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ينتقل �إىل م�س�ألة �أخرى حتت عنوان «ما اكت�شفتُه
حديثًا ب�ش�أن تقنيات اال�ستثمار» فيقول �إن القراء
يفهمون كلمة «تقنيات» اال�ستثمار ب�شكل حر ّ
يف
مبعنى «ازدي� ��اد الأم � ��وال» ،يف ح�ين �أع�ت�بره��ا �أن��ا
ن��و ًع��ا م��ن ال�ك� ّد ال��ذك� ّ�ي لأج��ل امل�ستقبل .مل��اذا نوع
من الك ّد؟ لأن التعامل مع ا�ستثمار املال مبنطق
االزدي��اد والربح قد ي�ؤدي �إىل خ�سارة املال �أ�صال
جراء اخلوف من الف�شل .ثم يختم هذا الف�صل
حت��ت ع�ن��وان «معنى ادخ��ار ت�سعني �أل��ف دوالر يف
كوريا اجلنوبية» .حيث يرى �أنّ امتالك املال عند
ح � ّد معني وليكن «ت�سعني �أل��ف دوالر» يعني �أنّ
حلظة البداية �أو االنطالق لال�ستثمار قد حانت.
�صحيح �أنت يف عر�ضة الرتكاب �أخطاء ولكن هذا
ال يعني بال�ضرورة الف�شل.
ال�ف���ص��ل ال �ث ��اين ب �ع �ن��وان «ع �ن��دم��ا ت�ك�ت���س��ب ع ��ادة
ف �ه��م امل � ��ال يف � �س��ن ال �ع �� �ش��ري��ن ف �� �س��وف حت�ت�ف��ظ
بها �إىل الأب ��د» .ث��م يفتتح ه��ذا الف�صل مبقولة
م�ع�برة لأك��ادمي��ي �أم��ري�ك��ي بجامعة كاليفورنيا
هو لورنا�س ج .ب�تر�« :إنْ مل تكن ت��دري �إىل �أين
�أن��ت ذاه��ب ،ف�سينتهي بك املطاف مبكان مل تكن
تبغيه!» ث��م يتناول الف�صل ع ��د ًدا م��ن العنا�صر
مثل :امل�ستهلك الذكي يف بلد ا�ستثماري ،والذي
يح�سن التخطيط ملا ميلكه من مال يكت�سب عادة
�إنفاقه على النحو ال�سليم .فالنا�س لي�سوا �أجهزة
حوا�سيب ول�ه��ذا فهم يتذكرون ج�ي� ًدا مواقفهم
ومتطلباتهم يف �إن�ف��اق امل ��ال ،وكلما �أح�سن امل��رء
ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ت �ل��ك امل �ت �ط �ل �ب��ات ك �ل �م��ا مت �ك��ن من
�إدارة �أم��وال��ه ب�شكل طيب .ثم ينتقل �إىل عر�ض
متطلبات الإنفاق الالزمة وكيفية القيام بذلك
الإن�ف��اق ،وق��رار حتديد املبلغ اليومي ال��ذي يتم
�إن�ف��اق��ه ،ون�ظ��ام الف�صل ب�ين احل�سابات البنكية.
فال�شخ�ص الذي ال ي�ستطيع جتنب �إنفاق مبالغ
مالية كبرية ب�شكل مفاجئ عليه �أنْ يتعلم كيف
ينفق �أم��وال��ه باحرتافية .ويختتم ه��ذا الف�صل
ب��احل��دي��ث ع��ن �أوج� ��ه الإن� �ف ��اق ال���ص�ح�ي��ح ،وع�ن��د
الرغبة يف �شراء �سيارة ،و�أذكى الطرق ال�ستخدام
بطاقات االئتمان ،ثم �ضرورة القلق ب�شدة �أم��ام
�سهولة احل�صول على قرو�ض!
