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لندن / رويرتز
وهكذ� �أتيح للعامل �أن ي�شهد ثورة تكنولوجية 
من  وت�شاميمه:  �خرت�عاته  من  �لأخرى  ور�ء 
�ل����»�آي ب��ود« م���رور� ب��ال���»�آي ف��ون« وو�شول 
�ل�شمنية  �لفكرة  باد«. ورمبا كانت  �ل�»�آي  �ىل 
منكم  �أعلم  »�أن��ا  عبارة  يف  و�شعها  ميكن  �لتي 
مبا حتتاجون« مرفو�شة يف حال �أتت من �أي 
عالية  درجة  على  تنطوي  كونها  �آخر  �شخ�ص 
لكنها كانت مقبولة من �شتيف  من �ل�شتعالء. 
جوبز لأن ما �أتى به �لينا كان هو ما نبحث عنه 

بال�شبط ولكن من دون �أن نعلم.
�أكرب  يعد  ك��ف��رد  ج��وب��ز  ن��ف��وذ  �أن  يف  �شك  ول 
�أث��ر� من ذل��ك �ل��ذي �أح��دث��ه عرب �شركة »�أب��ل«. 

ف��ق��ب��ل ب����روز جن��م��ه، ك��ان��ت ���ش��اح��ة �لأج��ه��زة 
�لعملية  باحلاجة  نف�شها  تعّرف  �لتكنولوجية 
�لفنية  �للم�شة  �ىل  يدعو  م��ا  دون  وم��ن  فقط 
و�جلمال. وبالطبع فقد غّي جوبز هذ� �ملفهوم 
وفتح  �أي�شا«،  »جميلة  �لتكنولوجيا  ف�شارت 
ه��ذ� �ل��ب��اب �أم���ام م��ّد م��ن �مل��و�ه��ب يف �خللق 
ما  و�لت�شويق  �لغر�فيكي  و�لت�شميم  �لفني 

كانت لياأتي �ليه من �أي �شبيل �آخر.

مكانة بارزة يف التاريخ
وكبي  �مل�����ش��ارك  �ملوؤ�ش�ص  ه��و  جوبز  �شتيف 
كومبيوتر«،  »�أبل  ل�شركة  �لتنفيذيني  �ملديرين 
�شركة  يف  �لتنفيذيني  �مل��دي��ري��ن  كبي  وك���ان 

�لكومبيوتر  ر���ش��وم  �أف���الم  لإن��ت��اج  »بيك�شار« 
عام  »دي��زين«  �شركة  ��شرتتها  حتى  �ملتحركة 
2005. وتاريخه يف عامل �لأعمال ثري ومتفرد 
وبالتايل مثي للجدل. ويعد �أكرب �إجناز�ته يف 
عامل �لكومبيوتر خلطه �ملوفق بني �لجتاهني 

�لعملي و�ملظهر.
�ملوؤ�ش�ص  ���ش��ري��ك��ه  م���ع  ج���وب���ز،  �أح�����دث  وق���د 
�لكومبيوتر  عامل  يف  ثورة  ووزنياك،  �شتيف 
ويف  �ل�شبعينيات.  �أو�خ����ر  يف  �ل�شخ�شي 
�لذين  �لأو�ئ���ل  ب��ني  ك��ان  �لثمانينيات  مطالع 
ت�شغيل  لأنظمة  �لتجارية  �لقيمة  �كت�شفو� 
و�لفاأرة  و�لت�شاميم  بالر�شومات  �لكومبيوتر 
بدل من طباعة �لأو�مر �أو �إ�شد�رها با�شتخد�م 

لوحة �ملفاتيح.
 1985 عام  �أطاحته  كومبيوتر«  »�أب��ل  �أن  على 
ب�شبب تعدد �ل�شكاوى من مز�جه �حلاد �ملتقلب 
�شركته  فاأ�ّش�ص  �ل�شر�ص.  �إد�رت����ه  و�أ���ش��ل��وب 
»نيك�شت كومبيوتر« و��شرتى �شركة »بيك�شار« 
من �ملخرج �ل�شينمائي جورج لوكا�ص بخم�شة 
ماليني دولر )باعها يف ما بعد لديزين مببلغ 
7.4 مليار�ت دولر، �أي �أنه حقق ربحا بن�شبة 

1479 يف �ملائة( ثم عاد �إىل »�بل كومبيوتر«.
يف  �لقر�ر�ت  �أجن��ح  �أح��د  �لعودة  هذه  وكانت 
�لت�شعينيات  فبنهاية  �لتجاري.  �لعامل  تاريخ 
���ش��ارت م��ن��ت��ج��ات �ل�����ش��رك��ة �ل��ب��ي�����ش��اء �للون 
�جلميلة �لت�شميم مو�شة يف حد ذ�تها يحر�ص 

ل  �لذين  �لرفيع  �لذوق  �أ�شحاب  �قتنائها  على 
ي�شعون �ل�شكل يف م�شتوى �أدنى من �مل�شمون 
�ل�شخ�شي  �لكومبيوتر  مع  �حل��ال  هو  )مثلما 
»بي �شي« �لذي يعمل بنظام »ويندوز«(. ويف 
�لعبقري  ه��ذ�  ��شتطاع  تلت،  �لتي  �ل�شنو�ت 
للعامل 60 مليون  �أن يبيع  �لذهبية  �للم�شة  ذو 
�لتنزيل  ع��رب  �أغنية  ومليار  ب��ود«  »�آي  جهاز 
تلفزيوين  برنامج  مليون  و45  �لإل��ك��رتوين 
و�أكرث من 10  �لإلكرتوين  �لتنزيل  �أي�شا عرب 
قيمة  �رتفعت  وهكذ�  ماك«.  »�آي  جهاز  ماليني 
بني  �ل��ف��رتة  يف  كومبيوتر«  »�أب���ل  يف  �ل�شهم 
1997 و2006 خم�شة �أ�شعاف من 16 دولر� 

�إىل 90 دولر�.

لندن: ب�شبب الثورة التكنولوجية التي اأحدثها، قورن �شتيف جوبز بعظام من اأمثال توما�س ادي�شون واألربت 

اآين�شتاين وولت ديزين، وقطعت حمطات العامل االإذاعية والتلفزيونية براجمها العادية لبث نباأ وفاته عن 56 عاما 

حافلة باالإبداع واملجد. مل يكتف جوبز )1955 – 2011( بالهيمنة اأزمانا طويلة وخمتلفة على �شناعة التكنولوجيا 

عرب �شركته التي جعل منها لوقت وجيز االأكرب من نوعها يف العامل، واإمنا فعل هذا من دون حاجة اىل »القيادة من 

اخللف« كما هو احلال مع البقية. ووفقا للعديد من التحليالت التي خرجت بها و�شائل االإعالم الدولية بعيد اإعالن 

وفاته فثمة اأمران متيز بهما هذا الرجل: االأول �شعيه اىل »اجلمال يف التكنولوجيا«، والثاين اإ�شراره اجلّبار على 

االعتماد فقط على غريزته. وكان بكل هذا ي�شعى اإىل االنعتاق مما تريده اجلماهري بناء على ما �شبق اأن تداولته، 

و�شوال بها اىل ما تريده حقا من دون اأن تعلم اأنه ممكن.

من »�شبه لقيط« اإىل »الوجه اجلميل للتكنولوجيا املعا�شرة

ستيف جوبز... وداعا لعبقري حقيقي

�شتانفورد من اأقواله جامعة  يف  اجل��دد  الطالب  اأم��ام  خطاب  يف   -
واالأهم  االأك��رب  االأداة  هي  اآت  املوت  اأن  »حقيقة   :)2005(

لتحقيق خياراتنا االأكرب واالأهم يف احلياة«.
اجتاهات  تهمنا  »ال   :)1985( ب��وي«  »ب��الي  جملة  مع  ح��وار  يف   -

ي�شمى  مما  ذلك  اىل  وما  جدوى  درا�شات  جنري  فال  ولذا  ال�شوق 

لوازم الت�شويق. كل الذي نريده هو اإنتاج االأف�شل املمكن لالإن�شان«.

اأعود  واأن��ا  اإح�شا�شي  »كان   :)2000( »فورت�شيون«  جملة  مع  حوار  يف   -

ذّكرتني  عميقة،  غيبوبة  حالة  يف  تدخل  �شناعتنا  اأن  هو  »اأب��ل«  اىل 

عن  عبارة  االأمريكية  ال�شيارات  �شارت  عندما  ال�شبعينيات  يف  قوارب على عجالت«،بديرتويت 

ما،  نحو  على  فكاهية  كلمة  »الت�شميم«   :)1994( »واي��ارد«  جملة  مع  حوار  يف   -

الكيفية التي يعمل بها ال�شيء«. الأن العديد من النا�س يعتقدون انها تعني »املظهر«. هذا خطاأ الأن الت�شميم يعني 

- يف حوار مع »وول �شرتيت جورنال«، 1993: »ال يهم اأن اأكون االأكث�ر ثراء و�شاحب القرب 

اأجنزت �شيئا بديعا ينفع النا�س«.االأفخم يف املدفن. ما يهمني حقا هو اأن اأذهب اىل فرا�س النوم ويف دواخلي اإح�شا�س باأنني 

بطاقة �شخ�شية
�شرعي  غري  ابنا  كاليفورنيا،  فران�شي�شكو،  �شان  يف   1955 )�شباط(  فرباير   24 يف  جوبز  بول  �شتيفن  يف ولد  كان  الذي  جنديل،  جون  الفتاح  عبد  هو  حم�س،  من  �شوري  واأب  �شيبله،  كارول  جوان  اأمريكية،  التي كانت طالبة جامعية التخلي عنه فتبناه بول جوبز وزوجته كالرا، من ماونتني فيو، كاليفورنيا، درا�شاته العليا و�شار يف ما بعد بروفي�شورا يف العلوم ال�شيا�شية. وبعد اأ�شبوع من والدته، قررت والدته الأم 

على و�شّمياه �شتيفن بول جوبز.  �شكول«  هاي  و»هوم�شتيد  �شكول«  ميديل  »كويرتينو  يف  والثانوي  االبتدائي  تعليمه  جوبز  كاليفورنيا. تلقى  اآلتو،  باول  يف  باكارد«  »هيوليت  �شركة  يف  م�شائية  حما�شرات  تلقيه  اىل  اإ�شافة  هجر و�شرعان ما منحته ال�شركة وظيفة يف العطلة ال�شيفية فعمل اىل جانب �شتيف ووزنياك.التوايل،  لكنه  اوريغون،  بورتالند،  يف  »ريد«  بكلية  والتحق  الثانوية  املدر�شة  يف  جوبز  تخرج   1972 ذلك منها درا�شة اخلط. وعام 2005 خاطب خريجي الكلية م�شريا اىل تلك االأيام قائال ان الف�شل يف تعدد الدرا�شة بعد مو�شم واحد. ومع ذلك مل يقطع عالقته بالكلية اإذ تلقى فيها عددا من الدورات التعليمية عام  يف  الكلية  يف  اخلط  لدرا�شته  تام  ب�شكل  يعود  حلروفه  املتنا�شبة  وامل�شافات  »ماك«  نظام  خطوط 
اخلا�س، والحقا ا�شتفادا من خربتيهما فيها فطّورا »ال�شندوق االأزرق« الذي ي�شمح مل�شتخدمه باإجراء مكاملات يف بداية ع�شرينياتهما، ح�شل كل من جوبز و ووزنياك على وظيفة يف �شركة »اأتاري« الألعاب الفيديو. الزمن. ال�شتخدامه  �شخ�شي  كومبيوتر  بناء  ووزنياك  ا�شتطاع  بعد  ما  ويف  امل�شافة.  طويلة  فاأقنعه جوبز ب�شرورة تاأ�شي�س �شركة بينهما لت�شويقه. وهكذا ولدت »اأبل كومبيوتر« يف االأول من هاتفية 

اأبريل )ني�شان( 1976.

دخل �شتيف بول جوبز �لتاريخ باو�شع �بو�به 
�لتكنولوجية  �لخرت�عات  ��شخم  فيه  و�شجل 
�ل��ت��ي جت��ع��ل �جل��ن�����ص �ل��ب�����ش��ري ي��ف��خ��رت بها 
وترك  رحل  جوبز  �شتيف  �ل�شنني.  مدى  على 
و�لفكار  �لعظيمة  �لخ��رت�ع��ات  م��ن  كنز  لنا 
على  لنح�شل  ونطورها  �شن�شتخدمها  �لتي 
تكنولوجيا جديدة ومفيدة للب�شرية. �ليكم �هم 

�جناز�ت �لن�شان �ملرحوم �شتيف جوبز:

1. الكمبيوتر ال�شخ�شي 
�جتمع �شتيف جوبز و�شديقيه �شتيف وزنياك 
�شركة  و�قامو�   1976 عام  يف  و�ين  ورونالد 
�بل 1  �ول جهاز كمبيوتر  ت�شويق  بهدف  �بل 
�لتحول  �لثالثة. ولكن  �لذي �شممه �ل�شدقاء 
�لكبي جاء مع جهاز �بل 2 �لذي بيع بكميات 
�ل�شخ�شي  �لكمبيوتر  يعد  و����ش��ب��ح  ك��ب��ية 

�لول يف �لتاريخ.

2. مكنتو�س
يف عام 1984 �طلقت �بل �عالنا جتاريا غريبا 
�آنذ�ك يتحدث عن جهاز مكنتو�ص وهو عبارة 
على  يعتمد  �ل��ع��ام  لال�شتخد�م  كمبيوتر  ع��ن 
�جلر�فيك�ص  بو��شطة  �لت�شغيل  وعلى  �لفاأرة 
نظام  ��شتخد�م  عن  و�لتخلي  �ل�شا�شة،  على 
ذلك  حتى  منت�شر�  ك��ان  �ل��ذي  �لبد�ئي  دو���ص 
�ملهام  وتعدد  �لنو�فذ  طريقة  وظهرت  �حل��ني. 
غالبية  عرفها  �لتي  �ملز�يا  من  �لكثي  وغيها 
برغم  ميكرو�شوفت،  �شركة  من  لحقا  �لنا�ص 
قبل  ��شتخدمها  من  �ول  ك��ان  و�ب��ل  جوبز  �ن 

�جلميع.

3. بيك�شار
يف عام 1985 مت �بعاد �شتيف جوبز عن �د�رة 
�بل، بعد �ن خ�شر معركة �ل�شتيالء على زمام 
�لمور يف �ل�شركة ل�شالح جون �شكويل، �لذي 

جلبه قبل ذلك جوبز بنف�شه للعمل يف �بل.
�ل���ت���ح���ولت  �ن  �ب�����ل وق������رر  غ������ادر ج���وب���ز 
�لقيام بها بعيد�  �ل�شخمة ميكن  �لتكنولوجية 
 Next عن �بل �ي�شًا، فاأقام �شركة �طلق عليها

ل�شناعة �أجهزة �لكمبيوتر، وهي �لتي �شتعيده 
�شركة  �ب���ل جم����دد�،و�أق����ام  ق��ي��ادة  لح��ق��ا �ىل 
بو��شطة  �مل�شممة  �لطويلة  لالفالم  بيك�شار 

�حلا�شوب.
وهكذ� خا�ص جوبز من خالل �شركته بيك�شار 
خالل  م��ن  �مل�شممة  �لطويلة  �لف���الم  جت��رب��ة 
جر�فيك�ص �لكمبيوتر بالكامل، وكان �ول فيلم 
�نتجته بهذ� �ل�شلوب يحمل عنو�ن ق�شة دمية 
�لذي ح�شد جناحا باهر�، وكان �ول فيلم يتم 

�نتاجه بو��شطة �لت�شميم �ملحو�شب.

iMac 4. جهاز
يف عام 1996 ��شتحوذت �شركة �بل على 

�شتيف  �قامها  �لتي   Next �شركة 
�بل  �ىل  معها  جوبز  فعاد  جوبز 
م��ر ع��ام و�حد  م��ن جديد وم��ا �ن 

على ذلك حتى ��شبح يف عام 1997 
مدير� عاما ل�شركة �بل و��شتمر يف هذ� 

�ملن�شب حتى ��شتقال قبل �يام.
�مل�شمم  مع  جوبز  تعاون  �لفرتة  ه��ذه  يف 

لحقا  �شمم  �ل��ذي  �يف  جوناثان  �لقدير 
من  و�نتج  و�لي��ب��اد،  �لي��ف��ون  جهاز 

كمبيوتر  ج���ه���از  ت�����ش��م��ي��م��ه 
iMac �لذي يعد �لول من 
يبد�أ  �لتي  �لج��ه��زة  �شل�شلة 

��شمها بحرف )i( و�لذي جاء 
خمتلفا من حيث �ل�شكل و�لد�ء 

عن �لجهزة �لتي كانت �شائدة �ىل 
ذلك �حلني.

�جل���دي���د �مل��ل��ف��ت ل��ل��ن��ظ��ر يف �جل��ه��از 
�مل���ذك���ور �ن ك���ل �ج���ز�ئ���ه م���وج���ودة يف 

ولوحة  �شا�شة  عن  عبارة  و�جل��ه��از  �شا�شته، 
�نه  ناهيك عن  �آخ��ر،  �شيء  وف��اأرة ول  مفاتيح 

ظهر باألو�ن غي تقليدية.

5. متاجر ابل
�شتيف  ب��ق��ي��ادة  �ب���ل  حت��ول��ت   2001 ع���ام  يف 
جوبز �ىل �شركة ت�شوق �جهزتها �لتي تبتكرها 
ل��ه��ا يف  ف��اأف��ت��ت��ح��ت �ول م��ت��ج��ر  وت�����ش��ن��ع��ه��ا، 

فيجينيا ثم يف كاليفورنيا ثم �نت�شرت �ملتاجر 
�ىل ما ور�ء �لبحار و�لقار�ت �لخرى.

�بل  ل�شركة  ر�شميا  متجر�   330 يوجد  �ليوم 
على  �ملتاجر  هذه  عمل  ويقت�شر  �لعامل.  حول 
من  و�إك�����ش�����ش��و�ر�ت  و�أج���ه���زة  منتجات  ب��ي��ع 
�شببا  �ملتاجر  ه��ذه  وكانت  فقط.  �ب��ل  �شناعة 
��شتقطاب  يف  هاما  وعن�شر�  رئي�شا 
بو�شفها  �ليها  �مل�شتخدمني 
م��������ر�ك��������ز لأح�����������دث 
�لج��ه��زة و�آخ���ر ما 
ت���و����ش���ل���ت �ل���ي���ه 

�لتكنولوجيا.

iPod 6. جهاز االيبود
بالجهزة  تعج   2001 عام  يف  �ل�شو�ق  كانت 
�ملعروفة  �مل��و���ش��ي��ق��ى،  م��ل��ف��ات  ت�����ش��غ��ل  �ل��ت��ي 
�لذي  �ليبود  ظهور  ولكن   ،MP3 مب�شغالت 
يندرج هو �لآخر �شمن �مل�شغالت لهذه �مللفات 
يف  تغو�ص  �لج��ه��زة  بقية  جعل  �ملو�شيقية، 
ظالله. فقد حتول �ليبود �لول وب�شرعة �ىل 
�جلذ�ب،  �لر�ئع  ت�شميمه  بف�شل  كبي  جناح 
�لتي  و�ل��ت��ح��ك��م  �لت�شغيل  �دو�ت  وب��ف�����ش��ل 
من  �ختفت  ظهوره  ومنذ  �شا�شته،  على  تظهر 
�مل�شغوطة  غي  �لعادية  �لدي�شكات  �ل�شو�ق 

لأجهزة �لكمبيوتر. )هل تتذكرونها؟(

iTunes -7. االيتونز
��شهمت  �ل��ت��ي  �ل��ع��و�م��ل  م��ن 
يف  �ليبود  جهاز  جناح  يف 
متجر  ظهور  هو  �ل�شوق، 
 iTunes �مل��و���ش��ي��ق��ى 
�فتتح  �ل�����ذي   Store
و�ل����ذي   2003 ع����ام  يف 
�ت��اح �مل��ج��ال �م��ام حمبي 
مبلفات  للتزود  �ملو�شيقى 
مو�شيقية ب�شورة قانونية 
جد�  هائلة  كمية  خ��الل  م��ن 
�لتي  �مل��ن��وع��ة  �لغ�����اين  م���ن 

يحتويها �ملتجر.
م�����ش��رتك��ا جلهاز  ك����ان  �ل��ن��ج��اح 
�ليبود وملتجر �ليتونز فكل منهما 
وب�شرعة  �لنجاح،  على  �لآخ���ر  �شاعد 
فائقة ��شبح �ليتونز �كرب متجر يف �لعامل 

للمو�شيقى.

iPhone – 8. جهاز االيفون
يف عام 2007 خرج علينا �شتيف جوبز بجهاز 
هاتف  �ن��ه  ق��ب��ل،  م��ن  �لب�شر  يعرفه  مل  ج��دي��د 
�ليفون �لذي جاء ليقول �ن عهد �لهو�تف ذ�ت 

�لأنظمة �ملعقدة و�ملتعددة �لزر�ر، قد �نتهى.
و�شهل  ب�شيط  ت�شغيل  بنظام  �لي��ف��ون  ج��اء 

دون  م��ن  و����ش��ع��ة  مل�����ص  ب�شا�شة  �ل���ش��ت��خ��د�م 
�زر�ر، وفر�ص نف�شه على �جلميع باأنه �لهاتف 
�لهو�تف  �آخ����ر ���ش��ي��ح��ات  �ل��ذك��ي مم��ا ج��ع��ل��ه 
�خلليوية وترك خلفه بعيد� جد� بقية �لهو�تف 
بني  �بل  �شركة  بف�شله  و��شبحت  �خلليوية، 

ليلة و�شحاها �مرب�طورية للهو�تف �لنقالة.

