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تقديم
تحيصصة إلصصى كصصل الحصصرار … ل ،هصصذه ليسصصت دعصصوة ثوريصصة ضصصد نظصصام الحكصصم
للسف كما قد يخطر دببالك ،ولكنها دعوة إلى الثورة على نمط الحياة الممل الذي
يحياه معظمنا.
دعصصوة إلصصى الحيصصاة دبحريصصة أكصصبر خصصارج دائصصرة مثصصل "لقمصصة العيصصش" و "الحمصصار
المردبوط فصي السصصاقية" و "عبصصد المصصأمور" و "اردبصصط الحمصصار فصي المكصصان الصصذي يريصده
صاحبه" ،مثل هذه المفاهيم وأكثر كانت -وما زالت -سبب في تأخر أمة دبأكملها.
أوصاني أستاذي دباستذكار دروسي جيداا حتى أحصل على شصصهادة جامعيصصة
تصصصصؤهلني لوظيفصصصصة محترمصصصصة ،مسصصصصكين أسصصصصتاذي ،تتصصصصرى مصصصصاذا سصصصصيقول إذا علصصصصم أن
أشصصخاص مثصصل " سصصتيف جصصودبز" و "مصصارك زوكردبيصصرج" و "دبيصصل جيتصصس" لصصم يكملصصوا
تعليمهم.
هصصذه المفصصاهيم يجصصب أن تتحطصصم ،وأكصصثر مفهصصوم سيسصصعى هصصذا الكتصصام ب إلصصى
تحطيمه هو أنه يجب عليك أن تذهب إلى العمل كل يوم.
في هذا الكفاية ،افتح البام ب الن ،وانظر إلى ما سيفاجئك دبه عالم اليوم.

المؤلف

1

ككن حراا!

في أواخر عام  ،٢0١3نشرت مجل ة ف وردبس  Forbesدبحث اا تفصيلياا
مفصصاده أن مصصن كصصل  3أشصصخاص يعملصصون فصصي وظيفصصة مصصا يوجصصد اثنيصصن منهصصم
ل يحبصصون عملهصصم .قصصامت فصصوردبس دبنقصصل هصصذا البحصصث عصصن شصصركة ،Gallup
الصصتي قصصامت دبصصإجرائه علصصى  ٢34,000موظصصف يعملصصون دبنظصصام الصصدوام الكامصصل
في  ١4٢دولة حول العالم.
ولمن ل يع رف ش ركة  Gallupفه ي ش ركة أدبح اث واستش ارات
أمريكية تقترم ب من عامها الثمانين في الخبرة والسمعة ،ومتخصصصصة
فصصصي عمصصصل الدراسصصصات والدبحصصصاث المتعلقصصصة دبمصصصدى ارتبصصصاط المصصصوظفين
دبأماكن عملهم ،وكذلك ارتباط العملء دبعلمة تجارية معينة.
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دليلك المختصر لبدء العمل عبر النترنت

الدراسة دبها الكثير من التفاصيل الخرى المفجعة عن مصصدى تكصصره الغالبيصصة التعظمصصى مصصن النصصاس
لوظصصائفهم وكصصل النشصصطة المرتبطصصة دبهصصذه الوظيفصصة ،مثصصل الصصذهام ب واليصصام ب والمكصصوث فصصي أمصصاكن
عملهم ،وأن الشيء الوحيد الذي يجبرهم على الستمرار في هذه الوظيفة ،هو فقط شيك القبض
الذي يتقاضونه في نهاية الشهر.
معنى هذا أن أكثر من ثلصثي البشصرية تقريبص اا تسصصتيقظ صصصباح ك ل يصوم محمملصة دبأثقصال وهمصوم
نفسية ل تتوصف ،لترتدي ملدبس العمل ،وتستقل وسيلة النقل لتصصذهب إلصصى مكصصان ل تحبصصه ،وتقصصوم
دبعمل تكرهه ،وذلك لمدة  8ساعات في اليوم ٥ ،أيام في السبوع على القل.
دبمثصصل هصصذه الحصصصائية اسصصتطيع القصصول دبكصصل ثقصصة أن أكصصثر مصصن  %80مصن البشصصر عرضصصة للصصصادبة
دبأمراض العصر ،دبسبب الحالة النفسية السيئة المرتبط ة دبالعم ل .فق د أف ادت أدبح اث طبي ة حديث ة
أن الشخص الذي يحب عمله ،يتمتع دباستقرار نفسي أكبر ،ودبصحة أفضل.
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دليلك المختصر لبدء العمل عبر النترنت

حسن اا ،ردبما تظصن دبهصذه المقدمصة القصصيرة أننصي أدعصوك إلصى تحصب عملصك ،ولكنصي علصى العك س،
أدعوك إلى أن تعمل ما تحب.
سنتحدث الن عن شخصين من أرض الواقع ،حياة )س( وحياة )ص( ،أحصدهما قريصب الشصبه
دبك ،وقد يكون أنت دبالفعل ،والخر هو شخص أتمنى من كل قلبي أن تكونه.
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 .1حياة )س(.
تخيل معي حياة شخص ضمن  %80مصن أولئصك ال ذي يعم ل فصي وظيفصةة مصا ل يحبهصا ،ويصؤدي
أدوار ل يرغب فيها ،ويحيا حياة ليست كالتي كان يتمناها.

فصصي صصصباح يصصوم الحصصد مصصن كصصل أسصصبوع يسصصتيقظ )س( وجصصرس المنمبصصه يصصرمن معلنصصاا أن السصصاعة
السادبعة .فيقوم ليغتسل ويؤدي طقوس الصباح ،ثم يرتدي ملدبصصس معينصصة مفروضصصة عليصصه ،حسصصب
طبيعة عمله ،قد تكون دبمزة أنيقة ،أو ملدبس رسمية  ،Uniformأو أي شيء آخر.
ينصصزل ) س( فصصي ميعصصاده المعتصصاد ليسصصتقل وسصصيلة انتقصصاله ،الصصتي قصصد تكصصون المواصصصلت العامصصة،
سيارة الشركة ،أو سيارته الخاصصة .فصي جميصع الحصوال هصو تمجمهصز للتعصرض لزحصام البشصر والطصرق،
وهذا طقس يومي في حياته ،ل توجد وسيلة لتجاوزه ،أو الفرار منه.
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يصل ) س( إلى العمل في ميعصاده فيمصر اليصوم دبسصلم ،ولكصن حينمصا يصصل متصأخراا تيخصصم م ن
راتبه على قدر تأخره ،وقد يتعرض للتودبيخ من مديره في العمل.
) س( حريص على حضور جميع أيام العمل كل أسبوع خلل الشهر حتى ل تيخصم من راتبصصه
الشهري أي سنت .فهو يعلم جيد اا أن مرضه وظروفصه الشخصصية لهصصا عصدد محصدد مصن اليصام تنتهصي
ويصبح مرتبه مشاعاا للخصم لي ظرف طارئ.
) س( يجصصد صصصعودبة كصصبيرة فصصي التفاعصصل مصصع فصصرص الحيصصاة المختلفصصة .فصصإذا رغصصب فصصي حضصصوره
دورة تدريبيصصة  -إذا سصصمح مرتبصصه دبصصذلك -فهصصو مضصطر أن يجعصصل مواعيصصدها دبعصصد السادسصصة مسصصااء دبعصصد
مواعيد عمله ،أو أن يضطر أن يحضرها في أجازته السبوعية.
وإذا حدثت أي ظروف عائلية طارئة من أي نوع ،فهو ل يسصتطيع تلبيصة نصداء عصائلته ،إل دبعصد
مواعيد العمل الرسمية ،أو يضطر للستئذان نصف يوم تيخصم -كذلك -من راتبه.
) س( ينتظر راتبصصه الشصهري دبفصارغ الصصبر علصى الرغصم م ن أنصه فصي كصل مصرة تينتهصي ه ذا الراتصب
يوم  3أو  4في الشهر على أقصى تقدير .هذا دبالطبع دبافتراض أنه يقبض راتبه في موعده ،وليصصس
متأخراا كبعض الشركات.
)س( يحاول أن يقتطع جزءاا من راتبه لي حاجة تجمد فصصي حيصصاته ،إجصازة المصصصيف ،مصدارس
الولد ،شراء سيارة مستعملة ،شراء محمول جديد لزوجته ،ملدبس جديدة لطفاله ،أو أي شصصيء
آخر .غير أنه يعاني م ن مشصكلة مزعجصة ،وه ي أن كصل م ا امدخ ره يكفصي فقصط لتلبيصة حاجصة واحصدة
من القائمة السادبقة التي تطول يوماا دبعد يوم.
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ي أن يسصصتغنوا عصصن خصدماته.
) س( شصعر دبقلصصق شصصديد عنصصدما حصصدثت الزمصة العالميصصة ،فقصصد خشصص ي
فكر ) س( في وظيفة إضافية دبعد الظهصصر ،لتلبيصصة احتياجصصات حيصصاته المتزايصصدة ،أو البحصصث عصصن عمصل
في شركة أخرى غير تلك التي يعمل دبها.
دبعد فترة قصيرة ،حصصل دبالفعصل علصى عمصل دبمرتصصب أعلصصى مصن ذلصك الصذي كصان يأخصذه ،غيصصر أن
عيب الشركة الوحيد هو تدبعد المسافة عصصن مسصكنه ،وهصذا يسصصتقطع جصزءاا كصصبيراا مصن وقتصه ،فيخصصرج
من منزله تقريباا في السادسة ،ول يعود إلى دبيته قبل التاسعة منهكاا ،ل يفكر في شصصيء إل الطعصصام
والنصصوم .وقصصد أثصصر هصصذا المصصر كصصثير اا علصصى مصصدى ارتبصصاطه دبزوجتصصه وأولده ،ودبصصدأت المشصصاكل العائليصصة
تظهر دبسبب هذا في حياته الشخصية.
)س( يصصدور فعليصص اا فصصي حلقصصة مفرغصصة ،لصصديه حاجصصات ،مرتبصصه ل يكفصصي ،يزيصصد مصصن خصصبراته ،يحصصصل
علصصى ترقيصصة أو ينتقصصل لعمصصل جديصصد ،يتقاضصصى مرتبصصاا أعلصصى ،حاجصصاته تتزايصصد مصصع نمصصو أسصصرته وارتفصصاع
وضعه الجتماعي أكثر وأكثر ،يبدأ في البحث عن فرصة عمل أفضل لدى شصصركة أكصصبر دبمرتصصب أعلصصى،
دبعصصد فصصترة يكتشصصف أن هصصذه الوظيفصصة ل تختلصصف عصصن سصصادبقتها ،وأن المرتصصب المرتفصصع يتنصصاقص مصصع
حاجاته المتزايدة ،وهكذا.
هل تتمنى مثل ه ذه الحيياة؟ دبصل دعنصي أكصون جريئصاا دبعصض الشصيء معصك ،هيل تحييا بالفع ل
هذه الحياة؟
ما هو المرتب الذي سيكفيك أنت وأسرتك؟ وما هو اليوم الذي من المفصروض أن تقضصصيه مصع
هذه السرة لتتحدث التوازن العائلي المطلوم ب؟ وهل ستظل هكذا إلى الدبد؟
تلك حياة ل أتمناها ،ول أحياها! لنني تحر! نبصصع حريصتي ه و أننصي -دبكصل دبسصاطة -ل أتقيصد دبصأي
من القيود السادبقة.
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 .٢حياة )ص(.
حاول أن تتخيل معي حياة )ص( الذي يعمل دبشكل حر) .ص( ليس مصصن الصصص  %80التعسصاء ،ول
حصتى مصن الصص  %٢0الس عداء فصي عملهصم ،فهصو تصرك العمصل اللزامصي دبالكليصة ،وقصرر دبصدء عملصه الخصاص
كشخص حر .هو يعلم أن البداية ستكون صعبة نوعاا ،وأن المكانيات في البداية محدودة ،ولكنصصه
يعلم كذلك أنه لها ،وأنه يستطيع الستمرار في هذا النمط من الحياة.

) ص( غير ملتزم دبأي نوع من اللتزامات الخارجية ،اللهصم إل متطلبصات عملئصه الصذين يتعامصل
معهصصم دبشصصكل مباشصصر ،ويتقاضصصى منهصصم إيراداتصصه كاملصصة ،دبصصدون خصصصم ضصصرائب ،تأمينصصات ،صصصندوق
زمالة ،رعاية صحية ،أو أي شيء آخر.
)ص( لديه الكثير من الفكار المتاحة التي ل تتطلب الكثير من المال ،وفرص النجاح فيها ممتصصازة.
) ص( اختصار النصترنت كعمصل مسصتقل يبصدأ دبصه حيصاته المهنيصة الشخصصية ،لنصه وجصد أن فصرص النجصاح فصي
هذا العالم الفتراضي أكبر دبكثير من مثيلتها خارج النترنت ،وأن حجم الفرص في هذا العالم وهمي.
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 .٣نمط الحياة على النترنت.
ما أروع نمصط الحيصاة علصى النصصترنت  ،Internet Lifestyleأنصت تحصمر دبكصل م ا تحملصه الكلمصة
من معان.

•

كيييل ميييا تحتييياج هيييو كميييبيوتر وإنيييترنت :فصصصإذا كنصصص ت
ت قصصصديماا أعمصصصل علصصصى جهصصصاز مكتصصصبي
 Desktopوخط النترنت منزلي ثادبت ،فقد أصصصبحت الن أعمصصل علصصى حاسصصوم ب محمصصول
 Laptopوخصصط إنصصترنت جصصوال مصصن خلل  USB Flashأحملهصصا معصصي دباسصصتمرار ،ليتسصصنى
لي العمل من أي مكان .أي أن حرية المكان كاملة.

•

ي يصصوم العمصل العصصادي الصصذي
سيياعات العميل :أنصصا الصصذي أحصصدد مقصصدارها وتوقيتهصصا .فيصصأتي علصص م
ي لحظات مضغوطة دبالمشصصاريع ،أعمصل فيهصصا حصصوالي
أعمل فيه  8إلى  ١0ساعات .وتأتي عل م
 ١4سصصاعة أو أكصصثر ،وفصصي أحيصصان أخصصرى أعمصصل  4سصصاعات فقصصط أو أقصصل .كمصصا أننصصي مصصن يحصصدد
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التصصوقيت المناسصصب لبصصدء يصصوم العمصصل ،فأنصصا أكتصصب هصصذه السصصطور الن والسصاعة فصصوق رأسصصي
تخبرني أنها منتصف الليل ،وأحيان اا أدبصدأ عملصصي دبعصد صصصلة الفجصصر مباشصرة حصصتى الظهيصرة،
ويكون مقدار إنجصازي يغنينصي عصن العمصل دبقيصة اليصوم ،المصر فصصي مجملصصه يخضصصع لتقصديري
الشخصي.
•

تنام وتستيقظ وقتما يروق لك :ول أعني دبهذا كس ا
ل ولكن أعنصي حريصة مصن القيصود .فمصع
هذه الحرية ،توجد المسؤولية التامة ،التي دبها أنت الذي تقرر ما تفعصصل ،لجصصل أن تحصصصل
على ما ترغب.

•

ل يوجييد حييدود لمييا يمكيين أن تربحييه :أثنصصاء عملصصك علصصى النصصترنت أنصصت الصصذي تحصصدد مقصصدار
الردبح عن طريصق اختيصار طبيعصة العمصل ،وعصصروض العمصصل الصتي تقصدمها ،ومسصصتويات السصعار
الصصتي تتفصصاوض عليهصصا .سصصلطتك مطلقصصة علصصى نفسصصك ،فل مصصدير يودبخصصك ،ول خصصصومات مصصن
الراتصصب تغضصصبك ،ول تغييصصرات فصصي هيكلصصة الشصصركة أو سصصوق العمصصل تقلقصصك ،ول خصصوف مصصن
الستغناء يزعجك.

•

أنت الذي تختار مكييان عمليك :لسصصت فصي حاجصصة إلصى المغصادرة يوميصاا لبلصوغ مكصان العمصل،
والتعصصرض لزعصصاج البشصصرية فصصي الشصصوارع ،ول إلصصى إهصصدار سصصاعات فصصي الصصذهام ب إلصصى العمصصل
واليام ب منه ) .أتذكر آخر مرة اضطررت فيها إلى المغصادرة لجصل العمصل ك انت م ن حصوالي
 3أسصصادبيع لحضصصور اجتمصصاع مصصع أحصصد العملء( .أنصصت تعمصصل فصصي المنصصزل ،فصصإذا مللصصت المكصصان
ذهبصصت إلصصى أحصصد المقصصاهي العامصصة طلبصص اا لتغييصصر مكصصان وجصصو العمصصل ،أو إلصصى أحصصد شصصركات
أصدقائك ،أو إلصى أي مكصان ترغصب فيصه ،مصع الحاسصوم ب المحمصول و  USB Flashلصم يعصد
لديك أي شروط إلزامية لحدود المكان.
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دليلك المختصر لبدء العمل عبر النترنت

تتعرف على الكثير من الناس :في عملك علصى النصصترنت تتعصرف علصى العديصد م ن النصاس
من مختلف أنحاء العالم .شخصصصي اا تعصصاملت مصصع عملء مصصن مصصصر ،والسصعودية ،والمصصارات،
وأمريكا ،ولندن ،وقبرص ،وفلسطين ،والردن ،وما زالت القائمة تطول حتى لحظة كتادبة
هذه السطور.

•

مشاكلك الماليية انتهيت :مصع الوظيفصة العاديصة أنصت تصبيع مصن وقتصك/عمصرك  8سصاعات كصل
يوم ٥ ،أيام في السصصبوع ،مقادبصل مبلصغ ثصادبت مصن المصال فصصي أغلصصب الحيصان .أميا فييي حالية
اليييي  Internet Lifestyleفالوضيييع مختليييف تمامييياا … فالصصصدخل الصصصذي تصصصوفره الفصصصرص
المتاحة على النترنت أكبر من ذلك الذي كنت تتقاضاه وأنت تعمل لصصدى الخريصصن ،وأكصصبر
دبكثير من التزاماتك الشهرية والحياتية.

•

حياتييك الخاصيية فييوق المثالييية :فصصأنت تسصصتمتع دبقضصصاء المزيصصد مصصن الصصوقت مصصع عائلتصصك،
وأنت الذي تحدد هصذا الصوقت دبنفسصك .كافصة المشصاكل المتعلقصة دبالمصال مصع أسصصرتك انتهصت
دبالفع ل ،فمق دار الصدخل الصذي تحقصق يغطصي احتياجاتصك ،وتصدخر منصه للمناسصبات الخاصصة
والرحلت والطوارئ.

•

وقت أكثر م ع عائلتيك :تقضصي م ع زوجتصك وقتصاا أفض ل ،ومصع أطفالصك وقتصاا أمتصع ،وأنصت
الصصذي تحصصدد ميعصصاد ومقصصدار هصصذا الصصوقت فصصي الحصصالتين .تسصصتطيع السصصفر فصصي أي وقصصت مصصن
العام دبدون التقيد دبشروط وجدول الجازات المتاحة ،أو رصيد الجازات.

والكثير من مشاهد الحرييية اليتي يوفرهيا نميط العميل والحييياة علييى النييترنت Internet
 ،Lifestyleأما اللفظ الذي أفضل استخدامه للتعبير عن عملي على النترنت ،فهو :الحرية.
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دليلك المختصر لبدء العمل عبر النترنت

أنصصصا أتمتصصصع دبقصصصدر كامصصصل مصصصن الحريصصصة دبصصصدون أي قيصصصود أو التزامصصصات مصصصن الخصصصارج علصصصى الطلق.
ي إحسصاس كامصل دبالمسصصؤولية عصصن حيصاتي ومصصدى تصصأثير قرارتصي فيهصا،
ولكنني فصصي نفصس الصوقت لصد م
واللتزامات الداخلية التي تفرضها علينا الحياة ،وأوفيها قدرها.
الحرية المالية هي المنية التي يتمناها الجميع ،ما أمتصصع أن تسصصير فصصي الشصصارع ،وتتطلصصع إلصصى
واجهات المحال التجارية ،وتجد ما يروق لك فتقوم دبشرائه على الفور ،دبدون الضطرار إلى عمصصل
حسادبات دفترية ،لمعرفة مقدار ما يمكن توفيره من المال ،توازياا مع الجصصدول الزمنصصي لتصصوفير هصصذا
المال ،لتحقيق هذه المنية.