ي�أتي الف�صل الثالث بعنوان «امل�ستوى الأ�سا�سي
لأول ا�ستثمار جاد يف حياتك» .ثم كالعادة ي�ضع
برا يف مفتتح ه��ذا الف�صل لرئي�سة
اقتبا�سا م�ع� ً
ً
الوزراء الربيطانية ال�سابقة «مارجريت تات�شر»:
«ت�خ�ي��ل �أك �ث�ر الأي � ��ام ال �ت��ي ت���ش�ع��ر ف�ي�ه��ا ب��ال��ر��ض��ا
ع��ن ن�ف���س��ك� .إن ��ه ل�ي����س ال �ي��وم ال ��ذي جت�ل����س فيه
م�سرتخ ًيا بال عمل ولكنه اليوم الذي تكون لديك
فيه الكثري من الأعمال التي تتمكن من �إجنازها
كلها» .ث��م يتناول بعد ذل��ك ع ��د ًدا م��ن العنا�صر

مثل؛ عندما تعرف عن الفائدة املركبة ميكنك
�أن ت��رى كيف ت�ستثمر �أم��وال��ك .احل�ق��ائ��ق حول
الفوائد املركبة للمدخرات .ا�ستخدام ح�سابات
ادخارية خا�صة ومتعددة .كل ما عليك فعله هو
�أنْ تقرر ما تقوم به من عدمه .ادخار ت�سعني �ألف
دوالر يف خم�س �سنوات .التقنيات ال تتغلب على
العقل.
الف�صل ال��راب��ع ب�ع�ن��وان «امل���س�ت��وى امل�ت�ق��دم لأول
ا�ستثمار جاد يف حياتك» .ويف هذا الف�صل غطى
امل�ؤلف النقاط التالية :الفرق اخلادع بني تداول
ر�أ�س املال يف البور�صة ور�أ�س املال نف�سه .ثم �أتبع
امل�ؤلف ذلك بعدد من الأمور املتعلقة بتداول املال
يف البور�صة ب�شكل اخت�صا�صي وتقني لينتقل منه
�إىل م�س�ألة كيفية اكت�ساب املال و�أوجه �إنفاقه ،ثم
ال�شكل الأم�ث��ل ال�سرتاتيجية ا�ستثمار قوية هو
را �أه ��م ث�لاث��ة �أ��ش�ك��ال ل�ل�م��ال يف
« ،»2-4-4و�أخ �ي� ً
كوريا «الوون الكوري ،الدوالر الأمريكي ،الذهب،
ويختم هذا الف�صل بثالثة �أمثلة لف�شل ا�ستثمار
ال�شهادات وال�سندات املالية .يف الف�صل اخلام�س
ب�ع�ن��وان «ال �ق��واع��د ال�ت��ي ينبغي عليك معرفتها
ل�ت�ع�ي����ش ك���ش�خ����ص غ� �ن � ّ�ي» وي � �ب� ��د�أ ه� ��ذا ال�ف���ص��ل
ب��اق�ت�ب��ا���س م��ن ��س�ق��راط ي�ق��ول ف�ي��ه «ال ��ذي يقدر
على �أنْ يحرك نف�سه ي�ستطيع حتريك العامل».
ويغطي هذا الف�صل عد ًدا من الأفكار عن طبيعة
الر�أ�سمالية العاملية ،وطريقة تفكري الأثرياء وما
يلفظونه من عبارات .ويوجه الكاتب الن�صيحة
للم�ستثمرين الذين قد ي�ضنيهم فهم التوجهات
الر�أ�سمالية ب�ضرورة تغيري توجهاتهم يف التعامل
م��ع امل ��ال ،ف��الأم��وال كما ي�ق��ول ال يكت�سبها امل��رء
و� ّإنا ي�صنعها بالكد والعمل ال�شاق ،ولذا فب�إمكان
املرء �أن ي ّدعي �أنه املالك احلقيقي لأمواله عندما

يح�صل عليها بنف�سه نتيجة لعمله .الن�صيحة
الأخرى هي �ضرورة الثقة بالنف�س واتخاذ املبادرة
عند ال�شعور باال�ستعداد التام.
