


املقدمــــــــــــــــــــة 
هھھھل حقا أأنت مهھم للعالم؟ ما ذذاا لو غاددررتت؟ هھھھل تركت شيیئا يیدلل عليیك؟ هھھھل تعيیش االحيیاةة 
االتي خططت لنفسك أأمم االحيیاةة االتي خطط لك أأبوكك وومجتمعك؟ هھھھل تقضي ساعاتت يیومك 
في فعل ما تحب؟ هھھھل تملك ووقتك؟ إإذذاا أأجبت بنعم, مبرووكك. فقد أأنجزتت ما أأرريید تقديیمهھ 
في هھھھذاا االكتابب. لذاا أأشجعك أأنن تشارركك االناسس تجربتك ووتعلمهھم كيیف حصلت علي هھھھذهه 
االحريیة. أأما إإذذاا كانن االجواابب ال, فهھذاا االكتابب خصص أأساسا ليیجيیب علي هھھھذهه ااألسئلة 

وويیريیك ططريیق االحريیة.  

ااستعداادداا لبدأأ مشرووعي ووكتب هھھھذاا االكتابب كنت أأططرحح سؤااال ووااحداا على كل شخص 
أألتقي بهھ ألتعرفف أأكثر على االعواائق االرئيیسيیة. وواالسؤاالل هھھھو: لماذذاا ال تبدأأ مشرووعك 
االخاصص ووتخلص نفسك من االبطالة أأوو من االوظظيیفة االتي ال تحب؟ لكن االمدهھھھش أأنن جميیع 

ااألجوبة االتي حصلت عليیهھا كانت متحدةة ملخصة في: ررأأسس االمالل. 

في مطارر االمغربب االتقيیت بشابة مغربيیة ططموحة تديیر أأحد االمتاجر االتابعة لدوولة أأجنبيیة 
في االمطارر. ذذكرتت لي أأنن االفرصص كثيیرةة في االمغربب لكن ررأأسس االمالل هھھھو االمشكلة. ووكما 
ذذكرتت لي "سأسافر إإلى ددوولة أأجنبيیة لعلي أأحصل على ررأأسس مالل كافف ألبدأأ مشرووعي 

في ددوولتي". 

 منصورر يیحكي لي في قاعة ااإلنتظارر ألحد أأططباء االعظامم في تونس أأنهھ يیتكلم االلغاتت 
االثالثث بإتقانن وولديیهھ شهھاددااتت في مجاالتت متعدددةة وويیريید أأنن يیبدأأ مشرووعهھ ألنهھ سئم من 
االوظظيیفة لكن مشكلتهھ ررأأسس االمالل. مهھديي من االجزاائر عندهه فكرةة رراائعة لكنهھ كما ذذكر لي 

تنقصهھ $10,000 فقط ليیبدأأ. 

وومجديي االمصريي يیحدثني لمدةة 3 ساعاتت عن صرااعهھ مع االمالل ووأأنهھ أأمضي 14 سنة 
يیعمل كموظظف ووفي مجالل ووااحد ووحتى ااآلنن. على االرغم من خبرتهھ االوااسعة في مجالهھ, 
ال ززاالل يیعمل كموظظف بعيیداا عن أأهھھھلهھ ووووططنهھ. ختمت لهھ بالجملة االتاليیة: إإذذاا سيیكونن من 
االسهھل أأنن تبدأأ مشرووعك االخاصص ألنن لديیك خبرةة ووااسعة في مجالك. اابتسم اابتسامتهھ 

االراائعة االتي تنم عن ططيیبوبة قلبهھ ووقالل االمشكلة يیا باشش ررأأسس االمالل. 

 ططرحت هھھھذاا االسؤاالل على آآمريیكيین, صيینيیيین, عربب, برااززليین, آآنكوليیيین, ررووسيیيین, وو
 باكستانيیيین ووهھھھنودد. مع ااختالفف االلغاتت وواالثقافاتت, االعالم يیتفق على هھھھذهه االنقطة. أأحترمك

 "ررأأسس االمالل" ألنك ااستطعت أأنن توحد االعالم.
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أأيیضا ااستنتجت أأنن االقدررااتت وواالمؤهھھھالتت ووال حتى ااألفكارر ليیست االمشكلة. أأغلب 
ااألشخاصص االذيین سألتهھم عندهھھھم أأفكارر ااستثمارريیة أأحيیانا رراائعة وويیملكونن االحماسس وواالقدررةة 

ووااإلستعداادد االتامم التخاذذ االخطوةة. لكن كل هھھھذهه االطاقاتت يیقتلهھا غيیابب ررأأسس االمالل. 

هھھھذاا حالل االموظظفيین أأوو االعاططليین عن االعمل. إإذذاا لننظر إإلي االجانب ااآلخر: أأصحابب 
االمشارريیع االتقليیديیة. هھھھل حققت لهھم مشارريیعهھم االحريیة االماليیة ووأأعطتهھم من االوقت ما يیكفي 
لمماررسة ما يیحبونن؟ حسب تجربتي ال. أأغلب أأصحابب االمشارريیع ووأأقصد االناجحة 
مسجنونونن في قفص ااإلنشغالل. ال يیجدوونن ووقتا للسفر ووال للخرووجج مع االعائلة ووتربيیة 
ااألووالدد فضال عن ممرااسة ما يیحبونن. يیغاددرر باكراا وويیعودد متأخراا منهھكا ووهھھھاتفهھ ال يیكادد 
يیتوقف االرنيین حتى في أأعقابب االليیالي. أأسألل بعض أأصدقائي االمستثمريین لماذذاا ال تأخذ 
ررااحة لمدةة شهھر ووتسافر مع ززووجتك ووترىى االعالم, يیعتذرر ووهللا ما عنديي ووقت للسفر. لو 

غبت ساعة ال نهھارر كل شيء. 

كما ترىى االصوررةة ووااضحة أأمامك. غيیابب ررأأسس االمالل يیقتل ططموحاتت أأقواامم ووفي نفس 
االوقت االحصولل عليیهھ يیسرقق ووقت آآخريین. ذذااكك يینقصهھ ررأأسس االمالل ليیبدأأ مشرووعهھ ووهھھھذاا 

عندهه ررأأسس االمالل لكنهھ ال يیجد ووقتا ليیتمتع بالحيیاةة.  

بالنسبة لي االمالل االذيي ال يیعطيیني االحريیة وو متسع من االوقت ألماررسس ما أأحب, ال 
يیستحق االمعاناتت. لذاا قرررتت أأنن أأبدأأ االبحث عن االمشرووعع االذيي يیستحق مجهھودديي ووهھھھو: 
مشرووعع مربح يیساعد ااآلخريین ووال يیحتاجج إإلى ررأأسس مالل كبيیر ووفي االنهھايیة يیعطيیني االمالل 

وواالحريیة. 

 خصصت جزءاا من ررااتبي للبحث عن االحل. في االبداايیة ااشتريیت االشيء االغلط ووتعلمت 
االطريیقة االغلط. أأنفقت االوقت وواالمالل لكن في االنهھايیة تعرفت علي االحل. لم أأندمم أأبداا علي 
ووقت أأوو ددررهھھھم أأنفقتهھ في معرفة االطريیق االصحيیح. أأصبت باإلحباطط مرااتت وو مرااتت. 
ووسخر مني بعضهھم ووكانن من حولي دداائما يیؤنبونني علي أأني أأنفق كثيیراا في االكتب 
ووأأشيیاءاا  ال يیرووني أأستخدمهھا. أأقولل في نفسي صحيیح ااشتريیتهھا أأعتقد أأنهھا ستنفعني لكنهھا 

لم تنفع.  

لكنى في االنهھايیة عرفت كيیف أأبني مشرووعع حيیاتي ووأأعيیش االحيیاةة االتي أأرريید وواالحريیة 
االتي أأططمح لهھا. ووااألجمل من هھھھذاا ووذذااكك أأني أأستطيیع أأنن ساعدكك بتجربتي. تجربتي 

تختصر عليیك بحث سنوااتت ووتحفظ لك مالك. 

أأنت ااآلنن ال تحتاجج إإلى أأنن تنفق ووقتا فى االتجارربب لتحصل على مشرووعع مثل مشرووعي. 
كل ما تحتاجهھ هھھھو أأنن تقرأأ هھھھذاا االكتابب ووتكونن مستعداا للتغيیيیر. ووفي االنهھايیة اابدأأ مشرووعك 
االخاصص في ددقائق. بإمكانك أأنن تبدأأ بدوونن إإنفاقق ددالرر ووااحد ووأأيیضا ال تحتاجج أأنن تستقيیل  
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من عملك ووال أأيي نشاطط آآخر. بل اابدأأ ااستمتع بوظظيیفتك أأوو ددررااستك وو في ووقت فرااغك 
اابن مملكتك.  

فلسفتي هھھھي أأنك إإذذاا ااستثمرتت في ااآلخريین, ااآلخروونن يیستثمروونن فيیك. قدمم حال لمشاكل 
االناسس وواالناسس في االمقابل تساعدكك. االمشرووعع االذيي ال يیساعد ااآلخريین رربما لن يیعطيیك 
االحريیة االماليیة, وواالمشرووعع االذيي ال يیساعدكك أأنت مادديیا ستضطر للتخلي عنهھ ووااإلنشغالل 

بالبحث عن لقمة االعيیش لك ووألهھھھلك.  

إإبدااعك لن يیظهھر إإال إإذذاا كنت تملك االحريیة االتامة في أأفكارركك ووتصرفاتك. ااكتشافف ذذااتك 
في االحصولل علي حريیتك. بدوونن حريیة أأنت نسخة من شخص آآخر. إإذذاا كنت تعتمد في 
ددخلك علي ططرفف آآخر, فال أأتوقع منك أأنن تبدعع. ال يیمكن أأتخالف هھھھذاا االطرفف ووقواانيینهھ 

ووإإال فستكونن معرضا لفقد االدخل.  

االحاززمم عنديي هھھھو من يیكتب في ررأأسس قائمة أأوو لويیاتهھ :”االحريیة االماليیة". لن تحقق هھھھذهه 
االحريیة إإال إإذذاا كنت تديیر مشرووعك االخاصص. في هھھھذاا االمشرووعع تطبق أأفكارركك ووتماررسس 

ااألشيیاء االتي تحب.  

أأعرفف أأشخاصا تديینواا ألنن صاحب االعمل يیحب االمتديینيین ووآآخريین تعلمنواا ألنن صاحب 
االعمل يیحمل هھھھذاا االفكر. يیصدقونن ما يیصدقق بهھ وويیكفروونن بما يیكفر بهھ حتى وولو خالف 
ذذاالك مباددئهھم. وواالذيي يیؤسفني كثيیراا هھھھو أأني أأعرفف أأشخاصا من هھھھذاا االصنف يیملكونن 
االمهھاررااتت ااالززمة لإلستقالليیة ووفي نظريي هھھھم أأحسن بكثيیر ووأأذذكى من صاحب االعمل 

لكن أأفكاررهھھھم وونظرتهھم ألنفسهھم هھھھي ما جعلتهھم في هھھھذاا االحضيیض.  

نعم للتربيیة ددوورر كبيیر في تشكيیل هھھھذهه ااألفكارر ووللمدررسة أأيیضا ددوورر كبيیر في ترسيیخهھا 
في أأذذهھھھاننا. منذ االصغر وونحن نشجع علي االنجاحح في ااإلمتحانن لنحصل علي ووظظيیفة 
االمستقبل. لم نربي أأنن نكونن مستثمريین وولربما ررسخ في أأذذهھھھاننا أأنن ررجالل ااألعمالل 
شيیاططيین ووأأنن االمالل ال يیجلب االسعاددةة. نعاقب على االخطأ أأشد عقابب وولذاا ال نحاوولل خوفا 
من االخطأ. االخطاؤؤوونن هھھھم من يینجحونن في االحيیاةة ووخاصة عالم االبزنس ألنن االخطأ 

مدررسة نتعمل منهھا. 

هھھھكذاا مع االوقت تترااكم هھھھذهه ااألفكارر ووتجعل منا جبناء نبحث عن ااألمانن ووننسى االحريیة. 
نبحث عن شخص آآخر يیضمن لنا مستقبلنا وويیتوال عنا مشاكل االحيیاةة. نعم أأتفهھم عقليیتك. 
من االصعب عليیك أأنن تتخيیل نفسك ررجل أأعمالل ووصاحب مشرووعع ناحج تجني منهھ االمالل 
وويیساعد ااآلخريین. لكن صدقني لم تخلق إإال أأنن تكونن ررجل أأعمالل ووتعيیش بحريیة 

ووعطاء.  
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هھھھدفف حيیاتي هھھھو أأنن أأساعدكك علي االتخلص من ااألفكارر االسلبيیة ووأأرريیك االطريیق للحريیة. 
أأعلمك كيیف تكونن ررجل أأعمالل ووأأعطيیك االمهھاررااتت ااالززمة لتبدأأ مشرووعك االخاصص. 