★

الحرية المالية هي المنية التي يتمناها الجميع ،وهذا مصصا أسصعى إلصى إرشصادك إليصصه

في هذا الكتام ب.
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ل تفتح البواب ..
فهي مفتوحة بالفعل!
حينمصصصصا دبصصصصدأت العمصصصل علصصصصى النصصصصترنت عصصصصام  ٢008كصصصانت الفصصصصرص
المتاحصصصة حينئصصص ةذ محصصصدودة للغايصصصة دبالنسصصصبة لشصصصام ب يتحصصصدث العردبيصصصة.
للسصصصف ،الصصصوعي دبالمكانيصصصات الصصصتي توفرهصصصا النصصصترنت وصصصصل متصصصأخراا
للعصصالم العردبصصي .لصصذلك فصصي البصصدايات ،كصصان تصصوجهي دبالكامصصل إلصصى السصصوق
الجنبية ،لعدم احتياج السوق العردبية لي ،أو دبمعنصى أدق لعصدم تصوافر
فصصرص مناسصصبة تصصصلح للعمصصل والردبصصح مصصن العمصصل مصصن خلل النصصترنت
دبشكل لئق مستقل ،وتحقيق الحرية المالية دبشكل كامل.
وعلى الرغم من أن المدة الزمنية دبين  ٢008والن ل تعتبر كبيرة
في عمر الزمن ،إل أن التغيرات التي حدثت في تلك السصصنوات ،تعتصصبر
تغيرات ثورية.
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دليلك المختصر لبدء العمل عبر النترنت

ثورات الردبيع العردبي والتي دبصصدأت فصصي أواخصصر العصصام  ٢0١0سصصواء فصصي تصصونس أو مصصر أو غيرهصصا
مصصن دول المنطقصصة ،لفتصصت النتبصصاه إلصصى المكانيصصات الصصتي توفرهصصا النصصترنت فصصي تغييصصر وقيصصادة أفكصصار

الشصصصعوم ب ،وخاصصصصة الشصصصبام ب ،ومقصصصدار التصصصأثير الصصصذي يملكصصصه العلم الجتمصصصاعي Social Media
على الناس ،خاصة مواقع مثل فيس دبوك وتويتر.
أعلنت  Googleفصي آخصصر حصدث لهصا دبمصصصر  Google Partnersدبتاريصخ  ١6نوفمصبر  ،٢0١4أن
عصصدد مسصصتخدمي النصترنت فصصي مصصر وحصصدها قصصد وصصل إلصى  ٥0مليصون مسصصتخدم ،هصذا يعنصي نسصبة
تزيصصد عصصن  %٥0مصصن إجمصصالي السصصكان .دبينمصصا أعلنصصت  Mashableقبلهصصا دبعصصام واحصصد فقصصط أن عصصدد
مستخدمي فيس دبوك وحدهم قد تجاوز  90مليون مستخدم في الشرق الوسط.
الحصائيات في هذا الشأن كثيرة ،وكلها تنبئ دبانفتاح غير مسبوق فصي السصوق العردبيصصة علصصى
النترنت ،وزيادة ملحوظة للمستخدمين العرم ب على الشبكات الجتماعية.
ي إتقصصان اللغصصة النجليزيصصة لنهصصا المفتصصاح الصصذي سصصيعينني علصصى
فصصي عصصام  ٢008كصصان يتصصوجب علصص م
العمصصل والردبصصح مصصن النصصترنت .الن هنصصاك شصصبام ب لصصم يكمصصل تعليمصصه الثصصانوي دبعصصد ويعمصصل ويردبصصح آلف
الدولرات شهرياا من النترنت.
الن هناك شركات لمعت في سماء النترنت العردبية تقع العين عليها كلما تصفحت أي موقع.
أسماء مثل حسوم ب ،خمسات ،دبيت دوت كوم ،أسناد ،مستقل ،عردبي أدز ،وغيرها الكثير.
ونحصصن الن فصصي دبدايصصة عصصام  ٢0١٥تعلصصن شصصركة "حسصصوم ب"  Hsoubأن عصصدد مسصصتخدمي موقصصع
"خمسصصات"  Khamsatللخصصدمات المصصصغرة قصصد وصصصل إلصصى  300,000مسصصتخدم ،وأن قيمصصة الخصصدمات
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دليلك المختصر لبدء العمل عبر النترنت

ت
المباعة على الموقع قد تجاوزت المليون دولر ،جميعها أنفقت على تطوير وتحسين الموق ع .ع دد
الخدمات المقدمة عليه الن أكثر من  70ألف خدمة مختلفة ،وهناك من الشبام ب العردبي مصصن يعتمصصد
عليه كمصدر أساسي للدخل.
المبصدع أميصصر عصصادل المرجصع الول لخدمصصة  Google AdSenseفصي العصالم العردبصصي ،وصصاحب
مدونة "الخطة أدس نس" ق ديماا ،والتي تع رف دباس م "خط ط الويب ماس تر" ح ديثاا ،ق ام دبتأس يس
اسصصتراتيجية كاملصصة  -متعصصددة التجاهصصات -للردبصصح مصصن منتجصصات حسصصوم ب دبصصأكثر مصصن طريقصصة ،والصصذي
يعتبر مرجعاا في حد ذاته.
فصصصي البدايصصصة ،كنصصصت أقصصصوم دبالترويصصصج لنفسصصصي ولخصصصدماتي مصصصع أسصصصماء مشصصصهورة فصصصي التسصصصويق
اللكتروني ،والعمل على النترنت في العالم العردبي ،وكنت أقوم دبعمل المكالمصصات ،وإرسصصال رسصصائل
البريصصد اللكصصتروني ،ودبصصث العلنصصات فصصي مصصدونتي الشخصصصية ،ومصصدونات الخريصصن لجصصل الحصصصول
على عميل مستهدف.
كل هذا دبالطبع دبافتراض أنني شخص موهصوم ب فصصي مجصالي ،متميصز فصي خدمصصة معينصة يطلبهصا
الويب العردبي ،والمعروض منها أقل من المطلوم ب دبالفعل ،وهي الكتادبة الحترافية.
الن الوضع اختلف دبشكل جذري … أنت لست في حاجة إلى فعل ما كنت أفعله!
الن ،كافة الدبوام ب مفتوحة لك ،أنت لست في حاجة إلى أن تحترف المجالت الصعبة ،مثل
التصميم الجرافيكي ،أو الكتادبة الحترافية -مثلي -أو التصميم ودبرمجصصة المواقصصع .فمصصع موقصصع مثصصل
خمسات للخدمات المصغرة تستطيع عرض أي خدمة جديدة تخطر على دبالك ،أو حتى سبقك دبها
أحدهم مقادبل  $٥تحصل منهم على  $4ويأخذ الموقع  %٢0نظير الدارة.
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ليس هذا فحسب ،ولكين مييع احتمييالت أخييرى لزيييادة الييدخل عيين  $5باسييتخدام الخييدمات
المطورة .قامت إدارة خمسات دبتحديث الخدمات المطورة في عرض الخدمات ،حيث يمكن الن
للبائع الذي تخطى عدد مرات تقديمه للخدمات  ١0مرات ،أن يضيف إضافات/خصدمات مطصورة إلصى
خدمته .الحد القصى لعدد الخدمات المطورة هو  ٥خدمات.
والحصصصد القصصصصى للقيمصصصة النقديصصصة المضصصصافة لكصصصل خدمصصصة مصصصن الخصصصدمات المطصصصورة هصصصو  .$٥0أي أن
الخدمات المطورة تضيف مميزات أكثر للمشتري ،ودخل نقدي أكبر لك -أنت كبائع -دبحد أقصى .$٢٥٥
) ٥خدمات مطورة ×  $٥) + ($٢٥0 = $٥0سعر الخدمة الساسي(
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إذا قمصصصت دبإعصصصداد ملصصصف جيصصصد للخصصصدمات الصصصتي تسصصصتطيع تقصصصديمها ،مصصصع عصصصدة خيصصصارات مناسصصصبة
دبالعتمصصاد علصصى الخصصصدمات المطصصورة ،سصصصتتمكن مصصن تحقيصصصق دخصصل إضصصافي متميصصصز مصصن موقصصع مثصصل
خمسات.
هصصل كنصصت تتوقصصع يومصص اا أن تصصرى خصصدمات مباعصصة علصصى النصصترنت مثصصل " خطصصط تعصصديل سصصلوك
الطفصصال" أو "استشصصارات هندسصصية ومعماريصصة" أو "نصصصائح إجصصراء المقادبلصصة الشخصصصية" مثصصل هصصذه؟
هصصذه الخصصدمات معروضصصة دبالفعصصل علصصى موقصصع خمسصصات ،وتسصصتطيع تصصصفح الروادبصصط .المقصصصد ،المصصر
ل يحتاج إلى موهبة فصذة ك ي تعمصل علصى النصترنت .أنصت تسصصتطيع تقصديم مصا تصبرع فيصه دبالفعصل أيصاا
كان ،ولكن دبالشكل الملئم الذي يسمح لك دبالردبح.
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 .1أكاذيب الربح من النترنت.
علصصى الرغصصم ممصصا تسصصببه هصصذه الكلمصصة  -الردبصصح مصصن النصصترنت -مصصن انزعصصاج لصصدى البعصصض ،دبسصصبب
ارتباطهصصصا دبصصصالكثير مصصصن الخصصصبرات والتجصصصارم ب السصصصيئة ،الصصصتي سصصصببت الكصصصثير مصصصن الحبصصصاط ،وجعلتهصصصم
يكرهون فكرة العمل علصى النصصترنت م ن السصاس ،فسصصيغطي ه ذا الكتصام ب مواضصيع رئيسصصية ومهمصة
في المجال .ولكن وجب التوضيح أولا.
ردبما سمعت عن أو جردبصت يومص اا التعامصل مصع شصركات تعصصدك دبالردبصصح الصصوفير عصن طريصصق تصصفح

العلنات .مثل هصذه الشصركات عصادة مصا تنتهصي دبكلمصصة "  "buxدبشصصكل أو دبصآخر علصصى غصرار Netbux
 ، Profitbuxإلخ ،تقوم دبالتسصصجيل لصديها ثصم تطلصب منصك تحميصل شصريط أدوات ،وتختصار م ن دبيصن
مجموعة ضخمة من العلنات.
دورك مصصع هصصذه الشصصركات المعتوهيية يتلخصصص فصصي أن تقصصوم دبفتصصح العلن ومشصصاهدته ،ومصصدة
العلن  30ثانية ،وكلما شاهدت  ١0إعلنات يتم إضافة  ١سنت في حسادبك .وهذا يتطلب منصصك أن
تشاهد  ١000إعلن حتى تحصل على  ١دولر في حسادبك ،وهو ما مقداره  30ألف ثانية ،أي حصصوالي
 8ساعات ونصف.

وتسصصاعدك الشصصركة دبنصصصائحها اللطيفصصة دبصصأن تقصصوم دبفتصصح العلن فصصي صصصفحة أو تبصصويب Tab
وتجاهله وفتح غيره حتى تكسب وقتك أكثر ،وتفتصصح أكصبر كميصصة ممكنصصة مصن العلنصات فصي وقصصت
قصير ،وتردبح أكثر .وحينما يصل رصيدك إلى  ٥0دولر تقوم الشركة دبإرسال شيك إلى دبام ب منزلك
دبأردباحك .وهصي أمنيصة خياليصة لصو نظصصرت إلصصى المعصدل الصذي تردبصصح دبصصه ،دبالضصافة إلصى أن معظصم هصذه
الشركات نصادبة ،ول تعطيك شيئاا رغم استفادتها الكبرى منك.
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أي ههراء هذا؟ بل أي ساذج هذا الذي يصدق مثل هذا الكلم الفارغ؟
لو كانوا حتى يعطونك دولر واحد على مشاهدة كل إعلن ،فأنت تساهم دبشصصكل مباشصصر فصصي
تضصصصييع نقصصصود المعلنيصصصن الصصصذين دفعوهصصصا كصصصي يحصصصصلوا علصصصى عميصصصل مسصصصتهدف يشصصصتري منتجصصصاتهم
أو خدماتهم .فأي نصب هذا وأي تحايل!!
الردبح من النترنت ليس له علقة دبأي كلمة تكتبت في الفقصصرات الخمصس السصصادبقة ،إذن؛ مصا هصصو
الردبح من النترنت؟

 .٢العمل على النترنت.
النصصترنت فصصي عصصالم العمصصال قصصامت علصصى نفصصس السصصاس البسصصيط الصصذي تقصصوم عليصصه أي دعايصصة
تجارية في أي وسيلة تكنولوجية ظهرت في الحياة.
هل تذكر دورس الشعر في العصر الجاهلي عند العرب في مرحلة الثانوية العامة؟
كصصان هنصصاك سصصوق -مثصصل تعكصصاظ وذي مجصصاز -يجتمصصع فيصصه الشصصعراء ليلقصصوا دبإدبصصداعاتهم الشصصعرية،
وحولهم يجتمع الناس ،وحول الناس يأتي الباعة ليقدموا منتجاتهم.
هذا النموذج أدبدي في عالم التسويق والدعايصصة ،دبصصل هصو تلقصائي ،يكصصاد يكصون سصنة كونيصصة .تخصذ
عندك مثال الراديو أو التلفزيصون .يظهصر الراديصو ،يمله القصائمون عليصه دبصالمحتوى القيصم ،لج ل هصذا
المحتوى القيم يأتي المزيصد م ن النصاس للسصتماع إليصه ،يصأتي دبعصدهم المعلنصون حينمصا يصرون مق دار
الزحام المتاح على ه ذه المنصصة التكنولوجيصة ،والصذي يعطيهصم فصرص أوفصر للوصصول إلصى عملئهصم
ودبيعهم منتجاتهم/خدماتهم.
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تأمل هذه الدائرة جيصصد اا ،هصصذه الصدائرة دائمصصة ول تتوقصصف ،ومسصصتمرة مصصع الزمصن ،مصصاحبة لكصل
تكنولوجيصصصا تظهصصصر فصصصي الحيصصصاة الن ،وحصصصتى نهايصصصة البشصصصرية .النصصصترنت ليصصصس اسصصصتثنااء ،فقصصصد ظهصصصر
النترنت ،و تملء دبالمحتوى ،ودبدأ توافد الناس عليه ،ثم تبعهم المعلنون عن أنشطتهم التجارية.

إضافة محتوى جيد
وجذاب لتلك النصة
Valuable Content

يأتي الجمهور ليطلع
على هذا الحتوى
Traffic

منصة تواصل جديدة
New Communication
Technology

يأتي العلنون للعلن
عن أنفسهم
Advertising

حينما تعلمت طرق الردبح مصن النصصترنت فصي دخصصولي المجصصال ،كصانت  3أنصواع ،وأضصصفت عليهصم
نوعاا رادبعاا يعتبر كذلك من أصول العمل على النترنت.
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 .٣أنواع الربح من النترنت.

لم أعرف على النترنت نموذج لردبح المال دبطرق شرعية تخطصصى تلصصك النصصواع الردبعصصة ،وتلصصك
الوسائل تعتبر الساس الذي تيبنى عليها ما دبعدها ،فأي وسيلة جديصصدة تظهصصر للعمصصل علصصى النصصترنت
سيمكنك تصنيفها ووضعها أسفل أحد تلك القسام الردبعة .وسنتناول تلصك النصواع دبشصصكل تمبسصصط
من التفصيل.
•

دبيع منتجك الخاص .Selling Your Own Product

•

تسويق منتجات الخرين .Affiliate Marketing

•

العلنات .Make Money By Ads

•

العمل كمستقل .Freelancer
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أ .الربح من بيع منتجك الخاص.
الساس الذي تدبن ييت عليه التجارة في الحياة سواء على النترنت أو خارج النصصترنت هصصو دبيصصع
منتجك الخاص  .Selling Your Own Productشخص ما لديه منتصصج يحتصاجه شصخص آخصصر،
صصصاحب المنتصصج يبحصصث عصصن العميصصل المسصصتهدف الصصذي لصصديه حاجصصة )أو رغبصصة فصصي دبعصصض الحيصصان(
دبامتلك هذا المنتج.

★

يحدث دائماا لبس لدى الكثير من الناس دبشأن الحاجة والرغبة .لذا مصصا الفصصارق دبيصصن
الحاجة  Needوالرغبة Want؟
فالحاجيية  :Needتعصصبر عصصن الشصصيء الصصذي لصصن تسصصتمر حياتصصك دبصصدونه دبشصصكل سصصهل
أو مريح .هو الشيء المطلوم ب دبصورة أساسية لكي يعالج مشصكلة مصصا فصصي حياتصصك،
ودبدونه تصبح الحياة صعبة نوعاا ما) .مثال :الطعصصام والشصصرام ب والملبصصس والمسصصكن
والصصدواء وكصصل مصصا يتعلصصق دبهصصم مصصن مكملت وكماليصصات مصصن الحاجصصات الساسصصية فصصي
الحياة ،والتي دبدونها تصبح الحياة أصعب(.
أما الرغبة  :Wantفهي تعبر عصن الشصيء الصذي لصدى النسصان تعلصق خصاص وشصغف

شديد دبامتلكه ،دبدون أن يكون هنصاك حاجصصة ملحصصة لمتلكصصه )مثصصال :شصصخص لصصديه

جوال/محمول ،ويريد امتلك طراز أحصصدث دبإمكانيصصات أعلصصى .هصو يمكنصه السصصتمرار

فصصي اسصصتخدام الهصصاتف القصصديم ،ولكصصن رغبتصصه وشصصغفه يصصدفعانه إلصصى السصصعي لمتلك

الهاتف الحدث(.

كان المنتج قديماا ذا طبيعصة ماديصة فقصصط  ،Physical Productولكصن ظهصور النصصترنت جصاء
دبقائمة طويلة من المنتجات الجديدة ذات طبيعة رقمية .Digital Product
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وكمصصا تعلصصم فصصإن المنتصصج المصصادي يتمتصصع دبتنصصوع هائصصل ،ووفصصرة ل محصصدودة ،ويعتصصبر موقصصع مثصصل
 Amazon.comمثصصصالا حميصصص اا علصصصى أكصصصبر متجصصصر علصصصى سصصصطح الرض يمتلصصصك أضصصصخم تنصصصوع عرفتصصصه
البشرية من المنتجات المادية.

المنتج المادي وضعه طبيعي في إقبال النصاس عليصصه ،فالنصاس تتوقصع إنفصاق المصال لقصاء شصيء
مصصصا تمسصصصكه أيصصصديهم ،هصصصاتف محمصصصول ،جهصصصاز كينصصصدل ،فرشصصصاة أسصصصنان كهردبائيصصصة ،دبذلصصصة ،حصصصذاء ،دواء،
سروال ،لعبة أطفال ،كتام ب … إلخ.
أما المنتج الرقمي فهو أن تدفع نقود اا مقادبل شكل معين من عصصرض المعلومصصات ،أو الخصصدمات
غيصصر الملموسصصة .تنسصصيقات المنتصصج الرقمصصي  Formatمحصصدودة) ،ردبمصصا أقصصل مصصن  ١0أشصصكال قصصد يبصصدو
عليهصصا المنتصصج الرقمصصي( قصصد يكصصون كتادبصصاا إلكترونيصصاا  ،eBookدبرناماجصصا  ،Softwareسلسصصلة دروس
تدريبية  ،Training Courseقالب موقع وورد دبريس  ،Wordpress Themeوغيرها.
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يتزايد القبال على المنتج الرقمصي يومص اا دبعصد يصوم ،وخاصصة للعملء العصصريين المنتميصن إلصى
عصر السرعة ،ويريدون التسريع دبعملية التمتة  ،Automationتقديراا منهم لقيمة الوقت.

موقصصع كليصصك دبانصصك  ClickBankيعصصادل موقصصع أمصصازون للمنتجصصات الماديصصة ،كصصأكبر متجصصر علصصى
النترنت يهتم دبصصبيع المنتجصات الرقميصة فقصط .يحتصوي موقصع كلصك دبانصك علصى أكصثر مصن  ١0,000منتصج
رقمصصصي متجصصصدد ،يعمصصصل عليهصصصم عشصصصرات اللف مصصصن المسصصصوقين دبالعمولصصصة مصصصن جميصصصع أنحصصصاء العصصصالم،
ويردبحون منه آلف الدولرات كل يوم.
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أمصصا علصصى الصصصعيد العردبصصي يصصأتي موقصصع مثصصل سصصوق دوت كصصوم  Souq.comعلصصى رأس قامصصة
المتاجر العردبية لبيع المنتجات المادية.

