشركة بتصنیع المواد البتروكیمیائیة العام 

 .١٩٨٦البتروكیمیائیة في المملكة العربیة السعودیة العام 
 توسعت غولدستار بسرعة مستغلة العمالة الكوریة الزھیدة، بخاصة في ١٩٨٠ و ١٩٧٠وخالل الفترة مابین 

 Penny.&Sears J.C.ر اإللكترونیات تحت أسماء شھیرة كشركاتتصدی
وعلى الرغم من ارتفاع نسبة المداخیل من األجھزة اإللكترونیة التي تصنعھا الشركة ونموھا السریع، إال أن 
التنظیم اإلداري غیر الفعال للشركة أثر في نموھا وأضعفھا، ما جعل سامسونغ في المقدمة، كما أن أواخر 

ینات أضعفت الشركة بسبب عوامل عدة أھمھا زیادة أجور العمال وتقلب العملة الكوریة، ولكن بدایة الثمان
التسعینات شھدت تعدیالت لوضع أعاد الشركة للطریق الصحیح، بخاصة بعد حصولھا على خمسة في المائة 

 .١٩٩١ األمیركیة والمصنعة للتلفزیونات العام Zenithمن شركة 



 
 
- 

 
 
 

 :موكوو بون   // -
وفي السنة نفسھا تم توقیع . شھد اندماجًا بین شركة غولدستار وبین غولدستار لإللكترونیات١٩٩٢العام 

 وقعت شركھ الكي ١٩٩٤اتفاقیة مع شركة سامسونغ وذلك لتخفیض مصاریف األبحاث والتطویر، وفي العام 
 . للفحم - أولغا- في روسیا لتأھیل حقل  - ساكا-غولدستار اتفاقیة مع حكومة 

 في جامعة  وقد ترأسھا بون موكوو الذي تخرج . LG Group تحول اسم الشركة إلى ١٩٩٥وفي العام 
وھو یقول عن شعارھا أنھ یمثل . وعمل الكثیر للشركة وأوصلھا إلى مراحل مھمة. أوھایو في الوالیات المتحدة

 وفي كلمة وجھھا إلى موظفیھ مع  .LG Groupوجھًا باسمًا، وھو وجھ كل من یشتري أو یستخدم منتجات 
 والذي ١٩٩٧يجب أن نستخدم المصاعب والعقبات التي واجھتنا خالل العام  ’’:  قال١٩٩٨بدایة العام 

ويجب أن نتعلم دروسًا من األخطاء، فھي تدلنا . يعد من أصعب السنوات، ونعتبرھا كفرص للتفكیر واإلبداع
أدت  علینا تغییر بعض المفاھیم والعادات التي أدت بنا إلى مالذا يجب . يجب أال نفعله ونعمل به على ما

 .١٩٩٧العام 
 :يجب إن نقوم به اآلن ھو وأھم ما

 النظام المالي،ألن المال ھو الترجمة الحقیقیة لكل ما تطوير أن نّؤمن سیولة بشكل دائم لالستمرار و-١
 .نقوم به نقوم به من أعمال وھو الذي يدل على قیمة ما

 .یز على نقاط قوتنا بشكل أساسي ألن التركیز ھو أساس النجاحالترك-٢
 ‘‘ . أن نحدث ثورة في طريقة تفكیرنا-٣

 
 
- 

 
 

وبعدھا .  بتصنیع بعض توابع الكمبیوترLG Group أعطت شركة أبل للكمبیوتر الحق إلى ١٩٩٦وفي العام 
 . شركة مشتركة لتصنیع أجھزة الكمبیوتر الشخصیةIBMأسست مع 

 ناجحة على الرغم من الضعف الذي حصل لھا ، وعلى الرغم من التقلبات LG Groupركاتمجموعة ش
 ملیار دوالر، ٧٣العدیدة، وھي من الشركات التي خاضت مجاالت شتى، وبقوة وعزم، وصلت مبیعاتھا إلى 

 . دولة١٢٠ موظف وعامل في ١٢٦٠٠٠ولدیھا 
 
- 

 

]. تضاھي قیمة اإلنسان وكرامتهتصنیع منتجات عالیة القیمة[ فلسفتھا الرئیسة ھي   

 وخوض المجاالت العدیدة مھم جدًا شرط اكتشاف نواحي - التجارب تعلم اإلنسان -أنھا حكایة نجاح، فلسفتھا 
.اإلبداع فیھ والتركیز علیھ  




 كونراد ھیلتون
 ..!لم یجد غرفة فأسس سلسلة فنادق 

 



 

 سمعنا قد كنا ما ربما ولوالھا ، بحتة ادفةمص وجودھا أساس مرموقة فنادق لسلسلة عریق اسم ھیلتون
 وحققوا المجال ھذا في بقوة انطلقوا من أوائل من ھیلتون ویعد .وملحقاتھ الفنادق مجال في االسم بھذا

 .علیھ ُیحسدون ً عالمیا ً نجاحا

 
الوظائف التي خلقتھا ھذه المصادفة آلالف البشر تستحق االھتمام ، فسلسلة فنادق ھیلتون، 

 سلسلة من الفنادق في استرالیا و ١٨ في بیفرلي ھیلز في والیة كالیفورنیا، تملك حالیاً   ھا الرئیسيومركز
 في   franchise حق امتیاز١٨٠ فندقا في الوالیات المتحدة ، وأعطت ٣٤األورغواي ، وتدیر مباشرة 

 .مختلف أنحاء العالم
 
 
 الفنادق بكل ما  نشاطاتھا لتشمل قسما خاصا لتزویدولم تكتف ھذه السلسلة بإدارة الفنادق ، إنما توسعت 

یلزم حتى عملیات التصمیم والھندسة وتأثیث الفنادق كما تملك شركة كومباس لخدمات الكمبیوتر والتي 
تزود الفنادق ببرامج كمبیوتر متخصصة في إدارة وحجوزات الفنادق وتعتبر المیزانیة العمومیة لـ ھیلتون 

 . غرفة وجناح١٠٢٠٠٠ي مجال الفنادق وتملك من أقوى المیزانیات ف
 

- 
 

 :بدایات  //  -
 

 عندما كان كونراد ھیلتون ، وھو عضو ھیئة تشریع في والیة كالیفورنیا، ١٩١٩بدأت ھذه السلسلة العام 
انتقل . یحلم بأن یستثمر في بنك حیث كان ھاجسھ الرئیسي إن یكون لدیھ مصرف یكسب من خاللھ ثروة 

وعندما أراد أن ینزل في فندق لم یجد . ١٩١٩إلى تكساس حامال معھ حلمھ الكبیر العام كونراد ھیلتون 
 !لنفسھ مكانا یأوي إلیھ 

 .فقد كانت كل الغرف محجوزة وكانت معاملة الفندق غیر لبقة نوعا ما
 

ال  قرر في تلك اللیلة أن یدخل في مجعندما انتقل كونراد ھیلتون إلى تكساس حامال معھ حلمھ الكبیر
 دوالر من ٢٠٠٠٠ دوالر كان كل ما وفره ، واقترض مبلغ ٥٠٠٠الفنادق فما كان منھ إال أن جمع مبلغ 

 دوالر اقترضھ من بعض األصدقاء ، واشتري أول فندق لھ في سیسكو ١٥٠٠٠  البنك ، إضافة إلى مبلغ
 .في تكساس

ة الفنادق الذي برع فیھ وعشقھ وھكذا تحول كونراد ھیلتون من ھاجس االستثمار في بنك إلى ھاجس إدار
 فنادق في تكساس نفسھا، ھذه الوالیة التي رفضت ٧ سنوات حتى كان قد اشتري ١٠كثیرا ، ولم تمضِ  

 .فنادقھا أن تستقبلھ عندما أتى إلیھا
 
- 
 

 : تقنیات النجاح   // -
 

 المخاطرة ، االبتكار بھدف :یرجع كونراد ھیلتون نجاحھ في ھذا المجال الجدید كلیا علیھ إلى عوامل ثالثة 
ویقول أنھ لو وجد غرفة شاغرة في ذلك الیوم الذي أتى فیھ   والجودة، إضافة إلى الشعور بالتحدي، الّریادة

