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مقدمة
رواد أعما ٍل
ُيولد جميع البشر َ


حممد يونس ،احلائز عىل جائزة نوبل للسالم ،ومؤسس بنك جرامني.

______

الزم�ان :ع�ام 2005؛ املكان :ديب؛ كانت امل�رة األوىل التي تطأ قدم�اي مطار ديب الدويل،
وق�د ب�دا يل أن�ه أكرب مطار رأيته عىل اإلطلاق ،حتى إنني ال أذكر أنني رأي�ت من قبل طوابري
بمث�ل ذلك الطول أمام مكاتب اهلجرة .من أين أتى كل هؤالء الناس؟ وإىل أين هم ذاهبون؟
مركزا يربط الرشق بالغرب.
بالتأكيد ،بدت يل ديب حينها ً
أيضا واح�ة دولية جتذب األش�خاص العازمني عىل
أدرك�ت فيما بعد أن ديب كان�ت متثل ً
ٍ
حدب وصوب .بالنسبة لبعض الناس ،كانت
العثور عىل يشء مميز مل جيدوه يف بلداهنم من كل
ديب بمثاب�ة املخاط�رة ،فيام كانت متثل فرصة آلخري�ن ،لكنها كانت تفتح با ًب�ا لألمل لكليهام.
وقد صار ذلك يعيد إىل ذاكريت «احللم األمريكي» وقصة نيويورك التي سادت يف بداية القرن
العرشي�ن .فه�ل من املمكن -إذن -اعتبار ديب بمثابة نيويورك اجلديدة يف مطلع القرن الواحد
والعرشين؟ أم أن هذا كله ليس إال حمض مبالغات؟ هذا ما سأكتشفه!

بمجرد خروجي من املطار ،وجدت مراوح رذاذ املياه املثبتة عىل الرصيف ملحاولة تلطيف
اجل�و عايل الرطوبة؛ حتى إنك لتش�عر باهلواء الدافئ الرطب بع�د منتصف الليل؛ األمر الذي
جعلني أتساءل عن «مستويات ارتفاع درجات احلرارة التي يصل إليها الطقس هنا»؛ فقد كان
ذلك يف هناية فصل الربيع من عام  ،2005وكان الطقس يف ديب داف ًئا بالتأكيد ،ودرجة احلرارة
عىل وشك االشتداد أكثر باملعنيني املجازي واحلريف.
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اًّ
مس�تقل س�يارة أجرة عىل طريق الش�يخ زايد؛ ذلك الطريق الرسي�ع الرشياين الذي
كنت

يقط�ع ديب م�ن الرشق إىل الغ�رب ،وكانت عين�اي مثبتتني على ناطحات الس�حاب املرتفعة
املحيطة بنا حني س�معت س�ائق الس�يارة األجرة الوافد من جنوب رشق آس�يا يقول يل« :إهنا
مذهل�ة ،أليس كذلك؟» ،واس�تأنف حديثه يل بلهجة ش�به بريطانية قائًل�اً « :مل يكن لذلك أي

وج�ود قب�ل عامني أو ثالثة» .وقد كان حُم ًّقا .كان املش�هد مذهلاً بالتأكي�د .ومل تكن الرافعات

املنترشة يف خلفية املشهد بالصحراء التي بدت وكأهنا ال هناية هلا ،تقل روعة .وتذكرت حينها
أنني س�بق وس�معت أن قرابة نصف رافعات العامل كانت توجد يف ديب آنذاك ،مجيعها يف إمارة
ٍ
ٍ
ونصف!
مليون
واحدة صغرية ال يزيد سكاهنا عىل
لقد فاق ذلك األمر مجيع توقعايت؛ فعىل الرغم من أنني أقمت وعشت يف الرشق األوسط

م�ن قب�ل بالتأكيد -وحتديدً ا يف مرص ،حيث ُولدت ونش�أت -وس�معت ع�ن ديب وازدهارها
الرسيع ،فإن ذلك اجلزء من الرشق األوس�ط أثار ذهويل .وعىل الرغم من فخري بأين ظللت
على اتص�ال بثقافت�ي العربية عىل م�دار عرشات الس�نني التي عش�تها من حيايت الراش�دة يف

الوالي�ات املتح�دة األمريكية ،كنت أش�عر وكأين أجنبي هب�ذه املنطقة .فأثناء جت�ويل يف املدينة

حاول�ت أن أس�توعب كل يشء .مل أك�ن أعل�م أو أس�تطيع ختيل التحول الذي س�يحدث هنا
خالل بضع س�نوات فقط .لقد هيأت ديب -بام ال يدع جمالاً للش�ك -األجواء لدخول أش�ياء
كثرية إىل املنطقة.

كانت تلك الرحلة هي املحطة األوىل ضمن محلة تروجيية ش�املة لتطوير األعامل خططت

هلا مع رئييس التنفيذي آنذاك ،والتي ش�ملت زي�ارة  12دولة يف املنطقة .كنت أعمل يف رشكة
أدرك�ت أنني مل أكن
ناش�ئة متعددة اجلنس�يات حينه�ا ،وأرشف عىل املنطقة ،الت�ي رسعان ما
ُ

أع�رف الكثير عنه�ا بعد .كان�ت رشكتنا رائ�دة يف فض�اء الفيديو على اإلنرتنت قب�ل ظهور
مواق�ع يوتي�وب ،ونتفليكس ،وأمازون فيديو ،وهولو ،وكنا نعتزم الس�فر عبر بلدان املنطقة

لعق�د اجتامعات مع ممثيل بع�ض جهات البث التليفزيوين؛ إلقناعه�م بعقد رشاكة مع منصتنا
اإللكرتوني�ة للب�ث املبارش عرب اإلنرتن�ت ،وأبرمن�ا يف النهاية اتفاقات مع أكبر حمطات البث

التليفزيوين والرشكات اإلعالمية يف املنطقة بصورة حرصية تضمن لنا التمتع بجميع حقوقها
الرقمي�ة .كان�ت تلك هي املرة األوىل التي أخوض فيها جتربة إبرام اتفاقيات جتارية يف املنطقة،

وكانت بمثابة مغامرة حقيقية بالنسبة يل .
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أتذكر يف ذلك الوقت عندما سألني مديري املبارش ،لدى ا ّطالعه عىل املسار الذي خططته
للرحلة ،والذي كانت مدينتا ديب والدوحة أول حمطتني لنا فيه ،سألني قائلاً « :ملاذا نبدأ بالدول

لدي -أي فكرة عما يكمن يف هاتني اجلوهرتين الواقعتني يف
الصغيرة؟» .مل تك�ن لدي�ه -أو ّ
الصح�راء من إمكانات مل تكن اكتُش� َفت بعد ،ليس من حي�ث الثروة النفطية أو ما يطلق عليه
«الذهب األسود»؛ وإنام من حيث التفكري اإلبداعي البرشي ،وروح املثابرة التي هتدف ملواكبة

سائر دول العامل؛ بل التفوق عليها.

عش�ت -باملعن�ى احل�ريف -معظ�م الس�نوات الثلاث الت�ي تل�ت تل�ك الفرتة على متن
الطائرات ،متنقلاً -يوم ًّيا دون مبالغة -من بلد إىل آخر عرب تلك املنطقة الشاسعة ،من قطر إىل

مرص ،ومن لبنان إىل املغرب والس�ودان وفلس�طني .كنت أتنقل برسعة ،وكنت دائم احلركة.

كان إيق�اع حي�ايت حممو ًما .لك�ن مل يكن بإمكاين متن�ي فرصة أفضل من ه�ذه للتعرف -بنحو

مكثف ورسيع -عىل ثقافة املنطقة ،واملشهد االقتصادي السيايس ،وخارطة األعامل التجارية.
خالل تنقيل عرب ذلك اجلزء من العامل ،مل تفارقني الدهشة قط من مدى التشابه واالختالف

يف الوقت ذاته بني بلدانه؛ ذلك التشابه الذي يتمثل يف الصلة الفورية التي تربطك باألشخاص
هناك ،واأللفة التي تش�عر هبا جتاههم باعتبارهم عر ًبا مثلك ،يشاركونك نفس اللغة والتاريخ
والثقافة ،بينام يأيت االختالف يف مجيع نواحي احلياة األخرى.

وعىل الرغم من أن الرحلة اجلوية من بلد إىل بلد جماور قصرية وال تس�تغرق س�وى مخس

وأربعني دقيقة ،فإنك تُفاجأ بأن كل يشء يتبدل؛ إذ ختتلف األجواء ،واملناظر الطبيعية ،ومدى

االنفتاح ،ودرجة الرس�مية ،وإيقاع سير األعامل ،وغري ذلك من األمور ،فكل مكان يف تلك

تفرد ب�ه ومتيز؛ فيبدو لك
املنطق�ة يتمت�ع بطابع خاص به ،ويبدو
ً
ش�بيها بمالمح العرص الذي َّ
األم�ر وكأنك اس�تعنت بآل�ة زمن من نوع ما ،نقلتك من مش�هد خيال علمي مس�تقبيل حيث

مرك�ز ديب امل�ايل العامل�ي إىل قري�ة بدوية يف ضواح�ي عُماَ ن ،ومنها إىل مش�هد احلي�اة الليلية يف

بيروت ،ث�م إىل اآلثار القديم�ة يف القاهرة؛ فكان األم�ر أقرب إىل الرسيالية (ف�وق الواقعية)

وساحرا يف الوقت ذاته.
ً

وكان من أس�باب دهش�تي كذلك تش�ابه لغة األعامل وطبيعتها يف أي مكان تذهب إليه،

حي�ث رك�زت عىل ح�ل املش�كالت القائمة ،وخل�ق فرص جدي�دة .ومن الالف�ت للنظر أن

ش�ي ًئا من اإلعج�اب بالرشكات األمريكية الناجح�ة ورجال األعمال األمريكيني كان يتبدى
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ممزوجا
يف حدي�ث ق�ادة األعامل املحليني كلام أثير املوضوع بينهم ،وإن كان ذل�ك اإلعجاب
ً

بنربة الفخر الوطني والقومي ،والعزم عىل بناء يشء عظيم خاص هبم عىل املستوى املحيل.

لقد أملمت بكل يشء عرب كل تلك الس�فريات واملش�اريع التي ال حرص هلا والتي شاركت
فيه�ا .وكن�ت حمظو ًظا إذ خضت بنفيس جتربة إجراء أعامل جتارية عىل مس�تويات خمتلفة ،ومن
أماك�ن خمتلفة من املنطق�ة؛ وبأدوار ووجهات نظر خمتلفة؛ إذ مل يك�ن دوري يتعدى يف بعضها
سوى املشاهدة ،فيام كنت أتوىل إدارة العملية بأكملها يف بعضها اآلخر .وقد أرشفت يف األونة
األخيرة عىل «س�وق.كوم» ،أكبر منصة للتج�ارة اإللكرتوني�ة يف العامل الع�ريب ،حيث كنت
أش�ارك بمقدار كبري يف آليات العمل الداخلية هلذه الرشكة الناش�ئة املزدهرة فيام كنا نسعى إىل
«صنع التاريخ» كام يقول ش�عارنا .كام حظي�ت بالفرصة للتعامل والعمل مع مئات الرشكات
الصغيرة واملتوس�طة احلجم عبر أس�واق متعددة؛ ألكون ش�اهدً ا على نجاحاهت�ا ومعاناهتا
املتزايدة .وال أخفي فخري بإنجازاتنا يف «س�وق.كوم» ،والتي تعترب خري دليل عىل ريادة تلك
الرشكة والتزام طاقم عملها.
وعندما أعود بالذاكرة إىل املايض ،أجد أن اخلربة التي حصلت عليها ال تضاهى بأي يشء
لدي عىل املس�توى
يف الع�امل؛ فق�د كانت جتربة تنويرية متا ًما اس�تطاعت إحداث تغيري جذري ّ
الش�خيص ،يمكنني الق�ول إنني كنت أجلس عىل مقعد املتفرج ألش�اهد العومل�ة قيد العمل،
كان التغيير جي�ري أمام عيني؛ األمر الذي مل يك�ن يقترص عىل املباين املرتفع�ة ،والبنية التحتية
التي تتغري بش�كل مس�تمر ،وإنام امتد ليش�مل اجلوانب غير الظاهرة؛ مثل أس�لوب التفكري،
والتوجهات السلوكية فيام يتعلق باألعامل ،وال سيام بني أبناء اجليل اجلديد.

لق�د تطورت األمور متا ًم�ا عن تلك األيام حني كنت أضطر لتلميع حذائي قبل وبعد كل
اجتامع ،حيث كنت أسير عىل الطرق الرملية غري املمهدة أو املواقع التي كانت حتت اإلنش�اء
يف مدين�ة ديب لإلنرتن�ت ،أو حني كنت أحرض اجتامعات مع رشكات صغرية ناش�ئة مل يس�مع
هب�ا أحد ،هلا ش�عارات عجيبة ،يف مكاتب ش�ديدة الضي�ق ،أو يف ٍ
مقاه قريبة ،أس�تمع فيها إىل
طموحاهت�ا يف أن تصب�ح مثيلة لرشكة «ياهو»! ،أو «« »paypelبايب�ال» أو «« »eBayإيباي»
يف املنطقة؛ وحني كان من املمكن تكوين ثروة وفقدها يف س�وق العقارات يف خلفية املش�هد.
نموذجا للشرق الربي املتوحش ،مثلام س�يؤكد ذلك كل م�ن كان هناك يف
كان�ت ديب آن�ذاك
ً
ذلك الوقت.
ازدهارا ذلك احلاضن
لقد تطور املشهد برسعة إىل بيئة اليوم بنظامها اإليكولوجي األكثر
ً
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للشركات الناش�ئة ،وال�ذي مل يك�ن موجو ًدا قبل عرش س�نوات فق�ط .فالشركات املتطورة
أيضا بضع رشكات اس�تثنائية نجحت يف جذب االس�تثامرات
والكبرية يف ازدياد؛ بل إن هناك ً
واملكتبات العاملية من رشكات عاملية.
كثيرا يف املنطقة منذ عام  ،2005عندم�ا وطئت قدماي
م�ن املؤكد أن األم�ور قد تغريت
ً

مدينة ديب ألول مرة ،وال تزال مستمرة يف التغري حتى وقتنا هذا .ومع ذلك فإن التصور الدويل

املتأثر بوس�ائل اإلعالم الدولية الرئيس�ية مل يدرك هذا الواقع اجلديد بعد .ال ش�ك يف أن هناك
خطرا بال ًغا عىل اس�تقرار بعض أجزاء املنطقة ،إال أن هذه ليس�ت
قضايا خطرية عالقة تش�كل ً
القصة كامل ًة ،فهناك قصص إجيابية كثرية غري مروية ال حتظى باالهتامم.

ل�ذا هي�دف ه�ذا الكت�اب إىل إلق�اء الضوء على قليل م�ن تلك القص�ص املليئ�ة باحلكم

والعرب امللهمة التي خط س�طورها رواد أعامل تقني�ون بارزون يف جمال التكنولوجيا يف الرشق

األوس�ط ،والذين رفضوا قبول الوضع الراهن ،ومتكنوا من جتاوز املعتقدات والقيود الثقافية
إىل أن ص�اروا اآلن يعي�دون كتابة مصير املنطقة .حياول الكتاب رواية قصصهم الش�خصية،

واستعراض الرشكات التي أسسوها ،وتقديم نصائحهم لغريهم من رواد األعامل ،باإلضافة

إىل وجهات نظرهم بشكل عام.

وق�د حاولت -بق�در اإلمكان -تقديم نماذج متنوعة لرواد أعامل من جنس�يات وأماكن

وخلفي�ات وجم�االت عم�ل وجت�ارب ووجه�ات نظ�ر خمتلف�ة ،يف مراح�ل خمتلفة م�ن تطور

رشكاهتم ،بالرغم من أن مجيعهم مؤسسون لرشكات تكنولوجية ناجحة جدًّ ا ،أو واعدة جدًّ ا،

أو كليهام م ًعا.

حي�اول كثير من كت�ب األعمال أن حيرص النج�اح يف جمموعة م�ن الصف�ات ،يف حني أن

الواقع يثبت أن رواد األعامل الناجحني خمتلفون ألقىص درجة .ربام تكون ريادة األعامل املهنة
الوحيدة -إن كنت تعتربها كذلك -التي ال يرتبط فيها النجاح بمجموعة حمددة من الصفات
أو امله�ارات؛ بل إهنا متنحك الفرصة لالس�تفادة التامة من نقاط قوتك ،مع التغلب عىل نقاط

ضعف�ك يف الوق�ت ذاته ،وذل�ك من خالل العثور عىل رشيك مؤس�س مناس�ب ،واحلصول
عىل املس�اعدة من مدربني ومستش�ارين ،وتوظيف أفراد يتمتعون باملهارات التي تفتقر إليها،

وغريه�ا م�ن املقومات .تش�كل ري�ادة األعامل املهن�ة األكثر مرون�ة إىل حد ما ،بينما يف املهن
املعني.
األخرى كافة قد يكون نجاحك مرهونًا بشكل مبارش بخربتك يف املجال
ِّ
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وتتمثل أقىص غاية يل من هذا الكتاب يف املس�اعدة عىل إيقاظ احلاملني ،ومس�اعدهتم عىل
ع�دم التخيل عن طموحاهتم بقبول أوضاعهم الراهنة حتت اس�م «الواقعية» ،بل عىل العكس
متا ًما ،آمل أن يفكروا ويعملوا ويرتقوا إىل مستوى أحالمهم .ينطوي مثل هذا املسعى عىل قوة
خفية ،فعندما تبدأ يف السعي وراء حلم (أو هلؤالء الكثريين الذين يسعون لتحقيق أحالمهم)
نجاحا بالفع�ل ،فالفش�ل ال ينبع إال م�ن الرتاخي؛ لذا فأنا أش�جعك عىل
تك�ون ق�د حقق�ت
ً
السعي وراء حلمك الشخيص ،واتِّباع مسار ريادي ..أنت مدين لنفسك بإخراج أفضل ما يف
داخلك ،وعدم الرتاجع أبدً ا.

كثريا أن أس�مع منكم ،وأمتنى أن جتدوا قيمة يف الصفح�ات التالية ،وأن تلتزموا
يس�عدين ً
بتطبيق أي دروس قد تتعلموهنا.
أمري حجازي
amir@startuparabiabook.com
www.startuparabiabook.com
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س�ميح طوقان :مؤس�س جمموعة َج َّبار لإلنرتن�ت ورئيس جملس إدارهت�ا .يف عام 2000

أس�س س�ميح موقع «مكتوب دوت كوم» ،وتوىل منص�ب الرئيس التنفيذي ل�ه؛ وكان ذلك
املوقع اإللكرتوين هو أول خدمة بريد إلكرتوين باللغة العربية يف العامل ،باإلضافة إىل كونه أكرب
جمتم�ع ع�ريب عىل اإلنرتنت يضم أكثر من  16مليون مس�تخدم .ويف عام  ،2009اس�تحوذت
رشك�ة ياه�و! عىل موقع «مكتوب» مقابل  164مليون دوالر .كام ش�ارك يف تأس�يس «س�وق
دوت ك�وم» ،أكبر منص�ة للتج�ارة اإللكرتوني�ة يف الع�امل الع�ريب ،والتي اس�تحوذت عليها
أيضا عديدً ا من الرشكات الناشئة
«أمازون»مؤخرا مقابل حوايل  600مليون دوالر .وأس�س ً
ً
األخ�رى يف جمال التكنولوجيا .وفيام س�بق ذلك ،عمل س�ميح لعدة س�نوات لدى أندرس�ن
لالستش�ارات املتخصصة يف جماالت االستش�ارات التكنولوجية ،وتطوير األنظمة وخدمات
اإلنرتنت ،اكتس�ب خالهلا خربة واس�عة ،عالوة عىل مش�اركته قبلها يف تأسيس رشكة بيزنس
أوبتاميزيشن كونسالتنتس  Business Optimization Consultantsعام .1994

يف  9س�بتمرب  2009حصل س�ميح عىل وسام احلسني لألداء املتميز من الدرجة األوىل من
تقديرا ملسامهته يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
جاللة امللك عبداهلل الثاين؛ وذلك
ً
يف األردن واملنطق�ة .وم�ن  2003إىل  2005ت�م تعيين�ه م�ن قبل احلكوم�ة األردنية كعضو يف
أيضا مس�تثمر
جملس صندوق التأمني االجتامعي (صندوق بقيمة مليارات الدوالرات) .وهو ً
ممول نشط ،حيث يستثمر يف عدة رشكات ناشئة يف املنطقة .كام يعمل كموجه لعدد من رياديي
األعامل .وقد حصل س�ميح عىل درجة البكالوريوس يف اهلندس�ة الكهربائية من جامعة لندن،
ودرجة املاجستري يف اإلدارة واألعامل الدولية من املدرسة الع ُليا للتجارة .HEC

مهتما مبجال التكنولوجيا من البداية؟
كيف أصبحت
ًّ
مبكرا ج�دًّ ا ،وكان ذلك قبل س�نوات طويلة عىل ما
ب�دأ ش�غفي بالتكنولوجيا واهلندس�ة ً
أذك�ر .يف ع�ام  ،1985خترج�ت يف مدرس�ة املط�ران يف األردن ،س�افرت بعده�ا إىل إنجلرتا
للدراس�ة؛ من أجل خوض االختبار التأهييل لاللتحاق باجلامعة .وخالل دراستي يف إنجلرتا
كان حلم�ي ه�و خلق يشء له تأثري عىل العامل العريب؛ فقد كنت مؤمنًا منذ س�ن مبكرة جدًّ ا أن
كل إنسان قادر عىل تقديم إسهام ذي مغزى.
كثيرا من الوقت يف
م�ع دخ�ويل يف طور النض�ج ،أحببت برجم�ة الكمبيوتر؛ فكنت أقيض
ً
الربجم�ة ،بعيدً ا عن دراس�تي ،وكانت لغ�ة الكمبيوتر يف ذلك الوقت بدائي�ة للغاية .ومل أكتفِ
بدراس�ة الربجمة ،فدرس�ت لغة اآلل�ة (التجميع) كذل�ك .أتذكر أنه كان ل�دي جهاز كمبيوتر
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شخيص «زد إكس» من رشكة سنكلري ،وهو كمبيوتر شخيص صغري وقوي بريطاين الصنع .يف
ذاك الوقت ،كانت إمكانيات الكمبيوتر «القوي» أقل من أي هاتف ذكي متس�كه بيدك اآلن؛
ب�ل مل يكن الق�رص املرن قد عرف بعد! اعتدنا عىل حتميل الربامج من خالل جهاز تس�جيل،
وكان حتميل كل برنامج يس�تغرق قرابة نصف الس�اعة ،وإن حدث خطأ ما ،كان جيب تكرار
العملية بأكملها من جديد ،إىل أن حتمل الربنامج عىل الكمبيوتر.
______

 «كل إنسان قادر على تقديم إسهام مهم».
______

كان ش�غفي بأجه�زة الكمبيوت�ر والعطاء للعامل العريب مها أس�اس ه�ويس باللغة العربية،
وبالتحديد إنش�اء واجهة عربية للكمبيوتر -أو ما يعرف باس�م «التعريب» -لذا كان ش�غفي
بالتعريب موجودا منذ ٍ
وقت مبكر جدًّ ا ومالز ًما يل طوال مسرييت.
ً
يف ذاك الوق�ت ،كان�ت لعبة «فوتبول مانيج�ر» واحدة من أكثر برامج الكمبيوتر ش�عبية،
أجريت هلا عملية تعريب وأنا يف السادس�ة عرشة فقط .يف الواقع ،اتصلت بأصحاب الرشكة
يف بورنم�وث ،إنجلرتا وذهبت ملقابلتهم ،وعرضت عليهم النس�خة العربية من اللعبة ،معر ًبا
ع�ن رغبت�ي يف توزيعه�ا يف األردن؛ وهك�ذا وقعت معهم عق�دً ا ،وكان ذل�ك أول عقد عمل
أوقع�ه يف حيايت .وع�دت إىل األردن يف العطل�ة الصيفية ،وحاولت بيع النس�خة العربية التي
ل�دي أي خربة يف التوزيع أو
قم�ت بتطويره�ا إىل متاجر الكتب .ولكن يف هذا الوقت مل يكن
َّ
أمر
التس�ويق أو املبيعات ،أو حتى أي خربة عملية بش�كل عام .كنت جمرد فتى صغري ،رحت ُّ
عارضا عليهم هذا الربنامج الذي ابتكرته ،وحماولاً إقناعهم برشائه.
عىل متاجر الكتب،
ً

مل تك�ن أجه�زة الكمبيوت�ر آنذاك من أساس�يات احلياة كما ه�ي اآلن؛ إذ كان عدد حمدود
م�ن الناس هم من يس�تطيعون اس�تخدام الكمبيوت�ر من خالل املكتبات العام�ة واجلامعات،
وكان امتلاك جهاز كمبيوتر ش�خيص ش�ي ًئا من الرتف وليس ش�ائ ًعا على اإلطالق .حاولت
توزيع الربنامج دون أي دراسة أو ختطيط حقيقي .وهكذا ،فشلت فشلاً ذري ًعا ،ومل أبع سوى
نس�ختني أو ثلاث .وكان هذا هو أول فش�ل يف حيايت .أحب دائًم�اً رسد هذه القصة ،وحقيقة
أنني بدأت مسرييت املهنية بفشل ،وال أخجل من ذلك؛ فال شك أهنا كانت قصة نجاح باعتبار
أنن�ي اتَّبعت ش�غفي وصممت الربنامج ،لكنها قصة فش�ل من الناحي�ة التجارية؛ حيث إنني
عج�زت ع�ن وضع خطة للربنامح وتوزيعه ،والتس�ويق ل�ه و بيعه؛ ألنني كن�ت أفتقر للفهم
واملهارات املطلوبة للقيام بذلك.
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بع�د خترجي يف كلية اهلندس�ة قررت الذهاب إىل فرنس�ا ودراس�ة إدارة األعامل ،وأمتمت
ذل�ك يف عامين ،ثم ع�دت إىل األردن .يف تلك املرحل�ة كنت قد طورت مهارايت الش�خصية
والتقنية .كان كل يشء تعلمته حتى ذاك الوقت نظر ًّيا؛ ألن كل ما حصلت عليه مل يكن سوى
تدريب ،ومل أكن خضت أي جتربة إجراء أعامل حقيقية.

حصلت عىل وظيفتي األوىل يف األردن لدى رشكة أندرسن لالستشارات (Andersen
 ،)Consultingوالتي أصبحت اآلن أكسنترش ( ،)Accentureوعملت يف االستشارات
اإلداري�ة .وطورت برجمي�ات وتقنيات لرشكات يف املنطقة عىل مدار ثالث س�نوات .يف ذلك
الوقت تواصلت مع صديقي القديم حس�ام خوري ،الذي كان -للمفارقة -يعمل هو اآلخر
لدى رشكة أندرس�ن لالستش�ارات يف مكتبه�ا يف كندا .حتدثنا عن عودت�ه إىل األردن وانتقاله
أيضا ترغب يف
من مكتب أندرس�ن لالستش�ارات يف كندا إىل مكتب األردن ،وكان�ت عائلته ً
عودته إىل الوطن .فقلت له« :ملاذا ال تعود؟ فاملنطقة مستقرة متا ًما اآلن ،ويبدو أن األوضاع يف
حتسن متزايد» .ويف هناية املطاف ،عاد إىل األردن عام  1992وعملنا م ًعا ملدة عام أو عامني يف
أندرسن ،ثم قررنا بدء رشكتنا اخلاصة.
ترك كالنا العمل لدى أندرس�ن لالستش�ارات يف 1994م لبدء رشكتنا لالستش�ارات يف
اختصارا لـ«بيزنس أوبتاميزيش�ن كونس�التنت» . ،يف
عَّم�اَّ ن؛ وأطلقن�ا عليها اس�م «يب أو يس»
ً
ذل�ك الوق�ت كانت خدمات االستش�ارات مفهو ًما جدي�دً ا يف األردن واملنطقة ،مل تكن هناك
رشكات كثيرة تفهم�ه ،ومل يكن الس�وق بالكرب الكايف ،لكننا قررنا منح ه�ذا املجال الفرصة.
اس�تطعنا جتمي�ع  30أل�ف دوالر من رأس امل�ال األويل ،ووقعنا أول عقد م�ع أول عميل لنا،
وكان�ت رشك�ة أرامكس -أكرب رشكة نقل حميل لوجيس�تي يف املنطقة -حيث أنش�أنا هلا موق ًعا
إلكرتون ًّيا ،وكان وقتها أول موقع إلكرتوين باللغة العربية يف املنطقة.

بعد ذلك أنش�أنا موق ًعا إلكرتون ًّيا ملؤسس�ة باسم «زارا ملنتجات البحر امليت الطبيعية» عىل
ما أذكر ،وكانت الرشكة تبيع منتجاهتا يف مجيع أنحاء العامل؛ لذا فقد وافقت إدارهتا عىل فكرتنا؛
ألهنم رأوا أن إنش�اء موقع إلكرتوين هلم عىل اإلنرتنت س�يجلب مزيدً ا من املبيعات ،وقد أتى
األمر بثامره يف الواقع .كان ذلك قبل وقت طويل من وجود التجارة اإللكرتونية يف املنطقة.
كما أنش�أنا موق ًع�ا إلكرتون ًّيا حلج�ز تأجري الس�يارات لرشك�ة ثريفتي لتأجري الس�يارات.
وأنش�أنا موق ًع�ا للملك حسين بن طالل ،مل�ك األردن ،وتب�ع ذلك إنش�اء مواقع لرشكات
وبن�وك ،ومواق�ع أخ�رى يف مجي�ع أنحاء الوط�ن العريب يف س�وريا ومصر واململك�ة العربية
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السعودية .كنا بارعني للغاية يف إنشاء املواقع .وبفضل تلك اخلربات اكتسبنا املهارات الالزمة
إلنشاء موقع «مكتوب» يف النهاية.
وبالنظر إىل الوراء ،مل حتقق «يب أو يس» سوى نجاح متواضع ،وإن مل أكن ألقول إهنا كانت
رحلة س�هلة .فقد متكنا من احلصول عىل عدد م�ن العمالء ،لكننا واجهنا حتديات كثرية .كان
أداؤن�ا كثير التقلب ،فأحيانًا كنا نبيل بال ًء حس�نًا ،ويف أحيان كنا نمر بعثرات؛ وهذا أمر حيتاج
كثريا من
الش�باب لفهم�ه .ففي أي مرشوع ناش�ئ ،تس�تغرق األمور وقتً�ا ،ويواجه أصحاب�ه ً
نقصا يف التمويل ،وصغر س�وق االستش�ارات الذي
التحديات .ففي بداية مرشوعنا واجهنا ً
نتعام�ل مع�ه يف األردن .وم�ع ذلك ،ثابرنا واس�تمررنا؛ وقد حصلنا على مرشوعات خمتلفة،
نجح بعضها ،وفشل بعضها اآلخر.

كيف جاءت فكرة مكتوب؟
بعد ثالث سنوات قررت أنا وحسام أن الوقت قد حان لالنتقال من مرحلة االستشارات
إىل إطلاق منتجنا اخلاص ،بدلاً من االس�تمرار يف إنش�اء مواقع إلكرتوني�ة ،أو تطوير حلول
للشركات األخ�رى ،فبجان�ب التحدي�ات الت�ي واجهناه�ا م�ع «يب أو يس» ،كان ملج�ال
االستش�ارات قي�ود طبيعية .فعندما تدي�ر مرشوعات رشكات أخ�رى ،ال تعمل وفق رؤيتك
مس�يطرا عىل األمور بش�كل كامل ،كام أن تلك املرشوع�ات مل تكن قابلة
اخلاص�ة ،وال تكون
ً
للتوسع بام فيه الكفاية ،ومل تكن لتخلق األثر احلقيقي الذي كنت أسعى إليه ،أو تقدم منتجات
يمكن أن تنترش عىل نطاق أوسع يف العامل العريب.

ل�ذا يف عام  ،1999وبعد أف�كار وحماوالت خمتلفة ،توصلنا إىل مرشوع جتريبي حتت مظلة
رشك�ة «يب أو يس» ،وأطلقنا عليه اس�م «مكت�وب» .كانت الفكرة قائمة عىل إنش�اء أول بريد
إلكرتوين عريب عىل اإلنرتنت .يف ذلك الوقت ،كان «هوت ميل» أول عالمة جتارية ملنتج بريد
إلكرتوين ،وكان الربيد اإللكرتوين الذي يستخدمه اجلميع.
ففكرن�ا وقتها يف إنش�اء مثيل لل�ـ «هوت ميل» باللغ�ة العربية ،وإتاحته للع�امل العريب .يف
صغريا نسب ًّيا؛ إذ مل يكن يتعدى اآلالف،
ذلك الوقت كان عدد مستخدمي اإلنرتنت يف املنطقة
ً
فنح�ن نتح�دث هنا عن عام  .1999كانت رؤيتنا تتمثل يف أنه يف حالة زيادة عدد مس�تخدمي
اإلنرتن�ت يف العامل العريب إىل ماليني فإن اللغة العربية س�تصبح عاملاً رئيس� ًّيا .ومن ثم قررنا
الرتكي�ز على اللغة العربية عن�د تصميم منتج الربيد اإللكتروين اخلاصة بنا .فق�د كان الربيد
اإللكرتوين يف ذلك الوقت أهم خدمة إنرتنت يف العامل.
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««إن أخط��ر ش��يء في عال��م األعم��ال -إلى حد م��ا -هو عدم
المخاطرة على اإلطالق»».
______

أتذكر أنه يف وقت مبكر ،شاركنا يف معرض كبري للتكنولوجيا يف األردن ،وآخر يف مرص،
فورا .وأدركنا أن هذا املجال مفعم بالفرص الذهبية؛ كنا
حصلنا خالهلام عىل  5000مستخدم ً
متحمسين جدًّ ا إزاء اإلمكانات ،وأدركنا هناك أن هذا هو املس�تقبل ،وأن هذا هو املنتج الذي
وقادرا عىل الوص�ول إىل كل أنحاء الوطن
ينبغ�ي أن نركز عليه .كان املرشوع قابلاً للتوس�ع،
ً
الع�ريب ،وذل�ك بنحو أكرب م�ن أي مرشوع استش�اري اضطلعنا ب�ه يف «يب أو يس»؛ لذا قررنا
وق�ف عملنا االستش�اري والرتكيز عىل منتج الربيد اإللكتروين العريب ،وكان هذا ح ًّقا ميالد
احللم اجلديد« ...مكتوب».

بالتأكيد كانت هذه نقلة حمفوفة باملخاطر ،فلدينا بالفعل أعامل استشارية ناجحة ،وعمالء
يدرون علينا دخلاً  ،واسم جيد ،وكنا نجيد عملنا .ومع ذلك رأينا أن املستقبل يف «مكتوب»،
ُّ
فس�عينا لتنفيذه .كانت خماطرة حمس�وبة قط ًعا .وه�ذا درس عىل رواد األعامل االس�تفادة منه:
يف بع�ض األحيان ،كل م�ا حتتاج إليه هو االجتهاد يف املحاول�ة واملجازفة .يف بعض األحيان،
جازفت بالتغيري ،فقد ال تس�تطيع االس�تمرار .لقد رأينا مجي ًعا
قرارا خاط ًئا .لكن إذا
َ
قد تتخذ ً
رشكات عاملي�ة كبيرة تندث�ر ألهنا مل ختاطر أو تتغري ،فاآلن ،ال تكاد تس�مع ش�ي ًئا عن نوكيا أو
بالكبيري .وهناك عديد م�ن األمثلة األخرى .فالرشكات يف حاجة إىل االس�تمرار يف التغيري
والتكي�ف م�ع ما ه�و جديد .يف جمال األعمال التجارية يتعين عليك إعادة تقييم نفس�ك كل
بضع س�نوات ،وحتديد أين تسير االجتاهات لتتكيف معها ،وإجراء التغريات الالزمة ،حتى
إذا كان ذلك يعني حتمل خماطر جديدة .إذن ،أخطر يشء يف عامل األعامل -إىل حد ما -هو عدم
املخاطرة عىل اإلطالق.

كان هدفنا التايل هو زيادة عدد املستخدمني من  5000مستخدم إىل  100 000مستخدم.
«س�جل ،أنا عريب» ،وهو اس�م مقتب�س من قصيدة
أتذكر أول محلة تس�ويقية أطلقناها باس�م
ِّ
بنفس العنوان للش�اعر الفلس�طيني الش�هري حممود دروي�ش .لقد وظفنا ذل�ك املوضوع ،مع
فك�رة احلاجة إىل الفخر بعروبتنا وإنش�اء بريدنا اإللكرتوين اخلاص باللغ�ة العربية ،والبدء يف
استخدام العربية للتواصل عرب اإلنرتنت ،وقد نجحت احلملة.
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بدأ اس�تخدام «مكتوب» ينترش برسعة ،فتحمس�نا للغاية إزاء اإلمكان�ات التي حيملها يف
طياته .يف ذلك الوقت كان «هوت ميل» يستخدم أسلو ًبا ذك ًّيا متمثلاً يف عبارة تروجيية بسيطة
ٌ
مرس�ل عن طريق هوت
يف هناي�ة كل رس�الة بريد إلكتروين ،مفادها« :هذا الربيد اإللكرتوين
ميل» .فاس�تخدمنا نفس األس�لوب ،بعبارة مماثلة مفادها« :هذا الربيد اإللكرتوين مرسل عن
طريق مكتوب ،سجل جمانًا» .عىل هذا النحو كانت كل رسالة إلكرتونية تتضمن دعوة الختاذ
إجراء .وهكذا ،عندما كنت ترس�ل رس�الة إلكرتونية لش�خص ،مل يكن هن�اك بد من أن يرى
العبارة .كانت تلك بمثابة اسرتاتيجية تسويق فريويس أتوماتيكية؛ وقد آتت ثامرها.

سجلنا «مكتوب» كرشكة رسم ًّيا؛ وهنا ،مل تعد «مكتوب» مرشو ًعا جتريب ًّيا،
يف عام َّ 2000
بل باتت رشكة حقيقية .توجهنا بعدها إىل أول اجتامع مستثمرين مع املجموعة املالية «إي إف
ج�ي هريمي�س» ( ) EFG Hermesيف مرص .أذك�ر أنني قدمت هلم خطة عملنا ،التي كانت
تقوم ببس�اطة عىل زيادة عدد املستخدمني بحيث يصل عددهم إىل ماليني يف العامل العريب .كام
كان�ت تضم مصادر إيرادات خمتلفة ،تقوم عىل الدعاية يف األس�اس .وكانت مصادر إيرادات
أخ�رى تدخ�ل يف الص�ورة الح ًق�ا ،بام يف ذل�ك إي�رادات التج�ارة اإللكرتوني�ة ،والدفع عرب
اإلنرتنت ،وغريها من اخلدمات اإللكرتونية األخرى عرب اإلنرتنت.
واصلنا الرتكيز عىل الربيد اإللكرتوين العريب ،فقد كان هذا هو نقطة قوتنا .وكنا قررنا أال
نفعل أي يشء آخر يف ذاك الوقت .كانت لدينا خطة عمل لبدء إضافة خدمات أخرى يف وقت
الحق ،ولكن ليس قبل إمتام مرشوع الربيد اإللكرتوين العريب عىل أكمل وجه .كام ركزنا عىل
توسيع قاعدة مستخدمينا؛ واعتمدنا يف ذلك عىل ما يعرف باسم التسويق اإلبداعي وأساليب
التس�ويق الفيرويس ،فضلاً ع�ن املعارض الت�ي تصل مبارش ًة إىل املس�تخدمني املس�تهدفني.
فرصنا نحصل عىل  100مستخدم جديد يوم ًّيا ،ثم  1000مستخدم جديد يوم ًّيا ،ثم بلغ عدد
املس�تخدمني اجلدد يوم ًّيا  2000مس�تخدم؛ وهكذا راح عدد املس�تخدمني ي�زداد  .كان ذلك
ح ًّقا رائ ًعا!

يوما إزاء فكرة «مكتوب» يف البداية؟
هل انتابك التشكك ً
بالتأكي�د ،يف البداي�ة عندم�ا بدأن�ا العمل عىل مشروع «مكت�وب» ،كان كثري م�ن الناس
متش�ككني يف الفكرة .حتى عائالتنا ،كانوا يقولون« :ماذا تفعلون؟ ملاذا تتخلون عن عملكم
القائم من أجل العمل عىل مرشوع للربيد اإللكرتوين العريب؟ فهناك «هوت ميل» بالفعل؛ كام
فلم سيتحولون إىل الربيد
أن الناس يستخدمون الربيد اإللكرتوين باللغة اإلنجليزية بالفعل؟ َ
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فلم تضيعون
اإللكرتوين العريب؟ سيس�تمر الناس يف اس�تخدام اإلنرتنت باللغ�ة اإلنجليزيةَ .
وقتكم يف ذلك إذن؟».

يف ذلك الوقت كانت األقلية الصغرية التي تستخدم اإلنرتنت ،أو اآلالف الذين يتمتعون
أش�خاصا تلقوا تعليمه�م يف اخلارج ،وإما أهنم
بإمكاني�ة اس�تخدامه هم املتميزين .وكانوا إما
ً
يتحدث�ون اإلنجليزي�ة بالفع�ل ،لكنهم مل يكونوا عامة الش�عب .كنا نعتقد أنه يف حالة انتش�ار
شبكة اإلنرتنت -وهو ما كان ليحدث يف النهاية -فستكون اللغة العربية عاملاً رئيس ًّيا؛ لذا مل
نس�تمع إىل املشككني ،والتزمنا برؤيتنا ،وواصلنا الرتكيز عىل اللغة والربيد اإللكرتوين؛ ألهنام
كانا أرسع يشء بإمكاننا نرشه.

هال ذكرت بعض التحديات التي واجهتكم خالل تلك الفرتة؟
لقد واجهنا حتديات كثرية خالل تلك الس�نوات األوىل ،ارتبط معظمها بنمونا املتس�ارع.
م�ن هذه التحديات :الصعوبات القليلة الت�ي واجهناها مع التكنولوجيا واحلرص عىل تقديم
خدم�ة ال تنقطع .يف بع�ض األحيان كانت خوادمنا تتعطل ،وكان علينا إصالحها أو توس�يع
سعتها بنحو أرسع؛ لذلك كنا نسأل أنفسنا دائماً « :كيف يمكننا جعل بريدنا اإللكرتوين العريب
أكث�ر موثوقية؟ كيف يمكننا تقليل م�دة التعطل؟» ففي حالة خدمات الربيد اإللكرتوين جيب
أال يقل معدل وقت التشغيل عن  % 999٫99من الوقت .يف الوقت نفسه كان معدل وقت
التشغيل -يف البداية 80 -أو  % 90فقط تقري ًبا.

كان�ت مرحل�ة صعبة جدًّ ا ،فق�د كان هذا املجال جديدً ا .وكذا كان�ت التقنية حديثة جدًّ ا،
فلم يكن يف املنطقة من يلم بمعرفتها جيدً ا ،أو من عمل عىل توسيع قاعدة مستخدميه إىل نفس
املستوى الذي وصلنا إليه .لقد كنا نخوض جمالاً غري مطروق؛ لذا كان علينا أن نتعلم الكثري،
نظرا ملركز التدريب
وأن نطور تلك املهارات داخل الرشكة .فكنا نصف أنفس�نا بـ«اجلامعة»؛ ً
الداخيل اخلاص بنا ،وورش العمل التي كانت تُع َقد داخل الرشكة.
بمج�رد إصلاح مع�دل وقت التش�غيل وبع�ض القياس�ات األساس�ية ،بدأن�ا يف إجراء
التج�ارب بإضافة مي�زات وخدمات جدي�دة إىل الربيد اإللكرتوين .عىل س�بيل املثال ،أضفنا
خدمة أول دردش�ة إلكرتونية عربية ،وكانت ميزة بالغة األمهية ،فس�اعد ذلك يف جذب مزيد
م�ن املس�تخدمني وإرشاكه�م معنا ،وتعجيل نم�و رشكتنا .يف ذل�ك الوقت ب�رزت لغة برجمة
نجاحا عظيماً يف ذلك
«جاف�ا»؛ لذا قررنا إنش�اء لوحة مفاتيح افرتاضية بلغة اجلاف�ا .كان ذلك
ً
الوقت؛ فقد كان ماليني العرب يف أوروبا والواليات املتحدة األمريكية يرغبون يف اس�تخدام
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بري�د إلكرتوين عريب أو خدمة دردش�ة عربية للتواصل ،ولكن مل تك�ن لدهيم لوحات مفاتيح
باللغة العربية ،فمكنتهم لوحة املفاتيح االفرتاضية التي تنبثق عىل شاشات أجهزهتم من ذلك.
كما اعتدنا إرس�ال ملصقات احل�روف العربية التي كان يطلبها املس�تخدمون كي يتمكنوا من
لصقه�ا على لوحات مفاتيحه�م .وعىل هذا النحو ،ص�ار لدى الع�رب يف أوروبا والواليات
املتحدة لوحات مفاتيح عربية يمكنهم من خالهلا التواصل باللغة العربية ألول مرة تقري ًبا!

رغم أن تلك األش�ياء ال تعد ش�ي ًئا بمقاييس تكنولوجيا اليوم ،فإهنا يف ذلك الوقت كانت
ابت�كارات مذهل�ة .فقد س�اعدتنا يف ازدياد أعداد مس�تخدمي خدمتنا ،لي�س يف العامل العريب
أيضا.
فقط؛ بل يف أوروبا والواليات املتحدة ً
ٍ
حينئذ ،كنا مس�تعدين الختاذ اخلطوة
أرباحا.
يف هناية املطاف ،بدأنا نولد إيرادات ،ونجني
ً
التالية ،وهي البدء يف إنش�اء خدمات أخرى ،وأن نصبح بوابة ش�املة بدلاً من االقتصار عىل
تقدي�م خدمة الربيد اإللكرتوين .فأضفنا للموقع أقس�ا ًما لألخب�ار والرياضة واأللعاب .ويف
النهاية بات املوقع يضم كل يشء ،مع استمرارنا يف تقديم خدمة الربيد اإللكرتوين العريب ،ومل
تتغير الصورة الذهنية لنا يف الس�وق كـ«أول وأكرب خدمة بري�د إلكرتوين باللغة العربية» ،فيام
عدا أننا رصنا كذلك أكرب بوابة إلكرتونية عربية.

كن�ا نجرب أش�ياء خمتلفة طوال الوق�ت؛ فنجحنا يف أش�ياء كثرية ،وب�اءت حماوالتنا يف
بع�ض املرشوعات بالفش�ل .فعىل س�بيل املث�ال ،كان لدين�ا مرشوع باس�م «مكتوب يت يف»
( )Maktoob TVيف املراح�ل األخيرة م�ن مشروع «مكت�وب» ،حي�ث حاولنا عرض
املحت�وى ال�ذي ينتج�ه املس�تخدمون على شاش�ات التليفزي�ون ،حي�ث كان�ت لدينا حمطة
تليفزيون عىل اهلواء؛ وكانت الفكرة تتيح للمس�تخدم إرس�ال مواد من الكمبيوتر املحمول
نجاحا،
أو الشخيص مبارشة للبث احلي عىل التليفزيون .لكن لألسف مل حيقق هذا املرشوع
ً
وامليض قد ًما .من ناحية أخرى ،من بني املرشوعات التي بدأناها ،كان كل
وكان علينا إيقافه
ُّ
من «سوق» ،و»كاش يو» ( )CashUباد َيي النجاح.

يف البداي�ة أطلقنا مرشوع خدمة للتس�وق عىل «مكت�وب» (،)Maktoob Shopping
فحولن�اه إىل «م�زاد مكت�وب» ( ،)Mazad Maktoobالذي
نجاحا
لكن�ه مل حيق�ق
كبيراَّ ،
ً
ً
أصبح يف النهاية «سوق» .وهكذا ،أسسنا «سوق .كوم» يف عام  2005باالشرتاك مع رونالدو
رئيس�ا تنفيذ ًّيا له إىل اليوم .ورونالدو قائد من الطراز العاملي ،تتحدث
مش�حور ،الذي ما زال ً
إنجازاته عىل مر السنني عن نفسها ،فرغم أن اسرتاتيجية موقع «سوق» قد تغريت عدة مرات،
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وكان عىل الرشكة أن تغري من خطتها عدة مرات ،فإهنا استقرت يف النهاية عىل نموذج السوق
اإللكرتوين ،فكان يبيع منتجات يملكها باإلضافة إىل السامح ألطراف ثالثة ببيع منتجاهتا عىل
وجتارا ،وبائعني أفرا ًدا.
منصتها ،ويتضمن ذلك عالمات جتارية،
ً

لق�د ابتك�رت أم�ازون ( )Amazonهذا النم�وذج يف الوالي�ات املتحدة؛ أما «س�وق»
ف�كان عليه�ا مواءمة نموذج عمله�ا لالحتياجات املحلي�ة .أعتقد أن «س�وق» مل تكن لتنجح
لوال االس�تمرار يف االستامع إىل عمالئها املحليني ،وإجياد حلول للمشكالت املحلية؛ ولذلك
نجاحا ساح ًقا؛
أصبحت «س�وق» أول وأكرب منصة للتجارة اإللكرتونية يف املنطقة ،ونجحت
ً
لتس�تحوذ عليها أمازون يف النهاية مقابل حوايل  600مليون دوالر عام  .2017وال ش�ك أن
هذا إنجاز عظيم لـ«سوق» ،وللمجموعة ،وللمنطقة بالكامل.

وم�ن املش�اريع األخرى التي اضطلعنا هبا يف تلك املراح�ل املبكرة :مرشوع خدمة «كاش
ي�و» الت�ي أطلقت هب�دف توفري طريق�ة للدفع عرب اإلنرتن�ت ،ولتكون بديلاً رقم ًّي�ا لبطاقات
ومبتكرا للغاي�ة .كان بإمكانك فتح
ومربحا،
ناجح�ا،
منتجا
ً
ً
االئتمان .لقد كان�ت «كاش يو» ً
ً
حمفظة «كاش يو» اخلاصة بك (حس�ابك اإللكرتوين اجل�اري) ،وكان بإمكانك رشاء بطاقات
اخلدش من موزعني خمتلفني واستخدامها كوسيلة للدفع عرب اإلنرتنت .كانت لدينا اتفاقيات
م�ع موزعني خمتلفني ومنافذ بيع بالتجزئة خارج اإلنرتنت ،بحيث كان بإمكانك -عىل س�بيل
املثال -التوجه إىل أقرب متجر إليك وإعطاؤهم املال لش�حن حس�ابك اإللكرتوين ،بعد ذلك
يمكنك استخدام حمفظتك اإللكرتونية للدفع للتجار عرب اإلنرتنت عىل شبكتنا .بالطبع كانت
ش�بكتنا تنمو؛ ولوال القوانين الصارمة املنظمة للقطاع املايل لكان م�ن املمكن أن تنمو خدمة
كثريا ما وصلت إليه .لألس�ف ،كانت العقبات يف طريق التوس�ع
«كاش ي�و» إىل حد يتجاوز ً
منتجا رائ ًعا آخر س�اب ًقا لعصره ،وقد بيعت
إقليم ًّي�ا أكث�ر مما يمكن التغلب علي�ه .لقد كانت ً
«كاش يو» يف النهاية ملستثمر إقليمي.
______

«في نهاية المطاف ،كان عدد مستخدمي «مكتوب» وصل إلى
 16مليون مستخدم عندما بعنها لـ"ياهو" عام  ،2009وقد كان
وعائدا ربح ًّي��ا كبي ًرا للفريق بأكمله ،وكذلك
عظيما،
ذل��ك إنجا ًزا
ً
ً
للمس��تثمرين ،ولكل من شارك في بناء الشركة على مدار تلك
السنوات العشر».
______
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وم�ن رح�م «كاش يو» ولدت رشكة «بايفورت» ( ،)Payfortوهي رشكة معاجلة رقمية
لبطاق�ات االئتامن على اإلنرتنت ،وقد ظلت مملوكة ملجموعة «س�وق.كوم» ،التي كان متتلك
نموا هائل الرسعة،
 % 100منها ،وأصبحت اآلن ملكًا ألمازون ،وهي رشكة عظيمة حققت ًّ
لتصبح اليوم واحدة من أكرب رشكات الدفع ببطاقات االئتامن عىل اإلنرتنت يف املنطقة.

بوج�ه ع�ام ،تطور «مكتوب» من موق�ع لتقديم خدمة بريد إلكتروين إىل بوابة إلكرتونية
تس�تضيف خدم�ات متعددة ،ثم تط�ورت إىل ما أطلقنا عليه «جمموع�ة مكتوب» ،وهي مظلة
لشركات خمتلف�ة ،وأحت�دث هنا عن اس�تغراق كل مرحلة من تلك حوايل ثالث س�نوات؛ مما
أخريا رحلة السنوات التسع أو العرش السنوات كاملة.
شكَّل ً

يف هناي�ة املطاف ،كان عدد مس�تخدمي «مكت�وب» وصل إىل  16مليون مس�تخدم عندما
كبريا للفريق بأكمله،
بعنه�ا لـ«ياهو» عام  ،2009وقد كان ذلك
ً
إنج�ازا عظيماً  ،وعائدً ا ربح ًّيا ً
وكذلك للمس�تثمرين ،ولكل من ش�ارك يف بناء الرشكة عىل مدار تلك الس�نوات العرش .كنا
فخورين بام أنجزناه ،واملدى الذي وصلنا إليه.

يف الوقت الذي بعنا فيه «مكتوب» لـ«ياهو!» ،قرروا أخذ البوابة اإللكرتونية وامليض قد ًما
مع فريقها بالكامل ،املكون من  250فر ًدا ،وفريق إدارهتا ،بمن فيهم مديرها العام االستثنائي
أمح�د ناصف ،ال�ذي أوكلت إليه ياه�و! وقتها مهم�ة اإلرشاف عىل أعامهل�ا يف املنطقة .هكذا
أصب�ح فريق «مكتوب» بالكامل موظفني يف ياهو! وقد تركت ياهو! باقي رشكات املجموعة
األخ�رى ،وكان علينا نقلها إىل كيان آخ�ر ،فدخلت حتت مظلة جمموعة «جبار» لإلنرتنت ،بام
يف ذلك «سوق» و«كاش يو».
وهك�ذا ،بع�د ضم رشكتَي «س�وق» و»كاش ي�و» إىل جمموعة «جب�ار» لإلنرتنت ،صارتا
تعملان من مكاتبنا ،وكانتا ج�ز ًءا من إدارتنا اليومية ،وكنا املس�ئولني عن متويلهام؛ بل وكانتا
تشتركان يف كثري من أقس�امنا الداخلية ،بام يف ذلك الش�ئون القانونية ،واحلس�ابات ،واملوارد
البرشية ،وغريها.

م��ا م��دى االخت�لاف الذي ط��رأ على رحلة «س��وق» بعد اس��تحواذ «ياه��و!» على
«مكتوب»؟
أعتقد أن «س�وق» قبل «ياهو!» اختلفت عن «س�وق» بعدها؛ وذلك ألنه يف الوقت الذي
نموا قبل انضاممها إىل «جبار» ،كنا نحن ال نزال يف طور التجربة والتعلم.
كانت «سوق» تشهد ًّ
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أيضا ،من ناحية التمويل مل تكن «جبار» متلك حجم التمويل الكامل الذي كانت سوق حتتاج
ً
إليه .فقد كان لدينا متويل حمدود موزع عىل مرشوعات خمتلفة ،لكن بعد صفقة «ياهو!» توافر
لدينا متويل أكرب لـ«س�وق»؛ فنتيجة هلذه الصفقة متكنا من ضخ مزيد من األموال كمستثمرين
يف «سوق» ،وهو ما أعطاها دفعة كبرية.
يمكنني القول إنه بانقضاء عام  2010بدأت انطالقة «سوق» نحو النمو احلقيقي؛ فحينها
صارت لدينا أموال أكثر ،وتركيز أكرب ،فبدأنا تدرجي ًّيا يف تطوير «سوق» لتصبح رشكة مستقلة
بذاهت�ا ،وفصله�ا ببطء عن جمموعة «جب�ار» .كنا نعلم أن «جبار» ه�ي منصة تدعم الرشكات
الناش�ئة وحتتضنه�ا ،لكن يف مرحلة ما س�يكون هلذه الشركات القدرة عىل النمو ،وس�تملك
التمويل املناسب ملواصلة النمو بمفردها.

وهكذا ،استقلت «سوق» بفريقها اخلاص متا ًما ،حتى إننا نقلنا املدير املايل ملجموعة «جبار»
إىل «س�وق» ،وس�اعدت رونال�دو يف توظيف فري�ق اإلدارة العليا .واصلنا املش�اركة يف إدارة
«س�وق» بصفة أس�بوعية أو شهرية كأعضاء نشطني يف جملس إدارهتا .كام بدأنا يف مجع األموال
هل�ا عىل عدة جوالت ،مع «تاجير جلوبال مانجمنت» ()Tiger Global Management
يف نيوي�ورك ،و«ناسبرس» ( )Naspersم�ن جن�وب إفريقيا ،ثم كانت اجلول�ة األخرية منذ
عامني مع جمموعة متنوعة من املستثمرين.

وأك�رر أنن�ي دائماً ما أنس�ب كل م�ا حققناه إىل «مكتوب»؛ فبالنس�بة يل كان�ت «مكتوب»
كالشجرة ،يف كل فرع إنجاز؛ فكان لدينا «مكتوب.كوم» ،و«سوق.كوم» ،و»كاش يو» ،ومن
«كاش ي�و» ول�دت «بيف�ورت» ،وهكذا ..كام قرر ع�دد من املوظفني الذي�ن كانوا يعملون يف
«مكتوب» وتركوها فتح رشكاهتم اخلاصة مس�تعينني بكثري مما تعلموه يف «مكتوب» ،حتى ْ
إن
مل تكن تلك الرشكات حتت جمموعتنا اخلاصة؛ لذا ،فمن شجرة «مكتوب» تفرعت عرشون أو
ثالثون رشكة ،وربام أكثر اآلن .فاليوم ،تتفرع «سوق» نفسها إىل عدة رشكات.
لق�د كان�ت تلك البداية ،بالنس�بة ملجال عملن�ا يف املنطقة ،ومن هنا ظهرت أش�ياء كثرية؛
وهذا هو التأثري املبارش .أما فيام يتعلق بالتأثري غري املبارش -مثل مدى مسامهة سوق يف تشغيل
العاملة؛ عدد األفراد الذين خلقت هلم فرص عمل ،وأعداد صغار التجار ،واألشخاص الذين
مكنته�م م�ن البيع والرشاء والتجارة وما إىل ذلك -فقد أثرت «س�وق» بش�كل غري مبارش يف
حياة مئات اآلالف من األشخاص.
أيض�ا األثر غري املب�ارش لصفقة «ياه�و!» و«مكتوب» .فقد زادت االس�تثامرات يف
هن�اك ً
املنطق�ة ،وب�ات هناك مزيد م�ن االهتامم من قبل كربى الرشكات العاملي�ة ،ومزيد من االهتامم
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م�ن كبار املس�تثمرين املحليني واإلقليميين ،الذين عزفوا يف البداية عن االس�تثامر يف األعامل
التجارية عرب اإلنرتنت ،ثم رأوا بعد ذلك مثالاً لقصة نجاح حني بيعت «مكتوب» لـ«ياهو!»،
و«س�وق» لـ«أم�ازون» .أعتق�د أن ه�ذا أدى إىل ترسي�ع وتيرة االس�تثامر يف منظومة األعامل
التقني�ة ،ناهيك عن األثر امللهم والتحفيزي لرواد األعامل ليحذوا حذونا ،وليبدءوا يف س�طر
قص�ص نجاحهم اخلاصة؛ إن قصة «مكت�وب» تدفعهم وحتفزهم عىل ابتكار أفكار ومنتجات
جديدة ،وإطالق العنان لطموحاهتم.
______

«مهم��ا بل��غ ما لدي��ك من أم��وال ،يتعي��ن علي��ك إدارة نفقاتك
بعناية كبيرة ،ففي األعمال التجارية تغيرات الس��وق مستمرة،
باإلضافة إلى التقلبات الدورية في مستوى النشاط االقتصادي؛
لذا عليك أن تحس��ن التخطيط ،وال ينبغ��ي البدء في إنفاق كل
لت��وك ،مثلم��ا ال يمكن��ك الركض قبل
األم��وال الت��ي جمعتها
ِّ
المشي ً
أوال»..
______

ما سبب جناح «مكتوب» يف رأيك؟
بالنظر إىل الوراء ،نجد أن أحد الدروس التي تعلمناها يف وقت مبكر من املرشوع وأتقناها
ويسارا؛ بل كنا نسري وفق اسرتاتيجية وكنا
جيدً ا هو احلذر يف استخدام أموالنا .فلم نتفق يمينًا
ً
حريصين فيما يتعلق بوجهات توزي�ع أموالنا .وقد كانت الرشكة املنافس�ة لنا يف ذلك الوقت
موهلا رجل األعمال وامللياردير
رشكة باس�م «عربي�ة أونالي�ن» ( )Arabia Onlineوالتي َّ
الس�عودي املعروف األمري الوليد بن طالل بمبلغ  22مليون دوالر؛ يف الوقت ذاته مل نس�تطع
نح�ن مج�ع أكثر من مليوين دوالر فقط؛ ومن ثم كان علينا أن نخفض نفقاتنا ،وكنا ندير تدفق
املال بحرص شديد.
ثم�ة نصيح�ة دائماً ما أقدمه�ا للرشكات الناش�ئة التي نس�تثمر فيها ،واجله�ات التي أقوم
بتوجيهه�ا« :مهما بلغ قدر ما لديك م�ن أموال ،يتعني عليك إدارة نفقات�ك بعناية كبرية؛ ففي
األعامل التجارية تغريات الس�وق مستمرة ،باإلضافة إىل التقلبات الدورية يف مستوى النشاط
االقتصادي؛ لذا عليك أن حتسن التخطيط ،وال ينبغي البدء يف إنفاق كل األموال التي مجعتها
لتوك ،مثلام ال يمكنك الركض قبل امليش أولاً ».
ِّ
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كانت «عربية أونالين» يف ذلك الوقت تعني عاملة وافدة مكلفة للغاية ،وإداريني بمرتبات
مرتفع�ة جدًّ ا ،وكانت تنفق ماليني الدوالرات عىل التس�ويق التلفزي�وين ،وأرى أن ذلك كان
صغريا عىل أن تجُ ري محالت إعالنية تليفزيونية ،بينام كان معدل
إهدارا للامل ،فالسوق ال يزال
ً
ً
انتش�ار اإلنرتنت  % 5فقط .ربام تكون اإلعالنات التليفزيونية اليوم أكثر منطقية؛ ألن انتشار
اإلنرتن�ت وص�ل إىل  50أو  .% 60أم�ا يف ذلك الوقت فكانت نس�بة  % 95من األموال التي
أنفقت عىل الدعاية التليفزيونية لرشكات اإلنرتنت أموالاً مهدرة.

يف الوق�ت ذاته كان يمكن وصف رشكتنا بأهنا ذاتية التمويل؛ فكنا نعني األش�خاص عىل
ٍ
مهل ،ونجري كش�ف حس�اب كل دوالر أنفقن�اه ،كام أرصرنا عىل الرتكيز على خدمة الربيد
اإللكرتوين باللغة العربية يف الس�نوات القليلة األوىل؛ للحفاظ عىل خفض تكاليف التشغيل،
وعدم تش�تيت مواردنا أو إنفاقها عىل عدة مرشوعات يف الوقت ذاته .يف غضون ذلك ركزت
«عربي�ة أونالين» عىل االضطالع بكل يشء منذ البداية -س�واء األخبار أو األلعاب -فانتهى
هب�ا املط�اف إىل إنفاق أمواهلا برسع�ة كبرية؛ مما أدى إىل إفالس�ها وإيقاف نش�اطها يف النهاية.
صدق أو ال تصدق ،لقد بددت  22مليون دوالر يف بضع سنوات فقط!

ما الدروس التي تعلمتها من رحلتك وميكنك مشاركتها مع رواد األعمال؟
إن ال�درس األول ال�ذي أود احلديث عنه يتعلق بالش�غف؛ فمن األمهي�ة البالغة أن يكون
امل�رء مش�غو ًفا بيشء ومول ًعا ب�ه ،وأن يقتنع بكل عم�ل يؤديه؛ وذلك ألن�ك إذا كنت تعمل يف
وظيف�ة لس�ت مش�غو ًفا أو مقتن ًعا هبا ،فل�ن حتقق نتائج جي�دة .ربام هذه واحدة من مش�كالت
عديدة نواجهها يف العامل العريب ،حيث ال يتبع األفراد شغفهم ،أو يعجزون عن ذلك لسبب ما.
ال يقترص النجاح يف العامل والعامل العريب عىل التكنولوجيا واهلندسة أو الطب كام كان ُيع َت َقد
من قبل؛ فبإمكان املرء أن جيد شغفه يف أي جمال ،سواء كان ذلك يف الفيزياء ،أو املوسيقى ،أو
التاريخ ،أو أي يشء آخر .عىل س�بيل املثال ،نحن اآلن مس�تثمرون يف رشكة «طقس العرب»
( ،)ArabiaWeatherالتي أسسها رائد األعامل األردين حممد الشاكر .عندما التقيت حممد
ألول م�رة ملس�ت ش�غفه ،كان خيبرين أنه يف طفولت�ه كان دائماً م�ا يتفكر يف الطق�س وينظر يف
الس�حاب؛ وهكذا اس�تطاع حتويل ش�غفه الدائم بالطقس إىل رشكة مزدهرة اآلن .لقد بدأت
كثريا ما
الرشك�ة كرشك�ة أردنية ،ثم دعمناه وس�اعدناه لتحويل الرشكة من أردني�ة إىل عربيةً .
يتمكن األش�خاص الذين ال يس�تطيعون احلصول عىل التمويل أو التعلي�م أو ميزة حمددة من
النجاح ،إذا كان لدهيم الشغف والقدرة عىل التنفيذ واملثابرة.
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أم�ا الدرس الثاين ،فيتعل�ق بامتالك رؤية .حني كنت طال ًبا صغري الس�ن ،كنت أفكر دائماً
يف الكيفي�ة الت�ي يمكنن�ي هبا املس�امهة يف دخول الع�امل العريب عصر التكنولوجي�ا؛ والكيفية
الت�ي يمكنني هبا بن�اء منتج يكون له تأثري ،وقادر عىل الوصول إىل عدد كبري من املس�تخدمني
لدي أي فكرة عن ماهية هذا املنتج يف ذلك الوقت ،ومع ذلك فإن النية حتدد
العرب ..مل تكن َّ
االجتاه الذي س�تتخذه ،وهكذا تتعلم وتبني املهارات التي س�تحتاج إليه�ا لبقية الطريق؛ لذا،
تفكَّر دائماً فيام سيحدث بعد ثالثة أو مخسة أو حتى عرشة أعوامْ ،
وسل نفسك عن الرؤية التي
كثريا م�ن رواد األعامل
كثريا من املكس�ب امل�ايل .ربام تراود ً
تري�د حتقيقه�ا ،هذه الرؤية أعظم ً
مليونريا» ،لكن مثل هذه األفكار ال
أف�كار من قبيل« :إنني أريد أن أجن�ي أموالاً  ،وأن أصبح
ً
تشكل رؤية.
______

ً
مقتنعا بها
مشغوفا أو
 «ألنك إذا كنت تعمل في وظيفة لست
ً
فلن تحقق نتائج جيدة».
______

أعتقد أنه يف النهاية ،س�يأيت النجاح بالربح واملكاس�ب املادية لكل ش�خص جمتهد وجاد،
أرباحا ومكاس�ب ،لكن ال ينبغي أن يكون هذا هو هدفك .جيب أن يكون
يف النهاية س�تجني
ً
هدفك دائماً هو إحداث فارق.

يف رأيي ،األشخاص الذين ينشئون رشكات بن َّية بيعها بعد عامني أو ثالثة وجني املاليني
ليس�وا ناجحين؛ فالناجحون هم املثابرون .لقد اس�تغرقنا عرش س�نوات إلقام�ة «مكتوب»،
واثن�ي عشر عا ًم�ا إلقامة «س�وق» .فاألم�ر يتطلب املزي�د من االستفس�ار وإيض�اح الرؤية،
وكثريا من الصرب .فالنجاح
وكثريا من التغلب عىل التحديات،
كثريا من االجتهاد،
ً
ً
ويتضم�ن ً
ليس باليشء الذي يمكنك حتقيقه برسعة يف غضون سنوات قليلة؛ فهو يستغرق وقتًا.

أما الدرس الثالث ،فكان كيفية التعامل مع الفش�ل ،وعىل وجه أكثر حتديدً ا عدم الش�عور
باإلحباط بسبب الفشل ،بل استعن به ليقوي من عزيمتك عىل النجاح؛ فالفشل معلم عظيم.
اس�تفد م�ن الفش�ل يف التع�رف عىل امله�ارات التي تفتق�ر إليها ،والت�ي حتتاج إليه�ا للنجاح،
ويمكنك دائ جتربة ٍ
طرق خمتلفة بمهارات خمتلفة ومشاريع خمتلفة ،لكن بنفس الرؤية.
ماً

ال�درس الذي أوجهه للش�باب هو أال خيش�وا الفش�ل ،وإنام عليهم أن حيتضن�وه .فعندما
تفش�ل ،جيب أن تنهض وترص عىل معرفة األس�باب التي أدت إىل فش�لك .فكر كيف يمكنك
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املحاولة مرة أخرى ،ويف النهاية ،ستنجح .فكثري من األشخاص الناجحني فشلوا عدة مرات
قب�ل أن ينجح�وا .إن�ه أمر مس�تمر؛ فحت�ى اآلن ،نعمل عىل مش�اريع وم�ع رشكات تتعرض
للفشل ،ولكننا نتعلم ونستمر .فإذا استسلمت فلن تدرك النجاح أبدً ا.

ما نصيحتك لرواد األعمال بشأن بناء فرق العمل؟
إن التفكير يف بن�اء فريق والعم�ل اجلامعي أمر بالغ األمهية كذلك؛ فاجعل فريقك يش�عر
وكأنه جزء من الرشكة ،وأهنا ٌ
ملك هلم.

كانت «مكتوب» أول رشكة تكنولوجية يف العامل العريب تقدم خيارات األسهم ملوظفيها،
م�ع العل�م أنه يف ذل�ك الوقت مل نكن نعرف ما هي خيارات األس�هم .ف�كان علينا البحث يف
األمر وإدخاهلا إىل نظامنا .واعتقدنا آنذاك أهنا كانت أداة رائعة لتحفيز املوظفني.

مل يفه�م موظفونا ذلك يف البداية ،فرشحنا هلم الفك�رة .كان املوظفون يف البداية يفضلون
احلصول عىل رواتب أعىل قليلاً عىل خيارات األس�هم؛ ألنه كان مفهو ًما جديدً ا بالنس�بة هلم،
ومل تك�ن هن�اك قص�ص نجاح يف هذا الش�أن إلثب�ات فاعلية األم�ر ،وعندما بعن�ا «مكتوب»
نظرا خليارات األس�هم التي يملكوهنا،
لـ»ياه�و!» تغريت األمور وحصل اجلمي�ع عىل املال؛ ً
فقد كانوا جز ًءا من ذلك النجاح.
واآلن معظ�م الشركات الناش�ئة -إن مل تك�ن كلها -تقدم خيارات األس�هم من�ذ البداية
أيضا لرائد األعمال أال حيتفظ
ملوظفيه�ا؛ لذل�ك أعتقد أن ه�ذا أمر بال�غ األمهية ،فمن امله�م ً
بكامل الكعكة لنفس�ه ،وإنام عليه التش�ارك مع املؤسسني املش�اركني ،واملوظفني ،وأصحاب
املصالح ،وما إىل ذلك .فكلام زاد ما تشاركه وزاد تعاونك؛ زاد نجاحك.

الفعالة بني املؤسسني؟
بناء على خربتك ،ما مقومات الشراكة َّ
ً
أنا وحس�ام خمتلف�ان؛ فأنا أكثر إقدا ًما عىل حتمل املخاطرة ،وحس�ام أكث�ر تعقلاً وهدو ًءا.
بعضا بش�كل كبير .إذا فك�رت يف األمر هبذه الطريق�ة من حيث
وهك�ذا فإنن�ا نكم�ل بعضنا ً
العالق�ة التكميلي�ة ،فأعتقد أنك س�تنجح يف رشاكت�ك .فإنني عندما أختلف مع حس�ام نقوم
دائًم�اً بإصلاح األمور يف هناية اليوم .ودائماً ما أس�أل نفيس« :هل يمكنن�ي أن أفعل ذلك دون
حس�ام؟» واجلواب دائماً ما يك�ون «ال»؛ ألنه عندما أكون حمب ًطا حيف�زين ،والعكس بالعكس.
ق�رارا ،قد يلفت نظ�ري إىل منظور أو فكرة
كثيرا ،فأحيانًا ،وأنا أختذ
لق�د دع�م أحدنا اآلخر
ً
ً
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متحمس�ا ج�دًّ ا وأريد أن أطبق الفكرة يف اليوم
أو يشء مل أفك�ر فيه ومل َأره من قبل .وقد أكون
ً
الت�ايل ،فينصحن�ي باهل�دوء والنظر ،ويلفت إىل يشء قد يش�كل خماطرة؛ ف�أدرك أنه عىل حق،
وأنني ال ينبغي أن أترسع.
ونف�س األم�ر ينطب�ق علي�ه ،فحني يتباط�أ بعض الشيء ،أدفع�ه للتحرك بش�كل أرسع؛
ولذلك عندما تفكر يف الرشاكة ،فال بأس يف االختالف واجلدال ،لكن يتعني دائماً أن تنظر إىل
الصورة الش�املة جلعل العمل رشاكة .حال ًّيا أصبح من النادر أن جتد رشكات يديرها شخص
واح�د ،فلا يمكن ألي ش�خص أن يفعل كل يشء ،ودائماً ما أش�جع الرشكات عىل أن يكون
هلا مؤسسان عىل األقل ،يكمل أحدمها اآلخر ،ويكون هلام نفس الشغف وااللتزام والرؤية.

بوصف��ك رائد أعم��ال ،متى تعرف م��ا إذا كان ينبغي عليك التمس��ك بفكرة أو متى
يجب أن تتخلى عنها؟
إن إجابتي عن هذا الس�ؤال مبنية عىل إجابتي عن الس�ؤال السابق؛ إنني أميل إىل التمسك
بالفكرة ،أو االسرتاتيجية وأي يشء حتى اللحظة األخرية ،يف نفس الوقت الذي يميل حسام
فيه إىل التخيل عن األشياء بنحو أرسع مني .لكن بمرور الوقت تعلمنا أنه جيب أن يكون هناك
توازن ،أن نكون يف مكان ما يف املنتصف .وال يمكنني إخبارك بدقة عن املرحلة التي جيب أن
وكثريا
تتخىل فيها عن منتج أو تتمس�ك به .فغال ًبا ما أمتس�ك باألمور لوقت أطول من الالزم،
ً
مبكرا جدًّ ا قبل األوان.
ما يتخىل حسام عنها ً

مبكرا؛ ألن األمور
إذن ،فاملسألة برمتها مسألة موازنة؛ فأحيانًا يكون من اخلطأ االستسالم ً
حتت�اج إىل مزي�د من الوقت أحيانًا .عىل س�بيل املث�ال ،يف حالة إطالق منت�ج عىل اإلنرتنت يف
وقت ينعدم فيه انتشار اإلنرتنت ،فإن توقيتك كان ً
خطأ؛ وعليه ،ينبغي التمسك بالفكرة حتى
يلحق بك الس�وق وتسري األمور نحو االجتاه الصحيح .مع «مكتوب» مررنا بأوقات عصيبة،
كان من املمكن أن نستس�لم بس�هولة ،لكننا مل نفعل ،ومتسكنا بخططنا؛ لذا من املهم التمسك
بفكرتك عندما يكون لديك رؤية معينة.
يف الوقت نفسه ،إذا رأيت أن فكرتك ال تؤيت ثامرها ،وأهنا تستنزف أموالاً كثرية يف حني ال
يبدو أهنا قادرة عىل حتقيق مكاس�ب كبرية أو حتقيق مكاسب عىل اإلطالق ،فعليك أن تقرر ما
إذا كان عليك مواجهة نفس�ك وغرورك ،ووقف تنفيذ هذه الفكرة ،واالعرتاف لذاتك بأنك
قد فشلت يف هذا األمر ،ثم امض يف طريقك .يف مرحلة ما ،سيتعني عليك القيام بذلك ،و قد
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فعلن�ا نحن ذلك يف مرشوعات كثرية .على اجلانب اآلخر ،ال جيب أن تتخىل عن مرشوعاتك

–أيضا -ال
يف وق�ت مبك�ر جدًّ ا؛ ألهن�ا حتتاج إىل وقت ومتوي�ل ،واختاذ جمراها املعت�اد .لكنك ً

يمكن أن تتمسك لفرتة أطول من الالزم باملشاريع الفاشلة أو األشخاص اخلطأ.
______

 «ال��درس ال��ذي أوجهه للش��باب هو أال يخش��وا الفش��ل ،وإنما
عليه��م أن يحتضنوه .فعندما تفش��ل يج��ب أن تنهض وتصر
على معرفة األسباب التي أدت إلى فشلك .فكر كيف يمكنك
المحاولة مرة أخرى ،وفي النهاية؛ ستنجح».
______

ه��ل تعتقد أن��ه ينبغ��ي أن يكون هناك ت��وازن بني العم��ل واحلياة الش��خصية يف
املراحل األوىل من املشروعات الناشئة؟
ال أعل�م إن كان مث�ل ه�ذا الت�وازن موج�و ًدا يف املراح�ل األوىل م�ن أي مرشوع ناش�ئ.

فف�ي البداية ،اعتدن�ا مواصلة الليل بالنهار يف العمل؛ كي أصدق�ك القول .أعتقد أنني مؤمن

متا ًم�ا بأمهي�ة الت�وازن بين كل يشء يف احلياة؛ فح�اول املوازنة بني عمل�ك وحياتك وعائلتك

وصحت�ك ،وم�ا إىل ذلك .لكن لنكون صادقني؛ أنا أقول ذل�ك من الناحية النظرية فقط؛ ألنه
يف األيام األوىل من مرشوعي كنت أعمل  24س�اعة عىل مدار أيام األس�بوع .لقد كنت أسعى

وراء شغفي بكل ما أملك ،وكنت أحب ما أعمل وأريده.

عندم�ا يكون لديك رشكة ناش�ئة ،ينبغي عليك العمل بج�د؛ وينبغي عليك أن تبذل فيها

كثريا من اجلهد والوقت ،فهي ليس�ت وظيفة نظامية من التاس�عة إىل اخلامسة؛ إن هذه الرشكة
ً
الناش�ئة تكون حمور حياتك ،وس�تظل كذلك لسنوات طويلة ،وستكون هناك أمور كثرية عىل

املح�ك .إهن�ا كل ما س�تفكر فيه ليًل�اً
وهن�ارا؛ وحتى أحالمك ل�ن ختلو منها؛ ل�ذا ،فاملرشوع
ً
الناشئ يستنزف جهدً ا خراف ًّيا ،لكن حاول قدر اإلمكان إجياد بعض التوازن.
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م��ا أهم ش��يء مفتقد وضروري لتمكني اجليل القادم م��ن رواد األعمال يف العامل
العربي؟
هناك أش�ياء كثرية مفتقدة ،ومن الواضح أنه ال يوجد حل واحد يناس�ب اجلميع .اليشء
الوحي�د ال�ذي يتب�ادر إىل ذهن�ي هو رشك�ة يف األردن باس�م «هال�و وورلد كي�دز» (Hello
مؤخرا .لقد أعدت تلك الرشكة منهج برجمة للمدارس
 )World Kidsالتي استثمرنا فيها
ً
ابتدا ًء من سن العارشة ،وبالفعل وقعت مع مخسني مدرسة ما بني خاصة وحكومية .هذا يعني
أن األطف�ال الذين يبلغون من العمر عرش س�نوات س�يتعلمون الربجمة ،وه�ذا أمر مهم جدًّ ا.
خالل رحلتي اخلاصة تعلمت الربجمة ،ونام ش�غفي بالتكنولوجيا يف س�ن مبكرة ،وقد ش�كَّل
ذلك ش�خصيتي بح�ق؛ لذا لك أن تتخي�ل إذا أصبحت الربجمة لغة مث�ل العربية واإلنجليزية
التي يتعلمها أطفالنا من سن مبكرة.

ه��ل تعتق��د أن قادة األعمال يتحملون مس��ئولية دعم جمتمع الش��ركات الناش��ئة
(ستارت أب)؟
كونك رائد أعامل يعني ضمنًا -بطبيعة احلال -املس�امهة وخلق قيمة مضافة ،فحني تنشئ
ناجحا ،تس�اعد جمتمعك بذلك؛ فهذا يعني أنك تس�هم يف
أش�خاصا ،وتصب�ح
رشك�ة وتعني
ً
ً
التوظي�ف ،وح�ل املش�كالت ،وإجياد حل�ول يمكن أن تس�اعد جمتمعك ،أو بل�دك ،أو العامل
العريب بش�كل عام .فأنت بطبيعة احلال تدعم املجتمع حتى ولو بش�كل غري رس�مي .ولنأخذ
«س�وق» عىل س�بيل املثال ،فعندما توظف  3000أو  4000شخص ،وتمُ كِّن عرشات اآلالف
من التجار من التجارة عىل منصتك ،فإن هذا عطاء للمجتمع .

أيضا .فبعد استحواذ «ياهو!» عىل «مكتوب»،
كونك
مستثمرا ،يعني أنك تقدم يد العطاء ً
ً
بدأت يف التفكري يف كيفية للعطاء للمجتمع بقدر أكرب؛ لذا قررت أن أستثمر أكثر يف الرشكات
الناشئة .هناك شباب كثريون لدهيم أفكار حتتاج إىل استثامر ومتويل ،فهم بحاجة إىل رأس مال
اس�تثامري؛ لذا أنا اآلن أدرس مس�ألة إنش�اء صن�دوق اجتامعي هيدف إىل إح�داث تأثري .فأنا
أريد تش�جيع الرشكات الناش�ئة التي يمكنها حل املش�كالت املحلية الكبرية أو تقديم حلول
ملجتمعها ،س�واء كان ذل�ك يف جمال النقل ،أو الرعاية الصحي�ة ،أو أي يشء آخر .وهذا يعني
تقديم ٍ
مزيد من املساعدة يف تطوير منظومة األعامل بوجه عام ،وهو املجال الذي أدرسه اآلن.
بالطب�ع هن�اك الكثري م�ن طرق العط�اء؛ فاملرء يمكنه العط�اء من منطلق عمله يف إرش�اد
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الشركات الناش�ئة ورواد األعامل الش�باب .لقد قمنا بالكثري من ذل�ك دون مقابل ،ونواصل
القي�ام به حتى اآلن .فنحن نش�ارك يف اللجان االستش�ارية ،ونمنح الرشكات بضع س�اعات
كل ش�هر لتعليمه�ا أش�ياء تعلمناها مع م�رور الوقت ،فال نريد هلا تكرار نف�س األخطاء التي
ارتكبناها ،وال نريدها أن تفشل ،فيمكننا القيام بذلك فقط من خالل النصيحة.

أعتقد أنني مل أكن ألعترب رشكتَي «س�وق» و«مكتوب» ناجحتني -مهام كان ما تدران من
أرب�اح -ل�وال ما أحدثتاه م�ن أثر فيام يتعلق بحل املش�كالت املحلية ،وحتفيز الش�باب ،ودفع
منظوم�ة األعمال ،وتولي�د ٍ
مزيد من االس�تثامرات ،وحتفي�ز األفكار ،وتأس�يس الرشكات يف
املنطقة.

3

منى عطايا
�إن�شاء �أف�ضل وجهة للت�سوق عرب الإنرتنت للأمهات

م� ِّؤ�س�سة ممزورلد ( )Mumz worldومديرته التنفيذية
www.mumzworld.com
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ؤسس�ة موق�ع ممزورلد « »Mumzworldورئيس�ته التنفيذية .وقد أصبح
منى عطايا؛ ُم ِّ
املوقع -الذي أسس�ته عطايا عام  2011-اآلن أحد األسماء التجارية الرائدة يف جمال التجارة
أيضا يف تأسيس موقع «بيت.
اإللكرتونية يف منطقة الرشق األوسط .وقد شاركت منى عطايا ً
ك�وم» ( )Bayt.comالذي يمثل إحدى منص�ات التوظيف الرائدة يف املنطقة .خترجت منى
عملت لدى رشكات مثل بروكرت آند
بدرجة مزدوجة مع مرتبة الرشف يف التسويق واملالية ،كام
ْ
جامبل ( ، )procter & Gamleوجونسون آند جونسون (.)Johnson & Johnson
______

حدثينا عن نشأتك.
أن�ا االبن�ة الثانية من بني مخس�ة أبناءَ ،صب َّيني وثلاث بنات ،وقد نش�أنا يف عائلة من رواد
األعامل ،حيث كان والدي وجدّ ي رائدي أعامل .كانت عائلة أيب قد انتقلت من فلس�طني إىل
لبن�ان يف أواخ�ر أربعينيات القرن العرشين ،حيث غادروا منزهلم يف زيب عىل بحر فلس�طني،
وانتقل�وا إىل بريوت .بدأ جدي م�ن الصفر ،وكان والدي هو االبن األكرب بني ثالثة عرش ابنًا؛
وبالتايل ،فقد نشأنا وترعرعنا يف عائلة كبرية وبيئة عائلية ممتدة.

كان�ت نش�أتنا يف الكويت ،حيث التحقنا باملدارس الربيطاني�ة ،وتعلمنا منذ حداثة عهدنا
أن العم�ل اجل�اد حيص�د للمرء كل املزايا ،وأن املرء ال ينبغي أن يش�عر باس�تحقاقه ألي يشء،
وكانت نش�أتنا تتمحور حول التعليم ،وممارس�ة الرياضة ،واملش�اركة املجتمعي�ة .فكنا نتلقى
التش�جيع ونُكا َف�أ عند تفوقنا يف دراس�تنا األكاديمية ورياضاتنا ،وتعلمن�ا احلرص الدائم عىل
حتسني أنفسنا وحميطنا.

يف سنوات طفولتنا عشنا حيا ًة مليئة بالسعادة واملرح؛ إذ مل يكن والدانا متشددين معنا عىل
ومبني ،وكانا يثقان
كبريا من االستقاللية؛ فقد كانا والدين مرحني حُ
اإلطالق؛ بل منَحانا ً
قدرا ً
بن�ا ثقة كبيرة .وأعتقد أن هذه البيئة املفعمة بالثقة والس�عادة والراحة هي التي جعلتنا واثقني
بقدراتن�ا .ه�ذا باإلضافة إىل آمالنا الكبرية مما جعلنا نش�عر أن العمل اجلاد هو س�بيلنا لتحقيق
م�ا نري�د ،فقد تعلمنا أن كل جمه�ود يبذله املرء يعود عليه بالنفع يف النهاية؛ س�واء يف عمله ،أو
يف نجاحات�ه؛ بل ربام حتى يف أبنائ�ه .فال يمكن ملجهودك أن يضيع هبا ًء ،وهذه هي القيم التي
تربيت عليها.

خترجت يف اجلامعة عام  ،1990وخططت للعودة مر ًة أخرى إىل منزلنا يف الكويت ،حيث
ش�حنت مجي�ع متعلق�ايت إىل بيتنا يف الكويت بينام كن�ت أميض اإلجازة م�ع عائلتي يف أوروبا.
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كنت متحمس�ة ملا خطط�ت له باحلصول عىل وظيف�ة ،والعمل لبضعة أع�وام يف الكويت ،ثم
العودة مرة أخرى للحصول عىل درجة املاجستري يف إدارة األعامل .كنت خططت لكل يشء،
وقبل أس�بوعني من موعدنا املقرر للعودة إىل الوطن اجتيحت الكويت؛ وعليه ،مل تعد العودة
متاح�ا لنا؛ مما كان يعني أننا رصنا مرشدي�ن ،وكان علينا أن نبدأ من الصفر مرة أخرى،
خي�ارا ً
ً
ونؤسس بيتًا جديدً ا ،وبذلك اختذت حياتنا منعط ًفا غري متوقع يف غمضة عني.
ق�ررت العائل�ة التأهب لالنتق�ال إىل الواليات املتح�دة ،فانتقلنا إىل واش�نطن العاصمة،
ٍ
عيل أن أقرر ما إذا كنت أريد العودة لدراسة
وكنت أنا حينئذ أقف عند مفرتق الطرق؛ إذ كان َّ
املاجس�تري أو البحث عن عمل ،إال أنني قررت أن أس�عى يف كال االجتاهني والبحث يف مدى
احتاملية احلصول عىل ماجستري يف إدارة األعامل والعثور عىل عمل يف وقت واحد.

مؤمترا وظيف ًّيا،
التقي�ت بمدير امل�وارد البرشية برشكة بروكتر آند جامبل أثناء حض�وري
ً
وأرسلت هلم سرييت الذاتية ،رغم أهنم كانوا يفكرون يف توظيف أفراد حاصلني عىل ماجستري
يف إدارة األعمال .كن�ت قد عملت طوال س�نوات دراس�تي اجلامعية ،وحصل�ت عىل العديد
ل�دي املواصفات العامة الت�ي ربام تريدها رشكة
م�ن الربام�ج التدريبية؛ لذلك كنت أعلم أن
َّ
مث�ل بروكتر آند جامبل؛ فق�د كانت الرشك�ة تبحث عن ق�ادة ،وعن أف�راد قادرين عىل حل
املش�كالت ،وعن أش�خاص مبادرين ،أذكياء وحاصلني عىل ش�هادات دراسية جيدة .وكنت
لدي.
أرى أن كل تلك الصفات واملؤهالت تتوافر َّ

كان الشيء الوحي�د الذي ينقصني هو ماجس�تري إدارة األعامل ،ولكن�ي وجدت أنني لن
أخسر ش�ي ًئا إذا تقدمت للوظيف�ة .ذهبت إىل املكتبة وقضيت س�اعات قليلة أخ�رى يف كتابة
أول سيرة ذاتية رس�مية يل ،وعىل الرغم من أنني كنت أدرك أنني مل أحصل بعد عىل ماجستري
إدارة األعامل ،فإنني كنت أعلم جيدً ا أنني أمتلك جمموعة من املهارات ال تتوافر لدى آخرين،
مهارات أتفرد هبا وحدي؛ األمر الذي وضحته يف اخلطاب التقديمي ،ثم أرسلته إىل الرشكة.
وبعد مرور أس�بوعني ،دعتني الرشكة إلجراء تقييم يل ،وبعد أس�بوعني آخرين تلقيت مكاملة
حلضور تقييم آخر ،ثم ُدعيت للسفر إىل سينسينايت حلضور أول جولة من مقابالت العمل ،ومل
يك�ن عمري حينها يتعدى عرشين عا ًما ،وكنت متحمس�ة للغاي�ة .كانت هذه هي املرة األوىل
بالنس�بة يل التي أتلقى فيها تذكرة طريان من رشكة؛ وس�افرت إىل سينس�ينايت ،حيث أقمت يف
فندق رائع .كان األمر يبدو خيال ًّيا بالنس�بة يل؛ ش�عرت بالنضج وقتها ،إال أن ذلك كان العامل
احلقيقي.
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أمضيت الليلة بأكملها يف البحث عن رشكة بروكرت آند جامبل وكل ما يتعلق هبذه الرشكة:
كينونتها كمؤسسة ،وتطلعاهتا ،وأسباب نجاحها ،واألسباب التي جتعلني مالئمة للعمل فيها،
وسامت شخصيتي التي جعلت مني مرشحة مناسبة لتلك املؤسسة .أمضيت الليلة بأكملها يف
أيضا مقتنعة بإجابايت.
إعداد وصياغة إجابايت يف عقيل ،وكان من املهم بالنس�بة يل أن أكون أنا ً
كانت تلك املؤسسة عالمة جتارية عاملية ،تبحث عن توظيف أشخاص أذكياء بنحو استثنائي،
ولدهيم القدرة عىل التأثري وإحداث فرق؛ وكانت تلك سمات شخصيتي؛ هكذا كنت أصوغ
أفكاري حتى أستطيع التعبري بوضوح عن مؤهاليت.
اجت�زت بضع مقابالت عمل كانت تتصف بالرصامة ،إال أنني كنت أس�تمتع بكل دقيقة
عيل الوظيفة
عيل هب�ا ،ويف النهاية قام فريق املوارد البرشية بدعويت إىل الغ�داء ،ثم عرضوا َّ
مت�ر َّ
أثناء تواجدي هناك ،وحينها شعرت أنني أكاد أملس النجوم بيدي.
______

ً
ً
عادة م��ا يكونون
مختلف��ا؛ ألن الق��ادة
« م��ن المفي��د أن تكون
مختلفي��ن ،فهم ال يمتثلون إلى س��لوك القطي��ع؛ إنهم أولئك
الذي��ن يج��رءون عل��ى االخت�لاف ،أولئ��ك المخلص��ون لقيمهم
والمتمسكون بمعتقداتهم».
______

وقد دعوين بعد ذلك إىل احلانة القريبة لالحتفال بانضاممي للعمل معهم ،لكني ال أرشب
كأس�ا من الش�امبانيا ،وقدموا يل واحدة قائلين« :دعينا نحتفل
اخلم�ر ،وهن�ا تناول كل منهم ً
بحصولك عىل عرض العمل» ،إال أنني رفضت كأس الشامبانيا وطلبت كوب ماء بدلاً منها.

علي أن آخذ الكأس
أتذك�ر حينما أخربين أح�د املديرين ،يف وقت الح�ق ،أنه كان ينبغي َّ
وأرتش�ف قليًل�اً منها ب�دلاً من أن أرفضها متا ًم�ا ،وكانت هذه هي أول جترب�ة يل أتعرض فيها
فل�م إذن أتظاهر
للضغ�ط من أجل االمتث�ال إلرضاء اجلمع .لكنن�ي ال أرشب الكحولياتَ ،
ً
بشيء غري حقيقي؟ إنني أحرص دائماً عىل أن أتصرف عىل طبيعتي وأكون صادقة مع نفيس،
حتى وإن بدا ذلك خمتل ًفا وخمال ًفا للعادات .فلطاملا نفعتني استقامتي؛ وهو ما أعلمه ألبنائي.
هك�ذا بدأت حيايت املهنية ،تعلمت الكثري خالل تلك الس�نوات التي ش�كلتني عن كيفية
ٍ
تصور لنش�اط جتاري ،والتحقق من جدارته ،وتنفي�ذه ،باالعتامد عىل ما لدي من رؤى
وض�ع
نافذة وفهم لبعض الديناميكيات واالجتاهات األساسية ،إىل جانب اجتهادي يف فهم البيانات؛
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فرائد األعامل يف حاجة ماسة إىل كل من البدهية وفهم البيانات.

ما القصة وراء انتقالك إىل دبي والعمل يف «بيت»؟
اتصل يب أخي بعد ظهرية أحد أيام عام 2000؛ وأخربين بأنه توصل إىل فكرة ما :كان يريد
إح�داث ثورة يف منظومة التوظيف يف الع�امل العريب ،فقد كان يريد توصيل الباحثني عن عمل
بأصحاب األعامل بشكل أرسع وأكثر فاعلية ،وكان انتشار اإلنرتنت حينها يف املنطقة  2باملائة
فق�ط ،فلم يكن من املمكن تصور نرش السيرة الذاتية على اإلنرتنت ،ورغم ذلك كان يمتلك
رؤي�ة رائع�ة ،غري أنني كنت أعتقد يف البداية أن فكرته يصعب تطبيقها عىل أرض الواقع؛ فقد
كن�ا نعيش يف منطقة تش�كل الرسية جز ًءا أصيلاً من ثقافتها ،إىل جانب عدم اس�تخدام أغلب
املوظفني والباحثني عن عمل لشبكة اإلنرتنت.
وبعد تفكري طويل وإمعان بالذات ،توصلت إىل قرار االستقالة من جونسون آند جونسون
حي�ث كنت أعمل حينها -لكي ألتحق بالرشكة الناش�ئة اجلديدة التي أسس�ها أخي؛ إذ إننيكنت أومن بشدة باألثر االجتامعي ملوقع «بيت» .ففي النهاية ،كان خلق تأثري اجتامعي هو أهم
دوافعي؛ ودائماً ما كنت مدفوعة برغبة ملحة للقيام بيشء مالئم للمنطقة التي أحبها وأفخر هبا.

أسس�نا مقر الرشكة يف ش�هر نوفمرب من عام  2000يف طريق الش�يخ زايد يف ديب ،وكانت
كثريا
السنوات التالية مليئة باإلثارة ،حيث كنا نعمل بطاقة عالية منذ أول يوم ،ومل نكن نملك ً
م�ن املال؛ وكانت مكاتبنا صغرية وبس�يطة ،وكانت لدينا أريكة س�وداء كن�ا نتبادل األدوار يف
اإلغفاء قليلاً عليها؛ ألننا مل نكن نحظى بقس�ط ٍ
كاف من النوم .كنا نعمل عىل مدار الس�اعة،
وأعتق�د أن هذا هو س�بب نجاح موقع «بيت» من�ذ وقت مبكر من إنش�ائه .كان أفراد الفريق
يتعاونون جيدً ا؛ كانت لدينا فكرة عظيمة ،وآلية تنفيذ راسخة؛ هذا إىل جانب اختيارنا لتوقيت
مناسب.

وكانت هذه هي املرة األوىل بالنسبة يل -بصفتي موظفة تسويق -التي أتعرض فيها لواقع
عم�ل الرشكات الناش�ئة ،تأس�يس رشكة ومنظومة عمل غير مكتملة النمو اعتما ًدا عىل مال
عيل أن أجد أس�لو ًبا إبداع ًّيا الختاذ مجيع ق�رارايت .أذكر كيف متكنت من
ال متلك�ه؛ لذلك كان َّ
احلص�ول على  100 000دوالر حلملة تغطية إعالمية دون أن أدف�ع أي يشء مقابل ذلك من
خلال املبادلة ،حي�ث حتديت نفيس من أجل االرجتال وابتكار حلول مربحة جلميع األطراف
إلضافة قيمة للرشكاء واملوردين ،اعتام ًدا عىل موارد حمدودة للغاية.
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وهك�ذا ،متكن�ا من حتقي�ق نمو إىل أن أصب�ح املوقع رائدً ا يف س�وق التوظي�ف يف املنطقة،
ورسع�ان م�ا صار يمثل عالم�ة جتارية حتظى بإعج�اب واحرتام بالغني .كن�ت فخور ًة لكوين
جز ًءا من موقع بيت ،وما زلت أشعر ببالغ الفخر لكوين جز ًءا من ذلك التطور.
وق�د أصبحت أ ًّما خالل عميل بموقع «بيت» ،حيث ُر ِزقت حينها بصبيني توءمني ،وكان
أيضا؛ واآلن ولداي األكرب يف سن املراهقة ،والصغري يف العارشة من عمره.
طفيل الثالث صب ًّيا ً

ِ
توصلت إىل فكرة متجر «ممز ورلد»؟
كيف
إن طبيع�ة دور رائ�د أعامل تفرض عليه حل املش�كالت باس�تمرار عىل م�دى فرتة طويلة
م�ن الزم�ن .ألول م�رة منذ وقت طويل مل أمتكن م�ن إجياد حلول ملا أحتاج إلي�ه باعتباري أ ًّما
متاحا
طفيل التوءمني ،كنت أشعر باإلهناك الشديد ،ومل يكن ً
مستهلكة؛ فعندما كنت حاملاً يف َّ
عيل فعل�ه .بالطبع ،كانت هناك
يل أي إرش�اد أو توجي�ه يمكنن�ي أن أعرف من خالله ما جيب َّ
نصائ�ح كثيرة وحمتوى وفري على املواقع العاملية ،بي�د أن احتياجايت كانت خمتلف�ة؛ فأنا أم من
ولدي حتديات خمتلفة ،فمن كان يمكنه إذن أن يس�اعدين يف اإلجابة
منطقة الرشق األوس�ط،
َّ
عن أسئلتي؟ ومل أمتكن من العثور عىل أي مصادر يمكنني االستفادة منها.
وهكذا أدى عدم توافر املعلومات إىل عجزي عن اختاذ قرارات مستنرية .عىل سبيل املثال،
عندم�ا كن�ت بحاجة لرشاء عربة أطف�ال لتوءمي ،مل تتوافر لدي حينه�ا أي معلومات يمكنني
االس�تعانة هبا يف هذا األمر؛ فكنت أطرح عىل نفيس أسئلة من قبيل« :هل أشرتي عربة أطفال
مزدوج�ة بمقعدي�ن متقابلني؟ أم أشتري عرب�ة بمقعد أمام�ي وآخر خلفي؟ فهن�اك أتربة يف
الوالي�ات املتح�دة وأوروبا ،بينام األرض يف ديب رملية ،وال يمكنني رشاء عربة بنوع معني من
العجلات؛ بل إنني أحتاج إىل عرب�ة أطفال يمكنها التحرك عىل الرمال ،واملرور من األبواب
الضيقة ،فكيف يمكنني إذن العثور عىل مثل هذا النوع؟».

أيض�ا كيفي�ة الوص�ول إىل جمتمع يمكنن�ي احلصول م�ن خالله عىل
مل أك�ن أعل�م حينه�ا ً
اإلرش�ادات التي أحت�اج إليها؛ فم�ن يمكنه إعطائي املعلوم�ات الالزمة لكيفي�ة التعامل مع
عيل أنني مل أكن أنا األم الوحيدة التي تعاين من مثل هذه اإلحباطات،
التوءمني؟ مل يكن خيفى ّ
فق�د كنت حماط�ة بكثري من جمتمعات األمه�ات الاليت كن يعانني من نف�س الظروف املحبطة
أمر هب�ا؛ إذ كان هناك انعدام تام ألي معلومات دقيقة وش�املة وحملية موثوقة فيام يتعلق
الت�ي ُّ
بمشكالت األمهات واألطفال الرضع.
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نظرا ألن
وكان�ت املش�كلة الثانية التي واجهتها عن�د رشاء احتياجايت كأم ه�ي االختيار؛ ً
االختي�ارات اجلي�دة باملنطقة حم�دودة .فعادة ما حتت�وي متاجر التجزئة عىل الس�لع التي اعتاد
املشرتون رشاءها «عىل مر التاريخ» ،دون فهم واضح لالجتاهات العاملية ،وأكثر السلع مبي ًعا،
والصعاب التي يواجهها املستهلكون يف السوق.
أما املش�كلة الثالثة ،فكانت األسعار .فأسعار منتجات الرضع واألطفال يف املنطقة كانت
أعلى بش�كل مبال�غ فيه من أي م�كان آخر يف الع�امل؛ فقطاع البي�ع بالتجزئ�ة يف املنطقة هييمن
علي�ه موزع�ون عاد ًة ما يربم�ون عقو ًدا حرصية مع العالم�ات التجارية العاملي�ة التي متنحهم
حرية تضخيم األس�عار .لكن قدرة املس�تهلكني عىل التمييز صارت تتزايد ،ومع ش�فافية عامل
اإلنرتنت ،صار من الواضح بمرور الوقت أن أسعار السلع باملنطقة مل تعد تنافسية.

وكان التح�دي الرابع يتمث�ل يف عدم وجود جمتمع لألمهات؛ فاألمهات ينجذبن بعضهن
لبعض من أجل احلصول عىل اإلرش�اد والدعم والتمكني .ورغم وجود جمتمعات قليلة جدًّ ا
لألمهات هنا وهناك ،فإنني مل أجد جمتم ًعا يمكنني االجتاه إليه إلرشادي ودعمي واإلجابة عن
أسئلة ال حرص هلا كانت تراودين كأم حديثة العهد.
وحين وضع�ت الصبيين ،اضطررت لترك العمل ملدة عامين .كنت أ ًّما ملتزم�ة التزا ًما
كامًل�اً ومفعم ًة باحلامس ،ال أضع أمامي س�وى هدف واحد ،وهو بذل أقىص ما بوس�عي من
أج�ل توفري أفضل األوضاع ألبنائي ،وأن يكون�وا يف أفضل حال؛ كنت يف حاجة إىل التمكني
واالس�تنارة والتحفيز إىل جانب الكتب واملعلومات املناس�بة لدعمي ،األمر الذي مل يتوافر يل
حينها؛ مما جعلني أجته للحصول عىل املعلومات واملنتجات من خالل املواقع العاملية.

متكن�ت م�ن العودة إىل موقع «بي�ت» مع التح�اق الصبيني باحلضانة عن�د بلوغهام عامهام
الث�اين .ويف ع�ام  ،2011حني كان التوءم�ان يف الثامنة من عمرمها ،كتب�ت خطة عمل؛ بدافع
لدي يف البداية أي نية إلطالق هذا النش�اط التجاري؛
اإلحباط الذي ش�عرت به كأم .مل تكن َّ
إذ كنت غارقة يف مس�ئوليايت املجهدة كأم ورائدة أعامل ملؤسسة رسيعة النمو .لقد كتبت خطة
العمل تلك بدافع شغفي بتذليل الصعاب التي تواجهها األمهات عند رشاء احتياجاهتن.
عندم�ا ب�دأت يف كتابة خطة العمل ،ب�ات من الواضح يل أن أفض�ل طريقة حلل مثل هذه

انتشارا للعقد القادم؛ فقد بلغت قيمة
املشكالت تتبلور يف التجارة اإللكرتونية ،االجتاه األكثر
ً

جتارة التجزئة اإللكرتونية حوايل تريليوين دوالر خالل عام  ،2016لتمثل بذلك تس�عة باملائة
م�ن إمج�ايل مبيع�ات التجزئة ،وثالثة باملائ�ة من إمجايل النات�ج املحيل جلمي�ع دول العامل .ومن
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املتوق�ع ،بحلول ع�ام  ،2020أن تتجاوز جتارة التجزئة اإللكرتوني�ة  4تريليونات دوالر ،أي

نموا سنو ًّيا بنسبة  % 21عىل مدار مخسة أعوام.
أهنا ستحقق ًّ

ومتثل التجارة اإللكرتونية التي تتم بني الرشكات واملستهلكني ،يف منطقة الرشق األوسط

وشامل إفريقيا ،نسبة  % 1٫5فقط من إمجايل مبيعات التجزئة % 0٫7 ،من إمجايل الناتج املحيل

ل�دول املنطق�ة ،ومن ثم ما زال أمامنا ش�وط طويل من النمو علين�ا أن نقطعه يف جمال التجارة

اإللكرتوني�ة .فهن�اك  82مليون متس�وق عىل منص�ات التجارة اإللكرتوني�ة يف منطقة الرشق

األوس�ط وشمال إفريقيا ،أي أكثر من نصف التعداد الس�كاين الذين يس�تخدمون اإلنرتنت،

وينفق كل منهم 313
ونظرا لزيادة
دوالرا س�نو ًّيا يف املتوس�ط عىل عملي�ات رشاء إلكرتونيةً .
ً

انتش�ا ر اإلنرتنت ،وتط�ور البنية التحتية للدف�ع عرب اإلنرتنت ،وزيادة ق�وة اإلنفاق ،صارت
أسواق جملس التعاون اخلليجي أكثر جذ ًبا ألسواق التجارة اإللكرتونية.

وعالوة عىل موجة التجارة اإللكرتونية ،تتمتع منطقتنا بظروف ديموغرافية داعمة للنمو

تدعم فكرة متجر «ممزورلد» بقوة .فهناك ما يقرب من  350مليون شخص يعيشون يف منطقة

الرشق األوس�ط وشمال إفريقي�ا ،من بينهم  90مليون ش�خص ترتاوح أعامره�م من حديثي
الوالدة حتى  12عا ًما ،وهؤالء يمثلون السوق املستهدف ملتجر «ممزورلد» ،ويزداد حجم هذا

الس�وق املس�تهدف س�نو ًّيا بواقع  8ماليني طفل حديث والدة ،وبمعدل التضاعف هذا ،فإن
نموا هائلاً .
سوق «ممزورلد» املستهدف يف طريقه ليشهد ًّ

ولتذكري لنا بعض التحديات التي واجهتها يف بداية تأسيس الشركة.
كنا روا ًدا يف فضاء التجارة اإللكرتونية املتخصصة يف بيع كل املنتجات اخلاصة باألمهات،
والرض�ع ،واألطف�ال األكبر يف الرشق األوس�ط ،وقد واجهن�ا حتديات كثيرة يف البداية فيام
يتعلق بتأسيس منظومة جتارة إلكرتونية واسم جتاري هلا ،فهناك نقاط اتصال كثرية يف املنظومة
ونظرا ألن تل�ك املنظومة كانت ما
يمكنه�ا دع�م النجاح يف التج�ارة اإللكرتونية أو عرقلت�هً ،
ٍ
لكثري من نقاط التواصل تلك ،أو أهنا كانت بدائية
تزال بعد يف مهدها؛ لذا مل يكن هناك وجود
للغاية ،فعىل سبيل املثال ،مل يكن من املمكن االعتامد عىل بوابات الدفع ،ومل يكن املستهلكون
يثق�ون فيها ،باإلضافة إىل ذل�ك كانت الرشكات التي تقدم خدم�ات توصيل املنتج من مركز
التوزيع إىل العميل تتس�م بالبطء ،ومل تكن معتادة بعد عىل الكميات والرسعة اللتني فرضتهام
التج�ارة اإللكرتوني�ة ،كما أن املوهب�ة التكنولوجية كانت -وم�ا تزال -ن�ادرة .فضلاً عن أن
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عملية تأسيس نشاط جتاري كانت مكلفة ومعقدة ،باختصار كانت العقبات يف سبيل الدخول
للمجال كثرية.

مل تكن أس�س التجارة اإللكرتونية حينها قد تطورت بالش�كل ال�ذي هي عليه اآلن ،فقد

كان علينا أن نؤس�س هذه األسس بأنفس�نا ،حيث كان علينا عقد رشاكات متكننا من التوسع

برسعة وفاعلية من حيث التكلفة .فتعلمنا فن اإلبداع ،وس�عة احليلة ،واستغالل اإلمكانيات
املحدودة يف خلق نتائج كبرية .وهكذا متكنا من بناء زخ ٍم برسعة كبرية.
أطلقن�ا نش�اطنا التجاري بالفعل ،ومن�ذ اليوم األول كان لدين�ا  25 000منتج (أو وحدة

حفظ خمزون) ،ووقعنا اتفاقيات حرصية مع العالمات التجارية الرئيسية التي كانت متشككة

حي�ال التج�ارة اإللكرتونية ،ف�كان علينا أن نطرق أبواهب�ا لنقنعها برؤيتن�ا لنخلق لدهيا نفس

الش�غف ال�ذي كان لدين�ا ،وكان لدينا إيامن ق�وي أن أغلب هذه العالم�ات التجارية الكبرية
س�تتخذ موق ًفا ضدنا ،ولكنها كانت حاسمة يف السماح لنا ببدء عمل جتاري من خالل تقديم

كتالوج قوي جدًّ ا منذ البداية.

لق�د متكنّ�ا من إثبات أنفس�نا رسي ًع�ا كأكرب كتالوج يلب�ي احتياجات األمه�ات ،والرضع
واألطف�ال ،كان علين�ا أن نصب�ح أعم�ق كتالوج يف املنطق�ة يضم تلك األصن�اف ،فضلاً عن

التس�ليم الرسيع واألس�عار اليومي�ة املنخفضة ،إىل أن رصنا اليوم نمث�ل أكرب جمتمع لألمهات
ٍ
مشهورا وملح ًقا إلكرتون ًّيا ال غنى عنه
ً
يف املنطقة ،وذلك ببناء عالمة جتارية صارت متثل اسًم�اً

حلياة األمهات.

كيف تبني «ممزورلد» من جمتمعها ومتكن األمهات يف الوقت احلايل؟
أصب�ح جمتم�ع «ممزورل�د» اآلن موطنًا ملجتمع م�ن األمهات يكاد يص�ل إىل مليوين أم يف
املنطق�ة ،لك�ن بالنظر إىل أن املنطقة تتضمن  15مليون أم ،فنحن ما زلنا يف بداية مش�وارنا .إن
جمتمعنا هذا هو نتاج سنوات طويلة من الكد يف بناء عالقات مع مجهورنا عىل مستوى املنطقة،
س�واء م�ن خلال رشكائنا االستراتيجيني( ،الذين يوج�د منهم ما يزيد على  100رشيك يف
املنطقة) ،أو من خالل ش�بكتنا املكونة من أعضاء مؤثرين ،حيث تزيد كل أ ٍّم تلتحق بمجتمع
"ممز" قيمة هذا املجتمع أمام مجيع أعضائه؛ وهو املعنى احلقيقي لتأثري شبكة العالقات ،فقد
كن�ا نس�عى منذ البداية ألن نكون نموذج الرشيك واملستش�ار املوث�وق لألمهات خالل رحلة
األمومة املجزية عىل صعوبتها .وبرتس�يخ هذه الصورة لدورنا يف أذهان مجهورنا ،اكتس�بنا ثقة
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ووالء جمموعة أساسية أولية من األمهات ،إىل أن صارت هذه املجموعة نقطة االنطالق التي
نام منها املجتمع عرب التداول الشفهي بمعدل متسارع.
______

  «أصب��ح مجتمع «ممزورل��د» اآلن موط ًنا لمجتم��ع من األمهات
ي��كاد يصل إل��ى مليون��ي أم في المنطق��ة ،لك��ن بالنظر إلى
أن المنطق��ة تتضم��ن  15ملي��ون أم ،فنح��ن ما زلنا ف��ي بداية
مشوارنا".
______

وال ي�زال أمامن�ا الكثير لنقوم ب�ه يف بناء هذا املجتم�ع .فتمكني األمه�ات عملية متعددة
األبع�اد ،وبما أن التج�ارة اإللكرتوني�ة متث�ل نقط�ة انطالقنا التي نس�عى من خالهل�ا لتمكني
األمهات من اختاذ أكثر قرارات الرشاء استنار ًة ألجل أطفاهلن ،فإن ما حققناه حتى اآلن ليس
عنصرا واحدً ا فقط من رؤيتنا لتأس�يس أكرب رشكة يف الع�امل العريب الحتياجات األمهات
إال
ً
والرضع واألطفال.

من اجلوانب األخرى التي نركز عليها :املس�ئولية االجتامعية للرشكات،خاصة فيام يتعلق
بتعلي�م األم والطفل ،فقد اكتش�فنا أن عمالءنا حريصون عىل دعم األمه�ات ا ْمل ِ
عوزات ،وقد
صارت نس�بة النس�اء يف فريق عملنا اآلن  ،% 60إذ إننا اكتش�فنا أن النس�اء الاليت يفهمن هذا
النش�اط التج�اري ويفهم�ن منتجاتن�ا يبلني بال ًء حس�نًا .كام أننا نعني نس�اء يرغب�ن يف العودة
للعم�ل ،إال أهن�ن يفضلن العمل من املنزل بس�بب أطفاهلن أو حتى بس�بب ُبعد الس�كن عن
كثريا من العاملني املس�تقلني من أس�واق مثل لبنان واألردن وفلسطني،
مقر العمل ،وقد ع َّينا ً
والذي�ن يعمل�ون عن بعد ،وباتوا اآلن قادرين عىل العمل واملس�امهة وكس�ب أقواهتم إلعالة
أنفس�هم وأرسه�م .وه�ذا أول نموذج من نوعه يف املنطقة ،وقد بدأن�ا يف خلق ما يعرف بتأثري
الشبكة ،ويف عقد رشاكات مع رشكات أخرى تتبنى نفس النموذج.
قبل ثالثة أعوام ،افتتحنا دورة اس�تثامر للنس�اء فقط ،حيث دعونا النس�اء الاليت يرغبن يف
العودة واملس�امهة يف املنطقة إىل االس�تثامر يف «ممزورلد» ،وأن يصبحن جز ًءا من قصة نموها.
وق�د ش�هدنا اهتام ًما بال ًغا هب�ذه الفرصة؛ فقد التح�ق بمجلس إدارة الرشكة ثامين مس�تثمرات
أضفن من استراتيجية جوهرية للنشاط التجاري ورصن يمثلن
كرشكاء غري فاعلني ،رغم ما َ
ٍ
س�فراء مؤثري�ن لعالمتنا التجارية ،وهؤالء نس�اء متعلمات ذوات ش�أن يف املنطقة ،بعضهن

منى عطايا

37

يعم�ل وبعضهن ال يعمل .وهذه مبادرة أخرى توضح ش�كل التأثري ال�ذي نريد إحداثه هبذه
العالمة التجارية .

ما النصيحة التي ترغبني يف تقدميها لرواد األعمال؟
نبغي أن يكون رائد األعامل مش�غو ًفا برؤيته ،ولديه خطة مدروسة بوضوح ،هيم بتنفيذها

برسعة .إننا نمنح فريق عملنا احلرية الكاملة لتنفيذ أفكارهم ،فأقول هلم« :ال ترتددوا يف تنفيذ

أفكارك�م ،فإذا فش�لتم ،فرسعان ما تعلموا من ذلك الفش�ل ،وتتعلموا من ذلك الفش�ل ،ثم
تصلح�وا األخطاء التي أدت إليه .لكن ال تستس�لموا للفش�ل والنحي�ب» .هكذا يصنع رواد
األعامل اإلنجازات املبهرة ،ذلك أن االبتكار عادة ما ينتج عن التكرار املستمر لألفكار الرائعة
وأس�لوب التنفيذ االس�تثنائي والفريد من نوعه .والنصيحة الثانية التي أقدمها هلم هي إحاطة

أنفسهم بأشخاص أنكى منهم ،ممن يتميزون بمهارات تعوض عن نقاط ضعفك.

لق�د أجرين�ا حماوالت كثيرة مل تفلح خالل تأس�يس ممزورلد؛ إال أن تل�ك التي أفلحت،

كبريا؛ إذ مل تك�ن لدينا أية فكرة
وصنع�ت النتائ�ج التي يش�هدها الناس اآلن ،حققت
ً
نجاح�ا ً

عما نفعله يف البداي�ة ،كنا كمن يتحرك يف الظالم ،فلم تكن ل�دي أي خلفية عن جمال التجارة
اإللكرتوني�ة .وكان علينا أن نتع�رف عىل املجال بنحو مكثف ورسي�ع .وكنا نجرب ونخطئ

طوال الوقت ،فكنا نفش�ل برسعة؛ وهكذا فإنني -عىل س�بيل املثال -إذا قمت بيشء يف العام
السابق وفشلت فيه ،فإنني ال أكرر خطئي مرة أخرى؛ بل -عىل النقيض -كنت أكتسب اخلربة

برسعة كبرية.

أساس�ا لنجاحنا .ومن جه�ة أخرى ،فإنني
وقياس�ا عىل ذلك ،كان هذا النوع من الفش�ل ً
ً

أعتبر أن الفش�ل احلقيق�ي يتمث�ل يف ع�دم املحاول�ة؛ إنه ع�دم املب�االة أو احل�راك واالكتفاء

باملش�اهدة .إن الفش�ل احلقيقي أن أدرك قدريت عىل النجاح ،لكني أؤث�ر عدم املحاولة ،أو أن
يمنعني اخلوف من املحاولة ،كام أنه يتمثل يف عدم الترصف وف ًقا لقيمك الشخصية ،واإلقدام

عىل الفعل ألسباب خاطئة.
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______

 «ال تت��رددوا ف��ي تنفيذ أفكاركم ،فإذا فش��لتم ،فس��رعاان ما
تتعلم��وا م��ن ذل��ك الفش��ل ،وتتعلموا م��ن ذلك الفش��ل ،ثم
تصلح��وا األخط��اء الت��ي أدت إليه .لكن ال تستس��لموا للفش��ل
والنحيب على ما فات».
______

هل ِ
لديك أية نصائح فيما يتعلق بشأن التوظيف وتأسيس ثقافة الشركة؟
يتطلب منك العمل برشكة ناش�ئة االجتهاد يف العمل أكثر من أي وقت مىض؛ إذ يتطلب
من�ك األم�ر العمل لعدد س�اعات أط�ول مما تطلبه من�ك أي رشكة عادي�ة .باإلضافة إىل أنك
نظرا ألن الرشك�ة الناش�ئة ال متلك القدرة على دفع أجر بنفس مس�توى
أج�را أق�ل ً
س�تتلقى ً
األج�ور املتداولة يف الس�وق ،إىل جانب أن تكون حما ًطا بع�دم اليقني والتغيري؛ ففي الرشكات
الناش�ئة ال تتوقف عملية تش�كيل الذات ثم إعادة تش�كيلها ،وال يتوق�ف إجراء التعديالت،
خاص ًة خالل العام األول .وهكذا ،فإن تعيني أش�خاص يف بيئة عمل كهذه عليهم فيها حتمل
ٍ
لس�اعات طويلة ،وتقايض أجور أقل ،والعمل حتت ضغوط شديدة،
التغيري املس�تمر والعمل
أمر يف غاية الصعوبة ،إذ إنه يتطلب وجود أشخاص لدهيم القدرة عىل تقبل مثل هذا املستوى
ٌ
كبريا بالنس�بة لك ،باإلضافة إىل أن معدل تبدل املوظفني
ا
ي
حتد
يمثل
فهو
لذلك
الفوىض؛
من
ً
ً
لديك سيكون مرتف ًعا يف البداية.
ليس املال هو الدافع الوحيد الس�تمرار املوظفني يف العمل باملؤسس�ة ،وإنام يعد جز ًءا من
الدافع ،أما اجلزء اآلخر فهو ثقافة املؤسس�ة ورؤيتها .فعليك أن تذهب بطموحك بعيدً ا جدًّ ا
ٍ
أشخاص مقتنعني برؤيتك ،ومتحمسني لغايتك ،وعليك أن تواظب عىل
حتى يمكنك جذب
تذكريهم برؤيتك واألثر الذي تريد أن حتدثه.

ولطاملا كنا حريصني عىل أال نعني بمؤسس�تنا س�وى رواد األعامل ،مهام كان الدور الذي
محاسا بتحدي الوضع الراهن ،ويسعون إىل
س� ُيكلفون به؛ فمثل هؤالء األش�خاص يشتعلون ً
االختالف ،ويتميزون بقدرهتم عىل حل املش�كالت وعدم االكتفاء بالشكوى ،فنحن نوظف
من يؤمنون بصناعة الفرصة وعدم انتظار وصوهلا عىل طبق من فضة؛ وأولئك الذين تدفعهم
أثر ٍ
حاجتهم خللق تأثري اجتامعي وحتدوهم الرغبة يف ترك ٍ
مفيد يف جمتمعهم.
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أش�خاصا يؤمنون بأهنم «حمظوظون»؛ فقد وجدت أن األش�خاص الذين يرون
إننا نعني
ً
أهن�م حمظوظ�ون وإجيابيون يس�تطيعون دائماً إجياد ط�رق للتغلب عىل املش�كالت ،ومن جهة
أخ�رى ،جت�د أن الذين يش�عرون بأهنم أق�ل ح ًّظا دائمو الش�كوى ،وخيلقون املش�كالت بدلاً
وأخريا ،فإنن�ا نقوم بتعيني م�ن يؤمنون
م�ن حلها ،وه�ؤالء ال نري�د وجودهم يف مؤسس�تنا.
ً
باملس�تحيل ويتميزون بس�عة احليلة واالبتكار ،وبذلك متكنا من تأسيس ثقافة مؤسسية تكافئ
الطاقة اإلجيابية ،االبتكار والتميز.

م��ا فلس��فتك فيما يتعلق باس��تغالل املوارد الذاتي��ة املتاحة يف إدارة الش��ركات
الناشئة وجمع األموال لها؟
إننا نعمل عىل بناء نش�اطنا التجاري بكفاءة ،وأن نكون مبتكرين ،متبعني يف ذلك فلس�فة
الوصول إىل أعىل أداء بأقل اإلمكانيات؛ وهذا هو األس�لوب الذي اعتمدنا عليه يف التوس�ع
من�ذ البداية .إهن�ا جتربة عصيبة؛ ذلك ألنك يف كل مرة جتمع أموالاً  ،تش�عر بقناعة من حولك
بما حصلتم عليه .وكأهنم يقولون« :حس�نًا ،لقد صار لدين�ا  100دوالر اآلن ،فلننفقها"؛ غري
أن الواق�ع ه�و أن�ه عندما يصري مع�ك  100دوالر ،علي�ك أن تكون أذكى مائة م�رة يف كيفية
إنفاقه�ا؛ ألن�ك حتتاج ملضاعفة نش�اطك التج�اري بش�كل أرسع .فكنا كلام مجعنا م�الاً أكثر،
نتحدى أنفسنا أكثر لنصبح أفضل ونقلل أخطاءنا .فنحن نبني رشكة نريد هلا االستمرار ألمد
طويل -رشكة تقوم عىل نموذج اقتصاديات الوحدة قوي وقواعد أساسية فريدة ،وتقدم قيمة
حقيقية للمس�تهلك .إننا ندير نش�اطاتنا التجارية بعقلية استغالل أقل اإلمكانيات خللق نتائج
مبه�رة ،رغ�م أننا رشكة جيدة التمويل .فقد كنا نعتمد يف التش�غيل عىل مقاييس أساس�ية جدًّ ا
وعىل عقلية الكفاءة يف كل ما نقوم به .
من املهم جدًّ ا أن تعثر عىل املس�تثمرين املناسبني ألهنم يعتربون رشكاءك؛ يطرحون عليك
طبيعي ،فام داموا يتفقون معك عىل املس�توى االستراتيجي والتنفيذي
أس�ئل ًة كثرية ،وهو أمر
ّ
من�ذ البداي�ة ويفهمون رؤيتك بوض�وح ،وأنك تفي بوعودك هلم ،فإن عالقتكم س�وف تعود
بالنف�ع عليك�م مجي ًعا .فنحن كمؤسسين دائماً ما نوازن بين ما نمنحه م�ن تركيز ألهم ثالث
فئ�ات من أصحاب املصال�ح يف رشكاتنا ،وهم :العمالء ،وفريق العمل ،واملس�امهون ،ودائماً
م�ا نبذل أقىص ما يف وس�عنا ملنح االهتمام الكايف لكل منهم؛ وذلك ألن عمالءنا هم الس�بب
الرئييس وراء كل ما نفعل ،وفريق العمل ،ألن األش�خاص الناجحني يبنون رشكات عظيمة،
ومن دون جهودهم الدءوبة ،ملا استطعنا بناء عالمة جتارية كبرية؛ وأما مستثمرونا ،فألهنم من
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يمدوننا باملوارد املالية والدعم الالزمني للوفاء بوعودنا لعمالئنا وتوظيف أش�خاص مميزين،
وبالنس�بة لنا كمؤسسين ،ف�إن نجاحنا هو التأثري ال�ذي نحدثه للعميل ،وف�رص العمل التي
نوفرها لفريق عملنا ،والعوائد اهلائلة التي نقدمها للمستثمرين مقابل ثقتهم بنا.
______

« تمثل خدمة العمالء الجبهة األمامية لشركتك الناشئة ،إنهم
جن��ودك ،وركيزتك األساس��ية؛ لذا يج��ب أن ترك��ز عليهم فيما
تقدمه من تدريب ،وتبذله من وقت ،وتنفقه من مال».
______

ما دور خدمة العمالء يف الشركة الناشئة؟
متثل خدمة العمالء اجلبهة األمامية لرشكتك الناشئة ،إهنم جنودك ،وركيزتك األساسية؛
ل�ذا جي�ب أن ترك�ز عليه�م فيام تقدمه م�ن تدري�ب ،وتبذله من وق�ت ،وتنفقه من م�ال .فهم
األش�خاص الذين يمثلون رشكتك عرب اهلاتف ،والدردشة اإللكرتونية ،والربيد اإللكرتوين؛
إهن�م عين�ك التي ترى العميل وأذنك التي تس�معه؛ لذلك من الواجب أن يكون هذا القس�م
األكثر اهتام ًما بالعمالء يف املؤسسة.

وق�د كن�ا دائماً ما نصب ُج�ل تركيزنا عىل العمي�ل ،ونبالغ يف االهتامم ب�ه ،لكن هذا األمر
يتطل�ب أن تكون لديك مقاييس مناس�بة ،ومقاييس جودة ،ومقايي�س الدعم ،وآليات ضبط
نظ�را لعدم توافر املوارد ،أو
وموازنة مس�تمرة .مل تكن ه�ذه املقاييس متوافرة لدينا يف البداية؛ ً
العتقادن�ا أنن�ا ال نحت�اج إليها؛ إال أننا عندما نقلنا مس�تودعاتنا خالل الع�ام املايض وواجهنا
كثريا من العقبات خالل هذه العملية ،أدركنا أمهية ارتقاء قس�م خدمة العمالء لدينا ملس�توى
ً
أعلى من حيث التدريب والتطوير والتواص�ل مع العمالء .وهذا يعني أن خدمة العمالء هي

أهم قسم عليك استثامر أموالك فيه.

ما مدى أهمية اإلسهام بالنسبة للقادة واملؤسسات؟
أعتقد أن العطاء مس�ئولية تقع عىل عاتق كل فرد ،س�واء كان قائدً ا أو مؤسس�ة ،موظ ًفا يف
مؤسس�ة أو يف احلكومة .اإلس�هام مس�ئوليتنا مجي ًعا .هن�ا يف «ممزورلد» ،رغ�م أننا رشكة تقوم
عىل التجارة اإللكرتونية ،فإننا نس�هم يف التش�غيل؛ حيث نوظف األمه�ات للعمل من املنزل
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واألمه�ات م�ن اخلارج ،كام أنن�ا نقدم يد العط�اء لعمالئنا من خلال تركي�ز اهتاممنا عليهم،
ونقدم يد العطاء ملوظفينا بام نقدمه هلم من جتربة تعلم عظيمة من ش�أهنا أن تؤهلهم ملس�ارات
مهنية ناجحة ،لقد ُأسست رشكتنا من أجل املنطقة ونمت عىل املستوى املحيل ،غري أننا نعمل
برؤية ترمي إىل أن نصبح عالم ًة جتارية عاملية قابلة للنمو كذلك؛ ومس�ئولية حتقيق هذه الرؤية
تقع عىل كاهل كل ٍ
فرد منِّا.

كيف ترين اآلفاق املستقبلية ملنطقة الشرق األوسط؟
أعتقد أن منطقة الرشق األوس�ط تس�لك املس�ار الصحيح؛ هنا يف املنطقة يوجد كثري من
اإلمكانات؛ فالتعداد السكاين للمنطقة هائل؛ ومعظمهم من الشباب ،فاملنطقة اآلن يف مرحلة
مزدهرا .ال شك أن هذا األمر سوف يستغرق بعض الوقت ،إال
عرصا
ً
فاصلة ستشهد بعدها ً
أنني متفائلة ومتحمس�ة ملا س�يحدث خالل السنوات القادمة .لكن اليشء الذي حتتاج املنطقة
إلي�ه ح ًّقا هو خفض التكاليف التي تس�تلزمها ريادة األعامل؛ فمن الصعب عىل رائد أعامل ال
يمل�ك س�وى ميزانية حمدودة يف منظومة األعمال احلالية أن ينجح .ينبغ�ي إتاحة املوارد بقدر
أكرب ،وتيسير سبل ريادة األعامل؛ األمر الذي ال يتوافر يف الوقت احلايل ،إال أنني آمل يف تغري
ذلك الوضع بمرور الوقت.

ما رؤيتك اخلاصة مبتجر «ممزورلد»؟
نحن نؤسس اآلن أكرب رشكة خاصة الحتياجات األمهات والرضع واألطفال عىل مستوى
الوطن العريب ،وتتمثل رؤيتنا يف أن نكون إضافة عىل اإلنرتنت ال غنى عنها يف حياة األمهات؛
أري�د يف النهاي�ة أن نحق�ق تص�ور« :أينام وج�دت األم ،فإهنا ال ب�د أن تكون إح�دى أمهات
جمتم�ع ممزورل�د» .فنحن هندف إىل تأس�يس ح�ل متكامل لألمهات يف املنطقة؛ فهي مؤسس�ة
متن�ح العميل جل اهتاممها ،حيث متكن األمهات من اختاذ أكثر القرارات اس�تنار ًة بخصوص
أطفاهل�ن بإتاحة أكرب نطاق من اختيارات املنتج�ات هلن خالل رحلة األمومة ،وذلك يف إطار
«جمتمع» يستطعن التامهي معه ،والثقة فيه ،والرجوع إليه ،فنحن نوفر هلن حمتوى منظماً  ،شاملاً
ومالئماً مع الس�ياق املحيل ،يتيح هلن فرصة اختاذ قرارات مس�تنرية ،ومنحهن جترب ًة استهالكية
متمي�زة ،وخدمات فريدة تركز عىل احتياجاهتن بش�كل أس�ايس ،والتي هتت�م باملراحل املهمة
الكثرية التي خيضنها خالل رحلة األمومة .فنحن نؤس�س رشكة متخصصة ذات تركيز حمدد،
س�تلبي كل احتياجات األمهات ومتكنه ّن باألدوات ،واملعلوم�ات ،واملصادر؛ لكي يصبحن
أفضل ما يمكن أن يك ّن عليه.

42

ستارت أب عربية

بالنسبة يل ،ممزورلد عمل جتاري أجد فيه شغفي ،ولو مل يكن األمر كذلك ،لشعرت أن كل
ٍ
ساعة أقضيها يف العمل يف ممزورلد تبعدين عن أوالدي الثالثة وعائلتي؛ فهذه الرشكة هلا تأثري
مهم هلذه املنظومة ،رغم أن ذلك ليس باألمر الس�هل.
اجتامعي ،ومتكِّن األمهات وتقدم ش�ي ًئا اًّ
وأن�ا مؤمنة ب�أن هذه الرحلة عىل ما هبا من مش�اق ،فإهنا مهمة ،وبأن الرحل�ة والطريق وهناية
ال�درب بالغة التش�ويق واإلثارة .لقد حققنا الكثري بالفعل حتى اآلن ،وال نزال مس�تمرين يف
متهيد الطريق ألن نصبح إضافة إلكرتونية؛ ال غنى عنها يف حياة األمهات.

4
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رئيس�ا
ش�ارك مدثر ش�يخة يف تأس�يس ش�بكات رشك�ة كري�م يف  ،2012ويعم�ل حال ًّيا ً
تنفيذ ًّي�ا هل�ا .يف الس�ابق ،عم�ل مدث�ر كنائ�ب رئيس احلل�ول يف رشك�ة "كين�وت ديفايس إين
وي�ر" ( ،)Keynote DeviceAnywhereحي�ث كان مس�ئولاً عن منظوم�ة الربجميات،
حي�ث يدير كل جوانب تس�ليم املنت�ج للعمالء .وقبل ذلك ،كان ق�د أمىض عامني يف كراتيش
يف باكس�تان قبله�ا ،حي�ث أس�س مرك�ز التطوير يف رشك�ة "موباي�ل كومبلي�ت" (Mobile
مديرا هلا.
 )Completeوترأس�ه .كما أس�س رشكة "س�ولريينت"(  )Solerentوعم�ل ً
وقبله�ا ،عمل لدى جمموعة "فينرش فينانس" ( )Venture Financeيف "جراج تكنولوجي
فينشرز" ( ،)Garage Technology Venturesحي�ث كان يعم�ل مع رشكات ناش�ئة
يف جم�ايل الربجمي�ات واإلنرتنت للمس�تهلكني ،يف املراح�ل األوىل من التموي�ل .وقبل العمل
يف "جراج" ،ش�غل مناص�ب تقنية خمتلفة يف "براين�س" ( )Brienceو"تريلوجي س�وفتوير"
( .)Trilogy Softwareوق�د ب�دأ حياته املهنية استش�ار ًّيا يف إيرنس�ت آن�د يونج (Ernst
 .)& Youngحصل مدثر عىل درجة املاجستري يف علوم الكمبيوتر من جامعة ستانفورد،
ودرجة البكالوريوس يف علوم الكمبيوتر واالقتصاد من جامعة جنوب كاليفورنيا.
______

حدثنا قليلاً عن نشأتك.
ولدت يف مدينة كراتيش يف باكستان ،وأنا األكرب سنًّا بني ثالثة أشقاء ،فلدي أختان أصغر
سنًّا .نشأت يف عائلة من الطبقة املتوسطة نسب ًّيا .مل تتح الفرصة لوالدينا للحصول عىل التعليم
وأخت�ي إىل املدرس�ة اإلنجليزية
اجلامع�ي؛ ل�ذا كان لدهيما رغبة قوي�ة يف تعليمنا؛ فأرسلاين
َّ
املتوسطة للحصول عىل التعليم الذي مل يكن بمقدورمها احلصول عليه.

ينحدر والدي من عائلة تش�تغل بالتجارة؛ حيث عمل يف جتارة األرز اخلاصة بعائلته منذ
أن كان مراه ًق�ا .وأصبح�ت هذه حياته كلها ،فهو ال يزال يعم�ل يف نفس التجارة حتى اآلن،
وقد نجح يف تربيتنا وتعليمنا.

كان�ت أم�ي طالبة بارعة جدًّ ا يف املدرس�ة .كان�ت واحدة من أفضل الطالب يف املدرس�ة
الثانوية .يف باكس�تان ،كان لدهيم تصنيفات سنوية ،فكانت يف املرتبة الثالثة عىل مدينة كراتيش
بأكمله�ا يف ع�ام خترجها .كانت لدهي�ا طموحات كبرية كذلك ،ولك�ن مثلام حيدث مع معظم
النس�اء يف باكس�تان ،تزوجت يف وقت مبكر جدًّ ا ،وبدأت يف إنجاب األطفال ،ومل تكن قادرة
عىل االش�تغال بمهنة وحتقيق ذاهتا؛ لذا ،منذ البداية ،كان طموح أمي غري املستغل وإمكانياهتا
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غير املحققة جز ًءا من حياتنا ،فكان علينا أن نك�ون يف مقدمة صفنا الدرايس ،ومل تكن ترىض
ب�أي يشء أقل من ذلك .كان�ت جتتهد معنا للتأكد من أننا نقوم بواجباتنا ونجتهد يف دراس�تنا
بشكل يومي .كنا دائماً ما نحصل عىل  % 200من اهتاممها وتركيزها.
عىل اجلانب اآلخر ،مل يستطع والدي احلصول عىل ٍ
شخصا
قدر كبري من التعليم ،لكنه كان
ً
جمته�دً ا ،يرك�ز يف األمر ،ويؤديه على أكمل وجه؛ لذا كلام كان هناك أم�ر يف حاجة إىل تدخل،
كن�ا نقوم باالتص�ال بوالدي ال�ذي كان يتوىل األمر .وكان أف�راد عائلتنا بالكامل يس�تدعونه
إلصالح منازهلم ،أو حل مشكالهتم أو إصالح عالقاهتم ،أو إصالح أي يشء .كان األصغر
بني سبعة أشقاء ،وكان معرو ًفا بأنه الشخص الذي سيصلح األمور للجميع.

لقد نش�أت يف كنف عائلة ممتدة ،فكان أعاممي يعيش�ون معنا يف نفس املنزل .كانت نشأتنا
ونظرا لنشأيت يف هذه البيئة -حيث
كثريا بطموح أمي وتواضع أيبً .
ممتعة ،وكانت حياتنا متأثرة ً
كنت حما ًطا دائماً بكثري من الناس -فإنني أستمد سعاديت وطاقتي من إحاطة الناس يب.

أكمل�ت تعليم�ي امل�دريس يف باكس�تان ،وحصل�ت على أعىل مع�دل تراكم�ي يف البالد
عندم�ا خترج�ت يف املدرس�ة الثانوي�ة .أردت حينها أن ألتح�ق باجلامعة يف الوالي�ات املتحدة
األمريكية ،ومتنيت احلصول عىل منحة دراس�ية؛ ألن عائلتي مل تكن متلك املال الكايف لتحمل
مصاري�ف الدراس�ة هناك .فتقدمت بأوراقي إىل جمموعة من الكلي�ات .كانت درجايت رائعة،
وكنت أتوقع أنه من الطبيعي أن ُأق َبل يف إحداها وأحصل عىل منحة كاملة .ولكن لس�بب ما،
كثيرا .ولكن يف النهاية قبلتني كلية كبرية يف ل�وس أنجلوس ،جامعة جنوب
واجن�ي الرفض
ً
كاليفورنيا ،وحصلت عىل منحة دراسية كاملة بالفعل.

يف البداية ،درس�ت االقتصاد يف جامعة جن�وب كاليفورنيا ،يف الفرتة من ،1996-1995
مثارا بش�دة يف والية
حيث كان اإلنرتنت عىل وش�ك االنتش�ار .كانت التكنولوجيا موضو ًعا ً
كاليفورنيا آنذاك .لطاملا كنت أحب الرياضيات والفيزياء ،لكنني وجدت نفيس أنجذب نحو
عل�وم الكمبيوتر .وألنن�ي أحببت التخصصني ،قررت أن أتابع دراس�تي فيهام وخترجت بعد
ثالث سنوات ونصف فقط.

ما أول جتربة لك يف جمال األعمال؟
يف عام  1999كانت كاليفورنيا يف ذروة عرص رشكات اإلنرتنت ،وملا خترجت مل أكن أريد
س�وى العمل يف رشكة ناش�ئة .أردت ح ًّقا أن أكون يف منطقة خليج س�ان فرانسيسكو ،حيث
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كان�ت هذه الث�ورة التكنولوجية املثرية .وألنن�ي حاصل عىل درجة يف عل�وم الكمبيوتر ،كان
من الس�هل نس�ب ًّيا احلصول عىل وظيفة مبارش ًة بعد الكلية .بعد بضعة أش�هر انتقلت إىل رشكة
"براينس" ،وكانت رشكة ناشئة يف مرحلة مبكرة جدًّ ا تقع يف سان فرانسيسكو .كان العمل
مهووس�ا بالتعلم .لقد
يف "براين�س" جتربة مثرية وتأسيس�ية يل؛ ألنني حتى ذلك الوقت كنت
ً
كنت ذلك الش�خص الذي جيتهد وحيصل عىل أفضل الدرجات يف املدرس�ة ،وهذا هو اليشء
الوحيد الذي كان هيمني يف احلياة .ثم فجأة وجدت نفيس يف وادي الس�يليكون ،حيث أعمل
يف رشكة ناش�ئة مجعت الكثري من األموال؛ فق�د مجعت الرشكة أكثر من  200مليون دوالر يف
اجلولة األوىل من التمويل .حتى وفق معايري وادي السيليكون ،كان ذلك من أفضل جوالت
االس�تثامر عىل اإلطالق ،وأفضل سلس�لة جوالت استثامر ألي رشكة ناشئة .وكان اهلدف هو
إقامة الرشكة برسعة والطرح األويل ألسهم الرشكة لالكتتاب العام خالل تسعة أشهر فقط.

عندم�ا انضمم�ت إىل «براينس» يف مارس عام  ،2000كان اهلدف هو بدء العمل بش�كل
رسمي يف ديسمرب  ،2000وكانت الرشكة هتدف إىل طرح أسهمها لالكتتاب العام يف ديسمرب
م�ن نف�س العام .آملين يف مجع أموال كثرية وع�دم االضطرار إىل العمل لبقي�ة حياتنا .هذا ما
أخربونا به إلقناعنا باألمر .وقد انتهيت إىل تعلم عدم القيام بأش�ياء كثرية نتيجة هلذه التجربة.
وكان هذا التفكري َب ْل َور ًة «لعقلية بناء الرشكات لبيعها» بالغ السطحية ،حيث ال هيتم القائمون
علي�ه إال بإقام�ة الرشكة برسعة ،دون االهتامم بام إذا كانت األس�س راس�خة بما يكفي أم ال،
فنحن نحتاج فقط إىل إقامتها برسعة وطرح أس�همها لالكتتاب العام؛ ألننا بحاجة إىل كس�ب
الكثري من األموال ،ثم بعد ذلك سنعمل عىل إقامة الرشكة التالية ،عندما حيني الوقت.

كان�ت هذه هي العقلية الت�ي عملنا هبا ،وكثري من األمور التي جتري مل تكن صحيحة؛ كنا
نحقق مكاسب قصرية األجل هلا أرضار طويلة األجل .وعىل الرغم من أوجه القصور يف هذه
ولدي قدرة عىل إطالق العنان ألحالمي .بطريقة ما ،كنا نحاول
التجرب�ة فإنن�ي خرجت منها
َّ
حتقيق املس�تحيل .قال مؤسس�و الرشكة إننا س�نحقق هذا املس�تحيل .وقد قادونا لذلك فعلاً
بفعل كل ما يمكن فعله لتحويل احللم لواقع .لقد كان الطموح داخل الرشكة حده السامء.

أيض�ا كيف أعمل برسعة كبيرة؛ ألن هذه الرشكة كان هدفه�ا االنطالق وطرح
تعلم�ت ً
أس�همها لالكتت�اب العام خالل تس�عة أش�هر فقط .وبالتحديد خالل أش�هر ،قمن�ا بتوظيف
أم�را ال يصدق .ففي
م�ا يق�رب م�ن  300أو  400ش�خص يف وادي الس�يليكون .كان ذل�ك ً
ذاك الوقت كان من املس�تحيل توظيف أش�خاص يف ظل تلك املنافسة الكبرية عىل استقطاب
املوظفني من رشكات ناشئة أخرى .استحوذنا عىل رشكة يف والية فلوريدا وأرمينيا ،وحصلنا
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عىل جمموعة كبرية من العمالء .كان كل هذا منذ بداية عمل الرشكة وحتى  6أشهر.

بعد ذلك ،بالطبع ،جرى تصحيح صغري لألس�واق .كنا تقدمنا باستامرة التسجيل األولية
( )S-1يف هيئة األوراق املالية والبورصات من أجل طرح األسهم لالكتتاب العام .شعرنا أن
ذلك جمرد تصحيح ،وأن األس�واق س�تعود .ولقد عادت فعلاً  ،ولكنها تراجعت مرة أخرى،
ث�م ح�دث تراجع آخ�ر ،وأدركنا أن هذا هو الواق�ع اجلديد؛ ويف النهاية تقبلن�ا فكرة أن طرح
أسهم الرشكة لالكتتاب العام لن حيدث أبدً ا ،وأهنا النهاية هلذا احللم.
لق�د ظللت يف ذل�ك العمل قرابة ثالث س�نوات ،حصلت خالل تلك الفترة تقري ًبا عىل
البطاق�ة اخلرضاء األمريكية ،وبمرور الوقت أصبحت مواطنًا أمريك ًّيا .ذهبت إىل س�تانفورد،
وحصلت عىل املاجستري يف علوم الكمبيوتر؛ ثم راودين فجأة طموح العودة إىل باكستان ،فقد
ش�عرت أنني قضيت ما يكفي من الوقت يف كاليفورنيا والواليات املتحدة ،وقد حان الوقت
عيل أن أكون قري ًبا من أيب وأمي؛
للع�ودة إىل الوطن .فأنا االبن الوحيد؛ لذا ش�عرت أنه جي�ب َّ
لذا عدت إىل باكستان يف  2003ألكون معهام.