9. متجر االب �شتور
ك��ان �لي��ف��ون ع��ب��ارة ع��ن ن�شف �ل��ث��ورة �لتي 
�حدثها �شتيف جوبز يف عامل �لهو�تف �لنقالة. 
يف يوليو/ متوز من عام 2008 �فتتحت �بل 
�ليفون  بجهاز  �خلا�شة  �لتطبيقات  متجر 
وهو �لب �شتور، وبهذ� و�شعت �ل�شركة نقطة 
�لبد�ية لعهد جديد لال�شتخد�م �لعملي للجهاز 

يف �لعمل ويف �حلياة �ليومية ويف �لرتفيه.
على  يقت�شر  �ل��ذك��ي  �ل��ه��ات��ف  يعد  مل  وف��ج��اأة 
�ىل  �ق��رب  ��شبح  و�من��ا  �لهاتفية،  �لت�شالت 
�لنرتنت ويت�شمن  يت�شفح  �لنقال  �لكمبيوتر 
�لطق�ص و��شعار  �لتدوينات و�ملفكر�ت وحالة 
من  �لعديد  وغ��يه��ا  �لبور�شات  يف  �ل�شهم 

�ملعلومات �لتي تطورت ب�شرعة �لربق.

iPad – 10. جهاز االيباد
قر�بة  ق��ب��ل  �لول  �لي���ب���اد  ج��ه��از  ظ��ه��ر  ح��ني 
من  ب�شيء  ��شتقبلناه  �لآن،  من  ون�شف  ع��ام 
م��ا ه��ذ� �جل��ه��از؟ ومن  ن���ردد:  �لتحفظ، وك��ن��ا 

يحتاج جهاز كهذ� وملاذ� علينا �ن ن�شتخدمه؟
�لكثيون  �ق��ت��ن��ع  مل مي��ر وق���ت ط��وي��ل ح��ت��ى 
جاء  �ل��ذي  �للوحي  �جلهاز  هذ�  ب�شرورة  منا 
لينجز مهمة تاريخية وهي �ن يحل حمل جهاز 
�لكمبيوتر �لبيتي. فهو جهاز يتنقل معنا وفيه 
�لكمبيوتر  جهاز  على  به  �لقيام  ن�شاء  ما  كل 

�لبيتي �لكبي.
طرح  ع��ل��ى  ر�ه���ن  ح��ني  يخطئ  مل  ج��وب��ز  �إذ� 
جهاز جديد مل يكن �حد يحلم بوجوده، فحقق 
�جلهاز بن�شختيه �لوىل و�لثانية جناحا فاق 
�ل�شركات  جميع  دفعت  لدرجة  �لتوقعات،  كل 
على  لوحية  �جهزة  �نتاج  �ىل  �لتكنولوجية 

غر�ر �ليباد.

اه�������م ان�������ج�������ازات س���ت���ي���ف ج���وب���ز



العدد )2278(ال�شنة التا�شعة - ال�شبت )15( ت�شرين االول  42011

http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com

5 العدد )2278(ال�شنة التا�شعة - ال�شبت )15( ت�شرين االول  2011

http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com

لندن / العربية نت
�متنع عبد �لفتاح جنديل �لأب �لبيولوجي 
عن  ج��وب��ز  �شتيف  �آب����ل  ���ش��رك��ة  مل��وؤ���ش�����ص 
�لتعليق على وفاة �بنه ذ�ئع �ل�شيت عامليًا، 

�لذي مل تكن له عالقة به. 
�أميكي  ع��اًم��ا(، وه��و   80( ج��ن��ديل  وك���ان 
م�شلم من �أ�شل �شوري و�أ�شتاذ متقاعد يف 
�شابق  وق��ت  يف  �أب��دى  �ل�شيا�شية،  �لعلوم 
ندمه على �لتنازل عن �بنه وعر�شه للتبني. 
ونقلت �شحيفة �نرتنا�شنال بزنيز تاميز عن 
رئي�ص  نائب  مبن�شب  يعمل  �ل��ذي  جنديل، 
و�لربوفي�شور  بومتاون  فندق  كازينو  يف 
لديه  �شيء  ل  �أن  نيفاد�  �ل�شابق يف جامعة 

يقوله. و�أ�شاف �أنه يعرف نباأ وفاة �بنه. 
ياأتي �متناع جنديل عن �لتعليق على وفاة 
�شحيفة  مع  مقابلة  يف  �أع��رب  بعدما  �بنه، 
)�أغ�شط�ص( عن رغبته يف  �آب  ذي �شن يف 
لقاء �شتيف. وقال يف حينها �إنه يعي�ص على 
�أمل �أن يت�شل �شتيف به قبل فو�ت �لأو�ن. 
و��شاف "�ن تناول فنجان قهوة، ولو مرة 

و�حدة معه، �شيجعلني �شعيًد� جًد�". 
وكان جنديل طالبًا �شوريًا من حم�ص يدر�ص 
�ملتحدة،  �ل��ولي��ات  يف  �ل�شيا�شية  �لعلوم 
حني �أجنبت له جو�ن كارول �شيبل زميلته 
�لزوجية  �إط��ار  خ��ارج  �بنهما  �لدر��شة  يف 
يف عام 1955. وتبنى �لطفل �لزوجان بول 
وكالر� جوبز من ولية كاليفورنيا ف�شّمياه 

�شتيفن بول. 
�أبيه حتى  لقاء  �أن جوبز مل يحاول  ويبدو 

بعدما طلب علنًا مّل �ل�شمل. 

ندم على حديثه  �ن جنديل  تقارير  و�فادت 
ل�شحيفة ذي �شن وقال ملجلة رينو غازيت 
جورنال يف �يلول )�شبتمرب( �نه لن يتطرق 

�ىل �بنه يف �لعلن ثانية. 
�إ�شابته  ب��ع��د  ج��وب��ز  م��ر���ص  ���ش��اع  وح���ني 
�أر�شل  �ل��ب��ن��ك��ري��ا���ص،  يف  ن����ادر  ب�����ش��رط��ان 
�أن  باأمل  بالربيد  �إليه  �لطبي  ملفه  جنديل 

ي�شاعد يف عالجه. 

للقاء  ل��ه��ف��ة  يف  ك���ان  ج��ن��ديل  �أن  وب���رغ���م 
�ل�شوري  �لعربي  "كربياءه"  �إن  قال  �بنه، 
�لت�شال  �إىل  بنف�شه  �مل��ب��ادرة  م��ن  مينعه 
�شن  ذي  ل�شحيفة  حديث  يف  و�أو�شح  به. 
ل�شت  ولكنني  غريبًا،  يبدو  قد  �لأم��ر  "�أن 
فر��ص  على  �أحدنا  كان  �إذ�  حتى  م�شتعدً�، 

�ملوت، لأن �لتقط �لهاتف لالت�شال به". 
يفعل  �أن  نف�شه  �شتيف  على  "�إن  و��شاف: 

ذلك لأن كربيائي �ل�شوري ل يريده �أن يظّن 
ل  فاأنا  ث��روت��ه.  يف  طامع  باأنني  ي��وم  ذ�ت 
�أملكه  ل  ما  �خلا�ص.  مايل  و�أملك  �أريدها، 

هو �بني.... وهذ� يحزنني". 
تزوج جنديل و�شيبل بعد ع�شرة �أ�شهر على 
�أخت  و�أجنبا  للتبّني،  �بنهما  عن  �لتنازل 
منى  �لرو�ئية  �لكاتبة  �لبيولوجية  جوبز 

�شمب�شون، �لتي �شهر� على تربيتها. 

فاإن  و�ل���ده،  لقاء  رف�ص  جوبز  �أن  وب��رغ��م 
منى  و�لتقته  مب��ن��ى.  تربطه  ك��ان��ت  ع��الق��ة 
�أول مرة حني كانا بالغني، بعدما دعته �إىل 
حفلة لرتويج رو�يتها "يف �أي مكان �إل هذ� 
�ملكان"، �لتي ك�شفت فيها �أنها �شقيقة جوبز، 
و�لع�شرين  �ل�شابعة  يف  وقتذ�ك  كان  �لذي 

من �لعمر. 
بانتظام يف مانهاتن،  وكان جوبز يزورها 
كما �فادت �شحيفة نيويورك تاميز. وقالت 
و�شتيف  �ن��ه��ا  لل�شحيفة  �شمب�شون  منى 
كبًي�".  �عجاًبا  له  و�أك���ّن  ج��ًد�  "قريبان 
�أف�شل  من  وهي  عائلة،  "نحن  جوبز  وقال 

��شدقائي يف �لعامل".
وكان لتعرف جوبز �إىل �شقيقته و�كت�شافه 
كبي  تاأثي  �لآخ��ر  مع  �أحدهما  متاثل  مدى 
�شحيفة  يف  ل��ور  �شتيف  وكتب  نف�شه.  يف 
جوبز  يف  ذل��ك  ت��اأث��ي  �إن  تاميز  نيويورك 
ئة  كان على ما يبدو �إح�شا�ص بالقدرية �ملهدِّ
بيئته  على  �ل�شيطرة  �إىل  �ق��ل  ��شتعجاًل   �
�مل��ب��ا���ش��رة وث��ق��ة �أك���رب ب���اأن م���اآلت �حلياة 

مربجمة �ىل حد ما باجلينات". 
جوبز  ق��ال  ذل��ك،  على  قليلة  �شنو�ت  وبعد 
�إنه و�ثق باأن تكوين �شخ�شيته كان نتيجة 
وكان  جيناته.  �أو  و�لديه  ولي�ص  خرب�ته، 
�للذين  و�ل��دي��ه  �ىل  �ل���ش��ارة  كثي  ج��وب��ز 
�حلقيقيان  "�لو�لد�ن  �نهما  على  تبنياه 

�لوحيد�ن" �للذ�ن لديه. 
�أخرى  تفا�شيل  �شقيقته  من  جوبز  وعرف 
�إىل  �أجنبته  �لتي  �أّم��ه  ودع��ا  و�لديهما،  عن 

بع�ص �لفعاليات.

عائلة جوبز البيولوجية... والد عر�شه للتبني و�شقيقة التقاها بعد 27 عامًا

عبد الفتاح جندلي السوري األصل لم يعلق
على وفاة ابنه ستيف

نيويورك/�شي ان ان
�آبل  متاجر  خارج  م��ز�ر�ت  �أُقيمت  وقت  ويف 
�لعامل ح��د�د� على وفاة جوبز عن  �نحاء  يف 
�شو�شرت  �ن��د  �شاميون  د�ر  �أعلنت  عاما   56
بطبعة  حياته  �شية  �شدور  موعد  �ن  للن�شر 
 24 �لآن  �شيكون  �لكرتونية  و�أخ��رى  ورقية 
ت�شرين �لأول/�كتوبر بدل من �و�خر ت�شرين 

�لثاين/نوفمرب كما كان مقرر� يف �ل�شابق. 
وكان جوبز �لتقى �آخر مرة مع كاتب �شيته 
تامي  جملة  حترير  رئي�ص  �آيز�ك�شون  وولرت 
وبنيامني  �ن�شتاين  عن  كتب  وموؤلف  �شابقا 
كان  ح��ني  �أك���رث،  ل  ��شبوعني  قبل  فر�نكلن، 
تقرير  ويف  قريبة.  باتت  نهايته  �ن  يعرف 

 17 يف  ت���امي  جم��ل��ة  تن�شره  �ن  �مل��ت��وق��ع  م��ن 
�آيزك�شون  ي��ت��ذك��ر  �لأول/�ك���ت���وب���ر  ت�شرين 
�ن���ه وج���د ج��وب��ز ي��ت��اأوه �مل���ًا يف غ��رف��ة نوم 
ع��ل��ى �ل��ط��اب��ق �لأر����ش���ي م��ن م��ن��زل��ه يف بالو 
لكاتب  جوبز  وقال  كاليفورنيا.  بولية  �آلتو 
�ىل  �ل�شلم  ي�شعد  �ن  من  �أ�شعف  �نه  �شيته 
غرفته �لقدمية. وتنقل �شحيفة �لغارديان عن 
�آيزك�شون �ن عقل جوبز برغم �ملر�ص "كان مل 

يزل متوقد� وفكاهته لذعة". 
حري�شا  �لعاملية  �شهرته  برغم  جوبز  وك��ان 
�خلا�شة  ح��ي��ات��ه  �ب��ق��اء  ع��ل��ى  خ��ا���ش��ة  ب�شفة 
ذلك حياة جنله  �لأ�شو�ء، مبا يف  بعيدة عن 
 20 حياته  �شاركته  �لتي  زوجته  من  وبناته 

عاما و�بنته �لأخرى من عالقة �شابقة. ولكنه 
معهم  يكن موجود�  �نه مل  �شيته  لكاتب  قال 
على �لدو�م ويريدهم �ن يعرفو� �ل�شبب و�ن 

يفهمو� ما كان يفعله. 
مع  مقابلة   40 م��ن  �أك��رث  �ىل  �لكتاب  ي�شتند 
�فر�د  مع  �لأخ��رى  �ملقابالت  وع�شر�ت  جوبز 
وخ�شوم  معجبني  وم��ع  و��شدقائه  عائلته 

جتاريني وزمالء حاليني و�شابقني. 
للن�شر  �شو�شرت  �ن��د  ���ش��امي��ون  د�ر  وت�شف 
رجل  �شياطني"،  "ت�شوقه  رج��ل  باأنه  جوبز 
�لغ�شب  �ىل  ب��ه  �مل��ح��ي��ط��ني  ي��دف��ع  �ن  مي��ك��ن 

و�لياأ�ص. 
وق���ال �ل��ن��ا���ش��ر �ن ج��وب��ز ب��رغ��م ت��ع��اون��ه يف 

كتابة �شية حياته، مل يطلب مر�قبة ما ُيكتب 
ُيكتب قبل ن�شر  ق��ر�ءة ما  ول حتى �حلق يف 
ميكن  ل  ممنوعات  يحدد  مل  و�ن��ه  �ل�����ش��ية. 
على  يعرفهم  من  ي�شجع  وك��ان  منها  �لتقرب 
ب�شر�حة،  يتكلم  جوبز  وكان  ب�شدق.  �لكالم 
و�ح��ي��ان��ا ب�����ش��ر�ح��ة ���ش��دي��دة �ل��ق�����ش��وة، عن 
�لأ�شخا�ص �لذين عمل معهم وتناف�ص �شدهم. 
و�ع��د�وؤه وزم��الوؤه �شورة  ��شدقاوؤه  ويقدم 
�لكمال  ور�ء  و�شعيه  رتو�ص عن عو�طفه  بال 
�لقهرية  ونزعته  و�شيطنته  وفنه  وهو�ج�شه 
حتديد  يف  كلها  ��شهمت  �لتي  �ل�شيطرة،  �ىل 
مقاربته �إز�ء �لعمل و�لبتكار�ت �لتي طرحها 

لتكون يف متناول �جلميع.

سيرة حياة ستيف جوبز تتصدر أكثر 
الكتب مبيعا قبل صدورها

جوبز مع موؤ�ش�شي �شركة ابل

والده ال�شوري اال�شل



العدد )2278(ال�شنة التا�شعة - ال�شبت )15( ت�شرين االول  62011

http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com

7 العدد )2278(ال�شنة التا�شعة - ال�شبت )15( ت�شرين االول  2011

http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com

كان �شتيف جوبز يبلغ من �لعمر 28 �شنة يف 
عام 1983 ويعد و�حدً� من �ملفكرين �لأكرث 
�لرغم  وعلى  �ل�شيليكون  و�دي  يف  �بتكارً� 
�آبل مل يكن على  �إد�رة  فاإن جمل�ص  من ذلك، 
لل�شركة  تنفيذي  كرئي�ص  لتعيينه  ��شتعد�د 
ب���دًل م��ن��ه ج���ون ���ش��ك��ايل �لرئي�ص  و�خ��ت��ار 
��شتهر  �لذي  كول  بيب�شي  ل�شركة  �لتنفيذي 

بعمل حملة )حتدي بيب�شي( �لدعائية.
�آبل من 800  متكن �شكايل من رفع مبيعات 
مليون دولر �إىل 8 بليون دولر خالل فرتة 
�شنو�ت.  لع�شر  �متدت  و�لتي  لآبل  رئا�شته 
رحل  عندما  �آب��ل  رئي�ص  �أي�شا  ك��ان  ولكنه 
�إىل  �آب���ل  ب�شركة  �أدى  مم��ا  ج��وب��ز  �شتيف 
تعبي  ح�شب  �ملوت"  م��ن  قريبة  "جتربة 

�شكايل.
يف �أول مقابلة متكاملة له عن هذ� �ملو�شوع 
حتدث �شكايل مع ليندر كاهني حمرر موقع 
)cultofmac( كيف كانت طبيعة تعاونه 
وقو�عده  �لت�شميم  ك��ان  وكيف  جوبز  م��ع 
يحكمان كل �شيء يف �آبل ومايز�لن. وملاذ� 
يف  لآب��ل  تنفيذيًا  رئي�شًا  يكون  �أن  ينبِغ  مل 

�ملقام �لأول؟.

اأنت تتحدث عن "منهجية �شتيف 
جوبز" ما منهجية �شتيف؟

  �شتيف ، من حلظة ما �لتقيت به ، �أحب د�ئمًا 
�ملنتجات �جلميلة ، وخا�شة �لأجهزة.  جاء 
، وك��ان معجبًا به لأن��ه كان لدي  �ىل منزيل 
�أنا  خا�شة.  بطريقة  م�شممة  لالأبو�ب  �أقفال 
�لذي  ، و�ل�شيء  �ل�شناعي  �لت�شميم  در�شت 
�لت�شميم  �أنا و �شتيف كان  بيننا  كان يربط 

�ل�شناعي  ولي�ص �حلو�شبة.
من  تبد�أ  �لتي  �لروؤية  هذه  �شتيف  لدى  كان 
�ل�شناعي  �لت�شميم  و�أن  �مل�شتخدم.  جتربة 
ه��و ج���زء م��ه��م ج���دً� م��ن �لإن��ط��ب��اع �لأويل 
�آبل  يف  وظفني  لقد  �ملنتج.  عن  للم�شتخدم 
منتجًا  �شي�شبح  �لكمبيوتر  ب��اأن  �آم��ن  لأن��ه 
هذه  ك��ان��ت  �مل��ط��اف.  نهاية  يف  ��شتهالكيًا 
فكرة ثورية يف مطلع �لثمانينيات �مليالدية. 
�لعامل  �شيغي  �لكمبيوتر  ب��اأن  جوبز  �أح�ص 

و�أنه �شيكون مبثابة "در�جة للعقل".
عن  خمتلفة  �شتيف  منهجية  يجعل  �لذي  ما 
�جلميع هو �أنه يعتقد د�ئمًا �أن �أهم �لقر�ر�ت 
�لتي تتخذها لي�شت هي �لأ�شياء �لتي تقوم 
�لقيام  عدم  قررت  �لتي  �لأ�شياء  ولكن   ، بها 

بها.
هو �شخ�ص يحب تب�شيط �لأمور. �أذكر �أنني 

هناك  كان  وبالكاد  �شتيف  منزل  �إىل  ذهبت 
�لذي  لأين�شتني-  �شورة  هناك  كانت  �أث��اث. 
لديه  وك���ان  ك��ب��ي-  ب�شكل  ب��ه  معجبا  ك���ان 
كان  و���ش��ري��ر.  وكر�شي  )ت��ي��ف��اين(  م�شباح 
ولكنه  �لكثي  ميتلك  �أن  يجب  باأنه  ليوؤمن 

كان حذرً� يف �ختيار�ته ب�شكل ل ي�شدق.
�إذ� نظرت  �أف�شل  �آبل ب�شكل  �أن تفهم  ميكنك 
لكل �شيء فيها بعني �مل�شمم �شو�ء كان ذلك 
�لإ�شتخد�م  لتجربة  و�ملظهر  �ل�شكل  ت�شميم 

�أو �لت�شميم �ل�شناعي �أو ت�شميم 
مثل  �أ�شياء  يف  وحتى  �لأنظمة 
�لدو�ئر  ل��وح��ات  و���ش��ع  طريقة 
�لو�جب  م��ن  ك���ان  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة. 
جميل  ب�شكل  �للوحات  تظهر  �أن 
لعيني �شتيف جوبز عندما ينظر 
جوبز  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  على  �إليها 
يتح  مل  �ملاكنو�ص  �شنع  عندما 
لأنه  فتحه  �إمكانية  مل�شتخدميه 
�شيء  �أي  يغيو�  �أن  يريدهم  ل 

فيه.
�أي�شًا  �ملنهجية  ه��ذه  �إت��ب��اع  مت 
م�شنع  ج����وب����ز  ب���ن���ى  ع���ن���دم���ا 
�ملاكنتو�ص. لقد كان من �ملفرت�ص 
ولكنه  �آيل  �أول م�شنع  يكون  �أن 
ك�����ان م�����ش��ن��ع��ًا ل���الخ���ت���ب���ار�ت 
و�ل��ت��ج��م��ي��ع �ل��ن��ه��ائ��ي م�����زودً� 
�شيئًا  لي�ص  �لآلية.  بالروبوتات 
ك��ان قبل 25  �ل��ي��وم كما  ج��دي��دً� 
�أتذكر  �أن  �أ�شتطيع  ولكن  عامًا. 
�لتنفيذي  �لرئي�ص  ج��اء  عندما 
�إىل  ، ج��ن��ب��ا  م���وت���ورز  جل����ر�ل 
، وخرج  ب��يو  م��ع رو����ص  جنب 
م�شنع  على  نظرة  �إل��ق��اء  ملجرد 
ماكنتو�ص. كل ما كنا نفعله هناك 
و�لختبار  �لنهائي  �لتجميع  هو 
ولكن كان يتم ذلك بطريقة جميلة 
جدً�. كان ت�شميم �مل�شنع جمياًل 

كما كان ت�شميم �ملنتج نف�شه.
�لآن �إذ� قفزت لالأمام ونظرت �إىل 
�شتيف،  ي�شنعها  �للي  �ملنتجات 

قدرة  �أك��رث  و�أ�شبحت  �لتقنية  تغيت  لقد 
�لأ�شياء  �أ�شبحت  حيث  �لأ�شياء  عمل  على 
و�أ�شبحت  توفرً�.  و�أك��رث  و�أرخ�ص  �أ�شغر 
بنف�شها.  �ملنتجات  م��ن  �أي  ت�شنع  ل  �آب���ل 
�آبل  يدعون  �لنا�ص  كان  �آبل  يف  كنت  عندما 
يكن  ومل  عموديًا"  متكاملة  دعاية  "�شركة 
هذ� مديحًا. ويف �لو�قع هذ� ما عليه جميع 

�ل�شركات �ليوم مثل �آبل و �إت�ص بي ومعظم 
�ل�شركات �لآخرى ت�شتعني مب�شادر خارجية 

وهي خدمات ت�شنيع �للكرتونيات.