 .إلى تكساس لم یكن لیفكر في شراء فندق ، وھذا ما یبعث أحیانا إلى الدھشة
فمن تكساس . واحل الوالیات المتحدة ھذه العوامل الثالثة كانت الدافع إلى جعل فنادق ھیلتون على كل س

انتقل ھیلتون من والیة إلى والیة مساومًا ومفاوضًا بارعًا، واشتري من خالل ذلك فنادق درجة أولى في 
 .كالیفورنیا ، نیویورك ، شیكاغو وواشنطن ، وبذلك كان أول فندق یتوسع من الساحل

 
ھیلتون قناعة كانت سائدة في تلك األیام ، وھي ، وفي العام نفسھ زعزع كونراد ١٩٤٣كان ذلك في العام 

 ھذه النظریة تماما عندما أدار  أن أكثر من فندق واحد في منطقة واحدة للفندق نفسھ ال ینفع فغیر ھیلتون
استوریا إلى عائلة – سنوات أضاف فندق والدورف٦فندق بالزا وفندق روزفلت في نیویورك سیتي ، وبعد 



 فندق بالمرھاوس في - الرغم من الحرب العالمیة ونتائجھا   وعلى-١٩٤٥ي العام كما كان قد اشتر. فنادقھ
 ).حالیا شیكاغو ھیلتون" ( ذا ستیفنس" شیكاغو ، إضافة إلى أكبر فندق في والیة شیكاغو في ذلك الوقت 

 
 
- 
 
 
 

 :كان أول من طرح فكرة إضافة محل لبیع الھدایا في الفنادق //  -
 

، كما كان أول فندق ینطلق ٢٣/٦/١٩٤٧دق یدخل سوق األسھم في نیویورك أول فن" ھیلتون "وكان 
 في سان جان في بورتوریكو وفي ١٩٤٩ أول فندق خارج الوالیات المتحدة في العام  عالمیا ، ففتح

وھو أول من طرح فكرة إضافة محل لبیع الھدایا في " . ھیلتون العالمیة "  نفسھا تم إشھار  السنة
ذلك نابعا من حب كونراد ھیلتون الستغالل كل زاویة في الفندق ، وذلك في سبیل خدمة الفنادق، وكان 

 –كما كان أول فندق أمیركي یدخل السوق األوروبیة ، ذلك بافتتاح كاستیلنا ھیلتون في مدرید . الزبائن 
مطارات وذلك  من اقترح إنشاء فندق في ال كذلك كان أول. ، وفي اسطنبول بعد عامین ١٩٥٣أسباني العام 

 فندقا في ٣٧وقد افتتح ھیلتون إلى اآلن . ، عندما تم افتتاح ھیلتون مطار سان فرانسیسكو١٩٥٩في العام 
 .المطارات وفي مواقع إستراتیجیة 

 
 

 سلسلة فنادق ھیلتون في توسع مستمر تحت قیادة بارون ھیلتون، ابن المؤسس الرئیسي كونراد  ما زالت
 شخصا آخر اسمھ   وأورث ابنھ القواعد الرئیسیة للنجاح كما أن ھناك١٩٧٩ام ھیلتون، والذي توفى الع

 عاما من التجدد واالبتكار والجودة والمخاطرة ٧٩ستیفن بولنباخ ساعد كثیرا في التطور ، وورث االثنان 
 .ووضعوھا في تصرف فنادق ھیلتون

 
 
- 
 
 

 غرفة لھ في تكساس ، فقرر أن  اسم انتشر مصادفة ، ألن كونراد ھیلتون لم یجد ]ھیلتون[ 
وحكایة ھیلتون ھي أكبر دلیل على أن كل شيء . یساعد المالیین في إیجاد غرفة في جمیع أنحاء العالم 

 .بفكرة یدعمھا بعد ذلك الجھد والتعب والمخاطرة ودفع ثمن النجاح
 

 
 


 

Ingvar  kamprad 
 
 

 - بائع الكبريت والسمك واألقالم  -
 
 
 
 

 ‘ عبر أثاث منزلي ممیزحیاة عصرية  ’



ھو شعار مؤسسة إیكیا التي تعتقد بأنھ لیس ضروریا أن یكون اإلنسان غنیا لكي ینعم بأثاث ومفروشات 
 ٢٨ فرعا في ١٣٦ دولة و ٦٧ موزع في ٢٠٠٠الشركة التي یوجد لدیھا .ممیزة وبأسعار مقبولة جدا 

راد حّول حلمھ إلى واقع أثاث من خاللھ آالف دولة بدأت رغبة جامحة من قبل بائع كبریت اسمھ انغفار كامب
 .البیوت في العالم

 !ما قصة بائع الكبریت الذي تحول إلى ملیونیر 
 
 

- 
 
 

 :بدایات   // -
 

وموقعھا في قریة    elmtaryd في جنوبي السوید ونشأ في مزرعة اسمھا ١٩٢٦ولد انغفار كامبراد العام 
Agunnaryd وكان لدیھ الحس التجاري منذ  ن تكون لدیھ شركة منذ صغیرة في أ  كان لدى كامبراد رغبة ، 

 .نعومة أظفاره
بدأ حیاتھ في بیع الكبریت في منطقتھ ، وكان یقود عجلتھ وینتقل في أحیاء القریة لیبیع الكبریت بنشاط 

بـ  بأسعار زھیدة ویبیعھا  وبعد فترة بسیطة بدأ یشتري الكبریت بكمیات أكبر من ستوكھولم. وحیویة 
 .بأسعار مقبولة ، وعلى الرغم من ذلك كان یربح مبلغا ال بأس بھ

 السمك وزینة أشجار عید المیالد وبعدھا تخصص في بیع أقالم الحبر  من بیع الكبریت توسع وبدأ ببیع
 .الجاف وأقالم الرصاص

 
عدة من وبمسا.  سنة ومن خالل جمعة لبعض األموال ١٧ أصبح عمر انغفار كامبراد ١٩٤٣في العام 

قرر أن یفتتح مؤسسة صغیرة یكون فیھا سید نفسھ ویحقق حلمھ ، وبذلك استطاع الولد النشیط أن . والده
 ؟  Ikeaما معنى كلمة لكن.   Ikea: تكون لھ شركة أسماھا 

 :اختار كامبراد اسم إیكیا وذلك من خالل اختیاره لألحرف األولى من اسمھ واسم قریتھ على الشكل اآلتي
Ingvar – kamprad – Elmtary – Agunnaryd 

 
 
 
- 
 
 

 :خارج قوقعة قریتھ   // -
 

لم تكن البدایة بالسھولة التي توقعھا كامبراد ، ولكن بعد سنوات البدایة تلقي دعوة من الشركة التي تمده 
دة ، من خالل رحلتھ األولى خارج السوید تفتحت عیونھ على أشیاء جدی، بأقالم الحبر الجاف لزیارة باریس 

تعلم كامبراد الكثیر من خالل زیارتھ لباریس وكبرت أحالمھ .  یعلم عنھا شیئا مشاھد جدیدة وفرص لم یكن
 .بعدما كان متقوقعا في قریتھ

 
بعدما عاد كامبراد إلى السوید ضاعف من نشاطھ وبدأ بالزبائن واحدا واحدا، واإلعالن بشكل محدود في 

كما كان كامبراد یوصل بضاعتھ إلى .للبیع من خالل البرید" وجكتال" صحف السوید المحلیة، وتحضیر 
 . لبیع الحلیب ، والذي كان یستعملھ كامبراد أیضا في التوصیل إلى محطات القطارvanالزبائن عن طریق 

 
 
 
- 
 
 

 :توجـّھات حدیثة  // -
 



اري ، وراح یصنع  التي أضاف فیھا كامبراد المفروشات واألثاث إلى خطھ التج  السنة١٩٥٠شكل العام 
كان اإلقبال جیدا على الخط الجدید .  بعض المصنعین المحلیین في الغابات القریبة من منزلھ  األثاث من قبل