بمجرد عوديت إىل باكس�تان ،أسس�ت رشكة تقنية معلومات صغرية ،والتقيت بمجموعة
من األصدقاء الذين كانوا يعملون يف آخر رشكة ناش�ئة عملت فيها .وكانوا يؤسس�ون رشكة
ناش�ئة جدي�دة تدع�ى «ديفاي�س إين وي�ر»( .)Device Any whereكانت رشكة ناش�ئة،
وانضممت إليها يف النهاية كرشيك مؤس�س ثالث ،وكنت مس�ئولاً عن العمليات يف باكستان
بش�كل مبدئ�ي ،ثم اضط�ررت إىل االنتقال مرة أخ�رى إىل الواليات املتح�دة؛ وهناك توليت
اإلرشاف عىل اخلدمات االحرتافية للرشكة من الواليات املتحدة.

علي العودة م�رة أخرى إىل باكس�تان ألن
كان ذل�ك حت�ى عام  ،2008حني ش�عرت أن َّ
وال�دي كان�ا بمفردمه�ا .يف ذلك الوقت كانت األمور غري مس�تقرة إىل حد كبري يف باكس�تان؛
َّ
وأيضا ألبقى هناك حتى تتحس�ن األمور
لذا قررت االنتقال إىل ديب ألكون بالقرب من أهيلً ،
يف باكس�تان وأع�ود مرة أخرى .انضمم�ت إىل مكتب رشكة ماكينزي لالستش�ارات اإلدارية
يف ديب ،وعمل�ت هناك ألربع س�نوات .وطوال تلك الفترة كان طموحي يتأرجح دائماً ما بني
العودة إىل باكستان أو تأسيس عمل جتاري ريادي.

كيف ساعدتك خربتك يف شركة ماكينزي يف أن تصبح رائد أعمال؟
لدي
كان�ت ماكين�زي أفضل طريقة يل لتعل�م إدارة األعامل ،فقد كنت
مهندس�ا ،ومل تكن َّ
ً
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أية خربة يف إدارة األعامل .يف الرشكات الناشئة التي عملت فيها ساب ًقا ،شعرت أنني أفتقر إىل
املعرفة الالزمة إلدارة األعامل .كنت س�أقدم عىل فعل أش�ياء ،لكني مل أكن واث ًقا فيام إذا كانت
هذه األشياء صحيحة أم ال ،وذلك ألنني مل أتدرب عليها .كانت ماكينزي بارعة يف تنمية تلك
أيضا كيفية التواصل
الثقة؛ فتعلمت فيها أن أدرس مش�كالت إدارة األعامل وأحلها .تعلمت ً
نمى ثقتي يف قدريت عىل حل املش�كالت وإجادة القدرة
مع كبار املس�ئولني التنفيذيني؛ وهو ما َّ
عىل التعبري الواضح عن رسالتي بطريقة صحيحة.

متى ظهرت كرمي يف الصورة؟
يف  ،2012ت�م االس�تحواذ على الرشكة الناش�ئة التي ش�اركت فيها وتركته�ا يف ،2008
وكنت أملك أس�هماً فيها .فكس�بت بعض املال ،وش�عرت أن الوقت قد حان للتحرك والقيام
بيشء بمفردي .يف نفس الوقت تقري ًبا ،بدأت أشعر أنه جيب عيل عمل يشء آخر ،وكجزء من
هذا الش�عور والتفكري ،انضممت إىل جمموعة من الباكس�تانيني يف مكتب ماكينزي ديب ،كانت
تعمل عىل فتح مكتب للرشكة يف باكستان.
ونظ�را ألنن�ي كن�ت أفكر يف ترك الرشك�ة عىل أية حال أو العودة إىل باكس�تان ،ش�عرت
ً
أن ه�ذه كان�ت الفرص�ة املثالية ألكون ج�ز ًءا من هذه املب�ادرة؛ لذا انضمم�ت إىل هذا الفريق
عيل إع�داد قائمة بجميع الرشكات التي كان
واجتهدت بام يكفي لفتح مكتب باكس�تان .كان ّ
بإمكان ماكينزي خدمتها هنا.

بدأنا يف إعداد قائمة بأكرب الرشكات يف باكستان .وصنفناها بالرتتيب عىل حسب حجمها،
وكان�ت نتيج�ة هذا العمل صادمة يل متا ًما .مخن كم عدد الشركات التي يتجاوز حجم أعامهلا
امللي�ار دوالر يف باكس�تان يف ذلك الوقت وحتديدً ا يف  !2011كان�ت هناك رشكة واحدة فقط
يتجاوز حجم أعامهلا املليار دوالر .هذا ال يش�مل صناع�ة النفط والغاز ،والتي عاد ًة ما تكون
أكرب قليلاً  .ختيل أن أمة مكونة من  200مليون نس�مة مل تس�تطع أن تنتج إال رشكة واحدة فقط
كثريا ،ولكن حقيقة
قيمته�ا أكثر من مليار دوالر مع األس�ف .مل أكن اًّ
مهتم برق�م املليار دوالر ً
أننا أمة كبرية ومل تقم إال ببناء مؤسسة واحدة كبرية ،يشء حمرج للغاية.

وكثيرا م�ا كنت أم�زح مع ماجن�وس ،صديقي الس�ويدي الذي أصبح فيما بعد رشيكي
ً
املؤس�س يف رشكة كريم ،كيف أن بالده التي يبلغ تعدادها الس�كاين تس�عة ماليني نس�مة قد
بنت رشكات مثل أيكيا ،وفولفو ،وإريكس�ون ،وس�كايب ،وس�بوتيفاي ..والقائمة تطول بام
أفرزته هذه البالد من رشكات .حتى يف الوقت الذي أمضيته يف وادي الس�يليكون ،كنت جتد
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مؤسس�ة جتارية كبرية كل  300مرت ،ولسبب ما يف باكستان ،مل نستطع سوى بناء رشكة واحدة
فقط كبرية بام يكفي.
______

«وقلنا« :لنكتش��ف ما يمكننا فعله» .في ذل��ك الوقت ،لم تكن
لدين��ا أية أفكار .لق��د قلنا فقط« :مهما كان ما س��نفعله يجب
أن يكون ل��ه تأثير كبير بمرور الوقت ،ويج��ب أن يكون ذا معنى.
األمر ال يتعلق بجني المال .فالمال سيأتي .إنه ليس الغاية؛ وإنما
األه��م ًّ
حقا هو تحس��ين حياة الناس ،وإحداث تأثير وبناء ش��يء
يكون في النهاية ً
إرثا لنا في هذا العالم».
______

كثريا عن أجزاء أخرى من الرشق األوس�ط .وهذا سبب انحيازي
وهذا الواقع ال خيتلف ً
للمنطقة وللعامل املسلم .شعرت أهنا أكثر من جمرد مشكلة باكستانية ،وأهنا مشكلة عىل مستوى
املنطقة .كانت هذه حالتي وأنا أفكر يف الرحيل ،وكانت هناك رغبة عميقة بداخيل يف بناء يشء
كبري يف املنطقة وللمنطقة ،كان ذلك هو التفكري الذي مثل نبتة كريم األوىل.

معا يف كرمي؟
كيف بدأت أنت وماجنوس العمل ً
التقي�ت ماجن�وس يف البداي�ة يف ماكين�زي .كنا الش�خصني الوحيدي�ن يف مكتب الرشكة
دارس�ا لعلوم
بالشرق األوس�ط اللذين يعملان يف جمال التكنولوجي�ا .وكان ماجنوس مثيل ً
الكمبيوتر ،كام أنه عمل يف بعض الرشكات الناشئة من قبل ،وبالتايل تم توظيفنا يف أي يشء له
عالقة وثيقة بشكل أو بآخر بالتكنولوجيا يف رشكة ماكينزي.
التقي�ت بامجن�وس مرة أخرى يف  .2012وكان قد مر للتو بح�دث فارق يف حياته ،حيث
خض�ع لتش�خيص طبي بينَّ إصابته بنزيف يف امل�خ ،و ُأخبرِ بأنه قد ال ينجو من�ه .كان عليه أن
خيض�ع لعملي�ة جراحي�ة يف امل�خ ،وقرر أن�ه إذا نجا فإنه سيس�عى إىل أن يصبح م�ا أطلق عليه
ماجن�وس اجلديد أو "ماجنوس  ."2.0حلس�ن احلظ ،نجحت اجلراحة ،واس�تعاد ماجنوس
عافيته مرة أخرى .لكنه أدرك من هذه التجربة أن غايته احلقيقية يف احلياة كانت تتبلور يف بناء
يشء كبري ذي قيمة ومعنى ،من شأنه أن يكون إرثه يف العامل .كان كالنا يف حالة توق لبناء يشء
عظيم ذي تأثري حقيقي.
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ماجنوس متزوج من فلسطينية؛ لذا كان عىل صلة باملنطقة كام كنت؛ لذا قررنا أن نتشارك
وقلنا« :لنكتشف ما يمكننا فعله» .يف ذلك الوقت ،مل تكن لدينا أية أفكار .لقد قلنا فقط« :مهام
كان م�ا س�نفعله جيب أن يكون له تأثري كبير بمرور الوقت ،وجيب أن يك�ون ذا معنى .األمر
ال يتعل�ق بجن�ي املال .فاملال س�يأيت .إنه لي�س الغاية؛ وإنام األهم ح ًّقا هو حتسين حياة الناس
وإحداث تأثري وبناء يشء يكون يف النهاية إر ًثا لنا يف هذا العامل».

مهتما مبجال النقل؟
كيف أصبحت
ًّ
تأثريا يف املنطقة؛ لذا بدأنا النظر يف القطاعات
لقد نظرنا إىل الفرص التي يمكن أن حتدث ً
املؤثرة مثل :الرعاية الصحية ،والتعليم ،باحثني عن يشء يمكن أن يصبح هائلاً  .كنا نعرف أن
هناك فرصة يف قطاع النقل منذ أن كنا نعمل كمستشارين؛ ألننا يف كل مرة نسافر عرب املنطقة،
كنا نجد صعوبة يف إجياد وسيلة نقل مرحية وموثوقة.

وكاستش�اريني ،كن�ا يف الغالب نقيض معظم األيام عىل الطري�ق .كانت هناك دائماً صعوبة
يف العثور عىل ش�خص يقلك من املطار يف الرياض لتوصيلك إىل اجتامعات العمل يف املناطق
األخرى .مل يكن الس�ائقون يعرفون االجتاهات دائماً للمكان الذي تريد الذهاب إليه ،كام كان
متوافرا دائماً ؛ لذا عليك الذهاب إىل ماكينة الرصاف
عليك أن تدفع للسائق نقدً ا وهو ما مل يكن
ً
اآليل للحص�ول على النقدية .لقد كانت عملية صعبة ومعق�دة للغاية ،وكان هذا ما حيدث يف
كل مدينة نذهب إليها؛ لذا كنا نحتفظ بأرقام هواتف س�ائق أو س�ائقني ،حيث نتواصل معهم
ع�ادة بعد اهلبوط يف مط�ارات املدن التي نزورها .وهكذا كان األمر ،لكننا كنا نواجه مش�كلة
حينما ال يكون هؤالء الس�ائقون متاحني ،كن�ا حينها نفقد كل اخليارات الت�ي يمكن االعتامد
عليها ،ونعاين يف التنقل للقيام بأعاملنا.
كن�ا نعلم بوجود هذه الفرصة ،لكننا مل نكن متأكدين من حجمها أو ما إذا كانت جمدية بام
يكفي .فام املجدي يف توفري خدمة سيارات أجرة لألفراد؟ هذا يف األساس ما سنفعله .وعندما
بدأن�ا بالتعم�ق يف األم�ر أدركنا أن النقل الربي به مش�كالت كبرية؛ بل إن�ه منعدم يف كثري من
مدننا .كان سد هذه الثغرة ينطوي عىل فرصة كبرية.

عندما حتدثنا مع بعض السائقني الذين كانوا يقدمون خدمات لنا ،أدركنا أن حياهتم كانت
صعبة جدًّ ا .كانوا يعملون لس�اعات طويلة .ففي ديب أو باكس�تان كان معظمهم يعملون ملدة
 16س�اعة متواصلة .وكانوا يوفرون % 90من األموال التي يتقاضوهنا لريسلوهنا إىل ديارهم
وأرسهم من أجل تعليم أطفاهلم ومس�اعدة األرسة يف املصاريف املعيش�ية .كانوا يعيش�ون يف
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ظروف صعبة للغاية .فكنت جتد جمموعة من األش�خاص يتشاركون غرفة واحدة تضم أربعة
األرسة .فرأينا فعلاً أن هذه الفرصة س�تكون طريقة
أسرِ َّ ة ،بحي�ث يتناوب�ون الن�وم عىل تل�ك
َّ
لتحسين معيش�تهم ،ووجدنا أنه إذا متكنا من البدء يف هذا املرشوع ،فقد ننجح يف خلق فرص
عمل كثرية ،وهو ما سيجعل األمر جمد ًيا بنحو استثنائي.
وهلذا السبب أخذنا هذه الفرصة بجدية أكرب .فكانت حمطتنا األوىل هي ماكينزي؛ الرشكة
االستش�ارية الت�ي عملنا لدهيا .فس�ألنا عام إذا كانت الرشكة س�تنضم لنا كعمي�ل -أعتقد أنه
كان�ت هناك فرتة جتريبية وجيزة ثم انضمت إلينا بع�د ذلك -وهكذا كانت بدايتنا .لقد كانت
معاناتنا اخلاصة كاستش�اريني يس�افران عرب املنطقة هي ما أوصلتنا لرؤية األمر كفرصة كبرية
حمتملة ،ستسمح لنا بخلق فرص عمل كثرية وحتسني حياة السائقني.

كيف تخيلت كرمي يف البداية؟
بدأن�ا العم�ل يف  ،2012وأذكر أنني يف اليوم األول اس�تقللت حافلة من ديب إىل أبو ظبي،
حي�ث كان يقي�م ماجنوس .اجتمعن�ا يف حجرة مكتبه يف املن�زل ،وأول يشء قمنا به هو وضع
القيم اخلمس التي نسرتشد هبا يف كريم .وكنا اخرتنا اسم "كريم" بالفعل ،والذي يعني السخاء
والكرم ،وشعرنا أن هلذا قيمة قوية يف املنطقة ،وقررنا أننا نريد أن نكون كرماء عىل ثالثة أبعاد.

أردن�ا أن نكون كرماء م�ع عمالئنا؛ مما يعني تقديم خدمة عمالء متميزة بنحو اس�تثنائي،
كثريا يف املنطقة .وأردن�ا أن نكون كريمني مع الس�ائقني الذين يعملون معنا،
وه�و م�ا ال جتده ً
وه�ذا يعني أننا س�وف نعتني هب�م ،ليس فقط من خلال منحهم فرصة للعم�ل ،ولكن جيب
أن نعتن�ي هب�م عناية كلي ًة .س�وف نعتني بصحته�م ،وعائالهتم ،وكل يشء آخ�ر حيتاجون إىل
مساعدة فيه.

وأخريا ،كام وضعنا يف اعتبارنا أن نكون كرماء مع زمالئنا العاملني يف كريم؛ وأن نحرص
ً
عىل أن يكونوا رشكاء يف النجاح ،وهنتم بتطورهم املهني ،ونعرض خيارات األسهم يف كريم،
على س�بيل املثال .ومن�ذ ذلك الوقت يكاف�أ العاملون يف كري�م مكافآت جمزية ج�دًّ ا نتيجة ملا
تشهده كريم من نمو.
لق�د وجدن�ا اس�م كريم والقيم�ة التي يمثلها وس�يل ًة لنا لك�ي نكون كرماء م�ع عمالئنا،
والس�ائقني لدينا ،وزمالئنا .وأصبح هذا األمر مبد ًأ أساس� ًّيا يف رشكة كريم ،وهو األمر الذي
قررناه يف وقت مبكر جدًّ ا من حياة هذا النشاط التجاري.
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يف البداية ،كنا نبني خدمة تقوم عىل التعامل فيام بني الرشكات ،نقدمها للرشكات الكبرية.
مل يك�ن لدين�ا تطبيق للمس�تهلكني .مل يكن لدينا خدمة حس�ب الطل�ب .كان لدينا خدمة عىل
ش�بكة اإلنرتنت متكننا من اس�تهداف الرشكات الكبرية ،فقد جربنا بأنفسنا مواضع الشكوى
اخلاصة بتلك الرشكات.

عند تقديم خدمات للرشكات الكبرية ،اعلم أن ً
خطأ واحدً ا هو ما يوضع يف احلسبان عند
احلك�م علي�ك ،إذا صح القول .جيب أن تك�ون دقي ًقا للغاية يف التعام�ل مع طلبات خدمتك.
ربام تكون قد قمت بألف رحلة بش�كل جيد ،ولكن إن فش�لت يف رحلة واحدة مع الش�خص
اخلطأ ،فستدمر هذه العالقة متا ًما؛ لذا كان علينا بناء خدمة موثوق هبا للغاية .لقد أردنا تقديم
مستوى ٍ
عال جدًّ ا من خدمة العمالء ،ومن ثم إذا حدث خطأ ما -وهو غال ًبا ما حيدث يف هذا
املجال -سنس�تجيب باحرتافية بالغة من خالل خدمة العمالء .س�نفعل هذه األش�ياء املميزة
حتى قبل أن يشتكي الناس ،سنبهرهم بخدمة العمالء .لقد بنينا قدرات قوية للغاية يف تقديم
خدمة موثوقة ،وخدمة عمالء استثنائية عالية اجلودة.

كيف تعاملت مع املنافسني الذين دخلوا السوق من اخلارج؟
يف عام  ،2013وبعد تسعة أشهر من بدء عملنا ،أرسل يل أحدهم وص ًفا وظيف ًّيا من رشكة
كثيرا عن أوبر يف ذلك الوقت ،ألننا
أوب�ر يبحث�ون فيه عن مدير عام لفرع ديب .مل نكن نعرف
ً
كن�ا نوفر خدم�ات للرشكات ،ومل نكن نقدم خدمة حتت الطلب عبر تطبيق إلكرتوين .ورأينا
أن مس�تقبلنا عىل جبهة خدمة مع املس�تهلكني سيكون يف ش�كل تطبيق لتقديم خدمتنا حسب
الطلب .عندما س�معنا أن أوبر س�تدخل الس�وق يف املنطقة ،ش�عرنا بطبيعة احلال بقلق بالغ.
ربما كان هن�اك خطر م�ن أن يظل تركيزن�ا منص ًّبا عىل الشركات ،فيام يأخذون فرصة س�وق
املستهلكني الكبرية من حتت أيدينا .كانت أوبر قد مجعت أموالاً كثرية بالفعل يف ذلك الوقت؛
وكان لدهي�ا تطبيق ،وكان�ت تتميز برباعة ال يمكن إنكارها .أما نح�ن ،فلم يكن لدينا تطبيق،
ومل نكن نقدم خدمة حسب الطلب؛ بل وحتى مل تكن جولتنا األوىل من التمويل أغلقت بعد.
كان�ت تل�ك فترة توت�ر بالغ بالنس�بة لنا ،لكن م�ا من يشء مثل املنافس�ة جيعل�ك تتحرك
برسعة .فبدلاً من النوم لس�ت س�اعات يوم ًّيا ،بدأنا النوم لثالث فقط .وقلنا إن علينا إطالق
تطبيق وتشغيله قبل وصول أوبر إىل السوق .وهو ما حدث بالفعل؛ فقد كان تطبيقنا موجو ًدا
على متجر التطبيقات قبل أس�ابيع م�ن وصول أوبر إىل املنطقة .كان تطبي ًقا بس�ي ًطا جدًّ ا ،لكنه
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كان يعمل جيدً ا .ووصلت أوبر إىل ديب بتطبيق أكثر تقد ًما ودعم مايل كبري يؤهلها للقيام بكل
فرصا تس�ويقية أكثر؛ بل إهنم باالس�تعانة
ما يلزم لالس�تحواذ عىل الس�وق .مل يقدم هلم ذلك ً

بقوهتم الرشائية حاولوا جذب سائقينا للعمل معهم حرص ًّيا بنظم حوافز ضخمة .وما حدث
مثريا لالهتامم؛ كان من بني التحديات التي تنطوي عليها منطقة الرشق األوسط
بعد ذلك كان ً

بنيته�ا التحتية؛ ل�ذا مل تكن اخلرائط يف املنطقة دقيقة ،وكثري من هؤالء الس�ائقني مل يكونوا عىل
قدر ٍ
عال من التعليم مثل السائقني الذين ربام عملت أوبر معهم يف الواليات املتحدة؛ مما أدى

إىل سلوكيات كثرية مل تكن متوقعة بالنسبة للرشكة.

______

«كان��ت تل��ك فترة توتر ش��ديد بالنس��بة لن��ا ،لكن ما من ش��يء
ً
فبدال من النوم لست
مثل المنافس��ة يجعلك تتحرك بس��رعة.
س��اعات يوم ًّي��ا ،بدأنا الن��وم لثالث فق��ط .وقلن��ا إن علينا إطالق
تطبي��ق وتش��غيله قبل وصول أوبر إلى الس��وق ،وه��و ما حدث
موجودا على متجر التطبيقات قبل
بالفعل؛ فقد كان تطبيقنا
ً
أسابيع من وصول أوبر إلى المنطقة».
______

ل�ذا ،فعندما ج�اءوا إىل ديب ألول مرة وأطلقوا خدمتهم؛ مل تكن موثو ًقا هبا عىل اإلطالق.
على الرغم من أهنم كانوا يمنحون الناس خصومات هائلة ،ورحالت جمانية ،وكانوا يدفعون
للس�ائقني مبالغ كبرية ،إال أهنم مل يتمكنوا من تقديم خدمة موثوقة ،فكانت األمور جتري عىل
النحو التايل :يطلب العميل رحلة ويتوقع وصول سيارة ،لكن السائق يعجز عن الوصول إىل
مكانك بنحو أكيد؛ ألنه مل يعرف موقعك بدقة .ويف أحيان أخرى يكون الس�ائق يف طريقه إىل
عمي�ل ،لكن يف الطريق يتلقى طل ًبا م�ن عميل آخر ،فيلغي حجزك ويذهب إىل عميله اآلخر.
قد حيدث أي يشء من هذا القبيل ألهنم مل يبنوا خدمتهم بنحو يالئم بيئة املنطقة؛ لذا مل يكونوا
ملمني بواقع املنطقة وغري مستعدين له.

عىل الناحية األخرى ،عىل الرغم من أن تطبيقنا كان بسي ًطا للغاية ،كانت خدماتنا موثو ًقا
هبا متا ًما .فكنا إذا قلنا إننا س�نأيت لك بس�يارة ،كان هذا ما حيدث .س�نأيت إىل موقعك بالضبط،
وس�نأخذك إىل امل�كان ال�ذي تريد الذهاب إليه ،وعندما ال تسير األمور عىل ما يرام ،س�وف
نعوضك بخدمة عمالء رائعة.
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لذا ،يف الس�نة األوىل من املنافس�ة ،كنا نتفوق عىل أوبر بسبب خدماتنا املوثوق هبا وخدمة
عمالئنا .واستنتجنا أننا تفوقنا عليهم يف سنة أخرى ألهنم كانوا ال يزالون يتعرفون عىل املنطقة.
أيضا ،وكنا قادرين
وحين فرغ�وا من التعرف عىل املنطقة ،كنا متكنا من مجع مزيد من األموال ً
عىل املنافس�ة عىل قدم املساواة أكثر .واليوم ،األموال التي مجعناها أقل بكثري من األموال التي
مجعوها؛ لذا ما زال علينا أن نكون عدوانيني ،وأن نحارب برضاواة يف تلك احلرب التنافسية،
وأن نكون مبدعني جدًّ ا لنتمكن من منافستهم.

كيف جمعتم تلك األموال للشركة؟
خلال مسيرتنا ،وجدنا بعض الداعمين األقوياء .كانت جولتن�ا األوىل من التمويل مع

صندوق «إس يت يس فينرشز» ( ،)Saudi Telecom Venturesالذي كان متعاونًا للغاية

عندم�ا أطلقن�ا خدمتنا يف اململكة العربية الس�عودية .بعد ذلك دخلت معن�ا «جمموعة الطيار»

أيضا اس�تطاعت دعمنا وس�اعدتنا يف
كمس�تثمر يف اجلول�ة الثاني�ة؛ وهي جمموعة عائلية قوية ً

تطوي�ر ه�ذا الس�وق .وهكذا ،كان�ت أول جولتين متويليتني لن�ا بقيادة س�عودية؛ ألهنا موقع
املعركة التنافسية الرئيسية مع أوبر.

ثم بعد أن سيطرنا عىل السعودية ،أردنا التوسع يف املنطقة؛ أردنا الدخول إىل شامل إفريقيا،

وإىل مرص عىل وجه اخلصوص .كام أردنا الدخول إىل بالد الش�ام وباكس�تان .يف تلك املرحلة
رأت جمموع�ة «أب�راج كابيتال» -جمموعة األس�هم اخلاصة يف ديب -أن تلك فرصة ملس�اعدتنا

دورا حمور ًّيا
يف التوس�ع يف تل�ك األس�واق .فانضمت إلينا كمس�تثمر ،وق�د أدت املجموع�ة ً
يف دخولنا أس�واق شمال إفريقيا وباكس�تان .ث�م أصبحنا رشكة كبرية بام يكف�ي جلذب اهتامم
املس�تثمرين العامليين .لكن حتى ذل�ك احلني ،كنا رشك�ة صغرية جدًّ ا ،ومل تك�ن املنطقة ذات

أولوي�ة كبرية للمس�تثمر العاملي ،حتى إنن�ا يف كل مرة نتحدث فيها مع مس�تثمرين عامليني ،مل

نكن نلقى اهتاممهم .وكأن لس�ان حاهلم يقول« :يا رفاق؛ رشكتكم صغرية ،وس�وق منطقتكم

صغري».

ويف  2016تقري ًب�ا ،أصبحن�ا رشك�ة كبيرة .كنا ننمو يف الغالب بنس�ب تتراوح بني -20
 % 30ش�هر ًّيا ،ويف وق�ت ما ،ارتفعت خمططاتنا البيانية للتوس�ع وأصبحن�ا رشك ًة كبرية وف ًقا
للمعايير العاملي�ة .مل تصبح كري�م جمرد منصة مهمة للمس�تثمرين العامليني فحس�ب؛ بل إهنم

ب�دءوا يف إدراك الف�رص املوج�ودة يف املنطق�ة ،يف أماك�ن ت�م جتاهله�ا؛ مث�ل مصر .وبدءوا
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يفك�رون يف أن�ه إذا كان بإم�كان رشك�ة مثل كريم أن تكبر يف تلك املنطقة ،ف�إن هذا يعني أن

فرص�ة االس�تثامر اإلقليمية ال يمكن رفضها .وهن�ا انضمت إلينا رشكة التج�ارة اإللكرتونية
اليابانية راكوتني( )Rakutenكمستثمر رئييس يف جولتنا األخرية .ومنذ ذلك احلني جاءتنا
استثامرات من صانع الس�يارات ،دايملر ( ،)Daimlerومن العديد من املستثمرين العامليني
ش�هرا املاضية ،تغريت مالم�ح العمل يف كريم ،حيث حتولت
اآلخري�ن .وخالل االثني عرش
ً
م�ن رشك�ة مملوكة إقليم ًّي�ا بالكامل ،إىل رشكة تضم قائم�ة من املس�تثمرين العامليني ،وما زلنا
مستمرين يف النمو بشكل رسيع.

يف رأيك ،ما أكرث ما مييز كرمي عن أوبر؟
أعتق�د أن النم�و ق�د حدث عىل الرغم من تنافس�نا مع أوب�ر نتيجة لكوننا حمليين للغاية.
فنحن ندرك املنطقة أفضل من الرشكة املنافس�ة ،ونضع احتياجاهتا عىل رأس أولوياتنا .عندما
ذهبنا إىل الس�عودية واكتش�فنا أن معظم الناس يف اململكة ال يملكون بطاقة ائتامن ،أرسعنا إىل
إطالق خيار الدفع نقدً ا؛ مما جعلنا نس�بق املنافس بـتس�عة إىل عرشة أش�هر .وحني وجدنا أن
النس�اء يف املنطقة ال يرغبن يف مش�اركة أرقام هواتفهن مع سائقني غرباء ،أطلقنا خاصية ختفي
أرقام هواتف هؤالء النس�اء حلامية هوياهتن .ال تفعل الرشكة املنافس�ة ذلك ،وبام أهنا مل تدرك
تل�ك النقط�ة؛ فإهنا تعج�ز عن إعطاء األولوية لذل�ك جن ًبا إىل جنب مع العدي�د من الطلبات
األخرى التي ينفرد هبا املستهلكون املحليون.
ح ًّقا لطاملا كانت قصة كريم تتمحور حول قرهبا من احتياجات السوق ،وترتيب أولويات
تل�ك االحتياج�ات قبل املنافس .من املؤك�د أهنم يتعلمون ويقلدون ،لك�ن عادة مع كل ميزة
نطلقها ،نتقدم عليهم بفاصل زمني يرتاوح بني  6-3أشهر؛ مما يمنحنا األسبقية كأفضل منتج
يف املنطقة .ويتيح لنا ذلك املنافسة مع أوبر بأموال أقل؛ لذا إذا حققوا مبيعات يف السوق بقيمة
 100مليون دوالر ،فنحن قادرون عىل منافستهم بـ  30-20مليونًا فقط؛ ألن منتجنا مناسب
توجيها للجامهري من منتجهم .هذا ما نحن عليه اليوم ،ونتواجد اآلن يف
متا ًما للس�وق ،وأكثر
ً
 13دولة.
______

«والي��وم ،نتواجد ف��ي  80مدينة ،ونأمل أن نواصل النمو بنس��ب
تتراوح بين  % 30-20شهر ًّيا .كما يعمل لدينا ما يقرب من نصف
ملي��ون "كابت��ن" ،ونش��عر بالمس��ئولية الكامل��ة لتوفير أس��س
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ً
وأيضا
المعيش��ة لهم ولعائالتهم من أجل عيش حياة كريمة.
لدينا  16مليون مستخدم أو عميل اشتركوا في الخدمة".
______

إن آخر أس�واقنا كانت -بكل فخر -فلس�طني ،ونحن متحمسون جدًّ ا لوجودنا يف مدينة
رام اهلل ،هذا اجلزء من املنطقة ،والقريب جدًّ ا من قلوبنا .واليوم ،نتواجد يف  80مدينة ،ونأمل
أن نواص�ل النمو بنس�ب ترتاوح بني  % 30-20ش�هر ًّيا .كام يعم�ل لدينا ما يقرب من نصف
مليون "كابتن" ،ونشعر باملسئولية الكاملة لتوفري أسس املعيشة هلم ولعائالهتم من أجل عيش
وأيضا لدينا  16مليون مستخدم أو عميل اشرتكوا يف اخلدمة.
حياة كريمةً .

حلسن احلظ ،حدث هذا النمو برسعة أكرب مما كنا نتصور .ونحن ممتنون ألننا كنا يف املكان
املناس�ب يف الوق�ت املناس�ب ،وممتنون للمنافس ،ال�ذي دفعنا للعمل بفاعلي�ة بالغة وطموح
أكرب ،وممتنون جدًّ ا للدعم الذي قدمه كل شخص يف املنطقة لكريم ،ولكل الدعم الذي قدمه
مس�تثمرونا الذين آمنوا بنا ورأوا فرصة يف املنطقة ،وممتنون جدًّ ا للسائقني الذين يعملون معنا
ودعمون�ا؛ ألننا نعمل عىل مس�توى حملي ..ممتنون جدًّ ا لعمالئنا الذي�ن يواصلون دعمنا ألننا
حتفيزا .إهنا حقًّا لنعمة كبرية أن نقطع كل هذا الش�وط هبذا الش�كل
حمليون ،وجيدون يف قصتنا ً
من الدعم؛ لذا نحن ممتنون للغاية.

ما نصيحتك لرواد األعمال الطموحني؟
أعتق�د أن النصيحة األوىل هي العثور عىل الرشيك املناس�ب .فالرحل�ة صعبة ،وهلا ما هلا
م�ن ابتلاءات وحرسات .أعتق�د أنه كان من الصع�ب للغاية القيام بذلك بمف�ردي؛ لذا فإن
نصيحتي األوىل ألصحاب املش�اريع هي العثور عىل ش�خص تتوافق معه يف الرؤية والرسالة،
وتنس�جم معه اجتامع ًّيا للقيام معه بذلك .ابحث عن ش�خص لديك تاريخ مشرتك معه ،ومن
يكم�ل ما ينقصك بش�كل أو بآخر -وهذه احلالة املثىل -ويتامش�ى م�ع قيمك .انظر
ش�أنه أن ِّ
يف ماضي�ك ،وابحث عن األش�خاص الذين قد يتطلعون إىل القيام بشيء مماثل ،لكن ال تبدأ
مرشو ًعا وحدك أبدً ا.
نصيحة أخرى :أعتقد أننا يف بعض األحيان مهووس�ون بام حيدث يف األس�واق األخرى،
وننظر إىل األفكار التي تنجح يف أملانيا ،والتي تنجح يف الواليات املتحدة ،ونتساءل عن أي من
ه�ذه األف�كار يمكن أي ينجح إذا نفذناه يف املنطقة .يف كثير من األحيان عندما نحاول جلب
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ه�ذه األف�كار إىل املنطقة ،نج�د أن املنطقة قد ال تك�ون جاهزة لتنفيذ مثل ه�ذه األفكار فيها.
فأنصح رواد األعامل بقوة بعدم التفكري هبذه الطريقة.

إن كان تركي�زك منص ًّب�ا على فهم وحل املش�كالت املحلية ،فلك كل احلرية يف اس�تمداد
اإلهلام والعلم من احللول التي قد تكون قابلة للتطبيق والتي ربام تكون قد نجحت يف أسواق
أخ�رى ،لك�ن ال جتعل هذه احللول حمور تركيزك .حت�ى يف حالة كريم ،عىل الرغم من أننا ربام
نش�به أوبر أو غريها من حلول النقل األجنبية ،فلو كنا مأخوذين بمس�ألة جلب نفس األفكار
لتنفيذها يف الرشق األوسط كام هي ،لفشلنا يف السـوق بعد السنة األوىل فقط من العمل.

إن الطريقة الوحيدة التي مكنتنا من التنافس بنجاح حقيقي كانت بسبب تركيزنا عىل فهم
حل ملش�كلة اخلرائط .ووجدنا اًّ
املش�كالت املحلي�ة .فقد وجدنا اًّ
حل ملش�كالت اخلصوصية.
ووجدنا حلولاً ملش�كلة تعليم الس�ائقني .ووجدنا حلولاً لكل ما خيص خدمة العمالء .وكل
خصيص�ا للمنطقة كانت
ه�ذه املش�كالت التي حللته�ا لتقديم خدم�ة موثوق هب�ا ومصممة
ً
األس�باب احلقيقية التي أدت الس�تمرارنا ،ول�و كنا قلدنا حلولاً أجنبي�ة تقليدً ا أعمى خلرجنا
من السوق بعد عام واحد.
______

«تحدث مع العمالء .تحدث مع أصحاب المصلحة اآلخرين ،ليس
فق��ط في البداية ،ولكن كعملية مس��تمرة .وافهم باس��تمرار
المشكالت القائمة».
______

ل�ذا ،حتدث مع العملاء .حتدث مع أصح�اب املصلحة اآلخرين ،ليس فق�ط يف البداية،
ولكن اختذها كعملية مستمرة .وافهم باستمرار املشكالت القائمة .تعرف باستمرار عىل حالة
تكون
منتجك من حيث جودة أدائه أو س�وءها .وكل يشء يتعلق بتجربته ،واحرص عىل أن ِّ
جتربة واقعية وج ِّيدة ،وتناسب احتياجات عمالئك.
أم�ا النصيحة الثالثة -وهي ليس�ت مقصورة على املنطقة ،وأكثر عمومي�ة -فحول كيفية
تأس�يس الشركات الناش�ئة وبناء التقني�ات :يف بعض األحي�ان ،كان ما حيدث س�اب ًقا هو أن
تراودنا فكرة .فنأخذ  6إىل 12
ش�هرا إلعداد املنتج ،ثم نتوجه إىل الس�وق .لألس�ف هذه هي
ً
الطريقة التي يتبعها كثريون يف تطوير منتجاهتم وخدماهتم.
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خالل فرتة تأسيس�نا لرشكة كريم ،حلس�ن احلظ ،قرأنا كت�اب  The Lean Startupأو
«الشركات الناش�ئة املرنة» ،وال�ذي يعكس بعض األس�اليب احلديثة الت�ي تتبعها الرشكات
الناش�ئة يف مراحلها األوىل يف وادي الس�يليكون .تتمحور فكرة الكتاب حول دخول الس�وق
م�ع م�ا يس�مونه بمنتج باحل�د األدنى م�ن اخلصائص ال�ذي حيقق رض�ا العمي�ل ،ويتمثل يف
األس�اس يف نم�وذج أويل يعم�ل ويمكنك تطويره برسع�ة بالغة؛ مما قد يضي�ف بعض القيمة
لبعض العمالء ،وإطالقه يف أقرب وقت ممكن ،واالس�تعانة بالتقييامت التي حتصل عليها من
العمالء للتعلم وتعديل املنتج.

كان ه�ذا الكت�اب ذا قيمة كبرية لن�ا ،فعندما أطلقن�ا فكرتنا ،اتفقنا عىل تنفي�ذ منتج باحلد
األدن�ى م�ن اخلصائص الت�ي حتقق رضا العميل .ومنحنا أنفس�نا س�تة أس�ابيع فق�ط من بدء
املرشوع إلتاحة أول رحلة باستخدام تطبيق كريم .يمكنك تطوير أشياء كثرية يف ستة أسابيع.
كان علينا دخول الس�وق بمنتج ش�ديد البساطة .كنا نريد بناء أش�ياء كثرية ،لكن مل يكن لدينا
الوقت الكايف ألننا أعطينا أنفسنا مهلة زمنية مدهتا ستة أسابيع فقط إلطالق املنتج ،وقد مرت
ست سنوات منذ إطالق كريم.
هن�اك بعض اخلصائ�ص الرائعة الت�ي كانت موجودة يف قائم�ة رغباتنا األولي�ة مل ننفذها
بع�د ،ألننا عندم�ا دخلنا الس�وق وأطلقنا اخلدمة؛ بدأ الن�اس يطلبون أش�ياء خمتلفة عن تلك
التي ش�عرنا بأن الس�وق بحاجة إليها؛ لذا فإن النصيحة الثالثة هي الرسعة يف دخول السوق،
واالستعانة بتقييامت العمالء لتحسني املنتج ،وأن تستمر يف التعلم وتعديل املنتج لتصل إىل ما
«منتجا مناس ًبا للسوق» .ستعرف أنك وصلت إىل هذه املرحلة ألن األشياء ستبدأ يف
يس�مونه
ً
النمو بشكل تلقائي دون بذل كثري من املجهود الشاق.

النصيح�ة الرابعة ختص الفري�ق .من الصعب جدًّ ا يف البداية أن تعينِّ األش�خاص؛ ألنك
ال متل�ك املال لتدف�ع هلم رواتب جيدة ،وعمو ًما يعمل األش�خاص اجليدون يف أماكن جيدة،
أيضا ،يف املنطقة ال يوجد لدينا ثقافة العمل يف الرشكات الناش�ئة.
ويتقاض�ون روات�ب جيدةً .
على اجلان�ب اآلخ�ر ،يف وادي الس�يليكون يري�د اجلميع العمل ل�دى الرشكات الناش�ئة .يف
الواقع ،العمل يف وادي الس�يليكون يبث فيك الرغبة يف تأس�يس رشكتك الناش�ئة اخلاصة أو
العمل لدى رشكة ناشئة .أما هنا يف املنطقة ،فام زال هناك كثريون يريدون العمل يف الرشكات
متعددة اجلنس�يات؛ وحتى إذا مل يكونوا يرغبون يف العمل يف رشكات متعددة اجلنس�يات ،فإن
عائالهت�م تري�د منهم ذلك .وهكذا ،يصبح من الصعوبة البالغة جذب أفضل املواهب للعمل
لدى الرشكات الناش�ئة يف املنطقة .ومن ثم ،كان علينا أن نفعل بضعة أش�ياء عىل نحو خمتلف
من أجل جذب األشخاص للعمل لدينا.
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أولاً  ،قررن�ا أن علين�ا ج�ذب أفضل األش�خاص الذين يمكنن�ا العثور عليه�م .وبالنظر
إىل اخلبرة التي اكتس�بناها يف ماكينزي وغريها ،ش�عرنا أننا س�نكون قادرين م�ع ما نملكه من
مؤهالت عىل جذب أفضل املواهب .ولكن مل يكن األمر سهلاً  ،فام أدركناه الح ًقا هو أننا لن
نك�ون قادرين عىل تعيني موظفني ،أو عىل األقل موظفني عىل املس�توى الذي كنا نبحث عنه؛
ل�ذا توقفنا عن التطلع إىل تعيني «موظفين» ،وبدأنا البحث عن «رشكاء يف العمل » .كان هذا
هو أس�لوبنا التوظيفي يف األيام األوىل .فكنا نقول للمرش�ح« :نحن ال نريدك أن تأيت وتعمل
لدينا ،نريدك أن تدخل معنا وتصبح رشيكًا يف هذا العمل .س�نقدم لك خيارات أس�هم .فهذه
أيضا ،فانضم لنا ودعنا ِ
نبن هذه الرشكة م ًعا».
رشكتك أنت ً

لذا أولاً  ،ركز عىل أفضل املواهب؛ ألن يف الرشكات الناش�ئة ال يوجد الكثري من األنظمة
متع�ددة الوظائف ،ومن ثم ف�إن املوظفني األذكياء بالغو األمهي�ة؛ ألن وجودهم هو الفيصل
بني نجاح الرشكة أو فش�لها .ثان ًيا ،استعن باألسهم وبمنهجية منفتحة من أجل جذب أفضل
املواه�ب .ثال ًثا ،ال تستس�لم .بالتأكيد سيس�تغرق األمر وقتًا لضم أفض�ل املواهب لرشكتك،
كبريا يف مس�ار مرشوعك الناش�ئ ،أرجو
لكن عندما جتد
ً
ش�خصا تعتقد أنه س�يحدث فار ًقا ً
أال تتخىل عنه .اطرق بابه عرشات املرات حتى يتوقف هذا الش�خص عن الرد عىل مكاملاتك
اهلاتفي�ة؛ ولكن احرص بش�تى الطرق عىل ضم هذا الش�خص إىل فريقك .عىل س�بيل املثال،
رفض عبداهلل إلياس ،وهو رشيكنا املؤسس الثالث ،االنضامم إلينا ما ال يقل عن ثالث إىل أربع
ش�خصا ما س�يضيف قيمة إىل مرشوعك،
أخريا؛ لذا إذا ش�عرت أن
ً
مرات قبل أن ينضم إلينا ً
فأنت مدين لنفس�ك ولرشكتك الناش�ئة بمواصلة املحاولة لضمه إىل فريقك .ومع ذلك ،فإن
كثريين من القادة لدينا جاءوا من خالل اإلحاالت ،أش�خاص نعرفهم معرفة مبارشة أو غري
مبارشة انضموا للعمل معنا،وهذا مفيد للغاية.

كيف تسري ديناميكية العمل بينك وبني ماجنوس؟
ماجنوس ش�خص رائع ،من الس�هل جدًّ ا العمل معه .أعتقد أن ثمة عاملني مها ما س�هال
العمل بيننا وأد َيا إىل إنجاح رشاكتنا؛ العامل األول هو الثقة املتبادلة .فكل منا يثق باآلخر ثقة
عمياء .كانت الثقة موجودة بيننا قبل تأس�يس كريم ،ولكنها أصبحت أقوى منذ ذلك احلني.
فال يراجع أحدنا يف إجراء اختذه اآلخر .وعىل الرغم من أننا قسمنا املسئوليات فيام بيننا حيث
رك�ز ماجنوس عىل التكنولوجيا ،والعمليات ،وجتربة املنت�ج ،بينام أتوىل أنا اجلوانب التجارية
والتس�ويق ،ومتيي�ز العالم�ة التجارية ،وتطوي�ر األعامل ومجع األم�وال ،فإننا نناق�ش العديد
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من املوضوعات املهمة للعمل ،بش�كل عام ،بش�كل مشترك .هناك ديناميكية حل مشكالت
صحية جدًّ ا بيننا .نحب إجياد احللول م ًعا .وعندما نختلف فإن املس�ئول منا عن هذا املوضوع
هو من يقرر ما ينبغي القيام به.

كما أن كلاًّ منَّ�ا يأيت اآلخ�ر بإفادات منتظمة بش�أن ق�رارات اآلخر ،وق�د تعلمنا ذلك يف
ماكين�زي .فق�د كانت ماكين�زي تتميز بثقافة إف�ادات تقييمية قوية جدًّ ا ،فم�ن وقت آلخر قد
صحيحا ،وقد يو ّلد ذلك نو ًعا من االنفعال والتوتر ،لكننا بعد ذلك
يفعل أحدنا شي ًئا ال يبدو
ً
نح�رص عىل عدم ترك ه�ذا الوضع ليطول .فنناقش كل يشء برصاحة ،ونس�تعني باإلفادات
التقييمي�ة البن�اءة حت�ى نتمكن م�ن إعادة تن�اول ه�ذه األخطاء .وهك�ذا دائماً م�ا يكون حل
مشكالتنا جهدً ا مشرتكًا ،كام أن كلاًّ منا يمد يد العون لآلخر بنحو خاص يف أوقات اإلحباط.
ففي مثل هذه األوقات تتقدم أخوتنا عىل رشاكتنا.

اليشء اآلخر الذي أفادنا بحق هو اكتشاف الغاية من وراء كريم .فبقدر اختالف األماكن
التي انحدرنا منها ،كنا متفقني دائماً عىل الرؤية الش�املة؛ فكالنا كان يس�عى جاهدً ا إلحداث
تأثير كبير ،عىل الرغم م�ن أننا مل نفصح ع�ن ذلك يف البداي�ة .لكن كل من تعام�ل معنا كان
س�يعرف غايتنا تقدير ًّيا؛ لكننا مل نتمرن عىل اكتش�اف جوهر هذه الغاي�ة ومعرفة كيفية التعبري
عنها حتى عامنا الثاين عندما أدركنا أن رشكتنا تنمو برسعة.

كيف ميكن أن تصف رسالة كرمي؟
تتمحور رس�الة كريم حول تبسيط حياة الناس يف املنطقة وبناء منظمة ملهمة رائعة .هناك
ش�قان للرس�الة :الشق األول هو تبس�يط احلياة ،وهذا يعتمد عىل فرضية أن العيش يف املنطقة
أمر صعب ،فأنت تعلم أن عد ًدا منا قد زار أجزاء كثرية من العامل أو عاش فيها ،وهنا يف املنطقة
ت�زداد صعوبات احلياة اليومي�ة باملقارنة بأي مكان آخر .وتتمثل هذه الصعوبات املعيش�ية يف
األس�اس يف كث�رة النفق�ات والطاق�ة املهدرة؛ مما يدف�ع الناس ألس�فل ،وال يتيح هل�م إدراك
قدراهت�م الكامل�ة؛ لذا أردنا تبس�يط حياة األش�خاص حت�ى يتمكنوا من الرتكي�ز عىل األمور
املهمة ح ًّقا ،وإدراك إمكاناهتم.

أما الش�ق الثاين من الرس�الة فهو بناء منظمة ملهمة رائعة .وقد تأتَّى هذا الشق من منظور
أن املنطقة مل تش�هد نجاحات هائلة .فنحن نؤمن بأن املنطقة إذا متكنت من بناء رشكات كبرية
عظيم�ة ف�إن ه�ذا س�يؤدي إىل بناء ٍ
مزيد م�ن الرشكات؛ لذا ن�ود أن نصبح إح�دى الرشكات
القليلة يف املنطقة التي حتقق من النجاح ما حيفز املنظومة الريادية برمتها يف املنطقة ،وهذا يعني
أيضا أننا نؤدي عملنا بنحو ملهم.
ً
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أش�خاصا مؤيدين هلذه
أعتقد ح ًّقا أن رس�الة كريم هي اليشء املميز هلا؛ فقد جذبت كريم
ً
الرس�الة ،ومتحمسين هلا؛ للعمل معنا عىل الرغم من أهنم قد يتقاضون رواتب أقل بنسبة 30
إىل  % 50مم�ا كان�وا يتقاضون�ه يف مكان آخر ،فهذه الرس�الة تخُ رج أفضل م�ا لدهيم؛ ألهنم ال
يفعلون ذلك من أجل املال ،بالتأكيد س�يحصلون على الكثري من املال بمرور الوقت ،لكنهم
يفعلون ذلك لغرض أسمى ،هو حتسني الوضع يف املنطقة.
______

 «لكل ش��خص أس��بابه الخاصة إلنشاء شركة ناش��ئة ،فإذا كان
بإمكان��ك -كرائ��د أعم��ال أو مؤس��س -معرف��ة الغاي��ة م��ن
شركتك الناشئة والتعبير عنها بوضوح ،فإن ذلك سيكون حاف ًزا
لك عندم��ا تواجه مصاعب ،وس��تجذب األش��خاص الذين لهم
نفس التفكير لدعم رس��التك ،وس��تتجلى بس��هولة أكبر كثي ًرا
مما كان س��يحدث لو لم تس��تطع التعبير عنها .أعتقد ًّ
حقا أن
هذه كانت الخلطة السرية وراء نجاح كريم».
______

ما املصادر التي توصي بها رواد األعمال ملواصلة التعلم؟
إذا كن�ت رائ�د أعمال وبدأ عملك حيق�ق أدا ًء جيدً ا ،ف�إن ذلك يوجب علي�ك فعل ًّيا تأدية
أدوار خمتلفة يف مراحل خمتلفة ،ويتحتم عليك التطوير من نفس�ك مع تطور رشكتك الناش�ئة.
أذكر جيدً ا االس�تامع حلديث مؤسس دروب بوكس إذ يقول « :إن األشياء التي جتيد القيام هبا
يف املرحلة األوىل من رشكتك الناش�ئة هي نفس األش�ياء التي تصبح أكرب عائق لك يف املرحلة
التالية» .ورضب مثالاً بنفس�ه ،حيث كان مربجمًا مذهلاً يف البداية .فكتب النس�خة األوىل من
الكود املصدري لدروب بوكس ،وكان عملاً جيدً ا بحق وقتئذ .لكن مع نمو الرشكة ودخوهلا
املرحل�ة الثانية للرشكات الناش�ئة ،أدرك أنه كان مربجمًا بار ًع�ا لدرجة أن هذا أصبح يف الواقع
كبيرا؛ ألنه ال يوجد أحد يمكنه أن يربمج مثله .وهذا يعني فعل ًّيا أن يرشف بنفس�ه عىل
عائ ًق�ا
ً
كل تفصيل�ة يق�وم هبا م�ن يعملون يف تطوير األك�واد الربجمية لدروب بوك�س .أما يف املرحلة
الثاني�ة من نش�أة دروب بوك�س ،فكان عليه أن يتق�دم وأن يكون قائدً ا ،وال س�يام قائدً ا تقن ًّيا،
ملن يعملون يف الربجمة ،بدلاً من إدارهتم إدار ًة تفصيلية يف هذا املس�توى .أعتقد أن األمر نفس�ه
أيضا.
ينطبق عىل مجيع النواحي األخرى ً
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 «بوصف��ك رائد أعم��ال ،إذا كنت ترغ��ب في مواصل��ة النمو في
مج��ال األعمال ،فأنت بحاج��ة إلى التركيز على تطوير نفس��ك
كذلك».
______

لذا بوصفك رائد أعامل ،إذا كنت ترغب يف مواصلة النمو يف جمال األعامل ،فأنت بحاجة
إىل الرتكيز عىل تطوير نفسك كذلك .ما أقوم به شخص ًّيا هو االستامع إىل الكثري من املدونات
الصوتي�ة؛ ل�ذا فف�ي كل مرة أس�افر فيها أو أك�ون عىل الطريق ،ع�اد ًة ما أس�تمع إىل مدونات
صوتي�ة .والتدوين�ات الصوتية التي أس�معها ذات توج�ه تقني ،مث�ل Masters of Scale
لري�د هوفامن مؤس�س لينكد إن .كذلك املدون�ة الصوتية التابعة لرشكة «أندرس�ن هورويتز»
وأيض�ا املدونات
 Andreessen Horowitzجي�دة ج�دًّ ا ،وتعك�س رؤي�ة ناف�ذة جدًّ اً .
الصوتي�ة اخلاص�ة بمجلة هارفرد بيزن�س ريفيو  Harvard Businem Reviewش�ائقة
جدًّ ا .وكذلك أستمع إىل املدونة الصوتية اخلاصة بـ . McKinsey Quarterly

أيضا أن تق�رأ .أحاول الرتكيز عىل الرتاجم والسير اخلاصة ب�رواد األعامل .ومن
علي�ك ً
ًل�اً
السير الت�ي قرأهتا وحازت إعج�ايب فع  ،Made in America :أو «صن�ع يف أمريكا»،
لس�ام والتون ،وهي قصة مذهلة لرائد األعمال األمريكي الذي بدأ من الاليشء يف الواليات
املتحدة ،ليبني ووملارت ،من أس�س بس�يطة وصولاً هبا إىل إمرباطورية عاملية للبيع بالتجزئة؛
إهنا قصة ملهمة جدًّ ا .ويف وقت أقرب ،قرأت كتا ًبا عن أمازون بعنوان The Everything
 ،Storeأو «متجر كل يشء» لرباد ستون .وهناك بضعة كتب أخرى ثاقبة كذلك عىل قائمة
قراءايت؛ لذا ،فإن نصيحتي هنا أن رائد األعامل جيب أال يتوقف عن التعلم أبدً ا.

يف رأيك ،ما عوامل النجاح واإلخفاق يف منظومة الشركات الناشئة يف املنطقة؟
لنبدأ باألش�ياء الفعالة .ديب نفس�ها قصة نجاح كبرية ،فحتى عهد قريب كنا نش�هد هجرة
أفض�ل العق�ول من املنطق�ة ،حيث تذه�ب املواهب الب�ارزة يف املنطقة إىل الغ�رب .أعتقد أن
ديب ق�د خلق�ت وض ًعا قيماً حيد من هجرة هذه العقول ،بل جي�ذب املواهب من داخل املنطقة،
باإلضاف�ة إىل ج�ذب املواهب العاملي�ة .ديب ح ًّقا هي األفضل بني الرشق والغرب بالنس�بة إىل
كثري من الناس مثيل؛ إذ إهنا تتمتع ببنية حتتية اجتامعية ومادية جذابة .وأنا سعيد جدًّ ا بام حققته
ديب وما زالت حتققه للمنطقة بشكل كامل.
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اليشء الثاين ،هو أن روح التعاون بني عنارص املنظومة رائعة للغاية .ورغم صغر منظومتنا
الريادية ،فإن اجلميع متفقون يف أهنم يريدون إحداث يشء مميز ،ويشرتكون يف اإلحساس بأن
تعزي�ز ريادة األعامل س�يؤدي إىل أش�ياء مذهلة يف املنطق�ة .فبداية من ش�خصيات مثل فادي
غن�دور ،إىل داين فرح�ة ،إىل حمم�د العبار ،يش�عر اجلميع باحلماس لوضع ري�ادة األعامل عىل
خارطة املنطقة.

كثريا من املش�كالت يف املنطقة
األمر الثالث الف َّعال -وهذا من باب املفارقات -أن هناك ً
أيضا
حتت�اج إىل حل�ول؛ وه�ذا يعن�ي أن األمور ال تسير على ما يرام .لك�ن هذه املش�كالت ً
ف�رص حقيقية .فكلام زاد حجم املش�كالت ،زادت الفرص .وهك�ذا ،فإن هذه املنطقة زاخرة
ٍ
ختصص معني ،جت�د أن األمور ال
بالف�رص ،وه�ذا أمر مثير .فحني تدخل يف جمال عم�ل ،أو
تسري بالقدر املمكن من السالسة والكفاءة والفاعلية ،وهذا ما خيلق الفرصة لتحسني األمور.
وهكذا ،فإن هذا عامل ف َّعال آخر ،وإن كان بنحو غريب وملتف.

واآلن نتحدث عن عوامل اإلخفاق،؛ يمثل ترشذم املنطقة أحد العوامل املعرقلة للنجاح؛
فاملنطق�ة ختتلف عن الوالي�ات املتحدة األمريكية؛ ففي الوالي�ات املتحدة ،هناك  300مليون
ش�خص يعيش�ون يف ح�دود جغرافية واح�دة ،فمثلاً عند تس�جيل رشك�ة أو فتح مرصف يف
كاليفورني�ا ،س�تتمكن مبارشة م�ن اس�تهداف  300مليون ق�وة رشائية يف الوالي�ات املتحدة
بالكام�ل؛ وه�ذا أمر مذهل .لكن ليس احلال كذلك هنا؛ تتش�كل املنطقة من  22دولة ختتلف
كل منها عن األخرى من حيث درجة التقدم ،والعمالت املس�تخدمة ،والقوانني املعمول هبا.
كذل�ك ،هل�ذه ال�دول االثنتني والعرشي�ن قوات حرس ح�دود وأطر عمل خمتلف�ة .إذن ،فإن
التح�دي الذي يواجه الرشكات التقنية هو كيفية التوس�ع عرب بل�دان املنطقة بأكملها ،يف حني
أن�ه ال يوج�د مربرات لالس�تثامر املطلوب لبناء بعض هذه األس�واق الصغيرة أو النامية .إن
التعقيد اهلائل الذي ينبغي التغلب عليه للعمل يف املنطقة بأكملها جيعل األمور صعبة للغاية.
يفتقر كثري من أجزاء املنطقة -باس�تثناء اإلمارات العربية املتحدة واخلليج إىل حد ما -إىل
جان�ب كبير من البن�ى التحتية الالزمة لبناء ه�ذه الرشكات التي يقوم عمله�ا عىل اإلنرتنت.
فبالنسبة لكريم ،يتطلب عملنا خرائط دقيقة لنتمكن من تسيري العمل ،وأذكر يف عامي 2011
و 2012بينام كنا نطور اإلصدار األول من تطبيقنا ،أدركنا أن خرائط جوجل يف املنطقة ليست
مكتملة أو دقيقة دائماً  .فكثري من املواقع غري موجودة عىل خرائط جوجل ،وبعض املواقع غري
صحيحة باملطلق؛ لذا كان علينا تطوير خرائط خاصة بنا للمنطقة.
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كثريا من األش�خاص يف املنطقة ليس�ت لدهيم بطاق�ات ائتامن؛ لذا كان
وأدركن�ا ً
أيضا أن ً
علين�ا أن نج�د طريق�ة للعمل نق�دً ا .وباملثل ،مل نجد خدمات رس�ائل متامثلة حتى يف س�وقني
خمتلفين من أس�واق املنطق�ة؛ لذا كان علين�ا تطوير خدمة رس�ائل موحدة خاص�ة بنا ،وعدم
االعتماد على رشكات االتصاالت املختلفة يف مجي�ع أنحاء املنطقة .عىل عك�س الغرب ،هذه
اخلدمات األساس�ية ال تتواجد بنحو متس�ق عرب أرجاء املنطقة .وكنتيج�ة لذلك ،ينفق الكثري
م�ن الوق�ت ،واملال ،واجله�د لبناء البنى التحتية األساس�ية والت�ي تعترب ش�ي ًئا مفرو ًغا منه يف
أوروبا والواليات املتحدة عىل سبيل املثال.

أم�ا عامل اإلخف�اق الثاين ،رغم أن تغريه الرسيع ،هو نقص التمويل للرشكات الناش�ئة؛
ولي�س ه�ذا لنقص يف املال يف املنطقة؛ فرءوس األموال التي تُصدَّ ر من داخل املنطقة إىل العامل
أكرب من رءوس األموال التي تدخلها ،لكن أموال املنطقة هذه ال تتدفق إىل الرشكات الناشئة
َثمر يف اخلارج بعيدً ا ع�ن املنطقة؛ ولذلك
املحلي�ة ،فرءوس األم�وال الضخمة يف املنطقة تُس�ت َ
يفش�ل كثري من رواد األعامل والرشكات الناش�ئة يف املنطقة لعجزهم عن مجع األموال .وعىل
الناحية األخرى ،تعلم أنه ال يوجد ما يكفي من املال إلنفاقه عىل األفكار املبتكرة حمل ًّيا ،وهذا
فنظ�را لعدم وجود ما يكف�ي من املال ،فال يوج�د ما يكفي من
ي�ؤمل أكث�ر ،إهن�ا حلقة مفرغة؛
ً
كثريا من أفضل العقول موهب ًة،
النجاح�اتً ،
ونظرا لعدم وجود ما يكفي من نجاحات ،ف�إن ً
يلجئ�ون إىل العم�ل يف الشركات متعددة
الذي�ن كان�وا لينش�ئوا رشكاهت�م الناش�ئة اخلاصةَ ،
اجلنس�يات لتحقيق مس�ار مهني جيد ،ووضع مادي جيد ألنفسهم؛ لذا فنحن ح ًّقا بحاجة إىل
حل مشكلة التمويل.

أم�ا آخ�ر عوامل اإلخف�اق ،فهو نق�ص املواه�ب ،بمعنى أنك إلنش�اء أعمال جتارية عرب
اإلنرتن�ت ،حتت�اج إىل ٍ
كثير م�ن املواهب التقنية ،لكن لألس�ف م�ا زلنا ال نملك م�ا يكفي من
الكليات واجلامعات اهلندسية التي تخُ رج خرجيي هندسة وعلوم كمبيوتر بارعني ،وهي مشكلة
كبيرة ج�دًّ ا ،فاألمر ال يقترص عىل عدم كفاية املواهب؛ بل عالوة عىل ذلك األش�خاص الذين
يتخرج�ون م�ن كلياتنا ،وبعد قض�اء بضع س�نوات يف العمل يف املنطقة ،حيص�ل أفضلهم عىل
عروض من مايكروسوفت ،أو جوجل ،أو فيسبوك ،وينتهي هبم املطاف باالبتعاد عن املنطقة.

واآلن ،بالنس�بة لكري�م ،فإنن�ا نعمل على متكني ٍ
قليل من اهلجرة العكس�ية هل�ذه املواهب
عروضا تقديمية توظيفية متنقلة يف الوالي�ات املتحدة هبدف البحث عن
التقني�ة ،حيث نق�دم
ً
أش�خاص م�ن املنطقة ربام يعملون يف رشكات أمريكية جيدة ،وي�ودون العودة مرة أخرى إىل
املنطق�ة؛ وه�ا هي اخلطة تسير عىل ما يرام .فمدير إدارة اهلندس�ة لدينا كان يعمل يف فيس�بوك
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س�اب ًقا .ومدير إدارة املنتج كان مس�ئولاً تنفيذ ًّي�ا يف «واي كومبينيت�ور» .Y Combinator
هن�اك كثري من األش�خاص اآلخرين الذين انضموا إىل رشك�ة كريم من رشكات مثل جوجل
وفيس�بوك وغريمها ،والذين غادروا الواليات املتحدة وانتقلوا إىل ديب مع عائالهتم ويعملون
اآلن عىل تطوير الرشكة.

ما رؤيتك املستقبلية لكرمي؟
إنن�ا أكرب رشكة يف املنطقة تعمل عرب اإلنرتنت ،وس�وق اإلنرتنت يف املنطقة صغري للغاية؛
فأقل من  % 2مما ينفقه املستهلكون يكون عرب اإلنرتنت .هذا الرقم يف أماكن مثل الصني يصل
إىل  .% 30لكن املنطقة ستش�هد حتولاً
كبريا من جتارة التجزئة التقليدية إىل جتارة التجزئة عرب
ً
اإلنرتن�ت عىل مدار الس�نوات اخلمس أو العشر التالية .ونريد أن نتأكد م�ن أننا قادرون عىل
متكني حتول املنطقة إىل ش�بكة اإلنرتنت بصفتنا أكرب منصة لإلنرتنت يف هذه املنطقة .ما فعلناه
يف الس�نوات اخلم�س املاضية هو بناء ٍ
كثري م�ن البنى األولية األساس�ية الالزمة لبناء رشكات
تعم�ل عرب اإلنرتنت يف منطقتن�ا ،ونرغب يف وضع نامذج أولية هلذه البنى األساس�ية ،ومتكني
اآلخرين من التوسع بشكل أرسع عرب أرجاء املنطقة.

ختيل أنه بإمكانك إنشاء رشكة يف الدار البيضاء باملغرب ،ويف عدد آخر ال حيىص من املدن
دون احلاج�ة إىل تس�جيل عرشين كيانًا قانون ًّيا ،وعرشين حس�ا ًبا مرصف ًّي�ا ،وعرشين مكت ًبا،واهلل يعل�م ع�دد عمليات الدمج بني املنص�ات املفضلة وغري ذلك -بكي�ان قانوين واحد ،مع
إج�راء دم�ج واحد فقط م�ع منصة كريم ،ينبغ�ي أن نكون قادرين عىل متكين�ك من العمل يف
املنطقة بأكملها ،متاما مثلام تستطيع تسيري عملك من مقر ٍ
كيان قانوين واحد يف كاليفورنيا عرب
ً
الوالي�ات املتحدة بأكملها؛ لذا نريد حتديدً ا بناء منظومة يف الرشق األوس�ط ش�بيهة باملنظومة
األمريكية املتعلقة بتفعيل دور اإلنرتنت يف بيئة األعامل .خالل السنوات العرش القادمة ،ينبغي
دورا رئيس� ًّيا يف نقل املنطقة
أن تك�ون «كريم» منصة اإلنرتن�ت املهيمنة يف املنطقة ،التي لعبت ً
إىل عرص اإلنرتنت .وبالطبع ،س�يكون النقل حس�ب الطلب ،وإتاح�ة اخلدمات عرب اهلواتف
كبريا من نش�اطنا ،لكن نش�اطنا التجاري عرب اإلنرتنت س�يكون أوسع نطا ًقا من
النقالة جز ًءا ً
جمرد توفري خدمات النقل حسب الطلب .هذا هو األمل والرؤية األوسع.
يف كريم ،تتمثل رؤيتنا -أولاً وقبل كل يشء -يف بناء مؤسسة راسخة تؤثر يف حياة كل فرد
يف املنطق�ة؛ ل�ذا ينبغي  -بمرور الوقت -أن نؤثر يف حياة كل فرد يف املنطقة .هناك  400مليون
ش�خص يف املنطقة ،وإن ش�اء اهلل س�نؤثر يف حياة كل فرد منهم .ثان ًيا ،ينبغي أن نطور خدمات
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ومنتج�ات مذهلة ب�دلاً من اخلدمات واملنتجات دون املس�توى أو التي ال ترقى إىل املس�توى
العامل�ي .ثال ًث�ا ،جيب أن يك�ون هناك مغزى اجتامعي ل�كل فعل نقوم ب�ه ،وأال نركز فقط عىل
وأخريا ،أصبحنا يف النهاية مصن ًعا للقادة يف املنطقة ،وهكذا
األرباح؛ بل عىل صالح املجتمع.
ً
األشخاص الذين يعملون يف كريم يتعلمون منَّا الكثري ،فيخرجون ليؤسسوا رشكاهتم الناشئة
اخلاص�ة ،أو يتقلدون مناصب قيادية أخرى يف املنطق�ة؛ فمثلام خرجت جمموعة «مافيا بايبال»
م�ن «بايب�ال» (( )Paypalحيث راح الفريق املؤس�س للرشكة يطل�ق رشكات مثل يوتيوب،
ولينك�د إن ،ويل�ب ،وتسلا ،وس�بيس إك�س ،و 500س�تارت أب ،إلخ) ،وعدي�د من رواد
األعمال والق�ادة يف كاليفورنيا خيرجون من أماكن مثل جوجل ،فنحن نحب أن نكون مصن ًعا
للقادة يف املنطقة .إن لدينا رؤية وظيفية ،نأمل فيها أن نطور منصة اإلنرتنت يف املنطقة ،ولكن
من الناحية األكثر تنظيمية ،نريد أن نبني مؤسس� ًة راسخة للمنطقة تقوم هبذه األمور األربعة.
مصدرا
مؤثرا يف املنطقة لقرون قادمة ،حتى بع�د رحيلنا ،نريد أن نكون
ً
نري�د أن نكون ج�ز ًءا ً
للرفاه والرخاء للمنطقة.
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عمر س�دودي ،رشيك مؤس�س لبايفورت ورئيس�ها التنفيذي ،إحدى الرشكات الرائدة
يف تقدي�م خدم�ات الدف�ع عرب اإلنرتن�ت يف الع�امل العريب ،حي�ث تتعامل م�ع آالف التجار،
ويبل�غ حج�م معامالهتا الس�نوية مليارات ال�دوالرات .نجح عمر يف إطالق موقع «س�وق.
ك�وم» يف مصر ليصبح واحدً ا من أعلى  20موق ًعا من حي�ث عدد مرتاديه من املس�تخدمني،
وموق�ع التج�ارة اإللكرتونية رقم واح�د يف مرص .قبل انضاممه إىل "س�وق.كوم" ،ويف أواخر
 2005شارك عمر يف تأسيس رشكة  ،Accelarabia.comوهي أول موقع إلكرتوين لعقد
املقارنات بني القروض الشخصية عرب اإلنرتنت يف الرشق األوسط ،ليبيع أغلبية أسهم الرشكة
إىل رشكة أوراسكوم للتنمية يف  .2006بدأ عمر حياته املهنية يف الواليات املتحدة ،حيث عمل
يف مناص�ب خمتلف�ة ،ل�دى بنوك مثل بنك أوف أمري�كا ،وكاليفورنيا بنك آند ترس�ت ،وصن
ويس�ت ،وذل�ك بعدما أتم دراس�ته للإدارة املالية يف جامع�ة كاليفورني�ا احلكومية وحصوله
عىل ش�هادة مستش�ار مايل من ( NASDالرابطة الوطنية لتجار األوراق املالية) ،كام أنه أكمل
دراسته يف االبتكار والتفكري التصميمي من كلية ستانفورد للدارسات العليا يف إدارة األعامل،
وخترج منها عام  .2018ويشارك عمر بفاعلية يف جمتمع األعامل يف العامل العريب ،حيث يعمل
كعضو يف املجلس االستش�اري للجامعة األمريكية يف القاهرة ،باإلضافة إىل عمله كمستش�ار
يف "فالت 6البز" ( ،)Flat6Labsو"إن  ،)In5( "5وإنجاز الرشق األوسط.
______

مبكرا.
أخربنا قليلاً عن نشأتك واألشياء التي أثرت فيك ً
ولدت يف نيوجرييس يف عام  .1974لدي ش�قيق توءم يشبهني متا ًما ،اسمه أمحد ،وكان له
عظي�م التأثري يف نش�أيت وم�ا أصبحت عليه .إن كان لك ت�وءم أو إن كان لديك إخوة توائم يف
عائلتك أو أصدقائك ،فيمكنك أن تفهم ما أعنيه ،سيكون صديق اللعب لك؛ لذا ،فمنذ سن
أيضا أخت أكرب س�نًّا ،وكانت
كثريا من اخلربات والطموحات م ًعا .لدي ً
مبكرة ،كنَّا نتش�ارك ً
دائماً داعمة لنا.

وال�داي مرصيان ..عندم�ا أمتمت عامي الثاين ،انتقلنا من نيوجرييس إىل مرص وعش�نا يف
اإلس�كندرية حت�ى بلغت الثامنة عشرة من عمري .وقد أ َّث�ر والداي فينا أيام تأثير؛ فقد كانا
رائدي أعامل ،وجعالنا نشارك يف مجيع تعامالهتام التجارية يف سن مبكرة جدًّ ا .أذكر أن والدي
كثيرا .كان دائماً ما
جعلن�ا ندخ�ل جمال أعامل�ه يف االس�ترياد والتصدير والذي مل نك�ن نفهمه
ً
يصطحبن�ا مع�ه إىل مكتب�ه ،واملخزن ،واملصنع ،حي�ث كان هناك دائماً ما نفعل�ه .ودائماً ما كان
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والداي حيكيان لنا عن كيفية إدارة األعامل ،ويرشداننا بتعليامت حول كيفية إنجاز األمور ،بل
يف بعض األحيان جعالنا نشارك فعل ًّيا يف أعامهلام.

لق�د أث�ر ذلك فينا قليًل�اً  ،كوننا كن�ا قريبني إىل هذا احل�د من جمال األعمال .عندما كنا يف
التاسعة ،كان لدينا بالفعل كشك لبيع احللوى أمام مطعم والدتنا يف العجمي ،وكانت منتج ًعا
ش�هريا يف اإلس�كندرية يف ذل�ك الوقت .كنا نشتري احللوى من س�وق مجلة احللوى
صيف ًّي�ا
ً
يف اإلس�كندرية ،وكن�ا نفع�ل ذل�ك مرة واحدة أس�بوع ًّيا ،وذل�ك كي نبيع احلل�وى لألطفال
والعائالت التي ترتاد مطعم أمي ،للتحلية هبا بعد تناول وجباهتم.

وأنا يف الثالثة عرشة انتقل والدي إىل اليونان .كنا نزوره يف فصل الصيف ،وعىل الرغم من
اعتق�اد اجلميع أن قض�اء الصيف يف اليونان يشء رائع ،كانت ل�دى والدي فكرة خمتلفة؛ كان
جيعلنا نعمل يف مصنع املنس�وجات الذي يملكه طوال الصيف ،وكان جيد لنا وظائف مرهقة،
فكنا ننظف ونخزن الش�احنات يف املستودع ،ونقفز عىل الشاحنات ،ونسري مسافة ساعتني أو
ثالث ساعات لتفريغها ببيع ما هبا من بضائع يف األسواق ..كان األمر مره ًقا ح ًّقا.
______

ٌ
دائما ما
طفل صغير؛ كنت
«كنت أكره فع ًلا كل هذا العمل وأنا
ً
أنظر إل��ى أصدقائي وأقول« :لماذا عل��ي أن أعمل بينما ال يضطر
اآلخرون لذلك؟» ،فكان والدي يقول لي« :ستش��كرني على ذلك
ًّ
محق��ا؛ فأنا أش��كره كل يوم .أعتق��د أن هذه
يوم��ا م��ا» .وكان
ً
التنش��ئة ش��كلتني وما تزال تش��كلني إلى اليوم ،لكن لألسف،
لم يعد أبي معنا».
______

كان أيب يشجعنا كل صيف ،ويف كل مرة كنا نعود فيها إليه مل نكن نؤدي نفس العمل؛ بل
كن�ا نق�وم بيشء خمتلف .وقرب الس�نوات األخرية ،كنا ندير أعامل الدفاتر واحلس�ابات ،وكنا
نعد طلبات املس�تلزمات ،حتى إنني تدربت يف مصنع للنس�يج باإلسكندرية لبضعة أشهر كي
أفه�م جوان�ب العمل كاملة؛ إذ كن�ت أرغب يف فهم اجلوانب التقني�ة للعملية الكاملة لتجارة
املنسوجات.
وعندما كنت يف الثامنة عرشة وأعيش باليونان ،كنت أرغب يف االلتحاق باجلامعة هناك،
ولك�ن األم�ر مل ينج�ح؛ لذا عدت إىل مرص ،ودرس�ت بجامعة أس�يوط؛ وذل�ك ألنني عندما
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تقدمت بطلب للدراس�ة يف جامعة اإلس�كندرية مل يتم قبويل ألن درجايت مل تكن مرتفعة .كان
عيل أن أستقل القطار وأقيم بأسيوط ملدة أربعة أسابيع خالل امتحانايت .وتقع جامعة أسيوط
يف صعيد مرص؛ أي بعيدً ا جدًّ ا عن اإلس�كندرية .كنت بعيدً ا عن عائلتي وأصدقائي ،ومل أكن
أع�رف أحدً ا يف جامعة أس�يوط .كانت فرتة صعبة بالنس�بة يل ،لكني أعتق�د أهنا كانت واحدة
م�ن تل�ك التجارب التي تقول فيها لنفس�ك« :هذا ه�و األمر الواقع ،علي�ك أن تتعامل معه،
وتتحمله» ،وعليك أن تتعلم كيفية جماراته.
ّ

وق�د أبلي�ت بلا ًء حس�نًا يف الواق�ع .يف الس�نة األوىل يف اجلامع�ة درس�ت إدارة األعامل.
عيل بعض اليشء ،خاصة أن دراس�تي قبلها كانت يف
كان�ت باللغ�ة العربية ،وكان هذا صع ًب�ا َّ
املدرسة الربيطانية .وبالرغم من ذلك كان حمتوى مواضيع الدراسة شائ ًقا جدًّ ا .درست قانون
األعامل ،واملوارد البرشية ،واالقتصاد واملحاسبة .ح ًّقا أحببت هذه املواد ،لكني مل أحب جتربة
التعلم نفس�ها ،والتي كان معدومة من الناحية العملية .فاألمر برمته يتلخص بنحو أسايس يف
ٍ
كتاب درايس بالكامل تقري ًبا ،وحتفظ معظمه ،ث�م تدخل االختبار وحتاول اإلجابة عن
ق�راءة
أكرب قدر ممكن من أسئلة االختبار .فلم يكن هناك تطبيق ألي مما كنَّا نتعلمه عىل اإلطالق؛ لذا
كنت أطمح دائماً إىل السفر للواليات املتحدة ألحصل عىل تعليمي هناك.

متى كانت أول جتربة أعمال حقيقية لك؟
م�ن املفارق�ات أن هذه التجرب�ة حدثت خالل رحلايت ذها ًبا وإيا ًبا عىل مت�ن القطار بني
اإلس�كندرية وأس�يوط ،حيث كنت ألتقي دائًم�اً بأحد معارف العائل�ة؛ كان رجلاً مهذ ًبا كبري
كبريا .كام تصادف أنه صديق لياسني منصور ،وهو ملياردير مرصي
السن ،وكان رجل أعامل ً
مع�روف ورجل األعامل ال�ذي كان يعمل عىل إدخال ماكدونال�دز إىل مرص يف ذلك الوقت.
يف ه�ذه األثناء ،بدأت رشكة آربيز (سلس�لة مطاعم أمريكية كبيرة) عملها للتو يف مرص .ويف
واحدة من رحالت القطار الطويلة هذه ،التقيت به ،وس�ألني عن حال سير العمل يف مطعم
أم�ي .أجبته بـ «لألس�ف ،لي�س عىل ما يرام .فال يوج�د عدد كاف من املوظفين ،والعمل يف
تراج�ع» .ثم أخربته كذ ًبا قائًل�اً « :إننا نحادث آربيز حول إمكانية اس�تحواذهم عىل املطعم».
فأجاب« :ال ،ال ..ال تفعلوا أي يشء .جيب أن تتحدثوا إىل ياسني أولاً قبل متابعة هذا األمر».
فقلت« :حسنًا ،بالتأكيد».
ح�اول وقتها أن يوصلني بياسين .بالطبع ،يف ذلك الوق�ت مل يكن هناك إنرتنت وال بريد
إلكرتوين .كان ذلك عام  ،1994وكنت يف التاس�عة عرشة من عمري .مر ش�هر ومل حيدث أي
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يشء؛ ل�ذا اتصل�ت به وقلت" :ه�ل تعلم ،األمور أصبحت تسير بجدية مع آربي�ز .فإن كان
مهتم ح ًّق�ا بالرشاكة وحتويل مطعمن�ا إىل ماكدونالدز ،ف�إن الوقت قد حان".
ياسين منصور اًّ
ق�ال« :حس�نًا ،س�أتواصل معه» .وبالفعل بعد أس�بوع ع�اود االتصال وقال« :ياسين مهتم،
ويريد مقابلتك».
______

«غادرت مصر وبداخلي شعور كبير بالفخر .أذكر في اليوم األول
الذي حصلت فيه على جدول محاضراتي من الكلية في جنوب
كاليفورنيا أنني بكيت .ش��عرت فع ًلا أنها كانت الخطوة األولى
في طري��ق حصولي عل��ى التعليم الراق��ي الذي أردت��ه ،والذي
حصلت عليه ألنني دفعت مقابله من مالي».
______

ذهبنا ملقابلة ياسين منصور وحماميه .وبعد ثالثة أش�هر ،حدثت الصفقة وش�اركوا أمي.
حولوا املطعم إىل ماكدونالدز ،ليصبح واحدً ا من أوائل مطاعم سلسلة ماكدونالدز يف الرشق
األوس�ط .حصل�ت وقتها عىل عمولة بقيم�ة  30ألف دوالر .حيث أخ�ذت  15أل ًفا من أمي
ورشيكها ،ومثلها من ماكدونالدز كرسوم مكتشف الصفقة؛ ألنني كنت الشخص الذي نسق
بني األطراف .أخذت هذه األموال وانتقلت إىل الواليات املتحدة.

غ�ادرت مرص وبداخيل ش�عور كبري بالفخر .أذكر يف الي�وم األول الذي حصلت فيه عىل
جدول حمارضايت من الكلية يف جنوب كاليفورنيا أنني بكيت .شعرت فعلاً أهنا كانت اخلطوة
األوىل يف طري�ق حص�ويل عىل التعليم الراقي الذي أردت�ه ،والذي حصلت عليه بعدما دفعت
مقابله من مايل.
كيف كانت احلياة يف الواليات املتحدة ،من ناحية حضور املحارضات وتأسيس عملك؟

عمل�ت بدوام كامل أثناء دراس�تي يف الكلية .وكن�ت حمظو ًظا للحصول عىل منصب ممثل
خدم�ات مالي�ة يف بنك أوف أمريكا .وعلى الرغم من أنني مل أكن أمتل�ك أي خربة مرصفية،
فإنني حصلت عىل درجات مرتفعة يف تقييمهم؛ لذا عرض عيل هذا املنصب.

كن�ت أجته�د وأجتهد يف العمل بينما أحاول تعلم كل يشء خي�ص الوظيفة اجلديدة .بعد
س�تة أش�هر ،حصلت عىل ترقية ألصبح مس�ئول قروض األعامل؛ وكانت وظيف ًة ممتع ًة بحق؛
وذلك ألنه كان عيل حتليل الوضع املايل للرشكات ،وبناء توصيايت عىل ذلك .عليك أن تعمل
كثريا.
دائماً مع البيانات وحل املشكالت؛ األمر الذي استمتعت به ً
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يف كل مرة كنت أتصل فيها بأحد أصحاب األعامل متوس�طة احلجم ،كنت دائماً ما أقول:
«يف بن�ك أوف أمري�كا ،لدين�ا ميزانية بقيمة  10ملي�ارات دوالر إلق�راض الرشكات صغرية
احلج�م هذا الع�ام .هل تريد جز ًءا منها؟» .كانوا يضحكون ويقولون« :نعم بالتأكيد» .وكنت
أرد عليهم« :أوك ،سأكتب شيكًا وأرسله إليك» .ساعدين هذا يف متهيد املوضوع.

ب�دلاً م�ن القي�ام باألعمال التجارية عبر االجتامعات كام كان مس�ئولو ق�روض األعامل
اآلخرون يعملون ،فعلت كل يشء عرب اهلاتف .كنت آخذ الطلب عرب اهلاتف ،وأرسله إليهم
عن طريق الفاكس أو  FedExلتوقيعه .وكنت أحاول دائماً العمل بشكل أكثر ذكا ًء فيام خيص
إدارة الوقت والكفاءة .كنت بالفعل أس�جل س�تة أو س�بعة قروض يف الي�وم .ومل يضع تعبي
هبا ًء ،حيث حصلت عىل ترقية ألصبح أصغر نائب للرئيس املساعد ..يف عمر  24سنة فقط.

وكانت تلك التجربة التي خضتها يف بنك أوف أمريكا تأسيس�ية بالنس�بة يل؛ فقد تعلمت
الكثير ع�ن اجلان�ب التموييل لألعامل التجارية ،كام أهنا س�اعدتني يف صقل ق�دريت عىل إدارة
كثريا
العالق�ات ،باإلضاف�ة إىل مه�ارايت يف املبيع�ات والع�روض التقديمية .وقد أف�ادين هذا ً
عندما انتقلت ألداء أدوار أكرب يف بنوك أخرى مثل مرصف كاليفورنيا بنك آند ترست ،وصن
ويست ،وحتى كل ما قمت به حتى يومنا هذا.

متى قررت االنتقال إىل دبي؟ وماذا فعلت هناك؟
أيضا-
يف ع�ام  ،2004قرر ش�قيقي التوءم -الذي كان يعيش معي يف جن�وب كاليفورنيا ً
املغادرة والذهاب إىل ديب .ملدة عام كامل ،كان يتصل يب بشكل دائم ويقول يل إنني بحاجة إىل
االنتقال إىل هناك ،ورشح يل كيف أن األوضاع تبدو مبرش ًة هناك .ويف السادس من أغسطس
لع�ام  ،2004غ�ادرت الواليات املتحدة ،التي متثل أرض الفرص ،وجئت إىل ديب ،التي أراها
أرض الف�رص اجلدي�دة .عندما وصلت إىل ديب ،مل أكن رأيت قط ه�ذا الكم من الرافعات يف
حي�ايت .فبين كل رافعة ورافعة ،كانت هن�اك رافعة؛ كانت يف كل م�كان .أتذكر أنه يف املنطقة
التي انتقلت إليها يف ديب مل يكن هناك سوى أربعة ٍ
مبان كاملة .لكن يف الوقت نفسه ،كان هناك
 200أو  300مبنى حتت اإلنشاء.
ظلل�ت أبحث عن وظيفة لفرتة من الوقت ،ثم أدرك�ت بعد ذلك أنني مل أغادر الواليات
املتح�دة وكل م�ا أنجزته آليت إىل هنا من أجل وظيفة .قال يل أخ�ي« :انس أمر الوظيفة» .كان
كثري من أصدقائي يتجهون إىل ريادة األعامل ،وكنت قد بلغت الثالثني لتوي .قال أخي« :أنا
أجني مالاً
وفريا ،وسوف أعتني بك» .ليس فقط من حيث الدعم الشخيص؛ وإنام عرض عيل
ً
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أيضا أن يمولني حتى أبدأ عملاً
خاصا يب .لقد كان يش�جعني بقوة داف ًعا إياي للسير يف هذا
ً
ًّ
الطريق.

حتمس�ت بش�دة لب�دء رشكتي اخلاص�ة .كانت املش�كلة الوحي�دة هي أنن�ي مل أكن أعرف
نوع الرشكة التي س�أقوم بتأسيس�ها ،ثم خطرت ببايل الفكرة! لقد كنت مرصف ًّيا يف الواليات
املتحدة لبعض الوقت ،ومع ذلك مل أحصل عىل بطاقة ائتامن أو أي نوع من منتجات اإلقراض
م�ن البن�ك الذي كن�ت أعمل فيه .دائماً ما كن�ت أفعل ذلك عىل موق�ع  Lending Treeيف
الوالي�ات املتح�دة .وأدرك�ت أن�ه -مع كل ه�ذا االزدهار يف س�وق العق�ارات يف اإلمارات
العربية املتحدة ،ومجيع خطط الرهن العقاري ا ُملقدَّ مة -كانت حماولة فهم أس�عار الفائدة التي
كابوسا حقيق ًّيا.
تفرضها البنوك
ً
فق�ررت مواءمة نموذج  Lending Treeبنحو يتناس�ب م�ع املنطقة ،وهو نموذج يتيح
للعملاء يف األس�اس التق�دم للحصول عىل قرض عق�اري عرب اإلنرتن�ت .مل أكن أعرف أي
يشء عن التكنولوجيا؛ لذا س�ألت صدي ًقا قديماً -أمحد موس�ى -وهو مهندس علوم كمبيوتر
عبق�ري ،وق�د اس�تغللت عبقريته عدة م�رات للتفكري م ًعا ح�ول كيفية بناء منت�ج معني .لقد
كان مفيدً ا جدًّ ا يل؛ لذا راحت لقاءاتنا ونقاش�اتنا تتزايد .بعد أس�بوعني طلبت منه املشاركة يف
تأس�يس الرشكة معي ،فتش�اركنا يف تأسيس «أكسيل أرابيا»  Accel Arabiaيف  .2005كان
ذلك بعد س�تة أش�هر من قدومي إىل اإلمارات .وأذكر أن أول يشء أردنا القيام به هو الس�عي
للتواصل مع البنوك ،ولكن مل يكن لدينا خطة وال نعرف كيفية بيع منتجنا هلم.
______

«كنت أصاب بإحباط شديد عندما يقول لي الناس« :هذا األمر لن
ينجح» .ثم بدأت أسألهم« :لماذا؟» .ثم أدركت أن  % 90من هؤالء
ل��م يكن لديهم س��بب وجيه لعدم نجاح األمر .أما نس��بة الـ10
بالمائة الباقين ،فكان لديهم سبب وجيه ًّ
حقا».
______

لق�د بحث�ت يف كثري من كتب ري�ادة األعامل عن أفكار؛ وكانت ه�ذه الكتب مفيدة فعلاً .
إطارا عا ًّم�ا للكيفية التي يمكننا هبا بناء خارط�ة الطريق للمرشوع.
فق�د أعطتن�ي هذه الكتب ً
ٍ
قررنا االعتامد عىل أنفس�نا يف التمويل برأس مال بس�يط ،وتطوير نموذج أويل من املنتج .بعد
ذلك ،عرضنا املنتج الذي نطوره عىل البنوك والرشكاء ،وتلقينا مالحظاهتم ،وقضيت كذلك
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أربع�ة أش�هر يف جتمي�ع أجزاء خطة عم�ل .كنت بحاجة إىل استكش�اف كل قطع ه�ذا اللغز:
ما حجم الس�وق؟ كم من الوقت اس�تغرق العملاء فعل ًّيا يف إجراءات عملي�ة اإلقراض؟ ما
خواص العقارات التي سندعمها؟ كم عدد املطورين؟ كم عدد البنوك؟ كم عدد املنتجات؟

أذك�ر وقته�ا عندما كنت يف ضائق�ة مالية بعدما أنفقت كل املال ال�ذي مجعته يف الواليات
املتحدة أن حاس�ويب الش�خيص توقف عن العم�ل فجأة؛ لذا كان علي أن أنتظر كل يوم حتى
عودة أخي من العمل يف السادسة مسا ًء ألقرتض جهاز الكمبيوتر اخلاص به .وهكذا ،حتولت
صباحا عندما يذهب
للعمل طوال الليل .فكنت أبدأ يف الس�اعة  6مس�ا ًء وأنتهي يف الس�ابعة
ً
إىل عمله كل صباح.

الشيء الوحي�د ال�ذي كن�ت أملكه يف ذل�ك الوق�ت كان ذاك�رة ختزين خارجي�ة حممولة
حصل�ت عليه�ا يف مؤمتر حرضته .ظللت أس�تخدمها حتى اشترت يل أختي جه�از كمبيوتر
حممولاً كهدية لعيد ميالدي .كانت هذه األشياء البسيطة هي ما حافظ عىل استمراري ،خاصة
وأنا مفلس ويف الثالثني من عمري ،وكل من حويل ينظرون إ ّيل ويقولون« :ابحث عن وظيفة.
ابحث عن وظيفة» .كان هلذه اإليامءات عظيم األثر ،وشعرت وكأن اهلل يمد يل يد العون.

وحتدثن�ا م�ع مس�تثمرين ،وكان رده�م مجي ًع�ا علينا أن�ه ما من أح�د س�يتقدم بطلب عرب
اإلنرتن�ت .فالبنوك لن توافق عىل ذل�ك؛ وأن البنوك لن تدفع التكاليف .وكونك رائد أعامل،
ت�راودك حلظ�ة البصيرة تلك ،لكنك ال متل�ك أي بيان�ات أو حالة عمل مثبت�ة إلثبات صحة
فرضيت�ك .فم�ن الطبيع�ي أال يكون رائ�د األعامل واث ًقا متا ًم�ا من تفكيره يف املراحل األوىل.
ناهيك عام يمكنك بناؤه وصياغة حالة عمل قوية له.
كن�ت أص�اب بإحباط ش�ديد عندما يق�ول يل الناس« :ه�ذا األمر لن ينج�ح» .ثم بدأت
أسأهلم« :ملاذا؟» .ثم أدركت أن  % 90من هؤالء مل يكن لدهيم سبب وجيه لعدم نجاح األمر.
أما نسبة  10باملائة الباقني ،فكان لدهيم سبب جيد ح ًّقا .كانوا يقولون« :ألن هذه هي الطريقة
الت�ي تعمل هب�ا البنوك هنا .فهناك ما يس�مى دليل وكالء ،الذين يتقدم�ون بطلبات القروض
للبن�وك نيابة عن األفراد ،ث�م حيصلون عليها» .لقد دجمت املالحظ�ات اجليدة يف خطة العمل
وحاولت إجياد حلول للتحديات عىل أساس املالحظات اجليدة التي حصلت عليها .وظللت
أفكر يف الكيفية التي يمكنني هبا حل هذه املش�كلة ،وكان من ش�أن هذه العملية أن رس�خت
دعائم رشكتنا.
بعد بضعة أش�هر ،كنا مس�تعدين بالنموذج األويل .طرقنا أبواب البنوك ملدة  5أش�هر ،حتى
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أخريا عىل منتجنا .كانت املشكلة أننا مل نملك بعد أي متويل أو أموال لتسويق
وافق أحد البنوك ً
وأخريا ،قدم لنا س�ميح س�اويرس
خدماتن�ا؛ ل�ذا واصلن�ا حماولة إقن�اع املس�تثمرين بالفرصة.
ً
الرئي�س التنفي�ذي لرشك�ة أوراس�كوم للتنمية ،وأحد كب�ار رجال األعمال يف مرص -نصفمليون دوالر ،أسس�نا هبا «أكس�يل أرابيا» .كان ذلك يف الوقت املناس�ب ح ًّقا .وخالل العامني
الالحقني ،حصلنا عىل قروض بقيمة  900مليون درهم إمارايت ( 255مليون دوالر تقري ًبا) ،كام
كان هناك عرشة بنوك تعمل معنا يف اإلمارات العربية املتحدة .كان وضعنا يتحسن بال شك.

ويف عام  ،2008بالطبع ،طحنتنا أزمة االئتامن ونحن يف خضم عملية حصولنا عىل قرضنا
الث�اين؛ فتعث�رت الرشك�ة ،ومل يكن هناك وظائ�ف جديدة يف أي مكان يف العامل ألي ش�خص
خبير يف جم�ال العقارات أو لدي�ه خلفية يف جمال املالية .اضط�ررت لتصفية كل يشء ،ومل يتبق
لدي سوى سياريت.
ّ

كيف دخلت سوق.كوم يف الصورة؟
(س�وق.كوم) كان�ت أح�د رشكائن�ا يف «أكس�يل أرابيا» .عن�د إغالق الرشك�ة بعثت هلم
برس�الة بري�د إلكتروين تقول« :أن�ا يف طريقي لالنتق�ال إىل مرص ،ولن نس�تطيع دعمكم بعد
اآلن» .بع�د مخس دقائق ،اتصلوا يب عرب اهلاتف وحدثني رونالدو مش�حور ،رشيك مؤس�س
والرئيس التنفيذي لس�وق .وأخربين قائلاً « :إنني يف حاجة إىل ش�خص يطلق س�وق يف مرص.
أن�ا يف الس�عودية اآلن ،مل�اذا ال ت ُِعد أربع رشائح عىل باوربوينت حول الكيفية التي س�تدير هبا
سوق يف مرص؟ ثم يمكننا اللقاء بعد ذلك عندما أعود».

بالطبع ،مل أستطع النوم تقري ًبا؛ إذ ظللت أعمل ألربعة أيام متواصلة عىل الرشائح األربع،
ث�م قابل�ت رونالدو؛ وهو أحد ه�ؤالء القادة األبعد رؤي�ة واألقوى جاذبي� ًة الذين يمكن أن
متحمس�ا جدًّ ا إلطالق س�وق يف مرص ،وكذلك
تلتقيه�م ،علاوة عىل أنه ألطفهم مجي ًعا .كان
ً
كنت أنا .عىل الرغم من أن جملس إدارته يف ذلك الوقت قرر عدم إطالق سوق يف بلد جديد؛
بل التوسع يف أسواق السعودية واإلمارات.

ث�م تلقيت مكاملة أخرى م�ن رونالدو يف  .2009أخربين فيها قائلاً « :أنا مس�تعد إلطالق
(س�وق.كوم) يف مصر ،لكنن�ا بحاج�ة إىل القي�ام بذل�ك على الفور» .قل�ت« :أنا مس�تعد».
متوترا يف نفس
وانضممت إىل س�وق يف أغس�طس  .2009شعرت بس�عادة غامرة لكني كنت
ً
الوق�ت؛ إذ مل تك�ن ل�دي خربة يف جمال البيع بالتجزئ�ة أو التجارة اإللكرتوني�ة .ومل أكن واث ًقا
-إىل حد ما -بشأن ما سيحدث .وأعتقد أن كونك «غري واثق» أمر صحي لرائد األعامل؛ ألن
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أيضا إذا كنت ال تزال
هذا ما يبقيك متأه ًبا ومداو ًما عىل االجتهاد .كام أن القصور أمر صحي ً
تثق بنفسك ،ألنه جيعلك تقول لنفسك إنك يف حاجة إىل بذل ٍ
مزيد من اجلهد يف هذه الناحية.

عندم�ا انضممت إىل جمموع�ة مكتوب ،والتي كانت متلك (س�وق.كوم) يف مرص يف ذاك
الوقت ،أخربوين بأن ياهو! ستستحوذ علينا .وانتهى األمر بالرشكة إىل االنقسام ،حيث كانت
ياهو س�تحصل عىل بوابة مكتوب.كوم ،وس�ترتك قس�م التجارة اإللكرتوين ،س�وق ،كام هو.
ومع ذلك ،عش�ت آخر ثالثني يو ًما قبل صفقة التخارج ،وش�هدت كل األمور التي جتري مع
الصفقة من مراجعة للعقود ،وإنشاء حسابات جديدة ،حيث كانت الرشكة تنقسم .لقد كنت
حمظو ًظا جدًّ ا خلويض تلك التجربة بينام كنت أتعلم وأجهز لسوق.

أمضينا مخس�ة أش�هر يف بناء املنتج ،وتأس�يس الرشكة بش�كل قانوين ،وتوظي�ف األفراد،
واحلص�ول على مق�ر ،والتفكري يف خط�ة التس�ويق ،ومن الذي جي�ب علينا ضمه�م إىل فريق
العم�ل ،وم�اذا علين�ا أن نفعل ،وما إذا كنا س�نطلق خاصية امل�زادات ،والت�ي انتهينا إىل عدم
إطالقها ،كيف س�ننترش ونحصل عىل العمالء .كانت هناك نقاش�ات كثرية حول ما سنفعله،
وكيفية إطالقنا لـ«سوق».
أتذكر عندما أطلقنا «سوق» ،كان األمر يسري برسعة كبرية .كان اإليقاع أعىل بكثري مما كنا
نتوقع�ه .مل يك�ن لدينا وقت للتنفس فعل ًّي�ا .كان علينا الركض برسعة ملج�اراة األمور .خالل
األش�هر القليلة الت�ي تلت اإلطالق ،قمنا بالكثري من احلمالت الرتوجيي�ة لبناء الزخم وتنمية
األعمال .كنا س�عداء ح ًّقا بام أحرزن�اه من تقدم عندما ح�دث ما مل يكن متوق ًع�ا ،فجر الثورة
املرصية 25 ،يناير  .2011اليوم الذي غيرَّ مرص إىل األبد.

كن�ا نسير يف االجت�اه الصحي�ح ،وفجأة انقط�ع اإلنرتن�ت! يف اللحظ�ة التي قطع�وا فيها
اإلنرتنت يف  28يناير ،س�ألنا فيام بيننا« :ماذا س�نفعل اآلن؟ س�نقوم بإرس�ال الكتالوجات إىل
خيارا بل أريد فقط إعطاءك
األش�خاص ونتلق�ى الطلبات عرب اهلاتف؟» بالطبع ،مل يكن ه�ذا ً
فك�رة عن طريقة تفكرينا يف تلك الفترة .لقد فاجأتنا الثورة دون مبالغة ،وأصبح علينا معرفة
كيفية التعامل مع هذا الواقع اجلديد .متاسك الفريق جيدً ا وركز عىل حل املشكالت واحلفاظ
على مرونت�ه .وكان لس�ان حاله يق�ول« :هياِ ،
هات ما عن�دك! لقد رأين�ا كل يشء؛ وحتى إذا
سالت الدماء يف الشوارع ،لن نمتنع عن الذهاب إىل العمل».
كان وقتً�ا عصي ًبا للغاية ،فقدن�ا الكثري من الرضوريات ..ففي بعض األحيان مل يكن لدينا
كهرب�اء أو غ�از يف البالد؛ كما سرُ ِ ق جهاز توجيه األلياف البرصي�ة (الراوتر) اخلاص بنا .ويف
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أثن�اء الث�ورة ،مل يتمك�ن العديد من األش�خاص من الق�دوم إىل العمل ،أو مغ�ادرة مبنى مقر
الرشك�ة .مل يك�ن احلفاظ عىل ال�روح املعنوية يف ذلك الوقت باألمر الس�هل .أعتقد أنني كنت
أق�وم ب�دور املهرج ،لفرتة ،فق�د كنت أعمل يوم ًّيا على حماولة رفع معنوي�ات الفريق .يف هذه
األثناء كانت األخبار كئيبة يف الشوارع؛ لذا اضطررت إىل هتدئة الوضع وحماولة جعل األمور
طبيعية يف املكتب بقدر اإلمكان .مل يكن عمالؤنا يبالون بذلك الوضع؛ كانوا يريدون خدمات
سوق .وكان األمر صع ًبا جدًّ ا ،لكن سوق كانت هناك يف كل صباح .أعتقد أن أحد الدروس
التي تعلمتها هو أنه حينام تصعب األمور ،فإن واجبك كقائد هو أن تبقى هادئًا وقو ًّيا دائماً .
______

 «كان وق ًت��ا عصي ًبا للغاي��ة .فقدنا الكثير م��ن الضروريات .ففي
بع��ض األحيان ل��م يك��ن لدينا كهرب��اء أو غ��از في الب�لاد؛ كما
��رق جه��از توجيه األلي��اف البصري��ة (الراوتر) الخ��اص بنا .وفي
ُ
س ِ
أثناء الث��ورة ،لم يتمكن العديد من األش��خاص من القدوم إلى
العم��ل ،أو مغادرة مبنى مقر الش��ركة .لم يك��ن الحفاظ على
الروح المعنوية في ذلك الوقت باألمر السهل .أعتقد أنني كنت
أقوم بدور المهرج ،لفترة ،فق��د كنت أعمل يوم ًّيا على محاولة
رفع معنويات الفريق».
______

تعلمنا العمل وس�ط هذا الوضع واالس�تفادة منه لصاحلنا .فواح�دة من أنجح احلمالت
الرتوجيي�ة التي قمنا هبا يف ذلك الوق�ت كانت محلة  25يناير؛ حيث أطلقنا محلة لبيع القمصان
القطني�ة قصرية األكمام وكل األش�ياء املكتوب عليها باخل�ط العريب عب�ارات متعلقة بالثورة
َعرفوا عىل س�وق تل�ك احلملة قائلني« :إن هذه
املرصية .ويتذكر كثري من األش�خاص الذين ت َّ
هي احلملة التي جعلتني أفكر يف (سوق.كوم) وأشرتي منه شي ًئا» ،وذلك ألن الكثري من هذه
املنتجات مل تكن تُباع يف الشارع.

مل يك�ن هن�اك أي وعي لدى العمالء يف مصر بالتجارة اإللكرتوني�ة يف ذلك الوقت؛ لذا
كثيرا من كل محل�ة أطلقناها .حاولنا توعية املس�تهلك بفوائد التج�ارة اإللكرتونية.
اس�تفدنا
ً
وكان التح�دي ال�ذي نواجهه هو أن�ه مل يكن هناك حافز واضح أو دافع حقيقي لألش�خاص
كي جيروا أي عمليات رشاء عرب اإلنرتنت .فعاد ًة ما تلجأ إىل التجارة اإللكرتونية إلجياد قيمة
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عرب اإلنرتنت ،لكننا مل يكن لدينا ما يكفي من خيارات املنتجات أو تنوعها .وبالتايل ،مع عدم
وجود خيارات أو تنوع أو قيمة ،مل يمكن تقديم وعد بأن العميل سيحصل عىل املنتج املناسب
بالسعر املناسب ويف الوقت املناسب.

لق�د كان دفع الناس إىل التس�وق عرب اإلنرتنت يف مرص يش�كل حتد ًي�ا حقيق ًّيا لنا يف األيام
األوىل .أجرينا أبحاثنا من خالل س�ؤال األصدقاء وأفراد العائلة واألش�خاص الذين نعرفهم
ع�ن آرائه�م يف التجارة اإللكرتونية ،لك�ن مل يكن لدى كثريين منهم إجابة عن هذا الس�ؤال؛
وحدثونا عن التسوق عرب اإلنرتنت من موقعي إيباي وأمازون .لكن مل يكن هناك أي أمل أو
ثقة يف التسوق عرب اإلنرتنت من مواقع حملية.

كن�ا ن�درك أن الرحلة لن تكون س�هلة عندما أطلقنا س�وق.كوم يف س�وق جدي�دة ،لكننا
أيضا العالم�ة التجارية والنجاح الذي حققته س�وق يف اإلم�ارات العربية املتحدة
كن�ا ن�درك ً
واململك�ة العربي�ة الس�عودية .وكنا نعلم أننا نس�تطيع تك�رار بعض هذا النج�اح والتعلم من
كثيرا يف كيفية تقديم
األخط�اء الت�ي وقعت فيها س�وق يف كال الس�وقني .كان علين�ا أن نفكر
ً
اخلدم�ة .كيفية احلصول على العمالء ،وكيفية كس�ب ثقتهم .وكيفية ض�م البائعني والتجار.
وكيفية كسب ثقة املستهلكني يف مجيع املنتجات التي يتم رشاؤها وبيعها عىل املوقع.

رواجا ،بد ًءا من اهلواتف املحمولة .وأذكر
ركزنا عىل تقديم عروض عىل املنتجات األكثر
ً
عروضا مذهلة عىل هواتف بالكبريي ،حققنا س�بعة
أننا يف واحدة من محالتنا التي قدمنا فيها
ً
أمثال تس�جيالت العملاء التي كنا نس�تهدفها .كان هدفنا األس�ايس يف البداية احلصول عىل
أكرب عدد ممكن من املشرتين للتسجيل عىل املوقع .وقدمنا محالت مماثلة ألجهزة آيباد وآيفون،
أيضا.
والتي حققت
كبريا ً
ً
نجاحا ً

ث�م بع�د بضعة أش�هر ،بدأنا نتج�ه بأنظارن�ا إىل رشحية متنامي�ة يف مرص؛ كنا ن�رى صعود
رواد أعمال يعمل�ون خ�ارج فض�اء اإلنرتنت ،حي�ث بدأ الكثير من رواد األعمال املرصيني
يف ابت�كار منتجاهت�م اخلاص�ة أو بيع منتجاهتم على «كيستروك» ( keystrokeوهو برنامج
إلكرتوين للبيع بالتجزئة) .كانت املنتجات التي تنوعت ما بني أوشحة ،ومنسوجات ،ومقاعد
حمش�وة بالفاصوليا املجففة (بني باجز) ،وأقالم ،واكسس�وارات اهلوات�ف وأجهزة الكمبيوتر
املحمول�ة ،تُصنَّ�ع أو تصم�م حس�ب الطلب يف مرص .بالطب�ع كان هن�اك رواد أعامل آخرون
يشترون منتجات باجلمل�ة ويبيعوهنا بالتجزئة؛ تواصلنا معهم عىل فيس�بوك ،حيث يروجون
ملنتجاهتم عادةً .وضممنا كثريين منهم إلينا ،ورسعان ما أصبح مخسون أو أكثر منهم من كبار
البائعني يف سوق.
أعتق�د أن ه�ؤالء البائعين األوائل كانوا من ضمن أس�باب نجاح س�وق يف مرص .فكان
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هناك توافق رباين بيننا .لقد استفاد سوق من وجودهم عىل املوقع ،واستفادوا هم مما أتاحه هلم
س�وق من عرض منتجاهتم عىل اإلنرتنت .الكثري منهم قاموا بتوسيع نطاق أعامهلم وأصبحوا
رشكات كبرية تتكون من عرشات بل ومئات املوظفني منذ ذلك احلني.

كبريا لنا
واصلن�ا بعد ذل�ك بالطبع إضافة جتار التجزئ�ة إىل املوقع؛ وأعتقد أن�ه كان حتد ًيا ً
أن يك�ون لدين�ا جت�ار جتزئة يف البداي�ة ،وخاصة العالم�ات التجارية الكبرى؛ إذ مل تكن تلك
العالم�ات التجاري�ة ترى أي فائدة يف البيع عرب اإلنرتنت .وكثري ممن تواصلنا معهم يف البداية
كانوا متشككني للغاية .حيث أخربونا قائلني« :لقد جربنا بالفعل هذه االسرتاتيجية يف مرص.
ومل نتلق س�وى طلبني أو ثالثة يف ستة أشهر ،مل ينجح األمر ،فاملرصيون ال يشرتون أغراضهم
عرب اإلنرتنت».

كان علينا أن نثبت هلم أننا نس�تطيع توصيلهم بالعمالء الذين يبحثون عنهم ،ونحقق هلم
أيضا بمعدل بطيء،
املبيع�ات التي ينش�دوهنا بام كن�ا نطلقه من محالت .ومتكنا من بناء ثقته�م ً
لك�ن ثاب�ت .بالطبع مل نكن نبيع آالف الوح�دات ،وإنام كنا نبيع باملئات ،لك� َّن مبيعاتنا كانت
تتضاعف أسبوع ًّيا.

كان علينا اختاذ خطوات فعلية وعدم االكتفاء بالوعود اللفظية؛ لذا اشترينا بعض أس�هم
رشك�ة بوم�ا .كن�ا نبيع قميص فريق ك�رة القدم الوطني .وق�د أعددنا مقط�ع فيديو عىل موقع
يوتيوب ،ويف كل مرة يلعب فيها الفريق ويسجل أهدا ًفا ،نُعدِّ ل مقطع الفيديو ،بحيث نضيف
إلي�ه األهداف املس�جلة ،ليصبح مقط ًعا واحدً ا طويلاً  .اكتش�فنا أن الناس يش�اهدون أهداف
املباراة األحدث ،ثم يش�اهدون أهداف املباري�ات األخرى التي لعبها الفريق يف البطولة .ويف
كل م�رة يس�جل الفريق أهدا ًف�ا كنا نضيفه�ا إىل الفيديو ،وخلال بضعة أس�ابيع ،كان مقطع
الفيدي�و ق�د حق�ق  150ألف مش�اهدة .يف ذل�ك الوقت ،كان ع�دد  150ألف مش�اهدة عىل
كبريا.
يوتيوب ،مثل مليوين مشاهدة اليوم؛ كان ذلك رقماً
ً
كانت عالقة العمالء وطيدة بنا عىل اإلنرتنت ،عىل املوقع ،وعىل يوتيوب ،وعىل فيسبوك.
وق�د قمنا بكثري من عمليات تفعيل املس�تخدمني .وانتهى األم�ر ببيع قمصان ماركة بوما أكثر
من التي باعها توكيل بوما نفسه يف مرص .وقد كانت النتيجة مفاجأة لرشكة بوما نفسها .أعتقد
ٍ
إنجاز ما.
أن ه�ذه كان�ت واحدة من أكرب اللحظات التي ش�عرنا فيه�ا أننا يف طريقنا لتحقي�ق
كانت هذه هي الوصفة التي أردنا االستعانة هبا خالل تقدمنا.
أصبحت احلمالت الرتوجيية بالغة األمهية ،س�واء يف العطالت ،أو بطولة كرة قدم ،أو يف
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موسم العودة إىل املدارس .بدأنا بالفعل الرتكيز عىل هذه األحداث وأمهيتها ثم إطالق محالت

تتعل�ق هبا ،وكنا نأيت بالتوريدات والبائعني ونعمل عىل زي�ادة خيارات املنتجات والعروض؛
األمر الذي جذب املزيد من العمالء بدوره .لقد كانت معادلة ناجحة.

خاص�ا خلدمة العمالء يف ذلك الوقت ،لعلمن�ا أن هذه ربام كانت أول
وق�د أولين�ا اهتام ًما ًّ

جتربة هلم مع التجارة اإللكرتونية وس�وق.كوم ،وذلك بالنس�بة إىل كل من البائعني والعمالء

على حد س�واء؛ لذا مل يك�ن بمقدورنا حتمل ترك انطبا ٍع أول س�يئ لدهيم .يف األش�هر القليلة
األوىل ،م�ع كل طل�ب يت�م توصيله ،كن�ا نقدم مفكرة من س�وق.كوم ومكت�وب عليها يدو ًّيا

رس�الة ش�خصية لتهنئ�ة العمي�ل بإج�راء أول عملية رشاء له عبر اإلنرتنت .يف تل�ك الفرتة،

كذل�ك ،كلما وصل البائع�ون إىل نقطة بارزة كاحلص�ول عىل  10آالف طل�ب ،أو بيع 1000

آيباد عىل س�بيل املثال ،كنا نتواصل معهم هاتف ًّيا أو نرس�ل هلم رس�الة بريد إلكرتوين لتهنئتهم

عىل إنجازهم .لقد أردنا إضافة ملسة شخصية ،ونبني هلم أننا مهتمون ح ًّقا هبم ،وأننا ندعمهم.
كثريا يف توعية العمالء .كنا نتصل بالعمالء ونخربهم أن طلبهم قيد الشحن،
لقد استثمرنا ً

وكان علينا أن نخربهم بأن مندوب الش�حن س�يتصل هبم لتس�ليم املنتج ،وأن ثمة احتاملاً أن

يتأخر املندوب ،والتأكد من أن أمواهلم جاهزة (حيث إن معظم الطلبات كانت تتم عرب الدفع
أيضا بالعميل بعد إجراء عملية الرشاء للمتابعة؛ لذا ،كل أس�بوع كنا نتأخر
نق�دً ا) .كنا نتصل ً

قليًل�اً يف العم�ل ،حيث نطل�ب البيتزا للجميع ،ونج�ري بضع مكاملات للعملاء اجلدد .بعد
ذل�ك ،بالطب�ع ،كان العملاء يعاودون االتصال بنا قائلني أش�ياء من قبي�ل« :لقد اتصلتم يب،

لكن�ي كنت مش�غولاً ؛ لذا كان يمكنك أن ترس�ل يل رس�الة بريد إلكتروين ».وهكذا ،تعلمنا
أمورا كثرية.
نحن ً
أيضا ً

بالطب�ع حدث�ت أخطاء ،وق�د كنا حريصني عىل التعل�م منها .كان أف�راد الفريق يف مقتبل

أعامرهم ،وكانوا عىل اس�تعداد كبري للوقوع يف األخطاء والتعلم منها ،واالعتذار عنها ،آملني
أن يسعد العميل بذلك حينئذ .وكانوا يتطوعون بإخبار العميل بأهنم أخطئوا وأهنم سيتولون
العناية باألمر؛ ثم ،بعد ذلك ،حياولون اكتشاف طريقة حلل املشكلة .أعتقد أن ذلك كان عاملاً
حمور ًّيا يف نجاح سوق يف مرص.
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______

إرضاء لي في حيات��ي المهنية كانت
«واح��دة من أكثر التج��ارب
ً
إتاح��ة الفرص��ة للمرش��حين الذين ينحدرون من أس��ر بس��يطة
للحصول على وظيفة أحالمهم».
______

كام بذلنا جهدً ا كبريا يف إجياد املواهب الرائعة وبناء ٍ
فريق جيد .وعقدنا رشاكة مع مؤسسة
ً
تس�مى «التعلي�م من أج�ل التوظي�ف» ،وقمن�ا بتصمي�م برنام�ج درايس مدته ثامنية أس�ابيع
لتعلي�م خرجي�ي اجلامعات التجارة اإللكرتونية بالتعاون مع املؤسس�ة .وق�د تضمن الربنامج

موضوعات اإلدارة ،والتس�ويق ،ووس�ائل التواصل االجتامعي ،وخدمة العمالء واخلدمات
كثريا من الدروس يف األساسيات ،وكان
اللوجيستية .وهكذا ،كانوا يدرسون يف ثامنية أسابيع ً

درسون هذه العمليات.
أفراد فريق سوق هم من ُي ِّ

وق�د أت�اح ه�ذا لفريق س�وق فرصة التدري�س؛ وأفض�ل طريق�ة للتعلم ه�ي التدريس،

حيث يطرح عليك الناس أس�ئلة باس�تمرار ،فيكون عليك أن تعود عليهم بإجابات عن تلك

األس�ئلة .باإلضاف�ة إىل ذلك كنا نحدد األش�خاص الذي�ن نريد توظيفه�م يف فريقنا من هذه

ال�دورات الدراس�ية .وأعتقد أن�ه عىل مر الس�نني ،كان لدينا  1000دارس يف ه�ذا الربنامج،

مل نوظف منهم سوى  100أو .150

كن�ا نقوم بتحدي�د املواهب املحتملة يف هذه الدورات .فبع�د كل فصل كنا نتباحث حول

مالحظ�ة أبداه�ا أحد الدارسين ،ونعرب عن رغبتن�ا يف تعيينه أو تعيينه�ا ،وضمه إىل فريقنا؛

وهك�ذا ،مل نك�ن بحاج�ة إىل طل�ب السير الذاتية ،فبنهاي�ة الربنام�ج الدرايس نك�ون حددنا

بالضبط األشخاص الذين نرغب يف توظيفهم.

واح�دة م�ن أكث�ر التجارب إرض�ا ًء يل يف حيايت املهني�ة كانت إتاحة الفرصة للمرش�حني

الذين ينحدرون من أرس بس�يطة للحصول عىل وظيفة أحالمهم .واليوم ،أرى أن بعضهم قد

ترقوا يف مناصبهم مع نمو الرشكة يف مرص ،بينام ذهب آخرون إىل فرع ديب واستمروا يف النمو
مع الرشكة كمديرين داخل املنظمة.

اس�تمر ذل�ك ملـدة عامين إىل ثالثة أع�وام كن�ا نتعلم خالهلا كيفية توس�يع نط�اق عمـل
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رشك�ة ،وكيفية تزوي�د إمداداتنا وكيفية تعديله�ا؛ فننظر فيام كان ينق�ص معروضاتنا؛ وكيفية
إضاف�ة املزيد من القيمة هنا؛ وكيفية تقدي�م أفضل قيمة للعمالء؛ وكيفية توفري املال .وهكذا،

بدأت كل هذه العوامل تثري محايس ،ليس أنا فقط؛ بل كل شخص يعمل يف «سوق» ،ملا نفعله

وكيف سنميض إىل األمام.

يف النهاي�ة ،بتن�ا أحد املواقع اإللكرتونية التي حتظى بأعىل نس�بة زي�ارات يف مرص  .كام نام

نضجا مع معدل نمو طبيعي
الفري�ق ليصل إىل  300فرد أو نحو ذل�ك .أصبحت األمور أكثر
ً

كل شهر .أصبحت الرشكة مستقرة متا ًما.

كيف بدأت بايفورت؟
يف ع�ام  ،2013اتص�ل يب رونال�دو وق�ال« :اآلن نريد حل مش�كلة الدف�ع عرب اإلنرتنت
يف املنطق�ة .أري�دك أن تع�ود إىل ديب»؛ وذل�ك ألن تطوير عنرص الدفع عبر اإلنرتنت للرشكة
أصب�ح اآلن أولوي�ة قصوى لس�وق .ع َّينا عمر الس�اهي -ذلك القائد االس�تثنائي -كي يتوىل
منصب املدير العام لسوق يف مرص ،لكي أمتكن أنا من الرتكيز عىل مسألة الدفع عرب اإلنرتنت.
وهكذا ،حزمت أغرايض وعدت إىل ديب .كانت هذه ح ًّقا والدة بايفورت.

ب�دأت بايف�ورت يف اإلم�ارات العربي�ة املتحدة ،ث�م أطلقناها يف مرص بعد ش�هرين ،ويف
الش�هر الت�ايل يف اململكة العربية الس�عودية .ويف الس�نوات التالي�ة أطلقناها يف لبن�ان ،وقطر،
واألردن وعمان .واس�تمررنا يف إطالقه�ا يف أس�واق جديدة ملس�اعدة قاعدتنا م�ن التجار يف
التوس�ع يف املنطقة ،ألن الكثري م�ن العالمات التجارية الكربى وجت�ار التجزئة أخربونا بأهنم
ليس لدهيم رشكاء دفع جتاري يف مجيع األس�واق ،وأن هذا مهم بالنس�بة هلم .ش�عرنا أن هذه
إح�دى امليزات التنافس�ية التي جعلتن�ا نتفوق عىل اجلميع يف قطاعن�ا ،إىل جانب موقع الريادة
الذي رس�خنا أنفس�نا فيه يف هذا املجال يف وقت مبكر عن طريق حتول التس�ويق املعتمد عىل
األداء إىل التس�ويق باملحت�وى .ما زلنا نس�تعني بالتس�ويق املعتمد على األداء ،لكن عىل نطاق
صغير ج�دًّ ا ،فح�وايل  % 15 – 10من جمم�وع العمالء املحتملين لدينا يأتون من التس�ويق
املعتمد عىل األداء ،مقابل التسويق باملحتوى.
وعندم�ا أحتدث عن التس�ويق باملحتوى ،فإنني أحتدث عن تقري�ر حالة املدفوعات الذي
يعم�ل عليه فريق التس�ويق لدين�ا كل عام .أصب�ح التقرير املورد الس�نوي القاطع للمجال يف
مجيع اجلوانب املتعلقة بالدفع عرب اإلنرتنت يف العامل العريب بأكمله .وهو يتضمن مواضيع مثل
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تقييم الس�وق بداية من األس�واق املتخصصة املختلفة إىل رؤى املستهلكني النافذة لالجتاهات
العرصي�ة إىل م�ا يشتريه الناس؛ وبم يشترون ،ومن يشتري ،وك�م تبلغ أعامره�م ،وما هي
مستويات دخلهم.

إننا نقدم رؤية ش�املة والكثري من البيانات للرشكات الناش�ئة حتى للرشكات الراس�خة
للعمل عىل خطط أعامهلا والعمل عىل ضبط ميزانياهتا الس�نوية .يمكنك إلقاء نظرة عىل موقع
 ،www.stateofpayment.comوتنزيل هذه التقارير جمانًا.
لق�د واصلن�ا –بالطبع -تطوير منتجن�ا بنا ًء عىل فهمنا مل�ا يريده التجار ،لكننا ش�عرنا أننا
ما زلنا ال نس�اعد الرشكات الناش�ئة بالشكل الكايف .لذا أنش�أنا «فينتك كابيتال» (Fintech
 )Capitalلالس�تثامر يف رشكات الدف�ع الناش�ئة املتقدمة .كام أطلقن�ا تطبيق  STARTيف
اإلم�ارات العربي�ة املتحدة من�ذ أكثر من عام ،والي�وم أكثر من  % 50من جتارنا يس�تخدمون
تطبي�ق  ،STARTال�ذي يأخذ الرشكات منذ بداي�ة تقديم أوراق اعتامدها ،للظهور بش�كل
جت�اري ،لالندماج ،حتى القيام بأوىل صفقاهتا .إننا مل نصل بعد إىل ما نريد حتقيقه باملنتج الذي
أيضا النظر إىل ٍ
نواح أخرى
نقدمه ،لكننا سعداء جدًّ ا باألداء واإلنجازات التي حققناها .بدأنا ً
فيام يتعلق باإلقراض البديل ،وبلوكتشني ،واالستثامر عىل اإلنرتنت.

كيف حافظت على ثقافة الشركة الناشئة مع منو الشركة؟
بينام واصلت بايفورت النمو ،مع وجودها يف س�بعة أس�واق و 120موظ ًفا ،بحثنا مس�ألة
زيادة حجم الرشكة أكثر .يف الوقت نفسه ،بدأنا نواجه بعض التحديات الداخلية والتشغيلية.
كان التواص�ل يتح�ول إىل مش�كلة؛ إذ كان كثير من املوظفين يعملون يف صوام�ع وهم غري
مدركني ذلك .كام رشع كثري من العاملني يرون أن وظائفهم روتينية ،ومل يشعروا بأن املؤسسة
تستفيد منهم بشكل جيد.

ل�ذا ،ملدة ش�هرين ،ب�دأت يف إجراء أبح�اث كثرية حول الس�لوك واهلي�كل التنظيمي .ما
الذي ينجح؟ وما الذي ال ينجح .ما االجتاهات الرائجة من حيث كيفية توسيع نطاق الرشكة
وكيفية إرضاء املوظفني؟ ثم نظرت إىل ما يفعله عديد من رشكات التكنولوجيا ،واستوقفتني
رشكة «زابوس» ( ،)Zapposألهنا كانت واحدة من هذه الرشكات التي تركز عىل الس�عادة
وحمورية العمالء.
وهن�ا بدأت أتعرف على مفهوم «اهلوالقراطية»؛ وهي مدرس�ة فكري�ة جديدة يف اإلدارة
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املؤسس�ية .فب�دلاً من وجود تسلس�ل هرمي مكون من مدير ومرءوسين ،لدي�ك دائرة ذاتية
اإلدارة ،ومجيع أفراد هذه الدائرة متس�اوون .لدهيم ما يس�مونه «راب ًطا رئيس ًّيا» ،وهو شخص
يق�ود الفري�ق من حيث ربط األمور ببعضه�ا ،واالتفاق مع الفريق عىل أش�ياء معينة ،وتنظيم
أفراد الفريق ،لكن الفريق يضطلع فعل ًّيا بأدوار خمتلفة.

تتمثل كيفية عمل اهلوالقراطية يف حتديد الغاية من املؤسسة ،أو القسم أو الدائرة؛ والتعبري
عن الغاية ،البدء يف طرح األس�ئلة حول املس�ئوليات التي من ش�أهنا حتقيق هذه الغاية ،بعدها
ٍ
ُقس�م هذه األدوار عىل األش�خاص
تبدأ يف صياغة
أدوار معينة من هذه املس�ئوليات ،بحيث ت َّ
املحيطين بك .بع�د ذلك ،حتدد خطة عم�ل باإلضافة إىل اجتامع تكتيكي أس�بوعي .فتجتمع
هذه الدائرة م ًعا من أجل مناقشة ما حدث ،واملهام التي يضطلع هبا كل فرد منها ،وكيفية سري
العم�ل ،واألمور التي س�ارت على ما ُيرام ،وما مل يرس عىل غري ما ي�رام؛ واألحداث املفرحة،
واألحداث املحبطة.
يتمي�ز ه�ذا النهج برسعة تكيفه مع التغيري ،فليس هناك حاج�ة إىل إعادة التنظيم أو إعادة
التنسيق مع منهجية اهلوالقراطية .فهذا النهج تطور مستمر للفرد ،وللدائرة ،ولإلدارة استنا ًدا
إىل املتطلبات املحددة للنشاط التجاري يف أي وقت.

يف بايف�ورت ،يمل�ك اجلمي�ع س�لطة اخت�اذ الق�رارات؛ فلا جي�ب عليك احلص�ول عىل
موافق�ة .فب�دلاً م�ن املوافقة ،نج�ري عملية املش�ورة .وهك�ذا ،يطلب املوظفون املش�ورة من
أصح�اب املصلحة اآلخرين ،الذين قد يتأثرون بالقرارات ،س�واء كانت هذه القرارات مالية
أو تش�غيلية أو متعلق�ة ب�األداء ،فبدأنا نرى أن أف�راد فريق العمل يتحدث�ون أكثر مع بعضهم
ٍ
البعض ،ويقضون طو ًعا وقتًا أطول يف الرشكة؛ وقد قلت
البعض ،ويس�تمعون أكثر لبعضهم
االحتكاكات بينهم؛ وتصدينا فعل ًّيا لكثري من التحديات التي كانت تواجهنا.

بالطب�ع ،هل�ذا األمر مزاياه وعيوبه ،ش�أنه ش�أن أي يشء آخر .فكان م�ن ضمن عيوبه أن
األف�راد كان�وا يتداخل�ون يف دوائر كثيرة يف بعض األحيان .ه�ذا أبعده�م -إىل حد ما -عن
مس�ئولياهتم األساس�ية .ويف بعض األحيان ،إذا مل يعجب ش�خص ما بعمله األس�ايس ،كانوا
هيرب�ون من هذا العم�ل ويذهبون إىل دائرة أخرى .عندما اكتش�فنا ذلك ،جلس�نا مع كل فرد
لنتح�دث معه قائلني« :إذا مل تكن حتب دورك ،فلحس�ن احلظ ،يمكنك إعادة تش�كيل ذاتك،
لكن السؤال هنا هو :كيف يمكنك إعادة تشكيل ذاتك مع االستمرار يف إضافة قيمة مساوية
أو أكث�ر مل�ا تدفعه لك الرشك�ة من راتب يف نفس الوقت؟» متكن بع�ض الناس من خلق قيمة
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أكرب بالفعل ،لكن بعضهم اآلخر مل يستطع وترك الرشكة .ليس عىل الفور بالتأكيد ،فقد تركوا
دائرهت�م أولاً  ،ث�م حاولوا العث�ور عىل طريقة إلع�ادة خلق قيمة ،وعندم�ا مل جيدوها ،غادروا
الرشكة.

بعد ذلك ،بالطبع ،وبعد مرور عام ،بدأنا ننظر إىل طرح أسهمنا لالكتتاب العام كجزء من
جمموعة سوق ،وامتدت تلك املناقشة إىل عدد من املستثمرين املهتمني؛ وهذه قصة االستحواذ
على جمموعة س�وق م�ن قبل أم�ازون ،بام يف ذل�ك بايفورت .وق�د أعيد التس�ويق لبايفورت
باعتبارها رشكة مملوكة ألمازون.
______

حالما .فكل ش��يء
«في رأي��ي يجب على رائد األعمال أن يكون
ً
يبدأ بحلم ،لكن إذا لم تتصرف على أس��اس ه��ذا الحلم ،فإنه
أبدا .فأنا آتي بأفكار كل يوم ،لكني ال أعمل على أي
ل��ن يتحقق ً
منها ،وبالتالي أنس��اها بعد عش��ر دقائق ،ما لم أكتبها وأهتم
بمتابعة تنفيذها».
______

ما أهم صفات رائد األعمال؟
يف رأي�ي جي�ب عىل رائد األعامل أن يكون حا ًملا .فكل يشء يبدأ بحلم ،لكن إذا مل تترصف
على أس�اس هذا احللم ،فإنه ل�ن يتحقق أبدً ا .فأنا آيت بأفكار كل ي�وم ،لكني ال أعمل عىل أي
منها ،وبالتايل أنساها بعد عرش دقائق ،ما مل أكتبها وأهتم بمتابعة تنفيذها.
إن حلظ�ة إبصار الفكرة تش�كل نو ًعا م�ن الدافع املحرك لرائد األعمال؛ وحني تظل تلك
الفك�رة ختطر ببالك مرة بعد أخرى ،فيجب أن تس�تمع إليه�ا ،وأن تكون حم ًّبا لالطالع .جيب
أن تقودك هذه الفكرة إىل البحث ،واللجوء إىل خرباء الصناعة ملعرفة املشكالت التي يمكنك
حلها بفكرتك هذه .إذا مل حتل فكرتك مش�كلة ما ،فهي ليس�ت فكرة عمل بحق .وإذا كانت
املش�كلة التي هتدف فكرتك إىل حلها بس�يطة جدًّ ا أو غري متكررة ،فلن يتحمس أي ش�خص
لفكرتك.

ثم عندما تبدأ يف بلورة الفكرة ،وتؤمن بأن هناك ما يمكنك إنجازه هبذه الفكرة ،فهذا هو
الوق�ت التي تظه�ر فيه القدرة عىل الصمود ،فال تستس�لم ،بل إذا كنت تؤم�ن ح ًّقا بفكرتك،
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فات�رك كل يشء خلف�ك .أحيانًا يكون األمر صع ًب�ا جدًّ ا ،خاصة أن مجيعنا لدينا مس�ئوليات.
فجميعن�ا علينا فواتري ينبغي أن نس�ددها ،وعلينا إجيارات علين�ا أن ندفعها .يف بعض األحيان
ٍ
كبريا.
يكون التمسك بالفكرة -يو ًما بعد يوم -إىل أن تقف عىل
أرض صلبة أو تفشل حتد ًيا ً
ش�اعرا
كثريا للدرجة التي س�تجعلك تس�تيقظ كل صباح
ً
يف الواقع ،س�تخفق يف البداية ً

بالتعب واإلرهاق ،لتتس�اءل يف نفس�ك عن جدوى ما جتريه من مكاملات ،وجدوى ما حترضه

م�ن اجتامعات ،وحتى جدوى الذهاب إىل العمل .ثم يف يوم من األيام س�يعرب لك أحدهم
ع�ن اهتاممه بفكرتك ،وحياول جتربتها .من هذه النقطة ،س�ينتقل الفش�ل إىل نجاح صغري ،ثم
صغريا يليه
نجاحا ثال ًثا
باملثابرة يأيت النجاح الصغري بنجاح آخر صغري .ويف اليوم التايل ،حتقق
ً
ً

نج�اح أكرب قليلاً  ،وهلم جرا .إهنا عملي�ة ،لكنها ال ختلو من العثرات واإلحباطات ،وهو أمر
طبيعي بالنسبة لرائد األعامل.

س�تواجه بعض اإلخفاقات ،وهكذا ستس�تمر يف التعلم .جيب عىل رائد األعامل أن يكون

فانس األمر ،وذلك ألن الغرور يدفع الناس إىل الفشل؛
عمل ًّيا دون غرور .فإن كنت
مغروراَ ،
ً

إنه يصم آذانك عن االس�تامع إىل اآلخرين .ونصيحتي للش�خص املغرور أن يستمر فيام يفعله
وعدم ترك وظيفته النظامية.

أيضا أن تكون واس�ع احليل�ة؛ جيب أن تتعلم الكثري .جي�ب أن تأخذ بعني االعتبار
علي�ك ً
ٍ
شعار للرشكة ،وكيف تقوم بكتابة خطة العمل ،وكيف تصمم نموذج
كيف ومتى حتصل عىل
إطارا شبك ًّيا ملنتجك،
العمل ،كيف تعد توقعات مالية لرشكتك ملدة مخس سنوات ،كيف تضع ً
واالستعانة بخربتك ،وربام تنفيذ نموذج أويل.

ما رأيك يف املوازنة بني العمل واحلياة؟
قصريا ،وإنام ماراثون .لألسف ،يعتقد كثري من رواد األعامل
ريادة األعامل ليس�ت س�با ًقا
ً
قصريا؛ يظنون أهنم س َي ْعدون ملسافة  100ميل ليجدوا بعدها األرض
أن األمر ليس إال سبا ًقا
ً
املوعودة .لكن الواقع أن األرض املوعودة أبعد من ذلك بكثري .
إن املوازن�ة بين العمل واحلياة صعبة جدًّ ا عىل رائد األعمال ،لكن من الرضوري جدًّ ا أن
تفر لتعيد ش�حن طاقتك والتخلص من التوتر .فإذا كانت لديك عائلة ،فاقض بعض الوقت
معها ،أو اقض بعض الوقت مع أصدقائك ،أو حتى اذهب إىل الشاطئ مع كتاب؛ أو اقفز يف
محام سباحة واستمتع ببضع ساعات يوم ًّيا.
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م�ن األمهية البالغة أن حتافظ على إجيابية تفكريك؛ عليك أن تعت�اد التعامل مع األمل .فأي
ش�خص يش�ارك يف سباق ماراثون ،غال ًبا ما يتعب من امليل الثاين ،وما زال عليه العدْ و خلمسة
أيضا .يف
وعرشين ميلاً أخرى .عليك أن تتعلم كيفية التعامل مع األمل ،بل جيب أن تستمتع به ً
بعض األوقات يكون الكفاح يف حد ذاته جمدً ا .كام يقولون.
______

«كون��ك رائد أعمال ،عليك أن تدير وقتك بش��كل س��ليم .عليك
أن تح��دد أولويات��ك ،وأن تس��تمر في س��ؤال نفس��ك عن مدى
أهمي��ة كل ش��يء؛ فإذا ُدعيت لحض��ور اجتماع م��ا ،فعليك أن
ًّ
مهم��ا ،وعن القيمة
تس��أل نفس��ك عما إذا كان ه��ذا االجتماع
التي س��يضيفها إليك أو إلى المؤسس��ة التي تعم��ل لديها ،أم
أنه من األفضل قضاء الوقت في العمل ثم العودة إلى المنزل
وقضاء الوقت مع عائلتك».
______

ه��ل ميكن��ك أن تذك��ر ال��دور الذي تنه��ض به األس��رة يف جناح��ك ويف حي��اة رواد
األعمال بشكل عام؟
كان�ت زوجت�ي هي رشيك�ي الصام�ت يف رحلتي مع ري�ادة األعامل .قابل�ت زوجتي يف
 ،2010يف مصر قب�ل الث�ورة مبارشة .وهي تركي�ة ،وكانت تعمل عىل مشروع ُمقام يف مرص
يف ذل�ك الوق�ت .وعىل مدار الس�نوات الثالث التي عش�نا فيها م ًعا يف مصر ،كانت تدعمني
دعًم�اً بال ًغ�ا بينام كنت أطلق «س�وق» يف مصر .كنت أعمل لس�اعات طويل�ة ،ومل يكن األمر
سهلاً عليها ،خاصة كوهنا امرأة أجنبية يف مرص ما بعد الثورة .سأعتز دائماً هبا ،ولن أنسى أبدً ا
تضحيتها هذه من أجيل.
وبش�كل عام ،فإن خطيبك أو خطيبتك ،زوجك أو زوجتك ،صديقك أو صديقتك ،أ ًّيا
مهم حيث هييئون لديك أسلوب التفكري الصحيح ،ويدعمونك ،ويؤمنون
دورا اًّ
كان ،يؤدون ً
بك دائماً  ،خاصة أنك تشك يف نفسك طوال الوقت .إن وجودهم بجانبك يف األوقات الصعبة
عندما تش�عر بأنك حمبط أو أن جهودك هذه لن جتدي نف ًعا ،من ش�أنه أن يذكرك بالسبب وراء
َب ْذل�ك هل�ذا اجلهد ،وكي�ف أنك س�بق أن فعلت ذلك .إهن�م يقدمون لك الدع�م وحييطونك

88

ستارت أب عربية

باألمان العاطفي .من الناحية األخرى ،إذا كان لديك رشيك يردد عىل مس�امعك دائماً « :هذا
األمر لن ينجح» ،أو «ملاذا ال حتصل عىل وظيفة وحس�ب؟» فإن تأثريه عليك يكون س�لب ًّيا .إن
وج�ود رشي�ك حياتك إىل جوارك أم�ر يف غاية األمهية؛ ألنه إن مل يكن بجوارك ،فس�تخوض
رحلة بالغة املشقة يف املنزل.

حلس�ن حظي ،كانت رحلتي ممتعة للغاية .لقد أنع�م اهلل عيل بطفلة منذ عامني ،وهذا يغري
ح ًّقا منظورك إىل حد كبري ،عالوة عىل تغيري أولوياتك من حيث كيفية إعالة أرستك .وبفرض
أن املخاط�ر أكبر ،فقد يكون عليك أن تتحمل خماطر أقل ،أو لنقل ،جتازف جمازفات حمس�وبة
أكث�ر بكثري .فعندما تكون عز ًبا ،يمكنك أن تنام جائ ًعا ،لكن عندما يكون لديك أفواه ،عليك
أن تطعمها ،تتغري عقليتك وحياتك متا ًما.

كون�ك رائ�د أعامل ،عليك أن تدير وقتك بش�كل جي�د .عليك أن حت�دد أولوياتك ،وأن
تس�تمر يف س�ؤال نفس�ك عن مدى أمهية كل يشء؛ فإذا ُدعيت حلضور اجتامع ما ،فعليك أن
مهم ،وعن القيمة التي سيضيفها إليك ،أو إىل املؤسسة
تسأل نفسك عام إذا كان هذا االجتامع اًّ
التي تعمل لدهيا ،أم أنه من األفضل قضاء الوقت يف العمل ثم العودة إىل املنزل وقضاء الوقت
مع عائلتك .بالتأكيد ،من املهم االسترخاء يف عطلة هناية األس�بوع .وبالتأكيد ما زلت أعمل
ليلاً وخالل عطالت هناية األسبوع ،ولكن عليك ختصيص وقت لعائلتك وألطفالك؛ ألنك
ال ترغب يف النجاح يف أعاملك وأن تفشل يف حياتك.

م�ن األمهي�ة البالغة بالنس�بة يل التأكد من وجود ه�ذا التوازن بني عملي وأرسيت .بالطبع
يف بع�ض األوق�ات قد حيدث خلل يف هذا التوازن .عندما حيدث ذلك -وحتماً س�يحدث من
ٍ
حني آلخر -يتعني عليك إخبار أحبائك بأن العمل يف الوقت احلايل يتطلب قليلاً من االهتامم
الزائد .لكن هذه خطتي لتعويضكم عن هذا الوقت ...إن التواصل يف املنزل أمر بالغ األمهية،
متا ًما كام هو يف العمل.

ما خططك املستقبلية لبايفورت؟
ب�دأت بايفورت عام  ،2013برغبة يف حل مش�كلة الدفع عبر اإلنرتنت يف العامل العريب،
وعلى الرغم من أننا أصبحنا أكرب رشكة ملعاجلة عملي�ات الدفع عرب اإلنرتنت يف املنطقة ،فإنه
كثريا من التحديات
ما زالت هناك بعض اجلوانب التي يتعني علينا معاجلتها .أعتقد أننا حللنا ً
املرتبطة بالدفع عرب اإلنرتنت لكل من التجار والعمالء عىل حد س�واء .أعتقد أن وضعنا عىل
ما يرام إىل ٍ
حد كبري ومس�تعدون ملعاجلة هذه املش�كالت ،عالوة عىل أن أمازون اآلن تدعمنا،
هذا يشء بالغ اإلثارة.

6
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�شريك م�ؤ�س�س ل�شركة �ستارز بالي ()Starz Play

ورئي�سها التنفيذي
www.starzplay.com
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مؤس�س والرئيس التنفيذي لرشكة ستارز بالي ،وهي منصة متطورة
معاذ ش�يخ؛ رشيك ِّ
يف توفري حمتوى فيديو حتت الطلب يقع مقرها يف ديب ،وختدم منطقة الرشق األوس�ط وشمال
إفريقي�ا .يتمت�ع بخربة تف�وق عرشين عا ًم�ا يف قطاعي اإلعالم واالتص�االت ،حيث عمل يف
وظائ�ف تقنية ،وتش�غيلية ،ويف جمال املبيعات والتس�ويق يف بعض من الشركات الواردة عىل
قائمة جملة فورتش�ن ألفضل مائة رشكة يف الوالي�ات املتحدة ،فضلاً عن غريها من الرشكات
التكنولوجية املبتدئة يف الواليات املتحدة ،وأوروبا ،والرشق األوسط.

ب�دأ مع�اذ حياته املهنية يف رشكة سبرنت  ،Sprintالتي نام فيها ش�غفه بالتقنيات املبتكرة
التي هتدف إىل حتسني جتربة املستهلك ،وبعد رشكة سربنت  ،Sprintشغل مناصب استشارية
يف مق�ر رشك�ة إرنس�ت آند يون�ج  Ernst & Youngبمكتبي يف س�ان فرانسيس�كو ،حيث
كان يقدم خدمات استش�ارية يف جماالت التكنولوجيا والتس�ويق لرشكات إعالمية ورشكات
أيضا عدة مناصب يف رشكات تكنولوجيا واتصاالت يف الواليات
اتصاالت .كام ش�غل معاذ ً
املتحدة ،من بينها منصب مدير املنتج يف رشكة كونسنرتك نتورك Concentric Network
(الت�ي ه�ي اآلن  ،)XO Communicationsونائب رئيس املبيعات والتس�ويق يف رشكة
فريتيال كوميوينكيش�ن ( Virtela Communicationsوهي إحدى الرشكات التابعة لـ
 ،)NNT Communicationsونائ�ب رئيس املبيعات والتس�ويق الدويل برشكة س�تور
بريفيورم ( StorePerform Technologiesاآلن .)JDA Software

قضى مع�اذ جز ًءا من طفولت�ه يف ديب ،ليعود إىل املنطقة ثاني ًة خلال عام  2006لاللتحاق
برشكة ش�و تايم أرابيا (اآلن «أو إس إن»  .)OSNوبوصفه رئيس املبيعات والعمليات لـ«أو
إس إن» ،كان مس�ئولاً عن النم�و اإلقليمي ،وخدمة العمالء ،وقي�ادة مجيع عمليات العمالء
عرب منطقة الرشق األوسط.
حصل معاذ عىل درجة البكالوريوس يف اهلندسة الكهربائية من جامعة والية أوكالهوما،
وماجستري يف إدارة األعامل من جامعة كانساس.
______

حدثنا قليلاً عن نشأتك.
نش�أت بني باكس�تان وديب؛ ُولدت يف إسالم أباد يف باكستان ،لكني انتقلت إىل ديب يف عام
مهندسا من شأنه أن حيدث تطورات كبرية -ومن الطريف
 1976بسبب عمل والدي  -وكان
ً

معاذ شيخ

91

يف األمر أنني نش�أت يف موقع بناء يف قلب ديب ،ثم انتقلت إىل كاليفورنيا عام  1989للدراس�ة

باجلامعة ،حيث حصلت عىل بكالوريوس اهلندسة الكهربائية والكمبيوتر ،وذلك قبل العمل
لعدة س�نوات كمهندس لدى رشكة سبرنت  Sprintبمدينة كانساس ،ومل يكن من الصعب

علي إدراك حقيقة أنني مل أكن بالذكاء ال�كايف للعمل كمهندس لبقية عمري؛ مما جعلني أنتهز
َّ

عيل االنتقال للعمل يف االستشارات برشكة إرنست آند يونج .وقد كانت
الفرصة حني عرض ّ
هذه أوىل خطوايت يف تغيري مساري املهني من اهلندسة إىل املبيعات والتسويق.

وبعد فرتة يف رشكة إرنس�ت آند يونج ،أسس�ت رشكتني ناش�ئتني وعملت فيهام ،ثم بعت

استثامري يف كلتيهام يف صفقتي ختارج ناجحتني .كانت رشكة Virtela Communication
ه�ي أوىل هاتين الرشكتني ،وقد اس�تحو َذت عليها فيما بعد رشكة  ،NTTوكن�ت أتوىل فيها

منصب نائب رئيس املبيعات والتسويق ،وهو نفس الدور الذي كنت أقوم به يف الرشكة الثانية

أيض�ا ،والت�ي اس�تحوذت عليه�ا  .JD Edwardsانتقل�ت بعد ذل�ك إىل ديب يف عام 2006
ً

للعمل بالرشكة التي كانت تُس�مى حينئذ ش�و تايم ( Strow timeوتس�مى اآلن أو إس إن

 ،OSNوه�ي إح�دى كربى رشكات اإلعالم يف العامل العريب) ،إىل جانب أس�باب ش�خصية
أخرى ،وهي التواجد بالقرب من والدي ا ُمل ِس ِّن.

