خري الأمور ..الو�سط

ٍ
ثـوان...
في
ي�أتي النج ــاح احلقيق ــي كــنتيجة
حتميـ ــة ملعرفـ ــة وحتديد الأهداف
والعزمية على حتقيقها ،وت�شكـِّل
الدوافع والطاقة الإيجابية واملهارات
ركائز �أ�سا�سية للو�صول للنجاح .وال
�شك �أن احلفاظ على النجاح ال يقل
�أهمية من الو�صول �إليه ،وال يتحقق
ذلك �إال بالتطور امل�ستمر والتجديد البنـَّاء .كما ير�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي
“رعاه اهلل”؛ النهج الذي حقق النجاح لدبي وو�ضعها يف م�صاف �أهم مدن
العامل ،بقوله“ :النجاح احلقيقي ي�أتي بالإ�صرار وموا�صلة التطوير والتح�سني،
وعدم التوقف والي�أ�س ،لأن ذلك يعترب ف�ش ًال .فالتطوير الدائم هو ال�ضمان
الوحيد لتحقيق الأهداف والتقدم وخدمة الوطن واملواطنني” .ومن حكمة
القائد ن�ستقي مالمح و�صفة النجاح ال�سحرية والتي تتلخ�ص يف التغيري
الإيجابي ،والتوقيت الأمثل للتنفيذ ،والتن�شئة ال�صحيحة للأجيال القادمة.
ت�أتي ملخ�صات الدفعة التا�سعة ملبادرة “كتـ ـ ــاب يف دقائق” ،املبادرة التي
�أطلقتها م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم بهدف رفد امل�شهد الثقايف
ت�ص ُّب
ب�أهم و�أف�ضل امل�ؤلفات والكتب العاملية ،لتتناول ثالثة مو�ضوعات ُ
جميعها يف �سبيل �إنارة طريق النجاح من جوانب خمتلفة ،حيث ت�ستعر�ض
ملخ�صات الدفعة التا�سعة مكامن النجاح يف اختيار التوقيت الأمثل لتنفيذ
اال�سرتاتيجيات واخلطط املو�ضوعة ،وتنظر �إلى ال�سعادة كو�سيلة ولي�ست غاية
فقط ،حيث تعترب �أن التغيري الإيجابي امل�صاحب لل�سعادة هو امل�ؤ�س�س لنجاح
ت�س ِّلط ال�ضوء على �أهمية التن�شئة االقت�صادية الناجحة للأبناء
م�ستدام ،فيما َ
منذ ال�صغر ،كركيزة لبناء م�ستقبل �أف�ضل.
ملخ�ص الكتـ ــاب الأول يف الدفع ـ ــة التا�سع ـ ـ ــة“ :التنفيذ هو اال�سرتاتيجية...
هكذا يحقق القادة �أعظم الإجنازات” للم�ؤلفة “لورا �ستاك” ،نذهب من
خالله يف رحلة �إلى عامل جديد يتحدث عن تغري دور التخطيط اال�سرتاتيجي
طويل الأمد ،الذي يعتربه الكثريون الآن عدو التنفيذ ،لأن االهتمام به فقط،
ي�أتي عادة على ح�ساب التطبيق.
يف ملخ�ص الكتاب الثاين “�شروط ال�سعادة ..خم�سة مفاتيح للتغيري الإيجابي
امل�ستدام” للم�ؤلف “�شون �أكور” ،نحلق نحو م�س�ألة ن�سعى لفهمها جميع ًا وهي
مفهوم ال�سعادة ،الذي هو �أمر ن�سبي بني الب�شر.
وامللخ�ص الثالث والأخري يف الدفعة التا�سعة “التن�شئة االقت�صادية للأبناء..
تنمية ذكاء الأجيال يف �إدارة الأموال والأعمال” ،ت�أليف كل من “ديف
رامزي” و“ريت�شيل كروز” ،ي�سلط ال�ضوء على �أمناط الآباء املختلفة يف
تربية الأبناء من املت�سلطني وغري املبالني� ،إ�ضافة �إلى املعتدلني بني النوعني،
وانعكا�س ذلك على الثقافة وال�سلوك االقت�صادي لدى الأبناء.
يف النهاية نتمنى �أن تنال ملخ�صات الدفعة التا�سعة ملبادرة “كتاب يف دقائق”
�إعجابكم ،وتنالوا منها عظيم الفائدة ،مبا ينعك�س �إيجاب ًا على حياتنا وحياة
�أبنائنا وخري ورفعة جمتمعنا.