كتبابي االذيي بيین يیديیك سيیؤخذكك في ررحلة إإلي مستقبلك ووكيیف تبني مشرووعك االخاصص 
وويیريیك أأقصر االطرقق ووأأفضلهھا. االلغة االتي ااستخدمت في غايیة االبساططة وواالنقاططا االتي 

ذذكرتت كلهھا قابلة للتطبيیق ووفورراا. 

 هھھھذاا لن يیكونن االكتابب االوحيید بل في االمستقبل ستكونن هھھھناكك إإصدااررااتت مختلفة في 
مجاالتت مختلفة لتساعدكك أأكثر في بناء مشرووعك. ما عليیك إإال أأنن تضيیف إإيیمالك إإلي 

قائمة إإيیمالي لتصلك كل إإصدااررااتي يیومم خرووجهھا. 

أأيیضا ااررجع إإلى مــــــــــــدونــــــــــــتي لتقرأأ أأشيیاء كثيیرةة عن االحيیاةة وواالنجاحح ووتطويیر االذااتت ووموااضيیع 
مفيیدةة مهھمة.  

 أأيیضا تابعنى على الــــــــــــــــــيــوتــــــــــــــــــيــوب حيیث أأشارركك فيیديیوهھھھاتت مجانيیة رراائعة تساعدكك كثيیراا في 
تطويیر ذذااتك ووبناء مشرووعك. 
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من أنا: 
لم أأقتنع في حيیاتي بالوظظيیفة. ببساططة ألنن جميیع االموظظفيین االذيین عرفتهھم في حيیاتي سوااء 
أأصدقاء أأوو أأقارربب يیعملونن كثيیراا وويیجنونن قليیال. لذاا كانن هھھھدفي هھھھو بناء مشرووعع خاصص 
بي يیعطيیني االحريیة وواالمالل. لكن ما كنت أأعرفف من أأيین أأبدأأ ووال حتى كيیف. لم تكن 

هھھھناكك أأيي عالمة توحي بتحقيیق ذذاالك لكن ااحتفظت باألمل.  

في سوقق ددبي, ااشتريیت كتابب ااألبب االغني ووااألبب االفقيیر لكايیو ززااكي. قرأأتت هھھھذاا االكتابب 
كامال في االجو ألنهھ كانن يیالمس مشكلتي. ثم شارركت في ددووةة ااألبب االغني علي ااإلنترنت 
وواالتي تبلغ تكلفتهھا 2500 ددالرر. هھھھذهه االدووررةة ررسخت قناعتي في أأنن االوظظيیفة ليیست االحل 
لمشكلتنا االمادديیة. بل االوظظيیفة هھھھي شكل من أأشكالل االعبودديیة حيیث تتخلي عن عقلك وووو 

قتك لشخص آآخر مقابل ددرريیهھماتت لن تغنيیك أأبداا.  

إإذذاا كنت تريید أأنن تعرفف كيیف تعرفت على ااالنترنت ووقصتي معهھا فاضغط هــــــــــــــــــنــا لتقرأأ 
مقالل على مدوونتي عن ذذاالك.  

أأنا أأوومن بقانونن ااالنجذاابب ووهھھھو أأنن أأيي فكرةة ووضعتهھا فى ضماغك ووووااصلت االتفكيیر 
وواالسعي فيیهھا حتى وولوكانت مستحيیلة فى ذذاالك االوقت سيیسوقق هللا إإليیك فرصص من حيیث 
ال تعلم لتتعرفف عليیهھا أأكثر ووبعد فترةة تجد نفسك تحقق ذذاالك االحلم االذيي كانن مستحيیال 
بسبب االظرووفف. ما عليیك إإال أأنت توااصل االتفكيیر. هھھھذاا بالفعل ما حدثث معي. كانن من 
االمستحيیل أأنن بالنسبة لى أأنن يیأتي ذذاالك االيیومم االذيي أأملك فيیهھ مشرووعى االخاصص. فقط 
ووااصلت االتفكيیر فيیهھ وواالبحث عنهھ حتى ووجدتت نفسي أأملكهھ. ال تحتقر تفكيیركك ووال 

ططموحك فقط ووااصل ووسيیفرجهھ هللا. 

هھھھكذاا شيیئا فشيیئا تعرفت على أأحدثث االبراامج ووأأكثر االطرقق فعاليیة لبدء مشرووعي ووجني 
االمالل وومساعدةة ااآلخريین على ااإلنترنت. كانت االطريیق ططويیلة ووأأخذتت جهھداا ووووقتا لكنهھا 

كانت من أأررووعع تجارربب حيیاتي. 

لذاا قرررتت أأنن أأختصر عليیك االطريیقة ووأأشارركك تجربتي ووأأرريیك أأقصر االطرقق ووأأكثرهھھھا 
فعاليیة لتبدأأ مشرووعك االخاصص على ااإلنترنت ووتماررسس ما تحب. ااإلنترنت أأصبحت 
جزءاا ال يیتجزأأ من حيیاتك ووتسرقق منك ووقتك لذاا يیكونن من االحكمة أأنن تستثمر فيیهھا. تفعل 

ما تحب ووتجني االمالل.  
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تنبيیهھ: 
ال تعتقد أأني سأعطيیك حل سحريي لتكونن غنيیا فى يیوميین. أأنا ال أأوومن بترهھھھاتت كن غنيیا 
فى يیوميین أأوو االغناء االعاجل. بناء االمشارريیع هھھھو بناء االمشارريیع كما هھھھو يیحتاجج إإلى ووقت 
ووجهھد ووإإيیمانن بمشرووعك. إإذذاا كنت تبحث عن مشرووعع ال يیحتاجج إإلى جهھد, يیمكن أأنن 

تتوقف هھھھنا ووال تتعب نفسك فى االمتابعة. 

االمشرووعع االناجح هھھھو االذىى يیمر بالخطوااتت االطبيیعة للنمو. يیبدأأ صغيیراا ووبالجهھد وواالعمل 
االدءووبب يینمو بصحة تضمن لهھ ااإلستمراارر حتى بعد ررحيیلك عن االدنيیا. هھھھكذاا تبنى شيیئا 
تعيیش فيیهھ بحريیة ثم تتركهھ بعدكك للجيیل ااآلخر. هھھھذاا هھھھو االمشرووعع االذىى أأرريیدكك أأنن تطمح 

لهھ. 

االمشرووعع االذىى بيین يیديیك يیتفق مع االمشارريیع االتقليیديیة فى أأنهھ يیحتاجج للجهھد وواالوقت لكن 
يیختلف معهھا فى أأنهھ ال يیحتاجج إإلى ررأأسس مالل كبيیر أأوو فريیق عمل أأوو مكتب فاخر أأووحتى 

بناء عالقاتت مع االحكومة. 

فقط أأررددتت أأنن أأنبهھك وونحن فى االبداايیة على هھھھذهه االنقطة ألنن االيیومم هھھھناكك االكثيیر من 
االشطحاتت حولل ااإلنترناتت ووأأنهھا ستجعلك غنيیا بيین عشيیة ووضحاهھھھا. لكن أأيیضا خذهھھھا 
منى نصيیحة ال تستمع لمن يیرووجج للغناء االعاجل ووال تتعب نفسك فى ااتباعهھ ألنن االنتائج 

االتى ستحصل عليیهھا لن تفيیدكك. 
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عصر االحكمة 
"في كل سنتني تنتهي صالحية نصف ما تعرف" 

ااستفن كوفي 

االيیومم نحن فى عصر جديید, عصر االحكمة وواالتكنولوجيیا. أأفترضض أأنك ال ززلت تعتقد أأنك 
تعيیش في عصر االثوررةة االصناعيیة ألنن االمنظومة االعقليیة االتي عندكك محاكة في ذذاالك 
االعصر. وولذاا ال ززلت تعتقد أأنن االوظظيیفة هھھھي االحل لمشكلتك االمادديیة ووأأنن بناء االمشارريیع 
يیتطلب ررأأسس مالل كبيیرةة ووفريیق عمل ماهھھھر ووتعاوونن مع االحكومة االمحليیة. ال ززلت تعتقد 
أأنن ااإلستثمارر في ددررااستك هھھھو االحل للحصولل على شهھاددةة عليیا تضمن لك ووظظيیفة 
محترمة. ططموحك أأنن تكونن جزءاا من مشرووعع شخص آآخر. جزءاا من خطة شخص 

آآخر.  

ااإلنسانن يیسعى دداائما إإلى ااألفضل. وولذاا مشاكل االعصر االماضي تحل غالبا في االعصر 
االذيي يیليیهھ. أأغلب مشاكل االعصر االصناعي حلت في عصر االحكمة. لكن االحلولل االقديیمة 
ال تجديي مع االتحديیاتت االجديیدةة. ال تبحث عن كنزكك بخريیطة قديیمة. يیقولل آآررنولد ااتويیني: 
"ال شيء يیفشل مثل االنجاحح, بعباررةة أأخرىى عندما يیكونن أأمامك تحد ووتكونن ااإلجابة 
موااززيیة لذاالك االتحديي فإنن ذذاالك يیدعى نجاحا وولكن عندما يیبرزز أأمامك تحد جديید فإنن 

ااإلستجابة االقديیمة االتي كانت ناجحة سابقا تصبح غيیر ذذااتت جدووىى". 

 علي سبيیل االمثالل إإذذاا أأررددتت االيیومم أأنن تحل مشكلتك االمادديیة بالحصولل على شهھاددااتت عليیا 
وواالعمل بعد ذذاالك موظظفا, فإنن االمشكلة لن تحل. هھھھذهه ااإلستجابة ال تناسب االتحديي. 
ببساططة ألنن ااإلستجابة قديیمة. ااإلستجابة االمناسبة هھھھي ااإلستثمارر. بناء مشرووعع شخصي 

علي ااإلنترنت بجهھودد شخصيیة هھھھو االحل االماسب وواالفعالل للمشكلة االمادديیة االحاليیة. 

 ووهھھھذاا مثالل فقط. هھھھناكك االكثيیر من االتحديیاتت االتي نوااجهھهھا بحلولل قديیمة وولذاا تبقي بغيیر 
حل ططواالل حيیاتنا. إإذذاا ااستعصت عليیك مشكلة, فانظر فى االطريیقة االتي تتعامل معهھا بهھا. 

رربما تحاوولل حلهھا بالحل االقديیم وولذاا تستعص عليیك. 

االزمن تغيیر وومعاررضتهھ ال تغيیر ااتجاهھھھهھ. وولو كتبت أأررووعع االقصيید مدحا للعصر االقديیم 
فإنن ذذااكك لن يیثني االعصر االجديید عن االموااصلة. ستتكسر أأنت على جدرراانهھ. ااقبل 
عصركك ووااستفد من االتكنولوجيیا وواالتقنيیاتت االتي يیقدمم لك. ااستفد من خدماتت أأررووعع خدمة 
ااكتشفهھا ااإلنسانن في هھھھذاا االعصر: ااإلنترنت. ااإلنترنت جعلت حيیاةة ااإلنسانن سهھلة ووفتحت 

لهھ آآفاقا ووفرصا لم يیمكن أأحد يیتخيیلهھا.  
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خصائص عملنا: 
عملنا يیتميیز كثيیراا عن االعمل االتقليیديي االذيي رربما تكونن جزءاا منهھ أأوو ططموحك أأنن تكونن. 
أأنا لست ضد االعمل االتقليیديي بل هھھھو خيیارر يیحترمم. من ااختاررهه ووأأرراادد ااستثمارر ووقتهھ فيیهھ فهھو 
يیتحمل مسؤووليیتهھ وويیحترمم لهھ قرااررهه. بل هھھھدفي أأنن أأووضح لك أأنن االعمل االتقليیديي االيیومم 
خيیارر ووليیس ضرووررةة كما كانن في االسابق. ليیس هھھھناكك ططريیقة أأفضل إلظظهھارر االفرقق من 

االمقاررنة. االنقاطط االتاليیة تبيین لك االفرقق بيین االخيیارريین: 

1- ررأأسس االمالل:  
لتكونن مستثمراا في االمنظورر االتقليیديي, يیجب أأنن تكونن صاحب ررأأسس مالل كبيیر. ررأأسس 

االمالل هھھھو االذيي يیخولل لك االدخولل في االسوقق وويیجلب لك ثقة االناسس ووتعاوونهھم. 

في عملنا ررأأسس مالك هھھھو تجربتك االشخصيیة أأوو االشيء االذيي تحب. ال يیمكن أأنن تبدأأ هھھھذاا 
االمشرووعع بدوونن فكرةة ووهھھھذهه االفكرةة يیجب أأنن تكونن منبثقة أأساسا من تجربتك االشخصيیة أأوو 
من موضوعع أأنت تعشق االقرأأةة عنهھ. وولذاا كما هھھھو معرووفف بيین االجميیع هھھھذاا االبزنس هھھھو 
من أأكثر االبزنس حماسا وونشاططا ألنن أأصحابهھ يیحكونن عن تجربة حيیاتهھم أأوو عن شيء 
أأحبوهه من قلوبهھم. االمحفز ليیس االمالل ووجمع االثرووةة بل االمحفز هھھھو االحب. االمشرووعع جزء 

ال يیتجزء منهھم.  