وقد كانت فرتة عميل كنائب ملدير املبيعات يف رشكة شو تايم تتسم باإلثارة البالغة؛ حيث

كنت أعمل يف املكان املناس�ب ويف الوقت املناس�ب ،وكان احلظ حيالفني وحصلت عىل عدة
ترقيات ،وعندما ضمت ش�و تايم إليها أوربت ،وصار هذا الكيان املشترك ُيدعى أو إس إن،
حصلت عىل ترقية ألصري رئيس العمليات ،وبقيت يف ذلك املنصب حتى عام .2013

كيف قررت ترك أو إس إن وتأسيس ستارز بالي؟
لق�د عملت لدى أو إس إن قرابة الس�نوات الثامين ،ورغم أنن�ي توليت عدة أدوار خمتلفة

خلال هذه الفرتة ،فقد ش�عرت أنني أمضيت فيها وقتًا كاف ًيا ،فق�د كان حلم حيايت أن أصبح

مديرا تنفيذ ًّيا لرشكتي اخلاصة ،ورأيت حينها أنني لن أجد أنسب من هذا الوقت؛
مؤسسا أو ً
ً

حيث كانت هذه اخلطوة اجلريئة هي السبيل لتأسيس عميل اخلاص .كنت أقرتب من منتصف

األربعينيات من عمري ،تلك املرحلة التي كان فيها منصب املدير التنفيذي لرشكة ناش�ئة ُيعد
أمرا يف غاية الصعوبة؛ لذلك قررت أن أقوم هبذه اخلطوة اجلريئة.
ً
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ٍ
ن�واح كثرية .فعند أخ�ذ مثل هذا
كان اإلق�دام على هذه اخلط�وة مغامرة غير مأمونة من
املس�ار ،علي�ك أن تعلم أن�ه ما من يشء خاضع لس�يطرتك؛ فأنت ترتك وظيفة مس�تقرة ،بينام
لدي�ك عائل�ة وأطف�ال أنت مس�ئول عنه�م ،إىل جانب مس�ئوليات بيتك املادي�ة ،ومصاريف
مدرسة أوالدك ،باإلضافة إىل غريها من الفواتري واجبة الدفع ،وهكذا تضيف إىل هذا العبء
خماطرة السعي لتحقيق أحالمك وطموحاتك يف البدء يف مسار مهني جديد ،إنه يشء مرعب؛
فليس بمقدورك التحكم أو التخطيط ملا سيواجهك يف هذه الرحلة.

م�ن الناحي�ة األخرى ،فقد كان لدي إحس�اس بأن هناك فرص�ة يف منطقتنا لتقديم خدمة
قن�وات التليفزيون املدفوعة بأس�عار معقول�ة للجامهري؛ األمر الذي منحن�ي ثقة يف مرشوعي
كبريا جدًّ ا فيام تفعله من تقديم
اجلديد يف نفس الوقت .فلديك قناة  ،MBCالتي حتقق
ً
نجاحا ً
أيضا من ناحية
حمت�وى جلمهور املش�اهدين ،إىل جانب كي�ان  ،OSNالتي حتقق
نجاحا بال ًغ�ا ً
ً
تقدي�م حمت�وى مدفوع تس�تهدف رشحية صغيرة من اجلمهور رفيع املس�توى الق�ادر عىل دفع
مقاب�ل هذه اخلدمة .وبالتايل صارت هن�اك فجوة كبرية بني هاتني اجلهتني؛ مما جعلني أفكر يف
كيفي�ة ملء هذه الفجوة من خالل تقديم منت�ج أو خدمة جديدة .وعىل الرغم من أنني مل أكن
شخصا لطي ًفا ُيدعى
عيل تقديمه عند مغادريت أو إس إن ،فإنني قابلت
ً
متأكدً ا بالفعل مما جيب َّ
بيتر إيكيلون�د ،من خالل بع�ض العالقات واحلظ الواف�ر ،والذي صار فيما بعد رشيكي يف
تأسيس الرشكة ،وقد ساعدين يف وضع األمور يف مسارها الصحيح منذ البداية.

مستثمرا سويد ًّيا يف األسهم اخلاصة ،وعندما التقينا كان قد أسس شبكة HBO
كان بيرت
ً
 Nordicالتليفزيونية وأطلقها ،قبل إعادة بيعها إىل  .HBOوأصبح أحد أوائل املستثمرين يف
ستارز بالي ،ثم رحنا نؤسس هذه الرشكة م ًعا ،وقد استعنّا باالستثامر األويل يف تطوير التقنية
واملنص�ة ،غير أننا مل ندرك حتى وصلن�ا إىل تلك املرحلة أن هذا النش�اط التجاري بحاجة إىل
حجم استثامرات ضخم .عندها اجتهنا إىل البحث عن متويل ،فوقعنا مع مستثمرين مؤسسيني
مثل «س�تارز»  Starzو«ليونزجيت»  ،Lionsgateإىل جانب غريهم من املستثمرين املاليني
مثل  State Streetو ،Global Advisorsومستثمر حميل من اإلمارات باسم دلتا بارتنرز.

كيف بدأمتا؟ وما التحديات التي واجهتكما يف البداية؟
لق�د بدأن�ا يف تأس�يس منصتن�ا بأموالنا اخلاص�ة حتى أكتوب�ر 2014عندما أمتمن�ا جولتنا
األوىل .وم�ع ذل�ك ،مل ُيد َف�ع املبلغ دفع� ًة واح�دة ،وكان مقيدً ا بشروط معينة واجب�ة التنفيذ
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قب�ل رصف األموال ،فقد كانت هناك عدة رشوط فنية تش�مل معايير األداء واألمان املتعلقة
باملنصة ،وكانت هذه هي العقبة األوىل التي كان علينا أن نتخطاها.

أم�ا التحدي الثاين الذي واجهناه ،فكان يتمثل يف تأمني حقوق املحتوى ،وكنا نتعامل مع
كيان�ات تقدم حمتوى هائًل�اً مثل ديزين ،ووارنر ،وس�وين ،ويس يب إس ،ومجيعها كانت تعمل
بالفعل مع «إم يب يس» و«أو إس إن» .يف حني أننا جمرد رشكة ناشئة صغرية ذات تقنية وسوق
غير مثبتتين ،لذا كان على هذه الكيانات أن تؤم�ن بام نفعله عىل امل�دى الطويل حتى جتازف
خطرا
معن�ا .فكان�ت عملية نقل املحتوى اخلاص هبم أو بدء عالقة عمل مع طرف جديد متثل ً
عىل عالقاهتم القائمة املستقرة؛ لذلك كان علينا أن نصب اهتاممنا خالل األشهر الثالثة التالية
على حيازة املحت�وى ،واحلصول عىل دعم تلك الشركات ،وإمتام ه�ذه الصفقات يف الوقت
ال�ذي كن�ا نس�عى فيه آملني يف إطالق رشكتنا يف ش�هر إبري�ل من عام  ،2015ول�و أخفقنا يف
ذلك ،فهذا يعني املخاطرة بخسارة متويلنا.

لق�د كان�ت أهم أولوياتن�ا تتمثل يف إصالح منص�ة التقنيات ،ثم تأمني حق�وق املحتوى،
والتعام�ل يف الوقت ذات�ه مع تصديقات الرقاب�ة واللوائح التنظيمية يف املنطق�ة؛ لذلك عملنا
ع�ن كثب مع املجلس الوطن�ي لإلعالم ،ومدينة ديب لإلعالم؛ لتجهيز التصديقات الرضورية
وهي�كل الرشك�ة؛ لذلك كان هناك عديد م�ن املتطلبات اإلدارية واألعمال الورقية القانونية،
غير أنن�ا متكنا من التغلب عىل كل ذلك وإطالق اخلدمة يف ش�هر إبري�ل من عام  ،2015مثلام
خططنا منذ البداية ،وهو ما كان مصدر ارتياح لنا.

وم�ع ذل�ك ،ربام كانت املرحل�ة الثانية من نمو الرشكة -بعد االنتهاء من تأس�يس املنصة،
واحلص�ول على التمويل وتأمين حقوق املحتوى -أكث�ر صعوبة علينا؛ وكان�ت تلك مرحلة
الدفع عرب اإلنرتنت .لقد استهنا بمدى ما يمثله هذا األمر من صعوبة يف هذا اجلزء من العامل،
وألنن�ا حرصنا طريقة الدفع عىل بطاقة االئتامن فق�ط يف البداية؛ مل نحظ بالقبول الذي توقعناه
من حيث أعداد املشرتكني.
أيضا بمدى تعقيد التسويق الرقمي يف املنطقة ،حتى إن هذا األمر استغرق منا
وقد استهنا ً
بعض الوقت حلل تعقيد كيفية التنفيذ وفهمها .وبقدر ما كنا رشكة خدمات تليفزيونية ترفيهية
عرب اإلنرتنت ،كنا رشكة جتارة إلكرتونية؛ لذلك كان من املهم تعيني أشخاص لدهيم خلفية ال
بأس هبا يف هذا املجال؛ ملساعدتنا عىل تأسيس فئات املهارات الداخلية خاصتنا.
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ورسعان ما أدركنا أن املش�كالت املتعلقة ببطاقات االئتامن متثل عقبة كبرية أمام التوس�ع
يف أعاملنا ،فام إن تتجاوز نطاق اإلمارات ،والس�عودية ودول جملس التعاون اخلليجي ،جتد أن
معدل اس�تخدام بطاقات االئتامن منخفض جدًّ ا ،يف حني أن معدل اس�تخدام اهلواتف النقالة
مرتفع جدًّ ا ،مما أوجب علينا التوصل إىل طرق مبتكرة للعمل بنظام الدفع املبارش عرب اهلاتف
النقال ،والدفع من خالل ال َفوترة املدفوعة مقد ًما أو بنظام الفاتورة الش�هرية .كان حل بعض
مش�كالت الدفع يف منصتنا يش�كل جز ًءا أساس� ًّيا من التكنولوجيا اخلاصة بنا ،كام كان علينا
أيضا معاجلة درجة التفاوت واالتس�اق ما بني ش�بكات النطاق العريض يف املنطقة من خالل
ً
تقديم حمتوى خاص وطرق فريدة لتوزيع احلمل يف إطار منصتنا.
كما ت�رى ،هن�اك العدي�د من اجلوان�ب التقني�ة خلدمتن�ا ،الت�ي صممناه�ا وطورناها من
أج�ل املنطق�ة ،حتتاج إىل معاجلة قبل الب�دء يف احلديث إىل االس�تديوهات يف هوليوود ،ورغم
ارتباطاتنا مع عدد من االس�تديوهات ،فإن رؤيتنا وأسلوبنا منسجامن متا ًما مع شبكتي فوكس
وس�تارز؛ لذا جددنا ارتباطاتنا مع س�تارز بطريقة أكثر رسمية ،فقد وافقت عىل االنضامم إلينا
كمستثمر اسرتاتيجي يف الرشكة ،مع استخدامنا لعالمتهم التجارية إلطالق اخلدمة.

منتج�ا رائ ًعا،
كان�ت فترة الس�تة إىل التس�عة أش�هر التالية عصيب�ة جدًّ ا علين�ا ،فق�د بنينا ً
واس�تثمرنا مبالغ كثرية يف املحتوى والتقنيات؛ ولذا كنا يف حاجة إىل تلقي ألف اشتراك يوم ًّيا
وف ًق�ا لتوقعاتن�ا ،يف الواق�ع ،مل نكن نتلقى س�وى  25اشتراكًا فقط يف الي�وم؛ األمر الذي كان

بعيدً ا جدًّ ا عام خططنا له ،حلسن احلظ ،كان لدينا فريق ال يعرف االستسالم؛ مما جعلنا نتمكن
م�ن التأقل�م والتكيف الرسيع مع واقع الس�وق؛ األمر الذي كان حاسًم�اً يف مثل ذلك الوقت
العصيب.

ولك�ي نتمكن من حل املش�كلة؛ بدأنا بإجي�اد حلول لبعض طرق الدف�ع ،وكان من بينها
حل�ول الدف�ع املبارش عبر فاتورة اهلات�ف النقال مع رشك�ة اتصاالت ،ثم توس�عنا لنصل إىل
الكوي�ت ثم الس�عودية ،ثم تعاونا يف نف�س األمر مع رشكة االتصاالت الس�عودية (،)STC
قبل الوصول إىل املغرب مع رشكة اتصاالت املغرب ،وإىل مرص مع فودافون ،وهكذا واصلنا
عق�د الرشاكات مع رشكات االتصاالت الواح�دة تلو األخرى ،إىل أن رصنا اآلن نتعاون مع
مجي�ع الرشكات الكبرى يف املنطقة يف مس�ألة الدفع املب�ارش عىل فاتورة اهلات�ف ،والدفع عرب
اهلاتف املحمول ،إىل جانب غريها من طرق الدفع.
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______

جميعا أصحاب رؤى ،وخبراء تقنيين ،وخبراء في المنتج،
 «فلس��نا
ً
ومطوري��ن ،ومتخصصين في المبيعات وجم��ع األموال .فعلى
ه��ذا النحو ،لن يكون معظ��م رواد األعمال مؤهلين للقيام بأي
ش��يء ،بمن فيهم أنا؛ بل من المهم أن يكون لديك فريق عمل
مناسب يمكنه تعويض أوجه قصورك».
______

وخلال ه�ذه املرحلة ،تدرك أننا لس�نا مجي ًعا كـس�تيف جوبز أو بيل جيتس؛ فلس�نا مجي ًعا
أصحاب رؤى ،وخرباء تقنيني ،وخرباء يف املنتج ،ومطورين ،ومتخصصني يف املبيعات ومجع
األم�وال .فعلى هذا النحو ،لن يكون معظم رواد األعامل مؤهلني للقيام بأي يشء ،بمن فيهم
أن�ا؛ بل من املهم أن يكون لديك فريق عمل مناس�ب يمكنه تعويض أوجه قصورك ،وهذا ما
كانت حتظى به رشكتي بالفعل .فكنت حمظو ًظا للغاية.

هل ميكنك وصف ما تقدمه للمستهلك ومدى متيزه عن املنافسني؟
لق�د بدأنا بمس�ألة رغبتنا يف تقديم أحدث أفلام وعروض هولي�وود التليفزيونية األكثر
رواجا هلذه املنطقة من العامل بأس�عار ميس�ورة؛ واآلن صارت تُقدم رقم ًّيا عىل حسب الطلب؛
ً
ألن هذا هو ما يبحث عنه السوق واملستهلكون.

يف أول األمر ،أطلقنا منصتنا بمحتوى تبلغ مدته حوايل  2000س�اعة ،تش�مل  700فيلم
و 1000حلقة من العروض التليفزيونية املحبوبة واحلديثة ،ثم تطور األمر بمرور الوقت ،إىل
أن وصلن�ا إىل ح�وايل  5000فيلم ،إىل جانب ما أضفناه من حمتوى عريب تصل مدته إىل حوايل
 1000س�اعة ،تتضمن بعض العروض التليفزيونية األحدث باإلضافة إىل  1000من أحدث
أفالم بوليوود.

وبام أننا نخدم أسواق شامل إفريقيا والتي تشمل املغرب واجلزائر وتونس ،فقد قمنا أيضا
بتوفري حمتوى فرنيس وحمتوى مدبلج بالفرنس�ية جلميع أفلام وعروض هوليوود التليفزيونية
اخلاص�ة بن�ا ،وبالتايل فق�د زاد ما نقدمه من حمتوى من  2000س�اعة فق�ط إىل حوايل 10000
ساعة خالل فرتة العامني ونصف العام املاضية.
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تتبلور طريقة تفكرينا يف رؤية الفرص واألمل فيام يتعلق بحل املشكالت املحلية ،وتقديم
حمت�وى يتوافق مع املس�تهلك املحيل ..فيام كان�ت نتفليكس تنظر لنفس ه�ذا األمر من منظور
املشكالت والتحديات .وهنا يكمن السبب يف عدم إطالق نتفليكس يف منطقة الرشق األوسط
وشامل إفريقيا خالل السنوات األربع املاضية ،وإنام قررت الرتكيز عىل اململكة املتحدة وغريب
أوروبا .فقد أس�قطوا منطقة الرشق األوس�ط وشمال إفريقيا من حس�اباهتم؛ ألهنم نظروا إىل
انخفاض نس�بة اس�تخدام بطاقات االئتامن ،والتعقيد املتعلق بالتوسع واالنتشار يف حوايل 20
دول�ة ،أو م�ا إىل ذلك كعوام�ل مانعة .يف الوقت نفس�ه ،نحول نحن ه�ذه التحديات اخلاصة
باملنطقة إىل صاحلنا.

تتس�م أذواق اجلمهور وتركيباهتم السكانية باالختالف والتنوع يف هذه املنطقة من العامل؛
كثريا .فثمة تنوع كبير يف األذواق والتفضيالت ينبغي
األم�ر ال�ذي قد هيابه املنافس اخلارجي ً
وضع�ه يف احلس�بان ،بد ًءا م�ن تفضيالت املحتوى الرتفيه�ي اهلولي�وودي واملتطلبات العربية
رواجا متزايدً ا يف
إىل رواج املحت�وى املصري ،حتى إنه صار هناك اآلن حمت�وى خليجي يلقى
ً
السعودية واإلمارات والكويت .وعلينا أال ننسى أيضا العاملة املغرتبة؛ العاملة العربية الوافدة
عىل مس�توى املنطق�ة ،وهؤالءالوافدين من ش�به القارة اهلندية ممن يرغبون يف مش�اهدة أفالم
أيض�ا ...والقائمة
بولي�وود ،واإلماراتيين ،والس�عوديني والوافدين من بلدان شمال إفريقيا ً
تط�ول! ونعم�ل على توفري ترمج�ة عربي�ة ألفلام بولي�وود ،إىل جان�ب األفلام والعروض
التليفزيونية األمريكية الش�هرية ،فضلاً عن بثنا ألفالم الرس�وم املتحركة املشهورة من بيكسار
وديزين وغريمها.
متكنا بمرور الوقت من تعديل عرض املحتوى اخلاص بنا ليلبي خمتلف احتياجات الرشحية
املوج�ودة هن�ا ،حتى بتن�ا حمظوظني بالتعامل مع مجيع االس�تديوهات الكبرى يف هذا املجال
والتي تش�مل دي�زين ،وورنر براذرز ،وتونتيث وسينتش�وري فوكس ،وس�وين ،ويس يب إس،
وش�وتايم ،وستارز ،وليونزجيت ويونيفريسال س�توديوز .إننا نعمل مع مجيع االستديوهات
عرض�ا تليفزيون ًّيا جديدً ا ،والتي
الكبيرة .كما أننا خالل عام  2018س�نعرض من  35إىل ً 40
مميزا لنا .باختصار ،كل ما يمكن أن
ستُعرض يف الواليات املتحدة يف الوقت ذاته ،مما يعد شي ًئا ً
خاصا من التخصيص اإلضايف بام
يمث�ل حتد ًيا صع ًبا بالنس�بة ألي منصة عاملية ويتطلب نو ًع�ا ًّ
يتلاءم مع احتياجات املنطقة والس�وق ،نراه نحن عىل أنه فرص�ة؛ بل ويمكنني القول إنه يعد
أهم ما يميزنا.
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إذا رجعنا إىل الوراء اآلن وس�ألتني« :ما ميزاتك التنافس�ية إىل جانب املحتوى والتس�ويق
الرقمي والعالمة التجارية؟» كنت س�أقول إهنا رشاكتنا مع س�بع عشرة رشكة اتصاالت ،يف
حين مل تعمل نتفليكس م�ع أي رشكة اتصاالت عىل اإلطالق .حت�ى إن إمكانات التحصيل
والفوت�رة صارت بمثابة ميزة تنافس�ية لن�ا ،وهي مجيعها دروس تعلمناها فيام يتعلق باألش�ياء
التي طورناها عىل طول الطريق ،ومل تكن واضحة لنا منذ البداية.
______

«أدرك��ت أهمي��ة أن يك��ون لدي��ك حي��اة ش��خصية ،وأن هن��اك
أناس��ا يؤمن��ون ب��ك ،ويعتمدون علي��ك ،ويثقون ب��ك؛ لذلك فإن
ً
التح��دي الحقيقي هو كيفية الفصل ما بين االلتزامات المهنية
والمتطلبات الشخصية».
______

ه��ل ميكن��ك أن تتذك��ر جترب��ة صعبة م��ررت بها خ�لال ه��ذه الرحلة وال��درس الذي
استفدته منها؟
مص�درا دائًم�اً للقوة والدعم بالنس�بة يل؛ فكان قدوة يل عىل كل من املس�توى
كان وال�دي
ً
املهن�ي والش�خيص ،فق�د دعمني بقوة يف قراري برتك عميل يف أو «إس إن» وتأس�يس س�تارز
بالي ،كام أنه كان دائماً ما يقدم يل املشورة قبل وبعد اختاذ القرار.

وألنني كنت منش�غلاً بالعمل بش�كل مس�تمر ،كنت أقيض ُجل وقتي بعي�دً ا عن عائلتي،
فكن�ت خ�ارج البالد حلضور عدة اجتامعات حني وصلني خرب وف�اة والدي ،فام كان مني إال
ف�ورا من نيوي�ورك عائدً ا إىل باكس�تان للوصول يف الوقت املناس�ب حلض�ور اجلنازة،
الس�فر ً
وش�عرت حينه�ا بأن هذا ثمن أكبر من الالزم مقابل إنجاح نش�اطي التج�اري؛ حيث كنت
أميض وقتًا يرتاوح ما بني س�تة إىل تس�عة أش�هر عىل مدار العام يف أس�فاري ،مضح ًيا بالوقت
الذي كان من املفرتض أن أقضيه مع عائلتي .لقد شعرت يف تلك اللحظة أنني قد تنازلت عن
الكثري جدًّ ا يف مقابل نجاح عميل.
أناس�ا يؤمن�ون بك،
حينه�ا أدرك�ت أمهي�ة أن يك�ون لدي�ك حي�اة ش�خصية ،وأن هناك ً

ويعتم�دون علي�ك ،ويثق�ون ب�ك؛ لذل�ك ف�إن التح�دي احلقيق�ي هو كيفي�ة الفص�ل ما بني

االلتزامات املهنية واملتطلبات الشخصية ،حتى إذا وقع أمر كهذا ،تستمر يف إبداء التزامك جتاه

98

ستارت أب عربية

رشيكك املؤس�س ،وفريق عملك ،وأصح�اب املصالح يف رشكتك .أعتقد أن هذه ربام تكون

أصع�ب جترب�ة واجهتها يف حيايت ،غري أننا -وحلس�ن احل�ظ -أمتمنا جولة متويلن�ا األوىل بعد
شهرين من وفاة والدي ،ومتكنت من ترتيب أموري مع العائلة ،وترتيب حيايت اخلاصة .بقدر
ما كانت تلك الفرتة مرهقة جدًّ ا ،إال أهنا ساعدتني عىل وضع األمور يف نصاهبا الصحيح.

هل كانت هناك نقطة حتول عندما بدأت ترى النور يف نهاية النفق؟
أجل لقد مررت بنقطتي حتول ،إحدامها كانت منذ عامني ،واألخرى منذ أسبوعني تقري ًبا،
حتس�نه ،إن
غري أنني ال أش�عر أبدً ا بأنني قد وصلت إىل ما أريد ،فهناك دائماً جانب يمكنك أن ِّ
عمل�ك كرائ�د أعامل ال ينتهي أبدً ا ،ولن تت�اح لك الفرصة أبدً ا لتقول« :حس�نًا ،هذه هي ،ها
نحن قد حققنا ما نريد» .أنا أومن متا ًما أن املرء ال بد أن يمر بلحظات وإنجازات رائعة ،لكن
حلظات النجاح هذه قصرية بحق.

بالنس�بة يل ،عندما بلغ عدد املشتركني لدينا  100000مشرتك ،وقد علمنا أنه ال يوجد يف
منطقة الرشق األوس�ط وشمال إفريقيا من متكن من الوصول إىل ذلك العدد من املشرتكني يف
جمالنا من خالل مثل هذه املنصة واخلدمة ،كان الوصول ملثل هذا احلجم األدنى من املشرتكني
الكايف لنامء الرشكة.

أما نقطة التحول األخرى التي حدثت منذ أسبوعني فقط ،فكانت عند إعالننا عن رشاكة
ملدة مخسة أعوام مع إي فيجني - E-visionوهي رشكة فرعية تابعة لرشكة اتصاالت -التي
مؤخ�را لتمثل العالمة التجاري�ة األوىل باملنطقة .وكانت ه�ذه الرشاكة مهمة لنا
ت�م اختيارها
ً
أيضا برتسيخ مصداقيتنا
ألسباب كثرية ال تتعلق بالشقني التجاري واملايل فحسب؛ وإنام تتعلق ً
يف الس�وق أكث�ر .فقد كان ذلك دليلاً عىل أننا نفعل ش�ي ًئا جي�دً ا؛ إذ كان بإمكان اتصاالت أن
ختت�ار أي منص�ة عاملي�ة أخرى .إهن�ا رشاكة ملدة مخس س�نوات ،ال تقترص فق�ط عىل ترخيص
أيضا التعاون معنا لالستفادة من التكنولوجيا وقدراتنا.
اخلدمة واملحتوى اخلاصني بنا ،ولكن ً
______

  «لدين��ا م��ا يزي��د عل��ى مليار جلس��ة عل��ى موقعن��ا اإللكتروني
العادي والنموذج المتاح للهواتف النقالة ،إلى جانب التطبيقات
المنتش��رة على جميع منصاتن��ا خالل ع��ام  .2017كما أظهرت
اإلحص��اءات أن عدد مرات تنزيل تطبيقنا بلغ  3٫2مليون مرة ،في
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ديس��مبر  ،2017ذلك العام الذي أعلنا فيه بلوغ عدد االشتراكات
لدينا 700000اشتراك سارٍ .ومنذ ذلك الحين ونحن نواصل النمو».
______

إذن ،إىل أين وصلت الشركة اليوم من حيث مراحل النمو؟
وف ًق�ا لبع�ض رشكات اإلنرتن�ت اخلارجي�ة املتخصص�ة يف مراقب�ة إحص�اءات زي�ارات

املواق�ع ،فق�د كان لدينا ما يزيد عىل مليار جلس�ة على موقعنا اإللكرتوين الع�ادي والنموذج
املتاح للهواتف النقالة ،إىل جانب التطبيقات املنترشة عىل مجيع منصاتنا خالل عام  .2017كام

أظه�رت اإلحص�اءات أن عدد مرات تنزيل تطبيقنا بلغ  3٫2مليون مرة ،يف ديس�مرب ،2017
ذل�ك العام الذي أعلنا فيه بلوغ عدد االشتراكات لدينا 700000اشتراك ٍ
س�ار .ومنذ ذلك
احلني ونحن نواصل النمو.

إذن ،إىل أين وصلت الشركة اليوم من حيث مراحل النمو؟
وف ًقا لبعض رشكات اإلنرتنت اخلارجية املتخصصة يف مراقبة إحصاءات زيارات املواقع،

فق�د كان لدين�ا ما يزي�د عىل مليار جلس�ة عىل موقعن�ا اإللكتروين العادي والنم�وذج املتاح

للهواتف النقالة ،إىل جانب التطبيقات املنترشة عىل مجيع منصاتنا خالل عام .2017

كما أظهرت اإلحص�اءات أن عدد مرات تنزي�ل تطبيقنا بلغ  3٫2مليون مرة يف ديس�مرب
 2017ذلك العام الذي أعلنا فيه بلوغ عدد االشتراكات لدينا  700000اشتراك ٍ
سار .ومنذ

ذلك احلني ونحن نواصل النمو؛ لذا ،سنعلن قري ًبا عن املرحلة البارزة التالية التي بلغناها فيام
يتعلق بعدد االشرتاكات السارية احلالية.

أيضا عىل تصنيفات  ،SimilarWebفس�تجد أننا نُصنَّف دائماً ضمن
وإذا ألقي�ت نظ�رة ً
أفض�ل عرشين موق ًعا إلكرتون ًّيا يف اململكة العربية الس�عودية واإلم�ارات العربية املتحدة فيام

يتعلق باحلجم ،أما فيام يتعلق بمعدل الزيارات فإننا نتساوى مع  ،Netflixبل ونتفوق عليها

يف العديد من األس�واق التي نعمل فيها .وبوجه عام ،فإننا نثبت جدارتنا يف املنطقة ،وال ش�ك

أننا املنصة الرائدة للمحتوى املرئي الرتفيهي عرب اإلنرتنت يف منطقة الرشق األوس�ط وشمال
إفريقيا.
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ما نصيحتك العامة لرواد األعمال الطموحني؟
أود أن أوجه هلم نفس النصيحة التي أوجهها ألبنائي ،أال وهي بدء رحلة إنشاء مرشوعك
الريادي يف أقرب وقت ممكن؛ ألن تأجيل هذا األمر ملرحلة متقدمة من العمر يزيد من صعوبة
صغريا يف الس�ن يكون بإمكان�ك تعلم الكثري،
نظ�را لزيادة التزامات�ك .فعندما تكون
األم�ر؛ ً
ً
ويكون لديك وقت طويل لتحويل رؤيتك إىل واقع ناجح.

وأعتق�د أن العقب�ة الكربى هي إقناع نفس�ك بتحمل هذه املخاطرة ،فأنا ش�خص ش�ديد
احل�ذر ،من عدة جوانب ،إال أنن�ي أعلم متا ًما الوقت الذي جيب فيه املخاطرة .وبرصف النظر
عن توجهك الروحي أو الديني ،ينبغي عليك أن جتتهد يف البحث عن اإليامن والثقة بداخلك
لإلقدام عىل هذه املجازفات .أعتقد أن ستيف جوبز قد وصف ذلك عىل أفضل نحو« :عليك
أن تثق بأن النقاط سوف تلتقي وتتصل بنحو ما يف املستقبل».
______

 «أعتق��د أن العقب��ة الكب��رى ه��ي إقناع نفس��ك بتحم��ل هذه
المخاطرة ،فأنا ش��خص ش��ديد الحذر من عدة جوانب ،إال أنني
تماما الوقت الذي يجب فيه المخاطرة».
أعلم
ً
______

النصيح�ة األخ�رى ،ه�ي التواضع وإدراك أن�ه ما من ام�رئ كامل مهام اجتم�ع لديه من
فضائ�ل ونقاط قوة .لن تكون أبدً ا املؤس�س املثايل ،ولن تك�ون الرئيس التنفيذي املثايل؛ وهذا
يدفعك نحو اختيار فريق عمل مناس�ب ليعمل معك ،وبناء ش�بكة مثالية من االستش�اريني،
وتأس�يس ش�بكة دعم يمكنها أن تس�اعدك ،خاص ًة خالل املراحل الصعبة ،كام يتيح لك هذا
األمر االعرتاف عند اخلطأ ،والتعلم من األخطاء.

ولتذكر بعض النقاط األساس��ية التي تود مش��اركتها مع رواد األعمال فيما يتعلق
بعملية جمع األموال؟
بالنس�بة هل�ذه املنطق�ة ،تتمث�ل الفك�رة األوىل يف إظه�ار فرص�ة اس�تثامر كبيرة بما يكفي

للمس�تثمرين املحليني ،كام ينبغي إثبات امتالك مقدرة فريدة من نوعها يف التعامل بنجاح مع
التعقيد املتأصل يف املنطقة ،وخلق قيمة حقيقية للمستثمرين.
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ثان ًيا ،ينبغي تقليل احتاملية املخاطر التي يمكن أن تقع عىل املستثمر عند التنفيذ من خالل

حتمل بعض هذه املخاطر بنفسك بإحراز بعض التقدم بنفسك ،فقد صممنا التقنيات واملنصة
ُّ
بش�كل جيد قبل أن يظهر أي مس�تثمر كبري يف الصورة؛ لذا مل تكن هذه املخاطر مطروحة عىل
طاولة التفاوض؛ مما جعل فرصة االس�تثامر معنا أكثر جذ ًبا للمستثمرين .فقدرتك عل إظهار

يشء أنجزت�ه بنفس�ك أو من تلقاء نفس�ك قبل الب�دء يف البحث عن متويل مؤسسي أو متويل
ضخم ،فال شك أن هذه ستكون ميز ًة يف صاحلك .كام أن عليك أن تثبت أن لديك فري ًقا يتمتع
بالقدرات واملهارات املناس�بة ،وأنه جاهز للتنفيذ ،فاملس�تثمرون ال يدعمون مس�ئولاً تنفيذ ًّيا
وحيدً ا ،وإنام يدعمون فريق العمل املكتمل.

ورغ�م ذلك ،ف�إن عملية مجع األموال ليس�ت بالعملية الس�هلة ،مهام بلغ حجم الس�وق

اخل�اص ب�ك ،أو جودة منتجك ،أو براعة فريق عملك .فقد أجرينا مفاوضات نش�طة مع من
يزيد عىل املائة مس�تثمر ،قابلونا مجيعهم بالرفض يف البداية؛ لذلك فمن املهم أال تستس�لم ،بل
جيب عليك أن تس�تمر يف ضبط أس�لوبك يف اإلقناع وتعديل منتجك واسرتاتيجيتك؛ فالتعلم

م�ن اجتامعك مع مس�تثمر ،ثم محل م�ا أجريته من تعديل إىل اجتامعك مع املس�تثمر التايل أمر

بالغ األمهية.

ما نصيحتك لرواد األعمال التقنيني فيما يتعلق بالتسويق؟
إذا كنت تريد الرشوع يف نشاط جتاري عرب اإلنرتنت ،فعليك إذن أن تعترب جتربة اإلنرتنت
والتس�ويق عرب اإلنرتنت منتجني أساس�يني ملا س�تقوم به؛ أي :ال تنظر إىل التسويق كام تنظر له
الشركات التقليدية .فالتس�ويق ليس أحد نش�اطات دعم األعامل ،وإنام منتج أس�ايس ضمن
إمج�ايل ما تقدمه للس�وق ،ويتعني أن يك�ون ضمن قدراتك وجمموعة مهارات�ك الداخلية منذ
البداية.

ما أفكارك العامة عن خدمة العمالء خاصة بالنسبة للشركات الناشئة التي تعمل
يف جمال اإلعالم الرقمي؟
رغم انتشار مجيع املبادئ التقليدية خلدمة العمالء يف العامل الرقمي ،يظل هناك مبدأ خمتلف
إىل ح�د مذهل؛ وهو أن تأثري وس�ائل التواصل االجتامعي ق�وي جدًّ ا ،خاصة يف هذه املنطقة.
ففي الوقت الذي قد تكون فيه وسائل اإلعالم االجتامعي بمثابة أفضل صديق لك من حيث
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أيضا ألد أعدائك ،فال ش�ك أهنا تساعدك عىل جذب
التس�ويق وجذب العمالء ،فإهنا قد متثل ً
عمالء جدد ،ومشتركني جدد ،وزائرين جدد ملوقعك ،إال أهنا قد تكون ذات تأثري عكيس يف
حال تعرض أحد عمالئك لتجربة سيئة.

وه�ذا هو س�بب أمهية احلفاظ على االستراتيجيات والقدرات التي ترك�ز عىل العمالء.
ونأمل أال يكون لديك أية مشاكل متعلقة باملنتج أو متعلقة باجلانب التقني يمكنها التأثري عىل
جترب�ة املس�تخدم مع موقعك ،لكن يف ح�ال حدوث ذلك ،جيب أن تتواف�ر لديك القدرة عىل
التجاوب الفوري معها عرب مجيع وس�ائل التواصل االجتامعي :فيس�بوك وإنس�تجرام وتويرت
وسناب شات .فالرتكيبة السكانية هلذه املنطقة أغلبها من الشباب ،تُستخدم فيها مجيع وسائل
التواصل االجتامعي بكثرة وبشكل فعال؛ لذلك ،حيتاج كل رائد أعامل يف هذا اجلزء من العامل
إىل التعام�ل بحساس�ية مع جترب�ة العمالء عىل وس�ائل التواصل االجتامع�ي وخدمة العمالء
بشكل عام.

أيضا -كام هو احلال مع التس�ويق -أن ينظروا إىل خدمة العمالء
ينبغي عىل رواد األعامل ً
على أهن�ا جوهر العروض اخلاصة هبم وال تقترص مهمتها عىل الدعم فقط ،فأنت يف حاجة إىل
أف�راد فريق عمل متمكنين ولدهيم دراية كاملة باخلدمة التي تقدمها وجتربة املس�تخدم معها؛
وهل�ذا الس�بب قررنا أن يكون لدين�ا فريق خدمة عملاء داخل الرشكة ،بدلاً م�ن تعهيد هذه
املهم�ة إىل فري�ق يعم�ل عن بعد من أي مكان آخ�ر بالعامل .ففريق خدم�ة العمالء لدينا جيلس
بالفع�ل إىل جانب الفريق املعني باملنتج األس�ايس والتطوير لك�ي يتعلموا بعضهم من بعض؛
وبذل�ك يتمك�ن الفريق املس�ئول عن املنتج وتطوي�ره من التعلم من فريق خدم�ة العمالء فيام
يتعلق باألمور واملشاكل التي قد تواجه العمالء ،يف حني يستطيع فريق خدمة العمالء التعرف
من الفريق املسئول عىل املنتج األسايس والتطوير ،عىل أحدث اخلصائص وأحدث التعديالت
وكيفية الرد عىل أسئلة العمالء التقنية األكثر صعوبة.

ما نهجك يف التعلم املستمر واإلملام بكل مستجدات اجملال؟
أنا أومن بش�دة بأمهية ش�بكة العالقات والتعلم من خالل التجارب الش�خصية ،كام أنني
أهت�م بحض�ور الفعاليات اخلاصة باملجال ،فأحرص -عىل س�بيل املث�ال -عىل حضور مؤمتر
أيضا ،وهو
اإلذاعة الدويل يف أمستردام س�نو ًّيا ،إىل جانب ت�رددي عىل الفاعلي�ات اإلقليمية ً
أمر بالغ األمهية للقاء عمالئنا املحتملني من الرشكات؛ لذا ،أنصح بش�دة بحضور الفعاليات
املتعلقة باملجال لكي تظل مواك ًبا لكل جديد ،وكذلك ألغراض التواصل والتعلم.
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ما رؤيتك املستقبلية لشركة ستارز بالي؟
ع�اد ًة ما يصعب التنبؤ باملس�تقبل ،خاص ًة يف هذا املجال بال�غ الديناميكية ،إننا بحاجة إىل
االس�تمرار يف زيادة عمالئنا واالس�تمرار يف التقدم املطلق ،فإذا كنا قد بدأنا يف منطقة الرشق
األوسط وشامل إفريقيا ،فإن التوسع عىل مستوى العامل يقع عىل رأس أولوياتنا.

أيضا أن وجودنا يف اإلمارات العربية املتحدة يمنحنا فرصة خاصة للوصول ألجزاء
نرى ً
خمتلف�ة م�ن العامل ،من الناحيتني اللوجيس�تية والفعلية .فديب نقطة انطلاق فريدة؛ ألهنا مركز
فرصا إلطالق
ل�رواد األعمال ،والتكنولوجي�ا واملس�تثمرين .فنح�ن نرى ،بمع�دل متزاي�دً ،
ٍ
أس�واق يف آس�يا وإفريقيا ورشقي أوروب�ا تُتاح من ديب؛ لذلك فإن وجودن�ا يف ديب يمثل ميزة
استثنائية لنا فيام يتعلق باسرتاتيجية النمو الدويل.

7

ديلفين إدِّ ه
بناء امرباطورية للأزياء ومنط احلياة على الإنرتنت

�شريكة م� ِّؤ�س�سة ومدير الن�شر فـي ديواين ()Diwanee
www.diwanee.com

106

ستارت أب عربية

مؤسس�ة ،ومدير النرش يف رشكة ديواين ،وهي رشكة إعالم رقمي تعمل
ديلفني إ ِّده رشيكة ِّ
عىل إنش�اء حمتوى عريب خمصص للنس�اء بش�كل أس�ايس ،وتوزيعه من خالل مواقعها العربية
العدي�دة ،بما يف ذل�كYasmina.com٫3a2ilati.com،AtyabTabkha.com :
 .Mayzun.com٫ Mashaheeri.com٫وجت�ذب املواق�ع اإللكرتوني�ة التي ش�اركت
يف تطويره�ا ماليين املس�تخدمني يف العامل العريب ،حيث تق�دم خدمات إعالني�ة مربحة ،بد ًءا
من الفتات العرض ملحتوى العالمات التجارية ،للعالمات التجارية االس�تهالكية املتحمس�ة
لالنتش�ار يف أس�واق الرشق األوسط .شاركت ديلفني يف تأس�يس الرشكة مع زوجها -هرييف
كوفيلييه -يف عام  .2006قبل تأس�يس ديواين ،ش�غلت ديلفني منصب املدير الرقمي لكوندي
نس�ت (  ،)Condé Nastجمموعة النرش اإلعالمية األمريكية التي تصدر عنها جمالت فوج،
وجالم�ور ،وج�ي كي�و ،وأركيتكتشرال داجيس�ت (  .)Architectural Digestول�دت
ديلفني يف بريوت ،ونشأت يف باريس.
______

حدثينا قليلاً عن نشأتك.
لدت يف لبنان ،وبسبب احلرب األهلية فرت عائلتي برسعة إىل فرنسا وأنا أحبو .فنشأت
ِو ُ
وتلقيت تعليمي يف باريس .وخالل سنوات نشأيت مل أكن أفكر أبدً ا يف أن أصبح رائدة أعامل،
وال حت�ى كن�ت مهتم�ة باإلنرتنت أو وس�ائل اإلعالم اإللكتروين ،كل ذلك ج�اء يف مرحلة
الحقة.

والدي وشقيقتي ،وسافرت
كانت طفولتي عادية وسعيدة جدًّ ا يف باريس ،وقد نشأت مع
ّ
كثريا مع عائلتي ذها ًبا وإيا ًبا من فرنس�ا إىل لبنان ،لكن لبنان كان دائماً وجهة قضاء العطالت،
ً
بينام باريس كانت وطني.
والدي كانا لبنانيني ،وكانا يربي�ان فتاتني ،فإهنام كانا دائماً عرصيني متا ًما يف طريقة
رغ�م أن
ّ
تربيتهام لنا ،ودائماً ما كانا يقوالن لنا« :جيب أن تكونا مستقلتني ،وجيب أن تعمال بجد».

درس�ت اإلعلام يف الكلية ،ثم ذهبت إىل نيويورك .يف ذل�ك الوقت مل أكن أعلم ما الذي
أري�د القي�ام ب�ه يف احلياة .كنت أح�ب اإلعالم والتس�ويق ،وكذل�ك العمل ل�دى العالمات
التجاري�ة .كنت دائًم�اً مهتمة بقطاع الس�لع الكاملية؛ فعملت يف جمال اإلعالن�ات ،وأعتقد أن
هذه كانت أفضل مدرس�ة يل ،حيث تتعرف عىل الكثري من الصناعات املختلفة ،وكنت أعمل

ِّ
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ليلاً
وهنارا ،وأنا أحب ذلك .عملت يف جمال الدعاية لثامين سنوات قبل االنتقال إىل اإلعالم.
ً

يف مرحلة ما س�نحت يل الفرصة للعمل يف دي دي يب (  ،)DDBوهي ش�بكة اتصاالت
تس�ويقية عاملية مملوك�ة لـ«أومنيكوم ج�روب» ( ،)Omnicom Groupوهي واحدة من
أكبر رشكات اإلعلان يف الع�امل .يف ذلك الوق�ت من عام  2000مل أكن أع�رف أي يشء عن
اإلنرتنت .أعني أنه كان لدي بريد إلكرتوين بالتأكيد ،ولكن كان هذا كل يشء .كانوا يريدون
وأردت معرف�ة املزيد عن هذا الشيء اجلديد
أش�خاصا يمكنه�م فه�م العالم�ات التجاري�ة،
ُ
ً
الذي يس�مى اإلنرتنت؛ لذا ُع ِّينت يف فرعها اإللكرتوين ،وكنت أس�اعدهم يف املسائل املتعلقة
بالعالم�ات التجاري�ة ،مثل فهم العالمة التجاري�ة ،بينام كنت أتعلم أنا منه�م اجلانب التقني.
وهناك كانت أول مرة التقيت فيها زوجي هرييف كوفيلييه ،وكان رائد أعامل بالفعل.

وأخيرا ،ترك املدير التنفيذي لـ دي دي يب الوكالة ليعمل لدى كوندي ناس�ت ( Condé
ً
 ،)Nastجمموع�ة النشر اإلعالم�ي األمريكي�ة ،الت�ي تص�در ف�وج ،جالم�ور ،ج�ي كي�و
وأركيتكتشرال داجيس�ت؛ واتصل يب بعد بضعة أش�هر وق�ال« :هل تريدين االنضمام إلينا؟
أن�ا أبح�ث عن مدير رقمي يف كوندي ناس�ت» .كانت الفكرة أن أك�ون راب ًطا بني املطبوعات
واملنش�ورات الرقمي�ة .لقد اخت�ارين ألن لدي خربة عميق�ة يف العالمات التجاري�ة .كام أنني
فهم�ت كيفية إدارة العالمات التجارية اإلعالمية القديم�ة إلكرتون ًّيا ،وكيفية تطوير األصول
الرقمية.
انضممت إىل كوندي ناست ،وكان هذا هو املكان الذي تعلمت فيه كل يشء عن اإلعالم
وإنش�اء املحت�وى .كان�ت هذه جتربة مهمة ج�دًّ ا يف حيايت املهنية؛ ألهن�ا أدت يف النهاية إىل بدء
ديواين بعد بضع سنوات.

يف بداية  ،2006فكرنا أنا وزوجي ،هرييف ،أننا ما زلنا صغريين جدًّ ا يف السن ،فال ينبغي أن
نكون عالقني هلذه الدرجة يف ش�عور االرتياح واألمان غري الصحي الذي يمدنا به االستمرار
يف مس�ارينا املهنيني عىل نفس املنوال .وأدركنا أنه بالطريقة التي كانت حياتنا تتش�كل هبا لو مل
تغيريا جذر ًّيا آن ًّيا؛ ربام س�نظل يف نفس املكان بعد مخس أو عرش س�نوات من اآلن ،ومل
نحدث ً
نكن نرغب يف حدوث ذلك .فعرفنا يقينًا أن الوقت قد حان للميض قد ًما.

كيف دخلت لبنان وديواين يف الصورة؟
قررن�ا ت�رك كل يشء كان لدين�ا يف باريس واالنتقال إىل مكان جدي�د .يف ذلك الوقت كنا
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نعيش حياة رغدة ،لكن قررنا أن الوقت قد حان للبدء من جديد وإجياد فرصة جديدة .فكرنا

يف الربازيل ،وديب ،والواليات املتحدة ،وبضعة أماكن أخرى .قلنا« :جيب أن نغادر ،ال نعرف
إىل أين بالضبط ولكننا بحاجة إىل البدء من جديد وإنشاء يشء جديد ،وإال سنظل بقية عمرنا

عالقني يف نفس املكان» .يف النهاية ،قررنا املجيء إىل لبنان .أنا ال أقول العودة إىل لبنان؛ ألنني مل
كبريا عن باريس.
أعش هناك منذ أن غادرت وكان عمري وقتها عامني فقط .ختتلف اختال ًفا ً
أردن�ا الق�دوم إىل لبنان إلحداث فارق وتأثير يف االقتصاد ،واملش�اركة يف نمو البالد .يف

استقرارا؛
ذلك الوقت ،ش�عرنا أن ش�ي ًئا جيدً ا حيدث هناك ،وش�عرنا أنه اآلن أصبح بلدً ا أكثر
ً
لذا ،فكرنا يف جتربة األمر ورؤية ما ستسري إليه األمور ،وافتتحنا رشكة صغرية لتصميم املواقع
اإللكرتونية وتطويرها يف .2006

بعد ذلك بوقت قصري أطلقنا النسخة األوىل من ديواين يف يوليو  ،2006قبل ثالثة أيام من

احلرب مع إرسائيل؛ لذا أعتقد أننا أثبتنا ما يقوله الناس ،بأن رواد األعامل جمانني (تضحك)،

فقد تركنا حياتنا املرحية يف فرنسا ،وأنفقنا كل مدخراتنا إلطالق هذا املوقع ،ثم ها هي احلرب

تندل�ع! أعتق�د أن هذا ما نس�تمد منه طاقتن�ا ومثابرتنا :أن تع�رف أن كل االحتامالت ضدك،
وأنك تواجه كل هذه التحديات ،لكنك يف الوقت نفسه لديك هذه الرؤية التي تؤمن هبا حق

اإليامن ،ولديك ش�عور بااللتزام بالتس�بب لنفس�ك أو املوظفني باخل�ذالن .واصلنا ومل نرتدد

يف يوم من األيام .مل نس�تغن عن أحد ،ومل يستس�لم أحد .اس�تمررنا يف العمل .مل نفكر أبدً ا يف

التوقف .مل خيطر ذلك يف بالنا حتى يف أحلك ساعات ديواين.

كان لدين�ا طم�وح كبري منذ البداي�ة ،وكنا نعرف ما أردنا القيام به من�ذ اليوم األول ،أردنا

إنش�اء عالم�ات جتارية إعالمية إلكرتونية ،على غرار ما كنت أفعله يف كوندي ناس�ت .أردنا

أن نصبح الرشكة الرائدة عىل اإلنرتنت من حيث أصول وس�ائل اإلعالم اإللكرتونية .كانت
لدين�ا آمال كبيرة ومعايري عالية ،ودفعنا فريقنا بقوة لتقديم وبناء األس�س الصحيحة ألعاملنا
منذ البداية املبكرة.

بع�د فرتة قصرية ،أدركنا برسعة أنه بالرغم من أن لبنان قاعدة انطالق رائعة للرشكة ،فإن

حجم س�وقها صغير جدًّ ا ،خاصة بالنس�بة للمجاالت الرقمي�ة؛ لذا بدأن�ا بالتفكري أكثر عىل
املس�توى اإلقليمي ،ال س�يام أننا الحظنا أنه ال يكاد يكون هناك أي موقع جيد خاص للنس�اء

يف املنطق�ة .يف ذل�ك الوقت كانت مجي�ع املواقع اإللكرتوني�ة موجهة للرج�ال ،مثل األخبار،
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وامل�ال ،والرياضة .كان ياه�و! ما يزال هناك ،وكذلك موقع كورة ،موقع كرة القدم الش�هري.
ويف نف�س الوق�ت ،مل يكن هناك موقع خاص للنس�اء ،يتناول بش�كل ش�امل اهتاممات املرأة
املحلية ،ال س�يام يف منطقة اخلليج؛ فاتفقنا عىل إنش�اء موقع موجه لشئون املرأة باللغة العربية،
مهم ،وإىل دول اخلليج ،ورؤية ما إذا كان
والتوجه إىل اململكة العربية الس�عودية ،كوهنا س�و ًقا اًّ
بإمكاننا خلق ٍ
مزيد من فرص العمل يف لبنان واحلفاظ عىل رشكتنا يف البلد بينام نقوم بتوس�يع
أعاملن�ا خارج لبنان ألس�واق أخرى أكرب .وبعد فرتة قررنا فت�ح مكتب لنا يف ديب ،حيث تدير
معظم العالمات التجارية العاملية أعامهلا يف الرشق األوس�ط ،باإلضافة إىل كوهنا موطنًا ملعظم
الوكاالت اإلعالمية واإلعالنية يف املنطقة.

أخربينا باملزيد عن منوذج عمل ديواين.
ديواين هي رشكة نرش؛ حيث نعمل عىل إنشاء حمتوى رقمي ونوزعه عىل وكاالت خمتلفة.
أيضا وصفه بالعكس .فنحاول تطوير الوكاالت عن طريق إنش�اء املحتوى املناس�ب
يمكنني ً
ل�كل منه�ا .يعمل جزء م�ن ديواين مب�ارشة مع العالم�ات التجاري�ة اإلعالمي�ة واملجالت؛
حيث ننش�ئ حمت�وى ملوقع  ،Yasmina.comوهو بوابة األزي�اء واجلامل والرفاهية اخلاصة
أيضا املحت�وى اخلاص بموق�ع  ،3a2ilati.comوهي بواب�ة تعليمية موجهة
بن�ا .وكذل�ك ً
للعائلة واآلباء .ونطور حمتوى موق�ع  ،Atyabtabkha.comوهو موقع خمتص بالطعام.
أيض�ا أول موقع إلكتروين موجه للذك�ور .Mazyun.com ،وهذه ه�ي البوابات
طورن�ا ً
اإللكرتونية التابعة لنا اليوم ،ولكل منها منصات وسائل التواصل االجتامعي اخلاصة هبا ،من
يوتيوب ،لفيسبوك ،إلنستجرام ،لتويرت ،إلخ.

وختتل�ف استراتيجية املحت�وى لدين�ا م�ن منصة إىل أخ�رى ،لكن كل ذل�ك حيدث حتت
مظلة عالمة جتارية واحدة .عىل س�بيل املثال ،يف موقع  ،Yasmina.comاملحتوى املوجود
على املوق�ع اإللكرتوين ليس نفس�ه املوجود عىل يوتي�وب ،وما يوجد عىل يوتي�وب ليس هو
نفس�ه املحتوى املوجود عىل فيس�بوك .وينطبق اليشء نفسه عىل إنس�تجرام ووسائل التواصل
االجتامعي األخرى .ويف النهاية ،يندرج كل هذا املحتوى حتت اس�م  ،Yasmina.comبام
ل�ه م�ن نطاق وخط حترير خاصني به .لكن ،الطريقة التي نقدم أو ننفذ هبا املحتوى ختتلف من
منصة إىل أخرى .هذا أمر مهم؛ ألن توقعات اجلمهور عىل كل منصة ليست واحدة .فاملحتوى
نجاحا عىل أخرى،
نجاحا على إحدى منصات التواصل االجتامعي ق�د ال حيقق
ال�ذي حيقق
ً
ً
والعكس بالعكس.
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أم�ا اجلان�ب اآلخ�ر م�ن عم�ل دي�واين فيتمث�ل يف العمل ال�ذي ننف�ذه مب�ارش ًة للعمالء

والشركاء .فق�د عملنا لفترة طويلة -عىل س�بيل املثال -م�ع رشكة االتصاالت الس�عودية،

أيضا مع لوريال ،العالمة التجارية العاملية
وه�ي رشكة االتصاالت األوىل يف اململكة .وعملنا ً

الرائدة يف اجلامل ومس�تحرضات التجمي�ل .وقد كنا ،يف الواق�ع ،أول إدارة إلكرتونية لرشكة

لوري�ال يف الشرق األوس�ط .فعندما بدأنا مل يكن ل�دى الرشكة من يعمل يف القس�م الرقمي؛
لذا كنت أذهب أنا وفريقي إىل مقرها كل يوم ،وكانت لدينا مكاتبنا اخلاصة يف لوريال ،حيث
نت�وىل إدارة عملي�ات الرشكة اإللكرتونية بش�كل كامل من هن�اك ،إىل أن َبنَت الرشكة فريقها
الداخيل اخلاص.

أيض�ا مع كثري من العالمات التجارية التي تتصل باملحتوى الذي ننرشه .فكان من
عملن�ا ً

الطبيعي -عىل سبيل املثال -لعالمة جتارية أو جمموعة مثل تيفال أن تعمل مع أناس يعرفون كل
يشء عن الطهي ،ويعرفون مجهورهم املس�تهدف ،وتوقعات هذا اجلمهور فيام يتعلق بالطهي،

نظ�را ألن لدينا بوابة الطعام  ،Atyabtabkha.comوألننا
وم�ا إىل ذلك .لقد جذبنا تيفال ً

كنا نعرف كيفية إنشاء حمتوى وبناء مجهور خاص باألطعمة ،والطهي ،والوصفات.

ورسع�ان ما نم�ت رشكتنا لتصبح بوابة رائدة لش�ئون املرأة يف الرشق األوس�ط .يف ذلك

الوق�ت مل يك�ن أح�د يتاب�ع مع�دالت الزي�ارات أو تفاع�ل املس�تخدمني ،وكان العدي�د من
النارشي�ن يبالغون بش�أن أرقامه�م عىل أي ح�ال .ومل يكن هناك طرف ثالث مس�تقل يتحقق

م�ن صح�ة األرقام التي ينرشها العاملون يف النرش اإللكتروين .وبالطبع ،اليوم لدينا كثري من
األدوات وأنظم�ة إدارة البيانات الت�ي متكننا من متابعة أرقامنا بدقة .كان األمر فوضو ًّيا وغري

موثوق يف ذلك الوقت.

الي�وم ،لدين�ا حوايل  180موظ ًف�ا يف مقراتنا يف لبنان واإلمارات ورصبيا .وقصة تأس�يس
عملياتنا التقنية يف بلجراد ،برصبيا ،مثرية لالهتامم ح ًّقا.
أح�د رشكائن�ا املؤسسين يدع�ى إيف�ان برتوفيت�ش ،املدي�ر التكنولوج�ي لدي�واين ،أو

املدي�ر التنفي�ذي التقن�ي .بدأ معنا هنا من لبن�ان ،ورسعان ما أدرك أن نوعي�ة املهارات التقنية

املتخصصة التي نحتاج إليها يف الرشكة ال يمكن العثور عليها يف لبنان؛ لذا ،ذات يوم ،س�افر

إىل بلجراد وعثر عىل بعض املطورين يف متجر تقني متخصص صغري ،وقرر اختبارهم .انتهى
األم�ر بشراء املتجر ودجمه مع دي�واين .ومنذ ذلك احلني تط�ورت هذه العملي�ة بدرجة كبرية
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هن�اك ،حي�ث يعمل فريقنا التقني بالكامل يف بلج�راد اآلن .وهكذا أصبح مكتب عملياتنا يف
بلجراد جز ًءا ال يتجزأ من ديواين.

درسا معينًا تعلمتيه يف هذه الرحلة؟
هل تتذكرين ً
نع�م ،أتذك�ر يف الس�نوات القليلة األوىل م�ن ديواين ،كن�ا خجولني جدًّ ا بش�أن التواصل
اخلارجي .بالنظر إىل شخصيتي وشخصية زوجي مل نكن من هواة اخلروج؛ مل نكن نفعل شي ًئا
كثريا عام نفعله أو ما ننجزه.
س�وى العم�ل .ومن ثم ،مل نكن من طبيعتنا اإلفص�اح أو احلديث ً
فنح�ن نفضل -بش�كل ع�ام -أن نحتفظ بش�ئوننا ألنفس�نا ،واالبتعاد عن أض�واء العالقات
العامة ووسائل اإلعالم.

ويف ع�ام  2013أصبحن�ا جز ًءا من منظمة إنديف�ور  ،Endeavorوهي منظمة عاملية لرواد
األعامل ،وقد أجربنا بحق عىل الكالم (تضحك) .فقد طلبوا منا رسد قصتنا واملراحل التي مررنا
هبا ،وخططنا املس�تقبلية ،وغريه�ا .فأقنعونا بأن قصتنا قد تكون ملهمة ج�دًّ ا لآلخرين ،أكثر من
كوهن�ا مدعاة للتفاخر حس�بام نظ�ن .وأقنعونا بأن احلديث برصاحة عن جتربتنا يمكن أن يس�اعد
يف تعزيز رس�التنا التي تقول إن النجاح بالنس�بة لرشكة ناشئة تكنولوجية -مثل ديواين -ممكن يف
لبن�ان .كان علين�ا أن نغري من طريقة تفكرين�ا ،وأن نكون مبادرين أكثر ملش�اركة قصة ديواين مع
العامل ،وقد أصبح لذلك دور حموري يف تطورنا عىل كثري من األصعدة كلام زدنا من القيام به.
______

 «من أهم األمور بالنس��بة لرواد األعمال أن يكون لديهم شريك
خبي��ر في التكنولوجيا ،إذا كنت تؤس��س أو تطور ش��ي ًئا يعتمد
بارعا
عل��ى التكنولوجيا ،هذا إذا لم تكن أنت نفس��ك
ش��خصا ً
ً
دائما أن تتق��ن التكنولوجيا
ف��ي التكنولوجيا؛ وذل��ك ألنك تريد
ً
التي تعمل بها وتتحكم فيها».
______

ما نصيحتك لرواد األعمال الطموحني؟
نصيحتي -وربام تكون من النصائح الشائعة جدًّ ا ،ولكنها رسالة مهمة جيب التأكيد عليها-
ه�ي أن تك�ون مغر ًم�ا بام تفعله .جي�ب أن تعيش الفكرة ،وتن�ام عليها ،وتأكل وأن�ت تفكر فيها،

112

ستارت أب عربية

خاص�ة يف الس�نوات األوىل .فام من ٍ
أحد س�يفعل ذل�ك بالنيابة عنك .ينبغ�ي لكل جانب من
جوان�ب رشكت�ك الناش�ئة ،وأرقام�ك ،وموظفيك ،وعمالئ�ك وكل يشء أن تس�تحوذ عىل
تفكريك يوم ًّيا.

فيج�ب أال يمر ي�وم تقري ًبا دون أن تنظر يف أرقامك واملقايي�س األخرى اخلاصة بعملك.
يتعين علي�ك التأكد من أنك عىل دراية بكل يشء عن رشكتك يوم ًّيا :إىل أين تتجه ،وأس�باب
ع�دم نجاح هذا األمر أو ذلك ،والدخول يف التفاصيل ،وتوخي التحديد ودقة التفاصيل عىل
كل املس�تويات .ينبغ�ي أن تكون لديك هذه الرؤية الش�املة لسير أعاملك ط�وال الوقت .ال
ي�درك الن�اس حج�م العمل الذي يتطلبه إنش�اء رشك�ة؛ والرشكات ال تنجح فق�ط بفضل ما
يتمتع به أصحاهبا من موهبة ،وإنام بفضل املوهبة واستحواذ الفكرة عليهم.

ما نصيحتك لرواد األعمال بشأن العثور على الشريك املناسب؟
م�ن أهم األمور بالنس�بة لرائ�د األعامل أن يكون لدي�ه رشيك خبير يف التكنولوجيا ،إذا
كنت تؤس�س أو تطور ش�ي ًئا يعتمد عىل التكنولوجيا ،وهذا إذا مل يكن هو نفسه ً
شخصا بار ًعا
يف التكنولوجيا بام يكفي؛ وذلك ألنك تريد دائماً أن تتقن التكنولوجيا التي تعمل هبا وتتحكم
فيها .فإذا مل تفعل ذلك ،فأنت ال متلك شي ًئا .وهكذا ،يمكن ألي شخص أن ينسخ ما لديك،
أو أن تعتم�د أكث�ر م�ن الالزم على وكالة أخرى تطور ل�ك منتجك ،والذي ق�د ال حيقق لك
أفضل النتائج ،وأرسعها وأرخصها .من األمهية بمكان أن تتقن أو تسيطر عىل اجلانب التقني
لرشكت�ك إذا كان�ت رشكة ناش�ئة بحاج�ة إىل عن�ارص تقنية؛ وهلذا الس�بب فأن�ت بحاجة إىل
شخص ضمن الفريق املؤسس يتمتع بخربة جيدة عىل األقل يف املجال التقني ،هذا إن مل يكن
مطورا من األساس.
ً

ما نصيحتك بشأن بناء فريق العمل؟
ش�خصا
فيما يتعلق ببناء فري�ق العمل؛ عندما يك�ون فريقك مكونًا من عرشة أو عرشين
ً
فقط يكون األمر س�هلاً للغاية .فيس�تطيع أفراد الفريق اخلروج م ًعا لتناول العش�اء ،والتعرف
ٍ
بعض .ويعملون م ًعا ،ويكونون عىل ِوفاق إىل حد ما .لكن التحدي دائماً ما يكون
بعضهم عىل
ش�خصا يف خالل بضعة أشهر؛ هنا يصبح الوضع
عندما ينمو فريقك إىل  50أو  100أو 150
ً
فوضو ًّيا إىل حد ما.

يف حالتنا ،بدأنا يف القيام بكل تلك األش�ياء اإلضافية والصغرية من أجل املس�اعدة يف توطيد

ِّ
ديلفين إده

113

أوارص العالق�ة بين أفراد الفري�ق وبناء روح الفريق ،وغال ًبا ما تكون هذه األش�ياء صغرية؛ مثل:
توزيع اآليس كريم عىل اجلميع يوم اخلميس ،أو ترتيب جلسة مانيكري للسيدات ،أو فطور مجاعي،
أو االحتفال بعيد امليالد ،إىل آخره .وهكذا بالتدريج ،يبدأ أفراد الفريق يف العمل م ًعا بنجاح.

كثريا يف بناء الفريق؛ وهو تنظيم ما نسميه «يوم ديواين» ،مرة
هناك يشء آخر نقوم به يفيد ً
أو مرتني يف العام؛ حيث نجتمع بشكل أسايس بجميع كبار املديرين ونجعل كلاًّ منهم يقدم ما
فنظرا ألننا نقوم بأمور عدة ،نرغب يف احلرص عىل االطالع عىل
يقومون به خالل  10دقائقً .
كل املستجدات بشأن ما حيدث يف الرشكة ،سواء كانت هذه املستجدات عميلاً جديدً ا أو آخر
ابت�كار طورناه ،أو عملية جدي�دة نفذناها ،أو طبعة جديدة وضعناها عىل نظام إدارة املحتوى
خاصتنا ،إىل آخره .بعد ذلك ،ننظم ورش�ة عمل صغرية وندفع الناس إىل العمل م ًعا .يف املرة
املاضي�ة ،أعطي�ت املديرين حتد ًيا لتطوي�ر منتج جديد يف دي�واين؛ وهذه فاعلي�ة رائعة لتوطيد
أوارص العالقة بني أفراد فريق العمل وتوليد أفكار جديدة وإجياد حلول جديدة للمشكالت،
الس�يام يف األوقات الصعبة ،حيث ينحدر أفراد فريق العمل لدينا من أماكن خمتلفة من العامل؛
من بريوت ،وديب ،وبلجراد ،واآلن من إيران.

وألن اليشء باليشء يذكر ،وعىل ذكر إيران ،فقد أطلقنا ديواين هناك قبل عامني ،وقد ثبت
فعلاً أهنا س�وق رائعة ،س�واء من حيث حجم الس�كان البالغ  80مليون نسمة ،أو االستهالك
الرقمي؛ لذلك لدينا اليوم مقر هناك يضم حوايل س�بعة أش�خاص ،حيث نس�تضيف نس�خة
أيضا عىل
مش�اهبة ملوق�ع  Yasmina.comنطلق عليها  ،Yasaman.comوال�ذي يركز ً
اهتاممات املرأة بام يف ذلك اجلامل ،والفن ،واحلفالت ،والطعام ،ونمط احلياة للسوق اإليرانية،
وحيقق هذا املوقع أدا ًء جيدً ا حتى اآلن.

ماذا عن جتربتك مع عملية جمع األموال للشركة؟
نمول عملنا م�ن مدخراتنا اخلاص�ة ،وكذلك من أي إي�رادات نحققها،
عندم�ا بدأن�ا كنا ِّ
حي�ث نعيد اس�تثامرها يف الرشكة .اس�تمر هذا األمر ملدة عامني تقري ًبا .ث�م يف مرحلة ما ،بدأنا
نواج�ه بع�ض مش�كالت يف التدفق النق�دي ،والتي نتجت بصفة رئيس�ية عن تأخ�ر العمالء
يف الدف�ع .مل تك�ن لدينا مش�كالت يف العائدات ،ولكن مش�كالتنا الرئيس�ية كانت يف التدفق
النق�دي ،والت�ي كنا بحاجة إلجي�اد حل هلا لدفع روات�ب موظفينا وزيادة فري�ق العمل لدينا.
فقررنا أن علينا حل هذه املشكلة؛ علينا أن ننمو ،علينا نبدأ يف مجع رأس مال من املستثمرين.
توجهنا إىل البنوك االستثامرية طالبني املال؛ إال أنه ما من أحد أراد االستثامر يف رشكتنا أو
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حتى إقراضنا املال .مل تكن البنوك يف لبنان لتقرضنا املال ما مل نقدم ضامنًا ما .وكأهنا تقول لنا:
«يمك�ن أن نقرضك�م  100ألف دوالر ،إذا أودعتم  100ألف دوالر يف البنك» .فكان لس�ان
حالن�ا ي�رد« :لو كان لدين�ا  100ألف دوالر ،مل�ا احتجنا إىل االقرتاض منكم من األس�اس»؛
لذلك مل ينجح هذا األسلوب.

ثم اكتش�فنا أننا بحاجة إىل نوع من املس�تثمرين خيتلف عن البنوك ،نحتاج إىل مس�تثمرين
يق�درون احتياجات الرشكات الناش�ئة .كان ينبغي عليهم فهم ما يتطلبه األمر إلنش�اء رشكة
رقمي�ة وم�دى صعوب�ة ذلك ،وكي�ف أهنا بحاج�ة إىل الكثير من األم�وال لتوس�يع نطاقها.
لق�د جربن�ا طر ًقا خمتلفة وانته�ى بنا املطاف إىل مج�ع  6ماليني دوالر ،جاء نصفه�ا من العائلة
واألصدق�اء ،وه�و م�ا مل نك�ن هندف إليه يف األس�اس ،لكن مل يك�ن لدينا خي�ار آخر يف ذلك
الوقت.
______

 «م��ن أهم األمور بالنس��بة لرائ��د األعمال أن يكون لديه ش��ريك
خبي��ر في التكنولوجيا ،إذا كنت تؤس��س أو تطور ش��ي ًئا يعتمد
ً
بارعا
عل��ى التكنولوجيا ،وهذا إذا لم يكن هو نفس��ه
ش��خصا ً
دائم��ا أن تتقن
ف��ي التكنولوجي��ا بما يكف��ي ،وذلك ألن��ك تريد
ً
التكنولوجيا التي تعمل بها وتتحكم فيها».
______

هك�ذا حصلن�ا على التموي�ل يف البداي�ة ،وم�ن ث�م اس�تثمرت مي�د س�يكيوريتيس
 MedSecuritiesاللبنانية يف رشكتنا .كانوا يتطلعون إىل اختبار العامل الرقمي.

يف النهاية ،ظهرت ويبيديا  Webediaيف الصورة من خالل صديق مشرتك قد َمنا إليهم،
وه�ي رشك�ة إلكرتونية كبرية مقره�ا باريس .كنا وقته�ا يف  ،MIPCOMاملعرض التجاري
السنوي األول للمحتوى الرتفيهي -الذي كان مقا ًما يف مدينة «كان» الفرنسية -عندما التقينا
بمؤس�س الرشكة املش�ارك .ولدى علمه بعملن�ا والطريقة التي ندير هبا أعاملن�ا ،أذكر أنه قال
إننا مثل نس�خة مصغرة من ويبيديا .هذه كانت البداية ،بعدها اس�تحوذت ويبيديا عىل أغلبية
األس�هم يف دي�واين ،وكان ذل�ك مالئماً ج�دًّ ا لديواين من حيث مس�اعدتنا على ترسيع نمونا،
والتوس�ع يف قطاع�ات متخصص�ة جدي�دة ،وكذلك متكينن�ا من تب�ادل املعرف�ة ،والبيانات،
واألدوات ،واملوارد .لقد كنا متحمسين للغاية بش�أن إمكانات هذه الرشاكة وقتها ،والتي ما
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تزال مس�تمرة حتى اليوم .ناهيك عن أن حجم اس�تثامرات ويبيديا اهلائل ،والتي متثل واحدً ا
م�ن أكرب االس�تثامرات م�ن نوعها يف املنطق�ة .يف الواقع ،ال حاجة لنا أن نق�ول إن مجيع أوائل
مس�تثمرينا واجله�ات الداعم�ة وأصحاب املصلح�ة كانوا س�عداء جدًّ ا بعائدات اس�تثامرهم
اإلجيابية يف ديواين.

ما وجهة نظرك يف االبتكار يف الشركات الناشئة؟
يف كل ع�ام نح�اول إعادة ابتكار الطريق�ة التي نعمل هبا ،والطريقة الت�ي ننظم هبا عملنا،
وأعتق�د أن التفكري عىل ه�ذا النحو بالغ األمهية ،وجمدد للطاقة؛ ل�ذا ،يف كل عام أتناول ورقة
فارغة وأس�أل نفيس« :ماذا لو كنت س�أعيد إنشاء ديواين اليوم ،كيف سأفعل ذلك؟» كام أنني
أقوم هبذا التمرين مع فريقي خالل «يوم ديواين» أو خالل جلسات العصف الذهني.

م�ن املهم ج�دًّ ا القيام بذل�ك ،ألننا نعيش يف ع�امل ديناميكي ،خاصة الع�امل الرقمي .فعىل
س�بيل املثال ،عندما قمنا بإطالق ديواين يف البداية ،مل يكن هناك إنس�تجرام أو تويرت؛ ومل يكن
موق�ع يوتي�وب باحلجم الذي علي�ه اليوم .فالبيئ�ة اخلارجية تتطور باس�تمرار؛ ولذلك ينبغي
لنموذج عملنا وطريقة تنظيمه أن تتطور باس�تمرار كذلك .ومترين إعادة التفكري يف عملنا من
البداي�ة ه�ذا قد حقق نتائج مذهل�ة ألعاملنا .إهنا جتربنا عىل التفكري خ�ارج الصندوق ،وإجياد
طرق جديدة لرؤية األمور ،كل ذلك عن طريق اإلجابة عن سؤال بسيط« :إذا كان علينا إعادة
بناء ديواين أو القيام باألمر برمته من جديد ،فامذا سيكون شكلها؟».

بالطب�ع ،م�ن الصعب ه�دم كل يشء والبدء من الصف�ر؛ ومع ذلك ،هناك دائًم�اً فكرة أو
أس�ايس يف استراتيجيتنا ،نتيجة هذه املامرس�ة
فكرت�ان جديدت�ان مبتكرت�ان تؤديان إىل حتول
ّ
البسيطة.

ما رأيك يف منظومة الشركات الناشئة يف لبنان؟
دائماً ما أقول إنني أمتنى لو أبدأ ديواين يف وقتنا هذا؛ ألن تأس�يس الرشكات الناش�ئة اليوم
كثريا منذ وقت إنش�اء ديواين .عندما
يف لبنان س�هل؛ وقد تطورت منظومة الرشكات الناش�ئة ً
يس�ألني الناس« :ما أكثر يشء تفخرين به؟» أجيب قائلة« :أنا فخورة بكوين واحدة من أوائل
رواد أعامل التقنية يف لبنان ،وآمل أن أقود املسرية ألثبت لآلخرين أن النجاح ممكن يف لبنان».
عندما بدأنا مل يكن هناك يشء ،مل تكن هناك بنية حتتية ،وكان االتصال باإلنرتنت ضعي ًفا جدًّ ا.
مل تكن هناك وكاالت توظيف ،مل تكن هناك مواهب يف اجلامعات ،التي كان مستواها متدن ًيا،
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ٍ
شخص موهوب يف اإلعالم الرقمي أو املواهب التقنية بوجه عا ٍّم،
وكان من النادر العثور عىل
نادرا،
ومل تك�ن البنوك تفه�م ما كنا نفعله ،وال نموذج عملنا ،وكان وج�ود رأس مال جمازف ً
إن وجد.

حلس�ن احل�ظ ،قام بنك لبن�ان -أو كام نطلق عليه هن�ا  ،BDLوالبنك املرك�زي اللبناين-
بالضغط لسن قانون جديد لدعم ما يشار إليه باسم «اقتصاد املعرفة»؛ لذا ن َّفذوا التعميم 331
يف ع�ام  .2013وق�د َض ِمن هذا القانون -يف األس�اس -ألي بنك يس�تثمر يف اقتصاد املعرفة
أو يف الشركات الناش�ئة ،س� ُيضمن ل�ه  75%من رأس مال�ه .وقد كانت هذه مبادرة رئيس�ية
من أجل احلد من خماطر اس�تثامر البنوك يف املجال التقني وتطوير منظومة الرشكات الناش�ئة.
وبسبب هذه املبادرة اجلديدةُ ،أ ِ
نشئت بعض صناديق رأس املال ا ُملخاطِر.
لذا فإن البنوك س�تضع األموال يف صناديق رأس املال ا ُملخاطِر ،وتس�تثمر هذه الصناديق

يف الشركات الناش�ئة .وكان هلذا تأثري عميق على منظومة الرشكات الناش�ئة هنا ،لدرجة أن
العديد من اللبنانيني الذين يعيشون يف اخلارج بدءوا يرون التغيريات يف البالد ،وقرروا العودة
إىل لبنان.

وكل هذا ح َّفز عىل إقامة منتديات جديدة ومؤمترات وفعاليات موجهة للرشكات الناشئة.
كام ُض َّخت استثامرات جديدة يف الرشكات الناشئة .واآلن لدينا منطقة بريوت الرقمية ،حيث
كبريا للرشكات التقنية الناشئة يف لبنان ،ويعمل هبا اآلن حوايل
يوجد مكتبنا ،الذي يعد ً
مركزا ً
 2000موظ�ف يف قط�اع التكنولوجيا .هن�اك بالتأكيد اهتامم متزاي�د باالقتصاد التكنولوجي،
حيث بدأ السياسيون يرون إمكانات اقتصادية يف هذا القطاع وبدءوا يف الرتكيز عىل النمو.

هل هناك أي لوائح تنظيمية تريدين أن تتغري يف لبنان؟
بالتأكي�د .أعتقد أن ج�ذب املواهب هو مفت�اح النجاح ،وأحيانًا حتتاج إىل موهبة ليس�ت
لبنانية ،لكن ال يمكنك توظيفها .فعىل سبيل املثال ،بموجب القانون ،ال تستطيع املرأة اللبنانية
نقل جنسيتها إىل أطفاهلا .أحيانًا يكون لديك أشخاص من أصل لبناين وال يستطيعون العودة
للعيش هنا؛ ألن أمهاهتم لبنانيات ،لكن آباءهم ليسوا كذلك.
ثم�ة مث�ال آخر خطر ببايل ،أتذك�ر عندما أطلقنا مبادرة للتج�ارة اإللكرتونية يف ديواين ،مل
أمتك�ن م�ن العثور عىل أي ش�خص يف لبنان يتمت�ع بخربة كافية يف هذا املج�ال .ووجدت من
تستطيع أداء هذا الدور يف ديب ،وأردت توظيفها ،وكانت تونسية اجلنسية .مل تكن هناك طريقة
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ٍ
تأشيرة
لتعيينه�ا يف الرشك�ة يف لبن�ان ،كان األمر مس�تحيلاً تقري ًبا .مل أمتكن من احلصول عىل
هل�ا هنائ ًّيا ،وال ش�ك أن هذا َّ
أيضا أن أغري لوائح تأشيرات
أخر خططن�ا ،وأرض بعملنا .وأود ً
الدخول أو ترصحيات العمل من هاتني الناحيتني.

إذا نظ�رت فيمكن�ك أن ت�رى أن ه�ذه العملية تسير بش�كل مث�ايل يف وادي الس�يليكون
بكاليفورني�ا ،حيث نس�بة كبيرة من املواه�ب التي تعمل هناك ليس�ت أمريكي�ة؛ وذلك ألن
الشركات األمريكية قادرة عىل توظيف أفراد م�ن اخلارج ،ولوائحها املحلية تدعم ذلك بدلاً
م�ن منعه .إذا كان ه�ذا األمر يؤيت ثامره يف بعض أكرب الرشكات يف العامل مثل :أبل ،وجوجل،
ومايكروس�وفت ،فم�ن املؤكد أننا جيب أن نلق�ي نظرة فاحصة عليه يف لبن�ان .أحب أن أرى
تنفيذ مثل هذا النظام املفتوح الذي يدعو إىل ضم املواهب من كل مكان .أعتقد أن هذا سيفيد
البيئة الريادية واالقتصاد بشكل عام إىل حد كبري.

ما التأثري الذي تسعني إلحداثه مع ديواين؟
بعي�دً ا عن حتقيق أهداف العمل واإلنجازات .هناك يشء واحد عزيز عىل قلبي ،ونس�عى
دائماً للقيام به يف ديواين؛ هو املس�اعدة يف خلق مزيد من فرص العمل ،وتدريب الناس يف هذا
مركزا
العرص الرقمي اجلديد .نحن نريد حتى إنش�اء مدرسة للمطورين .أود أن تكون ديواين ً
إىل حد ما -لألش�خاص املبدعني واملوهوبني يف لبنان ،وأن تستخدم لتحفيز االبتكار يف كلاملجاالت.

هل تودين إضافة أي شيء آخر؟
أيضا أن أش�كرك عىل يشء واحد أقدره ح ًّقا ،هو
ش�كرا عىل الفرصة التي أحتتها لنا .أود ً
ً
أنك مل تس�ألني أي يشء عن كوين امرأة يف جمال األعامل .يف مرحلة ما ،س�ئمنا من اإلجابة عن
وعيل أن أنافس اآلخرين ،وليس�وا
وتكرارا .إنني لس�ت إال رائ�دة أعامل،
مرارا
ً
أس�ئلة كهذه ً
ّ
مجي ًع�ا نس�ا ًء ،وه�ذا ال هيم ح ًّقا؛ فأنا مل أش�عر بأي اختلاف ملحوظ طوال حي�ايت املهنية؛ لذا
شكرا لك عىل هذا!
ً
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أسس إدريس الرفاعي رشكة فترش  Fetchrيف  .2012حتاول فترش إحداث ثورة حقيقية
مبتكرة يف س�وق التجزئة بتقنيات وخدمات ش�حن تركز عىل العميل ،وهو ما يس�هم يف نمو
التجارة اإللكرتونية يف الرشق األوس�ط وخارجه .تس�اعد فترش التجار املحليني والعالمات
سهل تطبيق فترش
التجارية العاملية عىل بناء أعامل جتارية إلكرتونية مربحة وإطالقها ونموهاُ .ي ِّ
الستالم البضائع وتوصيلها عملية التسوق عرب اإلنرتنت .قبل أن يؤسس إدريس فترش ،كان
ومستش�ارا لدى «جمموعة بوس�طن
مدي�ر العملي�ات يف«م�اركا ڤ�ي آي يب» ،Marka VIP
ً
االستش�ارية» ( .)Boston Consulting Groupحصل عىل درجة املاجس�تري من معهد
الدراسات السياسية يف باريس ،وماجستري إدارة األعامل من كلية بوث إلدارة األعامل بجامعة
شيكاغو.
______

حدثنا عن نشأتك وخرباتك املهنية املبكرة.
ول�دت يف الع�راق عام  1979ألب عراقي وأم فرنس�ية .فرت عائلتي إىل فرنس�ا بس�بب
االضطراب الس�يايس يف العراق وأنا يف الثالثة من عمري .نش�أت يف فرنس�ا ،وكنت مش�ج ًعا
كبريا لكرة الس�لة .وقد لعبت كرة الس�لة طوال س�نوات مراهقتي ،حتى متكنت يف النهاية من
ً
اللع�ب مع املنتخ�ب الوطني الفرنيس للناش�ئني .وأمتمت ش�هادة البكالوريا يف معهد ليس�يه
بيلفي�و يف تول�وز  ،Lycee Bellevue in toul ouseوبعده�ا ب�دأت دراس�ة املاجس�تري
بمعه�د الدراس�ات السياس�ية يف باري�س ،وهو ضم�ن أرقى الكليات الفرنس�ية للدراس�ات
املتعلق�ة بالعالق�ات الدولية ،االقتص�اد ،والعلوم االجتامعي�ة .ثم انضممت ل�وزارة الدفاع،
حيث أصبحت املستش�ار اخلاص لرئيس املوارد البرشية للق�وات البحرية ،وكان أمريالاً أك ُّن
ل�ه بال�غ االحرتام .يف ه�ذا الوقت ،ب�دأت يف تعلم اللغة العربي�ة ،التي ش�عرت أنني أغفلت
دروسا ليلية يف اللغة العربية ملدة ثالث
أيضا .فكنت أحرض
تعلمها؛ بل كنت أفتقدها شخص ًّيا ً
ً
سنوات ،وبدأت ببطء يف التحدث باللغة العربية الرسمية؛ «الفصحى».

بع�د القوات البحرية ،انضممت للقوات الفرنس�ية اخلاصة كضاب�ط احتياط حتت الطلب
ملدة ثالث سنوات يف العمليات .أحببت هذه التجربة بشدة بكل ما كان فيها من انضباط وإثارة
أيضا فرصة ممتعة للس�فر ح�ول العامل ،وخوض
مقرتن�ة بتجرب�ة القي�ام بأمور جديدة .وكانت ً
جتارب عىل نطاق أرحب .كان من املمتع أن أرى بلدانًا جديدة وأتعرض ألش�ياء جديدة .بعد
ذلك ،انضممت إىل بعثة الشئون االسرتاتيجية ،وهو مركز أبحاث تابع لوزارة الدفاع .وعملت

إدريس الرفاعي

121

فيها ملدة عامني يف باريس قبل أن أتوجه لدراس�ة ماجس�تري إدارة األعامل يف جامعة ش�يكاغو،
بكلية بوث إلدارة األعامل .انتقلت بعد ذلك إىل ديب وعملت ملدة عامني مع جمموعة بوسطن
االستشارية .كنت أرغب يف تعلم مبادئ االستشارات .أعتقد أن االستشارات تعلمك الكثري
م�ن حيث كيفية تطوير أس�لوب حديث�ك ،وقدرتك عىل نق�ل املعلومة أو الرس�الة بوضوح،
وصياغة عروض تقديمية ،وتعزيز القدرة عىل التحليل ،واختاذ قرارات جيدة .كان هذا النوع
م�ن التدريب يف جمال األعامل يف وقت مبكر من مسيريت املهنية ق ِّيًم�اً للغاية .ومازلت أطبق ما
تعلمت�ه هن�اك كل يوم .كام أن عميل هناك أتاح يل التع�رف عىل عديد من الصناعات واألعامل
عرب منطقة اخلليج.

بعد ذلكُ ،عينت يف اإلدارة العليا لرشكة  Manka VIPماركا ڤي آي يب ،التي أصبحت
إحدى الرشكات الريادية يف بيع األزياء عرب اإلنرتنت يف الرشق األوس�ط لس�نوات عدة .يف
ذلك الوقت ،كنت يف نقاش مع أحد املس�تثمرين الرئيس�يني يف م�اركا ڤي آي يب لبدء مرشوع
جديد من الصفر .كنا نعرف مجي ًعا أن التجارة اإللكرتونية كانت حديثة العهد ڤي هذه املنطقة
م�ن العامل ،وكنا يف حاج�ة إىل مزيد من منصات التجارة اإللكرتونية عالية اجلودة .ومع ذلك،
وبعد بضع مناقش�ات ،قيل يل« :انظر ،لدينا رشكة ناش�ئة رائعة يف جم�ال التجارة اإللكرتونية،
رئيس�ا
وهي حتقق ًّ
نموا رسي ًعا ،ونحن يف حاجة إىل مدير للعمليات ،وأمامه فرصة ألن يصبح ً
تنفيذ ًّي�ا للعمليات»؛ ل�ذا قررت انتهاز الفرصة .قضيت فرتة قصرية يف ماركة يف أي يب قبل أن
أقرر بدء فترش.

ماذا تعلمت يف بوسطن االستشارية وماركة ڤي أي بي؟
كام ذكرت س�اب ًقا ،كان جمال االستشارات مفيدً ا جدًّ ا يل؛ فهو يعلمك أربعة أشياء أساسية
قادرا عىل مجع أموال لتمويل
مفيدة يف جمال ريادة األعامل .أولاً  ،كرائد أعامل ،يتعني أن تكون ً
رشكت�ك ،وعملي�ة مجع األموال تق�وم عىل كيفية صياغ�ة قصصك وما يدعمه�ا من عروض
تقديمية خمترصة ونامذج.

ثان ًي�ا ،متنحك االستش�ارات الفرصة يف التعامل مع أش�خاص مهمين؛ وهذه الفرصة ال
كثريا بام إذا كان هؤالء األش�خاص سيس�تثمرون يف رشكتك؛ وإنام تتعلق بفهم الكيفية
تتعلق ً
الت�ي يتخذ هب�ا كبار صناع الق�رار قراراهتم .هذا هو احلال عىل وج�ه اخلصوص يف الرشكات
التي تقدم خدماهتا لرشكات أخرى ،حيث إن فترش من نوعية الرشكات التي تقوم عىل نموذج
تقدي�م اخلدم�ات لشركات أخرى تقوم بدوره�ا بتقديمها للمس�تهلكني .فينبغ�ي فهم دورة
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اختاذ القرار داخل هذه املؤسس�ات؛ وذلك من أجل احلصول عىل املواد املناس�بة لألش�خاص

املناسبني يف الوقت املناسب ،بحيث تقنعهم ،كمؤسسة -عىل سبيل املثال -أن يقرروا التحول
للتعامل مع رشكة خدمات أخرى مثل فترش.

ثال ًث�ا ،وربام كان أحد أكرب الدروس التي تعلمتها يف العمل يف جمال االستش�ارات -بل يف

م�اركا ڤ�ي آي يب بالتحديد -هو أنه كان لدي انطباع س�ابق بأن الشركات الكبرية تعمل مثل
الساعة ،كام لو أهنا آالت تعمل برسعة وسالسة ،ثم عندما عملت يف رشكة ناشئة رسيعة النمو

مث�ل ماركا ڤ�ي أي يب ،تعاملت مع رشكات كبرية أخرى ،ورأيت م�دى ما كانت عليه بعض

هذه املؤسس�ات من عدم كفاءة؛ رأيت مدى عدم كفاءهتا يف البحث عن األس�واق والفرص،
وكذل�ك اخت�اذ القرارات داخل ًّيا .لقد كانت حلظة مهمة عندما أدركت أنه ليس من الرضوري

أن تك�ون مثال ًّي�ا للتفوق عىل املؤسس�ات الكربى الت�ي تعتقد أهنا قد اكتش�فت كل يشء .إننا
أحيانًا من نخلق حواجزنا العقلية.

على س�بيل املثال ،حينام كن�ت أعمل يف ماركا ڤي آي يب ،كن�ا نتعامل مع رشكة أرامكس،
الت�ي كانت رشكة الش�حن الرائ�دة يف الرشق األوس�طُ .فأتيحت يل الفرص�ة لرؤية عمليات
أرامك�س الداخلي�ة بش�كل مب�ارش ،وكي�ف أن خدمتها مل تكن مس�تعدة بأي ش�كل للتجارة

اإللكرتونية يف ذلك الوقت .فكنت أتساءل« :أنتم لستم مستعدين ملواءمة عملياتكم من أجل

تلبي�ة احتياج�ات التجارة اإللكرتوني�ة خاصتنا يف ماركا ڤي أي يب ،بينما نحن واحد من أكرب

عمالئك�م» .كانت هذه مش�كلة واضحة وكنت أعرف أن أحدً ا س�يأيت ويتفوق عليها بتقديم
خدمة أفضل.

عيل أن أفعل ذلك ،بل بإمكاين
ومضت بذهني إحدى تلك األفكار الثاقبة ،خمرب ًة إياي بأن ّ

أن أفعله ،وأنني قد ال أقدم خدمة مثالية يف البداية ،لكن عيل أن أبدأ ألنه ما من شخص مثايل

مهم جدًّ ا ليش�جعني عىل اختاذ هذه اخلطوة األوىل وتأس�يس
عىل أية حال .لذا كان هذا إدراكًا اًّ

فترش .لن أتعرض للردع أو الرتهيب كرشكة ناشئة تنافس الكبار ،إذا صح القول .فربام تكون

أيضا :يمكنك الطريان ،يمكنك الوخز،
بحجم بعوضة أمام عمالق ،لكن لديك نقاط قوتك ً

مزعجا ،بينام العمالق غال ًبا ما يكون كبري احلجم ،بطيء احلركة ،وأخرق.
ويمكنك أن تكون
ً

مؤث�را مهام كنت
ضجيجا وأن تكون
إذن ،يمكن�ك أن حت�دث
ً
درس�ا قيماً
صغريا .وكان ذلك ً
ً
ً
آخر يل.
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من أين جاءتك فكرة فتشر؟
عندما كنت يف ماركا ڤي أي يب ،مل نكن س�عداء بمس�توى اخلدم�ة الذي كنا نحصل عليه
من رشكات الش�حن .لقد جربنا حوايل عرشين رشكة خمتلفة ،ومل يفلح األمر؛ لذا قررنا إدارة
مس�ألة الشحن داخل الرشكة بأنفسنا ،وبناء نظام وعمليات توصيل خاصة بنا .وكنت ُمكل ًفا
هبذا األمر ،فقمت ببناء النظام من األلف إىل الياء بمساعدة عمر يغمور ،الذي أصبح فيام بعد
أحد مؤسيس فترش؛ قمنا بتطوير الربنامج ،العمليات والرتتيبات القانونية ،وكل ما يتعلق هبذه
العملي�ة يف س�تة بل�دان .وما إن رأيت أن النتائ�ج التي حصلنا عليها أفضل م�ن تلك التي كنا
نحص�ل عليها مع مزودنا الرئييس بخدمة الش�حن ،أرامكس ،وأدركت حينها أن هناك فجوة
يف السوق .كنا نعلم مجي ًعا أن التجارة اإللكرتونية يف املنطقة كانت تنمو برسعة ،بنسبة ترتاوح
ما بني  30و % 40عا ًما بعد عام ،لكن مل تكن هناك رشكة حمرتفة متخصصة يف ش�حن بضائع
األس�واق اإللكرتوني�ة ،ومل يكن هناك من يفه�م املتطلبات التكنولوجي�ة املهولة الالزمة لبناء
مثل هذه املؤسسة واستدامتها.
كان ه�ذا عندم�ا قررت ترك ماركا ڤي أي يب ،وإطالق فتشر يف عام  ،2012هبدف توفري
حل متكامل ملش�كلة الش�حن لرشكات التج�ارة اإللكرتونية .منذ ذلك احلين ،نمت رشكتنا
كثريا ،فاآلن لدينا أكثر من  2300موظف ونعمل يف س�تة أس�واق؛ كام أننا ننمو بنس�بة % 15
ً
مخا هائلاً هنا.
تقري ًبا شهر ًّيا .إننا نبني ز ً

حتد واجهته يف األيام األوىل من فتشر؟
ما أكرب ٍّ
إن مس�ألة متوي�ل الشركات صعبة ج�دًّ ا يف الرشق األوس�ط .فقد وضع�ت كل أموايل يف
الرشك�ة ،باإلضاف�ة إىل أموال زوجتي ،وأموال أم�ي دون أن تتبدى لنا هناية واضحة يف األفق.
واجتهدت يف مجع حوايل  1٫2مليون دوالر كتمويل أو ّيل .لكن العملية مل تكن سهلة بأي حال
من األحوال؛ فبعد املش�اركة بأموايل وأموال أقرب أصدقائي ،بدأت أمجع بضع مئات اآلالف
م�ن ال�دوالرات من املس�تثمرين املمولين واألصدقاء .ويف مرحل�ة الحقة من ه�ذه العملية،
جذبن�ا اهتمام أحد كبار أصحاب رءوس املال االس�تثامرية البارزين يف ذلك الوقت .وقد أعاد
التف�اوض على الصفقة التي متت بالفع�ل ،وأعاد هيكلة الرشكة بحيث تصبح مس�تعدة لرأس
املال االستثامري .وقرر منحنا جز ًءا ضخماً من املبلغ املتبقي والذي كان يبلغ  600ألف دوالر،
والذي كنا ننوي مجعه إلكامل اجلولة االستثامرية .كان كل يشء يسري عىل نحو رائع .وبدأنا بعد
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ذلك يف جذب املزيد من املستثمرين بموجب هذه الرشوط .ومازلت أتذكر تاريخ  27سبتمرب
 ،2013عندم�ا ق�رر ذلك املس�تثمر االنس�حاب فج�أة يف اللحظ�ة األخرية .فاهن�ار كل يشء.
بالتأكيد ،بانس�حاب مس�تثمرك الرئييس -واملس�تثمر املؤسسي الوحيد -يرشع القلق يف زلزلة
اجلمي�ع .وال يمكن لومهم حني يرشعون يف التس�اؤل إذا كان هناك خطأ قد فاتتهم مالحظته؛
ونتيجة لذلك ،اهنار كل يشء ،وهكذا عدت بال أموال عىل اإلطالق ،وبحلم مبتور.
______

 «إن أهم درس تعلمته م��ن هذه المحنة هو أنه إذا بدأ أحد في
إظهار أي عالمات لعدم الوفاء بوعوده كموظف ،أو مس��تثمر،
فيتعين عليك قطع هذه العالقة بأقصى درجة ممكنة».
______

خلال األش�هر األربعة التالي�ة ،جرب�ت كل يشء ،ناضلت بحق .حصل�ت عىل قروض
وحارب�ت من أجل احلصول على املال ألمتكن من احلفاظ عىل الرشك�ة ،ودفع الرواتب؛ فقد
كان لدين�ا ع�دد قليل م�ن املوظفني يف ذل�ك الوقت :أنا وعم�ر وأربعة مطوري�ن وعدد قليل
م�ن األش�خاص اآلخرين عىل ج�دول مدفوع�ات الرواتب .كان عيل احلص�ول عىل قروض
شخصية ألنه مل يكن بإمكاين احلصول عىل قروض جتارية هنا يف ديب؛ إذ مل يكن لدي أي رصيد
يف البنك أو عائدات .كانت هذه فرتة عصيبة للغاية .يف النهاية ،حتسنت األمور؛ فقد نجحت
يف إمتام جولة التمويل األو ّيل ،وعادت األمور إىل جمراها .وإىل اآلن ،ربام كانت تلك الفرتة هي
األصعب بسبب ما كنا نعيشه من انعدام اليقني.

ث�م كان التح�دي التايل هو بدء اجلول�ة التالية من التمويل ،اجلول�ة أ .أردنا أن نجمع
ماليين دوالر؛ كان ذلك هو هدفنا .مل تكن منظومة ريادة األعامل كاملة التطور يف املنطقة فيام
يتعلق بجولة التمويل أ ،وما تزال كذلك إىل اآلن .كان من الصعب مجع أي أموال هنا مع كل
أيضا ،كان اجلميع يش�كون يف قدرتنا عىل منافسات
ما تعرض له نش�اطنا التجاري من خماطرً .
الشركات الكبرى ،مث�ل أرامك�س .يف النهاي�ة ،ذهب�ت إىل وادي الس�يليكون يف كاليفورنيا
ٍ
مس�تثمر رئييس لنا بمس�اعدة كبرية من جوي أجلوين (التي أصبحت
ومتكنت من العثور عىل
بعد ذلك من املؤسسين املشاركني لفترش وكبرية مسئويل التسويق فيها) .وقد مجعنا ،يف اآلونة
نم�وا هائًل�اً وختطينا مجيع
األخيرة 41 ،ملي�ون دوالر م�ن ع�دد من املس�تثمرين .كام حققنا ًّ
أهدافنا حتى اآلن؛ فقد و َّظفنا  400ش�خص يف األس�ابيع الثامني�ة األخرية فقط .لقد تطورت
10
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كثريا منذ الفرتة العصيبة املبكرة يف مجع التمويل ،لكن لن أنس�ى أن تلك األيام كانت
األم�ور ً
شديدة القسوة.

ماذا تعلمت من هذه التجربة بأكملها؟
إن أهم درس تعلمته من هذه املحنة هو أنه إذا بدأ أحد يف إظهار أي عالمات لعدم الوفاء
بوعوده كموظف ،أو مس�تثمر ،فيتعني عليك قطع هذه العالقة بأقىص درجة ممكنة .إنه واحد
من أخطائي كإنس�ان ،كرائد أعامل .فأنا عاد ًة ما أمنح األش�خاص فرصة ثانية وثالثة ،معتقدً ا
نادرا ما يكون كذل�ك .وعاد ًة ما
أهن�م يس�تحقون هذا ،ولكن م�ن الناحية اإلحصائي�ة ،األمر ً
أنتظر فرتة أطول من الالزم قبل أن أمتكن من اختاذ قرار بقطع العالقات مع األشخاص الذين
يعدون وال يوفون بوعودهم .وعاد ًة ما أظل عال ًقا يف عالقايت هبؤالء األش�خاص لفرتة أطول
لدي إىل حد كبري ،لكنها ال تزال واحدة من نقاط
م�ن اللازم ،وأعتقد أن هذا اجلانب قد تغري ّ
ضعفي التي أحاول إصالحها.

ناجحا؟
ما العوامل األساسية التي متكن املرء من أن يصبح رائد أعمال
ً
هن�اك ثالث صفات أساس�ية للنجاح كرائد أعامل .جيب أن يك�ون لديك «الدافع» .أولاً
وقب�ل كل يشء ،ينبغ�ي أن يتحىل رائد األعمال بطابع مثابر ال يلني .فس�تقابل بالرفض مئات
املرات من العمالء ،واملس�تثمرين ،وحتى من األش�خاص الذين ترغب يف توظيفهم .ويتمثل
جوهر األمر يف استخدام نفس طريقة اإلقناع أو «الكالم» كل يوم عىل الرغم من هذا الرفض
لضمان أن يأيت بعض منه بنتائج إجيابية .إن هذا يش�به عملية مج�ع األموال ،خاص ًة يف مرحلته
املبك�رة ،ويف ه�ذا اجلزء من العامل ،حيث ال متثل هذه العملية أكثر من لعبة أرقام .يتعني عليك
أيضا إدراك أنك س�تقع أحيانًا ،لكن
خماطب�ة أش�خاص كُث�ر إذا أردت النجاح؛ يتعني علي�ك ً
علي�ك النه�وض من جديد والع�ودة إىل العمل مرة أخ�رى .هذه أهم صفة حيت�اج إليها رائد
األعامل .إن مل تكن حتب ما تفعله واألثر الذي حتدثه ،وتؤمن بأن األمر سيؤيت ثامره ،فسيكون
ٍ
صباح جديد.
متحمسا ،واالستمرار يف القتال يف كل
من الصعب أن تظل
ً
العام�ل الثاين هو القدرة عىل بناء قصة ،وإبالغ رس�الة برسع�ة وبوضوح .جيب أن تكون
ق�ادرا على رؤية أعاملك م�ن كاف�ة الزوايا ،وأن تك�ون مس�تعدًّ ا للتعبري عام تفعل�ه بوضوح،
ً
وم�دركًا للكيفية التي س�تحوز هبا حصة س�وقية ،ب�ل وحتدث ثورة ابتكاري�ة يف جمال عملك.
سيتعني عليك توصيل رسالة متسقة وفعالة للعمالء املحتملني واملستثمرين واملوظفني .وهذا
أمر بالغ األمهية.

126

ستارت أب عربية

قادرا عىل جتميع فري�ق بإمكان أفراده أن يعملوا م ًع�ا .فبناء التناغم
ثال ًث�ا ،جي�ب أن تكون ً

كبيرا من النج�اح .جي�ب أن حييا أف�راد فريقك العم�ل الذي
بين أف�راد الفري�ق يمثل ج�ز ًءا
ً
يؤدونه ويتنفس�ونه فعل ًّيا .جي�ب أن يكونوا بالغي احلامس ،ويتحملوا املس�ئولية كامل ًة عن كل

م�ا يفعلون�ه ،ويبثوا نفس ال�روح اإلجيابية بني بعضه�م البعض .هناك كثري م�ن رواد األعامل
الذي�ن يعتق�دون أهن�م يتحملون املس�ئولية كاملة ،لكنه�م بعد ذلك يعهدون ألش�خاص من

اخل�ارج باخت�اذ ق�رارات بالغة األمهية .إن القدرة على النمو نتيجة املعان�اة ،أن تفعل كل يشء
أيضا .ورغم
بنفس�ك ،وتعلم كيفية القيام بذلك بنفس�ك من األلف إىل الياء أمر بالغ األمهية ً

ملم بالتكنولوجيا
كل ذل�ك ،أنت بحاج�ة ً
أيضا إىل إدراك نقاط قوتك وضعفك .ف�إذا مل تكن اًّ
خبيرا يف هذا اجلانب.
على س�بيل املثال -فاب�دأ أولاً يف البحث عن رشيك مؤس�س يكونً

يتعني عليك احلرص عىل السري يف االجتاه الصحيح وتوظيف أشخاص مناسبني يعوضون أي
قصور لديك .فمن األمهية البالغة أن تعثر عىل ٍ
مدير تقني تنفيذي أو رشيك مؤس�س خبري يف
التكنولوجيا يرافقك يف هذه الرحلة ويمكنك االعتامد عليه اعتام ًدا كاملاً .

بعضا من أفضل الطرق التي اكتشفتها فيما يخص عملية التوظيف؟
اذكر لنا ً
يتعني عليك اختبار األش�خاص جيدً ا قبل تعيينهم .كام ينبغي عليك معرفة ما إذا كان أي

مهندس سينضم إىل رشكتك -عىل سبيل املثال -يستويف احلد األدنى من املتطلبات من خالل
اختب�ار فعلي .هناك بعض االختبارات عىل اإلنرتنت تس�اعد يف اختيار املرش�حني املناس�بني

للوظائف .نحن نس�تقبل طلبات عمل من أش�خاص وتقنيني كثريين .وأول يشء نقوم به هو
إج�راء اختب�ار عرب اإلنرتنت؛ ألن ذلك يس�اعدنا يف انتقاء املرش�حني؛ فكثريون من املتقدمني

للوظائ�ف لدينا أش�خاص متواضعو املس�توى ،ومنهم من كانوا يعمل�ون يف رشكات كربى.
ومن دون إهانة ،كثري من رشكات التجارة اإللكرتونية والتكنولوجيا لألس�ف تعني موظفني
من الدرجة الثانية؛ لذا أويص باختبار املتقدمني لكل املناصب املتاحة .فبهذه الطريقة ستضمن

توظيف أفضل املواهب وأعىل الكفاءات بقدر اإلمكان.

ما أهمية بناء الثقافة الصحيحة يف الشركات الناشئة؟
ُعرف ثقافة الرشكة بأهنا قدرة جمموعة
إن الثقافة املؤسس�ية أمر ذو أمهية بالغة .فإذا كنت ت ِّ
من األش�خاص عىل العمل م ًعا واالس�تمتاع بام يقومون به ،فإن هذا كل يشء .فإذا كان أفراد
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فريقك ال حيبون العمل مع بعضهم البعض ،وإذا مل يكونوا متحمسني للقدوم إىل العمل؛ فهذا
سيؤثر عىل عملك بال شك.
______

منتجا أو خدمة ال تفخر بهما كل الفخر؛ فأنت
 «إذا كن��ت تطلق
ً
عل��ى الطريق الصحيح على األغلب .أم��ا إذا انتظرت حتى تطلق
أبدا ،أو قد تطلقه بعد فوات
منتجا تفخر به
تماما ،فلن تطلقه ً
ً
ً
األوان .وأنا ال أعني هنا أن نطلق منتجات أو خدمات معيبة أو غير
مس��تعدا
متقن��ة ،ولكن ما أقوله هو أنه يتعين عليك أن تكون
ًّ
إلطالق منتجات بخصائص أساسية في السوق».
______

م�ن الصع�ب -إىل حد كبري -احلفاظ على ثقافة الرشكات الناش�ئة وطبيعتها وأنت حتقق
نم�وا رسي ًع�ا  ،لكننا نحاول بأقىص جهدنا احلرص عىل القي�ام بذلك ،وأن نقدر العاملني معنا
ًّ
على ما يقومون به .أعتقد أن هذه واحدة من املش�كالت الرئيس�ية يف الكثري من املؤسس�ات،
كبريا كان أورئيس�ا تنفيذ ًّي�ا ،جيب إدراك نوع النجاح
وه�ي أهنا ال تقدر إال الرئيس .بصفتي ً
ً
مسطحا
صغريا -الذي يستطيع كل شخص يف الرشكة حتقيقه .نحاول أن نبقي اهلرم الوظيفي
ً
ً
قدر اإلمكان ،ألننا نعتقد أن  % 99من االبتكارات تأيت من موظفي اخلطوط األمامية .ندرك
أنن�ا بحاجة إىل متكني كل موظف من اختاذ القرارات ومنحه املس�احة التي حيتاج إليها ليش�عر
بالتقدير والثقة؛ وذلك كي يتمكن من االبتكار .هذه نقطة مهمة للحفاظ عىل ثقافة الرشكات
الناشئة .إننا نعمل عىل ذلك بأقىص جهد لنا ،ولكن األمر ليس سهلاً .

ما منهجيتك يف تطوير املنتج؟
منتجا أو خدمة ال تفخر هبام كل الفخر؛ فأنت عىل الطريق
تذكر دائماً  ،أنك إذا كنت تطلق ً
منتجا تفخر به متا ًما ،فلن تطلقه أبدً ا ،أو قد
الصحيح عىل األغلب .أما إذا انتظرت حتى تطلق ً
تطلق�ه بعد فوات األوان .وأن�ا ال أعني هنا أن نطلق منتجات أو خدمات معيبة أو غري متقنة،
ولك�ن ما أقول�ه هو أنه يتعني عليك أن تكون مس�تعدًّ ا إلطالق منتجات بخصائص أساس�ية
يف الس�وق .وجي�ب أن يكون مفه�وم بناء نم�وذج أويل أو منتج باحلد األدنى م�ن املواصفات
ً
رس�وخا يف ذهن كل رائد أعمال .ينبغي إطالق منتج ال يتضمن
الت�ي حتقق رضا العميل أكثر
س�وى خصائص جوهرية ،وأال يكون مثال ًّيا ،ألن تعريفك لكلمة «مثايل» خيتلف عن تعريف
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الس�وق لكلمة «مثايل» .كام يتعني عليك اختبار املنت�ج يف العامل اخلارجي ،بتجربته عىل عمالء
حقيقيني ،فهم القوة الدافعة ملنتجك .هذه القدرة عىل اختبار املنتج مع العمالء يف أرسع وقت
مخا ،وحتفز فريقك
ممك�ن أم�ر بالغ األمهية؛ إذ إهنا ختتزل وقت وصولك إىل الس�وق ،وتكون ز ً
أيضا.
التقني ً

كيف تختار مالحظات العمالء التي ستُنفَّ ذ يف تطوير املنتج؟
ينبغ�ي أن يس�تند ذلك عىل مقدار التأثري الذي س�تحدثه تلك املالحظ�ة يف أعاملك .ففي
كل م�رة حتص�ل عىل مالحظ�ات أو طلبات م�ن العمالء ،علي�ك أن تفكر فيما إذا كنت تبني
هذه امليزة لش�خص واحد ،أو لعدد قليل من العمالء ،أو ألكثر من ذلك بكثري .جيب أن تقوم
هب�ذا اإلج�راء بناء عىل عدد العملاء الذين تعتقد أن هذه املي�زة أو اإلضافة للمنتج أو اخلدمة
س�تعود علي�ه بقيمة حقيقية .كما يتعني عليك إجراء مناقش�ات كثرية م�ع العمالء ،خاصة يف
املراحل املبكرة من منتجك .كام ينبغي أن تكون هناك حلقة تفاعل وثيقة بينك وبني عمالئك،
ألنه ينبغي عليك املداومة عىل تطوير منتجك اس�تنا ًدا إىل ما يقوله العمالء .هلذا الس�بب جيب
أن يش�ارك الرئي�س التنفيذي للرشكة يف ه�ذه العملية يف وقت مبك�ر ،وال يقترص النقاش مع
التقنيني وفريق تطوير املنتجات فقط .من املهم جدًّ ا أن تظل منخر ًطا وأن توجه دفة التطوير يف
االجتاه الصحيح والتأكد من عدم خروجه عن هذا املسار.
______

 «في مرحلة ما ،كل شيء يخبرك أن هذا الشيء لن ينجح ،ومع
ذلك تستمر في العمل عليه؛ لذا هناك بالتأكيد ،ويجب أن يكون
لديك ش��يء من التمرد ،مثل« :هذا العمل سوف ينجح وسأثبت
للجميع أنهم على خطأ».
______

باعتبارك رائد أعمال ،متى تعرف أن عليك االستمرار ،أو تغيري االجتاه أو التوقف؟
هذا س�ؤال رائع يصعب اإلجابة عنه إىل حد كبري .فليس هناك جواب صحيح أو خاطئ
هلذا الس�ؤال .فهذه املس�ألة هي ما جتعل رواد األعامل جمانني إىل حد ما ،وأنا منهم (يضحك).
يف مرحل�ة م�ا ،كل يشء خيربك أن هذا اليشء لن ينجح ،ومع ذلك تس�تمر يف العمل عليه؛ لذا
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ال بد أن يكون لديك يشء من التمرد ،مثل« :هذا العمل س�وف ينجح وسأثبت للجميع أهنم
عىل خطأ».

ورغ�م ق�ويل ه�ذا ،من الطبيع�ي أال تسير األمور عىل م�ا ي�رام يف املراح�ل األوىل .لكن
جوهر األمر هو حماولة حتديد الفرص وليس املش�كالت ،والتشبث بالرؤية الشاملة .إن اخلط
الفاصل بني اجلنون واملثابرة العنيدة رفيع وغري واضح .ربام يكون لدينا مجي ًعا حتيزات معرفية،
وأحد هذه التحيزات مغالطة الفائز .فالفائزون دائماً ما يكتبون التاريخ؛ لذا ربام ال يوجد خط
فاصل بني اجلنون واملثابرة العنيدة من األس�اس .نحن نبني خ ًّطا ومه ًّيا فقط ألننا نتحدث مع
الفائزي�ن .وهناك أمثلة عديدة لقادة يف جماالت متعددة كانت لدهيم قدرة هائلة عىل التمس�ك
برؤيتهم واملثابرة بال هوادة .لكن ما ال تظهره القصص هو كم من هؤالء األشخاص متصلبي
ال�رأي العنيدين ق�د أخفقوا .من الصعب جدًّ ا رس�م خط فاصل بني املثاب�رة العنيدة املطلوبة
للنج�اح وما يظهره بعض الرؤس�اء التنفيذيني للرشكات الناش�ئة من تصل�ب رأي يؤدي إىل
نتائج عكسية.

ما رأيك يف التوازن بني العمل واحلياة؟
شخصا تقليدي التفكري ،لكن التوازن بني العمل واحلياة كان مشكلة
ال أعرف ما إذا كنت
ً
كبرية بالنسبة يل يف السنوات الثالث األوىل من عمر الرشكة ،وحتى اآلن من الصعب حتقيقه.
عىل املس�توى الش�خيص ،أرى أن�ك إذا كنت تفكر يف الت�وازن بني العمل واحلي�اة يف املراحل
األوىل م�ن تأس�يس الرشك�ة ،فأعتق�د أن ه�ذه بالتأكيد مش�كلة .لقد وضع�ت كل مدخرايت
ومدخرات عائلتي يف الرشكة .مل أكن أمتكن من استراق نصف يو ٍم أو احلصول عىل راحة يف
أحد أيام اجلمعة أو الذهاب إىل مش�اهدة فيلم يف الس�ينام .كان ذلك مستحيلاً ؛ فكثري جدًّ ا من
األم�ور كانت معرضة للخط�ر ،وكان هناك أناس كثريون يأمتنونني عىل أمواهلم؛ لذا ال أعتقد
أنه ينبغي عليك أن تستهدف املوازنة بني حياتك العملية والشخصية يف تلك األيام األوىل.

قادرا عىل حتقيق التوازن بني األمور
بعد وصول الرشكة ملرحلة النمو التام ،ال بد أن تكون ً
بش�كل أفض�ل .مازلت أعتقد أن أمهي�ة املوازنة بني العمل واحلياة مبال�غ فيها؛ ألنك إذا كنت
حتب عملك ،فس�تكون س�عيدً ا وأنت تقوم ب�ه .ويف ذلك تطبيق للقول املأث�ور« :اخرت وظيفة
أحالم�ك ،ول�ن تضطر وقتها أب�دً ا للعمل مر ًة أخرى» .أنا مؤمن هبذا ح ًّقا .إذا كنت مش�غو ًفا
بنش�اطك التج�اري ،فل�ن ُيطلق عليه «عمل» ،ه�ذا إذا جاز التعبري .فما زال يمكنك اخلروج
وتناول مرشوب مع الرئيس التنفيذي التقني وأن تعمال م ًعا .بالنسبة يل ،هذا ال ُيعد عملاً  ،بل
وقتًا ممت ًعا .األمر أشبه ببناء يشء رائع مع األصدقاء.
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ما مدى أهمية العمل ساعات إضافية إلجناح الشركات الناشئة؟
كثريا مثل إيلون ماس�ك الذي حتدث عن العمل ملدة  100س�اعة يف األس�بوع،
ل�ن أبالغ ً
وحتفيز مجيع أفراد الفريق عىل العمل لس�اعات أطول .إذا س�معت حديثه ،ستجده يقول شي ًئا
من قبيل« :ال أعتقد أنني أذكى من أي شخص آخر ،لكنني أجتهد أكثر .وإذا كنت أعمل ست
س�اعات أكثر كل أس�بوع مقارنة بمنافيس -وهو ما يعادل  % 10أكثر -فسأكون أرسع بنسبة
 % 10بطبيع�ة احل�ال» .وأنا أتفق معه حول أمهية العمل اجلاد ولس�اعات طويلة يف الرشكات
الناش�ئة .فأنت كرائد أعامل تعمل دائماً عىل اللحاق إما باملنافسين الكبار أو الرشكات الناشئة
األخ�رى يف نطاق�ك .علي�ك دائماً أن تنتج بمعدل أرسع .وال ش�ك أن هن�اك الكثري مما يمكن
قوله عن العمل بذكاء ،وأن الفاعلية فيام خيص الوقت واملوارد والقدرة عىل إنتاج أقىص نتائج
خلال الفرتة الزمنية نفس�ها وبامليزانية عينه�ا .ففي النهاية ،هناك كثري م�ن العمل الذي جيب
إنجازه يف نفس الوقت .فال مفر من العمل لساعات طويلة وبجد وذكاء ورسعة.

حدثنا عن بعض املفاهيم اخلاطئة التي صادفتها يف ريادة األعمال.
ثم�ة مفهوم خاطئ حيدثني به كثري من رواد األعامل الطموحني؛ وهو رغبتهم يف تأس�يس
رشكاهت�م اخلاصة حتى يكونوا هم من يديرون أنفس�هم .ودائماً ما أضحك لدى سماع ذلك،
ألنه أحد أسوأ األسباب التي جتعلك رائد أعامل .إن كونك رئيسك اخلاص يف العمل ال يعني
أي يشء ،بل حينها تتحمل مس�ئولية أكرب عن املوظفني الذين انضموا للعمل لديك برواتب
أقل ،وكذلك عن مجيع املس�تثمرين الذين اس�تأمنوك عىل أمواهلم .ه�ذا باإلضافة إىل العمالء
الذي�ن يعتم�دون عليك يف تقديم خدمة رائعة وحل مش�كالهتم .فأنت يف الواقع مس�ئول عام
تفعله للكثري من األشخاص؛ لذا فإن كونك رئيسك اخلاص يف العمل ،وشعورك بأنك لست
مسئولاً عن أي يشء أبعد ما يكون عن الواقعية.

أما املفهوم اخلاطئ اآلخر ،هو خوف رواد األعامل من مش�اركة أفكارهم ألهنم يعتقدون
أن أحدً ا ما س�يرسقها .إنه اعتقاد خاطئ مهول فيام يتعلق بامهية الرشكات الناش�ئة .فاألفكار
ال متث�ل س�وى  ،% 1بينام يمث�ل التنفيذ  % 99من الرشكة الناش�ئة .بالتأكي�د ينبغي أن تكون
لدي�ك فكرة جيدة ،لكن قدرة الرشكة على تقديم منتج وقيمة مقرتحة قابلة للتطبيق ،والوفاء
بالوعود ،كلها متثل  % 99من العمل .إن نسبة الواحد باملائة ،املتمثلة يف الفكرة اجليدة ،جيدة،
لكنها ضئيلة القيمة ،ويصعب احلفاظ عليها.
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ما الذي تفتقر إليه منظومة الشركات الناشئة يف دبي؟
أرى أن هناك مش�كلتني رئيسيتني .املش�كلة األوىل هي أننا عاد ًة ما نعتقد أن الرشكات يف

ديب معف�اة م�ن الرضائب ،لكن الوضع لي�س كذلك متا ًما .فاآلن ،يف الوالي�ات املتحدة تدفع
حوايل  % 30من األرباح ،أي إن الرشكة تدفع الرضائب عىل أرباحها ،بينام هنا يف ديب حُت َّصل

الرضائب من الرشكة مسب ًقا .فعل ًّيا عليك الدفع عند البدء؛ لذا األمر صعب للغاية .عىل سبيل
املث�ال ،يف إطار عميل هناك ش�يئان يس�ببان يل ضي ًق�ا بال ًغا وهو أنه يتوج�ب عيل دفع كل يشء

مقد ًم�ا .جي�ب أن أدفع تأشيرات املوظفين مقد ًما ،جيب أن أدف�ع إجيار املس�تودعات مقد ًما.

إنن�ا نتح�دث أموال طائل�ة تُدفع ُمقد ًما هنا ،مئ�ات اآلالف من ال�دوالرات ،كان من املمكن
استثامرها يف الرشكة .هذه األموال تُدفع بغض النظر عام إذا كنت تدير عملاً
مربحا أم ال.
ً
أما املشكلة الثانية فتتعلق بلوائح تأشريات املوظفني .فكام تعلم ،الرشكة الناشئة أقرب إىل

جترب�ة كبرية؛ فه�ي تنطوي عىل كثري من التجربة واخلطأ .ل�ذا ،يف أغلب األحيان ،عندما تعني

ش�خصا ،ومل يكن مناس� ًبا للوظيفة ،س�ينتهي األمر برتكه العمل يف الرشكة ،س�واء كان ذلك
ً
اختي�اره أو اختي�ار الرشكة .أم�ا يف ديب ،فاألمر صع�ب ومكلف للغاي�ة .يف معظم األوقات،

حتت�اج إىل توظيف ش�خص من خارج البلاد؛ هنا يكون عليك التق�دم بطلب للحصول عىل
تأشيرة ودف�ع ثمنها؛ ثم ي�درك املوظف اجلديد أنه غير مرتاح لديب بعد قضاء أس�بوع واحد
فيها ،أو أنه ال حيب العمل يف الرشكة ،أو أنه ليس مناس� ًبا للوظيفة .إننا ندفع هنا أموالاً كثرية
مقد ًما ،وال نستطيع اسرتداد أي منها.

أمتن�ى أن يك�ون هناك يشء مثل تأشيرة للرشكات الناش�ئة تتيح لك تعيني ش�خص من
خارج البالد ،بحيث تدفع مثلاً  1000دوالر يف األش�هر القليلة األوىل أو حتى تبدأ يف حتقيق
أرباح ،أو أ ًّيا ما كان ،املهم أن يكون هناك يشء جيعل هذا السيناريو ممكنًا وعمل ًّيا.

أم�ا اخلي�ار اآلخر ،فه�و إذا ترك املوظ�ف اجلديد العم�ل يف الرشكة أو ُف ِص�ل منها خالل

األش�هر الثالثة األوىلُ ،يسمح لك باس�تخدام التأشرية مرة أخرى دون احلاجة إىل الدفع ثانية

لش�خص جديد لي�أيت ويمأل نفس املنصب الوظيفي؛ وهذا يس�اعد -إىل ح�د كبري -يف زيادة
جمموعة املواهب التقنية.
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اذك��ر لن��ا بع��ض التغيريات املبش��رة الت��ي الحظته��ا يف لوائ��ح اإلم��ارات العربية
املتحدة.
أيضا إجراءات إجيابية كثرية تتخذ .فقد ُأ ِ
صدر قانون إفالس ألول مرة يف اإلمارات
هناك ً
العربي�ة املتح�دة .وهو أمر جيد؛ ألن القانون كان من قبل حُي ِّمل األفراد املس�ئولية عن العمل،
وه�و أمر مثري للقلق .فبصفتك رائد أعامل ،توقع عىل ٍ
كثري من الش�يكات ،وتكون دائم القلق
بش�أن وجود م�ا يكفي من امل�ال يف البنك .ومن منظ�ور رائد األعامل ،م�ن الصعب املجازفة
الشخصية بدخول السجن بسبب أوجه القصور يف قطاع األعامل.

ما الدور الذي تلعبه املدارس يف إعداد الشباب ليكونوا رواد أعمال ناجحني؟
كبيرا يف تطوير هذا الن�وع من التعلي�م .أعتقد
دورا
يمك�ن أن ت�ؤدي املدرس�ة بالتأكي�د ً
ً
أيض�ا أنه يتعين عىل الطالب اكتس�اب خربة أكرب ببيئة الرشكات الناش�ئة .عىل س�بيل املثال،
ً
تتمث�ل إحدى األف�كار يف أن يكون لديك برنامج هدفه إتاح�ة الفرصة للطالب لالنضامم إىل
الرشكات الناشئة ملدة ثالثة شهور مثلاً  .أما الفكرة األخرى فتتمثل يف تشجيع طالب اجلامعة
عىل تأسيس مرشوعات ،مع إتاحة الفرصة ملزيد من مؤسيس الرشكات الناشئة للتحدث عن
التجرب�ة يف اجلامع�ات ومش�اركة جتارهبم وقصص نجاحه�م مع الطالب .ف�أي يشء يمكن
أن يس�اعد الطالب والش�باب عىل فهم حتديات ومزايا ريادة األعامل يش�كل خطوة يف املسار
الصحيح.

كما نحت�اج إىل دعم أكرب فيام يتعل�ق بتعليم الش�باب كيفية الربجمة وكيفي�ة التميز يف جمال
تطوي�ر الربجميات؛ األمر الذي من ش�أنه تقليل الضغوطات عىل الرشكات الناش�ئة فيام خيص
إجياد املواهب اجليدة .فاملواهب التقنية هنا مكلفة للغاية ،وهذا سيس�اعد يف إضافة قيمة كبرية
لالقتص�اد عمو ًم�ا .ف�كل ش�خص ،وكل رشكة ناش�ئة ،وكل تاج�ر جتزئة خيط�ط للعمل عرب
اإلنرتنت اآلن يبحث عن اخلرباء التقنيني ،لذا فإن أي يشء يساعد عىل توسيع قاعدة املواهب
التقنية املحلية يكون مفيدً ا للغاية.

حدثنا عن آرائك حول آفاق املستقبل يف املنطقة.
كثريا من الفرص املبرشة يف املنطقة .وقد كتب داين فرحة ،من بيكو كابيتال
أعتقد أن هناك ً
منشورا يقول فيه شي ًئا بمعنى أن «اآلن هو أفضل وقت لالستثامر يف الرشكات الناشئة
مؤخرا
ً
ً
يف الرشق األوسط» .وهو الثراء النسبي لسكان املنطقة يف املتوسط؛ إذ يملك مجيعهم هواتف
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ذكي�ة ،ويرتف�ع معدل اس�تخدام اهلواتف الذكي�ة يف املنطقة بقدر ما ه�و يف الواليات املتحدة.
تفتقر املنطقة إىل ٍ
كثري جدًّ ا جدًّ ا من اخلدمات.

يمكن�ك إح�داث تغيري ج�ذري يف جم�االت كثرية هن�ا .هناك الكثير إلحداثه هن�ا .هذا
بالتأكي�د ه�و الوقت املناس�ب .فهناك كثير من القطاعات التي تش�هد نقلات نوعية اآلن بام
فيها جمال الش�حن ،واخلدمات املرصفية ،وكذلك الرعاية الصحية .وهناك نامذج كثرية أخرى
يمكنك إحداث فارق حقيقي فيها.

هل أنت ٍ
راض عن وضعك يف جمال األعمال وما حققته فتشر حتى اآلن؟
يف الواقع ،ما وصلنا إليه حتى اآلن يشعرين بعدم الرضا واإلحباط إىل حد بالغ .وما زالت
هن�اك أم�ور كثيرة علينا القيام هبا يف املس�تقبل أعتقد أنن�ا بالكاد نبدأ ،بينما حيدثنا اجلميع عن
م�دى م�ا وصلت إليه الرشكة من مكانة عظيمة ،لكن الوضع ليس كذلك .فأنا ال أرى نصف
الك�وب ممتل ًئ�ا ،ب�ل أرى أن  % 10منه فقط ممتلئ ،و % 90املتبقي�ة مازالت فارغة .إن اجلميع
أخريا ببعض املاء ،لكن مازال علينا القيام بالكثري؛ لذا أعتقد
منتش�ون اآلن ألن الكوب امتأل ً
فخ�ورا بام نبنيه خالل بضع س�نوات عىل األقل ،حينها سأس�تطيع أن أقول مرة
أنني س�أكون
ً
أخرى« :نعم ،لقد حققنا بالفعل ما قررنا القيام به».

ما هي رؤيتك لفتشر؟
أعتق�د أن جمال الش�حن بأكمله سيش�هد حتولاً تا ًّم�ا؛ وذلك ألن�ه ،أولاً  ،يعتمد عىل نظام
العناوي�ن؛ األم�ر الذي ال ُيعم�ل به يف ثلثي دول الع�امل .فهناك أربعة مليارات ش�خص ليس
لدهي�م عناوي�ن .حت�ى بالنس�بة للمليارين اآلخري�ن الذين لدهي�م عناوين ،ف�إن الكثريين ال
يكون�ون بالرضورة موجودي�ن يف املنزل عندما تصل طروده�م ،وبعضهم يفضلون احلصول
عليه�ا يف مكان آخر .مل يكن نظام الش�حن والتوصيل القائم على العناوين األفضل يف العامل.
أعتقد أنه سواء نجحت فترش أو مل تنجح ،فإن عملية الشحن بأكملها ستنتقل إىل هذا النموذج
اجلديد ،حيث سيكون بإمكانك استقبال طرودك يف أي مكان وأي وقت تريد .هبذه الطريقة،
ل�ن يضط�ر العمالء جمربين عىل البقاء يف املنزل لعدة س�اعات الس�تالم أي طرد؛ لذا نأمل يف
تغيري ذلك الوضع لألبد ،وأن يصبح نموذج فترش هو العرف املعمول به يف إرسال واستقبال
أي يشء ،حينئذ يمكنني أن أفتخر بالتأثري الذي أحدثناه.
يف النهاي�ة ،هدفنا هو اس�تخدام فترش يف مجيع األس�واق الرئيس�ية ،حيث س�يحل اهلاتف
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املحم�ول للعميل حم�ل عنوانه .أريد أن يضحك الناس عندما يتذك�رون تلك األيام التي كان
عليه�م فيه�ا تقدي�م عناوينهم لتلقي طرد .لقد بدأنا يف الرشق األوس�ط ألن ه�ذه هي املنطقة
الت�ي نعرفه�ا ،س�واء فيام يتعلق بالتج�ارة اإللكرتونية أو فهم الس�وق ،لكنن�ا ال نريد التوقف
هن�ا .فهن�اك العديد من األس�واق التي حتت�اج إىل اخلدمة التي نقدمها .نح�ن عىل علم بذلك.
نتح�دث هنا عن أس�واق أكرب خمتلفة ،مثل :باكس�تان ،الصني ،اهلن�د ،نيجرييا وغريها ،حيث
يرغب الناس يف احلصول عىل جتربة أفضل فيام خيص استالم الطرود.
______

 « ُيق��اس النج��اح في نظري بج��ودة منتج��ك أو خدمتك ودرجة
مالءمتها للس��وق .ال ُيحدد النجاح بحجم ش��ركتك ،س��واء من
حيث عدد الموظفين أو نطاق عملياتك».
______

ما تعريفك للنجاح؟
ُيق�اس النج�اح يف نظري بجودة منتج�ك أو خدمتك ودرجة مالءمتها للس�وق .ال حُيدد
النج�اح بحج�م رشكتك ،س�واء من حي�ث عدد املوظفين أو نطاق عمليات�ك .فكل ذلك ال
هي�م .لكن النجاح هدف متحرك .فعند بدء س�باق الركض،حني تفوز بس�باق املائة مرت ،تريد
أن حتط�م الرقم القي�ايس للوقت الذي اس�تغرقته للوصول إىل الـ 100مرت ،ف�إذا كنت أهنيت
السباق يف  11ثانية ،فستطمح إلهنائه يف  10٫8ثانية ،وسيكون هدفك هو أن جتعل هذا الرقم
يتناق�ص بم�رور الوقت .وعلى النحو ذاته يتغري تعريفك للنجاح باس�تمرار وأنت تتحس�ن،
وه�ذا ما حيدث يف جمال األعامل .يتغري مفهوم النجاح بالنس�بة إليك مع اس�تمرارك يف النمو.
فأي يشء تفخر به وأ ًّيا ما كان ما تبنيه وتشعر إزاءه بالفخر هو التعريف احلقيقي للنجاح ،من
وجهة نظري.

9

كونال كابور
ت�سهيل بيع املالب�س الفاخرة و�شرائها

م�ؤ�س�س �شركة ذا الك�شري كلوزيت
ورئي�سها التنفيذي )(The Luxury Closet
www.theluxurycloset.com
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كونال كابور؛ مؤس�س رشكة «ذا الكرشي كلوزيت»  The Luxury Closetورئيسها
التنفيذيُ .أسس�ت الرشكة يف عام  ،2011وهي اليوم أكرب سوق جتارية إلكرتونية لرشاء وبيع
الس�لع الفاخرة املس�تعملة وش�حنها بأس�عار خمفضة يف منطقة الرشق األوس�ط ،حيث يقوم
ه�ذا املرشوع املميز والناج�ح بتوفري املنتجات الفاخرة من لوي فيتون ،وش�انيل ،ورولكس،
وكارتييه ،ولوبوتان ،وغريها من املاركات التجارية وبيعها بخصم يصل إىل  % 70من سعرها
األصيل .يؤمن كونال بش�دة بأمهية توفري القدرة عىل رشاء س�لع فاخرة للجميع .قبل تأسيسه
ملوق�ع الكشري كلوزيت ،كان كونال قد أس�س ماركة جتارية ناجحة باهلن�د خاصة باملالبس
الرياضي�ة ،ث�م انتهى به األم�ر إىل ديب ،للعمل لدى إمرباطورية املوضة الفرنس�ية لوي فيتون.
كون�ال حاصل على بكالوري�وس اآلداب من جامعة ويسكونس�ن ،يف ماديس�ون بالواليات
املتحدة األمريكية ،وماجستري إدارة األعامل من معهد إنسياد يف فرنسا.
______

حدثنا عن حياتك الشخصية وبداية اهتمامك بالتكنولوجيا.
لقد نش�أت وترعرع�ت بمدينة نيودهل�ي باهلند ،ثم ب�دأ اهتاممي بالتكنولوجي�ا يف مرحلة
مبك�رة من عمري .أذكر أنني يف صغري كان مجيع أصدقائي يملكون أجهزة كمبيوتر ،فكنت
أذهب إليهم وألعب معهم ،حتى صار يل جهاز كمبيوتر خاص يب ،ومن هنا بدأ شغفي الدائم
بالكمبيوتر والتكنولوجيا.

عندما أهنيت الدراس�ة الثانوية كانت لدي رغبة يف الدراس�ة باخل�ارج وحتديدً ا بالواليات
املتح�دة األمريكي�ة ،حي�ث تقدمت إىل بعض اجلامع�ات هناك ،وحصلت عىل منحة دراس�ية
بكلي�ة صغرية تدعى نوكس يف جاليسبرج ،بوالي�ة إلينوي عام  ،1998ثم التحقت بدراس�ة
عل�وم احلاس�ب واالقتصاد يف نوكس ،وه�ي كلية صغرية للفنون احلرة ،ومن أفضل األش�ياء
يف الدراس�ة بكلي�ة للفنون احل�رة بالواليات املتحدة ما يتوافر لك من إمكانية دراس�ة ما تريده
منهجا أساس ًّيا ،تظل لديك حرية اختيار ما تود دراسته يف
بالفعل ،فعىل الرغم من أنك تدرس
ً
املقام األول ،األمر الذي كان خيتلف متا ًما عن كليات اهلند التي درس هبا أصدقائي.
درس�ت ختصصني مها علوم احلاس�ب واالقتصاد ،وبوجه ع�ام ،فقد حرضت مجيع أنواع
الدورات الدراسية التي مل أكن ألمتكن من حضورها يف حال دراستي بإحدى الكليات باهلند.
حضرت دورات يف املوس�يقى ،ودورة يف الص�وت ،ب�ل وحرضت دورة يف تاري�خ اهلند ،كام
أصبح�ت بال�غ االهتامم بالتصوي�ر الفوتوغرايف ،حتى إنني كنت أب�ادر بحضور مجيع دورات
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التصوير التي كانت تُقام؛ فتعلمت اس�تخدام الكامريا العاكس�ة أحادية العدسة بفيلم  35مم،
وطبع�ت كل الص�ور بنفسي .إن حصويل عىل الفرص�ة حلضور جمموعة خمتلف�ة من الدورات
الدراسية وجتربة أشياء كثرية يف الكلية أدى إىل توسيع نطاق تعليمي واهتاممايت.

لدي ولع ش�ديد بالتصوير
أعتق�د أنني طامل�ا كنت مفتونً�ا بالكمبيوتر والفنون؛ كما كان ّ
الفوتوغرايف أحادي اللون (باألبيض واألس�ود) ،مما دفعني لقضاء الكثري من الوقت بحجرة
أيضا برتكي�ب أجزاء أجه�زة الكمبيوتر خاصتي،
مظلم�ة لتحمي�ض األفالم ،كام كن�ت أقوم ً
األمر الذي كان يروق يل ح ًّقا.

وق�د كنت من نوعي�ة الطالب الذين جيتهدون جدًّ ا يف حال حبهم للامدة التي يدرس�وهنا،
وعلى العكس م�ن ذلك ،يف حالة عدم حبي للامدة التي أدرس�ها ،كنت أبذل أقل جمهود ممكن
للنج�اح فيه�ا .بعد خترجي من اجلامعة كنت قل ًقا بش�أن عدم متكني م�ن احلصول عىل وظيفة
منتجا مهماًّ  ،ومل يكن هناك الكثري من الرشكات التي
مناس�بة برشكة ذات شأن ،توفر خدمة أو ً
توظ�ف من داخل جامع�ة نوكس ،ومتلكتني تلك الفكرة املخيفة ب�أن أحصل عىل وظيفة مملة
يف رشكة تنتج طار ًدا للبعوض .كنت قل ًقا بشكل كبري أن ينتهي يب األمر هبذه الصورة املرعبة،
وكان لس�ان ح�ايل يق�ول« :يا إهلي! ه�ل ح ًّقا س�ينتهي يب املطاف لقضاء بقية حي�ايت يف حماربة
البعوض؟!» (يضحك)؛ األمر الذي دفعني إىل االنتقال من نوكس إىل جامعة ويسكونسن يف
ماديسون ،وهي جامعة أكرب بكثري من نوكس ،وتضم  40 000طالب.

نظرا حلاميس للعمل فور التخرج؛ لذلك أهنيت دراستي
مبكرا؛ ً
كانت لدي رغبة يف التخرج ً
بالكلي�ة يف ثالث�ة أعوام ونص�ف فقط بعد أن انرصفت عن ختصص علوم احلاس�ب وأكملت
دراستي يف االقتصاد فقط .وكانت مجيع أنواع الرشكات ومسئولو التوظيف متواجدين داخل
ح�رم اجلامع�ة .انتهى يب املطاف بإج�راء اختبار وظيفي برشكة مايكروس�وفت ،والذي أثبت
أنني ذلك العبقري املناس�ب هلذا العمل  ،فقدمت سيريت الذاتية لكي تراجعها الرشكة ،التي
عاودت االتصال يب ،ثم ُأجريت معي عدة مقابالت توظيف يف مقر رشكة مايكروس�وفت يف
ريدموند بواشنطن ،إال أنني ولألسف ،مل ُأقبل يف هذه الوظيفة.

وأثناء تواجدي بواشنطن ورفيض من عدد من الوظائف ،قال يل والدي الذي كان يملك
ويدير رشكة لتصنيع األحذية باهلند« :عليك أن تعود إىل اهلند لتدير رشكة األحذية» .إال أنني
طاملا كنت جامح الطموح ،وإن كان هذا الطموح أكرب من قدرايت يف بعض األحيان ،ويدفعني
الخت�اذ خط�وات خاطئة؛ ق�ررت حينها العودة إىل اهلن�د لاللتحاق بالعم�ل يف رشكة والدي،
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وقبل بدئي بالعمل هناك ،قال يل والدي« :إذا كنت تريد أن تصبح صانع أحذية ،فيتعني عليك
االلتحاق بمدرسة تعليم صناعة األحذية» .وعندها التحقت بمدرسة صناعة األحذية لقضاء
ستة أشهر هناك ،وتعلمت كيفية صناعة األحذية ،ثم عدت للعمل مع والدي يف الرشكة.
بدأن�ا كرشك�ة تصني�ع أحذية؛ وقد أس�س وال�دي مارك�ة  Portlandالتجاري�ة إلنتاج
األحذي�ة اجللدي�ة وتوزيعها .لقد كان األم�ر بمثابة تدريب مهني عىل ِ
ي�د أيب ،وجتربة تعليمية
بالغة الديناميكية من نوع ما للمسائل املتعلقة باملرشوعات صغرية احلجم.

لق�د عمل�ت برشكة إنتاج األحذية لبضع س�نوات إىل أن قررت أنني أري�د أن أقوم بيشء
أكرب من ذلك .فقررت إطالق عالمة جتارية لألحذية النسائية باسم «سكني فوت وير»Skin،
 .Footwearمل أكن حينها أدرك كيفية إنتاج األحذية النسائية ،إىل جانب عدم اكرتاثي بام
قال�ه يل وال�دي« :إهنا عملية خمتلف�ة متا ًما ،ونح�ن ال نمتلك اآلالت الالزم�ة لتصنيعها ،ولن
تتمكن من تصنيعها» .لكني أكملت السير يف هذا االجت�اه وقمت بتجميع بعض الطلبات ثم
ذهبت إىل بعض مصممي األزياء لتصنيع األحذية.

ذهب�ت إىل بع�ض مصممي األزي�اء اهلن�ود املش�هورين ،وعرضت عليه�م تصنيع بعض
األحذي�ة ألسمائهم التجارية .مل يكن بإمكاين حينها س�وى أن أع�رض عليهم بعض العينات
الت�ي صنَّعتها ،فكانوا يطلبون مني أن أصنع هلم بضع مئات؛ وكنت أقوم بتصنيعها ،ثم ينتهي
يب احل�ال إىل متزيقه�ا أو كرسها مجي ًعا .أذكر أنني كنت ذات مرة يف كواليس أس�بوع املوضة يف
اهلن�د ،بينام كانت هناك عارضة أزياء ترتدي حذاء م�ن إنتاجي ،خرجت العارضة ،ثم عادت
كبريا ،حتى
وق�د انكسر كعب احلذاء .كان ذلك إدراكًا بالغ املرارة ،ب�ل أعتقد أنه كان إخفا ًقا ً
وعيل أن أوقفه بأي شكل» .وتوقفت عن ذلك
إنني قلت« :إن هذا األمر يعد رض ًبا من اجلنون َّ
بالفعل .وأظن أن رأي والدي كان صائ ًبا عندما حذرين من تصنيع أحذية النساء (يضحك).
عيل ،كان�ت عىل قدر من األمهي�ة ال يمكن إغفال�ه ،إذ إهنا
وبق�در صعوب�ة تل�ك التجربة َّ
أجربتن�ا على تغيري اجتاهنا من بي�ع األحذية اجللدية إىل بيع األحذي�ة الرياضية ،فقد أدركنا أن
بإمكاننا استرياد أحذية رياضية من الصني وبيعها بسعر متوسط .ففي اهلند ،ليس هناك سوى
أحذي�ة حملية رديئة اجلودة بس�عر رخيص ج�دًّ ا أو أحذية مرتفعة اجلودة مث�ل نايكي وريبوك،
واخليارات بني الفئتني حمدودة جدًّ ا ،وكانت تلك هي الفجوة التي فكرنا يف سدها.

نموا من بي�ع  2 000زوج من األحذية
لق�د بدأنا يف ه�ذا االجتاه وختصصنا فيه .وحققنا ًّ
شهر ًّيا إىل بيع  20 000زوج شهر ًّيا .وهنا أود أن أقول إن كل عمل جتاري اشرتكت فيه كان

كونال كابور

139

ينط�وي على ذلك العنرص احلس�ايب يف مقابل العنصر التصميمي ،األمر ال�ذي كان يروق يل
ح ًّق�ا .فكن�ت أذهب إىل الصني جللب األحذية الرياضية اجلدي�دة ،وكنت أحرص عىل وجود
عملي�ة رقاب�ة دقيقة عىل اجلودة؛ إذ كنا نلتزم دائماً بأس�اليب تصني�ع دقيقة تضاهي بعض تلك
املطبقة يف بعض املصانع الكربى يف الصني ،التي كانت تُصنِّع لنا األحذية حس�ب الطلب بنا ًء
عىل مواصفاتنا.

كبريا ،األمر الذي دفعنا إىل
أيضا بفتح متجر للبيع بالتجزئة ،وقد حق�ق
وق�د قمنا ً
ً
نجاحا ً
افتتاح بضعة متاجر أخرى .وظللت منخر ًطا يف ذلك العمل خلمس سنوات قبل أن أقرر أنني
تغيريا ،فدائماً ما كنت أفكر يف االلتحاق بكلية إلدارة األعامل ،وشعرت حينها أن هذا هو
أريد ً
أنس�ب وقت لذلك ،ومن ثم تقدمت لعدد من كليات إدارة األعامل إىل أن تم قبويل يف جامعة
إنس�ياد بفرنس�ا .تعد هذه الكلي�ة إحدى كربى كلي�ات إدارة األعامل يف الع�امل؛ لذلك ذهبت
إىل فرنس�ا للدراس�ة؛ وكانت إنس�ياد جتربة رائعة بالنس�بة يل .بعد ذلك ،قررت العمل يف لوي
فيتون لكي أفهم النش�اط التجاري اخلاص بالس�لع الفاخرة بش�كل أفضل ،وتقدمت للعمل
خاصا باإلدارة،
هن�اك وحصلت على وظيفة لدهيم بالفعل .وهن�اك أدخلوين برناجمًا تدريب ًّي�ا ًّ
مديرا
وكان ذلك يعني الذهاب إىل املتجر والتعرف عىل تفاصيل العمل هناك ،ألصبح بعدها ً
للمتجر ،أدير فريق العمل واإليرادات .وهكذا بدأ عميل بالس�لع الفاخرة ،وقد استمررت يف
ه�ذه الوظيفة ملدة عام ،ثم أدركت بعد ذلك أنني أريد أن أخصص مزيدً ا من الوقت للنش�اط
التجاري اخلاص بعائلتي.
خ�اص يب ،األم�ر ال�ذي القى تش�جي ًعا قو ًّيا
يف النهاي�ة ق�ررت أن أب�دأ يف تأس�يس يشء
ٍّ
م�ن وال�دي ،فق�د كان دائماً ما يقول يل« :ال حترص نفس�ك يف صناعة األحذي�ة ،فهو أمر معقد
جدًّ ا ،وعليك أن تبدأ يف توجيه اهتاممك إىل يشء آخر ،ابدأ عملك اخلاص ،وس�أكون س�عيدً ا
إلمدادك برأس املال املبدئي».

س�افرت إىل ديب ،وب�دأت أبحث عن أفكار ملرشوع جت�اري .فكنت أناقش ذلك األمر مع
مجيع أصدقائي ومعاريف وأس�أهلم باس�تمرار ع�ن أفضل مرشوع يمكن الدخ�ول فيه برأهيم.
وحصلت عىل مجيع أنواع اإلجابات التي يمكن أن ختطر عىل البال .وحينها قالت يل صديقتي،
حائرا جدًّ ا» .وكانت عىل حق؛ لذا فكرت يف أن
التي باتت زوجتي اآلن« :أتدري؟ إنك تبدو ً
أش�غل وظيفة استش�ارية يف ماكينزي  ،McKinseyواجتهدت يف االس�تعداد ملقابلة العمل
إىل أن وصل�ت إىل املراح�ل األخيرة للحصول على الوظيفة ،وحينها ق�ال يل من جيري معي
مقابلة التوظيف« :صديقي ،أنت غري مناسب لوظيفة االستشاري ،لذلك فإننا لن نقبلك هلذه
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الوظيف�ة ملصلحتك ،فمن األفضل لك أن تدير عمًل�اً
خاصا بك» .ورفضوين ،وعدت لنقطة
ًّ
البداية ،أبحث عن أفكار لنشاط جتاري.