جمال بن حويرب

الع�ضو املنتدب مل�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
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كتاب في دقائق

ث َّمة اجتاهان متناق�ضان متام ًا يف تربية الأبناء.
املتزمتني وامل َّيالني �إلى
يتم َّثل االجتاه الأول يف الأبوين ِّ
ال�سيطرة على حياة �أبنائهما ،وفر�ض القيود على ِّ
كل
�صغرية وكبرية يف حياتهم ،وحماولة تف�صيل وتكوين
الأبناء على مقا�س الآباء .وعندما يكرب ه�ؤالء الأبناء،
يف ُّرون �إلى اجلامعة ،ويجدون مالذهم الآمن فيها
بعيد ًا عن �سطوة الأبوين ،ويتب َّنون �سلوكيات خاطئة،
لأ َّنهم مل يحظوا بهام�ش معقول من احلرية امل�س�ؤولة،
ومل يرتعرعوا وهم يعرفون كيف يتَّخذون قرارتهم
مبفردهم.
�أما االتجِّ اه الثاين فهو على النقي�ض؛ ويتم َّثل يف
الأبوين اللذين ي�سريان يف احلياة بال َّ
خطة وال هدف،
ال لهما وال لأبنائهما ،فال يعرفان احلدود وال القيود
وال القواعد ،ويرتكان �أبناءهما منطلقني متام ًا يف
احلياة ،يفعلون ما ي�شا�ؤون ،وقتما و�أ َّنى يريدون .ه�ؤالء
هم الأبناء املد َّللون الذين نراهم �أحيان ًا يف املطاعم
يه ِّللون وي�صرخون ،ويرمون ب�أدوات املائدة ،بينما
يجل�س الأبوان غري مبالني مبا يدور حولهما من فو�ضى
و�سلوكيات �سلبية �ضارة للأبناء والآباء واملجتمع على
حدٍّ �سواء .ه�ؤالء الأبناء �أي�ض ًا ،ال ي�ستطيعون اتخاذ
قرارات �سليمة ،لأ َّنهم مل َي ِعرفوا ومل ُيع َّرفوا ما الفرق
بني اخلط�أ وال�صواب.
ومن ح�سن الطالع �أنَّ هناك اجتاه ًا ثالث ًا معتد ًال مي ِّكن
الأبناء من اال�ستعداد والتَع ُّود على حت ُّمل امل�س�ؤولية.
التوجه املعتدل يوازن بني فر�ض القواعد
هذا ُّ
ال�صارمة ،وبني �إتاحة الفر�صة؛ ومن َّثم يعطي الأبناء
م�ساحات من احلرية لتح ُّمل امل�س�ؤولية ال�شخ�صية.

�أعمال الكبار رغم نعومة الأظفار

معان كبرية لكلمة �صغرية
العملٍ :
لي�س هناك �شعور �أف�ضل من العودة �إلى البيت وال�سكن �إلى
الأ�سرة بعد يوم عمل �شاق باملعنى الإيجابي؛ �أي �أ َّنك بذلت
جهد ًا خالل اليوم لتفعل �شيئ ًا مهم ًا وقيم ًا يف حياتك .ولذا،
ف�إ َّنك بد ًال من �أن ترتك �أبناءك جال�سني �أمام �شا�شة التليفزيون
�أو احلا�سوب �أو �ألعاب الفيديو طوال اليوم ،مكتفي ًا ب�أن تقت�صر
�إجنازاتهم على النوم على الأرائك يف الغرف املك َّيفة ،وحتقيق
ت�شجعهم على
�أرقام قيا�سية يف الألعاب الإلكرتونية ،ميكنك �أن ِّ
العمل ،والإح�سا�س بقيمة الكدِّ والتعب الذي يرتتَّب على �أي �إجناز
ري احلديقة� ،أو
حقيقي .فتنظيف املنزل� ،أو ترتيب الفرا�ش� ،أو ُّ
قطف ثمار النخيل وجمعها ،كلُّها مهام تغر�س يف الأبناء �إح�سا�س ًا
ُنمي فيهم الثقة بالنف�س والقدرة على مواجهة العامل
بالإجناز ،وت ِّ
امل�س َّلطة على حياتهم.
ومتغيرِّ اته بعيد ًا عن رعايتك لهم ورقابتك َ