هل تعترب �شركة نايك ت�شبيهًا 
جيداً؟

ت�شبيه قريب. ولكن  نايك  �لأرج��ح  نعم على 
�ل�شركة �لتي �أعجب بها �شتيف هي �شوين. 
)�أحد  موريتا  �أكيو  زيارة  على  معتادين  كنا 

معايي  لديه  وكان  �شوين(  �شركة  موؤ�ش�شي 
ل���دى �شتيف و�لح����رت�م  �ل��ت��ي  ر�ق��ي��ة م��ث��ل 
�أعطانا  عندما  �أذك���ر  �جلميلة.  للمنتجات 
ووكمان.  �شوين  جهازي  و�شتيف  �أنا  �أكيو 
لأول مرة ن�شاهد �شيئًا من هذ� �لقبيل لأنه مل 
يكن يوجد جهاز مثله. كان هذ� قبل 25 عامًا 
وكان �شتيف مفتونًا به. كان �أول �شيء فعله 

بجهازه هو تفكيكه و�لنظر �إىل كل قطعة فيه 
كيف مت تركيبه وكيف مت ت�شميمه.

�شوين.  مب�شانع  جوبز  �شتيف  �فتنت  لقد 
يرتدون  �لعاملون  وكان  لتفقدها  ذهبنا  لقد 
و�لأحمر  كالأخ�شر  �لألو�ن  خمتلفة  مالب�ص 
لوظائفهم  تبعًا  بدقة  �ختيارها  مت  و�لأزرق 
يف �مل�شنع. مت �لتفكي يف كل �شيء بعناية 
�لأ�شياء  هذه  ج��دً�.  نظيفة  �مل�شانع  وكانت 

تركت �نطباعًا كبيً� على �شتيف.
متامًا.  ه��ك��ذ�  �مل���اك  م�شنع  ك��ان 
خمتلفة  مالب�ص  لديهم  يكن  مل 
�لألو�ن ولكنه كان �أنيقًا كم�شانع 
بال�شبط.  ر�أيناها  �لتي  �شوين 
مثل  يكون  �أن  يريد  �شتيف  كان 
�إم  ب��ي  �آي  مثل  ولي�ص  ���ش��وين 
�أن  يريد  كان  ميكرو�شوفت.  ول 

يكون مثل �شوين.
�ل��ي��اب��ان��ي��ون ك���ان���و� د�ئ���م���ًا ما 
�شوق  م����ن  ب��ح�����ش��ة  ي�����ب�����د�أون 
�شركة  تبد�أ  فمثاًل  �أوًل.  �لقطع 
بال�شيطرة على �شوق ح�شا�شات 
�لكامي�ت وت�شيطر �أخرى على 
�شوق �لذ�كرة وثالثة على �شوق 
�لأق����ر������ص �ل�����ش��ل��ب��ة وغ��يه��ا.  
ُتبنى  �ل�شوقية  قوتهم  فكانت 
�ملنتج  نحو  وتتجه  �لقطع  م��ن 
طبيعيًا  ه����ذ�  ك����ان  �ل���ن���ه���ائ���ي. 
�لعادية  لالإلكرتونيات  بالن�شبة 
على  �ل���رتك���ي���ز  ي����ك����ون  ح���ي���ث 
يتحكم  وم��ن  �لنفقات  تخفي�ص 
بتكلفة �لقطع �لرئي�شية يكون يف 
مو�شع قوة. ولكن هذه �لطريقة 
�لإلكرتونيات  مع  نفعًا  جتد  مل 
من  �شتبد�أ  �أن���ك  حيث  �لرقمية 
�جلهة �خلطاأ من �شل�شلة �لقيمة. 
يجب �أن ل تبد�أ من �لقطع و�إمنا 

تبد�أ من جتربة �مل�شتخدم.
�مل�شكلة  �ليوم  ترى  �أن  وميكنك 
�ل��ك��ب��ية ل���دى ���ش��ون��ى م��ن��ذ 15 
عامًا م�شت بعدما بد�أت �شناعة 
لقد  �لإ�شتهالكية.  �لرقمية  �لإل��ك��رتون��ي��ات 
كان  منظومتهم.  يف  متامًا  �لطريق  �أخطاأو� 
�لآيبود  جهاز  �شوين  ت�شنع  �أن  �ملمكن  من 
هو  ب��ود  �آي  �شنعته.  �لتي  ه��ي  �آب��ل  ولكن 
مثال كامل على منهجية �شتيف يف �لإبتد�ء 
متكامل  نظام  نحو  و�لجت��اه  �مل�شتخدم  من 

من جميع �لنو�حي.

اأريد ان اأ�شاأل عن االأبطال لدى 
�شتيف جوبز. ذكرت اأن اإدوين الند 

كان اأحد اأبطاله؟
ملقابلة  �شتيف  م��ع  ذهبت  عندما  �أذك���ر  نعم 
�شركة  من  مطرودً�  لند  كان  لن��د.  �لدكتور 
على  �خلا�ص  معمله  لديه  وك��ان  ب��ولروي��د 
ر�ئعا  ع�شًر  كان  كامربيدج.  يف  �شارلز  نهر 
لأننا كنا جال�شني يف �أحد غرف �لإجتماعات 
�لدكتور  ك��ان  ف��ارغ��ة.  ط��اول��ة  على  �لكبية 
�لطاولة  �إىل منت�شف  لند و�شتيف ينظر�ن 
لند  �لدكتور  كان  ويتحدثان.  �لوقت  طو�ل 
يقول: " �أ�شتطيع �أن �أرى ما يجب �أن تكون 
عليه كامي� بولرويد. كانت حقيقة بالن�شبة 
يل كما لو كنت �أر�ها قبل �أن يتم �شناعتها". 
بال�شبط  هكذ�  "نعم  ج��وب��ز:  �شتيف  وق��ال 
ير من  �أح��دً� مل  �شاألت  لو  �ملاكنتو�ص.  ر�أيت 
قبل �إل �آلة حا�شبة عن �لكيفية �لتي يجب �أن 
�إجابتي.  �إ�شتطاع  ملا  �ملاكنتو�ص  بها  يكون 
ل�شوق  ب��ح��ث  لعمل  ط��ري��ق��ة  ه��ن��اك  ي��ك��ن  مل 
�مل�شتهلكني عنه. لذلك كان علي �أن �أ�شنعه ثم 

�أريه للنا�ص و�أ�شالهم ما ر�أيكم �لآن"؟.
�إكت�شاف  ع��ل��ى  �ل���ق���درة  ل��دي��ه��م��ا  ك��ان��ت  ل��ق��د 
�ملنتجات بدًل من �إخرت�عها. لقد قال �لإثنان 
�أن هذ� �ملنتجات كانت موجودة د�ئمًا ولكن 
�أحدً� مل يرها من قبل. كامي� بولرويد كانت 
موجودً�  ك��ان  و�ملاكنتو�ص  د�ئمًا  موجودة 
كان  فقط.  �إكت�شاف  م�شاألة  و�مل�شاألة  د�ئمًا 
لند.  للدكتور  ك��ب��يً�  �إع��ج��اب��ًا  يكن  �شتيف 

وكانت تلك لرحلة فاتنة بالن�شبة له.
ج��اء رو���ص ب��يو م��ر�ت ع��دة �إىل �آب��ل وز�ر 
م�شنع �ملاكنتو�ص. كان رو�ص مفكرً� للنظم. 
�أ�ش�ص رو�ص �شركة �إي دي �إ�ص وكان موؤ�ش�شا 
�لتي  �لكبية  لل�شركات. كان يوؤمن بالأفكار 
من  �آخ��ر  بطاًل  ك��ان  �ل��ع��امل.  تغي  �أن  ميكن 

�أبطال �شتيف.
وك���ان �أك��ي��و م��وري��ت��ا ب��و���ش��وح و�ح����دً� من 
�لأبطال �لعظماء لدى �شتيف. وكان موؤ�ش�شًا 
بنى �شركة �شوين وقدم معها منتجات ر�ئعة 

�شتيف هو رجل �ملنتجات

اأنت تقول يف كتابك اأنك يف البداية 
وقبل كل �شيء كنت تريد اأن جتعل 

اآبل �شركة ت�شويق للمنتجات؟
على  للتعرف  �أ�شهًر�  و�شتيف  �أن��ا  ق�شيت   -
بع�شنا �لبع�ص قبل �ن�شمامي لآبل. مل يكن 
لديه خربة كبية يف �لت�شويق غي ما تعلمه 

عندما  �شتيف،  من  �ملعتاد  هو  ه��ذ�  بنف�شه. 
يرى باأن �شيئًا ما �شيكون مهًما فاإنه يحاول 

��شتيعابه قدر �لإمكان.
�شتيف:  �أعجبت  �لتي  �لأ�شياء  من  و�ح��دة 
بني  ف��رق  ه��ن��اك  لي�ص  �أن���ه  كيف  ل��ه  �شرحت 
كول  كوكا  ولكن  وكوكاكول  ك��ول  بيب�شي 
كانت تبيع �أكرث من بيب�شي بن�شبة 9 �إىل 1. 
كانت مهمتنا يف بيب�شي �أن نقنع �لنا�ص �أن 
ومن  �لهتمام  ي�شتحق  منتجًا  كان  بيب�شي 
ثم �لتحول �إليه. قررنا �أن نتعامل مع بيب�شي 
�لوقت  ذل��ك  يف  �ل��ن��ا���ص  ك��ان  ع��ن��ق.  كربطة 
يهتمون بربطة �لعنق �لتي يرتدونها. كانت 
�أن  حتب  �لتي  �لطريقة  تعك�ص  �لعنق  ربطة 
�أن  ي�شاهدك بها �لآخرون. ولذلك كان علينا 
�جلميلة.  �لعنق  ربطة  مثل  بيب�شي  جنعل 
يجب  ف��اإن��ه  ي��دك  يف  بيب�شي  حتمل  عندما 
بها  ير�ك  �أن  تريد  �لتي  �لطريقة  يعك�ص  �أن 

�لآخرون.
و�كت�شفنا  �لأب����ح����اث  ب��ع�����ص  ع��م��ل��ن��ا  ل��ق��د 
تقدمي  ي�����ودون  ك���ان���و�  ع��ن��دم��ا  �ل��ن��ا���ص  �أن 
�ملنزل  يف  لأ�شدقائهم  �لغازية  �مل�شروبات 
�إذ�  خمتلفتني.  بطريقتني  يت�شرفون  فاإنهم 
كانو�  �ل��ث��الج��ة  يف  ك��ول  ك��وك��ا  لديهم  ك��ان 
�لثالجة  ل��ي��ف��ت��ح��و�  �مل��ط��ب��خ  �إىل  ي��ذه��ب��ون 
لي�شعونها  كول  �لكوكا  زجاجة  ويح�شرو� 
يف  ك��ول  �لكوكا  ي�شكبون  ثم  �لطاولة  على 
لديهم  كان  لو  بينما  �شيوفهم.  �أم��ام  �لكاأ�ص 
بيب�شي كول يف �لثالجة فاإنهم يذهبون �إىل 
�ملطبخ ليفتحو� �لثالجة وي�شكبو� �لبيب�شي 
يح�شرون  ث��م  �ملطبخ  يف  �لكاأ�ص  يف  ك��ول 
�أن  ه��ي  و�ل��ف��ك��رة  ل�شيوفهم.  فقط  �ل��ك��اأ���ص 
يعرف  �أن  م��ن  ي��ت��ح��رج��ون  ك��ان��و�  �ل��ن��ا���ص 
بيب�شي  ه��و  لهم  يقدمونه  م��ا  �أن  �شيوفهم 
يقدمون  �أن��ه��م  �شيوفهم  يعتقد  رمب��ا  ك��ول. 
كوكا كول لأن كوكا كول كانت تتمتع بقبول 
�أف�شل. لقد كانت هي ربطة �لعنق �لأف�شل. 

�أعجبت هذه �لفكرة �شتيف كثًي�.
حتدثنا كثًي� عن �أن �لت�شور يتقدم �لو�قع. 
�أن تخلق و�قًعا فيجب  �أردت  �إذ�  �أنك  وكيف 
عملنا  �لت�شور.  �شنع  على  ق��ادًر�  تكون  �أن 
بيب�شي(.  )جيل  و�أ�شميناه  بيب�شي  يف  ذلك 
�لدكتور  �أل��ق��ت��ه��ا  حم��ا���ش��رة  م���ن  ت��ع��ل��م��ت 
بالن�شبة  �لأه��م  �حلقيقة  �أن  ميد(  )مارجرت 
�لطبقة  ظ��ه��ور  ه���ي  ���ش��ت��ك��ون  ل��ل��م�����ش��وق��ني 
بجيل  م��اع��رف  وه���و   - �لغنية  �ملتو�شطة 
�لطفرة �ل�شكانية �آنذ�ك - وهو جيل بلغ من 
�لعمر 60 عامًا �لآن. كانو� ي�شتطيعون �شر�ء 
�أ�شياء �أكرث من حاجتهم. عندما عملنا )جيل 
بيب�شي( كان هذ� �جليل هو هدفنا �لرئي�شي. 
كان �لرتكيز على م�شتخدم �مل�شروب ولي�ص 

على �مل�شروب نف�شه �أبًد�.
�مل�شروب.  ع��ل��ى  د�ئ��ًم��ا  رك���زت  ك���ول  ك��وك��ا 
�مل�شروب.  م�شتخدم  على  نحن  ركزنا  بينما 
�لرت�بية  �لدر�جات  يركبون  �أنا�ًشا  �أظهرنا 
�أو يتزجلون على �ملاء �أو يطيون �لطائر�ت 
يعملون  ب��امل��ظ��الت-  ي��ق��ف��زون  �أو  �ل��ورق��ي��ة 
بيب�شي  يكون  �لنهاية  ويف  خمتلفة.  �أ�شياء 
ه��و �جل��ائ��زة د�ئ��ًم��ا ك��ان ه��ذ� كله يف بد�ية 
�شركة  �أول  كنا  �مللونة.  �لتلفزيونات  ظهور 
�لت�شويق.  يف  �حل��ي��اة  �أ���ش��ل��وب  ت�شتخدم 
�أول و�أطول حملة �إعالنية ت�شتخدم �أ�شلوب 

�حلياة كانت -وما ز�لت- بيب�شي.
عملنا ذلك يف بد�ية ظهور �لتلفزيون �مللون 
وبد�ية ظهور �ل�شا�شات �لكبية مثل �شا�شة 
�ل�19 �إن�ص. مل نذهب �إىل م�شوري �لإعالنات 
�لتلفزيونية لأنهم كانو� ي�شورون �إعالناتهم 
و�لأ�شود.  بالأبي�ص  �ل�شغية  لل�شا�شات 
�أف�شل  و�أح�����ش��رن��ا  ه��ول��ي��وود  �إىل  ذه��ب��ن��ا 
خمرجي �لأفالم وطلبنا منهم �أن يعملو� لنا 
�أفالمًا مدتها 60 ثانية. كانت �أفالًما تعر�ص 
�أ�شلوب �حلياة. كان كل مايف �ملو�شوع هو 
�شنع �لت�شور باأن بيب�شي هو رقم 1 لأنك ل 
�إذ� فكرت باأنك  ت�شتطيع �أن تكون رقم 1 �إل 

رقم 1. كان عليك �أن تظهر كرقم 1.
�أحب �شتيف هذه �لأفكار كثًي�. كان �لكثي 
من عملنا وت�شويقنا مركًز� على متى نخرج 

�ملاك لل�شوق. كان يجب �أن نفعل ذلك بطريقة 
مت�شوقني  �ل��ن��ا���ص  لتجعل  عالية  �إدر�ك���ي���ة 
مل  �ملنتج.  ه��ذ�  يعمل  �أن  ميكن  م��اذ�  ملعرفة 
يكن �ملنتج ي�شتطيع عمل �لكثي يف �لبد�ية. 
لتجربة  موجهة  فيه  �لتقنية  معظم  ك��ان��ت 
فعل  رد  و�شلنا  �حلقيقة  ويف  �مل�شتخدم. 
عنيف حيث قال �لنا�ص �أنه لعبة. �إنه ل يعمل 
�أ�شياء  عمل  �ملطاف  نهاية  يف  ولكنه  �شيًئا. 

كثية عندما �أ�شبحت �لتقنية �أقوى.
�لآن.  �حلياة  �أ�شلوب  باإعالنات  �آبل  ت�شتهر 
يح�شدون  حياًة  يعي�شون  �أنا�ًشا  تظهر  �إنها 
ع�شري  �شباب  �آب��ل.  منتجات  بف�شل  عليها 

ي�شتمع با�شتمتاع لالآي بود.
ل �أن�شب هذ� �إىل نف�شي. ذكاء �شتيف يكمن 
يف قدرته على روؤية �شيء ثم فهمه ثم �إيجاد 
�لت�شميمية-  منهجيته  يف  لو�شعه  طريقة 

�لت�شميم هو كل �شيء.
�أ�شدقائي  �أحد  لدى  كان  طريفة:  ق�شة  لدي 
�جتماعني مع �آبل ومايكرو�شوفت يف نف�ص 
�أنه  �أي  �ملا�شية  �ل�شنة  يف  هذ�  كان  �ليوم. 
�آبل )كان  منذ عهد قريب. ذهب �إىل �جتماع 
�لغرفة  �مل�شممون  دخل  وحاملا  لآب��ل(  بائًعا 
�مل�شممون  لأن  �حلديث  عن  �جلميع  توقف 
�ل�شركة.  يف  �مل��ح��رتم��ني  �ل��ن��ا���ص  �أك���رث  ه��م 
يعرف �جلميع �أن �مل�شممني يتحدثون با�شم 

تقاريرهم  ي��رف��ع��ون  ك��ان��و�  لأن��ه��م  �شتيف 
فقط  �آبل  مبا�شرة. هذ� يحدث يف  �إليه 

حيث يرفع �مل�شممون تقاريرهم �إىل 
�لرئي�ص �لتنفيذي مبا�شرة.

�ل���ي���وم  ن��ف�����ص  ذل�����ك ويف  ب���ع���د 
�جتماعه  �إىل  ���ش��دي��ق��ي  ذه���ب 

م���ع م���اي���ك���رو����ش���وف���ت. ك��ان 
�جل��م��ي��ع ي��ت��ح��دث��ون يف 

ذلك  وبعد  �لجتماع 
ب����د�أ �لج��ت��م��اع ومل 
ي��ح�����ش��ره �أح����د من 
�مل�������ش���م���م���ني. ك���ان 

ج���م���ي���ع �ل���ت���ق���ن���ي���ني 
ويحاولون  جال�شني 
�أفكارهم  �أن يطرحو� 
عمله  ي��ج��ب  م���ا  ع���ن 
هذه  �لت�شميم.  يف 

و������ش�����ف�����ة 
لكارثة.