ااخترتت عباررةة "ررأأسس االمالل" للتعبيیر عن االتجربة االشخصيیة ألني في أأهھھھميیتهھا لبناء 
مشرووعك ووجدتهھا موااززيیة لرأأسس االمالل في االمشارريیع االتقليیديیة. لتبدأأ معنا كلما عليیك فعلهھ 
هھھھو االبحث في حيیاتك عن تجربة أأوو مشكلة ااستطعت تجاووززهھھھا أأوو موضوعع يیفيید ااآلخر 

ووأأنت تستمتع بقراائتهھ وواالبحث فيیهھ لتقدمهھ للعالم. ببساططة هھھھذاا هھھھو ررأأسس مالك.  

االمحفز في بزنسنا ليیس االدخل بل االحب. خالفا للعمل االتقليیديي. االمحفز فيیهھ هھھھو االدخل 
حتى وولو كنت ال تحب ما تفعل. رربما تعرفف شخصا يیعمل لمدةة 20 سنة في مجالل 

يیكرهھھھهھ وويیكرهه االمقيیميین عليیهھ ووززمالئهھ لكن ال خيیارر لهھ. بدوونن ددخل لن يیستطيیع االعيیش 

ااإلجابة على االسؤاالل االتالي تساعدكك كثيیراا في تحديید ررأأسس مالك: 

ماهھھھي االتجربة االمفيیدةة لآلخر االتي مرررتت بهھا في حيیاتي أأوو ما هھھھو االموضوعع االذيي أأحب 
االبحث فيیهھ وواالقرااءةة عنهھ؟ ووهھھھل أأنا متحمس لنقل تجربتي للعالم ووجعل ااآلخر يیستفيید 
منهھا؟ أأجب االسؤاالل وولن يیكونن هھھھدفك منحصراا فقط في جمع االمالل بل في أأهھھھداافف أأكبر. 

أأما كيیف تنقلهھا للعالم ووتبني حولهھا بزنس هھھھو ما سأعلمك. 
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2- عامل االمكانن وواالزمانن: 
 كلما تحتاجهھ في هھھھذاا االبزنس هھھھو جهھازز ووإإنترنت. فقط ال أأكثر. أأعتقد ال يیوجد شخص
 االيیومم بدوونن جهھازز ووإإنترنت. تسجل ددررووسك في جهھاززكك ووفي ااإلنترنت تشارركهھا مع
 االعالم. خفة جهھاززكك تخولل لك االعمل من أأيي مكانن يیريیحك .تعمل في االمنزلل أأوو في

 االحديیقة االعامة أأوو في االسيیاررةة أأوو علي شاططئ االبحر, كل ذذاالك سوااء. 92 في االمئة من
 رروواادد هھھھذاا االبزنس يیعملونن من االمنزلل. ااإلنترنت  تجعل مشرووعك متوفراا 24/7. االفاررقق

  .االتوقيیتي في عالم ااإلنترنت ال تأثيیر لهھ

أأنا شخصيیا أأعمل في بيیتي علي سريیريي أأوو في االصالل ووأأحيیانا في االحديیقة. أأعمل علي 
مشرووعي ووأأنا في اانتظارر ااجتماعع أأنن يیبدأأ. ااإلنتظارر لم يیعد يیزعجني ألنهھ يیعطيیني ووقتا 

ألكتب ووأأفكر فيیهھ.  

ووهھھھذاا يیختلف تماما عن االمشارريیع االتقليیديیة االتي ال بد لهھا من مكاتب مجهھزةة وو تفرضض 
عليیك االسكن في قريیة معيینة وواالذهھھھابب في ووقت معيین. رريیتيین يیقتلك, ال تشعر معهھ بأيي 
معنى لحيیاتك. رربما ال تتاحح لك االفرصة في ززيیاررةة أأقربب قريیة منك ووال إإجادد ووقت 

للخرووجج مع عائلتك ووأأصدقائك. 

3- االعمل مع من تحب: 
في هھھھذاا االبزنس تستأجر وو تطردد من تريید. ال أأحد يیقررر لك أأوو يیعطيیك ااألوواامر. حتى إإذذاا 
كانن عندكك ززبونن جلف, تمنى لهھ االتوفيیق ووددعهھ يیذهھھھب سبيیلهھ. في هھھھذاا االبزنس ال يیوجد 
االرجل االمهھيیمن, االشف, االذيي يیأمر على مزااجهھ. ستوددعع االحضورر ااإلجبارريي 
لإلجتماعاتت االطويیلة االمملة االتي ال تفيید ووااإلنصيیاعع لقواانيین االعمل االقاسيیة االتي ال تنسابب 
حيیاتك. هھھھذاا االبزنس يینبني أأساسا على تجربتك االشخصيیة االفردديیة وويیعتمد على علمك 

ووقدررتك على إإفاددةة ااآلخر بما تعرفف.  

في هھھھذاا االبزنس ستوددعع ررفيیق االعمل قاسي االطباعع وواالمديیر االذيي يیعطيیك أأوواامراا ال تناسب 
ووقتك ووبرنامجك ثم ال تجد بداا من تنفيیذهھھھا. أأنت تختارر من يیعمل معك. وو من لم يیتفق 

معك أأوو لم يیعجبك أأددااؤؤهه تتمنى لهھ االتوفيیق ووتتركهھ لسبيیلهھ.  

في جميیع االشركاتت االتي تعاملت معهھا, أأجد صرااعا ووحقداا بيین عمالهھا. مع أأنهھم يیعملونن 
في نفس االمجالل لسنوااتت وومستقبلهھم ووااحد لكن بسبب االتنافس على االموظظيیفة وواالتقربب 
من صاحب االعمل االصرااعاتت ووااألحقادد تمأل االعمالل. االمهھم هھھھو أأنك في هھھھذاا االبزنس لن 
تكونن مرغما على االتعايیش أأوو االعمل مع أأيي شخص ال تحبهھ أأوو ال يیحبك. ال تزعجك 
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كثيیراا هھھھذهه االضوضاء من حولك. من االيیومم اابدأأ مشرووعك االخاصص االذيي يیقومم علي 
تجربتك وو ما تحب.  

4-  فقريیق االعمل: 
فى االمشارريیع االتقليیديیة تحتاجج إإلى فريیق متخصص فى االتسويیق وواالتروويیج وواالمبيیعاتت 
حتى يیوصل ررسالتك إإلي أأكبر عددد من سكانن االعالم. في عالمنا تعتمد فقط علي 
مجهھوددكك االفردديي في االبداايیة ووتنجز نجاحا وومبيیعاتت كثيیرةة. بعد ذذاالك إإنن ااحتجت رربما 

تأخذ معك شخص أأوو ااثنيین. 

 لما تتبعت حيیاةة االخبرااء في هھھھذاا االمجالل وواالذيین يیبلغ ددخلهھم االسنويي أأكثر من 10 مالليین 
ددالرر  ااكتشفت أأنهھم يیعتمدوونن فقط على فريیق يیتكونن إإنن كثر من 5 أأشخاصص. حقيیقة ال 

تكادد تصدقق لكنهھا معاشة.  

 االبراامج االمجانيیة من بناء مدوونة وو إإددااررةة االزبناء وو االموااقع ااإلجتماعيیة للتروويیج االمجاني 
غيیرتت االعالم ووكيیف يیكونن بزنس. 

في هھھھذهه ااأليیامم االتقيیت بشابة آآنكوليیة تريید أأنن تبدأأ مشرووعهھا االخاصص هھھھي ووززمالء لهھا 
ثالثة. لكن االفكرةة تحتاجج إإلي فريیق كبيیر وومحترفف يیتكونن تقريیبا من 10 أأشخاصص. 
عرضت علي االفكرةة ألستثمر معهھم فيیهھا. تواافقت معهھا أأني سأساعدهھھھا في تروويیج 

مشرووعهھا على ااإلنترنت ووتعريیفهھا على أأررخص االبراامج ووأأحدثهھا. 

االمشرووعع لم يیبدأأ بعد لكن ليیبدأأ البد أأووال من االحصولل علي عشرةة أأشخاصص محترفيین في 
االمجالل. لم أأحدثك عن ررأأسس االمالل. لكن تصورر معي إإذذاا لم تنجح االفكرةة؟ كم من 

االخساررةة سيیسفر عنهھا.   

5- االمعدااتت: 
االنجاحح في االسابق يیتطلب معدااتت غاليیة وومكلفة من موقع غالي ووااستيیدوواا باهھھھض االثمن 
ووكميیرااتت غاليیة. االيیومم ووبفضل وورردد برسس فقط بغطاتت بسيیطة تحصل علي مدوونة 
جاهھھھزةة للتحمل صوتك إإلى االعالم ببالشش.  بفضل فيیس بوكك يیسهھل ااآلنن االتوااصل مع 
االعالم بطريیقة ااجتماعيیة. بفضل االيیوتيیوبب يیمكنك فتح قناتك االخاصة ووبدأأ االبث حولل أأيي 
موضوعع تحب. كل هھھھذاا مجاني. لتنتج فيیديیو االيیومم ال تحتاجج إإلى ااستديیو باهھھھض االثمن بل 

يیمكن أأنن تحصل على ااستيیديیو بأقل من 1500 ددالرر.  

أأنا شخصيیا حصلت على ااستودديیواا بأقل من $1000 
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االشهھاددااتت وواالخبرااتت: 
االعمل االتقليیديي يیتطلب منك شهھاددااتت عاليیة ووخبرااتت ططويیلة لتتطورر في ررتب االوظظيیفة. 
وولذاا يیكونن ططموحح االوااحد دداائما هھھھو أأنن يیجد فرصة ليیكمل ددررااستهھ وويیحصل على شهھاددااتت 
أأعلى ليیضيیفهھا إإلى سيیرتهھ االذااتيیة. كلما كانت االشهھاددةة عاليیة, كلما كانن االحظ أأكثر في 

ززيیاددةة االرااتب وواالتطورر في االوظظيیفة.  

هھھھذهه هھھھي عقليیة االموظظف االتقليیديي. يینصحك دداائما بمتابعة االدررااسة وواالحصولل علي شهھاددةة 
أأعلى وويیريیك أأمثلة ممن نجحواا في ددررااستهھم ووفي االنهھايیة حصلواا علي ووظظيیفة مرموقة 
في االدوولة أأوو شركة كبيیرةة في االعالم. االهھدفف من االتعليیم غالبا يیكونن االشهھاددةة ووليیس 

االمعرفة. 

 وولذاا أأعتقد أأنن هھھھذاا هھھھو االسبب االرئيیسي النتشارر االبطالة في عالمنا االعربي ألنن أأغلب 
خريیجي االجامعاتت يیشجعونن أأكثر علي تخطي ااإلمتحانن منهھم علي ااكتسابب االعلم 
وواالمعرفة. ووهھھھذاا ووااقع عشتهھ أأيیامم االجامعة. بعد االتخرجج بعض أأصدقائي يیشكونن لي أأنن 

االسوقق يیرفضهھم بسبب ضعف مستوااهھھھم.  

كانن تركيیزهھھھم يینصب علي ااإلمتحانن وو نتائجهھ ال أأكثر. وواالسبب هھھھو أأنن االجامعة 
ووااألساتذةة ووااألهھھھل ووااألصدقاء وواالمجتمع يیحترمونن االمتفوقيین بالنقاطط في ااإلمتحانن بغض 

االنظر عن مستوااهھھھم االعلمي. 

أأنا شخصيیا تخلصت من هھھھذهه االعقليیة تماما. ووأأصبح تركيیزيي علي االعلم وواالمعرفة. 
شارركت في عشرااتت االدووررااتت لكن لم يیكن هھھھناكك اامتحانن في نهھايیة االدووررةة وولم تكن حتى 
شهھاددةة ألنن أأغلبهھا كانن علي ااإلنترنت. كنت أأددفع من جيیبي ووأأقضي ووقتي فقط للعلم 

ووليیس للشهھاددةة أأوو لتخطي ااإلمتحانن وولذاا ااستفدتت كثيیراا. 

في عالمنا االشهھاددةة وواالخبرةة تفيید لكنهھا ليیست ضروورريیة لتبدأأ مشرووعك االخاصص. يیمكن أأنن 
تحقق نجاحاتت كبيیرةة بدوونن شهھاددةة ووبدوونن خبرةة سابقة في االمجالل. سنتكلم أأكثر عن هھھھذاا 
في قسم "كيیف تكونن خبيیراا". سوااءاا كنت ددكتورراا أأوو حاصل على شهھاددةة ختم ددررووسس 

ااإلبتاددئيیة, ال ززاالل بإمكانك تحقيیق االنجاحح وواالحريیة االماليیة. 
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كيیف تكونن خبيیراا فى مجالك: 
لما أأررددتت أأنن أأبدأأ مشرووعي علي ااإلنترنت ووأأنطلق كخبيیر في مجالي أأخبرتت 
أأصدقائي بالفكرةة. شجعوني لكن كانن هھھھناكك دداائما سؤاالل يیرااووددهھھھم: هھھھل  أأنت يیا 
ميیني متأكد أأنن عندكك من االخبرةة وواالتجربة ما يیكفي للتجعل االناسس يیستمعونن 
لك؟ هھھھذاا االسؤاالل هھھھو االذيي يیمنع االكثيیريین من ااإلنضمامم إإلي هھھھذاا االبزنس, يیقيیدهھھھم 
كلما أأررااددوواا ااتخاذذ خطوةة إإلى ااألمامم. االخوفف من االرفض وواالنقد هھھھو االذيي يیولد 

هھھھذاا االسؤاالل.  