دبصصالطبع يوجصصد غيصصره ،ودبنمصصاذج مختلفصصة مثصصل نمشصصي دوت كصصوم  ،Namshiوجوميصصا ،Jumia
وغيرهم.
أما على صعيد المنتجات الرقمية ،فيمكنني القول دبكل ثقة ،أن منصصة "أسيناد"  Asnadه ي
المنصصصصة الولصصصى والوحيصصصدة  -حصصصتى الن -علصصصى النصصصترنت العردبيصصصة المتخصصصصصة فصصصي دبيصصصع المنتجصصصات
الرقميصصة .وقصصد كصصان خصصبر إطلق منصصصة أسصصناد دبالنسصصبة لصصي مفاجصصأة اختلطصصت فيهصصا مشصصاعر الفصصرح
دبالدهشة.
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الفصصرح لننصصي الن يمكننصصي إطلق عشصصرات المنتجصصات الرقميصصة المتنوعصصة ،ويمكصصن لمنصصصة مثصل
أسناد استيعادبها ،ودبعد فترة من الزمن تتحول تلصصك الصصذخيرة مصن المنتجصصات علصصى موقصصع أسصصناد إلصصى
دخل شهري ثادبت لي ،دبدون دبذل أي مجهود مصن قبلصصي )سصصنناقش أفكصار الردبصصح المختلفصة دبالتفصصيل
في الفصول اللحقة ،ل تقلق(.
كصصذلك لكصصم التسصصهيلت الصصتي توفرهصصا أسصصناد لكصصل مصصن يرغصصب فصصي إطلق منتجصصه الرقمصصي علصصى
منصصصتها ،فل توجصصد مصصصاريف فتصصح حسصصام ب )فصصي "كلصصك دبانصصك" يجصصب أن تصصدفع  $٥0مصصصاريف فتصصح
حسصصصام ب( ودبالنسصصصبة لعمولتهصصصا فهصصصي تحصصصصل علصصصى  $0.٥0فقصصصط و  %١0عصصصن كصصصل عمليصصصة دبيصصصع ،أي أنصصصك
ستحصل علصى  %90مصن قيمصة منتجصك الرقمصي .هصذا غيصر دبرنامصج الصبيع دبالعمولصة الصذي تنصوي أسصصناد
إطلقه للمنتجات المتوفرة عصبر منصصتها ،وهصو يشصي دبمسصتقبل ضصصخم لصبيع المنتجصات الرقميصة فصي
النترنت العردبية.
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أما مشاعر الدهشة فكانت للجرأة التي لصدى شصركة حسصوم ب لبصصدء مثصل هصذه المنصصصة فصي هصذا
الوقت ،السوق العردبي ل يزال يحبو في مج ال النشصر الرقم ي ودبيصع المنتجصات الرقميصة ،ومصن واقصع
خصصبرتي فصصإن معصصدل سصصرقة المنتجصصات الرقميصصة علصصى النصصترنت تجصصاوز  %90تقريبصصاا لكصصل المنتجصصات
القيمة.
معظصصم أصصصدقائي ومعصصارفي فصصي المجصصال اشصصتكى مصصن سصصرقة منتجصصاته الرقميصصة دبشصصكل فصصج،
وضياع قيمتهصا دبعصد نشصرها دبشصكل مجصاني مصن قبصل المخردبيصن .دبصل إن أح دهم تيقسصم أن هنصاك أح د
معصصدومي الضصصمير متخصصصص فصصي عصصرض منتجصصات المسصصوقين ومنتجصصي المنتجصصات الرقميصصة علصصى
النترنت العردبية دبالمجان ،ولو كان يدفع لقاء ذلك مئات الدولرات.
ولكن ما زالت خطوة إطلق أسناد تعتصصبر سصصبقاا سصصيتبعه الكصصثير مصصن التوادبصصع والمكملت ،طبقصصاا
لي ريادة تظهر على النترنت.
إذا كنصصصت تمتلصصك منتجصصصك المصصادي الخصصصاص ،فصصالنترنت أتصصاحت الكصصصثير مصصن الفصصرص لصصصبيع هصصذا
المنتج ،وإن لم يكن لديك هذا المنتج ،فيمكنك إنشاء منتجك الرقمي  Digital Productودبيعصصه
على منصة أسناد ،أو حصصتى تقصوم دبإنشصاء موقصصع خصاص لصصه) .سصصنتحدث عصن مميصصزات وأفكصار المنتصصج
الرقمي دبعد قليل(.
قصة نجاح :حسن محمد  -فرصة باقية.
حسصصن محمصصد هصصو صصصاحب مدونصصة "فرصصصة دباقيصصة" للتنميصصة الذاتيصصة دبصصوجه عصصام ،ولتعليصصم اللغصصة
النجليزية دبوجه خاص .حسن صاحب قلم وثام ب يخطفك دبحلو حديثه ،وجزالة تعصصبيره ،وسلسصصة
عرضه ،وهو مؤلف للعديد من الكتب اللكترونية المتميزة )وهذا هو دبيت القصيد(.
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في البداية اعتمد حسن في النشر اللكتروني لكتبه على المنصصصات اللكترونيصصة الغردبيصصة مثصصل
سماش وردز ،وكيندل  -ومازال يعتمد عليه ا حتى الن ف ي الواقع -ولك ن دبع د إطلق منصة أسناد
اختلف الوضع كثيراا.
علصصى أثصصر معرفصصتي دبحسصصن ككصصاتب محصصترف متخصصصص فصصي النشصصر اللكصصتروني ،كصصان يجصصب أن
يكون لي وقفة مع قراره دبإعادة نشر كتبه على منصة أسناد لبيع المنتجات الرقمية ،لعدة أسبام ب.
لق د عصرض حس ن محم د أسصبادبه ف ي مق ال مختصصر دبم دونته دبعنصوان "  9مزاي ا جعلتنصي أعيصد
نشر أعمالي على منصة أسناد للنشر الرقمي" ،ولك ن اتخ اذه الق رار يشير إل ى أنه ق د وج د -أخي راا-
ضالته على النصصترنت العردبيصة ،دبشصكل دفعصصه إلصى إعصصادة نشصر كصل منتجصصاته الرقميصة مصرة أخصصرى علصى
أسصصناد ،دبصصل وزاد عليهصصا دبكتصصام ب مجصصاني يتحصصدث عصصن "النشصصر الرقمصصي" عصصبر منصصصة أسصصناد .حسصصن الن
يعرض خدماته على موقع مستقل.

ب .الربح من التسويق لمنتجات الخرين.
أسلوم ب آخر ممتاز هو التسويق لمنتجات الخرين  ،Affiliate Marketingقد يكون لدى أي
شخص خبرة ما يستطيع التحصدث عنهصصا فصصي منتصج رقمصصي ،ولكصن ليصس دبالضصرورة أن يسصتطيع إنشصاء
ذلك المنتج الرقمي أو تحمل تبعات إنشاؤه وتسويقه وصيانته وتطويره والتعامل مع العملء.
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هذا دبالتأكيد مناسصب للغايصة للمسصوق دبالعمولصة  .Affiliateالتسصويق دبالعمولصة يعنصي أن تقصوم
أنصصت دبصصبيع منتجصصات الخريصصن نظيصصر عمولصصة عصصن كصصل عمليصصة دبيصصع تتصصم ،وفصصي نهايصصة كصصل مصصدة تتقاضصصى
أردباحك دبتحويل دبنكي أو شيك.
التسويق دبالعمولة ينقسم إلى نوعين ل أعلم لهما ثالثاا:
•

عموليية نظييير الييبيع ) :Cost Per Sale (CPSأي أنصصك كمسصصوق ل تتقاضصصي عمولتصصك
إل حينما يقصوم الزائصر الصذي جصاء م ن طرفصك دبإتمصام عمليصة الصبيع .تكصون العمولصة فصي ه ذه
الحالة دبنسبة كبيرة ،ومبلغ كصصبير مصن المصال .فعلصى سصصبيل المثصصال :هنصاك منتجصات فصصي كلصك
دبانك وصلت نسبة العمولة فيها إلى  %7٥من قيمصصة المنتصصج للمسصصوق .وهنصصاك دبعصصض دبرامصصج
الصصبيع دبالعمولصصة الصصتي تعطصصي نسصصبة  ،%90ودبعصصض البرامصصج النصصادرة تعطصصي  %١00طلبصصاا لبنصصاء
قائمة دبريدية من العملء الفعليين الذين يدفعون .Paid Customers

•

عموليية نظييير إجييراء معييين ) :Cost Per Action (CPAهصصو النصصوع السصصهل نسصصبياا
والكصصثر انتشصصار اا فصصي دبرامصصج التسصصويق دبالعمولصصة ،وفيصصه تحصصصل علصصى عمولتصصك نظيصصر قيصصام
الزائصصر مصصن طرفصصك دبعمصصل إجصصراء  Actionمعيصصن لصصصالح مصصن تقصصوم دبالتسصصصويق لصصه .تكصصون
العمولة منخفضة في هصذه الحالصة .أحيانصاا  $٥ ،$٢ ،$١أو حصتى  . $0.٥مصن الممكصصن أن يكصون
هذا الجراء ملء نموذج كنماذج الشراء ،أو الستبيانات ،أو من الممكن أن يكون الجصصراء
هصصو تحميصصل تطصصبيق أو لعبصصة مصصن طصصرف الزائصصر أو حصصتى تثصصبيت كامصصل للبرنامصصج ،كصصأن تصصدفع
شركة لبرنامج تمضاد فيروسات /مشغل وسائط على كصصل شصصخص يحمصصل ويثبصصت دبرنامجهصصا،
أو حصصتى يكصصون فقصصط الحصصول علصصى السصصم والبريصصد اللكصصتروني ،ودبعصصض البيانصصات الخصصرى.
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دبينما تقوم دبعض الشركات/العملء دبطلب البريد اللكتروني فقط ،وتحصل على عمولتصصك
في المقادبل.
أشهر المواقع التي تعمل دبالنوع الول ) ،(CPSللمنتجات المادية هو موقع أمازون ،ول أعرف
في حصدود علمصصي فصي السصصوق العردبصي مصن يقصصوم دبتقصديم المثصل .ودبالنسصصبة للمنتجصصات الرقميصة ،يصأتي
موقع كلك دبانك في المقام الول مرة أخرى ،وفي العردبية لن تجد منافساا لموقع أسناد.
أمصصا دبالنسصصبة للنصصوع الثصصاني ) ،(CPAفهنصصاك الكصصثير مصن المنافسصصين فصصي هصصذا المجصصال فصصي السصصوق
الجنبيصصة مثصصل كوميشصصن جنكشصصن  ،Commission Junctionمصصاكس دبصصاونتي ،Max Bounty
دبيير فلي  ، Beer Flyوغيرهم الكثير .أما في السوق العردبية فل أعلم شركات ذات سمعة وشهرة
في هذا المجال مثل إعلنات حسوم ب.
التسويق دبالعمولة له عصصدة اسصصتراتيجيات مختلفصصة ،ل يوجصد مجصال لصصذكرها الن ،ولكصن دبصصفة
عامصصة هصصو يعتصصبر عملا تمردبحصص اا للغايصصة إذا اسصصتطعت أن تبنصصي اسصصتراتيجية واضصصحة واتبعتهصصا دبشصصكل
صحيح.
على سبيل المثال ،هناك مصن تيفضصل اسصصتخدام البرنامصج العلنصي لدوردز أو لحسصوم ب لجلصصب
عملء مهتمين يقوم دبدفعهم إلى شراء منتج ما ،أو التسجيل في نموذج  Formما.

★

أثبتت دراسة قام دبها موقع سصصيو دبصصالعردبي أن فعاليصصة إعلنصصات حسصصوم ب فصصي السصوق

العردبي أفضل من أدوردز … اقصرأ الدراس ة دبالكام ل :إعلن ات حس وم ب تتف وق عل ى

إعلنات جوجل عردبياا.
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ج .الربح من عوائد العلنات.
النوع الثصصالث مصصن الردبصصح مصصن النصصترنت  Adsense & Paid Adsهصصو الدبسصصط علصصى الطلق،
وهو مناسب للغاية لمحبي كتادبة المحتوى.
ففي هذا النوع يكون المطلوم ب منك فقط هو موقع دبه الكثير من المحتوى النوعي الذي يهم
شريحة محددة من الزوار .وفي هذا المحتصصوى يجصصب الصصتركيز علصصى عنصصصري الجييودة والتخصيص،
وعصصدم التطصصرق إلصصى مواضصصيع جانبيصصة دبقصصدر المكصصان ،إل إذا دعصصت الضصصرورة إلصصى ذلصصك .ثصصم تضصصع دبصصه
مساحات إعلنية مرتبطة دبالمجال الذي تتحدث عنه في مدونتك.

هصصصذه العلنصصصات قصصصد تكصصصون تادبعصصصة لبرنامصصصج إعلنصصصي مشصصصهور مثصصصل جوجصصصل أدسصصصنس Google
 ،Adsenseأو إعلنات حسوم ب  .Hsoubوقد تكون خاصة دبك تقوم دبإدارتها دبالكامصل دبنفسصصك مصع
العملء ،فتقوم دبتخصيص مساحات إعلنية فارغة محددة للعملء ،وتكتب فيها ما يفيصصد أن هصصذه
المسصصاحة متاحصصة ،فيصصأتي المعلصصن ويقصصوم دبتصصصفح موقعصصك وإحصصصائياته ،فصصإذا وجصصده ملئمصصاا يقصصوم
دبالتعاقد معك على مبلغ شهري تحصل أنت عليه دبالكامل.
أما البادرة العردبية الولى في مجال حجز وإدارة المساحات العلنيصصة للناشصصرين فقصصد جصاءت
فصصصي السصصصوق العردبيصصصة عصصصبر متجصصصر إعلنصصصات حسصصصوم ب الصصصذي يمكنصصصك مصصصن خللصصصه تصصصصفح العلنصصصات
المعروضة ،وكذلك عرض المساحات العلنية في موقعصك للصبيع .يتصم عصرض المسصاحات العلنيصة
دبنااء على المدة الزمنية لظهور العلن في موقع الناشصصر -أنصصت كصصصاحب موقصصع متخصصصص -Niche
وليس دبنااء على النقرات.
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على المستوى العالمي يعتبر متجر إعلنات حسوم ب سادبقاا لخدمصصة  Google AdSenseفصصي
منطقة الشرق الوسصط فصي اختيصار وإدارة العلنصات دبيصن المعلنيصن والناشصرين ،علصى أسصاس المصدة
الزمنية وليس ظهور العلن .قامت  Googleدبإطلق هذا التحديث لديها ،ولكن لصصم تقصصم دبتطصصبيقه
دبعد في الشرق الوسط ،وهي ميزة تنافسية ملفتة لعلنات حسوم ب تتوضع في العتبار.
البرامصصج العلنيصصة المتكاملصصة مثصل إعلنصصات حسصوم ب وأدسصصنس ،تعطيصك النصصصيب العظصصم مصن
مدفوعات المعلن ،وتقصصوم عنصك دبالمقادبصصل دبتحمصصل تبعصات إيجصاد معلنيصصن لصك ،وإدارة ملفصك العلنصي
دبالكامل ،والدفع لك في نهاية كل فترة دفع ،التي غالباا ما تكون شهراا.
الردبح من عوائد العلنات يعتبر النموذج السهل علصصى الطلق للردبصصح مصصن مصصدونتك/موقعصصك.
هصصو ل يتطلصصب أي مجهصصود فصصوق مجهصصود العتنصصاء دبصصالموقع وإضصصافة المحتصصوى لصصه ،اللهصصم إل العنايصصة
دبمواضع العلنات في الصفحة ،ودراسة مدى تفاعل الزوار معها.
لصصذلك يعتصصبر هصصذا النصصوع مصصن الردبصصح مصصن النصصترنت هصصو المفضصصل لصصدى معظصصم المبتصصدئين ،وهصصواة
كتادبة المحتوى دبغزارة ،ومن ل يحبذون تعلم الكثير من المور التقنية.
قصة نجاح :أمير عادل  -من خطة واحدة إلى خطط الويب ماسترز.
منصصذ شصصهرين أو أكصصثر قلي ا
ل ،إذا قمصصت دبعمصصل دبحصصث دبكلمصصة "أدسصصنس" سصصتظهر لصصك فصصي النتيجصصة

الولصصصى دبعصصصد الموقصصصع الرسصصصمي لجوجصصصل أدسصصصنس ،موقصصصع تيسصصصمى "الخطصصصة أدسصصصنس" أو Adsense-
 ،Plan.comكان هذا هو موقع أمير عادل.
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أمير عادل تيعتبر المرجع الرئيسي المميز في الوطن العردبي عن الردبح من أدسصصنس ،ومصصدونته
المتميصصزة "الخطصصة أدسصصنس" حظيصصت دبسصصلطة  Authorityعاليصصة فصصي هصصذا المجصصال ،لصصم تسصصبقها فيصصه
مدونصصة ،وجوجصصل هصصو الصصذي يحصصدد تلصصك المعصصايير ،حينمصصا يضصصع مدونصصة أميصصر كنتيجصصة ثانيصصة لصصه علصصى
الصفحة الولى.
مصصؤخراا ،غميصصر أميصصر هيكلصصة وتصصصميم واسصصم مصصوقعه ليصصصبح " خطصصط الصصويب ماسصصترز" ليحصصول
الموقع إلى مرجع أكبر لكل من يعمل على النترنت سواء فصي مجصال الردبصح مصن العلنصات دبصالنقرة،
أو الردبح من تسويق منتجات الخرين ،أو من العمل كمستقلين .Freelancers
قصصام أميصصر كصصذلك دبإعصصادة توزيصصع العلنصصات فصصي مصصدونته ،دبالميصصل كصصثيراا ناحيصصة متجصصر إعلنصصات
حسوم ب ،حيث يعتبر هو الفضل له ردبحا من شبكة الظهصصور فصي حسصصوم ب وحصتى إعلنصصات أدسصصنس،
ولذلك قام دبتقليل عرض إعلنات أدسنس ،وقصصام كصذلك دبتأسصصيس اسصصتراتيجية متكاملصصة للردبصح مصن
إعلنات حسوم ب ،تعتبر مرجع أكثر من رائع للمبتدئين.
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د .الربح من العمل كمستقل.
فصصي الواقصصع ،لقصصد اسصصتعر ت
ت كلمصصة "مسييتقل" مصصن المنصصصة الصصتي أطلقتهصصا شصصركة حسصصوم ب مصصؤخراا
"منصة مستقل" للعمل الحر أو .Freelance
ظهر هذا المصطلح أول ما ظهر في العمصصل الصصصحفي ،حيصصث يعصصبر عصصن الصصصحفيين المسصصتقلين
الذين يم مدون الوكالت الخبارية العالمية دبالصور والخبار الصصتي يحصصصلون عليهصصا دبأنفسصصهم ،دبمقادبصصل
مادي ،ول ينتمون إلى جهة دبعينها.
المصصصطلح ليصصس حصصديث علصصى الصصويب العردبصصي ،ولكنصصه انتشصصر دبشصصكل كصصبير فصصي السصصنوات الثلث
الخيرة .على ما أظن ،هذه الوظيفة لم تكن موجودة في السصصادبق ،أو ظهصصرت دبشصصكل فصصردي ضصصعيف
فصصصي البدايصصصة -كمصصصا حصصصدث معصصصي شخصصصصي اا -قبصصصل أن يصصصصبح لهصصصا مواقصصصع متخصصصصصة مثصصصل خمسصصصات
أو مستقل .فحينما دبدأت العمل على النترنت ،كنت أفعل كل شيء دبنفسي.
حجصصصز الستضصصصافة والصصصدومين ،تنصصصصيب قصصصالب الصصصوورددبريس ،إعصصصداد صصصصور المدونصصصة ،تصصصصميم
اللوجصصو ،تعصصديل دبعصصض أكصصواد الموقصصع ،كصصل شصصيء تقريبصصاا كنصصت أفعلصصه دبنفسصصي ،ومصصال اسصصتطيع فعلصصه،
استغني عن فعله دبالكلية ول أفعله ،وحتى حينما أدبحصث عصن مصن يفعلصه ،أصصطدم دبالسصعار الفلكيصصة
التي يعرضها.
حال الكثيرين مثلي على النترنت ،والكثير منهم يبحث عصصن خصصدمات جيصصدة ومتعصصددة دبسصصعر
معقول .لذلك تجد الفرص المتاحة لك -أياا كان ما تستطيع تقديمه ك  -Freelancerكصصبيرة وغيصصر
محدودة.
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هذه العملية لم تكن متاحة في الماضي ،عدم تصوافر المنصصات العردبيصة المحميصة والصتي تعمصل
دبشصصكل حيصصادي ،عرضصصنا كصصثير اا لعمليصصات نصصصب ،أو لضصصعف فصصي كفصصاءة العمصصل المطلصصوم ب ،وفصصي نفصصس
الوقت لم يكن السوق الجنبي دبمنصات مثل  oDesk.comأو  Elance.comيغطصصي احتياجاتنصصا
نحن ال مناطقين دبالعردبية ) أقصد دبالطبع اللغة وما يتتبعها من تعديلت دبرمجية وغيرها(.