ال�ف���ص��ل ال���س��اد���س والأخ �ي�ر م��ن ال�ك�ت��اب ب�ع�ن��وان
«عندما تدر�س ما يتعلق بالنقود ف�أنت تدر�س ما
يتعلق باحلياة يف ال��وق��ت نف�سه» .ف�صل ختامي
منا�سب ج� ًّدا لكل القراء ال املهتمني باال�ستثمار
فح�سب .واالقتبا�س الذي ي�ضعه امل�ؤلف يف مفتتح
الف�صل اقتبا�س �شعري بليغ ج � ًدا ل�ل�أم ترييزا:
«�إنّ م��ا ن�ق��وم ب��ه الآن ق��د ي�ك��ون �أق��ل و�أ� �ض ��أل من
قطرة امل��اء يف البحر ،لكن البحر عندما يفتقر
�إىل تلك القطرة ف�إنّ ماءه �سيتناق�ص» .ال�س�ؤال
الأه ��م الآن امل��وج��ه ل�ل�ق��ارئ -على نحو م��ا يقول
امل�ؤلف -هو :لأجل �أي �شيء حتيا الآن؟ �إنّ الذين
ك�سبوا الكثري من الأم��وال ال يقولون �أب� ًدا �أنّهم
عملوا لأج ��ل امل ��ال ،ب��ل �إن�ه��م عملوا بكل اجتهاد
يف جمالهم ثم �أتاهم امل��ال الوفري تبا ًعا .ولهذا
��ض��ع امل ��ال خ�ل��ف ظ�ه��رك و�أخ�ل����ص يف عملك وث��ق
تن�س �أي��ً��ض�اّ �أي�ه��ا القارئ
ب ��أن امل��ال �سيتبعك .وال َ
�أنّ املال للإنفاق بينما الوقت لال�ستمتاع .عليك
�أن تتعلم ذلك و�أن تتذكر �أنّ ابت�سامتك الأخرية
كانت نابعة من قدرتك على تنظيم وقتك وتعلم
ك�ي�ف�ي��ة اال��س�ت�م�ت��اع ب ��ه�� .ص�ح�ي��ح �إنّ ال�ك�ت��ب فيها
خ�برات وع��وامل ال تن�ضب لكنها تطرح الأ�سئلة
ال �ت ��ي ل ��ن جن ��د الإج � ��اب � ��ات ع �ن �ه��ا �إال يف جت ��ارب
الب�شر الذين نعاي�شهم .ثم يختتم امل�ؤلف كالمه
بنقطتني :الأوىل تتعلق بدوافعه لدرا�سة امل��ال
م��ن �أج ��ل ف�ه��م ذات ��ه وف�ه��م احل �ي��اة وال�ع�ث��ور على
�إجابات كثرية يتعذر على غريه معرفتها ب�سبب
اع�ت�ي��اده��م التعامل م��ع م��ا يك�سبونه م��ن �أم ��وال
ب���ش�ك��ل ت�ق�ل�ي��دي .ال �ث��اين ي�ت�ع�ل��ق ب�ف�ك��رة �أنّ ع��دم
وجود ما يعمله املرء ال يعني �أنّه لي�س عليه القيام
ب ��أي �شيء على الإط�ل�اق .فلحظة ت��أم��ل �صادقة
بتطلع نحو امل�ستقبل كفيلة ب ��أن ي�ب��د�أ امل��رء �أول
خ�ط��وة ج��ادة ل�صنع �أ��س�ط��ورت��ه اخل��ا��ص��ة .وبهذه
العبارة التفا�ؤلية التي متنح الكثري من الطاقة
الإيجابية ينتهي هذا الكتاب املمتع.
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دراسة ماهية النقود في ِس ِّن الشباب
كيم سونغ جين
محمود عبد الغفار *

على غالف الكتاب وفوق العنوان ت�أتي عبارة بخط �صغريْ �« :إن �أردت � ْأن تتحرر من �أ�سر النقود يف حياتك ،عليك � ْأن تبد�أ يف درا�ستها من �سن
الع�شرين!» هذه العبارة الكا�شفة رمبا تت�صل ب�شخ�صية امل�ؤلف الذي مل يتجاوز العقد الرابع من عمره� .أ ّما �صورة الغالف فهي لقلم ر�صا�ص يف
ثم جتاوزها وحموها .هناك � ً
أي�ضا رمز العملة الأمريكية «الدوالر» الذي له �صلة
نهايته ممحاة؛ كناية عن الدرا�سة والتعلم ووقوع الأخطاء ّ
وثيقة مبو�ضوع الكتاب من ناحيتني :الأوىل �أنّ امل�ؤلف بد�أ برناجمه الذاتي الطموح يف اكت�ساب النقود بعهد قطعه على نف�سه؛ �أال وهو ادخار
«ت�سعني �ألف دوالر» خالل خم�سة �أعوام و�إال �سينتحر .والثاين �أنّه العملة العامل ّية يف جمال ا�ستثمار املال والأعمال ب�شكل عام� .أ�سفل هذه
ال�صورة املوحية ت�أتي عبارات تتعلق رمبا بتجربة امل�ؤلف اخلا�صة مع النقود ،فلأنّه يكره م�س�ألة اال�ست�سالم لعدم ك�سب النقود �شرع يف درا�ستها
بيقني �أنه � ْإن ح�صل على مائة مليون وون كوري يف �سن اخلام�سة والع�شرين ،ف�سوف يتمكن من حتقيق مليار وون يف الثالثني!