كيف توصلت إىل فكرة الكشري كلوزيت؟
بعد التجربة التي مررت هبا واإلخفاق الذي حدث يل يف ديب ،قالت يل صديقتي« :عليك
أن تعل�م أن�ك بحاجة إىل أن تصوغ غايتك يف احلياة يف مجل�ة واحدة» .فظللت حينها أفكر فيام
منتجا
قالت ،وتوصلت إىل «أنني أرغب يف تأس�يس رشكة ،رشكة قابلة للتوس�ع الكبري ،تبيع ً
رائع�ا م�ن املنتجات التي لدي خلفي�ة بالعمل فيها» .أعتقد أنني ٍ
متامه ح ًّق�ا مع هذا .فال بد أن
ً
متميزا ،إىل جانب أمهية أن تعمل يف جمال
ا
منتج
تبيع
وأن
للتوسع،
وقابلة
كبرية
الرشكة
تكون
ً
ً
لدي خربة يف يشء مشابه له حتى أمتكن من االستفادة من خربيت.

وذات ي�وم ،بينما كنت أجتاذب أطراف احلديث مع أحد األصدقاء حول أفكار لألنش�طة
التجاريةُ ،أثريت فكرة إعادة البيع؛ حيث ناقشنا إمكانية رشاء أشياء وإعادة بيعها .وقد رأيت
جتارب ش�بيهة بذلك يف إعادة بيع الس�يارات الفاخرة ،ففي باريس ،عىل سبيل املثال ،يمكنك
رشاء س�يارة يب إم دبليو مس�تعملة حديثة جيدة الصيانة بس�عر أقل بنس�بة  % 50من س�عرها
األصلي ،ث�م إع�ادة بيعها جلني الرب�ح .لذلك فكرت يف القي�ام بنفس اليشء م�ع ماركة لوي
فويتون .التمعت الفكرة يف عقيل كالوميض «أجل ،هذا ما عيل فعله» .فبإمكانك القيام بذلك
األمر يف بلدان كثرية .وقد أجريت بح ًثا ووجدت أن ميالن ستيش�نز (،)Milan Stations
وكانت رشكة مطروحة لالكتتاب العام؛ عىل قائمة بورصة هونج كونج .وهكذا قلت« :رائع،
بإمكاين بيع كميات كبرية من احلقائب املس�تعملة .إهنا فكرة رائعة ح ًّقا» .وهكذا عملت لدى
رشكة لوي فويتون وأردت إعادة بيع منتجاهتا.

من هنا نش�أت الفكرة ،يف واقع األمر ،بالنظر إىل هذا النموذج ،دائماً ما كان عدد رشكات
البي�ع بالتجزئة التي تقوم بذلك حم�دو ًدا .فكانت هن�اك رشكات إلكرتونية أخرى بالواليات
املتح�دة ورشكات بي�ع بالتجزئة بجميع أنحاء العامل تقوم بنف�س األمر ،وقد بحثنا بالفعل أمر
كل ه�ؤالء املنافسين الذي�ن يقومون باألمر نفس�ه عىل نط�اق حمدود جدًّ ا؛ وك�دت أختىل عن
الفكرة بعدما ارتأى يل أن هناك آخرين يقومون بنفس األمر بالفعل .لكن خطر ببايل بعدها أنه
رغم ما يعرضه هؤالء املنافسون من منتجات قليلة للبيع ،فام يزال يرد إليهم هذا العدد الكبري
من الناس لالطالع عىل منتجاهتم ورشائها ،برغم األس�لوب دون املستوى الذي يعملون به،
إذن فالب�د م�ن أن هن�اك فرصة كبرية للقي�ام باألمر بش�كل صحيح .إن هذه جتارة يف الس�لع
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الفاخرة ،لذلك فعليك متييز جتارتك بشكل حمدد ،والتعامل مع عمالئك بطريقة خاصة ،وبيع
أيضا .هذه التجارة ينبغي أن جتري بنحو سليم ،وقد أدركت أن الواقع
منتجك بطريقة خاصة ً
مل يكن كذلك .وهكذا كانت هذه هي الفكرة الكربى وراء تأسيس «ذا الكرشي كلوزيت».

كيف بدأت يف تنفيذ الفكرة؟
لقد أنشأت النسخة األوىل من املوقع بنفيس باستخدام برنامج ووردبريس Wordpress
لتصمي�م املواق�ع؛ ثم اس�تعنت بمربمج ،وب�دأت بإضافة بض�ع خصائص أساس�ية ثم قمت
بعرض حقيبتني أو ثالث فقط أخذهتا من أختي .األمر املضحك أنني كنت اشتريت ألرسيت
كثيرا م�ن األحذية واهلدايا عندما كنت أعمل يف لوي فيتون؛ لذا تربعوا يل بجميع هذه اهلدايا
ً
مرة أخرى لكي أمتكن من بدء تشغيل موقعي! (يضحك).

ب�دأت بع�د ذلك بعرض منتج تلو اآلخ�ر عىل املوقع ليس هبدف بيعه�ا يف حد ذاته ،وإنام
لتوضيح القيمة املقدمة للعمالء ،وقد آتى األمر ثامره .هذا إىل جانب اس�تئجاري مكت ًبا ملقابلة
لدي مخسين حقيبة،
العملاء ،ويف ش�هر يولي�و من ع�ام  ،2011عندما وصل ع�دد احلقائب ّ
أطلقت املوقع .واندهش�ت حني اس�تيقظت يف الي�وم التايل ألجد طل ًبا عىل املوق�ع .كان طل ًبا
حلقيب�ة أعطتن�ي إياها أختي ألضمها إىل املوقع .وأذكر أنني فكرت قائلاً يف نفيس« :إهنا حقيبة
قبيح�ة ح ًّق�ا ،من يمكن أن يطل�ب رشاء هذه احلقيب�ة؟» (يضحك) .كانت حقيب�ة قديمة من
برب�ري -وهي عالم�ة جتارية بريطانية -مصنوع�ة يف إيطاليا ،وكانت تُب�اع يف نيودهلي مقابل
 200دوالر تقري ًب�ا .كان�ت بالي�ة وقبيح�ة إىل ح�د يصع�ب مع�ه أن تنظر إليها من األس�اس.
وكان س�عرها األصيل يقدر بـ  1000دوالر لكن�ي بعتها مقابل  500دوالر ،وبذلك أعطيت
أخت�ي مبل ًغ�ا مال ًّيا يزي�د عىل الذي دفعت�ه مقابل احلقيب�ة! رأيت بعدها أن ه�ذا األمر جنوين!
فالعمي�ل ال�ذي اشترى احلقيبة كان مقيماً يف ب�ر ديب .مل نكن نصدق ذلك .وتس�اءلت وقتها:
«ماذا جيري؟ ما الذي جيعل مشرت ًيا من بر ديب يأيت إىل عنوان أختي ليشرتي منها هذه احلقيبة،
ويدفع هلا النقود وهو يف منتهى الس�عادة؟ ملاذا ال يشترهيا من أحد املراكز التجارية أو املتاجر
املتخصصة؟».
هذا هو جوهر هذا النموذج؛ يكمن اجلامل يف عني الرائي فعلاً  .كذلك كانت هناك فجوة
كبرية بني املنتجات التي تقدمها العالمات التجارية للعمالء وما يريده العمالء بالفعل .لذلك
كان السؤال هو« :ما مدى اتساع هذه الفجوة؟» حسنًا ،إهنا فجوة ضخمة -كام تبني  -بني ما
يريده العميل بالفعل وما هو متاح.
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وكما ذكرت ،بدأت املوقع بخمسين حقيبة ،ث�م بدأت احلقائ�ب يف التزايد حتى صارت
 ، 100ث�م  ،200وهك�ذا .وبدأن�ا نبي�ع حقائ�ب بقيم�ة  5 000دوالر  10 000دوالر ،حتى
صار إيرادنا الش�هري يرتاوح ما بني  15 000و 20 000دوالر ،حينها قال يل أصدقائي« :ما
زال علي�ك إضاف�ة الكثري إىل هذا النش�اط التجاري ،كام أنه لن يمكن�ك أن تؤدي هذا العمل
كل�ه بنفس�ك؛ لذا عليك أن تبحث عن مس�تثمرين جلمع رأس مال لك�ي تتمكن من توظيف
وتوسيع هذا النشاط التجاري بالنحو الصحيح» .وكان هذا الرأي منطق ًّيا جدًّ ا بالنسبة يل.

كان�ت رشك�ة رشكاء املب�ادرات يف الشرق األوس�ط  MEVPإح�دى أوائ�ل اجله�ات
املس�تثمرة يف الرشك�ة .تواصلوا معي وأمتوا األمر بمنتهى الرسعة؛ إذ تناقش�وا معي عىل مدار
أس�بوع وأمتّوا الصفقة يف أس�بوع .أتاين بعدها وليد حنا ،املؤسس والرئيس التنفيذي للرشكة،
التقاين لنصف س�اعة وحياين وصافحني ،وقال يل« :ستحصل عىل املال غدً ا» .حصلت عىل ـ
 200ألف دوالر ،حيث وضعوا املبلغ يف حسايب البنكي خالل يومني فعل ًّيا ،وكان شي ًئا رائ ًعا!
صغريا وعينت فيه قليلاً من املوظفني ،ومن هنا كانت بدايتي احلقيقية.
فوجدت مكت ًبا
ً

متكن�ا من مجع متويل بقيمة مئات آالف أخرى من الدوالرات ،مما نقلنا من جولة التمويل
أ إىل جولة التمويل ب .وهكذا توس�عت الرشكة من اخلمسين حقيبة التي بدأنا ليصبح عدد
الس�لع املعروض�ة عىل موقعن�ا اليوم  20٫000س�لعة .وصار دخلنا الش�هري يق�در بمليون
ونصف مليون دوالر.

هل واجهت أي حتديات خالل هذه الفرتة؟
متثل�ت التحديات التي واجهناها يف معرفة كيفية تأس�يس رشك�ة جتارة إلكرتونية؛ وكيفية
تأسيس رشكة بديب؛ كان هذا األمر أكثر تعقيدً ا مما توقعت ،إذ إنك متيض الكثري من الوقت يف
حماولة إعداد اإلجراءات األساس�ية؛ ألنه مل يكن هناك وجود فعيل ملنظومة الرشكات الناش�ئة
آن�ذاك ع�ام  .2011مل يكن هناك من يقدم لك إجابات .كيف يمكنني أن أس�جل رشكة؟ هل
علي أن أس�جل رشك�ة أكرب؟ هل عيل أن أس�جل رشكة يف ج�زر كايامن؟ وم�ا الفارق؟ كيف
ّ
س�يكون املس�تقبل إذا مل يوفر الناس التمويل بس�بب هذا األمر؟ وكنت أقوم بعمليات الدمج
واالستحواذ بنفيس ،ومل أمتكن من العثور عىل حما ٍم جيد ليقوم هبذه اإلجراءات؛ لذلك قررت
أن أكتب االتفاقية بنفيس ،وكان األمر فوضو ًّيا .عالوة عىل ذلك ،انس�حب أحد املس�تثمرين،
قائًل�اً « :ه�ذا كيان جتاري مس�جل يف ديب ،وهذا ال يناس�بني»؛ ل�ذا كان األمر مرب�كًا جدًّ ا يف
البداية.
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م�ع بداي�ة أي رشك�ة ناش�ئة ،تكون هن�اك درجة معين�ة من اإلحب�اط .ونؤ ِّم�ل أال يفوق
اإلحب�اط احل�د األدن�ى ،وهذا أمر طبيع�ي .وهنا ليس عليك س�وى أن متر هب�ذه احلالة إىل أن
يتحس�ن الوض�ع ،غري أنك ل�ن تتمكن من حتايش املش�كالت بالكامل .وذل�ك ألنك -بنحو
ما -إذا مل تواجه مشكالت ،فإن هذا يعني أنك ال تدير عملاً جتار ًّيا من األساس .ورغم ذلك،
بم�رور الوق�ت ،أعتق�د أن عقيل صار حمصنًا ضد أي�ة إحباطات .األمر أش�به بعملية املخاض
بالنس�بة إىل األمهات ،فرغم أهنا جتربة مؤملة ،فإهنن رسعان ما ينس�ينها ويمضني قد ًما .أعتقد
أنني أصبحت أشبه باألمهات (يضحك).

هل اتخذت الشركة املسار الذي توقعته؟
كثريا مما توقعت؛ أذك�ر أنني كنت أنبهر عندما كنت
أعتق�د أن وض�ع الرشكة صار أفضل ً
أ َّط ِلع عىل أرقام إيرادات منافس�ينا .لك�ن إيراداتنا اآلن جتاوزت كل تلك الرشكات .وإن كان
كثريا للوص�ول إىل ما نحن عليه .وكذا كان أكثر تعقيدً ا؛ كام
األم�ر قد اس�تغرق منا وقتًا أطول ً
واجهنا حتديات فاقت توقعاتنا .كنت أقول لنفيس يف البداية إنني س�أفعل أ ًّيا ما يتطلبه األمر،
إال أن تقدي�ري آنذاك ملا س�يتطلبه األمر ال يمثل س�وى ُعرش ما ينبغ�ي القيام به بالفعل .ومن
بني ذلك ،هناك إدارة املوظفني وتوظيفهم ،وقدر مهول من التنفيذ.

هال أخربتنا بأي من الزالت أو الدروس املستفادة التي تريد أن تخربنا بها؟
م�ن ناحي�ة الدروس املس�تفادة ،أعتقد أن أهم يشء تعلمته هو أمهية اختيار نش�اط جتاري
لديه س�وق كبرية .تس�مع هذه النصيحة طوال الوقت ،لكن إذا مل يكن هناك سوق كبرية ،فلن
ُي�درج الناس من حقائبهم وغريها من املنتجات الفاخ�رة .هذا إىل جانب أنني كنت أعتقد يف
البداي�ة أن اإليرادات س�تأيت من كل مكان :مثل ديب ،والس�عودية ،وقط�ر؛ مما جعلني أقرر يف
احلال املس�ارعة وتشغيل نشاطنا يف تلك األس�واق ،وعرض كافة سلعنا فيها .لكني يف النهاية
مل أحقق ش�ي ًئا س�وى إهدار الطاقة .لذلك ربام كان تعلم حتديد األولويات اليشء األهم؛ وال
أظنني قمت باألمر كام كان ينبغي.
ٍ
عديد م�ن املوظفين األعىل
أم�ا ال�درس الث�اين ،ف�كان يتعل�ق ببن�اء الفري�ق :أي تعيين
مس�توى أو من أس�ميهم أنا بـ«الفائزين» إىل جانب العديد من املوظفني من دون املس�توى أو
«املخفقني» .أعتقد أنه ينبغي عليك العثور عىل أشخاص ذوي اخلربة ،تأمل فيام تريد أن يكون
عليه فريقك؛ وينبغي له أن يتمتع بالكفاءة ويمزج بني املهارة واخلربة والتحفيز.
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أما بالنس�بة لل�درس الثالث ،فإن�ه يتعلق بالتكنولوجي�ا واحلاجة إىل مواه�ب تقنية عالية
املس�توى وعملية تكنولوجية .عندما بدأنا ،أعتقد أننا اس�تهنا بشدة بكم التعقيد الذي يتضمنه
تأس�يس سوق يركز عىل املستهلك .فهو يتطلب نظام إدارة عمليات معقدً ا .لقد بدأت بموقع
أخريا
ُم َّ
طور بربنامج ووردبرس ،ثم غيرَّ نا املطور اخلاص بنا ،وأضفنا عملية أخرى ،ثم أضفنا ً
خمتصا باملحت�وى ،وقد كان عبقر ًّيا ،وهلل احلم�د .ووجدنا بعدها أنه ينبغي
إىل الفريق
ش�خصا ًّ
ً
مطورا يف الوقت
علينا تغيري املدير التنفيذي التقني .وزاد عدد املطورين من واحد إىل عرشين
ً
احل�ايل .فهن�اك كثري من األش�ياء التي جي�ب وضعها يف االعتب�ار .وأعتقد أننا ب�ات لدينا اآلن
عملي�ة تكنولوجية مدروس�ة جيدً ا ،غري أهنا كانت ناجتة عن تط�ور وكثري من املحاولة واخلطأ
منذ وقت مبكر.
ويف النهاي�ة ،أعتق�د أنه جيب أن تكون األم�ور املتعلقة بالبيانات والش�ئون املالية واضحة
جدًّ ا ،مثل :ماذا تؤس�س؟ وكيف يمكنك تأسيس�ه؟ وما تكلفة هذا األمر؟ وماذا عن امليزانية
والتوقي�ت؟ وينبغ�ي عليك التفكري بافرتاضات�ك وتوقعاتك .ينبغي عليك الس�يطرة عىل كل
جوانب العمل طوال الوقت.
______

 «أود أن أخبر الناس أن يتحلوا بالمرونة في التفكير والقدرة على
جد ،والس��ؤال هنا يكون:
حس��ن التصرف؛ فالتشبث بأمر غير ُم ٍ
ً
مس��دودا؟ يتحس��ن إدراكك
طريقا
مت��ى أدرك��ت أنك تس��لك
ً
ودائما ما تكون البيانات
لألم��ر تدريج ًّيا مع المضي في الطريق.
ً
هي مفتاح األمر».
______

باعتب��ارك رائ��د أعم��ال ،كي��ف تق��رر أن الوقت مالئ��م للمثاب��رة ،أو تغيري النش��اط أو
االنصراف عن األمر؟
إن�ه س�ؤال رائ�ع ح ًّق�ا ،أود أن أخرب الن�اس أن يتحل�وا باملرون�ة يف التفكير والقدرة عىل
حس�ن الترصف؛ فالتشبث بأمر غري مجُ ٍد ،والسؤال هنا يكون :متى أدركت أنك تسلك طري ًقا
مس�دو ًدا؟ يتحس�ن إدراكك لألمر تدرجي ًّيا مع امليض يف الطريق .ودائماً ما تكون البيانات هي
مفت�اح األم�ر .يتعني عليك ق�راءة البيانات لتعرف جمريات أمور عمل�ك ،وإدراك ما إذا كنت
بحاجة لتغيري مسلكك فيه.
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عليك أن تركز عىل أدق التفاصيل ،بتحليل األمور إىل أدق مستوى ممكن .وافهم املشكلة
مطم�ورا يف التفاصيل ،ومن ثم م�ن الواجب
بعم�ق .فالس�بب الرئييس للمش�كلة قد يك�ون
ً
عليك سبر أغوار التفاصيل والتعمق وإزالة الطبقات للوصول إىل اجلوهر .بعد ذلك ،عليك
باختاذ قرارات رسيعة .وهذا يشء بالغ األمهية كذلك .عليك أن تتقبل الوضع القائم يف بعض
األحي�ان ثم ن ِّفذ ،ثم عاود تقييم األمور جمد ًدا .فهذا هو جوهر تعلم عمل الرشكات الناش�ئة:
التحليل ،التنفيذ ،التقييم والتعديل.

هل لديك أية رؤى تس��ويقية عميقة مس��تمدة من جتربتك يف تأس��يس ذا الكش��ري
كلوزيت؟
يمكنن�ي الق�ول إن أهم إدراك توصلت إليه من نش�اطنا التجاري ه�و عدم جدوى جهود
ج�ذب ٍ
مزيد م�ن العمالء حتى تدرك كيفي�ة إرضاء عمالئك احلاليني إىل أقىص درجة .فنس�بة
الزيارات عىل موقعنا اإللكرتوين مل يتغري عىل مدار عامني .فال معنى يف حماولة جذب مزيد من
الزوار إىل املوقع ما مل تكن تضمن لعميلك جتربة استهالكية رائعة .هنا يكمن رس نجاح خطتك
خاصا
التسويقية ،عند زيارة العمالء للموقع اإللكرتوين وجيدون أنه يتضمن «كتالوج» مناس ًبا ًّ
باملنتجات يتوافق مع ما يريدونه والتأكد من وجود جتربة مس�تخدم رائعة عىل كافة املستويات؛
األمر الذي يؤدي إىل تكرار زيارة املستخدمني للموقع ،كل هذه األمور بالغة األمهية.

أيض�ا أن للمحتوى أمهية كبرية .عليك أن تتعلم أن تتحدث بلغة الرفاهية ،إذا كان
أعتق�د ً
ه�ذا ه�و املجال الذي ت�ود العمل فيه .فقد كان هذا األمر يف منتهى األمهية لنا؛ ويش�مل ذلك
كل يشء بد ًءا من التمييز الس�لعي وحتى جتربة املس�تخدم وأس�لوب املراس�لة ،مع الوضع يف
االعتبار أنك تستهدف رشحية عمالء خمتلفة مما يستدعي معاملتهم معاملة خمتلفة عن املعتاد.
شخصا
ويف النهاية ،تأيت البيانات .عىل الرغم من أن رشكتنا ليست بالكبرية ،فإننا وظفنا
ً
بدوام كامل ،اختصاصه حتليل البيانات وعرض النتائج عىل فريق التس�ويق .فالبد من وجود
ش�خص مس�ئول عن البيانات بشكل رس�مي ،وإال كان عىل املدير أن خيصص جز ًءا من وقته
يف التحليل ،واحلس�اب؛ مما جيعله يش�عر بالقلق م�ن طول الوقت الذي تس�تغرقه العمليات،
وتراكم املهام يف كل مرحلة ،وغريها من األمور.

هل ميكنك وصف منهجية التوظيف اخلاصة بك بإيجاز؟
أعتق�د أن لدين�ا عملية توظيف فعالة جدًّ ا .إذا كنا نوظف مائة ش�خص ،فإن مخس�ة منهم
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س�يأتون عن طري�ق رشكات التوظيف ،أما اخلمس�ة والتس�عون الباقون ،فإهن�م ُيعينون عن
طري�ق عملية التوظي�ف الداخلية اخلاصة بنا .وأعتقد أننا متفردون نو ًعا يف قدرتنا عىل حتقيق
االكتفاء الذايت فيام يتعلق بالتوظيف .ويتضمن ذلك إنشاء صفحة مثرية لإلعجاب عىل موقع
لينك�د إن ،فمتابعون�ا عىل لينك�د إن أكثر من متابعينا عىل حس�اب إنس�تجرام ،وإن كان هذا
األم�ر غري ًبا كوننا رشكة بي�ع أزياء؛ أما األمر الثاين ،فيتمثل يف كتاب�ة أوصاف وظيفية فعالة،
إىل جانب إجراء اختبار للتس�ميات الوظيفية ،بحيث تُطلق تسميتان عىل الوظيفة ملعرفة أهيام
جت�ذب مزيدً ا م�ن املتقدمين ،واصطياد املواه�ب من موقع لينك�د إن ،إىل جانب اس�تخدام
كثريا .وبذلك نجحت معنا منهجية التوظيف بشكل
برنامج توظيف إلكرتوين ،والذي يفيد ً
كبري يف الوقت الذي يعاين فيه اآلخرون منها.

هل تنصح رواد األعمال بأي مصدر تعليمي؟
أجل ،إن املصدر التعليمي املفضل لدي هو مدونة صوتية بعنوان Masters of Scale
أو «حمرتف�و النم�و» لـ ريد هوفامن ،فهي مذهلة وعبقرية وق ِّيمة جدًّ ا لرواد األعامل .تس�تهدف
املدون�ة وص�ف الكيفي�ة الت�ي متكن هبا بعض م�ن أنجح رواد األعامل من توس�يع أنش�طتهم
التجارية لريتفعوا هبا من الصفر إىل أن وصلت قيمتها إىل املليارات.
______

 «يمكنن��ي الق��ول إن أه��م م��ا أدركت��ه من خ�لال من نش��اطنا
مزيد م��ن العمالء حتى
التج��اري هو عدم ج��دوى جهود جذب
ٍ
تدرك كيفية إرضاء عمالئك الحاليين إلى أقصى درجة».
______

هل ترى الدراسة األكادميية كافية إلعداد رواد األعمال؟
لق�د ذهبت إىل جامعة الش�ارقة باإلم�ارات يف مرة للتحدث إىل بع�ض الطالب؛ وكانت
جتربة صادمة يل؛ إذ كنت يف مؤمتر خاص باألزياء وحينها قمت بالتجول ،وس�ألت الطالب:
«كم عدد الطالب الذين تلقوا دورات دراس�ية يف الرياضيات يف الس�نوات الثالث املاضية؟»
وهنا وجدت أن عد ًدا قليلاً منهم رفعوا أيدهيم ،ثم س�ألتهم عن اإلحصاء ،ووجدت أن عدد
م�ن رفع�وا أيدهيم كانوا أقل هذه املرة .فقلت« :حس�نًا ،ماذا عن طالب اهلندس�ة؟ هل يوجد
هنا طالب هندس�ة؟» مل يرفع أحد يده س�وى طالب واحد ،وهنا قلت« :ح ًّقا؟ إذن فكم عدد
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الطالب الذين يريدون العمل يف إدارة وس�ائل التواص�ل االجتامعي؟» وحينها  90باملائة من
احلارضي�ن رفع�وا أيدهيم .فقل�ت يف نفيس« :ه�ل هذا معق�ول؟!» تقوم اجلامع�ات بتخريج
أش�خاص يرغبون مجي ًعا يف أن يصبحوا مديرين لوس�ائل التواص�ل االجتامعي ،لكن هل هم
مؤهلون ح ًّقا للقيام بذلك؟
ال شك يف أنك بحاجة إىل التمتع بموهبة فطرية يف كتابة املحتوى كمدير لوسائل التواصل
أيضا إىل معرفة كيفية التأثري
االجتامعي .ومع ذلك ،حيتاج مديرو وسائل التواصل االجتامعي ً
يف اجلمه�ور وإجراء العمليات احلس�ابية األساس�ية .كما أننا نرى كل هذا الع�دد من حديثي
التخ�رج ،ومنه�م كثري خترج�وا يف جامعات ديب ،الذي�ن يفتقرون بش�دة إىل أي خربة بربنامج
إكس�يل ،وأنا هنا أعني األساس�يات نفسها؛ مما جعلني أشعر أنه ما من أحد يف البالد قادر عىل
تقديم عروض تقديمية باستخدام إكسيل.

لذل�ك أرى أن النظ�ام التعليمي يفتق�ر بالفعل لبعض املهارات األساس�ية .وإنني ال آمل
أكثر من أن يتخرج من كليات جامعاتنا ومعاهدنا التعليمية مزيد من املهندسين .فاهلند ،عىل
ٍ
أحي�ان كثرية عند رشوعك يف تأس�يس رشكة
س�بيل املث�ال ،مليئة باملواهب اهلندس�ية؛ لذا يف
خيارا سوى
ناشئة يف املنطقة يف الوقت الذي تكون فيه بحاجة إىل مائة مهندس ،ال جتد أمامك ً
أن تذهب إىل اهلند للعثور عىل  100مهندس ممن لدهيم القدرة عىل تأسيس رشكتك.

هل تعتقد أن القادة مطالبون برد اجلميل؟
نعم أعتقد ذلك ،ويعد فادي الغندور أحد أفضل األمثلة عىل ذلك ،فهو أيقونة .إنه يفهم
املعنى احلقيقي لكون الش�خص رائد أعامل ،وبالرج�وع إىل مجيع الصعوبات التي مر هبا حتى
متكن من تأس�يس رشك�ة أرامكس ،جتد أنه متحم�س جدًّ ا لغريه من رواد األعمال .إنه أدرك
املعنى احلقيقي لرحلة ريادة األعامل ،مما دفعه ملس�اعدة غريه من رواد األعامل عىل اجتياز هذه
الرحل�ة .وه�ذا هو جوهر املس�ألة :أن ينجح املرء ،ومن ثم يس�اعد غريه يف املقابل باإلرش�اد
واالستثامر لبناء مزيد من الرشكات ،مما يدفع عجلة املنظومة الريادية بأكملها وجيعلها تنمو.
وهن�اك أمثلة ألش�خاص آخرين يقدمون يد الع�ون للجميع ،يف الوق�ت الذي يوجد فيه
غريه�م من األش�خاص الذين ال يقدم�ون أية مس�اعدة ،ويبقون ما لدهيم م�ن خربة ومعرفة
ألنفس�هم .وال ش�ك يف أن هذا األمر ال يفي�د املنظومة الريادية ،لذلك فإنن�ي أود لو أن هناك
مزيدً ا من األشخاص مثل فادي.
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هل صادفت شي ًئا وجدت أن له نتيجة عكسية على الشركات الناشئة؟
أعتقد أن الرشكات الناش�ئة حالة فريدة من نوعها ،فهي ذات وضع خاص ال يفهمه كثري
م�ن الناس .فق�د كانت صدمتي الكبرى حني وج�دت أن هناك بعض م�ن يعتلون مناصب
كبرى يف بع�ض الرشكات الكبيرة التقليدي�ة يقومون بإس�داء النصيحة ل�رواد األعامل ،فأنا
شخص ًّيا أخشى هؤالء الناس الذين يعتقدون أن خربهتم يف تشغيل الرشكات الكبرية ستكون
مفيدة جدًّ ا للرشكات الناشئة .أرى أن هذا األمر خطر عىل الرشكات الناشئة.

ختتل�ف الشركات الناش�ئة -إىل ح�د كبير -عن الشركات الكبيرة ،وذلك فيما يتعلق
باملخاطر التي تتعرض هلا ،واخلربة الس�ابقة ،وبعد الرؤي�ة ،ورسعة احلركة ،ورسعة التفاعل،
واألولويات ،وامليزانية .يتعني عىل الناس فهم ما يقتضيه بناء رشكة ناشئة واملنهجيات املجربة
واملثبتة التي يتضمنها األمر بنحو أفضل ،وعدم اتِّباع خطى أي رشكة كبرية بشكل أعمى.

ما تعريفك للنجاح؟
إنه س�ؤال رائع ح ًّقا! أعتقد أن طموحي ،يف جمال األعامل التجارية يتمثل يف إنش�اء رشكة
هلا عدد كبري من العمالء الذين حتوز إعجاهبم الش�ديد وحبهم .وتتمتع بخصائص رائعة ،من
منظور االسم التجاري والثقافة؛ فهذه سامت الرشكات التي تستمر ملائة عام.
أما إذا كنت تس�ألني عن النجاح عىل املس�توى الش�خيص ،فأعتقد أنه ال هيم ما أفعله ،فيام
يتعلق بالنجاح عىل املس�توى الش�خيص ،ما دم�ت أركز جمهودي عىل عم�ل أؤديه برباعة ،إىل
جان�ب جمموع�ة من األعامل األخرى الت�ي أؤدهيا عىل ما يرام ،ومن بني هذه األش�ياء عائلتي
التي تأيت يف املقام األول؛ فينبغي عليك أن تويل عناية كبرية لعائلتك ،أما ذلك «اليشء الوحيد»
الذي تؤديه برباعة فريجع إليك يف األساس.

10

بانا الشوملي
ت�سهيل العثور على اخلدمات املنزلية وحجزها

ال�شريك الم� ِّؤ�س�س ل�سيرفي�س ماركت ()Service Market

ورئي�سها التنفيذي
www.servicemarket.com
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يف عام  ،2013ش�اركت بانا الشوميل يف تأسيس سيرفيس ماركت Service Market
م�ع وي�م تورفس؛ وذلك من أج�ل إحداث ثورة ابتكاري�ة يف جمال اخلدم�ات املنزلية يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة .بعد إدراك أن العديد من الس�كان جيدون صعوبة يف إجياد رشكات
اخلدمات املنزلية املهنية واالس�تعانة هبا ،أسس�ت بانا سريفيس ماركت ،حيث يمكن للعمالء
احلص�ول عىل تس�عريات جمانية ألي خدم�ة منزلية حيتاجون إليها ،وحج�ز هذه اخلدمات عرب
اإلنرتن�ت .قبل تأس�يس سيرفيس ماركت ،عمل�ت بانا مستش�ار ًة لدى رشك�ة ماكينزي آند
كومب�اين  McKinseey cmpanyيف ديب .وه�ي باحث�ة حاصل�ة عىل منح�ة من فولربايت
 ،Fulbrightوعلى ماجس�تري يف إدارة األعمال م�ن جامعة فاندربيل�ت  Vamderbiltيف
ناشفيل بوالية تينييس يف الواليات املتحدة.
______

حدثينا عن نشأتك وطفولتك.
ولدت عام  1980يف عامن باألردن ،ألب فلسطيني وأم أردنية .وبعد فرتة وجيزة ،انتقلنا
إىل الكوي�ت .كان وال�دي يملك ويدير رشكة برجميات هن�اك ،حيث كان يطور حلولاً إلدارة
العالقات بالعمالء للرشكات التي تريد رقمنة عملياهتا.

أمضيت س�نوات طفولتي األوىل يف الكويت .وكطفلة مغرتبة ،عش�ت حياة مرحية نسب ًّيا،
ودرست يف مدرسة خاصة جيدة جدًّ ا ،مدرسة الكويت اإلنجليزية .ويف كل صيف ،كنا نعود
إىل عماّ ن لقضاء العطالت الصيفية.

يف صيف  ،1990س�افرنا إىل عماّ ن لقضاء العطلة كام تعودنا كل عام .مل نكن نعرف وقتها
أن حياتنا ستأخذ منعط ًفا خمتل ًفا متا ًما يف هذا الصيف .ففي  2أغسطس  ،1990اندلعت حرب
اخللي�ج .أتذك�ر أنني كن�ت أجلس طوال الوقت أمام قناة يس إن إن يف هذه األيام ألش�اهد ما
حي�دث يف الكوي�ت .كانت ه�ذه نقطة فارقة يف حياتن�ا .فقد اقت ُِل َعت حياتنا من أساس�ها؛ ألن
عائلتنا مل تس�تطع العودة إىل الكويت .مل يكن لدينا س�وى حقائبنا ومالبس�نا الصيفية يف عامن،
وهكذا بدأنا حياة جديدة .يف سن األربعني ،كان عىل والدي ووالديت أن يبدآ من الصفر يف بلد
جديد ،يف الوقت الذي كانا يربياين فيها بجانب إخويت الذكور الثالثة.
مهم يف
دورا اًّ
كان�ت تل�ك الفرتة مضنية ج�دًّ ا لنا عىل أقل تقدي�ر ،ولكن أعتقد أهنا لعب�ت ً
تش�كيل وجهة نظرنا يف وقت مبكر .بطريقة ما ،ش�عرت أنا وإخواين بأننا يف موقف عصيب،
وأنه كان علينا أن نتعلم كيف نجتهد يف العمل وأن نعتمد عىل أنفسنا؛ ونتيجة لذلك ،وهكذا
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تفوقنا يف دراس�تنا ،وبالفعل خترجنا يف املرات�ب األوىل عىل صفوفنا .ربام مل يكن ذلك ليحدث
لو مل نضطر ملواجهة رياح التغيري املفاجئة وهذا التحدي الكبري يف حياتنا.
ورغ�م أنني كن�ت االبنة الوحيدة ،إال أنني مل أش�عر هنائ ًّيا أن وال�دي كانت لديه توقعات
وتطلع�ات خمتلفة فيام يتعلق بتعليمي ومس�تقبيل عن توقعاته إلخ�ويت الذكور .هذان الوالدان
املحب�ان والل�ذان كان�ا يل موجهني عظيمين يف طفولتي ،قدَّ م�ا يل احلياة عىل أهن�ا فرصة طاملا
اجتهدت للحصول عليها .وقد علامين أن احلياة ال تدين يل بأي يشء ،فلن أكون ناجحة إال إذا
درست بجد ،وحرصت عىل احلصول عىل درجات مرتفعة وحافظت عىل تركيزي.

هل مررت بأي جتارب بارزة يف املدرسة؟
وأنا يف السادس�ة عرشة من عمري ،تقدمت لربنامج منحة دراسية للدراسة بكلية يونايتد
وورلد كوليدج  United World Collegeيف ويلز باململكة املتحدة .يسمح هذا الربنامج
للش�باب م�ن أكثر من  150دولة بتقديم طلباهتم ،ويتمم الطلاب الذين يقع عليهم االختيار
من مجيع أنحاء العامل الس�نتني األخريتني من دراس�تهم الثانوية يف كلية يونايتد وورلد كوليدج
وحيصلون عىل شهادة بكالوريا دولية.
علي االختيار من بني الطالب
خضت سلس�لة من املقابلات واالختبارات ،قبل أن يقع ّ
األردنيين املتقدمين يف ذلك الع�ام .كنت يف السادس�ة عرشة من عمري عندم�ا تركت دفء
وطني وعائلتي ومدرستي وأصدقائي يف عامن ألنتقل إىل اململكة املتحدة.

بالنظ�ر إىل ال�وراء ،ربما كان العامان الل�ذان قضيتهام يف كلية يونايت�د وورلد كوليدج مها
األروع يف حي�ايت؛ فق�د كان كل طلاب الكلية جمتهدي�ن وطموحني م�ن ذوي األداء الرفيع.
ورغ�م أن الكثريين منا ج�اءوا من بيئات صعبة ح ًّقا ،كنا مجي ًعا متس�اوين من ناحية األوضاع
نظ�را ألننا مجي ًعا يف نفس املنحة الدراس�ية .كنا مجي ًعا هناك م�ن أجل النجاح والتعرف
املادي�ة؛ ً
على بعضنا البع�ض وعىل خلفياتن�ا الثقافية .كان طالب املنح�ة يمثلون أكثر م�ن مائة دولة.
عىل سبيل املثال ،كان هناك طالب من باكستان وأوغندا وترينيداد وتوباجو واململكة املتحدة
وفرنسا والنرويج .وقد انعقدت صداقات بيني وبني أشخاص من مجيع أنحاء العامل.
كان�ت جتربت�ي اس�تثنائية؛ فق�د انتقل�ت م�ن مدينة عمان الصغيرة ،حيث يب�دو اجلميع
متش�اهبني ،ويتحدث�ون نفس اللغة ،ويفعلون نفس األش�ياء ،إىل ثقافة دولي�ة خمتلفة ومنفتحة
وليربالية إىل حد بالغ .كان من املذهل أن أحظى هبذه التجربة يف س�ن السادس�ة عرشة ،وذلك
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أيضا .أدركت وقتها مدى اتساع هذا الكوكب وكيف أن العامل
ألهنا شكلت منظوري يف احلياة ً
كله فرصة واحدة عمالقة يف األساس.

ِ
حصلت على وظيفتك األوىل؟
كيف
بعد اجلامعة ،حصلت عىل وظيفتي األوىل كمحللة تسويق يف رشكة االتصاالت املحمولة
الوحي�دة يف األردن يف ذل�ك الوق�ت ،فاس�ت لين�ك .وبتأم�ل امل�ايض اآلن ،أدرك ك�م كنت
حمظوظ�ة جدًّ ا للعمل مع هؤالء األش�خاص الرائعني هناك يف تل�ك املرحلة املبكرة من حيايت
املهني�ة .مل أك�ن أدرك كم كن�ت حمظوظة لعميل حتت ه�ؤالء املديرين االس�تثنائيني .لقد كانوا
مدربين رائعني ح ًّق�ا ،علموين كيف أفكر ،وكيف أحلل ،وكيف أقدم نفيس .كام أهنم أعطوين
مس�احة كبيرة للنمو .كام تعلمت منهم كيف أكون قائدة واثق�ة ومنفتحة جدًّ ا ،وأن أركز عىل
بناء الفريق من حويل.
بعد بضع س�نوات ،قررت اس�تكامل الدراس�ة للحصول عىل درجة املاجس�تري .فتقدمت
بطل�ب للحص�ول عىل منح�ة فولربايت و ُقبِلت .كنت س�عيدة جدًّ ا بحصويل على هذه املنحة
الدراس�ية؛ ألنني كنت ضمن اخلمسة عرش متقد ًما الذين كان يقع عليهم االختيار من األردن
كل عام الستكامل الدراسة لنيل درجة املاجستري أو الدكتوراه يف الواليات املتحدة.

التحق�ت بجامعة فاندربيلت لدراس�ة ماجس�تري إدارة األعامل من ع�ام  2005حتى عام
 .2007وخلال ذل�ك الوقت ،تقدمت بطلب لاللتحاق بربنام�ج التدريب الصيفي يف رشكة
ماكين�زي آن�د كومب�اين يف ديب .فكنت من بني من وق�ع عليهم االختي�ار ،ويف هناية الربنامج،
عيل عمل بدوام كامل.
ُعرض ّ

ما املهارات التي منت لديك وأنت يف ماكينزي؟
عمل�ت يف رشك�ة ماكين�زي لس�ت س�نوات .كام تتخي�ل ،كان األم�ر مره ًق�ا من حيث
س�اعات العم�ل والس�فر باإلضاف�ة إىل م�ا كان متوق ًعا منك .لق�د جئت إىل بيئ�ة ماكينزي،
بعدما كنت دائماً ضمن نس�بة الـ % 5األفضل عىل صفويف الدراس�ية طوال سنوات دراستي
األكاديمية ،ألكتش�ف أنني متوس�طة املس�توى يف هذه البيئة .فهناك عليك أن جتتهد بدرجة
وأخريا
اس�تثنائية لتحتل مكانك بني نس�بة الـ % 20األفضل يف الرشكة ،ث�م أفضل ،% 15
ً
ضم�ن أفضل  ،% 10وهو أمر صعب بدرجة ال تُصدق عندما يكون كل من حولك جمتهدً ا
وطموحا بنفس الدرجة.
ً
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بالنظر إىل مساري املهني يف ماكينزي ،فإن أكثر ما يلفت انتباهي هو مدى استثنائية املنظمة

الت�ي كن�ت أعمل فيه�ا .أكثر ما تش�تهر به ماكينزي هو حل املش�كالت ،وه�ذا حقيقي جدًّ ا.

وقد تعلمت هذه املهارة املهمة هناك يف ماكينزي ،والتي أصبحت يسيرة اآلن يف عميل .هناك
تعلمت كيف تتناول مشكلة بالغة التعقيد ،وتقسمها إىل عنارص بسيطة ،ثم تبدأ يف التعامل مع

كل عنصر عىل حدة حتى تنحل املش�كلة بالكامل .إن قول هذا األمر أس�هل بكثري من فعله،
قادرا عىل
حيث يستغرق األمر سنوات من التدريب للوصول إىل هذه املرحلة التي تصبح فيها ً

تناول املشكلة ،واكتشاف كيفية االنقضاض عليها وتقسيمها.

هذه مهارة يومية جيب عليك أن متارس�ها كرائد أعامل ،ألنك تواجه كل يوم عرشات من
املش�كالت التي تُد َفع يف طريقك بد ًءا من املش�كالت الصغرية إىل الكبرية جدًّ ا .ينبغي عليك

قادرا عىل رسعة التفكري واختاذ القرار.
أن تكون ً

أم�ا الشيء الثاين الذي تركز عليه ماكينزي ،فهو جوهر منهجيتها ،فهو أن تس�أل نفس�ك

بمجرد اكتش�اف املش�كلة« :ماذا بعد؟ ما احل�ل؟» فيعلمونك هناك أنه جي�ب أن يكون لديك
رأي ووجهة نظر .عىل سبيل املثال ،ال تريد الرئيسة التنفيذية لرشكة تتعامل مع عمالء منك أن

تُعدد إجيابيات املش�كلة وسلبياهتا ،أو أن حتلل نقاط القوة والضعف ،والفرص والتهديدات،
عيل أن أفعل؟».
وإنام تريد رأيك ،وإجابتك عن سؤال« :ماذا َّ

باإلضافة إىل كل يشء تعلمته يف ماكينزي ،فإهنا املكان الذي التقيت فيه رشيكي املؤس�س

ويم .فعندما انتقلت إىل ماكينزي بديب ،انتقل هو اآلخر إىل ديب من مكتب ماكينزي يف بلجيكا،

كثريا يف قطاع االتصاالت .لقد كان
حيث كان مقيماً يف البداية .وانتهى بنا األمر إىل العمل م ًعا ً
رشيكًا أول يف ماكينزي ،وقد تعلمت منه الكثري .عملت يف مرشوعاته ألنه كان معرو ًفا بكونه

قائدً ا استثنائ ًّيا وإنسانًا رائ ًعا عىل املستوى الشخيص.

كيف قررت ترك ماكينزي؟
أدرك�ت يف ذل�ك الوقت أنه عىل الرغ�م من أنني أترقى يف املرات�ب الوظيفية يف ماكينزي،

فإهنا مل تكن املهنة املناس�بة يل عىل املدى الطويل .ومع أنني كنت أعمل مع أش�خاص رائعني،
فإنني شعرت أن احلياة فيها ما هو أهم من حتليل األرقام ،وإعداد رشائح باوربوينت ،وتقديم

عروض تقديمية ومتني تنفيذ أفكارك كام تريد.
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علي أن أعمل لثماني عش��رة س��اعة في اليوم ،فلماذا
 «إذا كان
ّ
ال أفع��ل ه��ذا لنفس��ي؟ فالعائ��د عل��ى االس��تثمار ف��ي ع��دد
عمل خاص بك أعلى بكثير من
الس��اعات التي تقضيها في بناء
ٍ
عائد االس��تثمار ف��ي عدد الس��اعات التي تقضيه��ا في العمل
عل��ي أن أنهي عملي في
لزاما
ل��دى اآلخرين .فأدركت أن��ه بات ً
ّ
ماكينزي وأبحث عن مسار مختلف لحياتي».
______

عيل أن أعمل لثامين عرشة س�اعة يف اليوم ،فلامذا ال أفعل
فك�رت وقته�ا ً
أيضا ،أنه إذا كان ّ
هذا لنفيس؟ فالعائد عىل االستثامر يف عدد الساعات التي تقضيها يف بناء ٍ
عمل خاص بك أعىل
بكثري من عائد االستثامر يف عدد الساعات التي تقضيها يف العمل لدى اآلخرين .فأدركت أنه
بات لزا ًما عيل أن أهني عميل يف ماكينزي وأبحث عن مسار خمتلف حليايت.

ويف ليلة رأس سنة  ، 2013كنت يف اخلارج مع صديقة مقربة ،وكنت أشكو هلا أنني عالقة
يف وظيفتي وال أعرف ما جيب أن أفعل .فقالت يل ش�ي ًئا من قبيل« :يف بعض األوقات ،عليك
فق�ط أن تتخذي اخلطوة األوىل .وليس بالرضورة أن تعريف ما س�يحدث بعد ذلك؛ لكنك إذا
أقدمت عىل اخلطوة األوىل ،فسيعقبها البقية».

وكان لقوهلا هذا صدى كبري بداخيل ،وقررت بالفعل ترك ماكينزي يف ذلك الوقت ،برغم
أنن�ي مل أك�ن متأكدة مما س�أفعله بعد ذل�ك .وهكذا ،ما إن عدن�ا إىل الرشكة م�ن اإلجازة يوم
الثالث من يناير ،دخلت إىل مكتب ويم وأخربته بأنني س�أترك ماكينزي .عىل الرغم من أنني
كنت ترقيت لتوي إىل رشيك مساعد ،فإنني مل أرغب يف البقاء لفرتة أطول.
س�ألني ويم عما إن كانت لدي خط�ة احتياطية أو أنني أعرف وجهت�ي .فقلت له« :ليس
ل�دي أي فك�رة .ولكن إذا كان ذلك يعن�ي أن أضطر إىل البقاء يف املن�زل ملدة عام للبحث عن
معن�ى احلياة ،فس�وف أفعل ذلك ،ألنني أعتق�د أن هذا هو الوقت املناس�ب ».وهكذا تركت
ماكينزي.

كيف إذن ظهرت سريفيس ماركت يف الصورة؟
أجري�ت حمادث�ة مع وي�م بعد أيام قليلة من اس�تقالتي وق�ال يل« :تعلمي ،بما ِ
إنك تركت
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الرشك�ة ،لطاملا راودتني فكرة مل يعمل أحد بعد عىل تنفيذها يف اإلمارات العربية املتحدة .لقد
رأيت فكرة س�وق اخلدمات تبدأ وتتس�ع يف أوروبا والواليات املتح�دة ،فلم ال نحاول القيام
مس�تثمرا مع اثنني آخرين .فلم ال تس�اعدينا؟» هكذا ُولِدت
بيشء ش�بيه بذلك م ًعا؟ س�أكون
ً
فكرة سريفيس ماركت.

لق�د ع�دت بالتفكري مرة أخ�رى إىل النصيحة التي أس�دهتا يل صديقت�ي ،وكيف أن اختاذ
اخلطوة األوىل يس�مح لألش�ياء األخرى أن تأخذ طريقها .حس�نًا ،لقد ولدت فكرة سريفيس
مارك�ت عندما اخت�ذت اخلطوة األوىل برتك العمل يف ماكينزي ،فأحتت هلذه الفكرة الظهور يف
طريقي.

كيف بدأت أنت وومي يف تنفيذ الفكرة؟
يف  ،2013بدأت أنا وويم يف تداول األفكار فيام بيننا بشأن اخلدمة التي سننطلق هبا .فكنا

نفكر يف البدء بخدمة واحدة ،ثم نتس�اءل إن كان علينا أن نبدأ بالغس�يل؛ أم التنظيف؛ أم نبدأ
بنقل األثاث ،وهكذا إىل آخره.

وحددنا أولوياتنا يف هذه املرحلة بنا ًء عىل حجم الفرصة املتاحة وس�هولة التنفيذ .وانتهى

كبيرا عليه�ا .واعتقدنا أن
األم�ر باختي�ار خدم�ات نقل األث�اث ،ألننا أدركن�ا أن هناك طل ًبا
ً
البدء هبذه اخلدمة س�يكون أس�هل ألن الناس خيططون لالنتقال قبلها ببضعة أس�ابيع .ومتكنا

من إنش�اء موق ٍع إلكرتوين بس�يط جدًّ ا ،ومل نكن لنضطر للقيام بأي يشء حس�ب الطلب مثل

ف�ورا ،وحيث يمكن أن
الغس�يل أو التنظي�ف ،حيث حيت�اج الناس إىل إنجاز تل�ك اخلدمات ً

تكون اللوجيستات الالزمة صعبة.

أطلقن�ا املوقع بعد س�تة أس�ابيع بالضبط بداي ًة من اليوم الذي قررنا في�ه إطالقه بخدمة نقل

األث�اث .وقد بدأنا بموقع إلكرتوين قوامه ثالث صفحات فقط .وأطلقنا عليه MoveSouq.

 .comكان املوقع يضم استامرة يملؤها الراغب يف احلصول عىل خدمة نقل األثاث .وبمجرد
«شكرا جزيلاً  .س�يتواصل شخص من فريق
ملء االس�تامرة وتس�ليمها ،تُظهر الشاش�ة رسالة:
ً

العم�ل مع�ك قري ًبا» .وكان كل ما نقوم به بعد ذلك يتم يدو ًّيا .فكنا نعالج البيانات ونتعامل مع
الطلبات التي نتلقاها عىل اإلكسيل.

كانت خطتنا هي إطالق خدمة واحدة فقط يف أبس�ط ش�كل ممكن ،واختبار ما إذا كانت
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نجاحا .اعتمدنا هذا النهج م�ع كل يشء آخر قمنا به منذ ذلك الوقت .فنحاول إطالق
حتق�ق
ً
نجاح�ا أم ال؛ فإذا مل حتقق
أف�كار اخلدم�ات بأرسع ما يمكن ،ومن ث�م نرى ما إذا كانت حتقق
ً

أيضا بعد تعديلني أو ثالثة ،فإنن�ا نلغي الفكرة ونميض
نجاح�ا ،نق�وم بتعديلها .فإن مل تنج�ح ً
ً
قد ًما.

بدأن�ا العم�ل رس�م ًّيا يف األول م�ن ماي�و  .2013وكان ذل�ك بداية ما يعرف اآلن باس�م
سيرفيس ماركت .من املفارقات أن أول يوم يل خارج ماكينزي كان هو نفس اليوم الذي بدأ
في�ه عمل املوق�ع .كان هذا اليوم رائ ًعا ،ألنن�ا بدأنا نرى الطلبات تردنا على الفور .وبعد فرتة
وجيزة ،استقال ويم من ماكينزي .وبتنا رسم ًّيا رشيكني يف هذه الرشكة اجلديدة.

كيف كانت تلك األيام األوىل؟
كان�ت األي�ام األوىل ممتعة ومثرية .فقد كانت جتربة االنتق�ال من عمل متخصص وصارم
مثل االستش�ارات لعمل واسع وثري مثل إدارة رشكة ناشئة جترب ًة رائعة .فقد أصبحت فجأة
منهمكة يف كل يشء بد ًءا من اختيار ألوان املوقع ،وتصميم شعار العمل ،إىل التعامل مع عامل
النق�ل ،إىل آخ�ره .بالنس�بة يل ،كان ترك العمل يف رشكة وترك مهنة ش�ديدة التخصص للقيام
هبذا األمر رائ ًعا ،ألنه أحيا أجزاء من ش�خصيتي وبعض املهارات التي مل أكن قد اس�تخدمتها
منذ فرتة.

كن�ت ق�ادر ًة عىل االس�تفادة م�ن كل تل�ك امله�ارات اخلفية ِّ
وأنش�ط قدرايت الت�ي مل أكن
أستخدمها منذ فرتة طويلة .فقد سنحت يل الفرصة الستعادة مهارايت يف املحاسبة ،عىل سبيل
املثال ،التي كانت لدي منذ األيام األوىل يل يف اجلامعة .لقد شعرت أن املشاركة يف مجيع أجزاء
إدارة العمل املختلفة قد جددت طاقتي.
يف تل�ك األي�ام األوىل ،مل نكن نغفل حلظة عن متابعة املوقع .أتذكر أنني كنت أراقب عدد
الطلب�ات الواردة إلينا بقلق ش�ديد .كنا نتلقى طل ًبا واح�دً ا يف يوم ،ويف يوم آخر ،نتلقى عرشة
طلبات .ثم مخسة؛ ويف اليوم التايل ال نتلقى طلبات عىل اإلطالق.

أيضا اليوم الذي حصلنا فيه عىل عرشة طلبات ألول مرة؛ فقد اشرتينا كعكة وخرجنا
أذكر ً
لتن�اول العش�اء لالحتف�ال .ال أح�د يدرك كم م�ن الوقت الذي يس�تغرقه األم�ر لتلقي عرشة
طلب�ات يف الي�وم .كانت تلك األي�ام األوىل املفعمة بامل�رح هي التي جعلتنا ن�درك مدى أمهية
األش�ياء الصغرية ،ومقدار اجله�د الذي ُي َ
بذل من أجل حتقيقه�ا .يف ماكينزي ،كنا نتحدث عن

بانا الشوملي

157

ميزانيات بماليني الدوالرات مع عمالئنا من الرؤساء التنفيذيني .ثم فجأة ،بتنا نفكر يف كيفية
زي�ادة عدد الطلبات من تس�عة إىل عرشة ،ومن عرشة إىل أح�د عرش ،واالحتفاء هبذا كام لو أهنا
صفقات مع عمالء مهمني.

كثريا من جوانب ش�خصيتك ومهارات�ك التي ربام مل
إذن بوصف�ك رائ�د أعامل ،مت�ارس ً
متارسها أثناء عملك يف الرشكات؛ فتحتفل باألشياء الصغرية أكثر؛ ألنك تدرك مدى صعوبة
إنجاح هذه األمور من الصفر متا ًما.

ما الذي قررمت الرتكيز عليه يف األيام األوىل؟
ركزنا عىل خط خدمات نقل األثاث عىل مدار السنة األوىل تقري ًبا ،يف حماولة إلتقان نموذج
العمل كس�وق خلدمات النقل .ثم بدأنا بعد ذلك -بال ش�ك -يف التحرك إزاء طموحنا يف أن
نصب�ح س�و ًقا جلميع اخلدمات .فبدأنا يف إضافة مزيد من اخلدم�ات .فأضفنا خدمة التنظيف،
ثم تبعتها اخلدمات احلرفية ،ثم خدمات الطالء ،وكل اخلدمات املختلفة .كام قمنا بتعيني ٍ
مزيد
من األشخاص.

هال ذكرت لنا بعض التحديات التي واجهتكم يف تلك األيام؟
كان أول حت�د واجهن�اه هو أننا اندفعنا إىل هذا العم�ل ونحن نفتقر ألي معرفة بالرشكات

كثريا من األخطاء .كام
الرقمية .ونتيجة لذلك ،كان حتملنا تكلفة ضخمة للتعلم .فقد ارتكبنا ً
تم االحتيال علينا عدة مرات! بالنظر إىل املايض ،مل يكن هناك طريقة أخرى للتعلم .ال أعتقد

أننا استطعنا التواصل أو التحدث مع أي شخص يعرف أي يشء عن األعامل الرقمية بدرجة

أفضل .فلم يكن هناك كثريون من األشخاص الذين يمكننا التواصل معهم يف قطاع األعامل
لدهيم إجابات صحيحة عن أسئلتنا .وهكذا ،كان علينا أن نتعلم كل يشء بمفردنا ،ويف بعض
األحيان كان علينا أن نتعلم هذا بطريقة صعبة ومكلفة.

أمرا
يف األس�اس ،تشكل معرفة اإلجابة الصحيحة للتساؤالت املتعلقة باملنصات الرقمية ً

كثريا من مقاطع الفيديو عىل يوتيوب
كثريا ،ونش�اهد ً
كثريا ،ونتعلم ً
صع ًبا .كان علينا أن نقرأ ً
أيضا أنه من األفضل أن نفعل ذلك بأنفسنا بدلاً من االعتامد عىل مزودي
بأنفسنا .لقد تعلمنا ً
اخلدمات من اخلارج ،ألننا يف هذه احلالة سنتمكن من جتربة األشياء ومعرفة أفضل ما يصلح
لنا بدلاً من املجازفة بتعهيد املهمة جلهات خارجية.
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كثيرا عىل الشركات الناش�ئة؛ ألن الصناعة
لق�د بات�ت معرفة ه�ذه األمور اآلن أس�هل
ً
أصبح�ت أكث�ر نضجا إىل ٍ
حد كبري .ولك�ن يف عام  ،2013عندما كنت تري�د إجابة عن كيفية
ً
حتسني حمركات البحث ،كنت حتصل عىل عرش إجابات خمتلفة ،وكان ذلك صع ًبا.
وق�د واجهن�ا حتد ًي�ا آخر
أيض�ا يف ع�ام  ،2015عندما قررن�ا القيام ب�أوىل جوالتنا
كبيرا ً
ً

ُمول الرشكة ع�ن طريق األصدقاء والعائلة .كانت حماولتنا
التمويلي�ة .حتى هذا الوقت ،كنا ن ِّ
األوىل للحصول عىل متويل مؤسيس من خالل أصحاب رأس املال االستثامري صعبة للغاية؛

فكان�ت جترب�ة عصيبة أن نخرج للس�وق ،ونع�رض ما أنجزن�اه ،ونذهب م�ن اجتامع آلخر،

لنحص�ل يف النهاي�ة عىل رد فات�ر .وكان علينا امتص�اص كل ذلك واالس�تمرار يف حماوالتنا.
مس�تثمرا خمتل ًفا يف تلك الس�نة ،ومل نحصل عىل أي موافقة أو
أعتقد أننا التقينا بخمس�ة عرش
ً
رفض رصيح منهم .كان من الصعب جدًّ ا أن نبقى يف هذه احلرية.

أخريا عندما قد َمنا ش�خص ما إىل مس�تثمر ممول ،والذي قرر أن يضع مبل ًغا
وحالفنا احلظ ً
ضئيلاً لالس�تثامر معنا .وما إن قبل هذا الش�خص االستثامر يف رشكتنا ،بسبب شبكته وتأثريه،
متكن�ا م�ن احلصول على متويل إضايف م�ن مصادر أخ�رى .وانض�م إلينا مس�تثمرون ممولون

آخرون وأضافوا لالس�تثامر األصيل .وحلس�ن احلظ ،انضم إلينا مس�تثمر يف اللحظة األخرية،

والذي انتهى به احلال ،بعد عام واحد ،إىل متويل جولة االستثامر «أ» بالكامل.

بالرجوع إىل عام  ،2015عندما بدأنا يف مجع متويالت ،كنا ممتلئني بأسباب الشك يف نجاح
عيل أيام مل أكن أعرف فيها كيف س�أدفع الرواتب
األم�ر .كان�ت مرحلة عصيب�ة؛ إذ كانت متر ّ
يف هذا الشهر .طوال الوقت ،كان عيل أن أدخل الرشكة وأحيي فريق العمل بابتسامة عريضة
مهام كانت الضغوط التي كنت أواجهها.
أش�خاصا من ذوي
أيض�ا .مل يكن باألمر الس�هل أن نجذب
كان التعيين بال�غ الصعوب�ة ً
ً
األداء الع�ايل بأن نقول هل�م« :أقبِلوا للمجازفة معنا .اتركوا وظائفك�م املرحية ،واحصلوا عىل
روات�ب أقل ،واعملوا لس�اعات أطول وانضموا إ ّيل ووي�م يف مكتبنا الصغري ،ألن هذا املكان
ستحدث فيه إنجازات كبرية».

ما مدى أهمية وجود شريك جتاري؟
ال أعتق�د أنن�ي كنت ألس�تطيع فعل ذلك بمفردي .فحجم املس�ئولية الت�ي تتحملها جتاه
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العمالء ،واملوظفني ،واملستثمرين يف الرشكات الناشئة مهول .كام أن اجلميع يتوقعون منك أن
ُتسِّي�رِّ كل األمور بالشكل الصحيح وجتد كل اإلجابات أو متلكها .إنه من الصعب جدًّ ا حتمل
كل هذه املسئولية عىل كتفيك دون أن يكون لديك رشيك آخر يبادلك األفكار.
أمرا يف غاية األمهية لكلينا .كانت متر أيام
كان وجود ويم إىل جانبي ،ووجودي إىل جانبه ً
عصيب�ة ال نحت�اج فيها إال إىل التنفيس والتحدث م ًعا .ويف أيام أخرى ،كنت أش�عر بالضعف
الشديد ،ويشعر هو بالقوة .وكانت هناك أيام ،يشعر هو فيها باإلحباط ،وأنا باألمل .فكل منَّا
يدعم اآلخر يف أوقات إحباطه ،ونواصل امليض إىل األمام.

كنت حمظوظة جدًّ ا ألنني عملت مع ويم لست سنوات قبل أن نتشارك يف هذا العمل م ًعا.
كان مرش�دي حني كنت أعمل يف ماكينزي ،وكنت أعرف أن بإمكاين االعتامد عليه .من املهم
أن تبدأ رشكتك مع شخص تثق به ثقة تامة.
ورغم ذلك ،ال تدخل يف رشاكة مع ش�خص ملجرد أنكام تتش�اركان نفس الفكرة .فهذا ال
يكفي؛ فاألكثر أمهية من مش�اركة نفس األفكار ،أن يكون لديكام نفس القيم واملنظور .أعتقد
أن هذا مهم جدًّ ا إلنجاح هذه الرشاكة.

أن�ا وويم يكمل كل من�ا اآلخر ،ونعتمد دائماً منهجية ِّفرق تس�د يف إنجاز املهام .يف األيام
األوىل ،كنا نعتمد أكثر عىل تقس�يم العمل أكثر عىل أساس مهاراتنا وخرباتنا .فويم لديه خربة
يف الربجم�ة حني كان يف اجلامعة؛ لذا قال« :س�أتعامل م�ع التكنولوجيا» ،أما أنا فتوجهت نحو
العمليات واملبيعات ،التي كانت أكثر مالءم ًة يل.

كثريا من العمل الش�اق للحفاظ
لذا ،فإن الرشاكة تش�به الزواج ،بمعنى أن األمر يتطلب ً
عىل اس�تمرارها .إهنا ليس باليشء الذي يمكنك استسهاله .عليك أن تُكرس نفسك هلا ،فهي
تتطلب عملاً فعل ًّيا .إن كان لديك ش�خص ما يش�د من أزرك ،وتثق به متا ًما وترغب يف العمل
ْ
َشارك معه.
معه ،فأقول لك بكل الوسائل والطرق :ال تفعل ذلك بمفردك وت

ِ
ولدت لتكوين رائدة أعمال؟
دائما بأنك
هل تشعرين ً
عيل هذا السؤال .أعتقد أنني إذا نظرت إىل نفيس يف عام  ،2013وما
من الغريب أن تطرح ّ
عرفت نفيس عليه ،فإن آخر يشء كنت أفكر فيه آنذاك هو أن أكون رائدة أعامل .مل أر نفيس أبدً ا
ش�خصية مبتكرة اس�تثنائية ،ومل أكن أبدً ا ش�خصية مجُ ِ
ازفة .كنت جمتهد ًة فقط ،وكان املعروف
أيضا ،كام أنني بارعة يف مسألة
عني أنك إذا أوكلت لبانا مهم ًة ،فإهنا س�تنجزها ،وبشكل جيد ً
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أداء فرويض وقراءة احلقائق قبل اختاذ أية قرارات ،كام أنني لست من نوعية الشخصيات التي
ٍ
أعامل صعبة دون اكتساب اخلربة أو املهارات الالزمة؛ لذا من املثري لالهتامم أن أرى
تقبل عىل
إىل أين وصل يب املطاف يف مساري املهني.

ورغم أنني مل أكن صاحبة فكرة سيرفيس ماركت ،فإن الواقع يقول بأنني اس�تغللت فيها
كل نقاط قويت ،من قدريت عىل العمل اجلاد والرتكيز لتقييم املخاطر ،وحتليل البيانات ،والتأكد
من أن كل يشء يعمل بشكل صحيح.

ما الدروس التي ترغبني يف مشاركتها مع رواد األعمال الواعدين؟
ما وجدته هنا يف منطقة الرشق األوسط أن قليلاً جدًّ ا من املستثمرين ُيقبِلون عىل االستثامر
ٍ
بأرباح رسيعة .يفضل أصحاب رءوس األموال االس�تثامرية
يف األفكار التي ال يمكن أن تأيت
االس�تثامر يف األنش�طة التجارية التي تدر دخلاً من أول معاملة؛ لذا ال بد من أخذ هذا األمر
يف االعتبار عند البدء.

مبكرا .ال ختف من التحدث معهم برصاحة
ونصيحتي هنا هي البدء يف مقابلة املستثمرين ً
مبكرا ،واس�مح هلم بمتابعة عملكِ ،
وابن لدهيم ش�ي ًئا من
حول فكرتك .احصل عىل آرائهم ً
احلماس ل�ك ،حتى إذا ح�ان الوقت واحتج�ت إىل املال ،يكون�ون قد عرف�وك ،والتقوا بك،
أيضا.
ووثقوا بك ً

أم�ا الشيء اآلخر ال�ذي تعلمناه فهو أنه يف كل مرة كنا نريد إطلاق منتج ،كنا نقيض وقتًا
متأخرا أنه كان علينا إطالق نس�خة جتريبية أساس�ية ونرى كيف
طويًل�اً يف تصميم�ه ،لن�درك
ً
سيتقبلها السوق ،ثم نعمل عىل تعديلها بعد ذلك .فإطالق املنتجات برسعة ،ورؤية أدائها يف
الس�وق أفضل بكثري من إنفاق الس�اعات ،واأليام والش�هور يف حماولة إلطالق الصورة املثىل
من املنتج.
تتبل�ور الفك�رة يف أنك جي�ب أن تتقبل أنك ال تعرف ما ال تعرف�ه .أنت ال تعرف أداء هذا
املنتج يف الس�وق؛ لذا فقط قم بإطالقه ومن ثم قم بتعديله وهو موجود يف الس�وق .نردد هذا
كثريا يف املكتب« :جيب أن ُتطيرِّ الطائرة وأنت تبنيها يف نفس الوقت».
القول ً
______

 «نصيحت��ي هن��ا هي البدء ف��ي مقابل��ة المس��تثمرين مبك ًرا .ال
تخف من التح��دث معهم بصراحة حول فكرتك .احصل على
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وابن لديهم شي ًئا
آرائهم مبك ًرا ،واس��مح لهم بمتابعة عملك،
ِ
م��ن الحماس ل��ك ،حت��ى إذا حان الوق��ت واحتجت إل��ى المال،
يكونون قد عرفوك ،والتقوا بك ،ووثقوا بك ً
أيضا».
______

ما هي منهجيتكم التسويقية يف سريفيس ماركت؟
بالنسبة إلينا ،التسويق أمر رضوري ،ونحن نركز يف الغالب عىل التسويق الرقمي وأنشطة
التس�ويق التي حتقق أكرب قيمة بأقل تكلفة .وبالنس�بة إلينا ،التس�ويق القائم عىل البحث هو ما
حيق�ق لن�ا ذلك؛ ل�ذا إذا كان هنا من يبحث عن عامل نقل ،أو نظاف�ة ،أو طالء ،فالبد أن جيدنا
يف نتائ�ج البحث اخلاصة به .لكننا ،مل نس�تثمر وقتًا طويلاً يف التس�ويق خ�ارج اإلنرتنت حتى
اآلن .فق�د وجدنا أن إنفاق دوالر واحد إضايف عىل جوجل أدووردز  Adwordsمن حيث
اإليرادات يمنحنا عائدات أكرب من إنفاق دوالر عىل لوحة إعالنات أو أنشطة التسويق خارج
اإلنرتنت؛ لذا نحن نعتمد عىل ما يؤيت ثامره معنا.

جدا يف بيئة الشركات الناشئة؟
هل تعتقدين أن اإلبداع واملرونة مهمان ًّ
بالتأكيد! أعتقد أنه بمرور الوقت ،من املمكن أن تبني كل رشكة حتيزاهتا اخلاصة للتوقف
عن جتربة أش�ياء جدي�دة والقول إن األمور قد تم القيام هبا عىل هذا النحو بش�كل دائم .أرى
أي من أعضاء فريق العمل اجلدد الذين ينضمون إىل
م�ن األمهي�ة البالغة أن نقف أمام حتدٍّ من ٍّ
الرشكة أو املستثمرين اجلدد الذين ينضمون إىل جملس اإلدارة .أذكر أننا واجهنا معضلة كبرية
بس�بب الطريق�ة التي أعددنا هب�ا نظامنا يف األي�ام األوىل .كان فريقنا التقني يقول« :يس�تغرق
إطلاق األمر خدم ًة جديدة عىل سيرفيس ماركت س�تة أس�ابيع» .لكن مع التأخ�ر املعتاد يف
عملية التطوير ،قد يس�تغرق إطالق خدمة جديدة من ثامنية إىل عرشة أسابيع .كرشكة ،اعتمد
نش�اطنا التجاري األس�ايس عىل نمونا اجلانبي بإضافة ٍ
مزيد من اخلدمات .ومع بدء املنافسين
يف مالحقتنا ،كان هذا التأخري يش�كل مش�كلة كبرية .سنعود إىل فريقنا التقني عىل أمل ترسيع
العملي�ة ،لك�ن فريقنا التقن�ي مل يكن لديه أي وس�يلة للقيام بذلك؛ ألهنم كان�وا يتعاملون مع
نظامنا ،وكانت هذه هي الطريقة التي بنيناه هبا.
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حلس�ن احلظ ،أسدى لنا أحد أعضاء جملس إدارتنا نصيحة رصحية بالتخيل عن هذا النظام
والبدء من جديد .وكان عىل حق .أدركنا أن األمر سيس�تغرق وقتًا أقل لبناء نظام جديد قابل
للتوسع مما لو حاولنا التكيف مع النظام القائم.
يف حين أن الق�رار كان حمفو ًف�ا باملخاط�ر ،إال أن دم�ج ه�ذا النظ�ام اجلدي�د م�ن الصفر
سيسمح لنا بإطالق خدمة جديدة كل أسبوع إذا أردنا ذلك .وكوننا رشكة ناشئة ،متثل رسعة
عنرصا جوهر ًّيا للنمو والنجاح عىل املدى الطويل .جيب عليك دائماً حتدي الطريقة
االستجابة
ً
التي تس�تخدمها لفعل األش�ياء ،اكرس املوروث�ات أو الطرق التقليدي�ة ألداء األمور .وينطبق
ذلك باألخص عند العمل مع التكنولوجيا .ولتحقيق ذلك ،فإن االبتكار أمر بالغ األمهية ،كام
أيضا.
أن حتدي الطرق املتبعة يف العمل مهم جدًّ ا ً

ما وجهة نظرك حول التوازن بني العمل واحلياة اخلاصة خالل مرحلة النشأة من
حياة الشركة؟
أعتقد أنه ألول مرة يف مساري املهني ،ال تعني مجلة عبارة «التوازن بني العمل واحلياة» أي
يشء يل .ففي كل وظيفة شغلتها يف حيايت -خاصة عندما كنت أعمل يف االستشارات -كنت
أواظب عىل حتسني هذا التوازن بشكل مستمر .لكن بطريقة ما عندما تكون هذه هي رشكتك
اخلاص�ة ،ف�إن آخر ما جيول يف خاطرك هو هذه املوازنة .فثمة ش�عور بالبهجة يراودك كل يوم
وأن�ت ذاه�ب إىل العمل عا ًملا أنك َم�ن بنيت هذا الكيان .والس�بب الوحيد لوجودك يف ذلك
املكان هو أنك تريد أن تكون هناك.
أعتقد أنه من املهم -مع ذلك -وجود أش�ياء تس�مح لك بالتخلص من التوتر ،سواء عن
كثريا .ممارس�ة التمرينات الرياضية
طريق تعزيز عالقاتك مع عائلتك أو أصدقائك أو الس�فر ً
من األمور املهمة بالنسبة يل ،عىل سبيل املثال.
أمر بأوقات صعبة جدًّ ا يف العمل يف بعض األحيان .أعتقد أنه من املهم عندما
ومع ذلكُّ ،
كثريا.
أشعر بذلك أن أغادر مكتبي وأذهب ألستكمل العمل من املنزل؛ وهو ما يساعدين ً

ما وجهة نظرك بشأن منظومة الشركات الناشئة يف اإلمارات العربية املتحدة؟
لطامل�ا كان�ت ديب مكانً�ا جيدً ا جدًّ ا بالنس�بة لنا من حيث االس�تثامر امله�ول الذي وضعته
دول�ة اإلم�ارات العربية املتحدة يف قط�اع االتصاالت ونوع االتص�ال باإلنرتنت الذي يتمتع
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به اجلميع هنا .يتم تزويد كل منزل بإنرتنت عايل الرسعة ،ويتمتع كل ش�خص بخطط بيانات
حممول رائعة.
عندم�ا يندم�ج ذلك مع ق�وة رشائية وقدرة اس�تهالكية عالي�ة ،يكون لديك م�كان مثايل
لتق�ول« :لدي فكرة عمل عبر اإلنرتنت .دعونا نحاول أن نرى إذا كانت س�تنجح» .فلديك
مع�دالت اعتماد الئقة عرب اإلنرتنت م�ن جهة ،وهوامش قوية من جهة أخ�رى .هكذا ،تتيح
ل�ك البيئة الريادية يف ديب بدء نش�اط جتاري قابل للتنفيذ يف وق�ت مبكر جدًّ ا ،إذا كانت لديك
فكرة جيدة للبدء.
كام أنه من األسهل نسب ًّيا إنشاء نشاط جتاري هنا مقارنة ببقية دول الرشق األوسط؛ سهل
بمعنى أنني وويم ،رغم كوننا أجانب ،استطعنا إنشاء رشكة باسمنا يف املنطقة احلرة هنا ،وهذا
ليس سهلاً يف أجزاء أخرى من العامل.

م�ن ناحية أخرى ،إن واقع إنش�اء نش�اط جت�اري يف ديب واإلمارات العربي�ة املتحدة ليس
س�هلاً متا ًم�ا كما يبدو؛ فهن�اك كثري م�ن املس�تندات واألوراق املطلوبة ،عالوة على أنه ينبغي
علي�ك دف�ع أموال كثرية مقد ًما لبدء نش�اطك التج�اري .لقد دفعنا إجي�ار املكتب لعام كامل،
ورس�وم الرتخي�ص ،وتأشيرات اإلقامة والتأمني الصح�ي ،وغريها ،كلها م�ن اليوم األول.
ومجي�ع ه�ذه النفقات جتعل تكلف�ة إدارة األعامل مرتفعة للغاية .وعلى الرغم من أن اهلوامش
ومعدالت التبني املبكرة جتعل ديب جذابة للغاية ،فإن تكلفة بناء عملك مرتفعة للغاية .أعتقد
أن إج�راءات كثيرة يمكن أن تتخذ يف س�بيل تأس�يس األعامل التجارية ،وتيسير تكلفته عىل
الناس هنا.
وم�ن بين األم�ور األخرى الت�ي تفتقر هل�ا ديب :نقص اخلرجيين املحليين القادرين عىل
الربجمة .يف الوقت احلارض ،نعتمد عىل مصممني ومطورين من اخلارج .وأود أن أقول إن كان
هذا س�يكون س�و ًقا للتكنولوجيا يف املس�تقبل ،فإن أهم يشء مفقود هنا هو نقص املواهب يف
الربجمة واألكواد؛ وهذا هو التحدي األكرب يف منظومة الرشكات الناشئة التقنية هنا.

م��ا مدى فاعلي��ة احلكومة اإلماراتية يف تش��جيع املش��روعات املحلية الصغرية
واملتوسطة احلجم؟
فيام يتعلق بدور احلكومة يف تش�جيع املؤسس�ات الصغرية واملتوسطة احلجم ،فأعتقد أهنا
تفعل الكثري هنا؛ إذ لدهيم كثري من املبادرات واجلوائز هنا.
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أعتقد أن هناك ثقافة يف ديب ويف اإلمارات العربية املتحدة مدفوعة من القيادات العليا إزاء
مركزا لالبتكار والقيادة يف املنطقة .يمكنك أن ترى املغرتبني العرب ينتقلون
جع�ل اإلمارات ً
إىل ديب ألهنم يشعرون أهنا أصبحت مدينة الفرص يف املنطقة.

من املعروف أن عديدً ا من الرشكات الناشئة األكثر استثنائية ،مثل كريم أو فترش أو سوق،
والتي حتصل عىل متويل مهول ،تقع مقراهتا اآلن يف ديب ،وهذا من ش�أنه أن يوضح الكثري عن
املنظومة الريادية يف اإلمارات العربية املتحدة.

ما الالئحة احلكومية التي تودين تغيريها لتعزيز األنشطة التجارية أكرث؟
بدون أن أبدو سياسية أكثر من الالزم ،أود إجياد طريق لألشخاص املوهوبني ح ًّقا لتكون
اإلم�ارات العربي�ة املتحدة مكانًا يمكنهم اإلقامة فيه ألجل بعيد .ففي الوقت احلايل ،ال يتمتع
مجيع هؤالء األش�خاص املوهوبني واملميزين الذين اختاروا ديب كموطن لبدء مسارهم املهني
ٍ
بش�عور ٍ
كبري باألمان فيام وراء وظائفهم احلالي�ة .قد يضطرون للرحيل يف أي حلظة .قد يكون
أم�را رائ ًعا .كام س�يكون مفيدً ا لالقتصاد
إجي�اد طري�ق هلم نحو إقام�ة طويلة األجل يف اخلليج ً
اإلمارايت بوجه عام.

ما الدور الذي تلعبه املدارس يف إعداد الشباب ليكونوا رواد أعمال؟
إن أه�م امله�ارات التي جي�ب عىل املدارس تعليمه�ا هي حل املش�كالت وتطبيق املعرفة.
جي�ب أن يتح�ول الرتكي�ز بعيدً ا عن احلفظ .فالنج�اح يف احلياة يف أيامنا ه�ذه يقوم عىل القدرة
على معاجل�ة املعرف�ة واخت�اذ الق�رارات بن�ا ًء عليها .املعرف�ة ،يف عصر ويكيبيدي�ا ،يف متناول
ق�ادرا عىل اختاذ القرارات
يدنا .والس�ؤال احلقيقي ه�و :ماذا تفعل هبذه املعرفة؟ وما إذا كنت
ً
الصحيحة بنا ًء عليها.

من املهم جدًّ ا أن يتعلم الش�باب جمموعة املهارات هذه .وقد كنت حمظوظة ألن مدرس�تي
مل تكن تركز عىل منهجية احلفظ -كام هو احلال عادة يف مدارس الرشق األوس�ط -فقد كانت
كثريا عىل حل املشكالت والتفكري النقدي.
تركز ً

ه��ل ش��عرت حلظة بأن��ك تعرضت لظل��م لكونك ام��رأة يف ع��امل التكنولوجيا الذي
يهيمن عليه الذكور؟
برصاح�ة ،مل أش�عر أب�دً ا أنن�ي ُظ ِلمت لكوين ام�رأة ،س�واء يف عميل يف فاس�ت لينك ،أو
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ماكينزي أو سريفيس ماركت ،أو حتى هنا يف ديب ،مل حيدث يل ذلك من قبل .ورغم ذلك ،فأنا
ال أعترب أن ذلك أمر مفروغ منه .أدرك أن األمر خمتلف بالنسبة للكثري من النساء اللوايت نشأن
كثريا من أصدقائي الذين التحقوا بمدارس عامن مل تُتح هلم
يف بيئ�ات أكث�ر صعوبة .أعرف أن ً
الفرصة للدراس�ة أو العمل يف اخلارج ألهنن نس�اء ،يف الوقت الذي يتلقى إخواهنن الذكور ما
يريدون من تعليم .كنت حمظوظة جدًّ ا فيام يتعلق بالتعليم والعمل ،مل يقف والداي يف طريقي
َقط ،ومل يقوال يل :الَ .قط.

ما أهم إدراك واضح توصلت إليه من إدارة هذا النشاط التجاري؟
أعتق�د أن أه�م رؤية هي عدم التقليل من ش�أن قوة اإلنرتنت واالتصاالت بش�كل عام.
فأن�ا ش�خص ًّيا مل أكن أعتق�د أن الناس كانوا س�يحجزون خدمات حمددة عبر اإلنرتنت حتى
أطلقناه�ا ،لكنه�م فعلوا؛ لذا ال تظن أن هناك مس�تحيلاً ؛ فقط جرب وش�اهد ،وس�تفاجأ بام
يكون العمالء عىل اس�تعداد لفعله عرب اإلنرتن�ت وهم وحيدون يف منازهلم .فال تفرتض أهنم
لن يترصفوا بطريقة معينة ،بل اخترب األمر أولاً .
______

 «أعتق��د أن أهم رؤية هي عدم التقليل من ش��أن قوة اإلنترنت
واالتصاالت بش��كل عام .فأنا ش��خص ًّيا لم أكن أعتقد أن الناس
كانوا س��يحجزون خدمات محددة عبر اإلنترنت حتى أطلقناها،
لكنه��م فعل��وا؛ ل��ذا ال تظ��ن أن هن��اك مس��تحي ً
ال؛ فقط جرب
وشاهد ،وس��تفاجأ بما يكون العمالء على استعداد لفعله عبر
اإلنترن��ت وه��م وحي��دون في منازله��م .فال تفت��رض أنهم لن
يتصرفوا بطريقة معينة ،بل اختبر األمر أو ً
ال».
______

ما أكرث ما تفخرين بإجنازه حتى اآلن مع سريفيس ماركت؟
هن�اك عدي�د من األش�ياء التي أفتخر هب�ا .فأنا فخ�ورة بأننا كنا قادرين على إطالق يشء
جدي�د متا ًم�ا يف اإلمارات العربية املتحدة .كام أنني فخورة بأنن�ا اخرتنا جمال اخلدمات املنزلية،
ال يوجد لنا منافس واحد عىل اإلنرتنت عىل مستوى العامل .وهنا يف اإلمارات العربية املتحدة،
تتبع سريفيس ماركت نفس النهج االبتكاري للرشكات الناشئة املتخصصة يف نفس املجال يف
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الواليات املتحدة ،واململكة املتحدة ،وأوروبا ،وآسيا.
وبش�كل ع�ام ،أنا فخ�ورة للغاية بفريق العمل ال�ذي بنيناه .ففريق سيرفيس ماركت هو

عائلتي ،ويسعدين جدًّ ا أنه جيمع جمموعة قوية وطموح ومبدعة وملتزمة من األفراد.

ما رؤيتك لسريفيس ماركت والتأثري الذي ترغبني يف إحداثه؟
تتمث�ل رؤيت�ي يف أنه يف يوم من األيام ،س�تتحدث إىل هاتفك املحمول وتقول« :سيري،

احجز يل موعدً ا مع عامل للنظافة غدً ا» .فيس�تخدم سيري خدمات سيرفيس ماركت حلجز

املوعد .أريد أن تكون سيرفيس ماركت هو املتجر الشامل ألي خدمة حتتاج إليها يف منزلك،
ونريد أن تكون اخلدمة طوع أنامل اجلميع يف أي وقت .نعمل بجد يوم ًّيا لتحقيق هذه الرؤية،

وآمل أن ننجح يف ذلك ،فسوف نجعل حياة كل فرد يف اإلمارات العربية املتحدة أكثر سهولة

وسعادة.

بالنظ��ر إىل ال��وراء ،ماذا كنت تعتقدين بش��أن ما يخص قرارك برتك بيئة الش��ركات
املريحة وبدء سريفيس ماركت؟
كان قرار ترك وظيفتي يف رشكة ماكينزي هو أفضل قرار يف حيايت إىل حد بعيد .أنا سعيدة

لدي خطة يف
ج�دًّ ا ألنن�ي اختذت القرار باالس�تقالة يف عام  ،2013عىل الرغم من أن�ه مل تكن ّ

كثريا ما كنت
ذهني يف ذلك الوقت .مل أكن أختيل قبل أربع سنوات ،أنني سأعمل مع شخص ً

أتطلع للعمل معه ،وقد أمضيت وقتًا رائ ًعا يف هذه الرحلة وبناء ما بنيناه حتى اآلن.
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ال�شريك امل� ِّؤ�س�س لـ «�أنغامي»
www.anghami.com
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إيلي حبي�ب؛ الرشي�ك املؤس�س لـ«أنغامي» :خدم�ة البث املوس�يقي الرائ�دة يف الرشق
األوس�ط .يف أواخ�ر  2012اغتن�م إيلي ورشيكه ،إي�دي م�ارون ،فرصة عدم وج�ود خدمة
موس�يقى رقمي�ة يف الع�امل الع�ريب ،ليطلق�ا «أنغام�ي» .ومن�ذ ذلك احلين ،ويف أق�ل من عام
واحد ،بلغ عدد مس�تخدمي «أنغامي» أكثر من  60مليون مس�تخدم .وبثت ما يقرب من 28
مرخصا ،س�واء بالعربية أو اإلنجليزية .ودُمجِ َت اخلدمة مع سبع من رشكات
مقط ًعا موس�يق ًّيا
ً
تش�غيل اهلاتف املحمول .نجحت «أنغامي» يف مجع  30مليون دوالر من أصحاب رأس املال
املخاط�ر ،وعق�دت رشاك�ة م�ع «إم يب يس»؛ أكرب جمموع�ة إعالمية يف املنطقة ،لرفع مس�توى
الوع�ي الرقمي .يدي�ر إييل العمليات وتطوير املنتجات ،ويقيض وقته يف العمل عىل الس�حب
اإللكرتونية ،وتدفقات البيانات ،ووحدات البكس�ل .قبل «أنغامي» ،ش�ارك إييل يف تأس�يس
«ب�اور مي موباي�ل»  ،PowerMeMobileوهي بوابة مزود رس�ائل اجل�وال .وقبل ذلك،
ش�غل إييل منص�ب الرئيس التقني التنفيذي لواحدة م�ن أوىل البوابات اإللكرتونية يف الرشق
األوس�ط  .Naharnet.comت�م اختيار إييل كرائد أعامل عايل التأثري من مؤسس�ة إنديفور
 Endeavorيف  ،2013وأفضل رائد أعامل لبناين يف  2012و.2013
______

حدثنا قليلاً عن نشأتك
ول�دت يف لبن�ان قبيل احلرب .وما إن اندلعت احل�رب ،حتى كان علينا االنتقال إىل مكان
عيل أن أتك َّيف مع هذه البيئ�ة اجلديدة .اليشء الوحيد
آخ�ر؛ مما أثر قليلاً عىل دراس�تي ،وكان َّ

منضم إلحدى فرق الكش�افة؛ فقد علمتني
الذي س�اعدين يف ذلك الوقت العصيب أين كنت
اًّ

تلك التجربة أش�ياء كثرية ،بام يف ذلك القيادة والعمل ضمن جمموعة ،وتعلمت اختاذ قرارات
تصب يف صالح اجلامعة ،وليس فقط ملصلحتي.

عندم�ا بلغ�ت ثامين س�نوات ،اشترى يل أيب أول جهاز س�ينكلري زد إك�س  ،81كان أول

جه�از كمبيوتر خاص يب ،وكان ذلك هو الوقت ال�ذي تعلمت فيه الربجمة ،وأصبحت مدمنًا

هلا .ومع س�نوات نش�أيت كنت أداوم عىل كتابة األكواد .ومع تقدمي يف العمر ،بدأت يف كتابة
فخورا جدًّ ا
اخلوارزمي�ات .كان�ت جمرد فكرة قدريت عىل بناء يشء من الصفر آرسة ح ًّقا .كنت
ً
بام أفعله ،خاص ًة يف هذه الس�ن الصغرية .أتذكر أنني قمت بتطوير برنامج للمحاس�بة وقائمة
املوجودات ملصنع والدي .وقمت ببيع برناجمي األول وأنا يف الثامنة عرشة من عمري.
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حين توقف�ت احلرب ق�ررت البق�اء يف لبن�ان وااللتحاق باجلامع�ة األمريكي�ة ببريوت.
ونظرا
درست علوم الكمبيوتر .انغمست متا ًما يف هذا املوضوع ،وخترجت األول عىل دفعتيً .
الرتفاع درجايت ،تلقيت عروض ٍ
عمل كثرية ،لكني قررت تطوير برجميات للصيدليات .فقبل
ذلك ،مل أفكر مطل ًقا يف الصيدليات .كان هذا املجال جديدً ا بوجه خاص ،لكنني رأيت فرص ًة
فيه؛ إذ مل تكن هناك يف لبنان برجميات خمصصة للصيدليات آنذاك؛ لذا ،قمت بإنشاء رشكة مع
اثنني من أصدقائي يف اجلامعة ،وأطلقنا عليها اسم .ACE
ختصصن�ا يف برجمي�ات الصيدليات ،وتوس�عنا بعد ذل�ك إىل تأجري الس�يارات واملطاعم.
كبريا جدًّ ا يف ذلك
خلال الفرتة بني 1995و  1999تعاملنا م�ع  300صيدلية ،وكان هذا رقماً ً
الوقت .ضع يف اعتبارك أنه مل يكن هناك أي إنرتنت للمستهلك يف ذلك الوقت .لقد كان هذا
مثريا لالهتامم يف البداية ،لكني ش�عرت بامللل يف النهاي�ة؛ إذ كنت أرغب يف التعامل
املشروع ً
مع مشكالت أكرب ،وأكثر حتد ًيا بالنسبة يل .فقررت االنتقال إىل يشء جديد ،عىل الرغم من أن
 ACEال تزال موجودة حتى اآلن .ومع ذلك ،فقد تعلمت الكثري من هذه التجربة ،خاصة
فيام خيص أنه بإمكانك دخول جمال األعامل التجارية حتى تلك التي ال تعرف عنها شي ًئا ،هذا
إذا كنت عىل استعداد للتعلم والعمل بجد.

متى بدأت عالقتك باإلنرتنت؟
مثريا لالهتامم؛ ففي
أخذت دورة عرب اإلنرتنت يف برنامج للتجارة اإللكرتونية .كان ذلك ً
ه�ذه املرحل�ة مل أكن أعرف كيفي�ة الربجمة عىل اإلنرتنت ،فقط كنت أق�وم بربجمة الربامج .كان
حتد ًي�ا جدي�دً ا يل؛ لذا ،قمت بتعليم نفيس وحصلت عىل عمل مس�تقل يتمثل يف إنش�اء موقع
يس�مى  .GetForLess.comوكانت أول خدمة للتجارة اإللكرتونية يف لبنان ،حيث تقوم
مثريا
بتصفح املوقع والرشاء والدفع عرب اإلنرتنت لتحصل عىل مشرتياتك .لقد كان مرشو ًعا ً
لالهتامم ،وقمت ببناء مجيع التقنيات .ومنذ ذلك الوقت وقعت يف حب اإلنرتنت.
بع�د ذل�ك بوق�ت قصري ق�ام فريق م�ن صحيف�ة النهار -وه�ي صحيف�ة لبناني�ة رائدة-
باالتص�ال يب لبن�اء بواب�ة هلم ،كان من املفترض أن تكون مش�اهبة لياهو! ،حيث تضم قسًم�اً
لألخبار ،ومنتديات ،وأندية ،وخدمة تسوق وغريها .عملت ليلاً
وهنارا عىل مدار ثالثة أشهر
ً
لاللت�زام باملوع�د املحدد ،وأحبب�ت كل دقيقة يف هذه الفرتة .أتذكر أنن�ي كنت أنام يف املكتب
كبريا جدًّ ا؛ لذا كن�ت أعمل بعقيل وقلبي فيه.
يف بع�ض األحيان .كنت أعرف أنني أبني ش�ي ًئا ً
وق�د فاق ش�غفي ببن�اء ٍ
ِ
ُ
يشء هبذا احلجم أي يشء آخر .وقد أطلق عىل ه�ذه البوابة «هنار نت»
.Naharnet
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أثناء البحث عن أفكار لتحقيق الدخل يف «هنار نت» ،اكتش�فت مفهوم الرس�ائل النصية،
أو خدم�ة الرس�ائل القصرية ،ب�د ًءا من نغمات اهلاتف والش�عارات إىل احلمالت التس�ويقية
الضخمة باس�تخدام الرس�ائل النصية؛ فانتهى األمر ببناء بنية أساسية تتصل برشكات تشغيل
اهلواتف الن َّقالة ،وتمُ كن املس�تخدمني من إرس�ال واس�تقبال الرس�ائل النصية القصرية .كنت
فخورا هبذا العمل ،عىل الرغم من أنه مل يكن جز ًءا من نطاق العمل األصيل ،وقد أسسنا رشكة
ً
بنا ًء عىل هذا املفهوم« :باور مي موبايل» ،التي ضمت فري ًقا من أكثر من 45
ش�خصا يعملون
ً
عىل بيع البنية األساس�ية للرس�ائل النصية ألكثر من  17رشكة تشغيل للرسائل النصية يف كافة
أنحاء الرشق األوسط.

هل تتذكر كيف جاءتك فكرة «أنغامي» ألول مرة؟
ذات يوم ،كنت أحتدث مع صديقي عن التزلج ،فراح خيربين عن مدى العناء الذي يالقيه
عن�د رغبت�ه يف احلصول على بعض املقاطع املوس�يقية عىل جه�از اآليبود خاصت�ه يف كل مرة
يذه�ب فيها للتزل�ج .مل يكن تطبيق آي تيونز  I Tunesقد ُط ِّور بعد يف ذلك الوقت يف لبنان؛
ل�ذا كان علي�ه رشاء املقاطع املوس�يقية ،ووضعها عىل جهاز آيبود ،ثم نس�خها ،وكان عليه أن
جيلس إىل الكمبيوتر كلام أراد تغيري املوسيقى .كان يرى أنه جيب أن تكون هناك طريقة أفضل
للقي�ام بذل�ك .علق هذا األم�ر يف رأيس ،ويف النهاي�ة أخربت إيدي« :هن�اك طريقة حلل هذه
املشكلة» .هكذا كانت بداية العمل م ًعا عىل «أنغامي» ،لنختار هذا االسم ،أي إنك اآلن لديك
أحلانك وأنغامك.
بعد ذلك ،بدأت يف البحث يف كيفية إنشاء البث ،وكيفية ختزين البيانات ،وكيفية التشفري،
وكافة اجلوانب األخرى املرتبطة بإنشاء هذه اخلدمة .كنت أفكر يف كيفية بناء هذه اخلدمة عىل
شبكة اإلنرتنت ،ويف الوقت نفسه ،كان إيدي يبحث عن كيفية تسويق هذه اخلدمة يف السوق.
علمن�ا كذل�ك أن مش�غيل ش�بكات اهلوات�ف املحمول�ة كانوا مهتمين بإضاف�ة ٍ
مزيد من

اخلدم�ات ذات القيم�ة إىل جان�ب ما تقدم�ه من باقات البيانات األساس�ية ،ل�ذا رأينا أن هذه
الشركات يمك�ن أن تك�ون رشكاء ألنغام�ي ،كما رأين�ا أن بإمكاننا االس�تفادة م�ن خرباتنا
وعالقاتنا مع مشغيل شبكات املحمول الذين بنينا هلا البنى األساسية خلدمات الرسائل النصية
للقيام بصفقات معها حلساب أنغامي.
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______

 «أدركن��ا أن��ه يجب أن نك��ون مختلفين .ال يمكنن��ا أن نفترض أننا
س��نحصل على نفس هوامش الربح التي تحققها س��بوتيفاي.
فخدم��ات البث الموس��يقي آنذاك لم تك��ن معروفة بعد في
الشرق األوسط .ال أحد يعرف ما هو البث الموسيقي؛ لذا ،رأينا أن
فرصتنا ربما تكمن في واقع أن هذه الخدمة جديدة ،وأنه كان
بإمكاننا الدخ��ول في مجال ال يعرف الكثي��رون عنه ،وأن نكون
أول من يطرح هذه الخدمة في السوق».
______

من كان ينافسكم يف ذلك الوقت؟
عندم�ا بدأن�ا يف إجراء أبحاث عن املنافسين ،صادفنا «س�بوتيفاي»  .Spotifyمل أكن قد
س�معت عنها من قبل ،ولكن يبدو أن أصحاب هذه اخلدمة نفذوا ش�ي ًئا ما يش�به ما كنا نفكر
مقترصا عىل خدمة
أيض�ا رشكة تدعى «دي�زر»  ،Deezerلكن نش�اطها كان
في�ه .كان هناك ً
ً
أيضا «رابسودي»  Rhapsodyيف الواليات
البث بالفرنسية فقط يف ذلك الوقت .كان هناك ً
املتحدة ،لكننا مل نتمكن من استخدام أي من هذه اخلدمات أو جتربتها بالشكل املناسب.
أدركن�ا أنه جيب أن نكون خمتلفني .ال يمكننا أن نفرتض أننا س�نحصل عىل نفس هوامش
الربح التي حتققها س�بوتيفاي .فخدمات البث املوس�يقي آنذاك مل تكن معروفة بعد يف الرشق
األوس�ط .ال أح�د يعرف ما هو البث املوس�يقي؛ لذا ،رأينا أن فرصتنا ربما تكمن يف واقع أن
ه�ذه اخلدمة جديدة ،وأن�ه كان بإمكاننا الدخول يف جمال ال يع�رف الكثريون عنه ،وأن نكون
كثريا عن أمهية التوقيت ،س�واء
أول من يطرح هذه اخلدمة يف الس�وق .يف ذلك الوقت ،قرأت ً
مبكرا جدًّ ا يف
مبك�را جدًّ ا أو
كان
متأخرا جدًّ ا ،وكنت قل ًقا بش�أن ما إن كنا نطل�ق هذه اخلدمة ً
ً
ً
الرشق األوسط.

كيف توصلت لنموذج األعمال الصحيح لـ«أنغامي»؟
كن�ا نظن أن�ه يمكننا التوص�ل إىل نموذج أعمال أفضل م�ن املوج�ود ،وكان ذلك عندما
تواصلن�ا م�ع جمموعة روتانا ميديا ،أكرب رشكة موس�يقى عربية يف العامل الع�ريب .مل تكن إدارة
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املجموع�ة تع�رف الكثري عن خدم�ة البث املوس�يقي يف ذلك الوقت ،ناهيك ع�ن أهنا مل تكن
تس�تثمر يف املحتوى اخلاص هبا .كانت روتانا مهمة بنحو بارز؛ كوهنا رشكة اإلنتاج املوس�يقي
املهيمنة يف املنطقة .أردنا التأكد من أننا نؤمن مكاننا يف الفضاء اإللكرتوين بالدخول يف رشاكة
قوي�ة مع روتانا؛ وذلك للتأكد من أنه لن يأيت ش�خص آخر ويأخ�ذ مكاننا؛ لذا ،عقدنا صفقة
مع روتانا ،بحيث يكون لدهيا ترخيص باالستفادة من منصتنا ملدة  3سنوات.

من املنظور التجاري ،كان هذا حد ًثا رائ ًعا لـ«أنغامي» ،لكن عىل املستوى الشخيص ،كان
لتونا أعاملنا القديمة ،ويف هذا الوقت كانت زوجتي
هذا وقتًا صع ًبا يل وإليدي؛ فقد كنا تركنا ِّ
عيل أن ُأ ِنفق عىل العمل من جيبي اخلاص؛ لذا ،كان الوضع ش�ديد
حاملاً بطفيل الثاين ،وكان َّ
الوطأة ،ولكن مل يكن لدينا خيار .كان علينا أن نسير إىل األمام ونحمي عملنا املس�تقبيل .بعد
كثريا ،وهنا
روتان�ا ،اجتهنا إىل رشكات إنتاج أخرى؛ وكان االتفاق مع تلك الرشكات أس�هل ً
أدركنا أن بقاء أنغامي صار متوق ًفا عىل مجع متويل هلا.

كيف كانت جتربتك األوىل مع أصحاب رأس املال االستثماري؟
عيل أن أتعلم
يف البداية ،مل أكن أعرف أي يشء عن أصحاب رأس املال االستثامري ،وكان َّ
مجع التمويل بمفردي .اشرتيت وقرأت كتاب Be Smarter than Your Lawyer and
كثريا؛ إذ يعلمك ما جيب أن تتوقعه يف
 ،Venture Capitalistلرباد فيلت ،واستفدت منه ً
حذرا
ورق�ة الرشوط ،وأي الرشوط جيب عليك أن تس�أل عنه�ا ،وأي رشوط حيب أن تكون ً
فيها ،وأي رشوط جيب عليك رفضها قولاً واحدً ا.
بدأت بعد ذلك التواصل مع أصحاب رءوس األموال االستثامرية عىل لينكد إن ،لكني مل
عيل قائلاً « :أمتنى لك ح ًّظا
أتلق سوى استجابات ضعيفة من املستثمرين .أذكر أن أحدهم رد َّ
سعيدً ا فيام تفعل ،هناك يشء اسمه سبوتيفاي .اعتن بنفسك!» .أعتقد أن معظم الردود كانت
حمبطة جدًّ ا .وتراجع بضعة مس�تثمرين ،لكن يف النهاية ظلت جمموعة رشكاء الرشق األوسط
مهتمة وجادة يف امليض قد ًما معنا.

يف البداي�ة ،كنا نس�تهدف مج�ع  2٫2ملي�ون دوالر ،لكننا مل نتمكن إال م�ن احلصول عىل
ملي�ون دوالر .كان ه�ذا صع ًبا جدًّ ا علينا باعتبار هيكل التكالي�ف وخطط النمو .ومع ذلك،
فقد س�اعدنا ذلك عىل الرتكيز عىل األولويات ،فتعلمنا كيفية فعل أش�ياء كثرية بموارد قليلة.
بعد س�تة أش�هر حصلنا عىل  250000دوالر أخرى من صفقات أبرمناها مع مشغيل اهلواتف
املحمولة قبل إطالقنا؛ فقد أردنا إثبات أننا نستطيع حتقيق أرباح من اليوم األول.
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أخيرا يف  5نوفمرب  2011م�ع رشكة أورانج ،ش�بكة هواتف حممولة
وأطلقن�ا «أنغام�ي»
ً
رائدة يف األردن .كانت صفقة رائعة بالنس�بة لنا .أطلقنا تطبيقنا عىل آي أو إس (نظام تش�غيل
هوات�ف أب�ل) أولاً  ،ثم عىل أندرويد يف الش�هر التايل .كان من الصع�ب تطوير هذه املنتجات
يف ه�ذا الوق�ت .أعتق�د أننا كنا أول من ق�ام بتصنيع منتج هبذا احلج�م يف املنطقة .مل نعهد بأي
أجزاء من عملية البناء جلهات خارجية ،وكان األمر صع ًبا جدًّ ا؛ ألننا مل نتمكن من العثور عىل
عيل أن أتعل�م ،كل يشء بنفيس أولاً ومن ثم أعلمه للفريق .وبس�بب
املواه�ب املناس�بة .كان َّ
رشاكتن�ا م�ع أوران�ج ،كانت لدينا دراس�ة حالة جي�دة يمكننا عرضها عىل مش�غيل ش�بكات
اهلواتف املحمولة اآلخرين.

كيف جرت شراكتكم اإلسرتاتيجية مع جمموعة إم بي سي؟
خلال إطالقنا أنغامي ،جذبنا اهتمام إم يب يس؛ فقد رأوا أن تطبيقنا حيتوي عىل  5ماليني
أغني�ة عربي�ة وعاملي�ة ،غري أن تطبيقن�ا متاح على آي أو إس وأندرويد ،كام كان�وا يعرفون أننا
نجحن�ا يف بن�اء هذا كل�ه بفريق صغري ج�دًّ ا وميزانية حم�دودة للغاية .القت خدم�ة «أنغامي»
إعج�اب إم يب يس؛ ألن التطبي�ق كان كامًل�اً من ناحي�ة املحتوى ،بام يف ذل�ك روتانا ،كام كان
صغ�ارا جدًّ ا؛ إذ مل
لدين�ا حمت�وى عريب وعاملي هائل .عندم�ا التقينا مع إم يب يس ألول مرة كنا
ً
يكن لدينا س�وى ما يقرب من  10آالف مس�تخدم يوم ًّيا .لكننا كنا واعدين جدًّ ا بالنظر إىل ما
بنيناه ،والتقدم الذي أحرزناه حتى ذلك الوقت.

أدركن�ا أن إم يب يس ق�د تكون حمركًا قو ًّيا لنمونا؛ لذا ،نجحن�ا يف التوصل إىل اتفاق حول
صفقة دعاية مقابل احلصول عىل أس�هم يف الرشكة ،حيث س�تدعمنا إم يب يس بدعاية تسويقية
تقدر بعدة ماليني من الدوالرات س�نو ًّيا عىل مدار الثالث سنوات التالية مقابل حصوهلا عىل
أسهم يف أنغامي .كان األمر معقولاً جدًّ ا ،فرغم أن هذا يعني أن حصتنا يف الرشكة ستقل ،فإن
كبريا من إم يب يس؛ لذا ،تشاركنا ،وأطلقنا اخلدمة للجمهور يف
هذا يعني كذلك دعماً تسويق ًّيا ً
أيضا
 30ديس�مرب ع�ام  ،2011وهو نفس التاريخ ال�ذي وقعنا فيه الصفقة مع إم يب يس ،وهو ً
نفس التاريخ الذي بدأت إم يب يس فيه عرض إعالناتنا؛ لذا ،مل أستطع أن أنسى هذا التاريخ؛
فقد كان عالمة فارقة أخرى يف «أنغامي».
أتذكر أنه عندما بدأت إم يب يس يف الرتويج لنا كنت أجلس أمام جهاز الكمبيوتر املحمول
خاصت�ي ،وكان هن�اك جه�از تليفزي�ون بجانب�ي .عندم�ا ب�دأت إعالناتنا تظهر عىل شاش�ة
التليفزي�ون أصبح�ت كل عن�ارص التحكم لدين�ا وخوادمنا وكل يشء بالل�ون األمحر ،وذلك
للزيادة احلادة يف استخدام خدمتنا ،إىل حد يفوق ما يستطيع نظامنا دعمه.
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لقد زاد عدد مستخدمي اخلدمة من  30ألف مستخدم إىل  200ألف يف بضع ثوان .مل نكن

مس�تعدين هلذا النمو املفاجئ ،وقد واجهنا مش�كالت كثرية يف ذلك اليوم ،وكان علينا التعلم

والتكي�ف برسعة ،وخططن�ا لزيادة مس�تخدمي اخلدمة إىل  350000مس�تخدم بحلول هناية

العام األول ،إال أن عدد املس�تخدمني بلغ املليون بعد ثالثة أش�هر ،ثم ثالثة ماليني ،وهكذا..

لقد فاق ذلك توقعاتنا برسعة كبرية.

أيض�ا أننا بحاجة إىل مزيد من املحتوى املالئ�م حمل ًّيا؛ لذا بدأنا بالتواصل مع ُمالك
أدركن�ا ً
ومنتج�ي املحت�وى للحص�ول عىل حقوق بث أس�طوانات مل تك�ن ُح ِّو َل�ت إىل حمتوى رقمي

على أنغام�ي .يف نفس الوق�ت ،حرصنا عىل فهم ما يريده املس�تخدمون؛ لتقدي�م ما يريدون.
فرغبات املستخدم يف األردن ختتلف عن رغبات املستخدم يف السعودية ،وكان ينبغي للتطبيق
اس�تيعاب هذا املنطق والترصف بش�كل خمتلف ،كام كان يتعني علينا التكيف مع التكنولوجيا

بناء عىل طريقة االتصال باإلنرتنت ورسعته لكل مكان ،والتي ختتلف من سوق ألخرى.

عملن�ا كذل�ك مع دولبي Dolby؛ مما كان رائ ًعا من ناحي�ة إجياد طرف ثالث ُيصدق عىل

فاعليتنا ،وقد ساعدنا هذا عىل تعزيز مصداقيتنا كعالمة جتارية ،ومكَّن «أنغامي» من اكتساب

خاصية جودة صوت تقنية دولبي بالس  ،Dolby Pulseومل يكن يف العامل أمجع سوى خدمة
أخرى أملانية متتلك هذه اخلاصية .كنا فخورين بكوننا مبتكرين يف هذا الصدد.

كثريا للتأكد من أن البث س�يعمل بش�كل جيد عىل ش�بكة اجليل الثاين ،وأذكر
لقد عملنا ً

أنني كنت أقوم بكثري من الرحالت بصحبة زوجتي وأطفايل ،حيث كنا نس�تمع إىل املوس�يقى

عرب أنغامي من البيت وعىل طول الطريق إىل اجلبال .كانت تدفقات البث مستمرة دون انقطاع

كبريا ،وم�ا تزال هذه اخلاصية موج�ودة ليومنا هذا ،حيث
ط�وال الوق�ت ،وكان ذلك
ً
إنجازا ً
تتيح للمستخدمني الذين لدهيم اتصال حمدود باإلنرتنت احلصول عىل بث صويت عايل اجلودة

رغم قصور البنية التحتية املحلية.

من األش�ياء اجليدة األخرى التي قمنا هبا مع زيادة مشغيل شبكات اهلواتف املحمولة بناء

صفق�ات معه�ا ،بحيث إما يدفعون لنا املال ،وإما يس�وقون لنا .وعىل ه�ذا النحو كنا إما نزيد
إيراداتنا وإما نوسع قاعدة مستخدمينا ،وإما نفعل األمرين م ًعا.

كذلك دجمنا طريقة عرب اهلاتف النقال؛ وذلك كي يتمكن املستخدم من الرتقية إىل «أنغامي

ب َلس» ،وهي خاصية متميزة ،عرب مش�غل ش�بكة اهلاتف املحمول اخلاص به ،وقد س�اعد هذا
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عىل زيادة إيراداتنا .وحتى اآلن % 80 ،من إيرادات «أنغامي ب َلس» تأيت من مش�غيل ش�بكات
اهلواتف املحمولة التي نتعامل معها ،وذلك بسبب الكيفية التي متكننا من توطني خدماتنا هبا،

وحرصنا عىل جعل حمتوانا وجتربة املس�تخدم لدينا -بام يف ذلك الدفع -مناسبة متا ًما لألسواق
واملستهلكني الذين نخدمهم.

ما نوع التحديات التي واجهتها يف وقت مبكر؟ وكيف تعاملت معها؟
واجهن�ا العدي�د من التحديات يف هذه األيام األوىل .أذكر أننا أطلقنا «أنغامي» من مكتب
صغير للغاية .مل يكن بإمكاننا حتم�ل تكاليف مكتب أكرب .يف مرحلة ما ،كان لدينا  20موظ ًفا
رتا مرب ًعا فقط ،بام يف ذلك مدخل املكتب ،واملطبخ ،ودورة
يف مس�احة تبلغ مخس�ة ومخسين م ً

املياه.

كثريا عىل الدعاية؛ لكننا مل نكن نفهم يف
كنا يف حاجة ماسة إىل زيادة إيراداتنا ،والتي تعتمد ً

مس�ألة الدعاية يف ذلك الوقت .فكرنا يف البداية أن بإمكاننا بيع إعالنات صوتية ألننا نمتلك

«أذن املس�تهلك» ،إن جاز التعبري .ولكن ثبت أن هذا األمر ال يتوافق مع املنطقة؛ ألنه مل يكن
هن�اك من يبيع اإلعالن�ات الصوتية آنذاك .يف هناية املطاف أدركنا آلية الدعاية ،التي متثل اآلن
عنرصا حمور ًّيا لنمو «أنغامي».
حوايل  % 40من إيراداتنا؛ بل وأصبحت
ً

ورغم مطالبة مس�تثمرينا بتنمية رشحية املس�تخدمني النش�طني ،فإننا حرصنا عىل مواصلة

العم�ل عىل الدوام عىل زيادة اإليرادات .ومن ث�م قمنا بالرتكيز عىل الدعاية ،والتأكد من نمو

إيراداتن�ا كذل�ك .مل نرغ�ب وقتها يف املخاط�رة بالوصول للحضيض مرة أخ�رى مثلام حدث
من قبل .لقد كانت هذه التجربة بالنس�بة إلينا جترب ًة تعليمية؛ فقد علمتنا أال نعتمد عىل أي مما
ختربك به املقاييس ،أو غرورك ،أو املستثمرون ،أو غريهم ونبقي أعيننا عىل اجلائزة.
______

«رغ��م مطالب��ة مس��تثمرينا بتنمي��ة ش��ريحة المس��تخدمين
النش��طين ،فإننا حرصنا على مواصلة العمل على الدوام على
زيادة اإليرادات؛ ومن ثم ،قمنا بالتركيز على الدعاية والتأكد من
نمو إيراداتنا كذلك».
______
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بعضا من أكرث طرق التسويق التي توصلت إليها لـ«أنغامي».
اذكر لنا ً
لقد جربنا عديدً ا من األش�ياء التي فش�لت ،والتي كان من املفرتض نظر ًّيا أن تنجح ألهنا

نجح�ت يف الوالي�ات املتحدة أو دول أخرى .ما أدركناه ه�و أن التعريب يتخطى كونه تعري ًبا
للغ�ة .إنه تعريب لطريقة عمل املنتج ،وكيفية تفاعله مع املس�تخدمني اس�تنا ًدا إىل احتياجاهتم

وس�لوكياهتم املحلية .إن الطريقة التي جيب أن تس�وق هبا للناس يف الرشق األوس�ط ليس�ت
هي نفس الطريقة التي تس�وق هبا يف اخلارج؛ لذلك فإن عملية ختصيص املنتج حسب السوق

والقطاع السوقي أمر بالغ األمهية.

أيضا هو أن عدد الزي�ارات غري املدفوعة ملوقعنا يفوق بش�كل ملحوظ عدد
م�ا الحظن�اه ً

الزي�ارات املدفوع�ة .والس�بب ال�ذي جيع�ل الزيارات غير املدفوع�ة أصلح خلدمتن�ا هو أن

األش�خاص عندما يرش�حون موقعنا آلخرين ،فإهنم ينقلون إليهم ثقتهم بنا؛ وهو ما جيعلهم

جيربون اخلدمة.

بشكل عام ،تعتمد اسرتاتيجية جذب املستخدمني بشكل كامل عىل البيانات .فقد أدركنا
أن فه�م املس�تخدم ورغباته أكثر فعالية إىل حد كبري ،بدلاً من إرس�ال رس�ائل عامة للجميع؛

ش�خصا ما حي�ب فنانًا معينًا ،فيجب
فه�ذا جينبن�ا التخمينات والتقديرات؛ فمثلاً إذا عرفنا أن
ً

منهجا تسويق ًّيا يستهدف هذه املعلومات من أجل جذب انتباهه .هذا هو أفضل هنج
أن نتخذ
ً

نتبعه لتوطيد عالقة املستخدم بموقعنا وتنمية التسويق الشفهي.

أيضا هو أننا جي�ب أن نركز عىل التس�ويق خارج اإلنرتنت أكثر مم�ا كنا نتوقع
م�ا تعلمن�اه ً

يف البداي�ة .فمع الكم الكبري من الرس�ائل التي تنهال عىل املس�تخدمني عرب اإلنرتنت ،فقد ال

تالحظ الرسائل وربام تضيع؛ يف الوقت الذي تكون فيه الرسائل خارج اإلنرتنت -يف الرشق

األوسط -ملحوظة ويمكن أن تسهم أكثر يف ربط العمالء بالعالمة التجارية.

مؤخ�را ،والحظ�ت أن اللوح�ات اإلعالنية كان�ت يف الغالب
كن�ت يف ل�وس أنجلوس
ً

ألم�ازون ونتفلكيس وهولو ،وقد اندهش�ت لرؤية الرتكيز عىل تس�ويق حمتوى عىل اإلنرتنت
خ�ارج اإلنرتنت .فالدعاية خ�ارج اإلنرتنت تعزز مصداقية العالمات التجارية عىل اإلنرتنت

يف ذه�ن املس�تهلك ،عىل عكس الدعاية عىل اإلنرتنت التي تفتق�ر للقيمة ،وال تعرب بالرضورة

ع�ن أنك عالمة جتارية جي�دة أو موثوقة ،أو أنه جيب عىل املس�تخدمني الدفع مقابل احلصول
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على خدماتك؛ لذا ،ما الحظن�اه هو أنه عندما بدأنا يف عرض إعالناتن�ا خارج اإلنرتنت ،بدأ
الناس حيبون خدماتنا بش�كل أفض�ل؛ وذلك ألهنم رأوها بأعينهم ،خ�ارج أجهزة الكمبيوتر
املحم�ول أو اجلوال .بالتأكيد ،مل تقم هذه اإلعالنات بزيادة مس�تخدمينا بني عش�ية وضحاها
بشكل مفاجئ ،لكنها كانت جوهرية لتعزيز قيمة العالمة التجارية يف ذهن املستهلك.

ما النهج الذي تتبعه فيما يخص خدمة العمالء؟
بالنس�بة لن�ا ،فإن خدمة العمالء تش�مل أي نقط�ة اتصال بني املس�تخدم و«أنغامي» .منذ
التأس�يس ،أضفنا ميزة يس�تطيع من خالهلا املس�تخدم التواصل معنا من داخل التطبيق ،وكنا
نرد عليه .لدينا صندوق بريد لتقديم الشكاوى ،باإلضافة إىل خدمة العمالء عىل كل منصات
التواصل االجتامعي بام فيها فيسبوك ،وفيسبوك ماسنجر ،وتويرت ،وإنستجرام ،كلها أصبحت
أيضا قنوات تواصل مع العمالء.
ً

وهك�ذا مكنتن�ا كل قن�وات التواصل هذه من احلص�ول عىل مالحظات مب�ارشة عن أي
مش�كلة حتدث يف الوق�ت الفعيل حلدوثها ،بدلاً من االنتظار لعدة س�اعات قبل أن ترد خدمة
أخريا .فعند وجود مش�كلة ،يمكن لفريق خدمة العملاء أن يقوم بتوصيلها مبارشة
العملاء ً
ملدير املنتج؛ وذلك كي يقوم بمتابعتها وإصالحها.

حيب مستخدمونا هذا؛ ألهنم عندما يواجهون مشكلة فإننا نخربهم بأننا سنقوم بإصالحها
إطارا زمن ًّيا حل�ل املش�كلة .وإذا كان لدهيم اقرتاح أو ش�كوى ،فإننا
على الف�ور ،أو نمنحه�م ً
فورا .هذا التفاعل مع مستخدمينا يف الوقت الفعيل
نحرص عىل متريرها إىل فريق تطوير املنتج ً
أحد أهم األس�باب الرئيس�ية التي جتع�ل «أنغامي» مصن ًفا عىل أندرويد ب�ـ  4.7نجوم .و4.6
نجوم عىل آي أو إس.
______

 «إن اإلدارة أش��به باألب��وة بش��كل ما .لدي طفالن ،س��بع وعش��ر
س��نوات ،وقد الحظت أنن��ي إذا قلت لهما« :رج��اء افعال ذلك!»،
فإنهما ال يفعالن ما طلبت منهما في أغلب األحيان .من ناحية
لم أريد منهما أن يفعال أم ًرا ما؛ فإنهما
أخرى ،إذا أوضحت لهما َ
يفعالنه».
______
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كيف تصف أسلوب إدارة موظفيك يف «أنغامي»؟
عندم�ا أريد ش�ي ًئا من فريقي ال أقول هلم« :رجاء إج�راء واحد ،اثنان ،ثالثة» ،ولكن بدلاً

من ذلك أقول« :هذه هي املش�كلة التي نواجهها ،يواجه املس�تخدم هذه املش�كلة وهو عاجز
ع�ن فه�م هذه اخلاصية .فام رأيكم يف القيام بواحد ،اثنني ،ثالثة؟ وهل هذه األش�ياء منطقية؟
دعونا نجرهبا» .إن عبارة «دعونا نجرهبا» مهمة جدًّ ا بالنس�بة لنا؛ ألننا اكتش�فنا يف وقت مبكر
أنه جيب أال نثق بأحاسيس�نا حتى نجرب كل األش�ياء أولاً  .لدينا قول مأثور نردده يف املكتب
يقول« :فلنتوكل عىل اهلل أولاً  ،ثم نخترب كل يشء».

إن اإلدارة أش�به باألب�وة بش�كل م�ا .ل�دي طفالن ،س�بع وعرش س�نوات ،وقد الحظت
أنن�ي إذا قل�ت هلام« :رجاء افعلا ذلك!» ،فإهنام ال يفعالن ما طلبت منهما يف أغلب األحيان.
أم�را ما ،فإهنما يفعالنه .وبنفس
م�ن ناحي�ة أخرى ،إذا أوضح�ت هلام مل َ أريد منهما أن يفعال ً
الطريق�ة ،أتذكر صباح أحد األيام يف املكتب ،كانت لدينا بعض املش�كالت التقنية ،فأخربت
أحد املهندسني أن يصلح هذا وذاك ،قلت له بالضبط ما جيب أن يفعله ويصلحه .من املدهش
والغريب أنه مل ينظر إىل األشياء التي طلبت منه إصالحها ،بدلاً من ذلك قام بالنظر إىل اليشء
الذي يعتقد أن املشكلة قد نتجت عنه.

الفك�رة ه�ي أنن�ي عندم�ا أخربت املهن�دس ب�أن ينظ�ر إىل نقط�ة (أ) و (ب) ،مل يعتقد أن
ه�ذا منطق�ي؛ لذا ،مل يتب�ع تعلياميت ،يف حني لو أنن�ي أمضيت  30ثانية فق�ط يف توضيح بعض
املعلوم�ات األساس�ية حول املش�كلة ورشحت له مبررات تفكريي فق�د يتمكن من إصالح
املشكلة يف  30ثانية أخرى فقط.
لذا ،ومنذ ذلك الوقت ،أدركت مدى أمهية تقديم املعلومات الصحيحة ورشح املربرات:
مل َ تريد أن تفعل ذلك؟ أصبح هذا النهج جز ًءا ال يتجزأ من املنهج املتبع يف إجراء العمل داخل
الفريق .هم ال خيربون املهندسين أبدً ا عام جيب إصالحه ،ال يقولون له أبدً ا :قم بإصالح كذا
وكذا؛ بل يوضحون س�ياق املوقف املعني والتحليالت املنطقية املتعلقة به؛ إلرش�اد املهندس
أكثر حلل املشكلة من املنظور الصحيح.

كيف تود أن ترى «أنغامي» يف املستقبل؟
تطورت «أنغامي» أكثر مما كنا نعتقد .قبل عام ،ختطى عدد مس�تخدمي خدمتنا  30مليون
مس�تخدم .اآلن ختطينا الـ  50مليون مس�تخدم .اس�تغرق األمر منا أربع سنوات للوصول إىل
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 30مليون مس�تخدم ،يف حني أن األمر اس�تغرق عا ًما فقط لتضاعف هذا العدد تقري ًبا؛ وهذا
يدل عىل أننا نسري عىل الطريق الصحيح.

كبيرا ،فإننا
ورغ�م أنن�ا نرى أن بن�اء املنصة التي لدين�ا اليوم وتوس�يع نطاقها يعد إنجاز ًا
ً
واع�ون متا ًم�ا أنن�ا بحاجة إىل توس�يع نطاقه�ا أكثر .كما أننا بحاج�ة إىل التواصل مع منش�ئي
املحتوى .نعتقد أن خطوتنا التالية هي متكني مزيد من األش�خاص من إنتاج موس�يقى مالئمة
لسياقها املحيل ،وذلك لتعزيز املوسيقى العربية كوسيلة للحفاظ عىل الثقافة العربية يف املنطقة.

أيضا أن نكون قادرين عىل تغيري طريقة استهالك املوسيقى .يسعدنا أن نرى ما يقرب
نود ً
من عرشة ماليني مس�تخدم يس�تخدمون أنغامي ش�هر ًّيا ،لكننا نعتقد أن هناك إمكانات أكرب
بكثير .م�ن الواضح أنه لكي نس�تمر يف النمو جيب أن نفكر بش�كل خمتلف .نود يف املس�تقبل
أن ننش�ئ نو ًع�ا خمتل ًفا م�ن املحتوى ،حيث يدور حول املوس�يقى ورسد القص�ص ،املرتبطني
قصصا
إىل ح�د كبير .فهكذا ،عىل س�بيل املثال ،نقع يف ح�ب الفنانني من البداي�ة؛ ألن لدهيم
ً
جيدة لريووها .يف اآلونة األخرية ،كانت املوسيقى خالية من القصص .تستمع إىل املوسيقى،
لكن�ك ال تع�رف القصة التي بنيت عليها األغنية .أعتقد أن مهمتنا هي الرتكيز أكثر عىل رواية
القصص .نعتقد أننا إذا اتَّبعنا خطة لتحقيق ذلك ،فسيكون لدينا إرث عظيم.
ٍ
أيضا عىل إنشاء ٍ
ومزيد من التفاعالت مع الفنانني يف مجيع
مزيد من املحتوى املبارش
نعمل ً
أنحاء املنطقة .إهنا ليس�ت أش�ياء تقنية ،لكننا سنستمر يف تطوير أنغامي لتصبح مالئمة -بقدر
اإلم�كان -ألس�واق املنطقة ،ونؤمن بأن اخل�روج من عامل اإلنرتنت ،وإقام�ة فعاليات جلذب
أمرا حمور ًّيا لتنمية قاعدة مستخدمينا .يبدو
املس�تخدمني ،بعيدً ا عن القنوات الرقمية ،سيكون ً
األم�ر أنه جيب علين�ا اخلروج من اإلنرتنت لربط الناس بمنصتنا عىل اإلنرتنت .الوقت وحده
كفيل بتحديد ما إذا كانت هذه االسرتاتيجية صحيحة.

نؤمن بش�دة بأن ربط األشخاص عرب املوسيقى ،وتوصيل الفنانني بمعجبيهم يف رسالتنا.
مؤثرا .يف النهاية ،س�يكون مستخدمونا ومعجبونا هم احلكم
ونأمل أن يكون تراث «أنغامي» ً
أيضا
يف هذا األمر .أنا متفائل بخصوص مس�تقبل «أنغامي» والفضاء اإللكرتوين .وأنا س�عيد ً
بما حيدث يف ديب م�ن حيث التطور التكنولوجي ،كام أنني متحم�س جدًّ ا بام حيدث يف اململكة
العربية الس�عودية فيام يتعلق بالتغيريات يف قطاع الرتفيه .وهذه التغيريات اجلديدة يف السياسة
املتبع�ة يف اململك�ة واملنطقة ،وف ًقا ملا أظهرت�ه احلكومة من اهتامم بالعمل م�ع «أنغامي» وإقامة
حفلات موس�يقية ،أمر مبرش ج�دًّ ا .يظهر لنا هذا أن�ه ح ًّقا هناك تغيري حي�دث ،وأننا جزء من
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ه�ذا التغيير ،نحن عنرص مه�م يف هذا التغيري يف قطاع الرتفيه .آم�ل أن نتمكن ح ًّقا من حماربة
اإلره�اب والعن�ف والكراهية باملوس�يقى وحب احلياة ،فه�ذا هو جوهر املوس�يقى .آمل أن
ننجح يف هذه املهمة ،وأن نكون قادرين عىل ترك بصمتنا من أجل حتسني أحوال اجلميع.

12
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عمر جرب هو الرئيس التنفيذي لرشكة إنستابج ورشيك مؤسس هلا ،وهي رشكة برجميات
ش�ارك عمر يف تأسيس�ها مع معتز س�ليامن عام  ،2012والتي تمُ كِّن مستخدمي التطبيقات من
اإلبلاغ عن العي�وب واألعطال واإلبالغ بآرائه�م من داخل التطبيق ،وإجراء اس�تطالعات
املس�تخدمني بش�أن تطبيق�ات اهلواتف اجلوالة .وبحلول ش�هر يولي�و من ع�ام ُ ،2017د ِمج
إنس�تابج يف أكث�ر م�ن  800مليون جهاز ،م�ن بينها  26تطبي ًقا عىل األقل م�ن بني أفضل 100
تطبي�ق على مس�توى العامل ،كام تعد إنس�تابج إح�دى أرسع الرشكات التي تق�وم عىل نموذج
نموا عىل مستوى العامل ،خترج عمر يف كلية اهلندسة ،جامعة القاهرة.
الربجميات كخدمة ًّ
______

حدثنا ً
قليال عن حياتك الشخصية.
ول�دت يف الس�ادس والعرشين من أغس�طس من عام  ،1990يف حمافظ�ة القاهرة بمرص،
وعش�ت معظم حيايت يف منطقة املهندسين يف حمافظة اجليزة ،درس�ت يف مدرسة مرص للغات
ثم خترجت يف كلية اهلندس�ة جامعة القاه�رة يف عام  ،2012كنت أنا املهندس الوحيد بالعائلة
املول�ع بآلي�ة عمل األش�ياء .فكنت أحب اللع�ب بقطع الليج�و ،وكنت أحب بناء أش�ياء ثم
تفكيكها ،وكنت أكسرّ األش�ياء فقط ألعرف كيفية تصميمها من الداخل ،ثم أحاول جتميعها
لدي ولع بمعرفة الكيفية التي ُصنِ َعت هبا األشياء أكثر من كيفية أدائها
مرة أخرى ،حيث كان َّ
وظائفها ،مثل آلية عمل الراديو ،وآلية عمل التليفزيون ،كانت تلك هي األمور التي تش�غلني
وكثريا ما تش�اجرت مع عائلتي بس�بب األش�ياء التي قمت
كثريا يف مرحلة مبكرة من عمري،
ً
ً
بتفكيكه�ا ،معتق�دً ا أنه بإمكاين أن أقوم بتجميعها بس�هولة ،ولكن بالتأكي�د مل يكن هذا هو ما
حيدث دائماً (يضحك).

لدي اهتاممات أخرى كذلك؛ مثل :اهلندس�ة املعامرية ،واخلرائط ،وكل ما يمكن
وكان�ت َّ
أن خيط�ر ببال�ك ،وحتى املنتجات املعت�ادة التي نس�تخدمها يوم ًّيا ،إذا كان�ت تنطوي عىل أي
ش�كل من أش�كال اهلندس�ة أو التصميم فإهن�ا كانت جتذبن�ي؛ إذ كان يبدو األمر كما لو أنني
أري�د الدخ�ول يف عقل مصمم اآلل�ة أو األداة ملعرفة وجهة نظره ،وط�رق العمل اخلفية للعامل
بتفصيالهتا الدقيقة ،كام لو أنه رس غامض أود كشفه.
أيضا شغو ًفا بكل
نظرا ألنني كنت ً
وبالتايل ،بدا أن اهلندسة كانت اخليار األمثل بالنسبة يل؛ ً
العلوم الرياضية األخرى (يضحك) .فقد أحببت اجلرب ،واهلندسة ،والفيزياء بحق؛ يف الوقت
الذي مل أمتكن فيه من حب أي يشء آخر س�واها ،ويف الوقت نفس�ه ،مل أكن أحب األحياء؛ مما
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يعني أن اهلندسة كانت متثل االختيار الطبيعي ،أو باألحرى اخليار الوحيد بالنسبة يل.
مل أكن ذلك الش�خص الذي يقيض الكثري من الوقت بالكلية للدراس�ة ،وإنام كنت أفضل
ٍ
إط�ار ُمركز للتعل�م الرسيع ،يمكنك القول إنني كنت أس�عى للتعل�م بكفاءة .وخالل
وض�ع

أيضا عىل ممارسة ٍ
سباحا تنافس ًّيا ،فكنت
كثري من الرياضات؛ فقد كنت
سنوات نشأيت ،اعتدت ً
ً
لدي وقت طويل يمكنني ختصيصه
أتدرب بشكل يومي ملدة عرش سنني تقري ًبا؛ لذلك مل يكن َّ

للمذاك�رة؛ مما كان س�ب ًبا آخر لإلمل�ام باملناهج رسي ًعا خالل الدراس�ة ،وهو م�ا كان حيدث يف
الغالب يف اللحظة األخرية قبل االمتحانات مبارشةً.

قابلت معتز س�ليامن -الذي صار فيام بعد رشيكي يف تأس�يس رشكة إنس�تابج -يف الس�نة

األوىل باجلامع�ة ،حي�ث كان كل منا يدرس علوم احلاس�ب واالتصاالت ،كام درس�نا بالكلية

أيض�ا االتصاالت عن بعد ،وبرجمة احلاس�ب ،وغريها .لطاملا كن�ت مأخو ًذا بمعرفة آلية عمل
ً

أجهزة الكمبيوتر من الداخل ،وكتابة بضعة أسطر من األكواد الربجمية ،ثم انبثاق ما أكتبه عىل

لدي اهتامم
مهتم بالربجمة ،فإنه كان َّ
شاش�ة احلاس�وب ،وعىل الرغم من أنني –لألمانة -مل أكن اًّ

بالغ وش�غف بحقيقة إمكانية تأس�يس يشء من الصفر باستخدام الكمبيوتر املحمول اخلاص

يب.

كان�ت درج�ايت الدراس�ية ال بأس هبا ،يف حني حصل معتز عىل ث�اين أو ثالث أعىل جمموع

تراكمي يف سنوات الدراسة اجلامعية ككل .لقد كان رائ ًعا أن ألتقي معتز وأتعرف إىل شخص

عىل ذلك املستوى العايل من اإلخالص واحلامس ،وقمنا بإعداد أغلب املشاريع باجلامعة م ًعا،
س�واء كانت خاصة بالربجميات أو مكونات احلاسب ،حينها بدأت عالقتنا تتطور بشكل فعيل

حتى أنشأنا الرشكة م ًعا فيام بعد.

أيضا كنت مأخو ًذا بام وصل إليه املشهد التكنولوجي عىل مستوى العامل،
ويف تلك األثناء ً

حيث بدأت أقرأ عن الرشكات الناش�ئة التي يتعدى رأسماهلا مليار دوالر ،كام بدأت أقرأ عن
التكنولوجيا ،ووادي الس�يليكون ،وصفقة بيع إنستجرام لفيسبوك ،وأشهر الرشكات الناشئة

للع�ام وقتئذ ،ومجيع املواضيع واألخبار املتعلقة بالتكنولوجيا والرشكات الناش�ئة؛ مما زاد من
اهتاممي بتأسيس رشكتي التكنولوجية اخلاصة.
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نريد أن نتعرف على رحلة تأسيس شركة إنستابج منذ البداية.
خلال الفص�ل األخري من الدراس�ة اجلامعي�ة ،كنت أن�ا ومعتز نجرب العم�ل عىل نظام

تشغيل آي أو إس ،وبدأنا يف تطوير تطبيق بسيط للهواتف النقالة ،وهو تطبيق اجتامعي موجه
لتحدي�د املوق�ع اجلغ�رايف ،وعىل الرغ�م من أهنا جتربتن�ا األوىل مع تطوير تطبي�ق من أي نوع،

فإن طموحاتنا له كانت كبرية جدًّ ا ،لدرجة أننا كنا نعتقد أننا س�نطلق التطبيق ثم نحصل عىل
ماليني املستخدمني يف اليوم التايل! (يضحك) .بعد ذلك ،قررنا ،قبل إطالق التطبيق مبارشة،

أن�ه ق�د يكون من األفضل أن نرس�له إىل قليل م�ن أصدقائنا ملعرفة رأهي�م؛ إذ إننا فكرنا يف أنه
ال ب�أس يف معرفة رأهيم يف التصميم ،وجودة األداء ،والتش�غيل ،واإلمكانات العامة للتطبيق

قبل إصداره.

وحي�ث إن تطبيقنا كان يتميز بتصميم�ه الدويل؛ لذلك فكرنا يف اختباره مع مجهور عاملي،

وأال نقصر األم�ر عىل دائرة أصدقائن�ا املحدودة ،وتصورنا أنه ال ب�د أن يكون هناك موقع أو

منصة يمكنك من خالهلا جتربة تطبيقك التجريبي ومعرفة رأي املستخدم ،بمقابل رمزي مثل

بطاق�ة س�تاربكس أو بطاقة هدايا من أمازون ،لكن الغريب يف األم�ر أننا مل نتمكن من العثور

عىل موقع كهذا؛ لذلك وجدنا أنه سيكون من الرائع أن نطور موق ًعا كهذا.

ل�ذا ،قررن�ا التوق�ف عن العم�ل عىل التطبي�ق ،والبدء فعل ًّيا يف إنش�اء منص�ة ،حيث كان

تصورنا قائماً عىل إنش�اء موقع إلكرتوين بس�يط يس�تعني بالتعهيد اجلامعي ،حيث خيترب مجهور
خاصا به من زيارة
املس�تخدمني التطبيقات التجريبية ،وبذلك يتمكن أي مط�ور يطور تطبي ًقا ًّ
املوق�ع للعثور عىل جمموعة من املس�تخدمني األوائ�ل ممن لدهيم رغبة فعلي�ة يف جتربة التطبيق
وتقديم مالحظاهتم حول أدائه أثناء التشغيل.

قررنا الرتكيز عىل إنش�اء هذا املوقع اإللكرتوين خالل األش�هر القليلة التالية هلذا الوقت،

إىل أن تقدمنا إىل «فالت سيكس البز»  -Flat6Labsوهو برنامج ترسيع أعامل ناشئة إقليمي

رائ�د يف مرص -بفكرتن�ا .فوافق الربنامج عىل فكرتنا ،واحتضنتنا الرشكة لبضعة أش�هر ،املدة
التي عكفنا فيها عىل تنفيذ الفكرة ،وكان كل ذلك عقب خترجنا يف الكلية يف .2012

أطلقنا عىل املنتج اس�م «إيه س�تار آبس»  ،AStarAppsوأمضينا أربعة أش�هر يف العمل

أيضا
علي�ه قب�ل إطالقه ،ومل نرتك أي باب خيط�ر ببالنا إال وطرقناه يف القاهرة ،واإلس�كندرية ً
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ٍ
ش�خص فعل ًّيا ،ونزور الرشكات قائلني« :إننا شابان
للتس�ويق هلذا التطبيق .فكنا نراس�ل كل
أنش�أنا ه�ذه األداة اجلديدة ،فهل يمكنكم جتربته�ا وإفادتنا برأيكم؟ إهن�ا جمانية متا ًما ،نحن ال
نريد سوى رأيكم».
______

 «تمكي��ن مختب��ري التطبي��ق م��ن اإلب�لاغ ع��ن العيوب وإرس��ال
المالحظات إلى مطور التطبيق بس��هولة ،م��ن داخل التطبيق
مباشرةً ،
بدال من إرسال بريد إلكتروني أو إرفاق لقطات للشاشة».
______

مل يك�ن لدينا حينها أي علم بالنش�اط التجاري أو املبيعات ،مل نكن س�وى فتيني حمدودي
اخلربة ،فقمنا بتطوير تطبيق إلضافة رأينا أنه ق ِّيم ،وال نحاول سوى عرضه عىل الناس ومعرفة
رأهيم فيه .واملفارقة أننا كنا نقوم باألس�اليب العادية ،أو بالطريقة الصعبة ،بام كان هيدف هذا
التطبي�ق إىل القي�ام به بكفاءة باس�تخدام التكنولوجيا ،لكن مل تكن هن�اك طريقة أخرى للقيام
بذلك وقتها.
زرنا ما يزيد عىل ستني رشكة يف مرص تعمل يف أي يشء يتعلق بتطبيقات اهلواتف النقالة،
لك�ن األمور رسعان ما صارت مربك�ة وحمبطة .فقد اجتمع كل من قابلناهم عىل رأي واحد،
مفاده« :إن هذا املنتج س�يئ ورديء جدًّ ا .س�يئ من ناحية التصميم واألداء الوظيفي؛ إذ إنكام
متزج�ان بين جمموعة من املنص�ات املختلفة يف يشء واح�د؛ وهو ما ليس ل�ه أي معنى» .كان
رأهيم أقسى ما يمكن أن تتخيل؛ فقد أبغضوا التطبيق.

األم�ر املثري لالهتامم بالدرجة الكافية أن التطبي�ق كان حيوي خاصية وظيفية واحدة نالت
إعج�اب اجلمي�ع؛ ه�ي خاصية تعمل على متكني خمتبري التطبيق م�ن اإلبالغ ع�ن العيوب
وإرس�ال املالحظات إىل مطور التطبيق بس�هولة ،من داخل التطبيق مبارشة ،بدلاً من إرس�ال
بريد إلكرتوين أو إرفاق لقطات للشاشة .فبقدر ما أبغض اجلميع كل ما يتعلق هبذا املنتج ،فإن
هذه اخلاصية الوظيفية متكنت من نيل إعجاهبم مجي ًعا.
وهك�ذا ب�دأ اجلميع يطلبون منا هذا األمر« :إذا متكنتام من منحن�ا هذه اخلاصية الوظيفية،
فقد نتمكن من اس�تخدام هذا املنتج ،وإال عليكم أن تنسوا األمر بِر َّمته» .يف الوقت نفسه ،كنا
ن�رى أهن�م ال يفهمون ما نقوم ب�ه؛ إذ إن اهلدف من ه�ذا املنتج أن يكون بمثاب�ة منصة كاملة.
لي�س بإمكاننا أن نفصل منها إحدى اخلصائص ونس�تغني عن الباقي ،فإم�ا أن يتقبلوا املنصة
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بالكام�ل أو يرفضوه�ا ،وهنا باتت معضلتنا احلقيقية هي التوصل إىل اخلطوة التالية التي جيب
أن نخطوها.

أذك�ر أنه يف إح�دى الرشكات التي ذهبنا إليه�ا ،قيل لنا« :يبدو أنكام ش�ابان رائعان ح ًّقا،
إال أننا نعتقد أن نمط حياة الرشكات الناش�ئة هذا ال يناس�بكام ،لكن ال بأس؛ فلدينا وظائف
ش�اغرة تناس�بكام ،فإذا مل يكن لديكام مان�ع يف االنضامم إلينا وترك هذه الفك�رة جان ًبا ،يمكننا
مس�اعدتكام يف احلصول عىل وظيفتني والتطور فيهام ،أو عليكام نس�يان األمر بأكمله» .مل نكن
نعلم القرار الصائب الذي كان علينا اختاذه ،لكننا رأينا أنه ربام استطعنا أن نجرب مرة أخرى
ونميض بضعة أش�هر أخرى يف هذه التجربة لنرى ما س�يئول إليه األمر ،ثم نقرر ما نفعل عىل
هذا األساس.

لكن نفس الرأي كان يرتدد عىل مس�امعنا يف كل مرة« :املنتج س�يئ ،لكن جمموعة وظائف
إرسال املالحظات جيدة» .يف النهاية ،اقتنعنا هبذا الرأي وبدأنا نتساءل عام إذا كان املنتج ككل
مناس ًبا ح ًّقا أم ال ،وكيف يمكننا االستفادة من هذه اخلاصية التي نالت إعجاب اجلميع .فمن
حس�ن حظن�ا أننا تلقين�ا هذه التعليقات يف وق�ت مبكر قبل إهدار مزيد م�ن الوقت يف االجتاه
اخلاطئ.

وبدأنا التفكري بش�كل خمتلف نو ًعا ما وجتربة أش�ياء جديدة مشاهبة للفكرة ذاهتا .فأعددنا
أش�خاصا يمس�كون يف أيدهيم هبواتف وهيزوهنا ،فيأخذ اهلاتف لقطة
مقطع فيديو لطي ًفا ُيظهر
ً
نصا ويضغطون عىل زر اإلرس�ال ،لتصل بعدها املالحظات
من الشاش�ة برسعة ،ث�م يكتبون ًّ
أو تقري�ر العي�وب إىل مكان ما .حيث قمنا بنرش هذا الفيديو عىل «هاكر نيوز» ،وهو أحد أكرب
جمتمع�ات املطوري�ن اإللكرتونيني عىل مس�توى العامل ،فكانت ردة الفعل الت�ي تلقيناها رائعة
ح ًّقا ،صار اجلميع يقولون« :رائع ح ًّقا ،س�نجربه ،كم س�عره؟ ومن أصحاب هذا التطبيق؟»،
واألروع م�ن ذل�ك هو أن التعليق�ات كانت تأيت من جمموع�ة خمتلفة من املطوري�ن العامليني،
وليس�وا م�ن مرص أو أي بلد أو مكان آخر بعينه .هناك -على ما يبدو -جاذبية لتلك اخلاصية
بني املطورين عىل مستوى العامل.

وحينه�ا بدأن�ا نعتقد أننا مقبالن على أمر عظيم ،لذلك بدأنا خالل ع�ام  2013يف تطوير
نم�وذج أويل أو منتج باحل�د األدنى من اخلصائص التي حتقق رضا العميل ،مس�تعينني باملبلغ
الضئيل الذي حصلنا عليه من فالت سيكس البز ،أعتقد أنه مل يكن لدينا بالبنك حينها سوى
 1000دوالر فق�ط ،وكنا يف أش�د احلاجة إىل مزيد من التموي�ل لنحصل عىل الفرصة لتحقيق
يشء عظيم.
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بدأن�ا يف احلديث مع مس�تثمرين يف مرص ،أو باألحرى مجيع املس�تثمرين يف مرص ،إال أننا
مل نلق أي ترحيب من أي مس�تثمر منهم؛ إذ مل تكن لدهيم أي رغبة يف احلصول عىل املنتج ،أو
االقتناع بإمكانية نجاحه يف الس�وق ،أو أي رغبة يف إفس�اح املجال لش�باب يف مقتبل عمرهم،
وال أي يشء مم�ا س�بق .باختص�ار ،ر َف َضن�ا اجلمي�ع .كان األمر قاس� ًيا علينا .وهك�ذا ،يف ظل
ه�ذا الوض�ع الصعب ،مل يكن أمامنا س�وى بن�اء املنتج برسعة لنرى إذا كان س�يحظى باهتامم
املستخدمني ،إىل جانب إنفاق مبلغ الـ  1000دوالر الذي نمتلكه بحرص شديد.