لكن ددعني أأططمئنك أأنن أأغلب االؤثريین وواالناجحيین في هھھھذاا االبزنس وواالذيین 
ااستطاعواا تحقيیق نتائج رراائعة ليیسواا خبرااء بالمفهھومم االتقليیديي أأيي ليیست عندهھھھم 
شهھاددااتت عاليیة من جامعاتت مرموقة في االعالم في مجالهھم. بل أأغلبهھم تخرجج 
في مجالل يیختلف تماما عن االمجالل االذيي يیعمل فيیهھ ااآلنن كخبيیر. في عصر 
االعلم وواالحكمة مفهھومم "خبيیر" تغيیر تماما. االخبيیر هھھھو من رركز علي موضوعع 

معيین ووحقق فيیهھ نتائج ثم هھھھو قاددرر وومتحمس علي تقديیمهھ للعامم.  

ألسهھل عليیك, ددعني أأ شارركك معك ثالثة أأصنافف من االخبرااء. ال يیرووااددني أأيي 
شك أأنك تقع في ووااحد من هھھھذهه ااألصنافف. 

1- خبيیر بالنتائج: 
في االحيیاةة دداائما تكونن متقدما علي أأقواامم علما ووحكمة في مجالل ما. ااكتشفت 
حل لمشكلة االعالقة االزووجة إإما ألنك جربت االموضوعع أأوو قرأأتت عنهھ كثيیراا. 
تعرفف كيیف تقودد االسيیاررةة لكن هھھھناكك من ال يیعرفف؛ تعرفف كيیف تبني مشرووعا 
ناجحا لكن هھھھناكك من ال يیعرفف. تعرفف كيیف تنجح في ااإلمتحانن ووتسيیطر علي 
مشاعركك لكن هھھھناكك من ال يیعرفف؛ تعرفف كيیف تفقد االوززنن لكن هھھھناكك من ال 
يیعرفف. تعرفف كيیف تكونن سعيیداا ددئما لكن هھھھناكك من ال يیعرفف. تعرفف كيیف 
تسيیطر علي غضبك لكن هھھھناكك من ال يیعرفف. تعرفف كيیف تبني مدوونة لكن 

هھھھناكك من ال يیعرفف. 
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 ااستطعت تحقيیق االمستحيیل إإذذاا لماذذاا ال تعلم ااآلخريین كيیف يیحققوهه؟ أأمضيیت 
سنوااتت في االبحث عن نتيیجة معيینة إإذذاا لماذذاا ال تختصر االطريیق علي 
ااآلخريین؟ االنتائج االتي حصلت عليیهھا جعلت منك خبيیراا. هھھھناكك االماليیيین 

يیصاررعونن مع نفس االمشكلة االتي عرفت حلهھا.  

هھھھناكك أأمر قطعت فيیهھ أأشوااططا ووهھھھناكك من هھھھم وورراائك وويیحتاجونن إإلي حلك 
وويیعتبروونك خبيیراا. فقط ااعط ووقتا ووااكتب قائمة باألشيیاء االتي عرفت حتى ااآلنن 
عن االحيیاةة وواالتجاررةة. ووستتفاجأ بالكم االهھائل من االعلوماتت االذيي تعرفف. االخبيیر 
بالنتائج كما ذذكر اابرندنن "هھھھو شخص عرفف شيیئا ووططبقهھ في حيیاتهھ ووهھھھو قاددرر 

ووجاهھھھز ليیعلمهھ لآلخر". 

 االناسس ستكونن سعيیدةة للدفع لك لتحصل علي االنتائج االتي حصلت عليیهھا وواالتي 
تحل مشكلتهھم. هھھھل سبق لك ووأأنن ااشتريیت كتابا عن تعليیم االلغة أأوو كيیف تكتب 
سيیرةة ذذااتيیة فعالة أأوو ااشتريیت سيیديي عن االقيیاددةة أأوو عن براامج للتحفيیز؟ أأكيید! 
شخص في االعالم كتب عن شيء يیعرفهھ, كتب عن نتائج أأنت تسعي للحصولل 
عليیهھا وولذاا ددفعت لهھ ليیعلمك. أأنت ااشتريیت االنتائج االتي تريید. معلوماتت 

تساعدكك على ااإلنتقالل من نقطة أأ  إإلي نقطة بب.  

إإذذاا حانن االوقت لتكتب االنتائج االتي حصلت عليیهھا حتى ااآلنن في حيیاتك. ااكتب 
قائمة بالنتائج. 

لكن أأيیضا رربما تسألل: كيیف أأعرفف االنتائج االتي حصلت عليیهھا في االحيیاةة؟ 
أأجابك علي ذذاالك اابرندنن. االجواابب موجودد في ددااخلك ووإإذذاا كنت ال تصدقق 
فأكمل االجمل االتاليیة: االسر االذيي جعلني أأنجح في ززووااجي هھھھو... تكملتك رربما: 
أأستمع كثيیراا, أأظظهھر ااإلمتنانن ووااإلحتراامم للطرفف ااآلخر, رروومانسي. االجملة 
االثانيیة: ااألشيیاء االتي جعلتني أأنجح في حيیاتي هھھھي... رربما: ااإلجتهھادد, االهھمة 

االعاليیة, تنظيیم االوقت,.. ررأأيیت؟؟؟ 

لتضح لك االصوررةة أأكثر أأكمل االتمريین االتالي:    

- 5 أأشيیاء تعلمتهھا لتحفز نفسك لتحقق حلمك هھھھي.. 

5 أأشيیاء تعلمتهھا عن إإددااررةة االمالل هھھھي... -
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- 5 ططرقق تعلمتهھا لبناء مشرووعع ناجح هھھھي...  

- 5 ططرقق تعلمتهھا لتروويیج أأيي منتج هھھھي... 

- 5 أأشيیاء تعلمتهھا لتبني عالقة ناجحة هھھھي.. 

- 5 أأشيیاء تعلمتهھا عن كيیف أأبرمج حيیاتي ووأأدديیر ووقتي هھھھي.. 

كيیف تشعر ااآلنن؟ خبيیر؟ أأوو كى أأيیهھا االخبيیر ددعنى نتقل معا إإلي االقسم االثاني. 

2- خبيیر بالحث: 
إإذذاا أأررددتت أأتكونن خبيیراا فيیجب أأنن تكونن تلميیذاا. حسن عالقتك مع االكتب. أأتذكر 
لما كنت في االجامعة كانن أأخي االصغيیر عبد هللا يیطرحح علي دداائما مشاكلهھ مع 
أأصدقائهھ وومدررسيیهھ ووأأحيیانا يیشكواا إإلي أأنهھ يیعاني من عدمم تنظيیم االوقت. أأسئلة 
ال عالقة لهھا بما أأددررسس ووهھھھو يیعرفف ذذاالك لكن بما أأنهھ يیثق بي يیلجأ إإلي دداائما 

لحل مشاكلهھ. 

أأتذكر من أأجلهھ بحثت في موضوعع كيیف تنظم ووقتك. أأمضيیت تقريیبا ااسبوعا 
أأقرأأ ليیستفيین كوفي وواابرااهھھھيیم االفقي ووكل مقالل يیساعد حتى ووصلت إإلي االحل. 
ثم ااستدعيیتهھ ووططرحت عليیهھ أأسئلة ألتعرفف علي جذوورر مشكلتهھ ثم قدمت لهھ 
حال يیتناسب مع مشكلتهھ ووووضعيیتهھ. اانصدمم من االحل االذيي قدمتهھ. ووتفاجأ كيیف 
ااستطعت أأنن آآتي بحل يیال مس مشكلتهھ. كل مرةة يیسألني عن شيء من هھھھذاا 
االقبيیل أألجؤ إإلي االبحث حتى ثقفت نفسي في مجاالتت مختلفة ووططبقتهھا أأنا 

شخصيیا في حيیاتي. صدقني ستكتشف ااشيیاء كثيیراا وورراائعة إإذذاا بحثت. 

 لما ووصلت إإلي لونداا, أأنكوال االتقيیت بشابب يیعاني من عدمم االثقة بالنفس. بعد 
مكوثنا معا ألشهھر ططلب مني مساعدتهھ لحل مشكلتهھ. هھھھناكك االشابب شرحح لي 
مشكلتهھ ووأأططلعني علي أأسرااررهه كي أأساعدهه. تفاجأتت  في االبداايیة لماذذاا يیفعل كل 
هھھھذاا ووأأنا لست خبيیراا في االمجالل؟  علي أأيیة حالل بدأأتت االبحث ووحصلت علي 
حل خطوةة خطوةة ووتابعتهھ حتى ااستطاعع بالفعل تجاووزز مشكلتهھ. بعد ذذاالك بدأأ 

يیتحدثث للناسس أأني أأعرفف هھھھذاا االمجالل بخبرةة.  
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أأحيیانا يیطلب مني أأحدهھھھم أأنن أأساعدهه في حل مشكلتهھ وو أأقولل لهھ أأنا لست خبيیراا 
يیجب أأنن تتوااصل مع خبيیر لكنهھ يیصر وويیقولل لي فالنن قالل لي أأنك ساعدتهھ. 
ططلب مني تقديیم ددووررةة في ااإلددااررةة ووأأخريي في االتخطيیط ااإلسترااتيیجي 
وواالتخطيیط االتشغيیلي. بحثت ووقدمت ددووررةة مبنيیة علي خطوااتت أأعجبت 

االحاضريین ووأأظظهھروواا ااإلمتنانن. 

هھھھنا تحصل االمعجزةة. حيینما تشتريي هھھھاتف آآفونن ستالحظ كل ااآلفوناتت االتي 
عند ااآلخريین. حيینما تحل مشكلة ووااحدةة تلقائيیا ستالحظ جميیع االمشاكل االتي 
عند ااآلخريین وواالتي تمت بصلة للمشكلة االتي ووجدتت حلهھا. تلقائيیا ستشارركهھم 
نتائج بحثك ووتقدمم االحل االذيي حصلت عليیهھ. بكل بساططة ووبدوونن أأنن تشعر.  

رربما تبدوواا مزعجا لمن حولك ألنك تعيید نفسك كلما سمعت نفس االمشكلة. 

أأصدقاؤؤكك وومن يیعيیش معك رربما يینزعجونن من تكريیر أأفكارركك وويیهھاجموكك 
بالسخريیة وواالتجاهھھھل لتتوقف. لكن هھھھناكك ماليیيین ااألشخاصص في االعالم آآذذاانهھم ال 
ززاالت بكراا. لم يیسمعواا شيیئا مثل هھھھذاا بعد. سيیتلقفو أأفكارركك بقلوبهھم وويیدفعونن 

االغالي وواالثميین ليیحصلواا عليیهھا.  

أأغلب االناسس يیشاططر أأفكاررهه فقط مع عددد قليیل من ااألشخاصص. وولذاا مع االوقت 
تزعجهھم أأفكاررهه وويیستخدمونن كل االطرقق االمتاحة ليیسكتوهه. وواانطالقا من ررددةة 

فعلهھم يیجزمم أأنن أأفكاررهه ليیست قيیمة ووأأنهھا لن تفيید أأحداا. 

شارركك أأفكارركك مع االجميیع. ااإلنترنت تسهھل عليیك هھھھذاا ووتأخذ كلمتك إإلي كل 
أأحد.  

رربما تكونن خبيیراا في شيء لم تماررسهھ من قبل. كم من مرةة تشاهھھھد شخصا 
يیحلل في ااإلقتصادد علي االتلفزةة ووهھھھو لم يیماررسهھ بالفعل لكنهھ ددررسس عنهھ ووبحث. 
خبيیر رريیاضي يیحلل مباررتت كرةة االقدمم بيین برشلونن وولایر مدرريید ووهھھھو لم يینزلل 
قط إإلي االملعب. لكنهھ خبيیر. أأنت لم تبني مشرووعا قط لكنك أأجريیت 20 مقابلة 
مع أأصحابب مشارريیع ناجحة ووشارركوكك أأسرااررهھھھم. ااآلنن أأنت أأصبحت خبيیراا, 

أأليیس كذاالك؟ 
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من ترااهھھھم على االتلفازز يیحاضروونن في كيیف تبني حيیاةة سعيیدةة ووناجحة هھھھم أأناسس 
عادديیونن مثلك فقط نظمواا نجاحاتهھم ووأأبحاثهھم ووقصص حيیاتهھم في نصيیحة 

ليیستفيید منهھا ااآلخروونن وولذاا أأصبحواا خبرااء في مجالل معيین.   