يف مقدمة الكتاب ي�ستعر�ض امل�ؤلف (كيم �سونغ
جني) حكايته مع النقود .فقد كان يعي�ش يف �شقة
من حجرة واحدة ب�إيجار ال يزيد عن مائة دوالر
يف ال�شهر لكي يدخر من النقود ما يكفي للقيام
باال�ستثمار ،فقد ك��ان على دراي��ة تامة ب�أمرين:
االدخار واال�ستثمار .وقد ظل يحاول ذلك جاه ًدا
رغ��م ارت�ك��اب��ه ال�ع��دي��د م��ن الأخ �ط��اء (ل�ع��ل القلم
الر�صا�ص على غالف الكتاب له �إيحاءات مهمة
يف هذا ال�سياق على نحو ما �أ�شرنا من قبل) .يف
تلك املرحلة � ً
أي�ضا �أدرك «كيم» �أم ًرا بالغ الأهمية
يتعلق بطبيعة اال�ستثمار كما فهمه« :على املرء
�أن ي�ستثمر ن �ق��وده ب��ان�ت�ظ��ام يف منتجات ج�ي��دة.
�صحيح �أنّ االدخ ��ار مفيد ولكنه يجب �أن يكون
أرباحا تفوق
مرحلة م�ؤقتة لأنّ اال�ستثمار يحقق � ً
�أية فوائد يحققها االدخ��ار» .عند هذا احلد من
الإدراك �شرع «كيم» يف درا�سة «تقنيات اال�ستثمار».
وقد �سجل يف هذا الكتاب كل تفا�صيل رحلته مع
النقود ادخ ��ا ًرا وا�ستثما ًرا عرب املحاولة واخلط�أ
لأجل �أن يفيد منها القراء.
� ّأم��ا عن �شخ�صية امل��ؤل��ف «كيم �سونغ ج�ين» فهو
رجل �أعمال الآن ،وهو �صاحب ماركة معروفة «
ويدبنج بوجن» ،كما �أنه مهوو�س بتقنيات ا�ستثمار
الأم ��وال �إىل احل��د ال��ذي ي��رى معه أ�ن��ه ج��اء �إىل
احل�ي��اة لأج��ل ول��وج ه��ذا ال ��درب وتعبيده وك�شف
كل خباياه و�أ�سراره .عندما كان طال ًبا يف املرحلة
الثانوية ،ويف الوقت الذي ان�شغل فيه كل �أقرانه
ب��الإع��داد لاللتحاق باجلامعة ،كانت �أ�سرته قد



�أفل�ست بعد �أن خ�سر والده وظيفته ب�سبب تعرث
ال�شركة ال�ت��ي ك��ان يعمل ب�ه��ا .ع��ا���ش «ك�ي��م» تلك
الأيام ال�صعبة التي متنى خاللها لو انتهى �أجله
عند ه��ذا احل��د .يف ذل��ك الوقت قطع على نف�سه
ع �ه � ًدا؛ فقد ق��رر االن�ت�ح��ار ل��و مل ي��دخ��ر ت�سعني
�أل ��ف دوالر خ�لال خم�س ��س�ن��وات! ث��م ��ش��رع على
الفور يف درا�سة �أ�ساليب ا�ستثمار النقود ،واتبع
ً
خططا معينة حتى حتقق ل��ه م��ا �أراده بالفعل،
ث ��م و� �ض ��ع ا� �س �م��ه يف م �ق��اب �ل��ة ب� ��إح ��دى اجل ��رائ ��د
امل�ه�ت�م��ة ب��اال��س�ت�ث�م��ار حت��ت ع �ن��وان «اق �ت �� �ص��اد كل
ي��وم» كم�ستثمر حم�ترف مع �أ ّن��ه ما ي��زال طال ًبا
باجلامعة! هو الآن يف الثالثينيات من عمره ومل
يحقق من الرثاء ما يجعله �أحد �أثرياء كوريا مث ً
ال
لكنه خ� ّ�ط ه��ذا الكتاب لعدة �أ�سباب - :م�ساعدة
الفقراء حتدي ًدا على التخطيط الآم��ن مل�ستقبل
�إن�ف��اق�ه��م وت�ع��ام�ل�ه��م م��ع ال �ن �ق��ود يف ه ��ذا ال��زم��ن
ال�صعب - .توجيه ر�سالة قوية للأجيال اجلديدة
وللنا�س ب�شكل ع��ام « :ن كنتُ �أن��ا قد متكنتُ من
حتقيق طموحي فهذا يعني �أن��ه ميكنكم جمي ًعا
بلوغ ما حتلمون به» - .لفت االنتباه �إىل �أحد �أهم
متطلبات اال�ستثمار الناجح؛ التحلي بال�شجاعة
و� �س��رع��ة ات �خ ��اذ ال� �ق ��رار .ول �ه ��ذا اخ �ت �ت��م م�ق��دم��ة
الكتاب بهذه ال�ع�ب��ارة« :ي��ا �شباب ك��وري��ا! عندما
تكونون على �أمت ا�ستعداد ،عليكم �أن تبد�أوا فو ًرا».