خارج  يغرد  �أن��ه  يعلم  �شتيف  حول  �جلميع 
�ل�شرب. �إنه ي�شع معايًي� خمتلفة عن �لتي 

ي�شعها �أي رئي�ص تنفيذي �آخر.
يب�شط  ما  ود�ئ��م��ًا  �لب�شاطة  رج��ل يحب  �إن��ه 
لي�ص  �إن��ه  لها.  م�شتوى  �أب�شط  �إىل  �لأ�شياء 
نظم.  م�شمم  �شتيف  مب�شط.  و�إمن��ا  ب�شيًطا 

�إنه يب�شط �لتعقيد.
ف�شوف  ب��ذل��ك  ي��ه��ت��م  ل  ��ا  ���ش��خ�����شً ك��ن��ت  �إذ� 
عدد  يده�شني  ب�شيطة.  نتائج  �إىل  تنتهي 
�نظر  �خل��ط��اأ.  ه��ذ�  يف  تقع  �لتي  �ل�شركات 
ذهبت  �أين  �أتذكر  زون.  مايكرو�شوفت  �إىل 
�إىل معر�ص �للكرتونيات �ل�شتهالكية حيث 
كان مماًل  لقد  �لزون.  مايكرو�شوفت  �أطلقت 
جًد� مبعنى �لكلمة حتى �أن �لنا�ص مل يهتمو� 

كان  �إليه..لقد  �ل���زون بالنظر 
ميًتا. كان �لأمر 

ك������اأن �أح������ًد� 
و����������ش���������ع 
خ���������ش����اًر� 
يف  متعفنة 

�لبقالة. مل يكن �أحد يريد �لقرت�ب منه. �أنا 
مت  ولكن  �أذكياء  �أنا�ص  م�شمميه  باأن  متاأكد 
ت�شميمه بفل�شفة خمتلفة. �لكلمة �لأ�شطورية 
حد  �إىل  �شحيحة  وه��ي  مايكرو�شوفت  عن 
�ملرة  يف  �ل��ه��دف  ي�شيبون  �أن��ه��م  ه��ي  بعيد 
�إطالق  هي  مايكرو�شوفت  فل�شفة  �لثالثة. 
�شتيف  بعد.  فيما  �إ�شالحه  ثم  �أوًل  �ملنتج 
لميكن �أن يفعل ذلك �أبًد�. �إنه ل يطلق �ملنتج 

حتى يكون كاماًل.

هذا )طريقة �شتيف( يدفع بع�س 
النا�س قلياًل اإىل اجلنون، هل دفعك 

اأنت اإىل اجلنون؟
لي�شت لدي م�شكلة �أن يدفعني �شخ�ص قلياًل 
على  �ل�شخ�ص  ه��ذ�  ك��ان  �إذ�  �جل��ن��ون  �إىل 
�شو�ب د�ئًما. عندما �أفكر يف �ملا�شي �أعتقد 
رئي�ًشا  ُعينت  عندما  كبًي�  خطًئا  ك��ان  �أن��ه 
تنفيذًيا لآبل. مل �أكن �أنا �خليار �لأول �لذي 
يريده �شتيف. كان �شتيف يريد �أن يكون هو 
�لأول  �خليار  هو  ك��ان  �لتنفيذي.  �لرئي�ص 
ولكن جمل�ص �لإد�رة مل يكن م�شتعًد� جلعله 
�أو   25 �لعمر  من  يبلغ  وهو  تنفيذًيا  رئي�ًشا 

26 عاًما �آنذ�ك.
�لو��شحة  �خل��ي��ار�ت  ك��ل  ��شتبعدو�  لقد 
�لتقنية..  �خل���ربة  ذوي  �ملر�شحني  م��ن 
يف نهاية �ملطاف قال ديفيد روكفيللي 
�مل�شاهمني  ك��ب��ار  م��ن  ك��ان  )و�ل����ذي 
دع��ون��ا جن��رب �شناعة  �آب���ل(  يف 
�أخرى. دعونا نذهب �إىل �أف�شل 
�شائد روؤو�ص )�شخ�ص يبحث 
وي�شعى  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ني  ع���ن 
�لوليات  يف  لتوظيفهم( 
�مل���ت���ح���دة �لأم���ري���ك���ي���ة: 

جيي رو�ص.
ج�����������������������������اوؤو� 
ل����ت����وظ����ي����ف����ي. 
�أك��ن  ومل  ذه��ب��ت 
�أع���ل���م ���ش��ي��ًئ��ا عن 
كانت  �لكمبيوتر. 
نعمل  �أن  �ل��ف��ك��رة 
�أن�����ا و���ش��ت��ي��ف مع 
�لبع�ص.  بع�شنا 

�أنا  و�شاأكون  �لتقني  �ل�شخ�ص  هو  �شيكون 
قلت  �أنني  �ل�شبب يف  �لت�شويقي.  �ل�شخ�ص 
كان من �خلطاأ تعييني كرئي�ص تنفيذي هو 
�لرئي�ص  هو  يكون  �أن  د�ئًما  �أر�د  �شتيف  �أن 
�أن يكون  ل��ق��د ك���ان م��ن �مل��م��ك��ن  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي. 
�أكرث �شدًقا لو قالو�: دعونا  جمل�ص �لإد�رة 
تنفيذًيا.  رئي�ًشا  �شتيف  لنجعل  طريقة  جند 
رك���ز �أن���ت ع��ل��ى �لأ���ش��ي��اء �ل��ت��ي ت���ربع فيها 

وليكز هو على �لأ�شياء �لتي يربع فيها.
ل تن�َص �أن �شتيف كان رئي�ًشا ملجل�ص �لإد�رة 
�ملاكنتو�ص.  ق�شم  يدير  وكان  م�شاهم  و�أكرب 
ول��ذل��ك ك���ان ه��و رئ��ي�����ش��ي وم��روؤو���ش��ي يف 
�لوقت نف�شه. كان �لأمر مظهًر� ز�ئًفا بع�ص 
لو  لنختلف  نكن  مل  �أننا  وتخميني  �ل�شيء 
�أف�شل  ب�شكل  عمله  �لإد�رة  جمل�ص  �أدى 
ا  �شخ�شً جن��ل��ب  ك��ي��ف  يف  ل��ي�����ص  بالتفكي 
�شتيف  عليه  ويو�فق  تنفيذًيا  مديًر�  ليكون 
فقط و�إمنا كيف نخلق و�شًعا ي�شمن جناح 

�ل�شركة مبرور �لوقت؟
�أنا �أخطاأت خطئني غبيني جًد� ونادٌم عليهما 
فرًقا  �شيحدثان  كانا  �أنهما  �أعتقد  لأنني  حًقا 
معاجلات  ق��ارب��ت  عندما  ك��ان  �لأول  لآب���ل. 
فريًقا  عملنا  عمرها؛  نهاية  على  موتورول 
م���ن �أف�����ش��ل �ل��ت��ق��ن��ي��ني ل��دي��ن��ا ل��ي��ب��ح��ث��و� ثم 
لين�شحونا مبا يجب عمله. عادو� وقالو� لنا 
�إنه لي�ص هناك فرق بني �ملعاجلات �لتي تعمل 
�لتي  لنخرت   ،)RISC( ري�شك  مبعمارية 
توفر لنا �أف�شل �شفقة جتارية فقط. ولكن ل 
تختارو� معمارية �شي�شك )CISC(. ري�شك 
�مل�شغرة  �لتعليمات  جمموعة  حو�شبة  هي 
�لتعليمات  جمموعة  حو�شبة  هي  و�شي�شك 

�ملعقدة.
معهم  لنبقى  ب�����ش��دة  �إن��ت��ل  ���ش��رك��ة  �شغطت 
وموتورول  �إم  ب��ي  �آي  �إىل  ذهبنا  ولكننا 
 .)PowerPC( �شي  بي  باور  ومعاجلهم 
تاأخرنا يف �إدر�ك فظاعة هذ� �لقر�ر. لو كنا 
جعل  على  �أكرث  قادرين  لكنا  �إنتل  مع  عملنا 
�شيوؤثر  كان  مما  �أ�شا�شية  �شلعة  �آبل  من�شة 
�لت�شعينات  يف  �آبل  �شركة  على  كبي  ب�شكل 
متاًما.  فاتنا  قد  �لقطار  ف��اإن  لذلك  �مليالدية. 
مليون   11 ق��ر�ب��ة  و��شتثمرت  �إن��ت��ل  ذهبت 
قادرة  لت�شبح  معاجلاتها  تطوير  يف  دولر 
ق���ر�ًر�  ك��ان  لقد  �لر�شوميات،  معاجة  على 
تقنًيا مريًعا. ل�شوء �حلظ مل �أكن موؤهاًل من 
�لناحية �لتقنية و�تبعت ن�شائح تقنيي �آبل.

�أكرب من جانبي لو  �خلطاأ �لآخر وهو ف�شل 
�أن  علي  �ل��و�ج��ب  من  ك��ان  جيًد�  فيه  فكرت 
�آب��ل، بعد  �أري��د مغادرة  ل�شتيف. كنت  �أع��ود 
�أكرث  �لبقاء  �أري��د  �أك��ن  مل  �شنو�ت  نهاية 10 
من ذلك. كنت �أريد �لعودة لل�شاحل �ل�شرقي. 
�أخربت جمل�ص �لإد�رة برغبتي يف �لرحيل 
ذلك  يف  توظيفي  حت��اول  �إم  بي  �آي  وكانت 
�لبقاء.  مني  �لإد�رة  جمل�ص  طلب  �ل��وق��ت. 
مل  بف�شلي.  قامو�  ذلك  وبعد  �آب��ل  يف  بقيت 

�أكن �أرغب يف �لبقاء �أكرث من ذلك فعاًل.
�شركة  بيع  علينا  �أن  �لإد�رة  جمل�ص  ق��رر 
عام  يف  �آب��ل  بيع  مبحاولة  ُكلفت  لذلك  �آب��ل. 
�آند  تي  لأي  بيعها  وحاولت  ذهبت   .1993
 )IBM( �إم  ب��ي  �آي  و   )AT&T( ت��ي 
و�آخرين. مل جند �أحًد� يريد �شر�ءها، ظنو� 
مايكرو�شوفت  لأن  ك��ب��ية  خم��اط��رة  �أن��ه��ا 
لو  لكني  �آن��ذ�ك،  ناجحتني جًد�  كانتا  و�إنتل 
فكرت جيدً� لقلت :” مل ل نعود للرجل �لذي 
ونوظف  نعود  ل  مل  ويفهمه؟  هذ�  كل  �شنع 

�شتيف ليدير �ل�شركة من جديد؟.
�لقر�ر  ه��ذ�  ك��ان  لقد  �لآن.  ه��ذ� و��شح ج��ًد� 
ذلك  نفعل  مل  �تخاذه.  يجب  �لذي  �ل�شحيح 
�لقر�ر  �أل��وم نف�شي على هذ�. كان هذ�  و�أن��ا 
�شيحفظ �آبل من جتربة �لقرت�ب من �ملوت 
�لتي مرت بها. يف �لو�قع �أنا مقتنع �أنه لو مل 
يعد �شتيف �إىل �ل�شركة يف �لوقت �لذي عاد 
�أخرى-  �أ�شهر  �شتة  ملدة  �نتظر  لو  -�أي  فيه 
كانت  �ل��ت��اري��خ.  م��ن  ج���زًء�  �آب���ل  لأ�شبحت 

�شتختفي متاًما.
computer world / عن

جون سكالي يكشف اسرار عبقرية جوبز

�سك�ي مع جوبز يف االي�م االوىل لت�أ�سي�س ابل

اجهزة ابل يف بداية انت�جه�
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�لتي  �لتقنية  �لعمل  �شرت�تيجية  بد�يات  منذ 
يف  بها  �ل�شتعانة  �إىل  ج��وب��ز  �شتيف  َع��ِم��د 
تطوير منتجات �شركة �آبل، وهو يحر�ص كل 
مبا  و�لأح��دث،  �لأف�شل  تقدمي  على  �حلر�ص 
يعك�ص روؤية وعبقرية متفردة ل�شخ�ص، �شبق 
وجوهر"  "عقل  ب��اأن��ه  و�شفوه  �أن  لكثيين 

�شركة �آبل.
ومل جتد �شحيفة كري�شتيان �شاين�ص مونيتور 
�لأميكية ما تدلل به على ذلك �أف�شل من تلك 
�ملقالة �ل�شحافية �لتي �شبق و�أن مت ن�شرها يف 
متوز/ يوليو عام 1991، و�لتي كانت توؤكد 
لي�ص لأجهزة �حلو��شيب  �مل�شتقبل  �أن  حينها 
�لتي  �ملقالة  وه��ي  �حلو�شبة،  لتقنية  و�إمن���ا 
منطلق  من  �آن���ذ�ك،  كثيً�  عليها  جوبز  �أثنى 
�أن �مل�شتقبل عبارة عن فعل ولي�ص قول، وهي 

�لروؤية �لتي ترتكز عليها �آبل �ليوم.
Fortune" �أن  "فورت�شن  �شبق ملجلة  وقد 
بف�شل  جنح  جوبز  �أن  لها  حتقيق  يف  �أك��دت 
�شركة  حت��وي��ل  يف  �ل�شرت�تيجية  ب�شيته 
�ل�شركات �لتي حتظى باإعجاب  �أكرث  �إىل  �آبل 
يف  �ملجلة  ولفتت  �لعامل.  حول  �مل�شتخدمني 
جعل  يف  جن��ح  �أن���ه  �إىل  ك��ذل��ك  ذ�ت���ه  �ل�شياق 
و�ل�شتماع  �ل��رتف��ي��ه  حم���اور  �أك���رث  �ل�شركة 
و�لقر�ءة و�مل�شاهدة تف�شياًل يف �لعامل، حيث 
تركز �إ�شرت�تيجية عمل �ل�شركة على �لب�شية 

�لتي توؤكد �أن �مل�شتقبل للتطبيقات.
وعاودت �شاين�ص مونيتور لرتجع �شر تفوق 
ثالثة  �إىل  �لأخ��ية  �ل�شنو�ت  �ل�شركة خالل 

�أ�شباب:
�ألف   45 بها  يعمل  �ل�شركة  �أن  برغم    -1
من  لكثي  تبدو  ز�ل��ت  ما  �أنها  �إل  موظف، 
�ل�شركات  �أن��و�ع  من  نوع  مبثابة  �ملر�قبني 

�أو �لن�شاطات �لتجارية �لنا�شئة.
يف  �لأم��يك��ي  �لقت�شاد  غ��رق  ظ��ل  يف   -2
رك���ود ت��ام وع���دم ق���درة �ل��ولي��ات �ملتحدة 
على ت�شوية �أزمات ديونها �ملتنامية، ظهرت 
�قرت�حات باأن تقوم �شركة �آبل، مبا متتلكه 
 76 ب���  تقدر  �شخمة  نقدية  �حتياطات  م��ن 
�حلكومة  و�إن��ق��اذ  مب�شاعدة  دولر،  مليار 

�لفيدر�لية.
��شتقالته  �إعالن �شتيف جوبز عن  3- جاء 
من من�شبه كرئي�ص تنفيذي لل�شركة ليثي 
قدر�  وكذلك  وتكهنات  ��شتفهام  عالمات 
كبي� من م�شاعر �لقلق بخ�شو�ص جوبز 

و�ل�شركة.
وم���ن ب��ني ه���ذه �ل��ت�����ش��اوؤلت ت��ل��ك �لتي 
�جلانب:  ه��ذ�  يف  �ل�شحيفة  طرحتها 

وما  جل��وب��ز،  �ل�شحية  �حل��ال��ة  طبيعة 
�ل�شركة،  على  ��شتقالته  ق��ر�ر  تد�عيات 
�أف���ر�د  ك��وك وبقية  تيم  ق��وة  م��دى  وم��ا 

م�شل�شل  يو��شلو�  �أن  لهم  وهل  �لعمل،  طاقم 
�لنجاحات �لذي �شبق �أن بد�أه جوبز؟

�ل��ذي يجب طرحه يف  �لأب��رز  �لت�شاوؤل  لكن 
�لتي  ب��الأم��ور  �ملتعلق  ذل��ك  هو  �ملرحلة  تلك 
يف  نف�شه  �ملجال  يف  �لعاملني  لبقية  ميكن 
�لوليات �ملتحدة �أن يتعلموها - ل�شيما �إن 
�لتي  �لنتقالية  �ملرحلة  تلك  مع  �لتعامل  مت 
للتاأمل  فر�شة  �أنها  على  �آبل  �شركة  بها  متر 
ودرو����ص  �لإد�رة  يف  درو����ص  تظهر  فقد   -
منها  ت�شتفيد  ق��د  و�مل��م��ار���ش��ة  �لفل�شفة  يف 

�ل�شركات �لأميكية.
�لثناء  على  ع��ام��ًا   20 م���رور  وب��ع��د  و�لآن، 
�ل�شحايف  �ملقال  ذل��ك  جوبز  به  خ�ص  �ل��ذي 
�حلو�شبة،  م�شتقبل  عن  يتحدث  ك��ان  �ل��ذي 
ت��ه��دي��دً� على  �ل��ي��اب��ان  ك��ان��ت متثل  �أن  وق��ت 
�لوليات �ملتحدة، �أ�شحت �ل�شني �ليوم هي 
عناوين  يت�شدر  �لذي  �لقت�شادي  �ملناف�ص 
�لأميكي  �لإقت�شاد  و�أن  ل�شيما  �لأخبار، 
ما ز�ل يبدو منغم�شًا يف حالة من �لركود، 
من  �شخمة  عو�ئد  �ل�شركات  وحتقيق 
منتجات  �أو  ب�شائع  تنتج  �أن  دون 
وتعبي  �لعمالء،  �نبهار  تثي 
ك���ان���و�  �إن  �ل����ع����م����ال، 
حمظوظني و�لتحقو� 
كرههم  عن  بوظيفة، 

لتلك �لوظائف.
�لوليات  �إن  تقول  �ل�شحيفة  م�شت  بعدها، 
�لتي  للمرحلة  �ملتحدة قد عادت على ما يبدو 
ب�شركة  �ل�شابق  �لأ�شطورة  و�شفها  �أن  �شبق 
�نعطاف  "مرحلة  باأنها  غ��روف،  �أن��دي  �إنتل، 
فيه  يتوجب  �ل��ذي  �ل��وق��ت  وه��و  تاريخية"، 
�أو كيان �قت�شادي ما،  قيام �إحدى �ل�شركات، 
�لتناف�شية،  بالبيئة  كبي  تغيي  ح��دوث  عند 
بالتكيف ب�شورة كبية مع �لظروف �جلديدة، 
�أو �لتعر�ص خلطر �لنقر��ص. وهي �جلزئية 

�لتي يجب �ل�شتفادة فيها من �آبل.
بوب  �ل��ربوف��ي�����ش��ور  ع��ن  �ل�شحيفة  ون��ق��ل��ت 
�شتانفورد  جامعة  يف  ���ص  درَّ �ل��ذي  �شوتون، 
على مد�ر 28 عامًا، قوله: "�لت�شاوؤل �لأف�شل 
قد يتم طرحه ب�شاأن ما �لذي ميكن ل�شركة �آبل 
ظل  فقد  �لأميكي.  �لأعمال  لقطاع  تعلمه  �أن 
در�كر  �لإد�رة من بيرت  �خ��رت�ع  �إع��ادة  �شعار 
لالمركزية  �لتب�شي  ه��و  ه��ام��ل  غ���اري  �إىل 
�ل�شركة  ت��ل��ك  �آب����ل،  ث��م ج���اءت  و�ل�����ش��ف��اف��ي��ة. 
لي�ص  مذهل،  ب�شكل  �ملركزية  وغ��ي  �ل�شفافة 
�ل��د�خ��ل. ونتيجة  م��ن  م��ن �خل���ارج ول حتى 
�لرتكيز هناك و��شحًا  كان  �شيا�شتها،  لتناغم 

و�لإد�رة غي مثقلة".
بقوله  �ل�شركة  ع��ن  حديثه  ���ش��وت��ون  وت��اب��ع 
ر�شينة  �شركة  بكونها  �أي�شًا  �آبل  وتت�شم   "

لي�ص  حتديدً�  �لأمر  وهذ�  �لنفعال،  مكبوحة 
فعله.  تعلم  ل��الآخ��ري��ن  ميكن  �ل���ذي  بال�شيء 
تت�شم  �أخ��رى  �شركات  هناك  ذلك،  جانب  فاإىل 
�أميكية  بامليزة نف�شها. ويتعني على �شركات 
�أخرى مل تنل �شوى �حتقار زبائنها لتقدميها 
م�شتوى خدميا �شيئا �أن ت�شتفيد من �آبل، �لتي 
جيد،  ب�شكل  ب�شيطة  منتجات  بت�شنيع  تقوم 

وتتبع �شيا�شة �ل�شهل �ملمتنع".
ويف حديث له مع �ل�شحيفة �أي�شًا، قال ريغيز 
ماكينا، عميد �لت�شويق و�لعالقات �لعامة يف 
�لعمل  عالقات  متتد  �لذي  �ل�شيليكون،  و�دي 
 :1977 �لعام  �إىل  وجوبز  باآبل  جمعته  �لتي 
"رمبا مت تاأ�شي�ص �آبل يف منت�شف �شبعينيات 
كانا  و�شيتف  �ل�شركة  لكن  �مل��ا���ش��ي،  �ل��ق��رن 
ماكينا  م�شى  �ل�شتينيات" ثم  عقد  يف  �أطفاًل 
يثني على طريقة �لتفكي �لتي كان يتميز بها 
�إد�رته �ل�شركة، وتقدمي �ملنتجات،  جوبز يف 
يف �لوقت �لذي كانت تذهب فيه �ل�شركة دومًا 
�لتجارية،  للقيم  �لتقليدي  �لنظام  عن  بعيدً� 

على ح�شب قول ماكينا. 
مت�شل  حمور  يف  مونيتور  �شاين�ص  ولفتت 
�إىل �أن �آبل قد جرى تاأ�شي�شها على �فرت��ص �أن 
�لو�شع �لقائم هو �لعدو. وعاودت لتنقل عن 
باأنها  �آبل  ماكينا هنا قوله:" د�ئمًا ما متيزت 
منوها  م��ع  حتى  متمردة،  ثقافة  ذ�ت  �شركة 
يف �حلجم و�لنجاحات. لكنها د�ئمًا ما كانت 
تتمرد بطريقة جتعل منها �منوذجًا لل�شركات 