وه�ذا م�ا قمنا ب�ه بالفع�ل؛ إذ أنش�أنا النم�وذج األويل برسعة ،م�ع حم�اكاة اخلاصية التي
هز
منتجا باحلد األدنى من اخلواص ،وال يتطلب س�وى ِّ
عرضناه�ا يف الفيدي�و بالضب�ط .كان ً
اهلاتف ،إدخال نص ،ثم إرس�ال بريد إلكرتوين للتطبيق أو املطور صاحب التطبيق ،وهذا كل
يشء!
هك�ذا أطلقنا هذا النموذج األويل يف ش�هر مارس من عام  ،2013ث�م عدنا لوضع املنتج
الفعلي عىل موقع هاكر نيوز ،وبدأ الناس يف التس�جيل فيه ،حيث س�جل يف املنتج حوايل مائة
رشك�ة ومط�ور فردي خالل األس�ابيع القليلة األوىل .كان من املدهش رؤي�ة هذا اإلقبال منذ
وق�ت مبك�ر وهذا االهتمام التلقائي من الناس من كل مكان ،وال س�يام بمنت�ج غري مكتمل،
وغري مصقول ،وغري مروج له.

ويف شهر إبريل من عام  ،2013حالفنا احلظ بالتقدم ملسابقة معهد ماساتشوستس ألفضل
خطة عمل عربية يف الدوحة بقطر .كانت مسابقة قوية جدًّ ا تضم حوايل  5000رشكة متقدمة
م�ن  21دول�ة عربية .وكانت املس�ابقة تش�مل مجيع أن�واع التقني�ات من تطبيق�ات للهواتف
اجلوال�ة ،وبرجمي�ات تعليمي�ة ،وألعاب ،وبرام�ج إلكرتونية ،وأدوات ،إىل جان�ب مجيع أنواع
املكونات املادية للحاسبُ ،مقدمة من آالف الرشكات الناشئة املتقدمة للمسابقة.
اجتزنا كل مراحل املسابقة .كانت بضعة أيام عصيبة ،لكن احلظ كان حليفنا وفزنا بجائزة
املرك�ز األول وش�يك بقيم�ة  50000دوالر ،والذي كان بمثابة خمرج رح�ب من مأزقنا .كان
مبل�غ ال�ـ 1000دوالر ،الذي كن�ا نحاول أن نحيا علي�ه ،ما يزال يف البنك؛ ليصير بني أيدينا
فج�أة أضع�اف هذا املبلغ مخسين مرة؛ مما كان بمثاب�ة دعم مايل كبري لنا ،متكن�ا من خالله من
تنفي�ذ خططن�ا وعدم االضطرار إىل الرتاجع؛ ناهيك عن كونه دليلاً قاط ًعا عىل أننا نقدم ش�ي ًئا
حافزا قو ًّيا عىل أقل تقدير،
أيضا .لقد كان هذا املبلغ ً
واعدً ا ح ًّقا ،إذ رأى آخرون هذه اإلمكانية ً
وداف ًعا لنا عىل العمل بمزيد من االجتهاد.
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كان من أروع ما يف األمر أن ترى جمموعة من كبار قيادات أفضل الرشكات التكنولوجية
مثل جوجل وفيسبوك وغريمها ،يقولون إن بإمكاهنم استخدام منتج مثل منتجنا؛ مما كان سب ًبا
إضاف ًّيا اللتزامنا أكثر من ذي قبل باالستمرار بعزيمة أكرب ،وإخراج املنتج بنحو أفضل.
هك�ذا ل�دى عودتنا إىل مصر ،كنا نبذل قص�ارى جهدنا ،ونس�ارع لبناء زخم ،ونس�ارع
للتطور عىل اجلبهات كافة .وأقل ما يقال عن هذه املرحلة إهنا كانت شائقة ومثمرة للغاية.

بعد مرور بضعة أشهر تقدمنا حلضور فعالية تكنولوجية كبرية يف سان فرانسيسكو ،حتمل
اس�م «موباي�ل بي�ت  ،Mobile Beat 2013 ،»2013وه�و جتم�ع كبري ملط�وري تطبيقات
مقصورا عىل املدعوي�ن فقط؛ إذ كان
اهلوات�ف اجلوال�ة من مجي�ع أنحاء العامل .وكان احلض�ور
ً
االختي�ار يقع كل ع�ام عىل مخس رشكات كأكثر الرشكات ابتكارية يف جمال تطبيقات اهلواتف
اجلوالة لعرض منتجاهتا عىل املنصة .وكانت أربع من الرشكات اخلمس من الواليات املتحدة
األمريكي�ة ،يف حني أننا كنا الرشكة الوحيدة التي وقع عليها االختيار من باقي دول العامل .ومل
يسبق اختيار أي رشكة أخرى من مرص أو إفريقيا يف هذه الفئة؛ لذلك كانت هذه الفعالية ذات
أمهية كبرية لنا ،فكنا نتطلع إليها.

كنا قد جهزنا كل يشء واجتهدنا ما وسعنا يف إعداد العرض التقديمي اخلاص بنا ،وطورنا
مجيع اخلصائص التي س�نعرضها يف الفعالية ،وكان أس�بوع واحد يفصلنا عن إطالق املنتج يف
الفعالي�ة ،وال�ذي س�يوافق يوم  10يوليو م�ن عام  ،2013وقب�ل بضعة أيام من ه�ذا التاريخ
خرج�ت مظاهرات  30يونيو احلاش�دة وم�ا صاحبها من اضطرابات سياس�ية بمرص ،و ُأ ِ
غلق
أيض�ا كانت مغلقة ،ومل نجد أي
كل يشء ي�وم الثالث من يوليو ،لنجد أن الس�فارة األمريكية ً
وسيلة للحصول عىل التأشريات للسفر إىل الواليات املتحدة ،كانت حلظة حزينة علينا مجي ًعا؛
ألننا كنا خططنا لكل يشء ،وكنا نرى هذا احلدث فرصة العمر بالنسبة إلينا.
لق�د بذلنا قصارى جهدنا لإلع�داد هلذه الفعالية؛ فقد كنا عىل وش�ك الوقوف عىل منصة
إح�دى كبرى الفعاليات اخلاصة باهلوات�ف اجلوالة عىل مس�توى العامل ،لنج�ذب انتباه نخبة
العاملين يف ه�ذا املج�ال .كنا متأهبني لعرض منتجن�ا بجميع خصائصه اجلدي�دة التي عكفنا
على العمل عليها بال كلل؛ وكان�ت تنتظرنا هناك صحافة ،ومس�تثمرون ،وخرباء يف املجال.
لقد كنا بأمس احلاجة إىل حضور ذلك احلدث يف تلك األثناء ،ومتكنا بالفعل من احلصول عىل
الدع�وة ،وكنا عىل أتم االس�تعداد للذه�اب إىل هناك؛ لذلك كان ما ح�دث فاج ًعا لنا ،كانت
إحدى تلك اللحظات التي تش�عر فيها بأن احلي�اة ظاملة .لقد قمنا بكل يشء كام ينبغي ،وبذلنا
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فل�م إذن تؤثر أحداث خارجة عن س�يطرتنا مت�ر هبا البالد على تقدم الرشكة
أقصى جهدن�اَ ،
ومستقبلها بالسلب؟

وانتهى بنا األمر إىل االتصال بصديق لنا يعيش يف س�ان فرانسيس�كو وس�ألناه عام إذا كان
بإمكان�ه متثيلن�ا يف الفعالية؛ حيث قلنا له« :إننا يف حاجة إىل مس�اعدتك؛ نحتاج منك الصعود
على املنصة وتقديم املنت�ج نياب ًة عنَّا أمام كل هؤالء الناس» .وحلس�ن احلظ ،وجدنا أنه رحب
هبذا األمر ،وفعل ما طلبناه منه بالتامم.
ق�دم صديقن�ا الع�رض التقديمي ،وأطلق املنت�ج بالفعل نيابة عنا؛ لذل�ك فإنني أعتقد أن
ال�درس الذي تعلمته هنا -كرائد أعامل -ه�و املحاولة الدائمة إلجياد مخَ رج ،مهام كان املوقف
حمب ًطا ،وقد تعلمنا من ذلك أن اإلحباطات جزء من العمل واحلياة.

كيف إذن وصلتم إىل وادي السيليكون ألول مرة؟
بع�د أس�ابيع قليل�ة ،اس�تقرت األم�ور يف مرص باحل�د ال�كايف ،فتمكنا م�ن احلصول عىل
تأشيراتنا ،وس�افرنا إىل وادي الس�يليكون ،واس�تقر بنا املقام هناك حوايل تسعة أشهر .كانت
تل�ك أوىل رحالتن�ا إىل هن�اك ،وكان هدفن�ا األول م�ن الس�فر إىل هن�اك ه�و مقابلة مس�ئويل
بع�ض الشركات الكبرية ،وزي�ادة فهمنا لكيفي�ة العمل معه�م ،ومواءمة منتجنا بام يتناس�ب
م�ع احتياجاهت�م .مل نك�ن نرغ�ب إال يف التأكد من أن منتجن�ا يالئم احتياجات الس�وق الذي
نري�د إطالق�ه فيه ،بام يضم م�ن رشكات كبرية أردنا التعاون معها .مل يك�ن خيفى علينا أن هذه
مش�كلة كبرية كنا نحاول حلها ،وكنا يف حاجة إىل ضامن أننا نتعامل مع األمور بش�كل س�ليم
منذ البداية.

بينام نحن هناك ،ورغم أن وادي السيليكون أشبه بشبكة مغلقة ،رأينا أننا لن نجد صعوبة
بالغ�ة يف إج�راء مقابالت مع مجيع الرشكات املوجودة هناك بمختلف أنواعها .فكتبنا رس�الة
بريد إلكرتوين وأرس�لناها دون س�ابق معرفة ،وكان مضموهنا األسايس« :مرح ًبا ،لقد طورنا
هذا املنتج الرائع ،ونريد مقابلتكم ملعرفة رأيكم فيه» .كنا نُخمن مجيع األشكال املحتملة لعنوان
نظرا ألننا مل نكن نعرف أي شخص هناك ،فكنا نرسل -عىل
الربيد اإللكرتوين لكل شخص؛ ً
س�بيل املثال -رس�الة إلكرتونية عىل عنوان بريد إلكرتوين نكتب فيه االس�م األول للشخص
مرة ،ومرة أخرى نرس�لها عىل عنوان بريد إلكرتوين نكتب فيه االس�م األول واألخري ،وثالثة
باالسم األول ثم نقطة ثم االسم األخري ،وكانت مجيع الرسائل ترسل عىل دروبوكس .وهكذا
ظللنا نخمن عناوين الربيد اإللكرتوين بمس�ئويل رشكات وادي السيليكون ،وإرسال رسائلنا
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اإللكرتونية عىل مجيع تراكيب عناوين الربيد اإللكرتوين املمكنة .وقد اس�تغرقت هذه العملية
بعضا من هذه الرس�ائل اإللكرتونية س�ينجح يف الوصول إىل بريد
وقتًا طويلاً  ،إال أننا رأينا أن ً
ش�خصا تقري ًبا ،ومل نتلق أي رد عىل اإلطالق،
األش�خاص املقصودين .فعلنا ذلك مع ثالثني
ً
مهتم» .وهكذا انقىض أسبوعان ونحن يف وادي السيليكون دون
وال حتى
«شكرا لكم ،لست اًّ
ً
إجراء مقابلة واحدة ،مل نكن نفعل ش�ي ًئا س�وى التخمني وإرس�ال الرس�ائل اإللكرتونية ،ثم
االنتظار ،لكن مل نتلق أية ردود.

أذك�ر أننا كنا متوجهين الجتامع مع أحد مستش�ارينا يف إحدى الشركات التكنولوجية،
والت�ي كان يعمل هب�ا ،حيث الحظنا قبل دخ�ول االجتامع مبارش ًة وجود شاش�ات تليفزيون
يف قاع�ة االس�تقبال تع�رض حمط�ة يس إن إن ،حي�ث يظهر عىل الشاش�ة عنوان كبير ،مفاده:
«م�اذا حيدث يف مرص؟» كان مجيع املوجودين يف املكت�ب مهتمني باألخبار ،وراحوا يطرحون
مجي�ع األس�ئلة التي يمكن أن ختطر عىل بالك .كان األم�ر صع ًبا؛ لذا مل يتمكن أحد بالطبع من
احلص�ول على مجيع اإلجابات الت�ي يريدها؛ لذا عندما أخربناهم أنن�ا من مرص ،حتولت مجيع
األنظار إلينا ،وبدءوا يس�ألوننا ويس�تمعون إلينا ،لقد كانوا يعتمدون علينا يف إيضاح املوقف
يف مصر ،وتقدي�م تفسير مرتابط هلم .بمج�رد قولنا :إننا م�ن مرص ،حظينا بانتباه أش�خاص
يش�بهون ه�ؤالء الذين مل يعريوا أي اهتامم لرس�ائلنا اإللكرتونية .فكرن�ا حينها يف الرجوع إىل
هؤالء األش�خاص الذين كنا نحاول مقابلتهم معتمدين عىل هذا االهتامم املفاجئ باألحداث
يف مرص؛ لذلك عاودنا مراس�لة مجيع هؤالء األش�خاص ،مع تغيري عن�وان الربيد اإللكرتوين
إىل «م�اذا حي�دث يف مرص؟» وأرس�لنا نف�س الرس�الة اإللكرتونية مع بع�ض التنقيح ،فكانت
فحواه�ا كالت�ايل« :من املرجح أنكم تتابع�ون األخبار ،واألحداث يف مصر تتصدر األخبار،
واألرجح أنكم ال تعلمون ش�ي ًئا عام حيدث هناك ،وربام نكون نحن الش�خصني الوحيدين يف
مؤخرا من مرص؛ لذلك إذا أردتم التعرف بدقة عىل ما حيدث يف
س�ان فرانسيس�كو اللذين أتيا
ً
مصر ،فيمكننا أن نحتيس معكم القهوة ونخربكم بام حيدث بالفعل هناك .وباملناس�بة ،نود أن
منتجا رائ ًع�ا يمكنكم االطالع عليه ،فام رأيك�م إذن؟» .وكان معدل
نُحيطك�م علًم�اً بأن لدينا ً
الردود أفضل إىل حد مذهل.

ب�دأ اجلمي�ع يف الرد عىل ه�ذه الرس�ائل اإللكرتونية ،والتقين�ا يف النهاية بكل من أرس�لنا
هلم الرس�الة اإللكرتونية .فالتقينا مع مس�ئويل دروبوكس ،وبنرتس�ت ،وفيس�بوك ،وآير يب إن
يب ،وس�ناب ش�ات ،وإيفرنوت ،وس�كوير ،وفيفو ،وجوجل ،ومجيع الرشكات التكنولوجية
الكبرى التي يمكن أن ختطر ببالك .ذهبن�ا إليهم وحتدثنا معهم ،وقدمنا هلم منتجنا ،وحصلنا
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أمورا مثري ًة لالهتامم بحق عام حيدث عندهم ،وكيف يمكننا تطوير
عىل آرائهم فيه ،وقد أدركنا ً
يشء خيدمهم إىل أقىص درجة.
درس�ا ق ِّيًم�اً آخ�ر لنا؛ فقبل ش�هرين فق�ط ،كان�ت األحداث يف مصر تعرقل
وكان ذل�ك ً
نم�و رشكتنا ،لكننا اس�تعنّا بنف�س تلك األحداث يف أخذ أول خطوة لن�ا مع جمموعة من أكرب
الشركات التكنولوجي�ة يف العامل واالقرتاب أكثر من أهداف نش�اطنا التج�اري .وبذلك فإن
ال�درس املس�تفاد هو أن علي�ك أن تتعلم -كرائد أعمال -أن ترى اليشء اإلجي�ايب يف املوقف
الس�لبي وتس�تغله لصاحلك ،وغال ًبا ما يتحول هذا املوقف السلبي لصاحلك بالفعل؛ لذا ،فإن
ذلك أحد أفضل املفاهيم التي نحاول تأصيلها لدى فريق العمل اخلاص بنا ،وهو كاآليت« :دع
األم�ور جتري يف أعنَّته�ا» .وما عليك إال إجياد الطريق ،والت�زام اإلجيابية ،واإلبداع ،والصرب،
ومهام حدث ،عليك أال تستسلم ،وإنني ألعتقد أن هذا هو السبب األسايس يف عدم احتياجنا
يف إنستابج إىل مبارشة كل التفاصيل الدقيقة بأنفسنا؛ ألننا نثق يف حتمل فريقنا املسئولية وقدرته
عىل اكتشاف األمور.

بدأن�ا ف�ور عودتن�ا يف جولتن�ا األوىل من مج�ع التموي�ل ،فجمعن�ا يف البداي�ة 300،000

دوالر من بضعة مس�تثمرين ،بعضهم من مرص والرشق األوس�ط يف حني كان قليل منهم من
كاليفورني�ا .ويف عام  ،2014بدأنا يف حتسين املنتج؛ إذ بدأنا نضي�ف له مزيدً ا من اخلصائص،
وأضفنا دعماً لنظام أندرويد ،وطورنا عد ًدا مهولاً من اخلصائص عىل أس�اس التعليقات التي
تلقيناه�ا واملحادث�ات الت�ي أجريناها مع مس�تخدمي منتجنا والرشكات الكبرى التي حتدثنا
معها .ومع هناية عام  ،2014كان لدينا منتج جيد فعل ًّيا.

______

 « فنح��ن نري��د تحطي��م األس��طورة الت��ي تدع��ي بأن��ه ال توجد
وال يمك��ن أن توجد ش��ركات ناش��ئة تقنية عظيمة م��ن الطراز
العالمي في مصر».
______

كيف متكنتم من تأمني متويالت مستثمري وادي السيليكون؟
أرباحا ،وذلك بعد
بنهاي�ة عام  ،2015ويف خالل عرشة أش�هر فقط ،باتت رشكتنا حتق�ق
ً
اس�تحداثنا نموذج االشتراك املدفوع ،ث�م تقدمنا بعدها بطلب لرشك�ة «واي كومبيناتور» أو
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«واي يس( »Y Combinator (YCيف وادي الس�يليكون ،وه�ي إحدى أفضل مرسعات
الرشكات التكنولوجية الناش�ئة عىل مس�توى العامل .ومتثل هذه الرشكة أرقى ش�بكة رشكات
ناشئة يف وادي السيليكون من حيث فئة الرشكات املنضوية حتت مظلتها .كام أهنا إحدى أنجح
رشكات االس�تثامر التقني عىل مس�توى العامل؛ حيث اس�تثمرت يف آير يب إن يب ،ودروبوكس،
وسترايب ،وعديد من الرشكات التكنولوجية بالغة النجاح .عىل الناحية األخرى ،متثل هذه
الرشكة رشيكًا قو ًّيا بام تقدمه من مساعدة يف توجيه ودعم الرشكات الناشئة التي تعمل معها.

وهك�ذا عملنا ضمن برنامج واي يس يف وادي الس�يليكون ملدة ثالثة أش�هر ،وقد حالفنا
احلظ بالعمل عن كثب مع س�ام ألتامن ،وهو رئيس جملس إدارة واي يس .كان مرش�دنا خالل
األش�هر الثالث�ة الت�ي أمضيناها هناك .كان علينا أن نمىض عدة س�اعات أس�بوع ًّيا معه ،وكنا
نتحدث عن كل ما يتعلق بنشاطنا التجاري ،بام يف ذلك املنتج ،ونظام التسعري ،واالسرتاتيجية،
وهيكل الفريق ،ومجع التمويل ،وكيفية جذب املستخدم ،وما إىل ذلك؛ ولذا كانت تلك خربة
تعليمية ال تقدر بثمن.

وخالل الفرتة التي عملنا فيها يف واي يس ،سنحت لنا الفرصة بلقاء مسئويل رشكة «أكسل
بارتنرز»  Accel Partnersيف يوم العرض التوضيحي ملنتجنا يف إبريل من عام  .2016وقد
أصبحت أكسل بارتنرز فيام بعد املستثمر الرئييس لدينا .والتقينا ريتش وونج ،املستثمر الوحيد
يف رشكة أتالس�يان منذ بداية تأسيس�ها ،وهي الرشكة التي طورت برناجمي جريا وبيتبوكيت.
علاوة عىل اس�تثامره يف موباب ، Mopubوأدم�وب  ،Admobوروفيو  ،Rovioوغريها
من الرشكات الناجحة األخرى التي تنضوي حتت مظلة أكسل .ومتثل إحدى أنجح رشكات
االس�تثامر عىل مستوى العامل؛ فهي إحدى أوىل املؤسسات التي استثمرت يف فيسبوك ،كام أهنا
من أكرب املس�تثمرين يف سلاك ،ودروبوكس ،وسوبرس�يل ،وغريها؛ لذلك فإن انضاممها إىل
جملس إدارتنا كان بمثابة دفعة كبرية بالنسبة لنا.
انبهرت كل من واي يس وأكسل بمنتجنا وفريقنا ،واسرتاتيجيتنا .وقد متكنا من مجع 1٫7

ملي�ون دوالر يف جول�ة واحدة فقط من أكس�ل وجمموعة من املس�تثمرين املمولني اآلخرين.
ومن�ذ ذل�ك احلني وحتى اآلن ،أي بعد مرور أكثر من ع�ام ونصف العام عىل ذلك ،نركز عىل
تطوير املنتج ،وتطوير فريق العمل ،والتوس�ع لنش�مل قطاع�ات اختصاصية أخرى ،وإجراء
مزي�د من التجارب ،ودمج مزيد من األس�اليب التس�ويقية يف املنت�ج ،ومجيع األمور األخرى
اخلاصة بنش�اطنا التجاري ،بحيث يمكننا القول إن كافة األمور تتحرك وفق املس�ار الصحيح

وتتطور بنحو جيد متا ًما.
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م��ا الس��بب الرئيس��ي وراء قرارك��م بالبق��اء يف مص��ر ب��دلاً م��ن االنتق��ال إىل وادي
السيليكون؟
لق�د كان�ت أمامن�ا بالتأكيد عديد من الفرص لتأس�يس الرشكة يف وادي الس�يليكون .كام
تلقين�ا عد ًدا من عروض االس�تحواذ من رشكات يف وادي الس�يليكون ،لكنن�ا رفضناها .كام
فرصا جذابة
تواف�رت لن�ا فرص أخرى لالنتق�ال إىل أماكن أخ�رى بالعامل ،ورغم أهنا كان�ت ً
ومغرية ،فإننا شعرنا بنوع من املسئولية إزاء البقاء يف مرص والعطاء للمجتمع الذي نشأنا فيه.
ال ش�ك أن الوض�ع يف مصر آنذاك كان صع ًب�ا ،وكان كثريون جدًّ ا من األش�خاص املتميزين
يغ�ادرون البالد ،لكنا ظللنا مؤمنني بأننا مدينون ألنفس�نا وملرص بما جيعلنا نلتزم باملكث فيها
لنكون مثالاً حُيتذى به بقصة نجاحنا التي سطرناها هنا يف مرص.

فنحن نريد حتطيم األسطورة التي تدعي بأنه ال يوجد وال يمكن أن يوجد رشكات ناشئة
تقني�ة عظيمة من الطراز العاملي يف مرص .خالل فرتة وجودنا يف وادي الس�يليكون ،حيث كنا
نلتقي مس�ئولني من رشكات مثل ليفت ،وس�اوند كالود ،وسناب شات ،وغريها ،أذكر أهنم
كانوا مبهورين بتلك التقنيات التي كانت تأيت من مرص أو من الرشق األوسط بوجه عام؛ إذا
مل يكونوا يتصورون وجود مثل هذه التكنولوجيا يف مرص ،أو وجود أشخاص أذكياء هناك.

ل�ذا فإنن�ا هنتم دائماً برتس�يخ صورة إنس�تابج يف األذهان عىل أهنا رشك�ة مرصية خالصة،
بنتها مواهب مرصية ،ونفخر بذلك .وعندما اس�تثمرت أكس�ل يف رشكتنا ،كان ذلك هو أول
استثامر هلا يف مرص ،وكذلك عندما استثمرت واي يس لدينا ،كان هذا هو االستثامر األول هلا
يف مرص .وهذا هو ما دفعنا لعدم مغادرة مرص واالستمرار هنا من خالل وجود املقر الرئييس
لنا بالقاهرة ،وهذا هو سبب أننا مل ننتقل من مرص وأن مقرنا الرئييس ما يزال هنا يف مرص .كام
أنه س�بب اس�تمرارنا يف احتضان ثقافتنا املرصية بدلاً من اهلروب منها ونس�ب رشكتنا لوادي
السيليكون.
______

 «إن مهمتنا هي بناء أول شركة ناشئة مصرية تزيد قيمتها على
الملي��ار دوالر .وه��و هدف مهول بال ش��ك ،ونح��ن مؤمنون بأنه
تحد جدير بأن نسعى إليه؛ وذلك ألنه شيء لم يسبق له مثيل».
ٍّ
______
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بعضا من
واليوم ،صارت هناك جمموعة من الرشكات الضخمة تستخدم منتجنا ،وتشمل ً
كثريا ،وال أزال أتعلم منه
أفضل الرشكات عىل مستوى العامل .كام أن لدينا فري ًقا قو ًّيا أفخر به ً
يو ًما بعد يوم ،كام أن لدينا جمموعة من املستثمرين الرائعني ،عالوة عىل أننا نحصل عىل متويل
جيد ،وبذلك فإننا نتطور عىل كافة األصعدة ،وثابتون عىل قيمنا األساسية ،ونحقق إنجازات
كل يوم.
إن مهمتن�ا ه�ي بناء أول رشكة ناش�ئة مرصية تزي�د قيمتها عىل امللي�ار دوالر ،وهو هدف
مهول بال شك ،ونحن مؤمنون بأنه حتدٍّ جدير بأن نسعى إليه ،وذلك ألنه يشء مل يسبق له مثيل
فوزا عظيماً للمجتم�ع التكنولوجي املرصي ومنظومة الرشكات
هنا يف مرص .وس�يكون ذلك ً
الناش�ئة ،إىل جان�ب إثباته ملا تتمتع ب�ه بالدنا ومنطقتنا من مواهب وق�درة عىل االبتكار ،وإننا
نأم�ل أن يك�ون ذلك بمثابة حافز للمزيد واملزيد من األش�خاص إىل الس�عي لتحقيق أهداف
مماثلة.
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يش�غل حممد ش�بيب منص�ب الرئيس التنفيذي لرشكت�ي جتول واملس�افر ،وتعمل كلتامها
ضمن جمموعة الطيار القابضة للس�فر .كام أس�س حممد ،قبل تأس�يس رشكتي جتول واملسافر،
رشكة س�يرتا ستايل ، CitraStyleوتوىل منصب رئيسها التنفيذي ،وهي عالمة جتارية عاملية
أيضا منص�ب الرئيس التنفيذي لـرشكة س�كر  .Sukarانضم
لألزياء اإلسلامية .كام ش�غل ً
حمم�د إىل موق�ع  Sukar.comيف أوائ�ل  ،2011وكان –حممد -عاملاً فاعًل�اً يف دفع عجلة
نج�اح الرشك�ة من حيث النمو وعل�و املكانة ،ووراء عملية اس�تحواذ «س�وق.كوم» ،التابعة
ألمازون ،عليها .منذ  2004حتى أوائل  ،2011قاد حممد فرق خدمة العمالء يف ماكينزي آند
كومباين يف مرشوعات حلس�اب جمموعة من رشكات قائمة فورتيش�ن  500ألكرب  500رشكة
أمريكية ،يف قطاعات اإلنرتنت ،واملال ،والتكنولوجيا ،واالتصاالت .عالوة عىل ذلك ،حممد
مدي�ر ذو خبرة دولية كبرية ،ولدي�ه خلفية قوية يف جمال استش�ارات تكنولوجي�ا املعلومات،
حيث عمل مع رشكات مثل ساب  ،SAPأكرب رشكة برجميات يف أوروبا .ومع اهتاممه الشديد
بالتكنولوجي�ا ،فإنه قارئ هنم ،له اهتاممات متنوعة مثل التقنيات املبتكرة ،فضلاً عن الغوص
البحري وتش�جيعه لفري�ق بايرن ميونيخ لكرة القدم .إنه ش�خصية ش�غوفة ومفعمة بالطاقة.
ويتح�دث اللغة العربي�ة ،واألملانية ،واإلنجليزية ،والفرنس�ية بطالقة .وق�د حصل حممد عىل
شهادة تعادل املاجستري يف إدارة األعامل من كلية كوبلنز إلدارة الرشكات يف أملانيا.
______

حدثنا قليلاً عن نشأتك.
لق�د ول�دت ونش�أت يف أملاني�ا .وعندما بلغ�ت الثانية عرشة ق�ررت االعتماد عىل نفيس
والدي ،وبدلاً من ذلك ،بحثت عن طرق ووس�ائل لالس�تقالل
والتوق�ف عن أخذ املال من
َّ
املادي .وأذكر أنني اشرتيت دراجة مستعملة من إعالن جريدة بحوايل أربعني «مارك» أملان ًّيا.

اس�تعملت ه�ذه الدراجة مل�دة ش�هر تقري ًبا ،ثم بعته�ا مقاب�ل « 70مارك» أملان ًّي�ا يف ذلك
الوق�ت .من هنا بدأ األمر؛ حيث اشتريت دراجتين وقتها ،واحدة لنفسي وأخرى ألبيعها.
وهك�ذا ب�دأت يف جتارة الدراج�ات بالدراجتني اللتني كنت اشترهيام بانتظ�ام؛ حيث أحتفظ
بواحدة وأبيع األخرى بسعر أعىل بكثري ،وبعد بيعي الدراجة الثالثة أو الرابعة يف شهر واحد،
بدأت يف جتميع الدراجات يف الفناء اخللفي ملنزلنا؛ ألن ذلك كان حيقق يل هامش ربح أفضل.
واس�تمررت عىل هذا اإليقاع ،وكانت األمور جتري جي�دً ا جدًّ ا ،مقارنة بأصدقائي الذين
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يف نفس عمري .ولكي أوضح لك األمر ،كان متوسط املرصوف الذي حيصل عليه أصدقائي
م�ن آبائهم يف ش�هر يرتاوح ما بني مخس�ة عرش إىل عرشي�ن «مارك» يف الش�هر كحد أقىص؛ يف
أرباحا تقدر بـ 200مارك أملاين يف املتوس�ط .وهكذا بدأ ش�غفي
الوقت الذي كنت أحقق فيه
ً
بمج�ال ري�ادة األعامل .ولطاملا كنت -وما زلت -أمتتع بس�مة ش�خصية نش�طة إىل أقىص حد
ممكن ،أال وهي حريص عىل تعلم أشياء جديدة وجتربتها ،كام أن ما كان يذكي محايس هو عادة
الق�راءة النهم�ة .مل يكن هناك إنرتنت يف ذلك الوقت؛ ل�ذا كان التليفزيون هو املصدر الوحيد
للمعلوم�ات ،إىل جان�ب الصحف والكتب .كنت أقرأ أي كتاب تق�ع عليه يدي .أعتقد أنني
كنت يف الصف السابع أو الثامن عندما أصبحت املتحدث الرسمي لصفي ،وهو األمر الذي
استمر حتى التخرج.

بعد فرتة قصرية من خترجي يف املدرس�ة ،صادفت مقالاً يتحدث عام يمكن للش�خص أن
يفعله بعد التخرج يف املدرسة .أذكر هذه املقالة التي تشري إىل موجة جديدة من جامعات إدارة
األعامل اخلاصة التي تقدم درجة معادلة لدرجة املاجس�تري يف إدارة األعامل يف أملانيا ،والتي ال
متحمس�ا جدًّ ا ،وحتديت نفيس وتقدمت
متيزا .كنت
ُيقبل فيها س�وى أذكى الطالب وأكثرهم ً
ً
بطلب .وحلسن احلظُ ،قبِلت بعد اجتيازي اختبارات قبول صعبة .شعرت وقتها بأن وجودي
عيل ،وأنه س�يكون يل نقطة انطالق بارزة؛ ذلك ألنك عندما حترض
يف ه�ذا امل�كان له أثر فاعل َّ
ٍ
ٍ
برناجمً�ا كهذا مع أفضل العقول واملواهب ،فإنه يضعك بالفعل عىل مس�ار خمتلف متا ًما ،وعىل
ٍ
متميز يف مسارك املهني.
منعطف رائع

خالل س�نوات نشأيت ،كنت حمظو ًظا دائماً بكوين واحدً ا من أفضل الطالب يف صفي ،وبام
ش�هد يل بأنني أحد أذكى الطالب يف مدرس�تي .ثم انتقلت إىل كلية إدارة األعامل ،ومنذ
كان ُي َ
اليوم األول ،أدركت أن معظم الطالب الس�تني يف صفي كانوا أكثر ذكاء مني .فش�د ذلك من
عض�دي بق�وة ،ودفعني للعمل بجد أكبر ألمتكن من التنافس والتفوق .كان أوليفر س�اموير
م�ن بين زمالئي يف الدراس�ة ،وهو مؤس�س رشك�ة روكي�ت إنرتن�ت Rocket Internet
عمالق�ة التجارة اإللكرتونية األملانية ورئيس�ها التنفيذي .كان رائد أعامل متفو ًقا ،ومن خالل
عدة حمادثات دارت بيننا ،ش�جعني ألكون رائد أعامل؛ فكان كل ذلك نقطة حتول حاس�مة يف
مساري املهني.
وبش�كل عام ،كنت حمظو ًظا ح ًّقا بنش�أيت يف أملانيا ومروري بما تعرضت له من جتارب يف
مراح�ل مبكرة م�ن حيايت .ومع ذلك ،فنش�أيت ابنًا لعائلة س�ورية ،وهم أقلي�ة يف دولة كبرية،
علي الكفاح من أجل العيش؛ إذ جيب أن حترص دائماً أن تكون أفضل من الس�كان
كان حيت�م َّ
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األصليين للبل�د لكي تنجح .ورغم أنن�ي ولدت يف أملانيا ،فإن ك�وين أجنب ًّيا ،وكوين خمتل ًفا يف
عيل ضغو ًطا إضافية من أجل إثبات نفيس بشكل مستمر.
الشكل قد فرضا َّ

بعد خترجي يف كلية إدارة األعامل ،عملت يف قس�م االستش�ارات لدى رشكة س�اب .بعد
مرور شهرين ،حتدثت مرة أخرى مع أوليفر سامفري ،وقد أخربين عن دار املزادات اإللكرتونية
الت�ي طورها ،وكيف أنه باع الرشكة نفس�ها بعد مائة يوم لرشك�ة إيباي .ففتح ذلك عيني عىل
أف�ق جدي�د .ألكون صاد ًقا مع�ك ،كان الدافع الرئييس يل يف ذلك الوق�ت هو النجاح املادي؛
ل�ذا فإن سماعي عن صفق�ة جتارية لرشكة جتعلك حتصل عىل ملي�وين دوالر يف ملح البرص أثار
اهتاممي بش�دة؛ ولذلك قررت االس�تقالة من ساب لبدء عميل اخلاص؛ فقد رأيت أن بإمكاين
أيضا أن أؤسس شي ًئا مماثلاً وأبيعه يف صفقة ختارج بمبلغ مهول.
أنا ً

فب�دأت بكتاب�ة خط�ة العمل .اس�تغرق األمر مني حوايل س�تة أش�هر إلكامهل�ا .تضمنت
اخلط�وات التالي�ة بناء فريق العم�ل ،معظمهم من املؤسسين للرشكة ،ث�م أمضيت بعد ذلك
جلم�ع ح�وايل  8ماليني مارك أملاين (ح�وايل  5ماليني دوالر) يف جولة التموي�ل األول َّية .وقد
اس�تولدنا نموذج عمل مش�ا ًهبا لرشكة أمريكية تس�مى فرتيكال نت  VerticalNetيف ذلك
الوق�ت .كان�ت فرتي�كال رائ�دة يف اس�تضافة بواب�ات املشتريات القائمة عىل نم�وذج تبادل
األعمال بني الرشكات ،وقد متتعت بنجاح هائل يف أواخر تس�عينيات القرن العرشين وأوائل
العقد األول من األلفينيات.
لذلك أطلقنا س�و ًقا متخصص�ة للتجارة بني الرشكات يف أوروبا م�ع الرتكيز عىل صناعة
البالس�تيك .واآلن ،إذ أنظ�ر إىل ال�وراء ،أدرك أن توقيتن�ا مل يكن مناس� ًبا للس�وق ،حيث كنا
كثريا عىل التكنولوجي�ا ،وإنام كنا نوج�ه كل تركيزنا عىل
مبكري�ن ع�ن الالزم ،ومل نكن نرك�ز ً
نموذجا عكس� ًّيا للمزاد العلني ،حي�ث كان البائعون -وليس
اجلوان�ب التجارية .لقد أنش�أنا
ً
املشترون -يعرضون األسعار التي كانوا عىل اس�تعداد لبيع سلعهم وخدماهتم هبا .كنا نعمل
يف س�وق ليس به س�وى عدد حمدود م�ن املوردين؛ مما يعن�ي أن املوردين كان�وا يتحكمون يف
األسعار ،ومن ثم ،مل ينجح مفهوم املزاد العكيس.

كنت يف الرابعة والعرشين من عمري يف ذلك الوقت .اس�تمر عميل عىل هذه الفكرة ملدة
سنة ونصف السنة ،حتى أدركت أن هذه الفكرة حمكوم عليها بالفشل .ويف الوقت ذاته تقريب ًا،
انفج�رت فقاع�ة اإلنرتن�ت األوىل يف أوائل ع�ام  .2001كان املس�تثمرون يش�عرون بالقلق،
وأصبح احلصول عىل التمويل أكثر صعوبة بش�كل كبري؛ لذا قررنا تصفية أعاملنا والعثور عىل
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صفقة ختارج مربحة .وبالفعل ،بعنا رشكتنا التقنية إىل أحد املس�تثمرين يف  11سبتمرب .2001
كنا حمظوظني ألننا خرجنا يف الوقت املناس�ب بطريقة س�ليمة ،بخلاف غرينا ممن تأثروا أكثر
هبذه الفقاعة ،وبدوامة االضطراب الس�يايس واالقتصادي العاملي الذي تبعها ذلك وأفلست
رشكاهتم أو أنشطتهم التجارية.

كنت أصغر األشخاص يف الرشكة ،وكنت عديم اخلربة متا ًما فيام خيص قيادة األشخاص.
لدي معتم�دً ا عىل ذايت ،وارتكبت كل األخطاء
قم�ت بعم�ل كل يشء لتطوير مهارات القيادة َّ
املمكن�ة .اليشء الوحيد الذي كنت أجيده رغم ذلك هو جعل األش�خاص يصطفون خلفي.
قادرا عىل حتميس الناس ،س�وا ًء كنت أحد أعضاء الفري�ق ،أو من املوردين ،أو
دائًم�اً م�ا كنت ً
العمالء ،إىل آخره .كانت هذه واحدة من نقاط قويت ،يف حني أدرك اآلن أنني مل أكن مس�تعدًّ ا
ألي يشء آخر.

بع�د ذل�ك ،قررت القيام ببعض األعمال احلرة مع الرشكات الناش�ئة .كذلك عملت مع
بع�ض الرشكات يف مرشوع�ات التحول التقن�ي ،وأخذين أحد هذه املرشوعات املس�تقلة إىل
ديب يف ع�ام  .2003وبالصدف�ة قابلت زميلاً س�اب ًقا م�ن جامعة إدارة األعمال يف فندق أبراج
اإلمارات يف ديب ،قال يل« :أنا أعمل حال ًّيا يف رشكة ماكينزي هنا يف ديب ،يف جمال االستشارات.
مل�اذا ال ت�أيت وتتقدم للحصول عىل وظيفة؟» كنت يف التاس�عة والعرشي�ن من عمري يف ذلك
الوقت ،وعىل وشك إمتام الثالثني.

خيارا يل .فلطاملا كنت
حتى تلك اللحظة ،مل أعترب ماكينزي أو جمال االستش�ارات عمو ًما ً
مجوحا مما تس�مح السمات التقليدية ملاكينزي .ومع
ش�خصا أكثر
مناس� ًبا لتلك الثقافة؛ كوين
ً
ً
ذل�ك ،اكتش�فت أنني وصل�ت إىل نقطة من حيايت جيب أن أس�عى فيها بنش�اط إلرغام نفيس
بلا كلل للتأقلم يف مؤسس�ة منظمة ،وإال لن تتاح يل الفرص�ة أبدً ا ألتعلم قواعد اللعبة .كنت
ألجت�اوز تل�ك املرحلة التي يمكنني فيها إثبات قدريت -بش�كل أس�ايس -على النمو يف إطار
ٍ
هي�كل مؤسسي قائ�م؛ ل�ذا ،خضت س�بع مقابلات توظيفي�ة ،وحصلت عىل ع�رض عمل

م�ن رشك�ة ماكينزي .بعد ذل�ك تزوجت وانتقل�ت إىل ديب يف عام  ،2004وب�دأت العمل يف
ماكين�زي ،وظلل�ت أعمل معهم لس�بعة أع�وام تقري ًبا ،قضي�ت منها عامني يف مؤسس�ة أحد
عمالء الرشكة يف أملانيا.
يف ماكين�زي ،كان تركيزي عىل رشكات االتص�االت ورشكات التقنيات العالية .يف هناية
عام  ،2010قررت ترك الرشكة والعودة إىل حياة الرشكات الناشئة .وما إن اختذت هذا القرار،
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وبالصدفة ،حتى تلقيت عىل الفور مكاملة من أحد املس�تثمرين يف رشكة ناش�ئة لألزياء يف ديب

تس�مى «سكر.كوم» .قالوا« :لقد استثمرنا يف رشكة جيدة التمويل .واملستثمرون األساسيون

فيه�ا من الرشق األوس�ط .والرشكة نس�خة م�ن ( »Gilt.comوهو موق�ع إلكرتوين ناجح
خمصص للتسوق عرب اإلنرتنت ،ونمط احلياة ،مقره الواليات املتحدة األمريكية).
______

 «كان��ت بالفع��ل فرصة فري��دة ومذهل��ة بحق لدرج��ة أدركت
معه��ا أن��ه ال يمكنني تفويتها .فلديك ش��ركة رائ��دة في هذا
المج��ال ،وتمتل��ك ما يكفي م��ن النقود ،ومن ثم لن يس��اورك
أبدا .هذا باإلضافة إلى ما تتمتع
القلق بشأن التمويل مرة أخرى ً
ب��ه من عالقات وخبرات كافية في المجال يمكنك االس��تفادة
منه��ا ،ولدي��ك ً
أيضا قوة ش��رائية هائلة تس��اعدك على العمل
بكفاءة عالية».
______

شخصا خريج نفس الكلية التي خترجت فيها ،وهو شاب
كان مؤسس موقع «سكر.كوم»
ً

أملاين تركي يدعى ساجيني يلشني يصغرين بعرش سنوات .وقد وصل بالرشكة إىل مستوى كانوا

يش�عرون فيه باحلاج�ة إىل مزيد من خربة أقدم يف فريق القيادة من أج�ل إدارة العملية وحتدي
كفاءهتا .وهكذا ش�اركت املؤس�س وتوليت منص�ب املدير التنفيذي للرشك�ة ،لتنمو مبيعاهتا
خالل عا ٍم واحد من  200ألف دوالر إىل  2مليون دوالر شهر ًّيا؛ ثم بيعت سكر لسوق.كوم.

مل تك�ن صفقة ختارج كبرية من ناحية املكس�ب املادي ،لك َّن الرؤية الت�ي كانت لدينا آنذاك أن

احتاملي�ة نج�اح مثل هذه األعامل أكرب بكثير إذا أصبحت جز ًءا من عالم�ة جتارية كربى مثل

سوق.كوم.

بالنس�بة يل ،كانت هذه جتربة جيدة لش�خص من خلفية استشارية توىل إدارة رشكة ناشئة،

وحوهل�ا إىل رشك�ة ناجحة ،ثم باعها بعد ع�ام ونصف فقط .لقد كانت تل�ك نقطة دخويل إىل
َّ
عامل الرشكات الناش�ئة يف الرشق األوس�ط .بعد ذلك ،جربت حظي مع ثالث رشكات ناشئة

صغرية ،حتى أتيحت يل الفرصة مع جتول.
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كيف دخلت جتول يف الصورة؟
يف  ،2015حتدث�ت مع جمموعة الطيار بش�أن تأس�يس أعامهلم على اإلنرتنت ،حيث تعترب
املجموعة أكرب وكالة سفريات يف منطقة الرشق األوسط ،باإلضافة إىل أهنا مسجلة يف بورصة
الري�اض ،كان�ت بالفعل رشكة كبرية ومزده�رة .ما رأيته يف ذلك الوقت أهنا وكالة س�فريات
كربى ،حتقق مبيعات س�نوية بقيمة  2٫5مليار دوالر ،وبال ش�ك أهنا واحدة من أكثر رشكات
نجاحا يف املنطقة ،إال أهنا مل تكن تستغل اإلنرتنت بعد.
السفر
ً
حت�ى ذل�ك الوق�ت ،كان�ت جمموعة الطي�ار تق�وم بأعامهلا عىل أس�س تقليدي�ة ،دون أية
استراتيجية تعتمد عىل اإلنرتنت .ناقش�ت معهم فكرة إضافة ذراع رقمية لنشاطهم التجاري
القائم ،وكلام دققت النظر أكثر ،أدركت أن هذه قد تكون فرصة العمر إلنشاء ما يسمى رشكة
تتجاوز قيمتها املليار دوالر.

كان�ت بالفع�ل فرصة فري�دة ومذهلة بحق لدرج�ة أدركت معها أن�ه ال يمكنني تفويتها.
فلدي�ك رشك�ة رائدة يف ه�ذا املجال ،ومتتلك ما يكفي من النقود ،ومن ثم لن يس�اورك القلق
بش�أن التمويل م�رة أخرى أبدً ا .هذا باإلضافة إىل ما تتمتع به م�ن عالقات وخربات كافية يف
أيضا قوة رشائية هائلة تس�اعدك عىل العمل بكفاءة
املج�ال يمكنك االس�تفادة منها ،ولدي�ك ً
عيل فعله هو بناء الفريق وبناء تقنية تفوق التقنيات املوجودة يف الس�وق
عالية؛ لذا كان كل ما َّ
قرارا ال حيتاج التفكري من حيث اإلمكانيات
وتوسيع نطاق هذا العمل .كانت بالفعل ما يشبه ً
اهلائلة التي ينطوي عليها هذا املرشوع .مل يكن األمر بحاجة إىل أقل قدر من التفكري من حيث
ما ينطوي عليه من إمكانات هائلة.
لكل هذه األس�باب ،كانت االحتامالت كلها لصاحلنا ،ففرص نجاح رشكة ناش�ئة قائمة
كثريا مما لو كان
عىل هذه اخلطة يف الرشق األوس�ط ،حلس�اب جمموعة رشكات ضخمة ،أعىل ً
عليك مثلاً احلصول عىل متويل من أحد أصحاب رءوس األموال االستثامرية.

واتفق�ت مع جمموع�ة الطيار عىل إطالق ه�ذه الرشكة يف إبري�ل  ،2015وهذه الرحلة يف
أغس�طس  .2015بدأ الفريق بثالثة أشخاص ،واليوم لدينا أكثر من  800شخص يعملون يف
أربعة بلدان ،وقد نمت مبيعات الرشكة من صفر يف عام  2015إىل  300مليون دوالر مبيعات
س�نوية يف عام  .2017كانت مغامرة ش�ائقة ،ونحن سعداء بالتقدم الذي أحرزناه حتى اآلن،
رغ�م إدراكن�ا أنن�ا مازلنا يف البداية .وهدفنا هو أن نُش�كل رشكتنا بحيث تصبح رشكة ناش�ئة
كربى بقيمة تتخطى املليون دوالر ،ومثل هذا اإلنجاز فريد يف منطقة الرشق األوسط وشامل
إفريقيا ،رغم أن أمامنا مهمة صعبة بالتأكيد لتحقيق ذلك.

202

ستارت أب عربية

بدءا من الوق��ت الذي اتخذت فيه الق��رار بتويل إدارة
حدثن��ا أكرث عن ه��ذه الرحلة ً
هذا املشروع وصولاً إىل ما حققته اليوم.
عندم�ا اتفقت مع املالك الس�عوديني عىل تأس�يس ه�ذا املرشوع ،كان التح�دي األول يف
األساس هو كيفية البدء؛ إذ( :أ) مل تكن لدي خربة يف جمال السفريات( .ب) كنت يف األربعني
م�ن عمري يف ذلك الوقت؛ مما يعني أن�ه كان لدي جتربة كافية يف احلياة والعمل لفهم ومعرفة
األش�ياء التي أجيدها واألشياء التي ال أجيدها .وكان ذلك اإلدراك حاسماً بالنسبة يل؛ وذلك
ألنك كرائد أعامل من املهم أن تفهم نقاط قوتك وضعفك ،بام فيها حدود قدراتك.

كون�ك رائ�د أعامل ،عادة ما ترغ�ب يف التحكم يف كل يشء ،وأن تك�ون أنت القائد لكل
يشء؛ وتأب�ى التخلي عن الس�يطرة على األش�ياء ،وهكذا .عىل مر الس�نني أدرك�ت أن هناك
عيل التوق�ف ،وإلقاء نظ�رة جادة إىل
ً
أش�خاصا أفض�ل من�ي يف القيام بأش�ياء معينة؛ ل�ذا كان َّ
نفيس وس�ؤال نفيس« :ما األشياء التي أمتيز فيها؟» بالتأكيد لدي شهادة قوية يف جمال األعامل،
باإلضاف�ة إىل معرفة كبرية بالتكنولوجيا اكتس�بتها بنفيس .فقد قم�ت ببناء أول جهاز كمبيوتر
متواف�ق م�ع نظ�ام نش�غيل آي يب إم وأنا يف عم�ر الثانية عشرة فقط ،وقم�ت بربجمة كل يشء
بنفيس ،كام طورت قواعد البيانات وبعتها من أجل اإلنفاق عىل دراستي اجلامعية.
خبريا يف التكنولوجيا؛ بل أفهمها من منظور اسرتاتيجي،
ومع ذلك ،أقررت بأنني لس�ت ً
م�ن ناحي�ة ماهية االكتش�اف التايل وكيفية االس�تفادة من�ه بأكثر الطرق فاعلية ،لكنني لس�ت
ش�خصا بار ًعا يف التكنولوجيا .كام أنني ال أجيد املس�ائل املتعلقة ب�اإلدارة املالية للرشكات أو
ً
األمور املحاس�بية ،وبالتأكيد ال أجيد تس�ويق العالمات التجارية التقليدي ولس�ت حمرت ًفا يف
التس�ويق املعتم�د عىل األداء .لدي بالفعل بعض األفكار اجلي�دة عن بعض األمور ،لكن هذا
لدي
ال يعني أنني مبدع بش�كل استثنائي لتيسري امليض لألمام .عىل اجلانب اآلخر ،أدركت أن ّ
مهارة اس�تثنائية يف العثور عىل جمموعة من األش�خاص املذهلني وجعلهم يعملون م ًعا يف بناء
ثقافة متكنهم من تقديم أفضل ما لدهيم وجتاوز حدود قدراهتم.
لذا ،وعىل مر الس�نني ،أدركت األمر الذي أمتيز فيه ،فركزت عليه يف كل رشكايت الناشئة،
حيث عملت عىل تعيني األش�خاص املناس�بني يف األماكن املناس�بة ،كام متكنت من بناء شبكة
قوية من األش�خاص الذي�ن يريدون العمل معي أينام ذهبت .أعتق�د أن هذا األمر لعب معي
مهم جدًّ ا حتى اليوم.
دورا حمور ًّيا يف األيام األوىل من جتول ،وما زال اًّ
ً
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______

لدي مه��ارة اس��تثنائية في العثور عل��ى مجموعة
 «أدرك��ت أن
َّ
معا ف��ي بناء
م��ن األش��خاص المذهلي��ن وجعلهم يعمل��ون ً
ثقافة تمكنه��م من تقديم أفضل ما لديه��م وتجاوز حدود
قدراتهم».
______

أيضا .فكيف حدث هذا؟
أنت تدير موقع املسافر ً
عندما تناقش�ت يف  2015مع جمموعة الطيار حول بناء وكالة سفريات هلم عرب اإلنرتنت،
كانوا قد اس�تحوذوا للتو عىل موقع إلكرتوين س�عودي للس�فريات يس�مى املس�افر .يف ذلك
الوق�ت كانت مبيعات املوقع الس�نوية تقدر بـ 20ملي�ون دوالر ،وبالنظر إىل الوراء ،أدرك أن
الطيار قد اس�تحوذت عىل هذه الرشكة لسببني ،أوهلام :وجود فرصة يف االستحواذ عىل حصة
األغلبية يف رشكة ناش�ئة واعدة ونامية يف الس�عودية؛ وأما السبب الثاين فهو أهنم كانوا بحاجة
إىل وضع خطة احتياطية يف حالة فشيل معهم.

بعد ذلك ،رأوا أنني يف خالل أربعة أشهر فقط متكنت من بناء املنصة مع فريقي ،ورسعان
م�ا أطلقناه�ا ووس�عنا نطاقها؛ لذا طلب�وا مني يف بداية ع�ام  2016أن أت�وىل العمل يف رشكة
أيضا ،بنف�س جمموع�ة التقني�ات واألدوات التس�ويقية التي كنت
املس�افر ،وأن أدي�ر املوق�ع ً
أعمل هبا يف جتول .وهكذا دجمنا املس�افر يف منصة التكنولوجيا خاصتنا ،لكننا أبقينا العالمتني
التجاريتين منفصلتني .لدينا اآلن استراتيجية لعالمتني جتاريتني تعملان حتت مظلة واحدة
نطل�ق عليها وحدة أعمال الطيار االستراتيجية اإللكرتونية .ونعمل على موضعة العالمتني
التجاريتين بحي�ث ترك�زان بزاوية  180درجة على قطاعات خمتلفة من الس�وق .وقد حققنا
مبيعات إمجالية بقيمة تفوق  300مليون دوالر ،املبلغ الذي سبق أن أرشت إليه لعام .2017

ما أهم اإلجنازات التي حققتها حتى اآلن؟
اإلنج�از ال�ذي عليك أن تنظر إليه يف مثل ه�ذا املجال هو أن تبدأ العم�ل الفعيل بإطالق
مثريا جدًّ ا ،خاصة أننا أطلقنا منصتنا يف فرتة ال تزيد عىل أربعة أش�هر.
املنصة .كان ذلك ش�ي ًئا ً
مل يكن لدينا أي خلفية يف جمال الس�فر ،وكان علينا أن نكتش�ف األمور بينام نميض ،كان جيب
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مستقرا ،وأال حتدث أية أعطال.
أن نكون حريصني عىل نجاح األمور ،وأن يكون كل يشء
ًّ

أما اإلنجاز الثاين ،فهو عندما حتقق عد ًدا
صحيحا من احلجوزات ،مثل  100عملية حجز
ً
يف اليوم ،ثم  1000وما إىل ذلك ،إىل أن جاء وقت أهم اإلنجازات حتى اآلن؛ وهو نمو قيمة
الرشك�ة من صف�ر إىل مائة مليون دوالر ،وهو ما مل حتققه عدي�د من الرشكات يف املنطقة حتى
اآلن.
أم�ا اإلنج�از ال�ذي نتطلع إليه اآلن فه�و كيفية نمو قيم�ة الرشكة م�ن  300مليون دوالر
اليوم إىل  500مليون دوالر .فبمجرد أن تصل إىل  500مليون دوالر ينبغي عليك االستعداد
لتخط�ي قيم�ة رشكتك الصاع�دة املليار دوالر .أم�ا اخلطوة األخرية الت�ي أعتربها ذات أمهية
أرباحا.
مهم فهي أن حتقق الرشكة
كبرية ،وستكون
ً
ً
إنجازا اًّ

ه��ل تريد تق��دمي أية نصائح فيما يخص تأس��يس ش��ركة بتمويل ش��خصي حمدود
وجمع التمويل؟
فيام يتعلق بتأس�يس الرشكات بتمويل ش�خيص حمدود أو مجع متويل من املس�تثمرين ،فأنا
أيضا .يف بعض األحي�ان قد يكون
أؤي�د كليهما ،ولك�ن األمر يعتمد على الوضع والطم�وح ً
العمل بتمويل شخيص حمدود منطق ًّيا ،وأحيانًا ال يكون كذلك .كام أن األمر يقرتن ببيان تقييم
لتوك
خماطر ،اعتام ًدا عىل الظروف التي تكون فيها .عندما تكون -عىل س�بيل املثالُ -م
تخرجا ِّ
ً
يف اجلامعة ،فربام يكون بإمكانك تأس�يس رشكة ناش�ئة بتمويل ش�خيص حمدود؛ فلربام تكون
كثريا لإلبحار بحرية والتعلم
غري مك َّبل ِّ
بأي §التزامات مادية كبرية ،ولربام لديك فرصة أكرب ً
من أخطائك.
كثريا ،إذا كنت -عىل س�بيل املثال -يف األربعني من عم�رك ،ولديك عائلة
خيتل�ف األم�ر ً
ٍ
أنت مس�ئول عنه�ا ،ولديك طفل أو اثنان أو ثالث�ة ،فبيان تقييم املخاطر لدي�ك حينئذ يكون
كثريا .ويف هذه احلالة ،أرى أنه س�يتعني عليك مجع متويل من أجل تأمني معيش�تك إذا مل
خمتل ًفا ً
يكن لديك أي مصدر دخل احتياطي.

الشيء اآلخ�ر ال�ذي ينبغي أخ�ذه يف االعتبار هو ن�وع الرشكة واملجال ال�ذي تتخصص
في�ه .فما احتاملية نج�اح رشكة تعمل يف جمال يتطلب اس�تثامرات ضخمة ،لك�ن ليس لدهيا ما
ٍ
رصح
يكفي من أموال؟ بالتأكيد فرص نجاحها ليست كبرية .عادةً ،إذا كنت ترغب يف إنشاء
كبري ح ًّقا ،فمن الرضورة بمكان مجع متويالت بأرسع وقت كي تتمكن من الرتكيز عىل إنش�اء
كثريا م�ن الطاقة يف التفكري يف كيفية البقاء،
الرشك�ة .فحين ال يكون لديك متويل ،فإنك هتدر ً
وهذا بالتأكيد يشتت االنتباه.
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ما وجهة نظرك العامة بشأن التوظيف والثقافة؟
بوصف�ي مؤس�س الرشكة ورئيس�ها التنفيذي ،فإن الرتكيز عىل تش�كيل الفريق املناس�ب
وبنائه مها أهم أولويايت .ربام أس�تثمر  % 80من وقتي يف مس�ائل متعلقة بفريق العمل ،س�واء
توجيها ،أو ببس�اطة يف تناول الغداء مع أعضاء فريقي املس�تجدين عىل سبيل املثال؛
توظي ًفا أو
ً
وذل�ك من أجل إثارة محاس�تهم جتاه الرشكة ،وفهم مش�كالهتم والتحدي�ات التي يواجهوهنا
بنحو أفضل ،إلخ .أعتقد أن هذا مهم للغاية ،وعليك بناء ثقافة الرشكة بنفس�ك؛ فام من أحد
آخر مس�ئول عن ذلك .بالتأكيد ،يظهر آخرون يف الصورة ويس�اعدونك ويتعاونون معك يف
البناء ،ولكن كونك رائد أعامل ،أنت من جيب عليه تأسيس البيئة العامة للرشكة.

حدثنا عن وجهة نظرك يف التسويق والتمييز التجاري.
باإلضافة إىل رفع معدل زيارات املستخدمني للموقع ،وأساليب جذب العمالء التقليدية،
وجدت أن مفتاح الفاعلية يف التسويق عىل املدى الطويل ،هو بناء عالقة عاطفية مع العمالء.
كثريا يف التمييز التجاري وبناء عالمة جتارية مثرية وعاطفية
وللقيام بذلك ،فإننا نركز ونستثمر ً
يرتدد صداها بني الناس بشكل أكثر عم ًقا .ففي عامل اليوم ،ال حيمل الناس وال ًء ألي رشكة أو
منت�ج ،ب�ل ينمو لدهيم هذا الوالء عندما تربطهم رابطة عاطفية جتاه عالمتهم التجارية ،عندما
يتامهون معها ومع ما متثله.
كثيرا عن غريه�ا من العالم�ات التجارية
إلي�ك رشك�ة أبل ،عىل س�بيل املث�ال ،ال تتميز
ً
األخرى يف الس�وق من حيث التكنولوجيا واألسعار ،لكن ما تتمتع به ح ًّقا هو والء عمالئها
تكرارا ،ناسين أخطاء
املذهل لعالمتهم التجارية؛ ونتيجة لذلك ،يعود نفس العمالء للرشكة
ً
الرشكة وعافني عنها ،ويرجع ذلك إىل اسرتاتيجية الرشكة العبقرية يف التمييز التجاري.

أما التحدي الكبري الذي تواجهه الرشكات الناشئة فهو أن مزايا التمييز التجاري ال تظهر
إال بعد عام أو عامني .هناك استثامر كبري يتم دفعه مقد ًما وال جتنى ثامره إال بعد وقت؛ لذا من
واضحا للغاية بش�أن االستراتيجية التي تتبعها،
أجل اتِّباع هذا النهج ،يتعني عليك أن تكون
ً
باإلضاف�ة إىل حاجت�ك إىل التواف�ق م�ع جملس إدارتك واملس�تثمرين لديك .جي�ب أن يفهموا
أنك بينام تعمل عىل دفع حركة زيارات املس�تخدمني عىل املوقع وتفاعلهم ،فإنك تبني عالمة
جتارية أو صورة ذهنية يف ذهن املستهلك ،والتي يمكن أن ترسخ يف ذهنه؛ مما جيعلك تكتسب
العمالء دون احلاجة إىل االستثامر املستمر يف التسويق .من الواضح أن هذه االسرتاتيجية جيب
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أن تسري جن ًبا إىل جنب مع األساليب املجربة األخرى يف التسويق وخدمة العمالء ،مثل إدارة
قيمة العميل الدائمة ،وإدارة عالقات العمالء ،إىل آخره.
______

 «أعتقد أنه ال غنى ألي مؤس��س ومدير تنفيذي لش��ركة ناش��ئة
باإلضاف��ة إل��ى اإلدارة العلي��ا بش��كل عام -عن خب��رة عمليةلبع��ض الوقت ف��ي خدمة العمالء .رد على بع��ض المكالمات،
واستمع إلى تسجيالت المكالمات ،وافهم مشكالت العمالء،
وانظر كيف يتفاعل فريق خدمة العمالء مع العمالء».
______

ه��ل هن��اك أي��ة ممارس��ات جي��دة ترغ��ب يف مش��اركتها معن��ا فيما يخ��ص خدمة
العمالء؟
أعتقد أنه ال غنى ألي مؤس�س ومدير تنفيذي لرشكة ناش�ئة -باإلضافة إىل اإلدارة العليا
بش�كل ع�ام -عن خربة عملي�ة لبعض الوق�ت يف خدمة العملاء .رد عىل بع�ض املكاملات،
واستمع إىل تسجيالت املكاملات ،وافهم مشكالت العمالء ،وانظر كيف يتفاعل فريق خدمة
العمالء مع العمالء .كنت أقرأ فعل ًّيا مئات الرس�ائل اإللكرتونية اخلاصة بإدارة دعم العمالء
وردود فريق�ي يف كل أس�بوع؛ وه�و األمر الذي يس�اعدين يف توجيه فريق�ي لتجاوز توقعات
العمالء ،هبدف رفع جودة اخلدمة وزيادة ثقة العمالء بنا ووالئهم لنا.

ما أهم مصدر للتعلم بالنسبة إليك؟
إن�ه مل�ن املثري لالهتامم أن نرى كي�ف ُبنيت رشكة مثل أمازون وأب�ل ،وكيف ُبنيت ثقافتها
بنحو يدور حول املستخدمني ،واملنتجات ،واالبتكار ،وأحاول أن أتعلم بقدر املستطاع ،وأن
أتع�رف عىل كيفية بناء اهليكل التنظيمي واألس�اليب التي تس�تخدمها القي�ادة من أجل حتفيز
االبتكار والرتكيز عىل العمالء.
أيضا إىل قادة السوق العاملي مثل :بوكينج أو إكسبيديا .أحب
يف جمال عميل احلايل ،أتطلع ً
االجتماع مع كبار مس�ئوليها من أج�ل فهم طريقة تفكريهم يف االجتاهات احلالية يف الس�وق،
وكيف يفكرون يف اجتاهات هذا املجال املتغرية ،سلوك املستهلكني وما إىل ذلك .إن هذا األمر
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أفكارا كاشفة عديد ًة حول كيفية تنظيم مؤسستك.
يمنحك
ً

أيض�ا بش�كل كبري من املؤمت�رات التي أحرضه�ا ،حيث ألتق�ي بالزمالء وممثيل
اس�تفدت ً
عاملقة الرشكات الناش�ئة؛ لقد س�اعدوين يف طرح ٍ
كثري من األس�ئلة عن األش�ياء التي أفعلها
داخ�ل الرشكة ،وهو م�ا يفتح عينيك عىل التفكير خارج نطاق منطقة راحت�ك ،لتتمكن بعد
أيضا.
ذلك من تنفيذ هذه االسرتاتيجيات يف مؤسستك ً

اذكر بعض الطرق التي ميكن لرواد األعمال رد اجلميل بها؟
هناك ثالثة أشياء يمكن أن يفعلها رواد األعامل يف هذا النطاق ،أوهلا هو النصح واإلرشاد.
متمرس�ا يف جمال األعامل يف رشكة كربى ،فأعتقد أن هناك مس�ئولية واقعة عىل
خبريا
ً
إذا كنت ً
عاتق�ك وهي دع�م رواد األعامل الش�باب اآلخرين من خلال تقديم نصائ�ح صحيحة عىل
األقل .أما اليشء الثاين فهو الدعم االس�تثامري ،أو مس�اعدهتم يف جذب االستثامرات ،أو أن
يصب�ح رواد األعمال أعضاء يف جملس اإلدارة ،أو يعملون كمستش�ارين للرشكات الناش�ئة،
ث�م يس�اعدون بعد ذل�ك يف عملية مج�ع التمويل .الشيء الثالث ه�و حماولة تطوي�ر جمموعة
املواه�ب املوجودة يف بالد الش�ام ،واململكة العربية الس�عودية ،والبحري�ن ،و ُعامن ،وغريها.
ويمكن القيام بذلك عن طريق املشاركة يف الفعاليات اخلاصة بتثقيف الشباب اخلرجيني اجلدد
والطالب ،وتوظيف أصحاب املواهب والقدرة عىل تطوير أنفسهم.

ما تطلعاتك املستقبلية لشركاتك؟
هدفن�ا أن نكون العالمة التجارية األوىل فيام يتعلق باملس�افرين من ويف الرشق األوس�ط.
نحاول الرتكيز عىل احتياجات املس�افرين املحلية يف هذه املنطقة من العامل ،وهي االحتياجات
التي ختتلف -إىل حد ما -عن احتياجات املسافرين يف أوروبا والواليات املتحدة؛ لذا يتطلب
وهنجا خمتل ًفا ،وهذا هو حمور تركيزنا األسايس خالل السنتني أو الثالث سنوات
تفكريا
األمر
ً
ً
القادمة؛ من أجل تطوير جتربة املستخدم واملنتجات التي تلبي هذه االحتياجات املختلفة.

م�ن املجاالت األخرى التي ندرس�ها بش�كل متزايد س�فر املس�لمني حول أرج�اء العامل،
وهذا يتجاوز الرشق األوس�ط عند النظر إىل التعداد الس�كاين .نحن نتحدث هنا عن ملياري
مسلم يف مجيع أنحاء العامل ،وحتى اآلن ال توجد عالمة جتارية عاملية واحدة تلبي االحتياجات
اخلاصة للمسافرين املسلمني.
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أم�ا من حي�ث الرتكيز اإلقليمي ،فس�نركز أكثر على اململكة العربية الس�عودية ،وكذلك
التوسع يف مجيع أنحاء املنطقة .بدأنا يف منطقة اخلليج ،وسنتوسع إىل دول أخرى خالل العامني
أو األعوام الثالثة القادمة ،وربام تبدأ رحلة التوسع بمرص من بداية العام القادم ،ثم ننتقل إىل
دول أخ�رى؛ اعتام ًدا عىل طريق�ة تعاملنا مع الوضع والتوقعات االقتصادية الراهنة ،س�يكون
أم�را نتطل�ع إىل الدخول فيه بالتأكي�د .وهدفنا الرئيسي هو جعل العالمتين التجاريتني
ه�ذا ً
لـ«جت�ول» و«املس�افر» عالمتين جتاريتني إجيابيتني تقف�ان عىل أرض صلبة خلال العامني أو
األعوام الثالثة التالية ،بأقىص حد.
الشيء اآلخر الذي أحرص عليه جدًّ ا هو إثبات قدرتنا يف الرشق األوس�ط عىل تأس�يس
رشك�ة ناش�ئة مربحة تتخط�ى قيمتها املليار دوالر من األلف إىل الي�اء يف غضون من مخس إىل
س�بع س�نوات فقط .ونح�ن اآلن نتقدم بمع�دل جيد عىل هذا املس�ار ،لكن اجل�زء األكرب من
العمل اجلاد ما يزال أمامنا ،ونحن يف الطريق إليه .إننا نقرتب من ذلك اإلنجاز.
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س�ارة ع�امل زاده هي الرشيك املؤس�س لرشك�ة ديزاينر  ،24ورئيس�ها التنفيذي الس�ابق؛
وديزاين�ر  24هي رشك�ة تقنية خمتصة باألزياء مقرها ديب ،وهتدف إلح�داث ثورة يف جمال بيع
التجزئة يف الرشق األوس�ط ،وذلك من خالل توفري آالف الفساتني واإلكسسوارات الفاخرة
من أرقى بيوت األزياء العاملية لإلجيار بجزء بس�يط من س�عر بيعها بالتجزئة .ش�غلت س�ارة
منصب نائب رئيس جملس إدارة تداول النفط بمؤسسة مورجان ستانيل ،قبل تأسيسها لرشكة
ديزاين�ر  .24وه�ي حاصل�ة عىل بكالوريوس عل�وم يف الرياضيات من جامع�ة جورج تاون،
وماجستري يف إدارة األعامل من كلية كولومبيا إلدارة األعامل يف نيويورك ،حيث نشأت.
______

حدثينا عن حياتك الشخصية.
أنا إيرانية ،نش�أت شمايل نيويورك؛ إذ أتى والداي يف األس�اس من إيران ألجل دراساهتام
العليا ،لتندلع بعدها احلرب بني إيران والعراق؛ مما دفعنا إىل البقاء يف أمريكا.

كان لنش�أيت كمهاج�رة يف الواليات املتحدة ترجع أصوهلا إىل الرشق األوس�ط بالغ األثر
عىل حيايت .ال يكون األمر سهلاً أبدً ا إذا كانت عائلتك من مهاجري اجليل األول ،خاصة قبل
أن حيول عرص القدرة االتصالية مفهوم املواطن العاملي بالكامل.
لطاملا كنت عىل استعداد للرتاجع خطوات للوراء من أجل التقدم لألمام .لقد شهدت ما
واجهه والداي من حتديات ،وكانت عائلتي تركز دائماً عىل العمل اجلاد وبذل قصارى جهدك
شخصا حمظو ًظا
يف كل ما تقوم به ،برصف النظر عن ظروفك املعيشية .ومع ذلك ،لطاملا كنت
ً
ٍ
ش�خص مسلك خمتلف يسلكه يف احلياة ،وعليك دائماً أن تبذل أقىص ما بإمكانك
جدًّ ا .فلكل
بام بني يديك ومتيض قد ًما.

لق�د غرس َّيف منذ صغري مفهوم أخالقيات العم�ل الصارمة وقوة الدافع .كانت والديت
دائماً ترفع س�قف توقعاهت�ا ،فيام كان والدي جيد متعة حقيقي�ة يف التغلب عىل التحديات؛ فقد
حريصا عىل حضوري املسابقات اخلاصة بطالبه يف اجلامعة؛ وكان يعطيني نفس األسئلة
كان
ً
التي يتس�لموهنا ،مع تش�جيعي عىل حلها؛ ورغم أنني –برصاحة -ال أذكر ما إذا كنت أمتكن
من حلها فعلاً  ،إال أن هذه التجربة كان هلا دور مهم يف تشكيل تفكريي.

مل أظ�ن أبدً ا أن هناك هد ًفا أصغر من الالزم أو أكرب من الالزم؛ ففي مجيع األحوال عليك
أن تبذل قصارى جهدك إىل أن تصل إىل اخلطوة التالية ،ثم تستمر يف مضيك .فهذه هي احلياة.
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كنت طالبة نش�يطة للغاية يف املدرسة ،فكنت أنخرط يف األنشطة الالصفية ،وكنت أعمل
خ�ارج املدرس�ة حتى أمتكن من االس�تقالل بذايت .فق�د بدأت العمل يف س�ن صغرية؛ حيث
عمل�ت أولاً يف جتارة التجزئة قبل مرحلة املراهقة ،ثم عملت مدرس�ة إعداد الختبار الكفاءة
الدراس�ية يف الرياضي�ات؛ بعد ذلك حصلت عىل منحة لدراس�ة الرياضي�ات بجامعة جورج
تاون.

ِ
عملت بها بعد اجلامعة؟
ماذا كانت أول وظيفة
انتقل�ت إىل مدين�ة نيويورك بعد خترجي م�ن جامعة جورج تاون ،حي�ث عملت يف وول

ستريت ملدة تقرب من التس�ع س�نوات لدى رشكة مورجان س�تانيل .مل تكن لدي حينها أي

فكرة عن األمور املالية؛ مما جعلني أش�عر بالتوتر جتاه مقابالت العمل ،حتى إنني أذكر ذهايب

إىل اجلامع�ة هب�دف التأهب حلضور ه�ذه املقابالت ،حيث عثرت عىل كتاب ش�امل عن إدارة

خصيص�ا هلذا األمر،
امل�وارد املالي�ة وقرأته بالكام�ل ،مع تدوين مالحظ�ات يف ملف أعددته
ً
وذهب�ت بعده�ا إلجراء مقابلة العم�ل وقلت هلم« :ال أري�د التظاهر بأنني خبرية يف الش�ئون

املالي�ة ،إال أنن�ي أنق�ل لكم ما توصلت إلي�ه من خالل م�ا تعلمته من الكت�ب» .وأعتقد أنني

بتواضعي ومحايس متكنت من نيل إعجاهبم بالفعل.

حالفني احلظ باحلصول عىل منصب وظيفي يف رشكة مورجان ستانيل عندما كنت يف عمر

الـثاني�ة والعرشين يف برنامج مبيع�ات الدخل الثابت والتجارة اخلاص هبم ،لقد كنت أحاول

دائًم�اً االجته�اد يف جتاوز التحديات اجلديدة التي تواجهن�ي يف كل خطوة من خطوات حيايت،
لعلم�ي ب�أن اليشء الوحيد الذي يمكنن�ي التحكم فيه هو جمهودي ،بي�د أن هذا ال يعني أنني
كنت دائمة النجاح والثقة بنفيس.

وتظ�ل إح�دى أبرز الذكري�ات التي علقت بذهن�ي عند أول اجتماع صباحي حرضته يف

رشكة مورجان س�تانيل ،حيث كنت أقف مستندة إىل اجلدار اخللفي للقاعة التي كانت مكتظة

بالتج�ار ،ومن�دويب املبيع�ات وحمليل األبح�اث (الذين بت حينه�ا أنتم�ي إىل دائرهتم) ،كنت
أحتدث بلغة تبدو غريبة متا ًما بالنسبة هلم ،وبدأت حينها أشعر بارتفاع درجة حراريت ،وبدأت
عيل خارج
وجوه من حويل ختبو وراء غاممة؛ مما جعلني أتوجه إىل الباب حيث وقعت مغش� ًّيا َّ

الغرفة مبارشة (تضحك).
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عيل ،إىل
وبعد هذه احلادثة وجدت
ً
أش�خاصا ال أعرفهم يقفون بجوار مكتبي لالطمئنان َّ
عيل أي أحكام
جان�ب م�ا وجدته من دعم غري متوقع م�ن زمالئي بفريق العمل ،مل يص�دروا َّ
مس�بقة ،حت�ى حتول األمر إىل مزحة لطيف�ة رصنا نضحك عليها ألع�وام الحقة .لقد ربطتني
نظرا ألهن�م دعموين يف وقت ضعفي؛ مم�ا حفزين للعمل
كثريا؛ ً
هب�ؤالء الزملاء عالقة أعم�ق ً
بمزيد من اجلدية ألثبت أنني قوية بام يكفي للعمل يف ذلك املكان.
وأثناء عميل يف مورجان س�تانيل ،قررت الرشك�ة بدء برنامج لرعاية جمموعة من املوظفني
لاللتح�اق بمرحل�ة الدراس�ات العلي�ا بجامع�ة كولومبي�ا .كان أمام�ي حينه�ا ش�هر واح�د
لالس�تعداد الختبار القبول بالدراس�ات العليا إلدارة األعمال  ،GMATوهو رشط القبول
بكليات ماجس�تري إدارة األعامل ،وملء اس�تامرة القبول باجلامعة .كنت أعمل بال توقف عىل
م�دار الوق�ت بالفعل ،وبالت�ايل كنت أبقى يف املكتب لس�اعتني إضافيتني كل ليلة لالس�تعداد
الختبار القبول بالدراسات العليا واستكامل االستامرات املطلوبة.

وقد ترشفت ،وأنا يف السادس�ة والعرشين من عمري ،بكوين ضمن املجموعة األوىل من
بين اخلم�س جمموعات التي وقع عليها االختيار خالل العام الذي أطلقت فيه رشكة س�تانيل
مورج�ان هذا الربنامج؛ إال أن العيب الوحي�د يف األمر كان يكمن يف رضورة مواصلة العمل
ب�دوام كامل .حينه�ا كانت األزمة املالية يف ذروهتا ،وكنت أعم�ل يف وظيفة خاصة مع رئيس
قس�م إدارة املبيعات والتداول .عشنا عامني ونصف العام يف غاية الصعوبة ،إال أنني اكتسبت
خالهلا خربة مل أكن ألقايضها بأي يشء.
خلال دراس�تي يف جامع�ة كولومبيا ،حضرت العديد م�ن احللقات الدراس�ية يف ريادة
األعمال .عالوة عىل ذلك ،متكنت من س�د ثغ�رات تعليمي يف إدارة املوارد املالية واملحاس�بة
اخلاصة بالرشكات .إن املعرفة متدك بالثقة يف النفس؛ وذلك ألن املرء ال يقلق من عدم املعرفة
إذا كان جيه�ل األمر من األس�اس ،وق�د أدركت قيمة هذه احللقات الدراس�ية بعد مرور عدة
سنوات عندما قررت البدء يف تأسيس رشكتي اخلاصة.

كان�ت هناك جمموعة كبرية من األش�خاص الناجحني يف مجيع املج�االت -التكنولوجيا،
والعق�ارات ،والفندق�ة ،والتج�ارة -وكل ما يمك�ن أن خيطر ببالك ،وكونن�ا ندرس يف نفس
الص�ف جع�ل فرص النج�اح متكافئة لنا مجي ًعا .وق�د حرضت عدة فصول دراس�ية يف نظرية
االختي�ارات ،والتي اهتممت بدراس�تها بحك�م خلفيتي يف الرياضي�ات ،وخرجت من هذه
التجرب�ة برغب�ة يف املجازفة ب�أن أعمل يف تداول خي�ارات النفط؛ األمر الذي مل أكن ألس�عى
إليه من قبل.
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قم�ت بالفع�ل بتداول خي�ارات النفط لفرتة تق�رب من اخلمس س�نوات خالل عميل يف
مؤسس�ة مورجان س�تانيل ،وحينها أدركت أش�ياء مل تك�ن لتخطر ببايل .إن خ�وض مثل هذه
التج�ارب احلياتية هو ما يش�كل ش�خصيتك؛ ففي كل م�رة يقدم فيها املرء على ٍ
أمر عصيب،
أمورا جديدة ،ليخرج من هذه التجربة يف النهاية أقوى.
يكتشف ً

ً
راس�خا بأن األمر ال يتعل�ق بمدى ذكائك أو متي�زك وإنام بمدى قدرتك
ل�دي اعتقا ًدا
إن
َّ
عىل الصمود؛ بام تفعله يف إطار ما لديك من إمكانات .فالتميز هو يف األساس عبارة عن حالة
ذهنية ،حتى وإن كان األمر يبدو عاد ًّيا ،عليك أن تفعله بشكل متميز ح ًّقا .وهذا يشء متأصل
يف تكويني .كام أنه من اخلطأ أن تفرتض أنك تس�تطيع أن تدرك كل ما يتعلق باألمر منذ اليوم
األول ،فالتعلم يأيت باملامرسة.

هل مررت خالل هذه الفرتة بتجربة معينة مؤثرة فيك؟
عندما تبدأ ش�ي ًئا جديدً ا عاد ًة ما تكون غري صبور وقاس� ًيا عىل نفس�ك ،فربام تش�عر بأنك
أغبى ش�خص باملكان ،غري أن هذا ش�عور معتاد يف البداية ،لقد كان الش�عور الذي راودين يف
أول اجتماع صباحي بمؤسس�ة مورجان س�تانيل هو نفس ش�عوري عندما كن�ت أتعلم كيفية
استخدام السجل النقدي بمتجر بيع بالتجزئة عندما كنت يف اخلامسة عرشة من عمري .كنت
ِ
«أن�ت بحاجة إىل مزيد من االعتامد
أداوم على طرح أس�ئلة عىل مديرة املبيعات التي قالت يل:
ِ
عيل إذا مل تتمكني من اإلجابة
عىل النفس؛ أي عليك بطرح السؤال عىل نفسك أولاً  ،ثم طرحه َّ
عنه» .وهذا ما كنت أفعله بعد كل اجتامع خاص باملبيعات والتداول يف بداية عميل يف مؤسسة
مورج�ان س�تانيل؛ كنت دائماً ما أح�اول فهم ما جيري بنفيس قب�ل أي يشء ،وكان جوجل هو
أقرب صديق يل يف ذلك الوقت! (تضحك).
دورا يف تشكيل تفكريي .كنت
وهناك نصيحة أخرى أس�داها يل زمييل كني ،والتي لعبت ً
أجلس إىل جوار كني خالل عامي األول يف مورجان س�تانيل ،وكان يعمل بالرشكة منذ ثالث
ِ
عليك س�وى بذل
أو أرب�ع س�نوات ،وكان يب�دو علي�ه أنه يع�رف كل يشء؛ إذ قال يل« :ليس
عنرصا أساس ًّيا يف املكان ،وهذا هو أفضل
قصارى جهدك يف العمل ،واحلرص عىل أن تكوين
ً
يشء يمكنك فعله ،واجعليهم يعجزون عن االستغناء عنك ،هذا أفضل ما يمكنك القيام به.
احريص عىل إنجاز كل مهمة توكل إليك بإتقان ،هكذا ستجعلني اجلميع يعتمدون عليك .ال
شك أن هذا سيتطلب وقتًا وجمهو ًدا شا ًّقا يف البداية ،لكن عليك باالجتهاد واملثابرة».
لدي فكرة عن كيفية اس�تخدام اإلكسيل ،األمر الذي كان
وهذا ما فعلته باحلرف؛ مل تكن َّ
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نظرا ألننا كنا نس�تخدم اإلكس�يل يف إنجاز مجي�ع املهام ،قررت حينها أن
كبريا يل؛ ً
يمث�ل حتد ًيا ً
أمك�ث بالعمل حتى وقت متأخر جدًّ ا وأرغم نفيس عىل التعلم والتحس�ن أكثر وإهناء عميل،
حت�ى إذا كان األمر يسير بمنتهى البطء يف البداية .لق�د أدركت كم كان حم ًّقا فعلاً ؛ فقد بدأت
نظرا ألنن�ي وضعت كل اهتاممي يف
عيل ً
أدرك كيفية سير األم�ور ،وأصبح زمالئي يعتمدون َّ
عملي ،عىل أن يت�م تطبيق هذا األمر بش�كل فعال ،وبذل�ك أكون تعلمت ش�يئني مهمني من
عيل أن أعتمد عىل نفيس أولاً وقبل كل يشء ،واآلخر هو العمل
خالل هذه التجربة :أحدمهاَّ :
بمنتهى اجلد لضامن اعتامد اآلخرين عليك كذلك.

ِ
توصلت إىل فكرة تأسيس ديزايرن 24؟
كيف
لقد عملت لدى وول سرتيت أثناء موجة االزدهار والركود التي مرت هبا ،وتغريت بيئة
عمل الس�وق والرشكات بش�كل بالغ خالل الس�نوات العرش التي عملت فيها لدى مؤسسة
مورجان س�تانيل ،فقد كانت جتربة مدهش�ة زودتني بخلفية رائعة ،إال أنني كنت دائماً ما أميل
خاصا يب.
إىل منطقة الرشق األوسط لكي أؤسس فيها شي ًئا ًّ

التقي�ت راني�ا خلي�ل ،رشيكت�ي يف تأس�يس الرشك�ة ،ع�ن طري�ق زوجه�ا ،حي�ث كنت
عميل� ًة لديه خالل ت�داويل خليارات النفط ،وهي بريطانية لبنانية ،ش�عرنا ب�أن هناك تواف ًقا يف
ش�خصياتنا ،إذ إن ِكلتين�ا كانت متحمس�ة لفكرة تأس�يس رشكة مبتك�رة يف املنطقة ،ويف أحد
األي�ام أثن�اء تناولنا القهوة م ًع�ا ،طرحت عليها فكرة تأجري فس�اتني مصمم�ي األزياء ،إذ إن
حفلات الزفاف وغريها من املناس�بات مربحة جدًّ ا عىل خمتلف املس�تويات يف منطقة الرشق
األوس�ط ،علاوة عىل أهنا باهظة التكلفة بالنس�بة إىل أغلب الس�يدات؛ مم�ا جعلنا نفكر يف أن
ثمارا رائعة خاص�ة بالنظر إىل ق�وة الطلب عىل
النش�اط التج�اري اخل�اص بالتأجري قد ي�ؤيت ً
الفساتني يف املنطقة ،ال سيام إذا كانت الرشكة متطورة وتركز عىل جتربة العمالء.
بع�د إجراء بحث على املنطقة ،تبني لنا بش�كل واضح أن أغلب الشركات التكنولوجية
بدأت نش�اطها يف اإلم�ارات العربية املتحدة ،فقررنا أن ديب س�تكون مكانًا جيدً ا ملقر نش�اطنا
التج�اري ،وذلك لعدة أس�باب ،يتمثل أحدمها يف أن ديب متثل «منطقة حرة»؛ مما يس�هل قليلاً
كبريا للس�ياح
من إنجاز إجراءات التأس�يس برسعة ،والس�بب الثاين هو أن ديب تش�هد توافدً ا ً
م�ن داخل املنطقة املدفوع بالفعاليات التي تقام فيها؛ أما الس�بب الثال�ث ،فهي تلك املنظومة
اإلماراتي�ة املهي�أة للمس�تثمرين وأصح�اب رءوس األم�وال ،إىل جانب تل�ك البيئة احلاضنة
للمواهب.
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وقب�ل أوىل رحالتن�ا إىل ديب تواصلن�ا م�ع جمموع�ة م�ن املس�تثمرين والق�ادة يف منظومة
كثريا بام فعله
الرشكات بديب ،لكننا اس�تهدفنا سميح طوقان؛ ليكون
ً
مستثمرا لنا ،فقد أعجبنا ً
يف عملية اس�تحواذ ياهو! بمكتوب ،التي كان�ت أول صفقة ضخمة لبيع رشكة تقنية .واألمر
املذهل أننا وصلنا إليه بمنتهى البس�اطة؛ حيث أرس�لنا إليه رس�الة عرب فيس�بوك ،فرد عليها،
وقد أذهلنا ذلك! وهذا يظهر قوة القدرة االتصالية يف بيئة اليوم ،كام يظهر أن املرء ال ينبغي أن
يستهني بام يمكن أن ينتج عن جهوده.

التقين�ا «س�ميح» يف رحلتنا األوىل إىل ديب؛ يف ذل�ك الوقت كنا قد بدأنا بالفعل العمل عىل
الفكرة واختبار عديد من الفرضيات ،كام أجرينا عديدً ا من االس�تطالعات ،والتقينا جمموعة
م�ن مصممي األزياء عىل مس�توى الع�امل ،وطرحنا عليه�م فكرة تأجري فس�اتينهم لعمالء يف
منطقة الرشق األوس�ط ،وأمضينا وقتً�ا طويلاً يف بناء عالمتنا التجاري�ة ،وإقناعهم باالنضامم
إلينا .كام أنش�أنا موق ًعا إلكرتون ًّيا بس�ي ًطا وهو عبارة عن منصة جاهزة من ماجينتو الستنهاض
مولنا كل يشء من أموالنا الشخصية يف البداية.
األمور وبدء التشغيل برسعة .وقد َّ

لقد التقينا بسميح يف الوقت الذي كنا نبحث فيه عن مرشد ومستثمر ملساعدتنا يف التعامل
م�ع الفكرة وإنجاحها وإطالقها عىل النحو املناس�ب .قابلناه يف ش�هر فرباي�ر من عام ،2017
لنعرض عليه رؤيتنا ونبحث معه بالتفصيل مدى كفاءة خطة العمل اخلاصة بنا بالكامل ،وقد
وجدنا أنه قد أعجب بالفكرة بمجرد أن عرضناها عليه وقام بدعمنا يف تنفيذها .كم كان ذلك
رائ ًعا! كام قدمنا إىل رشيكه يف األعامل التجارية حس�ن خوري ،وبعد مرور ثالثة أش�هر أمتمنا
الصفق�ة مع جبار لإلنرتنت ،وكانت تلك أول جولة اس�تثامر خارجية لنا ،ومنذ تلك اللحظة
بدأنا نتقدم بخ ًطى رسيعة جدًّ ا.

ما احتياجات املستهلك التي كنتم حتاولون تلبيتها من خالل ديزايرن 24؟
ع�ادة م�ا تقرتض النس�اء املالبس من بعضه�ن البعض؛ فه�ذا أمر ليس مس�تحد ًثا أو من
ابتكارنا؛ فالنساء يقرتضن فساتني من صديقاهتن ثم ِ
يعدْ هنا هلن مرة أخرى .كنا نرى أننا مل نقم
إال بتسويغ سلوك كان حيدث بالفعل من قبل ،وسيظل حيدث لألبد ،وتوسيع نطاق حدوثه.

ثامرا جيدة يف منطقة الرشق
من بني األسباب التي دفعتنا إىل تصور أن الفكرة سوف تؤيت ً
األوس�ط أن املناس�بات جزء ال يتجزأ من ثقافة هذه املنطقة .لقد نش�أت يف الواليات املتحدة،
ويمكنني أن أخربكم بأن املناسبات التي حرضهتا مرتدية فساتني خالل السنوات األربع التي
عشتها يف منطقة الرشق األوسط تزيد عىل ما حرضته من مناسبات تستلزم ارتداء فساتني عىل
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مدار الثالثني عا ًما التي عش�تها يف الواليات املتحدة دون أي مبالغة؛ ولذلك هناك إقبال كبري
عىل ارتداء الفساتني يف املنطقة.
هذا إىل جانب أنه نتيجة حلضور النساء عديدً ا من املناسبات ،ينتهي هبن األمر إىل امتالك
الكثري من الفس�اتني .تلك املعضلة التي كان هلا دور مهم يف دعم نموذج األعامل اخلاص بنا،
حيث رأينا أن بإمكاننا القيام بإعادة استخدام املخزون املحيل.

أيضا إغفال دور العرص
وهك�ذا ،كان هناك قط ًعا عرض وطلب س�وقيان ،لكن ال يمكن ً
الرقمي يف تعزيز هذه الديناميكية .فاليوم دائماً ما تنرش النس�اء إطالالهتن املفضلة عىل وس�ائل
التواصل االجتامعي .وهكذا ال يقترص عدد األش�خاص الذين يش�اهدون إطاللتها عىل 100
ش�خص أو نح�و ذلك الذين حيرضون املناس�بة ،وإنام تعرض إطالالهتا على جمتمعها الرقمي
بأكمله ،وتظل الصورة معروضة يف ألبومها الرقمي إىل األبد .يف املايض ،مل يكن هذا النوع من
متوافرا إال للمشاهري.
الشهرة االجتامعية
ً

ما االسرتاتيجية التي اتبعتماها إلطالق الشركة؟
أفكارا خمتلفة بشأن االفرتاضات األساسية اخلاصة بالنشاط التجاري وأفكارنا عام
ناقشنا
ً
ينبغي أن يكون عليه نموذج العمل.
وكان�ت إح�دى هذه األفكار تتمثل فيام إذا كان من األفض�ل أن نطلق الرشكة مع خمزون
من الفساتني اجلديدة ،أو أن تكون الرشكة بمثابة منصة إلعادة تدوير املخزون املوجود بالفعل
يف املجتمع .فهذان نموذجان خمتلفان متا ًما ،ولكل منهام حججه اخلاصة.

عندما تطلق رشكتك بس�لع جديدة ،س�تحتاج إىل رأس مال أكرب لإلطالق والتوس�ع هبا،
لكن يكون بإمكانك يف هذه احلالة أن تصل إىل السوق برسعة بمخزون سلع جيد .عالوة عىل
ذلك ،مل نكن عىل يقني من ردة فعل النس�اء إزاء تأجري فس�اتني بعضهن البعض .عىل أية حال،
ش�عورا أقوى بالرسية
يكف�ي أن احلصول عىل الفس�اتني م�ن مصممي األزياء مب�ارش ًة يمنح
ً
والفخامة.

توصلن�ا يف النهاية إىل قرار إطالق رشكتن�ا من خالل تأمني اتفاقيات مع مصممي األزياء
للموس�م اجلديد ،فق�د أقنعنا ح�وايل ثالثني مصمماً خمتلفين حول العامل ملش�اركتنا يف إطالق
الرشكة ،فقد ش�عرنا أن هذا يس�هم بقوة يف توضيح عرض القيمة للعميل .ففي الوقت الذي
يمكن�ك في�ه رشاء فس�تان ما من متجر متعدد األقس�ام مقابل  3000دره�م (أي حوايل 750
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دوالرا) ،يمكن�ك تأجير نفس الفس�تان من منصتن�ا مقابل  300درهم فق�ط (أي حوايل 75
ً

دوالرا).
ً

ومع امليض قد ًما ،بدأنا يف اختبار فكرة إضافة نسبة من خمزون الفساتني التي يتم التحصل

عليه�ا من خالل املجتمع بعد أن متكنا من تأس�يس عالمتن�ا التجارية ،واحلصول عىل الدعم،

وموافق�ة ه�ؤالء املتعهدين األوائل على العمل معنا .بعد ذلك  ،بدأنا بس�ؤال عمالئنا عام إذا

كانوا يريدون عرض بعض الفس�اتني اخلاصة هبم لإلجيار عرب املنصة .وقد أدركنا ما يتوافر لنا

من إمكانية فعلية للحصول عىل قطع مميزة جدًّ ا من خالل جمتمع النس�اء ،وأن النساء ال يبالني
بام إذا كان من جمموعة املوسم اجلديد أم ال ،كل ما ك َّن ِير ْدنه هو تأجري التصميامت التي حيببنها

وتشعرهن بالرضا عن أنفسهن.

والي�وم ،يزي�د اإلقبال عىل تأجري الفس�اتني التي نحص�ل عليها من املجتم�ع عن اإلقبال

عىل الفس�اتني األصلية التي حصلنا عليها من املصممني وأطلقنا هبا املنصة ،وهو أمر مذهل؛

ويع�ود ه�ذا األمر إىل م�ا قلته يف البداية ،وهو أنه ال يمكن�ك إدراك كل اإلجابات من البداية،

فعلي�ك أن تأخذ خطو ًة لألمام ،وختترب افرتاضاتك ،ثم بناء منصة مرنة بحيث يمكنك التأقلم

برسعة.

حتد واجهكما خالل مسرية تأسيس الشركة؟
ما أكرب ٍّ
كان التح�دي األكبر الذي واجهنا هو ابتكار استراتيجية تس�ويق مناس�بة؛ فقد كان من

الصع�ب جدًّ ا علينا -باعتبارنا رشكة ناش�ئة -معرفة األس�لوب والوقت املناس�ب للتس�ويق
للمنتج؛ إذ إن األمر يصري مربكًا عندما يتعلق بالتوقيت واملنتج.

يف رأي�ي ،أح�د أكرب األخطاء التي يمك�ن لرائد األعامل أن يرتكبها ه�و إطالق منتج قبل

جتهيز هذا املنتج فعل ًّيا لإلطالق ،فهناك العديد من رواد األعامل الذين يعتمدون عىل أساليب
التس�ويق التقليدية قبل أواهنا؛ مثل :الصحافة ،واإلعالنات اإللكرتونية ،ووس�ائل التواصل

كثريا م�ن وقتنا خللق إث�ارة وحديث عن
االجتامع�ي ،وق�د ارتكبن�ا نف�س اخلطأ عندما بذلن�ا ً
منتجن�ا .فقد رأينا أنه يتعني علين�ا معاجلة املوروث االجتامعي اخلاص بحظر التأجري ،غري أننا

قمنا بذلك بنا ًء عىل اعتقادنا املسبق بأنه حمظور اجتامع ًّيا من األساس .ورغم الدعاية الصحفية

القوية ملنتجنا يف وقت مبكر ،فإن هذا األمر مل حيقق األرقام التي كنا نتوقعها.
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______

 «أدركنا أنن��ا كنا نقوم بالترويج لزي��ارة موقعنا في الوقت الذي
ل��م يكن في��ه منتجن��ا قو ًّي��ا بالش��كل الكافي لج��ذب هؤالء
حولن��ا تركيزنا إلى المنت��ج وكيفية تقديم
الزائري��ن بعد؛ لذلك َّ
أفضل تجربة عميل للمستخدمين الذين لدينا بالفعل».
______

فق�د أدركن�ا أننا كنا نقوم بالرتويج لزي�ارة موقعنا يف الوقت الذي مل يك�ن فيه منتجنا قو ًّيا
حولنا تركيزنا إىل املنتج وكيفية تقديم أفضل
بالشكل الكايف جلذب هؤالء الزائرين بعد؛ لذلك َّ
جتربة عميل للمس�تخدمني الذين لدينا بالفعل ،وبعد مرور ثالثة إىل أربعة أش�هر من حتسين
املوق�ع بأفضل صورة ممكنة ،وتطوير العروض اخلاص�ة باملخزون املتوافر لدينا ،والرتكيز عىل
تقديم جتربة عالية اجلودة لعمالئنا؛ بدأ املنتج يبيع نفسه بنفسه.

ما النصيحة التي تودين تقدميها لرواد األعمال؟
ينبغي عىل رائد األعامل أن يكون ملتز ًما التزا ًما ال يعرف الكلل إزاء تطوير نفس�ه ،س�واء
كان هذا التطور عىل املس�توى الش�خيص ،أو من حيث نجاحك كمدير .متاسك فريقك ،أهم
اجلوانب التي تريد الرتكيز عليها بخصوص نشاطك التجاري ،أو تطور هؤالء الذين منحوك
الثقة التامة كقائد هلم .إن الطريقة الوحيدة التي يمكنك اتِّباعها للتطور وامليض قد ًما هي اختاذ
اخلطوة األوىل ،وأال تشعر بالرهبة ،وأن حترص عىل أن ختطو خطوة واحدة يف كل مرة.

ما نصيحتك اخلاصة بالتوظيف وبناء فريق العمل؟
وض ْع
علي�ك أن ختت�ار أفراد فريقك م�ن هؤالء الذين جي�دُّ ون يف عملهم إىل أقصى حدَ .
نصب عينيك أنه ليس مجيع الناس عىل استعداد لتكريس الوقت الالزم إلنجاح رشكة ناشئة؛
فاالجته�اد يف العم�ل اختيار ،وأنت س�تحتاج إىل أن يترصف كل ف�رد يف فريقك وكأنه رئيس
تنفي�ذي يف اختصاص�ه ويتحمل مس�ئوليات جدية يو ًم�ا بعد يوم .كان ذل�ك أحد التحديات
مبكرا والذي أخذته كيشء مفروغ منه بعد عميل بمورجان س�تانيل ،حيث كان
التي واجهتها ً
العمل اجلاد وااللتزام قاعدة أساس�ية هناك؛ لذا راجع اس�تعداد الشخص لالجتهاد يف العمل
مع قائمة املراجع الواردة يف سريته الذاتية ،خاصة عندما يتعلق األمر بكبار أفراد فريق عملك
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ممن س�تحتاج إىل االعتامد عليهم يف أغلب األحيان ،فالرشكات الناش�ئة تستلزم العمل اجلاد،
وما يميز الرشكات الناجحة عن غريها هو مثابرة الفريق وجمهوده الذي ال يعرف الكلل.

األم�ر الث�اين هو أنني عادة م�ا أبحث عن أش�خاص لدهيم مهارات خمتلف�ة عن مهارايت.
والرصاحة مع النفس بشأن نقاط القوة والضعف أمر بالغ األمهية .ال حتاول العثور عىل نسخة
منك؛ فأنت موجود بالفعل ،لكن عليك أن جتد األش�خاص الذين يملكون مهارات تس�د ما
لدي�ك م�ن ثغرات ،وتأكد من أن هؤالء األش�خاص يس�دون ما لديك من ثغ�رات فعلاً ؛ بل
يسدوهنا جيدً ا؛ ألهنم لو مل يفعلوا ذلك فسينتهي بك األمر إىل إدارة كل صغرية وكبرية خاصة
بعملهم؛ مما قد يمنعك من التوسع يف العمل.
ويف الس�ياق نفس�ه ،جيب أن يش�عر مجيع أف�راد فريق عمل�ك بأمهيته�م وبفاعلية دورهم
يف أداء العم�ل؛ فه�م بحاجة إىل التحفيز عىل العمل لس�اعات طويل�ة ورؤية فرصة للرتقي يف
الرشكة؛ ألن رشكتك لن حتقق أي نجاح بدون هؤالء .كانت هذه هي الثقافة التي أسستها مع
فري�ق العمل اخلاص يب؛ فنحن نتبع سياس�ة الباب املفت�وح يف الرشكة ،ودائماً ما كنت أريد أن
لدي بأهنم عىل قدر أمهية الرئيس التنفيذي ،أو املدير التقني التنفيذي ،أو
يش�عر كل املوظفني َّ
لدي.
ما شابه .فكنت دائماً ما أركز عىل األوضاع املستقبلية وما أراه يف كل موظف َّ

أيضا أال حت�اول إقناع الناس بمهمتك ،فأنت حتتاج يف فريق عملك إىل أش�خاص
علي�ك ً
لدهيم بالفعل شغف جتاه ما أنت بصدد تأسيسه ،فإذا متكنت من العثور عىل شخص متميز يف
جانب ،لكنه ليس مش�غو ًفا بام تفعله؛ فس�وف ينتهي األمر إىل حدوث خلل ما .وليس عليهم
–بالرضورة -أن يوافقوك عىل افرتاضاتك األساسية؛ مما يفسح جمالاً جيدً ا للتحدي ،إذ إن
حت�دي التفكري اجلامعي والوض�ع الراهن يثمر العديد من االبت�كارات إىل جانب التوصل إىل
أساليب جديدة وأفضل إلنجاز املهام ،لكن ينبغي أن يكونوا مشغوفني بمهمتك من األساس.
______

 «ع��ادة ما أبح��ث عن أش��خاص لديه��م مه��ارات مختلفة عن
مهاراتي .والصراحة مع النفس بشأن نقاط القوة والضعف أمر
بال��غ األهمية .ال تحاول العثور على نس��خة منك؛ فأنت موجود
بالفع��ل ،لكن عليك أن تجد األش��خاص الذين يملكون مهارات
تسد ما لديك من ثغرات ،وتأكد من أن هؤالء األشخاص يسدون
م��ا لديك م��ن ثغرات فع� ً
جيدا؛ ألنه��م لو لم
لا؛ بل يس��دونها
ً
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يفعلوا ذلك فس��ينتهي بك األمر إل��ى إدارة كل صغيرة وكبيرة
خاصة بعملهم؛ مما قد يمنعك من التوسع في العمل».
______

أمرا س�هلاً  .فنحن نعمل
يف هناي�ة املط�اف ،يمكنني الق�ول بأن كونك رائد أعمال ال يعد ً
لس�اعات طويلة جدًّ ا ليس بدافع الربح ،وإنام بدافع تأس�يس يشء مؤثر .وذلك الش�غف ،يف
اإليامن باملستقبل الواعد والعمل اجلاد هو ما يدفعنا إىل األمام؛ لذلك فأنا ال أحاول أبدً ا إقناع
أي ش�خص باالنضامم إلينا؛ ألنه إذا مل يكن متآل ًفا مع ذلك اجلو -كام هو احلال يف أي عالقة-
فال يمكنك إجباره عىل العمل معك.

ما رؤيتك بخصوص جمع التمويل والتمويل الذاتي املحدود؟
يمث�ل مج�ع التمويل أحد أكرب التحديات التي تواجه رائد األعامل ،إذ يرغب املس�تثمرون
يف رؤي�ة أن الفك�رة جت�ذب العمالء بالفع�ل قبل البدء يف االس�تثامر ،وهذه معضل�ة .كام أهنم
يودون أن يروا مس�امهتك بنس�بة من رأس مالك اخلاص يف نش�اطك التجاري؛ لذلك قمت
أنا ورانيا بتمويل الرشكة بأنفس�نا يف البداية ،كام أنني أقوم يف كثري من األحيان بإقراض أموال
للرشكة بخالف اس�تثامرنا األويل يف الوقت الذي كنا نجمع فيه متويالت خارجية .وأعتقد أن
ه�ذا األم�ر أظهر للمس�تثمرين مدى جديتي ،لكنن�ي أدرك كذلك أنني كن�ت يف وضع متميز
أهلني لذلك بعد أن قضيت وقتًا طويلاً يف وول سرتيت .فهناك كثري من رواد األعامل يبدءون
َّ
أنشطتهم التجارية يف مراحل أبكر من حياهتم يف الوقت احلايل أو يتخذون مسارات خمتلفة.

حني أمتمنا جولتنا التمويلية األوىل ،شعرت أننا حمظوظون جدًّ ا باتفاقنا مع جبار لإلنرتنت
فنظرا ألن الس�وق يف منطقة الرشق األوس�ط أحدث عهدً ا منه يف
بتلك الرسعة .ورغم ذلكً ،
الغ�رب ،يتحتم عليك البدء بجوالت متوي�ل أقل حجماً ؛ األمر الذي يعني أن تكون فطنًا جدًّ ا
مع كل قرش ترصفه.

وعليك أن تدرك برسعة فكرة تأس�يس نشاطك التجاري بتمويل شخيص حمدود ،وأمهية
احل�رص عىل خفض النفقات لكي حتافظ عىل مواردك املالية ألطول فرتة ممكنة حتى تس�تطيع
تش�غيل رشكت�ك .فال يمكن�ك أن تنفق امل�ال دون أن يظهر عىل رشكتك أي أم�ارات نمو أو
تقدم؛ لذلك فإن اإلدارة الفعالة هلذه املوارد أحد أكرب التحديات التي ستواجهها؛ مما يرغمك
فعل ًّيا عىل أن تصبح أكثر ذكا ًء ومرون ًة.
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مصدرا
م�ن بني األس�باب التي دفعتنا لتجربة حي�ازة خمزون من خالل املجتم�ع باعتباره
ً
للتوري�د أنه كان وس�يلة فعالة لزيادة معروضنا من املنتج�ات دون احلاجة إلنفاق أموال ،وقد
أثبت هذا احلل فاعليته .إن حماولة استخدام أساليب مبتكرة والتفكري يف طرق لتطوير نشاطك
التجاري والتغلب عىل العقبات بأقل االس�تثامرات املمكنة أمر بالغ األمهية يف املراحل األوىل
من رشكتك الناشئة؛ مما سيرتجم يف النهاية وعىل املدى الطويل إىل قدرة عىل التوسع.

ما املنهجية التي تتبعانها يف التسويق وخدمة العمالء؟
أهم درس استفدته يف التسويق هو أن الرتكيز عىل جتربة العميل واملنتج مها أفضل أساليب
التسويق ،خاصة يف املراحل األوىل من تأسيس رشكتك الناشئة .بعد ذلك ،يمكنك االستثامر
يف أساليب التسويق األكثر تقليدية ،بمجرد أن تصل إىل هذه املرحلة املستقرة التي تالحظ فيها
أنك متكنت بالفعل من اجتذاب املستهلك وإرضائه ،بالنسبة لنا كان أفضل أسلوب للتسويق
أيضا إىل املنتج وجتربة العميل.
هو التسويق الشفهي ،والذي يرجع ً
أيضا باملنتج وحماولة تقديم جتربة مميزة للمستهلك.
وبالنس�بة خلدمة العمالء ،فإهنا تتعلق ً
فإن كنت ترى أن اإلنفاق عىل التس�ويق أهم من خدمة العمالء ،فأعتقد أن األفضل أن تفعل
العكس؛ ألنك حني تقدم للعميل جتربة اس�تهالكية اس�تثنائية ،فإنه سيخرب أصدقاءه وسيعود
إليك مرة أخرى.

فأنج�ح احلملات التس�ويقية التي قمنا هب�ا كانت تتمحور ح�ول املنتج وجترب�ة العميل،
حيث كنا نطلق عينة جتريبية خلدمتنا التجريبية ،فكنا نرس�ل صناديق حتتوي عىل ثالثة فس�اتني
مؤخرا
بتصميمات خمتلفة إىل نس�اء يف منازهلن لتجربتها قبل اختيار أحده�ا لإلجيار .كام قررنا
ً
االستثامر يف تصميم تغليف لطيف جدًّ ا لكي تتسم جتربة االستئجار بأكملها بالفخامة ،ولكي
تكون مماثلة لتجربة طلب رشاء فستان باهظ الثمن عرب اإلنرتنت.
وقررن�ا التس�ويق للخدم�ة التجريبية من خالل اختيار عرش نس�اء يف اإلم�ارات ينحدرن
من خلفيات خمتلفة لكي نرس�ل هلن الصناديق أسبوع ًّيا ،حيث قامت مديرة األزياء لدينا :نور
بري�ش ،بتنس�يق االختيار اخلاص بكل س�يدة ،وبدأنا احلملة قبل ش�هر من انطلاق فعاليات
بطول�ة كأس ديب العاملي لس�باق اخليول ،ه�ذه البطولة املرموقة والعرصي�ة .وحرصنا عىل أن
تكون التجربة عىل أعىل مس�توى ،بداية من أس�لوب التواصل والتغليف ،وانتها ًء بالتوصيل.
باهرا ،حيث أحبت النس�اء فكرة اس�تالم الصناديق أس�بوع ًيا،
وقد القت هذه احلملة
ً
نجاحا ً
وك�ن يس�تعرضن بالتجربة والصناديق عىل حس�اباهتن على تطبيق إنس�تجرام .وقد حققنا يف
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ذلك الشهر رقماً قياس ًّيا يف إجيارات الفساتني ،ومجيعها كانت لعمالء جدد .ووصلنا إىل أقىص
قدرة لنا عىل تس�لم طلبات اإلجيار يف اليوم املوافق النطالق فعاليات كأس ديب العاملي لسباق
اخلي�ول ،وراح فري�ق العمل يعمل عىل مدار الس�اعة؛ للتأكد من إنج�از مجيع الطلبات بنفس
مستوى االهتامم الذي منحناه لتلك النساء العرش.

كيف دعمتما االبتكار يف الشركة؟
أنا أؤمن متا ًما بأن االبتكار ينبع باألساس من الثقافة التي ترسخها يف رشكتك .فإذا بنيت
ثقاف�ة مفتوحة تق�در كل موظف لديك برصف النظ�ر عن مكانته أو منصب�ه الوظيفي؛ فإنك
بذلك س�تدعم االبتكار؛ وذل�ك ألن موظفيك الذين يتعاملون مع التحدي�ات اليومية لدهيم
كثري من الرؤى العميقة حول التحديات التي تواجهك واملش�اكل التي تريد توفري حلول هلا.
فهم يف حاجة إىل الش�عور بالتقدير واالحرتام .إهنم يف حاجة إىل الش�عور بنفس العزيمة عىل
االرتق�اء بالرشكة كتلك الت�ي يتحىل هبا العاملون يف أعىل املناص�ب اإلدارية ،كام أهنم بحاجة
للش�عور بالثق�ة إلب�داء رأهيم برصاحة .فعىل س�بيل املثال ،نج�د أن فريق العملي�ات لدينا قد
أرشدنا إىل كثري من اخلصائص املبتكرة التي نطورها يف جمتمع املوردين عىل موقعنا.
أيضا ،بخالف الثقافة ،أن يك�ون لديك إطار عمل واضح عن�د اختبار إطالق
م�ن امله�م ً
املنت�ج واخلصائ�ص اجلديدة ،فأنت بحاج�ة إىل مؤرشات أداء رئيس�ية ،ومقايي�س وأهداف.
ويتعين علي�ك تنفيذ إطالق منتجاتك على مراحل مع وجود بيانات تدع�م افرتاضاتك قبل
إج�راء اس�تثامرات كربى للموارد املتوافرة لديك؛ فهي عملي�ة تكرارية جيب عليك أن تراجع
خالهل�ا البيان�ات والنتائج قبل اختاذ مس�ار معين .لقد بدأنا العمل عىل نط�اق صغري كنا نقوم
خالل�ه باختب�ار تأجري ما بخزانات النس�اء على املنصة اخلاصة بنا ،ثم توس�عنا يف هذا اجلانب
دون إجراء أي توس�عات كبرية بموقعنا .وبعدما أس�همت به املقاييس من دعم واضح لعملية
اإلطلاق ،طرحنا خصائص حم�ددة جلعل ضم املخزون من املجتمع قابلاً للتوس�ع .وبالتايل،
فإن كل يشء تعمل عليه يأخذ من وقت ٍ
يشء آخر وموارده .فهناك تكلفة للفرص البديلة؛ مما
يوجب عليك اختاذ قرار مستنري عند اختيار مسارك.

حدثينا عن رؤاك حول املوازنة بني العمل واحلياة.
فعيل االعرتاف بأنني عانيت عىل املستوى
عندما يتعلق األمر باملوازنة بني العمل واحلياةَّ ،
الش�خيص من هذا األمر ،وأعتق�د أن أغلب رواد األعامل ينتمون إىل ش�خصيات النمط (أ)،
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الذين هيتمون بعملهم إىل أقىص درجة ،وهو ما يعد نعمة ونقمة يف ذات الوقت .وقد واجهت
نظرا لعدم توقف عقيل عن التفكري ووجود مهام ال هنائية واجبة األداء .ويكون
ه�ذا التحدي ً
برا عىل خفض
األم�ر بال�غ الصعوب�ة بنحو خ�اص يف األيام املبك�رة؛ وذلك ألن�ك تكون جم ً
نفقاتك؛ مما يعني قيامك بكل يشء بد ًءا من التخطيط االسرتاتيجي ،وبناء التقنية ،واملحاسبة،
واإلدارة ،والتس�ويق ،والتش�غيل والوفاء بااللتزامات إىل مجع التموي�ل -كل ذلك يف الوقت
الذي حتاول فيه تطوير عملك -غري أن إيامنك بام تبنيه وش�غفك به جيعالنك تس�تمتع بام تقوم
به.

ما وجهة نظرك يف منظومة الشركات الناشئة يف اإلمارات العربية املتحدة؟
لطامل�ا كن�ت منبهرة باإلم�ارات العربية املتحدة حل�د كبري .ورغم أنني أعل�م أن هناك من
عيل أن أعرب عن بال�غ امتناين للدعم والتكاتف
س�يتذمر ويق�ول إن هذا ليس
ً
صحيحا ،فإن َّ
اللذين منحني إيامها جمتمع رأس املال االستثامري والرشكات الناشئة.

نجاح�ا هائلاً  ،ثم ق�ررا إعادة
لق�د بنى س�ميح طوقان وحس�ام خ�وري رشكات حققت
ً
اس�تثامر أمواهلما يف منظومة الرشكات الناش�ئة .والي�وم ،أقيمت كثري من الشركات الناجحة
يف املنطق�ة بفض�ل دعمهام ،وإنني أفتخر بك�ون ديزاينر  24إحدى هذه الشركات ،فقد كنت
كبريا
حمظوظ�ة ج�دًّ ا بالعثور عىل جبار لإلنرتن�ت يف مرحلة مبكرة جدًّ ا؛ ألين أعتق�د أن جان ًبا ً
م�ن وجه�ة نظري يكون بنا ًء عىل الدعم الذي تلقيته من س�ميح وحس�ام وجمموعة الرشكات
اخلاصة هبام.

عندما كنت عىل استعداد إلطالق ديزاينر  24يف بلد جديد ،جلست مع رونالدو مشحور،
املدير التنفيذي لـ«سوق.كوم» ،ألناقش معه االسرتاتيجية والتحديات التي كان يواجهها عند
إطالق «س�وق.كوم» يف بلدان جديدة .كام جلس�ت معه مرة أخرى عندما حان الوقت لتعيني
مدي�ر تقن�ي تنفيذي .وقد أفادين رونالدو برؤى ال تقدر بثم�ن؛ لذلك فإنني كنت ممتنة جدًّ ا ملا
كرسه من وقت إلرشادي.

وق�د وج�دت أن املنظوم�ة املحيطة بالرشكات الناش�ئة -من صحافة إىل وس�ائل إعالم-
بالغ�ة القيمة .ومنظومة الرشكات ككل ال تزال نامية؛ مما يعني أن عديدً ا من املؤسس�ات تدار
بعقلي�ات ريادي�ة .وقد كون�ت صداقات قوية وب�ت ُمنارصة لعديد من زملاء املجال ،الذين
أهلم�وين بالطريقة التي يديرون أعامهلم هبا .وتُعد ليزا روكني من جمموعة آي يت يب ميديا ،أحد
هؤالء الذين أعجبت برؤيتهم ،وأشعر باالمتنان ملا قدمته يل من دعم طوال هذه السنني.
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وقد سألني الناس من قبل عام إذا كنت قد عانيت من التح ُّيز لكوين امرأة أعمل يف جمتمع
ذكوري ،وكان ردي برصاحة أنني مل أعان من هذا األمر قط ،أما بالنسبة لتصورايت عن املنطقة
فيام يتعلق بالتمييز النوعي ،فيمكنني القول إنني مل أش�عر أبدً ا بأي متييز نوعي يف جمال العمل؛
بل عىل العكس ،وجدت أن املنظومة الريادية هناك داعمة للغاية ،برصف النظر عن النوع.

كبريا عىل أن املستقبل سيكون للتكنولوجيا؛ لذا نشهد
من الواضح أن املنطقة تضع رهانًا ً
وج�ود عديد من االس�تثامرات الضخمة يف الرشكات التكنولوجية؛ فقد اس�تحوذت أمازون
كثريا م�ن العائالت املحلية الثرية
عىل موقع س�وق ،ال�ذي يمثل
ً
كبريا للمنطقة ،كام أن ً
إنجازا ً
الت�ي اعت�ادت على توجيه أغلب اس�تثامراهتا إىل األعامل االس�تثامرية التقليدي�ة صارت تركز
مثريا لالهتامم
اس�تثامراهتا عىل املج�ال التكنولوجي ،وختصص له األم�وال؛ األمر الذي يع�د ً
بحق.
م�ن ناحي�ة أخرى ،طرح عيل س�ؤال عن م�دى رسعة تط�ور رشكتي وما هو األس�لوب
الصحيح للمنافس�ة العاملية ،لقد اشرتت أمازون «سوق.كوم» ،وسوف تتنافس متاجر أخرى
أيض�ا مع س�وق وأمازون .كذل�ك هناك كريم يف املنطق�ة يف مواجهة أوبر؛ مم�ا يظهر أن العامل
ً
يتطل�ع إىل منطقة الرشق األوس�ط باعتبارها منطقة مهمة لالس�تثامر ،وه�ذا أمر عظيم ،ويدل
عىل أن األمور تسلك مسارها الصحيح.

أيضا مبادرات حكومية لدعم رواد األعامل باملنطقة ،والتي جيب أن تس�تمر يف دعم
هناك ً
االبت�كار وتطوي�ر منظوم�ة الرشكات الصاع�دة ،فعىل س�بيل املثال ،يوج�د يف لبنان صندوق
بالبن�ك املركزي لدعم أصحاب رءوس األموال االس�تثامرية الذين يس�تثمرون يف الرشكات
أيضا رؤية السعودية  ،2030التي ختطط للحد من اعتامد السعودية
الناشئة اللبنانية .كام يوجد ً
عىل النفط من خالل تشجيع ريادة األعامل عىل مستوى مجيع القطاعات .تساعد هذه املبادرات
مجي ًعا الرشكات الناشئة عىل التشغيل واالنطالق.

ما أعظم إجناز تفتخرين به حتى اآلن يف ديزايرن 24؟
أعتق�د أنن�ي فخورة بفري�ق العمل الذي يعمل لدين�ا اآلن؛ فقد عملت بج�د طوال العام
والنص�ف املاضيين يف توظيف فريق عمل عىل أعىل مس�توى .بالتأكيد ارتكبت أخطاء خالل
مسيريت ،إال أننا متكنا اآلن من تأس�يس فريق إدارة عليا يتميز بفعاليته املدهشة يف إدارة وقيادة
أيضا بحامس�ه وش�غفه الشديد
مجيع اجلوانب املهمة لنش�اطنا التجاري ،كام يتميز فريق العمل ً
للتطور عىل مجيع املستويات.
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ما خطتك املستقبلية لـ ديزايرن 24؟
نطمح إىل قيادة مسيرة األزياء البيئية أو املستدامة ،وأن نكون روا ًدا عامليني يف تكنولوجيا
االقتصاد التش�اركي .إننا موجودون حال ًّيا يف اإلمارات ولبنان ،وسوف نفتتح أعاملنا قري ًبا يف
األردن والسعودية .وأتصور أن النساء يف املستقبل سيتمك َّن من السفر بدون أمتعة ،وحجز ما
ِير ْدنه عند احلاجة ،وبأسعار معقولة.
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جون ريتشاردز؛ رشيك مؤس�س لرشكة ياال كومبري ورئيسها التنفيذي .أسس ريتشاردز
الرشك�ة يف أغس�طس  ،2011وهي موقع مقارن�ة مالية رائد يف الرشق األوس�ط حال ًّيا .يتمتع
جون بخربة عرش س�نوات يف التس�ويق الرقمي يف ٍّ
كل من اململكة املتحدة واإلمارات العربية
املتح�دة ،وكان آخره�ا مع بروبريت فاين�در يف اإلمارات العربية املتحدة ،حيث ش�غل منصب
مدير التسويق اإللكرتوين .وقد ُولد جون يف ويلز وقىض فيها سنوات نشأته.
______

حدثنا قليلاً عن نشأتك.
لقد ولدت وترعرعت يف بلدة صغرية يف جنوب ويلز تدعى سوانيس .أمي هي التي ربتني
كبريا
بعد أن رحل أيب وأنا يف الثانية من عمري .كان جدي وأعاممي وخااليت يش�كلون جز ًءا ً
م�ن حي�ايت ،ودائماً ما كن�ت أكن هلم اإلعجاب واالحترام ،كان لدهيم مه�ن ناجحة ،وبيوت
مجيلة ،وعائالت جيدة .علموين األخالق ،واالحرتام ومعنى أن يكون لديك قيم جيدة ،وقد
كبريا من شخصيتي.
شكَّل ذلك جز ًءا ً
أيضا عائلة تعيش يف الرشق األوس�ط ،وكان ذل�ك أول ما جذبني إىل ديب؛ فقد
كان ل�دي ً
تزوج�ت خالت�ي من رجل إمارايت يف س�بعينيات الق�رن املايض ،وانتقلت وقته�ا إىل أبوظبي،
أمرا مألو ًفا .كنت معت�ا ًدا وقتها عىل قضاء
وذل�ك قبل أن يكون الس�فر والعيش يف اإلم�ارات ً
عطلايت الصيفية يف رويس؛ وهي مدينة صغيرة لتكرير النفط بالقرب من أبوظبي .لقد كنت
أقيض هذه العطالت مع خايل ،ذلك الرجل الرائع.

الشخص األكثر أمهية يف حيايت ،هو أمي .كان عليها أن جتتهد يف العمل إىل حد ال ُيصدق
يف وظيفتين حت�ى تتمكن من تلبية احتياجاتنا األساس�ية من مأوى وم�أكل .مل أكن أدرك هذا
يف ذل�ك الوق�ت ،ولكنها غرس�ت َّيف أخالقي�ات العمل تل�ك .فدائماً ما حتدوين تل�ك الرغبة
ويتملكن�ي الداف�ع ألك�ون أفضل .كان�ت حتارب كل يوم م�ن أجلنا ،وقد ظل ذل�ك عال ًقا يف
ذاكريت طوال الوقت.
ورغم أنني ال أواجه نفس الضغوط التي كانت تواجهها ،فإنني ما زلت أقاتل من أجل ما
نمت لدي هذه العقلية املقتنعة بأن األشياء لن تأيت
أريد ،وأعمل بجد لتحقيقهً .
أيضا ،بسببهاَ ،
إلي�ك ،وأن كل يشء حتص�ل عليه جيب أن تس�عى للحصول عليه .لق�د ضحت أمي من أجيل
كثريا ،وأنا ممتن هلا جدًّ ا.
ً
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وباالنتق�ال إىل الوق�ت الذي أهنيت فيه دراس�تي العليا ،قررت تأجيل الدراس�ة اجلامعية
حيا ،كنت وقتها ش�ا ًّبا أهوج غري مس�ئول ،كن�ت دائم الرتدد عىل
مل�دة ع�ام واحد .ألكون رص ً
احلفلات ،ومقبلاً عىل االس�تمتاع باحلياة أكثر من الالزم .يف تلك الس�نة ،بدلاً من االلتحاق
بالكلي�ة عملت يف رشكة اس�تضافة مواقع عىل الويب ،حيث عمل�ت يف معاجلة طلبات رشاء
نطاقات عىل الويب واستضافة املواقع .مل أكن أعرف يف هذا الوقت مدى أمهية أسامء النطاقات
أمرا جديدً ا متا ًما عىل العامل .كان
والتأثري الذي أحدثه هذا العامل اإللكرتوين ،وال س�يام أنه كان ً
ذل�ك يف ع�ام  2008تقري ًب�ا ،عندما كان ال ي�زال يمكنك رشاء معظم نطاق�ات دوت كوم .ما
زل�ت أتذك�ر أثناء عميل وقتها أن عمالء كانوا يشترون نطاقات العالم�ات التجارية الكربى
مثل لوي فيتون عىل سبيل املثال -ألن هذه العالمات التجارية الكربى مل تكن اشرتت أسامءنطاقاهتا بعد.
على الرغ�م من أن هذه كانت وظيفتي األوىل ،فإنني ش�عرت أنه ينبغي يل أن أدير الرشكة
ٍ
لدي بأنني مذهل أو ذو قدرات خاصة ،ولكن
بعد ش�هري األول فقط .مل يكن ذلك العتقاد َّ
شعرت فقط أنني أستطيع رؤية كيفية حتسني األشياء ،كان بإمكاين أن أرى كيفية القيام باألمور
عىل نحو أفضل ،وكان بإمكاين بناء تلك العملية عىل نطاق أكرب .مل أكن من األشخاص الذين
يمتثلون لإلدارة ،حيث كنت أحتدى كل يشء نقوم به .يف ذلك الوقت ،مل يكن لدي األدوات
أو حتى الدراية الالزمة لبدء نش�اط جتاري خاص يب ،لكنني بدأت أرى الفرص التي يتيحها
أيضا يف حماولة لتعليم نفيس الربجمة واألكواد.
اإلنرتنت .بدأت ً

بعد ش�هرين ،أدركت برسعة أن الربجمة ال تناس�بني .مل أكن أفكر كمهندس .ومن خالل
أيضا حتسني حمركات البحث .ورغم حماواليت القليلة الفاشلة
حماولة تعلم بناء املواقع تعلمت ً
يف احلص�ول عىل موقع ويب أو نش�اط جت�اري عىل أرض الواقع ،فإنن�ي تعلمت كيفية ترويج
مواقع الويب وحتسين املواقع عىل جوجل .وقد أدى ذلك إىل حصويل عىل وظيفة يف القس�م
الرقم�ي لرشكة ناش�ئة .ب�دأت وقتها يف تعلم املزي�د عن حمركات البح�ث ،وحمركات البحث
املدفوعة .ثم تم إطالق خدمة آدووردز من جوجل ،فزادت احلاجة فجأة إىل أشخاص ملمني
بكيفية توس�يع قدرة املواقع اإللكرتونية عىل اس�تقبال ٍ
مزيد من البيان�ات ،واجتذاب العمالء
عرب اإلنرتنت.
يف الس�نوات األوىل حلي�ايت املهني�ة ،عمل�ت يف ع�دد قليل من الشركات الناش�ئة ،والتي
منحتن�ي الفرصة الختب�ار ثقافة الرشكات الناش�ئة ،وكيف يمكنك مزج العم�ل واملتعة م ًعا.
ث�م انتقل�ت ملدة عام إىل أحد البنوك يف اململكة املتح�دة ،وكانت جتربة رائعة ،لكني رسعان ما
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أدركت أن نمط احلياة املؤسسية ال يناسبني .ففكرة العمل يف رشكة كتلك ،حيث يكون إعداد
التقارير والتفكري يف العمل أكثر أمهية من العمل نفسه ،أمر مل يكن مناس ًبا لشخصيتي .يف نفس
الوقت تقري ًبا ،كنت أبحث عن يشء مثري ،حتى ولو خارج ويلز واململكة املتحدة بأكملها.
______

 «لق��د واجهتنا كثي��ر من التحديات ف��ي أيامنا األول��ى .لم يكن
لدين��ا كثير من المال ،ول��م نكن قمنا بأي ج��والت تمويلية بعد،
فكنا نمول نش��اطنا التجاري بأنفسنا .لقد كان األمر أصعب مما
ينبغ��ي أن يكون .كان علين��ا أن نعمل بجد لي ً
ال ونه��ا ًرا ،في أيام
العمل وفي عطالت نهاية األسبوع ،وفي أي وقت فراغ».
______

وكيف حطت بك الرحال يف دبي من البداية؟
أتيح�ت يل فرصة لالنتقال إىل ديب وااللتح�اق بالعمل يف بروبريت فايندر ،وهي أكرب بوابة
ونظرا ألن بعض أفراد عائلتي كانوا يعيش�ون يف ديب منذ
عقارية يف اإلمارات العربية املتحدةً .
ثالثين عا ًم�ا ،كانت ديب مثل موط�ن ثان يل .إىل جانب ذلك ،كان�ت منفتحة عىل التغيري ،فقد
بدت ديب وكأهنا مكان ديناميكي ممتلئ بفرص النمو.

انضمم�ت إىل بروبريت فاين�در يف عام  ،2011كان وقتها ع�دد العاملني يف الرشكة حوايل
16
شخصا .كانت الرشكة مل تزل صغرية جدًّ ا ،ولكنها كانت تعمل منذ عدة سنوات ،وكانوا
ً
عىل وش�ك القيام بأش�ياء مذهلة .لقد بنيت فريق التس�ويق ،وعملت هناك لثالث س�نوات،
وتعلمت الكثري عن كيفية تش�غيل رشكة ناش�ئة ،وكيفية حتقيق نمو رسيع ،وكيفية مجع متويل،
وكل ما يتعلق باملنتج والتوسع اجلغرايف .وقد أمدين بذل اجلهد املطلوب يف املساعدة يف توفري
البيان�ات الالزم�ة ألغ�راض االس�تثامر برؤية متعمق�ة يف نوعي�ة املعلومات التي حيت�اج إليها
املستثمرون ،ونوعية األشياء التي ينظرون إليها عند تقييم استثامر حمتمل.
كثريا
لقد كانت بروبريت فايندر تش�كل يل مدرس� ًة يف الرشكات الناش�ئة .أنا متأكد من أن ً
ممن عملوا هناك يف أيامهم األوىل س�يوافقونني الرأي ،وأش�عر باحرتام كبري ملا حققته بروبريت
فاين�در .فقد حقق ماي�كل ،املدير التنفي�ذي للرشكة ،مع فريق العمل هن�اك إنجازات مذهلة
ومروا بظروف اقتصادية جيدة وأخرى س�يئة س�اعدهتم عىل التطور .لقد ختطوا كل الظروف
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بجيدها وسيئها؛ لذا فإنني أكن هلم كامل االحرتام ،كام أهنم ما زالوا يعملون عىل جعل الرشكة
واحدة من الرشكات الناش�ئة الرائدة .إهنا واحدة من أكثر رشكات اإلنرتنت إهلا ًما يف املنطقة،
ومازال أمامها فرص نمو هائلة.

ولعل أهم ما يف األمر أنني التقيت رشيكي املؤس�س -س�امر شهاب -هناك ،وكان انضم
إىل الرشك�ة بعد ش�هر واحد من تعييني هن�اك .تكونت بيني وبني س�امر صداقة رسيعة ،وكنا
نتناول طعام الغداء كل يوم م ًعا ملناقش�ة أفكار الرشكات الناش�ئة ،لنش�كِّل يف النهاية «كومبري
إت فور مي» .Compareit4me

من أين استلهمتما فكرة ياال كومبري؟
لق�د أسس�ت الرشكة التي تع�رف اآلن بياال كومبير ،أثناء عميل يف بروب�ريت فايندر ،وقد

أطلق�ت عليها يف ذل�ك الوقت «كومبري إت ف�ور مي» .لقد كانت الضرورة هي التي ولدت
فكرة «كومبري إت فور مي» .لقد خطرت يل الفكرة بسبب حاجتي إىل حساب مرصيف؛ ألنني

انتقل�ت للت�و إىل ديب ،ومل أكن أعرف وقتها أي بن�ك حميل .كنت بحاجة إىل معرفة أين يمكنني
احلص�ول على متويل س�يارة ،ومعرف�ة أي نوع من احلس�ابات البنكية س�يكون أكث�ر أمانًا يل،

وس�يوفر يل اخلدمات التي أحتاج إليها ،مثل حتويل األم�وال عرب اإلنرتنت .حاولت البحث،
متوافرا.
ولكن هذا النوع من املعلومات مل يكن
ً

يف ع�ام  ،2011مل تك�ن املواق�ع اإللكرتوني�ة ملعظ�م بن�وك اإلم�ارات تتج�اوز الصفحة

الواحدة؛ مل تكن توفر أية معلومات عن املنتجات أو األسعار؛ بل تكاد ال توفر أي معلومات
على اإلطلاق .وألنني كن�ت منتقلاً للت�و من اململك�ة املتحدة ،حي�ث كانت مواق�ع املقارنة

متواف�رة إىل ح�د كبري ،بدا أهنا فرصة واضحة يل عيل أن أستكش�فها .كانت زوجتي ،كاريس،

أيض�ا عام�ل دفع مهماًّ لتأس�يس «كومبري إت فور م�ي»؛ حيث عملت يف أح�د مواقع املقارنة
ً
الرائدة باململكة املتحدة.Confused.com ،

هل ميكنك أن تصف لنا منوذج عمل شركتك وكيف تطور مبرور الوقت؟
فيما يتعل�ق بنم�وذج العمل ،بدأن�ا كموق�ع للمقارنة بين املنتجات املرصفي�ة ،وكان هذا
حت�ول اآلن إىل جم�ال التأمني ،الذي يمثل نصيب األس�د من
النم�وذج ه�و اجليل الرائد ،وقد َّ
عائداتنا .فطبيعة املعامالت اخلاصة بالتأمني تعني لنا مزيدً ا من فرص التوس�ع بمعدل أرسع،
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ودف�ع املبيعات عىل أس�اس األهداف؛ لذا نح�ن اآلن نمثل منصة للتج�ارة اإللكرتونية ،وقد
أدى هذا التغيري إىل إحداث حتول يف نشاطنا التجاري يفوق التوقعات.

إننا نركز عىل توفري الوقت واملال لألشخاص يوم ًّيا .يف  ،2017قمنا ببيع بوليصات تأمني
تقدر بام يزيد عىل  20مليون دوالر ،وحس�ب تقديراتنا ،فقد وفرت هذه العملية للمقيمني يف
دولة اإلمارات العربية املتحدة أكثر من  4ماليني دوالر .هدفنا هو مس�اعدة الناس ،تعليمهم
وتثقيفه�م ومس�اعدهتم على احلصول على صفقات أفض�ل .إننا نس�اعدهم يف احلصول عىل
منتجات أفضل ،منتجات مالية أفضل ،وسياس�ات تأمني تناس�بهم بشكل أفضل .وأعتقد أن
هذه األشياء مهمة يف الرشق األوسط بشكل خاص .فهدفنا هو مساعدة األشخاص عىل اختاذ
خيارات ذكية عندما يتعلق األمر باملنتجات املالية؛ وذلك للتأكد من أهنم يفهمون الفوائد التي
يمكن أن يقدمها النظام املرصيف ،ولكن مع محايتهم كذلك.

ما نوع التحديات التي واجهتها يف األيام األوىل؟
لق�د واجهتن�ا كثير من التحدي�ات يف أيامنا األوىل .مل يك�ن لدينا كثري من امل�ال ،ومل نكن

قمن�ا ب�أي جوالت متويلية بعد ،فكنا نمول نش�اطنا التجاري بأنفس�نا .لقد كان األمر أصعب
مم�ا ينبغ�ي أن يك�ون ،كان علينا أن نعمل بج�د ليلاً
وهنارا ،يف أيام العم�ل ،ويف عطالت هناية
ً
األسبوع ،ويف أي وقت فراغ.

مل تك�ن البيئ�ة الريادية يف الرشق األوس�ط يف هذا الوقت كام هي علي�ه اليوم .اليوم لديك

رشكات حاضنة للرشكات الناش�ئة؛ ولديك جمتمع نش�ط من املستثمرين الذين يستثمرون يف

املراح�ل املبك�رة من املرشوع .يف تلك األيام كان األمر أصعب بكثري .فإىل من تتوجه؟ وكيف
جتم�ع متويًل�اً ؟ مل تكن من إجابات واضحة عن هذه التس�اؤالت .وقد حالفنا احلظ باحلصول
أخيرا على متويل من مس�تثمرين ممولني بعد ثالث س�نوات من التمويل ال�ذايت بأقل املوارد.
ً
أخيرا التخيل ع�ن وظائفنا النظامية واحلص�ول عىل مقر،
وكان ذل�ك يعن�ي أنه بات بإمكاننا
ً

وتكوين فريق ،وأن نبدأ يف النهاية الرتكيز عىل العمل بدوام كامل.

يف البداية ،مجعنا  500 000دوالر للبدء ،وكان ذلك يعني أنه منذ اليوم األول مل يعد لدينا

وق�ت نضيع�ه؛ فقد كنا نعم�ل بميزانية صغرية نس�ب ًّيا ،وكان يتعني علين�ا الوصول إىل أهداف

ومراح�ل حم�ددة ،واحلف�اظ عىل ما لدينا من م�ال إىل أن حيني وقت احلصول على الدعم املايل
الت�ايل .بع�د عام ،حصلنا عىل أول جول�ة متويل من رءوس األموال االس�تثامرية؛ حيث مجعنا
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مليون دوالر من رشكة ومضة كابيتال ،ومليونًا آخر من رشكة االتصاالت الس�عودية ،ومثله
من رشكة دي إس أو ،أي  3ماليني دوالر إمجالاً .
إن تلك الشهادة عىل جدارتك كرائد أعامل -التي تشعر هبا عندما يضع املستثمرون أموالاً

يف رشكت�ك الناش�ئة -أم�ر رائع؛ فحقيق� ُة أن ثالثة من أكرب املس�تثمرين أصح�اب رأس املال
االس�تثامري قد اختاروا االستثامر معنا أمر مذهل ،كام أهنم قدموا لنا مزايا أخرى كثرية ،بعيدً ا

ع�ن التموي�ل ،وذلك من حيث املش�ورة واملعرفة وجهات االتص�ال ،باإلضافة إىل الطموح،

قدرا معينًا من الضغوطات ،إال أهنم جيعلونك
واأله�داف ،والتحديات .وبينام جيلب�ون معهم ً
مس�ئولاً وجيربونك عىل االلتزام بأهدافك والتزاماتك ،وهو أمر ال يقدر بثمن؛ لذا -وبش�كل

كثريا من
ع�ام -فق�د س�اعدنا هذا يف ا ُمليض قد ًم�ا إىل األمام .وحت�ى يومنا هذا ،ما زلن�ا نتلقى ً
الدعم واملشورة من مستثمرينا.

تقريرا بام
يش�كل املس�تثمرون مصدر ضغ�ط بطبيعة احلال؛ وذل�ك ألهنم ينتظرون من�ك
ً
نظ�را ألن علينا أن نق�دم ألعضاء جملس
حققت�ه م�ن أرق�ام .هناك من ال حيب�ون ذلك ،ولكن ً
تقريرا بام نحققه ،جيعلن�ا دائماً يف حالة عجلة وموضع مس�اءلة .جيب
اإلدارة م�ن املس�تثمرين
ً
عليك حتقيق أرقام جيدة .فبالتأكيد ال أريد أن أذهب إىل املستثمرين بأرقام منخفضة؛ هذا أمر
غير الئق .ال أريد أن ينظر إ َّيل أحدهم وكأين فش�لت؛ لذا هن�اك بالتأكيد هذا الضغط ،ولكنه
نوع من الضغط اجليد .نحن س�عداء بمجلس اإلدارة ،وس�عداء بمستثمرينا .حتى اآلن ،قمنا
بجم�ع أكث�ر م�ن  10ماليني دوالر ،ونتوق�ع أن نجمع ما يتراوح بين  8إىل  9ماليني دوالر
أخرى يف عام .2018

من حيث النمو ،ما اخلطوة التالية لـ ياال كومبري؟
نموا أكرب يف املرحلة القادمة .ونحن نتطلع
لقد نام فريقنا إىل  100ش�خص حال ًّيا ،ونتوقع ًّ
أيضا إىل التوس�ع اجلغ�رايف؛ وأعتقد أنه عندما
يف ه�ذه املرحلة إىل توس�يع نطاق املنتج .نتطلع ً
تتحدث عن التوس�ع اجلغرايف يف الرشق األوسط ،تتعقد األمور؛ وهلذا السبب تعد الرشكات
مث�ل «س�وق.كوم» ذكية؛ فما فعلوه هو إظه�ار أنك إذا قم�ت باإلع�دادات الصحيحة ،وإذا
اخت�ذت اخلط�وات الصحيحة ،فس�تتمكن من بناء رشكة راس�خة يمكنها أن تتوس�ع يف مجيع
أنحاء املنطقة .وبعد ذلك تأيت رشكة كبرية مثل أمازون لتستحوذ عليك.
مهتًّم� باحلجم الذي جيب عىل الرشق
ق�د يكون موقع املقارنة املتوس�ط يف اململكة املتحدة
اًّ
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األوس�ط تقديمه ،ولكن عند إجراء بحث لثالثني دقيقة ،فال توجد أي احتاملية أن يرغب أي
ف�رد من فري�ق املقارنة باململك�ة املتحدة أو أي م�كان آخر يف العامل باملجيء للرشق األوس�ط
ودخول هذا املجال .فالوضع هنا ليس نس�خة من اململكة املتحدة ،فهنا توجد حتديات فريدة
جدًّ ا تقف أمام العمل يف هذا اجلزء من العامل ،خاصة يف جمال عملنا.

أعل�م أننا مل نخترع مواقع املقارنة ،ولكنن�ا نبتكر يف هذه اخلدم�ة .يف اململكة املتحدة ،لن
يفك�روا حت�ى يف ختصيص قس�م لالتص�االت .يف ديب ،إن مل يك�ن لديك مرك�ز اتصال ،فلن
يرغ�ب أي عمي�ل يف التعامل معك .مازلن�ا يف جزء من العامل يعترب التواصل بني األش�خاص
أمرا مهماًّ ح ًّقا .حني ننظر إىل املستقبل يف أعاملنا ،نرى أن الذكاء االصطناعي مهم ،ولكن ليس
ً
اليوم ،لكن يف املس�تقبل البعيد ال يمكنك االس�تعانة بروبوت للرد عىل املستهلكني يف الرشق
األوسط يف الوقت احلايل ،فهم يريدون التعامل مع البرش ،وهذا أمر جيد يف الوقت احلايل.
______

 «رغ��م األهمي��ة البالغة لاللت��زام واإلص��رار ،من المه��م ً
أيضا أال
يخلط رواد األعمال بي��ن اإلصرار والعناد ،كي ال ينتهي بهم األمر
إلى التمس��ك بفكرة سيئة .المس��تثمرون يستثمرون في الناس،
وليس األفكار؛ ألن األفكار يمكن أن تتغير في بعض األحيان».
______

إن ديب مكان مثايل لبدء نش�اطك التج�اري؛ فالبيئة الريادية اس�تثنائية هنا .لديك الدعم،
لديك مس�تهلكون مس�تعدون لإلنفاق واس�تهالك املنتجات واخلدمات الرقمية؛ مستهلكون
يري�دون احلص�ول عىل املزاي�ا ،ويري�دون كل يشء تقدمه .إنه أم�ر رائع ،ولكن�ك بحاجة إىل
التوسع عىل املستوى اإلقليمي لتحقيق احلجم الذي يطلبه املستثمرون الدوليون.

م�ع التع�داد الس�كاين الذي يقدر بتس�عة ماليني نس�مة أو نح�و ذلك ،فيام يتعل�ق بتأمني
الس�يارات على س�بيل املثال ،لدينا س�وق حمتمل ربما يبلغ حجم�ه  1٫2مليون س�يارة ،هي
سيارات املقيمني يف البالد ،ثم تذهب إىل السعودية ،التي يفوق سوقها ذلك بعرشات املرات،
لكن التحديات ربام تكون أكرب بعرشين مرة .إذن هذه هي األشياء التي جيب موازنتها.

أعتق�د أن التح�دي الذي يواجهنا اآلن ،ونحن نتقدم إىل األمام ،هو كيفية توس�يع نطاقنا
إىل األسواق األخرى ،كيف نو ِّطن اخلدمة حمل ًّيا ،نعمل حال ًّيا عن كثب مع جهة رقابية سعودية
للتأمني .نريد أن نتأكد من أننا س�نحافظ عىل جوهر خدمتنا ،ولكن أن نتوافق يف نفس الوقت
مع احتياجات املستهلك اخلاصة يف هذا السوق.
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ما الذي ميكن أن يتعلمه رواد األعمال من جتربتك؟
أيض�ا أال خيل�ط رواد األعامل بني
رغ�م األمهي�ة البالغ�ة لاللت�زام واإلرصار ،م�ن امله�م ً
اإلرصار والعناد؛ كي ال ينتهي هبم األمر إىل التمس�ك بفكرة س�يئة .املس�تثمرون يس�تثمرون
يف الن�اس ،وليس األفكار؛ ألن األفكار يمكن أن تتغري يف بعض األحيان .وكذلك األس�واق
يمكن أن تتغري؛ لذا جيب عليك أن تكون متأه ًبا دائماً وتعمل بجد ،وأن تكون مس�تعدًّ ا لتغيري
أخريا إىل توليفة ناجحة.
اسرتاتيجيتك أو تعديلها إذا كنت بحاجة إىل ذلك ،إىل أن تصل ً

أيضا أن تكون مرنًا ومس�تعدًّ ا لالس�تامع إىل ما تعلم�ه رواد األعامل اآلخرون،
م�ن امله�م ً
وم�ا يرغبون يف مش�اركته مع�ك ،فقد يكون هناك فرص�ة تغفل عن رؤيتها .لق�د أنقذت هذه
املنهجية نش�اطنا التج�اري ،أو عىل األقل أنقذتنا من إهدار ٍ
كثري م�ن الوقت واملال ومن اختاذ
االجتاه اخلاطئ.