ولم تمضِ  فترة  .  الذي التزمھ ، و رأي من خاللھ نفسھ موزعا لألثاث والمفروشات على نطاق واسع
لتوقف عن بیع أي شيء أخر غیر األثاث ذي السعر وا.  فقط  قرارا بالتركیز على األثاث طویلة حتى اتخذ

 .وحین اتخذ ھذا القرار ولدت شركة إیكیا بالشكل الذي نعرفھ الیوم . المقبول والنوعیة الجیدة 
 
 

 طرحت إیكیا مفروشات منخفضة الثمن من خالل ١٩٥٢وفي العام  . ١٩٥١ إلیكیا العام   كتالوج صدر أول
 في السوید ، - المھولت - تم افتتاح أول معرض الیكیا في ١٩٥٣في معرض سانت إریك في ستوكھولم، و

 .وذلك لجعل النوعیة الجیدة للبضاعة في متناول الذین یریدون معرفة البضاعة قبل شرائھا
ومنذ ذلك الحین كانت إیكیا على موعد دائم مع التطور من خالل بصیرة انغفار كامبراد وبعد نظره وحبھ 

د والطموح الالمحدود، وقد ركز على الذوق السویدي ، واعتمد في الوصول إلى أكبر الدائم للتطور التجد
 .عدد من الناس عبر تصمیم لھ نكھة ممیزة وطابع خاص بھ 

 
وبعدما كان انغفار یعتمد بشكل رئیسي على مصنعي المفروشات في بلدتھ ، بدأت شركة إیكیا بتصمیم 

 .١٩٥٥وكان ذلك في العام . وتصنیع المفروشات واألثاث بنفسھا وبیعھا 
 
 
 
- 
 
 
 

 : فكرٌ  ممیز  //-
 

 لتجعل كل يوم أفضل من سابقه   وجدت إيكیا ’’ الدائم والذي لم یتغیر حتى الیوم  شعار انغفار كامبراد
 وفي كل خطوة في تطور إیكیا كان انغفار كامبراد یلعب دورا أساسیا ومھما لیدفع ‘‘  الناسوألكبر عدد من

 . األمام وبخطوات واثقة بإیكیا إلى
 

كان مغامرا ویحب كل ما ھو غریب ومتمیز كإقدامھ على استعمال مصنع ألبواب السیارات لیصنع فیھ 
مفروشات وأثاثا أو أن یجمع الزبون بنفسھ المفروشات واألثاث لذلك كان یبیع كل شيء مفككا في علب 

لك بإتباع بعض التعلیمات السھلة ، وھذه وذ وعلى الزبون أن یقوم بجمع كل القطع مع بعضھا بعضا ،
 . والغریبة على الناس ھي التي میزت إیكیا من غیرھا  الممیزة-وغیرھا الكثیر -األفكار 

 
وبعد .  ببیع المفروشات غیر المجمعة ، وكانت تبیعھا في صنادیق مسطحة ١٩٥٦وقد بدأت إیكیا العام 

 . للذین یأتون من مناطق بعیدة لزیارة إیكیا - المھولت - لمتجر   كبیر أضیف أول مطعم تزاید البیع بشكل
 

وبعد سنة حققت .  كانت إیكیا على موعد مع افتتاح ثاني متجر لھا في أوسلو في النرویج١٩٦٣وفي العام 
 كل  :( ومعناھا بالسویدي - ألت أي ھیمیت -نقلة نوعیة ومكافأة ممتازة ، وكان ذلك عندما أجرت مجلة 

 للجودة والنوعیة وحصلت الشركة على أعلى نسبة للجودة والنوعیة الممتازة  ، اختبارات) شيء لمنزلك 
 .وأرخص األسعار في الوقت نفسھ 

 
 ، لتقلیل فترة ١٩٦٥العام   - أخدم نفسك بنفسك -كالعادة أضافت إیكیا أفكار جدیدة ، ومنھا فكرة 

 .١٩٦٩جر في الدانمارك العام ثم تم افتتاح أول مت. االنتظار وزیادة السرعة في األداء 
 
 
 
- 
 
 



 
 
 

 :نحو العالمیة   //-
 

 -وفي أول خطوة ألول متجر إلیكیا خارج الدول االسكندینافیة ، افتتح انغفار كامبراد أول متجر لـ إیكیا في 
 ، سویسرا، وبعدھا كرت السبحة ، وكانت سیاسة انغفار كامبراد في فتح متجر عالمي كل  -سبرایتنباخ 

 تم افتتاح أول متجر إلیكیا في میونیخ في ألمانیا وبعد سنة افتتح ١٩٧٤وھكذا كان، ففي العام . تقریباسنة 
 في سنغافورة ، ١٩٧٨ في النمسا، و ١٩٧٧ في كندا ، و ١٩٧٦أول متجر إلیكیا في استرالیا ، وفي العام 

 في المملكة ١٩٨٣ا ، و  في فرنسا وأیسلند١٩٨١ في جزر الكناري ، و ١٩٨٠ في ھولندا ، و ١٩٧٩و 
 كان أول متجر في الوالیات المتحدة ١٩٨٥وفي العام .  في بلجیكا والكویت ١٩٨٤العربیة السعودیة و 
 في المجر ١٩٩٠ في إیطالیا والعام ١٩٨٩ في بریطانیا وھونغ كونغ، والعام ١٩٨٧األمریكیة تبعھ العام 

 .وفي بولندا
 

تحدیات كثیرة ، بخاصة أن الشركة كانت تتوسع بمعدل متجر ضخم واجھت " إیكیا"یشار ھنا إلى أن شركة 
 بخاصة  ھل ستنجح الشركة في التوسع والمحافظة على الجودة واألسعار،" ودارت التساؤالت . كل سنة 

أن أسواق الوالیات المتحدة إیطالیا وأوروبا الشرقیة تختلف عن األسواق في البالد االسكندینافیة وراھن 
 وضعھا ، وأثبت وجوده أكثر فأكثر ، ونافس   وتغیر اإلستراتیجیة التي ى تقاعد انغفار كامبرادالكثیرون عل

الكبار في كل الدول ، وتطورت الشركة بشكل ملموس بسبب عزیمتھ وإیمانھ بقناعاتھ وأفكاره الممیزة 
 .والتي تعتمد على السھل الممتنع

 
ة اإلمارات العربیة المتحدة وجمھوریة التشیك ، وبعد سنة  تم افتتاح أول فرع إلیكیا في دول١٩٩١في العام 

و في العام . تم افتتاح أول متجر في تایوان ١٩٩٤وفي العام . افتتاح متجرین في مالوركا وسلوفاكیا
 . في فنلندا ، مالیزیا ، وإسبانیا  متاجر دفعة واحدة٣ فتحت إیكیا ١٩٩٦

 
التي تدار بشكل مستقل كل ،  شركات إیكیا   لحقوق توزیع امتیازوتعتبر شركة إنتر إیكیا القابضة ھي المالكة

 شخص في متاجرھا حول ٣٣٤٠٠، ١٩٩٦ویعمل لدیھا ، وحسب آخر إحصاء للشركة العام . على حدة
 .العالم
 
 
- 
 
 

 في - سماالند -من أھم العوامل والظروف التي ساعدت في صقل شخصیة انغفار كامبراد نشأتھ في غابات 
ممزوجا بالطبیعة وألوانھا وجمالھا وتمیزھا ، وھذا ما انعكس   ، ما أكسبھ وعیا وإدراكا ویدجنوبي الس

 .بشكل كبیر على بناء صورة شركتھ 
 
 

 یعمل بجھد متمیز وكان مقتصدا ومتعاونا إلى أبعد الحدود ودائم البحث  ویعد انغفار كامبراد إنسانا نشیطا
وحتى یومنا ھذا ما زال انغفار كامبراد یلعب دورا مھما . ثعن حلول أفضل في عالم المفروشات واألثا