ااختر مجاال االناسس تحتاجهھ أأوو تعاني منهھ ثم اابحث فيیهھ, أأجر مقابالتت مع 
ناجحيین فيیهھ ثم نظم أأفكارركك ووقدمهھا للعالم كخبيیر في االمجالل. بالبحث يیمكنك 
أأنن تكونن خبيیراا في أأيي مجالل تريید. االبحث االذيي أأقصد ليیس أأنن تبحث علي 
عجالة في كوكل ثم تقولل أأنا خبيیر. ططبعا هھھھذاا ليیس بحثا. يیجب أأنن تعطي ووقتا 

ووجهھداا لبحثك حتى تعطي االنتائج االمطلوبة.  

3- االخبيیر بالقدووةة: 
االبشر من ططبيیعتهھم يیستمعونن أأكثر إإلي من يیثقونن فيیهھ وويیحبونهھ وو يیحترمونهھ. 
هھھھل مرةة ااستعت إإلي نصيیحة شخص ووأأنت تعرفف أأنهھ ليیس خبيیراا لكنك 
ااستمعت إإليیهھ؟ أأكيید نعم. كم من مرةة ااستعت إإلي أأمك ووهھھھي تحاضركك في مجالل 
ااإلقتصادد ووكيیف تبني مشرووكك االخاصص. أأكيید فعلت ذذاالك علي االرغم أأنهھا ليیست 
خبيیرةة في االمجالل لكنك تحبهھا ووتثق فيیهھا وو لذاا تريید ررأأيیهھا علي أأيیة حالل. كم من 
مرةة ددخلت في صفقة أأوو عمليیة ألنن شخصا تثق فيیهھ أأخبركك أأنهھا مربحة. االناسس 

تبحث دداائما عن أأناسس ططيیبونن للنصح. كن ططيیبا وواالخيیر سيیأتي إإلي بابك.  

كما تريي من االسهھل أأنن تكونن خبيیراا. إإذذاا كانت قد حصلت علي نتائج في مجالل 
معيین, فأنت خبيیر. إإذذاا كنت قاددرر علي االبحث وواالحصولل علي نتائج علميیة 
تطبيیقيیة فأنت خبيیر ووإإذذاا كانت االناسس تثق فيیك ووتحبك ووتأتيیك للنصيیحة فأنت 
خبيیر. ووإإذذاا جمعت هھھھذهه االثالثة فستكونن مميیزاا في االمجالل. لكن مع االوقت 

ستحققهھا كلهھا.  

أأنت ااآلنن خبيیر, إإذذاا حانن االوقت لتبدأأ ووتساعد االعالم بتجربتك.   
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لماذذاا ال تبدأأ ااآلنن: 
العالم يتغير بفعلك وليس بفكرتك. باول كويليو 

ليیس هھھھناكك ووقت للبدئئ أأفضل من ااآلنن. رربما تقضي حيیاتك في االتحاليیل ووددررااسة 
االجدوواائيیة للمشرووعع, لكن إإذذاا لم تبدأأ بالفعل فلن تحقق أأيي شيء. هھھھل تخافف من االخطأ؟ 

تأكد أأنك لن تتعلم شيیئا بدوو االخطأ. من االخطأ تتعلم.   

ااإلنترنت هھھھي االحاضر وواالمستقبل ووكلما تقدمم االوقت كلما ززااددتت االزحمة عليیهھا. فرصتك 
ااآلنن ألنن هھھھذاا االنوعع من االبزنس لم يینتشر بعد في االعالم االعربي. هھھھذاا االمجالل ال ززاالل ووليیداا 
لكنهھ يیشهھد إإقباال كبيیراا وويیعطي نتائج رراائعة. كلما كانن اانضمامك أأسرعع كلما كانن أأفضل 
لمشرووعك وومستقبلهھ. حيینما تبدأأ علي ااإلنترنت, ستتفاجأ بالفرصص االتي تنتظركك. قدمم 
شيیئا مفيیداا ووسيینتشر صيیتك ووتجلب هھھھتمامم االخبرااء ووااإلعالمم. تنتظركك فرصص ذذهھھھبيیة.فقط 

اابدأأ. 

إإذذاا بدأأتت ستكتشف إإذذاا كانن حمساكك حقيیقي أأوو مزيیف. فقط تكتشف ذذاالك إإذذاا بدأأتت في 
خطوااتت فعليیة. رربما تقولل االوقت ال يیكفي... لكن أأنا متأكد أأنن لديیك ما يیكفي من االوقت 
لتحقيیق ما تريید. كل شخص عندهه 12 ساعة يیوما. أأغنى ررجل في االعالم عندهه 12 ساعة 
يیوميیا لكنهھ أأحسن ااستخداامهھا. أأنت أأيیضا بإمكانك ااإلستفاددةة من هھھھذاا االساعاتت. االفرقق بيین 
االناجح ووغيیرهه ليیس االذكاء بل حسن ااستخداامم االوقت. أأحسن ااستخداامم ووقتك ووااجعلهھ في 

خدمة أأهھھھداافك ووستحصل على ما تريید.  

ثالثث ططرقق لتبدأأ مشرووعك على ااإلنترنت: 

1- تبيیع بضاعة علي ااإلنترنت مثل هھھھوااتف أأوو أأجهھزةة. هھھھذهه تشبهھ االطريیقة االتقليیديیة إإال أأنن 
عمليیة االشرااء وواالبيیع تتم عبر ااإلنترنت. فالزبونن يیدفع عبر ااإلنترنت ووترسل لهھ بضاعتهھ 

ووال يیحتاجج إإلى االحضورر. ووهھھھذاا مثل آآمزوونن ووإإيیبايي إإذذاا كنت من مستخدميیهھم.  

2- تبيیع منتج ررقمي مثل كتابب إإلكترووني, ملفاتت, برنامج أأوو تسجيیالتت يیمكن ااستالمهھا 
ررقميیا ووتنزيیلهھا من ااإلنترنت مباشرةة. تماما مثل هھھھذاا االكتابب ااإللكترووني االذيي تقرأأ ااآلنن 
إإال أأنهھ مجاني. فلو كانن للبيیع الستلمتهھ بنفس االطريیقة. فقط تدفع ثم تقومم بتثبيیتهھ علي 

جهھاززكك. 
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3- تبيیع إإعالناتت: إإعالناتت تضعهھا علي موقعك أأوو مدوونتك ووتجنى منهھا أأررباحا بمجردد 
ضغطة ززرر من ططرفف أأحد ززوواارركك. سنتكلم عنهھا بشيء من االتفصيیل الحقا. 

هھھھناكك عشرااتت االطرقق االتي يیمكنك أأنن تجني منهھا االمالل من ااالنترنت. إإذذاا كنت تريید أأنن 
تعرفف عنهھا أأكثر فزرر االدووررةة االمجانيیة االتي قمت بهھا عن كيیف تبني مشرووعك على 

ااالنترنت. لتزرر االدووررةة ااضغط هنا 

لكن في هھھھذاا االكتابب سأرركز أأكثر علي ااألخيیريین: بيیع منتج ررقمي وو بيیع ااإلعالناتت. 
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العناصر الثالث ملشروعك:
فكرةة بدء مشرووعك علي ااإلنترنت في غايیة االبساططة. كما ذذكر كرسس في كتابهھ االراائع 

Start Ups 100. كل ما تحتاجهھ لتبدأأ هھھھو  فكرةة + جمهھورر + ططريیقة للدفع. 

- تأكد أأنن االفكرةة تحتوىى علي فائدةة عظيیمة لآلخر وولهھا عالقة بهھواايیتك ووما تحب. لكن ما 
كل االهھواايیاتت مفيیدةة لآلخر. علي سبيیل االمثالل إإذذاا كانت هھھھواايیتك أأكل االخبز فهھذهه االهھواايیة ال 

تقدمم أأيي فائدةة لآلخر وولذاا ستكونن فاشلة في بزنس. 

- ال بزنس بدوونن جمهھورر. 

- إإجادد ططريیقة بسطيیة للدفع. أأحيیانا يیكونن االزبونن مستعد ليیشتريي لكن إإذذاا كانت ططريیقة 
االدفع معقدةة بالنسبة لهھ سيیتركك االمنتج. يیمكنك أأنن تستخدمم بيیبالل, ووستر يیونيین أأوو أأيي 

ططريیقة تتأكد أأنهھا فعالة ووبسيیطة علي ززبنائك. 

إإذذاا كنت تفهھم أأكثر باألمثلة لنفترضض أأنك تحضر للبكولورريیا أأوو اامتحانن مهھم لآلخريین. 
خاللل مرااجعتك, ترتب ااألفكارر ووتنظم االدررووسس بشكل بسيیط ثم تتعرفف علي أأفضل 
االطرقق للتحضيیر وواالطرقق االتي تعيیق. تكتب كل هھھھذاا علي جهھاززكك في صغة وووورردد. ااآلنن 
ررتبت كل شيء ووبرنامجك جاهھھھز لتشارركهھ االعالم. حولل هھھھذهه االدررووسس إإلي PDF ثم اانقلهھا 
إإلي مدوونتك وواابدأأ بيیع هھھھذهه االدررووسس للمهھتميین. ررووجج بالمجانن علي االموااقع ااإلجتماعيیة. 

توااصل مع ززبنائك ووأأجب علي أأسئلتهھم. بف عندكك بزنس جاهھھھز.  

االفكرةة (تسهھيیل االنجاحح في هھھھذاا ااإلمتحانن) + االجمهھورر (االمقبليین علي هھھھذاا ااإلمتحانن من 
جميیع أأططيیافف االمجتع) + ططريیقة االدفع (عبر بيیبالل أأوو ووستر يیونيیونن أأوو بشكل مبشارر. 

تختارر االطريیقة ااألمثل).   

هھھھذهه االعناصر االثالثة (. فكرةة + جمهھورر + ططريیقة للدفع) سأتناوولهھا بشكل مفصل ووبسيیط 
في االخطوااتت االعشر االتاليیة. إإذذاا لنبدأأ مع االخطوااتت االعشر لبناء مشرووعك االخاصص علي 

ااإلنترنت وومن االصفر. مستعد؟؟ 
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 10 خطوااتت لتبني مشرووعك االخاصص: 

ااآلنن حانت لحظة االفعل. أأعتقد أأنك عرفت مصدرر خبرتك إإما بالنتائج أأوو االبحث أأوو االثقة. 
لم يیبقي ااآلنن إإال أأنن تخرجج ررسالتك للعالم ووتعلم االناسس كيیف يیعيیشواا حيیاةة أأفضل اانطالقا 
من تجربتك االشخصيیة ووما تعرفف. لتخرجج ررسالتك للعالم بشكل مقبولل, تحتاجج إإلي 
قواالب وونظم تسهھل عليیك ااإلنتقالل من نقطة "أأ" إإلي نطقة "بب". ووهھھھذاا بالتحديید ما ستجدهه 

في االخطوااتت االعشر االتي سأتناوولل معك في االصفحاتت االتاليیة. 

 هھھھذهه االخطوااتت االعشر لتأسيیس مشرووعك من االصفر في غايیة االبساططة ووال تحتاجج ال إإلي 
 ررأأسس مالل ووال إإلي خبرةة سابقة حتى. هھھھذهه االخطوااتت االعشرةة هھھھي االتي اانتهھجهھا االخبرااء
 في هھھھذاا االمجالل ليیحققواا عشرااتت ماليیيین االدووالرر. ااقرأأ عنهھم ووستجد أأنهھم في االبداايیة

  اانطلقواا منهھا وومنهھا بنواا مملكاتهھم.  إإذذاا لنبدأأ:

1- االخطوةة ااألوولى: حددد مجاال ووأأتقنهھ. 
عيین مجاال محددداا لتبدأأ فيیهھ. رربما تكونن خبيیراا في مجاالتت متعدددةة لكن في االبداايیة اابدأأ 
بمجالل ووااحد. ااقرأأ عنهھ, أأتقنهھ, علمهھ للناسس, ااتشتهھر بهھ ثم جني منهھ ددخال. بعد ذذاالك ططورر 

مشرووعك ليیضم مجاالتت أأخرىى.  

ال تشتت جهھوددكك في االبداايیة ووأأيیضا ال تختر موضوعا ووااسعا جداا مثل "كيیف تنجح في 
االحيیاةة" أأوو "كيیف تستخدمم االيیوتيیوبب" أأوو كيیف تبني عالقة ناجحة" هھھھذهه عناوويین كبيیرةة 
ووفضفاضة وو من االصعب تغطيیتهھا بشكل فعالل. بل ااختر موضوعا ووااحداا ووحاوولل 
تضيیيیقهھ ما أأمكن. كلما ما كانن االموضوعع ضيیقا كلما سهھل تقديیمهھ في خطوااتت بسيیطة.  

مثال بدلل "كيیف تبني عالقة ناحجة" ااكتب "كيیف تنبي عالقة ززووجيیة ناجحة" أأوو "كيیف 
تبني عالقة مع أأبويیك". بدلل من "كيیف تستخدمم االيیوتيیوبب" ااكتب "كيیف تستخدمم 
االيیوتيیوبب لتجلب االزوواارر لمدوونتك" كلما خصصت كلما كانن أأحسن ووكانن نجاحك ووقبولك 
أأكثر ااحتماليیة ألنن االتخصيیص يیلغي كثيیراا من االتفاصيیل االتي رربما ال يیعاني منهھا 

عمالؤؤكك. 