بناًء على �لأ�شلوب و�لفئة و�لت�شميم".
�لأ�شخا�ص  ل��دى  �نعك�شت  �لتي  �لقيم  وه��ي 
�لذين �لتحقو� بالعمل يف �ل�شركة. وقال هنا 
ماكينا:" حني �أتى جوبز �إىل �آبل مرة �أخرى 
�لتي  �مل�شكلة  �لفور  على  تعقب   ،1997 ع��ام 
كانت تعانيها �ل�شركة �آنذ�ك. وقام مبعاجلتها، 
من  وتخل�ص  �ملنظومة،  بتب�شيط  كذلك  وقام 
يتناف�شون  �لعاملني  وجعل  �ملناف�شة،  �لفرق 
من �أجل �إفادة �ل�شركة، ولي�ص من �أجل �لعر�ك 
�لذي  �لأهم  �لدر�ص  لكن  �لبع�ص.  مع بع�شهم 
�لأ�شياء  �إىل  �لنظر  هو  �آب��ل  من  تعلمه  ميكن 
�لخرت�ع  لك  يتيح  كما  تقليدية.  غي  بطرق 
وبغ�ص  �ل�����ش��وق.  م��ن  ق�شط  على  �حل�شول 
د�ئمًا  مبقدورك  فاإن  كفاءتك،  مدى  عن  �لنظر 
�أف�شل. وقد جنحت  �أن تقوم بذلك على نحو 
�آبل يف �إظهار قيمة �لبحث د�ئمًا عن �لكمال". 
يرت�أ�ص  �ل���ذي  ياما�شيتا،  ك��ي��ث  حت���دث  ك��م��ا 
 SYPartners �شركة  �إد�رة  جمل�ص  حاليًا 
�شان  يف  مقرها  ي��وج��د  �ل��ت��ي  لال�شت�شار�ت 
فر�ن�شي�شكو، عن جتربة عمله مع �آبل وكذلك 
�شركة NeXT Computer �لتي �أ�ش�شها 

جوبز بعد طرده من �شركة �آبل عام 1986. 
وطيدة  بعالقة  يرتبط  ك��ان  �أن��ه  حينها  و�أك��د 
�إن  ما  " ل�شت متاأكدً�  �آبل. وقال هنا:  ب�شركة 
كانت �آبل تفكر حتى يف �ملناف�شة. فهي متفردة، 
ول تزعج نف�شها ب�شاأن �لآخرين. وحني عملت 
تقريبًا  مناق�شات  هناك  تكن  مل  �شتيف،  م��ع 
نقدم  �أن  ه��و  هدفنا  وك���ان  �ملناف�شة.  ب�شاأن 
�لأف�شل. وعندما تفكر بهذ� �ل�شكل، فاإنك تفكر 

بالأ�شياء ب�شكل خمتلف". 
�أن �لقوة �حلقيقية  "�أرى  و�أ�شاف ياما�شيتا: 
و�شو�شتها.  يف  تتمثل  رمب���ا  �آب����ل  ل�����ش��رك��ة 
�ل��و���ش��و���ش��ة ب��خ�����ش��و���ص ك���ل ����ش���يء. فهي 
مو�شو�شة ب�شاأن �شل�شلة �لتوريد، ومو�شو�شة 
�لتغليف.  وك��ذل��ك  �ملنتجات  ت�شميم  ب�شاأن 
طريق  على  د�ئمًا  م�شيها  �ل�شركة  وتو��شل 
لأف�شل  بنف�شها  و�لرت���ق���اء  ذ�ت��ه��ا،  حت�شني 
�لت�شويقية  �شيا�شتها  وتعتمد  �مل�شتويات. 
على م�شاعدة عمالئها على �ل�شتفادة باأق�شى 
ليكونو�  �ل�شركة،  منتجات  من  ممكنة  درجة 

�أف�شل �لعمالء �أي�شًا". 
�ل�شركات  �أن  �خل��ت��ام  يف  �ل�شحيفة  و�أك���دت 
�لأميكية كافة بات يتعني عليها �ليوم، يف ظل 
ما يحدث من تغيي�ت �شريعة وغي متوقعة 
و�ملجتمع،  و�ل�شيا�شة  �لأع���م���ال  مب��ج��الت 
�ل�شرت�تيجي  �لنعطاف  ه��ذ�  مع  تتكيف  �أن 

�لعاملي.

عن / كر�شتيان �شاين�س 
مونيتور

إمبراطورية ستيف جوبز وآبل.. حقبة تقنية جديرة بالدرس 

م�����ال�����ئ ال�����دن�����ي�����ا وش������اغ������ل ال����ن����اس

الرهان دائمًا كان على العمالء و�شر التميز هو ال�شهل املمتنع

ودع �لعامل باأ�شى وحزن و��شح �لربعاء �لفائت �أهم رو�د 
نباأ  �لعامل  قابل  �ملهرة،   �ملعلوماتية  و�شناع  �لإلكرتونيات 
�آبل  �شركة  موؤ�ش�شي  و�أح��د  �لإلكرتونيات  �أ�شطورة  وف��اة 
�لعمالقة �شتيف جوبز، بحزن كبي و�شديد، لكن �ي�شا بثناء 
غزير، ووفاء طافح على �جناز�ته. كما تو�لت �لتعازي على 
دول،  وروؤ���ش��اء  عامليني  زعماء  من  �آب��ل  �شركة  ملهم  رحيل 
م��ن رج���ال ب��ارزي��ن يف ق��ط��اع �لأع���م���ال، وم��ن �شخ�شيات 
�لعامل  ح��ول  �لكرث  حمبيه  قبل  من  و�له��م  معروفة،  عامة 
�لذين ذرفو� دموعا لرحيله. وكان جوبز، قد ولد يف �شان 
و�أب  �شيبل  ك��ارول  ج��و�ن  هي  �أمريكية  لأم  فر�ن�شي�شكو 

مولود يف �شوريا. 
�شناعة  ت�شكيل  �أع��اد  �لذي  �لفذ  �ملبتكر  جوبز  �شتيف  رحل 
�حلا�شوب و�لهاتف �ملحمول يف �لعامل وغي عاد�ت �ملاليني 
من �لب�شر . �شتيف جوبز من مو�ليد عام خم�شة وخم�شني 
�شغوفا  وك���ان  �لم��ري��ك��ي��ة  فر�ن�شي�شكو  ���ش��ان  يف  ب��ولي��ة 
بالتكنولوجيا، وبرغم عدم �إكماله در��شته �جلامعية، حظي 
بفر�شة �لتدرب يف �شركة HP لالإلكرتونيات حيث تعّرف 

ب�شريكه ووزنياك، ليكون رفيق دربه يف �لإبد�ع و تو�لت 
بعدها �لنجاحات تلو �لخرى . عام �ربعة و ثمانني، �بتكرت 
ماكينتو�ص �خرت�عا جديد� يف عامل �لتكنولوجيا، بال�شافة 
�ملعلوماتية  فاأرة �حلا�شوب، جوبز مل يكن عبقريا يف  �ىل 

فقط، بل كان �شاحر� يف جمال �لت�شويق.
 لقد ��شال لعاب �ل�شو�ق �لعاملية بالتفاحة �ملق�شومة، رمز 
به  �خرى  خا�شة  �شركة  ��ش�ص  �ع��و�م،  ت�شعة  بعد  �شركته. 
ليوؤ�ش�ص  �ل�شينما  �إىل  �نتقل  ثم   ،next �إ�شم  عليها  �أطلق 
مع  �ملتحركة  �لر�شوم  دم��ج  من  �أول  وك��ان  بيك�شار  �شركة 

تكنولوجيا �ملعلوماتية . 
بعدها، بد�أ ع�شر �آبل �لذهبي مع �إطالق �ل� Imac وبد�أت 
 .Microsoft �لأك���رب  �ملناف�ص  م��ع  �لربجميات  معركة 
تتجاوز  ل  با�شعار  وجميلة  �شغية  حو��شيب  �بتكر  و 
و�لكتب  �لذكية  بالهو�تف  وج��اء  دولر  وثالثمائة  �لل��ف 
�للكرتونية، لينطلق بعدها جوبز مبنتجات ��شغر حجما 
و�كرث جمال. عام �لفني وو�حد، ��شدر �ليبود وعام �لفني 
كان  وع�شرة  �لفني  عام  و  �ليفون  �لذكي  �لهاتف  �شبعة  و 

�للوح �للكرتوين �ليباد . 
على  جوبز  �شتيف  �طل  �ملا�شي،  يونيو  حزير�ن  �شهر  يف 
عامل �لتكنولوجيا، بحلة متو��شعة، و بج�شم نحيل، �نهكه 
�ملر�ص ليقدم �بتكار� جديد� يتمثل بال �ي كلود . لقد مثلت 
�شبح  عنه  �بعدت  جوبز،  ل�شتيف  كبي�  مهنيا  جناحا  �بل 

�كل �لفقر لكنها مل ت�شتطع �بعاد د�ء  �ل��ذي  �ل�شرطان 
ج�شده، ليحل و يرتك 

�رب���ع���ة  و  زوج��������ة 
ب���وف���اة   . �ط����ف����ال 

خ�شرت  ج��وب��ز، 
�حد  �ملعلوماتية 

عباقرتها �لذين 
�لدنيا  �شغلو� 
تهم  � ر بتكا با

��شتفاد  �ل���ت���ي 
من  �ملاليني  منها 

�لب�شر.

اوباما: لقد ج�شد روح العبقرية 
االمريكية

ميدفيديف: كان مثاال يحتذى
 

�يقونة  لرحيل  نعي  مظاهر  �ل��دول  من  �لعديد  �شهدت 
ثورة �للكرتونيات ويف �لوليات �ملتحدة نعى �لرئي�ص 
�ل���ذي تويف  �أوب��ام��ا �شتيف ج��وب��ز،  ب���ار�ك  �لأم��ري��ك��ي 
�ملتحدة،  للوليات  �ملحلي  بالتوقيت  �ملا�شي  �لأرب��ع��اء 
د روح �لعبقرية �لأمريكية، وي�شنف �شمن  قائال �إنه ج�شَّ

�أعظم �ملبتكرين �لأمريكيني.
�ملبتكرين  �أعظم  بني  �شتيف  كان  بيان:  يف  �أوباما  وقال 
ب�شكل  للتفكي  يكفي  ما  �ل�شجاعة  �لأمريكيني ولديه من 
تغيي  على  ق��ادر  �أن��ه  ليعتقد  �لكافية  و�جل���ر�أة  خمتلف 
ذلك.ومن  لفعل  يكفي  ما  �ملوهبة  من  لديه  وك��ان  �لعامل 
جهته قال �لرئي�ص �لرو�شي دميرتي ميدفيديف: �إن رجل 
مثال  �شرب  جوبز،  �شتيف  �لر�حل  �لأمريكي  �لأعمال 

يحتذي به �جلميع طيلة حياته. 
وكتب ميدفيديف على موقع تويرت �لإلكرتوين للتو��شل 
وجه  يغيون  جوبز  �شتيف  مثل  �أنا�شا  �إن  �لجتماعي 
�شيف  يف  جوبز  مع  �لتقى  قد  ميدفيديف  وكان  �لعامل. 
عام 2010 خالل زيارة له �إىل �لوليات �ملتحدة. و�أ�شاف 
قدرو�  وم��ن  جلي�نه  تعازي  خال�ص  �أق��دم  ميدفيديف: 
ذكاءه وموهبته.وذكرت وكالة �أنباء �نرتفاك�ص �لرو�شية 
�أن متاجر �شركة �آبل يف مدينة �شانت بطر�شبورغ، ثاين 

�أكرب مدينة يف رو�شيا، علقت  �شور جوبز .
ويف �أملانيا نعى �حتاد نا�شري �ل�شحف �لأملانية �شتيف 
�لتنفيذي  �ملدير  �ألك�شندر فون ر�يبنيت�ص،  جوبز. وقال 
�ل�شحف،  لنا�شري  �لأملاين  بالحتاد  �لإلكرتوين  للق�شم 
ناعيا جوبز: �إنه يوم حزين لنا.. لقد غي �شتيف جوبز 
�لعامل بالن�شبة لنا �أي�شا.و�أ�شار ر�يبنيت�ص �إىل �أن جهاز 
�حلا�شوب  �شوق  حرك  �آب��ل  �شركة  تنتجه  �ل��ذي  باد  �أي 
للمجالت  �لأمثل  �خليار  ميثل  و�ن��ه  �لعامل  يف  �للوحي 
ما فتحه  له على  بالمتنان  على �لنرتنت م�شيفا:ن�شعر 

لقطاعنا من �إمكانيات.
جوليا  �ل�شرت�لية  �ل��وزر�ء  رئي�شة  قالت  ��شرت�ليا  ويف 
غيالرد: كل و�حد منا حماط يف حياته �ليومية مبنتجات 
غي  �ن��ه  �لقول  �ملبالغ  من  لي�ص  �لعبقري  ه��ذ�  �بتكرها 
مايكل  نيويورك  بلدية  رئي�ص  �أعلن  جهته  من  �ل��ع��امل. 
بلومربغ �أن �لوليات �ملتحدة خ�شرت نابغة �شوف يبقى 
�شتحدد  نابغة  و�ين�شتاين،  �إدي�شون  مثل  ذ�كرتنا  يف 
�أف��ك��اره �شكل �ل��ع��امل لأج��ي��ال ع��دة . وق��ال �مل��دي��ر �لعام 
�حلايل للمجموعة تيم كوك يف ر�شالة �لكرتونية وجهها 
�إىل موظفي �آبل ون�شر ن�شها �أن �آبل فقدت رجال �شاحب 
�إن�شانا عظيما. وقال  روؤية ومبدعا عبقريا، و�لعامل فقد 
كان  ما  �شركة  ور�ءه  خلف  �شتيف  �أن  ر�شالته  يف  كوك 
�حد �شو�ه ليتمكن من بنائها، وروحه �شتظل �أبد� �أ�شا�ص 

�آبل.

�شتيف جوبز يف اأعني 
االأمركيني: 

رحيله خ�شارة للب�شرية 
 

وف���اة �شتيف جوبز �أثارت حزن و�أ�شف كّل �لذين عرفوه 
�أجهزة  �أ�شبحت  �ل��ذي��ن  وك��لِّ  بعيد  م��ن  �أو  قري�ب  م��ن 
�أفعال  ردود  �ليومية.  حياتهم  من  ج���زء�  �آب��ل  �شركته 
كثي����رة �ُش���جلت لدى خمتلف �ل�شر�ئح �لجتماعية ف����ي 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية حيث و�شع �لنا�ص باق���ات 
�شركة  حمالت  مد�خل  عند  �ل�شموع  و�أ�شعلو�  �ل��ورود 
�شتيف جوبز مثلما هو �ل�شاأن يف مدينة نيويورك حيث 
�ملعجبني بعبقري����ة �شتيف  �أحد  لوفيفر  �إيفاري�شت  قال 
جوبز:  ُولدُت يف مطلع �ل�شبعينيات، فكنت �أخاف �آبل 
من  �آب��ل  �شركة  ُبعثْت  بعدها  ماكينتو�ص،..  �أي  �ثنني 

جديد يف منت�شف �لت�شعينيات. 
�أفعله  ما  وك��ل  �ملو�شيقى،  من  �لكثي  �أوؤل��ف  �ليوم  �أن��ا 
يتم على �أج��ه��زة �آب��ل. �أن��ا �أح��ب ه��ذه �لأج��ه��زة و�أحب 
�أمام  كنت  �أم�ص،  لرحيله.  باحلزن  �شاحبها..و�أ�شعر 
ذلك…  وغ��َي  �لتعليقات  ك��لَّ  �أتابع  �لتلفزيون  �شا�شة 
خرب وفاته جد حمزن. �ل�شاب د�ي�شيو تا�شيو �شائح 
ياباين َبَلَغُه خرُب وفاة جوبز وهو يف �لوليات �ملتحدة 
�أعيننا  ُن�شَب  �إرَث��ه  نبقَي  �أن  يجب  فقال:   �لأمريكية، 
ونحاوَل �أن ننجَز ما كان يرغب يف �إجنازه.، لأنه جعل 

�لعامل �أف�شل بكثي مما كان يف جمال �لإبد�ع. 
�أ�شل  م��ن  �لأمريكية  �لفتاة  ه���ن���دي وت��ق��ول 

ب��ِري��ا ���ش��اْن��دن��ا:  �أع��ت��ق��د �أن���ه غيَّ 
فب�شر�ئي  ح���ي���ات���ن���ا.  جم�����رى 
�إذ  �للغة،  حتى  تغيت  �لآيفون، 

�لهاتف،  �أ�شتخدم كلمة  �أعد  مل 
�لآيفون  كلمة  حملها  حّلت  بل 

و�لآيباد.
�لت�شميم  �أ�شتاذ  ك���ارول  ديفيد 

�أحَد  جوبز  �شتيف  َيعد  �لإعالمي 
�أي�شا  نحن  �لكبار:   �لتاريخ  عظماء 

يف  �لأع��م��ال  جم��ال  يف  �إ�شهاماِته  ر  ن��ق��دِّ
�مل�شتقبل  يف  ُي��ع��د  وق��د  وخ��ارج��ه��ا،  �أم��ري��ك��ا 

على  �ل��ك��ب��ار  م�����ش��اف  يف  ع��م��الق��ا  �شناعيا 
فورد،  وه��ري  �إيدي�شون  توما�ص  غ��ر�ر 
عظماء  ك��اأح��د  �إل��ي��ه  �شُينظر  وب��ال��ت��ايل 
�أنحاء  جميع  من  �لتاريخ.�لأمريكيون 
�لبالد تاأثرو� لرحيل �شتيف جوبز، كهذه 

�إذ تقول  �أي�شا يف �لغرب �لأمريكي،  �ملر�أة 
كان  لقد  ممتعة.  تركة  �إنها  جوبز:   تركة  عن 

لديك  هل  نقول  نعد  مل  �لطبيعة.  ِق��وى  من  ق��وًة 
وولكمان؟  عندك  هل  �أو  �لنقال  �ملو�شيقى  جهاز 

�أ�شبحن��ا نقول �أريد جهاز �آيباد �أو �آيبود، هذه هي 
�لأجهزة �لتي �أ�شبحنا نف�شلها.

اأ�شطورة القرن الواحد 
والع�شرين يوا�شل جناحاته 

حتى بعد رحيله 
�شكل  �أف��ك��اره  ..�شتحدد  نابغة  خ�شرت  �ملتحدة  �ل��ولي��ات   
�لعامل لأجيال عدة كما ورد �شيل من ردود �لفعل على �شبكات 
�لرمز �لذي بات  �لتو��شل �لجتماعي مما ي�شهد على حجم 
مت  وحدها  �ل�شني  ففي  �آب��ل.  جناحات  كل  مهند�ص  يج�شده 
ت�شجيل قر�بة 35 مليون مدونة �شغية عند ظهر �خلمي�ص 
�آبل على خدمة �ملدونات �ل�شغرى  �لفائت، تناولت موؤ�ش�ص 
هبطت  �آخر  �شعيد  وعلى  ويبو.  �شينا  �لبالد  يف  �لرئي�شية 
�أ�شهم �أبل يف بد�ية تد�ولت بور�شة فر�نكفورت بعد وفاة 
�شتيف جوبز �لرئي�ص �لتنفيذي �ل�شابق لل�شركة و�لذي كان 
بتوقيت   0616 �ل�شاعة  وبحلول  �ل�شركة،  وروح  قلب  يعد 
بور�شة  يف  �مل��درج��ة  �ل�شركة  �أ�شهم  �نخف�شت  كريننت�ص 

فر�نكفورت 3.3 باملائة. 
بر�ذرز  كلوز  �شركة  �إد�رة  بيرتز ع�شو جمل�ص  وقال روجر 
�ملناق�شات  على  �لأق��ل  على  �ليوم  يطغى  �خلرب  هذ�  �شايدلر 
�لبور�شات  �ملالية. وجاءت ردود فعل  �لد�ئرة ب�شاأن �لأزمة 
�آبل عن وفاة �شتيف جوبز،  �إد�رة �شركة  �إعالن جمل�ص  بعد 
�لذي �شارك يف تاأ�شي�ص �ملجموعة �لعام 1976 و�أطلق �أهم 
و�آي  بود  �آي  �إىل جهازي  ماكنتو�ص  كمبيوتر  منتجاتها من 
�آبل  �أحد موؤ�ش�شي �شركة  �أن �شتيف جوبز،  باد. ولكن يبدو 
جناحاته  �شل�شلة  يو��شل  يز�ل  ل  لالإلكرتونيات،  �لعمالقة 
�لتي تفوق �خليال، حتى بعد وفاته. فقد ت�شدر كتاب حول 
�لأف�شل  �لكتب  قو�ئم  �لر�حل،  �آبل  لرئي�ص  �لذ�تية  �ل�شية 
يف  للبيع  يطرح  لن  �أن��ه  من  بالرغم  �خلمي�ص،  �ليوم  مبيعًا 

�ملكتبات حتى �أو�خر �ل�شهر �جلاري. 
ت�شرين   21 يف  �لكتاب  ن�شر  �لأ�شل  يف  �ملقرر  من  كان  وقد 
و�شو�شرت  �شيمون  ن�شر  د�ر  �أن  غي  �ملقبل،  �لثاين/نوفمرب 
�إعالن  �إىل 24 ت�شرين �لول بعد  �لن�شر  قررت تقدمي موعد 
و�آي  �أم��ازون  قائمتي  ر�أ���ص  على  �لكتاب  وفاته. وجاء  خرب 
تيونز للكتب �لأف�شل مبيعًا، بينما �أتى يف �ملرتبة �لثالثة على 
�شتيف  �لإلكرتوين.وولد  نوبل  �آند  بارنيز  موقع  قائمة 
�شباط/  24 يف  فر�ن�شي�شكو  �شان  يف  جوبز 
فرب�ير 1955، وكان يعاين منذ �شنو�ت عدة 
من م�شاكل �شحية بعدما �أ�شيب يف 2004 
بنوع نادر من �شرطان �لبنكريا�ص وخ�شع 

يف 2009 لعملية زرع كبد. 
ومنذ كانون �لثاين/يناير وحتى وفاته كان 
يف  خاللها  �أعلن  مر�شية  عطلة  يف  جوبز 
24 �آب/�أغ�شط�ص �ملا�شي ��شتقالته كمدير 
عام لآبل، تاركا هذ� �ملن�شب مل�شاعده تيم 
�لفائت  �لأربعاء  �ملنية  و�فته  حيث  كوك. 
عن عمر يناهز 56 عاما، ليرتك بذلك فر�غًا 
قلوب  ويف  �لتكنولوجيا  ع��امل  يف  كبيً� 

حمبيه.
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ح�شب اعتقاده ال يوجد اإال رجال قليلون غريوا جمرى التاريخ كنيوتن، �شيك�شبري اأو اأن�شتاين و هو يرى نف�شه اأحدا منهم، اإنه الرجل الذي 
اأراد تغيري العامل باملعلوماتية، اإنه الرجل الوحيد الذي ميكنك انتظار موؤمتراته كما تنتظر مباراة يف كرة القدم، اإنه اأي�شا من يجربك 

على االإنتظار ملدة اأيام يف طابور كبري اأمام كل متاجره يف العامل عند �شدور اأي منتج جديد. اإنه من دون �شك �شتيف جوبز اأحد موؤ�ش�شي 
�شركة التفاحة مع �شتيف اآخر، �شتيف وزنياك. قرر جوبز االإ�شتقالة من من�شبه كاملدير التنفيذي لل�شركة التي اأ�ش�شها، يف 24 اأغ�شط�س 

2011 و كل العامل تاأ�شف لذلك، رحيل اأعظم مدير تنفيذي للع�شرية االأخرية و اإذا كنتم ما زلتم تظنون اأنه لي�س كذلك فاربطوا االأحزمة 
لننطلق يف رحلة عرب الزمن، 56 �شنة اإىل الوراء لنكت�شف ق�شة جناح الرجل املعجزة �شتيف جوبز.