فرص لنهائية!
قديم اا حينما كنت أتحدث عن العمل على النترنت ،عن طريق عصصرض الخصصدمات ،كنصصت أقصصصد
الخدمات المساندة لمن يقوم دبإنشاء موقع وتسويق سلعة ما .أياا كانت تلك الخصصدمات ،فقصصد تكصصون
)دبرمجصصصصة ،تصصصصصميم ،كتادبصصصصة محتصصصصوى ،تهيئصصصصة للمواقصصصصع  … SEOإلصصصصخ( .الن أصييييبحت الفييييرص غييييير
محدودة للجميع.
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فكمصصا ذكصصرت آنفصص اا حينمصصا تحصصدثت عصصن الخصصدمات المصصصغرة -موقصصع خمسصصات تحديصصداا -عرضصصت
خصصدمات ليصصس لهصصا علقصصة دبصصالنترنت ،مثصصل الخصصدمات القانونيصصة والستشصصارية ،وهصصذا فصصي حصصد ذاتصصه
يعتبر نقلة اجتماعية لطرق التسويق للخدمات العادية على النترنت.
فمث ا
ل فصصي خمسصصات ،هنصصاك خدمصصة مصصن أحصصد الشصصخاص السصصوريين فصصي تركيصصا يعصصرض خصصبرته
ونصصصصائحه لمصصصن يرغصصصب فصصصي زيصصصارة مدينصصصة مارسصصصين التركيصصصة .المقصصصصد ،الجميصصصع الن يمكنصصصه العمصصصل
كمستقل .Freelancer
فلصم تعصد النصصترنت مح دودة علصى نوعيصة معينصة مصن الوظ ائف ،ولكصن اتسصعت الصدائرة لتشصمل
الجميصصصع دبل اسصصصتثناء ،وأصصصصبح المتخلصصصف عصصصن هصصصذا الركصصصب ،يفقصصصد الكصصصثير مصصصن الفصصصرص الصصصتي حتمصصصاا
سيستغلها غيره.
الن لست في حاجة إلى تعلصم مهصارة جديصدة ،أو دراسصة علصم جديصد ،فمصا تملكصه دبالفع ل كصاف
للغايصصة إذا أحسصصنت اسصصتغلله ،وقمصصت دبصصصقله ،وتهيئتصصه ،لتيعصصرض دبشصصكل احصصترافي علصصى موقصصع مثصصل
خمسات أو مستقل ،ثم دع عجلة الردباح تتحرك مثل كرة الثلج.
قصة نجاح :رياض سامر  -من خمسات إلى مستقل.
ريصصاض سصصامر مصصن البصصائعين المشصصهورين ذوي السصصمعة علصصى موقصصع خمسصصات ولصصه سصصجل حافصصل
سصصص بباق دبالعمصصال الفريصصدة المتميصصزة .فهصصو واحصصد مصصن القلصصة الصصذين يقومصصون دبإنشصصاء صصصفحات الصصبيع
دباحترافيصصصة عاليصصصة ،ملتزمصصصاا فيهصصصا دبقواعصصصد الصصصص  Copywritingالصصصتي يجهلهصصصا جمهصصصور عريصصصض مصصصن
المسوقين على النترنت .هو كذلك أحد الرواد الذين قاموا دبتجردبة إنشصاء موقصع اشصصتراكات عردبصي
يقدم محتوى فريد للمتخصصين في العمل على النترنت.
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دبصصدأ عملصصه علصصى خمسصصات  ،وزادت حرفيتصصه وارتقصصى مسصصتواه فصصي وقصصت قصصصير ،وصصصنع سصصمعته
الصصتي جعلصصت منصصه أحصصد أوائصصل المرشصصحين الصصذي حصصصلوا علصصى دعصصوة خاصصصة للتسصصجيل فصصي الطلق
المبدئي لموقع مستقل.
ودبينمصصا الحصصد القصصصى للخصصدمات المصصصغرة فصصي موقصصع خمسصصات هصصي  ،$٢٥٥فصصإنه ل يوجصصد حصصد
أقصى لما يمكن أن تردبحه حال العمصل فصصي موقصصع مسصصتقل ،مصصن خلل السصصتفادة دبالميزانيصصة الماديصصة
المفتوحة التي توفرها تلك المنصة ،والتي تتناسب مع حجم وجودة ما تيقدم من خدمات.

كانت خمسات دبالنسبة لصصه المصصصنع الصصذي زرع فيصصه خصصبرته وشصصهرته ،دبينمصصا مسصصتقل تعتصصبر أرض
الحصاد التي يجني منها ثمار جهوده.
أما أدبرز الدلة على هذا ،فهصو أن ريصاض واحصد مصن الوائصصل الصذين أتمصصوا صصصفقات ناجحصة علصى
ل على شيء ،فإنما يد م
موقع مستقل ،دبعد اشتراكه فيه دببضعة أيام .هذا وإن د م
ل على السمعة التي
صنعتها له خمسات ،لتلحقه في مستقل.
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 .4من أين أبدأ؟
ردبما تكون الصفحات السادبقة قصصد أثصصارت حماسصصتك حصصتى التنخصصاع ،وردبمصصا تكصصون قصصد سصصببت لصك
الكثير من الحيرة ،وطاف دبذهنك هذا السؤال … رائع! ولكن من أين أبدأ؟
أ .جد شغفك !Find Your Passion
قبل أن أجيصب علصى هصذا السصؤال أدعصوك إلصى قصراءة الص فحة الثانيصة م ن هصذا الكتصام ب ،تصذكر،
 %80من البشرية يعملون في أنشطة يكرهونها ،تلك هصي الجادبصصة .إذا أردت تحقيصصق نجصصاح حقيقصصي
على النترنت فادبدأ دبما تحب ،ادبحث عن حبك ،ابحث عن شغفك !Passion
•

ما هو أكثر شيء تفعله دباستمتاع؟

•

ما هو الشيء الذي لن تمله أدبداا مهما قضيت فيه من وقت؟

•

ما هو الشيء الذي تفكر دبفعله فور أن تفرغ من أنشطة حياتك المملة؟

•

ما هو الشيء الذي إذا كان موجوداا في عملك ،كنت أسعد الناس دبعملك؟

ب .زد معرفتك !Increase Your Knowledge
الشيء الذي تحبه هو ذلك الشيء الذي تتادبع أخباره دباستمرار ،وتعرف عنه كل شيء ،حصصتى
تحقق عنصر آخر في غاية الهمية ،وهو عنصر المعرفة .Knowledge
ليصصس مصصن المنطقصصي أن تتغصصرم دبشصصيء ،ثصصم تتجاهصصل البحصصث عصصن معلومصصات عنصصه ،حينمصصا دبصصدأت
التخصص فصي كتادبصة المحتصصوى التسصصويقي علصى النصصترنت ،كصان شصصغفي كلصه مصوجه إلصى البحصصث عصصن
كافة المعلومات المتعلقة دبالكتادبة الحترافية ،والكيفية التي دبها يسصصتطيع المصصرء كتادبصصة مقصصال تيقصصرأ،
ويجذم ب القراء لمشاركته مع الخرين ،وغيرها الكثير.
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ج .اصنع خبرتك !Proof Your Experience
دبعد أن يتوافر الحب والمعرفة ،لن يتبقى إل خطوة واحدة ،التجربة! التنفيذ والممارسة هما
اللذان يصنعا الخبرة  Experienceالتي دبها تستطيع مواجهصصة أي تحصصةد مسصصتقبلي .فبصصدون تجردبصصة
حقيقية ،تبقى المعرفة مجصرد شصيء نظصصري ،تشصاهده مصن الخصصارج ،ولكنصصك ل تشصعر أدبصصداا دبالتفاصصصيل
الدقيقة التي تحدث دبالداخل والتي تصنع من الخبير شهرته.
يجب أن تثبت ما تعلمته حتى تستطيع خوض أي تجردبة متعلقة في المستقبل دبدون وجصصل،
النقطة التي تلتقي فيها الرغبة والمعرفة والخبرة ،هي النقطة الصصتي تعصصبر عنصصك أنصصت ،هييذا هييو أنييت
الذي تتمناه ،فل تفرط فيه أبداا.

هصصذه هصصي المعادلصصة الوحيصصدة -علصصى حصصد معرفصصتي -الصصتي يمكنهصصا أن تتوجصصد لصصك العمصصل المناسصصب
الصصذي تجصصد فيصصه نفسصصك ،وتخصصرج مصصن حيصصز الصصص  %80الصصذين يبغضصصون عملهصصم ،ويعيشصصون فصصي تعاسصصة
ومشقة كل يوم.
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 .٥اعرف نفسك!
تسصصتطيع تحديصصد ذلصصك دبتصصدريب عملصصي دبسصصيط لصصن يسصصتغرق منصصك أكصصثر مصصن  ١0دقصصائق .ولكصصن
صدقني حينما أقل لك أنها ستكون أهم  ١0دقائق في حياتك ،دبل وردبما تغير حياتك إلى الدبد.
•

احضر ورقة دبيضاء وقلماا.

•

اكتب كل معارفك في الحياة أو تلك المور التي لك دبها خبرة من أي نوع.

•

ضع علمة مميزة على المور التي تحبها دبشكل خاص.

•

احضر ورقة أخرى دبيضاء اكتب عليها المور التي تحبها )في ظني سصصتكون القائمصصة هصصذه
المرة قصيرة ،تحتوي على عنصرين أو ثلثة على الكثر(.

•

تأمل تلك النشطة التي في الورقة ،واكتشف دبنفسك تلك التي تعطيها الكثير من الوقت
في البحث والتقصي ،وذلك دبشكل مستمر مع الزمن في حياتك.

•

احذف النشطة التي ل تقوم فيها دبعمل دبحث مستمر ،ودبالتالي خبرتك فيها ضعيفة

•

سيتبقى لك الن نشاط واحد فقط … هذا هو أنت!
حسصصب تجردبصصتي الشخصصصية ،ق ملمصصا يتواجصصد نشصصاطان فصصي هصصذه القائمصصة ،ووجصصود ثلثصصة أنشصصطة

تحمصصل هصصذه الصصصفات ،فهصصذا يصصدل علصصى أنصصك كصصائن موسصصوعي مخضصصرم ،أو أنصصك حقصصاا لصصم تقصصم دبصصإجراء
الختبار على النحو الصحيح ،ودبمصداقية كاملة مع نفسك.

★

الخلصة ،هذا هو النشاط الذي سيستمر معصك فصي رحلصصة ردبصصح المصال مصن النصترنت
لفترة طويلة من الزمن ،دبالستراتيجيات والطرق التي سنتعرف عليها دبعد قليل.
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٣

طرق العمل
على النترنت؟
قبل البدء أنصصحك دبشصدة أل تعتمصد علصى طريقصة واحصدة للردبصح.
كصصذلك قصصم دبصصالتركيز علصصى اسصصتراتيجية واحصصدة فقصصط فصصي المصصرة حصصتى
تنتهي منهصا ،ثصصم انتقصل لمصا دبعصصدها .ول يوجصصد أي مشصكلة علصصى الطلق
في هجر استراتيجية ما دبعينها ل ترى أنها مردبحة دبشكل كاف.
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 .1إنشاء وبيع منتجك الرقمي.
نوهنا في البداية أن أساس استخدام النترنت فصصي عصصالم العمصصال هصو دبيصصع المنتجصصات ،ولكنصصي

هنا أقصد دبالتحديد إنشاء ودبيع المنتجات الرقمية الخاصة دبك Creating and Selling Your
.Digital Product
المنتصصج الرقمصصي قصصد يكصصون كتادبصصاا إلكترونميصصاا  ،eBookدبرنامجصصاا  ،Softwareقصصالب وورددبريصصس
 ،Themeإضافة وورددبريس  ،Pluginتطبيق هواتف ذكية  ،Applicationوغيصره مم ا تيسصتجد.
أختار لك أدبسط أنواع المنتجات الرقمية كبداية ،على سبيل المثال الكتام ب اللكتروني .eBook
حسناا ،لماذا الكتام ب اللكتروني  eBookكمنتج رقمي Digital Product؟

.١

السهولة الشديدة في النشياء :كصل م ا تحتصاجه لنشصاء منتصج رقمصي هصو جه از حاسصوم ب
ودبرنامصصج للكتادبصصة ) ،LibreOfficeأو  .(Microsoft Wordثصصم تتفصصرغ خلصصصة خبراتصصك
في الكلمات والجمل ،مرفق دبها الصور التوضيحية ،هكذا تينشأ الكتام ب اللكتروني.

.٢

التحكم الكامل في المنتييج والقييدرة علييى نشيير التحييديثات :إذا كصصانت طبيعصصة الموضصصوع
الصصذي تغطيصصه تحتمصصل ورود تحصصديثات جديصصدة ،فمصصن المسصصتحيل تفعيصصل تلصصك التحصصديثات
علصصى الكتصصام ب المطبصصوع .تسصصتطيع مراجعصصة منتجصصك فصصي أي وقصصت ،ودبصصث التحصصديثات الصصتي
ترفع من قيمته كمنتج ،ثم دبث النسخة الجديدة لقائمة عملئصصك الحاليصصة ،مصصع التنصصويه عصصن
التحصصديثات فصصي صصصفحة الصصبيع .كصصل تلصصك الجصصراءات تسصصتطيع فعلهصصا دبصصدون جهصصد تيصصذكر مصصع
الكتام ب اللكتروني ،دبينما هي أقرم ب إلى المستحيل مع الكتام ب المطبوع.
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 .3انخفيياض التكيياليف :ل أعنصصي دبهصصذا المصصر أن تكلفصصة إنشصصاء الكتصصام ب اللكصصتروني أو المنتصصج
الرقمصصي دبصصصفة عامصصة منخفضصصة ،ولكنهصصا حتمصص اا أقصصل تكلفصصة مصصن طباعصصة كتصصام ب لصصدى مطبعصصة،
وتحمصصصل مصصصصاريف نقصصصل وشصصصحن وتخزيصصصن الكتصصصب ،والتفصصصاق مصصصع المكتبصصصات ودور النشصصصر
والتوزيع ،إلخ.
 .4فرص متعددة من الربيح :يمكنصك دبيصع المنتصج دبنفسصك ،وتحتفصظ م ب  %١00مصن اليصرادات،
وتبصصذل فصصي ذلصصك مجهصصودك ومالصصك .يمكنصصك السصصتعانة دبالمسصصوقين  Affiliatesوإعطصصائهم
نسبة مغرية للترويصصج لمنتجصصك ،والكتفصاء أنصت دبتحصصصيل اليصرادات .يمكنصك منصصح المنتصصج
كعرض خاص لتسويق منتج آخر ،ودبهذا تردبح دبشكل مختلف ،فرص الردبح من منتج أنت
الذي لديك التحكم الكامل فيه ل تتحصى.

.٥

قائميية بريدييية ميين المشييترين :كافصصة العملء الصصصذين يشصصصترون ،يقومصصون دبالتسصصجيل فصصي
قائمتصصك البريديصصة ،كصصإجراء تقليصصدي .هصصذه القائمصصة تتسصصمى "القائمصصة الذهبيصصة" فهصصي مليئصصة
دبالعملء الذين أخرجوا دبطاقتهم الئتمانيصة ،ووثقصوا فيصك ،وقصاموا دبالشصراء دبالفعصل ،وهصذا
يعني أنه يمكنك ترويج ودبيع منتجات أخرى لهصصم فصصي المسصصتقبل سصصواء أكصصانت منتجاتصصك،
أم منتجصصصات الخريصصصن كمسصصصوق دبالعمولصصصة  .Affiliateكصصصل هصصصذا دبشصصصرط أن يكصصصون المنتصصصج
الرئيسي الذي اشتروه فائق الجودة ،ويقدم قيمة حقيقية لهم.

 .6بناء العلمة التجارية الشخصية :مرة أخرى نعود إلى دبناء العلمة التجارية الشخصصية
أو ما يعصرف دباسصم  .Personal Brandingكتادبصة مث ل هصذا الكتصام ب اللكصتروني يضصعك
فصصصي قائمصصصة الخصصصبراء فصصصي هصصصذا المجصصصال ،وهصصصذا وحصصصده يجلصصصب عليصصصك الكصصصثير مصصصن الفصصصرص
والمميزات التي يصعب حصرها هنا.
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عرض مميزات إنشاء منتج رقمي ،ل تعني دبالطبع أنه خاةل من العيوم ب! فأنت دبجانب الصصوقت
والمصصال الصصذي تنفقصصه فصصي إنشصصاء المنتصصج ،أنصصت صصصاحب الصصتزام لصصدى عملئصصك دبتقصصديم جصصودة عاليصصة،
وخدمة عملء مشرفة ،وإنشاء صفحة دبيع احترافيصصة ،وعمصصل اختبصصارات  A/B Testingلهصا طصصوال
الصصوقت حصصتى تصصصل إلصصى أحسصصن نسصصخة ممكنصصة ،وكصصل هصصذا ول يوجصصد ضصصمان مؤكصصد للردبصصح ،فردبمصصا ل
يجصصذم ب منتجصصك عصصدداا لئقصص اا مصصن المشصصترين ،أو ل ينتصصج مبيعصصات علصصى الطلق ،هصصذا وارد ،وحصصدث
كثيراا مع الرواد في هذا المجال.
قديم اا كنا نضطر إلى العناية دبكل مصصا يخصصص مسصصألة إنشصصاء منتصصج إلكصصتروني ،وتصصصميم صصصفحة
الصصبيع ،والتفصصاق مصصع دبوادبصصة دفصصع ملئمصصة ،وعمصصل ترويصصج للمنتصصج فصصي محركصصات البحصصث ،والعلنصصات
والحملت العلنية ،وغيره من المهام الخرى.
ت
ي فقصط
ولكصن مصع ظهصور منصصة أسصناد لصبيع المنتجصات الرقميصة ،اخصتزل الكصثير م ن عملنصا ،ودبقص ي
مجهود إنشاء المنتج ،ثم ترويجه دبمساعدة أسناد .منصة أسناد هي أسصصهل وسصصيلة لصصبيع المنتجصصات
الرقميصصة عصصبر تصصوفير طصصرق الصصدفع لصصك والليصصة فصصي تنفيصصذ العمليصصات البيعيصصة وتسصصليم المنتصصج الرقمصصي
والتأكد من عمليات البيع الصحيحة والمكتملة وحماية حقوقك ومنتجك من القرصنة
على منصصة أسصناد تسصصتطيع نشصر منتجصك دبعصد تسصعيره دبشصكل مناسصب ،وستحص ل علصى %90
مصصن سصصعر المنتصصج ،دبينمصصا تحصصصل أسصصناد علصصى  %١0فقصصط .هصصذا دبالضصصافة أن هنصصاك دبرنامصصج للتسصصويق
دبالعمولصصة جصصاري العمصصل عليصصه الن ،والصصذي -يومصص اا مصصا -سصصيمنحك الفرصصصة أن تنشصصر كتادبصصك ،وتصصذهب
لتمارس حياتك ،وتخرج ،وتمرح ،وتنام ،دبينما مبيعات كتادبصصك اللكصصتروني مسصصتمرة عصصبر المسصصوقين
دبالعمولة العرم ب المحترفين ،وذلك دبدون أي مجهود منك ،اللهم إل الصصوقت الصصذي قضصصيته فصصي إنشصصاء
الكتام ب وعرضه على أسناد.
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ردبما تسأل :كيف يمكنني إجراء كل تلك الخطوات التي تحتاج حتماا إلى دليل؟
حسصصن اا ،ل تقلصصق ،قصصام الرائصصع "حسصصن محمصصد" دبعمصصل
كتصصصام ب إرشصصصادي يتحصصصدث عصصصن النشصصصر اللكصصصتروني علصصصى
النصصصترنت ،دبكصصصل تفاصصصصيله ،ومصصصا قصصصد يخطصصصر علصصصى دبالصصصك
دبشصصأنه ،وعصصن كيفيصصة النشصصر علصصى منصصصة أسصصناد ،كصصل هصصذا
والكتام ب معروض دبشكل مجاني تماماا ،وقد نوهت عنه
سصصصادبق اا حينمصصصا كنصصصت أتحصصصدث عصصصن حسصصصن محمصصصد كقصصصصة
نجاح ،وهو كتام ب "دليلك إلى النشر الرقمي".