يت�ألف الكتاب من �ستة ف�صول .جاء الف�صل الأول
ب�ع�ن��وان «درا� �س��ة تقنيات اال�ستثمار �أك�ثر �أهمية
من البحث عن وظيفة!» بعد اقتبا�س على ل�سان

امل ��ؤل��ف م�ف��اده «�أن ��ا ال ��ذي ع�شت يف �شقة �صغرية
م��ن حجرة واح��دة ادخ ��رتُ ت�سعني أ�ل��ف دوالر يف
�سن اخلام�سة والع�شرين» .وفيما يبدو �أن هذا
ريا ويحب دائ ًما �أن ي�ضع
ال�شاب ال� ّ
ثري يقر�أ كث ً
اق�ت�ب��ا��س��ات مل �ق��والت ال�ف�لا��س�ف��ة ورج ��ال الأع �م��ال
وال�سا�سة يف كتابه .يتوقف الف�صل ليناق�ش �أهمية
البدء بت�أمل ال��ذات ودرا�ستها يف �سن الع�شرين.
ول�ي�ل�ف��ت ن�ظ��ر ال���ش�ب��اب �إىل م���س��أل��ة رمب ��ا تغيب
عن �أذهانهم؛ �أال وهي �أنه كلما ازدادت امل�ؤهالت
ال�ت��ي تطلبها ال�شركة يف امل�ت�ق��دم ل�شغل وظيفة
لديها كلما كانت الوظيفة �صعبة .وكلما ازدادت
�صعوبة العمل ارتفع �سقف مطالبنا باحل�صول
على م�ك��اف��آت وازدادت رغبتنا يف احل�صول على
امل��ال .لكن العجيب وال�سخيف يف هذا الأم��ر �أنه
للح�صول على تلك امل�ك��اف��آت علينا العمل �أك�ثر
و�أكرث .وبتكرار هذه العملية جند �أنف�سنا يف غاية
احل�يرة بعد ف�ترة رغ��م ح�صولنا على م��ال �أكرث
ك��ل م��رة لأنّ حياتنا ت�صري خ��اوي��ة ورت�ي�ب��ةّ � .أم��ا
حتت عنوان «لي�س لدينا امل��ال وال اخل�برة ولكن
لدينا ال��وق��ت» فيناق�ش فكرتني :الوقت �أه��م ما
منلكه يف ه��ذا احلياة ،وقيمة املنتج تتحدد وفقًا
ملدى رغبة النا�س يف �شرائه .واحلياة � ً
أي�ضا على
ه��ذه ال�شاكلة؛ فما يجعلني �سعي ًدا لي�س الوقت
ال ��ذي �أم���ض�ي��ه م���س�ت�م�ت� ًع��ا بتحقيق ه ��ديف و�إمن ��ا
بذلك الوقت الذي كنت �أكافح احلياة فيه لبلوغ
ذل��ك ال �ه��دف .ومم��ا ي�ستحق ال�شكر وال�ث�ن��اء �أن
احلياة متنحنا الوقت الكايف ملثل هذا الكفاح! ثم