وفعاال كرئیس لمجلس إدارة إیكیا ، فھو ینتقل من قاعات االجتماعات إلى المصانع لیتابع عن كثب طریقة 
وجودة تصمیم وتصنیع البضاعة ، إلى زیارة المتاجر والتواصل مع الزبائن بشكل دائم في جمیع أنحاء 

 .العالم
ولوال طریقة .  ترى أن بدایة اإلنسان لیست مھمة ، إنما ما الذي یفعلھ بعد ذلك ھو ما یحدث الفرق وھكذا ،

 .تفكیر انغفار كامبراد وعزیمتھ وجھده المتواصل لما تحقق إنجازه على الرغم من بدایاتھ المتواضعة جدا
 
 
- 
 



عل مؤسستھ من أكبر مؤسسات تصمیم  قھر الظروف وسار في المقدمة لیج ..مـُلِھـٌم ]  انغفار كامبراد[ 
 .وتصنیع وبیع األثاث في العالم

 
 
 
 




ACER 
  تایوان- بیل غیتس -ستان شیھ 

 
 

ويعد هذا الجهاز األكثر تطوراً في العالم ، . ال شك في أن جهاز الكمبيوتر من أهم اختراعات القرن العشرين
سسوارات جديدة تجعل من هذا اآللة أذكى وفي كل لحظة هناك أفكار جديدة تطرح واختراعات جديدة وإك

 .وأذكى ، حتى أصبحت المنافسة في هذا المجال من أشرس المنافسات 

لكن من حسناتها بروز نوابغ أغراها هذا الجهاز فأضافوا الكثير إلى هذه الصناعة ووصل الكمبيوتر إلى 
 .جميع الناس في كل األقطار 

 
 

 شركات تصنيع ١٠ت التايوانية المصنعة للكمبيوتر ، وهي بين أهم من أهم الشركا)) ايسر (( تعتبر شركة 
وقد استطاعت في . في تايوان  Hsichihالسابع ، ومركزها : ترتيبها بالتحديد. أجهزة كمبيوتر في العالم 

 مكتباً في ٨٠لدى الشركة .  في الواليات المتحدة في عالم الكمبيوتر٢فترة وجيزة أن تكون الشركة رقم 
 دولة ، وبلغ مدخولها العام ١٠٠ موظف ، ووكالء في أكثر من ١٥٠٠٠لة ، ويعمل لديها حوالي  دو٣٨

 . ماليين دوالر ٢,٥ مليارات دوالر ، مع ربح صاٍف تجاوز ٣،٢ حوالي ١٩٩٤  في عام
 
- 

 
 

 : بدایة  -
ة من ومؤسسها الرئيسي شخص يدعي ستان شية الذي جمع مع أربع. م ١٩٧٦تأسست الشركة في العام 

ستان شية وهو الرئيس .  دوالر ٢٥٠٠٠ مبلغ - مزارعي الكمبيوتر -زمالئه كانوا يسمون أنفسهم 
 في شركة يونيون اندستيال كوروبويشن وخالل عمله هناك ١٩٧١الحالي للشركة بدأ حياته المهنية العام 

 .استطاع أن يصمم ويطور آلة حاسبة متطورة 
 
- 

 
 

 :تطور   -



 ساعد في أنشاء كواليترون ، حيث كان قائد المجموعة التي اخترعت أول ساعة ١٩٧٢وفي أواخر العام 
 أسس ستان شيه مع أصدقائه شركة مالتي تيك انترناشيونال ١٩٧٦وفي يونيو العام . بشكل قلم 

وتخصصت بصناعة أجهزة الكمبيوتر الشخصية ، )) أيسر (( كوربوريشن ، والتي سميت في ما بعد شركة 
 الكمبیوترسوقت الشركة أجهزة .  مليارات ٦ حوالي ١٩٩٦ه استطاعت المبيعات أن تبلغ العام وتحت إدارت

 إلى العالم أجمع ،ما جعلها الشركة اآلسيوية الوحيدة وغير اليابانية التي استطاعت أن تكون بين الشخصیة
 . موظفاً ١١و دوالر وخمسة شركاء ٢٥٠٠٠ شركات كمبيوتر في العالم ،بعدما بدأت بمبلغ ١٠أول 

 
- 

 
  :  آیسر -

 ٣٠٠٠حيث درب أكثر من   MicroProcessor Training Center ١٩٧٨أدار ستان شية العام 
لنشر علوم وأفكار   The Microprocessor Bulletinمهندس من تايوان خالل سنتين كما تم إصدار 

 Acer تم تأسيس ١٩٨٥تم طرح منتجات كمبيوتر متميزة ، وفي العام . الكمبيوتر في تايوان 
Land   وفي السنة نفسها كانت للشركة . وهي عبارة عن سلسلة محالت كمبيوتر تجاوز عددها المئة

 ، وهي كلمة التينية متعددة ١٩٨٨العام  ]Acer [ تم تغير اسم الشركة إلى . فروع في ألمانيا واليابان
 .سوق األسهم )) ايسر  (( ، وفي العام نفسه دخلت] فعل ، دقيق ذكي ، وقاطع [ المعاني 

 
- 

 
  : طموٌح و إنجاز  -

. أسرع جهاز في العالم )) ايسر (( كان طموح ستان شيه جارفاً وكان يحب الشهرة ويريد أن يجعل من 
و إضافة إلى عمله .السرعة هي هاجسه الدائم وكل األبحاث منصبة على جعل الكمبيوتر أكثر سرعة 

 Multi Super Highway Corridor منها مستشار أساسي فيكرئيس للشركة يشغل مناصب عدة ،
Advisors   .وقد أعطى جوائز تقدير إلسهاماته الفعالة في مجال الكمبيوتر ، واحدة منها من 

Asia Week   واختارته مجلةBusiness Week  ١٩٩٥ مديراً في العالم لعام ٢٥كواحد من أفضل . 
 .ثمرين أنه أحد عباقرة آسيا المست: وقالت عنه

ظهرت صورته على أغلفة المجالت االقتصادية والتجارية كشخصية مرموقة ،وقد تم تكريمه من قبل لجنة 
وكان قد  . ١٢/١/١٩٩٨األساتذة والطالب في مدرسة مارشال ، وتسلم الجائزة الدولية للتميز اإلداري في 

ل السنوات الخمس عشرة األخيرة كأحد أفضل المديرين خال  Executive Digestتم اختياره من قبل مجلة 
. 

 
وفي  . ١٩٩٥العام   International CEO of the yearكما أعطته مجلة فايننشال وورلد جائزة 

وتسلم جائزة القدوة وهي جائزة أشخاص يعتبرون  . ٩٥للعام   CEOالسنة نفسها تم اختياره كأفضل 
 شخصاً يجب أن ٢٥قالت عنه انه أحد   Fortuneوكانت المجلة العالمية الشهيرة . قدوة مهمة لآلخرين 

وقد استطاع أن يجعل شركته تتخطى شركات يابانية . تتعرف إليه إذا كنت تريد أن تعقد صفقات في آسيا 
 شخص األكثر تأثيراً في تاريخ الواليات ١٠٠أنه يعتبر واحداً  من   Micro Timesكبرى ، وقالت عنه 

 .المتحدة في مجال نظم المعلومات 



 
 
- 

 
ستان شية بدأ بداية متواضعة ولكنة . حصل ستان على ميداليات ال تعد وتسميات كثيرة وجوائز عديدة 
. ويعطيه هذا الموضوع سعادة غامرة . أصبح شبة بطل قومي من تايوان أوجد الوظائف آلالف التايوانيين 

التعامل مع الكمبيوتر أسهل ومن خالل رغبته في جعل الكمبيوتر أسرع فأسرع ، وفر وقت الناس وجعل 
 .والحصول على أفضل النتائج في وقت أقل 

 
 

- 

 
 

 .حكاية نجاح لحافز شخصي خدم الماليين وال يزال  ] ستان شيه[ 
 


 