كان والدا “ديف” يعمالن يف املجال العقاري منذ �صغره.
يف ذلك الوقت كانت الهواتف التقليدية ب�سلك طويل وقر�ص
د َّوار؛ وكان النا�س يت�ص َّفحون ال�صحف وي�شرتون العقارات
من خالل �صفحات الإعالنات املب َّوبة .مل تكن هناك هواتف
حممولة وال بريد �صوتي وال بريد �إلكرتوين وال “تويرت” وال
“في�سبوك” وال حتَّى �أجهزة ُت�سجـِّل املكاملات الهاتفية .لذا،
عندما كان الهاتف يرنُّ ،كان يعرف �أنَّ املت�صل ربمَّ ا يكون �أحد
عمالء والديه ،ويريد �أن ي�شرتي عقار ًا ،وبالتايل ال ب َّد من
ا�ستقبال املكاملة والر ِّد على املت�صل ب�شكل الئق ،و�إال ف�ستكون
النتيجة هي خ�سارة ال�صفقة.
تع َّلم “ديف” منذ طفولته �أن ير َّد على الهاتف بطريقة
احرتافية وك�أ َّنه م�س�ؤول كبري ،و�أن يح ِّيي املت�صل بنربة �صوتية
ودِّية ،خ�صو�ص ًا عندما كان والداه يغيبان عن املنزل .كان
�أي�ض ًا يد ِّون ا�سم املت�صل ورقم هاتفه و�سبب ات�صالهَّ ،ثم يك ِّرر
هذه املعلومات عليه ليت�أ َّكد من أ� َّنه مل يخطئ يف تدوينها .فكان
هذا ال�سلوك االحرتايف اللبق يف التعامل مع الهاتف جزء ًا
�أ�سا�سي ًا ومعتاد ًا وتلقائي ًا يف حياته ،فا�ستوعب منذ نعومة
�أظفاره مفاهيم خدمة العمالء و�إدارة امل�شروعات ،وامل�ساهمة
يف زيادة الإيرادات.

لقد ق َّدم لنا العلم احلديث العديد من و�سائل التكنولوجيا التي
ت�ساعدنا على ت�أمني الأطفال ورعايتهم و�ضمان �سعادتهم .ولك َّننا
بالغنا يف ذلك �إلى حدٍّ كبري .فمعظم الآباء ير ِّكزون على ما
“يريده” �أبنا�ؤهم وال يلتفتون �إلى ما “يحتاجونه” .ما يحتاجه
�أبنا�ؤك هو �أن تع ِّلمهم معنى العمل ،هذا ال يعني ا�ستغاللهم،
فهم يعملون ليعي�شوا بكرامة ويفوزوا ب�شرف ،وي�شعروا بالقيمة
والتقدير لأ َّنهم ميار�سون �أن�شطة يجيدونها؛ �أن�شطة تبني
�شخ�صياتهم ومت ِّكنهم من الأدوات التي �سيواجهون بها احلياة
م�ستقب ًال.
ميزة �أخرى يكت�سبها الأبناء من العمل هي �أ َّنهم �سيحرتمون
مما ي�أخذون .وهذا
�أولئك الذين يعملون وينتجون ويعطون �أكرث َّ
�أمر يف غاية الأهمية؛ ف�أنت ال تريد �أن تُز ِّوج ابنتك مث ًال ،لرجل
ك�سول ال يقدِّ ر العمل .ويوم ًا ما �ستكون �أنت من الأجداد ،وي�صري
لك �أحفاد ،وتتم َّنى �أن يتم َّكن �أبواهم من رعايتهم ،و�أن ينقال
حب العمل ،ومهارات االعتماد على الذات ،وتفعيل القدرات،
لهم َّ
وخدمة جمتمعهم ،والتفاين يف العطاء والوالء لوطنهم .فعندما
يتع َّلم �أبنا�ؤك قيمة العمل منذ مرحلة عمرية مب ِّكرة ،ف�ستالزمهم
هذه العادة �إلى الأبد.