◄

جوبز  بول  ؟�شتيف  جوبز  �شتيف  ن�شاأ  كيف 
�لبيولوجي،  �أب��ي��ه  م��ن  ع��رب��ي��ا  دم���ا  يحمل 
حامل  ج��ن��ديل،  ج��ون  �لفتاح  عبد  �ل�شوري 
�لتي  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �ل��ع��ل��وم  دوك����ت����ور�ه يف 
هناك  و  �ملتحدة  ب��ال��ولي��ات  عليها  حت�شل 
�أمريكا تعرف على و�لدة �شتيف، جو�ن  يف 
كارول �شيبل و �أجنب منها �شتيف جوبز و 
منى �شيمب�شون )كاتبة �أمريكية( و �لذي مت 
�نف�شال  بعد  خمتلفتني  عائلتني  من  تبنيهما 

�لأبوين.
 1955 يف  جوبز  �شتيف  ق�شة  تبد�أ  هكذ�  و 
كاليفورنيا  ولي����ة  يف  ك��وب��رت��ي��ن��و  ب��ح��ي 
بالوليات �ملتحدة مهد �لتقنية �حلديثة، على 
 Silicon فقط عن منطقة  كيلومرت�ت  بعد 
ن�شاأت  �أين  �ل�شيليكون  و�دي  �أو   Valley
باكارد  كهوليت  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�����ش��رك��ات  �أك���رب 
ميكرو�شي�شتمز  �شن  و  �إنتل  �أب��ل،   ،)HP(
�جلوبز  ع��ائ��ل��ة  يف  ن�����ش��اأ  ح��ي��ث   .)SUN(
حتقيق  م��ن  مينعه  مل  ه��ذ�  لكن  �ملتو��شعة 
كالعديد من  و  �لعامل(،  )تغيي  �لكبار  �أحالم 
بالإلكرتونيات  �شتيف  كان �شغف  �أبناء حيه 
و لتغيي �لعامل تبدو �لبد�ية متعرثة مبا �أنه 
كان جمرد م�شلح هاو لالأجهزة �لإلكرتونية 
جد�  بارعا  يكن  مل  و  �لأ�شبوعية  �لعطل  يف 

يف ذلك.
و ب��ع��د �إن���ه���ائ���ه در�����ش���ات���ه �ل���ث���ان���وي���ة يف 
 Homestead High School
بكوبرتينو يف 1972، �لتحق �شتيف جوبز 
بورتالند  يف   Reed College بجامعة 
عن  �شيتخلى  �أي��ن  �أوريغون  لولية  �لتابعة 
در��شته بعد ثالثي وحيد. لكنه و يف �ملقابل 
مما  ح��ر،  كطالب  للدرو�ص  متابعته  و��شل 
علوم  يف  مهمة  درو���ص  متابعة  يف  �شاعده 
جمالية  يف  �لف�شل  �إليها  يرجع  �لتي  �خلط 

ما  ح�شب  �ليوم،  ترونها  �لتي  �ملاك  خطوط 
قاله يف �خلطاب �ل�شهي �لذي �ألقاه بجامعة 

�شتانفورد يف 2005 :
 San Serif و Serif تعلمت خطوط ]...[
و ح���ول ت��ع��دي��ل �مل�����ش��اف��ة ب��ني �حل����روف و 
�لر�ئعة  �لطباعة  يجعل  ما  ح��ول  �لكلمات، 
م��ف��ي��دً� يف  ي��ك��ن ه���ذ�  ]...[ مل  ب��ح��ق  ر�ئ��ع��ة 
كنا  عندما  �شنو�ت،  ع�شر  بعد  لكن  حياتي 
�لأول  �ملاكنتو�ص  حا�شوب  بت�شميم  نقوم 
برتكيبها  قمت  و  �خلطوط  ه��ذه  �إيل  ج��اءت 
�لأول  �حلا�شوب  هو  ك��ان  و  م��اك،  نظام  يف 
بدر��شة  �أق���م  مل  فلو  �جل��ي��دة.  �لطباعة  ذو 
لنظام ماك  �أ�شبح  ملا  �ملادة يف �جلامعة  تلك 
متنا�شبة.  م�شافات  ذ�ت  و  متعددة  خطوط 
قام  �ل��ذي  �ل��وي��ن��دوز  لنظام  بالن�شبة  حتى 
ملا  �مل���ادة  تلك  �أدر�����ص  مل  فلو  �مل���اك،  بتقليد 
و  �خلطوط  هذه  �شخ�شي  جهاز  لكل  �أ�شبح 
مل يكن لديهم هذه �لطباعة للخطوط �لر�ئعة 

�لتي يعملون عليها حتى �لآن.
عا�ص جوبز �شبابا عاديا، كاأي �شاب �أمريكي 
و تاأثر كثي� باأفكار �لهيبيز يف بد�ية در��شته 
�ل�شر�ويل  �ل��ط��وي��ل،  �ل�����ش��ع��ر  ب��اجل��ام��ع��ة، 
و  �ملخدر�ت  �ملناه�شة،  �ملو�شيقى  �ملفتوحة، 
خا�شة بهدف و�حد �أمامهم، تغيي �لعامل. يف 
تلك �لفرتة كانت جلوبز جمموعته �خلا�شة 
و كان يذهب هو و زمالئه �إىل مزرعة �أ�شجار 
جمتمعهم  ع��ن  ينعزلون  ك��ان��و�  �أي��ن  �لتفاح 

ملمار�شة معتقد�تهم.
�لفرتة من �شبابه �شيلتقي جوبز  و يف هذه 
م���ع رج����ل ���ش��ي��غ��ي ح��ي��ات��ه، ج����اره �شتيف 
من  �أول  و  كاليفورنيا  عباقرة  �أح��د  وزنياك 
�خرتع جهاز �لكمبيوتر، ��شغط على �لتايل 

لنكت�شف �شر هذ� �لرجل!
�أول  �إن���ت���اج  و  وزن���ي���اك  �شتيف  م��ع  ل���ق���اوؤه 

كمبيوتر �شخ�شي يف �لعامل: 
من  �أم��ري��ك��ي  مهند�ص  ه��و  وزن��ي��اك  �شتيف 
�أغ�شط�ص   11 مو�ليد  م��ن  بولندية  �أ���ش��ول 
كاليفورنيا  يف  خو�شيه  ب�شان   1950 �ب   /
�أي �أنه يكرب �شديقه جوبز بخم�ص �شنو�ت، 
WOZ كما يناديه �لبع�ص هو  �أو  وزنياك 
كاليفورنيا.  ولي���ة  يف  جيله  ع��ب��اق��رة  �أح���د 
يجيد  �شتيف  كان  �شنو�ت  �لثالث  �شن  فمنذ 
�ل�شغي  �لطفل  �شنع  �شنو�ت   7 �ل��ق��ر�ءة، 
�شنة   13 �خلا�شة،  باإمكانياته  ر�دي��و  جهاز 
و  �إليه  بالن�شبة  �شر�  تعد  مل  �لإلكرتونيات 
�أهمها  ت��ت��و�ىل  وزن��ي��اك  �شتيف  �خ��رت�ع��ات 
كانت �لعلبة �لزرقاء �أو )Blue Box(. �إىل 
حياة  �شيغي  �لذي  �جلهاز  باخرت�ع  قام  �أن 
منزيل  كمبيوتر  جهاز  �أول  �شتيف،  �لثنائي 
عرفته �لب�شرية. �لتقى �لثنائي �شتيف خالل 
درو�ص �شيفية يف علوم �حلا�شوب بناد يدعى 
 ،Homebrew Computer Club
�إعجابه بالإلكرتونيات و كون  �أبدى  كالهما 

�ل�شابان �شد�قة ل مثيل لها.
�أنهى   1975 يف  و  ذل��ك  بعد  قليلة  �شنو�ت 
باإمكانياته  �جلديد  �شتيف وزنياك جهازهما 
كمبيوتر  ج��ه��از  �أول   1 �لأب�����ل  �خل��ا���ش��ة، 
حمدود�  ك��ان  �جلهاز  �لتاريخ  يف  �شخ�شي 
لكن يف ذلك �لوقت كان جهاز� ثوريا فاأجهزة 
من  كبية  خ��ز�ن��ات  ت�شبه  كانت  �لكمبيوتر 
مل  وزنياك  مفاتيح.  لوحة  ل  و  �شا�شة  دون 
يريه  �أن  عليه  كان  و  باخرت�عه  فخور�  يكن 
�لنادي ليدرك قيمة جهازه  �أ�شدقائه يف  �إىل 
�جلديد، �لكل كان منبهر� فباإمكانيات ب�شيطة 
مل  جوبز  كمبيوتر،  جهاز  �شنع  م��ن  متكن 
فكرة  �لآن  ل��دي��ه  و  باجلهاز  �إع��ج��اب��ه  يخف 
�جل���ه���از. وزنياك  ب��ي��ع  ذه��ن��ه،  وح��ي��دة يف 
�عرتف �أنه مل يفكر يوما يف بيعه لكن جوبز 

كان م�شر� على ذلك، و حني قال له وزنياك : 
: حينها  �أجاب جوبز  مالنا،  لو خ�شرنا  ماذ� 
نكون قد �أ�ش�شنا �شركتنا �خلا�شة على �لأقل، 
�ل�شركة  و قرر جوبز حينها مبا�شرة ت�شمية 
�أبل فمن �أين جاء ذلك �لإ�شم ؟ تتذكرون تلك 
�أ�شدقائه  مع  فيها  يجتمع  كان  �لتي  �ملزرعة 
مزرعة  كانت  نعم  �شبابه،  ف��رتة  يف  �لهيبيز 
للتفاح مع �لع�شة على �ليمني لتفادي �لت�شابه 
ترمز  كانت  �لأل���و�ن  تلك  و  طماطم  حبة  مع 

لفكرة �لهيبيز : تغيي �لعامل.
عن  ج��وب��ز  �شتيف  �شيك�شف  �ل��ب��د�ي��ة  م��ن��ذ 
موهبته غي �لعادية يف �لت�شويق، فتخيلو� 
من  جمموعة  بيع  ي��ري��د  �لهيبيز  م��ن  �شابا 
�لأج���ه���زة غ��ي �جل���اه���زة ب��ع��د يف ���ش��وق ل 
بدت  جلوبز  �شفقة  �أول  و  �أ�شال.  له  وج��ود 
�حل�شول  من  متكن  فلقد  �أطفال،  لعبة  كاأنها 
على طلب توفي 100 جهاز كمبيوتر لفائدة 
متجر  �أول   The Byte Shop متجر 
لالإعالم �لآيل يف و�دي �ل�شيليكون، وزنياك 
باأول  �شديقه  �أخ��ربه  حينما  ذل��ك  ي�شدق  مل 
�أي  عقد جتاري لهم، 500 $ للجهاز �لو�حد 
�لقيمة  هذه  دولر.   50.000 قيمتها  ب�شفقة 
�شت�شتخدم يف تطوير �أجهزتهم طو�ل �شيف 
1976 يف منزل جوبز، و بد�أت �أبل يف غرفة 
�شقيقة جوبز ثم �نتقلو� �إىل غرفة �لإ�شتقبال 
لينتهي بهم �لأمر يف �مل��ر�آب. �لعمل يف ذلك 
جهاز   200 ت�شويق  م��ن  مينعهم  مل  �مل��ك��ان 
و�جهه  �ل��ذي  �مل�شكل  لكن  �شهرين،  يف  �آخ��ر 
باجلهاز،  �ملهتمة  �لفئة  �شتيف هو حمدودية 
فقط  و  ج��د�  معقد�  ك��ان   1 �أب���ل  فكمبيوتر 
ت�شغيله،  ي�شتطيعون  �لبارعون  �ملهند�شون 
و  �لتلفاز  جهاز  م��ع  و�شله  يجب  ك��ان  فلقد 
خمطط  ب��ات��ب��اع  �لإع�����د�د�ت  ببع�ص  �ل��ق��ي��ام 
ت�شبه  كانت  ت�شغيله  عملية  باخت�شار  لذلك، 

حل معادلة يف �لريا�شيات.
جوبز تفطن لذلك مبا �أن هدفه كان بيع جهازه 
تطوير  وزنياك  من  �شيطلب  لهذ�  و  للعموم 
جهازه لهذ� �لغر�ص، �لأمر �لذي مل ي�شتغرق 
جلوبز  يك�شف  �أن  قبل  �أ�شابيع  ب�شع  �شوى 
كان  �لتطوير  �أن  �شحيح   .2 �لأب��ل  م�شروع 
به جوبز  �هتم  تبقى  ما  كل  لكن  من وزنياك 
لي�شبح  �شيتغي  �ل��ذي  �لت�شميم  م��ن  ب��دء� 
و  �شا�شة  م��ع  للت�شويق  قابلية  �أك��رث  �شكله 
قارئ �لأقر��ص �ملرنة و غطاء من �لبال�شتيك 
�آلة  بتحويل  جوبز  ق��ام  �لأبي�ص،  �للون  و 
ل  و  لالإ�شتهالك.  موجه  جهاز  �إىل  غام�شة 
�لأمريكية  �لعائالت  �إق��ن��اع  �إل  �لآن  يتبقى 
ب�شر�ء جهازهم و لهذ� �شيطلق حملة �إعالنية 
�شتن�شرها خمتلف �ملجالت، يظهر فيها رجل 
مبا�شرة  �لبور�شة  يف  �أ�شهمه  يتابع  �أعمال 
من منزله، �لإعالن يبدو م�شتقبلي لكن جوبز 
ظهورها.  من  �شنة   20 قبل  �لإنرتنت  تخيل 
و منذ �لإعالن عن جهازهم �جلديد يف عامه 
�لأول حققت �أبل مبيعات ر�ئعة بالن�شبة لها، 
1000 كمبيوتر يف �ل�شهر.حكاية �أبل حتولت 
�لثمانينيات  ب��د�ي��ة  يف  جن���اح،  ق�شة  �إىل 
�ل�شركة �ل�شغي �لتي بد�أت يف مر�آب �شغي 
حتولت �إىل مقر �شخم يف و�دي �ل�شيليكون 
ب�  �ملتحدة  �لوليات  غزو  جوبز  ��شتطاع  و 
مد�ر�ص  �لآن،  حتى  بيع  جهاز   300.000
على  و  �أبل  باأجهزة  مزودة  �أ�شبحت  �أمريكا 
�لآيل.  �لإعالم  �لأمريكيون  تعلم  �إذ�   2 �لأبل 
مع نهاية �لثمانينيات �أبل تو��شل جناحاتها 
و ح��ان �ل��وق��ت ل��ل��دخ��ول �إىل �ل��ب��ور���ش��ة، 5 
ماليني �شهم بيع يف ب�شع دقائق فقط لتقفز 
قيمة �ل�شركة بن�شبة 23 % يف يومها �لأول. 
وبهذ� �أ�شبح �لثنائي مليونيين بعد 14 �شنة 
من �لعمل مبيز�نية و�شلت �إىل 300 مليون 
دولر لكليهما، جوبز 30 �شنة و وزنياك 35 
هذ� �لأخي �شيقتني �شيارة بور�ص �لفاخرة 
بلوحة ترقيم حتمل �إ�شم �أبل 2 و �شيئا ف�شيئا 

بد�أ خمرتع �أبل �لإن�شحاب من �ل�شركة.
وزنياك قرر �لإن�شحاب، لكن �لرحلة بالن�شبة 
مناف�ص  فهناك  بعد  ت��ب��د�أ  مل  جوبز  ل�شتيف 
�أمريكا  ع��م��الق   IBM ���ش��ي��ظ��ه��ر،  ���ش��ر���ص 
 IBM كمبيوتر   1981 يف  ي�����ش��در  �ل���ذي 
 .2 �لأب��ل  من  كبي  ب�شكل  �مل�شتوحى   PC

�لتقنية  �لناحية  من  مناف�شا  يكن  مل  �جلهاز 
و ل �لربجمية لأبل فموظفي �ل�شركة ��شرتو 
ن�شخة منه و بعد تفكيكه �لكل بد�أ ي�شخر من 
رد�ءة �جلهاز مقارنة معهم، لكن �لأمريكيون 
�لكل  و   IBM �أج��ه��زة  يثقون يف  ز�ل��و�  ما 
كانت  �لتي  �لعالمة  منتجات  �شر�ء  يف�شل 

تبدو �أكرث �أد�ء من �أبل، لكن جوبز.
يطيح ب�شركة IBM :�شحيح �أن �أبل بد�أت 
�لتي   IBM �أج��ه��زة  �أم����ام  م��ت��ع��رثة  ب��د�ي��ة 
�لأب��ل 2،   �أد�ء� من  �أك��رث  �أق��وى و ل  مل تكن 
جناح  منعت  لل�شركة  �ملهيمنة  �ل�شورة  لكن 
كانت  �لأجهزة  هذه  لأن  ذلك  و  �لأخ��ي،  هذ� 
 IBM ح���روف،  ث��الث��ة  ب�شاطة  بكل  حتمل 
�لفرتة  تلك  يف  �ملوثوقة  �لعالمة  هي  فكانت 
 IBM و �جلميع يريد �حل�شول على جهاز
�ملناف�شة. لكن  باأي ثمن و مهما كانت جودة 
كان  لأن��ه  �لب�شاطة  بهذه  ي�شت�شلم  لن  رجلنا 
على ثقة كبية بتفوقه على �جلميع يف جمال 

�لكمبيوتر.
�شتيف جوبز يريد �شحق جهاز IBM للمرة 
�لأخية و لهذ� �شيبد�أ يف خطته بالتفاو�ص 
رجل  نف�شها،  بطموحاته  �آخ���ر  ع��م��الق  م��ع 
�لذي   John Sculley �ل�شهي  �لأع��م��ال 
بيب�شي  �شركة  رئي�ص  من�شب  ي�شغل  ك��ان 
و   )1983–1977( �ل��ف��رتة  ت��ل��ك  يف  ك���ول 
��شتهر Sculley باإطاحته برمز �مل�شروبات 
�لأمريكية كوكا كول. �ملهمة كانت لعبة �أطفال 
جوبز  �شتيف  مثل  موهوب  لرجل  بالن�شبة 
 John لذي �أنهى �شل�شلة مفاو�شاته مع مع�

�ل�شهية: بعبارته   Sculley
�أم  هل تنوي بيع �ملاء �ملحلى طو�ل حياتك، 

�أنك تريد تغيي �لعامل معي؟
 John ت��ويل  م��ن  قليلة  �أي���ام  بعد  و  جوبز 
ل�شركة  تنفيذي  كمدير  مهامه   Sculley
م�شروعه  يف  وق���ت���ه  م��ع��ظ��م  ك���ر����ص  �أب������ل، 
مهما جد�  كان  �مل�شروع  �ملاكنتو�ص.  �جلديد 
بالن�شبة له لدرجة �أنه �شحب كل ما له عالقة 
م��ع م�����ش��روع �لأب����ل 2 و ط��ل��ب م��ن �جلميع 
لن  �ل��ذي  �لقادم  �جلهاز  �أج��ل  من  �لت�شحية 
فقام  للمناف�شة،  فر�شة  �أي��ة   IBM يعطي 
�لذين  للمهند�شني  خا�شة  �أقم�شة  بت�شميم 
يعملون على �مل�شروع �جلديد كتب عليها 90 