 ..!طفل یتیم تبنتھ عائلة من الملجأ
 -مبتكٌر من نوٍع نادر -

 
 
 

جأ ، مبتكرًا من نوع نادر أسھم بشكل فعال لم یكن أحد یتوقع أن یصبح الطفل الیتیم ، الذي تبنتھ عائلة من المل
في نھضة الحاسب اآللي وتطّوره وجْعِلھ من األساسیات في حیاة اإلنسان ، ما جعل االستغناء عنھ في عصرنا 

 .الحالي أمرًا صعبًا أو حتى مستحیًال 
 شكل معھ مؤسس شركة أبل ماكنتوش للكمبیوتر بالتعاون مع ستیف وزنیاك ، الذي] ستیفن جوبس [ انھ 

 .ثنائیًا رائعًا ظھر تأثیره جلیًا في تطور الكمبیوتر 
 
 
- 

 
 ) سبقھ إلى ذلك ستیف وزنیاك(* أبل  على الرغم من أن ستیف جوبس لم یكن المخترع ألول كمبیوتر شخصي لـ

لثمار إنما یعتبر األب البدیل الذي غزا باستمرار فكرة الكمبیوتر الشخصي ، وأوصلھ إلى مرحلة النضج وقطف ا
فلو لم تكن ھناك حماسة وتصمیم . كان وزنیاك األب الذي أنجب ، وكان جوبس األب الذي رّبى : باختصار. 

 ، لكان ھناك كالم آخر ومختلف عن شركة أبل والدلیل على ذلك ما قالھ ریجیس -١-لدى جوبس لتسویق أبل 
ال أنكر أن وزنیاك ھو الذي صمم آلة أبل ،  ’’: ماكنا الذي كان یعمل مراسًال صحافیًا لشركة أبل في بدایاتھا 

ولكن لوال ستیف جوبس لكانت ھذه اآللة قابعة في محالت التسلیة ونوادي الھواة كان وزنیاك محظوظًا لمشاركتھ 
  .،، مبدعًا كـ ستیف جوبس

 
 
- 

 
 !من ھو   //-



تكون قلب صناعة الحاسب  في كالیفورنیا ، التي شاءت المصادفات أن ١٩٥٥ -ولد ستیفن جوبس في فبرایر
كان جوبس یتیم األبوین ، وكان محظوظا ألنھ أصبح ابن بول وكالرا جوبس بالتبني ، نشأ . اآللي في ما بعد 

في الستینات وكان سلوكھ متأثرًا إلى حد بعید بالظروف التي كانت تسود تلك الحقبة من التاریخ من ثورات 
أثر فیھ تمامًا ، وكان ممكنًا أال نسمع بستیفن )) ماونتن فیو (( وضغوط ، وبالتالي فإن وجوده في منطقة 

فالمحیط الذي عاش فیھ كان لھ أثر في أحالمھ وشخصیتھ ، وبالتالي في . جوبس لو انھ ولد في أوماھا مثًال 
 .النتائج التي حققھا 

 
 
- 

 
 
 

 :كان مختلفاً   //-
التي شكلت جزءًا مھمًا " بركیلي " ، " كروزسانتا "، " ایزالین"، "  أشبوري-ھایت "شھد جوبس عصیان 

وشّكـل الشعر الطویل ، الماریجوانا والصندل جزءًا مھمًا من أعمال وتجارة . من وادي سیلیكون الغامض 
إذ كان منعزًال ، )) ھوم ستید ھاي (( وادي سیلیكون ، وكان ینظر إلى جوبس على أنھ أحد الثوار في مدرستھ 

غریب . وال أصدقاء ، وكانت لدیھ نزعة ضد المعتقدات الدینیة ، وكان ضد الكنیسة ووحیدًا من دون أصحاب 
یرید أن تسیر األمور حسبما یرى ، وقد تبعھ ھذا السلوك . األطوار ھذا لم یستطع التفاھم مع غیره من األوالد 

 .إلى أبل في ما بعد 
 
- 

 
 

أحدھم كان ستیف وزنیاك ، والذي . ن ھم أكبر منھ عندما كبر وأصبح في الثانویة العامة كان یحب االختالط بم
العلبة (( كان یكبره بأربع سنوات ، كان جوبس یحب االلكترونیات ، وغمره الفرح عندما صمم مع وزنیاك 

وقد صممھا وزنیاك ، وباعھا . التي كانت تساعد على تخفیض رسوم الھاتف للمكالمات البعیدة )) الزرقاء 
 ٢٠(  سنوات عندما أسس جوبس ٣كانت ھذه بروفة لما حصل بعد . انویة العامة جوبس عندما كان في الث

 ودخل جامعة رید في ١٩٧٢وقد تخرج من المدرسة العام )) أبل (( شركة )  عامًا ٢٤( وزنیاك  و) عامًا 
 .ولیبحث عن المستقبل الذي یحلم بھ)) أتاري (( أوریغون وترك الجامعة بعد أول فصل لیعمل في شركة 

 
- 

 
 
 

 :أبل  // -
 على مساعدات مالیة للقیام بمھامھا ١٩٧٨وحصلت في العام   ،١٩٧٦ / ٤/ ١للكمبیوتر في )) أبل ((تأسست 

أول شركة كمبیوتر )) أبل (( لم تكن .  عندما طرحت اسھمھا للعامة ١٩٨٠، ألن الشركة عانت مالیًا حتى العام 
ولم  . ١٩٧٤عن جھاز للھواة تم تسویقة عبر البرید العام  أول كمبیوتر وھو عبارة ٨٨٠٠، فقد كان ألتیر 

واستطاع . یكن التیر كمبیوترًا شخصیا ناجحًا ألنھ لم یكن باستطاعة المبرمج ان یخزن ویسترجع المعلومات 
الذي یحتوي على  )) ٢أبل ((  تم طرح جھاز ١٩٧٧وفي العام . أن یصل إلى المستھلك )) ١أبل (( جھاز 

وكان الجھاز یحتوي على شاشة ملونة ولوحة مفاتیح ومكان لوضع )) أبل (( ي عرفت بھا المواصفات الت
 .األقراص 

 
استطاع جوبس ان یغیر نظرة الخبراء إلى الكمبیوتر الشخصي ، الذي كان یعتبره معظمھم ، وبینھم 

IBM  وكان جوبس جھازًا للھواة ، وال یمكن أن یجتذب عامة الناس ، ولم یھتم جوبس و وزنیاك ألحد ، 
وتظھر ضخامة ما . یعتقد بأن ھناك سوقًا مھمًا لھذه اآللة على الرغم من كل ما كان یدور حولھ من اعتراضات 

فقد باع جوبس سیارتھ الفولكسفاغن واقنع وزنیاك . قدمھ جوبس لعالم الكمبیوتر من خالل عالقتھ مع وزنیاك 
 دوالر كان كل ما یملكانھ لكي یصنعا ١٣٠٠ال على مبلغ لكي یحص ) HP( الحاسبة وماركتھا  بأن یبیع آلتھ

 )) .. !أبل (( أول جھاز 
 



ولم یقتنع احد بھذا الجھاز في البدایة ورفض جوبس ان یعطي )) أبل (( قرر وزنیاك أن یبیع حقوق تصمیم 
ین من كان جوبس شخصیة استبدادیھ أوتوقراطیة على الرغم من أنھ كان في العشر. حقوق التصمیم ألحد 

أما وزنیاك فكان یرید أن یرى فكرتھ تولد ، حتى . عمره ، وصمم على أن یوصل الكمبیوتر الى السوق بنفسھ 
أما . كان وزنیاك عالمًا ومھندسًا متفانیًا ولكنھ لم یكن مبدعًا وخالقًا . لو أراد أن یعطي ھذه الفكرة لآلخرین 

وقد عاني الكثیر قبل أن یقبل وزنیاك ان . ى ما علیھ اآلن إل)) أبل (( جوبس فھو المبدع والخالق الذي اوصل 
 جھازًا لمحل یحتوي على ٢٥فیما باع جوبس )) أبل (( یبیع آلتھ الحاسبة وصرف المال على أول جھاز لــ 