امل�صروف غري م�سموح
تخ�صي�ص م�صروف مفتوح وغري ُم نَّ
قن للطفل لن يع ِّلمه �أبد ًا كيف ت�سري
احلياة من حوله .وهناك �أجيال وراء �أجيال ترعرعت وهي تعي�ش على
م�س َّلمات كثرية خاطئة ،ومنها �أنَّ املال منحة جمانية .ويتو َّقع �أمثال
َ
ه�ؤالء �أن يبقى الآباء ينفقون عليهم ،وي�سدِّ دون فواتريهم حتَّى بعد �أن
يكربوا .وقد يعتقدون �أنَّ مه َّمات امل� َّؤ�س�سات احلكومية الأ�سا�سية هي
فقط االعتناء بهم ،وموا�صلة تلبية احتياجاتهم اليومية .نحن ندرك
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حتب �أبناءك ،وال تريد ولن تقبل �أن حترمهم من
�أ َّنك ُّ
�أيِّ �شيء ،لكن هذا ال يحول بينك وبني �أن تغر�س فيهم
احلافز والإح�سا�س بالكرامة والواجب .هاتان ال�سمتان
ال يكت�سبهما الأطفال عندما نو ِّفر لهم كل ما يحتاجونه
جمان ًا من دون �أدنى جمهود .فتوفري في�ض زاخر من
الأموال للأطفال ،من دون �أن نع ِّلمهم عادة العمل اجلاد
متذمرين و�أنانيني يرون كل �شيء يف
�سيجعلهم �أبنا ًء ِّ
حياتهم حق ًا مكت�سب ًا ،وعندما نحرمهم من �أي �شيء؛
�صغر �أم كرب ،يعتربون �أنف�سهم �ضحايا.
ما �إن يدرك الأطفال �أنَّ املال هو املكاف�أة التي يح�صلون
عليها نتيجة العمل وبذل اجلهد ،ف�إ َّنهم لن ي�ستطيعوا
بعد ذلك �إنفاق درهم واحد على لعبة دون �أن يف ِّكروا يف
مقدار املجهود الذي ُبذل لتوفريه .هذا ال يعني حرمانهم
من �شراء وا�ستهالك ما يحتاجون ،ولكن العمل وك�سب
املال من كدِّ هم �سيجعل كل ما ي�شرتونه – حتَّى لو كان
لعبة فيديو رخي�صة – ذا معنى وقيمة ،وك�أ َّنه �إجناز كبري.
يف حني �أنَّ �أ�سو�أ ما ميكن �أن تر ِّبي عليه �أبناءك ،هو �أن
يعتربوك – �أو يعتربوا �أي �إن�سان �آخر – جم َّرد بنك
متح ِّرك �أو �ص َّراف �آليِّ ُ ،يقدِّ م لهم املال كلما جا�ؤوا
لل�س�ؤال.