أما إذا كان منتجك دباللغة النجليزيصة ،فهنصاك منص ات عصدة تسصصتطيع العتمصاد عليهصا فصي نشصر
كتادبصصك ،والعثصصور علصصى مسصصوقين ،يقومصصون دبالتسصصويق لكتادبصصك ،دبصصدون حصصتى أن تعرفهصصم أو يعرفصصوك،

وتقوم تلك المنصة دبإدارة مسألة التعامل معهم .أشهرهم في رأيصصي موقصصع كلصصك دبانصصك ClickBank
وهو أوثقهم في التعامصصل كصذلك ،وإدارة حسصصادبك .مصصاريف فتصصح الحسصصام ب  ،$٥0ومنتجصصك معصصروض
لجماهير المسوقين كي يقوموا دبالعتناء دبه ،فقط دبشرط الجودة.
تخيصصل أن تقصصوم دبقضصصاء دبعصصض الصصوقت -قصصد يكصصون شصصهر أو شصصهرين -فصصي إعصصداد وإنشصصاء كتصصام ب
إلكتروني تصصروي فيصصه خلصصة خبرتصصك فصي مجصصال مصا ،وتعرضصه دبسصعر معيصن ،ثصصم تضصعه فصصي السصصوق
 كلك دبانصك -وتصذهب عنصه إلصى منتصج آخصر ،دبينمصا يجتهصد المسصوقون المحصترفون فصي التنصافس علصىدبيعه ،وجلب أكبر نسبة من العملء والردباح إليك.

50

|

▲

طرق العمل على النترنت؟

دليلك المختصر لبدء العمل عبر النترنت

تلصصك هصصي متعصصة إنشصصاء منتصصج رقمصصي ودبيعصصه علصصى
منصصصة آليصصة العمصصل مثصصل كلصصك دبانصصك .هنصصاك كصصذلك مواقصصع
مثصل كينصدل-أمصازون ،وسصماش وردز ،قصام ك ذلك محمصد
حسصصصن دبتغطيتهصصصا فصصصي كتصصصادبه "النشصصصر اللكصصصتروني عصصصبر
أمصصازون كينصصدل وسصصماش وردز" .الكتصصام ب منشصصور كصصذلك
علصصصصصصى منصصصصصصصة أسصصصصصصناد ،مقادبصصصصصصل  ،$٢٥ويغطصصصصصصي هصصصصصصذين
الموضوعين دبشكل موسع.

 .٢العمل كمتخصص تسويق بالعمولة.
متخصص التسويق دبالعمولة  Affiliate Marketingهذا العمل مناسصب للشصخاص الصذين
ل تستهويهم فكصصرة إنشصصاء منتصج ،ولكصن لصديهم القصدرة علصصى الصبيع والترويصج وإقنصصاع الصصزوار دباقتنصاء
منتصصج معيصصن .وهصصم كصصذلك مصصن لصصديهم القصصدرة علصصى تجردبصصة ونقصصد منتصصج معيصصن ،ثصصم إدبصصداء الصصرأي فيصصه
للزوار ،والتشجيع على دبيعه ،أو حتى التحذير منه.
تحدثنا سادبقاا أن البيع دبالعمولة ينقسم إلى جزأين:
•

الردبح نظير إتمام عملية البيع ).Cost Per Sales (CPS

•

الردبح نظير إجراء معين ).Cost Per Action (CPA
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أ .الربح نظير إتمام عملية البيع ).Cost Per Sales (CPS
وفيه ل تحصل على عمولتك إل دبعصد إتمصام عمليصة الصبيع للعميصل/الزائصر الصذي أتصى م ن طرفصك.
هناك الكثير من المواقع العالمية التي تعمل دبهذا النوع ،مثل أمازون للمنتجات المادية ،وكلك دبانك
للمنتجات الرقمية .أما الوطن العردبي فلم أجد نموذج يغطي هذه الجزئية ،إل إعلنات حسوم ب.
ميصصزة التعامصصل مصصع مثصصل هصصذه الشصصبكات أنصصك تجصصد وفصصرة فصصي الفصصرص مصصن خلل القصصدرة علصصى
الختيار من دبين العروض المتاحة ،مع ضصمان تحصصيل أردباح ك دبشصكل منتظصم ،ومصن مص در واحصد
مأمون ،يتعامل مع الطرفين -المعلن والناشر -دبشكل حيادي أمين.
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ب .الربح نظير إجراء معين ).Cost Per Action (CPA
وفيصصه ل تحصصصل علصصى عمولتصصك إل دبعصصد إتمصصام الجصصراء  Actionمصصن قبصصل الزائصصر الصصذي أتصصى مصصن
طرفك .ه ذا النمصط يشصكل السصوق العالميصة والعردبيصة الن فصي مجصال التسصويق لمنتجصات الخريصن.
حيث تعتبر عملية البيع مسألة شاقة وتحتاج إلى الكثير من المتادبعة من البائع.
التسويق دبالعمولة والدفع على كل عملية دبيع نموذج يحتاج لجهد ووقت أكبر من المسصصوقين
دبالعمولة من نموذج الدفع لكل تسجيل أو إجصراء معيصصن ،لن عمليصة الصبيع تتصم علصى مراحصل طويلصصة
تستغرق وقتصا حيصث يجصب إثصارة انتبصاه العميصل ثصم اهتمصامه ثصم دبصدء اتخصاذ إجصراءات فعليصصه حصول
الشراء ثم أخيرا إتمام عملية الشراء.
لصصذا يفضصصل أغلصصب المعلنيصصن أن يجعلصصوا دبرامجهصصم أو عروضصصهم للتسصصويق دبالعمولصصة تعتمصصد علصصى
الخطوة الولى في جلب المسوقين للعملء عبر التسجيل فقط ثم يقوم المعلنون دبمتادبعة الجهود
التسويقية حتى إتمام المستخدم لعملية الشراء.
ولكصصن إجصصراء معيصصن دبسصصيط -مثصصل ملصصء اسصصتمارة  Formمحصصدودة -يعتصصبر هصصو السصصهل علصصى
المسوق ،ويستفيد المعلنون من دبناء قائمة دبريدية قوية من العملء المحتملين ،تيكمل هو الطريصصق
معهم حتى تتم عملية البيع.
السصصتراتيجيات المسصصتخدمة للردبصصح مصصن الصصبيع دبالعمولصصة ،وذلصصك سصصواء لصصبيع منتجصصات الخريصصن
أو ترويصصج عصصروض  ، CPAمتعصصددة وكصصثيرة ،وجميعهصصا ناجصصح ومقبصصول طالمصصا ادبتعصصدت عصصن الزعصصاج
والرسائل السخامية .Spam
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دبنصصاء علصصى الخصصبرة الصصتي اكتسصصبتها مصصع إعلنصصات حسصصوم ب فيمكننصصي القصصول دبصصأن العتمصصاد علصصى
شصصبكات الظهصصور سصصواء مصصن جوجصصل أدوردز أو حصصتى إعلنصصات حسصصوم ب كلهصصا غيصصر مجصصدي للترويصصج
لعروض للتسويق دبالعمولة إل في حالت قليلة.
غالباا الشركات المعلنصة كشصركة سصوق مث ا
ل والصتي تضصع عرضصا للتسصويق دبالعمولصة لصديها فريصصق
مصصن المتخصصصصين فصصي العلن والتسصصويق ويمكنهصصم إدارة حملت إعلنيصصة علصصى إعلنصصات جوجصصل
وحسصصوم ب للظهصصور وغيرهصصا ودبالفعصصل هصصم يقومصصون دبصصذلك ويعرفصصون تمامصصا كصصم يكلفهصصم جلصصب العميصصل،
على سبيل المثال دولر واحد.
لذا عندما يضعون سعر العمولة فهم يضعون أرقاما أقرم ب وردبمصصا أقصصل مصصن ذلصصك ،هصصذا ل يجعصصل
هناك مجال للردبح إل لمن فعل لصصديهم جمهصصور فصصي قصصوائمهم البريديصصة أو فصصي مصصدوناتهم أو مصصواقعهم
ويمكنهم الترويج له دون تكلفة عليهم.
لصذا السصتراتيجية الصتي تناولتهصا يمكصن اسصصتخدامها فصي دبنصاء الجمهصور المتصادبع لصك فصي مجصال
تخصص ما ودبعد أن تحول هؤلء لمتادبعين لك ومسجلين في قوائمك البريديصصة يمكنصصك أن تسصوق
لهم أكثر من عرض وتعرض عليهم أكثر من منتج.
هنصصصاك اسصصصتراتيجية مشصصصهورة للردبصصصح مصصصن الصصصبيع دبالعمولصصصة فصصصي ترويصصصج عصصصروض  ،CPAوهصصصي
استراتيجية شراء الزوار دبالحملت العلنية ،عبر منصات مثل جوجل أدوردز وإعلنات حسصصوم ب.
)تعد إلى قراءة مقال "الستراتيجية المتكاملة" التي وضعها أميصصر عصصادل( .كصذلك يحتصاج المصر إلصصى
دبعض المعلومات عصصن البرنامصصج العلنصصي لحسصصوم ب ،ولصصذلك أنصصصح دبقصصراءة كتصصام ب ال خ جصامع الحيصصان
"شرح إعلنات حسوم ب" ،والذي ستجد فيه الكثير من المعلومات المتعلقة.
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ج .نصائح هامة جداا.
•

إذا كنت تقوم دبالترويج لعروض أجنبية لجمهور أجنبي ،أنصصصحك دبالعتمصصاد علصصى شصصبكات
عالمية مثل جوجل أدوردز.

•

إذا كنصصت تقصصوم دبالترويصصج لعصصروض عردبيصصة ،أو حصصتى عصصروض أجنبيصصة فصصي المنطقصصة العردبيصصة،
أنصحك دبالعتماد على إعلنات حسوم ب تحديداا ،وذلك دبناء على هذا التقرير الحصائي.

•

هصصصذه السصصصتراتيجية تحتصصصاج إلصصصى رأس مصصصال كصصصبير نوعصصصاا ،حيصصصث تعتمصصصد علصصصى الكصصصثير مصصصن
التجصصارم ب والختبصصارات حصصتى تصصصل إلصصى صصصيغة مردبحصصة للعلن ،تبصصدأ معهصصا عجلصصة الردبصصح
في الدوران.

•

هناك من يعتمدون على الكودبونصات المجانيصة )المقدمصة مصن جوجصل وفيصس دبصوك( لترويصج
مثصصل هصذه العصصروض .فضصص ا
ل عصصن أنهصصا مخالفصصة فصصي السصصاس ،ل أنصصصح دبالعتمصصاد عليهصصا علصصى
الطلق .اجعل لك ميزانية محصددة ،تتحصرك فصصي حصدودها ،أفضصل مصن مغصامرة قصد تخسصر
معها رأس مالك دبأكمله )عن تجردبة شخصية لي وللمقردبين(.

 .٣إنشاء محتوى رقمي متخصص عالي الجودة.
هذا النموذج من الردبصصح يناسصصب الناشصصرين والمصصدونين الصذين يسصصتهدفون أدبسصصط طصصرق التهيئصصة
وتحقيق العوائد من خلق المحتوى الرقمي المتخصص .Monetization
كل ما هو مطلصصوم ب منصك فعلصه هصصو أن يكصون لصديك موقصع/مدونصة تسصصتهدف اهتمامصات جمهصصور
معيصصصصصن  ، Nicheثصصصصصم تشصصصصصترك فصصصصصي أحصصصصصد البرامصصصصصج العلنيصصصصصة ،أو تصصصصصبيع مسصصصصصاحات إعلنيصصصصصة علصصصصصى
موقعك/مدونتك ،لتبدأ عجلة الردباح في الدوران.
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تأجير مساحة إعلنية فارغة على مدونتك هو الساس فصصي الردبصصح مصصن عوائصصد العلنصصات فصصي
المدونة ،ولكن هناك كذلك البرامج العلنية الجاهزة التي تنوم ب عنصصك فصصي مسصصألة إدارة العلنصصات
دبصصصفة عامصصة ،مثصصل إيجصصاد المعلنيصصن ،واختيصصار العلن المناسصصب ،تحصصصيل النقصصود ،توريصصدها إليصصك،
التعامل مع المخالفين … إلخ.

هنصصصاك عصصصدة نمصصصاذج مشصصصهورة للبرامصصصج العلنيصصصة المتكاملصصصة ،مثصصصل جوجصصصل أدسصصصنس Google
 ،Adsenseإعلنات حسوم ب ،وقريباا إعلنات فيس دبوك عن طريق منصة أطلس.
قصصد يكصصون النمصصوذج المفضصصل لصصك هصصو إدارة
مسألة العلنات دبنفسصصك لنصصك فصصي هصذه الحالصصة
تحصصصل علصصى  %١00مصصن اليصصرادات ،وأنصصت الصصذي
تضع شصروطك ،لكصن دبصالطبع الشصبكات العلنيصة
تصصوفر عنصصك عنصصاء البحصصث عصصن معلنيصصن مباشصصرين
وتخصصصصصصصيص فريصصصصصصق مبيعصصصصصصات للتواصصصصصصصل مصصصصصصع
المعلنين وتشتيت جهودك في إدارة حملتهم العلنية وتحسين نتائجها وفي إجراءات التركيب
واسصصتلم الصصدفعات الماليصصة وغيرهصصا مصصن المصصور الصصتي تتحملهصصا عنصصك البرامصصج العلنيصصة دبشصصكل كامصصل
وتجعلك تركز جهودك فقط على إنشاء محتوى متخصص عالي الجصصودة .شخصصصياا مصصا زلصصت أفضصصل
العتماد على أحد البرامج العلنية المذكورة آنفاا.
ي
القرم ب دبالنسبة لي هو "متجر إعلنات حسصصوم ب" مصصن حيصصث الدارة والتكلفصصة ،فهصصو يصصوفر علصص م
عنصاء البحصث عصن المعلنيصن عصن طريصق تصصفح الصوفرة الصتي يق دمها المتجصر ،واختيصار النسصب فيمصا
دبينها للعمل عليه ،طبقاا لمحتوى مدونتي ،وطبيعة الزوار القادمين إليها.
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فكرة الشبكات العلنية دباختصار أنك تشترك فصصي أحصصدها ،ومصصن لوحصصة التحكصصم فصصي حسصصادبك،
تختار أحجام العلنات ،وتأخذ كود هذا العلن لتضعه في مصصدونتك .تردبصصح عصصن كصصل نقصصرة حقيقصصة
لصصزوار مصصدونتك أو موقعصصك علصصى العلنصصات المسصصتهدفة الصصتي تعرضصصها هصصذه الشصصبكات علصصى موقعصصك
علصصى حسصصب نوعيصصة الصصزوار واهتمامصصاتهم ودرجصصة تنافسصصية المعلنيصصن علصصى هصصذا الجمهصصور ومصصا حصصدده
المعلن عند إنشاء حملته كتكلفة لكل نقرة.
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على سبيل المثال:
)زيصصد( يمتلصصك متجصصر اا لصصبيع العطصصور ،قصصام دبعمصصل حملصصة إعلنيصصة دبصصالنقرة لصصدى إعلنصصات حسصصوم ب،
ووضع إعلنصصا يسصصتهدف فيصصه دول الخليصصج مثل وحصدد سصصعر النقصصرة م ب  0.١0ج اسصصترليني واسصصتهدف
تصنيف الصحة والترفيه دبميزانيصة  ٥00ج اسصترليني ،سصتبدأ حملتصه وتظهصر إعلنصاته علصى م دونتك
أو موقعك الذي يتحدث عن العطور للزوار من السعودية وستردبح أنت على كل نقرة لزائر حقيقي
مستهدف لهذا العلن.
حسب التقنيات التي تستخدمها شبكة إعلنات حسوم ب في توزيع العلنات علصصى الناشصصرين
طبق اا لطبيعة المحتوى وتخصصه والكلمات المفتاحية وعدة عوامل أخ رى تقنيصة ،تصم اكتشصاف أن
مدونتك التي تتحصدث فيهصا عصن تجردبتصك فصي اسصصتخدام أشصهر أنصواع العطصور ،هصي المكصان النسصب
لوضع هذا العلن ،وأنت دبالطبع مشترك في دبرنامج إعلنات حسوم ب.
الن ،كلما نقر أحد زوار مدونتك على ذلك العلن يستفيد  3أطراف:
•

المعلن )زيد(:

•

الناشر )أنت(:

•

الوسيط )إعلنات حسوب(:

يحصل على الزائر الذي يريده والذي من أجله دفع  0.١0جنيه استرليني.

تحصل على النصيب الكبر من مبلغ الص  0.١0جنيه استرليني.

تحصل على النسبة التي تكافئ إدارتها للعلن والبرنامج العلني الخاص دبالعميل.

هي صفقة رادبحة لجميع الطراف ،ومن مصلحة جميع الطراف أل يحدث تلعصصب مصصن أي طصصرف
من الثلثة.
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فل يجصصب علصصى المعلصصن أن يعلصصن عصصن أشصصياء وهميصصة أو مضصصرة حصصتى ل يضصصر الزائصصر .ول يجصصب
على الناشر أن يدفع زواره للنقر على العلن دبدون حاجة فعلية لذلك ،ويجب على إدارة إعلنصصات
حسوم ب أن تراقب جميع الطراف وتساعد كل طصرف علصى أخ ذ مصا يريصده مصن ه ذه العمليصة دبشصكل
شرعي.

★

من واقع خبرتي في التعامل مع إعلنات حسوم ب فصصإن سصصعر النقصصرة غالبصصاا مصصا يكصصون
مرتفعاا للعلنات التي تستهدف دول الخليج )مثل الكويت ،المارات ،السصصعودية،
قطر ،عمصان ،البحريصن( لمصا يمثلصه السصوق الخليجصي كسصوق تنافسصي مسصصتهدف مصن
أغلب أصحام ب العمال .دبينما يكون سعر النقرة منخفضاا للعلنات التي تستهدف
شمال أفريقيا ،مثل مصر والجزائر وليبيا والمغرم ب.
هصصذا دبصصالطبع يلقصصي الضصصوء علصصى أهميصصة اسصصتهداف المواضصصيع الصصتي تهصصم الصصدول الصصتي

يكون فيها سصعر النقصرة فصي الحملصة العلنيصصة مرتفعصاا .أمصصا الصصدول الصتي يكصون فيهصصا
سصعر النقصرة فصي الحملصة العلنيصصة منخفضصصاا ،فتيفضصل أن يكصون لهصا حجصم أكصبر مصصن
الصزوار ،لتحقيصق دخصل جيصد ،كمصا يجصدر الشصارة أن خلصق محتصوى متخصصص عصالي

الجصصصودة يختلصصصف أيضصصصا فصصصي تحقيصصصق العوائصصصد تمامصصصا عصصصن المحتصصصوى العصصصام والصصصذي ل

يتنافس على استهدافه معلنين أكثر.
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الردبح دبهذه الطريقصة يتطلصب عصدة شصروط أساسصصية فصي المدونصة/الموقصع الصذي ستضصع دبصصه تلصك
العلنات ،يجب توافرها حتى تحقق دخل معقول:
•

اللتزام بسياسات البرنامج العلني:
أيصص اا كصصان البرنامصصج العلنصصي الصصذي ستشصصترك فيصصه ،اقصصرأ السياسصصات جيصصداا ،والصصتزم دبهصصا دبقصصدر
المسصصصتطاع .لقصصصد عانينصصصا أشصصصد المعانصصصاة لحسصصصادبات كصصصانت تحتصصصوي علصصصى أرقصصصام كصصصبيرة مصصصن
اليرادات ،وتم إغلقها من قبل شركات كجوجل أدسنس ،دبسبب خطأ غير مقصصصود .أحصد
ت
أصصصدقائي أغلصصق حسصصادبه ودبصصه  ،$8,٥00والخصصر كصصان دبصصه  ،$40,000وأخصصبرني أحصصدهم عصصن آخصصر
ت
وصل رصيد حسادبه إلى  $١٢0,000وأغلق أيضاا!