 .ألعاب للتسلیة 
غ ، ولم وجعل غرفتھ مخزنًا ، وغرفة الجلوس مكانًا للتحمیل والتفری حول جوبس كاراج منزلھ إلى ورشة عمل 

فقد حولھ إلى مصنع صغیر بأسلوبھ االستبدادي . یكن المكان منزلھ ، انما منزل العائلة التي تبنتھ وحمل اسمھا 
وساعده سلوكھ ھذا على تحقیق اشیاء كثیرة لعالم الكمبیوتر فلوال ھذا السلوك لم یكن . ولیس بالتراضي 

ھ بالتبني بتحویل منزلھم الى ورشھ عمل یتم فیھا جمع وزنیاك لیرضى ان یبیع آلتھ الحاسبة ، أو أن یقبل اھل
 .المعدات واآلالت حتى من دون أن یسألھم 

 
- 

 
 

  :عكس التوقعات // -
والصحافة IBM تعرض جوبس و وزنیاك لضغوط كبیرة في أواسط السبعینات ، كثیرون توقعوا لھما ، ومنھم 

للحصول على المال ، تم تطویر آلتھما وتسویقھا في ظل ، الفشل ، وواجھ االثنان االنتقادات ، وعانا الكثیر 
 .ظروف واعتقاد سائد بأنھ لیس ھناك سوق للكمبیوتر الشخصي

والتي كانت من اشد المعتقدین بأنھ لیس ھناك مجال أو سوق )) انتیل (( ومن سخریة القدر أن شركة 
ركة تعلم أن اختراعھا ھذا ھو ولم تكن الش Microprocessorللكمبیوتر الشخصي ، طرحت اكتشافًا ھو 

 .الذي جعل الكمبیوتر الشخصي من األساسیات ومتوافرًا ومرغوبًا فیھ من الجمیع 
 

حتى نوالن بوشنال مخترع )) أبل ((  رفض جمیع الكبار في صناعة الكمبیوتر قبول عروض وزنیاك لتبني فكرة
ًا ولم یقتنع بھا ابدا على الرغم من أن وزنیاك تمام)) أبل ((  ألعاب الفیدیو ومؤسس شركة أتاري ، رفض فكرة 

كان شعور . في بدایاتھا للحصول على الدعم المالي ، لكن بوشنال رفض )) أبل (( عرض علیھ شراء شركة 
. فلم یتصور احد انھ یمكن ان یكون ھناك سوق للكمبیوتر الشخصي   IBMوقناعة بوشنال ھما ایضا قناعة 

كان یبحث عن عالم جدید یرید اكتشافة كما . تیفن جوبس ، أن یثبت صحة احالمھ وكان ھذا دافعًا وبخاصة لس
وھنا تجدر االشارة إلى أنھ لوال ھذا الرفض لما ازدادت عزیمة جوبس وتصمیمھ . اكتشف كولومبوس امیركا 

 .لتحقیق مراده وأحالمھ 
 

دھما فكرة أو علم عما وصل إلیھ عانى الشریكان الكثیر ، وحسنتھا أنھما فكرا عكس التیار ، ولم یكن عن
لم یكن جوبس و وزنیاك على علم بحجم . لذلك فإنھما ذھبا بتفكیرھما الى حیث لم یذھب الخبراء . الخبراء 

ومن یعلم لربما كان عامل عدم الخبرة ھذا ما دفعھما للتفكیر . المخاطرة الكبیرة ، كما یحسھ ویراه الخبراء 
لم یكن لدى االثنان شھادة جامعیة ولم یعیرا اكثر المتعلمین . جم المخاطر بشكل مغایر ، وبشكل ال یعرف ح

اھتمامًا عندما كان یقول لھما ھؤالء انھ ال یوجد سوق للكمبیوتر الشخصي ، وقد نصحھما الكثیرون باالبتعاد 
 .عن أفكار المغامرة ، لكن جوبس لم یسمع ، وتبع حدسھ وقناعتھ 

 
 سنوات ، وكان ھذا صاعقًا للشركات ٥ ملیارا خالل ٣٠ اللذان خلقا سوقًا بلغ ھذا الحدس وھذه القناعة ھما

تتكلم  IBM كانت .  ملیارا ٣٠ سنة للوصول إلى ٣٠والتي احتاجت إلى   Mainframeالتي كانت تبیع الــ 
 IBM بدأ اھتمام ١٩٨٠ولكن في العام   Main Frameبشكل سيء عن الكمبیوتر الشخصي وذلك لحمایة 

وقد كانت إرادة جوبس ھي . الطریق )) أبل (( كمبیوتر الشخصي وطرحت واحدًا یحمل اسمھا ، بعدما مھدت بال
 .التي أثبتت للجمیع أنھم على خطأ وغّیر الطریقة التي تعامل معھا الجمیع مع الكمبیوتر الشخصي 

 
- 

 
 

 :تعانق السماء ح وانجازاتنجا  // -



 -٢ - برنامج كمبیوتر لــ أبل١٤٠٠٠ تمت كتابة ١٩٨٢وفي العام .   -٢ - أبل   جھاز١٣٠٠٠٠ أبل  باعت
 لوال   أبل بأن تطرح جھازًا متوافقًا مع)) أي بي ام (( وفي الحقیقة نصح الخبراء .  أبل العالم لفترة  وحكمت

 .الخطأ الذي ارتكبتھ برفضھا فكرة التوافق مع كمبیوترات أخرى 
 حتى أنھ تم طرح أشكال عدة لكمبیوتر   أبل كان من استعمال نظام تشغیلمنعت شخصیة جوبس االستبدادیة أیًا 

وأحست الشركة بخطئھا في أواسط الثمانینات  ) . -٣-لیزا ، ماكنتوش ، وأبل (  ال تتوافق مع بعضھا بعضًا  أبل
 منذ أن  دوالرًا ، وكان أفضل عرض٢٢ سوق األسھم وبیع السھم بـ  دخلت أبل. لكن ذلك كان متأخرًا جدًا 

 . م١٩٩٢ ملیارات في العام ٧ ووصلت مبیعات أبل الى ١٩٥٠سوق األسھم العام )) فورد (( دخلت شركة 
 
- 

 
فـ وزنیاك كان . وكل ھذا بفضل بصیرة ستیفن جوبس ودعم ستیف وزنیاك على الرغم من االختالفات بینھما 

 .  Hewlett Packard لیتزوج ویعمل لشركة ١٩٧٠طالب ھندسة ترك الجامعة في بدایات 
)) . أتاري (( بینما كان جوبس یتیمًا ولم تكن لدیھ أیھ ثقافة أو خبرة تقنیة سوى ستة أشھر قضاھا في شركة 

 وكان النقص في ١٩٧٦في العام )) أبل (( ولم تكن لدى االثنین أیھ خبرة في إدارة األعمال عندما أسسا شركة 
 السوق ، عامًال في نشوب المشكالت شبھ الیومیة في الصراع ألجل الخبرة ، المصادر المالیة وعدم القبول في

 .البقاء واالستمرار 
 وفي الصراع من أجل الحصول على المال ١٩٨٠كانت فكرة اإلفالس وارده في أي وقت حتى أواخر العام 

. شركة  والذي وضع رأسماال في ال١٩٧٧رأس إحداھما مایك سكوت العام  )) أبل (( تعاقبت إدارتان على 
وعند ترؤسھ للشركة لم یعط سكوت ، ستیف جوبس ، أیة مسؤولیات مما أغضبة وسألھ عن السبب فكان 

وسبب ھذا انقسامًا في الشركة دفع . جوابھ لھ إنھ ال توجد لدیھ أیة خبرة وال یصلح أن یكون مدیرًا فعاًال 
 .سكوت إلى االستقالة وأصبح بعدھا جوبس رئیسًا للشركة 

 
 ملیون دوالر ، ١٥برأسمال قدره   Nextوأسس شركة جدیدة اسماھا )) أبل (( موح جوبس عند لم ینتھ ط