ووأأعيید ااختر موضوعا ووااحداا لتعرفف بهھ ووططورر حولهھ بزنس حقيیقي ثم بعد ذذاالك ووسعهھ 
لتشمل مجاالتت أأخريي. االنقاطط االتاليیة تساعدكك في ااختيیارر االموضوعع االمناسب: 
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أأووال: ااحرصص علي أأنن يیكونن االموضوعع االذيي تريید أأنن تعلمهھ لآلخريین تحب أأنن تقرأأ عنهھ. 
ددعني أأساعدكك للتعرفف علي االمضوعع االذيي تحب أأنن تقرأأ عنهھ. علي سبيیل االمثالل إإذذاا 
ووجدتت نفسك مهھتما دداائما بالقيیاددةة ووتشتريي كتبهھا وومحاضرااتهھا, فهھذاا ددليیل أأنك تحب هھھھذاا 
االموضوعع أأوو ووجدتت نفسك مهھتما كثيیراا بالقرااءةة عن االبرمجة ووبناء االموااقع, سوااء كانن 
ذذاالك مجالك أأمم ال, أأوو عن االتسويیق االذااتي أأوو االمبيیعاتت هھھھذهه أأيیضا إإشاررااتت أأخرىى تساعد 
في ااإلختيیارر. فقط ااررجع إإلي مكتبتك ووإإلي االكتب وواالمقاالتت االتي ثبت في جهھاززكك, فمن 

هھھھنا يیمكنك أأنن تنطلق. 

ثانيیا: ااررجع إإلي قصة حيیاتك ووتصفحهھا. هھھھل هھھھناكك شيء ما مهھم لآلخر مر بك 
ووااستطعت أأنن تتجاووززهه؟ هھھھل هھھھناكك عمل أأوو مشكلة أأعطتك خبرةة ووتجربة معيینة؟ معاناتت 
عانيیتهھا في صغركك أأوو شبابك ثم ااستطعت تجاووززهھھھا, فلماذذاا ال تعلم االناسس كيیف يیتغلبواا 
علي نفس االمشكلة؟ ال تحتقر شيیئا في حيیاتك. في عالم االحكمة االمشاكل نعمة. يیمكن أأنن 

تجني االمالل من مشكلة مرتت بك ووووجدتت لهھا حال. 

ثالثا ووأأخيیراا: ااختر موضوعا تنتمي إإليیهھ أأيي تفتخربهھ ووتشعر بالسعاددةة ووااإلعتزاازز حيینما 
تكلم االناسس عنهھ. موضوعع تحبهھ من قلبك. تتنفسهھ. هھھھذاا االحب سيیكونن ووقوددكك في االطريیق. 

يیساعدكك كثيیراا علي تطويیر مشرووعك ووبسرعة. 

االخطوةة االثانيیة: حددد جمهھورركك: 
هھھھذهه االخطوةة كما هھھھو ررأأيي بعض خبرااء االمجالل يیجب أأنن تكونن االخطوةة ااآلوولي ألنن 
االتعرفف علي جمهھورركك وومشاكلهھم يیساعدكك علي تقديیم االحل االمناسب قبل أأنن تضيیع 
ووقتك في االعمل علي موضوعع قد ال يیكونن لهھ جمهھورر. ووهھھھكذاا تنتج ما يیحتاجهھ االجمهھورر 

ال ما ترااهه أأنت مفيیداا. هھھھذهه ووجهھة نظر.  

لكن كما ذذكر اابرندنن ليیس االمهھم أأنن تبدأأ بالجمهھورر أأوو االمجالل ألنهھا كمشكلة االبيیضة 
وواالدجاجة. ووااتبعت هھھھنا ررأأيي ااألخيیر ألنهھ أأسهھل. االرأأيي ألوولل قديیأخذ منك ووقتا ووخاصة 
إإذذاا كنت ال تعرفف كيیف تبحث وورربما يیدفعك لتخلي عن مشرووعك ووهھھھو في بداايیتهھ. ووأأنا 

أأرريیدكك أأنن توااصل مشرووعك. 

 االمهھم هھھھو أأنن تحددد نوعيیة جمهھورركك. هھھھل ررسالتك للشبابب, أأصحابب االبيیوتت, االرجالل, 
االنساء, بزنس؟ في االبداايیة ضيیق دداائرةة جمهھورركك ووال تخدمم جميیع فئاتت االمجتمع بل فئة 

معيینة ووااحدةة. ووهھھھذاا كلهھ في االبداايیة. بعديین توسع دداائرةة جمهھورركك إإنن شاء هللا.  
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االخطوةة االثالثة: تعرفف علي متطلباتت جمهھورركك 
من خاللل االتعرفف على مشاكل ووحاجيیاتت جمهھرووكك سيیكونن من االسهھل عليیك تقديیم االحل 
االمناسب وواالفعالل لهھم. هھھھناكك ططرقق مختلفة للتعرفف علي مشاكل ووحاجيیاتت االجمهھورر االذيي 
تريید خدمتهھ. ممكن تطرحح ااألسئلة االتاليیة علي أأصدقائك وو من حولك ووتستمع إإلي 
إإجاباتهھم بدقة لتفهھم نوعيیة االمشاكل االتي يیعانونن منهھا وونوعيیة االحاجة االتي يیسعونن 

لتلبيیتهھا:  

االسؤاالل ااألوولل: 

ماهھھھو االشيء االذيي تريید تحقيیقهھ هھھھذهه االسنة؟ 

االسؤاالل االثاني: 

ما هھھھو االشيء االذيي تعتقد أأنهھ سيیضاعف ددخلك أأوو سعاددتك هھھھذهه االسنة؟ 

االسؤاالل االثالث: 

ما هھھھو االشيء االذيي يیحزنك كثيیراا في حيیاتك أأوو مشرووعك؟  

االسؤاالل االراابع: 

ما هھھھو االشيء االذيي حاوولت إإنجاززهه سابقا لتحسن من ووضعك؟ وو ما هھھھو االشيء االذيي 
أأفشلك؟ 

هھھھذهه ااألسئلة ستحددد لك ططموحح وومشاكل ووإإخفاقاتت ووحاجيیاتت جمهھورركك. 

حيینما تسألل دداائما عن كيیف أأنجزتت أأمراا ما أأوو كيیف يینجز ذذااكك االشيء, فاعلم أأنن االناسس 
تعاني من مشكلة ووتريید حلهھا. 

 كلما تعرفت أأكثر علي جمهھورركك كلما ااستطعت أأنن تقدمم لهھم ااألفضل ليیحسنواا من 
حيیاتهھم.  
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االخطوةة االراابعة: عرفف قصتك. 
ما هھھھي قصة معاناتك االتي تظهھر لجمهھورركك أأنك مرررتت بنفس االتجربة االتي يیمروونن بيیهھا؟ 
هھھھذهه االقصة في غايیة ااألهھھھميیة في نجاحح مشرووعك وواالتقربب من جمهھورركك. االبشر من 
ططبيیعتهھم يینتمونن إإلي بعض االبعض بقصص االمآسي  أأكثر منهھم بقصص االنجاحح. ططبعا 
قصة االنجاحح تأخذكك ووتؤثر فيیك لكن مقطع االمآسي منهھا يیجعلك أأقربب من صاحب 

االقصة ووخاصة إإذذاا كنت تعاني من نفس االمشكلة.  

علي سبيیل االمثالل حاددثث سيیر, مرضض فتاكك, قصة هھھھجرتك االمأساوويیة من مكانن إإلي آآخر, 
قصة ططالقق, سجن, إإفالسس, فشل ذذرريیع في مرحلة معيینة من حيیاتك, وواالالئحة تطولل. 
كل هھھھذهه االمشاكل ال تكادد تجد شخصا يیخلواا منهھا في االعالم وولذاا يیتجاووبونن معهھا بشكل 

كبيیر. 

االمآسي تأكل االبشر وواالمشاكل تقتل أأحالمهھم بصمت. لذاا يیتجاووبونن معهھا أأكثر من أأيي 
شيء آآخر. إإذذاا ذذكرتت لجمهھورركك أأنك مرررتت بمشكلة ما لكن لم تستسلم بل ووااصلت 
االمصاررعة حتى ووجدتت مخرجا. هھھھذاا االمخرجج لو ااستخدمهھ غيیركك كما ااستخدمتهھ أأنت 

سيیحل نفس االمشكلة. سيیكونن تجاووبب جمهھورركك مع قصتك أأكثر وو قربهھم إإليیك أأكثر.  

أأنا ال أأددعوكك لتختلق قصة خراافيیة بل تكلم عن قصتك االحقيیقة. دداائما تذكر "االكذبب ال 
يینجح صاحبهھ ووعمرهه قصيیر". إإذذاا لتتقدمم في بنجاحح في مشرووعك, يیجب أأنن تحددد قصة 

صرااعك مع نجاحك ووتشارركهھا مع جمهھورركك. 
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االخطوةة االخامسة: قدمم حال: 
بعد أأنن ااخترتت موضوعك وو جمهھورركك ووحدددتت قصة صرااعك, حانن ااآلنن االدوورر لتجمع 

معلوماتك في برنامج أأوو منتج لتقدمهھ لجمهھورركك ليیتبعوهه ووليیشترووهه.  

هھھھذهه االنقطة هھھھي االعقبة دداائما. سهھل أأنن تتعرفف علي االجمهھورر ووتحددد االمجالل لكن كيیف 
تقدمم االحل وو كيیف تبيیع منتجك للجمهھورر؟  

االطريیقة بسيیطة. أأووال حددد إإذذاا كنت ستقدمم برنامجك فى كتيیب أأوو فى فيیديیوهھھھاتت. إإذذاا كنت 
قرررتت أأنن يیكونن فى االفيیديیوهھھھاتت اابدأأ فى تسجيیلهھا ووإإنتاجهھا. حيینما تنتهھى اابن منصة على 
ااالنترنت تكونن مغلقة ووقسمهھا إإلى أأجزااء. يیعني يیكونن هھھھناكك االجزء ااالوولل وواالجزء االثاني 

ووططبعا برنامج االمنصة سيیعطيیك مستويیاتت حتى تستطيیع أأنن تنظم ططلبتك.  

رربما تقولل بأنك غيیر تقني أأنا أأيیضا لست تقني ووقمت بنفس االشيء بنفسي فى ددووررةة تــــعلم 
الــــــلغة االنجــــــليزيــــــة فــــــى أقــــــل مــــــن ســــــتة أشهــــــر لكنى أأستخدمم برنامج فى غايیة االرووعة 
وواالبساططة ووهھھھو Optimizepress. قد قمت بدووررةة مجانيیة بالعربيیة أأعطيیهھا لكل من 

ااشترىى هھھھذاا االبرنامج من رراابطي. لتحصل على معلوماتت أأكثر عنهھ ااضغط هنا 

ثم بعدهھھھا ااررفع االفيیديیوهھھھاتت إإلى إإحدىى االمنصاتت االتي تحمى لك فيیديیوهھھھاتك من ااالخترااقق. 
أأنا شخصيیا أأستخدمم كل من منصة   Wistia وو منصة Vimeo هھھھذهه االمنصاتت غيیر 
مجانيیة لكن لديیهھا خدماتت مجانيیة. ااختر ما يیناسبك وواابدأأ صغيیراا ووبعدهھھھا ووسع إإنن شاء 
هللا. بعدهھھھا ترفعهھا إإلى قاعة االدررووسس ووططبعا إإذذاا كنت تستخدمم أأبتمايیز برسس فكل شيء 

سهھل وومنظم لك مسبقا كل ما عليیك هھھھو ووضع رروواابط ووضغط أأووكى.  

االطريیقة االثانيیة هھھھي أأنت تكتب كتابا بيین 50-70 صفحة عن االمجالل االذيي حدددتت ووليیكن 
مبنيیا علي تعليیم خطوةة خطوةة وولتكن أأيیضا االنتائج االتي سيیحصل عليیهھا االقاررئئ ووااضحة. 

قدمم كتابك في صغة PDF. ثم ترفعهھ إإلى مدوونتك. 

دداائما تذكر أأنن أأهھھھم شيء لنجاحح مشرووعك على ااالنترنت هھھھو االتسويیق. ال بد أأنن تسوقق لهھ 
إإما بالمجانن أأوو بتكلفة.  

وولذاا يیجب أأنن تبني صفحة تسويیقة خاصة بالمنتج حيیث تذكر فيیهھا فواائد االمنتج ووكيیف 
يیمكنهھ أأنن يیفيید االزبونن. يیمكنك أأنن تقومم بفيیديیو كما يیمكنك أأنن تكتفي فقط بالكتابة ووططبعا 
االفيیديیو أأفضل. فى االبداايیة تحتاجج إإلى صفحة تسويیقيیة وومنصة في حالة فيیديیوهھھھاتت أأما إإذذاا 
كنت تبيیع كتابب فتكفيیك صفحة تسويیقيیة. إإذذاا كنت تستخدمم أأبتمايیز اابرسس فالصفحة 
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االتسويیقيیة جاهھھھزةة مسبقا بتصاميیم جميیلة تغيیرهھھھا حسب حاجتك ووتضع معلوماتت ووتغط 
أأووكى لتنبي صفحة فى ددقائق. يیكنك أأنن ترجع إإلى ما فعلت أأنا فى ددووررتي ووتستفيید منهھا. 