•

حجم زوار مرتفع:
هناك معدل للنقر اسمه  CTRأو  ،Click Through Rateوهذا المعدل عادة ما ينحصر
دبيصصن  ،%8-١وقصصد يزيصصد عصصن  %8فصصي دبعصصض الحيصصان النصصادرة .فبصصافتراض أن متوسصصط سصصعر
النقصصرة  ١0سصصنت لكصصل زائصصر ،سصصتجد أنصصك تردبصصح مصصن كصصل  ١00زائصصر علصصى القصصل  ١0سصصنت ،وعلصصى
الكصصثر  80سصصنت .لصصذلك فصصإن الشصصرط الساسصصي لهصصذه الطريقصصة أن يكصصون لصصديك حجصصم زوار
مرتفع .فكل  ١000زائر تردبح من ورائهم نحو  $8-١وهذا المعدل متغير حسصصب سصصعر النقصصرة،
ولكصصن دبمصصا أنصصك ل تسصصتطيع التحكصصم فصصي سصصعر النقصصر ،قصصم دبصصالتحكم فصصي الشصصريحة النوعيصصة
للزوار )أي يكون الزائر مهتم اا دبما تقدم كمصا سنوضصصح الن( وفصي نفصس الصصوقت يكصون عصدد
الزوار كبيراا.
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اللتزام بشريحة محددة:
المحتوى العام يجلب زائراا عامماا ،والمحتوى المتخصص يجلب زائصصراا متخصصصصاا .والمعلصصن
العصصصام يصصصدفع أقصصصل القليصصصل مصصصن المصصصال فصصصي سصصصعر النقصصصرة لنصصصه يريصصصد كممصصصاا كصصصبيراا مصصصن الصصصزوار
لموقعه /للعمل الخاص دبه ،دبينما المعلن المتخصص الذي لديه نوعية محددة مصن العمصصال،
يدفع الكثير من المال في سعر النقرة لنه يريد زائراا متخصصاا .المعلن الع ام ،مث ل موقصع
إخباري .المعلن المتخصص مثل موقع لبيع المجوهرات في السعودية .دبالطبع أنا ل أدعصصو
إلصصى طريقصصة عصصن أخصصرى ،ولكنصصي أوضصصح الفصصارق دبيصصن الطريقصصتين ،ولتخصصتر أنصصت مصصا يناسصصبك
منهما.

•

اللتزام في كتابة الكثير من المحتوى:
ل يكفي فقط كتادبة الكثير من المحتوى ،ولكن اللصصتزام دبكتصصادبته علصصى نحصصو منتظصصم كصذلك.
مصصن يريصصد أن يردبصصح مصصن العلنصصات يجصصب أن تكصصون مصصدونته دائمصصاا مزدحمصصة دبصصالزوار ،وهصصذا
الزدحصام لصصن يصصأتي إل عصصن طريصصق تجديصصد المدونصصة الصدائم دبصصالمحتوى المتغيصصر الصصذي يغطصي
موضوعاتها.

★

في مسألة جلب الزوار إلى موقعك ،ل تعتمد على مصدر واحد فقط لجلب الزوار.
فمن يعتمصد علصى جوجصل وحصدها ،قصد يصأتي تحصديث واحصد فقصط يصدمر جهصدك فصي

 ،SEOوتيخفصصصي موقعصصصك تمامصصص اا مصصصن نتائصصصج البحصصصث .يقصصصول سصصصتيف دبافلينصصصا المصصصدون
والكصصاتب فصصي مجصصال التنميصصة الذاتيصصة "أنصصا مقتنصصع دبأهميصصة جوجصصل كمصصصدر لجلصصب

الصصزوار ،ولكصصن أنصصا ضصصد العتمصصاد عليصصه دبصصصورة كاملصصة .نسصصبة الصصزوار الصصتي تصصأتي إلصصى

موقعي من جوجل تتقدر دبنحو  %١.٥من إجمالي حجم الزوار الشهري".
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 .4إنشاء موقع اشتراكات.
موقصصع الشصصتراكات  Membership Siteهصصو منطقصصة فصصي
الموقصصع غيصصر مسصصموح دبالصصدخول إليهصصا إل مصصن خلل اسصصم مسصصتخدم
 ،Usernameوكلمة م رور  ،Passwordوتيسصمح دبال دخول إليهصا
دبعد سداد اشتراك شهري محدد.
مواقع الشتراكات فصي صصورتها الكلسصيكية أشصصبه دبالشصصتراك فصي مجلصة أسصبوعية أو شصهرية
يتم إرسال العدد الشهري الخاص دبها إليك دبعد سداد الشتراك السنوي ،غير أنها في صورة رقمية.
على سصصبيل المثصصال ،منتصدى المحصاردبين  Warriors Forumيعتصصبر موقصع اشصصتراكات ضصخم،
يضم حتى لحظة كتادبة هذه السطور أكثر من  870,000عضو.
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فالفكرة منتشرة دبشكل كبير في السوق الغردبي على النصصترنت ،وقصصام دبهصصا مصدونون مشصصهورون
مثصصصل داريصصصن روس  Daren Rowseصصصصاحب المدونصصصة المشصصصهورة  ،Probloggerويقصصصدم فيهصصصا
نصصصائح مجانيصصة احترافيصصة لحصصتراف التصصدوين فصصي وقصصت قصصصير ،غيصصر العديصصد مصصن الفصصرص الخصصرى.
كصذلك مصارك أوسصصتن  Mark Austinقصام دبإنشصاء موقصع يصصبيع فيصه المنتجصات الرقميصة الخاليصة مصن
حقوق الملكية  PLRوالتي تستطيع استغللها دبالكيفية التي تروق لك.
فصصي حصصدود علمصصي لصصم يلجصصأ إلصصى هصصذه الفكصصرة سصصوى عصصدد محصصدود مصصن المصصدونين فصصي الصصوطن
العردبي ،مثل محمد عبد التوام ب ،ورياض سامر ،وعلى الرغم من القيمة العاليصصة الصصتي يقصصدمونها فصصي
مواقع اشتراكاتهم ،لم تحظ الفكرة دبقبول لدى المجتمعات العردبية.
ردبما دبسبب الطريقة التي تقدمت دبها ،أو دبسبب كصصثرة سصصرقات حقصصوق الملكيصصة ،أو لعصصدم تفاعصصل
العضصاء واسصصتيعادبهم لمسصصألة دفصع اشصصتراك شصصهري لجصل الشصصتراك فصصي موقصع مصا ،أيصاا كصانت نوعيصة
المحتوى الذي يقدمه هذا الموقع.
النهج نفسه الذي اتبعه محمد عبد التوام ب ورياض سامر كان نسخة طبق الصل من النمصصاذج
الغردبية .أي أنه قائم على حسن النية ،واحترام الخرين لحقصصوق الملكيصصة ،وهصصذا الفكصصر ل نجصصده فصصي
مجتمعاتنا العردبية للسف )لماذا تدفع النقود في شيء تستطيع جلبه دبالمجان(.
لقصصد كصصان أكصصثر مصصن نصصصف المحتصصوى فصصي الموقصصع قادبصصل للتحميصصل ،ونصصصوص الموقصصع كافصصة قادبلصصة
للنسخ ،فأين أبسط أشكال الحماية في محتوى بهذا الشكل؟
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علصصصى الرغصصصم مصصصن تواجصصصد الكصصصثير مصصصن المنصصصصات الصصصتي تصصصدعم حمايصصصة المحتصصصوى الخصصصاص دبموقصصصع
الشتراكات  -مثل وورددبريس على سبيل المثال -إل أن المفهوم الذي أقصصصده هصصو الجصصراء التحصصايلي،
الذي يلغي فكرة سرقة المحتوى من الساس.
إذا أردت إنشصصاء محتصصوى حصصصري تقصصدمه فصصي سصصوق مصصا دبمقادبصصل ،فيجصصب عليصصك حينهصصا اللصصتزام
دبعدة عناصر:

.١

القيمة المرتفعة :أن يكون المحتوى الذي تقدمه حصرمياا وعالي القيمة وغير متوفر على
النترنت دبالمجان ،ومن ثم تزيل نزعات الشك والتردد لدى أي عميل مرتقب.

 .٢حماييية قوييية :معصصدومي الضصصمير فصصي حياتنصصا وجصصدوا متنفسصصاا لهصصم علصصى النصصترنت ،حيصصث
يمكنهم سرقة محتويات غيرهم ،ونشصرها دبالمجصان علصى النصترنت دبصدون أن يعرفهصم أحصد
أو أن يتعرضوا للعقام ب .إذا فكصرت فصصي العتمصصاد علصصى حسصن النيصة ،ورفعصصة الخلصصق ،فعملصك
مآله -يقين اا -إلى الفشل .يجب أن توفر حماية واقعية قوية للمحتوى الذي تقدم.
 .3دراسيية السييوق بشييكل جيييد :هصصل يمكصصن دبالفعصصل تقصصديم هصصذه النوعيصصة مصصن المحتصصوى لهصصذه
النوعية من الجمهور دبهذا الشكل مصن العمصصال؟ مصا طبيعصصة هصذا الجمهصور؟ مصا هصو مسصتواه
الثقافي والجتماعي والقتصادي؟ ما هي ثقافته العامة؟ هذه السئلة دبحاجة إلى إجادبة
قبل أن تشرع في دبيصع خ دمات موقصع اشصتراكات إلصى شصريحة معينصة م ن العملء .دراسصة
عملئك ليست اختياراا في أي عمل على النترنت.
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مصصصن حيصصصث التنفيصصصذ ل توجصصصد أي عقبصصصات تقنيصصصة ،فصصصالمر فصصصي مجملصصصه متعلصصصق دبمسصصصألة الصصصدفع
وتحصصصيل الشصصتراكات مصصن المسصصتخدمين ،فلسصصت إذ اا فصصي حاجصصة إلصصى السصصتعانة دبأحصصد المطصصورين،
أو السصصباحة فصصي دبحصصور إضصصافات وورددبريصصس  ،Wordpress Pluginsفقصصد وفصصرت منصصصة أسصصناد
واجهصصصة دبرمجيصصصة للمطصصصورين لكصصصل مصصصن لصصصه منتصصصج رقمصصصي يحتصصصاج دفصصصع قيمتصصصه دبشصصصكل دوري متكصصصرر
 ،Recurringوليس مرة واحدة  One Time Paymentكالكتب اللكترونية .eBooks
الن ،كيف يمكنك إنشصاء موقصع اشصتراكات والسصتفادة منصه دون أن تيسصرق محتصواه؟ الفكصار
التاليصصة لموقصصع الشصصتراكات سصصتكون أفكصصار مبدئيصصة تقصصوم أنصصت دبصصصقلها وتطويرهصصا حصصتى تكصصون علصصى
الوجه الكمل لبدء مشروعك:

.1

الشتراك في الموقع شرط للشراء:
ردبمصصا تتنشصصئ منتجصص اا مرتفصصع الجصصودة ،ولكنصصك ترغصصب فصصي أن تسصصتفيد مصصن دبنصصاء مجتمصصع مصصن
العملء المسصصتهدفين الصصذين يمكنهصصم اسصصتخدام دبطاقصصة ائتمصصانهم والسصصتثمار فصصي مصصا تقصصدم
لهصصم مصصن عصصروض ومنتجصصات .ولكصصن العملء دبطبعهصصم يشصصعرون دبصصالتردد حيصصال دفصصع اشصصتراك
شهري منتظم لجل الطلع على دبعض المحتوى فقط.
هصصصم فصصصي الغصصصالب تيفضصصصلون الصصصدفع مصصصرة واحصصصدة  .One Time Paymentلصصصذلك يمكنصصصك
تشصصصصصصجيعهم علصصصصصصى الشصصصصصصتراك لمصصصصصصدة  3أو  6شصصصصصصهور دبالمجصصصصصصان نظيصصصصصصر شصصصصصصرائهم منتجصصصصصصك
الرقمصصي /كتادبصصك اللكصصتروني .دبصصل تسصصتطيع عصصرض منتجصصك دبالمجصصان نظيصصر الشصصتراك لمصصدة 6
شهور على سبيل المثال ،أو أن تجعل مبلغ الشتراك الشهري لمدة  6شهور أكبر قليلا مصصن
سعر المنتج ،وتعرض عليهم مميزات منطقة العضاء وتغريهم دبها.
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وغالباا ما يكون القرار في صالح الشتراك دبد ا
ل من شراء الكتام ب اللكصصتروني والنصصصراف.
وحينمصصا تيقصصارم ب اشصصتراكهم علصصى النتهصصاء ،قصصم دبإنشصصاء عصصرض جديصصد مغصصةر تقنعهصصم دبصصه علصصى
البقاء ،والتجديد ل  6شهور أخرى ،وهكذا.
 .2المنتج على شكل أجزاء:
لماذا توجب على نفسك دبيع منتجك الرقمي مرة واحدة؟ إذا كان المنتصج كتادبصاا إلكترونيصصاا
تسصصتطيع تجزئتصصه إلصصى عصصدة أجصصزاء علصصى مصصدار  6شصصهور أو عصصام كامصصل ،يلصصتزم معصصك فيهصصا
العضصصو دبصصدفع الشصصتراكات كصصي يحصصصل علصصى كصل جصصزء مصن الكتصصام ب ،أو البرنامصصج التصصدريبي.
وهذا المر مفيد للغاية في حالة ما إذا كان الكتام ب اللكتروني يحتوي على مصصادة عمليصصة،
أو دبمعنى أصح أن يكون محتوى تدريبياا.
كصصذلك تجزئصصة المنتصصصج علصصى عصصدة شصصهور ،تعطيصصك الفرصصصة لمراجعتصصصه دباسصصصتمرار ومراقبصصة
التحديثات التي تطرأ عليه ،حتى يمكنك صقل وتنقيح محتوى كل جزء ،وهصصذا دبالتأكيصصد
سيرفع من قيمصة منتجصصك ،حيصث سصصيكون فصصي هصذه الحالصة يحتصصوي علصى أحصصدث التقنيصات
والساليب المستخدمة في الصناعة التي اخترت أن تصنع لها موقع اشتراكات ،دبصصدلا مصصن
العودة إلى التعديل في الكتام ب اللكتروني ،وإعادة إصداره.
 .3الموقع عبارة عن سلسلة من المحاضرات:
كافة النواع السصادبقة مصن المحتصوى يمكصن دبطريقصصة أو دبصأخرى نسصصخها ،ونقلهصصا إلصى أطصراف
أخصصرى غيصصر مشصصتركة فصصي الموقصصع ،ودبالتصصالي تصصدمر حقصصوق الملكيصصة الخاصصصة دبصصك .فهصصل مصصن
وسيلة تحفظ حقوقي دبشكل عملي دبعيداا عن اللجوء إلى القضاء؟
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دبالتأكيد ،تستطيع إلغاء فكرة أن يكون المحتوى مرئمياا أو مسموعاا دبأي صورة من الصصصور.
تسصصتطيع عمصل موقصصع العضصصوية خاصصصتك ،مجموعصصة مصن الصصدروس الحيصصة الصصتي تلقيهصصا أنصصت
دبنفسك في أوقات معينة ،يتواجد فيها الزوار معك ،ويتفاعلوا مع ما تقدم.
أي أن المشترك سيبدو وكصصأنه قصصد قصام دبالشصصتراك لجصل حضصصور دورة تدريبيصة ،ولكصن دبصصدلا
مصن الضصطرار إلصى المغصادرة للوصصول إلصى مكصان عصرض الصدورة ،سصيكون المكصان والميع اد
علصصى النصصترنت .الفكصصرة أشصصبه دبعمصصل مصصؤتمر ويصصب  Webinarلمصصن يقصصوم دبصصدفع الشصصتراك،
ومن ثم دخول منطقة العضاء.
ودبالمناسصصبة ،دبرامصصج المحاكصصاة لمصصؤتمرات الصصويب كصصثيرة ومنتشصصرة علصصى النصصترنت ،أي أنصصك
لسصصصت فصصصي حاجصصصة إل إلصصصى أن تقصصصوم دبتسصصصجيل المحاضصصصرات ،ودبرنامصصصج المحاكصصصاة سصصصيقوم
دبعرضها للمشترك دبشكل تلقائي وآلي يشعر معه المشصترك وكصأنه جصالس دبيصن جمهصور كصصبير
من الناس ،دبينما قد يكون هو الوحيد الذي يأخذ المحاضرة في هذا التوقيت.

هذه  3وسائل ،أرى أنها تحفصظ المحتصوى الخصاص دبموقصع الشصتراكات Membership Site
مصصن السصصرقة ،ومجصصال الدبصصداع هنصصا مفتصصوح ،أهصصم شصصيء أن تصصصل إلصصى هصصدفك ،ويصصصبح لصصديك مصصصدر
متجدد من الدخل الشهري.
الشصصرط الرئيسصصي لنجصصاح الوسصصائل السصصادبقة هصصو أن يكصصون موقعصصك متجصصمدداا دبصصالمحتوى الشصصيق
القيم الذي يفيد العضاء دبحق ،وأن تحافظ على هذه السمة دباستمرار.
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 .٥عالم الخدمات المصغرة "خمسات".
لفظة " خدمات المصغرة" في الساس غريبة على الويب العردبي ،ومنبعها الرئيسي هو شركة
حسوم ب صاحبة موقع خمسات .Khamsat

تحدثنا عن موقع خمسصصات مصن قبصصل ،ولصصن نعيصصد مصا ذكرنصصاه دبصصأعلى .النصصصائح العامصصة للسصصتفادة
مصن موقصصع مثصل ه ذا تتلخصص فصي أن تقصوم دباختيصار خدمصة متميصزة مطلودبصة ،دبسصعر جيصد ،واللصتزام
دبالوقت المحدد لتنفيذ هذه الخدمة.
موقع خمسات موقع مفتوح ل يلزمك دبصأي قيصود تصصنيفية ،دبصل يمكنصك أنصت نفسصك إنشصاء تصصنيف
جديد ،إذا توجد دبالفعل أنه مطلوم ب لدى شريحة عريضة من الناس.
موقع خمسات دبالنسبة ل ي يعتصصبر موقعصاا شصديد الصثراء ،حينمصا أتجصمول فيصصه ،أشصعر وكصأنني قصد
دخلت متجراا ضخم اا ،أتمنى شراء أكبر كم من السلع والمنتجات منه.
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في خمسات أجد العديد من الخدمات التي يسصصيل لهصصا اللعصام ب ،دبصصل أجصد حصتى خصصدمات رائعصة،
ولكن ليس لها استخدام حالي دبالنسبة لي ،فأقوم دبإضافتها إلى المفضلة.
دبرمجيات الموقع تتبع تفضيلتك ،وما تقوم دبتصفحه ،وتختار لصصك خصصدمات متشصصادبهة مميصصزة،
تقوم دبإرسال تفاصيلها لك عبر البريصد اللكصتروني .السصصتفادة مصن موقصع مث ل خمسصات تنقسصم إلصى
وجهين:
•

مشتري :من يطلب الخدمة.

•

بائع :من يقوم دبتقديم الخدمة.

الموقصصع شصصديد المرونصصة فصصي هصصذا الشصصأن ،فل تيلزمصصك أن تكصصون دبائعصصاا علصصى الصصدوام ،أو العكصصس.
فبحسام ب واحد تستطيع البيع وردبح النقود في حسادبك ،والشراء دبنفس النقود المتصصوافرة فصصي هصصذا
الحسام ب) .دبالمناسبة ،هذه الميزة متوافرة كذلك في موقع مستقل(
حينما يصل رصيدك إلى الحصد الدنصى للسصحب  ،$١0يمكنصك طلصب سصحب رصصيدك دبعصد مصرور ١4
يوماا والتي تتم مثصل فصترة لتعليصق الرصصيد وضصمان عصدم وجصود أي مشصكلت خلل تلصك الفصترة وض مان
سلمة العمليات المالية ،ثم تقوم دبسحب تلك النقود على الفصور ،عصصبر دبصاي دبصال  ،PayPalأو كصاش يصو
.CashU
تسصصتطيع إضصصافة مصصا شصصئت مصصن الخصصدمات ،والتعصصديل فيهصصا فصصي أي وقصصت .تسصصتطيع كصصذلك تحديصصد
السعر الملئم للخدمة .دبالطبع السعر الرئيسي لي خدمة هو  ،$٥ولكصصن دبميصصزة الخصصدمات المطصصورة -كمصصا
ذكرنا من قبل -يتضاعف سصعر الخدمصصة دبنصااء علصى تفضصيلت العميصل )قصد تكصون تبكيصر ميعصاد التسصليم،
مواصفات الخدمة … إلخ( يأخذ الموقع  %٢0نظير إدارة هذا النشاط ،وتحظى أنت دبص .%80
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دبصصصصل إن دبعصصصصض الخصصصصبراء فصصصصي دبيصصصصع الخصصصصدمات علصصصصى
خمسات -محمد الحسامي -قد قام دبإنشاء مدونصصة خاصصصة
تغطصصصي هصصصذا الموضصصصوع دبالتحديصصصد ،وتحمصصل نفصصصس السصصصم،
يتحصصدث فيهصصا عصصن هصصذا الموضصصوع دباستفاضصصة ،دبصصل وأنشصصأ
كتادبصصصاا مجانيصصصاا دبعنصصصوان "أسصصصرار وخفايصصصا جنصصصي الردبصصصح فصصصي
خمسات" ،يعتبر دليلا طميباا لمن يريصصد البصصدء مصصع خمسصصات،
وردبح المال دبأدبسط المكانيات المتاحة.