ما رؤيتك حول التوسع اإلقليمي؟
إذا كن�ت يف الرشق األوس�ط ،وكنت تأمل يف بدء عمل جت�اري ،فيتعني عليك التفكري يف
الس�عودية .إن التفكير يف ديب أوالً ُم ٍ
غر .فديب -يف النهاي�ة -مكان رائع لبدء عملك؛ ففي ديب
أيضا .ومع ذلك،
توجد مواهب عظيمة وفرص كبرية ،هذا باإلضافة إىل وجود املستثمرين هنا ً
جي�ب أن تكون اململكة العربية الس�عودية ضمن خطتك يف وق�ت مبكر ،وجيب عليك العمل
عىل االفتتاح يف الس�عودية قبل أن تفكر أنك تريد االفتتاح فيها .جيب أن تكون الس�عودية عىل
رأس قائمتك عندما يتعلق األمر برتكيز طاقتك ومواردك.
أحد األخطاء التي ارتكبناها يف املراحل األوىل هو أننا مل نضع يف اعتبارنا التوسع الدويل.
لكي أكون صاد ًقا معك متا ًما ،عندما أطلقنا هذا النش�اط ألول مرة كنا نظن أنه سيكون بمثابة
رشك�ة تابع�ة .فتصورنا أن كلينا ربام جيلس يف مقهى أو عىل الش�اطئ ونعمل كأي موقع تابع،
ونضاعف راتبينا ،وستكون احلياة جيدة عىل هذا احلال.

يف البداي�ة ،مل نفك�ر يف الفرص�ة ح�ق التفكير ،لكن املس�تثمرين نبهون�ا إىل أن حجم هذا
النش�اط التج�اري يمكن أن يكون أكرب من ذلك بكثري .وقد فتَّ�ح هذا أعيننا عىل الفرصة عىل
أق�ل تقدي�ر .وعندم�ا أحتدث إىل مس�تثمرين دوليني اليوم ،فإن أول ما يس�ألونه ع�ادة هو «ما
خطتك الس�عودية؟ كيف ختطط للعمل هناك؟ متى س�تكون هناك؟» والس�بب هو مس�توى
وحجم الفرص هناك.
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إذا ق�ررت االفتتاح يف الس�عودية ،فعلي�ك أن حترص عىل أال يك�ون موقعك اإللكرتوين
جمرد نس�خة طبق األصل مع قليل من الرتمجة إىل اللغة العربية .من األفضل أن يكون يف أمثل
ص�ورة ممكنة .لقد اخرتنا ش�كل احل�روف العربية بنفس قدر الش�غف الذي اخرتنا به ش�كل
مهم جدًّ ا بالنس�بة لنا .هذه هي األش�ياء التي يتعني عليك القيام
احلروف اإلنجليزية .كان هذا اًّ
هبا كام ينبغي من أجل التعريب.
أم�ا الشيء اآلخ�ر الذي قمنا ب�ه من أجل ترس�يخ عملية التعريب لتناس�ب املس�تهلكني
الع�رب؛ ف�كان تغيري عالمتن�ا التجارية من «كومبير إت فور مي» إىل «ي�اال كومبري» .فكلمة
«ي�اال» يف العربية تعني «هي�ا» وهي دعوة الختاذ إجراء ،أي :يال نقارن اآلن .فاحرص عىل أن
يكون لك اسم جتاري مناسب؛ فاسم «ياال كومبري» الفت لالنتباه ،كام أنه مناسب للحمالت
التس�ويقية .األهم من ذلك أن صداه يرتدد يف السوق العريب ،خاصة خارج اإلمارات العربية
املتح�دة؛ إهنا عالمة جتارية يمكنها االنتش�ار عرب املنطقة بأكمله�ا .لقد كانت ردود الفعل إزاء
االسم التجاري اجلديد إجيابية للغاية ،ونحن سعداء جدًّ ا هبذا.

ما نصيحتك األساسية لرواد األعمال فيما يتعلق بجمع التمويل؟
نصيحتي األساس�ية لرواد األعامل هي الذهاب برسعة ومقابلة أكرب عدد من املستثمرين.
ق�دم نفس�ك وفكرت�ك .أنت بحاجة إىل أن هيتم املس�تثمرون بعملك ورشكت�ك ،حتى وإن مل
تك�ن تعمل على مجع متويل يف الوق�ت احلايل .هؤالء الرجال سيريدون تتبع�ك ،ومعرفة إىل
أين وصل منتجك ،س�يعرفون املزيد عنك بمرور الوقت ،وهذا يس�تغرق وقتًا أطول بكثري يف
الرشق األوسط من الواليات املتحدة أو اململكة املتحدة عىل سبيل املثال.

ما املنهجية التي تتبعها يف التسويق للشركات الناشئة؟
ال شك أن وجود منتج أو خدمة جديدة مل يسمع أحد هبا طريقة رسيعة للفشل .إذا مل تروج
لنشاطك التجاري فلن ينمو؛ إال إذا كانت رشكتك واحدة من تلك الرشكات االستثنائية مثل
فيسبوك أو إنستجرام؛ فمثل هذه الرشكات فريدة من نوعها ،ولن حتتاج إىل أي تسويق رقمي.
أما بقيتنا ،فإن معظمنا سينفق بعض املال عىل عمليات التسويق وبناء بعض الزخم.

يشء آخ�ر جي�ب تذك�ره هنا ،وه�و عندما تبن�ي عالمة جتاري�ة ،ال تقتصر حماوالتك عىل
أيضا دفع وسائل اإلعالم إىل اإليامن بك وبرسالتك؛
احلصول عىل عمالء فحسب؛ بل حتاول ً
لذا ،من أول األشياء التي استثمرنا فيها ،فيام يتعلق برأس املال البرشي ،هو العالقات العامة.
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لقد فهمنا أنه ليس بإمكاننا تغيري املجال أو العقلية .ال يمكننا أن نجرب الناس فجأة عىل التفكري
يف املقارن�ات لو أهن�م ال يفكرون هبا يف الوقت احلايل .ومل يكن بإمكاننا فعل ذلك باالس�تعانة
بجوجل وفيس�بوك وحدمها .فإذا مل يكن الناس يس�عون للحصول عىل تأمني لس�ياراهتم فلن
كبريا
أمتكن من الوصول إليهم عرب جوجل؛ لذا فإن العالقات العامة كانت -وال تزال -جز ًءا ً
من خطط النمو لدينا.
______

 «عندم��ا تبني عالمة تجارية ،ال تقتص��ر محاوالتك على الحصول
على عمالء فحس��ب؛ بل تح��اول ً
أيضا دفع وس��ائل اإلعالم إلى
اإليمان بك وبرس��التك؛ لذا ،من أول األش��ياء التي اس��تثمرنا فيها
فيما يتعلق برأس المال البشري -هو العالقات العامة».______

باإلضاف�ة إىل ذل�ك ،فنحن ال نحاول فقط بناء عالمة جتارية وجذب العمالء؛ بل نس�عى
أيض�ا إىل أن يعرفنا املس�تثمرون ،ونس�عى إىل ضامن س�هولة التوظيف؛ ألن الن�اس قد قرءوا
ً
عن�ا وعرفون�ا .كل ه�ذه األمور مفيدة ح ًّق�ا ،وهذا يعني أنك –كمؤس�س -جيب أن تش�ارك
يف املناقش�ات وتتحدث عن أعاملك .إنني أس�تمتع به ح ًّقا بالرغم من أنه يعد اس�تنزا ًفا هائلاً
للوق�ت .ال جيب عليك القيام بكل هذه األش�ياء؛ فلا يمكنك فعل كل يشء ،ولكن من املهم
أن تقوم بذلك من وقت آلخر ،أن حتافظ عىل التواصل مع اآلخرين ،والتحدث عن أعاملك.

ما جتربتك مع التوظيف؟
إن أح�د أصع�ب األش�ياء التي علي�ك القيام هبا كمؤس�س هو بن�اء فري�ق اإلدارة العليا
والتوظيف .لقد ارتكبنا مليون خطأ عندما كنا نوظف فري ًقا للمقر الرئييس .كنا نتجاهل النظر
خللفيات األش�خاص .ش�عرت بأننا مل ندرس األش�خاص بالش�كل الكايف عندما كنا نجري
املقابالت الش�خصية معه�م .لقد اعتربنا أنه من اليشء املؤكد أنه إذا عمل ش�خص ما لعالمة
جتارية كربى مثل ياهو! مثلاً  ،فإن هذا الشخص سيكون استثنائ ًّيا ،ومع ذلك لدينا اآلن فريق
رائ�ع .كن�ا حمظوظني للغاية يف توظيف جوناثان رولينج ،ال�ذي انضم لنا كمدير مايل وكان له
عظي�م األث�ر يف رشكتن�ا ،باإلضافة إىل ذلك ،قمن�ا بتوظيف أفضل املواهب مثل حسين فخر
الدين ،مديرنا التنفيذي التقني .هؤالء الرجال يضيفون قيمة ،وآرا ًء مدروسة ،وطر ًقا جديدة
كثريا من الضغوطات من عيل أنا وسمري.
للتفكري ،والتي ختفف ً
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ما دور االبتكار ،يف رأيك ،يف الشركات الناشئة؟
جيب أن حتذر من االبتكار يف مس�ألة االبتكار من أجل االبتكار .فعىل س�بيل املثال؛ نحن
اآلن بص�دد إطلاق تطبيقنا للهواتف الذكية .وألكون صاد ًقا ،ال أتوق�ع أن يزيد هذا التطبيق
حج�م املبيع�ات ،لكنن�ا نريد جعل�ه إضافة لنق�اط تواصل العملاء معنا .هذا لي�س رضور ًّيا
كثريا من
جدًّ ا؛ لذا أخذنا الكثري من الوقت قبل أن نس�تثمر طاقتنا ووقتنا فيه .يف املقابل ،أرى ً
الرشكات الناشئة تبني تطبيقات ال حتتاج إليها بالفعل ،فرتكز عىل تطوير تطبيق ال تعرف حتى
اهلدف منه.

ما رؤيتك فيما يخص التوازن بني العمل واحلياة؟
إن التوازن بني العمل واحلياة أمر صعب جدًّ ا يف املراحل األوىل من عمر الرشكة الناشئة.

وبالرغ�م م�ن ذلك ،أن�ت بالتأكيد بحاجة إىل ه�ذا التوازن .حتتاج إىل جتنب اس�تنفاد طاقتك.
أعتق�د أن م�ن ضم�ن النصائح املهم�ة واجليدة التي ُأس�ديت أن أختار يو ًما أعم�ل فيه خارج
املكت�ب؛ وذل�ك من أج�ل االبتعاد ع�ن الروتين اليومي والتوق�ف للتفكري يف األش�ياء التي

تتطلب اهتام ًما أعىل ،ويف األهداف املس�تقبلية .عندما فعلت ذلك ،اكتشفت أنني بالفعل قادر

عىل التوصل إىل أفكار ومتغريات جديدة عن هذا املجال ،وفكرت يف األمور التي ال أفكر فيها
يوم ًّيا عىل األغلب؛ لذا كانت تلك جتربة إجيابية إىل حد مذهل.

اليشء اآلخر الذي أحاول القيام به دائماً هو قراءة أكرب قدر مستطاع عن الرشكات الناشئة
األخرى ،وكيف تُدار رشكات كبرية مثل فيسبوك ،والتحديات التي تواجهها ،وكيف تغلبت

عليها.

وفيام يتعلق بتوسع «سوق.كوم» الكبري والقوي ،والنجاح الذي حققته يف اململكة العربية

الس�عودية ،أتس�اءل :كيف فعلت ذلك؟ كيف تغلب�ت عىل التحديات الت�ي نواجهها حال ًّيا؟

إن بإم�كاين االطلاع عىل دراس�ات حالة وكل هذه املعلوم�ات؛ فهي متواف�رة .وإن مل أمتكن

م�ن العث�ور عليها ،فبإمكاين الذهاب إىل مكتب «س�وق.كوم» واحلصول عىل اإلرش�اد ولقاء
املؤسسين أنفس�هم .ال ختش أبدً ا طلب النصيحة أو اآلراء .أجد أن جمتمع املؤسسني هذا ح ًّقا
س�خي .عندما يطلب مني أشخاص املس�اعدة ،دائماً ما أكون يف قمة سعاديت بنصحهم؛ ألنني
أعرف مدى صعوبة هذه األيام األوىل ،وطاملا وجدت اليشء ذاته مع رواد أعامل آخرين.
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______

 «فكرة إنش��اء ش��ركة ناش��ئة له��ا ألقه��ا ومتعته��ا .لكن في
ص��دق ،ويجب أن تكون
الواق��ع ،األمر قد يكون صع ًبا لدرجة ال ُت
َّ
نموذجا للعمل الجاد؛ إذ يجب أن تكون أول من يأتي للعمل،
أنت
ً
وآخ��ر من ينصرف .وإن ل��م يحدث هذا ،فعندئذ س��يبدأ فريقك
في التساؤل عن ضرورة العمل لكل هذه الساعات الطويلة».
______

ما أبرز املفاهيم اخلاطئة التي صادفتها عن رواد األعمال؟
أشخاصا عن أسباب رغبتهم يف تأسيس رشكات ناشئة ،أدرك أهنم يرغبون يف
حني أسأل
ً
أن يكونوا مؤسسين لتحديد مصريهم بأيدهيم ،يري�دون أن يفعلوا ما يريدون؛ فهم يعتقدون
أن بإمكاهنم العمل من أي مكان يريدونه ،يريدون العمل وهم مسرتخون عىل شاطئ البحر.
فأنصحهم بأن ينسوا األمر.

بالتأكيد يمكنك تأس�يس نشاط جتاري يؤ ِّمن لك مس�توى دخل ومعيشة مرتفة وحسب،
بحي�ث يمكنك أخذ إجازات والعمل وأنت مسترخٍ عىل الش�اطئ .ولكن من ناحية أخرى،
ال يمكنك بناء رشكة ناش�ئة تنمو بنس�بة  % 40-20وأنت عىل الش�اطئ ،أؤكد لك ذلك؛ بل
سيكون عليك يف هذه احلالة أن تعمل ٍ
ملدة ال تقل عن  15إىل  18ساعة يوم ًّيا من املكتب ،وأن
تشعر باإلهناك.

يتعني عىل الناس اس�تيعاب أن فكرة إنش�اء رشكة ناشئة هلا ألقها ومتعتها .لكن يف الواقع،
نموذجا للعمل اجلاد؛ إذ جيب
األم�ر قد يكون صع ًبا لدرجة ال تُصدَّ ق ،وجي�ب أن تكون أنت
ً
أن تكون أول من يأيت للعمل وآخر من ينرصف .وإن مل حيدث هذا ،فعندئذ س�يبدأ فريقك يف
التس�اؤل عن رضورة العمل لكل هذه الس�اعات الطويلة .أنت القدوة ،وأنت من جيب عليه
أن يضبط إيقاع العمل بنفسه.

وبنم�و فريق العمل ،س�تقل رضورة أداء املهام البس�يطة ،لكنك جي�ب أن تظل متعم ًقا يف
تفاصيل كل ما حيدث تقري ًبا .ربام حتصل عىل املزيد من احلرية يف الوقت الذي تبني فيه فريقك.
وب�كل رصاح�ة أق�ول لك :ال تبدأ رشكة ناش�ئة إن كنت ترغب يف مزيد م�ن وقت الفراغ .يف
هذه احلالة حافظ عىل وظيفتك املؤسس�ية ،واحصل عىل مكافآتك وإجازاتك .فعندما تنش�ئ
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رشكت�ك اخلاص�ة لن حتصل عىل ثالثني يو ًما إجازة .أعتقد أن ه�ذا مفهوم خاطئ جدًّ ا ،وأراه
كثريا لدى بعض األشخاص من حويل.
ً

كثريا من الرشكات الناش�ئة ت�رى أن احلصول عىل متويل من مس�تثمرين
أعتق�د ً
أيض�ا أن ً
خارجيني مقابل بعض األسهم يف الرشكة أمر سلبي؛ فهم يعتقدون أنك هبذه الطريقة ستسمح
ألش�خاص آخرين بالتدخل يف عملك .أنت تتخىل عن حقوق امللكية ،ولكن من س�يهتم إن
كن�ت متتلك  % 100من األس�هم يف رشكة صغيرة؟ أعتقد أن معظم الناس س�وف يتخلون
عن  % 100من األسهم يف رشكاهتم الصغرية ،ليحصلوا عىل  % 1من أسهم فيسبوك ،أليس
كذلك؟ إهنا مسألة قيمة ،وليس نسبة مئوية ،وهذا هو ما هيم ح ًّقا .وباإلضافة إىل ذلك ،عندما
حتصل عىل مس�تثمرين جيدين ،فإهنم س�يأتون إليك بأفكارهم وشبكة عالقاهتم .وسيقدمون
لك اخلربة واملعرفة التي ال تقدر بثمن ،وهكذا تزيد احتامالت حتقيقك أقىص إمكاناتك.

ما دور التعليم يف إعداد رواد األعمال املستقبليني؟
أعتقد أنه ينبغي عىل املدارس مواصلة عملها والبدء يف تعليم األطفال كيفية القيام بعروض
تقديمية ،وإنشاء جداول البيانات ،وإدارة بيان الربح واخلسارة ،فجميع هذه املهارات العملية
س�يحتاجوهنا من اليوم األول يف العمل .إهنا أش�ياء بسيطة ،لكنها ال تُدَ َّرس؛ فلدينا الكثري من
املتدربني واخلرجيني يف «ياال كومبري» وعدد الذين ال يمكنهم إنش�اء جداول بيانات وعروض
تقديمية من بينهم عدد صادم.
أيضا إخبار طالهبا بأن أمامهم خيارات ال هنائية ،كام أن بإمكاهنم خلق
جيب عىل املدارس ً
خياراهت�م اخلاصة .جيب أن تركز املدارس أكثر على اإلبداع؛ ربام حتى تعليم األطفال الربجمة
يف املدارس ،عىل األقل تعليمهم كيفية بناء موقع عىل شبكة اإلنرتنت ،وأساسيات الربجمة.

ما تعريفك الشخصي للنجاح؟
نحاول تبس�يط رشاء التأمني وتس�هيله ،وتقديمه بأس�عار أرخص بق�در اإلمكان .عندما
نجعل خدمة مقارنة للتأمني شائعة يف مجيع أنحاء املنطقة ،سنشعر أننا نجحنا.
وعىل املس�توى الش�خيص ،أحاول تأمني مس�تقبل عائلتي .من املهم بالنس�بة يل أن تكون
زوجتي كاريس ،وابنتي أوليفيا آمنتني ماد ًّيا .حلس�ن احلظ ،تتمتع زوجتي بمس�ار مهني ناجح
للغاية يف ماسرت كارد ،وبرصاحة ال حتتاج ملا أبنيه هلا من أمان مايل .مع ذلك ،وكعائلة ،نريد أن
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نضمن أن لدى أوليفيا كل ما حتتاجه لتصبح ناجحة وس�عيدة عندما تكرب .كل ما أفعله هو يف
النهاية لزوجتي وابنتي .فعندما ترى أوليفيا صوريت عىل الغالف األمامي إلحدى املجالت أو
خاصا بنا عىل الراديو ،فإهنا تبتسم وتشعر بالفخر ،وأنا أحب هذا األمر .افتخار
تسمع إعالنًا ًّ
أوليفيا بأبيها أمر رائع.

ما رؤيتك املستقبلية لـ «ياال كومبري»؟
من حيث الرؤية املس�تقبلية لـ «ياال كومبري» ،س�تكون هذه الرشكة موقع املقارنة املهيمن
يف الرشق األوسط .نحن بالفعل أكرب موقع لذلك .نبيع حوايل  % 70من منتجات وخدمات
التأمين الت�ي تباع عبر اإلنرتنت؛ لذلك ف�إذا كان التأمني يباع عرب اإلنرتن�ت اليوم يف الرشق
األوسط ،فذلك حيدث بفضلنا.

يف املقابل ،ما زال أمامنا ش�وط طويل علينا أن نقطعه .إن حصتنا الس�وقية اآلن يف املكان
ال�ذي نري�ده .نري�د أن نك�ون مس�يطرين عىل ه�ذه العملية يف مرص والس�عودية كما نحن يف
اإلم�ارات الي�وم .نري�د بناء موقع مقارن�ة يعمل لكامل املنطق�ة ويكون مفي�دً ا للعمالء بنحو
دوالرا يف كل مرة
كام�ل .الي�وم يف املتوس�ط ،يوفر املس�تهلكون ما يتراوح بين  10إىل 160
ً
يشرتون فيها تأمينًا عىل سياراهتم من خاللنا .ونريدهم أن يوفروا املزيد .نريد أن يكون الناس
س�عداء بالعم�ل معنا ،وأن حيتفل�وا بذلك .فكونك عميًل�اً  ،نريدك أن حتصل على أكرب فائدة
ممكنة ،ونحن نبني األساس من اليوم لتحقيق هذه الرؤية.

أما رؤيتي فيام يتعلق بإنجاز كبري ،فأعتقد أن ذلك س�يكون حتقيق نوع من أنواع االندماج
واالس�تحواذ أو صفق�ة ختارج كبرية؛ إذ إن ذلك س�يكون بمثابة إق�رار بنجاحنا .فعندما تنظر
ٍ
رصح
إحدى الرشكات الكربى يف الس�وق إىل نشاطك التجاري وتقول لك« :لقد قمت ببناء
كبريا؛
رائع ال يمكنني تكراره بنفيس؛ لذا ،أريد االستحواذ عليه» ،تشعر بأنك حققت
ً
إنجازا ً
إن�ه ش�عور رائ�ع .فمن املذهل أن تبني «س�وق.كوم» ش�ي ًئا رائ ًع�ا لدرجة أن واح�دة من أكرب
الشركات يف الع�امل –أم�ازون -تضطر إىل رشائها بدلاً م�ن التنافس معها .لق�د بنى رونالدو
رصحا رائ ًعا بالفعل ،وأنا أريد
مؤسس الرشكة ومديرها التنفيذي -مع فريق العمل بأكملهً
أن أفعل اليشء نفسه مع «ياال كومبري».
كل هذا ما نعمل جاهدين من أجله .هذا ما س�تجلبه الثالث أو اخلمس س�نوات التالية.
ثم�ة حتديات كثيرة أمامنا ،وهناك حتديات جديدة أجزم بأننا س�نواجهها غ�دً ا ،علينا فقط أن
نواج�ه كل ه�ذا ،وأن نتفهم�ه ونتفوق كما فعلنا ومازلنا نفع�ل ،جيب أن نتحلى باإلجيابية إىل
ٍ
درجة ممكنة.
أقىص
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مؤسسة كاش باشا.
فؤاد هو الرشيك املؤسس ومدير أعامل رشكة ِّ ،Alpha Apps Inc
ش�ارك فؤاد وأدار عد ًدا من املشاريع الواعدة بني الواليات املتحدة والرشق األوسط ،خاصة
يف األردن.

مدي�را للتكنولوجيا والتحليلات يف «أوبن إينس�ايتس» Open-
فباإلضاف�ة إىل عمل�ه
ً
 ،Insightsوهي رشكة متخصصة يف استخراج البيانات واسرتاتيجية البيانات تقع خارج
بيلفو ،واش�نطن .عمل فؤاد يف بوابة للمحتوى العريب  ،d1g.comحيث كان مس�ئولاً عن
تطوي�ر األعامل والتس�ويق واملبيع�ات وإدارة مواقع التواصل االجتامع�ي للرشكة ،إىل جانب
كونه جز ًءا من الفريق التأس�ييس لربنامج أواسيس  ،500وهو أول برنامج لترسيع واحتضان
مديرا لفريق حمرك التوصيات والبيانات
الرشكات التقنية الناشئة يف األردن .وعمل بعد ذلك ً
يف «بلو كانجارو»  ،Blue Kangarooوهي رشكة بيانات كربى يف الواليات املتحدة خمتصة
أيضا خالل مسريته املهنية
يف حلول التسوق االجتامعي ،وهلا مقرات يف األردن .كام قدَّ م وقاد ً
جه�و ًدا استش�ارية فنية واستراتيجية لرشكات عمالق�ة يف جمال االتصاالت عالية املس�توى،
والربجميات واإلنرتنت ،مثل جوجل ،ومايكروسوفت ،فرييزون وغريها.

وبعي�دً ا عن نط�اق العمل ،كان فؤاد مش�اركًا فعالاً يف تأس�يس البيئ�ة الريادية للرشكات
الناش�ئة التكنولوجي�ة املحلية ،ومن بني املش�اريع اجلانبي�ة التي توالها عىل مر الس�نني ثالثاء
التكنولوجي�ا بعامن ( ،)AmmanTTوهو منتدى مفتوح لرواد األعامل ومن لدهيم ش�غف
بالتكنولوجي�ا ممن متكنوا من حش�د عشرات اآلالف من احلارضي�ن؛ و ،TechTechوهو
برنامج تليفزيوين عريب يتم بثه عرب األقامر الصناعية إللقاء الضوء عىل رواد األعامل واألنشطة
التجارية يف املنطقة .حصل فؤاد عىل بكالوريوس العلوم يف التكنولوجيا واألعامل من جامعة
ماساتشوستس ،بدارمتوث.
______

حدثنا قليلاً عن نشأتك.
ولدت يف  20أكتوبر ،من عام  ،1985يف بوسطن ،يف والية ماساتشوستس .كان والدي،
مهندس�ا موهو ًب�ا وبار ًعا يف الطب البيولوج�ي ،من أصول فلس�طينية ،وكانت والديت،
أم�ل،
ً
شريين ،أ ًّما متفرغة ومربية من األردن .وقد نشأت يف تلك البيئة الثقافية التي شكلتها والديت،
فكان�ت املوس�يقى من خمتلف الثقاف�ات واللغات تصدح يف جنبات منزلن�ا .وقد نام لدي ولع
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باملوس�يقى وأنا يف سن صغرية ،فكانت املوس�يقى أوىل هوايايت .أما التأثري املضاد ،فكان حب
وال�دي للهندس�ة وإعجايب بعمله وس�عة اطالعه وتفاني�ه يف عمله .وكان�ت حجرة األلعاب
خاصت�ي تض�م مخس�ة حواس�يب متصلة م ًعا بش�بكة ،وكن�ت عاد ًة م�ا أعبث هبا ،ث�م دفعني
زاخرا أستمد
الفضول تدرجي ًّيا للتساؤل بشأن كيفية عمل األشياء ،وكان والدي يمثل
مصدرا ً
ً
منه إجابايت.

وأذكر جيدً ا أحد األيام يف أوائل التسعينيات من القرن املايض حينام عاد والدي من العمل
مثقًل�اً باحل�زن ،كون�ه أحد ضحايا الرك�ود الذي كان س�ائدً ا خالل هذا الوق�ت ،ليخربنا بأنه
كثريا ،مل يع�د بمقدوره التحكم يف
فق�د وظيفت�ه .عندها أدركت أن والدي ال�ذي كنت أو ّقره ً
وضع�ه املهني واملايل ،وانتهى احلال بوالدي إىل املكث باملنزل ملدة عامني بدون وظيفة ،وبقدر
ما كان هذا األمر قاس ًيا جدًّ ا إال أنني تعلمت منه الكثري؛ إذ أدركت يف هذه السن املبكرة مدى
الضعف املتأصل يف عامل الرشكات ،ورضورة االعتامد عىل عامل آخر للتحكم يف مصريك.

لدي -نتيجة هلذه التجربة -نزعة لالس�تقالل ،وش�عرت برغب�ة قوية يف تويل
وق�د نم�ت ّ
والدي بذال قصارى جهدمها لتوفير احتياجاتنا ،فإن هناك
مس�ئولية دعم عائلتي .ورغ�م أن
َّ
صعوب�ات مالية مؤكدة ظلت تالحقنا ،وعىل الرغم من أن عائلتنا كانت مثالية يف ظل الوضع
الصع�ب ال�ذي كانت تواجهه ،فإنني ب�دأت أدرك كيف أنني وأخي مل نعد نس�تطيع احلصول
على األلع�اب التي نريدها ،ومل يكن بإمكاننا أن نحيا نم�ط احلياة الذي كنا نظن أنه ربام يكون
لدي حس التدبري إىل حد ما.
«عاد ًّيا» .وقد ن ََّمى هذا الوضع َّ

عدن�ا إىل األردن ع�ام  ،1993ووصل�ت إىل الص�ف اخلامس ،وكانت ل�دي معرفة جيدة
ونظرا
بالكمبيوت�ر واإلنرتن�ت ،وكانت ال تزال تراودين رغبة االش�تغال باألعمال والتجارةً .
مل�ا كان يتوافر يف منزلنا م�ن اتِّصال عايل الرسعة باإلنرتنت ووس�ائل تقنية ،بدأنا أنا وأخي يف
إنش�اء رشكة صغرية ش�به خيالية تدعى «إف جي س�كويرد» أو « ،» )FJ(2حيث كان كل من
 Fو Jيمثل احلرفني األولني من اس�مينا ،حيث رأينا أهنا س�تكون فكرة رائعة ومناسبة .ويف
تلك األيام ،عندما كانت أجهزة نس�خ األس�طوانات ضخمة وثقيلة وباهظة الثمن ،فكان من
الصعب أن جتدها يف كل احلواس�يب املحمولة؛ لذلك اس�تغللنا فكرة أن بإمكاننا إنتاج «منتج
رائع» حينها .وقد حصلنا عىل عمالء من زمالئنا يف الدراس�ة وأفراد عائلتنا ،ومع نمو قاعدة
عمالئن�ا ،اختذن�ا خطوات جدية نحو تصميم غالف األس�طوانة احلقيقي�ة بنحو جذاب بقدر
املس�تطاع .كانت هذه العملية تس�تغرق وقتًا طويلاً  ،حيث كان نس�خ ه�ذه األقراص ووضع
امللصق�ات عليه�ا يس�تغرق من  4إىل  5س�اعات ،إال أنني أق�در هذا الوقت وتل�ك التجربة،
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دوالرا) لكل واحد؛ وهو ما
دين�ارا أردن ًّيا (أي ما يع�ادل 20
وكن�ا نبيع األس�طوانة بقيمة 15
ً
ً
س�عرا تنافس� ًّيا آنذاك؛ وأذكر أننا متكنا من مجع  700دينار أردين (أي ما يعادل 1000
كان ُيعد
ً
كبريا بالنسبة لطفل ال يزال يف الصف اخلامس .لقد
دوالر) يف ذلك الصيف ،وكان ذلك مبل ًغا ً
فتحت هذه التجربة عيني عىل قدريت عىل أن يكون يل عمل خاص يب ،وأكسب منه مالاً  ،وأن
أس�اعد منه عائلتي .وقد عكفت عىل فعل هذا األمر لعدة سنوات حتى تطورت التكنولوجيا
يف الس�نوات األوىل من املرحلة الثانوية ،وبات نس�خ األسطوانات املدجمة أسهل .وكان األمر
يسير على نحو جيد معي حتى إنني كنت أفخر ب�ه ،إال أنني مل أكن أقدم عىل مرشوعات ذات
أمهي�ة بق�در ما كنت أطمح؛ إذ مل أكن أخرب إال ما يتيحه يل الوس�ط املحيط يب .ولوال ذلك ربام
ملا علمت أبدً ا بأن بإمكاين حتقيق إنجازات أكرب من ذلك.
فرصا أخ�رى يمكن الوصول إليها،
بمج�رد وصويل للمرحل�ة الثانوية الحظت أن هناك ً
فعدي�د م�ن الطلاب يف املرحلة الثانوية يريدون ارتداء سترات خت�رج مصممة خصيىص هلم
كتل�ك التي يرتدهيا املتخرجون يف الواليات املتح�دة يف حفالت خترجهم .فعثرت عىل بعض
الش�باب الذين يعملون يف اخلياطة وأش�غال التطريز يف اجلوار ،ثم صممت سترة ذات أكامم
جلدي�ة وجمموعة ألوان مميزة ،وبدأت ببيعها يف املدرس�ة الثانوي�ة ،وقد نال التصميم واأللوان
إعج�اب زمالئ�ي يف الفصل ،الذين كانوا  40طال ًبا ،غير أن األروع من ذلك أنه نال إعجاب
مدارس ثانوية أخرى .وهكذا س�اعدهتم مجي ًعا يف احلصول عىل ستراهتم ،فبدأ دماغي ينشط،
وق�د زاد ه�ذا النج�اح الصغري من ثقتي بنفيس ،ك�وين أعتمد عىل ذايت يف جني املال وأش�تغل
بالتجارة.

إىل أي مدى استفدت من الكلية؟
وصلت إىل بوسطن خالل عام  ،2004ومل يكن معي حينها أكثر من تكلفة تذكرة الذهاب،
ومع هناية عامي األول باجلامعة ،حصلت عىل منحة دراس�ية كاملة بجامعة ماساتشوس�تس،
دارمت�وث ،كام عملت بثالث وظائف أثناء دراس�تي باجلامعة؛ واشتركت يف دورة تدريبية يف
اللغة اإلنجليزية واألنشطة التجارية يف مركز ( ESLاإلنجليزية كلغة ثانية) باجلامعة؛ التحقت
بنشاط جتاري صغري وتدربت يف مؤسسة حملية ،حيث كنت أجني املال الذي يفي باحتياجايت
األساس�ية ،غري أن تلك النزعة التي غرس�تها والديت يف داخيل هي التي ساعدتني عىل أن أظل
ً
ومتعطش�ا للتفوق .كنت أحرص عىل حتقيق أقىص استفادة من وقتي بالكلية ،وكنت
منضب ًطا
مشاركًا نش ًطا يف األنشطة الالصفية .وقد خترجت بأعىل تقدير عىل مستوى اجلامعة.
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وقد تضمنت إحدى أهم جتارب العمل التي خضتها يف ذلك الوقت هو مشاهدة ما ُيطلق
علي�ه «احلل�م األمريكي» عن كث�ب .فقد تضمنت إحدى ال�دورات التدريبي�ة التي حصلت
عليها باجلامعة العمل مع عائلة تعمل يف التجارة اإللكرتونية من قبو منزهلا .كانت هذه العائلة
مكونة من رشيكني رائعني؛ زوج وزوجة ،مها ديل وجون ،وكانا يقدمان خدمات استش�ارية
ملواقع التجارة اإللكرتونية صغرية ومتوس�طة احلجم ،وكان ذلك خالل عام  ،2005كان من
الواض�ح أهنام ش�خصان أمينان متحابان يعملان م ًعا .وقد حفزين تعاوهنما وتواضعهام .كان
مجال األمر يكمن يف بس�اطته؛ إذ مل يكن ينطوي عىل طموحات جاحمة وال مس�ئوليات مرهقة.
ويف تل�ك املرحل�ة ،كن�ت أرى أنه ال فائدة من العمل بأي نش�اط جت�اري دون أن تكون هناك
رغب�ة يف التط�ور ،االعتامد والس�يطرة ،فلم أك�ن أدرك حينها أمهية املوازنة بين العمل واحلياة
حت�ى يتحق�ق الرضا لإلنس�ان .وعىل الرغم من أنن�ي كنت أقوم بالتس�وق اإللكرتوين خالل
الس�نوات القليلة التي س�بقت ذلك ،فإهنام عرفاين عىل آليات العم�ل الداخلية ملواقع التجارة
اإللكرتونية ألول مرة.
وقب�ل خترج�ي عام  ،2008قدما يل بطاق�ة ،كتبا عليها« :عزيزنا ف�ؤاد ،نتمنى لك الصحة
والسعادة واالكتفاء الذايت» .وكان آخر جزء منها هو أهم نصيحة تلقيتها حتى اآلن.

ما خطواتك بعد اجلامعة؟
كان لدي محاس شديد بعد التخرج للبدء يف مرشوع جديد خاص يب ،حيث كانت تسيطر
عيل حينها فكرة االنضامم إىل اإلعالن الرقمي ،وكان السوق حينها يف ازدهار .فقمت بتصميم
َّ
املنت�ج وإع�داد املراحل األوىل م�ن النموذج األويل .وأذك�ر عوديت إىل األردن أثن�اء فرتة عيد
والدي .يف ذلك الوق�ت تعرفت هناك عىل
امليلاد خلال عام  ،2008لكي أقضي العطلة مع
َّ
رئيس�ا س�اب ًقا لقس�م
د.أس�امة فياض ،الذي كان حيمل اجلنس�ية األردنية ،إىل جانب أنه كان ً
البيانات بموقع ياهو! وعىل مس�توى وادي الس�يليكون كان ُيعرف بأنه خبري رفيع املستوى يف
جمال�ه .لقد كان صاحب إنجازات رائعة ومس�ار مهني طوي�ل زاخر بالعمل مع رشكات تقنية
عمالقة عىل مس�توى الع�امل؛ األمر الذي كنت أطمح إليه .كان هناك معارف مشتركون بيني
نظرا ألن كلين�ا من األردن ،وكان يتمتع
وبين الدكتور ف َّياض ،وق�د متكنت من الوصول إليه ً
لدي سوى 10
بشخصية لطيفة جعلته يسمح يل بمقابلته ،وعند أول لقاء يل معه قال يل« :ليس َّ
دقائ�ق ألقضيه�ا معك» .لكن الوقت مر رسي ًعا حتى إننا أمضينا م ًعا حوايل س�اعة كاملة ،فقد
مهتًّم� بمعرف�ة املزيد عن النموذج األويل اخلاص يب وما أقوم به يف جمال اإلعالن الرقمي،
كان
اًّ
لدي.
واملشاريع التي قمت هبا يف املايض ،وأعجبه حس املغامرة َّ
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لدي خطط للبقاء يف منطقة الرشق األوس�ط بع�د هذه الزيارة ،بل كنت أرغب يف
مل تك�ن َّ

الع�ودة إىل الوالي�ات املتحدة؛ وذلك ألنني كنت أعترب الع�امل العريب «صحراء جرداء» خاوية

م�ن الشركات التكنولوجية ،إىل جانب م�ا كان لدي من طموح ومحاس للتطور الش�خيص.
فلم إذن ال أس�تقر بالواليات املتحدة األمريكية؟ بيد أن األزمة االقتصادية وقعت خالل هذا
َ

الع�ام .ومل يع�د الوض�ع ُمبشرِّ ً ا على اإلطالق بتحقيق أي�ة أرباح أو إنج�ازات بمنتجي خالل
ش�هرا كما كنت أطم�ح .ويف ظل هذا الوضع ،تواصل أس�امة مع�ي مرة أخرى
الثامني�ة عرش
ً

ليعرف إذا كان لدي استعداد للعمل معه ما بني عماَّ ن والواليات املتحدة يف رشكة استشارات
البيان�ات التي يعم�ل فيها حتى حيدث انتعاش باالقتصاد .وبعد االنتهاء من بعض املش�اريع،

مديرا للتكنولوجيا والتحليالت برشكة أوبن إينس�ايتس؛ وهو ما كنت أطمح إليه عند
ُعينت ً
انضامم�ي إىل الرشك�ة .هك�ذا رصت ش�ا ًّبا يف مقتبل العمر أش�غل منص ًبا رفي ًع�ا ،أؤدي عملاً

مؤث�را .كنت دائم الس�فر بني عماَّ ن والوالي�ات املتحدة ،وأعمل يف مجي�ع العالمات التجارية
ً
الت�ي كن�ت أطمح بالتواصل معه�ا .وكان فريق العمل يف الرشكة يتميز بنف�اذ بصريته وذكائه

البالغني .لقد تعلمت الكثري هناك.

وخلال رحلات ذهايب وع�وديت ما بني عَّم�اَّ ن والوالي�ات املتحدة احتض�ن فكريت جزء

صغير م�ن رشكة تدع�ى دي ون ج�ي دوت ك�وم ،والت�ي كانت هت�دف إىل تعزي�ز املحتوى

العريب عىل شبكة اإلنرتنت .ومل يكن املحتوى العريب حينها يصل إىل  % 3من إمجايل املحتوى
املوجود عىل اإلنرتنت ،باإلضافة إىل عدم وجود أية منصة فعلية الستضافة أي حمتوى وسائط

غن�ي .كان ذلك قب�ل وجود يوتيوب أو املدون�ات؛ فكانت تلك فرصة رائع�ة؛ لذلك قررت

االلتح�اق هب�م ،وبدأت على الفور يف املس�اعدة عىل تطوي�ر منتج دي ون ج�ي وحضوره يف
الس�عودية واإلم�ارات من البداية .وقد توصلت من خالل ه�ذه التجربة إىل مدى االختالف

بين الع�امل العريب والغريب ،وم�دى اختالف العرب فيما بينهم باختالف البل�دان ،وذلك من
حيث اس�تخدام اإلنرتنت .وتوصلت رسي ًع�ا إىل وجود يشء خمتلف «بالصحراء»؛ فهي مليئة
باأللغ�از الت�ي جيب حلها ،ومل يك�ن هناك من هيتم بذلك .خطر يف عقلي فكرة ورأيت نصف

الك�وب املمتل�ئ ،حي�ث رأيت أنه م�ن املمكن أن تكون ه�ذه الصحراء فرصة للمش�اركة يف
تأس�يس صناع�ة يف منطقة الرشق األوس�ط وشمال إفريقيا ب�دلاً من أن أكون جم�رد جزء من

صناعة نش�أت بالفع�ل يف الغرب ،بزغت هذه الفرصة أمامي بش�كل مفاجئ بالش�كل الذي

يتيح يل إمكانية انتهازها.
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كيف بدأت العمل يف التجارة اإللكرتونية؟
لقد رصت بعد فرتة وجيزة من انضاممي لرشكة دي ون جي ،أحد أعضاء الفريق التأسييس
لـ أواس�يس  ،500التي أسس�ها امللك عبداهلل الثاين ،فقد كانت بمثابة خطوة جريئة لالستثامر
يف الشركات التي ال تزال يف بداية مش�وارها وتش�جيع انتش�ارها بعماَّ ن .وم�ن بني الرشكات
الت�ي اس�تثمرنا فيها منصة اس�تضافة للتجارة اإللكرتونية أنش�أها ش�خص س�وري ،وقمت
بإدراجه�ا يف الربنامج .كان هذا الش�خص الس�وري يبحث عن مواقع عارضة إلنش�اء ملف
عيل حينها أن هناك العديد من مش�اريع
الدعاي�ة التعريف�ي ملوقعه اإللكتروين ،ومل يكن خيفى َّ
التج�ارة اإللكرتونية اخلاصة بآخر صيحات املوضة الت�ي مل تكن تفي باحتياجات فئة عريضة
من الس�يدات املحافظات يف املنطقة يف الوقت الذي كانت فيه األزياء اإلسلامية قد بدأت يف
االنتشار .وبعد إجراء جمموعة من االختبارات والدراسات ،وجدت أهنا هذه فرصة رائعة يل.

خمصصا باألساس
ومن ثم بدأت يف إنشاء موقع إلكرتوين يدعى  ،Hijabik.comوكان
ً
خلدمة صناعة األزياء اإلسالمية .كنا نبيع حجاب الرأس ،وكانت تلك صناعة ضخمة .وبدا
أيضا ،غري أن اليشء
املشروع من�ذ البداية ،كام بدا االهتامم والطلبات عىل ما ننتجه من الغرب ً
املثير للدهش�ة هو أنني لس�ت مس�لماً  ،ومل تكن يل أي عالق�ة باألزياء عىل اإلطلاق ،إال أنني
كان�ت ل�دي القدرة عىل تقديم منتج ٍ
راق جدًّ ا وواس�ع االنتش�ار بش�كل عصري ،مع خدمة
عمالء استثنائية .ال شك يف أن هذه القصة الغريبة حظيت باهتامم وكاالت اإلعالم اإلقليمية
والدولي�ة ،يف حين أنن�ي اضط�ررت يف النهاي�ة إىل االمتن�اع ع�ن ختصيص وق�ت للمرشوع
للرتكيز عىل مشاريع أخرى ،رغم أنه كان جتربة بالغة األمهية؛ ألنني خربت بنفيس املشكالت
واملخاطر التي كان يواجهها العاملون بالتجارة اإللكرتونية باملنطقة.
______

 كان إج��راء مثل هذه العمليات التجارية أم ًرا في غاية الصعوبة
بالنسبة للعمالء المحليين ،خاصة إذا كانوا يجرون عمليات شراء
م��ن مواقع أجنبية؛ لذل��ك كان العمالء يواجه��ون العديد من
العقبات لحل مش��كالت المدفوعات ،والخدمات اللوجس��تية،
والتخليص الجمركي ،واألمور الخاصة بخدمة العمالء ،وقد بلغ
األمر حد فشل نسبة كبيرة من هؤالء العمالء في ذلك.
______
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يف ع�ام  ،2013ب�دأت أنا وصديقي س�ينان االهتمام بالبنية التحتية بالع�امل العريب خاصة
يف جم�ال التج�ارة اإللكرتوني�ة غري املس�تثمر رسيع التنام�ي ،وكانت أول مالحظ�ة أن عملية
الدف�ع ه�ي ما ُي ِ
وجد املعامل�ة التجارية؛ إذ ال يمكن ألي عملية يف سلس�لة القيمة التجارية أن
حت�دث دون س�داد املس�تحقات .وبالت�ايل يف منطقة ال يتعام�ل  % 70من س�كاهنا مع البنوك
وال يبالون باخلدمات املرصفية من األس�اس عىل الرغم من أن لدهيم دخلاً ثابتًاُ ،يش�كل هذا
األم�ر مش�كلة .فام زال الناس هن�اك ال يثقون باس�تخدام بطاقات االئتمان اإللكرتونية حتى
أمرا يف غاية
وإن كان�ت متوافرة لدهيم بالفعل؛ لذلك كان إجراء مثل هذه العمليات التجارية ً
الصعوبة بالنس�بة للعمالء املحليني ،خاصة إذا كانوا جيرون عمليات رشاء من مواقع أجنبية،
وبالت�ايل كان العملاء يواجهون عديدً ا م�ن العقبات حلل مش�كالت املدفوعات ،واخلدمات
اللوجس�تية ،والتخليص اجلمرك�ي ،واألمور اخلاصة بخدمة العملاء ،إىل أن يصل األمر إىل
فشل نسبة كبرية من هؤالء العمالء يف ذلك.

أمرا جدي�دً ا ،ولكنها كانت طريق�ة الدفع املعت�ادة املتوافرة
مل يك�ن الدف�ع عند االس�تالم ً
للعمالء الذين يتعاملون بالدفع النقدي ،وكان  % 80من الس�وق يتعامل هبذه الطريقة ،التي
كان�ت مس�ئولة عن  % 35من فش�ل عمليات الدفع النق�دي .وحيث إنه مل يك�ن مطلو ًبا من
العميل س�وى «التعه�د» دون التزام واضح بدفع ثمن املنتج ف�ور وصوله؛ لذلك كان التجار
يواجه�ون خماطرة حقيقي�ة يف توصيل املنتجات للعمالء ،فمن الوارد ج�دًّ ا أن يرفض العميل
اس�تالم املنتج بحجة أنه ال يريده ،أو أنه طلبه باخلطأ ،أو ربام خيتفي العميل ببس�اطة ،وغريها
من االحتامالت واردة احلدوث التي تزعج التجار وتكلفهم خسائر كبرية .ففكرنا أنه ال بد أن
تكون هناك طريقة أفضل للقيام باألمر.
إذا كان العميل جا ًّدا بش�أن رشاء منتج ما ،فلم ال نقلب الدفة عليه ،ونعكس األمر؟ فإذا
كان العمي�ل ج�ا ًّدا يف طلب�ه ملنتج م�ا ،فبإمكانه إذن أن يدف�ع تكلفته نقدً ا يف مق�ر الرشكة التي
س�يطلب منه�ا ما يري�د رشاءه ،ليوصل له الطلب إىل باب بيته الح ًقا؛ لق�د أردنا أن يتم الدفع
النق�دي قب�ل االس�تالم ،لنتغلب عىل بع�ض أوجه اخللل الت�ي تتم مع الدفع عند االس�تالم،
خاصة أن ذلك هو ما حيدث ،بش�كل أو بآخر ،عند الدفع من خالل بطاقات االئتامن ،إال أننا
نفضل الدفع النقدي يف مقر الرشكة.
وباتت هذه الفكرة األساس الذي يقوم عليه منتج أطلقنا عليه باي هايرب ،PayHyper
وه�و عبارة عن واجهة برجمة تطبيقات بس�يطة طورناها لعمليات الدفع اإللكرتوين .فقد بنينا
برناجمًا إلكرتون ًّيا ضم رشكات الش�حن املحلية واملقرات الفعلية للمتاجر هبدف تكوين شبكة
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ٍ
فرص
حتصي�ل نقدي خاصة باملشتريات اإللكرتوني�ة .وقد أدركنا أن هذا األم�ر ينطوي عىل
وإمكان�ات مهول�ة لي�س فقط للس�لع الفعلية م�ن مواقع التج�ارة اإللكرتوني�ة ،وإنام كذلك
للس�لع االفرتاضية ،بام فيها تذاكر الطريان ،وحجوزات الفنادق ،وتذاكر احلفالت املوسيقية،
وبطاقات اآليتونز ،وغريها .ففي جوهر األمر ،كان ضامن الدفع النقدي -وال سيام يف التجارة
عرب احلدود -سيؤدي إىل زيادة نمو السوق.

كان بإمكاين عرض هذا املنتج عىل الرؤساء التنفيذيني ألكرب رشكات التجارة اإللكرتونية
يف ذلك الوقت .فرأوا قيمة ما نفعله ،واملزايا التي س�تعود عىل أنش�طتهم التجارية من ورائه،
لكن مالحظاهتم األولية جاءت خمالف ًة لتوقعايت .كانت ش�بكتنا تطلب من العمالء باألس�اس
أن يتخلوا عن عادة الدفع عند االس�تالم ويدفعوا مقد ًما؛ لذلك بدا أنه سيكون هناك بالتأكيد
منحن�ى تعلم معكوس نو ًعا إذا قام التجار بتبني هذه الفكرة اجلديدة .وقد أخربنا تاجر واحد
أكبر أن�ه سيشترك معنا يف اختب�ار واقعي هل�ذه التجربة ،غير أن هذا األمر قد يس�تغرق فرتة
تتراوح ما بني ثامنية إىل عرشة أش�هر حت�ى ينتهوا من قائمة التطوي�ر خاصتهم .ومل يكن ذلك
ليناس�بنا .كان فري ًق�ا مكونًا من فردين ،ومل نكن عىل اس�تعداد لالنتظ�ار إلثبات صالحية هذا
األم�ر من عدمها .كنا بحاجة إما لتاج�ر لكي نعتمد عليه يف إطالق منتجنا أو أن نفكر يف حل
آخر.

فهمت مما سبق ذكره أنه كان سب ًبا يف وصولك إىل فكرة موقع كاش باشا؟
نعم .لقد كان ذلك هو أس�اس الفكرة ح ًّقا .كنا نعلم أن عمليات التجارة اإللكرتونية يف
منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا تتم عرب مواقع دولية وليست حملية .فقد كانت أمازون،
وإيب�اي وغريه�ا أسما ًء جتارية موثوقة لدهيا ذل�ك التنوع يف فئات املنتج�ات الذي يبحث عنه
العملاء؛ لذل�ك فكرن�ا أن�ا وس�ينان يف أمهي�ة أن تكون هن�اك طريق�ة لتنظيم التوج�ه املحيل
وتفضيالته يف املعامالت هلذه املواقع بش�كل أفضل ،ومن ثم قررنا جتربة هذه اخلدمة بأنفس�نا
أولاً يف إجراء عملية الدفع ،ثم توجهنا ملوقع باي هايرب وأعدنا برجمته لتأسيس كاش باشا.

وبعد أن أجرينا دراس�ة أكثر توس ًعا عىل الس�وق ،وجدنا أن العمالء يعتمدون عىل خدمة
إعادة توجيه الطرود الشائعة يف عمليات الرشاء من التجار العامليني .ورغم أن هذه اخلدمات
فنظرا ألن معظم س�كان املنطقة ليس�ت
حل�ت مش�كلة الش�حن فإهنا مل حتل مش�كلة الدف�ع؛ ً
لدهي�م بطاق�ات ائتامن ،أو عىل األقل تل�ك املؤهلة للدفع عرب اإلنرتنت ،كما أن بعض التجار
يف الواليات املتحدة مثلاً يشترطون اس�تخدام بطاقات ائتامن صادرة م�ن الواليات املتحدة،
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فإهن�م ُيمنعون من الرشاء من تلك املواقع .علاوة عىل ذلك ،مل تقدم هذه املواقع أفضل جتربة
عملاء ممكنة؛ ألهنم أخفوا عن العمالء التكلفة الكاملة لش�حن طروده�م اخلاصة ،وأغفلوا
متا ًم�ا أي خدم�ة عمالء حملية من جانب التاجر ،ناهيك عن أهن�ا مالئمة الحتياجات عمالئها
املحليني فقط.

بدأنا نفكر يف كيفية تسخري خرباتنا التقنية لتقديم جتربة عمالء حملية ألقىص درجة وأفضل
عشر م�رات عىل األقل من تلك القائم�ة بالفعل .فكيف كان يمكننا اس�تخدام موقع أمازون
خلل�ق جترب�ة يبدو فيها أقرب ما يكون إىل العميل وتفضيالت�ه ،مع تقديم أفضل خدمة عمالء
ممكنة؟ كنا نتيح هلم إمكانية التس�وق لرشاء أي سلعة ومعرفة التفاصيل الكاملة اخلاصة بسعر
التوصيل حتى باب املنزل وف ًقا لعملتهم املحلية ومع إمكانية الدفع النقدي عرب شبكتنا اآلمنة.
قدم موقع كاش باش�ا جتربة عمالء بالغة السالس�ة ،ومل يكن يفرض أية متطلبات مس�بقة
على العملاء عند أول طلب هلم .فق�د كنا نضع العملاء نصب أعيننا خالل سلس�لة القيمة
بأكمله�ا ،ه�ذا علاوة عىل م�ا نقدمه من مس�تويات خدم�ة العملاء يف نفس املنطق�ة الزمنية
للعمالء ،وبنفس لغتهم ،ومع أفضل الضامنات املمكنة.

عيل أنا وسينان .فبعد مرور عدة أشهر من العمل
مل يكن الوصول إىل تلك املرحلة سهلاً َّ
الش�اق لس�اعات طوال عىل موقع باي هايرب دون الوصول إىل أية نتائج ملموس�ة ،ثم إنش�اء
موقع كاش باش�ا لتحفيز عمليات الرشاء ،تلك األمور التي مل تتم بس�هولة عىل اإلطالق .هنا
اقرتح سينان اتفا ًقا ،وهو مقرتح أخري يتم من خالله حتديد ما إذا كنا سنميض قد ًما بالفعل ،أو
نتخىل متا ًما عن هذا النشاط التجاري ،حيث كان رشط االتفاق يتمثل يف إمتام  60طل ًبا مدفو ًعا
من العمالء ممن ال يوجد بيننا وبينهم أي اتصال ،دون أي شكل من أشكال التسويق وخالل
ش�هر واحد فقط من العمل هبذا النش�اط التجاري؛ وإال س�يتم إهناء هذا النش�اط التجاري.
ولدهش�تنا ،مل يستغرق األمر س�وى يومني للحصول عىل هذه الطلبات الستني ،وهكذا أظهر
السوق مبارشة أن لدينا فرصة كبرية للنجاح.

رصنا نتطلع بعد ذلك إىل تش�غيل مجيع جوانب النش�اط التجاري بشكل تلقائي استعدا ًدا
ملزيد من التوس�ع؛ وذلك إلدراكنا أن هذا التش�غيل التلقائي هو أس�اس التجارة اإللكرتونية،
نظرا ألننا كنا
باإلضاف�ة إىل أن احلف�اظ عىل س�هولة العملية ومرونتها عىل نفس قدر األمهي�ة؛ ً
نعتمد عىل التمويل الذايت يف عملية النمو .ثم ابتكرنا -شي ًئا فشي ًئا -منهجية آلية لتعامل رشكة
الش�حن التي نتعاون معها مع الطرود بنحو أرسع .وطورنا نامذج حلس�اب الرس�وم اجلمركية
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أيضا باستخدام أنظمة استجابة
بدقة أكرب بتطبيق تقنية تعلم اآللة بعض اليشء ،حتى إننا قمنا ً
صوتي�ة تفاعلي�ة ألمتتة االتص�االت اهلاتفي�ة للعمالء بدلاً م�ن تعيني فرق عم�ل كبرية لدعم
العمالء.

لق�د أبلين�ا بلا ًء حس�نًا يف البلدان الت�ي عملنا فيها ،حت�ى إن فريقنا نام برسع�ة حتى بات
يتك�ون من أحد عرش ف�ر ًدا موزعني عىل أحد عرش مكت ًبا يف كل من عَّم�اَّ ن ،وديب .واليوم يبلغ
عمر موقع كاش باشا عامني ونص ًفا ،وقد ساعد بالفعل يف توصيل مئات اآلالف من الطرود
م�ن أمازون وغريه من مواق�ع التجارة اإللكرتونية الكربى إىل عملاء يف املنطقة بنحو أفضل
م�ن أي جه�ة أخرى ،عىل حد اعتقادي .وقد تلقينا -يف مرحلة مبكرة -اس�تثامرات تأسيس�ية
صغرية من مس�تثمرين استراتيجيني يف املنطق�ة ،باإلضافة إىل رأس مال اس�تثامري من وادي
السيليكون.
ما تأثري نمط احلياة املهنية رسيعة الوترية عىل حياتك الشخصية خالل ذلك الوقت؟

عىل غري املتوقع ،مر علينا عام  2013بصعوبة .فعند رشوعك يف تأسيس رشكة تكون عىل
دراي�ة ب�أن هذا األمر لن يكن س�هلاً  ،لكنك لن تعلم بالتحديد نوع الصعوبة التي س�تتعرض
هلا حتى تبدأ يف إدارة نش�اطك التجاري فعل ًّيا ،فباملقارنة مع جتاريب الس�ابقة -حيث كانت كل
املرشوع�ات التي عملت عليها ناجحة يف حد ذاهت�ا -كان محايس وطموحي عاليني ،وأحظى
بلق�ب وظيف�ي مهم ،وتقدي�ر بالغ ،ودخل مرتفع؛ ومل أمر بأي فش�ل قط ،فإذا يب اآلن أش�هد
رأسا عىل عقب معي .وها هي حيايت العملية السابقة التي ختليت عنها
النقيض وتنقلب احلياة ً
تبدو أملع بري ًقا.
______

 «بمجرد أن بدأت في تأمل حياتي ،راودني هذا الش��عور العميق
بالندم ،وش��عرت حينه��ا أن أولوياتي تتعارض م��ع القيم التي
أومن بها».
______

إن تأمل الذات أداة مهمة يف مثل هذه احلالة؛ فقد بدأت أشعر فجأة بتلك النزعة يف داخيل
لتأم�ل م�ا أنجزته وما أعكف عىل فعله .فبدأ ش�عور بالتوتر الش�خيص واالنفعايل .فقد كانت
حيايت كلها قائمة عىل هذا األمر ،كنت أعرف جيدً ا ما أريد فعله ،كنت أريد أن يكون يل عمل
خ�اص ،وأن أنف�ذ أفكاري وأحوهل�ا إىل واقع ،كنت أريد العمل باملج�ال التكنولوجي ،كنت
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أري�د أن يك�ون يل رشكة ناش�ئة خاص�ة يب ،أريد االس�تقالل .كنت أرغب يف حتسين وضعي
كثريا من األمور األخرى
املادي ودعم عائلتي يف الوقت الذي كنا نعيش فيه م ًعا .وقد نسيت ً
إىل حد ما يف خضم ذلك ،س�وا ًء كانوا أصدقاء ،أو جتارب حياتية ،أو حتى األش�ياء التي هتفو
ونظرا ألن
إليها روحي؛ فقد كنت أحب الس�فر ،واملوسيقى ،واحلرية ،تلك األشياء املختلفةً .
حلمي كان اليشء العزيز الوحيد الذي قيدت نفيس به ،ش�عرت أنني س�جني ،وأن حلمي هو
سجاين.
َّ
ومم�ا زاد األمر س�و ًءا ،باتت العزلة هي رفيقي الوحيد .يف الس�ابعة والعرشين من عمري
حينها (ويف الثانية والثالثني اآلن) ،وكانت تلك الفرتة من حيايت خاوية من أي دفء .بمجرد
أن ب�دأت يف تأم�ل حيايت ،راودين هذا الش�عور العميق بالندم ،وش�عرت حينه�ا أن أولويايت
تتع�ارض مع القيم التي أوم�ن هبا .تذكرت عميل مع ديل وجوان بالطابق الس�فيل من منزهلام
أثناء دراس�تي باجلامعة ،وحماواليت للتميز يف مهنتي ،وحتقيق نتائج تشعرين بالسعادة والرضا.
ويف الوقت نفس�ه ،ولوضع األمور يف نصاهبا ،نس�يت متا ًما أمهية ذلك خالل سعيي وراء جني
منفطرا.
املال .كانت روحي هشة ،وقلبي
ً

كن�ت أعم�ل خارج املن�زل يف األي�ام األوىل من عملي بموقع كاش باش�ا حينام ش�عرت
باإلرهاق واالكتئاب؛ ذلك الشعور الذي كان يالزمني طوال الليل بمعنى الكلمة ،مما جعلني
أخلد للنوم ألس�تيقظ وأنا غارق يف عرق بارد بس�بب التوتر الناتج عن عدم الرضا عن حايل.
مل أرد النه�وض م�ن الف�راش ،ومل أكن أريد أن أحيا .مل أكن أريد أن أفعل أي يشء ،بام يف ذلك
التحدث واألكل .كانت حالتي مأس�اوية ومثرية للش�فقة ألقىص درجة ممكنة يف الواقع .وقد
أدركت يف ذلك الوقت أن املرض العقيل هو أبشع األمراض وأكثرها خفا ًء ،وكان األمر صع ًبا
عىل والديت بش�كل خاص ،والتي كانت تش�عر بقلق ش�ديد عىل صحتي وكيف أنني أس�بب
االكتئاب لكل من حويل.
وبخلاف ما كنت أش�عر به من اس�تبعاد حتس�ن حالتي اعتام ًدا عىل نفسي ،جلأت يف هناية
لدي
األمر إىل تلقي الرعاية الطبية .وقد سألني الطبيب يف الدقائق القليلة األوىل عام إذا كانت ّ
أي ني�ة يف االنتحار ،فش�عرت باالرتباك يغمرين؛ فأنا مل أك�ن ألفكر يف االنتحار إطال ًقا ،لكني
أدرك�ت -إىل ح�د ما -كيف يمكن هلذا األمر أن يريح ذل�ك البؤس املتعمق بداخيل ،وأنه من
الطبيعي لش�خص يف مثل حايل أن يش�عر هبذه الرغبة .وصف يل الطبيب أدوية كثرية ،إال أنني
رسعان ما أوقفتها مجي ًعا؛ فقد كان لدي إرصار عىل اخلروج من هذه احلالة باالعتامد عىل نفيس
قبل أن أستسلم للدواء الذي قد يدفعني يف طريق ينتهي يب إىل االعتامد عىل اآلخرين.
كثريا من أس�باب الفخر واالمتنان ،إال
لقد وصلت إىل هذه احلالة عىل الرغم من أن َّ
لدي ً
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أنني مل أكن أرى كل ذلك ،حيث كنت أصب كامل تركيزي عىل كل ما «أفتقده» فقط بدلاً من
أنعم هبا بالفعل أو ما أس�عى إليه؛ وحينها أدركت أن احلياة نفس�ها
الرتكي�ز على «النِّعم» التي ُ
جتربة كبرية حتى وإن شعرت أن أحوالك تسوء ،فام زال بمقدوري اخلروج من كل ذلك أكثر
وتط�ورا بقدر ما يتيح النمو ال�ذايت؛ إذ إن املجتمع -أو دعنا ن ُقل القطاع الس�طحي من
خبر ًة
ً
العامل بأرسه -تسيطر عليه فكرة النجاح املادي؛ مما قد يدفعك إىل مضامر التنافس مع اآلخرين
بدلاً من منافس�ة نفس�ك لكي تتطور ،وعىل الرغم من أنك قد تتفوق يف مثل هذه املنافس�ة ،يف
حالة ما إذا كنت صاد ًقا مع نفس�ك ومع اهلدف الذي تود الوصول إليه ،إال أنك س�تخرس مع
ذلك املباراة .وما من حلول للتغلب عىل ذلك؛ كان ذلك حني أدركت أنني عىل ش�فا الوقوع
ضحية هلذا التفكري.

كثيرا ما يأيت من جت�ارب تتخفى يف ث�وب األمل ،الذي يصاحبه
كما ب�دأت أفه�م أن النمو
ً
مقدار كبري من «اإلزعاج»؛ لذلك قمت بالتخلص من احلبوب الدوائية بإلقائها يف املرحاض،
وق�ررت االعتامد عىل نفيس بدلاً من االستسلام إىل الدواء ،أو هذا م�ا ظننته .مل يكن كثريون
يس�لكون ه�ذا الطري�ق ،وأدركت أنني لن أعود مرة أخرى ذلك الش�خص ال�ذي كنت عليه
يو ًما ،وأنني س�أظل أفش�ل يف حماواليت لفعل ذلك .وبمجرد تقبل ه�ذا األمر والتعايش معه،
تغريت نظريت لكل ما حييط يب .هناك مقولة لفيلسوف صيني شهري يدعى الو تسو يقول فيها:
عيل تقبل وضعي احلايل،
«حني أختىل عن ماهيتي احلالية ،أفسح املجال ملاهيتي املمكنة» .فكان َّ
سواء كان جيدً ا أم سي ًئا.
______

 «التقين��ا بـ جيف بيزوس ،المؤس��س والرئي��س التنفيذي لموقع
أم��ازون ،والفري��ق األول لنائ��ب مدي��ر الش��ركة ،ف��ي الرابع من
بعم��ان .وم��ع الثناء على
نوفمب��ر من ع��ام  ،2016ف��ي مكتبنا
َّ
الكيفي��ة التي تج��رى به��ا اجتماعات أم��ازون ،أجرين��ا اجتماعنا
عل��ى نهج اجتماع��ات أمازون ،ولكن بنحو مختص��ر؛ حيث كتبنا
ً
نصف من خالل��ه المقترح الخاص
س��ردا
مؤلفا من  6صفحاتِ ،
ً
بنا ،وقدمنا لهم نموذج عملن��ا ،وقلنا لهم بصراحة« :إننا نعلم
جيدا أننا نخل هنا ببعض القواعد ،إال أننا لن نكون رواد أعمال إذا
ً
لم نفعل ذلك».
______
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ماذا كانت نقطة التحول ،حني اتضحت لك األمور؟
مس�ارا
بدأت عقليتي تتبدل بمرور الوقت ،وبدأ عملنا يف االزدهار ،وبدأت قصتنا تتخذ
ً
ش�ائ ًقا ،إال أنني ال أعرف بالتحديد كيف وقعت األحداث التالية ،قد يرى البعض أن السبب
يف ح�دوث مثل ه�ذه املصادفات بمجرى األحداث يرجع إىل العناي�ة اإلهلية ،إال أن ترتيبات
مسارا إجياب ًّيا معنا.
القدر كانت لصاحلنا حينها ،وبدأنا نجني ثامر جهودنا ،واختذت األمور
ً

واكتش�فت أن رفيق عمي يف الس�كن كان أحد أفراد اإلدارة العلي�ا يف موقع أمازون؛ فقد
كان مس�ئولاً عن عدد من املش�اريع الرئيسية خالل الفرتة التي عمل هبا هناك إىل أن صار اآلن
رئيس اخلدمات اللوجيستية والنقل عىل مستوى العامل .التقينا به يف زيارة له إىل أواسيس 500
ب�األردن يف عام  ،2011قبل أعوام من معرفة أننا س�وف نشترك يف مشروع متعلق بالتجارة
اإللكرتوني�ة .وس�مع بنا بعد إطلاق مرشوعنا ،فدعانا إىل لقائه عىل املس�توى الش�خيص ،يف
منبهرا بام أنجزناه وم�ا حققناه ،وكيف أننا كنا
إح�دى زيارات�ه إىل األردن يف ع�ام  .2015كان
ً
نس�عى إىل الوص�ول إىل تلك البلدان الصغرية جدًّ ا والصعبة ،الت�ي مل تطرأ عىل بال الرشكات
الكبرية مثل أمازون.

وبع�د إج�راء بضع حمادث�ات تليفونية م�ع فريق التوس�ع اخلاص هبم ،انته�ى يب األمر إىل
حض�ور اجتامع مع القيادات العامة برشكة أمازون يف س�ياتل ،ثم صارت األمور معنا تش�هد
مزيدً ا من التحس�ن ،ويف بداية ش�هر س�بتمرب من ع�ام  ،2016تلقينا اتصالاً هاتف ًّي�ا يبلغنا بأن
جيف بيزوس ،املؤس�س والرئيس التنفيذي لرشكة أمازون ،س�يأيت إىل األردن ،وأننا سنكون
ضم�ن الرشكات القليلة التي س�يقوم بزيارهتا هو ووفد مديري�ه التنفيذيني خالل رحلتهم إىل
املنطقة.

مل ي�درك أغل�ب الناس أننا ،منذ اليوم األول من إطالق موقع كاش باش�ا ،نعاين من حالة
نظ�را العتامدنا على مواقع جت�ارة إلكرتونية
ع�دم يقني يف النش�اط التج�اري الذي أسس�ناه؛ ً
تابع�ة جلهات خارجية .لق�د أدركنا -باعتبارنا رواد أعامل واعني -وج�ود هذه املخاطر لكننا
نظرا ألن قيمة األدوات التي قد تس�فر عنها مبيعات هذا املرشوع تس�تحق
جتاوزناها؛ وذلك ً
املخاط�رة ،لق�د كان�ت حلولنا الرسيع�ة ذكية ومنظمة ،وإن كانت هذه املس�ائل تتس�بب يل يف
كوابي�س .وبق�در م�ا كانت ه�ذه األفكار خميف�ة دفعتنا إىل مزيد م�ن التقدم جتاه بن�اء منصتنا،
واالجتاه ملزيد من التنوع.
وخلال ش�هر أكتوبر من عام  ،2016متكن�ا من الفوز بجائزة املرك�ز األول يف أكرب جتمع
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للرشكات الناش�ئة يف إس�طنبول ،برتكيا ،تلك املس�ابقة التي تقدمت هلا حوايل  25000رشكة
ناشئة ،ومتكنا من الفوز باملركز األول .فحظينا بتقدير واسع وكانت تلك اجلائزة بمثابة شهادة
على نجاحن�ا .كام حظينا بتغطية إعالمية كبيرة من قنوات مثل ،يس إن إن ويب يب يس؛ وهو ما
كثريا من حيث بناء وعي بموقع كاش باش�ا وتعزي�ز مصداقيته .كان ذلك جان ًبا مرش ًقا
أفادن�ا ً
آخر يلوح يف سامئنا قبل املقابلة العظيمة التي نحن بانتظارها.

التقينا بـ جيف بيزوس ،املؤسس والرئيس التنفيذي ملوقع أمازون ،والفريق األول لنائب
مدي�ر الرشك�ة ،يف الرابع من نوفمبر من عام  ،2016يف مكتبنا بعماَّ ن .وم�ع الثناء عىل الكيفية
الت�ي جترى هبا اجتامع�ات أمازون ،أجرينا اجتامعنا عىل هنج اجتامع�ات أمازون ،ولكن بنحو
خمترص؛ حيث كتبنا رسدا مؤل ًفا من  6صفحاتِ ،
نصف من خالله املقرتح اخلاص بنا ،وقدمنا
ً
هل�م نموذج عملن�ا ،وقلنا هلم برصاحة« :إننا نعلم جيدً ا أننا نخ�ل هنا ببعض القواعد ،إال أننا
ل�ن نك�ون رواد أعامل إذا مل نفعل ذل�ك» .وكان جيف بيزوس معرو ًف�ا بضحكته املميزة التي
فرجت أرج�اء الغرفة؛ بل
تنطل�ق فجأة بص�وت مرتفع ،والتي حفزهتا تلك اجلملة الس�ابقةَّ ،
واملبنى بأكمله.
______

ً
محاطا بأش��خاص
 «التعل��م من الجمي��ع ،ففي بدايات��ي كنت
جميع��ا يملكون المعلومات
كثيري��ن يدعمونني ،ولم يكونوا
ً
الكامل��ة؛ مما جعلني أحاول التعلم م��ن غيرهم كذلك .كما
تعلم��ت م��ن تعليم��ي لآلخري��ن ،حتى إنن��ي كن��ت أتعلم من
أشخاص لم يكن يخطر ببالي أن أتعلم منهم أي شيء».
______

ٍ
حلول وقتية بس�يطة
بع�د ق�راءة كل املواد املتاحة عن أمازون وبيزو ،أدركنا أهنم جلئوا إىل
لكي يس�تمر نش�اطهم التجاري منذ األيام األوىل من إطالقه؛ لذلك مل نكن نخجل من قيامنا
باألمر ذاته ،حيث تكونت لدينا أنا وسينان عزيمة قوية ملواجهة التحديات بعد كل ما مر علينا
م�ن صعوبات ،وكانت تلك حلظ� ًة مهمة لنا؛ فكم مرة يف حياتك س�تحظى بالفرصة لتتمكن
ش�خصا مثل جيف،
م�ن قول مثل ما قلته أمام هؤالء األش�خاص الناجحني؟ ناهيك عن أن
ً
صار أغنى رجل بالعامل بعد ثالثة أيام فقط! لقد اعرتف هؤالء األش�خاص بالغو النجاح بأن
«فريقنا الصغري يفعل ش�ي ًئا أفضل مما كانوا هم أنفس�هم يفعلونه .حتى إن جيف غادر املقابلة
وهو حيمل بيديه وثيقة الرسد اخلاصة بنشاطنا التجاري حتى هناية اليوم.
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أنظر إىل تلك الفرتات العصيبة من حيايت الش�خصية وكيفية تبدهلا حتى رصنا إىل ما نحن
علي�ه اآلن .غير أن هذا ال يعني ارتياحي من جنون القلق بش�أن احلياة العملية واملس�ار الذي
نتبع�ه ،لكني عىل يقين بأن األمور يمكن أن تتبدل دائًم�اً إذا كان لديك إرصار دائم عىل إكامل
طريقك حتى بلوغ هدفك عىل الرغم من كل يشء.

ما النصيحة التي تود تقدميها إىل رواد األعمال الطموحني؟
نصيحت�ي إىل رواد األعمال ترتكز عىل أربعة حماور أساس�ية :املحور األول هو التعلم من
اجلمي�ع ،ففي بدايايت ،كنت حما ًطا بأش�خاص كثريي�ن يدعمونني ،ومل يكون�وا مجي ًعا يملكون
املعلوم�ات الكامل�ة؛ مم�ا جعلني أح�اول التعلم من غريه�م كذلك .كام تعلم�ت من تعليمي
لآلخري�ن .حت�ى إنني كنت أتعلم من أش�خاص مل يك�ن خيطر ببايل أن أتعل�م منهم أي يشء.
إنجازا،
ينجذب املرء -بطبيعة احلال -إىل األشخاص األكثر ا ِّطال ًعا أو األكرب سنًّا ،أو األعىل
ً
لك�ن ه�ذا ال يعني بالرضورة أهنم س�يعطونك مجيع املعلومات التي حتت�اج إليها أو يلهمونك
فكر ًة جديدة ،أو يقومون بتشجيعك عىل اإلقدام عىل مزيد من املخاطر.

ٍ
ش�خص آخر ،غري أنن�ي وقعت هبذا
ويتمث�ل املح�ور الثاين يف عدم السير عىل خطى أي
الفخ نو ًعا ما حني أردت اتباع نفس خطى أش�خاص ناجحني .ثمة حالة واضحة من التلميع
يف املنظوم�ة الريادية يف هذه األيام عىل وجه التحدي�د .فالبعض يتطلع إىل بيل جيتس ويفكر:
ناجحا مثل�ه» .يف حالتي ،كنت أري�د أن أحذو حذو
«علي أن أتب�ع نف�س خطواته لكي أصري
ً
األش�خاص الناجحين يف عائلتي ويف التجارة وأتب�ع نفس هنجهم .لكن�ي أدركت بعدها أن
ٍ
شخص ينبغي أن يسري يف دربه اخلاص؛ لذا فاألكرم لك أن تسطر قصتك اخلاصة وترسم
كل
مسارك بنفسك.

أم�ا املح�ور الثالث فه�و توقع أنماط األنش�طة التجارية بالس�وق ،فهناك بع�ض األنامط
والتقلب�ات الواضح�ة التي أضيفت إىل أس�واق األنش�طة التجارية .ومن الواض�ح أنه يمكن
متأخرا بضع س�نوات يف بعض املجاالت ،غري أنن�ا متكنا من اللحاق
اعتب�ار الرشق األوس�ط
ً
برك�ب التق�دم يف جم�ال اإلنرتنت .فن�رى يف الوق�ت احلايل وجود نم�وذج هائل م�ن النجاح
والتق�دم يف جم�ال التجارة اإللكرتونية ،س�واء عىل املس�توى الدويل أو املحلي؛ لذلك فعليك
بتتبع وتوقع األنامط السائدة بالسوق أثناء متابعة مشوارك ،مع حماولة الرتكيز عىل فكرة واعدة
هلا قاعدة جيدة بالس�وق ،وهلا مس�تثمرون جاهزون وراغبون يف االس�تثامر فيها؛ مما يعني أنه
جيب عليك التطلع إىل األنامط والفرص التي تناس�ب وقت تنفيذ مرشوعك ،وهلا القدرة عىل
مواكبة الوضع القائم بالسوق بقدر اإلمكان وألطول فرتة ممكنة.
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أم�ا بالنس�بة للمح�ور الراب�ع ،فإنن�ي أود أن أق�ول اآليت :عليك أن تعم�ل يف وقت مبكر
وبجدي�ة تام�ة ،فعندما أرجع بالذاكرة إىل ما كنت أفعل�ه يف املايض ،أجد أنه عىل الرغم من أن
االهنامك يف العمل اجلاد ربام كان له أثر س�لبي عىل باقي جوانب حيايت ،فإنه زودين بمجموعة
من اخلربات التي وصلت إليها حتى من خالل املشاريع الصغرية التي قمت هبا ،مثل مرشوع
نس�خ األقراص املدجمة الذي اكتسبت من خالله بعض اخلربات القيمة .فتعلم أشياء جديدة،
والعمل عىل املرشوعات ،واملشاركة يف أماكن تعليمية خمتلفة ،أمر بالغ األمهية.

ال مف�ر من تقدي�م بعض التضحيات يف طريق�ك للوصول إىل حلم�ك؛ لذلك عليك أن
تتأك�د أولاً م�ن رغبتك يف خوض هذه الرحلة .فإن مل يكن األمر كذلك ،فال حرج من التخيل
ع�ن ه�ذا األمر والبحث عن راحت�ك يف مكان آخر ،فأنا أؤمن أن هن�اك بالفعل طري ًقا واحدً ا
للفش�ل ،أال وهو اليأس واالستسلام .قد يبدو األمر وكأنني أناقض نفيس بعض اليشء ،غري
أن من األفضل أحيانًا لك أن تتخىل عن أمر ما لتنتقل إىل غريه ،فإذا ُقدِّ ر لك بالفعل أن تكون
رائ�د أعمال ،فإن التخيل ع�ن أن تصري رائد أعامل قد يعد رض ًبا من الفش�ل ،إذ إن الفش�ل يف
مش�وار رائد األعامل ال يعني س�وى االنتقال إىل يشء آخر قد يتمكن من النجاح فيه .فرؤيتي
ونجاح�ا مثال ًّيا ،وتعلًم�اً مثال ًّيا،
لألم�ر تتلخ�ص يف أن�ه يف حالة م�ا إذا كنت تريد حي�ا ًة مثالي ًة،
ً
وتط�ورا مثال ًّي�ا ،فهذا يعني أنك س�تواجه بالتأكي�د ظرو ًفا غري عادية ،علي�ك أن تتعامل معها
ً
بشكل صحيح!

ما رؤيتك فيما يخص التعيينات وبناء فريق العمل؟
نح�ن رشك�ة صغرية تتألف م�ن أحد عرش ف�ر ًدا .وبالتايل فإنه ما من فرص�ة كبرية للرتقي
الوظيف�ي .وم�ع ذلك ،ما نحاول القيام به باس�تمرار هو العثور عىل سمات ش�خصية معينة،
وه�ذه الصف�ات جلي�ة يف قوائ�م الوظائ�ف التي ننرشه�ا عىل اإلنرتن�ت .فنح�ن ِ
نصف نوع
الش�خصية الت�ي نرغ�ب يف انضاممها لن�ا ،وال نكتفي بخلفيته�م التقنية أو خرباهتم ،ونس�عد
بتوظيف أشخاص يف مناصب معينة ،إال أننا ال نسعى -عىل سبيل املثال -إىل قرص األمر عىل
األش�خاص الذين لدهيم ماجس�تري يف إدارة األعامل ،أو من لدهيم خربة لعدد سنوات معينة.
أعتقد أن مالءمة األشخاص لفرصة معينة يعتمد يف املقام األول عىل مدى مالءمتهم للرشكة،
وتأيت بعدها قدرهتم عىل تلبية متطلبات الوظيفة املتقدمني هلا.
وباإلضاف�ة إىل ذل�ك ،نجحنا كذل�ك يف تقدي�م التكنولوجيا اخلاصة بنا عىل نحو واس�ع
ألش�خاص آخري�ن؛ من خلال تقديم ن�دوات تقني�ة ،وحضور فعالي�ات عام�ة ،إىل جانب
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االهتامم بتوصيل فكرة أن الوصول إلينا متاح ،فنحن نعمل يف مساحة عمل مشرتكة يف منطقة
مأهولة بالس�كان يف عماَّ ن ،وهي جممع امللك حسين لألعامل ،ورغم أننا ال نحب القيام بذلك
عىل اإلطالق ،غري أننا وجدنا بداخل هذا املكان جمموعة من أفضل املواهب التي قمنا بتعيينها
والتي متكنا من الوصول إليها ،ممن مل نكن نعرفهم من قبل .هكذا بنينا فريق العمل اخلاص بنا.

ه��ل هن��اك أي نصيح��ة ت��ود تقدميه��ا إىل رواد األعم��ال الطموح�ين فيما يخص
االعتماد على مواردهم الذاتية يف بدء شركاتهم الناشئة؟
تتمث�ل إحدى املش�كالت الكبرية التي تواجه رائد األعامل فيام خي�ص قدرته عىل االعتامد
عىل موارده الذاتية يف متويل رشكته فيام إذا كانت رشكتك الناشئة خمتصة باملجال التكنولوجي
وتعتم�د على مصادر خارجية يف إجراء نش�اطها التجاري األس�ايس أو يف التطور ،فثمة يشء
خاط�ئ يف ه�ذا النم�وذج ،خاصة يف املراحل األوىل من تأس�يس الرشكة .ف�إذا كنت تفتقر إىل
جمموعة املهارات التقنية املتعلقة باملجال ،فعليك إذن أن تعثر عىل رشيك مؤس�س تتوافر لديه
اإلمكانيات لتقديم أول منتج لك إىل السوق دون احلاجة إىل االستعانة بأي أطراف خارجية.
فيام عدا ذلك ،جتازف بتحمل تكاليف كبرية.

ِ
احك لنا جتربتك يف حماولة حتقيق التوازن ما بني العمل واحلياة.
أعتق�د أنن�ي أود قول الكثري عن الت�وازن ما بني العمل واحلياة؛ ألن�ه أمر يصعب حتقيقه؛
لذل�ك فعندم�ا أحتدث عن جتاربنا أنا وس�ينان ،يتضح أننا كنا متحمسين للغاية لعملنا ولدينا
ٍ
تف�ان ش�ديد لتحقيق ما نصبو إليه ،من�ذ وقت مبكر .فكنا نعمل بج�د يف حماولة طرح خدمتنا
يف أرسع وق�ت ممك�ن .وعندم�ا كنا يف الرابعة والعرشي�ن من عمرنا كنا نعتق�د أن العمل هلذه
ممتازا جيب القيام به ،حتى إننا كنا نتخيل أنه
الس�اعات الطويلة إىل حد جنوين قد يكون ش�ي ًئا ً
ال يمكن لنا أن نصبح ناجحني دون ختصيص أربع عرشة أو ربام ست عرشة ساعة ،عىل سبيل
املثال ،للعمل يوم ًّيا .كانت تلك فرتة جنونية ،ومع ذلك مل يكن اس�تثامرنا يتناس�ب مبارش ًة مع
إنتاجنا؛ األمر الذي مل ندركه إال بعد فرتة من الوقت.
أذك�ر عندم�ا كن�ت أنا وس�ينان نح�اول يف بعض األحي�ان الذه�اب إىل صال�ة األلعاب
صباحا قبل التوجه إىل مكتب مس�تعار صغري ش�ديد التواضع
الرياضية يف الس�اعة السادس�ة
ً
كن�ا نس�تخدمه يف اجلزء القديم من عماَّ ن ،فكنا ندخل املكتب والش�مس ق�د أرشقت لتوها يف
صباحا ،وال نخرج منه حتى العارشة أو احلادية عرشة ليلاً  ،حتى أدركنا أننا
السابعة أو الثامنة
ً
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قد نظل باملكتب طوال اليوم دون التعرض لضوء الش�مس ،أو التمشية ،دون أي يشء؛ األمر
الذي كان بالغ الرضر ،وغري صحي عىل عدة مستويات.

عندم�ا نتذك�ر تل�ك الفرتة نجد أنن�ا ضحين�ا بوقتنا مع العائل�ة ،واألصدق�اء وغريها من
فنظرا ألننا كنا ش�خصني متعددي القدرات نس�عى لصناعة مس�تقبل
العالق�ات االجتامعيةً .
ً
مشوش�ا؛ األمر الذي مل نش�عر بأبع�اده حينها .لكن
أعظ�م ألنفس�نا ،كان حكمن�ا عىل األمور
التأثيرات بعيدة املدى أدت إىل إصابة كل منا باالكتئاب؛ فقد ش�عرنا باالنفصال والعزلة عن
نظرا لتضحيتنا بالكثري من عالقات التواصل ،ومع ذلك مل نصل إىل املس�توى
العامل اخلارجي ً
املتوق�ع من النتائج الذي خططنا له يف أذهاننا ،وهذا أمر آخر مهم يواجهه األش�خاص الذين
يؤسسون رشكاهتم اخلاصة؛ إذ يالحظون أن عقوهلم تعمل بالتوازي مع أيادهيم ،وأهنم يبنون
توق ًعا أو صور ًة معين ًة قد ال تكون بالرضورة متوافقة مع الواقع .فال ش�ك يف أنك ال تؤس�س
رشكتك لكي ترتكها للفشل ،وأغلب الناس يرغبون يف حتقيق مستوى معني من النجاح ،لك َّن
حتكُّمك يف املسار الذي تتجه فيه هبذا اجلهد حيول دون إصابتك باإلحباط واإلهناك.

لقد أدرك كل منا أن العمل بكفاءة أكثر ليس شي ًئا اختيار ًّيا ،وذلك من خالل صب كامل
الرتكيز عىل العمل ملدة ترتاوح ما بني  6إىل  8س�اعات مع القدرة عىل إدارة حياة كاملة خارج
العمل ،بنفس املس�توى الذي تدير به يومك داخل العمل ،حتى ال تدرك بعد خوض مش�وار
احلياة أنك قد أضعت شبابك وأن تركز عىل يشء قد ينجح وقد ال ينجح؛ لكن هذه اخلطورة
كامنة يف جمال ريادة األعامل ،لكن جيب أال يمنعك ذلك من عيش حياة طبيعية بأي شكل من
األش�كال؛ فه�ذا ليس مدعاة للفخر بأي نحو .ما أدركته ومن بني األس�باب التي تس�ببت يف
إصابت�ي باالكتئ�اب هو أنني كنت أرى أنني أضيع الكثري م�ن الوقت واجلهد يف حماولة حتقيق
هذا احللم الذي قد ال حيقق يل مس�توى الرضا الذي كنت أتطلع إليه عىل املس�توى الشخيص.
فاجتامع هذه العوامل من شأنه أن يكون كارث ًّيا.
الي�وم ،بتن�ا أكثر قدرة على املوازنة بني احلياة والعمل؛ فقد متكن�ت من أن أصري أفضل يف
إدارة وقتي ،إذ التزمت بالذهاب إىل صالة األلعاب الرياضية يف الصباح الباكر إىل جانب تناول
طعام صحي عىل مدار اليوم ،هذا إىل جانب تركيزي يف العمل لثامين س�اعات فقط ،وذلك يف
ٍ
حي�اة طبيعية خارج نطاق العمل ،فأنا -مثل أي ش�خص طبيعي -لدي أحالم
حماول�ة لعيش
أود حتقيقها ،وخربات أس�عى لتحصيلها ،فقد كنت -عىل س�بيل املث�ال -أرغب منذ الطفولة
يف تكوي�ن فرق�ة خاصة يب ،ثم تواف�رت يل الفرصة للقيام بذلك منذ عامين تقري ًبا ،وتوافرت
يل إمكاني�ة أن أنتهز هذه الفرصة كنش�اط خاص يب خارج نطاق العم�ل ،فقد كان هناك أفراد
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داخ�ل املبنى الذي أعمل به هيوون املوس�يقى ،وكنا نرغ�ب يف التحضري ألداء عرض ،وانتهى
بنا األمر إىل أداء بضعة عروض ،ثم كونَّا فرقة صغرية يطلق عليها نومادز كانت جتوب أرجاء
عماَّ ن ،وهذا أمر آخر يمكنني حذفه بكل فخر من عىل قائمة أمنيايت.
______

 «من األمور الرئيس��ية التي يج��ب أن تضعها في اعتبارك؛ أال تدع
العم��ل يضر بحيات��ك الطبيعية؛ ألن هناك أم��و ًرا معينة بالحياة
ال يمكن تأجيلها ،ويجب أن تس��عى إليها مبك�� ًرا وتواظب على
دائما،
القيام بها؛ فعلى س��بيل المثال ،عليك االهتمام بصحتك
ً
واالهتمام بجس��دك على المس��تويين الروحي والمادي؛ فهذا
ش��يء ل��ن يمكنك إصالح��ه عندم��ا تصل إل��ى الخمس��ين من
عمرك».
______

م�ن األم�ور الرئيس�ية الت�ي جي�ب أن تضعها يف اعتب�ارك؛ أال ت�دع العمل يضر بحياتك

مبكرا
الطبيعي�ة؛ ألن هن�اك
أم�ورا معين�ة باحلي�اة ال يمك�ن تأجيلها ،وجيب أن تس�عى إليه�ا ً
ً
وتواظب عىل القيام هبا؛ فعىل س�بيل املثال ،عليك االهتامم بصحتك دائماً  ،واالهتامم بجس�دك

عىل املس�تويني الروحي واملادي؛ فهذا يشء لن يمكنك إصالحه عندما تصل إىل اخلمسني من

عمرك.

هن�اك عديد من األش�ياء اجلميلة يف العامل الت�ي ترغب يف القيام هب�ا دون انتظار الظروف

املناس�بة .فانتظار الظروف املواتية ش�ائع يف أغلب الثقافات العربية ،فعىل سبيل املثال ،جتد أن

هن�اك م�ن يقول لك ش�ي ًئا من قبيل« :جي�ب أن يكون لدي يف البنك مبل�غ معني قبل أن أرشع
مؤثرا»؛
يف الزواج /أو تأس�يس عمل خاص /أو أن أكون س�عيدً ا /أو أس�افر /أو كي أكون ً
أو «أود أن أنته�ي م�ن حتقي�ق (س) ،قبل أن أس�تطيع فعل (ص) « ..وهك�ذا ،ومن ثم فإنني
كثريا من الوقت
أعتقد أن هناك كثريين يقيدون أنفسهم بمثل هذه األمور مما جيعلهم يضيعون ً

واجلهد ،دون حماولة حتقيق األشياء املناسبة هلم ،يف الوقت املناسب هلم ،ومع الرشكاء املناسبني

هلم .إننا من نضع هذه العوائق املؤسفة.

فؤاد جريس
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ما املصادر التي توصي رواد األعمال بها؟
كن�ت مول ًعا بش�دة بموقع ريدي�ت Reddit؛ األمر الذي ال يقترص على كونه يعد موق ًعا
لطي ًف�ا ،وإنام ألن هناك بعض املجتمعات التي تش�كلت بالفعل وف�ق جمموعة من االهتاممات
املختلف�ة .وقبل ذل�ك ،حينام كان لدي وقت أكبر أقضيه يف االطالع على املواقع اإلخبارية،
نظرا إىل أنه مل يعد أفضل
كنت أقرأ مجيع املقاالت التي يتم نرشها عىل موقع تيك كرانش ،لكن ً
اس�تغالل لوقتي ،أشترك يف خدمة قوائم الربيد اإللكرتوين مثل تل�ك التي يقدمها Inside.
 ،comلرتس�ل يل املس�تجدات اليومية والعناوين الرئيس�ية فيام خيص بعض املجاالت التي
هتمني.
وعىل املس�توى األكاديم�ي ،هناك مواقع مث�ل  ،Udemy.comوغريه�ا من الدورات
التدريبية اإللكرتونية املفتوحة عىل نطاق واسع ،التي يتم تزويدها باملحتوى من قبل جامعات
مصدرا رائ ًعا للمعلوم�ات ،باإلضافة إىل حمادثات تيك
رائدة عىل مس�توى الع�امل ،والتي متثل
ً
لدي.
وتيد ،التي رفعت مستوى الوعي واإلهلام َّ

برأيك ،ما الذي تفتقده البيئة الريادية للشركات الناشئة باملنطقة؟
أعتقد أن أحد أهم األش�ياء التي تفتقر إليها البيئة الريادية هي األبحاث والتطوير ،والتي
ترتب�ط -بال ش�ك -بالنظ�ام التعليمي وأولويات احلكوم�ة .فعىل الرغم من أننا نعترب أنفس�نا
يف األردن -على س�بيل املثال -لدينا أكرب عدد من املهندسين باملنطقة ،ف�إن هناك العديد من
امله�ارات التي ال تتناس�ب مع امله�ارات احلديثة املطلوبة يف الوقت احل�ايل ،واألكثر من ذلك،
كبريا من
أنه عىل الرغم من وجود أجندات ش�املة للمؤسس�ات التعليمية التي تتضمن ً
قدرا ً
جهود البحث والتطوير ،فإهنا ال حتظى بقدر ٍ
كاف من التمويل ،ومن ثم ال يس�عى لالس�تفادة
منه�ا س�وى أقل عدد م�ن الباحثني املتميزين يف املنطق�ة أو خارجها .إننا مس�تمرون يف إهدار
مواه�ب امللكي�ة الفكرية بدلاً من االهتمام بتطويرها؛ مما يؤدي يف النهاي�ة إىل ختبط الصناعة.
وبالنظ�ر إىل النموذجين الصيني واهلندي اللذين اس�تطاعا -بطبيعة احل�ال -توريد مواهبهام
بالش�كل ال�ذي يمكنها من خالله أن حتظى بفرص أفضل يف الغ�رب ،لدهيا حكومتان تعلمتا
استغالل الفرصة لتأسيس أطر ترشيعية لتحفيز العقول التي حتمل جنسيتيها للعودة ومواصلة
احلصول عىل فرص دولية وهي مقيمة يف بلدهيا .وعىل الرغم من أننا نتحدث عن تعداد سكان
يتجاوز املليار ،لكن هذا ال يعني أننا ال نس�تطيع حتقيق مس�توى الفاعلية بتعداد س�كاين يقدر
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باملاليني؛ وذلك ألننا نمتلك املوارد املالية الكافية ،غري أننا نفتقر إىل الثقة بأنفس�نا ،أو االلتزام
بتنفيذ رؤية بعيدة املدى.

ما توقعاتك حول آفاق املستقبل يف املنطقة؟
م�ن املده�ش أن ترى أن الع�امل يتطلع إىل منطقة الرشق األوس�ط وشمال إفريقيا ،وذلك
باعتباره�ا أحد آخر األس�واق التي مل تس�تغل بع�د ،يف الوقت الذي ما تزال في�ه منطقة نامية.
فإج�راء األعمال عبر اإلنرتنت م�ا زال جمالاً ولي�دً ا عىل مس�توى العامل كله يف رأي�ي .وهناك
بعض عمليات االس�تحواذ ،وهناك استحواذات أخرى يف طريقها إىل السوق كذلك .فعندما
تتطلع إىل س�وق التجارة اإللكرتونية بش�كل خاص ،جتد أنه يس�تحوذ عىل رشحية صغرية من
السوق مقارنة بسوق التجزئة؛ لذلك ،هناك بالتأكيد فرص هائلة غري مستغلة عىل هذه اجلبهة
بالتحديد ،ونأمل أن نرتك بصمتنا يف هذا املجال بشكل أو بآخر.

17

خليل شديد
تي�سري جتربة حجز الطاوالت فـي املطاعم

ال�شريك الم� ِّؤ�س�س ()Reserveout

ورئي�سها التنفيذي ل�شركة ريزيرف �آوت
www.reserveout.com
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خليل ش�ديد؛ رشيك مؤسس يف ريزيرف آوت ومديرها التنفيذي؛ وهي موقع إلكرتوين
وتطبي�ق للهوات�ف الذكي�ة حلج�وزات املطاع�م؛ إذ يتيح ل�رواد املطاعم البح�ث الرسيع عن
مطاعمه�م املفضل�ة يف ش�بكته واحلجز فيها .قبل تأس�يس رشكة ريزي�رف آوت ،عمل خليل
يف رشكة سيس�كو سيستمز لثامين س�نوات .وهو خريج جامعة والية كارولينا الشاملية بدرجة
بكالوريوس يف هندسة الكمبيوتر والكهرباء وأساسيات االقتصاد.
______

حدثنا قليلاً عن نشأتك.
ولدت يف القدس ،فلس�طني ونشأت فيها .والتحقت باملدرسة الثانوية هناك قبل الذهاب
إىل الواليات املتحدة األمريكية من أجل الدراس�ة اجلامعية .وقد أس�همت نش�أيت يف فلسطني
يف تش�كيل ش�خصيتي إىل ح�د كبري .فقد نش�أت يف جزء من الع�امل يضطر كل الن�اس فيه أن
يتحملوا ويثابروا يف مواجهة الرصاعات املختلفة ،من حيث الظروف املعيشية اليومية ،وعدم
رتا عن حمل إقامتي؛
االس�تقرار السيايس املستمر .التحقت بمدرسة يف رام اهلل تبعد  16كيلو م ً
مضطرا
فكان الذهاب والعودة من املدرس�ة يستغرق مني أكثر من ساعتني يوم ًّيا؛ ألنني كنت
ًّ
إىل املرور عرب عدة نقاط تفتيش وحواجز طرق إرسائيلية.

لكنن�ي كن�ت من نوعية األش�خاص ذوي العزم .عندما أريد أن أفعل ش�ي ًئا ال أستس�لم.
كثريا من الرياضات ،وكنت فاشلاً
فمنذ صغري كنت دائم النزعة إىل التنافس ،وقد مارس�ت ً
يف كثير منها ،س�أكون أول م�ن يعرتف ،وقد ظهرت كثري من هذه األم�ور عندما بدأت عميل
اخلاص ،وهذه من األمور التي تظل حتملها معك طوال حياتك ،عىل ما أعتقد.

مل أخط�ط َقط ألن أكون رائد أعمال ،مل أفكر يف ذلك مطل ًقا .كان والدي ووالديت يعمالن
يف وظيفتني رائعتني؛ فأمي طبيبة ،وأيب يدير منظمة غري حكومية يف فلسطني .كالمها ناجحان
ج�دًّ ا ،ولطاملا غرس�ا أمهي�ة التعلي�م وقيمة العمل اجل�اد َّيف ويف إخ�ويت ،وقد علامن�ا كيف أن
بإمكاننا تغيري حياتنا وتغيري كل يشء بقراراتنا وما نتحىل به من أخالقيات العمل.

كان�ت امل�رة األوىل الت�ي خربت فيه�ا ريادة األعامل م�ن خالل عمي ،وذل�ك خالل فرتة
التحاق�ي باجلامعة يف الوالي�ات املتحدة .كان عمي يعيش يف مدينة نيويورك ،ويش�غل منص ًبا
كبيرا يف رشكة برايس ووتره�اوس كوبرز آنذاك .ثم يف يوم ما ،قرر ت�رك وظيفته وبدء عمله
ً
اخلاص ،فرأيت كيف كان يعمل باجتهاد .كان يعمل ملدة  20-18ساعة يوم ًّيا ،وكان حديث
كثريا من خربات رواد األعامل ،ورأيت الكثري من التقلبات التي
الزواج؛ لذا فقد عش�ت معه ً
كبريا .لذا فإن هذا األمر عالق معي دائماً  ،كام جعلني أفكر:
مر هبا .لكنه يف النهاية حقق
ً
نجاحا ً
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كبريا يف ترك كل هذا ،ليؤس�س عملاً
مل�اذا يقرر ش�خص يعيش بش�كل جيد ،ويتق�اىض رات ًبا ً
خاص�ا ب�ه ال يعرف إذا ما كان س�ينجح أم ال؟ وهذا ما جعلني أفكر يف األمر بش�كل خمتلف.
ًّ
كثريا يف طلب النصائح.
وإىل اآلن يشكل يل عمي مرشدً ا وقدو ًة أحتذي هبا ،وأعتمد عليه ً

درس�ت الكمبيوتر واهلندس�ة الكهربائية يف اجلامع�ة يف والية كارولينا الشمالية .وخالل
دراس�تي ب�دأت أعم�ل بدوام كام�ل مع رشكة سيس�كو سيس�تمز .يف البداية كن�ت يف مثلث
األبحاث ،ثم بعد ذلك انتقلت إىل مدينة نيويورك ،التي دائماً ما كانت واحدة من املدن املفضلة
لدي ،ومكانًا كنت أرغب دائماً يف العيش فيه .وقد أفادين ذلك إىل حد كبري؛ فقد طورت هناك
َّ
اهتامم�ي بالتكنولوجيا واألعامل ،وأعتقد أن معظم ما أعرفه اليوم عن جمال األعامل تعلمته يف
سيسكو سيستمز؛ وبصفة عامة أعتقد أن العمل يف ذلك املكان كان رائ ًعا.

كيف جاءتك فكرة ريزيرف آوت؟

عندم�ا انتقل�ت إىل نيوي�ورك ،أدركت ك�م أحب الطعام وتن�اول الطعام باخل�ارج .كنت
أس�تمتع بتجرب�ة املطاعم اجلدي�دة واملأك�والت املختلفة؛ إذ جت�د يف نيويورك تنو ًع�ا هائلاً يف
املطاب�خ العاملية وأن�واع الطعام بصفة عامة .وأعتقد أن هذا التن�وع يفوق ما يمكنك إجياده يف
أي مدينة أخرى.

ويف ه�ذا املكان ولدت فكرة ريزيرف آوت ،وحتدي�دً ا يف عام  .2010كنت ما أزال أعمل
يف سيسكو سيستمز ،وأعيش يف نيويورك .وعندما عدت إىل األردن حلضور حفل زفاف بنت
عم�ي .أتذك�ر أنني أردت الذه�اب لتناول اإلفطار يف صباح يوم زفافه�ا ،وكان احلصول عىل
حجز يف أحد املطاعم جتربة كابوس�ية .اضطررت إىل االتصال ببنت عمي التي جئت ألحرض
حف�ل زفافه�ا لتطلب من صديقة هلا أن حتجز يل يف أحد املطاعم .ثم تألألت الفكرة يف رأيس.
فك�رت يف نفيس« :إنني أعي�ش يف نيويورك ،أفضل مدينة عىل وج�ه األرض يف املطاعم؛ لذا،
مل�اذا يصع�ب عيل احلص�ول عىل حج�ز يف مطعم يف عَّم�اَّ ن ،يف نفس الوقت ال�ذي يمكنني أن
أحجز يف أي مطعم أريده يف نيويورك بثالث نقرات فقط عىل هاتفي؟».
______

 «إنني أعي��ش في نيوي��ورك ،أفضل مدينة على وج��ه األرض في
المطاع��م؛ ل��ذا ،لم��اذا يصع��ب علي الحص��ول عل��ى حجز في
عمان ،في نفس الوقت الذي يمكنني أن أحجز في
مطعم في َّ
أي مطعم أريده في نيويورك بثالث نقرات فقط على هاتفي؟».
______

268

ستارت أب عربية

هذا ما أثار فكرة ريزيرف آوت يف البداية .مل يكن اهلدف أن أكون رائد أعامل؛ بل بالعكس،
كنت س�عيدً ا جدًّ ا يف وظيفتي .وكنت أحب ما أعمل .أحب ح ًّقا العمل يف سيس�كو سيستمز؛
ٍ
بمعدل رسيع .كان لدي الكثري من األس�باب للبقاء،
حي�ث كنت أتط�ور وأترقى يف املناصب
ولكني رأيت فرصة وأردت انتهازها ،فبدأت يف البحث والتقيص فيها.

يف البداية ،كنت مفتونًا بالتكنولوجيا .كلام بحثت يف هذا املوضوع وبحثت يف نوع التقنيات
التي توظفها مطاعم األردن ،تساءلت كيف كانوا يديرون حجوزاهتم وقاعدة بياناهتم .إىل أي
ٍ
يشء ينظ�رون؟ م�ا األدوات التي يمكنهم الوصول إليها؟ وج�دت أهنا كانت حمدودة للغاية.
كثريا يف حجوزايت يف نيويورك،
فرشك�ة أوب�ن تايبل  OpenTableالتي اعتدت أن أجلأ إليها ً
كان حضورها ش�اح ًبا يف األردن؛ إذ مل يكن يشترك يف خدمتها س�وى حوايل مخسين مطعماً ،
ستحوذ عليها من رشكات عاملية.
مجيعها ُم َ
مستمرا يف تقييم
أيضا الكثري عن كيفية إدارة املطاعم ،خاصة يف نيويورك .وكنت
تعلمت ً
ًّ
صالحية هذا النش�اط التجاري ،وإن كان الرشق األوس�ط هو املكان املناسب هلذا املرشوع أم
ال .يف الواقع ،كان لدى أوبن تايبل خدمة بنية حتتية برجمية تس�تعني هبا املطاعم يف احلجوزات
غري الواجهة التي أراها كمستخدم .كان املفهوم األسايس هو توصيل التكنولوجيا إىل املطاعم
املحلي�ة من أج�ل إدارة أفضل حلجوزاهتا ،ومس�اعدهتا عىل التواجد عىل اإلنرتنت ،وتس�هيل
احلجز فيها عرب اإلنرتنت ،وإنشاء إدارة عالقات عمالء وقاعدة بيانات هلا.

سافرت وحتدثت إىل الكثري من املطاعم يف ذلك العام .كنت معتا ًدا عىل العودة إىل الرشق
األوس�ط من نيويورك مرتني يف الس�نة .يف تلك الس�نة ،قمت بتس�ع رحالت ذها ًبا وإيا ًبا إىل
الرشق األوسط ،وكان اهلدف الرئييس هو التحدث إىل املطاعم وتقييم املكان الذي أرغب يف
قرارا سهلاً ؛ ألنني نشأت يف فلسطني ،مل أعش
مقرا لرشكتي .مل يكن األمر يف الواقع ً
أن يكون ًّ
أب�دً ا يف األردن ،ومل أع�ش يف لبنان ،ومل أعش يف اإلمارات .كنت أعرف أن بدء نش�اط جتاري
أمرا صع ًبا للغاية؛ ألنه لكي ينجح ،ال يمكن أن يعتمد عىل
من هذا النوع يف فلسطني سيكون ً
بلد واحد .وس�أكون بحاجة إىل توس�يع نطاقه يف مجيع أنحاء املنطقة ،وس�أحتاج وقتها للسفر
عيل العبور
خارج فلسطني ،وهو أمر صعب للغاية؛ ألنه يف كل مرة سأفعل فيها ذلك ،سيكون َّ
عرب األردن.
عيل تقييم األمر بش�كل كامل ،فأين سأنش�ئ املرشوع؟ كيف سأفعل ذلك؟ كيف
لذا كان َّ
سأحصل عىل متويل؟ كان هناك مليون سؤال يدور يف ذهني ،ولكن كان لدي شعور بأن هذا
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هو ما أردت فعله .فام هو أس�وأ يشء قد حيدث؟ س�أبدأ هذا العمل ،وإن مل ينجح األمر خالل
ع�ام أو عامين ،فيمكنني دائماً العودة إىل مدرس�ة األعمال؛ لذا قررت أن اإلج�راء الصحيح
عيل أن أختذه هو تأجيل دراس�تي ملاجستري إدارة األعامل ،والرشوع يف هذه الرحلة .لقد
الذي َّ
اس�تغرق األمر بعض الوقت للبدء؛ ألنني كنت أعيش يف نيويورك وأحاول بدء نشاط جتاري
يف الرشق األوسط.
يف النهاي�ة ،ق�ررت أن األردن ربام هي أفضل مكان لـتأس�يس ريزيرف آوت .فهناك كثري
من املطورين املوهوبني ،وكان موقع البالد اجلغرايف مركز ًّيا؛ لذا كان بإمكاين الس�فر بس�هولة
يف كل مكان يف املنطقة .كانت التكاليف يف األردن أقل نسب ًّيا من معظم األماكن؛ لذا إذا كنت
أرغ�ب يف توظيف مطورين أو أي موظفني يف أي وظيفة أخرى ،فس�تكون التكلفة يف األردن
أرخص من ديب ،وأرخص من بريوت ،وأرخص من أماكن أخرى .هذا باإلضافة إىل أن لدي
عائل�ة هن�اك؛ لذا ق�ررت أن أقيم فيها .وعندم�ا بدأنا ،كان لدي رشيك ،كان صديقي ،بش�ار
صالح ،الذي كان زميل الغرفة يف نيويورك؛ لذا بدأنا أنا و بشار هذه الرحلة م ًعا.

مطورا ويعم�ل يف «بالك روك»
كان لكلين�ا خلفي�ة معرفية بالتكنولوجيا؛ فقد كان بش�ار
ً
 ،BlackRockوهي رشكة خدمات إدارة مالية .يف الوقت نفسه ،كنت أنا أعمل يف اجلانب
االستشاري وتسويق تكنولوجيا االتصاالت يف سيسكو؛ لذا فقد اتفقنا عىل أننا سنبدأ العمل
ﻣﻌﺎ وأنه س�يكون املدير التنفيذي التقني ،بينام س�أكون أنا مس�ئولاً عن العمليات والتس�ويق.
ً
ووضعنا  70000دوالر من مدخراتنا الشخصية لبدء الرشكة.

أول يشء فعلن�اه ه�و البدء يف العمل عىل حمرك احلجز ،نظ�ام إدارة الطاوالت .يف البداية،
قلن�ا« :حس�نًا ،جيب علينا توفير املال للمرشوع .مل�اذا ال نحافظ عىل وظائفنا؟ س�نبدأ العمل
يف ه�ذا األم�ر يف نيويورك ،وما إن يكون لدين�ا منتج ،يمكننا العمل بدوام كامل عىل نش�اطنا
التج�اري اجلدي�د» .وأدركنا بعد ذلك أن األمر لن ينج�ح؛ فعندما تكون لديك وظيفة أخرى
تلتزم هبا وتستمتع هبا يف الواقع ،يكون األمر صع ًبا للغاية .وهكذا سارت األمور ببطء شديد.

بعد عام ،انتهينا من إنشاء جزء من التقنية ،لكننا كنا بعيدين كل البعد عام كنا نريد إنجازه.
فقررنا أن علينا االس�تقالة من وظيفتينا واالنتقال فعل ًّي�ا إىل عماَّ ن ،وأن نتواجد عىل اإلنرتنت،
وإال أضعن�ا مزيدً ا م�ن الوقت ،ولن ينجح األمر؛ لذلك حزمنا أمتعتن�ا وقررنا املغادرة .غادر
بشار قبيل بستة أشهر؛ ألنه كان املسئول عن عملية التطوير والتوظيف والعمل مع املطورين.
تبعته بعد ستة أشهر ،وكان املنطق وراء ذلك هو أن األمر سيستغرق ستة أشهر لبناء املنصة.
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وكان بإمكاين أن أقوم بعميل ،الذي كان عبارة عن إعداد مواد تسويقية وعروض بيع ،وما إىل
ذل�ك ،عن بعد ،من نيوي�ورك ،بحيث يمكننا خفض التكاليف .ففي هذه احلالة لن يضطر إىل
دفع راتب يل من مبلغ الـ 70ألف دوالر أمريكي الذي مجعناه فيام بيننا ،وس�نكتفي بدفع راتبه
فقط من هذا املبلغ ،ألنه مل يكن لديه أي ٍ
دخل آخر .بعد ستة أشهر ،غادرت نيويورك وانتقلت
إىل عامن ألجد أننا أبعد ما يكون عن االستعداد لبدء التواصل مع العمالء .ولكن هذا ال هيم.
ٍ
مطور آخر ،وأعتقد أن األمر استغرق
وواصلنا العمل عىل املنتج .يف هذا الوقت قمنا بتوظيف
منا عا ًما آخر -أو نحو ذلك -قبل أن نصبح مستعدين للتواجد يف السوق.

كيف قمتم بتطوير النموذج األويل من املنتج؟
رغ�م أنن�ا بدأن�ا التفكري يف فكرة ريزي�رف آوت يف ع�ام  ،2010فإننا مل نطلق�ه فعل ًّيا إال يف
جاهزا وبدأنا اختباره مع املطاعم يف
مارس  .2012هذا هو الوقت الذي كان فيه منتجنا األول
ً
عامن .لقد أدركنا أن كل ما قمنا ببنائه كان فيه الكثري من األخطاء .حتدثنا إىل كثري من املطاعم،
وأدركنا أننا قمنا بكثري من األمور من منظورنا كمطورين وليس من منظور أصحاب املطاعم.
واس�تغرق األمر س�تة أش�هر أخرى من أجل إعادة هندس�ة الكثير من األش�ياء لنتأكد من أن
بإمكان املطاعم استخدام منتجنا بثقة ،وذلك بعد إجراء االختبارات األولية مع بعض املطاعم.
______

«ال تتغي��ر تقني��ة أوب��ن تايب��ل كثي�� ًرا؛ كما أن��ه ليس من الس��هل
تخصيصه��ا وتعديله��ا؛ لقد َّ
عف��ى الزم��ن عليها قلي� ً
لا .إنهم
يحتكرون سوق الواليات المتحدة باألساس .لكن عدد المطاعم
جدا .قلنا« :إن هذا
في الش��رق األوسط الذي يس��تخدمها قليل ًّ
رائع .لدينا بداية جديدة».
______

كان�ت بدايتن�ا متعرسة .كن�ا نظن أن التكنولوجي�ا التي قمنا ببنائه�ا للمطاعم -أي املوقع
اإللكرتوين اخلاص باحلجوزات -مبارشة ح ًّقا ،لكننا اكتش�فنا الح ًقا أنه ليس هبذه الس�هولة.
كنا بحاجة إىل إجراء كثري من التحس�ينات يف واجهة املس�تخدم وجتربة املس�تخدم .كان هدفنا
هو بناء نظام إدارة الطاوالت الذي حيب موظفو املطاعم اس�تخدامه .واس�تنا ًدا إىل الكثري من
األش�خاص الذين حتدثنا إليهم ،س�معنا أنه عىل الرغم من أن اجلميع يستخدمون أوبن تايبل،
فإن اجلميع يكرهه يف نفس الوقت.
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كثريا؛ كام أنه ليس من الس�هل ختصيصه�ا وتعديلها؛ لقد
ال تتغير تقني�ة ً OpenTable
ع َّفى الزمن عليها قليلاً  .إهنم حيتكرون س�وق الواليات املتحدة باألساس .لكن عدد املطاعم
يف الشرق األوس�ط الذي يس�تخدمها قلي�ل جدًّ ا .قلن�ا« :إن هذا رائ�ع .لدينا بداي�ة جديدة،
وس�نقوم ببناء تقنية تنمو برسعة وتتواءم وتتكامل مع كافة األجهزة ،بحيث يمكنك تش�غيلها
على أي جهاز تريده ،عىل جهاز لوحي ،عىل جه�از ماك ،أو عىل جهاز كمبيوتر» .ويف الوقت
نفس�هُ ،و ِّجه لنا كثري من التش�كيك والنقد من أش�خاص قالوا لنا« :ملاذا تعيدون اخرتاع يشء
موج�ود بالفع�ل ،فـأوبن تايب�ل تقدم نف�س اخلدمة بالفعل؟ مل�اذا ال تقوم�ون باحلصول عىل
ترخيص أوبن تايبل أو أي رشكة أخرى يف الرشق األوسط؟».

فباإلضافة إىل أوبن تايبل ،بنَى كثري من الرشكات هذا النوع من التكنولوجيا؛ لذا ،بدا أن
احلصول عىل ترخيص إلحدى تلك الرشكات أسهل وأقل خطورة للقيام به ،بدلاً من تطوير
املنت�ج نفس�ه من الصفر .لق�د عانينا من اختاذ هذا القرار يف البداية قب�ل أن نقرر أننا ال نريد أن
نكون حتت رمحة مطور برامج أو أوبن تايبل يف كل مرة نقرر فيها أننا بحاجة إىل خاصية مناسبة
للرشق األوسط ،مثل الرتمجة إىل العربية .كنا نعلم أننا بحاجة إىل تعريب اخلدمة ،وأن علينا أن
منتجا يناسب األسواق
نفهم كيف نترصف حيال األس�واق املختلفة بشكل خمتلف .وأن نبني ً
الت�ي نن�وي العمل فيها .فام يصلح يف لن�دن ونيويورك ال يصلح بالضرورة يف ديب ،أو هونج
كونج ،أو اهلند ،أو أي مكان آخر.

لذا قررنا أن اليشء الصحيح الذي ينبغي فعله هو بناء منصتنا اخلاصة ،وعىل الرغم من أنه
كثريا من التحديات التي تواجهنا يف هذا األمر ،فقد فهمنا سبب
كان صع ًبا للغاية ،وأن هناك ً
عدم وجود املزيد من الرشكات التي تفعل ذلك يف املنطقة .فقد كان بناء هذا النوع من احللول
صع ًبا بحق .لكن اآلن ،إذ أنظر إىل الوراء ،ربام كان واحدً ا من أفضل القرارات التي اختذناها؛
فهذا واحد من أهم األشياء التي متيز ريزيرف آوت عن املنافسني اليوم؛ إهنا قدرتنا عىل توطني
خدماتن�ا برسع�ة كبرية ،وتقديم خواص جديدة ،ورسعة االس�تجابة ،ودعم منصات جديدة
عند خروجها للنور.
أطلقنا أول منتج لنا يف عامن ،وتعاقدنا مع عرشين مطعماً  ،وذهبنا إىل أفضل سالسل املطاعم
كثريا من
يف األردن ومتكن�ا م�ن إقناعه�ا بالعم�ل معنا .ونج�ح األمر ،عىل الرغ�م من إدخالن�ا ً
التحس�ينات اإلضافي�ة الالزمة عىل املنتج .لقد نال املنتج إعج�اب تلك املطاعم التي ذهبنا إليها
وقررت االعتامد عليه بالكامل .لكن ثمة شي ًئا واحدً ا مل نتوقعه بالرغم من ذلك ،وهو أن موافقة
مالك املطاعم عىل العمل معنا ،مل ِ
تعن بالرضورة أن موظفي املطعم سيستخدمون اخلدمة.
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فالن�اس ال حيب�ون التغيري .ي�رى الناس أن التغيري عم�ل إضايف ،وأنه يتطل�ب منهم تعلم
أش�ياء جديدة .عىل الرغم من أن نظامنا كان بس�ي ًطا جدًّ ا وأساس ًّيا ،فإننا واجهنا عقبات كثرية
يف حماولة إقناع موظفي املطاعم باس�تخدام خدمتنا .كان علينا أن نقيض ساعات طويلة معهم
بش�كل أس�ايس حلثهم عىل اس�تخدام النظام ،بدلاً من تدوين احلجز على قصاصة ورقية ،ثم
أيضا أن
إدخاهل�ا على النظ�ام .كان من املهم أن نفهم كيفية جعل الربنامج بس�ي ًطا .ك�ان علينا ً
نجعله باللغة العربية؛ ألن هناك كثريين يف األردن ال يتحدثون اإلنجليزية.

قرارا
بع�د إطالقن�ا للمنتج مب�ارشة ،قمنا بتأمين جولتنا األوىل م�ن التمويل .كان ذل�ك ً
صحيح�ا يف الوق�ت املناس�ب؛ ألن ما لدينا من النق�ود قد نفد بالفعل ،كما توقفنا عن تقايض
ً
راتبين�ا لضمان أن أفراد فريقنا حيصلون عىل رواتبهم بش�كل مس�تقر وأهنم س�عداء بمواصلة
العمل معنا .بعد ذلك قمنا بجمع جولتنا األوىل من التمويل من «جمموعة آي مينا» iMENA
 .Holdingsكانوا قد بدءوا نشاطهم للتو؛ لذا كنا أول استثامر قاموا به ،ومجعنا  1٫2مليون
دوالر على مرحلتني .املرحل�ة األوىل كانت  500٫000دوالر؛ والثاني�ة  700٫000دوالر.
وبمجرد أن مجعنا هذه املبالغ ،بدأنا يف التوسع داخل عامن.

كانت إحدى االسرتاتيجيات الناجحة التي قمنا هبا إقناع أفضل وأشهر املطاعم يف املدينة
بالتس�جيل معن�ا يف البداية .كان من األس�هل احلصول عىل املطاعم األخ�رى ألهنا نظرت إىل
م�ا قام�ت به املطاعم الكربى حيالن�ا .فكانوا يفكرون إن كانت سلس�لة مطاعم كذا قد قامت
أيضا عليها .وإن كانوا يستخدمون
بالتسجيل مع املنصة؛ فهذا يعني أن علينا أن نتواجد نحن ً
أيضا اس�تخدام النظام .لقد عملت هذه االستراتيجية لصاحلنا،
النظام ،فربام جيب علينا نحن ً
رغ�م أنن�ا اضطررنا -ألجل إقناع ه�ذه املجموعة من املطاعم بالتس�جيل يف خدمتنا -لتقديم
اخلدمة هلم جمانًا ملدة س�تة أش�هر .ورغم حصولنا عىل تس�جيل لنحو  20مطعماً  ،فإننا مل نحقق
أي أموال ،ال من احلجوزات ،وال من الربنامج نفسه.

لكن بالنظر إىل الوراء ،أدرك أن ذلك كان اليشء الصحيح الذي ينبغي القيام به للحصول
عىل تس�جيل هذه املطاعم عىل منصتنا بأي ثمن .لقد تعلمنا الكثري ،برصاحة ،فقد كانت نسبة
اختبارا حقيق ًّيا لربناجمنا .كانت لدينا عيوب كثرية
اإلش�غال يف هذه املطاعم عالية دائماً  ،ش�كَّل
ً
يف البداي�ة ،لكنن�ا كن�ا نصلحها برسع�ة ،وقد رأى عمالؤنا مدى ش�غفنا والتزامن�ا جتاه ما كنا
نفعل�ه .على الرغم من أن لدينا بعض املش�كالت الكبرى يف بعض األحي�ان ،إال أهنم كانوا
سعداء معنا ح ًّقا.
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كيف كانت جتربتكما مع التوسع اجلغرايف األول؟
عندما قمنا بجمع التمويل بدأنا التفكري يف التوسع .كانت هناك مدينتان نرغب يف الذهاب
إليهما يف البداي�ة :بريوت وديب .يف ذلك الوقت قررن�ا أن نتجه إىل بريوت أولاً  .فبريوت تبعد
مخسني دقيقة فقط من عماَّ ن .وهكذا فإن الوصول إليها أسهل .وكان لدينا جمموعة من املعارف
هناك ساعدونا عىل الوصول إىل الذين قاموا بتوصيلنا باملطاعم يف ذلك الوقت.

انتهى يب املطاف باالنتقال إىل بريوت ،مع قضاء أسبوع واحد كل شهر يف عامن .وبمجرد
الوص�ول إىل بريوت ب�دأت بالذهاب إىل املطاعم واحدً ا تلو اآلخر؛ ك�ي أبيع تقنياتنا وبراجمنا
هل�م .كان�ت ه�ذه أوىل جت�اريب التجاري�ة يف بيروت ،والت�ي كان�ت خمتلف�ة متا ًما ع�ن األردن
وفلس�طني .إن ممارسة األعامل التجارية مع اللبنانيني ال تش�به التعامل التجاري مع األردنيني
أو الفلسطينيني .هناك مهارات ينبغي أن تتعلمها ،أن تتحدث لغتهم ،وتترصف مثلهم ،وتقوم
بتقديم عرضك بالطريقة الصحيحة .كانت يف الواقع جتربة الفتة للنظر.

يف البداية ،متكنا من التوقيع مع عرشة مطاعم ،ثم بدأ املزيد من املطاعم ينضم إلينا ،ولكن
بع�د ذل�ك واجهنا عوائ�ق؛ إذ كان الوضع الس�يايس يف بريوت يزداد س�و ًءا ،فل�م يعد الناس
خيرج�ون بنف�س الق�در ،وكان�ت املطاعم تعي�ش حالة تش�كك .مل يرغب أحد يف االس�تثامر؛
ألننا كنا نفرض رس�و ًما ش�هرية مقابل الربنامج؛ لذا كان رد كثري من املطاعم علينا« :حس�نًا،
سنس�تخدم برناجمكم ،لكننا ال نريد أن ندفع مقابل ذلك .ال نعرف ماذا س�يحدث .قد نضطر
لإلغلاق .فنح�ن نوف�ر يف نفقاتنا»؛ لذلك قدمنا هل�م خدمتنا جمانًا يف البداي�ة ،لكن بعد انتهاء
الفرتة املجانية ،مل حيدث يشء؛ فام زالوا ال يريدون الدفع.

يف نف�س الوق�ت تقري ًبا ،عقدن�ا رشاكة م�ع جمل�ة  Time Out Beirutاللبنانية .أدركنا
برسع�ة أن ه�ذا ل�ن يذهب بن�ا إىل أي مكان .ف�إن كان علين�ا أن نكون جديني بش�أن إطالق
خدماتن�ا يف مدين�ة ما ،فعلين�ا أن نفعل ذلك بأنفس�نا .كان علين�ا أن نس�تثمر أموالنا اخلاصة؛
ال يمكنن�ا االعتماد عىل  Time Out Beirutم�ن أجل بيع الربنامج ب�دلاً منا؛ ألن األمور
ال تسير هبذا الش�كل .لقد اس�تعنا بفريق املبيعات ل�دى املجلة لبيع اإلعالن�ات جلميع أنواع
املطاع�م ،ولك�ن هذا كان ش�ي ًئا خمتل ًفا متا ًما .األمر ك�ان منطق ًّيا من الناحي�ة النظرية ،لكن عىل
أرض الواقع فشل ذلك فشلاً ذري ًعا.
يف النهاية ،بدأت املطاعم يف بريوت يف الدفع ،وكانت األعامل تتجه نحو التحس�ن قليلاً ؛
ل�ذا قررنا الرتكيز عىل ديب ،التي تعد س�و ًقا كبرية على الرغم من كوهنا أبعد وأكثر تعقيدً ا .مرة

274

ستارت أب عربية

أخرى ،حزمت حقائبي وانتقلت إىل ديب لبدء العمل هناك.

كثريا من الناس هناك .كان علينا
كان التعامل يف ديب صع ًبا جدًّ ا عيل؛ ألنني مل أكن أعرف ً
إنش�اء كيان جتاري قانوين يف ديب ،عىل عكس عامن أو بريوت ،حيث مل نكن مضطرين لذلك.
ال يمكن�ك الذهاب إىل ديب بدون تأشيرة .حلس�ن احلظ ،لدي جواز س�فر أمريك�ي؛ لذا كان
األمر سهلاً بالنسبة يل ،ولكن ليس لرشيكي .إن ديب مدينة كبرية .كنا بحاجة إىل توظيف فريق
مبيعات ،وإىل توظيف فريق تسويق ،وإىل تعيني فريق دعم؛ ألنه يف اليوم الذي سيستخدم فيه
أحد املطاعم برناجمك قد حيدث خطأ ما؛ فكان من الرضوري وجود من يقدم هلم الدعم.

ل�ذا ك�ان العمل من ديب صع ًبا من�ذ البداية ،لكننا أقمنا الرشكة وبدأن�ا عمليات التوظيف
بالرغ�م من ذل�ك .يف البداية ،أعتقد أننا كنا نتطلع إىل توظيف أش�خاص لدهيم خربة يف البيع
أناس�ا من
للمطاع�م؛ أش�خاص عملوا لرشكات مثل ريد ب�ول ،وكوكا كوال .كام كنا نوظف ً
الرشكات التي تعمل يف جمال الرشاء اجلامعي ،مثل جروبون ،وكوبون ،وغريمها .وكانت هناك
رشكة أخرى اشترهتا ليفينج سوش�يال  LivingSocialتدعى جو ن�اب إت GoNabit؛
لذل�ك كنا نقوم بتوظيف من�دويب املبيعات من هذه األنواع من الرشكات؛ ألن موظفيها كانوا
يبيعون خدمات ومنتجات إىل املطاعم بالفعل.

كام أدركنا برسعة أن بعض املطاعم يف ديب ،خاصة تلك املوجودة يف الفنادق ،لدهيا بالفعل
منتجا أفضل ،وظللنا
برامج حجز؛ لذا مل يكونوا بحاجة إلينا ،بالرغم من أننا اعتقدنا أن لدينا ً
نصط�دم بتل�ك العقلي�ات التي كانت ترد عىل عرضن�ا بردود من قبيل« :إنن�ا نعمل مع رشكة
بريطانية .إننا نعمل مع رشكة أمريكية .إننا نعمل مع أوبن تايبل .إننا نعمل مع - Resyوهي
رشكة أسترالية تأسس�ت منذ حوايل عرشين عا ًما -فلامذا أحتول إىل رشكة ناشئة مل تتأسس إال
منذ أقل من عام وبدأت نشاطها للتو يف ديب ،ومل يستخدمها أحد؟».
أمرا يف
ك�ان ذل�ك صع ًبا جدًّ ا .كان احلصول عىل أي اشتراكات مدفوعة م�ن مطاعم ديب ً
غاية الصعوبة؛ لذا ،مرة أخرى كان علينا أن نقدم رخصة خدمتنا يف البداية جمانًا .أذكر أن أوىل
جمموع�ة مطاعم وقعت معنا ،وتس�مى  .The Meat Coلدهيا مطاع�م حلوم رائعة يف مدينة
جمُ ريا وديب مول وغريها من املواقع احليوية .إنه مطعم شهري ،وكان ذلك ح ًّقا أول عميل يعرفه
الناس وقعنا معه .استفدنا من ذلك ،واستخدمنا اسم املجموعة للحصول عىل مطاعم أخرى
مهتمة بالعمل معنا.

ما وجهة نظرك يف اخلطوات األساسية لبناء العالمة التجارية؟
م�ن امله�م جدًّ ا أن تعتم�د الرشكة عملية متييز جت�اري قوية ،بارزة ومتس�قة للغاية ،بمعنى
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اس�تخدام نف�س الكلامت يف كل م�رة؛ واحلرص عىل أن يتحدث كل أف�راد فريق العمل نفس
مطورا ،أو رئيس قسم التسويق ،أو كاتب حمتوى ،عن ماهية ريزيرف آوت،
اللغة ،فإذا سألت
ً
فينبغ�ي أن ي�ردوا علي�ك بطريقة واحدة ،ربام اس�تخدموا كلامت خمتلفة ،لك�ن ال بد أن تكون
طريقة العرض وصيغة الرسالة عن كينونة الرشكة وما يميزها متسقة.

كيف ميزمت منتجكم واخلدمة التي يقدمها عن املنافسني الكبار؟
بينما كنا نعم�ل عىل جذب الفنادق وحثها عىل التس�جيل يف خدمتنا ،كن�ا نطور برجمياتنا،
وننميه�ا ،ونتأك�د من أهنا أفضل من أوب�ن تايبل وأفضل من أي من املنافسين الدوليني .كان
علينا أن ننظر إىل ما فعله اجلميع وما مل يفعلوه وما يمكننا حتسينه.
إذا كان�وا يقوم�ون فقط باحلج�ز وإدارة الطاوالت ،نفك�ر يف كيفية إنش�اء إدارة عالقات
عملاء أكثر ق�وة .كيف يمكننا أن ندمج خدمتنا مع نظام نق�اط البيع اخلاص باملطعم ،بحيث
يتس�نى لك حني تنظر إىل امللف الش�خيص للضي�ف ،أن تعرف األصناف الت�ي حيبها ،وليس
فق�ط عدد م�رات زيارت�ه للمطعم ،واملأك�والت التي تصيبه باحلساس�ية .كام س�تجد قيمة ما
أنفق�وه ،باإلضافة إىل متوس�ط اإلنفاق لكل ش�خص .م�اذا لو كان بإمكانك حل مش�كلة يف
مطع�م بتمكين�ه من إدارة اإلي�رادات؟ إذا كنت مطعماً وكانت لديك قائمة انتظار ،عىل س�بيل
املثال ،عليها عرشة أشخاص ،ولديك طاولة واحدة ،فكيف يمكنك اختيار شخص تعلم أنه
س�ينفق أكث�ر م�ن  200دوالر أو  300دوالر أو  400دوالر لكل فرد على الطاولة؟ لذا هذه
هي األشياء التي كنا نفكر فيها؛ ألن املطاعم وضعتنا يف وضع صعب ،بقوهلا لنا« :أنتم خدمة
جديدة وغري جمربة».

يف النهاية ،بدأنا نظهر وبدأ برناجمنا وخواصنا وواجهة املس�تخدمني تنال إعجاب املطاعم
بنحو متزايد .وبدأت املطاعم التي تس�جل معنا تتزايد بالتدريج .بدأت أكتش�ف طريقة إدارة
أيضا يف معرفة ما ينجح وما ال ينجح ،حتى
األم�ور يف ديب بكثير من التجربة واخلطأ .وبدأت ً
وصلت إىل ما أسميه «فريق األحالم» يف ديب ،حيث أصبح لدي أربعة مندويب مبيعات رائعني،
يبيع كل منهم خدمتنا خلمسين مطعماً يف الش�هر .ويف هناية عام  2015اس�تطعت أن أقول :إن
العمل بدأ بالفعل يف رؤية الضوء يف هناية النفق املظلم.

ويف نف�س الوقت تقري ًبا ،بدأنا يف التوس�ع إىل الدوحة بقط�ر ،واملنامة يف البحرين ،وذلك
م�ن خلال بع�ض املطاعم الت�ي كانت مس�جل ًة لدينا يف ديب وهل�ا فروع يف تل�ك األماكن .ثم
وقعنا مع أكرب عميل لدينا حتى اآلن ،وهي فنادق روتانا .متكنا من التوقيع بشكل أسايس عىل
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اتفاقية حرصية مع روتانا ،حيث سيقومون بوضع ريزيرف آوت يف كل مطعم يمتلكونه .عىل
أيضا بتسجيل  180مطعماً آخر لصالح حياة بعد
مدار السنة ،سيضيفون  120مطعماً  .كام قمنا ً
ع�ام ،وذلك بني الرشق األوس�ط واهلند .واصلنا النمو وتوقيع جمموع�ات كبرية من املطاعم
والفنادق ،بام يف ذلك ستار وود وماريوت.

ومع هذا النمو والتوسع اجلديد ،خاصة من الفنادق ،أجربنا عىل مواصلة تطوير عروضنا.
ك�ان علين�ا أن نقدم تدري ًبا للموظفني ،ودعًم�اً ح ًّيا ،ومركز اتصال ،باإلضاف�ة إىل إعداد تقارير
مفصلة ،وغريها من أدوات وخدمات إدارة ودعم احلس�اب .حتى إننا قمنا ببناء وحدة لردود
فع�ل العملاء للمطاعم ،حيث يمكنهم إرس�ال رس�الة نصية قصرية أو دف�ع اإلخطارات إىل
عمالئهم يف اليوم التايل ،وسؤاهلم« :كيف كانت وجبتك؟ ما الذي كان يمكن أن نفعله بشكل
أيضا نرش ه�ذه املراجعات عىل صفحاهتا الرئيس�ية عىل جوجل
أفض�ل؟» .طلب�ت املطاعم منا ً
وعىل تريب أدفايزر؛ لذا كنا نتعلم دائماً ونقوم بتعديالت عىل املنتج بينام نتحرك إىل األمام.

كيف كانت حتديات عملية التمويل؟ وماذا تعلمت منها؟
لطامل�ا ك�ان التمويل -وما زال -حتد ًيا يف املنطقة .يف البداي�ة ،مجعنا  1٫2مليون دوالر كام
ذك�رت ،ث�م احتجن�ا إىل زيادة التمويل مرة أخ�رى يف عام  ،2014ومل نتمك�ن من العثور عىل
مس�تثمر واح�د لتمويلنا؛ لذلك اضطررت إىل تقس�يم املبلغ الذي أحتاج�ه وهو  1٫3مليون
دوالر أخ�رى ،عىل عرشات املس�تثمرين املمولني ،بحيث يعطين�ي كل واحد منهم ما بني 30
إىل  100ألف دوالر.
______

جدا أن تعتمد الش��ركة عملي��ة تمييز تجاري قوية،
 «من المهم ًّ
بارزة ومتس��قة للغاية ،بمعنى اس��تخدام نف��س الكلمات في
كل مرة؛ والحرص على أن يتحدث كل أفراد فريق العمل نفس
اللغة».
______
ال يمكنني إخبارك بعدد املرات التي جاء فيها يوم  25من الش�هر ومل يكن لدي س�وى 10

آالف دوالر يف احلساب املرصيف ،وكانت الرواتب الشهرية تبلغ  70٫000دوالر .لذلك كان
عيل أن أقوم بإدارة هذا األمر ،باحلصول عىل قرض من ش�خص ما ،أو احلصول عىل مس�تثمر
َّ
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إلمدادنا باألموال مع مذكرة اتفاق سندات قابلة للتحويل برسعة .لقد واجهت عقبات كثرية
اضط�ررت الجتيازه�ا للتأكد م�ن أن ريزيرف آوت مل ول�ن متوت ،ولكن بطريق�ة ما ،كانت
األمور تنجح .مل أفقد األمل َقط ،وها نحن هنا اليوم .لقد مجعنا  4٫1مليون دوالر إضافية من
رشكة سيليكون بادية  Silicon Badiaيف عامن عام  .2016لدينا  4500مطعم ،ونخدم أكثر
من  50000شخص يف الشهر ،وهذا العدد ينمو شهر ًّيا .نعم لدينا منافسون ،ولكن إذا مجعت
كل منافسينا م ًعا ،فمن املحتمل أن يكون حجمهم  % 20فقط باملقارنة بام نفعله.
______

«في كل خطط��ك ،اخفض من توقعاتك إلى النصف ،وضاعف
المال الذي ستحتاج إليه .فإذا كنت تعتقد أن شي ًئا ما سيستغرق
س��تة أش��هر ،فمن المحتم��ل أن يمتد ذلك إلى ع��ام .وإذا كنت
تعتقد أنك بحاج��ة إلى مليون ،فربما س��تحتاج إلى مليونين .إن
كنت تعتقد أنك تتوقع أن تحقق نصف مليون دوالر من الس��نة
الثانية ،فمن المحتمل أن تحقق  250ألف دوالر فقط».
______

أي نصيح��ة ت��ود تقدميها ل��رواد األعم��ال فيما يخ��ص موازنة الوق��ت والتوقعات
والنتائج؟
س�ؤال رائع .نصيحتي ألي رائد أعامل ،وأنا أحتدث من جتربتي املبارشة :يف كل خططك،
اخفض من توقعاتك إىل النصف ،وضاعف املال الذي ستحتاج إليه .فإذا كنت تعتقد أن شي ًئا
ما سيستغرق ستة أشهر ،فمن املحتمل أن يمتد ذلك إىل عام ،وإذا كنت تعتقد أنك بحاجة إىل
مليون ،فربام ستحتاج إىل مليونني .إن كنت تعتقد أنك تتوقع أن حتقق نصف مليون دوالر من
السنة الثانية ،فمن املحتمل أن حتقق  250ألف دوالر فقط.

أنا أضع توقعايت م ًعا ،ثم أقسم كل توقعايت عىل اثنني ،وأقوم بمضاعفة املال ،ثم أعود إىل
ال�وراء ألرى كي�ف يمكنني التخطيط يف مكان ما بني ذلك .أعتقد أن هذا مهم للغاية؛ ألن ما
شهرا،
حيدث هو أنك تضع ميزانيتك ،وأنت تعتقد أن لديك ما يكفي من املال ملدة ثامنية عرش ً
لك�ن األمور تس�تغرق وقتًا أطول ،وامل�ال ال يأيت بالرسع�ة التي تتوقعها ،س�ينفد املال منك،
وسيتحتم عليك مجع التمويل وأنت يف موقف ضعيف.
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قادرا عىل الرتاجع
جي�ب عليك دائماً مجع التموي�ل وأنت ال حتتاج إىل املال .جيب أن تكون ً
ع�ن الصفقة وقتام ش�ئت؛ ألن ه�ذه هي الكيفية التي يقع هبا رواد األعمال يف مآزق .هذه هي

الطريقة التي ينتهي هبا األمر بأن يقيمك ش�خص ما تقييماً غري صحيح؛ ألن النقود عىل وشك
النفاد منك؛ لذا ستجرب عىل أخذ املال ألنه خيارك الوحيد.

ما أفكارك العامة حول خدمة العمالء؟
أعتق�د أن خدمة العمالء هي واحدة من أهم العنارص يف أي عمل جتاري .خدمة العمالء

يف الواق�ع هي إعطاء األولوي�ة للعمالء ،والتأكد من أنك رسيع االس�تجابة إىل أقىص درجة،
واحل�رص على االعرتاف باخلط�أ عندما يكون خط�أك .إنني أتبع سياس�ة ع�دم الكذب عىل

العمي�ل؛ ل�ن أك�ذب عىل عمي�ل إذا واجهتنا مش�كلة ،عىل الرغم م�ن أن الكثري م�ن البائعني
اآلخري�ن يفعل�ون ذلك .فإذا وجد أحد العمالء مش�كلة ،وس�ألني عن ذل�ك ،ووجدت أنه
عيب يف الربنامج أو أننا فعلنا شي ًئا عىل نحو غري صحيح ،أعرتف أنه خطئي.
______

«هن��ا أعت��ذر للعمي��ل بش��دة ،وأعت��رف بالخط��أ ,وأخب��ره بأن��ي
س��عيد بالتنازل عن رسوم اشتراكنا لذلك الش��هر؛ لهذا السبب
يحبن��ا الكثير م��ن عمالئنا .إنه��م يعلمون أنه بغ��ض النظر عما
يح��دث ،حتى لو كان��ت األمور جيدة أو كانت األمور س��يئة ،فإننا
سندعمهم بشكل أفضل من أي شخص آخر».
______

هنا أعتذر للعميل بش�دة ،وأعرتف باخلطأ ,وأخربه بأين سعيد بالتنازل عن رسوم اشرتاكنا

لذلك الش�هر؛ هلذا الس�بب حيبنا الكثري من عمالئنا .إهنم يعلمون أنه بغض النظر عام حيدث،

حت�ى ل�و كانت األم�ور جيدة أو كانت األمور س�يئة ،فإننا س�ندعمهم بش�كل أفضل من أي

ش�خص آخر .عندما يكون أداء املطعم سي ًئا وال يمكنه أن يدفع لنا ،نضع خطة دفع خصيىص
ٍ
ٍ
واحد ،وأن ه�ذه رشاكة ،إذا نم�ت رشكتي؛ فإنك
مركب
ل�ه .أري�د أن يفه�م عمالئي أنن�ا يف

تنمو معنا ،والعكس متاما .وإن كنت متر بمرحلة عصيبة؛ فسنس�اعدك .وإذا مررت أنا بوقت

أيضا.
عصيب؛ أتوقع أن تقف أنت بجواري ً

خليل شديد
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اذك��ر لنا بع��ض الطرق الت��ي ميكنك من خالله��ا احلصول عل��ى رؤى جديدة حول
نشاطك التجاري؟
م�ن األش�ياء الت�ي دائماً ما أفعله�ا وأجدها مفي�دة جدًّ ا ه�ي احلديث دائًم�اً إىل الناس عن
ريزيرف آوت ،وهؤالء ليسوا من رواد األعامل أو املستثمرين ،يف بعض األحيان ،يكون أحد
وأشخاصا ألتقي هبم عىل مائدة عشاء ،فأتعرف عىل تصورهم
أفراد العائلة ،وأحيانًا أصدقاء،
ً
حول الكيفية التي يرون هبا األش�ياء التي نقوم هبا؛ ألن الطريقة التي أرى هبا األش�ياء ختتلف
ع�ن تل�ك التي يرى هبا ش�خص آخر نف�س اليشء؛ لذا أج�د الكثري من ال�رؤى املختلفة التي
تدعمن�ي .ال توج�د خط�ة أو جدول أعامل وراء ذلك ،فأنا ال أح�اول احلصول عىل متويل من
هذا الشخص .وكذلك ال أحاول توظيفه .أنا ال أحاول االستفادة منه حتى أعرفه بنا يف مكان
ما .أحاول فقط وضع نفيس مكانه وفهم الكيفية التي ينظر هبا إىل عميل.

أيضا مع كثري من األش�خاص من خمتلف قطاعات األعمال ملعرفة كيف يقومون
حتدث�ت ً
بعمل جيد -أي نوع من املامرسات أو السياسات التي اعتمدوا عليها يف أي جمال كانت؛ مثل:
املحاسبة ،أو التوظيف ،أو غريمها ،وحماولة التعلم منها.
وثمة إجراء آخر أقوم به ،وهو إرس�ال مديري املنتج مرة يف الش�هر إىل املطاعم ،فيقضون
يو ًم�ا كاملاً ال يفعلون فيه ش�ي ًئا س�وى مراقبة ومش�اهدة كيفية عمل موظف�ي املطعم؛ وذلك
ملعرف�ة م�ا إذا كانوا يس�تخدمون نظامنا بكف�اءة ،وما يمكنن�ا تنفيذه جلعل حياهتم أس�هل .ال
أستطيع أن أخربك كم األفكار واخلواص اجلديدة التي نخرج هبا فقط من القيام هبذا التمرين.

