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الي  الدجاجة  برمزّية  يومًا  فّكرت  هل 
لقد  أجل  تبيض؟  حالما  َنْقنقة  األرجاء  تمأل 
باضت، ولم تنتظر أن يكتشف املزارع إجنازها 

ُمصادفًة، بل أعلنت عن ذلك بنفسها. 

إجنازك  أحٌد  يكتشف  أن  يومًا  انتظرت  هل 
ُمصادفًة؟

لن  أحدًا  فإّن  بالضجيج،  مليء  عالم  يف  أّنه  يب�دو 
من  ُترّوج  اليت  للوسائل  تفتقر  وأنت  إليك،  يتعّرف 
أنت  ولرّبما  وإجنازاتك.  وُقدراتك  ملهاراتك  خاللها 
من  أو  اآلخرين  استحسان  عدم  فكرة  من  ختاف 

الفشل، أو أّنك تقي نفسك من الغرور.
الواقع أّنه يف طريقك إىل النجاح والتمزّي، ُيوجد وابٌل 
من سهام النقد الهّدام تنطلق حنوك، وأمطاٌر من النقد 
البّن�اء قطعًا ستهطل عليك. وسيشتّدان كّلما اقرتبت 
يمنع  ما  ثّمة  وليس  الهدف.  أو  الطريق  ُعمق  من 
يقيك  درعًا  ُتعّزز  أن  تستطيع  استدراكًا،  لكّنك  ذلك. 
من هذه السهام، وأن ُتهندس مستوَعبًا يستثمر لك 
جتميع املطر. وبعد أن تضع يف خلفّيتك الذهنّي�ة هاتني 
االسرتاتيجّيتني كقاعدتني أساسّيتني، ستتمّكن من 

تنفيذ خّطة ترويج واقعّية وُمثمرة. 
بعد تثبيت هاتني القاعدتني، من الُمفيد أن ال نقع 
يف فّخ أفكاٍر خاطئة شائعة جّدًا، جرت مالحظتها، قد 

تفسد عليك أّي خّطة ترويج: 
الفكرة األمثل هي املدخل للرتويج الذايّت

جيري  بداية.  ُمجّرد  هي  الفكرة  أّن  الواقع  لكّن 
مع  عنها  والتحّدث  طرحها  خالل  من  تنضيجها 
لديك  يكون  أن  إلمكانّي�ة  ج  سرتوِّ وبالتايل  اآلخرين، 

ربما ختاف 
من فكرة عدم 

استحسان 
اآلخرين أو من 
الفشل، أو أنك 
تقي نفسك من 

الغرور.

تضيع فرص 
اإلفادة 

واالستفادة، 
لعدم امتالكك 
الرتويج  ثقافة 

الذايت الصحيح.

»غري املوجود 
على اإلنرتنت 

ليس موجودًا يف 
الواقع«.

أفكار
رويج الذاتّي

ّ
 للت
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الفكرة  ستعرض  من  أنَّ  تأّكد  لكن  رائعة.  فكرة 
خفيفًا  مشعاًل  لك  سيحملون  من  هم  أماَمهم، 

ليضيئوا به الطريق أمامك كي تميض ُقدمًا. 
ال يهمين رأي أحد

يف  عليها  واملّتفق  السارية  املبادئ  من 
ين رأي أحد، ما دام رّب  مجتمعاتن�ا، مبدأ »ال يهمُّ

العاملني يسمع ويرى«! 

األمور  »خرُي  يقول:  آخر   
ً
مبدأ هناك  لكن 

»ال  مبدأ  بني  املوازنة  عليه،  ويرتّتب  أوسطها«. 
من  الذايّت  الرتويج  وممارسة  جهة،  من  ين«  يهمُّ
جهة أخرى. إذ ينبغي إشهار احلّد األدىن مّما يراه 
يضيُع  فقد  ومزّياتك.  قدراتك  عن  ويعرفه  هللا 
تمتلكها.  مهارات  عن  يبحثون  وهم  هؤالء  وقُت 
لعدم  واالستفادة،  اإلفادة  فرص  فتضيُع 