مرة أخرى ،المكانيصصات الصصتي تتيحهصصا النصصترنت العردبيصصة الن أصصصبحت هائلصصة وأكصصبر دبكصصثير عمصصا
كصصانت قبصصل  ٥سصصنوات فقصصط مصصن الن .والفصصرص الصصتي تتعصصرض علصصى المسصصتخدم العردبصصي ليحقصصق دخلا
لئقصص اا مصصن العمصصل دبصصالمنزل ،غيصصر محصصدودة ،وسصصترى أن الكصصثير مصصن الفكصصار المقدمصصة فصصي الكتصصام ب الصصذي
كتبصصه محمصصد الحسصصامي ،ل تحتصصاج إلصصى أي إمكانيصصات اسصصتثنائية خاصصصة .دبصصل يمكصصن للشصصخص العصصادي
التيان دبها وردبما دبما هو أفضل.
دبل إن هناك الكثير من قصص النجاح التي دبرزت على موقع خمسات ،أثبت أصحادبها أنصصه مصن
الممكن أن يحققوا دخلا تمناسباا للغاية من دبيع خدماتهم المصمغرة على الموقع ،سأذكر تالياا دبعضهم
على سبيل المثال ل الحصر.
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قصة نجاح :رحاب فرحات  -تونس.
تبدأ رحام ب -ذات العشرين ردبيع اا -دبرواية قصتها دبشكل مملوء دبالقوة والحماس قائلة:

”

اسصصصمي رحصصصام ب فرحصصصات ٢0 ،سصصصنة ،مصصصصممة جرافيصصصك تونسصصصية ،اشصصصتغل فريلنسصصصر

 Freelancerعلى منصة خمسات للعمال الحرة .طموحي وشصصغفي فصصي أن أعمصصل

على النترنت جعلني أرفض الستسلم حتى أجد ما أدبحث عنه.

دبدأت رحام ب رحلتها من العمل في المنزل عن طريق النترنت ،دبكتادبصصة جملصصة البحصصث الشصصهيرة
"كيييف أربييح مييال حقيقييي ميين النييترنت" ،ولكنهصصا -للسصصف -وقعصصت ضصصحية عمليصصات النصصصب الصصتي
تحدثنا عنها سادبقاا في قسم "أكاذيب الردبح من النترنت" ولكنها لم تستسلم.
قادها قدرها إلى إعلن دبسيط في أحصصد المصصدونات يتحصصدث عصصن موقصصع خمسصصات ،ولنهصصا تهصصوى
التصصصصميم ،وتعمصصصل فيصصصه دبشصصصكل جيصصصد ،فقصصصد قصصصامت دبالشصصصتراك فصصصي خمسصصصات ،وعرضصصصت خصصصدماتها
التصميمية ،وانتظرت.
دبعد  ١٢يوم اا دبالتحديد وصلها طلبين من طلبات التصميم ،في البداية امصصتزجت لصصديها مشصصاعر
الفرحة دبالرتباك والخوف ،فقصد حصانت لحظصة المواجهصة ،ولكنهصصا كصانت دبحصصق علصصى قصدر المسصؤولية،
فصصأنهت الطلصصبين فصصي نفصصس اليصصوم علصصى أكمصصل وجصصه ،واسصصصتقبلت أول تقييميصصن إيجصصادبيين ،وكصصانت
فرحتها ل توصف.
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حينما جاء يونيو  ٢0١3كان هذا هو ميعاد أول تحويل نقدي لها مصصن عملهصصا فصصي خمسصصات ،هنصصا
تحولت الحلم إلى حقيقة .تقول رحام ب عن هذه اللحظات:
»أحسست أنه قد أصبح لي عمل وراتب مستقر .وذلك اليوم كان اليوم المعجزة الذي طالما حلمصصت
دبتحقيقه ،وها هو قد تح مقق مع خمسات :ردبصصح مصال حقيقصي مصن النصترنت ،وليصس فقصصط أرقامصصاا علصى
الشاشة أو سرام ب يدور في عالمي«

أما عن الستراتيجية التي اتخذتها في عملها فتقول:
»ا متبعت اسصتراتيجية خاصصصة لحقصصق أردبصصاح أكصصثر مصن خصدماتي ،وهصي إرضصصاء ضصصميري دبإتقصان العمصل،
والحفصصاظ علصصى عملئصصي وإرضصصاؤهم دبأقصصصى مصصا أسصصتطيع ،وهصصذا مصصا جعصصل كصصل شصصخص يتعامصصل معصصي
يعود للطلب مرة أخرى وهذا فختر لي«

أمصصا عصصن أكصصثر لحظاتهصصا سصصعادة فهمصصا موقفصصان ،الول :حينمصصا تمكنصصت مصصن شصصراء هصصاتف Samsung
 Galaxy S4مصن أردباحهصصا فقصط علصصى خمسصصات .الثيياني :حينمصصا وجصدت اسصمها مسصصجلا فصصي تدوينصصة
تحوي قائمة فتيات وسيدات ناجحات في خمسات.
في نهاية قصتها القصيرة الممتعة تقول رحام ب:
»اليوم  ، ٢0١٥خمسات أصبح هصو رفيقصي ،ومقصر عملصي ،والمكصان الصذي أمصارس فيصه هوايصتي .ه و أول
موقع افتحه عندما أفتح حاسودبي لنه أكثر شيء أدخل الفرحة والسصرور إلصى قلصبي وحقصق إحصدى
أمنياتي .غير مجصصرى حيصاتي وأدخلنصي فصي عصالم العمصل الحصر الصذي ل م أعرفصه إل عصن طريقهصا .أشصكر
خمسات على كل ما قدمته لي .وأشكر عائلتي وأصصصدقائي وعملئصصي وكصصل مصصن شصصجعني علصصى العمصل
أو تعاملت معه داخل الموقع«
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قصة نجاح :أحمد  - DesertLioonمصر.
كما عرفت رحصام ب خمسصات عصن طريصق المصصادفة ،كصان هذا هو حصال أحمد م ن مص ر .فق د رأى
إعلن خمسات على أحد المواقع ،وضغط على الرادبط ،وقام دبالتسجيل .أحمد متخصص في تعريب
القوالب والستايلت لسكردبتات مختلفة على الويب ،مثل وورددبريس على سبيل المثال ل الحصر.
وحينما دخل إلى سوق خمسات ،لم تكن المال عريضة ،فقد كانت المنافسة شصصديدة للغايصصة،
مع دبائعين مخضرمين فاقت مبيعاتهم  3٥0خدمة ،دبينما مبيعصات أحمصد تحمصل ذلصصك الرقصصم المسصصتفز
" صفر"  ،دبالضافة إلى الكثير من التقييمات اليجادبية للمشترين المسادبقين ،والتي تجعل من عمليصصة
اتخاذ القرار لدى المشترين الجدد سهلة ويسيرة ناحية المنافس ،فأمنى له المنافسة؟
تعامصصل أحمصصد مصصع مشصصكلته دبواقعيصصة ،ودبفكصصرة جديصصدة مخالفصصة للواقصصع تمامصصاا .أدرك أحمصصد أن أي
مشتر في العالم يريد تحقيق هذه المعادلة:
احترافية عالية  +سعر رخيص  +سرعة في الداء
الواقع يقول أن هذه المعادلصة مسصتحيلة ،عصادة مصا تكصون العلقصة دبيصن الجصودة والسصعر علقصة
طردية ،فكلما ارتفع السعر ارتفعت الجودة ،وليس من المنطقي دبصصأي حصصال مصصن الحصصوال أن يحصصصل
العميل على جصودة مرتفعصة دبسصصعر منخفصض ،ولكصصن أحمصصد حقصصق هصذه المعادلصة لجصل الحصصول علصصى
التميز ،وحجز مكانه في مقعد المنافسين ،وقد كان.
الن أحمصصصد دبصصصائع مصصصن المسصصصتوى " "٢علصصصى خمسصصصات ،دبلصصصغ عصصصدد خصصصدماته المباعصصصة  ١36١خدمصصصة،
وإجمالي تقييمه من المشترين .%99
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دبصدأ أحمصد المعصروف دباسصم  DesertLioonعملصه علصى موقصع خمس ات كعمصل إضصافي دبجصانب
الدوام الكامل ،ودبعد فترة من الزمن ،توقف عن الدوام الرسمي وتفصرغ تمامصاا لعملصصه علصى خمسصات.
أحمصد الن  -دبجصصانب خمسصات -يعمصل كمسصصتقل متفصرغ فصي مشصاريع ضصصخمة مصع شصركات عرفتصصه عصصن
طريق خمسات ،وكانت خمسات دبداية هذا النجاح.

 .6أن تعمل كمستقل عبر النترنت.
المهنصصصدس والطصصصبيب والعطصصصار والمحاسصصصب والمحصصصامي وخصصصبير الصصصص  HRومسصصصؤولي المبيعصصصات
المخضرمين  ،Sales Personsكل هؤلء يظنون أنه ليس لهم مكان على النترنت.
إليك إذن تجردبتي الشخصية في هذا الشأن ،كنت أعمل مسؤول مبيعات في شركة لتصصميم
المواقصصع ،وخضصصت تجردبصصة شخصصصية دباسصصتخدام موقصصع إجادبصصات جوجصصل فصصي الترويصصج لنفسصصي وجلصصب
عملء مستهدفين للشركة التي أعمل دبها.
كصصصانت تجردبصصصة شصصصيقة ومثمصصصرة إلصصصى أدبعصصصد الحصصصدود ،فقصصصد اسصصصتطعت -دبعصصصد  3شصصصهور مصصصن الجهصصصد
المتواصل -الحصول على صفقات كصانت إيراداتهصصا دبالنسصصبة للشصصركة تسصصاوي  ،$8,٥00ولصم أدبصصذل فيهصصا
ت
تجهداا تيذكر حينما أغلقت  ،Closeفقد كان الجهد المبذول في البداية هصو العامصصل الساسصصي لنجصصاح
هذه الصفقات.
كذلك قمت دبرواية هذه التجردبة لحد عملئي في خدمات التدوين ،وطلب مني حصصق نشصصرها
على اسمه في موقع عالم التقنية.
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وحتى الن مازال يأتيني الكثير من العملء عبر النترنت ،أقوم دبتحويلهم إلصصى أحصصد أصصدقائي
المختص ين فصي المجصال م ن أصصحام ب شصركات التص ميم والبرمجصة ،ليقصوم دبصإدارة الصصفقة نيادبصة عنصي
فقصصد تصصوقفت عصصن نشصصاطي الصصبيعي تمامصص اا للتفصصرغ للعمصصل فصصي مجصصال التسصصويق اللكصصتروني -وأتقاضصصىعمولصصصتي فصصصور أن تتصصصم الصصصصفقة ،كصصصل هصصصذا دبصصصدون مجهصصصود منصصصي ،اللهصصصم إل الشصصصهور الثلثصصصة ا ت
لول الصصصتي
قضيتها في الترويج لنفسي على النترنت ،وما زالت عوائدها تأتيني حتى الن.
إليصصك قصصصة أخصصرى ،إحصصدى قريبصصاتي تصصروي لصصي كيصصف تمكنصصت مصصن معالجصصة شصصعرها مصصع إحصصدى
خصصبيرات العنايصصة دبالشصصعر المصصصريين دبعصصد أن تادبعتهصصا علصصى قناتهصصا المتخصصصصة علصصى اليوتيصصوم ب ،ثصصم
اتصلت دبها ،وزارتها في منزلها ،ووجدت أنها قد خصصت غرفة للعمل فيه )لحصصظ ،فصصي منزلهصصا! أي
أنها ل تملك حتى مح ا
ل لممارسة مهنتها من خلله( وحددت لها الطريقة المثالية للعلج وعالجتها،
وتقاضت أجرها ،أظن أنه كان حوالي  3000جنيه مصري كإجمالي )ما يقرم ب من .($400
مصصن يظصصن أنصصه ل يمكصصن  -دبصصأي وسصصيلة كصصانت -ترويصصج نشصصاطه الخصصاص علصصى النصصترنت ،فهصصو حقصصاا
ل يدرك حجم المكانيات التي توفرها النترنت.
هصصل مصصازال الشصصك يسصصاورك دبشصصأن كصصم الخصصدمات الصصتي يمكنصصك أن تقصصدمها أنصصت فصصي موقصصع مثصصل
خمسات؟ حسن اا ،الق نظرة على تلك الخدمات على موقع خمسات ،ثم اعد التفكير مرة أخرى.
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مثصصصل الخصصصدمات السصصصادبقة وأكصصصثر ،لصصصم يفكصصصر أصصصصحادبها يومصصص اا أنصصصه مصصن الممكصصصن جلصصصب عملء مصصن
النترنت .راقب مؤشرات تلك الخدمات ،وانظر كم من العملء اشترى هذه الخدمصصة ،أو تعامصصل مصصع
هذا البائع ،كما أخبرتك من قبل ،الفرص لمحدودة ،والمكانيات تقريباا لنهائيصة ،فقصط ضصع قصدمك
أنت على أول الطريق ،وسترى عينيك الكثير من الدبوام ب المفتوحة.

★

الخطوة التي قامت دبها حسوم ب حينما أطلقت "منصة مستقل" منصة العمصصل الحصصر
للمستقلين العرم ب ،أضصافت الكصثير والكصثير إلصى كصل مصن يرغصب فصي السصتقلل عصن
الوظيفصصصة اليوميصصصة ،والراتصصصب المحصصصدود ،وفتحصصصت أمصصصامه آفصصصاق العمصصصل الحصصصر دبكصصصل

مميزاته وأردباحه المادية ودبناء السمعة.
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هنصصاك الكصصثير مصصن الخصصدمات عليهصصا طلصصب شصصديد ومصصازال السصصوق
متعطش اا للمزيد منها ،هذه دبعض الخدمات كنمصصاذج لخصصدمات مطلودبصصة،
ثم كيف تجعل خدماتك أكثر تميزاا.
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 .1الترجمة.
الترجمة  Translationهي من أكثر الخدمات المطلودبة على الطلق ،في الواقع ل يتصصوافر
ي ،فصإنه يوجصد
لد م
ي مصدر إحصصائي دقيصصق الن ،ولكصن حسصصب الحصصائيات الخيصصرة الصتي وردت إلصص م
أكثر من  300,000مترجم الن يعملون في مجالت متعددة دبلغات مختلفصة فصي جميصع أنحصاء العصالم،
جميعهم يعمل ،أي أن الترجمة خدمة مطلودبة في حياتنا دبشكل امطرادي.

أما على النترنت فقد زادت أهمية المر ،وزاد معهصا الطلصب علصصى خصدمات المصترجمين .قصصديماا
كانت الشركات متعددة الجنسيات ،تحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد حتى تستطيع فتح فصصرع
لهصصا فصصصي إحصصدى الصصدول .أمصصا مصصع وجصصصود النصصترنت فقصصد أصصصصبحت هصصذه العمليصصصة خطصصصوة فصصي منتهصصصى
البسصصاطة ،تتلخصصص فصصي إنشصصاء موقصصع دبلغصصة البلصصد ،ودبيصصع المنتجصصات/الخصصدمات عصصبر النصصترنت ،وشصصحن
المنتجات عبر طرق الشحن المختلفة.
ودبصالطبع إنشصاء موقصع دبلغصة مختلفصة ،ل يتطلصب كتادبصة المحتصوى الخصاص دبصالموقع فقصط ،وإنمصا
كذلك المحتوى التسصويقي علصى المدونصة ،الشصبكات الجتماعيصة ،القائمصة البريديصة … إلصخ .كصل ه ذا
يتزايد عليه الطلب دبشكل متزايد كل يوم.
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أمييا علييى النييترنت العربييي فييالمر شيييق للغاييية! المحتصصوى النجليصصزي ملصصصيء دبصصالكنوز فصصي
مجالت مختلفة ،يحتاجها المحتوى العردبي ،ويلجأ إليهصصا الكصصثير مصن أصصصحام ب المواقصصع الناشصصئة فصصي
ا
ي دبعصصض أعمصال الترجمصصة لصصالح أحصصد عملئصصي فصصي مجصصال دبعينصصه،
مجالت عدة .شخصيا تعرضت عل م
كان يعتمد فيه علصى أخصذ أفكصصار المحتصوى مصن المواقصصع الجنبيصة ،وترجمتصه إلصى العردبيصصة ،ثصصم إعصادة
صياغته ليصبح مقبولا لدى المستخدم العردبي.
افتصصصح البصصصام ب الن ،وادخصصصل علصصصى خمسصصصات أو مسصصصتقل ،وقصصصم دبعصصصرض خصصصدماتك علصصصى عملء
المستقبل ،وادبدأ في جني الردباح.

 .٢إدارة حسابات الشبكات الجتماعية.
إدارة حسصصصصادبات الشصصصصبكات الجتماعيصصصصصة
 Social Media Managementهصصصصصصي
واحدة من أدبسط المهن على النترنت ،والتي
ل تتطلصصصصب منصصصصك أكصصصصثر مصصصصن اللباقصصصصة ،وضصصصصبط
النفس ،وحسن التصرف.