ما خططك املستقبلية لبناء نفس النجاح الذي حققته مع ريزيرف آوت حتى اآلن؟
عندم�ا بدأن�ا ،كان�ت رؤيتي أن نكون نس�خة رشق أوس�طية من أوبن تايب�ل ،ولكن هذه
الرؤية قد تغريت بشكل كبري منذ ذلك الوقت .اآلن ،أتطلع إىل أن يكون ريزيرف آوت عامل ًّيا.
لدين�ا بالفع�ل مطاع�م يف اهلند ،ولدينا صفقة واحدة يف آس�يا وأخرى يف أوروب�ا ،كام أن لدينا
عد ًدا قليلاً من املطاعم التي تستخدم منصتنا يف لندن .نتطلع اآلن إىل التواجد يف مرص ،هونج
كونج ،وتركيا ،وهي مجي ًعا أسواق جذابة للغاية.
هن�اك الكثير من احلديث عن أن االبتك�ارات ال يمكن أن خترج من ه�ذه املنطقة ،وأريد
تغيير هذه الفكرة .أريد أن أظه�ر للعامل أن نظام إدارة احلجز الذي ُبني يف األردن ،والذي بدأ
يف الرشق األوس�ط ،يمكنه التنافس عامل ًّيا مع أوبن تايبل ومع أي من هؤالء املنافسين الكبار
خارج أسواقنا املحلية.
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لقد بنينا تقنية رائعة ،ويؤكد عمالؤنا أهنم عندما يقارنون بني تكنولوجيا منافسينا العامليني
وينظ�رون إلين�ا ،يس�ألوننا« :ملاذا ال تعمل�ون يف نيويورك؟ مل�اذا ال تعملون يف لن�دن؟ ملاذا ال
تعمل�ون يف م�دن أخرى؟» اآلن أصبح التوس�ع قري ًبا جدًّ ا من قلبي ،وق�د بدأنا بالفعل خطط
العمل للبدء يف ذلك .لقد بدأنا للتو يف القيام بجولة جديدة من التمويل؛ إذ تسري اجلولة (ب)
عىل قدم وس�اق بينام أحتدث معك ،وسيس�اعد ج�زء كبري من هذا التمويل على متويل عملية
ابق متاب ًعا لنا!
توسعنا العاملي؛ لذا َ

18
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تطبيق جتميع الفعاليات وتنظيمها على الهاتف
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مؤسس�ة لرشك�ة إيفينتوس ورئيس�تها التنفيذي�ة؛ وإيفينتوس منصة
م�ي مدحت؛ رشيكة ِّ
إلكرتونية وتطبيق للهواتف الذكية للتخطيط للفعاليات ،والتواصل بني املعنيني هبا ومنظميها،
وإصدار تذاكر حضورها ،والتي أسس�تها مي يف عام  .2012وهو حل ش�امل لتمكني اجليل
الت�ايل من جتارب الفعاليات .متكنت مي من مجع  2٫65مليون دوالر لتمويل إيفينتوس حتى
اآلن .وم�ي واحدة من رائدات األعامل الاليت يعملن بمنظمة إنديفور .وقد درس�ت هندس�ة
الكمبيوت�ر يف جامع�ة عني ش�مس بالقاهرة ،وعملت يف رشكات ناش�ئة خمتلفة قبل تأس�يس
إيفينتوس.
______

حدثينا قليلاً عن نشأتك واألشياء التي أثرت فيك منذ وقت مبكر.
ول�دت ونش�أت يف عائلة صغيرة يف القاهرة .ل�دي أخ واحد .أيب طبيب .ك�ان يعمل يف
اململك�ة العربي�ة الس�عودية لوقت طوي�ل؛ لذا كنا دائًم�اً ما ننتقل بين مرص واململك�ة العربية
السعودية.

ك�ان ج�دي هو ملهمي .كانت عالقتنا قوي�ة جدًّ ا .ودائماً ما كنت أش�عر أن ثمة راب ًطا من
دارا للطباعة ،واشرتى يل أول كمبيوتر
نوع خاص بيننا .كان رائد أعامل تقليد ًّيا؛ إذ كان يملك ً
عندما أهنيت الصف الس�ادس االبتدائي ،يف عام  .1995كنت أس�تخدمه يف اللعب وتصفح
اإلنرتنت ،وقد أحببته بالفعل.

تأثريا يف يشء
منذ طفولتي ،دائماً ما كنت أريد أن أفعل شي ًئا خمتل ًفا .لطاملا أردت أن أحدث ً
ما ،أن أغري شي ًئا ما يف العامل لألفضل .أردت أن أشعر أنني جزء إجيايب من املجتمع ،عىل الرغم
من أنني مل أكن أعرف يف ذلك الوقت بالضبط كيف يمكنني القيام بذلك.

كنت طالبة جمتهدة يف املدرس�ة الثانوية .كنت دائماً األوىل عىل صفي ،وكنت أحب دراس�ة
وتعلم أش�ياء جديدة .وخالل نفس الوقت ،دخلت يف جمال تصميم مواقع ويب للمش�اهري.
كنت أس�تمتع هبذه املرشوعات خالل س�نوات مراهقتي .اس�تمتعت ح ًّقا بإنشاء تلك املواقع
والعمل عىل الكمبيوتر بشكل عام؛ لذا قررت التخصص يف اهلندسة يف اجلامعة ،وخترجت يف
جامعة عني شمس بدرجة بكالوريوس يف علوم احلاسب اآليل.
ويف السنة األخرية من اجلامعة ُط ِلب منا القيام بمرشوع للتخرج .أتذكر أننا وقتها جلسنا

م ًع�ا كفري�ق ،وقررن�ا أن نفعل ش�ي ًئا حيتوي عىل ن�وع من التطبي�ق العميل .مل نرغ�ب يف إكامل
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املشروع ملج�رد تقديم�ه إىل اجلامعة واحلصول على الدرجات فقط،أردنا القي�ام بيشء إجيايب
يمكننا تنفيذه بالفعل وتقديمه إىل السوق.

قررن�ا أننا نريد حل مش�كلة املرور يف مرص .إذا كنت ق�د زرت القاهرة من قبل ،فبالتأكيد
أن�ت على علم ب�أن ازدح�ام املرور يمث�ل مش�كلة كبرية هن�ا ،وأردن�ا املس�اعدة يف حل هذه
املش�كلة .لقد طورنا تطبي ًقا للهاتف -مثل خرائط جوجل -الكتشاف االزدحام .كانت لدينا
أيضا
خوارزميات للكش�ف عن حركة املرور من كامريات خمتلفة يف الش�وارع ،حتى إننا قمنا ً
محا أم خاو ًيا .بعد
ببناء نظام رؤية للتعلم اآليل عىل الكمبيوتر للكشف عام إذا كان الشارع مزد ً
ذلك ،أنش�أنا تطبي ًقا اجتامع ًّيا حيث يمكن لألش�خاص اإلبالغ عن حالة حركة املرور .كانت
هناك ثالثة أو أربعة أساليب للكشف عن حركة املرور.

كبريا م�ن اجلمي�ع يف اجلامعة ،واشتركنا يف مس�ابقة مايكروس�وفت «كأس
تلقين�ا دعًم�اً ً
التخيل» ،وهي مسابقة سنوية جتذب املطورين من الطالب يف مجيع أنحاء العامل ،هؤالء الذين
حياول�ون حل أكرب املش�كالت يف العامل .وبالفعل ،فزنا باملرك�ز األول يف مرص ،وحققنا املركز
الثالث عرش عىل مستوى العامل.

وبطبيعة احلال ،ش�عرنا أننا وصلنا إىل يشء ما ،وأردنا أن نقدم املنتج بالفعل إىل الس�وق،
نظرا لقلة خربتنا .نحن ال نعرف أي يشء عن جمال األعامل .أذكر لقاء
لكننا فشلنا فشلاً ذري ًعا؛ ً
أول مستثمر بعد خترجي يف اجلامعة .مل أكن أفهم حتى ذلك الوقت ملاذا يرغب املستثمرون يف
إعطاء أمواهلم ملجموعة من األشخاص أو ليشء ال يعرفون شي ًئا عنه.
بع�د ذلك بوقت قصري ،بدأت يف تعلم وقراءة ومش�اهدة بع�ض مقاطع الفيديو .تعلمت
عن جمال متويل الرشكات ،واإلدارة ،والتس�ويق ،واملبيعات ،وكل يشء آخر ،ثم حصلت عىل
وظيف�ة بدوام كامل ،وكذلك فعل بقية فريق�ي اجلامعي .بدأنا مجي ًعا العمل يف رشكات أخرى
ونسينا املرشوع.

كثيرا من الفعاليات م�ع أصدقائي؛ وهنا التقيت هنال ،املؤس�س
بع�د اجلامع�ة ،حرضت
ً
املش�ارك يف إيفينتوس ،التقيتها يف إحدى الفعاليات ،وكنا نشترك يف شغفنا بالتكنولوجيا؛ لذا
كثريا ،وبالتايل بدأنا العمل م ًعا يف النهاية.
انسجمنا ً

كيف جاءتك فكرة إيفينتوس؟
بدأن�ا نتح�دث أن�ا وهنال عن أن كلاًّ من�ا ترغب يف العمل عىل مشروع خاص هبا؛ لذلك
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بدأنا استكشاف واختبار األفكار املختلفة .لقد عملنا عىل ذلك لساعات طويلة ،ومل نصل إىل
أي نتيج�ة .إذا كن�ت تريد حتقيق فكرة ما ،فال يمكن�ك فعل ذلك أثناء عملك يف وظيفة بدوام
كامل .فريادة األعامل يشء مرهق؛ لذلك فهي تتطلب التزا ًما وتفر ًغا.

يف ذل�ك الوقت ،س�معنا ع�ن إقامة أول مؤمت�ر للرشكات الناش�ئة يف القاه�رة هناية ذلك
األس�بوع .تقدم�ت بطلب حلضور املؤمت�ر ،لكنني مل أحصل عىل دع�وة أو تذكرة .قررت أنني
س�أذهب للحضور عىل أي حال .كنت مهتمة بالتعرف عىل ما كان حيدث يف ساحة الرشكات
الناش�ئة يف مرص ويف استكش�اف الف�رص؛ لذا ذهب�ت -أو باألحرى تس�للت -حلضور هذا
املؤمتر.

وخالل الفعالية ،انضممت إىل فريق وعملنا م ًعا عىل مرشوع ،وكان هباء جليل ،املؤسس
املش�ارك ملنص�ة ك�راود أنالي�زر ( Crowd Analyzerوه�ي منصة رصد ملواق�ع التواصل
االجتامع�ي معروفة عامل ًّي�ا) ضمن أفراد املجموعة ،وانتهى بنا املط�اف إىل العمل عىل فكرتني
خمتلفتين .هن�ا بدأت حي�اة الرشكات الناش�ئة هذه ت�روق يل؛ ورغ�م صعوبته�ا ،فإهنا كانت
تستحق العناء .فأنا أستمتع ببناء األشياء من الصفر .كذلك بدأت أستمتع بالتفكري والتوصل
إىل إجاب�ات جلميع أنواع األس�ئلة املتعلقة بتحديات العم�ل« ..كيف يمكننا إجياد مقاربة حلل
مش�كلة بعينها؟ وكيف نبني مرشو ًعا؟ وكيف نطور كل اجلوانب؟ وماذا عن التس�ويق؟ وما
نموذج العمل خاصتنا؟» كل هذه أسئلة ينبغي عىل رائد األعامل أن يطرحها ،وأن حيرص عىل
إجياد إجابات هلا باستمرار خالل رحلة العمل عىل املرشوع.
بعد انتهاء املؤمتر ،بدأنا ،أنا وهنال ،نتحدث عن عيوب التنظيم التي ختللت املؤمتر .الحظنا
مقررا فيها إقام�ة فعالية للتعارف بني
أن ه�ذا املؤمت�ر قد بدأ يف عطلة هناية األس�بوع الت�ي كان ً
املس�تثمرين ورواد األعامل ،فكان اجلميع هناك للقاء رشكات ناش�ئة أخرى ،ملقابلة مؤسسني
آخري�ن ،ملقابلة مرش�دين آخري�ن وهكذا؛ لذا مل يك�ن هناك منصة حقيقية أو تطبيق ملس�اعدة
اجلميع عىل التواصل مع بعضهم البعض ،فكلام أراد املنظمون اإلعالن عن يشء أو تغيري يشء
يف املوعد املحدد ،كان عليهم القيام بذلك بش�كل غري آيل .كان عليهم اس�تخدام امليكروفون،
أو الصي�اح بص�وت مرتف�ع .ثم حرضن�ا فعالية أخ�رى يف القاه�رة بعد أس�بوعني من ذلك،
والحظنا نفس املشكلة.
أيضا أن بعض أصدقائي عىل تويرت كانوا حياولون لقاء بعضهم
يف ه�ذه الفعالية ،الحظت ً
بعضا يف تلك الفعالية .أرس�لت إليهم رس�ائل نصية ،لكنني مل أكن أعرفهم بالشكل؛ لذا كان
ً
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وجها
األمر مضحكًا للغاية ،فهي حماولة ملقابلة ش�خص تعرفه ولكنك مل تلتق أبدً ا به من قبل ً
لوج�ه .مل يك�ن لدينا منص�ة للتواصل أو مش�اركة أي يشء حدث يف تلك الفعالي�ة؛ لذا بدأنا
النظر فيام يمكننا القيام به فيام يتعلق بالفعاليات .كيف يمكننا حل هذه املشكالت؟

ثم ذهبنا إىل عدد من املعارض يف القاهرة ،وأذكر أنه يف كل مرة كنت أذهب فيها إىل هناك،
كنت أعود بمجموعة ضخمة من النرشات واملواد التس�ويقية اخلاصة بالعارضني؛ لذا جلسنا
وفكرن�ا« :مل�اذا ال يمكن أن يك�ون لدينا تطبيق ذك�ي ،يكون منصة جتع�ل اجلميع وأصحاب
املصال�ح على اتصال خالل الفعالي�ة؟ منصة تس�اعد األش�خاص يف إدارة الفعاليات بكفاءة
ومساعدة احلضور عىل حتقيق أقىص استفادة من وقتهم يف هذه الفعاليات».
رصت مهووس�ة بتل�ك الفك�رة ،وكن�ت أحت�دث باس�تمرار ع�ن ه�ذا التطبي�ق اخلاص
بالفعاليات الذي أردنا تطويره .ثم بعد أسبوعني ،قررت ترك وظيفتي .شعرت وكأنني أخون
فك�رة تطبي�ق الفعاليات خيان�ة عظمى (تضحك) حتى قبل أن نب�دأ يف تطويره؛ لذا قررت أن
أت�رك وظيفت�ي وس�أعمل عىل هذه الفك�رة بدوام كامل .ث�م تبعتني هنال بعد أس�بوع ،وبدأنا
العمل عىل هذا املرشوع بدوام كامل وبكل تركيز.

كيف أجريت البحث عرب اإلنرتنت والتعرف على هذه التكنولوجيا؟
اجل�زء املضح�ك ه�و أنني مل أق�م بتنظي�م أي حدث يف حي�ايت كلها؛ ل�ذا قررنا يف الس�نة
األوىل أنن�ا بحاجة إىل فهم هذا املج�ال .لقد أمضينا بعض الوقت يف زيارة أكرب عدد ممكن من
الفعاليات ،والتحدث إىل أكرب عدد ممكن من منظمي الفعاليات واحلضور.

قب�ل أن نب�دأ ،كانت كلتانا تعمل يف هندس�ة الربجميات؛ فكانت هن�ال من املتخصصني يف
تطوي�ر الربام�ج ألندرويد ،بينام كنت قد ب�دأت العمل يف تطوير نظام تش�غيل هواتف أبل يف
الوقت الذي كنا نتحدث فيه عن Eventtus؛ لذا قررت أن أتعلم نظام التش�غيل آي أو إس
حتى يمكننا بناء النسخة األوىل من التطبيق.

أجرينا دراس�ة س�وقية ،وب�دأت الق�راءة والتعلم عن تطوي�ر الربجميات على آي أو إس.
فعلت ذلك ح ًّقا .فواحد من أهم األشياء لرواد األعامل هو أنه جيب أن تتعلم بشكل مستمر.
يف بع�ض األحي�ان حتتاج فقط إىل التعلم والقيام بيشء ما .لي�س بالرضورة دائماً أن تكون عىل
علم ومعرفة بكل يشء قبل البدء؛ لذا كان علينا أن نتعلم اسرتاتيجية األعامل والبيانات املالية
بأنفس�نا .أحد القرارات التي اختذناها يف ذلك الوقت هو أننا أردنا أن نبدأ بأموالنا اخلاصة .مل
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نك�ن نرغ�ب يف االعتامد عىل املس�تثمرين يف وقت مبكر؛ ألننا أردن�ا التأكد من أن هذه اخلدمة
ق ّيمة ،وأن هناك من سيكون مستعدًّ ا للدفع فيها أولاً .
______

«بصفت��ك رائد أعمال ،عليك أن تتقبل اآلراء ونصائح اآلخرين بصدر
رح��ب ،ولكن ال يج��ب عليك بالض��رورة اتباعها .فالق��رار لك في
ذلك؛ ألن لديك رؤية محددة وتعرف ما تفعله».
______

كيف تعاملتما مع كل النصائح واملالحظات التي تلقيتماها؟
أح�د ال�دروس التي تعلمناها يف وقت مبكر هو أنك بصفتك رائد أعامل ،عليك أن تتقبل
اآلراء ونصائ�ح اآلخرين بصدر رح�ب ،ولكن ال جيب عليك بالرضورة اتباعها .فالقرار لك
يف ذلك؛ ألن لديك رؤية حمددة ،وتعرف ما تفعله .ال أعتقد أن كل شخص يف هذا املجال لديه
مركزا عىل رؤيتك ،مع ترشيح التعليقات التي
نفس الرؤية أو الفهم؛ لذلك من املهم أن تظل ً
تتالءم مع رؤيتك فقط يف الوقت نفسه.
أتذك�ر كيف قابلت مس�تثمرنا األول يف واح�دة من تلك الفعاليات .فق�د قررنا أن نطلق
التطبي�ق يف عرب ن�ت ،بالقاهرة .وأذكر أنه ك�ان لدينا مكان صغري يف تل�ك الفعالية .التقيت
بش�خص م�ن فودافون .جاء يل ،وقال« :مرح ًبا ،كيف يسير مرشوع�ك؟ أرجو إطالعي عىل
التق�دم ال�ذي حترزانه باس�تمرار» .وبعد مرور ع�ام ،ظهر يشء غري متوقع؛ ك�ان ذلك متعل ًقا
بفوداف�ون فنتشرز لالس�تثامر وحممد عيد .ظللت أتاب�ع معه .كلام أطلقنا خاصي�ة جديدة ،أو
موق ًع�ا إلكرتون ًّي�ا جديدً ا أو ش�ي ًئا ما ،أرس�ل له رس�الة ألخربه ع�ن حتديثاتن�ا؛ لذلك كنا عىل
تواص�ل مس�تمر ورأى التقدم الذي حققن�اه وكيف نضجنا وتطورنا كرشك�ة .ثم أصبح أول
مس�تثمر لدينا يف إيفينتوس؛ لذلك ما تعلمته هو أن التواصل الش�بكي مهم جدًّ ا .إن التحدث
أيضا.
إىل اجلميع وسامع التعليقات من اجلميع واملتابعة معهم أمر مهم ً

ما رؤيتك حول الدور الذي يلعبه الشريك املؤسس يف الشركة الناشئة؟
عند اختيار الرشيك املؤسس -رشيك حياتك العملية إذا رغبت يف ذلك -ال يتعلق األمر
أيضا يتعلق بالديناميكية الش�خصية.
بالضرورة فق�ط باملهارات الت�ي يأيت هبا للمرشوع ،إن�ه ً
ش�خصا يمكن�ك الوثوق به .أتذكر -ال س�يام يف األيام األوىل م�ن إيفينتوس،
جي�ب أن يكون
ً
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وكانت تلك األيام األصعب -كانت هنال هي من تدعمني إىل جانب عائلتي.

عندما تش�عر باإلحباط وتس�أل نفس�ك« :ملاذا أفعل هذا؟» كام حيدث بش�كل طبيعي من
وقت آلخر عندما تستمر يف العمل وال ترى أي نتائج ،تكون يف حاجة إىل شخص يشجعك،
يواصل دفعك إىل األمام ،وأن تستند عليه عندما متر بمشكلة كبرية.

تأثيرا إجياب ًّيا عىل
كون�ك رائ�د أعامل ،تش�عر أحيانًا وكأنك عىل قم�ة العامل .تعتقد أن لك
ً
الع�امل وحتظ�ى بالتقدي�ر من املجلات ويف كل مكان يف وس�ائل اإلعلام .ثم يف الي�وم التايل
تستيقظ ويتغري كل يشء؛ إذ جتد لديك كل تلك املشكالت التي ظهرت فجأة ،وأنت ال تعرف
ملاذا جيب أن تكون وس�ط كل هذا العمل الش�اق .فبقدر ما يكون األم�ر جمد ًيا ،تكون الرحلة
الشاقة .أعتقد أنني حمظوظة للغاية ألن هنال رشيكتي املؤسسة.
______

«كونك رائد أعمال ،تشعر أحيا ًنا وكأنك على قمة العالم .تعتقد
أن لك تأثي ًرا إيجاب ًّيا عل��ى العالم وتحظى بالتقدير من المجالت
وف��ي كل م��كان في وس��ائل اإلع�لام .ثم ف��ي الي��وم التالي
تس��تيقظ ويتغير كل ش��يء؛ إذ تجد لديك كل تلك المشكالت
التي ظهرت فجأة ،وأنت ال تعرف لماذا يجب أن تكون وسط كل
هذا العمل الش��اق .فبقدر ما يكون األم��ر مجد ًيا ،تكون الرحلة
الشاقة».
______

كيف تصفني عالقتك بالشركاء ،واملستثمرين ،واملرشدين والناصحني؟
أن�ا أعتبر ه�ذه العالقات ،عالق�ات املدى الطوي�ل ،تقري ًبا مث�ل ال�زواج .تلتقي برشكاء
ش�خصا يدعمك ،ويفهمك ،ويس�تطيع أن يس�اعدك،
ومس�تثمرين كل ي�وم .علي�ك أن جتد
ً
أيضا هو ش�بكة العالقات وما لديه من معارف
أكثر من جمرد كونه ممولاً  .وما يضيفه املس�تثمر ً
بجانب املعرفة واملش�ورة .كام أن العثور عىل املستش�ارين واملوجهني أمر مهم جدًّ ا .ال أستطيع
التعبير ع�ن أمهية ه�ذا اليشء بام في�ه الكفاية .فأنت بحاج�ة إىل العثور عىل مستش�ار يمكنك
االعتامد عليه ،وبناء شبكة دعم من أشخاص تثق هبم بشكل عام.
وأن�ا س�عيدة جدًّ ا ألن طارق أمني مس�تثمر ومستش�ار لنا؛ فهو يدعمنا بق�وة .لقد قدم لنا
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الكثري من التوجيهات خالل العامني املاضيني ،خاصة فيام يتعلق بالتوسع يف ديب وفهم السوق
هناك .أعتقد أن كل رائد أعامل حيتاج إىل البحث عن شخص قام بذلك من قبل ،شخص يفهم
يف الرشكات الناش�ئة ،ويس�هم يف البيئة الريادية ،وعليك حماولة بناء عالقة مع هذا الش�خص
ال�ذي يمتل�ك اخلربة وقام هبذا اليشء من قبل .وال ينبغ�ي أن تكون العالقة بينكام جمرد عالقة
مستثمر برائد أعامل ،بل ينبغي أن تكون أشبه بعالقة شخصية.

ِ
طورت مهاراتك التقنية والتجارية ودرايتك؟
كيف
كانت اخلطوة األوىل هي تعلم التكنولوجيا وتعلم اجلوانب املختلفة للجانب التقني لبناء
رشك�ة ناش�ئة .كوين مهندس�ة برجميات ،ال أريد أن أقول إهنا كانت س�هلة .على الرغم من أن
وجود خلفية تقنية يش�كل ميزة بالتأكيد؛ ألنني طورت النسخة األوىل من التطبيق بنفيس؛ لذا
فأنا أفهم األمر جيدً ا.

شخصا ،كنت أجري معه مقابلة بنفيس حتى أمتكن من الدخول يف مناقشة
كلام كنت أعني
ً
تقنية معه .وكانوا حيبون ذلك؛ ألننا كنا نتحدث نفس اللغة ويمكننا فهم أحدنا اآلخر .أعتقد
أن هذا اليشء مهم للغاية ،لكن كان عيل أن أتعلم كل يشء من الصفر .ال هيم ما إن كان لدي
خلفية تقنية أو جتارية ،فكرائد أعامل ،عليك أن تقوم بكل األعامل ،وتنخرط يف كل يشء خيص
الرشكة يف مرحلة أو أخرى ،خاصة يف املراحل املبكرة.

عندم�ا بدأن�ا ،أذكر الذه�اب إىل أول اجتامع للمبيعات ،والذي فش�لت فيه فشًل�اً ذري ًعا.
كن�ت متوت�رة جدًّ ا يف طريق�ي إىل االجتامع .وحتى مل أكن أفهم فك�رة كيف يمكنني أن أذهب
إىل ش�خص ما وأطلب منه دفع مال مقابل يشء قمت بإنش�ائه .وبالفعل مل أحصل عىل نتيجة،
وكان اجتام ًعا صع ًبا ومضحكًا للغاية يف الواقع .ثم قررت يف ذهني أنني أستطيع القيام بذلك
الشيء .بع�د االجتامع ،كان عيل أن أتعلم كيفية القيام بذلك .ركزت عىل فكرة أن هذا منتجي
اخلاص؛ إهنا رشكتي؛ وأنا أعرف السوق ،وأعرف الناس .أعرف كل يشء يتعلق به؛ لذلك إذا
عيل تعليم نفيس كيفية البيع وتطوير
مل أمتك�ن م�ن بيعه ،فلن يتمكن أحد من ذلك .أدركت أن َّ
أيضا.
األعامل ً

ق�ررت الذه�اب إىل أكرب عدد ممك�ن من اجتامعات املبيع�ات ،ويف كل اجتامع كنت أتعلم
ش�ي ًئا جديدً ا وأحتس�ن .واآلن ،أقود فريق مبيعات مكونًا من س�تة عرش موظ ًفا ،ولدينا عمالء
وزبائن رائعون من مجيع أنحاء العامل .عليك أن تقرأ ،تتعلم ،تس�تمع إىل النصيحة ،وأن تس�أل
الناس .ال ختف من سؤال الناس .ال أحد يعرف كل يشء .اعتدت أن أسأل مرشدي اخلاص،
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كن�ت أس�أل اجلميع« :كي�ف أفعل هذا؟» ش�اهدت الكثري م�ن الن�دوات والفيديوهات عىل
اإلنرتن�ت ،واس�تمعت إىل الكثري من املدونات الصوتية واألخبار اخلاصة بوادي الس�يليكون
بكاليفورني�ا .كن�ت أح�اول دائماً التع�رف عىل رشكات ناش�ئة ناجحة أخ�رى ومعرفة ما هي
األشياء التي تنجح والتي ال تنجح.
______

«ف��ي عام  ،2016وجدت نفس��ي أقف على منص��ة في جامعة
س��تانفورد مع باراك أوباما ومارك زوكربيرج ،المؤسس والرئيس
التنفي��ذي لش��ركة فيس��بوك ،نتحدث عن الش��ركات الناش��ئة؛
لذلك يجب عليك االس��تمرار في العمل كل يوم لتعلم أش��ياء
أبدا
جديدة والتطور من أجل نفس��ك وشركتك .لم أكن أتصور ً
يوما ما».
أن أقف هذا الموقف ً
______

أيض�ا حضور تيد إك�س القاه�رة ولقائي بوائل فخ�راين ،املدير اإلقليمي الس�ابق
أتذك�ر ً

لرشكة جوجل يف شامل إفريقيا .كان حديثه عن الوقوف حملك رس ،وعدم مواجهة التحديات،

وكيف أنه من املهم أن تضع نفسك يف املواقف الصعبة التي يمكنك التعلم منها واستغالهلا يف
النمو .وما زال حديثه هذا عال ًقا يف ذهني حتى اآلن .واليوم أشعر براحة أكرب لكوين يف مكان
خال من الراحة وميلء بالتحديات .لقد أهلمني حديثه أن أجتاوز حدودي اخلاصة ،أن أستيقظ

يف الصباح وأقوم بأشياء مل أكن أختيل أبدً ا أنني قادرة عىل فعلها.

قبل مخس س�نوات فق�ط ،كنت أعمل مهندس�ة برجميات يف القاهرة ،أعي�ش حياة طبيعية

بوظيف�ة ثابتة وحياة اجتامعي�ة مرحية .لقد حدث الكثري منذ ذلك احلين ،يبدو وكأنه كان قبل

ألف سنة .يف عام  ،2016وجدت نفيس أقف عىل منصة يف جامعة ستانفورد مع باراك أوباما

وم�ارك زوكربيرج ،املؤس�س والرئيس التنفي�ذي لرشكة فيس�بوك ،نتحدث ع�ن الرشكات
الناشئة .لذلك جيب عليك االستمرار يف العمل كل يوم لتعلم أشياء جديدة والتطور من أجل

نفس�ك ورشكت�ك .مل أكن أتصور أب�دً ا أن أقف هذا املوقف يو ًما م�ا .مل يكن أي من هذا ممكنًا
دون اختاذ هذه اخلطوات الصغرية غري املرحية يوم ًّيا ،والتي جتعلك تتحرك إىل األمام ،وتقرتب
يف النهاية من حتقيق أحالمك.
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ما هي بعض اخلطوات األوىل التي اتخذتها لتطوير ثقافة العمل يف إيفينتوس؟
واحد من أهم األشياء التي أركز عليها ح ًّقا يف إيفينتوس ثقافة العمل .أنا حمظوظة للغاية
ألنن�ي أس�مع كل يوم م�ن فريق العمل مدى حبه�م للعمل يف إيفينتوس .إهن�م حيبون الفريق
وجو وبيئة العمل .وهناك أش�خاص يتقدمون للعمل معنا فقط؛ ألهنم س�معوا أن جو العمل
والفريق رائعان.

ش�عورا بأهنم رشك�اء يف الرشكة .أردنا دائًم�اً أن يكون لدينا
نح�اول دائًم�اً أن نمنح فريقنا
ً
نوعية األش�خاص الذي�ن يمكنهم اعتامد بعضهم عىل بعض ويش�عرون بقيمة غايتهم .عندما
يك�ون لدينا فعالية أو عميل كبري ،فإننا نختار مطورين حلضور هذا احلدث ليكونوا حارضين
لتقديم الدعم من مقر احلدث ،ونتمتع بأقىص قدر من الش�فافية .فنحن نش�ارك كل يشء م ًعا
ولدينا اجتامعات شهرية ملناقشة ما حيدث.

ما مدى أهمية أن يكون املنتج متوافقً ا مع السوق منذ البداية؟
أعتقد أن إجياد منتج مناس�ب للس�وق هو أحد أهم األمور بالنس�بة لرشكة ناشئة .ختتلف
الرشكات الناش�ئة فيام بينها عىل أس�اس السوق والفكرة .عىل س�بيل املثال ،يف إيفينتوس ،كنا
نعرف من اليوم األول أننا نريد بناء يشء حميل .هذا ما كان يدور يف أذهاننا يف البداية.

وبع�د ذل�ك ،حني أجرينا بحثنا الس�وقي ،أدركنا أن احللول الت�ي نقدمها يمكن أن تكون
عاملية؛ لذلك بدأنا التفكري يف عرض التطبيق ألكرب عدد ممكن من األش�خاص ،ويف أكرب عدد
ممك�ن م�ن الفعالي�ات .هذا عندما قررن�ا قضاء عام يف الس�فر حول العامل حلض�ور الفعاليات
املختلف�ة .ذهبن�ا إىل الوالي�ات املتحدة ،وديب ،وكيني�ا ،وبالد أخرى كثرية .لق�د ذهبنا إىل كل
مك�ان يف حماولة لفهم األنواع املختلفة من الفعاليات الدولية حتى نتمكن من بناء منتج عاملي
يمكن استخدامه للفعاليات يف أي مكان.
يف نف�س الوقت ،اس�تمررنا يف بناء املنتج لس�وقنا املحيل ،فكنا نتواصل م�ع القائمني عىل
الفعالي�ات املحلي�ة ونحرضها .حاولن�ا معرفة ما إذا كان بإمكاهنم الدف�ع مقابل هذه اخلدمة،
لك�ن ه�ذه العقلية العاملية عرضتنا للكثري م�ن التحديات فيام يتعلق بالفعاليات عىل املس�توى
ال�دويل .لق�د س�اعدنا هذا يف الواق�ع عىل النمو خ�ارج الس�وق املحلية .والي�وم ،رصنا نقدم
خدمتن�ا للفعالي�ات يف كل مك�ان .لدينا فعالي�ات يف الواليات املتحدة ولن�دن وديب وبريوت
وغريها ،يف حني أننا ما زلنا نعمل يف القاهرة.
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لقد قابلت الكثري من الرشكات الناشئة التي ترغب يف بناء يشء عاملي ،ومن ثم ال تفكر يف
أسواقها املحلية .ثم يعانون من عملية الرتويج وبيع منتجاهتم .سيكون من األسهل إذا نظروا
حمل ًّيا وقرروا بناء منتج مالئم جدًّ ا للس�وق املحيل ،والعمل يف الوقت ذاته عىل منتج مناس�ب
للعامل .لقد متكنا من حتقيق التوازن بني االحتياجات املحلية واالحتياجات العاملية .اآلن لدينا
منت�ج مو َّطن ،ووجود حميل ،وخطة توس�ع دولية ألكرب عدد ممكن من امل�دن .أعتقد أنه ينبغى
عىل الرشكات اجلديدة أن تنتبه لذلك؛ املوازنة بني الرتكيز عىل املحىل والعاملي.

ما هي عملية تطوير اخلدمة؟
م�ع كل فعالي�ة نعم�ل عليه�ا نتعل�م ش�ي ًئا جديدً ا ،ث�م نجم�ع التعليقات م�ن احلارضين
واملنظمين .نذه�ب إىل الفعالي�ات ونراقب كيف يس�تخدم الناس التطبيق .كما أننا معتادون
على الذه�اب إىل الفعاليات الت�ي متثلنا واجللوس يف آخر القاعة ملعرف�ة ما إذا كان احلارضون
يس�تخدمون التطبي�ق حني يمس�كون هبواتفهم .إذا ك�ان األمر كذلك ،فنح�ن نريد أن نعرف
كيف يس�تخدمونه ،وس�لوكهم جتاهه ،وإذا كانوا يدونون مالحظ�ات أو يفتحون واحدة من
اخلواص وما إىل ذلك.

لدين�ا قائم�ة مهول�ة متأخرة باخلواص الت�ي نريد إضافته�ا للمنتج .لدين�ا بالفعل خارطة
طري�ق للمنتجات للس�نوات الثالث القادمة .واجلزء األصعب هو حماولة االس�تمرار يف دفع
تطبيقن�ا إىل األمام ،مع إضافة اخلواص املناس�بة يف الوقت املناس�ب .نحت�اج إىل التأكد من أن
متأخرا جدًّ ا وأن نكون دائماً متقدمني عىل الرشكات املنافسة.
مبكرا أو
ً
التوقيت ليس ً

يف الواق�ع ،نقضي وقتً�ا طويًل�اً يف البح�ث وبناء جترب�ة املس�تخدم من خلال املقابالت
خاصا بنا ونح�رص عىل عدم
واملالحظ�ات؛ ونح�ن بارع�ون يف ذلك ،فنض�ع جدولاً زمن ًّي�ا ًّ
اإلف�راط يف تنظي�م املهام .إننا نحاول ح ًّق�ا إضافة قيمة ملنظمي احل�دث ،وكلام طورنا خاصية
نح�اول التأك�د من أهنا تضيف قيمة إىل جتربة املس�تخدم .يف الوقت نفس�ه ،نحاول بناء منصة
عاملية املستوى تكون أكثر سهولة يف االستخدام وأكثر فائدة من اخلدمة التي يقدمها منافسونا
الذين يتواجدون بشكل رئييس يف الواليات املتحدة وأوروبا.

ما اخلطوات األوىل التي اتبعتموها يف عملية التسويق؟
يف البداية ،بدأنا مع منظمي الفعاليات .ركزنا عىل املؤمترات والفعاليات املتعلقة بالرشكات
التقني�ة الناش�ئة؛ ألهن�ا يف حميطن�ا االجتامع�ي .واعتمدنا على احلصول عىل مالحظ�ات قيمة
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يمكننا االس�تفادة منها يف عملية حتسين التطبيق .هكذا بدأنا .كام استخدمنا وسائل التواصل
االجتامعي ،فتواصلنا مع منظمي الفعاليات عرب تويرت وفيسبوك ،واستخدمنا شبكتنا.

يف أح�د األي�ام ،وأن�ا يف ديب ،اتصل�ت بصدي�ق يل ،وحصل�ت على رقم هاتف مؤس�س
رشك�ة س�تيب  .STEPاتصل�ت به وقل�ت له« :أنا م�ي من إيفينت�وس .أنا يف املدين�ة لبضعة
أي�ام» .فأجابن�ي« :كنت أحب أن ألتق�ي بك وأتعرف أكثر عىل م�ا تفعلونه وأن نناقش فرص
وإمكان�ات التع�اون م ًعا» .لقد س�مع عن إيفينتوس م�ن خالل وس�ائل التواصل االجتامعي
واألح�داث األخرى التي قمنا بتنظيمها .كان مس�تعدًّ ا للقائي ،ث�م وقعنا بالفعل عقدً ا معهم.
وهو اآلن واحد من أكرب عمالئنا .فنحن نعمل م ًعا منذ سنوات وإىل اآلن.
وقد س�اعدتنا هذه العالقة يف التوس�ع خ�ارج املنطقة .عملنا معه�م يف الفعاليات املتعلقة
بالرشك�ات الناش�ئة يف املنطق�ة ،ثم عملن�ا عىل فعالي�ات متعلقة بتخصصات أخ�رى ،وفعلنا
الشيء نفس�ه ،وتواصلنا مع عدد قليل من األش�خاص ،ثم بدأ تأثري ش�بكة العالقات يظهر.
لق�د حصلنا عىل الكثري من اإلح�االت إىل منظمي فعاليات آخرين .إن جمال تنظيم الفعاليات
بعضا فيه؛ لذا متثل اإلحاالت أمهية كبرية لنا.
جمتمع مغلق إىل حد ما ،واجلميع يعرف بعضهم ً

إنن�ا نتعام�ل م�ع كل عمي�ل عىل أن�ه أهم عمي�ل لدينا ،ونح�اول أن نقدم هل�م كل الدعم
أيضا األنشطة التسويقية
واالهتامم الذي حيتاجون إليه لضامن عودته لنا مرة أخرى .نس�تخدم ً
املعت�ادة ،مث�ل الش�بكات االجتامعي�ة ،وجوج�ل آدووردز ،التس�ويق الرقم�ي ،والتس�ويق
باملحتوى .كام نستثمر يف مدونتنا والتسويق باملحتوى.

م��ا وجه��ة نظ��رك ح��ول الت��وازن ب�ين العم��ل واحلي��اة الش��خصية بالنس��بة لرائ��د
األعمال؟
يا إهلي! أعتقد أنني آخر ش�خص مؤهل للحديث عن هذا األمر (تضحك) .من الصعب
جدًّ ا حتقيق توازن بني العمل واحلياة ،خاص ًة يف املرحلة األوىل يف حياة الرشكة الناشئة .ولكن
بالرغم من ذلك ،جيب أن تكون هناك أش�ياء تقوم هبا خارج العمل وتس�اعد عىل احلفاظ عىل
عقلك وصحتك وحيويتك وإجيابيتك.

خاص�ة مع ما أفعل�ه اآلن -حيث بات لدينا اآلن فريق يف ديب وبريوت -لذا أعيش حرف ًّيا
على مت�ن طائ�رة .أذهب إىل فعالي�ات يف كل مكان .إهنا ليس�ت حياة مس�تقرة عىل اإلطالق،
لكنن�ي أعترب نفسي حمظوظة هبذه احلياة .ولكن ما أحاول القيام ب�ه ،عندما يكون لدي وقت،
هو قضاء وقت ممتع مع عائلتي وأصدقائي والتفاعل معهم.
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أيض�ا أن أقب�ل فك�رة أنني ق�د أضط�ر إىل أن أغيب عن مناس�بات مثل عي�د ميالد
جي�ب ً
صديقتي املقربة .من املفيد ح ًّقا أن تكون لديك عائلة أو أصدقاء يفهمونك ويدعمونك؛ فهم
يعلمون أنني ال أدعي أنني أعمل ،وأنني أعمل بالفعل .إهنم يفهمون أن هذه هي حيايت ،وأن
لدي رشكة أديرها ،بكل ما يقرتن بذلك من مسئوليات.

من�ذ عامين ،كن�ا نعمل  24س�اعة 7 ،أيام يف األس�بوع .مل نأخ�ذ أي يوم عطل�ة .مل نأخذ
إج�ازات أو أي يشء من هذا القبي�ل .ثم قررت أنا وهنال أننا جيب أن نأخذ عطلة يوم اجلمعة
عىل األقل .ال نفعل ذلك بالرضورة كل أسبوع ،لكننا عىل األقل نحاول القيام بذلك .نحاول
الرتكي�ز خالل أيام األس�بوع والعم�ل بجد ،ثم نأخذ على األقل يوم عطلة كل أس�بوع بقدر
اإلمكان.
وبين احلني واآلخر ،نأخ�ذ بضعة أيام .أذكر أن احلظ حالفنا يف الش�هر املايض ومتكنا من
أخذ أس�بوع كامل ،كل منا يف نفس الوقت ،بينام كان العمل يسير جيدً ا .كان العمالء سعداء،
ومل تقع أية أخطاء .وهذا يعني أننا أنشأنا فري ًقا مسئولاً
قادرا عىل إدارة األمور أثناء غيابنا.
ً

هل لديك أي مصادر تعلم جيدة ميكنك أن توصي بها رواد األعمال؟
أعتق�د أن  The Hard Thing About Hard Thingsكتاب رائع لرواد األعامل.
وكذل�ك كت�اب  Predictable Revenueرائع هو كذلك لألش�خاص الذين ليس لدهيم
خبرات خاص�ة باملالي�ات واملبيع�ات ،حيث يس�اعدهم على التعرف على كيفية بن�اء فريق
أيضا أن يق�رءوا املقاالت املوج�ودة عىل تيك كران�ش TechCrunch
املبيع�ات .يمكنه�م ً
وماش�بل  .Mashableلقد كنت أتابع  TechCrunch Disruptلس�نوات عديدة .أجد
أن�ه مص�در قيم للغاي�ة .أتذكر ،عىل س�بيل املثال ،أنني ش�اهدت العرض التقديم�ي والبيعي
اخل�اص برتيل�و ( Trelloوهو تطبي�ق إلدارة املرشوعات القائمة عىل الوي�ب) ،وهي رشكة
رائعة مثرية لإلعجاب ،كام أننا نس�تخدم منتجها .رأيت كيف تطورت وتم االستحواذ عليها.
إهنا قصة رائعة.

كون��ك «ملك��ة الفعاليات» ،يجب أن أس��أل عما إذا كانت هن��اك أي فعاليات خاصة
بالشركات الناشئة توصني بها؟
أنا ال أعرف أي ملكة هنا (تضحك) .عىل املستوى اإلقليمي ،يعد مؤمتر ستيب وقمة رايز
أب مها أكرب فعاليتني يف جمال ريادة األعامل يف املنطقة؛ وكذلك عرب نت ،وخاصة عرب نت
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ديب .كل واح�د منه�ا لديه نكه�ة خمتلفة .كل منها جيلب املس�تثمرين واملتحدثين من اخلارج.

توجها للمؤسس�ات الراس�خة؛ فإذا كنت بحاجة إىل اتصاالت
وتعد فعاليات عرب نت أكثر
ً
مع الرشكات واحلكومات ،فإن حضور هذا احلدث سيكون رائ ًعا لك.

حدث جيد آخر هو  ،Mix N’ Mentorلقد اس�تفدت منه ش�خص ًّيا يف تطوري كرائدة

أعامل .أس�تخدم  Mix N’ Mentorكمنصة لفهم أس�واق خمتلفة أخرى مثل ُعامن وبريوت
وديب؛ لذل�ك كان�ت منص�ة رائع�ة لالختلاط م�ع رواد األعمال اآلخري�ن يف هذا الس�وق،

واحلصول عىل أفكار ورؤى حول هذا السوق.

ما أبرز مفهوم خاطئ خاص ببدء األعمال التجارية؟
هن�اك مفهوم خاطئ يقول إنك إذا بدأت نش�ا ًطا جتار ًّيا ونج�ح ،فلن يكون لديك رئيس،

ويمكن�ك الذه�اب للمنتجع�ات الش�اطئية وعي�ش حي�اة رفاهي�ة يف الوقت الذي يق�وم فيه

اآلخرون بأش�غال ش�اقة يف املكتب (تضحك) .أنا أبالغ بعض اليشء ،لكن هذه هي الفكرة،
واحلقيق�ة ه�ي العكس متا ًم�ا؛ فكونك رائ�د أعامل ،علي�ك أن تعمل بجد كل ي�وم .ومع نمو
رشكتك ،يتحتم عليك العمل بجد أكثر .يف البداية ،كنت أعتقد أنه كلام قمت بتعيني مندوب

مبيع�ات ،ل�ن أحتاج إىل العم�ل يف املبيعات ،ثم اكتش�فت أنه أصبح هناك اآلن عرشة أش�ياء
أخ�رى جيب عيل القيام هبا .ولذلك ،األمر ليس هبذه الس�هولة .ومع ذلك ،ال بأس بالفش�ل.

ال بأس من الفوىض يف بعض األحيان .نحن بحاجة لتقبل الفش�ل .ولألسف ،طريقة التفكري

هذه ليست شائعة يف ثقافتنا ،يف حني أهنا يف احلقيقة جزء جوهري من رحلة ريادة األعامل.

ما خطتك املستقبلية للتوسع يف إيفينتوس؟
نعم�ل اآلن على تنمية فريق املبيع�ات والتكنولوجيا ،ونتوس�ع إقليم ًّي�ا ،ونركز عىل دول

اخللي�ج يف العام املقبل بش�كل حمدد .ثم س�نبدأ يف التوس�ع خارج املنطقة بعد ذل�ك ،بد ًءا من
تركي�ا وبحلول العام التايل الصني .كام أننا ن�درس بدء العمل مع الرشكات يف تنظيم فعالياهتا
الداخلية؛ لذا ،هناك كثري من الفرص املثرية املتاحة لنا ،ونحن ما زلنا يف بداية املشوار.
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�شريك م� ِّؤ�س�س ل�شركة فيزيتا ()Vezeeta

ورئي�سها التنفيذي
www.vezeeta.com
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أمري برس�وم؛ الرشيك املؤس�س والرئيس التنفيذي لرشكة فيزيتا.كوم ،أول منصة رقمية
حلجز خدمات الرعاية الصحية يف منطقة الرشق األوس�ط وشمال إفريقيا ،والتي تم إطالقها
يف أواخ�ر ع�ام  .2012فيزيت�ا هي منص�ة مبتكرة يف قط�اع الرعاية الصحي�ة ،حيث تركز عىل
التغل�ب عىل العديد م�ن التحديات املتعلقة بخدمات الرعاية الصحي�ة يف املنطقة ،بام يف ذلك
مستشارا إدار ًّيا يف رشكة
عدم إمكانية الوصول للبيانات الطبية وتوافرها .قبل فيزيتا ،كان أمري
ً
ماكين�زي أن�د كومب�اين ( ،)McKinsey & Companyحي�ث خدم العديد م�ن اهليئات
املعنية بالرعاية الصحية والسلع االستهالكية رسيعة البيع يف كل من القطاعني العام واخلاص
يف أوروبا والرشق األوس�ط وشامل إفريقيا .ثم قاد اسرتاتيجية أسواق منطقة الرشق األوسط
أيضا
وشمال إفريقيا لرشكة أسترا زينيكا لصناعة األدوية واملس�تحرضات الصيدالنية؛ وهو ً
رائ�د أعامل يف منظمة إنديفور ،وأحد أعضاء جملس إدارهتا يف مرص ،كام أنه عضو جملس إدارة
منظمة رواد األعامل .حصل أمري عىل درجة املاجستري يف إدارة األعامل من اجلامعة األمريكية
بالقاهرة ،وبكالوريوس الصيدلة من جامعة عني شمس ،وشهادة التعليم التنفيذي من جامعة
هارفارد لألعامل حول توسيع نطاق الرشكات الناشئة.
______

حدثنا قليلاً عن نشأتك أو أي جتارب جتارية مبكرة يف حياتك.
ولدت بالقاهرة ،لعائلة من رواد األعامل .يمتلك والدي سلسلة من الصيدليات الكربى،
ق�ام ببنائه�ا من الصف�ر بدون دعم العائل�ة أو دعم خارج�ي عىل اإلطالق .ك�ان والدي دائماً
كبريا ،وعاملاً
كبريا عىل نش�أيت ،وقد نش�أت على فكرة أنني مهام فعلت يف
ً
مؤثرا ً
مصدر إهلام ً
احلياة ،فسينتهي يب املطاف إىل أن أصبح رائد أعامل.

يف املدرسة الثانوية ،كان تفكريي املبدئي منص ًّبا عىل دراسة الصيدلة وإدارة أعامل العائلة،
ونقله�ا إىل مس�توى أعىل .ومن ثم ،اجتهت لدراس�ة الصيدلة ،لكن بعد ذل�ك قررت أن أقوم
مهم يل يف
كبريا؛ وك�ان -بالتأكيد -مرش�دً ا اًّ
ببن�اء يشء خ�اص يب .ك�ان والدي يمنحن�ي دعماً ً
حيايت .دعمني يف البداية يف تأس�يس رشكة توزيع للمس�تحرضات شبه الصيدالنية .يف البداية
مل تك�ن الرشك�ة عىل ما ي�رام؛ لذا قررنا حتوي�ل الرتكيز إىل اس�ترياد بعض املنتج�ات وتصنيع
منتج�ات صيدلية مثل مس�تحرضات التجميل .وبعد حني اس�تعادت الرشك�ة اتزاهنا ،وذلك
قبل أن نقرر -أنا وأيب -بيعها ملستثمرين عراقيني.
ث�م ب�دأت يف التق�دم بطلب للحص�ول عىل وظائ�ف بع�د أن أهنيت دراس�تي يف اجلامعة
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األمريكي�ة بالقاه�رة ( .)AUCحصل�ت على عرضني للعم�ل ،ثم عرض واح�د من رشكة
عاملية للس�لع االس�تهالكية رسيعة التداول يف ديب ،وآخر من مكتب ماكينزي يف القاهرة ،كل
ذلك بالصدفة يف نفس اليوم ،بل يف نفس الس�اعة .قررت أن أذهب إىل ماكينزي ،حيث كنت
س�أعمل يف األس�اس يف قطاع الرعاية الصحية ،وقطاع األدوية ،والسلع االستهالكية رسيعة
التداول.

يف ذل�ك الوق�ت كانت زوجتي حامًل�اً يف طفلنا ،وقررت أنه ربام ح�ان الوقت للحصول
توترا ،وأقل من حيث املتطلبات الوظيفية؛ لذا تركت ماكينزي وحصلت عىل
عىل وظيفة أقل ً
وظيفة رئيس قس�م استراتيجية منطقة الرشق األوس�ط وشمال إفريقيا لرشكة أسرتا زينيكا،
وه�ي رشكة دوائية مقره�ا يف اململكة املتحدة .كانت وظيفتي تتطلب قليلاً من الس�فر إىل ديب
وبروكس�ل ببلجيك�ا ،مع الرتكيز على املنطقة ككل ،حيث كنت مس�ئولاً ع�ن اإلرشاف عىل
إدارة ملف اس�تثامراتنا ،وتوس�يع السوق ،وعمليات الدمج واالس�تحواذ ،والعديد من املهام
األخ�رى ذات الصلة باالستراتيجية يف مثل ه�ذه الرشكة الكبرية .بم�رور الوقت أصبح من
الواضح بالنسبة يل أنني أفضل العمل يف وظيفة غري مؤسسية .حتى إنني فكرت يف العودة إىل
االستشارات وربام حتى يف استثامرات األسهم اخلاصة ،أو بدء مرشوع خاص يب ،وأن أصبح
رائد أعامل ،وهو حلمي األصيل.

يف نفس الوقت تقري ًبا ،وحتديدً ا يف عام  ،2011التقيت برشيكي املؤس�س ،أمحد بدر ،من
خالل صديق مشرتك ،زياد خمتار .كان زياد صدي ًقا يل يف ماكينزي ،لكنه غادر ماكينزي إلدارة
واحد من أشهر الصناديق الرأساملية االستثامرية يف مرص ،وهو صندوق التنمية التكنولوجية.
أخربين أن لديه صدي ًقا يبحث عن رشيك لبناء يشء يف جمال الربجميات كخدمة .عندما التقيت
بب�در ،ك�ان يركز بش�كل رئييس على توفري حل�ول املحاس�بة للرشكات الصغرية واملتوس�طة
احلج�م .قلت له« :أتعرف؟ أنا ح ًّقا أرى قيمة يف اس�تخدام ه�ذه التكنولوجيا يف جمال الرعاية
الصحية».

كان�ت تكنولوجيا مثرية لالهتمام ،عىل الرغم من أن فهم�ي للتكنولوجيا يف ذلك الوقت
صفرا .مل أعلم شي ًئا عنها عىل اإلطالق .كان األمر مثل لغة جديدة بالنسبة يل (يضحك).
كان ً
على الرغم م�ن ذلك ،قررت أن أعلم نفسي بطريقة أو بأخرى؛ لذا قرأت الكثري ..اس�تغرق
األمر مني س�تة أش�هر من القراءة والدراس�ة ملعرفة كيف يمكننا اس�تخدام هذه التكنولوجيا،
ثم خرجت أنا و بدر بفكرة إنش�اء س�جالت طبية إلكرتونية لألطباء .طرحنا الفكرة عىل زياد

298

ستارت أب عربية

ومتكنّ�ا م�ن احلصول عىل رأس املال األويل من صندوق التنمي�ة التكنولوجية يف منتصف عام
 ،2012ومن هنا بدأنا الرشكة اجلديدة.

بدأن�ا ببناء حلول الس�جالت الطبية .فقمن�ا بتطوير اخلدمة ،وذهبنا إىل الس�وق يف حماولة
لبيعه�ا .اعتقدن�ا يف البداية أننا قد عثرنا عىل منجم ذهب .فمن بني كل عرشة أطباء كنا نحاول
بيع املنتج هلم ،كان ثامنية يوقعون معنا .لقد ش�عرنا أن هذا املرشوع س�يكون ضخماً فعلاً  .بعد
ثالثة أشهر أدركنا أنه ال أحد يستخدمه .أود أن أقول إن هذه كانت واحدة من أكرب النكسات
كثريا من األمل والطموح واملجهود يف هذا األمر ،وكانت
التي واجهتها يف حيايت .لقد وضعنا ً
لدينا توقعات عالية جدًّ ا ،وفشلنا فشلاً ذري ًعا.
وم�ن املفارق�ات أننا عندما كنا يف أسترا زينيك�ا ،أتذكر عندما ذهب�ت إىل مديري ألخربه
باستقالتي .قلت له« :أنا أؤسس رشكة برجميات تبيع الربامج لألطباء» .سأل« :كيف ستجني
املال؟» فأجبت« :س�يقوم األطباء بدفع رس�وم اشرتاك» .وكان رده عيل« :أنا مل أسمع من قبل
بفكرة جتارية أكثر غبا ًء من هذه ،ولكن إذا غريت رأيك ،ورغبت يف العودة إىل العمل ،فهناك
مكان دائماً لك» .يف وقت الحق ،أدركت أنه كان كريماً جدًّ ا معي.

كيف توصلت إىل فكرة فيزيتا؟
ملواجهة هذه الكارثة ،عدنا إىل جلس�ات التفكري واملناقش�ة حول مالءمة اخلدمة للسوق.
سألنا أنفسنا« :هل نحتاج إىل حتوير الفكرة ،وإذا كان األمر كذلك ،فكيف سنقوم بذلك؟ هل
هن�اك أي أمل؟ م�اذا يمكننا أن نفعل؟» .لق�د كانت فرتة صعبة ومليئ�ة بالتحديات ،حيث مل
يكن لدينا إجابات واضحة .قررنا تقديم خدمة إدارة عمليات جدول العيادة ،لكنها مل تنجح
أيضا كام كنا نعتقد يف البداية .وهنا قررنا إطالق منصة احلجز ،وأعدنا تسمية الرشكة بالكامل
ً
إنجازا ما.
أخريا
ً
لتصبح فيزيتا .وقد بدأت فيزيتا بداية جيدة جدًّ ا ،فحققنا ً

اس�تند املفه�وم األويل لفيزيت�ا إىل فرضية مفاده�ا أن الرعاية الصحية متأخ�رة بالفعل فيام
يتعل�ق باالعتامد على التكنولوجيا؛ فكل اخلدمات األخرى -م�ن الناحية العملية -أصبحت
أكث�ر تقد ًما يف اس�تخدام التكنولوجيا عىل مر الس�نني .يف الوقت نفس�ه ،األم�ر مل يكن كذلك
يف جم�ال الرعاي�ة الصحية .مث�ال صغري :ال ت�زال الوصفات الطبية والروش�تات تكتب بخط
الي�د حتى اليوم .بينام يف اجلانب اآلخر ،العقود القانونية ليس�ت كذلك .من املؤكد أن صناعة
خدم�ات الرعاية الصحي�ة مل تتمكن من اللحاق بالتكنولوجيا .إنني ال أشير إىل التكنولوجيا
الطبية ،التي تعد يف تقدم مستمر؛ ولكني فقط أشري إىل اخلدمات التي حتيط بمقدمي خدمات
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الرعاي�ة الصحي�ة والعاملني يف جمال الرعاية الصحية ،تلك املادة الالصقة التي تربط األش�ياء
م ًعا ،فلم تتطور بعد ،وال تزال متأخرة من ناحيتني رئيسيتني:

الناحي�ة األوىل هي عدم القدرة عىل الوصول إىل مقدمي الرعاية الطبية .ال توجد وس�يلة
للوص�ول إىل مقدم�ي الرعاية الصحي�ة دون معلومات .م�ن الناحية التقليدية ،ف�إن الطريقة
الوحي�دة ملعرف�ة مك�ان طبيب جي�د والعثور علي�ه هي أن نس�أل أحد األصدق�اء ،الذي كان
لدي�ه جتارب مبارشة يف هذا األمر .والس�ؤال إذن هو :ماذا تفع�ل عندما حتتاج إىل البحث عن
أخصائ�ي أو أي ن�وع آخر من مقدمي الرعاية الصحية ملعاجلة مرض معني أو االستفس�ار عن
حالة شخصية أو خاصة ،عىل سبيل املثال ،حالة حتتاج إىل طبيب نفيس ،هنا يصبح األمر صع ًبا
جدًّ ا.

أم�ا الناحية الثانية فهي نقص البيانات الطبية .متد البيانات الطبية مقدمي الرعاية الصحية
بمعلوم�ات تس�اعدهم يف اخت�اذ قرار بش�أن حالت�ك الطبية .يعد ع�دم توافر البيان�ات الطبية
مش�كلة كبيرة يف هذا املج�ال .تذهب إىل الطبي�ب ،يقوم بالتش�خيص ،ويطلب من�ك القيام
ببع�ض الفحوصات املعملية ،ولكنك تنس�ى أن جتل�ب تقارير هذه االختب�ارات املعملية ،أو
تنس�ى أي�ن وضعتها .بطريقة ما ،ال حيصل عىل نتائج اختبارات�ك املعملية عندما حيتاجها ،وال
توجد طريقة سهلة للوصول إليها يف أي وقت أثناء تقييم حالتك.

ه�ذان مها العائقان الرئيس�يان يف طريق تقديم خدمة رعاية صحي�ة ممتازة يف املنطقة .هذه
هي التحديات التي جتدها يف مرص واملغرب واألردن وحتى ديب؛ لذا فكرنا أنه إذا توصلنا إىل
حلول تكنولوجية ترشك صناع القرار ،واملتحكمني األساسيني يف هذا املجال -وهم األطباء-
ثم س�نقوم يف الواقع بإقناع كل ش�خص منفر ًدا يف هذا املجال بتبني هذه التكنولوجيا ،واحدً ا
تلو اآلخر ،فهدفنا النهائي هو إنش�اء منظومة متكاملة توفر حلولاً بأسعار معقولة تتغلب عىل
حتدي�ات الوص�ول إىل مقدمي الرعاية الطبية وإتاحة البيانات الطبي�ة .هذا هو املفهوم الكامل
وراء فيزيتا ،وهذا هو املكان الذي بدأنا منه.

يف الواق�ع ،ي�أيت الكثري من النجاح الذي حتققه رشكة فيزيتا الي�وم من قدرهتا الفريدة عىل
معاجلة املش�كالت احلقيقية والكبرية التي يواجهها املرىض عند حماولة الوصول إىل األطباء يف
املنطقة .فاختيار الطبيب املناسب قرار صعب ،ويمكن للمرىض قضاء كثري من الوقت واجلهد
أيضا ،فإن التباين الواس�ع
يف البح�ث م�ن أجل احلصول عىل أفضل مقدمي اخلدمات الطبيةً .
بني جودة وتكلفة األطباء مش�كلة أخرى .ومع ذلك ،فإن التحدي الرئييس هو عملية احلجز
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الفعلي ل�دى الطبي�ب .يمكن للمرىض قضاء ما يصل إىل مخس س�اعات على اهلاتف فقط يف
حماولة للحصول عىل موعد.
لق�د نجحن�ا يف التغلب عىل كل آالم املرىض من خلال تقديم مراجعات تم التحقق منها
على منصتنا جلميع األطباء املشتركني ،وإبراز أس�عارهم ومواعيد االنتظ�ار املتوقعة؛ وذلك
لتسهيل االختيار ومتكني املرىض.

بع�د أن بدأنا ،قمن�ا ببناء أول برنامج لن�ا ،وذهبنا إىل األطباء .وبعد التعم�ق أكثر ،أدركنا
أن األطب�اء مش�غولون وليس لدهيم الق�درة البرشية عىل دعم عملية ملء الس�جالت الطبية.
أدركنا أن السجالت الطبية ستأيت الح ًقا؛ ألهنا تتطلب مزيدً ا من الرشاكات مع اجلهات املعنية
املختلف�ة .ب�دلاً من ذلك ،قررنا الرتكيز عىل اجلزء األول من املش�كلة ،وه�و عدم القدرة عىل
الوصول إىل مقدمي الرعاية الطبية.

ه�ذا عندم�ا قدمن�ا موق�ع  Vezeeta.comكأول منص�ة للحجز لدى مقدم�ي الرعاية
الصحي�ة عبر اإلنرتنت يف املنطقة .ك�ان كل األطب�اء –تقري ًبا -الذين حدثناه�م عن اخلدمة،
وعن أنه س�يتعني عليهم دفع رس�وم اشرتاك للوصول إىل املنصة ،متش�ككني .مل يعتقد معظم
األطب�اء أن ه�ذا األمر س�ينجح .كان معدل اشتراكات األطباء يف منصتنا بطي ًئ�ا جدًّ ا :ثالثني
طبي ًبا يف الشهر ،أربعني يف الشهر التايل .فشعرنا أنه ال بد أن هناك خطأ بالتأكيد ،لكننا مل نتمكن
من اكتش�اف كيفية إصالحه .كنا نعلم أننا بحاجة فعلاً إىل تغيري االستراتيجية ،ودفع األمور
للتحرك برسعة أكرب.

كيف تطورت اسرتاتيجيتك مبرور الوقت؟
يف نفس الوقت تقري ًبا ،اختار معهد أس�بني حوايل عرش رشكات ناش�ئة من املنطقة للقيام
برحل�ة إىل وادي الس�يليكون يف كاليفورني�ا للقاء جمموعة من الرشك�ات التقنية الكربى هناك
والتعل�م منه�ا .كنا م�ن بني الرشكات الت�ي وقع عليه�ا االختيار .كنت حمظو ًظ�ا بالذهاب يف
ه�ذه الرحل�ة الرائع�ة يف فرباير  .2017أتذك�ر أين اجتمعت بأحد كبار املديري�ن التنفيذيني يف
رشكة أوبر ،الذي س�ألني أثناء االجتامع ش�به مازح« :إذن ،ماذا تريد مني؟» أخربته باختصار
ع�ن نموذج عملنا .وكان رده« :إن نموذج رس�وم االشتراك الش�هري ليس فع�الاً  ،جيب أن
جترب نموذج الدفع مقابل املعاملة .لدي اجتامع آخر يف احلادية عرشة .ح ًّظا سعيدً ا!» .وغادر
الغرف�ة .بع�د ذلك فكرت يف األمر مع نفيس وقلت« :رائع! إهنا فكرة مثرية للغاية» .عدت إىل
مرص ،وكان أول ما قلته هو« :يا شباب؛ دعونا نتوقف عن التعامل بنظام االشرتاك الشهري.
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دعونا فقط َنر ما إن كان اتباع فرض رسوم عىل أساس املعاملة سيحدث شي ًئا أم ال» .يف الشهر
األول الذي طبقنا فيه هذا النموذج حصلنا عىل  500طبيب ،مقابل  34فقط يف الش�هر الذي
س�بقه .مع األخذ يف االعتبار أن برناجمنا للمحاس�بات مل يكن يدعم هذا النموذج اجلديد عىل
اإلطلاق؛ لذل�ك اضطررنا إىل حس�اب املعامالت بش�كل غري آيل يف هناية كل ش�هر ،مع كل
طبيب ،عىل برنامج إكس�يل .كان األمر فوضو ًّيا ،لكننا نظمنا وحدثنا برجمياتنا الستيعاب هذا
كبريا لنا .يف الش�هر التايل حصلنا عىل
النم�وذج اجلديد .عىل الرغم من ذلك ،كان ذلك تقد ًما ً
كبريا
 300طبيب ،وواصلنا النمو بوترية مس�تمرة منذ ذلك احلني .أعتقد أن ذلك كان
ً
إنجازا ً
وح ًّقا نقطة البداية لفيزيتا بالشكل الذي نعرفها عليه اليوم.
أيضا عن فكرة تقديم نموذج
اس�تمررنا يف بن�اء فيزيتا حتت هذا النموذج اجلديد .وختلين�ا ً
الربنامج كخدمة ،والتفكري يف توفري اخلدمة عىل الويب من خالل موقع فيزيتا اخلاص ،وتركنا
أيض�ا التفكير يف أي يشء ال يتصل هبذه الفكرة؛ وذلك حتى نتمكن من الرتكيز عىل ما نعمل
ً
ونمو منصتنا.

بدأن�ا بالفعل يف النم�و ،فأضفنا املزيد م�ن األطباء ،واملزيد من املتخصصين ،واملزيد من
أيضا يف التعامل مع املنصة بش�كل جي�د جدًّ ا ،ثم وصلن�ا إىل مرحلة
املج�االت .ب�دأ امل�رىض ً
رأين�ا فيه�ا أن علين�ا زيادة رأس امل�ال بمقدار  6٫5ملي�ون دوالر .أذكر أن بعض مس�تثمرينا
نموذجا جتار ًّيا
األوائ�ل م�ن األردن دخلوا قبل أن نطبق نم�وذج املعامالت وقالوا« :ال ن�رى
ً
جي�دً ا ،لكننا نرى فري ًقا جيدً ا جدًّ ا؛ لذلك س�وف نس�تثمر بس�بب إيامننا بالفري�ق ،لكن يتعني
أن نح�دد م ًع�ا كيفية تغيري تكوين القيم�ة اخلاص بالرشكة» .بعد اجلول�ة األولية والتحول إىل
نم�وذج املعامالت ،كان املس�تثمرون منبهرين جدًّ ا بنا ،وقرروا مجي ًعا املش�اركة يف هذه اجلولة
التمويلية اجلديدة ،ومتكنا من إقفال هذه اجلولة بجمع  6٫5مليون دوالر.

أيضا ،فقد قمنا بتقديم مراجعات املرىض ألطبائهم
أعتق�د أنه كان هناك ح�دث مهم آخر ً
ومقدم�ي الرعاي�ة الصحية .يف معظم األوقات كان املريض يكتب« :ك�ان الطبيب جيدً ا .لقد
أعط�اين فرتة مناس�بة من الوقت واس�تمع إيل ،وكان عىل درجة عالية م�ن املعرفة واملهنية» .أو
ك�ان املري�ض يقول« :كنت أنتظر الطبيب لفرتة طويلة يف العي�ادة ،وبدا أنه يف عجلة من أمره،
وعندما ظهر يف النهاية كتب الروشتة برسعة ،دون االستامع إىل مجيع األعراض».
ث�م يف ي�وم من األيام ،تلقيت مكاملة من طبيب كبير جدًّ ا قال فيها« :أنا طبيب حمرتم ،وقد
اشتركت يف فيزيتا ،ولكني س�أغلق حس�ابايت على منصتك إذا مل تتخلص م�ن نظام املراجعة
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ه�ذا» .ذهب�ت ملقابلت�ه ملحاولة معاجل�ة خماوفه .رشحت له كي�ف أن هذا النظ�ام الذي نقدمه
أيضا أنه
يسرع ويظه�ر رأي الناس يف اخلدمة ،وهو يفي�د األطباء اجليدين يف النهاي�ة .أخربته ً
«إن أزلت هذا التعليق الس�لبي ،فلن يصدق أي ش�خص التعليقات اجليدة األخرى .فلامذا ال
نرتكها ونرى ما س�يحدث من حيث إقبال املرىض؟» .وعىل الرغم من التقييامت الس�لبية فإن
التعليقات ساعدته بالفعل يف احلصول عىل شهرة أوسع بكثري ،وبدأ يف رؤية املراجعات كأداة
رائع�ة .وم�ن املفارقات أن ه�ذا الطبيب اليوم ه�و أحد أكرب منارصينا ،ومؤمن بش�دة بخدمة
فيزيتا.

يوما يف ترك فيزيتا؟
هل فكرت ً
أعجبني س�ؤالك هذا ..إنني أفكر يف تركها مرة أس�بوع ًّيا يف املتوسط (يضحك) .إن إدارة
الرشكات الناشئة أمر صعب جدًّ ا؛ وذلك بسبب تلك املعركة املستمرة بني النمو واالستدامة؛
وهو ما ُيشكِّل ضغ ًطا عليك .حيتاج النمو إىل االستثامر ،وحتتاج االستدامة إىل فاعلية التكلفة؛
لذلك ال بد من وجود توازن قوي ،ناهيك عن أنك تصل إىل احلضيض من وقت آلخر .أذكر
بش�كل خاص مدى م�ا واجهناه من صعوب�ة يف جولتنا الثانية من التموي�ل يف عام  2014مع
س�يليكون بادي�ة يف األردن؛ فق�د تأخر حصولنا عىل ورقة رشوط التمويل ،ويف الوقت نفس�ه
ك�ان علينا احلص�ول عىل املوافقات من جلنة االس�تثامر .كان التحدي ال�ذي نواجهه هو أننا مل
نك�ن نمتل�ك الكثري من األم�وال؛ لذا كان األمر مس�ألة حياة أو موت وجي�ب أن نتعامل معه
برسعة.
______

«إنن��ي أفكر في تركها مرة أس��بوع ًّيا في المتوس��ط (يضحك).
جدا؛ وذلك بس��بب تلك
إن إدارة الش��ركات الناش��ئة أمر صع��ب ًّ
المعركة المستمرة بين النمو واالستدامة».
______

هل ميكنك إعطاء مثال على خطأ ارتكبته وماذا تعلمت منه؟
مبكرا يزيد من احتامل ارتكاب األخطاء .عندما بدأنا فيزيتا يف عام
إن احلص�ول على املال ً
 2012من خالل بناء السجالت الطبية من خالل توفري إي إم أر ( )EMRوهي (السجالت
الطبي�ة اإللكرتوني�ة) لألطباء ،رسع�ان ما هجر العديد م�ن األطباء منصتن�ا .يف ذلك الوقت
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كن�ا نعتق�د أهن�ا كانت مش�كلة جتاري�ة بحت�ة ،بينام كان�ت املش�كلة احلقيقية ه�ي أن األطباء مل
يكن لدهيم احلافز لدمج السجالت اإللكرتونية ملرضاهم يف معاملتهم اليومية .وبعدما أدركنا
مبكرا واحلصول عىل
ذل�ك ،عرفنا أن اخلدمة مل تكن مالئمة للس�وق .قد يكون مجع األم�وال ً
أمرا صع ًبا بعض اليشء ،وجيب أن تتم إدارته بعناية وحرص.
األموال يف متناول اليد ً

اذك��ر لنا أمثل��ة على الدروس التي اس��تفدتها يف فيزيتا وتتمنى ل��و كنت تعلمتها
قبل ذلك؟
هناك شيئان يتبادران إىل الذهن ،وكالمها مرتبطان ببناء الفريق ،ومن حترضه للعمل معك،
وم�ن جيب أن حتافظ علي�ه ضمن فريقك .الدرس األول هو توظي�ف الناس الذين يعوضون
أوج�ه القص�ور لديك ،ويمكنه�م أن يواجهوها .مل أك�ن أنا أو بدر عىل دراية بأمور التس�ويق
أبدً ا ،فهمنا ذلك وحاولنا توظيف ش�خص يمكنه س�د هذه الفجوة؛ لذا قمنا بضم فوزي أبو
س�يف ليكون مدير التس�ويق الرئييس ورشيكنا يف عام 2015؛ ليتوىل مسئولية عملية التسويق
بش�كل كام�ل يف فيزيتا .أذك�ر أنني كنت أعتقد أن ه�ذا الرجل جمنون عندما اقترح يف البداية
إعادة صياغة شعارنا بعد شهر أو أكثر من ذلك من االنضامم إىل الرشكة .يف ذلك الوقت كان
باللونين الربتقايل واألمحر .بعد ش�هرين ق�رر إطالق محلة إعالمية ضخمة ،مس�تهد ًفا رشحية
ضخمة من الس�وق بحجم اس�تثامرات ضخم للغاية .ظللت متشككًا فيام يفعله .وعىل الرغم
من العديد من املداوالت والشكوك حول تأثري هذه احلملة ،فقد قمنا هبا ،وكانت بالفعل نقطة
حتول كبرية بالنس�بة للرشك�ة .إن توظيف أصحاب اخلربات واملعرف�ة ،مع فهم نقاط ضعفك
واألشياء التي تفتقر إليها بوضوح ،هو مفتاح نجاحك ،وبدون هذه اخلربات لن جتني ثامرها.
الدرس الثاين هو التخلص من املوظفني غري اجليدين بش�كل رسيع .يتس�بب عدم توافق
بع�ض املوظفني مع ثقافة الرشكة باإلرضار بالرشكة بنح�و مبارش أو غري مبارش .ففي النهاية،
قد ترى أن املواهب اجليدة تغادر رشكتك بس�بب استمرار األداء السيئ الناتج للموظفني غري
أيضا .واكتش�اف
األكفاء .فأصحاب املواهب القوية يريدون العمل مع موظفني مهرة كذلك ً
كل هذه األمور واختاذ القرارات بشأهنا ال جيعل منك صاحب عمل سي ًئا.

ما نصيحتك لرواد األعمال فيما يتعلق بالتمويل؟
نصيحت�ي األوىل لرواد األعامل فيام يتعلق بجمع األموال هي –ببس�اطة -أن تقوم بجمع
أكبر ق�در ممكن من التمويل .فاحلصول على املال أمر صعب يف هذا اجل�زء من العامل .وحتى
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نموا جيدً ا ،فرصة احلصول عىل املال نادرة للغاية.
بالنسبة لرشكة مثلنا حتقق ًّ

أم�ا نصيحتي الثانية ،فهي أن�ه يتعني عليك فهم أنك إذا كنت ترغب يف بناء منظمة كبرية،
فسوف حتتاج إىل احلصول عىل متويل كبري؛ لذا احرص عىل وضع رؤية مالئمة يدعمها حجم
استثامر مناسب.

نصيحت�ي الثالث�ة هي أن نتذك�ر دائماً أن مجع التموي�ل ليس له بداية وهناي�ة حمددتان؛ فهو
يمث�ل م�ا بين  30إىل  % 40من وظيفة أي مدي�ر تنفيذي .وال تقترص أمهي�ة مجع األموال عىل
أيضا مراجعة واستعراض اسرتاتيجيتك،
جني املال أو احلصول عىل املال للرشكة فحسب؛ بل ً
وكيفي�ة وضع رؤيت�ك وتوضيحها .أعتقد ح ًّقا -بصفتي رائد أعامل -أن بعض أكرب الدروس
يف رشكتك حتدث أثناء مجع التمويل.
______

«نصيحت��ي األول��ى ل��رواد األعم��ال فيم��ا يتعلق بجم��ع األموال
هي –ببس��اطة -أن تقوم بجمع أكبر قدر ممكن من التمويل؛
فالحص��ول عل��ى المال أمر صعب ف��ي هذا الجزء م��ن العالم.
وحتى بالنس��بة لشركة مثلنا تحقق ًّ
جيدا ،فرصة الحصول
نموا
ً
على المال نادرة للغاية».
______

ما الفارق بني العمل يف شركة ناشئة والعمل يف مؤسسة راسخة؟
إن العمل يف الرشكات الناش�ئة رسيع ونش�ط .ال يمكن مقارنة أي وظيفة مؤسس�ية عىل
اإلطلاق بالعمل يف رشكة ناش�ئة .تنقس�م األي�ام إىل نوعني عند العمل يف رشكة ناش�ئة :يوم
تواجه فيه حتديات خطرية للغاية هتدد حياتك وحتتاج إىل بذل جهد كبري للتغلب عليها؛ ونوع
نموا هائلاً  ،وليس لديك ما يكفي م�ن املوارد -بام يف ذلك املديرون
آخ�ر من األي�ام حتقق فيه ًّ
واملوظف�ون -ملواصل�ة ه�ذا العمل؛ وهلذا الس�بب أق�ول دائماً « :هذه ليس�ت وظيف�ة تقليدية
عرصا ،كام أننا ال نوظف س�وى األش�خاص الذين يؤمنون
من التاس�عة
ً
صباحا إىل اخلامس�ة ً
برس�التنا ،ويكونون عىل اس�تعداد لبذل جهد هائل وقضاء ساعات عمل طويلة؛ ألنه رسالتنا
حتفزهم».
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ما أكرث ما تفخر بتحقيقه يف فيزيتا حتى اآلن؟
بن�اء ه�ذه الرشكة من الصفر هو أكرب إنجاز لنا .مع األخ�ذ يف االعتبار أننا ما زلنا يف بداية
الطريق .ومع ذلك ،أنا فخور جدًّ ا بام وصلنا إليه .فاليوم ،نحن -بال ش�ك -الرشكة الوحيدة
يف هذه املنطقة التي نجحت يف جعل األطباء ومقدمي الرعاية الصحية يس�تخدمون برجمياهتا.
وه�ذه التجرب�ة قد غريت حياة مقدم�ي الرعاية الصحية حرف ًّيا .إننا ننف�ق  % 70من ميزانيتنا
فقط للتأكد من أننا نواصل بناء قيمة ملقدمي خدمات الرعاية الصحية عىل منصتنا.

ما تطلعاتك لفيزيتا؟
هن�اك هدفان مهامن للغاية نحاول حتقيقهما مع فيزيتا يف عام  :2018األول ،حتقيق بصمة
إقليمي�ة كبيرة للغاي�ة ،فقد توس�عنا يف أس�واق صغرية ،ولكنن�ا اآلن ننوي دخول األس�واق
الكربى مثل السعودية واخلليج.

أم�ا اهل�دف الرئييس الث�اين لعام  ،2018فهو عق�د رشاكات مع مقدم�ي اخلدمات خارج
العي�ادات واملستش�فيات ،مث�ل الوس�ائل التش�خيصية .باختص�ار ،هدفن�ا يف  2018هو حل
مشكلة الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية يف املنطقة .بعد ذلك سنبدأ بالرتكيز عىل مشكلة
الس�جالت الطبية .وإلتاحة الرعاية الصحية عىل نطاق واس�ع للمرىض ينبغي توس�يع شبكة
م�زودي الرعاي�ة الصحية .س�نحتاج إىل ضم أطباء يف العي�ادات اخلاصة والعي�ادات العامة.
س�نحتاج إىل ضم مستش�فيات خارجية ومراكز تش�خيص .نحن بحاجة إىل القيام بذلك عىل
أس�اس إقليمي بينام نتوس�ع يف أس�واق ومناطق جغرافية جديدة ،ويف نفس الوقت نس�تمر يف
زي�ادة قدرة املرىض عىل الوصول إىل مقدمي الرعاية الصحية ،س�واء كانوا من املرىض املؤ َّمن
عليهم أو املرىض الذين ليس لدهيم تأمني .لقد حان الوقت للعمل!
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املؤسس والرشيك اإلداري السابق ملوقع ،Talabat.com
عبدالعزيز اللقاين؛ الرشيك ِّ
وهو موقع خاص بخدمة توصيل طلبات الطعام عىل مستوى العامل العريب ،والذي استحوذت
علي�ه فيام بعد رشكة روكيت إنرتنت -وه�ي رشكة جتارة إلكرتونية تقع يف أملانيا -مقابل 170
مليون دوالر يف عام  .2015واليوم ،عبدالعزيز اللقاين ،رشيك مؤسس لرشكة فايث كابيتال،
ورشيك إداري هلا ،وهي رشكة رأس مال استثامري ،تركز عىل دول جملس التعاون اخلليجي.
ك�ان عبدالعزيز يف الس�ابق يش�غل منصب نائب املدي�ر التنفيذي املؤس�س لصندوق الكويت
الوطني لتنمية املؤسس�ات الصغرية واملتوس�طة احلجم ،وهي مؤسس�ة عامة مس�تقلة مسئولة
ع�ن تطوير منظومة ري�ادة األعامل بالكوي�ت ( .)2017 - 2013وش�غل قبلها منصب مدير
بمؤسس�ة جلوبال كابيتال مانجمنت ،وهي ذراع االستثامرات البديلة لبيت االستثامر الدويل،
حيث كان مسئولاً عن تأسيس رشكة رأس مال استثامري بمؤسسة جلوبال.

عم�ل عبدالعزيز كعضو يف جملس إدارة جمموعة من الرشكات يف منطقة الرشق األوس�ط
وشمال إفريقي�ا يف قطاع�ات الصناع�ة املرصفي�ة ،والرعاي�ة الصحي�ة ،والتصني�ع ،ومتوي�ل
مس�تثمرا ممولاً غري
املس�تهلك ،واألطعم�ة واملرشوب�ات ،والعق�ارات ،هذا إىل جان�ب كونه
ً
عض�وا يف منتدى
رس�مي يف الرشك�ات الناش�ئة التقني�ة يف املق�ام األول ،باإلضاف�ة إىل كون�ه
ً
االقتص�اد العاملي التابع ملجتمع جلوبال ش�يربز ،فرع الكويت .حص�ل عبدالعزيز عىل درجة
البكالوري�وس ختصص مزدوج يف نظم املعلومات والتج�ارة اإللكرتونية من جامعة توليدو،
وعىل درجة املاجستري يف إدارة األعامل من كلية لندن لألعامل.
______

حدثنا عن حياتك ونشأتك.
أيضا لنش�أيت خارج
لقد نش�أت وترعرعت بش�كل أس�ايس يف الكويت ،وكنت حمظو ًظا ً
الكويت يف مرحلة مبكرة جدًّ ا من عمري؛ بالواليات املتحدة وبعض املناطق بأوروبا ،وآس�يا
أيض�ا .فعلى الرغ�م من أنن�ي كنت ال أزال طفًل�اً  ،أعتقد أن ه�ذا األمر أعدين بش�كل ال وا ٍع
ً
لالندم�اج م�ع أنامط خمتلفة من الن�اس ذوي مرجعيات ثقافية ووجهات نظ�ر خمتلفة .هذا إىل
نظرا ملا
جان�ب م�ا توافر يل من فرصة تعلم لغات متع�ددة يف مرحلة مبكرة من عمري؛ وذلك ً
شهدته من كفاحات األشخاص عىل مستوى العامل من قلب احلدث ،بدلاً من معايشة ظروف
حياتية مرحية كالتي نعيشها يف الكويت.
أكملت دراس�تي بمجرد ع�وديت إىل الكويت ،باملرحلتني اإلعدادي�ة والثانوية ،وقد كنت
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أعاين من التعثر الدرايس فيام عدا مادتني أساسيتني :الرياضيات واللغة العربية ،وكان مستوى
حتصيلي جي�دً ا يف م�ادة الرياضيات على األخص ،حت�ى إنني كنت أحرض حصص حس�اب
التفاضل وأنا ما أزال يف سن صغرية جدًّ ا.

وبع�د إمت�ام الدراس�ة باملرحل�ة الثانوي�ة التحق�ت بجامع�ة يف كولومبي�ا ملتابعة دراس�تي
لدي حينها أي اهتاممات أو أهداف وظيفية ،إال أنني أدركت شغفي البالغ
اجلامعية ،ومل تكن َّ
كثريا خالل س�نوات نش�أيت يف الكويت ،برشكة
بالرياضي�ات ونظ�م املعلومات .وقد تأثرت ً
صخر ،تلك املؤسس�ة التي كانت النس�خة الرشق أوس�طية من أي يب إم يف الثامنينيات ،حيث
أدت مؤسس�ة صخ�ر -الت�ي أسس�ها والد أح�د أصدقائي وت�وىل إدارهتا -إىل إث�ارة اهتاممي
باحلواس�يب والتكنولوجيا يف س�ن مبكرة ،وكان ذلك سب ًبا رئيس� ًّيا وراء اختياري التخصص
املزدوج يف نظم املعلومات والتجارة اإللكرتونية .كام ظهر اهتاممي -خالل تلك الفرتة تقري ًبا-
أيضا حتى إنني أبليت بال ًء حسنًا يف املواد اخلاصة باملوارد املالية باجلامعة.
باملوارد املالية ً
قم�ت بالعودة إىل الكويت بعد إمتام املرحلة اجلامعية ،وعملت بمجال األس�هم اخلاصة،
وكن�ت أظ�ن أنني سأس�تمر يف ذلك املجال ،إىل أن توصلت إىل قرار بش�أن اخلط�وة التالية يف
حيايت ،حيث قررت بعد مرور ستة أشهر تأسيس منصة إلكرتونية للصيدلة مع رشيك أعامل؛
األمر الذي تم قبل فرتة قصرية من ظهور فرصة موقع طلبات.

كيف توصلت إىل فكرة العمل مبوقع طلبات؟
ب�دأ جمموع�ة من أصدقائي ،خالل نفس الفترة تقري ًبا ،كنت ألتق�ي معهم يف مكان يطلق
علي�ه حمل ًّيا «ديوانية» -والذي كان بمثابة استراحة لنا -يعملون على تطوير خدمة إلكرتونية
لتوصي�ل الطع�ام أطلقوا عليها «طلب�ات» ،وكانت فكرة اخلدمة تتمث�ل يف توفري طريقة أرسع
وأكث�ر مالءم�ة لتوصي�ل الطعام بش�كل أفضل م�ن الطريقة التقليدي�ة املعتادة ،وق�د نال هذا
النموذج إعجايب بش�دة ،وأدركت يف احلال مدى اتس�اع الس�وق اخلاص هبا ،وما يزخر به من
إمكاني�ات هائل�ة؛ لذلك قررت إغلاق منصة الصيدل�ة وااللتحاق بموق�ع طلبات كرشيك
مؤسس ،إىل جانب بعض أفراد فريق العمل احلايل اخلاص يب ورئيس العمليات.

كانت فكرة موقع طلبات قائمة باألساس عىل تلبية احتياجات طلب الطعام ،والتي كانت
يف ذل�ك الوق�ت جمالاً
متطورا يف الكويت .لقد كان س�وق الطع�ام واألغذية الكويتي ضخماً ،
ً
وكان تعداد س�كان الكويت يبلغ حينها  3ماليني نس�مة إىل جانب وجود منافذ بيع ال حرص
هل�ا لرشك�ات األغذية .كان س�وق الطعام هائلاً  ،وم�ع ذلك كان األس�لوب التقليدي لطلب
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الطع�ام من خالل اخلدمات الصوتية جتربة س�يئة للعميل .اس�تلهمنا الفكرة يف األس�اس من
موقع «اطلب» املرصي؛ وهو موقع رائد يف جمال طلب وتسليم الطعام إلكرتون ًّيا عىل مستوى
العامل العريب؛ فقد كنا نقدر بش�دة ما متكن موقع «اطلب» من إنجازه حينها ،لكننا ش�عرنا بأنه
بإمكاننا تقديم خدمة أفضل من خالل موقع طلبات.

بدأنا العمل عىل املنتج يف عام  ،2005ومل تكن لدينا حينها مصادر كثرية أو نامذج بش�كل
ع�ام يمكنن�ا الرجوع إليها ،مل يك�ن هناك وجود ألدبي�ات هلذا املجال من األس�اس .كان من
الصعب الوصول إىل أي مصادر أو أش�خاص يمكننا االستفادة منهم يف معرفة كيفية تأسيس
منتج رقمي أو رشكة تكنولوجية ناشئة؛ وما من رشكة شبيهة يف أي مكان كانت تشارك أفضل
املامرس�ات يف هذا املج�ال بحيث يمكننا االس�تفادة منها؛ لذلك كان علينا أن نبتكر أس�اليب
خاصة بنا ،ونتعلم باملحاولة واخلطأ ،والتعثر يف كثري من األحيان ،إذ مل يكن لدينا خيار سوى
االعتامد عىل أنفسنا.

نظرا
ونظ�را ألنن�ا كنا روا ًدا يف ه�ذا املجال يف الكويت ،كانت أمامنا ف�رص واعدة هائلة؛ ً
ً
ألنن�ا كن�ا أول املبادرين باالس�تثامر يف اإلنرتنت يف ذلك الوقت .فقد كن�ا اخلدمة الوحيدة من
هذا النوع يف البالد .ومع ذلك ،بالنظر إىل البنية التحتية الكويتية آنذاك ،ستجد أن نسبة انتشار
اإلنرتن�ت مل تكن تتع�دى الـ ،% 30لقد كان االتصال باإلنرتنت باه ًظا جدًّ ا ،ويعتمد بش�كل
أس�ايس على االتص�ال من خالل اهلات�ف ،وبالتايل ك�ان االتصال بطي ًئ�ا وبدائ ًّيا ج�دًّ ا .كانت
ه�ذه ه�ي التحدي�ات التي واجهناها يف بداية تأس�يس رشكتنا الناش�ئة ،وإن كن�ا أنا وزمالئي
املؤسس�ون نعتربها فرصة؛ إذ كنا ندرك أن اإلنرتنت س�وف يصبح أرسع ،وأرخص ،وأوسع
انتشارا عاجلاً أم آجلاً  .وقد دفعنا هذا إىل رؤية فرصة يف تأسيس يشء اآلن ،ليتطور مع زيادة
ً
رابحا.
كان
أنه
الوقت
مع
ثبت
الذي
رهاننا،
هو
ذلك
كان
اإلنرتنت.
وانتشار
رسعة
ً
بدأنا يف أول األمر ببناء منصة إلكرتونية ،وكان أغلب تركيزنا يف البداية منص ًّبا عىل األداء
الوظيفي للموقع اإللكرتوين ،أكثر من تركيزنا عىل التصميم .ورغم بساطة التصميم وسهولة
اس�تخدامه ،ك�ان أغلب تركيزنا منص ًّبا على تطوير اخلواص املناس�بة للمتصفحات املختلفة،
والتأكد من جودة أدائها الوظيفي عىل السواء.
كن�ا نمضي الكثري من الوقت -منذ البداية -يف تطوير وحتسين املنتج ،والتطوير املس�تمر
للعمليات اإللكرتونية لطلب الطعام ،إىل جانب تلبية احتياجات العمالء ،اس�تعدا ًدا إلطالق
نظ�را ألننا كنا نق�دم منص�ة ذات اجتاهني :جانب
اخلدم�ة .وك�ان لدين�ا نوعان م�ن العمالء؛ ً
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الع�رض ،ال�ذي يتعامل بش�كل أس�ايس م�ع املطاعم ،وجان�ب الطلب ،املخص�ص للعمالء
النهائيني.

ركزن�ا يف البداي�ة على اجت�ذاب املطاع�م لبناء جان�ب العرض لدين�ا ،مع االس�تفادة من
االتصال بالش�بكة الش�خصية واس�عة النطاق التي كان�ت لدينا آنذاك ،وكونن�ا أول من يطلق
منتج�ا كه�ذا .كان أصدقاؤن�ا أول من دعمنا ،أو ربما كانوا يفعلون ذلك من منطلق الش�فقة
ً
(يضح�ك) .بعد ذل�ك ،ثبت أن اجتذاب سالس�ل املطاعم األكرب صع�ب للغاية ،حيث كان
كثيرا من الوقت واملجهود ،وقررنا يف النهاية التن�ازل عن املال .وبالتايل ،لكي نضم
يس�تنزف
ً
ه�ذه املطاع�م إلينا يف وق�ت أرسع كان علينا تقدي�م اخلدمة للعديد من املطاع�م جمانًا ،خاصة
سالسل املطاعم الكربى .وبمجرد انضامم سالسل املطاعم الكبرية إلينا أطلقنا خدمتنا.

نظرا ألن
حلس�ن احل�ظ ،كان�ت إمكانية الوص�ول لقاعدة كبيرة من العملاء متاح ًة لن�ا؛ ً
جوج�ل آدز مل تك�ن تضع وقتها كم القي�ود املوجودة عىل اإلعالنات كالت�ي توجد اآلن .كان
بإمكاننا التوسع عرب اإلعالنات ،وكان بإمكاننا نرش إعالناتنا عىل صفحات تتعلق بمجاالت
وختصصات أخرى بدون قيود؛ فعىل س�بيل املثال ،إذا كانت هناك مباراة كبرية يف كأس العامل
أو عرض ألحد الفنانني املش�اهري ،ودخلت للبحث عن هذا احلدث عىل اإلنرتنت ،كنت جتد
إعالن طلبات يظهر أمامك يف احلال؛ األمر الذي يكاد يكون مستحيلاً يف الوقت احلايل.

أيضا بش�كل حمدود التس�ويق التقليدي خ�ارج اإلنرتن�ت ،إال أننا رسعان ما
كما اختربنا ً
أدركنا أن هذه الطريقة ليست املثىل لتسويق منتجاتنا؛ مما جعلنا نضاعف تركيزنا عىل التسويق
اإللكتروين .كان اهتاممن�ا األول منص ًّبا عىل كيفية جذب منتجنا ملزيد من العمالء ،واحلصول
عىل مزيد من املعامالت ،واحلصول عىل مزيد من الطلبات للمطاعم .وحلس�ن احلظ ،أننا كنا
نعمل عىل منتج بإمكانه حتقيق أرباح منذ بداية إطالقه؛ مما مكننا من إعادة اس�تثامر اإليرادات
الت�ي حصلن�ا عليها يف التس�ويق ،وجذب ٍ
مزيد من العمالء ،وما إىل ذل�ك .لقد كانت معادلة
رابحة.
كان�ت البنية التحتية بالكويت وعىل املس�توى اإلقليمي بوج�ه عام ،يف تلك األثناء ،آخذة
يف التط�ور مثلما توقعنا متا ًما ،مما كان يصب يف صاحلنا بال ش�ك .ومع بدء احلكومة ورشكات
االتص�االت االس�تثامر فعل ًّي�ا يف البنية التحتية ،حتس�نت ج�ودة خدمات اإلنرتن�ت ورسعتها
وس�عر خدمات اإلنرتنت بش�كل ملح�وظ .ومع تط�ور االتصال باإلنرتنت عبر الطلب إىل
مرورا بخطوط املشرتك الرقمي يف مجيع أرجاء الكويت،
اهلاتفي إىل كابالت األلياف البرصية
ً
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ومع اس�تمرار شبكات االتصاالت يف االس�تثامر يف حتسني اخلدمات احلالية وإضافة خدمات
جدي�دة ،انخفضت تكلفة االتصال باإلنرتنت بش�كل تدرجيي ،وارتفع الطلب عىل اإلنرتنت
كبريا .وقد ساعد كل ذلك يف نمو «طلبات» .وسواء وصفت ذلك بظروف السوق أو
ارتفا ًعا ً
مهم الستمرار نجاحنا.
حسن حظ ،أعتقد أنه شكَّل عاملاً اًّ

م�ا إن ب�دأ «طلبات» يف النمو ،واظبنا عىل التعلم والتطور املس�تمر؛ فبدأن�ا يف تعلم املزيد
عن س�لوك العميل ،وتعلم املزيد عن اخلرائط احلرارية ،وتعلم املزيد عن احلمالت الدعائية،
وكيفية حتسين تكلفة الطلب من خالل كلامت مفتاحية معينة ،وبدأنا يف تعلم املزيد عن كيفية
حتسني حمركات البحث لصقل أسلوبنا يف التفكري والتنفيذ.
وحتى املنتج نفسه مر بعملية تطور شاملة ،مع تطوره باملثل يف أنحاء أخرى من العامل .فقد
بدأنا -عىل سبيل املثال -يف توجيه الطلبات عرب جهاز فاكس ،ثم بدأنا يف االنتقال التدرجيي إىل
اس�تخدام برنامج إلكرتوين بدأنا تثبيته عىل أجهزة احلاس�وب ،واحلواسيب املحمولة اخلاصة
باملطاع�م الت�ي نعمل معه�ا .بعد ذلك ،قدمنا نظا ًما قائماً عىل الرس�ائل النصي�ة ليكون ُمكملاً
للمنص�ة اإللكرتوني�ة .بعد ذلك ظهرت اهلواتف الذكية ،الت�ي بدأت رشكة نوكيا بطرحها ثم
تبعته�ا هوات�ف بالك بريي عىل الت�وايل؛ مما جعل إدارة املطاعم للطلب�ات اخلاصة هبا أيرس إىل
حد بعيد.
لق�د كن�ا متفردين بمنتجنا خالل الس�نوات القليلة األوىل؛ ومل يكن هناك جمال للمنافس�ة،
إال أنن�ا مل نرك�ن أبدً ا إىل أننا نمتلك ميزة ريادية؛ بل كنا نحرص -بش�كل مس�تمر -عىل التأكد
من تقديمنا أعىل مس�توى من اخلدمة ،ثم أدركنا -بمرور الوقت -البدء الفعيل لتزايد املنافسة؛
األم�ر الذي جعلنا نعمل بجدية تفوق املس�توى الذي كنا علي�ه بعرش مرات .فقد أدركنا أننا ال
أيض�ا الرشكات الكبرية ،وتلك التي متلك
ننافس فقط الرشكات الناش�ئة الصغرية؛ بل ننافس ً
متويًل�اً ضخ ؛ مما دفعنا إىل اإلرصار أكثر وبذل ٍ
مزيد من اجلهد لكي نتمكن من االس�تمرار يف
ًم�اً
ظل هذه املنافس�ة الضارية .وحلس�ن احلظ ،متكنا من ابتكار منتج من الط�راز العاملي ،وتكوين
فريق عمل ممتاز؛ األمر الذي ص َّعب عىل أي منافس حماولة مضاهاة املستوى الذي وصلنا إليه.

كيف متكن موقع طلبات من التوسع على مستوى املنطقة؟
عندم�ا أع�ود بالذاك�رة إىل ع�ام  ،2008أذكر أنني ق�رأت ذات مرة على اإلنرتنت إعالن
رشك�ة ياه�و رشاءه�ا ملوق�ع  ،Maktoob.comوهو م�ا كان حد ًث�ا بالغ األمهي�ة يف تاريخ
منظومة الرشكات التقنية يف املنطقة ،كان ذلك احلدث األبرز آنذاك .وقد دفعنا هذا احلدث إىل
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توسيع آفاق تفكرينا من جمرد الرتكيز عىل التعداد السكاين الكويتي البالغ  3ماليني نسمة ،إىل
الرتكيز عىل املنطقة بأكملها والتي يبلغ تعداد س�كاهنا  300مليون نس�مة ،يقيمون عرب املنطقة
املمت�دة من املغ�رب إىل اإلمارات العربية املتح�دة .فبدأنا باألخص بالتطلع إىل تعداد س�كان
دول جملس التعاون اخلليجي البالغ  50مليون نس�مة ،باعتبارهم السوق املحتمل اخلاص بنا،
معيارا مرجع ًّيا لنا لقياس أدائنا.
وجعلناه
ً

أيضا بقرار تأسيس فرع لنا بالس�عودية؛ وذلك لكون ثقافتها تتشابه وثقافتنا.
كام توس�عنا ً
فرأين�ا أننا س�نتمكن من النجاح يف الس�عودية مثلام نجحنا يف الكويت .وكان�ت البداية بإقامة
مرشوع توس�عي يف الس�عودية عن طريق التعاون مع رشكاء حمليني وقع اختيارنا عليهم .بعد
ذل�ك ،قررنا إطالق املرشوع بنا ًء عىل نموذج حق امتي�از .وأبرمنا اتفاقية امتياز يف عام 2008
مع رشكة س�عودية حملية لتأس�يس وإدارة وتش�غيل أعاملنا يف الس�عودية .كنا متحمسني بشدة
للعم�ل م�ع رشكة حملي�ة ذات تواجد حميل ودراية بالس�وق املحلي .وما إن تم األم�ر ،واجهنا
عديدً ا من التحديات مع رشيك اتفاقية االمتياز السعودي الذي تعاقدنا معه ،فعىل الرغم من
أهنم كانوا يدفعون رس�وم امتياز مناس�بة ،فإننا تعرضنا ملشكالت بمختلف أنواعها فيام يتعلق
بمراقب�ة اجلودة ،وكفاءة التش�غيل ،وإدارة أقس�ام حم�ددة من الكوي�ت إدار ًة مركزية .يمكنك
السخي الذي تلقيناه ،وأدركنا -فيام بعد -أننا اختذنا
القول إن حكمنا قد تشوش أمام العرض
ّ
القرار اخلاطئ فيام خيص اختيار رشيك االمتياز عندما مل ترس األمور عىل ما يرام.
وبخلاف التحدي�ات اخلاص�ة بالتنفي�ذ وأس�لوب التفكير املختل�ف الت�ي عانين�ا منها
م�ع الرشي�ك ،فقد أدركن�ا تكلفة فرص�ة تقييم الرشك�ة يف حالة ع�دم نجاحنا يف الس�عودية،
والتحدي�ات األخرى الت�ي قد تظهر يف وقت عق�د صفقة التخارج نتيج� ًة لذلك .باختصار،
يمكننا القول إن األمر انتهى بنا إىل التوصل إىل تسوية معهم .وال شك يف أننا جانبنا الصواب
يف األم�ر برمته ،حتى اضطررن�ا إىل تعلم الدرس بالطريقة الصعبة .وكانت فحوى الدرس يف
ه�ذه احلال�ة أنه من الصعوبة البالغة استنس�اخ ثقافة الرشكة وبيع حق امتيازها ،وال س�يام عن
ٍ
بعد؛ وهو سبب آخر لالنتقائية الشديدة يف اختيار رشيك االمتياز املناسب.

كبيرا لنا ،عىل أقل التقديرات .إننا نتباهى يف
كانت الس�عودية كذلك صدم ًة ثقافي ًة وحتد ًيا ً
نظرا
منطقتنا بأن لدينا س�و ًقا يضم  350مليون نس�مة ،ذا اقتصاد هائل ،وبأنه س�وق متجانس؛ ً
ملا جيمع بني مستهلكيه من قواسم مشرتكة من حيث الثقافة واللغة والسلوك االستهالكي ،بيد
أن الواق�ع ليس كذلك بالضبط ،حس�بام تعلمنا من تلك التجربة القاس�ية التي تعرضنا هلا عند
حماولة التوسع يف السعودية ،التي كانت خمتلفة متا ًما عن الكويت حلدٍّ أصابنا بالدهشة .فاقتصاد
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املنطقة اقتصاد مترشذم ،أبعد ما يكون عن التكامل .حتى داخل حدود الدولة الواحدة ،ختتلف
بيئة العمل وثقافته باختالف كل مدينة .فعىل س�بيل املثال ،خيتلف إجراء النش�اط التجاري يف
الرياض بشكل تام عن جدة أو الرشقية (وهي املقاطعة الرشقية بالسعودية).

بدأنا ندرك أن تأس�يس عملياتنا يف الس�عودية بنحو مناسب س�وف يتطلب أموالاً طائلة؛
لذل�ك قررن�ا أننا بحاج�ة إىل احلصول عىل متويل -س�واء ببيع جزء من طلب�ات أو مجع متويل
نظرا ألن الس�عودية ومرص متثالن -بال ش�ك -أكرب
لتموي�ل التوس�ع يف الس�عودية -وذل�ك ً
س�وقني يف املنطق�ة ،إىل جانب كوهنام معقًل�اً للتطور ،وبذلك توصلنا إىل أنن�ا بحاجة إىل مبلغ
يرتاوح ما بني  3إىل  4ماليني دوالر .يف ذلك الوقت ،مل تكن هناك الرشكات احلاضنة لألعامل،
ومرسعات األعامل ،واملس�تثمرون املمولون يكادون يكون�ون منعدمني يف املنطقة ،إىل جانب
ٍ
حينئذ
عدم توافر العديد من صناديق األموال التأسيسية بوجه عام ،مل يكن هناك عىل اإلطالق
من يمكنه حترير س�ند مايل بـمبلغ يرتاوح ما بني  3إىل  4ماليني دوالر .كانت احلقيقة الواقعة
ه�ي أن اإلي�رادات هي أفضل مصدر متوي�ل لنا؛ لذا ظللنا عالقني يف ذل�ك الوضع الذي كان
حيدد إمكانات نمونا إىل أن اس�تحوذ رشيكي احلايل يف رشكة فايث كابيتال ،حممد جعفر ،عىل
ومول الرشكة بمبالغ كبرية عىل مدار العامين التاليني ،متول ًيا منصب الرئيس
موق�ع طلباتَّ ،
التنفيذي ،يف الوقت الذي واصلت فيه أنا العمل بال أي صفة تنفيذية.

كيف متت صفقة التخارج لروكيت يف النهاية؟
عندما صارت املنافس�ة ضارية بش�كل بالغ عىل املس�توى اإلقليمي -خاصة مع عمليات
الدمج واالس�تحواذ -بدأنا نفكر يف خيارات التخارج من الرشكة لرشكة أكرب وأفضل متويلاً
يمكنه�ا أخذ م�ا بنيناه وتطوي�ره .وكان لرشيكي حمم�د دور فاعل يف صفق�ة التخارج لرشكة
روكيت إنرتنت األملانية بالغة النفوذ عام  2015مقابل  170مليون دوالر.
______

«عليك أن تستخدم مقاييس التطور السليمة عند شروعك في
التوس��ع ،فنس��بة التطور المبكر ال تعكس المس��توى الفعلي،
واحد في اليوم إلى طلبين
طلب
فإذا زاد معدل النمو لديك من
ٍ
ٍ
في اليوم ،واعتقدت أنك بذلك تنمو بنسبة  ،% 100فمن المؤكد
أنك مخطئ".
______
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نظرا لكوننا روا ًدا يف كل األس�واق التي عملنا فيها ،مل تكن تش�وب س�جالتنا
يف رأيي أنه ً
ش�ائبة؛ وذلك ألننا كنا نس�تثمر يف األش�خاص املناس�بني ،باإلضافة إىل أننا أسس�نا إجراءات
تشغيل قياسية ،وبنية حتتية مناسبة ،وقدمنا أفضل منتج ،بد ًءا من جتربة املستخدم وحتى خدمة
العملاء ،وكل ما يمكن أن خيطر عىل بالك؛ مما جعلنا نمثل فرصة جاذبة جدًّ ا لرشكة روكيت
إنرتن�ت .يف ذل�ك الوقت كان بإمكاين أن أعاهدك على أن «طلبات» منتج أفضل بعرش مرات
م�ن أي منص�ة طع�ام أخرى عىل مس�توى العامل؛ وكان ذلك الس�بب وراء اس�تحواذ روكيت
إنرتنت عىل طلبات بضعف متوسط القيمة التي تستحوذ هبا عىل رشكات مماثلة يف املنطقة.

لتوي رشكة دليفري هيرو  ،Delivery Heroوهي أه�م الرشكات التابعة
وق�د زرت ِّ
نجاحا بال ًغا يف جم�ال توصيل طلبات الطع�ام ،وتعمل يف 40
لروكي�ت إنرتن�ت ،والتي حتق�ق
ً
مؤخرا يف البورصة .بمجرد أن تطأ قدمك مكتبهم ترى عىل الفور ش�عار
دولة ،وقد أدرجت
ً
«طلبات» يف منتصف مقر االستقبال؛ مما يشعرك بالفخر.

ه��ل لديك أي نصائح س��ريعة ت��ود تقدميها ل��رواد األعمال وفقً ا خلربت��ك العملية
بهذا اجملال؟
لدي بعض النصائح الدقيقة التي أود أن أش�اركها مع رواد األعامل من منطلق خربتنا ،إذ
كثريا ما يغفله رواد األعامل؛ فضلاً عن النصيحة التقليدية األساسية بأمهية العمل
إن ما خربته ً
اجلاد ،والتعلم املستمر ،وعدم التخيل عن رؤيتك.
______

«إن فهم كيفية مالءمة ش��ركتك الناش��ئة لألس��واق األوس��ع
ً
نطاقا محوري لبناء ميزة تنافسية بارزة لشركتك .وينبغي عليك
جيدا ،وتفهم ما ال��ذي يميزك في أذهان
أن تع��رف منافس��يك
ً
العمالء ،فيم��ا يتعلق بالعالمة التجاري��ة ،والصورة الذهنية لدى
العم�لاء ،ومعروض��ك ،والخدمة ،والس��عر ،وما إل��ى ذلك؛ حتى
تتمكن من التفوق على منافسيك».
______

عليك أن تستخدم مقاييس التطور السليمة عند رشوعك يف التوسع ،فنسبة التطور املبكر
ٍ
ال تعك�س املس�توى الفعيل ،فإذا زاد معدل النمو لدي�ك من ٍ
واحد يف اليوم إىل طلبني يف
طلب
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اليوم ،واعتقدت أنك بذلك تنمو بنس�بة  ،% 100فمن املؤكد أنك خمطئ؛ فإن هذه النس�بة ال
مؤرشا عىل تط�ورك ،وال يعد هذا املعدل دليًل�اً عىل التطور املس�تقبيل بعيد املدى .يتعني
تع�د
ً
علي�ك كذلك أن تفهم اقتصادي�ات الوحدة اخلاصة بك ،والتي تش�كل أمهية حمورية لفهم ما
سيكون عليه عند التوسع ،كذلك يمدك بفهم جيد ملدى التأثري املبارش للنمو املتزايد عىل صايف
دخلك مع تطور نشاطك التجاري.
إن فهم كيفية مالءمة رشكتك الناش�ئة لألسواق األوس�ع نطا ًقا حموري لبناء ميزة تنافسية
ب�ارزة لرشكت�ك ،وينبغي عليك أن تعرف منافس�يك جيدً ا ،وتفهم ما ال�ذي يميزك يف أذهان
العملاء ،فيما يتعل�ق بالعالم�ة التجاري�ة ،والص�ورة الذهنية ل�دى العملاء ،ومعروضك،
واخلدمة ،والسعر ،وما إىل ذلك؛ حتى تتمكن من التفوق عىل منافسيك.
ادرس إضاف�ة مزي�د م�ن املنتجات واخلدمات لتلبي�ة مزيد من املطال�ب املتعلقة بالعمالء
والتي تكتشفها مع تطور النشاط التجاري .فهدفك النهائي ينبغي أن يكون تقديم جمموعة من
املنتجات واخلدمات املتعددة التي تنضوي حتت رؤية واحدة ،فعندما تلتزم بتقديم منتج واحد
لفرتة طويلة جدًّ ا ،فإنك تتعرض خلطورة فقدان حصتك بالس�وق .عليك أن تتطور وتتوس�ع
فيام تقدمه للسوق باستمرار خلدمة عمالئك بشكل أفضل.

ً
راس�خا بأن «طلبات» مس�اهم مبادر يف
علي�ك أن تكون رائدً ا جمتمع ًّيا؛ فنحن نؤمن إيامنًا
املجتم�ع .فعندم�ا توىل رشيكي ،حمم�د جعفر ،أمر إدارة األعامل يف «طلب�ات» يف عام ،2010
قدم عدة مبادرات مهمة من بينها ختصيص  % 1من إيراداتنا لصالح املجتمع .ومل تكن نس�بة
أيضا
الواح�د باملائ�ة ه�ذه تقترص عىل التربع�ات أو األعامل اخلريي�ة يف املجتمع ،وإنام تش�مل ً
التكنولوجيا والدعم التقني الذي نوفره للمجتمع.
أيضا واحد من األمور التي أحس�نَّا
أيضا توفري بيئة عمل مناس�بة؛ وأعتقد أن هذا ً
ينبغي ً
القيام هبا يف «طلبات»؛ إذ متكنا من تأسيس ثقافة جديرة بالثناء والتقدير ،حيث كانت األفكار
األكث�ر جدارة ه�ي التي تفوز ،على نقيض الثقاف�ة التقليدي�ة التي كانت تنتهجه�ا الرشكات
باملنطقة والتي كانت تأخذ دائماً بأفكار األفراد األكثر أقدمية.

ال تتب�ع أب�دً ا طر ًقا خمتزلة يف اإلجراءات القانونية؛ ألن ذلك سيتس�بب لك يف مش�كالت
مس�تقبلية ،وس�تتضاعف آثارها الس�لبية م�ع تطور رشكتك .فف�ي النهاية ،إما سيتس�بب لك
ذل�ك يف مش�كالت ،أو يزيد نس�بة املخاط�ر التي يتعرض هل�ا عملك ،أو يضر بتقييمك عند
رشوع املستثمرين يف االستثامر يف نشاطك التجاري؛ وهذا -لألسف -ما كان علينا أن نتعلمه
بالتجربة الصعبة.
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ما رأيك يف البيئة الريادية للشركات الناشئة يف الكويت؟
لق�د باتت الرشكات احلاضن�ة للرشكات الناش�ئة ومرسعات األعامل واملس�تثمرين أكثر
تواج�دً ا -إىل ح�د كبري -يف العامل العريب مم�ا كان عليه الوضع قبل عرش أو مخس عرشة س�نة.
فالي�وم صار بإمكان أي ش�خص عريب لدي�ه فكرة جيدة ومصادر مناس�بة أو مهارات لتطوير
ه�ذه الفكرة لتقديم منتج ما ،احلصول عىل العديد من الفرص لرعاية هذا النش�اط التجاري،
ولن يضطر إىل البدء يف شقة صغرية مثلام فعلنا مع طلبات قبل اثني عرش عا ًما.

أذك�ر أننا يف ع�ام  2012كنا نجمع متويلاً ملوقع «طلبات» ،فذهب�ت إىل احلكومة الكويتية
لط�رح فك�رة تأس�يس صن�دوق رأس مال اس�تثامري ،حي�ث قم�ت بإلقاء الض�وء عىل مجيع
العوائ�ق األساس�ية املوجودة يف منظومة ريادة األعامل ،ومدى أمهي�ة تواجد مثل هذا الكيان.
وق�د متكنت بالفعل من احلص�ول عىل موافقة احلكومة عىل تطوير مثل هذه اآللية للمس�اعدة
يف تأس�يس البيئة الريادية للرشكات الناش�ئة بالكويت ،إىل أن تم تأس�يس الصندوق الوطني
لتنمية املشاريع الصغرية ومتوسطة احلجم يف عام  ،2014والذي كان يعادل إدارة املرشوعات
صغيرة احلج�م ،SBA ،يف الوالي�ات املتحدة ،وهي مؤسس�ة خاصة باملرشوع�ات الصغرية
ومتوس�طة احلج�م ،إال أهن�ا تركز بش�كل خاص على منح الرتاخي�ص ،والتموي�ل ،وتطوير
األعامل ،والتدريب ،واحتضان رواد األعامل باملؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم يف مجيع
القطاع�ات .وقد انته�ى يب األمر بأن رصت أعتيل منصب نائب الرئي�س التنفيذي للصندوق
الوطني لتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم ،وهي وكالة معنية باملؤسسات الصغرية
واملتوسطة تبلغ قيمة رأس ماهلا  7مليارات دوالر.
______

ً
طرقا مختزل��ة في اإلج��راءات القانوني��ة؛ ألن ذلك
أب��دا
«ال تتب��ع ً
سيتس��بب لك في مش��كالت مس��تقبلية ،وس��تتضاعف آثارها
الس��لبية مع تطور ش��ركتك .فف��ي النهاية ،إما سيتس��بب لك
ذل��ك في مش��كالت ،أو يزيد نس��بة المخاطر الت��ي يتعرض لها
عملك ،أو يضر بتقييمك عند ش��روع المس��تثمرين في االستثمار
في نشاطك التجاري».
______

لق�د أمضينا العام ونصف العام األول يف االجتهاد يف وضع األس�اس للصندوق الوطني
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من حيث البنية التحتية لسياس�ات العمل ،واإلجراءات ،والروتني احلكومي الذي كنا بصدد
التغل�ب عليه ،ومرت هذه الفرتة بش�كل رسي�ع إىل أن وصلنا لع�ام  ،2017ذلك العام الذي
قمنا فيه بالتمويل الفعيل ملا يزيد عىل  240رشكة ناشئة بالكويت تعمل يف صناعات وجماالت
كثريا هنا يف الكويت.
خمتلفة ،كام قمنا ً
أيضا بتدريب  1800رائد أعامل؛ األمر الذي أفخر به ً

أدى وج�ود هذا الصندوق الوطن�ي بالكويت إىل إحداث تغيري إجيايب باملنطقة ،ومن جهة
أخ�رى كانت  % 90من القوى العاملة بالكويت تعمل لدى احلكومة؛ يف الوقت الذي كانت
متث�ل فيه البطالة قنبل�ة موقوتة .وهذا ال يقترص عىل الكويت فقط ،وإنام يش�مل املنطقة ككل.
تقدر املنطقة أن  % 70من تعداد السكان العاملني معينون يف احلكومة ،وأن  60%من الشباب
م�ا يزال�ون يطمحون إىل العمل ل�دى احلكومة ،لكن األمر املنذر باخلط�ر هو أن حوايل 60%
من التعداد الس�كاين للعامل العريب مل يبلغوا بعد س�ن الثالثني؛ مما يعني أن املنطقة تواجه حتد ًيا
هائلاً يف الوقت احلايل.

ما رأيك يف دور احلكومة يف تشجيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم؟
لدي؛ مما دفعني إىل بذل الكثري من الوقت يف البحث والعمل
حيتل هذا األمر مكانة خاصة ّ

عليه ،إىل جانب ما لدي من أفكار كثرية بشأنه ،تتمثل إحداها يف اعتقادي بأن دور احلكومات
يف العامل العريب يقترص عىل الرقابة عىل األنش�طة التجارية بدلاً من تش�غيلها؛ وهو الدور الذي

تضطلع به كثري من احلكومات اليوم يف املنطقة .وبالتايل ،ال بد أن تؤدي احلكومات دورها يف
دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم بالتعاون مع القطاع اخلاص.

ويف وص�ف جو لرينر عند طرحه لس�بب فش�ل األنظم�ة االقتصادية املتقدمة يف تأس�يس

منظومات لريادة األعامل يف كتابه املتميز «مش�وار األحالم املحطمة» :يكمن الس�بب الرئييس

دورا أنش�ط ،ومن ثم نق�ل البريوقراطي�ة إىل عامل ريادة
يف أن حكوم�ات تل�ك األنظم�ة تتوىل ً

األعامل ،يف حني أنه ينبغي عىل احلكومات عدم بس�ط س�يطرهتا عىل هذا األمر؛ حتى تفس�ح
جم�الاً ل�رواد األعامل للقي�ام بدورهم ،ويف الوقت نفس�ه ينبغ�ي عليها توفري اإلط�ار القانوين

املناسب لدعم بيئة أكثر مالءم ًة لالستثامر.

ورغ�م وج�ود العديد م�ن الربام�ج التطويرية للمؤسس�ات الصغرية واملتوس�طة احلجم

بش�كل ال يمكن إنكاره ،ف�إن العامل العريب يفتقر عىل املس�توى اإلقليمي إىل وجود فئة أصول
ً
رس�وخا .فمجال إدارة األصول يف الرشق األوس�ط وشامل إفريقيا
رأس مال اس�تثامري أكثر
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ستثمر أقل من املليار دوالر من هذه
يدير أموالاً ائتامنية تقدر بحوايل  73مليار دوالر ،يف حني ُي َ

األصول فعل ًّيا يف رأس املال االستثامري كفئة أصول .وعىل الرغم من ذلك ،ت َُصب اليوم كثري
من األموال اخلاصة مبارشة يف جمال التكنولوجيا والرشكات الناشئة باملنطقة ،فإن فئة األصول

تعاين بشدة من فقر التمويل.
وق�د اس�ت ِ
ُثمر مبل�غ يكاد يص�ل إىل امللي�ار دوالر يف الرشك�ات الناش�ئة اإلقليمية ،خالل

النص�ف األول م�ن ع�ام  ،2017وهن�اك اجتاه إجي�ايب لالس�تثامر يف فئة األصول ،غير أنه تم
ختصي�ص نس�بة كبرية من هذا املبلغ بش�كل مبارش لالس�تثامر يف الرشكات الناش�ئة ،بدلاً من
اس�تثامره يف إدارة أص�ول أكثر تنظيماً وهيكلي�ة أو فئة أصول رأس املال االس�تثامري .وبالتايل
يتعني عىل احلكومات والصناديق السيادية النظر إىل فئة األصول هذه من منظور جتاري ،بدلاً

من االعتامد فقط عىل األموال التنموية التي تنفق بس�خاء عىل املؤسس�ات الصغرية واملتوسطة
احلجم دون توفري فرص عمل كثرية.

أيضا على اجلهات التنظيمي�ة املرصفية والبن�وك املركزية حتديث أطره�ا التنظيمية
يتعين ً
لتش�مل جمتمع ريادة األعامل واملؤسسات الصغرية واملتوس�طة التقليدية إىل حد أكرب مما تفعل
اليوم .ومن أفضل األمثلة التي أعتقد أنه بإمكاين إبرازها هو الدور الذي قام به البنك املركزي
اللبن�اين م�ن خالل التعميم  ،331حيث أدى ذلك إىل إتاحة إعادة اس�تثامر حجم اس�تثامرات
يقدر بـ 500مليون دوالر يف فئة أصول رأس املال االستثامري.

ما دور التعليم يف تطوير رواد األعمال؟
يرتكز التعليم يف منطقتنا بش�كل كبري عىل الكتب الدراسية ،يف حني أننا بحاجة إىل ختريج
أشخاصا متفوقني يف املناهج الدراسية النظرية؛
أشخاص ذوي معارف تطبيقية أكثر مما نحتاج
ً
لذلك فأنا أعتقد أن العقلية الريادية يتعني أن تتعلم عرب االنخراط يف وقت مبكر يف أنش�طة ال
صفية يقدمها األساتذة يف الكلية.

نح�ن بحاج�ة إىل تبني فك�رة التعلم الذي هيدف إىل خلق مس�تقبل أفضل للف�رد ،التعلم
هبدف احلصول عىل وظيفة .وينبغي أن حيدث هذا التحول األسايس يف أسلوب التفكري لدى
كل م�ن املعلمني والطالب .كام أعتقد أن دراس�ة الش�باب لقصص نج�اح -مثل قصة نجاح
موق�ع طلبات ،وغريها من املش�اريع األكرب -س�تؤثر يف كثري م�ن رواد األعامل الطموحني يف
منطقتنا وتلهمهم؛ وذلك ألهنا أمثلة عىل مرشوعات نشأت وتطورت حمل ًّيا بسواعد أشخاص
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ينح�درون م�ن نفس اخللفي�ة الثقافية ،وأغلبهم من ج�ذور متواضعة ،لكنه�م نجحوا يف بناء
ٍ
رصوح عظيمة.

مباذا عملت بعد إنهاء العمل مبوقع طلبات؟
بع�د إمت�ام صفقة بيع طلبات ع�ام  ،2015بدأت أنا ورشيكي ،حممد جعفر ،االس�تثامر يف
رواد األعامل والرشكات الناشئة التقنية .واليوم أنا مستثمر يف حوايل ست رشكات ناشئة ،إىل
جانب مشاركتي يف العديد من املبادرات الريادية باملنطقة .ويف عام  2017أسسنا رشكة فايث
كابيتال؛ وهي رشكة رأس مال استثامري تركز عىل متويل املراحل التأسيسية للرشكات الناشئة
التقني�ة يف منطقة اخلليج العريب .إذن ،فإن اهتاممايت -بوجه عام -قد تطورت إىل املس�اعدة يف
تنمية منظمة الرشكات الناشئة هنا يف الكويت ،وعىل مستوى املنطقة إن شاء اهلل.

21

البسوني
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مؤسس�ة لرشكة وايز تو كاب ،التي تقع يف الدار البيضاء باملغرب،
نعمة البس�وين؛ رشيكة ِّ
وه�ي أول س�وق جتارية للتب�ادل التجاري بني الرشك�ات تركز عىل األس�واق اإلفريقية .وقد
عملت نعمة يف برايس ووترهاوس كوبرز يف فريق تقييم األس�واق وأس�واق الطاقة يف لندن.
كما حصل�ت عىل درجتي ماجس�تري من كلية لن�دن لالقتصاد إحدامها يف العالق�ات الدولية،
واألخ�رى يف علوم اختاذ القرار ،باإلضاف�ة إىل حصوهلا عىل بكالوريوس مزدوج يف االقتصاد
والعلوم السياس�ية من جامعة ش�يفيلد يف اململكة املتحدة ،باإلضافة إىل حصوهلا عىل ش�هادة
حملل مايل معتمد.
______

حدثينا قليلاً عن نشأتك.
ولدت ونش�أت يف الدار البيضاء باملغرب ،وذهبت إىل مدرس�ة الدار البيضاء األمريكية،
لدي
وهي مدرس�ة دولية ،حيث كانت نس�بة الطالب األجانب بفصلنا تبلغ % 50؛ مما شكل َّ
منظورا عامل ًّيا منذ سن مبكرة كان له تأثري عىل رؤيتي للعامل.
ً

والدي ومها
وق�د ك�ان لنش�أيت باملغرب تأثير بارز عىل حي�ايت الش�خصية؛ إذ كن�ت أرى
َّ
يؤسس�ان نش�اطهام التجاري من الصفر ،ويطورانه حتى ينجح .وكانت والديت هي قدويت؛ إذ
مل متنعها مسئوليتها عن األرسة من أن تصري رائدة أعامل ناجحة؛ األمر الذي كان له بالغ األثر
على طموحايت الش�خصية ،فقد تولدت لدي رغبة منذ مرحل�ة مبكرة من عمري يف أن يكون
نظرا ألنن�ي كنت أريد أن أبدأ جتربة
يل عم�ل خ�اص ،مل أرغب أبدً ا يف العمل يف رشكة العائلة ً
جديدة يف تأسيس عميل اخلاص اعتام ًدا عىل نفيس :فأتوىل بنفيس بنـاءه وتنميته وتطـويره.

ظللت أدرس يف مدرسة الدار البيضاء األمريكية حتى سافرت إىل اململكة املتحدة ،حيث
التحقت بجامعة ش�يفيلد للسياسة واالقتصاد خالل عام  ،2002ثم ذهبت بعد ذلك إىل كلية
لندن لالقتصاد التي حصلت فيها عىل درجتي ماجس�تري يف العالقات الدولية وعلوم القرار،
والتحقت بعد خترجي بمؤسس�ة برايس ووتر هاوس كوبرز يف فريق تقييم األسواق وأسواق
الطاقة بلندن ،إىل جانب كوين حمللاً مال ًّيا معتمدً ا.

ويف إح�دى مهام�ي األوىل ذهبت إىل كيب تاون بجنوب إفريقيا ،حيث أمضيت ما يقرب
من الستة أشهر خالل عميل بإحدى أكرب رشكات الطاقة عىل مستوى القارة .يف الوقت نفسه
ٍ
بمزيد من العملية.
كنت أتطلع إىل االعتامد عىل نفيس يف إنجاز يشء ما يتسم
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كان أحد األصدقاء يف لندن يرشع يف مبارشة نش�اط جتاري ،وكان يبحث عن مصدر لزيت
الطهي املس�تعمل ،حيث كان خيطط الس�تخدام زيت الطهي املس�تعمل كوقود لرشكة سيارات
أجرة صديقة للبيئة كان يقوم بتأسيسها ،وكان عىل علم بخربيت يف مشاريع الطاقة ،وكان هذا هو
ٍ
مصدر للطاقة.
سبب تفكريه يف اللجوء إ ّيل وسؤايل عام إذا كان بإمكاين مساعدته يف العثور عىل

نظرا لش�بكة عالقايت هناك ،رغم أن النشاط
واصلت البحث عن فرص يف شمال إفريقيا؛ ً
التج�اري لصديق�ي مل حيالفه التوفيق يف النهاية ،فقد اس�تغللت هذه الش�بكة لغايايت اخلاصة،
وواصلت البحث عن مشترين آخرين من مجيع أنحاء االحتاد األورويب .ومل يمر وقت طويل
املورد
حتى اندلعت ثورات الربيع العريب ،و ُأغلقت عديد من املصانع يف مرص ،بام فيها مصنع ِّ
ال�ذي أتعام�ل معه ،وعىل الرغم من هذه البداية املضطربة ،فإنني واصلت العمل بالتجارة إىل
جانب عميل برشكة برايس ووتر هاوس.

لدي أي استراتيجية أو رؤية حمددة ،إذ كنت
لق�د ب�دأت العمل يف التجارة دون أن يكون َّ
أعتمد عىل االس�تفادة من الفرص وحس�ب؛ مما جعلني أتاجر يف مجيع أنواع املنتجات بالعديد
من األس�واق .ويف عام  2011أتيحت يل الفرصة لتصدير األس�منت من تركيا لـغينيا؛ لذلك
قررت الذهاب إىل كوناكري وأقمت هناك أربعة أيام لدراس�ة هذه الفرصة .وقد غريت هذه
الرحل�ة جمرى حي�ايت بالكامل ،حتى إنني مكث�ت هناك ملدة ثامنية أش�هر .وخالل تلك الفرتة
رأيت الفرص اهلائلة التي متوج هبا هذه القارة.

ِ
توصلت إىل فكرة تأسيس وايز تو كاب؟
كيف
برشيكي االثنني يف تأس�يس وايز تو كاب ،فقد عملنا م ًعا
أيضا
التقيت خالل تلك الفرتة ً
َّ
يف تقديم بعض املشورات لرشكات مغربية تتطلع إىل التوسع يف منطقة غرب إفريقيا؛ ثم قررنا
تأسيس رشكة جتارية ،خاصة بأعامل االسترياد والتصدير .كان ذلك عام  ،2014مل تكن لدينا
وقتها رؤية تتعلق بتأس�يس س�وق إلكرتوني�ة ،إذ مل نكن نركز إال على املوردين املغاربة الذين
يبيع�ون لغرب إفريقي�ا .وكانت بدايتنا الفعلية م�ع الرسدين ا ُملع َّلب ،أحد املنتجات الرئيس�ية
الت�ي اش�تهرت هبا املغرب عىل مس�توى املنطقة .وكان ذل�ك أول مواجهة فعلي�ة لنا ،كتجار،
م�ع كاف�ة أنواع التحدي�ات .كانت املنطق�ة زاخرة بعديد م�ن الصعوبات التي ك�ان املوردون
ٍ
حلول هلا باس�تمرار ،بد ًءا من التحقق من الطرف املقابل،
واملشترون يف املنطقة حياولون إجياد
إىل التأك�د من أمان املدفوعات ،وحتى العثور عىل أس�عار تنافس�ية بش�كل فعيل .كانت هناك
قائم�ة طويل�ة من الصعوب�ات التي يواجهها كل من املوردين واملشترين ،بل ك�ان األمر أكثر
صعوبة بالنسبة للمشرتين.
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وق�د واجهن�ا كل هذه التحدي�ات منذ أول صفقة لن�ا ،وحينها توصلنا إىل فكرة تأس�يس
س�وق إلكرتونية تستهدف تسهيل إجراء األعامل بني املؤسس�ات التجارية يف إفريقيا .وهكذا
ٍ
مشتر للرسدين املعل�ب ،فيطلب منَّا
ب�دأت الرؤي�ة األصلي�ة تتكون لدينا .فق�د كنا نعثر عىل
املكرون�ة اإلس�باجيتي ،ثم زيت النخي�ل ،وغريها من املنتج�ات؛ مما جعلنا نفكر يف تأس�يس
س�وق جتارية للتغلب عىل التحدي املس�تمر املتمثل يف وصول املشرتين للموردين ،وكنا نعترب
أنفس�نا يف البداية جمرد منس�قني لعملية توصيل املشرتين باملوردين ،لكننا أدركنا أن دورنا أكرب
من ذلك بمراحل.

فقد أدركنا أنه يتعني علينا تأس�يس منظومة تش�مل جمموعة متنوعة من اخلدمات التي من
ش�أهنا أن تيِّس�رِّ التج�ارة؛ لذلك بخالف مس�ئوليتنا ع�ن التوفيق ما بني املشترين واملوردين،
ك�ان علينا أن نكتش�ف مجيع اجلوان�ب التي تنطوي عليه�ا عملية التجارة ،ب�د ًءا من التحقق،
إىل املس�اعدة يف اجلوانب التش�غيلية للمعاملة من ناحية اخلدمات اللوجستية ،وحتى التمويل
أيضا حاجتنا
والبي�ع وغريها م�ن األمور التي تنطوي عليها عملية التجارة .كما أدركنا حينها ً
الس�تخدام التكنولوجيا إىل جانب احتياجنا للمزيد من املوارد ،سواء البرشية أو املادية؛ حتى
نتمكن من حتقيق أقىص استفادة من هذه الفرصة؛ لذلك قررنا احلصول عىل متويل.

يف البداي�ة ،فكرن�ا يف مجع التمويل من مس�تثمرين مغاربة ،إال أن منظوم�ة العمل هناك مل
تك�ن جاهزة بالفعل ملس�اندة رشكة ناش�ئة تقني�ة كرشكتنا ،من ناحية مع�دل املخاطر املعرضة
هل�ا .بدا ذلك جل ًّيا يف عقلية املس�تثمرين الذين التقينا هبم؛ لذل�ك قررنا أن نجمع التمويل من
اخلارج ،وقمنا بتقديم طلب إىل مؤسس�ة واي كومبيناتر يف س�ان فرانسيس�كو ،وهي مؤسسة
أمريكي�ة رائ�دة يف ترسيع الرشكات الناش�ئة ،ث�م متكنا من التعاق�د الفعيل معه�ا يف بداية عام
 .2017ذهبنا إىل سان فرانسيسكو وقضينا هناك أربعة أشهر ،وخضنا جتربة مجع متويل رائعة.
لقد كنا حمظوظني للعثور عىل مثل هذه املؤسس�ة ،فقد كان لدهيم إيامن وثقة بأمهية فكرتنا ،إىل
جان�ب إعجاهبم برؤيتنا ،واألهم من ذلك أهنم متوافقون مع إطارنا الزمني .فقد تفهموا متا ًما
أن ما نحاول القيام به عملية بعيدة املدى .فمحاولة تغيري صناعة وطريقة التجارة عرب احلدود
ال يمكن أن تتم ما بني عشية وضحاها ،وبالتايل كانوا متفقني متا ًما مع املنهجية التي كنا نتبعها
إلمتام األمور .وانتهى بنا األمر إىل احلصول عىل مبلغ يقدر بـ  3ماليني دوالر من مؤسسة واي
كومبيناتر منذ ثامنية أشهر ،والعودة إىل املغرب لالستمرار يف متابعة التقدم.
عدنا إىل املغرب يف ش�هر إبريل ،وبدأنا يف التوس�ع منذ ذلك احلني .فقمنا بتأس�يس فريق،
وأسس�نا مكت ًبا جديدً ا يف كوتونو ،إىل جانب تأسيس�نا لكيان يف لن�دن ،ووجهنا اهتاممنا آنذاك
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لالس�تمرار يف حتسين املنتج وتوس�يع تواجدنا عىل املس�توى املحيل .إهنا رحلة شيقة لنا مجي ًعا
حتى اآلن :عاما التأسيس السابقان وهذا العام الذي نقضيه يف التوسع.

هال أخربتنا بالتفصيل عن مشكالت املستهلك التي يحاول متجر وايز تو كاب حلها؟
إن أهم مشكلة نحاول حلها هي تسهيل التجارة بني الرشكات اإلفريقية لكي تتمكن من

البيع والرشاء بش�كل آمن .وبالتايل فإننا ،بش�كل أس�ايس ،نحاول بناء منصة موثوقة تستطيع
الرشكات اإلفريقية البيع والرشاء عربها بشكل يسري.

عندم�ا بدأن�ا العمل يف التجارة بأنفس�نا ،واجهن�ا مجيع صور التحدي�ات ،كام ذكرت ،من

االس�ترياد والتصدير عرب موردين غري موثوقني ،إىل ارتفاع أس�عار األدوات املالية ،إىل العجز

يف خيارات التأمني ،وحينها أدركنا أن أمامنا فرصة.

عىل سبيل املثال ،أحيانًا عند حماولتك العثور عىل مشرتين ،ربام يكون هناك شخص يتصل

ب�ك يوم ًّي�ا يف كل األوق�ات ،ثم تكتش�ف ،بعد مرور أس�بوعني مثلاً  ،أن ش�ي ًئا مل حيدث ،وأن

وقتك ضاع هبا ًء طوال هذه الفرتة؛ األمر الذي حيدث باملثل مع املوردين ،عندما حتاول العثور

على موردي�ن موثوقين ،يف الوقت ال�ذي ال تعلم فيه حت�ى كيف تبدأ يف البح�ث عنهم؛ هل
يمكنك البحث عىل جوجل بكتابة مجلة «موردو زيت النخيل»؟

وعلى ه�ذا النحو أصابنا اإلحب�اط؛ فكيف لنا أن نعثر عىل موردي�ن ثقات؟ وكيف لنا أن

نعثر عىل مشرتين ثقات؟ وحني جتد املشرتين ،جتدهم عاجزين عن تدبري املبالغ املطلوبة بسبب
ارتفاع األسعار التي تفرضها البنوك املحلية عىل التجار .فمن ناحية ،جتد أنك تواجه مجيع هذه

التحدي�ات بالصناع�ة وحتاول أن حتلها ،ومن ناحية أخرى ،حتاول أن تقوم هبذا األمر بش�كل
إلكتروين ،يف الوق�ت الذي ما يزال فيه العديد من كبار التجار وعمليات التداول التقليدية ال

يستخدمون اإلنرتنت؛ لذلك كان علينا أن نسأل أنفسنا« :كيف يمكننا سد مثل هذه الفجوة؟

كي�ف يمكننا جذب هذه التج�ارة احلدودية إىل العامل الرقمي ،بنحو خيل�ق مزيدً ا من الثقة بني
األط�راف التجاريين داخ�ل املنظومة؟» ،ه�ذا ما كنا نرك�ز عليه .وبالتايل فنح�ن نركز عىل ما
يمكننا القيام به إلبداء الطريقة التي يدير هبا التجار أنشطتهم التجارية بالفعل ،مع إجياد طريقة

للقيام هبا بنحو أكثر كفاءة وأمانًا وشفافية إىل حد كبري.
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ما املنهجية التي يعمل بها وايز تو كاب؟
يركز سوق وايز تو كاب عىل احلركة التجارية إىل داخل إفريقيا أو إىل خارج أو بني الدول
اإلفريقية؛ أي التدفق التجاري من وإىل إفريقيا وبداخلها .كنا نركز يف البداية عىل غرب إفريقيا
وعلى املنتج�ات الغذائية ،خاص ًة تل�ك املنتجات التي يرتف�ع معدل تكرار رشائه�ا ،مثل تلك
األشياء التي تتمثل يف الطعام املعلب ،واملكرونة ،واألرز ،والزيت ،والسكر .يف الوقت احلايل،
بدأن�ا التوس�ع بالعم�ل يف صناع�ات أخرى ،وبالت�ايل فإننا نوج�ه اهتامماتنا وف ًق�ا الحتياجات
املستهلكني .بعد ذلك بدأنا الرتكيز عىل منتجات مواد البناء واملنتجات االستهالكية ،إىل جانب
السلع ذات معدالت الطلب املحدودة مثل :حفاضات األطفال ،واملنظفات.

وفيما يتعل�ق بمواصف�ات املوردين ،فإنن�ا نتعامل مع مزي�ج جيد من املوردين متوس�طي
وكبيري احلج�م مم�ن يتطلع�ون لالس�تثامر يف األس�واق اإلفريقي�ة ،وإىل ف�رص للمزي�د من
التوس�عات والنمو ،أما بالنس�بة للمشرتين فإن نشاطنا خمصص باألساس للرشكات الصغرية
واملتوس�طة احلج�م ،إذ إن منصتن�ا متوافقة ج�دًّ ا مع الرشك�ات الصغرية واملتوس�طة احلجم،
نظرا ألهنا عاد ًة ما ال متلك مقرات أو أقسام مشرتيات ،أو حتى مسئويل
وكيفية تلبية متطلباهتا؛ ً
اس�ترياد؛ مما دفعنا إىل دخول ذلك املجال للمس�اعدة يف حل هذه املش�كلة .وال ش�ك أن هذه
الرشكات قد استوردت بضائع من قبل ،وإال ملا متكنت من جلب البضائع.
ونحن نحصل عىل عمولة إحالة عىل كل معاملة؛ وبذلك فإن مصاحلنا تتوافق مع كل من
املشترين واملوردين .إذ إننا كنا نقوم بتحديد عمولتنا بحس�ب وح�دة املنتج وليس فئته؛ لكي
يتم استيعاب كافة أنواع املنتجات واملواقف.

ِ
متكنت من التغلب عليها؟
ما التحديات التي واجهتِها وكيف
عندم�ا نتطرق للحديث ع�ن التحديات ،فإن التحديات لطاملا كان�ت وما تزال موجودة؛
نظ�را ألننا نحاول حل مش�كلة معق�دة ،إال أنني أعتقد أن مفتاح مواجه�ة هذه التحديات هو
ً
وض�ع األمور يف نصاهبا ،من ناحية احتياجات املس�تخدم ،وأفضل الطرق التي يمكننا تلبيتها
هبا.

هبذه الطريقة« :إننا بحاجة إىل إنش�اء منصة متكاملة بنس�بة % 100

إذن ،نح�ن نفكر دائماً
أيضا إىل التفكر بإمعان فيام يريده املس�تخدمون ،كيفية تواصل املشترين الذين
 ،إال أننا بحاجة ً
نتعامل معهم ،أسلوب التواصل الذي يفضلونه ،وما نوع املنصة التي يفضلوهنا؟» هذه وغريها
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من األس�ئلة التي نطرحها عىل أنفس�نا باس�تمرار لكي نتمكن من التغلب عىل التحديات التي
نواجهها بشكل يومي.

أم�ا حماول�ة مجع متويل من املغ�رب ،فقد كانت جتربة غاي�ة يف اإلحباط .فت�ارة نتعامل مع
مس�تثمرين متطلبني إىل حد بالغ؛ وتارة نلتقي مس�تثمرين يري�دون احلصول عىل حصة كبرية
م�ن الرشك�ة مقاب�ل اس�تثامر ضئيل .أم�ا الدرس ال�ذي تعلمت�ه من ذل�ك فهو أن�ك -كرائد
أعمال -علي�ك أال تقبل أب�دً ا ب�أي يشء ال يتوافق مع ما تري�د ،مهام كان ذلك اليشء؛ س�واء
أكان مستثمرين ،مستشارين ،أو شبكات ،فعليك أن تفكر دائماً عىل نطاق عاملي ،وأن تواصل
الس�عي للوصول إىل ما تريد .وهذا ما دفعنا إىل الذهاب إىل الواليات املتحدة األمريكية بح ًثا
عن متويل هناك ،األمر الذي تم عىل نحو جيد مع مؤسسة واي كومبيناتور ،فإن مل نفعل ذلك،
فال شك يف أننا كنا سنهدر املزيد من الوقت باملغرب ،دون أن نتمكن من العثور عىل املستثمر
املناسب وال صفقة هبيكل مناسب ،ما مل نقرر البحث خارج املغرب.
دائما م�ا يعتقد املرء أنه بمجرد الوصول إىل هذه املرحلة أو تلك ،فإن األمور ستسير عىل
نحو أيرس ،لكن ذلك ال حيدث .فبنحو أو بآخر خالل تقدمك ،أو توسعك ،أو نموك ،ستواجه
حتدي�ات جدي�دة .فالواقع هو أن كل مرحلة جديدة من الرشكة هل�ا حتدياهتا اخلاصة؛ وهذا ما
يضفي عنرص التش�ويق عىل هذه الرحلة .وعليه فإن الوس�يلة الرئيسية ملواجهة التحديات هي
حتسني قدرتك عىل اختاذ القرار ،وتقسيم كل مشكلة تواجهك إىل عنارص يمكن التعامل معها
وفصلها والعمل عىل حلها.
كثريا
ومن األمور الشيقة بالنسبة لنا معايشة مراحل تقدم نشاطنا التجاري وتطوره؛ أن نرى ً
من األشياء التي وضعناها عىل الورق حتت بند الرؤية واألهداف تتحقق بنحو ُم ٍ
رض جدًّ ا لنا.

حدثينا عن املشكالت التي واجهتِها يف مسرية تطويرك للسوق التجاري عرب احلدود.
إن التحدي�ات الت�ي كن�ا نواجهها كانت فري�دة وأكثر تعقي�دً ا وذات طبيع�ة دولية؛ إذ إن
األمر بالنس�بة إلينا ليس جمرد إرس�ال يشء لعميل يقطن عىل بعد بنايتني منَّا ،فندفعه إىل العودة
إلين�ا مرة أخرى ،كام هو احلال مع خدمات التجارة اإللكرتونية املحلية التي تتم بني املؤسس�ة
والعميل .فبالنسبة إلينا ،ينتهي األمر بمغادرة احلاوية من امليناء.
فهن�اك جمموع�ة أخرى من التحدي�ات التي قد تواجهه�ا والتي ال يشترط بالرضورة أن
توج�د يف األس�واق األكث�ر تقد ًما .فنح�ن نعتزم إحداث حت�ول يف نمط التفكري هب�ذا الصدد،
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من خالل تأسيس منصة جتارية يمكنها سد هذه الفجوة ،حيث يتمثل هدفنا يف توفري التعامل
اآلمن ملوردينا ،مع إبقاء التكلفة زهيدة قدر اإلمكان بالنسبة للمشرتين.

جي�ب علين�ا أن نؤ ِّمن كال الطرفني من املخاطر؛ مما دفعن�ا إىل إضافة خدمات جديدة ،مثل
التأمين ،ال�ذي يتيح لن�ا إمكانية تأمين كال الطرفني أثناء إج�راء املعامل�ة التجارية .ومن بني
األش�ياء األخ�رى التي نق�وم هبا تطوير عملي�ة التحقق من أهلية وصالحي�ة كال الطرفني؛ مما
يتي�ح لنا إمكاني�ة التحقق من أهلية وصالحية الطرفني بش�كل أفضل .فمن ش�أن ذلك زيادة
الثقة يف منصتنا .يف الوقت ذاته ،س�نعمل الح ًقا عىل حتسين كل يشء آخر ،بد ًءا من اخلدمات
اللوجيستية وحتى األدوات واجلوانب األخرى ،وذلك ما إن نحل املعضالت األساسية.