�شا/�أ�شبوع و �أنا �أحب ذلك.
جنون  ذل��ك  �أح��ب  �أن��ا  و  �أ�شبوعيا  �شاعة   90
ج��وب��ز مل ي��ت��وق��ف ه��ن��ا ف��ق��ط ب��ل ذه���ب �إىل 
�لعمل  م��ن  ���ش��ن��و�ت  ذل���ك، فبعد 3  م��ن  �أب��ع��د 
للت�شويق و  �أ�شبح �ملاكنتو�ص جاهز�  �جلاد 
تاريخ �ل�شدور كان 1984. و مل يكن �ختيار 
هذ�  �شي�شتخدم  �أن���ه  مب��ا  ���ش��دف��ة  �ل��ت��اري��خ 
�لتاريخ كرمز حلربه �شد IBM، لأن 1984 
�أ�شهر �لكتب �لعاملية للكاتب  �أحد  هو عنو�ن 
�لإ�شم  �شاحب   Eric Arthur Blair
�لرو�ية   ،George Orwell �مل�شتعار 
تنباأ فيها �لكاتب مبجتمع ��شتبد�دي لي�ص له 
طموحات و ل م�شاعر يحكمه دكتاتور �شمي 
بالأخ �لأكرب �أو BIG BROTHER، و 
لإطالق �ملاكنتو�ص يريد رجلنا �أن ي�شتوحي 
فكرة �إعالنه من �لكتاب و هنا �شي�شتعني باأحد 
 Ridley أ�شهر خمرجي �لأفالم، �لربيطاين�
 Gladiator �أف��الم��ه  �أب����رز  و   Scott
ر�شالة   .)2010( ه��ود  روب��ن  و   2000 يف 
�لإع����الن ك��ان��ت و����ش��ح��ة، ح��ي��ث ظ��ه��ر فيها 
هم  )و  ���ش��اح��ب��ة  ب���اأوج���ه  �آل��ي��ني  �شبه  ع��م��ال 
�ملربغمة  �ل�شركات  و  �ملوظفني  كل  ميثلون 
على ��شتخد�م �أجهزة IBM( يتجهون نحو 
 ،)IBM( �لأك��رب  لالأخ  خطاب  عر�ص  �شالة 
)�أبل( �شتلعب  �لعر�ص تظهر عد�ءة  و خالل 
و  �ل��ع��ر���ص  �شا�شة  بتحطيمها  �مل��ن��ق��ذ  دور 
�ل��رد�ءة و �حلو��شيب  �لعامل من كل  حترير 
ثم  �لعامل،  على  ت�شيطر  كانت  �لتي  �لكبية 

ختمت �ل�شركة �لإعالن ب� :
�أبل  �شتعر�ص  �لثاين  كانون  يناير/   24 يف 
�ملاكنتو�ص. و �شرتون ملاذ� 1984 لن يكون 

مثل 1984.
ل�شبب  ك��ان  �ملاكنتو�ص  جهاز  ظهور  ع��دم  و 

الرج��ل ال��ذي غ�ي���ر الع�ال���م

هرقل رمز لقوة ابلجوبز  يف �سب�به 
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فال  مرجعا،  ت�شبح  �أن  تريد  كنت  �إذ�   ]...[
�أن تاأتي بجهاز خمتلف فقط بل يجب  يجب 
�أن يكون جهاز� جديد� حقا يجعلك تنبهر. و 
من بني كل �لأجهزة �لتي ر�أيتها، �ملاكنتو�ص 
ه��و �جل��ه��از �ل��وح��ي��د �ل���ذي و���ش��ل �إىل هذ� 

�مل�شتوى ]...[
يح�شر  جيت�ص  بيل  �أن  �إىل  ي�شي  �شيء  كل 
ل�شيء ما م�شتقبال فاإعجابه هذ� �شيدفعه �إىل 
�ملاكنتو�ص  فكرة  بنقل  ب�شاطة،  بكل  �لقيام 
لل�شركات  بيعه  ثم  �خلا�ص  نظامه  برجمة  و 
و   .Compaq و   IBM مثل  �ملناف�شة 
يف �أحد �لأيام كان بيل جيت�ص يتحدث �أمام 
عمل  طريقة  عن  �أبل  موظفي  �أحد  مع  جوبز 
�لفاأرة، و هنا تفطن �شتيف جوبز لأول مرة 
بخطورة �ملوقف ف�شرخ يف وجه موظفه و 

طلب منه �أل يتكلم عن �ملاكنتو�ص يف وجود 
جيت�ص. �شتيف جوبز كان حمقا يف تخوفاته 
لكن لالأ�شف، فات �لأو�ن و �شنة و�حدة كانت 
كافية لبيل جيت�ص حتى يعلن عن �أول نظام 

ت�شغيل مبعنى �لكلمة.
PC من  �ل����  �أج���ه���زة  ب��اأع��ج��وب��ة مت��ك��ن��ت  و 
�لت�شغيل،  �أنظمة  جم��ال  يف  تاأخرها  ت��د�رك 
�شريط  �مللفات،  �لنو�فذ،  �لأيقونات،  �لفاأرة، 
�ملهام، قارئ �لأقر��ص �ملرنة، كل ما له عالقة 
ب�شعر  و  مقلدة  ن�شخة  يف  ظهر  باملاكنتو�ص 
�شعره  و�شل  �لذي  �أبل  جهاز  من  بكثي  �أقل 
للويندوز   $  99 مقابل   $  2638 �إىل  حينها 
�أب��ل،  و  مايكرو�شوفت  ب��ني  �ل��ف��رق  و   1.0
بحاجة  ل�شت  م��اي��ك��رو���ش��وف��ت  م��ع  �أن  ه��و 
جهاز  �شر�ء  �أو  �خلا�ص  نظامك  تطوير  �إىل 

و�شلت  �لتي  �لتقنيات  على  لتح�شل  جديد 
�ل�شيئ  �خل��رب  �شماعه  مبجرد  و  �أب��ل.  �إليها 
طلب �شتيف جوبز من موظفيه �ملجيء ببيل 
من  و�ثقا  كان  و  يتهرب  مل  جيت�ص  جيت�ص، 
نف�شه و مبجرد دخوله �إىل مكتب �شتيف بد�أ 
لقد خنتنا،   : �أبل ي�شرخ يف وجهه  موؤ�ش�ص 
�أن نثق فيك بعد  �ملاك، كيف ميكن  لقد نقلت 
رد  و  لهذ�  يهتز  مل  جيت�ص  لكن  هذ�…،  كل 
قلد  فكالنا  م�شكل،  �أي  �أرى  ل   : ه��دوء  بكل 
�لباب و نحن من  �أنت دخلت من   ،Xerox

�لنافذة.
منذ  مرة  لأول  و  باأبل  �لكارثة  حلت  هكذ�  و 
�إن�شائها، �أح�ص �جلميع �أن �شركة كوبرتينو 
يف خطر حقيقي و كل �لأنظار ت�شوب �لآن 
نحو موؤ�ش�شها �شتيف جوبز. و مل يكن �أمام 

 John Sculley )ملدير �لتنفيذي )حينها�
�إل �تخاذ قر�ر عزل �شتيف جوبز من �شركة 

�أبل.
و   Next مع  رحلته  يو��شل  جوبز  �شتيف 
جوبز  كون  :برغم   Disney ثم   Pixar
قائد ر�ئع ل�شركة �أبل، �إل �أنه مل يكن حمبوبا 
�إليه  م���ن ب��ع�����ص �مل��وظ��ف��ني �ل���ذي���ن ن���ظ���رو� 
ك�شخ�ص متقلب �لأو�شاع، و بحلول منت�شف 
عام 1985 بد�أ �شر�ع قوي د�خل �شركة �أبل 
�ل�شركة  من  قر�ر طرده  �إىل  �لنهاية  �أدى يف 
لإنخفا�ص  نتيجة  ك��ان  ه��ذ�  �أ�ش�شها.  �ل��ت��ي 
�لعام  يف  �ل�شركة  مبيعات  حجم  يف  �شديد 

عالقة  �شبقه.  �ل���ذي 
ت�شي  كانت  جوبز 
م�شدود  طريق  يف 
 Sculley م����ع 
ق���رر  ب���ال���ت���ايل  و 
�لإ�شتغناء  �لأخ��ي 
ع��������ن خ�����دم�����ات�����ه 
�أن  نهائيا. �شحيح 
�ل�شركة  م��ن  ع��زل��ه 
ق���������ر�ر� من  ك������ان 
ه�شمه،  �ل�����ش��ع��ب 
جوبز  �شتيف  لكن 
ل��ي�����ص م���ن �ل��ن��وع 
ي�شت�شلم  �ل������ذي 
�أول عقبة بل  �أم��ام 
دفعه  هذ�  بالعك�ص 

�إىل �لأمام و و��شل تاألقه بتاأ�شي�شه �شركتني 
و  �لنجاحات.  ع�شر  �إىل  �شتعيده  جديدتني 
طالب  �أم��ام  قالها  حيث  ذلك  جوبز  يخفى  مل 

جامعة �شتانفورد يف 2005 :
�لإد�رة  جمل�ص  �أع�شاء  مع  �جتمعنا  وقتها 
 .)Sculley( وكانو� جميعهم يف �ل�شف معه
طردت من �ل�شركة �لتي �أ�ش�شتها و �أنا بعمر 
مرحلة  يف  عليه  �أعمل  كنت  ما  كل  �لثالثني. 

�ختفى.  ���ش��ب��اب��ي 
ب����ق����ي����ت ����ش���ه���ور 
�أع���رف  ع���دي���دة مل 
 ]...[ �أفعل  ما  فيها 
وق���ت���ه���ا ح���اول���ت 
و�دي  من  �لهروب 
لكن  �ل�����ش��ي��ل��ك��ون. 
بد�خلي  م��ا  �شيئا 
ب���������د�أ ب���ال���ظ���ه���ور 
ببطء، مازلت �أحب 

ما �أفعله ]...[
ك�����ون�����ه ���ش��خ�����ص 
�شغوف،  و  م��ب��دع 
كان من �ل�شعب �أن 
مكانه  �شتيف  يقف 
طموح  دون  م���ن 

 NeXT ���ش��رك��ة  �شتيف  �أ���ش�����ص  و  ج��دي��د، 
�لعامل جتارب  �إىل  لي�شيف   Computer
جديدة كما كان يفعل مع �أبل. �لأجهزة �لتي 
كانت   NeXT خ���الل  م��ن  �شتيف  ق��دم��ه��ا 
غالية �لثمن، و ذلك ب�شبب �لتقنيات �ملتقدمة 
ببيع  �شتيف  ق��ام  �لنهاية  يف  فيها.  �ملدجمة 
و  �لأك��ادمي��ي  �لقطاعني  على  �لأج��ه��زة  ه��ذه 
�لعلمي لأنهما رمبا �لوحيدين �لقادرين على 

توفي ثمنها.
لح��ق��ا ق���ام ���ش��ت��ي��ف ب��ت��ق��دمي م��ف��ه��وم جديد 
ي���ن���وي ب����ه ث������ورة ت��ق��ن��ي��ة ج����دي����دة و هو 
باإخت�شار  كمبيوتر.   interpersonal
فيما  �لتو��شل  للنا�ص  تتيح  فكرة  �شديد هي 
وقتها  يف  ���ش��ب��ق.  مم��ا  �أك���رب  ب��ح��ري��ة  بينهم 
على  فقط  يقت�شر  �لإل��ك��رتوين  �ل��ربي��د  ك��ان 
 NeXT قدمت  ثم  �لن�شو�ص،  و  �حلروف 
�ل�شوتيات  و  �ملرئية  �ل�شور  دخ��ول  فكرة 
 NeXT �أن  �أي  �لإل��ك��رتوين  �لربيد  �شمن 
من  �شنو�ت   6 قبل  �لإن��رتن��ت  ج��ه��از  ق��دم��ت 
هذه  ت�شتطع  مل  ه���ذ�  ب��رغ��م  و  ظ��ه��وره��ا. 

�لأخية �لتحليق يف عامل �ملعلوماتية لتنتقل 
�ل�شركة لحقا للرتكيز على �لربجميات فقط.
�لكثي منكم يعرف ��شتوديو Pixar �ل�شهي، 
فهو منتج فلم حكاية لعبة Toy Story من 
كان   1986 يف  حتديد�  و  ذل��ك  قبل  دي��زين. 
�لفريق جزء� من �شركة Lucasfilm و قام 
بالإ�شتحو�ذ   عليه مقابل 10  �شتيف جوبز 
Pixar تعني �شيئا  ماليني دولر و مل تكن 
للعامل، قبل ظهور �أول فلم كرتوين يف �لعامل 
Toy Story بعد ت�شع �شنو�ت من جميء 
�شتيف. �ل�شركة �لأ�شلية كان من �ملفرت�ص �أن 
تكون �شركة لت�شنيع �حلو��شيب �ملخ�ش�شة 
ل��ل��ج��ر�ف��ي��ك�����ص، و 
توقفت  ل��ك��ن��ه��ا 
ب����ع����د ����ش���ن���و�ت 
�لالربحية،  م��ن 
لحقا  ل��ت�����ش��ب��ح 
����ش���رك���ة لإن���ت���اج 
�ل���������ر����������ش���������وم 
�ل����ك����رت����ون����ي����ة 
�حل����ا�����ش����وب����ي����ة 
ب������ال������ت������ع������اون 
م����������ع دي����������زين 
�ل���ت���ي ���ش��اع��دت 
مت������وي������ل  يف 

م�شاريعها.
 Pixar ب�����د�أت 
حت����ق����ي����ق  يف 
جناحات كبية بعد حكاية لعبة، و �أ�شبحت 
كبي  ب�شكل  �لعاملي  �لنطاق  على  م�شهورة 
جد�. �لعقد مع ديزين �شارف على �لإنتهاء مع 
نهاية �لعام 2004، و �شتكون خ�شارة كبية 
لديزين فقد�ن هذ� �لأ�شتوديو �لكبي. جوبز 
حينها  ديزين  رئي�ص  مع  �لإتفاق  ي�شتطع  مل 
�ملفاو�شات  ب���اءت  و  �ي�شر،  مايكل  ه��و  و 
بالف�شل يف نهاية �ملطاف. لقد بد�أ جوبز فعليا 
بالبحث عن طرف 
�آخر ليتعاقد معه 
�أف����الم  ن�����ش��ر  يف 
يف  �لأ�شتوديو. 
�أكتوبر / ت�شرين 
�لول 2005 عني 
�يجر مكان  بوب 
قيادة  يف  �ي�شر 
���ش��رك��ة دي����زين، 
ق��ام  ب���ال���ت���ايل  و 
باإ�شتئناف  بوب 
�مل�����ف�����او������ش�����ات 
جوبز.  مع  ف��ور� 
�ملفاو�شات  هذه 
باإقتناء  �ن��ت��ه��ت 
��شتوديو  ديزين 
�ملثي  �أ�شهمه.  جميع  ب�شر�ء  كامال  بك�شار 
بالأمر �أن هذ� �لقر�ر �أدى لو�شول جوبز �ىل 
مكانه كبية يف ديزين، و هي حتول جوبز 
بعد �ل�شفقة �إىل �ملالك لأكرب ن�شبة من �أ�شهم 
حتى  �ل�شركة.  �أ�شهم  من   %7 بن�شبة  ديزين، 
�أك��رث من %1  روي من عائلة دي��زين ل ميلك 
جزء�  �أ�شبح  بهذ�  جوبز  �ل�شركة.  �أ�شهم  من 
�أ�شبح  و  دي���زين،  �شركة  �إد�رة  جمل�ص  م��ن 
مع  عالقاتها  و  دي��زين  ر���ش��وم  �أع��م��ال  يدير 

�لأ�شتوديوهات �ملختلفة.
عودة �شتيف جوبز و �أبل :نحن �إذ� يف عام 
يف  �أب��ل  كانت  �لفرتة  ه��ذه  خ��الل  و   ،1997
مايكرو�شوفت  و��شلت  و  م�شتمر  �نهيار 
و�شلت  حتى  �لأخ����ية  حل�ش�ص  �لتهامها 
ح�شة بيل جيت�ص من �شوق �أنظمة �لت�شغيل 
�ملجل�ص  ي�شتقر  مل  و   ،%  97 ن�����ش��ب��ة  �إىل 
قبل رجوع جوبز على مدير معني،  �لإد�ري 
�مل��در�ء  م��ن  �لعديد  �ملن�شب  على  تعاقب  و 
�أمييو  جيلربت  ك��ان  �آخ��ره��م  �لتنفيذيني 

◄

وحيد، �شتيف جوبز يريد �أن يح�شى ب�شرف 
يليق  ع��ر���ص  يف  �شخ�شيا  �جل��ه��از  ت��ق��دمي 
يف  كان  �لكل  بالفعل  و  �لأمريكي.  بال�شعب 
�ملوعد يوم 24 يناير/ كانون �لثاين 1984 
�لأ�شطوري لأبل، و جوبز  �لعر�ص  مل�شاهدة 
�شي�شاهدون  �لذين  �حل�شور  �أمال  يحطم  مل 
مبعنى  م��ن��زيل  كمبيوتر  ج��ه��از  م���رة  لأول 
جهاز  �أول  �مل��اك��ن��ت��و���ص  ك���ان  فلقد  �ل��ك��ل��م��ة، 
من  معروفة  تكن  مل  �أن��ه��ا  مب��ا  �ل��ف��اأرة  يدعم 
ظهور  ث��وري��ة:  حتديثات  معه  حمل  و  قبل 
�ملهام،  �شريط  �مللفات،  �لنو�فذ،  �لأيقونات، 
على  كبي  تطوير  و  �ملرنة  �لأق��ر����ص  ق��ارئ 
للر�شم  برنامج  ب��اأول  ترجمت  �لر�شوميات 
عر�ص  �أول  �ل��ت��ايل  يف  و  �حل��ا���ش��وب.  على 

للماكنتو�ص.

مبيعات �جلهاز ناجحة حتى �لآن لكن لالأ�شف 
لن تطول كثي�، فكل تلك �لإجناز�ت �شتتبخر 
و  �ملاكنتو�ص  ظ��ه��ور  م��ن  قليلة  �شهور  بعد 

�ل�شبب كان عبقري �آخر، بيل جيت�ص.
بيل جيت�ص يحطم �أبل و يطرد �شتيف جوبز 
�ملحبوب  �لرجل  جيت�ص،  بيل  يعرف  ل  :من 
لدى �جلميع كموؤ�ش�ص ومدير ملايكرو�شوفت 
�لعامل  �أغنياء  كاأغنى  �أو  �إن�شاين  كرجل  �أو 
و   .)2007-1996( متتالية  �شنو�ت  لعدة 
بالرجل  ��شتخفافه  كانت  جوبز  �أخطاء  �أحد 
�لذي كان يزوده بالربجميات، فبيل جيت�ص 
�أن�شاأ  نف�شها  جوبز  �شتيف  طموحات  بنف�ص 
�لع�شرين  يف  �شابا  ز�ل  ما  هو  و  موؤ�ش�شته 
�شنة  مو�ليد  من  باملنا�شبة  هو  و  عمره  من 

1955، نعم بعمر �شديقه �للذوذ �شتيف.