معظصصصم الشصصصركات الن أدركصصصت قصصصوة الشصصصبكات الجتماعيصصصة فصصصي التسصصصويق ،وأهميصصصة أن يكصصصون
للشركة ملف اجتماعي على النترنت .ولكن ليس لدى الكثير من الشركات المكانيات أو الميزانيصصة
أو الوقت الذي يسمح دبتعيين موظف مختص دبهذا الشصصأن ،ولكصصن ميزانيتهصصا تغطصصي تصصأجير خصصدمات
شصصخص مسصصتقل مثلصصك  Freelancerيعمصصل مصصن المنصصزل ،للعمصصل علصصى ملفصصاتهم الجتماعيصصة لمصصدة
 3أو  4ساعات في اليوم دبمقادبل مادي معقول.
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إذا وجدت لك  ٢أو  3من العملء دبنظام الصصدوام الجزئصصي  Part Time Jobتسصصتطيع تحقيصصق
دخصصل إضصصافي دبعصصد عملصصك الرسصصمي  -دبصصافتراض أن لصصك وظيفصصة ثادبتصصة ،أو التفصصرغ الكامصصل لمثصصل هصصذه
الوظيفة وتحقيق دخل كامل منه .Full Time Job
دورك ردبمصصصا يكصصصون نشصصصر تصصصدوينات معينصصصة ،الصصصرد علصصصى استفسصصصارات العملء ،نشصصصر المقصصصولت
التحفيزية التي ليست دبعيدة عن المجال في مضمونها ،وفي نفصصس الصصوقت تكسصصر ملصصل المنشصصورات
الترويجيصصصة ،التعامصصصل مصصصع العملء الغاضصصصبين واسترضصصصاؤهم ،التعريصصصف أكصصصثر دبالشصصصركة وأنشصصصطتها
ومميزاتها ،وغيرها من المهام المطلودبة على الشبكات الجتماعية.
هنصصصاك دبعصصصض العتبصصصارات الصصصتي يجصصصب أن تضصصصعها فصصصي ذهنصصصك مصصصن الن كمتخصصصصص فصصصي إدارة
الملفصصصات الجتماعيصصصة لي شصصصركة سصصصواء علصصصى فيصصصس دبصصصوك أو تويصصصتر أو جوجصصصل دبلصصصس أو غيصصصره مصصصن
الشبكات الجتماعية الخرى .نلقي الضوء هنا على دبعضها:
أ .أنت لست نفسك ،أنت الشركة.
انصصس شخصصصيتك تمامصص اا وأنصصت جصصالس أمصصام جهصصاز الكمصصبيوتر ،وتتعامصصل دبحسصصام ب فيصصس دبصصوك
الخصصصاص دبالشصصصركة .أنصصصت الن فصصصي نظصصصر العميصصصل "الشصصصركة" .مبصصصدئياا يجصصصب أن تفهصصصم العمصصصل الخصصصاص
دبالشركة دبشكل عميق قبل أن تبدأ ،حتى يكون لديك تصور معقول عن طبيعصصة نمصصوذج هصصذا العمصصل.
هذه الخطوة ستوفر عليك الكثير من الوقت الذي كصان مصن الممكصن أن تقضصيه وأنصصت تعصصاود سصصؤال
المختصين في الشركة عن كل أمر يطرأ عليك في التعامصل مصصع العملء عصصبر الشصصبكات الجتماعيصصة،
وتوفير الوقت عامل أساسي في نجاحك في أي عمل.
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أيض اا إذا تعرضت للتودبيخ ،أو السخرية ،أو السبام ب المباشر ،قصصم دبإلقصصاء كصصل هصذا خلصصف ظهصصرك،
كصصل هصصذه الشصصتائم ليسصصت موجهصصة لشخصصصك ،وإنمصصا للشصصركة ،فل تأخصصذ المصصر علصصى محمصصل شخصصصي،
ويدفعك غضبك إلى دبث رد عنيف على أحد العملء أو المتادبعين ،أعدك أن تخسر عملك وسمعتك
في هذا السوق إذا قمت دبمثل هذا الجراء.
ب .تابع المنافسين.
معظم الفكار الناجحة تأتي من المنافسين فصصي المهنصة ،دبصل إن دبعصصض الشصركات توجصد الفكصرة
الجيصصدة ،ولكصصصن ل تتحسصصن اسصصصتغللها ،ليصصصأتي المنصصافس فيأخصصذها ويطبقهصصا لصصديه ،وتيحسصصصن إدارتهصصا،
ويحقق نجاحاا دباهراا ،التعلم من المنافسين عنصر ل غنى عنه لي عمل.
كصصذلك راقصصب سصصقطات المنافسصصين حصصتى يمكنصصك اسصصتغلل أي هجصصوم  Brand Attackقصصد
يحصل عليهم لصالحك ،كما فعلت زانوسي من قبل في خطأ ارتكبته يونيفرسال )في مصر(.
حسناا ،ما هي القصة؟ تعطل السصصخان فصصي فصصترة الضصصمان -علمصصة يونيفرسصصال التجاريصصة -فصصي
شقة زميلنصا محمصد أنصصاري ،وطلصب مصن الشصصركة الصصصلح ،وجصاء فنصصي الصصلح ،وأصصصلح السصصخان،
ولكنه أخذ مصاريف إصلح ،على الرغم من أن السخان دبعد في فترة الضمان ،ل دبأس ،لم يعصصترض
ت
أنصاري كثيراا طالما أن السخان قد أصلح.
ولكصصن المشصصكلة فصصي اليصصوم التصصالي أن السصصخان تعطصصل مصصرة أخصصرى! حينئييذ ،بييدأت الحفليية! قصصام

أنصصصاري وأصصصدقاؤه ومحبصصوه مصصن خصصبراء الشصصبكات الجتماعيصصة  Social Mediaحملصصة Brand
 Attackفي منتهى القوة كي يستردوا حقه تحت هاشتاج #حمزة_عايز_يستحمى.
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لصصصم تسصصصتمر الحملصصصة طصصصويلا حصصصتى قصصصامت
يونيفرسصصال دببصصث هصصذا العتصصذار علصصى صصصفحتها
الرسمية ،كل هذا جميل ،وردبما تكون الزمة قد
مرت دبسلم علصصى يونيفرسصصال ،ولكصصن كصصان هنصصاك
منصصصصافس ذكصصصصي يراقصصصصب مصصصصن قريصصصصب ،ويتحيصصصصن
الفرصة لمثل هذه الضردبة ،زانوسي.

قصصامت زانوسصصي دبعمصصل إعلن عصصن إحصصدى سصصخاناتها ،وعرضصصت مميزاتصصه سصصريعاا ،واسصصتخدمت
نفس الهاشتاج الذي أغرق فيس دبوك وقتها #حمزة_عايز_يستحمى … انظر الصورة:
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استغلت زانوسي أخطصاء المنصافس لصصالحها دبعمصل حملصصة مضصادة ضصصمنية دبصدون الخصوض فصصي
ععصصرض المنصصافس دبشصصكل مباشصصر ،وحصصاولت السصصتفادة مصصن أزمصصة المنصصافس لصصصالحها )أي أن زانوسصصي
كانت تترقب سقطات وأخطاء المنافس(.
ي أو المتوقعصة يفصوق ه ذا
هذه فائدة واحدة من مراقبة المنافس ،حجصم الفوائصد المسصجلة لصد م
الموقصف دبكصثير ،ك ل مصا عليصك فعلصه فقصط هصو المراقبصة والنتظصار ،م ع القليصل م ن الدبصداع لسصصتغلل
هذه الخطاء لصالح العمل الذي تقوم دبإدارته ،كل هذا سيحظى دبالتقدير لدى صاحب العمل.
ج .البداع ،ثم البداع ،ثم البداع … وأخيراا ،البداع!
مجال الشبكات الجتماعيصة  Social Mediaدبصصأكمله قصصائم علصى هصذه الكلمصة "البييداع" .أنصت
أشبه دبمايسترو يقف على خشبة المسرح ،ويدير أوركسصترا كامصل دبطصرف عصصاه ،دبينمصا عقلصه يعمصل
دبسرعة الضوء للحفاظ على ضبط إيقاع ونغمة كل آلة ،وأداء كل فرد عليها.
على الشبكات الجتماعية أنت ل تعمل ،وإنما ترسم لوحة دبديعة ،من ثنايصصا الفصصص اليمصن مصن
عقلك ،لتتيمرتع عقول تمتعمطشة لمثل هذه اللمسة .قبل أن تنشر تدوينصصة  ،Postأو تتحصصول إلصصى مجصرد
شخص عادي يفعل ما يفعله الخرون من مسؤولي الشبكات الجتماعية ،كن متميزاا وقمدم أشصصياء
لم يقدمها أحد قبلك ،وتكن أنت السبباق.

 .٣التدوين وصناعة المحتوى.

وأخيراا أتي ت
ت في ملعبي! أحصد المجصالت المميصزة للعم ل علصى النصصترنت ه ي التصدوين وكتادبصة

المحتوى .Blogging and Content Writing
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هل تحب القراءة؟ ما من شخص يحصصب القصصراءة إل
ولديه موهبة أددبية للكتادبة ،هصذا أمصصر تلقصصائي وطصبيعي .أنصصا
أقصصرأ منصصذ أن كنصصت فصصي الثامنصصة مصصن عمصصري ،وخلل مصصروري
علصصى آلف الكتصصب الصصتي وقعصصت دبيصصن يصصدي لصصم أكصصن أتصصصور
يومصصص اا أن مصصصدر رزقصصصي سصصصيكون دبسصصبب تلصصك القصصراءة .إذا
كنت تحب القراءة ،ستحب التدوين كذلك.
الكتادبة في المجال الذي تحب ،ردبما يبدو أمراا عادياا ،ولكن الكتادبة في أي مجال تيطلصصب منصصك
أن تكتب فيصه ،هصذا هصو الحصتراف الحقيقصصي .ودبصالطبع حينمصصا تكتصصب فصصي هصذا المجصصال ،تكتصصب كأنصصك
واحد من أهله.
أأخبرك دبحقيقصصة اكتشصصفتها فصي عملصصي فصي مجصصال التصدوين الحصترافي؟ المطلصصوم ب فصصي السصصوق
العردبية من المدونين المحترفين أكثر دبكثير مصصن المعصصروض دبالفعصصل .أي أن الفرصصصة هنصصا تبصصدو كصصأكبر
ما تكون الفرص.
حينمصصا دبصصدأت الكتادبصصة الحترافيصصة كصصان ذلصصك فصصي العصصام  ،٢009وكنصصت أكتصصب دباللغصصة النجليزيصصة،
ودبصصأجر شصصحيح للغايصصة ،نظصصر اا لن لغصصتي النجليزيصصة كصصانت ضصصعيفة ،ومسصصتوى كتصصادبتي لصصم يكصصن علصصى
القدر الذي هو عليه الن.
الن -في  ٢0١4دبالكامل وأوائل  -٢0١٥اعتذرت دبشكل نهائي عن كافة العمال التي تتطلب مني
دباللغة النجليزية وتفرغت دبشكل كامل للكتادبة دباللغة العردبية .كنت في البداية أدبحصصث عصصن العملء،
وأضطر إلى تتبع دبعض العلنصات ،أو دبصث دبعصض العلنصات فصي الم دونات ،أو الحصديث شصفاهة إلصى
أصدقائي في الصنعة ،أو أي إجراء آخر.
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الن أصبح العملء هم الذين يبحثون عني!
هذه ليست دللة على الكفاءة فحسصصب  -وللصصه الحمصد -ولكنهصصا مؤشصر علصى التجصصاه الصذي يسصصير
فيه العميل العردبي على النترنت ،ال ذي يحتصاج إلصى كتادبصة احترافيصة لمصوقعه .رواد العم ال العصرم ب
أدركوا الن أن المدونة والتدوين الحترافي عنصر أساسي في نجاح العمل الخاص دبهم.
وليست مدونصة الشصركة ،أو موقصع الشصركة فحسصب هصو الصذي يحتصاج إلصى الكتادبصة الحترافيصة،
ولكن أصبحت هناك منصات أخرى تتطلب مهارات مختلفة وأشكال متنوعصصة مصصن كتادبصصة المحتصصوى،
مثل الشبكات الجتماعية .الشبكات الجتماعية وحدها موضوع مستقل.
فكصل شصصبكة منهصا تختلصف عصن الشصبكة الخصرى ،فصي طبيعصة المحتصوى المق دم ،والطريقصة الصتي
تيقصصدم دبهصصا .فيصصس دبصصوك يحتصصاج إلصصى لمسصصة إدبداعيصصة قويصصة ،وصصصورة معصصبرة ،دبينمصصا تويصصتر يحتصصاج إلصصى
تمحترف  Copywritingيستطيع خطف العين دبنص إعلني قصير ،وهكذا.
الن ودبعد ظهور موقع مثل مستقل  ،يمكننصي التفصصاوض علصى السصعر الصصذي يناسصصبني ،ومعالجصصة
المشاريع الكبرى ،والستفادة من دبناء سمعة قوية على موقع مثل هذا.
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تتيصصح منصصصة مسصصتقل مشصصاريع تبصصدأ مصصن  $٢٥إلصصى مصصا شصصاء اللصصه ،وهصصي معصصدلت مناسصصبة للغايصصة
دبالنسبة لشخص يعمل على نحو مستقل مثلي .دبالضافة إلى أن من يدفع هذه المبالغ حتماا يسعى
إلى عمل مستمر لفترة معقولة من الزمن ،وهو ما يكفل لي الستمرارية والحتفاظ دببعض العملء
لفترة أطول.
منصة مستقل في دبدايتها الن ) أعني لحظة كتادبة هصذه السصطور فصي اليصام الولصى مصن (٢0١٥
ولكن المستقبل الذي ينتظرها واعد دبحق ،ومليء دبالفرص غير المحدودة.
في الماضي كنا نضطر إلى اللجوء إلى منصصصات دوليصصة للمسصصتقلين  Freelancerمثصل موقصصع
 oDesk.comأو  Freelancer.comلجل الحصول على فرصة عمل ،وتقصصع فصصي دبحصصر المنافسصصة
الحاميصصة دبيصصن المخضصصرمين والقصصدامى فصصي مجالصصك الحصصترافي -أيصصاا كصصان -وتحتصصاج إلصصى الكصصثير مصصن
الوقت كي تعتاد تلك الشروط واللزامات التي تفرضها عليك مثل هذه المواقع.

| 86

▲

خدمات مميزة؟

دليلك المختصر لبدء العمل عبر النترنت

الن مسصصتقل فصصي دبدايصصة الطريصصق ،والسصصاحة شصصبه خاليصصة مصصن المنافسصصة ،وتسصصتطيع البصصدء دبكصصل
ثقلصصك ،وتركيصصز مجهصصودك ،ودبنصصاء ملصصف تسصصويقي مليصصء دبصصالخبرات .فمصصن المميصصزات الطيبصصة لموقصصع
مسصصتقل هصصو أنصصه ل يفصصرض عليصصك أن تكصصون كصصل خبراتصصك مصصن خلل منصصصة مسصصتقل فحسصصب ،حيصصث
يمكنصصك إضصصافة الخصصبرات السصصادبقة مصصع عملء آخريصصن مصصن خصصارج صصصفقات الموقصصع ،وهصصي ميصصزة غيصصر
معتادة ،تلعب لصالحك.
حسناا ،كيف تصبح مدوناا محترفاا؟ في عالم التدوين الحترافي يمكنك أن تعمل لحسصصادبك،
وتنشئ مدونة تضع فيها خلصة خبراتك وتجاردبك ،وتردبح منها دبواحصدة أو دبصأكثر مصن طريقصة مصن
الطرق التي ذكرناها في هذا الكتام ب .أو أن تعمصل كمصدون محصترف لحسصام ب غيصرك ،وهصو مصا أحصاول
التركيز عليه في النقاط التالية دبتلك النصائح.
أ .افهم عميلك جيداا.
هل تعرضت من قبل لرفض عملك الذي دبذلت فيه الكثير من الجهد والوقت؟
أنا تعرضت لهذا المر مرة واحدة ،مصرة واحصدة فق ط ثصم تعلمصت الصدرس ،ولكصم هصو مصؤلم أن تصرى
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جهدك وعرقك والوقت الذي أنفقته يذهب أدراج الرياح ،من أجل عدم فهم عملئك على نحو جيد.
في الواقع تعرضت لهذا المر مرة واحدة فقط ،ولكصصن ألمصصه علمنصصي أن أسصصتمع جيصصداا لعملئصصي،
لفهم مقصدهم قبل الشروع في العمل.

ما هي السئلة التي يمكنك أن تسألها لعملئك وتنير لك الطريق؟ جرم ب هذه السئلة:
•

ما هو الهدف الرئيسي من كتادبة هذا المقال/المقالت؟

•

من هو الجمهور المستهدف لهذا المقال؟

•

هل تحب أن تيكتب دبطريقة صحفية ،أم دبطريقة تدوينية؟

•

هصصل هصصو مقصصال يعالصصج حصصدثاا مؤقتصص اا ،أم تريصصده أن يبقصصى كمرجصصع لفصصترة طويلصصة مصصن الزمصصن،
أو ردبما للدبد؟ )أي .(Ever Green Content

•

هل هناك مقالت مشادبهة ترغب في أن أحذو حذوها؟ أم تريد ترك المر لي دبالكلية؟
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وهكصصذا … هصصذه أسصصئلة دبسصصيطة ،لحمايتصصك فقصصط مصصن أن تيرفصصض عملصصك لي سصصبب .مصصع الصصوقت
وكثرة العمل والعملء ،سيكون لديك قائمة أخرى أكثر تنقيحاا من السئلة التي تساعدك على فهم
العميل أكثر.
ب .اجعل إنتاجك أفضل إنتاج.
أفضل إنتصصاج هصو ذلصك الصذي تقصرره  Googleأنصه هصو أفضصل إنتصاج ،ولصصذلك تقصصوم دبإظهصاره فصصي
النتائج الولى من محرك دبحثها.
أنصصا أعلصصم جيصصد اا أن هصصذا المعيصصار ل يصصصف أفضصصل محتصصوى متواجصصد علصصى النصصترنت فصصي مجصصال
دبعينصصه ،وأن هنصصاك الكصصثير مصصن قطصصع المحتصصوى المتميصصزة والصصتي لصصم يتمكصصن أصصصحادبها مصصن دفعهصصا إلصصى
النتائج الولصى علصى تمحصمرك البحصث ،ولكنصك كمصدون محصترف لسصت مطالبصاا دبالقيصاس ،وإنم ا دبصإخراج
أفضل محتوى ممكن ،يتم العثور عليه من قبل محركات البحث.
قمت دبوضع معادلة النييواوي لسصصتخلص أفضصصل قطعصصة محتصصوى مصصن أي مجصصال  Nicheعلصصى
النترنت ،عن طريق محرك دبحث  Googleعلى النحو التالي:
الكلمة المفتاحية  +أول  5نتائج  +لمستك الخاصة
الكلمة المفتاحية عنصر أساسي قبل التعاقد مع العميل ،وذلك إذا كصصان مصصصراا علصصى أن يجعصصل
المقصصال مهيئصصاا لمحركصصات البحصصث  .SEO Basedأمصصا إن لصصم يكصصن هصصذا شصصرطاا أساسصصياا فصصي التعاقصصد،
فيمكنك استغلل قدراتك الدبداعية والكتادبة كيفما تشاء دبدون قيود خاصة )دبعض العملء يعتمصد
علصصى الصصزوار القصصادمين مصصن الروادبصصط العلنيصصة والشصصبكات الجتماعيصصة ،فل حاجصصة كصصبيرة دبهصصم إلصصى
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محركات البحث(.
أول  ٥نتائج تحظى دبأكثر من  %97مصن نقصصرات الصصزوار ،قصصم دبتصصصفحها تصصفحاا سصصريعاا ،ثصصم ادبصصدأ
دبالكتادبصصة ووضصصع لمسييتك الخاصيية الصصتي تتفصصوق دبهصصا علصصى تلصصك النتائصصج الخمصصس .حينهصصا سصصيكون فصصي
يدك/يد عميلك أفضل قطعة محتوى على النترنت تكتبت في هذا المجال.
ج .قدم عينة أولية من العمل.
إذا طلصصب منصصك عميلصصك ٥ ،أو  ١0مقصصالت ،ل يأخصصذنك الحمصصاس ،فتشصصرع دبكتصصادبتهم جميعصصاا مصصرة
واحدة ،ثم تقدمهم له .ولكن اكتب مقصال واحصد فقصصط علصى وجصصه السصرعة ،وقصدمه لصصه ،واسصصتمع إلصصى
رأيه .فإن وافقك ،فأنت على الطريق الصحيح .فإذا اعترض ،فقد اعترض على مقصصال واحصصد فقصصط،
وليس  ٥أو  ١0مقالت .هذه الطريقة تحفظ لك وقتك ،وتساعدك أكثر على فهم عميلك.
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حسن اا ،لقد انتهيت مصصن إيصصصال رسصصالتي إليصصك ،ولكصصن يصصأدبى قلمصصي
أن أغصصصصادر قبصصصصل أن أوصصصصصي دبصصصصأهم نصصصصصيحة علصصصصى الطلق ،ادبصصصصدأ الن!
ل ليس السبوع القادم ،ليس غداا ،ليس حتى دبعد قليل … الن!
تخصصذ خطصصوة واحصصدة ،فقصصط خطصصوة واحصصدة ،تبصصدأ دبهصصا طريقصصك ،أيصصاا
كصصانت هصصذه الخطصصوة ،حصصتى ولصصو كصصانت مجصصرد التسصصجيل فصصي خمسصصات
أو مسصصصتقل أو إنشصصصاء مدونصصصة مجانيصصصة ،أو حصصصتى التخطيصصصط لمنتجصصصك
الجديد.
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اترك القراءة ،واحضر ورقة وقلماا ،الن!
هل أحضرتها؟ عظيم! ادبدأ دبالجادبة على هذه السئلة:

.١

أين يقع شغفك Passion؟

.٢

هل اخترت طريقك ) إنشاء منتج رقمي ،التسويق دبالعمولة ،إنشاء موقع دبمحتوى متميصز،
الخدمات المصغرة ،موقع الشتراكات ،العمل كمستقل(.

 .3ما الذي تحتاجه فعلياا للبدء؟
 .4ما هي المواقع التي ستعتمد عليها في عملك ،وتذكرت في هذا الكتام ب؟
أسئلتي دبسيطة ،ولكن إجادبتك ستوضح لك إلى أي مدى استفدت من هذا الكتام ب.

اختر طريقك وابدأ على الفور … ول هتضع المزيد من الوقت.
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