�أعمال تنا�سب الأطفال
بالن�سبة �إلى الأطفال ال�صغار ،نن�صح بتقليل عدد املهام التي ي�ؤدُّونها،
على �أن تكون ب�سيطة وميكن �إجنازها يف مدَّة ق�صرية؛ فغايتك هي
�أن جتعل �أبناءك يتذ َّوقون معنى العمل يف هذه ال�سنِّ ال�صغرية بحيث
ي�شعرون �أنَّ هذه املهمة الب�سيطة التي أ�دَّوها هي فع ًال �إجناز كبري،
ولكن من دون �أن تثقل عليهم بحجمها وجهدها �أو �صعوبتها� ،أو املدة
امل�ستغرقة يف ت�أديتها .فمن اخليارات املنا�سبة للأطفال الذين ترتاوح
�أعمارهم بني الثالثة واخلام�سة على �سبيل املثال:
 uجمع اللعب.
 uو�ضع الثياب املتَّ�سخة يف �س َّلة الغ�سيل.
 uترتيب الفرا�ش.
ثم كافئهم بعد انتهائهم من مه َّماتهم؛ �إذ من املهم �أن يربطوا عقلي ًا
ونف�سي ًا ،بني العمل الذي �أدَّوه ،وبني املال �أو ال�شيء الذي �أخذوه .ولكن
بعد �أن تراجع ذلك العمل بنف�سك لتت�أ َّكد من �أ َّنهم قد ن َّفذوه بنجاح.
وعندما تكافئهم ،عبرِّ لهم عن حما�سك ،لتتح َّقق غايتان تبينِّ لهم مدى
فخرك مبا فعلوه من ناحية ،واغر�س فيهم الإح�سا�س بالفخر والكربياء
والثقة بالنف�س من ناحية �أخرى .ومن هنا ،لن ينظروا �إلى املال الذي
�ستعطيه لهم باعتباره حق ًا مكت�سب ًا ،و� مَّإنا باعتباره �أجر ًا مقابل عمل
�أدَّوه بنجاح.
وك َّلما تقدّم �أبنا�ؤك يف العمر ،زادت امله َّمات وامل�س�ؤوليات والواجبات
التي ي�ضطلعون بها ،وكذلك املال الذي يح�صلون عليه مقابلها .ومع
هذا ،يجب �أن تكون هناك دوم ًا �أعمال كثرية ي�ؤدِّيها الأبناء يف البيت من
منطلق واجبهم جتاه �أ�سرهم� ،أي من دون �أن يتقا�ضوا عليها �أجر ًا� .أنت
تريدهم �أن يفهموا �أنَّ املال ال ي�أتي �إال بالعمل ،من دون �أن تبالغ يف هذا
الأمر ،حتَّى ال يعتادوا انتظار وتو ُّقع مقابل لكل عمل ي�ؤدُّونه؛ فال يجب
�أن يكون املال هو حافزهم يف ِّ
كل م َّرة ينجزون فيها عم ًال ما .وهكذا،
�ست�ساعدهم هذه امله َّمات املنزلية التط ُّوعية ،على �أن يكونوا مواطنني
�صاحلني يخدمون وطنهم والآخرين طواعي ًة ِّ
وبكل حب وامتنان.
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من املهام املنا�سبة للأطفال الذين ترتاوح �أعمارهم بني
ال�ساد�سة والثالثة ع�شرة:
 uتن�سيق الأزهار.
 uامل�ساعدة يف تنظيف البيت.
 uغ�سيل الأطباق.
 uفرز املالب�س وتن�سيقها وترتيبها.
ري النباتات.
ُّ u
يف هذه املرحلة العمرية ،ابد أ� بدفع املقابل املادي
�أ�سبوعي ًا .فعندما يدركون �أنَّ عليهم �أن يعملوا طوال
الأ�سبوع ،ولك َّنهم لن يقب�ضوا مقابل عملهم �إال م َّرة
واحدة �أ�سبوعي ًا �أو حتى �شهري ًا� ،سيتع َّلمون درو�س ًا يف
ال�صرب وت�أجيل �إ�شباع رغباتهم لأيام و�أحيان ًا لأ�سابيع،
ورمبا ل�شهور و�سنوات .فهذا هو الواقع الذي �سيواجهونه،
وال�سلوك الذي �سيط ِّبقونه عندما يبد�ؤون مراحل
درا�ستهم الثانوية واجلامعية ،ويدخلون حياتهم العملية،
ويبذلون جهودهم التط ُّوعيةِّ ،
بكل �أريحية وواقعية.
الدخل الذي �سيح�صل عليه طفلك مقابل عمله يف خدمة
الأ�سرة هو �صمام �أمان لك وله� .سوف تالحظ �أنَّ يف
هذا ال�سلوك بع�ض احل�سنات والعيوب �أي�ض ًا .فهو ميزة
لأ َّنه يغر�س يف الأطفال مفهوم العالقة بني العمل واملال
يف بيئة �آمنة ال ت�شوبها التوتُّرات وال�ضغوط .ولكن �إذا
كان الأب والأم هما “املديرين” �أو “�صاحبي العمل”
الوحيدين اللذين يتعامل معهما الطفل ،فلن تتاح له
الفر�صة لتعلُّم درو�س �أخرى مه َّمة ،نتيجة التعامل مع
الغرباء ومع الآخرين الذين �سيواجههم يف حياته العملية
عاج ًال �أم �آج ًال؛ فمنهم من �سيعاملونه بق�سوة ،وي�ضعونه
حتت �ضغوط �شديدة مل يعتدها من قبل.

ا�ستخدام املظاريف
ع ِّلم �أبناءك ما يجب �أن يفعلوه باملال الذي يجمعونه .اطلب منهم
تق�سيم دخلهم �إلى ثالثة بنود رئي�سية :الإنفاق واالدِّخار والت�ص ُّدق.
أعطهم ثالثة مظاريف كتب على كل منها �إحدى الكلمات الثالث:
� ِ
ربعات” اكتب هذه الكلمات على
“م�صروفات” و“ادِّخارات” و“ت ُّ
املظاريف ٍّ
بخط كبري وعري�ض� ،أو دع �أبناءك يز ِّينونها كما يريدون.
ويجب �أن يو ِّزعوا َّ
كل مبلغ يح�صلون عليه على هذه املظاريف
الثالثة بالن�سب التي يقرتحونها ،مع قليل من امل�ساعدة والتوجيه
من طرف �أحد الأبوين .ينطبق هذا �أي�ض ًا على �أيِّ مبلغ يحوزونه يف
الأعياد �أو املنا�سبات �أو امل�سابقات على مدار العام.