ما وجهة نظرك فيما يخص العثور على شريك للنشاط التجاري والعمل معه؟
هن�اك العديد من امل�دارس الفكرية التي تتعلق بأمر الرشاك�ات ،ومن خالل خربيت ،كان
من املهم جدًّ ا يل وجود صداقة قوية جتمعني برشكائي املؤسسني من قبل أن نفكر يف العمل م ًعا
بوق�ت طويل .وكانوا هم نفس األصدقاء الذين كنت أس�تطيع اخل�روج معهم ،وقضاء وقت
لطيف معهم ،واالنس�جام معهم .فلطاملا كانت هناك حالة انس�جام بيننا منذ البداية؛ وبالتايل
ك�ان األمر يقترص عىل مس�ألة التأك�د من توافق رؤانا وتش�ابه طموحاتنا ،وه�ذا أمر حموري.
فكيف لنشاط جتاري أن ينجح يف ظل وجود خالف عىل الرؤية والطموح بني املؤسسني ،مهام
كانت قوة العالقة بينهم عىل املستوى الشخيص أو عىل مستوى الصداقة؛ إذ جيب أن تكافحوا
م ًع�ا لتحقيق نفس الرؤية .كذلك إذا كان هناك -عىل س�بيل املث�ال -رشيك لديه طموح كبري
ٍ
طموح حمدود ،فس�وف يصعب عليهام العمل م ًعا ،وبالتايل ال بد من أن يكون هناك
وآخر ذو
تكافؤ يف الطموح وااللتزام بني الرشكاء.
______

ج��دا ل��ي وج��ود صداق��ة قوي��ة تجمعني
««كان م��ن المه��م
ًّ
معا بوقت
بش��ركائي المؤسسين من قبل أن نفكر في العمل ً
طويل .وكانوا هم نفس األصدقاء الذين كنت أستطيع الخروج
معه��م ،وقضاء وق��ت لطيف معه��م ،واالنس��جام معهم.
فلطالما كانت هناك حالة انس��جام بيننا من��ذ البداية؛ وبالتالي
كان األمر يقتصر على مسألة التأكد من توافق رؤانا».
______

ّ
نعمة البسوني

329

أما الس�بب اآلخر ألمهية الصداقة بيني وبني رشكائي املؤسسني فهو أن املرء يمر بتقلبات

ش�عورية كثرية خالل إدارة الرشكة الناشئة؛ فرحلة الرشكة الناشئة تنطوي عىل حلظات نجاح
وحلظات إخفاق؛ وفرحة وإحباط ،وإنجازات وانتكاس�ات ،إىل آخره؛ ولذلك ،عندما يكون

لديك مؤسسون مشاركون أو رشكاء يمكنك االعتامد عليهم ،فسوف تعتمدون بعضكم عىل

بعض يف النهوض مرة أخرى بعد كل انتكاسة ،والعكس بالعكس.

أيضا أن يكون لدى رشكتك أدوار ومس�ئوليات حمددة وهيكل مؤسسي سليم .كام
ينبغي ً

أيضا التأكد من عدم تداخل املهام يف الرشكة ،خاصة أن األمور تصري أكثر تعقيدً ا
جيب عليك ً
مع نمو الرشكة ،فعىل سبيل املثال ،بالنسبة لرشكتنا ،كنت أتوىل أنا أمر االسرتاتيجية ،والرؤية،

والتوظي�ف وغريها من األمور اخلاصة بالرشكة ،يف حني كان املدير التنفيذي للعمليات لدينا
يت�وىل مس�ئولية العملي�ات التجارية اخلاصة بنا ،وإنش�اء مكات�ب حملية ،إىل جان�ب املبيعات

مديرا تنفيذ ًّيا تقن ًّيا يتوىل مس�ئولية اإلرشاف عىل املنصة،
وتطوي�ر األعامل ،كام أن لدينا كذلك ً
وتطوير املنتجات ،ومجيع األمور التكنولوجية املتضمنة خالهلا ،فضلاً عن املدير املس�ئول عن

املنص�ة ونمو النش�اط التجاري والذي يتوىل مس�ئولية الرتكيز عىل مجي�ع جمريات األمور بام يف

ذلك التس�ويق ،والنمو ،ودمج املامرس�ات التجارية التقليدية مع غريها من احللول التي تتسم

بكوهنا أكثر كفاءة وقابلية للتطوير.

وبالتايل ،فإن املهم بالنسبة إلينا أن يكون لدينا أدوار ومسئوليات خمتلفة ،وكذلك من املهم

فكري بيننا .فمن السهل أن ينشغل كل فرد بعمله اليومي ويفقدوا
وجود تواصل جيد وتناغم
ّ
التواص�ل بعضه�م مع بع�ض؛ لذلك من املهم أن يت�م حتديد وقت ،عىل األقل مرة أس�بوع ًّيا،

للجل�وس م ًعا ملناقش�ة الوضع الذي وصل إليه كل منّا ،واملش�كالت الت�ي نواجهها ،والتأكد
من أننا مجي ًعا عىل وفاق.

______

«لق��د تمكنا من تعيي��ن أفضل الموظفين حي��ن علمنا بالضبط
أنماط األش��خاص الذين كنا نس��عى لتوظيفهم .فكلما كنت
تحديدا للمواصفات التي تريدها لكل منصب زادت فاعلية
أكثر
ً
عملية التوظيف».
______
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اذكري لنا بعض أفضل املمارسات فيما يتعلق بالتوظيف وبناء فريق العمل.
لقد متكنا من تعيني أفضل املوظفني حني علمنا بالضبط أنامط األشخاص الذين كنا نسعى
لتوظيفهم .فكلام كنت أكثر حتديدً ا للمواصفات التي تريدها لكل منصب ،زادت فاعلية عملية
التوظي�ف .كما أنني أعتقد أنه ليس هناك حرج ل�دى رواد األعامل يف أن يقوموا بإقناع الناس
بااللتحاق برشكتهم الناش�ئة .ال ش�ك أنك عندما تطلب من ش�خص ما االلتحاق برشكتك
الناش�ئة ،فأن�ت بذل�ك تطل�ب منه تغيير حياته وكل م�ا يقوم ب�ه ،وهو طلب ليس باليسير.
وبالتايل ،تتمثل الرؤية املتبلورة التي توصلت هلا من واقع خربيت يف احلرص عىل رشح رؤيتك
تس�وق
جي�دً ا وأن تصوغ قص ًة توضح جوهر نش�اطك التجاري وما حتاول حتقيقه .عليك أن ِّ
حللمك ،إن جاز التعبري.
أيضا أن تتحىل بالشفافية فيام خيص مقدار العمل واملجهود املطلوب للوظيفة؛
جيب عليك ً
وذلك لتتأكد من تعيينك للش�خص املناس�ب ح ًّقا للوظيفة .وهذا األمر بالغ األمهية عىل وجه
اخلص�وص يف أوىل مراحل تأس�يس رشكتك؛ أي خلال مرحلة بناء فريق العمل األس�ايس؛
نظرا ألن أفراد فريق العمل األسايس
لذلك جيب أن يكون كل شخص يف املكان الذي يناسبه؛ ً
هؤالء س�يكونون مديري الرشكة يف املس�تقبل مع تطور الرشكة وتوسعها؛ األمر الذي ينطبق
أيضا.
عىل الرشكاء ً

كام نحاول خلق بيئة عمل مرحة؛ فننظم -عىل س�بيل املثال -العديد من األنشطة اجلامعية
نظرا ألمهيتها يف توثيق الروابط بني أعضاء فريق العمل .ففي النهاية ،ربام يكون
واالجتامعية؛ ً
الوق�ت ال�ذي يقضيه أفراد فري�ق العمل م ًعا أطول من الوقت ال�ذي يقضونه مع عائالهتم يف
املن�زل؛ لذلك ،إذا ش�عروا بأن الرشكة منزهلم الث�اين -بطريقة أو بأخرى -فإن هذا األمر يزيد
من محاسهم وإخالصهم والتزامهم؛ مما يمكن الرشكة من العمل بشكل أفضل وأيرس.

وأخيرا ،ينبغ�ي أن يك�ون التوظي�ف عملية مس�تمرة ،بحيث تك�ون لديك قائم�ة ممتلئة
ً
باملرش�حني املس�تعدين للعمل لديك وقتام حتتاج هلم؛ مما يغنيك عن القلق بش�أن ترك أي فرد
م�ن فريق العمل للرشكة ،واملخاطرة بالترسع يف ضم أش�خاص لفري�ق العمل ،أو اختيارهم
بشكل عشوائي.

مباذا تنصحني رواد األعمال فيما يتعلق بجمع التمويل وجذب املستثمرين؟
أعتقد أن هذا األمر يعتمد عىل جمال نشاط العمل اخلاص بك ،ونوع الرشكة الناشئة التي
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تريد تأسيس�ها ،إىل جانب أمهية إدراك أن مجع التمويل ال يؤدي بالرضورة إىل نجاح نش�اطك
التجاري؛ بل إنه جمرد وس�يلة لتحقيق غاية .أعتقد أن هناك الكثري من رواد األعامل يقعون يف
خطأ اعتبار مجع التمويل غاية يف حد ذاته ،وليس جمرد حجر أساس لبناء رشكة ناجحة.
لقد اعتمدنا عىل مواردنا الش�خصية ملدة عامني كاملني؛ األمر الذي عاد علينا بالكثري من
النف�ع ،إذ س�اعدنا ذل�ك عىل التأكد من أن تأس�يس الرشكة تم بأكفأ ص�ورة ممكنة ،إىل جانب
نجاحا قبل
أن�ه أت�اح لنا إمكانية التحق�ق من االفرتاضات األساس�ية التي وضعناها وحققن�ا
ً
ملم بنسبة  % 100بكل
وقت طويل من بدء التواصل مع املستثمرين .وال شك أنك ال تكون اًّ
األفكار التي س�تنفذها ،إال إذا كان لديك عىل األقل نموذج عمل وإثبات ملفهومك ،وحينئذ
تكون لديك رؤية أدق بشأن ما يتعني عليك القيام به ،وكيفية القيام به ،ومقدار تكلفته.
______

«يجب عليك ً
أيضا التأكد من عدم تداخل المهام في الش��ركة،
تعقيدا مع نمو الشركة».
خاصة أن األمور تصير أكثر
ً
______

م�ن ضم�ن األش�ياء الت�ي فعلته�ا يف البداي�ة ،إنش�اء ج�دول بيان�ات إلكتروين خ�اص
باملس�تثمرين الذين نتعامل معهم ،وسبب رغبتنا يف التعامل معهم؛ مما مكنني من حسن انتقاء
املس�تثمرين الذين أتواصل معهم ،سواء ألهنم اس�تثمروا بالفعل يف رشكات مماثلة ،أو مناطق
مماثلة ،أو ألن هنجهم عىل املدى الطويل يتناسب مع هنجنا .كام أحاول دائماً إجياد أحد املعارف
ليمهد يل الطريق لذلك املس�تثمر ،أي شخص
الش�خصيني املشتركني بيني وبني املس�تثمرين ِّ
يرش�حنا لذلك املس�تثمر ،وهذا أكثر فاعلية من رس�ائل الربيد اإللكرتوين ا ُملرسلة دون سابق
معرفة باملرس�ل إليهم ،التي عاد ًة ما ال تكون جمدية .فعندما أطلب من أحد ترش�يحنا إىل أحد
املستثمرين ،فإنني عادة ما أذكر سبب ذلك ،وسبب كون هذا املستثمر مناس ًبا لنا ،وهذا أمر يف
غاية األمهية .ويف حالة ما إذا مل يكن لديك شخص وسيط يرشحك للمستثمر ،سيتعني عليك
االس�تمرار يف حماولة لقاء املس�تثمرين بعدة طرق ،س�واء أكانت مبارشة أم غري مبارشة؛ حتى
تتمكن من مقابلته.
أعتقد أن االس�تعداد أمر أس�ايس عندما تكون بصدد لقاء مس�تثمر؛ عىل س�بيل املثال ،إذا
طرح عليك املس�تثمر س�ؤالاً بش�أن ما تقوم ب�ه ،أو كيفية قيامك به ،أو األرق�ام التي حققتها،
أو م�ا قم�ت بإنجازه بالفع�ل ،فأجبت بردود غير متأكدة أو غري واضحة بش�أن ما تذكره له،
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فس�يعكس ذل�ك ص�ور ًة س�يئة ل�ك ،إىل جانب ما س�يؤدي إليه م�ن تقويض ثقة املس�تثمر يف
نش�اطك التج�اري ويف قدرتك على اإلدارة؛ لذلك علي�ك أن تعرف أرقامك جي�دً ا؛ وتفهم
دوافع�ك وراء م�ا تقوم به؛ وأن تك�ون لديك رؤية واضحة ،تق�وم بصياغتها صياغة جيدة يف
عرضك التقديمي للمستثمر ويف املواد الداعمة.

ما نصيحتك العامة لرواد األعمال بشأن خدمة العمالء؟
إذا أردت أن جت�ذب العملاء -خاص�ة إذا كنت تريد تقدي�م يشء جديد -فعليك إذن أن
توضح�ه بش�كل جيد للعملاء ،كذلك عليك أن تك�ون متجاو ًبا ،وأن تتواص�ل معهم بنحو
فع�ال ،واأله�م من ذلك ه�و اإلنصات ملالحظ�ات عمالئك عىل م�ا تقدم�ه ،وتوصيل هذه
املالحظات إىل فريق اإلنتاج وفريق خدمة العمالء؛ حتى يتس�نى لك أخذ حتسني منتجك بنا ًء
عىل تلك املالحظات؛ لذا فإن خدمة العمالء يشء بالغ األمهية دون مبالغة.

كيف متكنتم من تأسيس تواصل مفتوح وتعاون بني أعضاء فريق العمل اخلاص بكم؟
م�ن ضمن األمور األكثر فاعلية يف هذا الصدد مجع فريق العمل يف مكان واحد؛ إذ أعتقد
أن مث�ل ه�ذه البيئة املفتوحة تس�هل وصول وتواصل أف�راد فريق العم�ل بعضهم مع بعض.
أيضا،
كما أرى أن السماح جلميع أف�راد فريق العمل بالتعبري ع�ن آرائهم أمر يف غاي�ة األمهية ً
كثريا من األفكار تأيت يف احلقيقة من أفراد الفريق الذين يتعاملون مع العمالء يوم ًّيا،
خاصة أن ً
وهؤالء الذين يبحثون عن احللول املحتملة باستمرار.

أم�ا اليشء اآلخر فه�و التأكد من تنفيذ بعض هذه األفكار فعل ًّيا؛ ألن ترس�يخ ثقافة تنفيذ
األفك�ار املقرتح�ة من أف�راد فريق العمل -حين تكون هذه األفك�ار معقول�ة يف إطار اخلطة
حمف�ز للغاي�ة .ليس عليك س�وى التأكد من أن ه�ذه األفكار حتق�ق توازنًا ما بني
املوضوع�ة-
ٌ
كوهنا خالقة وإبداعية ،ويف الوقت ذاته يمكن أن تس�تخدم وتجُ ّرب وتكرر برسعة ،والس�بيل
لتحقيق ذلك يكمن يف االنفتاح واملرونة.

ما رأيك بشأن البيئة الريادية للشركات الناشئة باملغرب؟
تعد املغرب حديثة العهد بمنظومة الرشكات الناشئة؛ لذلك فنحن نفتقر إىل وجود قصص
نجاح يمكنها تش�جع رواد األعامل عىل رؤية تأس�يس الرشكات الناش�ئة كمسار مهني ممكن.
نظرا للدعم الذي س�يتوافر له
تغريا يف هذا األمر؛ ً
وإنني أعتقد أن الس�نوات القادمة ستش�هد ً

ّ
نعمة البسوني
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بش�كل أفضل من قبل مب�ادرات احلكومة والرشكات اخلاصة ،وحينها س�يكون ذلك الوقت

األمثل لتأسيس رشكة ناشئة باملغرب.

هن�اك بع�ض الفجوات التي يمكن أن يس�هم س�دها يف زي�ادة احتاملية نج�اح الرشكات

الناش�ئة يف جماالت التمويل ،وإرشاد املوظفني ،واألطر القانونية .فعىل مستوى مجع التمويل،
نح�ن بحاجة إىل زيادة متويل الرشكات الناش�ئة يف املراحل األوىل ،ومش�اركة أصحاب رأس

املال االستثامري واملستثمرين املمولني اإلقليميني يف املنظومة ،وأال يقترص األمر عىل رشكات
األس�هم اخلاصة ممن يبحثون عن فرصة رشكة ناش�ئة عارضة .باإلضافة إىل حاجتنا إىل املزيد

من املستثمرين غري الرسميني ،ممن يتمتعون بعقلية صائبة ،ال من يسألونك عن الضامنات التي
س�توفرها هلم مقابل استثامراهتم معك؛ لذلك فهناك الكثري من املجهودات التي جيب بذهلا يف
سبيل تغيري عقلية اجلهات املختصة فيام يتعلق باملخاطرة واستثامرات الرشكات الناشئة.

أما فيام يتعلق بإرشاد املوظفني ،فنحن بحاجة إىل وجود مزيد من املرشدين الذين يتفهمون

خماوف الرشكات الناشئة ،ولدهيم القدرة عىل تقديم النصيحة .ولكي يتمكن املستشارون من
املش�اركة فإنه غال ًبا ما يتعني أن تكون هلم مصلحة مكتس�بة؛ لذلك فإن بدء منح املستش�ارين
خيارات أسهم استشارية -وهو يشء بالغ التعقيد من الناحية القانونية يف املغرب -يعد بمثابة

خطوة يف املسار الصحيح.

يف النهاي�ة يمكنن�ا الق�ول إن اإلط�ار القان�وين معق�د ج�دًّ ا وال حيم�ي املصال�ح الدولي�ة

للمس�تثمرين؛ مم�ا ألزم الرشكات الناش�ئة املغربية -لكي تتمكن من ج�ذب فرص التمويل-

ب�أن تق�وم بأح�د أمري�ن :فإم�ا أن يك�ون عليها تأس�يس كي�ان دويل ،وإم�ا الكف�اح من أجل
إقناع مس�تثمرين دوليني ذوي ش�أن باالس�تثامر فيها عىل املس�توى املحيل ،ه�ذا إىل جانب أن
اإلطار القانوين ال يوفر إمكانية االس�تثامر باس�تخدام أدوات اس�تثامرية متطورة ،أو ضامنات،

أو س�ندات مالي�ة وصكوك قصيرة األجل قابلة للتحوي�ل .كام أن القدرة على جذب أفضل

املواهب إىل الرشكات الناشئة بنظام املكافأة بجزء من أسهم الرشكة مقابل إسهامهم يف إنجاح

الرشكة أمر صعب يف الفرتة الراهنة يف إطار قانون الرشكات املغريب.

ما أكرث شيء تفخرين بتحقيقه حتى اآلن؟
أعتقد أن من أفضل األشياء التي أفخر هبا عىل املستوى الشخيص هو التأثري الذي أحدثناه
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يف الرشكات الصغرية واملتوسطة احلجم التي نتعامل معها ومشاهدتنا إياها تنمو عىل منصتنا؛
وذلك ألننا أحتنا هلذه الرشكة الرتكيز عىل نش�اطها التجاري األس�ايس ،وتوسيع أسواقها عىل

مستوى إفريقيا.

أيضا مس�توى التط�ور الذي وصل إليه فري�ق العمل اخلاص
وم�ن دواع�ي فخري البالغ ً

بنا ،حيث صار األشخاص الذين انضموا إلينا مشاركني حقيقيني يف رؤيتنا ،باإلضافة إىل أننا

نظرا لكوننا نمثل رشكة ناش�ئة معروفة باملغرب ،إىل جانب روعة ما نش�هده
نع�د حمظوظين؛ ً
من اس�تفادة منظومة كاملة من رشكتنا الناش�ئة؛ األمر الذي أتاح لكل من املوردين واملشرتين

إمكانية حتريك سلسلة التوريد بشكل سلس دون مواجهة أي عقبات.

ما رؤيتك اخلاصة لشركة وايز تو كاب؟
إنني أتوقع هلذه املنصة أن تتمكن خالل فرتة ثالث إىل أربع س�نوات من معاجلة مزيد من

الش�ئون اخلاصة بالرشكات الصغرية واملتوس�طة احلجم خالل عملها عرب احلدود بإفريقيا ،يف

الوق�ت الذي تقوم فيه بتوفري خدمات إضافية م�ن خالل عقد رشاكات مع أطراف خارجية،

فنحن نخطط لالس�تمرار يف تأس�يس منتج يمكنه تلبية االحتياج�ات الفعلية التي حتتاج إليها

أس�واقنا .ونحاول باألس�اس تيسير العملي�ات التجارية الت�ي تتم عرب احل�دود؛ األمر الذي
س�نتوىل معاجل�ة بعض جوانبه بأنفس�نا ونرتك مس�ئولية اجلوانب األخ�رى لرشكائنا ،وهندف

أيض�ا إىل من�ح مزيد من الراح�ة والثقة لعمالئن�ا عند اس�تخدامهم منصتن�ا اإللكرتونية ،مع
ً
االس�تمرار -يف الوق�ت ذاته -يف دفع التجارة عبر احلدود يف إفريقيا لدخ�ول العامل الرقمي،
وسيستغرق تنفيذ هذا املرشوع عرشين عا ًما!

22
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زي�ن العابدي�ن توفي�ق ه�و الرشي�ك املؤس�س والرئي�س التنفي�ذي لرشك�ة رصاح�ة
( ،)Sarahahالتي أطلقها يف أواخر عام  .2016رصاحة هي خدمة شبكة اجتامعية صممت
لتقديم اآلراء الش�خصية واملالحظات دون ذكر االس�م .وهي حال ًّيا أح�د التطبيقات الرائدة
عامل ًّيا ،وذلك بعد أن وصل عدد املشرتكني فيها إىل أكثر من  300مليون مستخدم حول العامل.
وقب�ل ذل�ك ،كان زين العابدي�ن يعمل يف رشكة أرامكو الس�عودية؛ وه�و حاصل عىل درجة
البكالوريوس يف علوم الكمبيوتر من جامعة امللك فهد.
______

حدثنا قليلاً عن نشأتك.
ول�دت ع�ام  1987يف الظهران باململكة العربية الس�عودية .نش�أت وعش�ت حيايت كلها
هن�اك .دائًم�اً ما أقول إنه مك�ان خاص بالنس�بة إ ّيل ،لدرجة أنني مل أتركه أكثر من ثالثة أش�هر
كثريا ،ولكن يف كل مرة كان يشء ما يعيدين إىل الظهران.
متتالية .سافرت ً

أنا س�عودي ألبوين س�عودين ،لطاملا كانا يوليان االهتامم يل ولنجاحي وتطوري .حتى يف
س�ن مبكرة ،كانا يشتريان يل أجهزة الكمبيوتر وأي يشء متعلق بالتكنولوجيا .لقد كانا دائماً
مصدر دعم كبري يل ،وما يزاالن كذلك إىل اليوم .ومها فخوران ح ًّقا بام حققته حتى اآلن.

ويف س�نوات نش�أيت كانت املدرس�ة عاملاً
مؤث�را جدًّ ا يف حي�ايت التعليمية .ك�ان والداي
ً
مهتمين بدراس�تي التعليمي�ة بش�كل خاص؛ ل�ذا جعالين ألتح�ق بأفضل مدرس�ة خاصة يف
بلدن�ا .كنت حمظو ًظا بااللتحاق بمدرس�ة خاصة ،حيث كان�ت تركز عىل مواضيع عملية مثل
اخلطاب�ة ،وإجادة التحدث باللغة اإلنجليزية .كام اس�تكمل والدي جهود مدرس�تي يف تعليم
اللغ�ة اإلنجليزية ،بتعليمي اللغ�ة اإلنجليزية يف املنزل .كذلك كن�ت حمظو ًظا جدًّ ا ملا توافر يل
م�ن قدرة عىل االتصال باإلنرتنت منذ س� ٍّن مبكرة ،قبل معظم باق�ي أنحاء البالد .فقد أصبح
متاح�ا بالفع�ل يف املنطقة التي عش�ت فيها يف وقت مبكر جدًّ ا ،حتى قبل ألتا فيس�تا
اإلنرتن�ت ً
وياهو!

كنت أس�تخدم الكمبيوتر املحمول اخلاص بوالدي منذ صغ�ري .أذكر أنني كنت أراقب
بعضا-
كي�ف تنافس رشك�ات التكنولوجي�ا مثل مايكروس�وفت وجوج�ل وياهو! بعضه�ا ً
تعلمت الربجمة وأنا يف الثالثة عرشة من عمري ،وأنش�أت أول موقع عىل ش�بكة اإلنرتنت وأنا
متخصصا يف كيفية صن�ع اآلالت ،وتقديم التفسيرات العلمية
يف املدرس�ة الثانوي�ة .وكن�ت
ً
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لدي.
لكيفي�ة صنع اآلالت املختلفة ،وأطلقت عليه « .»Xainooكان هذا لقب أمي املفضل َّ
معلمي يف املدرس�ة كن�ت معتا ًدا عىل التحدث إلي�ه عرب اإلنرتنت،
أيضا بأحد
كن�ت حمظو ًظ�ا ً
َّ
أيضا
أيضا من أس�باب ولع�ي بالتكنولوجيا .ويف نف�س الوقت ،تنام�ى اهتاممي ً
وك�ان ذل�ك ً
باإللكرتونيات واألجهزة.
______

شخصا ًّ
هشا .لكني اآلن بعد المرض لم أعد أشعر
«لطالما كنت
ً
بالتوتر والضغط من التعرض لمواقف الحياة اليومية ،كما كنت
قبل المرض .فعندما أواجه مش��كلة أو أزمة في العمل أو في
الحياة ،أستطيع مواجهتها بشكل أفضل».
______

بع�د إمتام دراس�تي الثانوية ،تقدمت بطلب للدراس�ة يف جامعة ماكجي�ل يف مونرتيال ،يف
كن�دا ،وت�م قبويل .انتقلت إىل كندا إلكامل دراس�تي يف علوم الكمبيوت�ر .كل يشء كان رائ ًعا،
وكنت أتطلع للس�فر إىل اخلارج والدراس�ة يف جامعتي اجلديدة ،لكني بدأت أشعر بأحاسيس
غريبة .مل أش�عر أنني يف حالة صحية جيدة عىل اإلطالق .قمت بعمل فحص ،وتم تش�خييص
كثريا من األش�ياء
ب�أن
َّ
ل�دي ور ًما يف املخ ،وقي�ل يل إنني ولدت هبذا الورم بالفعل؛ مما فرس يل ً
التي حدثت يف السابق .ومع ذلك ،فقد أصابني ذلك بصدمة شديدة.

مريضا جدًّ ا يف تلك الفرتة ،واضطررت للعودة إىل الس�عودية بعد ش�هرين فقط من
كنت ً
ذهايب إىل كندا .كنت بحاجة إىل أن أكون قري ًبا من عائلتي خالل هذه الفرتة العالجية الصعبة
للغاي�ة .انته�ى يب األم�ر بإج�راء عملية جراحي�ة يف الدماغ .بع�د اجلراحة ،أخذت استراحة
وق�ررت البق�اء يف اململك�ة العربي�ة الس�عودية وااللتح�اق بجامعة املل�ك فه�د يف الظهران.
ظننت أنني قد ختلصت من املرض ،وأن الوقت قد حان للحصول عىل ش�هاديت يف الس�عودية
حيث كنت طال ًبا متفو ًقا بالفعل ،لكن األمر اس�تغرق مني تس�ع س�نوات كاملة من أجل إهناء
البكالوريوس ،فقد أصبت بالرصع بسبب جراحة املخ ،وتطلب األمر إجراء عمليتني أخريني
يف املخ ،وواحدة من أجل وضع التيتانيوم يف مججمتي.

إذا ما تأثري مرضك على نظرتك للحياة؟
ً
ش�خصا ًّ
هش�ا .لكن�ي اآلن بع�د امل�رض مل أعد أش�عر بالتوت�ر والضغط من
لطامل�ا كنت
ً

338

ستارت أب عربية

التعرض ملواقف احلياة اليومية ،كام كنت قبل املرض .فعندما أواجه مشكلة أو أزمة يف العمل
أو يف احلياة ،أس�تطيع مواجهتها بش�كل أفضل .أصبحت قو ًّيا بام يكفي ليتس�اءل الناس كيف
أنني ال أتفاعل مع األوضاع التي يعتربون أهنا كارثية .أقول« :اهدءوا ...دعونا نفكر هبدوء».
ه�ذا جعلن�ي أخت�ذ قرارات أفض�ل يف حيايت ليس عن غ�رض املرض ،ولكن بس�بب املرض.
قررت مع نفيس أنه جيب عيل أن أقوم برحلة إلحداث تأثري إجيايب يف بلدي والعامل ككل.

كيف ظهرت صراحة يف الصورة؟
لق�د جربت العديد من األش�ياء ،وعكفت عىل تطوير مجيع أن�واع املواقع دائماً  ،هبدف بناء
قاع�دة مجاهريي�ة إلكرتونية ش�املة والوص�ول إىل العامل بأكمل�ه .كان لدي موقع عىل ش�بكة
اإلنرتنت خمصص لألس�هم؛ وموقع ملقاط�ع الفيديو التعليمية ،وآخر خمتص بتحليل وس�ائل
اإلعلام االجتامعي�ة .كنت أبحث دائ عن فرص�ة أو إنجاز كبري ،وحني أج�د األمر غري ٍ
جمد
ماً
ألي سبب كان ،كنت أتركه وأميض قد ًما.
ظللت أبحث عن تلك الفكرة الساحقة ،ورغم أنني مل أفقد األمل َقط ،فإنني كنت أشعر
بإحباط متزايد بس�بب عجزي عن التوصل إىل فكرة واحدة عظيمة .وقد أهدرت وقتًا طويلاً
وطاقة كبرية يف التفكري والبحث عن هذه الفكرة السحرية ،رغم أنني أدركت فيام بعد أن هذه
التجربة علمتني الكثري.

بعد خترجي يف جامعة امللك فهد ،انضممت إىل رشكة تكنولوجيا معلومات هندية تسمى
 WIPROوذلك قبل أن ألتحق بالعمل لدى رشكة أرامكو السعودية .كنت أرغب يف العمل
هناك ،حيث إنني ولدت ونش�أت يف جممع أرامكو يف الس�عودية ،كنت أقدر بيئة العمل هناك
كثيرا .كان رئييس يف ذلك الوقت الس�يد صال�ح الغامدي .كان عمره يفوق اخلمسين وكان
ً
رئيس�ا عظيماً ش�ديد اإليامن بتمكني أفراد طاقم العمل .كنت أك ُّن له
صالح
الس�يد
كان
ا.
جدًّ
ً
بالغ االحرتام والتقدير.

كان الس�يد صالح مسئولاً عن عقد االجتامعات بش�كل منتظم ،وكان يسألني دائماً « :زين،
م�ا رأيك فيام نقوم به؟ ما الذي يمكننا حتس�ينه؟» وهو ما كان يصيبني بالدهش�ة ،وكنت أس�أل
نفيس« :الس�يد صالح أحد كبار االستش�اريني بالرشكة ،وأنا جمرد موظف جديد وصغري السن،
فلامذا يس�ألني ش�خص يمتلك نفس خربته ،مع فارق العمر بيننا ،عن مالحظايت واقرتاحايت؟»
وبينام كنت أقدر وجهة نظر رئييس يف تقدير رأيي بام فيه الكفاية للدرجة التي جتعله يسألني عنه،
ناقصا.
وكذلك أن املقصد من وراء ذلك التعلم والتحسن ،إال أنني كنت أشعر بأن هناك شي ًئا ً
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كبريا لفارق العمر ،لدرجة أنني ال أس�تطيع أن أناديه باسمه
يف العامل العريب ،نويل احرتا ًما ً
حي�ا معه متا ًم�ا وأن أمنحه
األول .جي�ب أن أق�ول الس�يد صال�ح ،كام ال يمكنن�ي أن أكون رص ً
تعليقات بنّاءة أو نقدً ا بأي ش�كل من األش�كال ،حتى لو طلب ذلك مبارشة .أذكر أنني كنت
أفكر يف يوم من األيام أنني إذا توليت منصبه يف يو ٍم ما ،فس�أحل هذه املش�كلة بتس�هيل األمر
عىل املوظفني لتقديم تعليقات وآراء رصحية إىل رؤسائهم كبار السن.

عندم�ا بدأت التفكري يف هذا املوضوع بعمق ،اعتقدت يف البداية أن صندوق االقرتاحات
قد حيل هذه املش�كلة .ثم س�ألت نفيس« :ملاذا صندوق اقرتاحات بينام يمكن إدارة هذا األمر
إلكرتون ًّيا؟» يف ذلك الوقت ،مل أكن أرغب يف االس�تمرار يف العمل كمحلل مايل .أردت ح ًّقا
أن أعم�ل يف جمال الربجم�ة؛ ألنني طاملا أحببت تكنولوجيا املعلومات؛ لذلك ش�عرت أن هذه
فرصتي إلثبات نفيس داخل الرشكة واالنتقال يف النهاية إىل قسم الربجمة؛ لذلك قررت إنشاء
موق�ع إلكرتوين حلل مش�كلة العجز عن تقديم مالحظات رصحي�ة داخل الرشكة .كانت هذه
هي الكيفية التي جاءت هبا فكرة رصاحة.

قبل تأس�يس هذا املوقع ،أجريت اس�تطالع رأي من سؤالني فقط« :هل أنت مهتم بسامع
التعليقات الرصحية من رؤس�ائك املبارشين يف العمل؟» و«هل أنت مهتم باالس�تامع إىل رأي
وأش�خاصا أعرفهم نفس السؤالني.
أيضا أصدقائي
أصدقائك فيك كش�خص؟» ،كام سألت ً
ً
كان�ت النتائ�ج الت�ي تلقيتها مبرشة ح ًّق�ا ،حيث كان�ت الغالبية العظمى متش�وقة لتلقي ردود
الفعل جتاههم.

لذا قررت العمل عىل هذا بعد س�اعات العمل .بدأت يف الذهاب إىل ذلك املقهى بمجرد
انتهائي من العمل يف الس�اعة الرابعة أو اخلامسة مس�ا ًء .وكنت أسهر هناك حتى وقت متأخر
م�ن الليل ،منكف ًئا عىل العمل عىل ه�ذا املوقع اجلديد .وألصدقك القول ،مل أقض وقتًا طويلاً
يف التخطي�ط .ب�دأت بالربجم�ة فحس�ب .ق�ررت أن أس�مي املوق�ع «رصاحة» .اخرتت اسًم�اً
أيضا أن الش�خص جيب أن
عرب ًّي�ا ألنن�ي أحب اللغ�ة العربية ومولع بالش�عر الع�ريب .أعتقد ً
يفخ�ر هبويته؛ كون�ه عرب ًّيا؛ لذلك قاوم�ت العديد من االقرتاحات لتغيري االس�م .كان بعض
األش�خاص الذين حتدثت معهم يقولون« :يو ًما ما ،قد يصل موقعك اإللكرتوين إىل الغرب.
كيف س�ينطقون اس�مه :س�ارة ،هاهاه�ا؟ ملاذا ال ختتار اسًم�اً باللغ�ة اإلنجليزية يك�ون مألو ًفا
للجميع ويمكن نطقه بسهولة؟».
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«أس��دى ل��ي مدي��ر منظومة تويت��ر ه��ذه النصيح��ة« :لقد قلت
لش��خص فرنس��ي :إن كنت تريد الوصول إلى الواليات المتحدة،
فابدأ في فرنس��ا» .تذكرت هذه النصيحة ،وفكرت في نفس��ي
أنني س��عودي وأريد الوصول إلى الواليات المتحدة؛ لذا يجب أن
أب��دأ في الس��عودية .فالمنطق يقضي بأنه يج��ب أن تصل إلى
نطاق واس��ع في بلدك قبل أن تتوس��ع ،وأحد طرق إشراك تلك
الشريحة المحلية األولى هو التواصل معهم بلغتهم األصلية».
______

يف البداي�ة ،بني�ت موقع ويب بس�ي ًطا .كان مكونًا من صفحة واح�دة فقط .كان هديف هو
إنش�اء منص�ة ،حيث يمكن للمس�تخدمني تقدي�م وتلقي تعليق�ات وآراء جمهول�ة عربها .ثم
ج�اءت أختي ذات يوم وقالت« :هل تتذكر صن�دوق الصدق ()Honesty Box؟» بحثت
عن�ه يف جوج�ل وعرفت أنه ك�ان جز ًءا م�ن فيس�بوك ( ،)Facebookوكان يتخ�ذ من رمز
شعارا له .لقد مهد الطريق يف األس�اس لتقديم تعليقات وآراء سلبية ،وقررت أنني
الش�يطان
ً
س�أفعل عكس ذلك متا ًما؛ لذا فقد فكرت يف هذه الرس�الة« :اترك رس�الة رصحية » .كان
اهلدف منها خلق بيئة ودية وتشجيع إعطاء وتلقي النقد البناء واإلجيايب بشكل عام.
عندم�ا قمت بإنش�اء رصاحة ،تذكرت نصيح�ة قد تلقيتها منذ فرتة .ك�ان لدي مرة موقع
ويب عن حتليل وس�ائل اإلعالم االجتامعية ،وحتدثت عرب سكايب مع مدير املنظومة الريادية
يف تويتر يف ذلك الوقت ،وقد أعطاين هذه النصيحة ،إذ قال« :لقد قلت لش�خص فرنيس :إن
كن�ت تريد الوصول إىل الواليات املتحدة ،فابدأ يف فرنس�ا» .تذكرت هذه النصيحة ،وفكرت
يف نفيس أنني س�عودي وأريد الوصول إىل الواليات املتحدة؛ لذا جيب أن أبدأ يف الس�عودية.
فاملنطق يقيض بأنه جيب أن تصل إىل نطاق واس�ع يف بلدك قبل أن تتوس�ع ،وأحد طرق إرشاك
تلك الرشحية املحلية األوىل هو التواصل معهم بلغتهم األصلية.

س�جل يف املوقع حوايل سبعني مس�تخد ًما ،رغم أنني أرسلت املوقع إىل
يف الش�هر األولَّ ،
الكثري من أصدقائي عرب تطبيق واتس�اب وش�اركته عىل حسايب عىل فيسبوك وتويرت .حاولت
فعلاً أن أنرش رصاحة ،ولكن األمر مل ينجح بالشكل املطلوب لسبب أو آخر .يف نفس الوقت
تقري ًب�ا ،ب�دأت التعرف عىل منهجية تس�ويق تقوم عىل إجياد الش�خص املناس�ب أو «املوصل»
لنقل رسالتك؛ األمر الذي كان منطق ًّيا جدًّ ا.
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ل�ذا حتدث�ت مع زميل�ة يل يف العم�ل ،نجالء؛ إذ إهن�ا متميزة يف كث�رة اتصاالهت�ا بالدوائر
االجتامعية .فقلت هلا« :أش�عر ح ًّقا أن بإمكانك مس�اعديت يف نرش رسالة رصاحة بشكل جيد
للمحيطني بك»؛ ذلك ألهنا كانت تعرف اجلميع .وقد أخربت «نجالء» موظ ًفا آخر يف قسمنا
ع�ن املوق�ع ،وهو من عائلة كبرية ج�دًّ ا منترشة يف مجيع أنحاء املنطقة ،وقامت بمش�اركة رابط
رصاحة عىل جمموعة عائلتها عىل واتساب .بعد ذلك ،ونتيجة جلهودها يف مساعديت ،قام أحد
األش�خاص املش�هورين عىل س�ناب ش�ات بالتحدث عن «رصاحة» ،وبدأ كثري من الناس يف
اس�تخدام املوق�ع ،وفجأة ب�دأ ينترش يف منطقة اخللي�ج .حتى إنه رسعان ما أصب�ح واحدً ا من
أشهر الوسوم املحلية عىل تويرت التي تستخدمها الرشكات لإلعالن عن منتجاهتا.
يف فرباير  ،2017وبعد فرتة وجيزة من إطالق املوقع ،اس�تقبل رصاحة ثالثني مليون زائر
فري�د يف املنطقة ،يف حني كان املوقع باللغة العربية فقط .أتذكر أن طفرة النمو احلقيقية حدثت
عندم�ا انترش املوقع يف مرص ،كوهنا دولة ذات تعداد س�كاين مه�ول ،إذ يبلغ تعدادها أكثر من
كبريا جدًّ ا لدرجة أنه عطل جمموعة خوادم مايكروس�وفت يف
 90مليون ش�خص .كان النمو ً
شمال أوروبا ،ووصلتني حينها رس�الة عىل بريدي اإللكرتوين من مايكروس�وفت ،فحواها:
«لق�د ع َّطل�ت جمموعة خوادمنا .رجاء إع�ادة بناء موقع الويب اخلاص ب�ك لتلبية متطلباتنا».
عيل أن تقرضني  120ألف دوالر،
وقد كان ذلك فرصة كبرية يل؛ فقد عرضت مايكروسوفت ّ
كبريا لرصاحة .لقد مكّنتنا هذه الرشاكة من
ورسعان ما أصلحت خوادمها ،وأصبحت رشيكًا ً
عروضا الس�تضافة املوقع من العديد من رشكات تكنولوجيا
النم�و برسعة كبرية ،وقد تلقينا
ً
املعلوم�ات الكربى ،لكن الدعم الذي نتلقاه من مايكروس�وفت يفوق قيمة اخلصومات التي
سنحصل عليها يف مكان آخر.

وعندما وصلت إىل هذه املرحلة أدركت أنه مل يعد بإمكاين االستمرار يف العمل بمفردي.
أدرك�ت أنن�ي بحاج�ة إىل املس�اعدة إذا كن�ت أنوي القي�ام هبذا العمل بش�كل صحي�ح؛ لذا
تواصلت مع صديقي يف اجلامعة ،هاين الزهراين ،وطلبت مساعدته .كنا ندرس م ًعا يف معمل
لعلوم الكمبيوتر يف اجلامعة ،ولطاملا راودنا إحس�اس أننا س�نكون فري ًقا رائ ًعا ،وأننا سنؤسس
م ًع�ا يف يو ٍم رشك�ة تقنية .كان يعمل معي بال مقابل مادي .ي�أيت بعد العمل إىل املقهى وجيلس
معي حتى وقت متأخر من الليل ،حيث يقدم يل املشورة ،ويساعدين يف كل ما أحتاج إليه؛ لذا
أدركت أن الوقت قد حان لكي تصبح رشاكتنا رس�مية ،وعرضت عليه الفرصة لالنضامم إىل
أخريا ،إذ
رصاح�ة ،وقب�ل هاين العرض؛ لذا كان من املمتع أن نتش�ارك م ًعا يف مشروع واحد ً
دائماً ما كنا نتمنى ذلك.
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وج�اء الوقت إلطالق تطبيق اجلوال والنس�خة اإلنجليزية م�ن املنصة .ثبت بعد ذلك أن
صحيحا ،فقد ُبنيت
هذا أحد أفضل القرارات التي اختذناها بش�أن رصاحة .لقد كان التوقيت
ً
الكتل�ة احلرجة األولي�ة بالفعل مع واجهة املس�تخدم الصادرة باللغة العربي�ة ،فكانت إضافة
اللغة اإلنجليزية بمثابة نقلة ملستوى جديد متا ًما .يف يوليو  ،2017أصبح رصاحة أفضل تطبيق
جماين يف أكثر من  30بلدً ا ،بام يف ذلك الواليات املتحدة واململكة املتحدة وفرنسا .يف الواليات
املتحدة ،ظل رصاحة أفضل تطبيق لش�هر أغس�طس  ،2017متقد ًما عىل فيسبوك ،ويوتيوب،
وإنس�تجرام وواتس�اب .ووصل رصاحة إىل  100مليون مس�تخدم مشرتك أرسع مما وصلت
الش�بكات االجتامعي�ة العاملية الكربى مثل فيس�بوك ولينك�د إن هلذا الرق�م؛ ويف أقل من 10
أشهر من إطالق التطبيق وصلنا بالفعل إىل  100مليون حساب مسجل.

لدين�ا حال ًّي�ا أكثر من  300مليون حس�اب مس�جل عامل ًّيا .منذ ذلك الوق�ت ،حصلنا عىل
الكثير من التغطية العاملية من وس�ائل اإلعلام التي أولت اهتام ًما لظاه�رة رصاحة .أجريت
مقابالت مع وس�ائل اإلعالم العربي�ة واألمريكية والكولومبية واهلندي�ة واإلفريقية وغريها.
كما نمت قاع�دة مس�تخدمينا ،وكذلك زاد اهتمام املس�تثمرين الدوليني بـ«رصاح�ة» .تلقينا
استفس�ارات م�ن كبار أصح�اب رءوس األموال االس�تثامرية يف الواليات املتح�دة واململكة
املتح�دة وأملاني�ا والصني وماليزي�ا والعديد من األماكن األخرى .لق�د نجحنا حتى يف جذب
اهتامم كبار أصحاب رءوس األموال يف وادي الس�يليكون يف كاليفورنيا مثل س�كويا كابيتال
مؤخرا.
 Sequoia Capitalوكالينر بريكنز  ،Kleiner Perkinsالذين قابلناهم
ً
______

«األم��ر المضح��ك ،أنن��ي ف��ي البداية كن��ت أس��تهدف الوصول
إل��ى  1000مس��تخدم مس��جل .بالطب��ع كان ل��دي طموح��ات
أكب��ر لصراح��ة ،لكني كنت س��أرضى إن وصلت إل��ى هذا العدد
في األش��هر القليل��ة األولى .وعندم��ا اقتربت األرق��ام من 1000
مستخدم مسجل ،شكرت نجالء لمساعدتها في الوصول إلى
هدفي .وقالت ل��ي« :لنأمل أن تحصل على مليون مس��تخدم»،
يوم��ا ما ،لكنني س��عيد بما
وكان ردي« :حس�� ًنا ،ربم��ا س��يحدث ً
وصلنا إليه حتى اآلن» .ثم فجأة ،بدأت األرقام في الزيادة بشكل
كبي��ر كل يوم .بدأ الع��دد باآلالف ،ثم عش��رات اآلالف ،ثم مئات
اآلالف ،ث��م الماليي��ن بع��د أن أطلقن��ا التطبي��ق عل��ى متجر أبل
األمريكي .انفجرت األرقام ،وكان األمر سريال ًّيا إلى حد ما".
______
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األم�ر املضحك ،أنني يف البداية كنت أس�تهدف الوصول إىل  1000مس�تخدم مس�جل.
بالطب�ع كان لدي طموحات أكرب لرصاحة ،لكني كنت س�أرىض إن وصلت إىل هذا العدد يف
األش�هر القليلة األوىل .وعندما اقرتبت األرقام من  1000مس�تخدم مسجل ،شكرت نجالء
ملس�اعدهتا يف الوص�ول إىل هديف .وقال�ت يل« :لنأمل أن حتصل عىل مليون مس�تخدم» ،وكان
ردي« :حسنًا ،ربام سيحدث يو ًما ما ،لكنني سعيد بام وصلنا إليه حتى اآلن» ،ثم فجأة ،بدأت
األرق�ام يف الزي�ادة بش�كل كبري كل يوم .بدأ الع�دد باآلالف ،ثم عشرات اآلالف ،ثم مئات
اآلالف ،ث�م املاليني بعد أن أطلقنا التطبيق عىل متجر أبل األمريكي .انفجرت األرقام ،وكان
األمر رسيال ًّيا إىل حد ما.
أيضا هو مس�توى تفاعل املس�تخدمني ،والذي كان مرتف ًعا نس�ب ًّيا .قط ًعا،
م�ا كان مفاج ًئا ً
ثمة يشء يتعلق بمنصة رصاحة ال يمكن مقارنته بالشبكات االجتامعية األخرى مثل فيسبوك
وتويرت ،من حيث معدل االستخدام اليومي .ومع ذلك فإن تفاعل املستخدمني مثري لإلعجاب
من خالل أي قياس تنظر إليه .ونعمل باس�تمرار عىل زيادة التفاعل اليومي للمنصة ،وتفاعل
أيضا.
وارتباط املستخدمني ،ونأمل التحسن يف هذا اليشء ً

حتد كبري واجهته ،والدرس الذي تعلمته منه؟
هل ميكنك تذكر ٍّ
عندم�ا أصبحن�ا مش�هورين يف الع�امل الع�ريب ،تعرضنا للهجوم م�ن قبل قراصن�ة .أتذكر
ذل�ك الي�وم جيدً ا ،فكنت مع أمي عندما اكتش�فت األخبار الس�يئة .لألس�ف ،مل يكن موقعنا
آمنً�ا يف ذل�ك الوقت .كنا عرض�ة للتهديدات ،لكننا كنا حمظوظني باس�تضافة منصة قوية مثل
أزور ( )Azureلن�ا؛ لذل�ك اتصل�ت برسعة برشكة مايكروس�وفت التي تدخل�ت إلنقاذنا.
االس�تضافة مكلف�ة للغاي�ة ،ولكنها تتمتع بمس�توى أم�ان مذهل وقدرات محاية ش�املة ضد
أيضا داعمني يل للغاية وعلموين تقنية تس�اعدين يف احلامية
القراصن�ة والربام�ج اخلبيثة .كان�وا ً
من اهلجامت املستقبلية.

حلس�ن احلظ ،أصبح الوضع حتت الس�يطرة ،وك�ان الرضر حمدو ًدا للغاي�ة ،إن وجد .لقد
اختذن�ا إج�راءات أولية مبكرة ،لكنن�ا بدأنا يف اخت�اذ العديد من اإلج�راءات اإلضافية لضامن
درسا رائ ًعا يف التخطيط االستباقي
محاية نظامنا ،خاص ًة بيانات املستخدم اخلاصة بنا .كان هذا ً
لكل الظروف اإلجيابية والسلبية ،بالتفكري يف مجيع السيناريوهات والنتائج املحتملة املختلفة،
والتأكد من أنك مستعد ملواجهتها مسب ًقا ،بدلاً من أن تتفاعل مع الوضع بعد وقوعه.
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هل ميكنك التحدث قليلاً عن الشكوك واخلالفات حول صراحة؟
عندما تصدر رصاحة قائمة أش�هر الربامج ،كان الناس يتساءلون كيف متكن هذا التطبيق
من الوصول إىل هذه املكانة اهلائلة .حتى أبل كانت متش�ككة! حلس�ن احلظ ،اس�تضافتنا عىل
منص�ة موثوقة تس�مح ل�ك بالتحقق من س�لوكنا ،والتأكد م�ن أننا نحرتم القوانين واللوائح
بشكل دائم ،أكدت جلميع الكيانات أن نمو رصاحة كان رشع ًّيا وقانون ًّيا.
______

«لقد اتخذنا إجراءات أولية مبك��رة ،لكننا بدأنا في اتخاذ العديد
ً
خاص��ة بيانات
م��ن اإلج��راءات اإلضافية لضم��ان حماية نظامنا،
رائعا ف��ي التخطيط
المس��تخدم الخاص��ة بن��ا .كان هذا
درس��ا ً
ً
االستباقي لكل الظروف اإليجابية والسلبية».
______

ع�اد ًة م�ا نتعرض هلجوم من ٍ
كثري من وس�ائل اإلعلام ،التي تق�ول إن تطبيق رصاحة قد
ُيستخدم للتسلط ومهامجة األشخاص .من اليوم األول ،أردت أن تكون رصاحة منصة بناءة،
وما زلنا نتخذ اإلجراءات لضامن ذلك ،لكن -كام هو احلال مع الشبكات االجتامعية األخرى-
يمكن إس�اءة استخدامها .يمكنك العثور عىل األش�خاص الذين يستخدمون فيسبوك للتنمر
واهلجوم عىل األشخاص .نفس اليشء ينطبق عىل تويرت .حتى قبل الشبكات االجتامعية ،قبل
الوي�ب  ،2٫0كان الناس عاد ًة ما يتنمرون باس�تخدام رس�ائل الربيد اإللكتروين .كان هناك
مؤخرا يف جملة ،وك�ان منص ًفا جدًّ ا لرصاح�ة ،وذلك عندما كان�ت قضية البلطجة
مق�ال نشر
ً
ِ
والره�اب االجتامعي تنترش يف وس�ائل اإلعلام يف الواليات املتحدة .و ُذكر في�ه« :ال تلوموا
منشئي هذه املنصة ،بل لوموا من يسيئون استخدامها».

نحن بالتأكيد نقوم بواجبنا لنكون س� َّباقني ،وأن نمنع أكرب قدر ممكن من ذلك؛ ألن محاية
مس�تخدمينا على رأس أولوياتن�ا دائماً ؛ ل�ذا بدأنا باس�تخدام أنظمة فلرتة وتقاري�ر أكثر تقد ًما
لضمان ذل�ك .التطور امله�م اآلخر الذي قمنا به هو أننا أنش�أنا ما أس�ميناه «مؤرش رصاحة»،
إنه يف األس�اس مقياس أو درجة لقياس املدى البناء لس�لوك املس�تخدم .عىل سبيل املثال ،إذا
أرس�لت إليك تعلي ًقا عىل رصاحة ،وتلقيت ر ًّدا بوجه مبتس�م ،فسيزيد مؤرش رصاحة اخلاص
بك .سنش�عر أن رس�التك كانت بناءة ،ولكن إذا استجاب شخص ما لتعليقاتك بوجه حزين
نظرا ألن
أو أبلغ عن رس�ائلك أو قام بحجبك ،فس�وف ينخفض مؤرش رصاحة اخلاص بك؛ ً
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تعليقات�ك مل تكن مفيدة أو بناءة؛ ربام كانت قاس�ية أو س�لبية .عندم�ا ينخفض مؤرش رصاحة
لديك ،س�نقوم باحلد من اخلواص التي يمكنك اس�تخدامها ،وإذا انخفض مؤرشك احلقيقي
بنسبة كبرية ،فإننا نعلم أنك تيسء استخدام اخلدمة وسنعطل حسابك أو نزيله متا ًما.

اذكر لنا االستعماالت أو سلوكيات املستخدمني األخرى للمنصة.
لدين�ا اآلن رشك�ات مث�ل نيتفلك�س ،والتي لدهيا حس�اب عىل رصاح�ة .وكذلك رشكة
وأيضا س�وين بيكس ،هذا باإلضاف�ة إىل كلية األمري
كريم ،صحيفة هيوس�تن لدهيا حس�ابً ،
حمم�د بن س�لامن .وآخرين؛ ل�ذا ،الكثري والكثري م�ن الرشكات ترى فائدة كبرية من تس�جيل
حساب عىل «رصاحة» ،من أجل االستامع إىل عمالئها.
أيضا حساب آخر مثري لالهتامم ملنظمة غري حكومية يف اهلند ،تدعى أوير (،)Aware
لدينا ً
والتي تس�تخدم «رصاحة» لتلقي أس�ئلة متعلقة باالعتداء اجلنيس دون كش�ف الس�ائلني عن
هوياهتم .غال ًبا ما يش�عر ضحايا االعتداءات اجلنس�ية باحلرج من طرح األس�ئلة ش�خص ًّيا أو
أيضا
الكشف عن هويتهم؛ لذا يستخدمون «رصاحة» للقيام بذلك بشكل خاص وآمن .لدينا ً
جمل�ة اليف هاكر ،فمحرر الصحة اخلاص هبم يس�تخدم رصاحة لتلقي األس�ئلة الصحية من
الس�ائلني دون الكشف عن هوياهتم .لدينا أساتذة جامعات وسياسيون يستخدمون رصاحة.
لدين�ا حتى مرش�ح للكونجرس يس�تخدمه .ق�ام بنرش حس�اب رصاحة وطلب م�ن أنصاره
استخدام رصاحة من أجل رشح مشكالهتم وأمنياهتم ،وخياطبهم مبارشة عىل يوتيوب.

مؤخرا هو أن األش�خاص الذين يعملون يف
أحد األش�ياء املثرية لالهتامم التي الحظناها
ً
جمال اإلعالم حيبون رصاحة ،ويقومون بتس�جيل حسابات ش�خصية عىل املنصة .أعني أنه يف
كثريا م�ن العاملني يف املجال اإلعالمي يس�تخدمون رصاحة .لدينا
كل بل�د ننتشر فيها ،نرى ً
أيضا موسيقيون ،ورياضيون ،وفنانون؛ لذا فإن التحدي الذي يواجهنا اآلن هو جعل رصاحة
ً
مفيدً ا جلميع أنواع قطاعات السوق.

من حيث تطوير املنتج والتسويق ،ما الذي تعزو إليه منو صراحة؟
أعتق�د أن بس�اطة املنت�ج هي الس�بب الرئييس لنمو رصاح�ة .يميل الكثير من الرشكات
واملطوري�ن إىل إضاف�ة الكثري من امليزات وجعل منتجاهتا معق�دة .كنت مذن ًبا بعض اليشء يف
املايض عندما قمت بتطوير مواقع الويب .ثم بدأت أالحظ مدى اهتامم املستخدمني ببساطتها؛
لذا دائماً ما أنصح رواد األعامل واملطورين ببناء يشء بسيط وسهل جدًّ ا حيقق اهلدف أو التأثري
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املرجو ،ثم بعد ذلك دعمه ببعض التقنيات ،مثل املش�اركة عىل الشبكات االجتامعية .إذا كان
املنتج بسي ًطا وأساس ًّيا ،وكنت تقدم حلاًّ حقيق ًّيا ملشكلة ،فسوف يقوم املنتج بتسويق نفسه.

النصيح�ة األخ�رى الت�ي أقدمها يف ه�ذا الصدد ه�ي :إذا مل تكن بحاج�ة إىل اإلعالنات،
أيضا ضد دفع
فلا تفعل ذلك .أنا ضد الدف�ع للرشكات األخرى من أجل اإلعالن عنك .أنا ً
األش�خاص املش�هورين إلعادة التغريد أو التحدث عنك .أعتقد أنه إذا كان لديك منتج جيد
وقمت بتطبيق بعض تقنيات املش�اركة عىل املواقع االجتامعية الفعالة ،فلن حتتاج إىل إنفاق أية
أموال جلذب املستخدمني ،عىل األقل بالنسبة ملعظم املشاريع .أنا متأكد من وجود استثناءات
دوالرا واحدً ا
هنا وهناك .ونحن فخورون بأن تكلفة التس�ويق لدينا صفر إىل اآلن؛ إذ مل ننفق
ً
حتى اآلن عىل كسب املستخدمني .وبام أننا نمول املرشوع ذات ًّيا حتى اآلن ومل نحصل عىل أي
متويل خارجي للرشكة ،وقد سار ذلك عىل نحو جيد معنا.
يق�ول كثيرون من رواد األعامل« :لق�د قمت بتنفيذ كل هذه النصائ�ح ،لكني مل أصل إىل
النتيج�ة املرج�وة يف النهاية» .اس�مح يل هنا أن أخبرك بأنه ال توجد تركيبة س�حرية أو ضامنة
معينة للنجاح املستمر .جيب عليك أن تؤدي واجبك ،وأن تتعلم وتركز عىل كثري من األمور،
وأن تس�تمر عىل األش�ياء التي تؤيت ثامرها معك ،فام من طريق خمترص للقيام بذلك .لقد فعلنا
ذلك يف «رصاحة» ،وأشكر اهلل عىل النجاح الذي حققناه نتيجة لذلك.

ما الذي تريده أن يتغري يف العامل العربي للمساعدة يف تعزيز منظومة الشركات
الناشئة؟
م�ن بني األش�ياء التي أرغب ح ًّق�ا يف رؤية تغيري فيه�ا أن تكون هناك مناه�ج أكثر عملية
يف اجلامع�ات ،مع املزي�د من الدروس التطبيقي�ة واملزيد من الرتكيز عىل مش�اريع تكنولوجيا
املعلوم�ات .يف غض�ون ذل�ك ،يكون الرتكيز أقل على املحارضات .دائماً ما كنت أش�عر أنني
أس�تفيد م�ن العم�ل يف املخترب أو يف املش�اريع العملية املختلفة يف اجلامعة أكث�ر بكثري مما كنت
أستفيد من جمرد االستامع إىل النظريات األساسية وتدوين املالحظات.

الشيء اآلخ�ر الذي أرغب يف رؤيته يتغري هو إتاحة مزي�د من فرص اللقاء برواد األعامل
الناجحني ،واألش�خاص الذين لدهيم س�جالت ناجحة ،ليس فقط من أجل تقديم املش�ورة
واإلهل�ام ،ولك�ن من أج�ل تقديم دع ٍم فعيل واملس�اعدة على التعلم بالق�دوة .وأقصد بذلك
جلسات إرشاد شخصية ،حيث يمكنك التقاط هاتفك وطلب املشورة من رائد أعامل ناجح،

زين العابدين توفيق

347

مر يف يو ٍم ما بام متر به ،ونجح فيام حتاول القيام به ،وما إىل ذلك .أعتقد أن ذلك س�يكون ش�ي ًئا
مفيدً ا للغاية.

كبريا للرشكات الناش�ئة ،عىل األق�ل يف اململكة العربية
ورغ�م ذل�ك ،تقدم احلكومة دعماً ً
كبريا م�ن احلكومة .حتى
الس�عودية ،كما كان احلال م�ع «رصاحة» .لق�د تلقينا بالفعل دعًم�اً ً
إهن�ا عرض�ت عيل وظيف�ة يف برنام�ج التحول الرقم�ي يف رؤي�ة الس�عودية  2030كي أمتكن
من مس�اعدة الرشكات الس�عودية الناش�ئة والرشكات التي حتتضنها احلكومة .لقد احتضنت
احلكوم�ة تطبي�ق رصاحة ،وقدمت لنا الكثري من اخلدم�ات املجانية بدون طلب احلصول عىل
أي يشء عىل اإلطالق ،بام يف ذلك املس�احات املكتبي�ة ،والعالقات العامة ،والدعم القانوين،
واملوارد البرشية؛ لذا دعمونا ،ومازالوا يدعموننا حتى اليوم .ونحن ممتنون جدًّ ا لذلك.

ما أكرث شيء تفخر بتحقيقه حتى اآلن؟
عندم�ا أذه�ب إىل أي فعالي�ة ،أو حت�ى عرب الرس�ائل اخلاص�ة التي تصلني على تويرت أو
ش�كرا لك ،نحن فخورون بك ح ًّقا.
الش�بكات االجتامعية األخرى ،يقول يل الناس« :زين،
ً
إن الن�اس يف اململكة العربية الس�عودية والعامل العريب فخورون بك ح ًّقا؛ ألنك اس�تطعت أن
جتعل تطبي ًقا س�عود ًّيا ينافس أفضل التطبيقات األمريكية األخرى مثل واتس�اب وفيس�بوك.
مل نك�ن نعل�م أن ه�ذا ممك�ن ،وأن بإمكاننا أن نصل بتطبيق س�عودي إىل العاملي�ة» .يف حني أن
والدي يفخران بجهودمها املس�تمرة
ذل�ك مؤثر ج�دًّ ا ح ًّقا ،فإن أكرب فخر ورشف يل هو جعل
َّ
عىل مدار س�نوات عديدة لضامن حصويل عىل فرصة للتفوق .أنا س�عيد فقط ألين كنت س�ب ًبا
لفخرمها وشعورمها بأن جهودمها قد آتت ثامرها.

ما رؤيتك املستقبلية لـ«صراحة»؟
ل�دي ثالث�ة تطلع�ات .طموحي األول ه�و أن يصبح «رصاح�ة» التطبي�ق العاملي لآلراء
الش�خصية والتعليق�ات املفضل لدى األف�راد واملنظامت .نريد أن تصب�ح كلمة رصاحة كلمة
ش�ائعة االس�تخدام عىل مس�توى العامل ،وأن تعني تقديم مالحظات رصحية وبن�اءة .أريد أن
أشخاصا يف مجيع أنحاء العامل يستخدمون كلمة رصاحة يف حياهتم اليومية ويقولون عىل
أسمع
ً
س�بيل املثال« :دعني أخربك عن هذا األمر بـ (رصاحة)» .أريد أن أستخدم رصاحة إلحداث
تأثري إجيايب يف العامل؛ مما يؤثر بشكل إجيايب عىل مئات املاليني ،إن مل يكن املليارات ،من الناس.
كما أنن�ي أرى فرصة كبرية لتقديم رصاحة كتطبيق مؤسسي لتقدي�م املالحظات واآلراء
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تغييرا إجياب ًّيا يف أماكن
الش�خصية داخ�ل أروقة املؤسس�ات .أعتقد أن هذا يمك�ن أن حيدث
ً
أيضا فرصة كبرية
العم�ل ويف الطريق�ة الت�ي يتعلم هبا الناس يف العمل .وكام نعرف ،ف�إن هذا ً
لن�ا لتحقي�ق أرباح م�ن منصتنا ،وذل�ك إىل جانب مصادر اإلي�رادات األخرى الت�ي بدأنا يف
احلصول عليها ،مثل مبيعات اإلعالنات .يف الواقع ،وقعت رشكة مايكروس�وفت معنا حزمة
رعاية كبرية يف مايو ،واآلن تعرض علينا املش�اركة يف بيع خدماتنا للرشكات؛ لذا هناك فرص
هائل�ة متاحة لنا عىل مس�توى تقديم اخلدم�ات للرشكات األخرى والتي بدأنا للتو اكتش�افها
أيضا أن يتم اس�تخدام رصاحة للتأكد من سماع ص�وت العميل حتى تتغري
يف العم�ل .وأريد ً
املؤسسات إىل األفضل من خالل االستامع إىل عمالئها .هذا هو طموحي الثاين.

طموح�ي الثال�ث -كما ذكرت من قبل يف حدي�ث لصحيفة وول ستريت جورنال -هو
أن يك�ون «رصاح�ة» عامًل�اً
حمفزا ملنظومة الرشكات التقنية الس�عودية الناش�ئة ،وأن تس�اعد
ً
الس�عودية بطريقة ما عىل التحول إىل مركز تكنولوجي مماثل لوادي السيليكون .إن رصاحة مل
أيضا من تقديم األفكار واإلهلام
يس�اعد املستخدمني من أفراد أو كيانات مؤسس�ية ،بل متكن ً
لرواد األعامل املحليني اآلخرين الذين سيستمرون يف بناء منتجات وخدمات من طراز عاملي،
يصلون هبا إىل العامل ،وسيكون ذلك ُمرض ًيا جدًّ ا يل.
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فيليب باهويش؛ املؤس�س والرئي�س التنفيذي لـ  ،MAGNiTTأكبر منصة يف الرشق
األوس�ط وشمال إفريقيا للبيانات االس�تثامرية ملنظومة الرشكات الناشئة ،املس�تثمرين ،رواد
األعمال ،والرشك�ات .نش�أ يف اململكة املتحدة ،وينح�در من أصول عراقي�ة .وحصل فيليب
على ماجس�تري يف إدارة األعمال من إنس�يد يف  2013و بكالوريوس االقتص�اد من كلية لندن
لالقتص�اد .خالل فترة عمله يف ديب ،عمل فيلي�ب يف أوليفر وايمان  Oliver Wymanيف
جمال اخلدمات املالية ملدة ثالث سنوات ،ثم قىض ما يقرب من ثالث سنوات يف باركليز ويلث
 ،Barclays Wealthحيث عمل كرئيس لفريق العمل إىل الرئيس التنفيذي ،حيث يقدم
املش�ورة بش�أن املبادرات االستراتيجية .يعيش فيليب يف اإلمارات العربي�ة املتحدة منذ أكثر
من عرش س�نوات ،وهو متحمس لتطوير منظومة الرشكات الناشئة يف منطقة الرشق األوسط
وشامل إفريقيا.
______

حدثنا قليلاً عن نشأتك والبيئة التي نشأت فيها.
أن�ا عراقي األص�ل ،فأيب وأمي م�ن بغداد .ترعرع�ت يف لندن ،حيث تلقي�ت تعليمي يف
ساسكس هاوس ،ثم سانت بول ،ثم ذهبت إىل كلية لندن لالقتصاد ،حيث درست االقتصاد
هناك.

وخلال تلك الفرتة الرائعة التي قضيته�ا يف اململكة املتحدة من أواخر الثامنينيات وطوال
عق�د التس�عينيات ،بدأت لندن يف البزوغ بش�كل خ�اص .كنت أحظى بتجرب�ة دولية وعاملية
للغاية .كان تعليمي منذ سن مبكرة عاملاً أساس ًّيا يف تشكيل تفكريي للسنوات التالية .كانت
مجيع املدارس تنافسية للغاية؛ مما وفر يل الثقة والرغبة يف االستمرار يف التفوق .فكانت سانت
بول تشتهر بأهنا أكرب املدارس «الدولية» يف اململكة املتحدة ،فكان من الرضوري أن ألتحق هبا
لتعلم املهارات املختلفة للتفاعل مع أشخاص من خلفيات عرقية خمتلفة يف سن مبكرة جدًّ ا.

تعد كلية لندن لالقتصاد هي األخرى مؤسسة دولية من الطراز األول .أذكر زياريت األوىل
إىل احلرم اجلامعي .كنت يف املصعد عندما س�معت س�ت حمادثات جتري بس�ت لغات خمتلفة.
أمرا رائ ًعا .لقد ترعرعت يف بيئة متعددة الثقافات ،تعرضت فيها ألش�خاص
لقد وجدت هذا ً
م�ن أص�ول وثقافات ووجهات نظر خمتلف�ة .لقد أحببت ذلك فعلاً  .فقد ش�جعني هذا األمر
أيضا عىل تعلم بضع لغات .وانتهى يب األمر بتعلم الفرنسية واإليطالية واإلسبانية.
ً
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أرضا خصبة للبن�وك .ويف نفس الوقت ،كنت أنا
واش�تهرت كلي�ة لندن لالقتصاد بكوهنا ً
مهتم أكثر بفهم آليات عمل الرشكات وعامل االستشارات اإلدارية.
اًّ

بع�د التخ�رج من كلي�ة لن�دن لالقتص�اد ،نجح�ت يف االنضمام إىل Mercer Oliver
 Wymanوحتدي�دً ا يف مكتبه�م بلن�دن ،وكانت رشكة للخدمات املالية وتقدم استش�ارات
أيضا أن ذلك جعلني يف وضع جيد جدًّ ا ،خاصة أين أجد التجربة
إداري�ة متخصص�ة .وأعتقد ً
التعليمي�ة يف جم�ال االستش�ارات إع�دا ًدا رائ ًع�ا لتصبح رائد أعمال .حيث تتعل�م كيفية رسد
القصص خالل العروض التقديمية ،وكيفية إنشاء نامذج مالية فعالة ،كيفية التفاعل مع اإلدارة
العليا ،وكيفية بناء عالقة مع أعضاء الفريق يف بيئات املرشوعات عالية اجلودة والقوية ،والتي
هي مجيعها صفات أرتبط هبا اآلن كمؤسس.

كيف ذهبت إىل الشرق األوسط للمرة األوىل؟
يف يناير من عام ُ ،2008طلب مني القيام بمرشوع يف الكويت .كوين عراق ًّيا ،كنت مفتونًا
بالذهاب والس�فر إىل الكويت .كان من املؤكد أن األمور قد هدأت عىل اجلبهة السياس�ية منذ
احل�رب؛ إضاف ًة إىل ذلك ،فلم أكن أنوي لفت االنتباه إىل أصويل العراقية عىل أي حال؛ لذلك
قررت الذهاب للكويت .انتهى يب األمر بقضاء عام كامل يف الكويت .الفائدة اإلجيابية الكبرية
يف كونك استش�ار ًّيا هو أنك س�تقيض عطلة هناية األسبوع يف السفر .هذا عندما اكتشفت أنني
أصبحت مفتونًا باملنطقة.

أمرا رائ ًعا ومفاجأة سعيدة .من الواضح أن
كان احلصول عىل فرصة للسفر داخل املنطقة ً
ل�دي بالفعل بعض االنجذاب للثقافة العربية نظرا لك�وين عراقيا .ومع ذلك ،فلم أزر أو ُأقمِ
ًّ
ً
بالرشق األوس�ط قبل ذل�ك .يف الواقع ،يف رحلتي األوىل إىل الكوي�ت ،مل أكن أعرف بالفعل
أي�ن تقع اإلمارات العربية املتحدة عىل اخلريطة الرقمية عىل الشاش�ة التي أمامي .مل أكن أعلم
حينه�ا أهن�ا س�تصبح موطني طوال الس�نوات العرش التالي�ة .كام أدركت وج�ود فرصة كبرية
بالنس�بة يل إلضافة قيمة جديدة مع تعليمي وقدريت عىل االندماج مع اجلوانب الثقافية لكوين
عرب ًّي�ا .كانت املرشوعات يف املنطقة مثل رس�م لوحة فنية من الصف�ر ،بينام يف اململكة املتحدة
كانت تشبه آلة متطورة لتلوين اللوحات الفنية.

يف يناي�ر  ،2009ق�ررت أن أقوم باالنغامس أكثر يف رحلتي ملواصلة اكتش�اف هذا اجلزء من
العامل ،وقررت االنتقال إىل ديب مع رشكة أوليفر وايامن .أخذين هذا إىل مشاريع يف قطر وأبو ظبي
والبحرين واململكة العربية السعودية.
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وقادين هذا إىل الفصل التايل يف مس�اري املهني ،حيث عملت يف بنك باركليز .لقد كانت
ش�خصا يقدم املش�ورة لرئيس البن�ك اخلاص فيام خي�ص األمور
فرص�ة عظيم�ة؛ فق�د أرادوا
ً
االستراتيجية يف الشرق األوس�ط .لق�د أمضيت ثلاث س�نوات يف أداء أدوار استراتيجية
كرئي�س للموظفين ،وقد أضاف ذلك يل خبر ًة كبري ًة ال تقدر بثمن يف حي�ايت الريادية ،حيث
انتقلت من تقديم املشورات اخلارجية حول االسرتاتيجية ورواية القصص ،إىل تقديم الدعم
داخ�ل الرشك�ة ،مع الرتكي�ز عىل عملية التنفيذ .فق�د تغري دوري من مش�ورة العمالء ،وعدم
املش�اركة بالرضورة يف عملية التنفيذ ،لتحمل املس�ئولية الكاملة ع�ن التنفيذ مع عدم االهتامم
بالع�روض التقديمية االستش�ارية .ك�ان الدور أكثر من جمرد تدريب عميل بش�كل كبري ،فقد
مرشدي يف حيايت العملية وهو الرئيس التنفيذي
كان مسئولية إنجاز املهام .وهنا التقيت بأحد
ِّ
للبنك اخلاص ،الذي اس�تمر يف إرش�ادي وتش�كيل عقليتي بتعقيباته ودعمه .لكنه قام ٍ
بدور
مفصيل يف توضيح أمهية امتالك رؤية قوية وأمهية حسن الصياغة ،مع خلق بيئة عمل يعمل يف
ٍ
هدف مشرتك.
إطارها املوظفون فرد ًّيا ومجاع ًّيا من أجل حتقيق

بعد ثالث س�نوات من القي�ام بذلك ،كان الوقت قد حان بالنس�بة يل ملحاولة العمل عىل
م�ا كن�ت أفكر يف القيام به بعد ذلك .وهكذا رسعان ما بدأت متابعة الدراس�ة لنيل ماجس�تري
إدارة األعامل ،والذي حصلت عليه يف إنس�يد .قضيت س�تة أشهر يف فونتينبلو يف فرنسا وستة
أش�هر يف س�نغافورة ،إىل جانب التجربة التعليمية العظيمة التي حظيت هبا يف إنس�يد ،أتيح يل
كذلك فرصة السفر والتعرض لثقافات آسيا والواليات املتحدة وأوروبا .إىل يومنا هذا ،أذكر
مقولة مقتبس�ة من يومي األول يف إنس�يد ،حيث أبرز عميدها هذا االقتباس اعتام ًدا عىل بحث
جرى يف إنسيد ،فقال« :السمة األكثر شيو ًعا بني املسئولني التنفيذيني الناجحني يف الرشكات
ُأ َّ
التي تُدرج عىل قائمة فورتشين  500هي أهنم عاش�وا و/أو عمل�وا يف ثالث دول لفرتة تزيد
عىل س�تة أش�هر من حياهتم .إن املهارات التي تعلموها من أجل التكيف كانت رضورية لنمو
شخصياهتم".

بعد حصويل عىل ماجس�تري إدارة األعامل ،التحق�ت بالرشكة اخلاصة بعائلتي ،وذلك ملدة
ع�ام .وم�ع ذلك ،أصبحت س�اخ ًطا وحمب ًطا وس�عيت إىل متابع�ة فريص املهني�ة وخلق طريق
ومصير خاص يب .ش�عرت أنني ال أس�تفيد م�ن املهارات التي اكتس�بتها عىل مدى س�نوات
عديدة ،وأن لدي املزيد من اإلمكانات التي يمكنني االستفادة منها.
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كيف بدأت رغبتك يف القيام بشيء خمتلف على طريقتك اخلاصة؟
يف نف�س الوق�ت تقري ًب�ا ،أجري�ت حمادثة م�ع صديق ك�ان يدرس مع�ي املاجس�تري :إدو
سيرفوين ،وذل�ك خلال عطل�ة هناية األس�بوع حيث كن�ا نحتفل ب�زواج صديق آخ�ر لنا يف
إسبانيا .صارحته بإحباطي ،وأخربته قائلاً « :أحب أن أجرب القيام بيشء خاص يب ،وأرغب
يف ب�دء رشكة ناش�ئة» .فقال ش�ي ًئا راق يل ،وم�ا زلت أتذكره حتى يومنا ه�ذا .قال يل :فيليب،
أن�ت يف التاس�عة والعرشين من العمر .كام أنك يف وضع جي�د ،حيث إنك غري مرتبط بوظيفة
معين�ة ،كما أنه ليس هناك فعل ًّيا م�ا يعوقك .أنت يف وضع مثايل للمجازف�ة ،فإن مل تفعل ذلك
اآلن ،فلن تفعل ذلك أبدً ا!».

بع�د عوديت م�ن حفل الزفاف ،أخ�ذ كل الكالم ال�ذي قاله يل يرتدد يف أذين ،ومل أس�تطع
ٍ
مكتب؛ ورحت
التخل�ص م�ن التفكري يف هذا األمر .اس�تيقظت يف اليوم التايل وجلس�ت إىل
أكتب ،بفاعلية ،النس�خة األولي�ة من خطة عمل ماجنيت ،األمر الذي اس�تغرق يومني فقط.
كنت أس�تمع إىل املوس�يقى ،واستخدمت كل ما تعلمته من ماجستري إدارة األعامل ،ومعرفتي
وخربيت يف جمال االستش�ارات ،وكتبت اخلط�وط العريضة يف  15صفحة تضم الرؤية واخلطة
ملنص�ة من ش�أهنا تس�هيل توصي�ل رواد األعامل م�ن احلاصلني على ماجس�تري إدارة األعامل
بخرجيي درجة املاجستري يف إدارة األعامل .وقد وضعت كل ما تعلمته يف برنامج املاجستري يف
إدارة األعامل عىل الورق.
______

«قال لي :فيليب ،أنت في التاسعة والعشرين من العمر .كما أنك
ف��ي وضع جيد ،حي��ث إنك غير مرتبط بوظيف��ة معينة ،كما أنه
لي��س هناك فعل ًّيا ما يعوقك .أنت ف��ي وضع مثالي للمجازفة،
أبدا!».
فإن لم تفعل ذلك اآلن ،فلن تفعل ذلك ً
______

كان�ت الفك�رة األصلي�ة ملاجني�ت مبني�ة عىل مفه�وم «كيف يمكن�ك رب�ط رواد األعامل
احلاصلين عىل ماجس�تري يف إدارة األعامل مع ش�بكة اخلرجيني من اجلامع�ة ،والذين يمكن أن
يدعموهم يف أعامهلم؟» .يف إنس�يد ،قمنا بعمل ما يس�مى باسرتاتيجية «املحيط األزرق» ،التي
استعرضنا فيها موق ًعا معرو ًفا للتعارف .املنطق وراء هذا املوقع أنه كان لدهيم علامء حاصلون
عىل ش�هادات دكتوراه ،ويقومون بإنش�اء خوارزميات ،وصيغ علمية ،واس�تبيانات؛ وهو ما
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عضوا يف املوقع ،ومتكنت من اس�تكامل اس�تبيان مك�ون من  15صفحة،
يعن�ي أن�ك إذا كنت
ً
فإن املنصة س�تقوم بتوصيل�ك بالرشيك املثايل لك .لقد قدمت هذه املنص�ة أكثر النظم علمي ًة
مدعو ًما باألدلة؛ وذلك من أجل ضامن النجاح يف احلياة العاطفية.

هنجا ثور ًّيا يف
كان�ت ه�ذه املنصة تُعد مثالاً الستراتيجية املحيط األزرق؛ ألهنا كان تتب�ع ً
ً
مدهش�ا هو أنه بينام
ع�امل التعارف ،علاوة عىل معدل النجاح الع�ايل الذي حققته .ما وجدته
ك�ان اجلميع جالسين يف ه�ذا الفصل يس�تمعون إىل هذا ،ك�ان  % 50من الرج�ال يف الغرفة
يس�تخدمون  .Tinderكان  Tinderتطبيق التعارف اجلديد ورسيع النمو يف ذلك الوقت،
س�مح للن�اس بالتواصل بعضهم مع بع�ض دون تقديم أي ضامن للنجاح .ك�ان هذا التطبيق
يعتمد عىل واجهة التمرير الرسيع س�واء إىل اليسار أو إىل اليمني ،والتي شكلت أساس عملية
اكتش�اف ومطابقة األعضاء الذين يودون التع�ارف بعضهم عىل بعض .كان  Tinderمنصة
بسيطة وأساس�ية للغاية ،لتوصيل شخصني ببعضهام ،وتوفري قناة للتواصل بينهام .وما حيدث
بعد ذلك ليس من مسئولية املنصة ،كام أهنام ُح َّران فيام سيتخذان من قرارات.

لق�د اجت�زت مجيع مواد ريادة األعامل يف إنس�يد ،وش�اركت يف معس�كر تدريبي عىل بيئة
وعروضا تقديمية
الرشكات الناشئة .وهذا جعلني أفكر :مل َ جيب عيل دائماً أن أضع خطط عمل
ً
لألعامل ،وأورا ًقا وصفقات وجداول بيانات عىل إكس�يل ،بينام يمكنني -إذا أحب عدد قليل
م�ن الناس الفكرة -فتح قناة تواصل فيام بينه�م؟ دعهم يتواصلوا ويروا كيف يمكنهم تطوير
العالقة ،دون احلاجة إىل احلصول عىل كل هذه التفاصيل.
ل�ذا ب�دأت ماجنيت كمقاب�ل  Tinderيف ع�امل الرشكات الناش�ئة اخلاصة ب�رواد أعامل
حاصلين عىل ماجس�تري إدارة األعامل .وقد رك�زت يف األصل عىل احلاصلني عىل ماجس�تري
إدارة األعامل؛ ألن أحد األش�ياء املهمة التي تعلمتها يف إنس�يد هي الرتكيز عىل ختصص معني
وب�دء البناء من هنا .ك�ان تفكريي وقتها يتمحور حول أن تأثري الش�بكة يمكنه أن حيدث عىل
األرجح عندما حتل معضلة رشحية حمددة من الس�وق بفاعلية ،بدلاً من حماولة حل مش�كالت
كل السوق يف وقت واحد .رأيت ذلك منطق ًّيا ،وبالتايل اتبعت هذه املنهجية بالضبط.

اذكر لنا بعض التحديات التي واجهتك عند إطالق ماجنيت؟
خمصصا
ك�ان أحد أكرب التحدي�ات التي واجهتها هو حماولة بناء جمتمع ،والذي رغم كونه
ً
منتجا عامل ًّيا له مجه�ور عاملي .ورغم أن
لرشحي�ة احلاصلني عىل ماجس�تري إدارة األعامل ،ك�ان ً
ه�ذا املنتج قد راق لكل أقس�ام ريادة األعامل يف اجلامعات التي تواصلت معها ،س�واء كانت
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هارفارد ،كولومبيا ،أو ستانفورد ،وغريها ،كان مجيعهم يريدون املنتج وليس املجتمع.

ش�خصا تقن ًّيا ،مل
فق�د أرادوا يف األس�اس أن يك�ون املجتمع مكتف ًيا ذات ًّي�ا ،وألنني مل أكن
ً
عيل أن أسأل نفيس« :كيف
أكن
مرتاحا متا ًما لبناء منتج .وهكذا ُّ
ً
بت يف معضلة حقيقية .وكان َّ
يمكنني دفع هذا املنتج للنمو ،إذا مل حيظ املنتج باالهتامم الالزم لتقدمه؟ يمكنني البدء بإنسيد،
لكن ماذا بعد؟».

يف نفس الوقت تقري ًبا ،كنت أعرض منصة ماجنيت األوىل للحاصلني عىل ماجستري إدارة
األعامل يف مؤمتر س�تيب للرشكات الناش�ئة وال�ذي أقيم يف مارس  2015ب�ديب ،وبدأ الناس
يس�ألون« :مل�اذا هذه املنص�ة خاصة فقط بطالب املاجس�تري يف إدارة األعمال» .كنت أجيبهم
ختصصا ورشحية
قائًل�اً « :ال ،أن�ا ال أقرص اس�تخدام املنصة عىل ه�ؤالء ،لكني أردت أن أج�د
ً
س�وقية صغرية ،وأعتقد أنني بحاجة إىل أن أبدأ بتخصص وأبني عليه منتجي» .لكن مل يبد أن
كثيرا يف النموذج والنهج الذي اتبعته،
اإلجابة قد أقنعت أي ش�خص هناك ،وعندما فكرت
ً
قمت يف النهاية ،وبعد شهرين فقط ،أي يف صيف  ،2015بإزالة هذا القيد الذي يقرص املنصة
عىل طالب املاجستري يف إدارة األعامل ،لتصبح منصة اتصال تركز عىل ديب والرشق األوسط،
وليست منصة عاملية.

يف أي مرحلة قمت بإعادة النظر يف املنتج وتغيري جتربة املستخدم؟
يف حين أعجبتن�ي فكرة السير على نفس منهجي�ة تطبي�ق  ،Tinderوال�ذي كان هنجه
ش�ائ ًعا ،ف�إن الن�اس مل تعتد س�وى عىل رؤي�ة املعلومات منس�قة وجمدولة عندم�ا يتعلق األمر
باختاذ قرارات اس�تثامرية أو املشاركة يف رشكة ناش�ئة .لكن حني أتينا إىل حماولة مجع البيانات،
اتضح س�بب اس�تخدام الناس للموقع كس�وق مزدوج�ة االجتاه ،مع وج�ود رواد أعامل عىل
ناحية واملس�تثمرين واملوجهني واملستش�ارين وغريه�م عىل الناحية األخرى؛ ل�ذا ،قررنا بناء
أكبر منص�ة جمتمعية تربط رواد األعامل الناش�ئني بأصحاب املصلحة يف البيئ�ة الريادية ،وفق
ذلك املنظور».

يف البداية كان من الصعب إقناع كال اجلانبني بمش�اركة معلوماهتم؛ فأين القيمة يف ذلك؟
أدركن�ا أمهي�ة توجي�ه دعوات حت�ث املس�تخدم عىل اخت�اذ إجراء على املنصة ،والت�ي حفزت
املؤسسين عىل مش�اركة معلوماهتم .حاولنا أن نوجه دعوات لتمكين الناس من طرح أفكار
رشكاهت�م عىل أصح�اب رءوس األموال االس�تثامرية ،أو التواصل مع املس�تثمرين املمولني،
ث�م قررن�ا التعاون مع العديد من املؤمترات .أردنا أن نمنح املشتركني عىل املنصة تذاكر جمانية
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أو أكش�اكًا جماني�ة يف هذه املؤمترات؛ فكرنا يف جلب م�زودي اخلدمات ملحاولة تعيني جمموعة
مستش�ارين قانونيني ،جللب أش�خاص خمتلفين إىل املنصة ،والذي�ن ال تتمكن هذه الرشكات
الناشئة عادة من التواصل معهم.
ما أدركناه هو أنه كلام زادت القيمة التي أوجدناها هلذه الرشكات الناشئة ،زاد استعدادها
ملش�اركة معلوماهت�ا؛ لذا بدأنا نرى هذا اهل�دف الرئييس عىل املنصة ،حيث ك�ان رواد األعامل
حياول�ون يف األس�اس التواص�ل م�ع املؤسس�ات املختلف�ة الت�ي مل يس�معوا عنه�ا ،أو مل يكن
أيضا عىل تبادل املعلومات فيام بينهم دون نرش
بإمكاهنم الوصول إليها من قبل .كانوا قادرين ً
املعلومات بشكل أوسع عىل اجلمهور.

أعتق�د أن هن�اك هذا التحيز يف عقلية األش�خاص املتواجدين يف الرشق األوس�ط؛ فإن مل
يتم تقديمي ،فإنني غري مهتم ،وهذا ال يمثل أي اهتامم بالنس�بة يل .يف مناطق أخرى من العامل
يرحب الناس بفرصة تش�ارك تقديم معارفهم لبعضهم البعض ،يف حني أنه يف منطقتنا حيتفظ
الناس بمعارفهم ألنفس�هم؛ لذا ،رحنا نتس�اءل« :كيف يمكننا كرس هذه احلواجز؟» ،فوجدنا
أن علينا توعية الناس عىل هذه املنصة بام جيري .كيف نساعد رواد األعامل عىل الظهور ولفت
كبريا منها،
االنتب�اه؟ وهب�ذا أصبح ذلك أحد املحاور التي تركز عليها رس�الة ماجنيت وجز ًءا ً
وه�ي متكين رواد األعمال الصغ�ار والرشكات الناش�ئة من العث�ور عىل أصح�اب املصلحة
املناس�بني ،والتواص�ل معهم ،س�واء كان�وا مس�تثمرين ،مرش�دين ،أو مستش�ارين ومقدمي
خدمات حمرتفني وغريهم.

مع اس��تمرار تطور ماجنيت ،ما التحديات األخرى التي واجهتها ،وكيف متكنت من
قدما رغم ذلك؟
املضي ً
مع استمرار ماجنيت يف التطور ،وعىل الرغم مما واجهته من صعوبات يف كثري من األشياء
مثل واجهة املس�تخدم ،وجتربة املس�تخدم ،والتمويل ،وتطوير االسرتاتيجية ،وغريها -فإنالعثور عىل رشيك مؤس�س وموهبة مناس�بة لتوسيع نطاق األعامل أصبح أكثر صعوبة بشكل
كبري.

يف هناي�ة  2015أدرك�ت أن�ه ال يمكن�ك بن�اء رشكة ناش�ئة بمفردك .مع ع�دم قدريت عىل
عيل أن أجد حلولاً مبتكرة للمساعدة .هذا عندما أصبحت أكثر اعتام ًدا عىل
توظيف أحد ،كان َّ
املتدربني .أثبت املتدربون أهنم مورد رائع .هناك نسبة كبرية من اخلرجيني اجلدد الذين يبحثون
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عن وظائف ،وكثريون منهم من خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ويتطلعون إىل االنتقال
إىل ديب أو الع�ودة إليه�ا .لقد حصلوا على تعليم جيد ،كام أهنم متلهفون على العمل ولكنهم
غال ًبا غري قادرين عىل احلصول عىل مناصب عليا .وكثريون منهم يبحثون عن اكتس�اب خربة
قصرية راسخة أكثر من بحثهم عن راتب كبري ،عىل األقل ،يف تلك املرحلة من حياهتم املهنية.
______

«الج��زء اآلخ��ر م��ن التحديات ه��و كيفي��ة المواظب��ة على طرق
األبواب وتعلم القيام بذلك بلباقة وذكاء .فهنا ،إن لم يس��مع
برد.
عنك أحد ،فم��ن المحتمل أال تحظ��ى رس��التك اإللكترونية ٍّ
وربم��ا ال يرغ��ب الطرف اآلخر ف��ي مقابلتك على أي��ة حال .وفي
كلت��ا الحالتين ،تحت��اج فقط إلى البحث عن س��بب آخر أو «عامل
جذب» لتجعلهم يلتفتون إليك».
______

وم�ا زل�ت أوظف املتدربني لالنضامم إلين�ا بكل رسور ودون قيود .لك�ن تعيني املتدربني
يقرتن بإشكالية رضورة إعادة التدريب مرة بعد أخرى ،ففرتة تعيينهم لديك لن تتعدى أربعة
أش�هر فقط مثلاً ؛ ل�ذا فأنت تأخذ ما جتده ،وهذا جانب من س�عة احليلة واخلدع اللذين يتعني
عىل كل رائد أعامل اللجوء إليهام ،خاصة يف األيام األوىل.

جملس�ا استش�ار ًّيا ،وال�ذي أراه م�ور ًدا ال يس�تهان ب�ه يف املنطق�ة .يف
كما أنن�ي أنش�أت ً
الواق�ع ،يف غي�اب وجود رشيك مؤس�س يل ،اعتم�دت عىل املجلس االستش�اري اخلاص يب
كرشيك مؤس�س زائ�ف .هناك جانبان يمثالن حتد ًيا عند تأس�يس رشكة بمف�ردك ،مها :عدم
وجود ش�خص يش�اركك ه�ذا ِ
احلم�ل ،والثاين هو ع�دم وجود ش�خص تناقش�ه يف األفكار
واالستراتيجية .وقد نجح املجلس االستش�اري يف تقديم الدعم يل عىل كال اجلانبني يف األيام
األوىل من عمر الرشكة .لقد اس�تعنت بخرباء يبذلون يل من وقتهم مقابل احلصول عىل أسهم
يف ماجنيت ،وقد ساعدوين يف تشكيل الفكرة التي تقوم عليها ماجنيت أكثر.
اجل�زء اآلخ�ر من التحديات ه�و كيفية املواظبة على طرق األبواب ،وتعل�م القيام بذلك
بلباقة وذكاء .فهنا ،إن مل يس�مع عنك أحد ،فمن املحتمل أال حتظى رسالتك اإللكرتونية بر ٍّد.
وربما ال يرغ�ب الط�رف اآلخ�ر يف مقابلتك عىل أية ح�ال .ويف كلتا احلالتين ،حتتاج فقط إىل
البحث عن س�بب آخر أو «عامل جذب» لتجعلهم يلتفتون إليك .إذا كنت يف مؤمتر ،سيتعني
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عليك تقديم نفس�ك ،وإذا كان هناك أحد املعارف املشتركني بينك وبني الطرف الذي حتاول
أيضا إجراء بحث وفلرتة ما
التواصل معه ،فس�تحتاج إىل جتربة هذه الوسيلة .قد ينبغي عليك ً
يركز عليه ذلك الطرف يف الوقت احلايل ،وحماولة إجياد أي صلة تربطه بام تقدمه له.

أذك�ر أنني قابلت رجًل�اً نبيلاً مرة وق�ال يل« :أنت تقري ًبا أكثر األش�خاص الذين حتدثت
معه�م مثابرةً ،وأعتقد أن هذا هو س�بب نجاحك فيام تفعل» .س�ألته« :هل أزعجتك؟» قال:
«لقد متكنت من فعل ذلك بأدب ،وما زلت تفعل ذلك بإرصار» .هذا أمر بالغ األمهية ،خاصة
وأن�ت يف البداية ،وغري معروف نس�ب ًّيا ،ومل تطور ش�بكتك بعد .م�ن الواضح أنك حني تعزز
وتوس�ع نطاق اتصاالتك ،تصبح األمور أس�هل وأكثر فعالية .ولكن
مصداقيتك وس�معتك
ِّ
جي�ب علي�ك أخ�ذ الطريق الصعب؛ فلا يوجد طريق خمتصر لفعل ذل�ك إذا كنت ترغب يف
النجاح كرائد أعامل.

هل مر عليك وقت فكرت فيه يف االستسالم والتخلي عن مشروعك؟
عيل ذلك الوق�ت يف صيف  ،2016حني قوبلت بكثري م�ن الرفض والردود األخرى
م�ر َّ
من نوعية «ربام أشرتك» أو «عد إلينا مرة أخرى» .كنت أشعر باهلزيمة؛ ألنني كنت من حياول
خلق قيمة لرواد األعامل ومس�اعدهتم يف التواصل مع املس�تثمرين .وم�ع ذلك مل يرغب أحد
يف االنضمام إلين�ا ،حي�ث إن هذا مص�در إزعاج أكث�ر منه فائ�دة مضافة .اهن�ارت معنويايت،
واضط�ررت للتوق�ف ملدة ش�هر .كنت عىل وش�ك أن أقول« :ت ًّب�ا هلذا! ملاذا أض�ع كل وقتي
وجهدي يف يشء أؤمن به بشدة ،بينام ال يقتنع به اآلخرون؟ فلم أك ِّبد نفيس هذا التعب؟».

وخالل هذا الشهر ،أذكر أن والدي -معلمي العظيم -قال يل« :حسنًا ،إذا كانت املشكلة
يف امل�ال ،وال يرغ�ب رواد األعمال يف الدفع ،وال يرغب أصحاب رأس املال االس�تثامري يف
الدف�ع ،فبالتأكيد هناك ش�خص م�ا يرغب يف الدفع .من هو هذا الش�خص؟» ،فجأة التمعت
الفك�رة يف ذهن�ي .مل تكن املش�كلة يف الق�درة عىل االتص�ال ،ولكن يف الوص�ول إىل البيانات
واملعلومات .فقلت له« :أعتقد أهنا املؤسس�ات واملس�تثمرون الذين يريدون البيانات ،وليس
االتصاالت» .هذا عندما قررنا تغيري الفكرة بأكملها وبدء الرتكيز عىل مجع وتعبئة البيانات.

لذا قدمنا حز ًما خاصة للرشكة .متكنا من بيع واحدة أو اثنتني منها ،ثم كانت نقطة التحول
احلقيقي�ة عندم�ا حصلت عىل بعض التعليقات التي ال تقدر بثم�ن من رائدة أعامل زميلة .إهنا
مي مدحت ،مؤسسة إيفينتوس ،وصديقة مقربة يل ،كنت أحتيس معها القهوة يو ًما ما وقالت
يل« :لق�د حصل�ت عىل كل ه�ذه البيانات ،ولكن ال أحد يعلم أن�ك تفعل ذلك .لقد حصلت
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عىل هذا الكم اهلائل من املعلومات من قرابة  1000رشكة ناشئة مسجلة عىل املنصة .جيد ،ال
أحد لديه هذه املعلومات ،ولكن ال أحد يعلم أن لديك هذا الكم اهلائل من املعلومات .فلامذا
ال تش�ارك ج�ز ًءا منه؟» ،فس�ألتها« :بأي صيغة؟« ،فقال�ت« :ليس لديك امل�ال إلجراء تقرير
فلم ال تصمم خمطط معلومايت بياين وجتعله
بحث�ي ،والناس ال يعرفونك ليقدموا لك الرعاية؛ َ
بسي ًطا حتى يتمكن الناس من فهمه واستيعابه؟» .رأيت األمر منطق ًّيا؛ لذلك قلت«:فلنجرب
هذا».
جلس�نا م ًع�ا كفري�ق ،ﺧﻼل اﻷﺳﺎبي�ع اﻷرﺑﻌﺔ اﻟيت تل�ت ه�ذا احلدي�ث ،وأنش�أنا ﻗﺎﺋﻣﺔ
ﺑﺎﻟﺷرك�ات اﻟناشئ�ة ومجيع ه�ذه البياﻧﺎت التي متلكه�ا ماجنيت والتي قمن�ا مجعنها .كان لدينا
كثريا م�ن األسئلة ذات الصل�ة .عىل سبيل املث�ال ،سألنا:
الكثير م�ن البيانات؛ ألنن�ا طرحنا ً
«ه�ل جتمعون األم�وال؟»« ،كم حصلتم عىل األم�وال؟»« ،هل حتتاجون إىل مس�اعدة يف س
أو ص؟»« ،م�ا الصناع�ة الت�ي تعملون فيها؟»« ،يف أي بلد تتواج�دون؟» ،ثم بعد ذلك قدمنا
ه�ذه املعلومات األساسية املكونة من ثالث صفحات يف خمطط معلومايت بياين بس�يط للغاية،
يبرز ه�ذه البيانات من منصة ماجنيت .وفجأة ،بدأ الناس يظهرون دهش�تهم من أن كل تلك
املعلومات يف حوزيت.

وعندم�ا كررن�ا م�ا فعلن�اه أولاً  ،قمن�ا مجعن�ا كل معلومات التموي�ل التي كان�ت متاحة
للجمهور بش�كل ع�ام بخصوص كل الرشك�ات الناشئة املدرجة يف ماجني�ت ،وقدمنا تقرير
«التموي�ل يف منطق�ة الرشق األوسط وشامل إفريقيا يف  .»2016وك�ان ذلك نقطة حتول كبرية
لنا.

أخريا؟
هل مرت عليك حلظة إدراك مفاجئة حني بدأت األمور يف االتضاح ً
م�ا زل�ت أذك�ر أن عديدً ا من املس�تثمرين الرشكاء من مجي�ع أنحاء املنطق�ة ،الذين مل يكن
معظمهم مقتنعني بفكرة ماجنيت ،تغريت نظرهتم متا ًما بعد إصدار املخطط املعلومايت البياين،
«شكرا لك .إن لديك بيانات حول التمويل
فقد اتصلوا وأرسلوا يل رسائل إلكرتونية فحواها:
ً
تفوق ما لدينا .ويمكننا اآلن استخدام هذه البيانات إلقناع رشكائنا املحدودين بطريقة مل نكن
قادرين عىل القيام هبا من قبل» .كان ذلك حني أدركت أنني أضفت قيمة حقيقية هنا!
كان�ت هذه حلظة اإلدراك عندما فكرت أن جتميع البيان�ات والتحليل هو حمور األمر .إذا
كان�ت الرشكات حتاول حتديد الرشك�ات الناشئة املوجودة يف نطاقه�ا يف املنطقة؛ أو إذا كانت
هناك رشكات لوجيس�تية تبحث عن عدد الرشكات الناشئة التي تعمل يف جماهلا؛ أو إذا كانت
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هناك جهات حكومية حتاول معرفة عدد الرشكات الناشئة املوجودة يف اإلمارات ،واملجاالت
الت�ي تعم�ل هب�ا ،أو إذا كان هناك مس�تثمرون أو أصح�اب رءوس أموال من خ�ارج املنطقة
مهتمون بفهم املشهد اخلاص بجمع األموال أو تقييم اإلمكانات املحتملة؛ فاآلن أصبح لدينا
أداة قوية جدًّ ا يمكننا مساعدهتم هبا.

وفجأة ،بدأ كل هؤالء األشخاص الذين مل تكن لدهيم هذه الرغبة يف اإلنفاق ساب ًقا؛ ألهنم
ال يعرف�ون ح ًّق�ا ما هي منصة االتص�ال املجتمعي عرب اإلنرتنت ه�ذه ،ينجذبون لوجود هذه
املعلومات والبيانات األساسية بالغة الفائدة.

أصب�ح ه�ذا هو النظام األسايس ال�ذي تنمو ماجنيت من خالله وترك�ز عليه .وواصلت
دف�ع ه�ذه الرتكيب�ة إىل األمام ،وأنا أسأل دائماً « :كيف نس�تمر يف تقديم بيانات مس�تقاة بطرق
موضوعي�ة وحقيقي�ة؟ كيف نقوم بتوعي�ة أصحاب املصلحة حول ما يبحث�ون عنه يف الرشق
األوس�ط ،م�ع االستمرار يف الرتكيز عىل بن�اء املجتمع املحيل لرواد األعمال؟» ،كنا نتطلع إىل
أن تك�ون ماجني�ت منصة تعتمد عىل البيان�ات ،والتي من شأهنا أن توع�ي أصحاب املصالح
ٍ
حل�ول هلا .وك�ان تركيزنا اآلن ه�و احلصول عىل
بش�أن املعضلات الت�ي كانوا يبحث�ون عن
بيانات صغرية يمكن أن يفهمها الناس برسعة نسب ًّيا ،والتي تقدم هلم معلومات عالية املستوى
حيتاجون إىل معرفتها ،وإذا احتاجوا إىل احلصول عىل مزيد من املعلومات والبيانات ،فيمكنهم
الرجوع إلينا.

بعضا م��ن النتائج األك�ثر إث��ارة لالهتمام بش��أن رواد األعمال والش��ركات
اذك��ر لن��ا ً
الناشئة التي توصلت إليها حني بدأت البحث يف البيانات؟
منح�ى شائ ًقا مع�ي أنا وفريق العم�ل؛ ففي كل م�رة كنا نصدر
لق�د ب�دأت األم�ور تتخذ ً
تقريرا ،كنا نتطلع إىل إثبات أو نفي فرضية قد هتم اجلمهور عىل نطاق أوسع ،لكننا يف كل مرة
ً
فرصا لتحقيق أرباح من املنصة.
كنا نوجه دعوة الختاذ إجراء عىل املنصة ،ونخلق ً

أحد األمثلة عىل ذلك أننا أخذنا أفضل  100رشكة ناشئة يف املنطقة ،كشفنا عن مؤسسيها،
وخلفياهت�م ،وب�دأت العم�ل عىل معرف�ة القطاعات التي كان�وا يعملون فيه�ا يف األصل ،مع
حماول�ة الوصول إىل معلومات مس�تندة إىل البيانات .أش�ارت النتائج إىل أن  % 41كان لدهيم
ماجس�تري يف إدارة األعمال % 35 .منهم جاءوا من جمال االستش�ارات والبنوك % 35 .كان
لدهيم خربة يف الرشكات الناشئة % 48 .لدهيم خلفية هندسية .كان األمر رائ ًعا.
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ك�ان هن�اك مفهوم آخر أردت إلغاءه وتغيريه؛ ه�و أنه يف كل مكان ذهبت إليه كان اجلميع
يقول�ون« :ال توج�د ف�رص لصفق�ات التخ�ارج م�ن الرشك�ات الناشئ�ة يف املنطق�ة وحتقيق
صحيحا؛ فاحلقيقة أننا مل نس�مع أبدً ا عن
مكاس�ب» ،فكن�ت أقول« :ال يمكن أن يك�ون ذلك
ً
صفق�ات خت�ارج من الرشكات الصغيرة واملتوسطة احلج�م» .إن بيع رشك�ة بمبلغ  5ماليني
كبيرا ،ألنه من الصعب القي�ام بذلك ،وسيكون من
نجاحا
دوالر أو  10ماليين دوالر يع�د
ً
ً
األفض�ل بعشر م�رات إذا متكنت من بيعه�ا بمبل�غ  50ملي�ون دوالر أو  500مليون دوالر،
ولكن هذا ال يعني عدم وجود صفقات ختارج صغرية.

واضحا
مسارا
ً
لقد أكدت النتائج التي اكتشفناها يف تقريرنا عن صفقات التخارج أن هناك ً
لصفق�ات التخ�ارج عىل الرشكات الناشئة يف املنطقة ،وتشير الصفح�ة األوىل من التقرير إىل
أن�ه -يف املتوسط -يس�تغرق األم�ر سبع سنوات حتى تك�ون الرشكة الناشئ�ة جاهزة لصفقة
كثريا عىل اإلطالق؛ لذا جيب
التخ�ارج .فكم عدد الرشكات الناشئة من�ذ سبع سنوات؟ ليس ً
على الن�اس وأصح�اب رءوس األموال أن يفهم�وا أنه يف حني أن اإلمكان�ات موجودة ،فإن
األمور تستغرق بعض الوقت حتى يتمكَّن أي شخص من كسب املال .واألهم من ذلك ،أن
مركزا لتحليل البيانات ملنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا ،وكنقطة
هذا جيعل من ماجنيت ً
مرجعية للمؤسسات .لقد أصبح هذا هو النظام األسايس يف مجع أوىل بذور التمويل لدينا.

ي�دور مجع األم�وال حول بناء الزخ�م .مع حتليل البيان�ات التي قام ماجني�ت ببنائها ،مع
الق�وة الت�ي حققتها يف خلق الوعي للمنطق�ة ،بينام يتم استخدام األموال لزي�ادة تعزيز النظام
األسايس للرتكيز عىل البيانات واالتصال .لقد استغللنا ذلك بنجاح جلمع أوىل بذور التمويل
لن�ا بقيم�ة ملي�ون دوالر أمريكي من جمموعة من املس�تثمرين اإلقليميني؛ هب�دف زيادة تعزيز
املنصة والتوسع يف األسواق الناشئة.
أمدتني عملية مجع التمويل نفسها بمالحظات بالغة األمهية يل ،ليس فقط كمؤسس ،وإنام
كمس�تخدم للمنصة؛ فقد أمدتنا التحديات الت�ي واجهناها خالل تلك العملية برؤى متعمقة
آنية حول كيفية حل املشكالت التي يواجهها مؤسسون كثريون ،مع تسليط الضوء عىل أمهية
البيانات اإلرشادية للمنطقة؛ كانت هذه بضعة دروس مستفادة من عملية مجع التمويل مل أكن
مدركًا هلا.
حلسن احلظ أننا يف ماجنيت كنا نعرف املستثمرين يف املنطقة ،وقد استعنت بمنصة ماجنيت
فعل ًّي�ا خلال عملية مجع�ي للتموي�ل لتحديد من سأحت�دث معهم م�ن املس�تثمرين ،ومعرفة
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استثامراهت�م ،وحم�اور تركيزه�م ،واألسب�اب التي ستجعله�م مهتمني باالستثمار يف منصتنا.
وكان األهم من كل ذلك هو احلصول عىل مستثمر رئييس ،وقد كان وجود  500رشكة ناشئة
أمرا بالغ األمهية .وقد منحنا النظر إىل السجالت القوية هلؤالء
عىل املنصة كأعضاء مس�جلني ً
املس�تثمرين يف االستثامر يف رشكات مش�اهبة عىل مس�توى العامل دفعة ثقة لالستمرار وصياغة
عرض ماجنيت.

تس�تغرق عملية مجع التمويل وقتًا أطول من املتوقع؛ فعليك أن تتوقع ما ال يمكن توقعه؛
إذ استغرقت العملية بالكامل حوايل تسعة أشهر إلغالق اجلولة ،وكان احلصول عىل املستثمر
الرئيسي حمور ًّي�ا .وإذا ك�ان م�ن حتدٍّ مل نتنبأ ب�ه فهو توقيعن�ا مذكرة الشروط األوىل رسم ًّيا يف
منتصف يوليو .فلألسف ،يف املنطقة ،يتس�م فصل الصيف باهلدوء الش�ديد مع سفر الكثريين
خ�ارج املنطق�ة ،وق�د ثب�ت أن ذلك حت�دٍّ كبري .فعملي�ة التمويل تق�وم عىل بن�اء الزخم ،ومن
الصع�ب فعل ذلك خلال فصل الصيف ،بينام يك�ون كثريون من املس�تثمرين خارج املنطقة
وال يس�عك االجتامع هبم؛ لذا أنصح رواد األعامل بتخطي�ط عملية مجع التمويل بنا ًء عىل هذا
الواقع؛ حتى يمكنهم لقاء املستثمرين ،وإمتام صفقاهتم.

أيض�ا وتفكر فيه
إن هيكل�ة جول�ة االستثامر مهم�ة ومكلفة؛ وعليك أن تس�تعرض ذلك ً
مسب ًقا .فسيطلب منك كثري من املستثمرين يف مرحلة مجع رأس املال االستثامري أن يكون لك
كيان يف اخلارج؛ وتكلفة القيام بذلك بفاعلية يمكن أن تكون ضخمة ومس�تنزفة للوقت .فال
ترتك ذلك إىل اللحظة األخرية؛ ألهنا ستؤخر إغالق اجلولة أكثر.

ق�د ال حتظ�ى رشكتك الناشئ�ة باهتامم كل املس�تثمرين ،وال بأس يف ذل�ك ،ومن املهم أن
أيضا أن تشكر هؤالء املستثمرين عىل وقتهم ،وتعمل عىل مالحظاهتم،
تدركه ،لكن من األمهية ً
فاإلنصات إىل مالحظات املس�تثمرين هو يف األساس احلصول عىل مش�ورة جمانية بخصوص
منتجك .فاشكرهم دائماً عىل وقتهم ،وتعلم مما يقولونه لك وأنت تصوغ عرضك.

دورا فعالاً يف
كذل�ك م�ن األمهي�ة بمكان أن يك�ون لديك دع�م قانوين؛ فق�د أدى ذل�ك ً
مش�ورتنا ومس�اعدتنا يف عملي�ة مجع التمويل .فاملستش�ارون القانونيون يمك�ن أن جييبوا عن
األسئل�ة بش�أن الرشوط ،ويس�اعدوا يف هيكل�ة املحادثات ويمكنوك م�ن االعرتاض حني ال
يبدو أن األمور تسري يف االجتاه املناسب؛ لذلك فإن وجود فريق قانوين جيد إىل جانبك يمدك
بالثقة املطلوبة بشدة عند احلديث مع املستثمرين.
حارضا
وضع نصب عينيك دائماً أنك مشغوف برشكتك الناشئة ،واحرص عىل أن تكون
ً
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يف ذهن املس�تثمر ط�وال الوقت؛ إذ إهنم يتحدث�ون مع عديد من الرشك�ات الناشئة ،ويتمون
صفق�ات معه�ا ،ويس�تعرضون املئات -وربما اآلالف -من الع�روض التقديمي�ة ،ومن ثم،
فإهن�م منش�غلون دائماً  ،وأنت لس�ت باألولوية بالنس�بة إليهم؛ فاحرص على أن تطلعهم عىل
املستجدات ،وال ختش املتابعة معهم عرب الربيد اإللكرتوين إذا مل يردوا عليك ،يف غري إحلاح.

كثريا من التعقيبات ،واألسئلة ،والنقد؛
استعد ،وال تتأثر بالنقد بسهولة ،وتوقع أن تسمع ً
جاهزا بإجابات ،فإن مل تكن لديك إجابات ،فال ختتلق إجابات؛ إذ إن ذلك
فعلي�ك أن تك�ون
ً
سيسبب لك مشكالت مستقبلية ،ولكن عد إليهم بإجابات يف أرسع وقت ممكن.
______

«ﻟذا أﻋﺗﻘد أن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اس��تيعاب المعلوم��ات وفه��م
المالحظ��ات أمران مهم��ان ًّ
جدا ل��رواد األعمال .ف��إذا جئت برد
فعل س��ريع وغير محسوب للدفاع عن فكرتك أو خطتك ،فإن
الشخص الذي ينصحك أو يقدم لك مالحظات سينهي حديثه
فو ًرا ،ناهيك عن أنك قد تشعره بالضيق .وإذا كان ذلك الشخص
ً
ش��ريكا ،أو مس��تثم ًرا محتم ًلا؛ فسيكون ذلك
عمي ًلا محتم ًلا ،أو
أكثر ضر ًرا».
______

املضرة لرواد األعمال؟
ما السمات الشخصية املشرتكة ُ
إن إح�دى السمات املدمرة للذات التي اكتش�فت أهنا شائعة جدًّ ا بين رواد األعامل -ليس
فقط هنا يف املنطقة ولكن يف كل مكان -هي اختاذ موقف دفاعي دائماً  .أعتقد أنه جزء من الطبيعة
البرشية بشكل عام .أحد األشياء التي أحاول دائماً القيام هبا هو أن أضع نفيس يف مواقف أحتدى
أشخاصا خمتلفني .إذا كنت عنيدً ا أو تعتقد أن ما تفعله صحيح بنسبة  ،% 100وليس لديك
فيها
ً
أمرا صع ًبا عليك.
هذا االنفتاح عىل الرأي اآلخر؛ فسيكون النمو ً

لذل�ك عندم�ا كان اجلمي�ع يقولون يل« :أن�ت بحاج�ة إىل اختيار نطاق جغ�رايف معني أو
اختي�ار س�وق .ال يمكنك عمل االثنني عىل نطاق عاملي» ،كان عيل أن أنتبه إىل هذا ،وأن أفهم
البدائل ح ًّقا ،وأن أختذ قراري .عندما قررت الرتكيز عىل منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا
بدلاً من الرتكيز عىل أصحاب ماجس�تري إدارة األعمال كنت مرتد ًدا .أتذكر ما عانيته من عدم
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يقني بعد تسعة أشهر من بدء العمل عىل ماجنيت ،فسألت مرشدً ا« :أال يغضب املستخدمون
الذين اشرتكوا من برنامج املاجستري يف إدارة األعامل إذا انتقلت إىل الرتكيز عىل سوق الرشق
األوس�ط؟» وق�د ظلت إجابت�ه عالق ًة يف ذهني إىل اآلن ،حيث ق�ال« :إذا نجحت خالل عرش
سنوات ،هل ستقلق بشأن ضيق أول مائة مشرتك يف منصتك من انتقالك إىل سوق أكرب؟».

ل�ذا أعتق�د أن الق�درة ﻋﻰﻠ استيع�اب املعلوم�ات وفه�م املالحظ�ات أمران مهمان جدًّ ا
ل�رواد األعمال .ف�إذا جئت ب�رد فعل رسيع وغري حمس�وب للدف�اع عن فكرت�ك أو خطتك؛
ف�ورا ،ناهيك عن أنك
ف�إن الش�خص الذي ينصحك أو يق�دم لك مالحظات سينهي حديثه ً
مس�تثمرا حمتملاً ؛
قد تش�عره بالضيق .وإذا كان ذلك الش�خص عميلاً حمتملاً  ،أو رشيكًا ،أو
ً
رضرا.
فسيكون ذلك أكثر ً

أي نصيحة أخرية تود مشاركتها مع رواد األعمال الطموحني؟
يوف�ر إغلاق التمويل الكثري من دروس التعلم لرواد األعمال يف املنطقة .فقد سمعت ما
يكف�ي م�ن نصائح من قبيل« :ات�رك وظيفتك» ،و«ات�رك اجلامعة واجته لري�ادة األعامل» ،فإن
نصيحت�ي الكربى هي أال تقوم بإنش�اء رشكة ناشئة يف البداية .تعل�م من شخص آخر .انضم
إىل رشك�ة ناشئ�ة يف مرحل�ة مبكرة .تعلم من التحدي�ات التي واجهها كل هؤالء املؤسسين،
وابح�ث ع�ن جمال أو رشكة ناشئ�ة تثري إعجابك ،ولك�ن اسمح هلم بارتك�اب األخطاء نياب ًة
عنك ،وتعلم منها.

جي�ا جامع ًّيا جديدً ا ،فلديك متس�ع من الوقت للحصول على بعض اخلربة.
إذا كن�ت خر ً
متوس�ط الوقت ال�ذي استغرقه املؤسس�ون الناجح�ون لتأسيس رشكاهتم الناشئة كان تس�ع
سن�وات؛ ذل�ك ألنه ال توجد جتربة تعليمي�ة أفضل من التعلم من جت�ارب اآلخرين وسؤاهلم
عن رحلتهم.

املامرس�ة ستص�ل بك إىل اإلتق�ان .ختيل أنك مغ� ٍّن أو ريايض .ال يشء حي�ل حمل املامرسة
والتك�رار .اع�رف قصتك ورؤيتك جي�دً ا ،وحتمس لروايته�ا حني تلتقي مس�تثمرين يف املرة
القادمة كام تطرح فكرتك ألول مرة .تعلم كيف تقوم بتعديل وتكييف القصة مع ردود الفعل
وطور أسلوبك اخلطايب بنا ًء
التي حتصل عليها من املستثمرين ،فانظر ردة أفعاهلم إزاء قصتكِّ ،
عليها .إهنا املامرسة ،املامرسة ،املامرسة.
اقب�ل الرفض وتوقع�ه .إنه جزء من التجربة .من الطبيع�ي أن تنزعج ،ولكن من املهم أال
حتبط .ال تستس�لم وكن إجياب ًّيا ،ولكن تعلم من اجتامعاتك أسباب رفض املس�تثمرين لك أو
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لفكرتك ،وأوجد طريقة ملعاجلة ما كان بإمكانك القيام به بشكل خمتلف ،واألشياء التي حتتاج
إىل حتسينها.

اح�رص دائماً عىل أن يظل املس�تثمرون عىل ا ِّطلاع دائم عىل التقدم ال�ذي حترزه ،خاص ًة
أولئك الذين قالوا :ال .سوف يس�تغرق التمويل ع�دة أشهر .خالل تلك الفرتة سوف يتطور
منتج�ك ،وستتغري أرقامك ،وسوف تس�تمر يف التقدم والنمو .ورفض املس�تثمر لتمويلك يف
البداية ال يعني الرفض التام؛ فمع مرور الوقت ،وإن كنت حترز تقد ًما وتطلعه عىل التحديثات
أخريا ،املثابرة النشطة .تعج املنطقة
التي تقوم هبا أولاً بأول ،فقد يغيرِّ رأيه ويسهم يف التمويلً .
بأشخ�اص دائماً ما أتطلع إليهم هبدف تعلم كيفية االستمرار وامليض قد ًما .إن املثابرة النش�طة
هي مفتاح النجاح يف املنطقة ،وما من سبيل لتجنبها.
______

«اقبل الرف��ض وتوقعه .إنه ج��زء من التجربة .م��ن الطبيعي أن
تنزع��ج ،ولكن م��ن المهم أال تحبط .ال تستس��لم وك��ن إيجاب ًّيا،
ولك��ن تعلم من اجتماعاتك أس��باب رفض المس��تثمرين لك أو
لفكرتك ،وأوج��د طريقة لمعالجة م��ا كان بإمكانك القيام به
بشكل مختلف ،واألشياء التي تحتاج إلى تحسينها».
______

فيما يتعلق مبنظومة الش��ركات الناش��ئة يف املنطقة ،م��ا اجلوانب الفعالة وغري
الفعالة من منظورك اخلاص؟
َّ
تتك�ون املنطق�ة من عرشين دول�ة تقري ًبا ،كل سوق ل�ه بنية حتتية خمتلف�ة ،ولوائح تنظيمية
كبريا -عما جتده يف الواليات
خمتلف�ة ،ومس�تويات خمتلفة من التنمي�ة .وهذا خيتلف -اختال ًفا ً
املتح�دة أو الصني؛ حي�ث تكون األمور أكثر اتس�ا ًقا ،وبالتايل يصبح م�ن األسهل استهدافها
وتوسيع نطاقها .باإلضافة إىل ذلك ،فإن الواليات املتحدة والصني بيئات تنافسية للغاية.

ورغم ذلك ،فام لديك هنا هو أرض خصبة خللق وبناء يشء ال يملك الكثري من منافسيك
العامليين الصبر أو الدراي�ة لبنائه حمل ًّيا .فهنا جتد أمازون تس�تحوذ عىل س�وق ،وكريم تنافس
أوبر ..إلخ.

ق�ادرا عىل كرس احلواجز وإنش�اء منت�ج يمكن الدف�اع عن�ه ،يف العديد من
ل�ذا إذا كن�ت
ً
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ٍ
أيضا -كام
مشتر قد يكون
الس�لطات القضائية ،فس�يكون هناك
مهتًّم� بك .قد يكون لدي�ك ً
اًّ
ه�و احل�ال مع كري�م -حلول أفضل من منافس�يك الدوليين؛ ذلك ألنك ط�ورت ابتكارات
جديدة أو منتجات جديدة تعالج مشكالت خمتلفة باستخدام واجهة وجتربة مستخدم مشاهبة
للرشكات املنافسة من اخلارج.
ٍ
مشتر حمتمل أو عملية استحواذ مرتقبة ،فأنت يف وضع
يف النهاية ،إذا كان لديك بالفعل

شخصا يف الواليات املتحدة علي�ه أن يكافح ويبذل جهو ًدا جبارة يف
أق�وى بكثير مما لو كنت
ً
سوق شديدة التنافسية للحصول عىل هذا.
باختص�ار ،أعتق�د أن�ه بس�بب وجود مش�كالت جوهري�ة يف الشرق األوس�ط سياس ًّيا،
وديموغراف ًّيا ،وتشغيل ًّيا ،وتنظيم ًّيا؛ فإن هناك الكثري من الفرص أمام الرشكات الناشئة.

ورغ�م أنني أعتق�د أن االبتكار سينبثق من داخل املنطقة ،ولن ُيس�تعار من اآلخر و ُيعدَّ ل
ليناسب الس�وق املحلية؛ فإن مدى الرسعة التي سيأيت هبا يعتمد -إىل حد كبري -عىل البحث،
والتطوي�ر ،واالستثامر والتعليم ،واألشخ�اص الذين يمتلكون مهارات الربجمة ،والقدرة عىل
حتمل الفشل ،وغري مهددين بأي خماطر قانونية مرتبطة بذلك.

ما خططك املستقبلية لـ «ماجنيت»؟
ترك�ز ماجني�ت عىل الوصول إىل البيان�ات وحتليلها .نريد أن نصب�ح أكرب منصة عرب مجيع
األس�واق الناشئ�ة -إن مل يك�ن العامل -والتي توفر منص�ة عاملية حملية تربط بين رواد األعامل
وأصحاب املصلحة املحليني مع دعم الرشكات العاملية لتكتش�ف وتتواصل مع رواد األعامل
من سوقها املحدد.
على هذا النحو ،سنواصل تعزيز وحتسين هذا الطرح عىل أس�اس احتياجات ومتطلبات
عمالئنا .وسيشمل ذلك إجراء املزيد من األبحاث ،وإعداد التقارير ،باإلضافة إىل التحسينات
التكنولوجي�ة ،بام يف ذلك واجهات برجمة التطبيق�ات ،ووظائف التصدير ،واإلشعارات؛ من
أجل الوصول بشكل أفضل إىل ما يبحثون عنه ،بينام ننظر إىل التوسع الدويل للمنصة.

الخاتمة

هل �أنت م�ستعد؟
ول�دت يف الواليات املتح�دة أو يف ُعامن أو يف ك�وم امبو يف صعيد
كن�ت قد
ال هي�م م�ا إن
َ
َ
مصر .ال هي�م ما إن كان لدي�ك سائق شخيص أو علي�ك شق طريقك يف املدين�ة عرب األحياء
الفقرية واألزقة الضيقة .ال هيم ما إن كنت قد التحقت بمدرسة لغات خاصة وإن كان لديك
معلم فني خاص بك ،أو ُحرشت يف فصول املدارس احلكومية املزدمحة .ال هيم إن كان والدك
يملك مصن ًعا أو إن كان حارس مصنع.

مهتما بالبدء اآلن ،انطالقً ا من وضعك اليوم.
كل ما يهم هو ما إن كنت
ًّ
هل أنت مهتم ملعايشة شخفك وحتدي التقاليد القديمة والتحيز غري املربر ،لتتحدى حتى
الثقافة والنظام؟ هل أنت مهتم بام يكفي ملحاولة إحداث فارق؟ هل أنت مهتم ببناء يشء رائع
يمكنه إنعاش روحك وتوظيف إمكانياتك؟

هل أنت مهتم بإحداث تغيري بدلاً من انتظار التغيري؟
إن ك�ان هن�اك موض�وع متكرر واحد صادفته عن�د كتابة هذا الكتاب؛ فه�و أن إيامن املرء
بقدرت�ه واإلرصار إىل النهاية يتغلبان عىل الظ�روف والتحديات .وألول مرة ربام يف أجيال ال
فرصا .مل تكن اإلمكانيات
تع�د وال حتىص يف العامل الع�ريب مل تعد تطلعاتنا أضغاث أحالم؛ بل ً
املتواف�رة اآلن متاح�ة لوالديك وأجدادك .بغض النظر عن ظروفك ،فإن العامل بني يدك اآلن.
كل م�ا حتتاجه للبدء هو جهاز كمبيوتر ،واتصال واي فاي مناسب ،وخيالك؛ لذا ،هيا انطلق
يف البيئة الريادية!

شكر وتقدير
شك�را ل�كل من دعمن�ي يف هذه الرحلة وم�ا قبلها .شكر خاص إىل سمي�ح طوقان ،منى
ً
عطاي�ا ،مدثر شيخة ،عمر سودودي ،معاذ شيخ ،ديلفني إده ،إدريس الرفاعي ،كونال كابور،
بان�ا شوم�ايل ،إييل حبي�ب ،عمر جرب ،حممد شبي�ب ،سارة ع�امل زاده ،جون ريتش�اردز ،فؤاد
چري�س ،خلي�ل شديد ،مي مدحت ،أمري برس�وم ،زين العابدين توفيق ،نعمة البس�وين ،عبد
العزي�ز اللق�اين ،كريج م�ور ،فيليب هبويش ،طارق أمني ،فينس�نت غص�وب ،عالء الصالل،
حمم�د الش�اكر ،مازن هناوي ،حمم�د عطية ،سلامن الس�حيباين ،راي درغام ،جون تس�ويرس،
انيليش كومار ،كرجيمور ،ضاري عبداهلادي ،عبدالعزيز اجلوف ،رشيف الركباوي ،كس�وارا
اخلطي�ب ،ربي�ع عطايا ،وأمحد م�ور؛ لوقتهم الذي قدموه للمس�اعدة يف خ�روج هذا الكتاب
إىل الن�ور ،وإن ش�اء اهلل ،املس�اعدة يف متكني اجليل الق�ادم من رواد األعمال يف منطقة الرشق
األوسط وشامل إفريقيا.

شك�را ألمحد ناصف؛ للمس�اعدة يف خروج هذا الكتاب إىل الن�ور ،وحلكمتك ،ورؤيتك
ً
العظيمة.
شكرا لس�ميح طوقان؛ لكونك حجر األساس هلذا املرشوع ،واملحفز لكل يشء أغطيه يف
ً
هذا الكتاب.

وشك�را لكل من عمر سودودي ،راج جنانامورثي ،سارة عامل زاده ،فؤاد چريس ،فيليب
ً
باه�ويش ،دين�ا املفتي ،عالء السلال ،فينس�نت غص�وب ،ياسمني هالل؛ مل�ا قدمتموه يل من
التشجيع والدعم.
وشك�را ألمير فرح�ة ،أمح�د ألفي ،عيس�ى أغ�ايب ،عم�ر كريس�تيديس ،ك�ون أودونيل؛
ً
لتعليقاتكم الرائعة.
شكرا فادي غندور؛ جلهودك يف الدفاع عن رواد األعامل ،ودعمهم يف املنطقة.
ً
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شكرا كريس رشودر ،مو جودت؛ لتقديم أمثلة رائعة.
ً

شكرا ليندا روتنربج؛ لتشجيعك ،وكل العمل الرائع الذي تقومني به يف إنديفور.
ً
شكرا حممد يونس؛ لكونك مداف ًعا عامل ًّيا عن ريادة األعامل.
ً

شكرا رونالدو مش�حور ،آصف كيش�وديا ،وسام داعود ،عمر الساهي ،مو جاسم ،كليل
ً

توزمان ،توم هريمان ،بنوك األردن؛ ملا تقدمونه من إهلام ودعم عىل مر السنني.

شك�را كريس كريديلري؛ لنصائحك الكريمة والدعم ،ومجي�ع اجلهود التي تبذلينها جلعل
ً

هذا الكتاب حقيقة وواق ًعا.

وشكرا برناديت فالديفيا ،شيامء رءوف ،وفتحوروهان؛ ملس�امهتكم التي ال تقدر بثمن يف
ً

صنع هذا الكتاب.

شكرا مورجان داوين؛ لوقتك ونصائحك القيمة.
ً

شكرا ٍّ
لكل من جوان وونج ،سارة عناين ،كريستني مولر ،ربيكا بريجر ،سكوت هولران،
ً

كميل كولربيث ،مصطفى أبو العال ،كريم أبو العال ،مايكو كينج ،توماس بيرتو ،أمل السيد،
رويب لونا ،جو بينس ،تشاريل سكوت؛ فكل منهم ساعد يف حل ٍ
جزء من لغز هذا املرشوع.
شك�را الس�يدة راوي�ة ،عمر س�ودودي ،أمحد س�ودودي ،ري�م س�ودودي ،ريمي عالم،
ً

والسيد مصطفى؛ لكل يشء ،أنتم عائلة بكل ما حتمله الكلمة من معنى.

شك�را ناش صالح ،أمحد ناص�ف ،كلوديا بوين�و ،برناديت فالديفيا ،بري�ان هولو ،سيال
ً

سيليك ،عمرو بالل ،ودين آدمز؛ لصداقتكم التي ال تقدر بثمن.

شك�را مري�م عالم ،ليىل الع�دوي ،مصطفى الع�دوي ..لقد كتبت ه�ذا الكتاب وأنتم يف
ً

عقيل دائماً .

أم�ي وأيب -رحهمه�ا اهلل -ال يمكن ألي كلامت شك�ر أو امتنان أن توفيكما حقكام؛ فأنا

مدين لكام بام وصلت إليه حتى اآلن.

شك�ر خ�اص لكل عضو من أف�راد عائلتي الكبيرة ،األصدقاء والزملاء ،حتى لو مل يتم

ذكرهم باالسم.

عن المؤلف

أمري أ .حجازي رائد أعامل ،له باع طويل وخربة تفوق مخسة عرش عا ًما يف جمال الرشكات

الناشئ�ة ،والتكنولوجيا ،والتجارة اإللكرتونية ،واإلعلام الرقمي ،باإلضافة إىل كونه رشيكًا

إدار ًّيا يف جمموعة إنتو مينا  ،intoMENAوهي رشكة استشارية تساعد الرشكات الدولية يف
إدارة أعامهلا يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا .قبل ذلك ،كان أمري يشغل منصب مدير

مؤخرا تابعة
الس�وق يف «سوق.ك�وم» ،املنصة اإللكرتونية الكربى يف املنطقة (والت�ي صارت
ً
لعمالقة التجارة اإللكرتونية أمازون) ،حيث أسهم يف تأسيس ساحة التسويق منذ البداية إىل
أيضا
أن صارت تس�تحوذ عىل نس�بة كبرية من إمجايل حجم املبيعات عرب اإلنرتنت .يعترب أمري ً

أح�د رواد اإلعلام الرقم�ي يف املنطقة؛ حيث أسه�م يف إطالق وإدارة أكرب شبك�ة تليفزيونية
إلكرتوني�ة يف الع�امل العريب يف رشكات مث�ل جامب يت يف  JumpTvوتلف�زات .Talfazat

كبيرا بمجال ريادة
وحيم�ل أمير -الذي يعيش ما بين مدينتي لوس أنجل�وس وديب -شغ ًفا
ً

األعامل ،والتكنولوجيا ،وكذلك تعزيز البيئة الريادية بالرشق األوسط.

معجم المصطلحات
إدارة عالق�ات العملاء :ه�ي اسرتاتيجي�ة إلدارة مجي�ع عالقات الرشك�ة وتفاعالهتا مع
العمالء والعمالء املحتملني.
استراتيجية املحي�ط األزرق :خل�ق مس�احة س�وق جدي�دة غري متن�ازع عليه�ا؛ مما حييد
املنافس�ة ،وهو عاد ًة ما خيلق قيمة جديدة للمستهلك ،وغال ًبا ما يقرتن ذلك بتقليل التكاليف،
وتعزيز املزايا.

اقتصادي�ات الوحدة :هي اإليرادات املب�ارشة والتكاليف املرتبطة بنموذج عمل معني يتم
التعبري عنه عىل أساس كل وحدة.
آي أو إس :نظام تشغيل يستخدم أجهزة أبل املحمولة.

االجتذاب :هو إثبات أن األشخاص يشرتون منتجك أو خدمتك ،ويستخدموهنا بالفعل.
االختبار التجريبي :آخر مراحل اختبار املنتج قبل طرحه جتار ًّيا.

اإلدارة املالية :إدارة وختصيص األموال واألصول األخرى.
االلتزامات :قيمة ما تدين به الرشكة لشخص آخر.

األعامل االجتامعية :نش�اط جتاري تم بناؤه وتصميمه ملعاجلة مشكلة اجتامعية .يف األعامل
التجارية االجتامعية ،يمكن للمس�تثمرين واملالك اسرتداد املبالغ املس�تثمرة بش�كل تدرجيي،
لكن ال يمكنهم أخذ أي عائد يتجاوز تلك النقطة.

الربجميات كخدمة :أي برنامج يعمل كخدمة ،وهو أن تقوم ببيع االشرتاكات الستخدام
برناجمك.

البني�ة التحتية الربجمي�ة :هي الكود الربجمي األسايس (بخلاف الواجهة األمامية ،فال يتم
عرضه عىل الشاشة أو أمام املستخدمني).
التأثري الفريويس :االنتش�ار الرسي�ع عىل نطاق واسع ،عادة عن طريق االتصال الش�فهي
عىل اإلنرتنت من خالل وسائل التواصل االجتامعي والربيد اإللكرتوين.
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التكلفة املتغرية :املصاريف التي تتغري بالتناسب مع نشاط العمل التجاري.

التقصي الالزم :عملي�ة االستقص�اء للحصول عىل إفص�اح كاف ودقيق جلمي�ع الوثائق
واملعلومات التي تؤثر عىل نتيجة املعاملة.
الدفع نقدً ا عند االستالم :هي نوع من املعامالت التي ال يسدد فيها املشرتي قيمة البضاعة
إال عندما يتسلمها.
االستحواذ :متلك رشكة أخرى.

األس�هم اخلاص�ة :صنادي�ق االستثمار الت�ي يت�م تنظيمها كرشاك�ات حم�دودة ،والتي ال
يت�م تداوهل�ا علنًا ،وعادة ما يكون مس�تثمروها من كبار املس�تثمرين املؤسس�يني ،أو الثروات
اجلامعية ،أو األفراد األثرياء.

السلع االس�تهالكية رسيعة التداول ( )FMCGأو السلع االستهالكية املعبأة (:)CPG
ه�ي املنتجات التي تباع برسعة وبتكلفة منخفضة نس�ب ًّيا .وتش�مل األمثلة عليها :الس�لع غري
املعمرة مثل :األطعمة املعلبة ،واملرشوبات ،وأدوات النظافة ،واألدوية التي ال تستلزم وصفة
طبية ،واملواد االستهالكية األخرى.
السوق املستهدفة :جمموعة حمددة من العمالء تستهدفهم الرشكة بمنتجاهتا وخدماهتا.

الشركات احلاضن�ة :توف�ر مس�احة للعم�ل ،تدري ًب�ا ،وخدم�ات الدعم ل�رواد األعامل
والرشكات الناشئة.

الرشكات الصغرية واملتوس�طة احلجم :هي الرشكات التي توظف أقل من 250
شخصا،
ً
وال يزيد حجم أعامهلا السنوية عىل  50مليون دوالر ،و /أو إمجايل ميزانيتها السنوية ال يتجاوز
 50مليون دوالر.

الع�رض التقديم�ي :عرض إلكرتوين عادة يكون عىل الباور بوينت أو يب دي إف ،والذي
غال ًب�ا م�ا يكون بمثاب�ة عرض للمس�تثمرين ،يتم م�ن خالله تقدي�م نظرة عامة على العمل،
ووصف الفرص االستثامرية املتوافرة.
القيم�ة الدائمة للعمي�ل :هي التنبؤ بصايف الربح الناتج من العالقة املس�تقبلية الكاملة مع
العميل.
املس�تثمرون املمول�ون :األف�راد الذي�ن يدعمون الرشك�ات الناشئة يف وق�ت مبكر ،عادة
بمبلغ يرتاوح ما بني  50أل ًفا إىل  2مليون دوالر.
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املس�ئولية االجتامعية للرشكات :دمج االهتامم�ات االجتامعية والبيئية يف أعامل الرشكات
والتفاعل مع أصحاب املصلحة.

املنظوم�ة الريادية للرشكات الناش�ئة :تتكون من الناس ،والرشك�ات الناشئة يف مراحلها
املختلفة ،وأنواع خمتلفة من املنظامت يف موقع معني (مادي أو افرتايض) ،يتفاعلون كنظام من
أجل إنش�اء وتوسيع نطاق الرشكات الناشئة اجلديدة .يمكن تقس�يم ه�ذه املنظامت إىل فئات
أخرى مث�ل :اجلامعات ،منظامت التمويل ،منظامت الدعم (مثل احلاضنات ،برامج الترسيع،
أماكن العمل املشتركة ،إلخ) ،منظامت األبحاث ،منظامت مزودي اخلدمات (مثل اخلدمات
القانونية واملالية ...إلخ) والرشكات الكبرية.

امل�وارد البرشي�ة  :هو القس�م الذي يتوىل مس�ئولية تعيين املوظفني ،وتدريبه�م ،وحتقيق
رفاهيتهم يف الرشكة.
النم�و الطبيعي :زي�ادة اإلنتاج يف شكل إي�رادات أو قاعدة املس�تخدمني /العمالء ،دون
عملية دفع مبارش ،كام يف حالة االندماج ،أو االستحواذ ،أو مبادرات التسويق.

تأثري الش�بكة :الزيادة يف االستخ�دام نتيجة الرتفاع عدد األشخاص الذين يس�تخدمون
منتج�ا أو خدم�ة معين�ة ،يف حين أن كل مس�تخدم إضايف يزيد م�ن قيمة املنت�ج أو اخلدمة إىل
ً
املجموعة.
جتربة املستخدم :سلوك املستخدم وشعوره عند استخدام منتج معني.

حتسني حمركات البحث :هي عملية التأثري عىل مستوى التواجد عرب اإلنرتنت ملوقع ويب
أو صفح�ة وي�ب يف نتائج حمركات البحث غري املدفوعة؛ والتي يش�ار إليه�ا -غال ًبا -بالنتائج
الطبيعية أو املكتسبة.

حتليل  :SWOTمراجعة صارمة جترهيا الرشكة لتحديد نقاط القوة والضعف الداخلية،
فضلاً عن فرصها اخلارجية ،واملخاطر التي تتهددها.

تغيير ج�ذري :ه�ي عملية تصحيح مس�ار؛ هبدف اختب�ار فرضية أساسي�ة جديدة حول
املنتج ،أو اخلدمة ،أو االسرتاتيجية.
تقييم األعامل :تقدير لقيمة األعامل التجارية وأصوهلا.

حصة سوقية :هي النسبة املئوية للسوق (حمددة من حيث الوحدات أو اإليرادات) والتي
يتم حساهبا من خالل منتج رشكة معني أو اعتامد خدمة معني يف تلك السوق.
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رائد أعامل :الشخص الذي ينظم ،ويشغل ،ويتوىل خماطر املرشوع التجاري.

رأس امل�ال االس�تثامري :شكل من أشكال متوي�ل الرشكات حيث تتخىل فيه املنش�أة عن
ج�زء من ملكيتها ،ويتحكم املمول يف العمل مقاب�ل رأس املال ،وذلك يف إطار زمني حمدود،
ع�ادة م�ا يك�ون من  3إىل  5سن�وات .ترتاوح االستثمارات عادة من  500أل�ف إىل  5ماليني
دوالر ،عىل الرغم من وجود استثامرات تصل من حني آلخر إىل  50أل ًفا أو  20مليون دوالر.
رأس املال التأسييس :األموال األولية الالزمة لبدء العمل.

فورتشن  100و :500هو ترتيب سنوي من جملة فورتشن يعرض أكرب  100أو  500رشكة
عامة وخاصة يف الواليات املتحدة ،مدرجة حسب القيمة السوقية أو تقييم الرشكة.

قابلي�ة التوس�ع :قابلي�ة املنت�ج أو اخلدم�ة أو الرشك�ة للتوس�ع إىل حد بالغ؛ ألن الس�وق
والطلب كبريان بام يكفي ،أو ألهنا موجهة لسوق غري مستغلة.

لوجيس�تيات :هي عملية الش�حن أو نقل الش�حنة م�ن نقطة األص�ل إىل نقطة الوصول.
ومتثل اللوجيستيات جز ًءا من سلسلة التوريد التي لدهيا بالفعل نوع خمتلف من األنشطة مثل:
الطلب ،والرشاء ،وإعادة التوجيه ،والتخزين.
جملس التعاون اخلليجي :حتالف سيايس واقتصادي من ستة بلدان يف الرشق األوسط ،هي:
اململكة العربية السعودية ،والكويت ،واإلمارات العربية املتحدة ،وقطر ،والبحرين ،وعامن.

مرحلة التمويل أ :هي أوىل جوالت التمويل من رأس املال االستثامري .يشير االسم إىل
فئة األسهم املمتازة التي تباع للمستثمرين يف مقابل استثامراهتم.
مرحل�ة التمويل ب :هي اجلولة الثانية من متويل األعامل بأي نوع من االستثامرات ،بام يف
ذلك مستثمرو األسهم اخلاصة ،وأصحاب رءوس األموال االستثامرية.

مس�امهة بالعمل :هو االستثامر غري النقدي ،منح أسه ٍم يف الرشكة مقابل العمل .هذه أداة
جيدة ملساعدتك يف توظيف وجذب املواهب اجليدة التي ال يمكنك الدفع هلا بأسعار السوق.

مرشوع مشترك :هو كيان قانوين يتم إنش�اؤه من قبل رشكتين أو أكثر تنضم م ًعا إلجراء
مرشوع جتاري حمدد ،مع مش�اركة الطرفني أو األطراف لألرباح واخلس�ائر .وهو خيتلف عن
التحالف االسرتاتيجي يف إنشاء كيان قانوين معني.
مالءمة املنتج للسوق :أن تكون يف سوق جيد مع منتج يمكن أن يريض السوق ويالئمه.
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منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا :يشمل هذا املصطلح منطقة واسعة متتد من املغرب
إىل إيران ،بام يف ذلك مجيع دول املرشق واملغرب ،وتشمل األرايض الناطقة بالعربية وإيران.
منتج باحلد األدنى من اخلصائص التي حتقق رضا العميل :هي تقنية تطوير يتم فيها تطوير
منتج أو موقع ويب جديد بميزات كافية إلرضاء املستخدمني األوائل.

منتج بعالمة جتارية بيضاء :مصطلح يشير إىل منتج -أو خدمة -تنتجه رشكة ثم تبيعه إىل
رشكة أخرى تسوقه وتبيعه حتت اسمها التجاري اخلاص.
م�ؤرشات األداء الرئيس�ية ( :)KPIsهي ن�وع من قياس األداء .تقي�س مؤرشات األداء
الرئيسية نجاح رشكة أو نشاط معني أو مرشوع معني تشارك فيه.
مي�زة املح�رك األول :ه�ي امليزة التي تكتس�بها الرشكة الت�ي تبادر بتقديم منت�ج أو خدمة
م�ن قبل الس�وق ،والت�ي تتيح هلا االعرتاف بالعالم�ة التجارية والوالء للمنت�ج /اخلدمة قبل
املشاركني اآلخرين.

نموذج التبادل التجاري بني الرشكات :قيام إحدى الرشكات ببيع السلع أو اخلدمات إىل
رشكة أخرى.
نم�وذج توجي�ه املنتج�ات أو اخلدم�ات للمس�تهلك :بيع الرشك�ات الس�لع أو اخلدمات
مبارشة إىل املستخدم النهائي.

نموذج العمل :هو خطة الرشكة لتوليد اإليرادات واألرباح .ويشمل مكونات ووظائف
األعامل ،بام يف ذلك النفقات.

وادي السيليكون :هو لقب للجزء اجلنويب من منطقة خليج سان فرانسيسكو ،والتي تقع
يف ج�زء من شامل كاليفورنيا؛ وهي موطن لكثري م�ن رشكات التكنولوجيا الفائقة الكربى يف
العامل ،وآالف الرشكات التكنولوجية الناشئة.
واجه�ة املس�تخدم :كيفية تفاعل املس�تخدم مع موق�ع الويب أو املنتج (على سبيل املثال:
الشاشة اللمسية وواجهة الرسوم).
واجه�ة برجم�ة التطبيق�ات :جمموعة وظائ�ف وإجراءات تش�كل وسي ًط�ا أو حلقة وصل
تتي�ح لتطبيقين التواصل م ًعا .على سبيل املثال :يف كل مرة تس�تخدم تطبي ًقا مثل فيس�بوك أو
إنس�تجرام ،أو ترس�ل رسالة عرب واتس�اب أو تتصفح األخبار عىل هاتفك ،تس�تخدم واجهة
برجمة تطبيقات.
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