وقد أدھش العالم عندما قام بعقد صفقات عدة بدأھا بصفقة مع روس بیروت . واجتذب معھ عددًا من الممولین 
وكان   Canonابانیة  ملیون دوالر إلى الشركة الی١٠٠بعشرین ملیون دوالر ، أعقبھا بتأمین رأسمال قدره 

 .أثمر عن مبیعات تقدر بمالیین الدوالرات   Nextو   IBMأھم العقود تعاونًا بین 
 
 
- 

 
 !باحث عن ھویة  // -

بحث خالل صباه عن أسرار الكون ، وذھب إلى . كان لدى ستیفن جوبس حب لالكتشاف الدائم واكتشاف ذاتھ
ء التجاوزي كان یبحث عن معنى لحیاتھ ورغبة جامحة في الھند بحثا عن ماھاریشي یوغي ، أستاذ االسترخا

 .، وكان نباتیًا   LSDمعرفة أھلھ الحقیقیین تعاطى الماریجوانا 
كان یبحث دائمًا عن الشعور بالقبول من اآلخرین وذلك عن طریق الماورائیات ، أو طریقة العیش أو فرصة 

 .بول عن طریق العمل الذي اختاره ولحسن حظ عالم الكمبیوتر والتكنولوجیا كان الق. عمل 
 
- 

 
كان . كان استبدادیًا ویسعى إلى الكمال وبالنسبة إلیة كانت الطریقة الوحیدة الصحیحة للتفكیر ھي طریقتھ فقط 

ال یحترم السُّـلم اإلداري في الشركة ، وفي كثیر من األحیان كان ال یأبھ لقرارات مجلس اإلدارة إذا كان مقتنعًا 
 .لھدف كان المھم عنده وال یسأل عن الثمن ا. بفكرتھ 

 
كان ال یحمل شھادة ، ومن دون مھنة ، . كانت األزمات في حیاتھ ھي دافعھ المستمر إلى االبتكار والتطویر 

كان یبحث بشكل دائم عن النیرفانا كان . ومن دون عمل ، ومن دون أصدقاء ومن دون مال ومن دون عائلة 
ودفع ثمن تعبھ وكان في بدایاتھ . ة أبل ھي ھویتھ وعملھ ورغبتھ وحب وھیامھ یبحث عن ھویة ، وكانت شرك

یرجو الناس أن تقرضھ بعض المال لتحقیق حلم غیر أكید وغیر مضمون كما كان یرجو الدائنین أن یصبروا 
 .علیھ كي ال یعلن إفالس الشركة 

 



واستمر في  . ١٩٩١ / ٣ / ٢٠في تزوج من لورنس بوویل  . ٣٤ظل ستیفن جوبس عازبًا حتى أصبح عمره 
ابتكاراتھ وأفكاره المدھشة التي تأثر بھا الجمیع وأصبح بعدھا شخصیة شھیرة تھافتت علیھا الصحف 

 .والمجالت 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

 أكثر - تایم - واختارتھ مجلة ١٩٨٩ العام ١٩٩٠ إلى ١٩٨٠ شخصیة العقد من Incاختارتھ مجلة 
 في الوالیات Fortune 500األسرع في دخول )) أبل((ختیرت شركة وا. ١٩٨٢الشخصیات مخاطرة العام 

 .المتحدة
 
 
- 

 
 

ستظل بصمات ستیفن جوبس واضحة على عالم الكمبیوتر والطباعة خاصة من جھة توفیر الوقت واإلبداع في 
 .العمل

 .وھكذا فقد أبدع جوبس من دون أن تكون حولھ أیة ظروف تساعده للوصول إلى ما وصل إلیھ




  نغ كامب مؤسس شركة جیلیت العالمیةكی
 

 وراء األفكار العظیمة البساطة
 

 .. ومحاوالت كان مبدعا ولھ عدة اختراعات.. رجل فقیر .. جیلیت 
 

) الفلینة ( في مصنع لصناعة غطاء األنبوب  كان یعمل في أواخر األعمال التي دار بھا.. فكرة شركة وبدایتھا 
 .. یصنع أو یبتكر ھذه الفكرة  استطاع أنوكان صاحب المصنع مبتكرا حینما

 
 .. مرة واحدة ثم یرمیھا نصح جیلیت أن یقوم بصناعة آلة یستخدمھا اإلنسان

 
 .. فقام جیلیت یفكر في األمر ألشھر

 
 .. قوائم یومیة باألشیاء التي یستخدمھا بشكل یومي ویرمیھا ویكتب

 
في .. بشكل مضن ومجھد ..وھو یحلق ذقنھ .. ة  سن٤٠كان جیلیت قد بلغ من العمر  .. ١٨٩٥وفي صباح 

 ..  أنشات وتشكل خطرا على الوجھ والذقن٣طولھ  موس
 

 " كالقناص یحاول تحویل كل ما یراه إلى فرصة لتحقیق ما قال لي بنتر كان عقلي: " قال جیلیت 
 

 ! بذھنھ أن یبتكر شفرة حالقة ناعمة وتستخدم لمرة واحدة أو مرتین وطرأت



 
 .. فكرةال فنجحت

 
 ..  سنة٤٨ وكان عمره ١٩٠٣بدأت البیع عام 

 
 .. ولكن مع اإلصرار والعزیمة.. سنواتھا األولى  فشلت الشركة في

 
كما أن نسبتھا ..  بالمائة من أرباحھا من السوق الخارجیة ٦٠وتبلع .. دولة  30 أصبحت تبیع اآلن في أكثر من

..% ٦٧الوالیات المتحدة  من سوق



  من خارج الكتاب إضافيةقصة 
 

 ..الیأس فتى ال یعرف...أدیسون
 
 

.... اشعرتنى انى اھم شخص فى الوجود  .... ألنھا كانت تحترمنى وتثق فى...ان امى ھى التى صنعتنى  "
 " اخذلھا كما لم تخلنى قط فأصبح وجودى ضروریا من اجلھا وعاھدت نفسى أال

 
رأسھ الكبیر یوحى بمشكلة ..رمادیة ال ترى فیھا شئ  خضراءعیونھ ..... وقفت امام صورة لطفل فى الرابعة 
  !!!!...... استطاعتھ الكالم لشخصتھ فى الحال على انھ متأخر نوعا ما تكوینیة اذا اضفتھا الى عدم

ال تستطیع ان تقفز مرحلة الطفولة الى الشباب  ادیسون مع..... لسانھ فجأة فكان ال یتحدث اال سائال ثم انطلق
  .كانت لھ ام غیر عادیة ربما إلن.... یكن طفل عادى فھو لم 

 
وتوماس .... مدرسة تھتم باألدب والقراءة  -  امھ–نحن فى الثلث األخیر من القرن التاسع عشر وھى 

انھ ال یكف عن ..ولكنھ لیس ككل األطفال ... طفل ٣٩مع  الصغیر ذھب الى المدرسة ذات الفصل الواحد
 شھور لم تكتمل اعلن مدرسھ انھ طفل ٤وبعد ..... انتباھھ اشیاء غریبة جدا  ویلفت..... المالحظة والسؤال 

 .....متأخر غیر طبیعى
وتنمى بداخلھ ... بنفسھا فى البیت ولم یغب عن األم المشكلة فقامت بسحب توماس من المدرسة وبدأت تعلمھ

 .كل انجاز  سنتات عن١٠حب الدراسة واقتصر دور ابوه على منحھ 
 

واألغرب ھو اختیار ...العجب   عجیبا ان نتحدث عن انجازات طفل فى الحادیة عشرة ؟؟؟؟ اعجب منالیس
 قراءة كل كتاب فى: الصغیر مشروعھ األول  ( ادیسون اسمھ بالكامل توماس الفا(لقد بدأ آل ..نوع اإلنجاز 

المراقبة بتوجیھھ فى القراءة  ألموقامت ا..... وھذا المبنى كان بیتھم الذى یحتوى على مكتبة كبیرة ..المبنى 
ولوال ان صوتھ كان حادا او ...الشعر جدا واألدب  الى التاریخ والعلوم اإلنسانیة حتى لقد احب توماس

  ..... وكانت ھذه بدایة الطریق الى التعلیم الذاتى...... اتجھ الى التمثیل  ربما" مسرسع " بالتعبیر الدارج 
 

من مجموعة قیمة جدا من امھات الكتب من بینھا قاموس  قد انتھى ادیسون نعند بلوغھ الثانیة عشرة كا
 !!!!!! التطبیقیة العالم للعلوم والكیمیاء

بدأ فضول الصبى الیافع یتعدى امكاناتھا  ورغم كل الحب والرغبة فى العطاء الذى حاولت امھ منحھ ایاھا فقد
فما كان منھا إال ان انتدبت لھ مدرسا .. نیوتن التى وضعھا حین تعجب من بعض اسس قواعد الفیزیاء....