ططريیقة االدفع. فى االعالم االعربي االكثيیر من ززبنائك ال يیمتلكونن بطاقاتت للدفع على 
ااالنترنت. لذاا يیجب أأنن تسهھل عليیهھم ووذذاالك من خاللل قبولل االكش ممن هھھھم معك أأوو عن 
ططريیق االبنك أأوو عن ططريیق ووستر يیونيین لكن أأيیضا يیجب أأنن يیكونن عندكك االدفع عن 
ططريیق ااالنترنت ووذذاالك فى بعض ااالحيیانن يیكونن عندكك ززبناء مقيیميین فى االواليیاتت 

االمتحدةة أأوو أأووررووبا وولذاا يیفضلونن االدفع عن ططريیق ااالنترنت.  

ااستقبالل االدفع عن ططريیق ااالنترنت فى غايیة االبساططة. اافتح "حسابب تاجر" مجاني في 
بيیبالل إإذذاا كانن متوفراا في بلدكك ثم بيیبالل سيیعطيیك "ززرر االمبيیعاتت" مجانا ووبضغطاتت 
بسيیطة تنسخ االراابط ووتلصقهھ علي مدوونتك ووحيینهھا يیكونن ززرر االمبيیعاتت جاهھھھزاا. بيیبالل 
يیأخذ منك نسبة ضئيیلة جداا عن كل مبيیعة. كما يیمكنك أأنن تستخدمم منصة JVzoo أأوو 
Clickbank لكن هھھھاتيین غالبا تستخدمهھما إإذذاا كنت تريید أأنن تفتح االبابب للمسوقيین 

ليیرووجو منتجك وويیحصلواا هھھھم على نسبة من االمبيیعاتت. 

إإذذاا كنت تستخدمم أأبتمايیز اابرسس فهھو مسبقا مربوطط بهھذهه االخدماتت ووأأكثر فكل ما عليیك 
فعلهھ هھھھو ااختيیارر االخدمة االتي ستخدمم وواالبرنامج يیقومم بكل شيء.  

بهھذهه االطريیقة يیكونن االربح 100%. أأنت االكاتب وواالناشر وواالموززعع وواالمحررر ووأأنت 
االبائع. ممكن تصمم غالفف كتابك بنفسك حتى بالستخداامم فوتوشوبب أأوو Pixlr االتكاليیف 
صفر ألنن بيیبالل مجاني ووررفع كتابك إإلي مدوونتك مجاني أأيیضا. ااألمر في غايیة االبساططة.  

رربما تكونن في عطلة أأوو نائم وواالمالل يیدخل حسابك. ال تحتاجج إإلي أأنن تطبع عشرااتت 
آلالفف االنسخ بل نسخة ووااحدةة ووليیست ااألصل تنزلل من مدوونتك. ممكن تسعر االكتابب 
االوااحد بب 30 ددالرر أأوو 25. (في االمستقبل سيیكونن هھھھناكك إإصداارر عن كيیف تسعر منتجك. 

شاهھھھد هھھھذاا االفيیديیو سيیساعدكك. ااضغط هنا 

لكن في االمقابل يیجب أأنن تكونن متفاعال مع جمهھورركك ووززوواارركك ووتقدمم لهھم االمساعدةة 
االالمشرووططة. تجاووبب أأسئلتهھم ووتعش معهھم مشاكلهھم. هھھھكذاا مع االوقت تحولل االزاائر إإلي 
ززبونن وواالزبونن إإلي مخلص. أأيیضا قم بحملة للتروويیج لكتابك علي االموااقع ااإلجتماعيیة 
ووااططلب من ااآلخريین تروويیجهھ. تذكر إإذذاا لم ترووجج لمنتجك, فلن يیرووجج لهھ أأحداا. فالتروويیج 

في غايیة ااألهھھھميیة.   
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رربح االنشر االتقليیديي ضئيیل جداا. من االصعب االحصولل علي ناشر ووخاصة إإذذاا كنت 
مبتدإإ. لست حراا في ااختيیارر عنواانن كتابك وولست حراا في ااختيیارر االتصميیم وورربما االناشر 

يیلغي فصل أأوو فصليین من كتابك إإذذاا لم يیعجبوهه.  

لكن بالنشر االحر علي ااإلنترنت ووبنفسك أألغي كل هھھھذهه االعواائق.  

هھھھذهه هھھھي أأبسط خطوةة وويیمكن أأنن تكرررهھھھا ووتكرررهھھھا مراارراا ووتبيیع كتب متعدددةة. ثم بعد 
ذذاالك تتطورر إإلي االخطوااتت ااألخرىى االتي هھھھي أأيیضا بسيیطة وومربحة. لكن ااألفضل دداائما 

أأنن تبدأأ خطوةة خطوةة. 

هھھھناكك تخوفف لدىى االكثيیر من أأنهھ رربما تسربب ددووررتهھ وويیذهھھھب جهھدهه سدىى. لكن االحل 
لذاالك هھھھو حسن معالمة االطلبة ووتقديیم ددعم دداائما حتى وولو سربت االدعم االذيي تقدمهھ أأنت 

ال يیمكن أأنن يیعوضض. تذكر دداائما أأنن االخوفف توأأمم االفقر  

االخطوةة االساددسة: ااحصل علي مدوونة 
حدددتت ررسالتك ووعيینت جمهھورركك ووعرفت قصة صرااعك ووعندكك حل جاهھھھز للعالم. إإذذاا 

حانن االوقت لتدخل ااإلنترنت ووتنشر ررسالتك. 

 االبعض يیعتقد أأنن االحصولل على موقع أأوو مدوونة صعب وويیكلف كثيیراا من االمالل. وولذاا في 
نظرهھھھم االموقع حصريي علي االشركاتت وواالمنظماتت. ببساططة االموقع كعطة أأررضيیة 
تشتريیهھا في ااإلنترنت. أأنت االمالك لهھذهه ااألررضيیة ووال أأحد يیحق لهھ مناززعتك فيیهھا. أأنت 

حر في ااختيیارر نوعيیة االبنايیة االتي ستبنيیهھا في أأررضيیتك.  

شرااء االموقع لن يیأخذ منك أأكثر من 5 ددقائق. أأنا أأتعامل مع أأكبر مضيیف في االعالم 
لالستضافة Hostgator. ووجميیع االموااقع االتي ااشتريیهھا أأشتريیهھا من هھھھذاا االمضيیف. 
ووتكلفتهھا 15 ددالرر سنويیا إإلى 12. من خاللل هھھھذهه االنافذةة ستنفتح علي االعالم  ووتكونن قاددرراا 
علي توصيیل صوتك أليي شخص في االعالم ووفي أأيي ووقت. فى هھھھذاا الـــــفيديـــــو أأشرحح كيیف 
تشترىى ااستضافة وونطاقق من هھھھوست جيیتورر كما أأني أأعطيیك ددووررةة مجانيیة عن االبرنامج 
ووددعم مستمر فى حالة عندكك مشكلة معهھم إإذذاا ااشتريیت من رراابطي. ااططغط هــــــــــــنا لمشاهھھھدةة 

االفيیديیو. 

إإذذاا كنت ال تريید أأنن تستثمر, أأووكي يیمكن أأيیضا أأنن تحصل علي مدوونة بالمجانن من وويیبلي 
أأوو وورردد برسس. لكن أأنصحك بشرااء مساحة إإذذاا كنت قاددرراا مادديیا ووتريید أأنن تجني أأررباحا 

من موقعك أأوو مدوونتك. صدقني تستحق ااإلستثمارر ووأأكثر ااحتراافيیة.  
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هھھھناكك كابوسس آآخر يیمنع االكثيیريین من االتفكيیر في اامتالكك مدوونة هھھھو "أأنا لست تقنيیا". أأنا 
كذاالك لست تقنيیا. ببساططة شديیدةة بعد عناء ططويیل مع االمبرمجيین تعرفت على برنامج 

أبتمايز ابرس االذيي خولل لى أأنن أأبني أأيیة مدوونة أأوو صفحة تسويیقة فى ددقائق. 

لكن أأيیضا إإذذاا كنت ال تريید أأنن تتعلم كيیف تبني مدوونتك, هھھھناكك ططريیقة أأخرىى ووهھھھي 
ااإلعتمادد علي مصاددرر خاررجيیة. هھھھناكك موااقع توفر لك خدمة االتعاقد مع مبرمجيین 

وومصممي موااقع وولوكوهھھھاتت أأوو أأيي شيء ممكن تتخيیلهھ. 

االموااقع إإنكليیزيیة لكنهھا مليیئة بالعربب: 

www.upwork.com 

www.freelancer.com 

www.Elance.com 

www.Guru.com 

لكن أأيیضا هھھھناكك موقع عربي للخدماتت االصغيیرةة يیمكن أأيیضا أأنن تجد عليیهھ من تتعامل 
معهھ فى بناء مدوونتك وواالموقع هھھھو خمسات 

لكن ال تهھتم كثيیراا بكل هھھھذاا. ااألفضل في االبداايیة أأنن تبدأأ ووحدكك ووال تبحث عن مساعد 
اافترااضي. حسب تجربتي فى هھھھذاا االنوعع من االمشارريیع ااالفضل دداائما أأنن تبدأأ بجهھوددكك 
االخاصة ووال تعتمد على أأيي أأحد ألنهھ فى االبداايیة تكونن معلوماتك بسيیطة ووخبرتك كذاالك 
وولذاا تكونن غالبا عرضة للوصصة. ال تأجر أأحداا إإال بعد أأنن تحصل على االمالل وويیكونن 
لك مشرووعع كبيیر حيینهھا يیكونن عندكك نظامم ووخبرةة ووكل من ددخل معك يیدخل فى االنظامم.  

 النقاط التالية تجعل مدونتك أكثر حرفية وفعالية  

1-  ااختر ااسم موقعك بعنايیة. ااألحسن أأنن يیكونن صفة. ااجعلهھ قصيیراا ووسهھل االتذكر. ال 
 Com تعقدهه. ووااألفضل أأنن يیكونن منتهھيیا بصغة ددتت

2- أأضف برنامج لجمع ااإليیميیالتت إإلى مدوونتك. من االضروورريي أأنن تسجل أأسماء 
ووإإيیماالتت االزوواارر ووتقدمم في االبمقابل معلوماتت مجانيیة وو مفيیدةة. حجم الئحة إإيیماالتك في 
هھھھذاا االبزنس يینم عن ددخلك ووعن تأثيیركك. عند ما تحصل علي معلوماتت االزوواارر يیمكنك 
بعد ذذاالك أأنن ترسل لهھم معلوماتت مجانيیة ووتقويي عالقتك بهھم ثم مع االزمن تحولهھم إإلي 

ززبناء. 
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ااططلب من االزوواارر ااإلنضمامم إإلي الئحة إإيیمالك ووااجعل صغة جمع ااإليیميیاالتت ووااضحة في 
ألعلي ووفي ااألسفل ووفي جميیع االصفحاتت.   

هھھھناكك براامج مجانيیة لجمع ااإليیماالتت لكن هھھھناكك أأيیضا براامج أأخريي يیدفع لهھا شهھريیا. هھھھذهه 
أأشهھر االباررمج:  

Aweber,  

Constant contact,  

Feedblitz,  

Mailchimp  

 ووهھھھناكك آآخروونن. أأنا شخصيیا أأستخدمم ااالوولل ووااالخيیر. فى االبداايیة ااالفضل أأنن تبدأأ مع
 ااالخيیر ألنهھ مجانن حتى ٢۲٠۰٠۰٠۰ شخص ووحيینهھا تكونن إإنن شاء هللا قاددرراا على ددفع

 تكاليیف مشرووعك

  4- بنفس ااسم االمدوونة االذيي اانتهھيیت منهھا ااآلنن, اافتح صفحة علي االفيیس بوكك وو تويیتر
 ووكوكل بلس وو ليینكد إإنن. هھھھذهه موااقع مجانيیة وومليیئة بأناسس يیحتاجونن إإلى خدمتك.

5- أأضف أأززرراارر االشرااكة إإلي االموااقع ااإلجتماعيیة ليیسهھل علي االزاائر مشارركة مدوونتك 
مع ااآلخريین. 

6- ااشتركك في كوكل آآدد سنس.   

 6- ووأأخيیراا مدوونتك ال بد أأنن تقدمم فائدةة للزاائر. إإذذاا ووجد االزاائر موقع مليیئ بالحديیث 
عندكك ووعن أأشيیاء غيیر منظمة لن يیستمر في االتصفح. أأضف أأفضل ما عندكك مجانا 

للزاائريین. أأضف مقاالتت ووفيیديیوهھھھاتت مفيیدةة. 
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االخطوةة االسابعة: ررووجج لمنتجك ووبرنامجك 

مبرووكك قطعت مرحلة كبيیرةة في تأسيیس مشرووعك. عندكك ررسالة نبيیلة تقدمم خدمة جليیلة 
لإلنسانن ووعندكك مدوونة حيیث تنشر ررسالتك للعالم. إإذذاا حانن االوقت لترووجج لرسالتك حتى 

تصل إإلي أأكبر عددد ممكن من االبشر في االعالم.  