و   ،1984 ���ش��ن��ة  ب����د�ي����ة  يف  �إذ�  ن���ح���ن 
�لعمالقة  �ل�شركة  تلك  تكن  مل  مايكرو�شوفت 
يدير  جيت�ص  بيل  كان  و  �ليوم  نعرفها  �لتي 
�شغية  موؤ�ش�شة  يف  �ل�شباب  من  جمموعة 
ف��ق��ط. و يف تلك  �ل���رب�م���ج  ب��ت��ط��وي��ر  ت��ه��ت��م 
يعمل  ب�شيط  م��زود  بيل جم��رد  ك��ان  �ل��ف��رتة 
يرى  ك��ان  �أح���د  ل  و  �أب���ل  �شركة  عند  يوميا 
�لعبقري  رجلنا  فا�شتغل  �لقادم،  �خلطر  فيه 
جهاز  �أ���ش��ر�ر  على  للتعرف  �لالمبالة  ه��ذه 
�شيء  ك��ل  ع��ن  ي�����ش��األ  ك��ان  فلقد  �ملاكنتو�ص 
يتعلق بطريقة عمله بد�ية من نظام �لت�شغيل 
�إىل طريقة عمل �لأد�ة �جلديدة �لفاأرة. �ملدير 
يخفي  مل  ملايكرو�شوفت  �ل�شابق  �لتنفيذي 
يف  �شعوره  �شارك  و  �أبل،  بجوهرة  �إعجابه 

كلمة �ألقاها علنا مدح فيها �ملاكنتو�ص:

جوبز  �س�ب�

جوبز  تلميذا
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طبعت  مبطابع موؤ�ش�شة املدى 

لالعالم والثقافة والفنون

التحرير
-----------------

نزار عبد ال�شتار

االخراج الفني
-----------------
م�شطفى التميمي

الت�شحيح اللغوي
-----------------

حممد حنون

رئي�س جمل�س االإدارة
رئي�س التحرير 

لإنقاذ  �لذي بدوره مل يجد حاًل   Gilbert Amerio
دعاه  حيث  جوبز  �شتيف  موؤ�ش�شها  �إع��ادة  غي  �ل�شركة 
لل�شركة  كم�شت�شار  وتعيينه  �لإد�رة  ملجل�ص  لالإن�شمام 
يف عام 1995، بعد �أن ��شتحوذت �أبل على �شركة نك�شت 
جملة  ن�شرت   1996 يف  و  دولر،  مليون   400 بقيمة 
و  �أبل  ب�شقوط  فيه  تنباأت  مقالة   Business Week
عنونت على غالفها �نهيار رمز �أمريكي، بعدها ب�شنة �أي 
يف 1997 مت تعيني �شتيف جوبز رئي�شًا تنفيذيًا موؤقتًا، 
تنفيذيًاً  يناير 2000 مت تعني �شتيف جوبز رئي�شًا  ويف 
حينها.و  �شهم  مليون   30 ميلك  كان  حيث  لل�شركة  د�ئمًا 
�ل�شركة  عن  غيابه  فرتة  ��شتغل  جوبز  �أن  �لو��شح  من 
لإعد�د خمطط �لإنقاذ، حيث �أنه و مبا�شرة بعد عودته يف 
1997 قرر �لرجل �لذهبي عقد موؤمتر �شخم على �لطريقة 
 Macworld موؤمتر  م�شروعه،  لعر�ص  �لهوليودية 
يف  �ملوعد  يف  ك��ان  �لكل   .1997 �شنة  بو�شطن  مبدينة 
�آمال �حل�شور  يخيب  �لذي مل  �شتيف،  مفاجئات  �نتظار 
ل  من(مايكرو�شوفت  مع  )تخيلو�  �شر�كة  عن  بالإعالن 
جوبز  لكن  كذلك  �عتربها  �حل�شور  �أن  مبا  مزحة  لي�ص 
لي�ص  باملناف�شة،  تتعلق  �أم��ور  يف  �مل��ز�ح  على  يعودنا  مل 
�خلائن  جيت�ص  بيل  �لتنفيذي  مديرها  كان  بل  فقط  هذ� 
�لقاعة  �أي�شا حا�شر� يف  كان  �لتفاحة  كما و�شفه ع�شاق 
هذه  �شخ�شيا  ليوؤكد  �ل�شناعية،  �لأق��م��ار  عرب  مبا�شرة 
و  مايكرو�شوفت  و  �أب��ل  �شركتي  بني  �جل��دي��دة  �لعالقة 
�أهم ما جاء فيها : تزويد �ملاكنتو�ص بربنامج �لأوفي�ص، 
كاملت�شفح   Internet Explorer مت�شفح  �عتماد 
�لإفرت��شي للنظام و تقدمي �شك قيمته 150 مليون يورو 

لأبل. �شاهدو� �لعر�ص يف �لتايل :
�إىل  باأبل  للعودة  �مل�شتقبلية  روؤي��ت��ه  �أو���ش��ح  �أن  بعد  و 
جديد  م�����ش��روع  يف  مبا�شرة  رجلنا  �نطلق  �ملناف�شة، 
�شيطلق عليه �إ�شم iMac لكن عليه �أول �إيجاد �لت�شميم 
�مل��ن��ا���ش��ب جل��ه��ازه �جل��دي��د �ل���ذي ���ش��ي��ذه��ل �ل��ع��امل مرة 
�أخرى، و هنا �شيكت�شف بني �أروقة �ل�شركة م�شتقبل �أبل 

�لأيباد،  )�لأيفون،  �لر�ئعة  �أبل  �أجهزة  ت�شاميم  �شاحب 
�إيف  جوناثان  �لربيطاين،  �إن��ه  بوك…(  �مل��اك  �لأيبود، 
Jonathan Ive )نائب رئي�ص ق�شم �لت�شميم �حلايل( 
�ل�شاب �شاحب �ل� 25 عاما، فبعدما �أذهل رئي�شه بت�شميم 
جهاز �ل� iMac باألو�نه �لر�ئعة، مل يرتدد جوبز حينها 
يف تبني ذلك �لت�شميم. و بعد عام فقط و يف 1998 حان 

�لذي �شيعود بقوة  �أبل �جلديد،  �لإع��الن عن جهاز  وقت 
�إىل �ملنازل �لأمريكية و يحقق �أرباحا مريحة لل�شركة لكن 
�لكمبيوتر مل يثي �إعجاب �ل�شركات مبا �أن �لويندوز كان 
توفر  �إىل  بالإ�شافة  �لربجمية  �لناحية  من  تطور�  �أكرث 

بر�مج تدعم هذ� �لأخي �أكرث من �ملاكنتو�ص.
�ملناف�شة يف  يريد  �لورق،  �آخر على  لديه م�شروع  جوبز 
جمال جديد و لهذ� فهو بحاجة مرة �أخرى �إىل جوناثان 
�إيف �لذي �شيكلفه مبهمة ت�شميم جهازه �لقادم، �لأيبود 
�لذي  و  �مل��األ��وف  غ��ي  بالت�شميم  �ل�شغي  �جل��ه��از  ذل��ك 
باإمكانه تخزين كم هائل من مقاطعك �ملو�شيقية )1000 
مقطع مو�شيقي يف جيبك، كما جاء يف �لإع��الن(، و هو 
باخت�شار �أف�شل م�شغل مو�شيقى يف بد�ية �لقرن �ل� 21. 
�أبل عن  �أعلنت  �أكتوبر / ت�شرين �لول 2001  و يف 23 
جهازها �لثوري �جلديد، يف 3 نوفمرب / ت�شرين �لثاين 
�ل�شهي   iTunes لربنامج  ن�شخة  �أول  ظهرت   2001
م�شغل  نحو  �ملنقولة  ملفاتك  لإد�رة  �ل�شركة  موقع  على 
�لأيبود  ن�شخ  �أوىل  ذل��ك  بعد  و�ح��د  �أ�شبوع  �ملو�شيقى، 
 Go  5 يحمل  �جل��ه��از  �ل�����ش��وق.  على  م��رة  لأول  تظهر 
عرب  تتم  �لبيانات  نقل  و  �ل�شحن  �لتخزين،  حجم  م��ن 
 Mac( فقط  �أبل  �أجهزة  مع  ومتو�فق   FireWire
مع  ثم   )2.0  iTunes مع   Mac OS X و   9  OS
�أبل ت�شيطر على �شوق  �لويندوز يف 2002. يف 2010 
�أبل  من  بيعه  مت  جهاز  مليون   275 �ملو�شيقى،  م�شغلي 
 Eli Harari �ع���رتف   2009 ويف  �ن��ط��الق��ت��ه،  م��ن��ذ 
هذ�  يف  �أبل  بفوز   SanDisk ل�شركة  �لتنفيذي  �ملدير 

�ملجال قائال : ل ميكننا �إز�حة �لأيبود.

يف بد�ية هذ� �ليوم �شمعنا عن خرب �إ�شتقالة �شتيف 
جوبز، �لرئي�ص �لتنفيذي و�أحد موؤ�ش�شي �شركة �آبل 
من من�شبه كرئي�ص تنفيذي لل�شركة، �شتيف كان يف 
فرتة  يف  حتى  تاأ�شي�شها  بد�ية  منذ  �ل�شركة  و�جهة 
باأن �ف�شل قر�ر ميكن  �قتنعو�  �آبل حينما  طرده من 
�ل�شركة وفعاًل   �شتيف عن  ذ�ك هو رحيل  �آن  �تخاذه 
كبي  ب�شكل  م�شتمر  باآبل  �رتباطه  ك��ان  ولكن  رح��ل 

ويف نهاية �ملطاف عاد لها.
لل�شركة  تنفيذي  كرئي�ص  من�شبه  عن  جوبز  �إ�شتقالة 
�شدمة  �خلرب  باأن  �شحيح  ج��ًد�،  منا�شب  بوقت  �أتى 
باأنه  معروًفا  �أ�شبح  �شتيف  ب��اأن  ا  خ�شو�شً للجميع 
هو �لكل يف �لكل حينما تتعلق �لأمور مبنتجات �آبل 
لكن هذ� �لأمر غي �شحيح متاًما. حتت قيادة �شتيف 
جوبز هناك �لعديد من �لأ�شخا�ص �لذين قادو� �شفينة 
�آبل �ىل �لنجاح وبقيادة و��شحة لالأهد�ف و�ملهام من 
قبل جوبز وذلك يعني باأن �ل�شركة مل ولن تعتمد على 
�شخ�ص و�حد وهذ� ما يخفى على �لكثي من حمبي 

ذلك �لرجل وتلك �ل�شركة.
�لأمر  �ملنا�شب؟  �لوقت  يف  �لإ�شتقالة  هذه  �أتت  ملاذ� 
ب�شيط من ناحية جتارية، فاإرتباط ��شم ب�شركة كبية 

�ملدى  على  �ل�شركة  مب�شتقبل  م�شر  �لآن  �آبل  بحجم 
�لطويل ومن كان يتابع �آبل ب�شكل دقيق يف �ل�شنني 
�لأخية، يالحظ باأن جمل�ص �لإد�رة و�آبل تعمل باأن 
يتم �لف�شل عن �إرتباط �آبل فقط ب�شتيف جوبز ور�أينا 
�آب��ل، فنالحظ  ذلك حتى يف �لأح��د�ث �لتي تقوم بها 
يقوم  حتى  طوياًل  ي�شتمر  ول  بالتقدمي  يقوم  جوبز 
بدعوة �شخ�ص �أخر ليقوم بالتحدث عن بع�ص �لنقاط 
�لأخرى مثل �لعرو�ص �لتجريبية وما �شابه. �إًذ� �آبل 
حتاول باأن تقوم باإظهار �لأ�شخا�ص و�لفريق �لكامل 
�لذي يعمل مع جوبز ليقومون باإنتاج هذه �ملنتجات 

�لر�ئعة و�لتي طغت على �لعامل.
�ملوظفني  م��ن  �لعديد  جلب  �إ�شتطاع  جوبز  �شتيف 
�لعقلية  نف�ص  فيهم  وزرع  معه  ليعملو�  �ل��ر�ئ��ع��ني 
�أن ل تكون  �ملمكن  �لذي ميتلكه �شتيف ومن  و�لفكر 
يف  و�مل��وؤث��ري��ن  �ملهمني  �ملوظفني  لكن  كامل  ب�شكل 
حب  ويت�شاركون  �لتوجه  نف�ص  يحملون  �ل�شركة 
�لإبد�ع و�إنتاج �أف�شل �ملنتجات يف �لعامل. تيم كوك 
بتوظيفهم  جوبز  ق��ام  �ل��ذي  �لأ�شخا�ص  �أولئك  �أح��د 
بنف�شه عام 1998 حينما كان يعمل يف كومباك وكان 
�لعديد ُي�شي باأنها خطوة خطية بقبول وظيفة يف 

�آبل حينما كان �لو�شع يف تدهور حينما عاد جوبز 
نائب  وقتها  كان  لآب��ل  قدم  حينما  تيم  �ل�شركة.  �إىل 
رئي�ص �لعمليات ب�شكل عاملي وبعد ذلك بفرتة �أ�شبح 

رئي�ص �لعمليات ب�شكل كامل.
نادرة  وبعقلية  به  ُي�شتهان  ل  ُجهًد�  عمل  جوبز  �إًذ� 
ك��ان��ت يف 1998  ���ش��رك��ة  قيمة  رف���ع  ����ش��ت��ط��اع  ج���ًد� 
�ل�شوقية  قيمتها  �شركة  �إىل  دولر  بليون   4 ت�شاوي 
 2011 عام  دولر يف  بليون   300 من  �أك��رث  ت�شاوي 
م��ن حيث  �ل��ع��امل  ���ش��رك��ة يف  �أع��ل��ى  ت�شبح  وب��ذل��ك 
�لنفطية.   Exxon �ل�شوقية وتتعدى �شركة  �لقيمة 
رئي�ص  ف��ه��و  كالبقية،  ي��ك��ن  مل  ت��ن��ف��ي��ذي،  وك��رئ��ي�����ص 
�ل�شركة  يف  �لأم���ور  �أه��م  ُيتابع  ��شتثنائي  تنفيذي 
كاإد�رة �آبل يوًما عن يوم ومتابعة �لقر�ر�ت �خلا�شة 
�لإهتمام  مثل  �ل�شغية  �لتفا�شيل  �إىل  و�شوًل  بها 
بالكافتييا �ملوجود يف مقر �ل�شركة وموقف �شتيف 
يف  �لإجتماعية  �لأعمال  رئي�ص  نائب  فيك  مع  جوبز 
جوجل هو خي مثال لإهتمام �شتيف جوبز كرئي�ص 
تنفيذي مميز عن �لبقية. ومع ذلك �شفينة �آبل لي�شت 
من  ن�شيب  جلوبز  �أن��ه  فكما  و�ح��د،  �شخ�ص  بقيادة 
�لت�شميم  “نائب رئي�ص  �آيف  �لنجاح فلجونثان  هذ� 

�لتنفيذي  “�لرئي�ص  كوك  �آبل” وتيم  �ل�شناعي يف 
ا فيل  حالًيا ورئي�ص �لعمليات �شابًقا يف �آبل” و�أي�شً
�أولئك  كل  �لعاملي”  �لت�شويق  رئي�ص  “نائب  �شيلر 
�لأ�شخا�ص لهم ن�شيب من تلك �حل�شة وذلك �لنجاح 

�ملبهر.
هو  �لإد�رة  ملجل�ص  كرئي�ص  جوبز  �شتيف  وج��ود 
خيار ر�ئع و�أ�شار يف ر�شالة ��شتقالته باأنه ل يز�ل 
موظًفا لدى �آبل ولدى �لعديد من �مل�شادر �ملقربة من 
�ل�شركة مثل و�لت موزبرغ باأن دور �شتيف لن يتغي 
�ملنتجات  خ��ط  على  كبي  ب�شكل  مطلًعا  و�شيبقى 
له  و�شيرتك  ر�ئعة  منتجات  ب�شناعة  و�شي�شارك 
ب�شمة كبية بدور �إنتاج منتجات ر�ئعة. لكن �إد�رة 
�آبل ب�شكل كامل ومبا�شر يوم عن يوم �شتكون من 

�إد�رة تيم كوك.
�شتيف جوبز يحمل عقلية نادرة جًد� يف هذ� �لزمن، 
�شو�ء كنت تختلف بحب �ل�شركة �أم ل، �شتيف جوبز 
غي �لعديد من �لقو�عد يف قطاع �لتكنولوجيا و�أثر 
عليها بب�شمات و��شحة للجميع وباإبد�ع ل يختلف 
عليه �ثنان. هذ� �ل�شخ�ص قام بتاأ�شي�ص �شركة بعام 
1976 يف كر�ج بيتهم و�لآن �أ�شبحت هذه �ل�شركة 
�لتكنلوجيا  قطاع  يف  �لعامل  يف  �ل�شركات  �أهم  من 

و�أكرب �شركة من ناحية �لقيمة �ل�شوقية يف �لعامل.
�لأف�شل،  �ملنتجات  و�شتقدم  بالعطاء  �آبل  �شت�شتمر 
ز�ل��ت روح  ل  �آب��ل  �أن��ه يف  �شاأجيبك  كيف؟  ت�شاألني 
�شتيف �لإبد�عية موجودة وكل موظف لدى �آبل هو 

بطريقة ما.. �شتيف جوبز

�شيقتحم جمال جديد�  بل  هنا  يتوقف  طموح جوبز مل 
جوناثان  �ملدلل،  م�شممه  مع  طبعا  و  ل�شركته  بالن�شبة 
جناحا  �شيلقى  جهاز�  �أخ��رى  مرة  �شي�شمم  �ل��ذي  �إي��ف 
باأول  �ل��ذك��ي  �لأي��ف��ون  هاتف  ه��ذ�،  يومنا  حتى  ب��اه��ر� 
 ،2007 يناير   9 يف  �لعامل  �كت�شفه  �لذي  و  مل�ص  �شا�شة 
جملة Time و�شفته باخرت�ع �ل�شنة، يف 2008 �أعلن 
�أبل  تنوي  �ليوم  �لأيفون.  تطبيقات  عن  جوبز  �شتيف 
�إ�شد�ر �لن�شخة �خلام�شة من هاتفها و �لذي من �ملتوقع 
عن  �أعلنت  �أن  بعد  �لقادم،  �أكتوبر  �شهر  قبل  ي�شدر  �أن 
مبيعات  حجم  يف  هاتف  مليون   100 حاجز  تخطيها 

�لهاتف خالل �ملوؤمر �لذي عقدته يف مار�ص 2011.(
وجه  �ل����ذي  ج��وب��ز  �شتيف  �إب���د�ع���ات  م��ع  ن��و����ش��ل  و 
مقدما  �ملحمولة،  �لأج��ه��زة  �إىل   2001 منذ  �هتماماته 
لنا بذلك طريقة جديدة للتناغم بني �لإن�شان و �لأجهزة 
�لإلكرتونية. �أعلنت �أبل عن جهازها �جلديد و �لأول من 
من  �أبريل   30 يف  لي�شوق   ،2010 يناير   27 يف  نوعه 
و�شلت  مبيعات  حمققا  �ملتحدة  بالوليات  �ل�شنة  نف�ص 
�إىل 3 مليون ن�شخة يف 80 يوم فقط. 2 مار�ص 2011 
�أعلن جوبز عن �لن�شخة �لثانية من �لأيباد برغم عطلته 
ليكون   ،2011 يناير   11 يف  عنها  �أعلن  �لتي  �ملر�شية 
موعد �لت�شويق يف 11 مار�ص بالوليات �ملتحدة. حقق 
 9 يف  ن�شخة  مليون   15 �إىل  و�شلت  مبيعات   2 �لأيباد 

�أ�شهر.
�لرو�يات  �إل يف  �ل�شعيدة ل ن�شادفها  �لنهايات  لالأ�شف 
م�شاب  جوبز  �شتيف  �أن  �ل��ع��امل  �كت�شف   2004 ففي 
�أكرثها  و  �ل�شرطانات  )�أخ��ط��ر  �لبنكريا�ص  ب�شرطان 

��شتخد�م  �شتيف  ق��رر  �ملر�ص  خطورة  برغم  و  فتكا(، 
�لعالج �لطبيعي �إل �أن هذ� مل يجدي نفعا، و �نتقل بعدها 
�إىل  للعالج(  �لإد�رة  حددتها  �لتي  )�مل��دة  �أ�شهر  ب�شتة 
�ملد�و�ة بامل�شت�شفى �أين �شيجري عملية جر�حية �شتتم 
بنجاح. عودة جوبز كانت �شريعة بد�ية من معر�ص �أبل 
Apple Expo �شبتمرب 2004. ليختفي بعدها ملدة 
 WWDC مبنا�شبة  �أبل  موؤمتر  يف  يظهر  و  �شنتني 
وزنه.  يف  كبي  بنق�ص  فر�ن�شي�شكو،  �شان  يف   2006
27 �أغ�شط�ص �أعلنت Bloomberg عن طريق �خلطاأ 
خرب وفاة جوبز يف مقالة من 17 �شفحة، لكنها �شحبته 
بعد 30 ثانية من ن�شره. يناير 2009 ن�شر �شتيف جوبز 
يف ر�شالة عرب �لإنرتنت معلومات عن مر�شه موؤكد� �أن 
نق�ص �لوزن يرجع �إىل �حلمية �لتي كان عليه �تباعها. 
قام  ج��وب��ز  �أن   WSJ �شحيفة  ك�شفت   2009 يوليو 
�خلرب  �أبل  موؤ�ش�ص  �أكد  �شبتمرب   9 للكبد،  زرع  بعملية 
م��ات يف ح��ادث مرور  �شاب  م��ن  نقل  �لكبد  ب��اأن  ق��ال  و 

�أنه  للجمهور  ك�شف  و  عمره،  من  �لع�شرينات  يف 
�شيتربع باأع�شائه هو �أي�شا. 2011 قرر رجل 

من�شبه  من  �لإ�شتقالة  �لأ�شطوري  �أب��ل 
و  كوبرتينو،  ل�شركة  تنفيذي  كمدير 

هذ� ما جاء يف ن�ص �لر�شالة :
�إذ� جاء �ليوم �لذي  �إنه  لطاملا قلت 
ل ميكنني فيه من �لقيام بو�جباتي 

للتوقعات  ووف��ق��ًا  وج���ه  �أك��م��ل  ع��ل��ى 
�ملطلوبة من �لرئي�ص �لتنفيذي، فاإنني 
ل�شوء  بذلك.  يعلمكم  من  �أول  �شاأكون 

�حلظ، لقد جاء ذلك �ليوم.
حلم  �ل��ذي  �ل��رج��ل  �أب���ل،  م��ع  �شتيف  رحلة  �نتهت  هكذ� 
�لو��شع،  �ل��ب��اب  م��ن  ي��غ��ادر  �لآن  ه��و  و  �ل��ع��امل  بتغيي 
�لتقنية،  �ملجالت  كل  يف  �ل�شر�شة  مبناف�شته  ��شتمتعنا 
��شتمتعنا باأجهزته �لثورية، مل نرى �أن�شتاين �أو نيوتن 
موقع  و  ج��وب��ز.  ب��ول  �شتيف  ب��روؤي��ة  ف��خ��ورون  لكننا 
�إلكرتوين فخور �أي�شا باإهد�ئه هذه �ل�شورة �لتذكارية، 

ود�عا �شتيف بكل ب�شاطة.

هذه الدرا�شة  مقتب�شة عن موقع 

apple

آبل بعد جوبز، الى أين؟

اول جه�ز كومبيوتر ابل