یستطع المعلم ان یجارى رأس توماس وسرعة منطقھ فى تفنید النظریات وكان ان رحل  لم..... لیعلمھ ولكن 
الحقیقى یظھر ویظھر  ادیسون وبدا.. عند تلمیذه العقیدة األكیدة ان افضل شئ ھو التجریب والخطا  تاركا

 نبوغھ



 
بذل اى مجھود لكسر اى تحدى  ولم یمانع قط فى ادیسون وجھ البریة ما ُیعجز توماس لىلم یكن ھناك ع

  .مھما كان
نعم یفقد حاسة السمع فھل كان ...الذى بدأ یفقد السمع تدریجیا  ..... مازلنا نتحدث عن صبى الثانیة عشرة....

 منھا لى اى مشكلة او اإلستفادةان آل یجد لنفسھ دائما وسیلة للتغلب ع!!! بالطبع ال  ھذا عائقا ؟؟؟؟
ولم یكتف بذلك بل ...القطار  اقنع توماس والدیھ ان یسمحوا لھ بالعمل فكان یبیع الجرائد والحلوى فى محطات

یحتاج دائما للمال لیجرب ما یفكر فیھ ولم یكن  كان.... بدأ مشروعھ الخاص ببیع الخضر والفاكھھ للناس
 .منھ دائما یطلبیستطیع رغم دخل ابیھ المعقول ان 

 
لم یتعلم فى ...ال یكاد یسمع .... رفیع  صوتھ...رأسھ كبیر ........ فتى فى الثانیة عشرة ...ھل ترونھ معى 

 !!! ...... اى مدرسة
 سنة واندلعت فى موطنك حربا اھلیة وانت تعمل كبائع للجرائد والحلوى فى قطار ؟؟؟ 14 ماذا تفعل لو عمرك

..... مكان اكثر امنا  ربما فى البحث عن عمل آخر فى.....  اإلعتزال خوفا من المعارك فیم تفكر ؟؟؟؟ ربما فى
  ھل تعرف كیف استغل توماس الفرصة ؟؟؟؟؟

توماس  فقام..... فیھا مقر التلغراف الرئیسى الذى یتم ارسال األخبار الیھ والمراسالت  ان محطة القطار
جریدة من نوعھا فى العالم  اول....  یوم بیوم وبیعھ للركاب بطباعة منشور بسیط فیھ احدث تطورات األزمة

   سنة١٤وعمره ....تكتب وتطبع وتوزع فى قطار 
 

وطبعھا فى كتیب صغیر وزعھ على ركاب  بجمع معلومات عنھ ادیسون قام..انتصر ابراھام لینكولن  حین
  ..... القطارات

 
 اختراع ١٠٩٣صاحب ال ادیسون ولكنھ....... ل المتاح قدراتھ على التفكیر واستغال ان المرء یكاد لھث وراء

 مفكرتھ لم یمھلھ العمر لتنفیذھا المنفذة واآلف اخرى احتوت علیھا
نار احرقت احدى عربات القطار كان جزاء ذلك صفعة  نتیجة لخطأ غیر مقصود تسبب توم فى حدوث شرارة

 للسمع مع حرمان من صعود القطارات فقد% ٨٠اذن واألخرى  قویة على الرأس ادت الى صمم كامل فى
 .... لیقتصر بیعھ على المحطة فقط

  ...... البد انك ظللت تبكى وتندب ھذا الحظ العاثر..ما اتعس حظك ایھا الفتى 
الصمت من حولھ فرصة لتنمیة  لقد اعتبر ھذا...ابدا لقد اعتاد توماس على تقبل قدره فى الحیاة والتكیف معھ 

 !!!!!!!!!! بصوت العصافیر وكل ما احزنھ انھ لم یعد یستمتع...ز قدراتھ على التركی
 

رأى طفال یكاد یسقط على القضبان فقفز المراھق الشاب  حدث انھ فى احد لحظات تواجده فى محطة القطار أن
وكمكافأة لھذه الشجاعة النادرة عینھ الرجل فى مكتب ...ابن رئیس المحطة  لینقذه بدون حتى ان یعلم انھ

واحدث  وھذا فتحا كبیرا وكأنك علمت طفل الرابعة عشرة حالیا اعقد...وعلمھ قواعد لغة مورس  تلغرافال
 لغات الكمبیوتر

ان یجرب تطویر ھذا الشئ الذى بین یدیھ مما نتج عنھ اول اختراعاتھ  الكبرى فى ادیسون كانت فرصة
  إلستقبالھ بل یترجم العالمات بنفسھ الىاى الذى ال یحتاج الى شخص فى الجھھ األخرى.. التلغراف األلى..

 كلمات مرة اخرى
 

ومرضت امھ فقبل العمل فى شركة ویسترن  فى الخامسة عشرة اظلمت الدنیا فى بیتھ الصغیر فافلس والده
 ؟؟؟؟..نستكمل  ھل.... عام لیبدا ویجرب ١٥یونیون وسافر ابن 

  ة على جبھتھنحتاج لمجلدات لنصف الشاب القصیر ذو خصلة الشعر الطائر
تحتاج لجراحة ولكن علیھا  فى لقطة فیلمیة غریبة اشتد األلم على امھ فى احدى اللیالى وقرر الطبیب انھا

 اإلنتظار للصباح
 انھ قد یقتلھا من شدتھ قبل الصباح ولكن یا سیدى انھا ال تحتمل األلم -

 إضاءة وماذا استطیع ان افعل یا بنى احتاج الى -
 

من ضوء الشموع ھل ترون كم  البد من ایجاد وسیلة للحصول للضوء لیال اقوى...فكرتھ وسطر توماس فى م
 ذلك انھ كان دائم النظر...كان لھ فى كل لحظة مشروع  ادیسون ھى بسیطة مشاریع النجاح؟؟؟؟ ان توماس

 .ویجرب كان مراقبا جیدا یتابع ویراقب...... حولھ واإلستفادة من كل الناس 
 



.. ھذا عظیم ...وكان تعلیقھ فى كل مرة ...الحصول على مصباح حقیقى  ف تجربة فاشلة قبلال ادیسون اجرى
ولم .. قالھا الف مرة ولم یتوقف...ایضا وسیلة فاشلة فى الوصول لإلختراع الذى نحلم بھ  لقد اثبتنا ان ھذه

  ..... ولم یحبط...یمل 
 واذا كان...... سس التطور الحدیث الذى نعیشھ الذى مات فى الرابعة والثمانین كان مؤ ادیسون ان توماس

المتحركة لیستا بأقل  العالم یذكره على انھ مخترع المصباح الكھربائى فإن البطاریة الجافة وماكینة السینما
 .منھ نقول ذلك عنھ لعلنا نتعلم.....منھا اھمیة 

 

 لمزید من القصص تفضل بزیارة منتدى القصص في منتدیات نبع الوفاء 

  

  

 حتيات فريق عمل مكتبة نبع الوفاء للكتب اانيةمع 
 

 ))كل مفيد لنقدمه لك جمانا جنمع ((