لكن إإذذاا أأررددتت أأنن ترووجج لمشرووعك, ال تستخدمم االطرقق االتقليیديیة للتروويیج وواالتي ال تهھتم 
كثيیراا باستفاددةة االزبونن بل هھھھدفهھا هھھھو أأنن تقنعهھ حتى يیشتريي ووفي االمقابل ال تقدمم لهھ أأيي 
خدمة مجانيیة. لك االحق أأنن ترووجج ررسالتك ووأأنن تتحدثث عن فواائدهھھھا وو ما يیميیزهھھھا عن 
االرسائل ااألخرىى ووبكل فخر. لكن حاوولل جهھدكك أأال تكونن صغة تروويیجك تجارريیة. رركز 

علي االمساعدةة ووقدمم حلولل حقيیقة. 

ال تعيیب االطريیقة االتي يیعيیش بهھا االناسس لتظهھر من خاللهھا أأنك االحل ااألفضل لمشكلتهھم. 
ال أأعتقد أأنن ااإلستهھزااء باآلخر ووثقافتهھ ووططريیقة عيیشهھ سيیجلب لك االزبناء. ففي تروويیجك 

ااذذكر خصائص برنامجك وورركز علي االنتائج. هھھھذاا يیكفي. 

أأيیضا في تروويیجك, قدمم معلوماتت مجانيیة مفيیدةة ووااشرحح بالتفصيیل االنتائج االتي سيیحصل 
عليیهھا االزبونن إإذذاا ااشترىى كتابك أأوو برنامجك. ااكتب كتابب مفيیداا ووعطهھ مجانا وواانتج 
فيیديیوهھھھاتت تعلم فيیهھا االناسس وواانشرهھھھا مجانا. ووفي االنهھايیة ااذذكر. إإذذاا كنت ااحببت هھھھذاا االمنتج 
االمجاني ووتريید أأنن تعرفف أأكثر عن االموضوعع بتفاصيیل أأكثر فتفضل ززرر موقعي حيیث 
أأبيیع كتبي ووبراامجي" ووحيینهھا سيیذهھھھب االزبونن بكل أأرريیحيیة ووسعاددةة ليیشتريي منتجك إإما 

في نفس االوقت أأوو الحقا.  

ااستغل االموااقع ااالجتماعيیة للتروويیج ررسالتك مجانا ووإإذذاا أأررددتت أأنن تدفع للتروويیج ممكن 
أأيیضا. لكن في االبداايیة ال أأنصحك بالدفع للتروويیج. كما يیقولونن االتروويیج كالجنس ال يیدفع 

لهھ إإال االخاسروونن. 

لكن أأيیضا إإذذاا كانت عندكك االمقدررةة االمادديیة فأنصحك بالتروويیج االمدفوعع ووخاصة على 
االفيیس بوكك لفعاليیتهھ فى االعالم االعربي. االتروويیج االمدفوعع يیسرعع من اانتشارر مشرووعك. 
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االخطوةة االثامنة: اانشر مجانا: 
االشيء االوحيید االمضمونن االذيي يیجلب لك االزوواارر إإلي مدوونتك ووااهھھھتمامم االناسس 
برسالتك هھھھو تقديیم أأفضل ما عندكك مجانا.. أأنشر منشوررااتت مفيیدةة علي مدوونتك 
مجانا ووااألهھھھم أأنن تنشر فيیديیوهھھھاتت تشرحح فيیهھا أأهھھھم أأفكارركك. نشر أأفضل ما عندكك 
مجانا يیرغم االزوواارر علي االتفاعل معك بمشارركة مدوونتك مع أأصدقائهھم. تفاعل 
االجمهھورر مع مدوونتك يیزيید ررتبتهھا في ترتيیب االبحث في كوكل. ووهھھھذاا يیزيید حظ 

نشر كلمتك.   

ال أأقصد اانن تعطي كل ما عندكك لكني أأعطي ااألفضل. إإذذاا أأعطيیت ااألفضل 
فالناسس تثق فيیك ووتتابعك وو ترووجج منتجك بدوونن مقابل. رربما تخافف أأنن يینفد ما 
عندكك. ال تقلق فستتعلم دداائما أأكثر من تجربتك ووززبنائك. لما تعطي ااألفضل 

االزبونن سيیقولل إإذذاا كانن االمجاني هھھھكذاا في االرووعة فماذذاا سيیكونن االمدفوعع؟ 

ممكن تنتج 15 فيیديیواا عن مجالك وونتشرهھھھا علي االيیوتيیوبب ثم تنشرهھھھا علي 
مدوونتك وواالموااقع ااإلجتماعيیة. ممكن أأيیضا أأنن تأخذ كل أأسبوعع سؤااال ووااحداا 
مهھم من ااألسئلة االتي تسألل عنهھا من ططرفف ززبنائك ووتجيیبهھ في شكل فيیديیو أأوو 
منشورر علي مدوونتك. كل هھھھذاا يیساعد االناسس وويیساعدكك أأنت أأيیضا علي نشر 

ررسالتك ووترسيیخ مصدااقيیتك في االسوقق.  
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االخطوةة االتاسعة: االحصولل على شركاء للتروويیج 
ال يیمكنن أأنن تقوومم بكلل عملل االترروويیج لووحددكك. إإذذاا لتختصرر االططرريیقق تووااصلل مع 
أأناسس مؤؤثرريینن لهھمم جمهھوورر في نفسس االمجالل. تعررفف عليیهھمم ووتقرربب منهھمم. 
ااحضرر االمهھررجاناتت وواالمحاضررااتت وواالتقي بالمؤؤثرريینن ووتعررفف علي االناشططيینن 
في مجالكك. االفررصة هھھھنا أأنن جمهھووررهھھھمم قدد يیتحوولل إإلي  ززبناء لكك وويیشترروواا 

منتجكك. االمررووجوونن يیختصرروونن عليیكك االكثيیيیرر وواالكثيیرر.  

االتووااصلل مع االمؤؤثرريینن يیحتاجج إإلي مهھاررةة ووإإلي ططرريیقة معيینة للتحصلل علي 
جوواابب منهھمم. إإذذاا ررااسلتهھمم ال تططلبب منهھمم االمساعددةة بلل ااعررضض عليیهھمم 
مساعددتكك في مجالل ما. في هھھھذذاا االبززنسس كلما أأعططيیتت أأكثرر كلما ااستقبلتت 
أأكثرر. ال تررسلل لهھمم إإيیمالل مثلل: "أأنا فالنن ووعندديي بررنامج ووأأفكارر جدديیددةة رراائعة 
تفيیدد االناسس ووجمهھوورركك بشكلل خاصص. يیرريیتت تتفضلل ووتشارركك جمهھوورركك االرراابطط 

االتالي" هھھھكذذاا لنن تحصلل علي جوواابب بلل رربما سيیحظظرروواا إإيیمالكك.  

لتحصلل علي جوواابب منن ااأل شخاصص االمهھميینن أأوو ال أأشعررهھھھمم أأنكك متابع لهھمم 
منن خاللل ذذكرر بعضض أأعمالهھمم االتي ااططلعتت عليیهھا إإما كتابب أأوو مقالل قررأأتهھ. 
ااكتبب باختصارر ووقددمم مساعددةة لهھمم. ااإليیماالتت االططوويیلة لنن يیقررأأهھھھا أأحدد. ال تضع 
نفسكك في مقامم ضعيیفف بلل في مقامم االمساعدد االذذيي يیتكلمم باحترراامم وويیعررضض 

نفسهھ بعزز لكنن بددوونن شطططط. بهھذذاا ستحصلل علي جوواابب. 

غالبا أأستقبلل ررسائلل مثلل “أأرريیدد مساعددتكك ألني فاشلل فى االرربح منن ااالنتررنتت” 
إإذذاا كنتت أأنتت شخصيیا قررررتت أأنكك فاشلل فكيیفف لى أأنن أأساعددكك. مساعددتكك 
ستكوونن مضيیعة للووقتت. ال تظظهھرر أأنكك ضعيیفف. أأحيیانا كذذاالكك يیررسلل لى شخصص 
لدديي مشررووعع جدديیدد ووأأفكارر رراائعة ووبعدد ااالحيیانن أأددخلل إإلى حسابهھ فى االفيیسس 
بووكك أأوو االيیووتيیووبب فال أأجدد أأحدداا يیتفاعلل معهھ. أأووال اانجح أأنتت ووبعددهھھھا تووااصلل 

مع ااآلخرريینن للمساعددةة وواالصددااقة.  

هھھھذذهه االخططووةة هھھھي االتاسعة. إإذذاا ال تبددأأ بهھا إإال بعدد أأنن تكملل االخططووااتت االثامانيیة. 
إإذذاا كانتت عنددكك فكررةة ووجمهھوورر وومووقع جاهھھھزز وونشطط وومنتج تبيیعهھ حيینهھا اابحثث 
عنن االشرركاء. إإذذاا لمم تكملل االخططووااتت ااألوولي, فالشرريیكك سيیضرركك أأكثرر مما 
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يینفعكك. لنفتررضض أأنكك حصلتت علي شرريیكك مؤؤثرر ووبالفعلل تعاوونن معكك ووووجهھ 
جمهھووررهه إإلي مددوونتكك لكنن االجمهھوورر لمم يیجدد أأيي شيء مهھمم في مددوونتكك, أأكيیدد 

لنن يیعووددوواا ووتخسررهھھھمم. إإذذاا ال تتسررعع. 

االخطوةة االعاشرةة: كررر هھھھذهه االخطوااتت: 
كرررر هھھھذذهه االخططووااتت االسابقة. اافهھمم مووضووعكك وو جمهھوورركك أأكثرر. اانتج أأكثرر 
لجمهھوورركك ووحددثث مددوونتكك وو ررووجج حتى تنتشرر أأكثرر ووأأكثرر. إإذذاا ااتبعتت هھھھذذهه 
االخططوواا تت االعشرر فستبني مشررووعع حقيیقي يیضمنن لكك االحرريیة وو االمالل. قمم 
بددووررااتت أأكثرر ووووسع دداائررةة خبررااتكك وومعررفتكك ووشارركك أأكثرر. دداائما ال تنسى 

هھھھاتيینن االخاصتيینن: 

االقيیمة:  -
ااحررصص على أأنن تقددمم قيیمة حقيیقة فى كلل منن االمجاني ووغيیررهه. االعملل بددوونن 
قيیمة لنن يیجلبب لكك أأيیة ااهھھھتمامم وولنن يیتابعهھ أأحدد. كما تعررفف االيیوومم هھھھناكك ماليیيینن 
االمددووناتت وولكنن أأغلبب ال تقددمم أأيیة قيیمة للززاائرر وولذذاا غالبا يیتووقفف أأصحابهھا عنن 
االنشرر ووتنددثرر مع االووقتت. إإذذاا ااحررصص على أأنن تقددمم قيیمة فى جميیع االعملل االذذيي 

تقوومم بهھ على ااالنتررنتت.  

- االتميیزز: 
لتنجح في هھھھذذاا االبززنسس يیجبب أأنن تنططلقق منن ددااخلكك. ال تحاوولل تقليیدد ااآلخرريینن 
أأيي ال تقلددهھھھمم في كلل شيء بلل ال بدد أأنن تعتمدد علي ذذااتكك ووعلي ما تتميیزز بهھ. 
أأنتت شخصص مميیزز ووعنددكك ما يیميیززكك وو ما يیميیززكك هھھھوو االذذيي سيیجعلكك مميیززاا 
بيینن منافسيیكك. مثال بعضض االمددوونيینن يیعتمددوونن على اانتاجج ااآلخرريینن وويیتجاهھھھلوونن 

قددررااتهھمم. االنتيیجة دداائما أأنهھمم يیتقفوونن عنن االتددوويینن وويیختفوونن منن ااالنتررنتت.  

تعررفف على ما يیميیززكك وواابنن مشررووعكك حوولهھ. 
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االخاتمة: 
هھھھذذهه االخططووااتت هھھھي االتي قمتت بهھا أأنا شخصيیا ألبني مشررووعي ووهھھھي االتي إإذذاا 

ااتبعتهھا أأنتت ستبني مشررووعا حقيیقيیا يیضمنن لكك االحرريیة وواالمالل. أأتمنى أأنن تكوونن 
ااستفددتت منن هھھھذذاا االكتيیبب ووكما أأتمنى أأنن تبددأأ فى مشررووعكك.  

إإذذاا بددأأتت مشررووعكك باستخدداامم هھھھذذهه االخططووااتت أأرريیددكك أأنن تررسلل لى ررسالة 
تخبررني بأنكك بددأأتت. 

إإذذاا ددعنا نكوونن أأصددقاء.  

ززرر مدوونتي 

تابع صفحتي على فيیس بوكك 

ااشترركك فى قناتي على االيیوتيیوبب 

تابعني على ااتوتر 

ااررسلى ررسالة على هھھھذذاا اااليیميیلل mininaj4@gmail.com تقوولل فيیهھا 
“نعمم قررأأتت كتابكك حتى االنهھايیة”  
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