امتالكك ثقافة الرتويج الذايّت الصحيح.
ي عّذب نفيس وأنا أعرف حظِّ

ُ
لماذا أ

هذه  إىل  تصل  جعلتك  اليت  األمور  هي  ما 
الرّياح  النتيجة؟ هل حيصل ذلك عندما: »جتري 
األمور  سري  يكون  رّبما  الّسفن«؟،  تشتهي  ال  بما 
أنَّ  العتب�ار  احلّظ؟!  عني  هو  ترغب،  ما  عكس 
نظر.  وجهتا  هما  الّسء  واآلخر  اجلّيد  احلّظ 

منها  تنظر  اليت  الزاوية  على  تعتمدان 
احلالة  أنَّ  والواقع  واحلدث.  الواقع  إىل 

واحدة، وُيمكن أن تستثمر منها الكثري.
يأيت  اخلاطئة،  األفكار  ُمعاجلة  بعد 
ة  دور ممارسة ثالث اسرتاتيجّيات عمليَّ

للرتويج:
فاحلديث  الكامنة:  الُقدرات  عرض 
بالقيام  حتلم  وما  وقدراتك  شغفك  عن 
به، حىّت لو كان خيالّيًا بعيًدا عن الواقع، 
يبحثون  مّمن  الكثري  عند  شرارًة  ُيشعل 

عن هذا النوع من التوّجه.
خالل  من  احلالّية:  املهارات  عرض 
والسعي  الُمتاحة،  الُفرص  كّل  استثمار 
املهارات  على  لإلضاءة  فرص  إلجياد 
مجال  يف  حالّيًا  ُتوّظفها  اليت  والقدرات 
يعد  لم  واليوم،  واختصاصك.  عملك 
كمالّيًا أو ترفيهّيًا أن تمتلك منّصة على 
»غري  فـ  االجتماعّي،  التواصل  مواقع 
يف  موجودًا  ليس  اإلنرتنت  على  املوجود 

الواقع«. 
وسيلتك  بمثابة  هي  املنّصات  هذه 
فيها  تبين  اخلاّصة،  اإلعالمّية 
مالمح  ّدد 

ُ
وحت االفرتاضّية،  شخصّيتك 

الصور  خالل  من  املتخّصصة،  صورتك 
بأنشطتك  اخلاّصة  الفيديو  ومقاطع 
العملّية، وأماكن وجودك، واألشخاص 
نوعّية  عن  كإعالن  تلتقيهم،  الذين 

معارفك.
تكون  لكي  الشخيّص:  الُمنتج  عرض 
ُمنسجمًا مع طبيعة هذا العصر العملّية 
من  ولتتمّكن  األحداث،  واملتسارعة 
الرتويج ملنتجاتك سواء كانت مكتوبة أو 
مرئّي�ة أو مسموعة، أو خدماتّي�ة تعليمّية 
أو تدريبّي�ة حىّت ُمنتجات جتارّية، عليك 

أن حتتفظ بها يف أرشيف يسمح لك بالوصول 
إليها ساعة تشاء.

بالطريق  ر  فكِّ الذايّت،  األرشيف  إثراء  وبعد   
األفضل للرتويج: هل تضعه دفعة واحدة أمام 
ين�اسب  ما  منه  ختتار  أم  مناسبًا؟  تراه  من  كّل 

الظرف الراهن يف كّل مّرة؟ 
واحدة،  دفعة  الكامل  العرض  أّن  الواقع 
كتقديم  الرسمّية.  املواضيع  يف  إاّل  مقبول  غري 
أو  وظيفة  على  للحصول  الذاتّي�ة  السرية 
منصب معنّي. ويف غري هذا املوضع، قد تقع يف 

نقطة ضعف قاتلة، هي »الغرور الظاهرّي«. 
خلطتك  الُمدّمر  السلوك  هذا  ولتفادي 
ر أن ُتعرض الُمنتجات املناسبة  الرّتويجّية، تذكَّ

أمام األشخاص املناسبني.

وأخريًا ...
بشكل  التقنّي�ات  بهذه  تعاملت  إذا 
الذايّت  الرتويج  فسُيصبح  اْنسيايّب، 
حياتك  من  جزءًا  املطلوب  باملقدار 
من  وقاية  لك  وسيشّكل  اليومّية، 
والتكرّب  الُعجب  إشكالّيات  يف  الوقوع 
والُغرور. وهي سلوكّيات غالبًا ما ُتشّكل 
عنصر انصراٍف عن الرتويج الذايّت لفئة 

الُمثقفني املتواضعني... 
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