الإنفاق بحكمة
املال مورد دائم احلركة؛ نك�سبه وننفقه ب�سرعة .وهذا �سلوك نخ�شاه،
َّثم منار�سهَّ ،ثم نن�ساه .وقد زادت �سرعة حت ُّركات الأموال يف ال�سنوات
الأخرية ،بعد �أن جعلتنا بطاقات االئتمان ،و�سهولة االقرتا�ض والإنفاق على
�شراء ال�سيارات وق�ضاء الإجازات و�شراء البيوت ،نظنُّ �أنَّ بو�سعنا �شراء
�أي �شيء يف �أي وقت .ولأ َّننا دائم ًا قدوة لأبنائنا ،الذين ي�سمعون �أقوالنا
أهم
وي�شاهدون �أفعالنا ،فمن الطبيعي �أن يق ِّلدونا ويحذوا حذونا .ولذا ف�إنَّ � َّ
�شيء يجب �أن نفعله لكي نع ِّلمهم الإنفاق بحكمة هو �أن نتع َّود على الإنفاق
عندئذ �سنجدهم ينفقون ،وي َّدخرون ،ويت�ص َّدقون مثلنا ،ويحدِّ دون
بحكمة؛
ٍ
�أولوياتهمِّ ،
ويخططون ميزانيتهم ،ويديرون حياتهم مثلنا.
عليك �أن جت ِّرب ا�ستخدام نظام املظاريف عند �إعداد ميزانية ال�شهر.
�ستجد الأمر ب�سيط ًا :حدِّ د املبلغ الذي تريد تخ�صي�صه للإنفاق يف اجتاه
معني خالل ال�شهر ،وعندما تتقا�ضى راتبك �ضع املبلغ الذي ح َّددته يف
املخ�ص�ص له .ميكنك مث ًال تخ�صي�ص �ألف دوالر يف ال�شهر
املظروف
َّ
ل�شراء الطعام� .ضع املبلغ يف مظروف واكتب عليه “م�صروفات امل�أكل
وامل�شرب” .وحاول ما ا�ستطعت �أال تنفق �سوى هذا املبلغ على �شراء
الطعام ،وتراجع عن زيارة مطعمك َّ
املف�ضل يف منت�صف �أو �آخر ال�شهر،
عندما يفرغ املظروف ،لأ َّنك ا�ستنفدت ميزانية الطعام قبل �أوانها.
وعليك هنا �أن تع ِّلم �أطفالك كيف ي�شرتون بذكاء بعد جمع املعلومات،
مما يج ِّنبهم الت�س ُّرع والته ُّور ب�سبب ق َّلة اخلربة عند الإنفاق ،واخل�ضوع
للإغراء و�شراء كل ما َيعِنُّ لهم .ع ِّلمهم كيف يتفاو�ضون لتخفي�ض الأ�سعار،
فيتع َّلمون مواجهة امل�شكالت وح َّلها ،وعدم قبول كل الأ�سعار والعرو�ض
واعتبارها م�س َّلمات ال منا�ص منها .فكل �شيء قابل للتفاو�ض يف احلياة،
ولأ َّننا نح�صل دائم ًا وبال ا�ستثناء ،على ما نتو َّقعه ونطلبه ونفاو�ض عليه.
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التعليم بالقدوة ال بالق َّوة
ما يراك �أبنا�ؤك تفعله �أهم و�أقوى و�أعمق �أثر ًا يف نفو�سهم وعلى
مما ي�سمعونك تقوله� .صحيح �أنَّ للأقوال �صوت ًا
�شخ�صياتهم َّ
م�ؤثر ًا ،لكنَّ للأفعال ت�أثري ًا �أكرب و�صوت ًا �أعلى .هذا وال يتحقَّق
الأثر الأقوى �إال عندما يتطابق ما تقوله مع ما تفعله .فعندما
ت�ستقيم منظومة القيم التي ت�ؤمن بها ،وتتج َّلى تطبيقاتها على
�أر�ض الواقع� ،سيبادر �أبنا�ؤك تلقائي ًا �إلى تل ِّقيها وتب ِّنيها.

اال ِّدخار ك�أ�سلوب حياة
نحن نعي�ش يف ظل ثقافة و�أمناط الإ�شباع الفوري للرغبات
واالحتياجات .مل نعد نحتمل انتظار �أي �شيء .بل عدنا نطلب
ونريد كل �شيء “الآن” .وها هي التكنولوجيا الرقمية ِّ
تغذي هذا
الإح�سا�س يف داخلنا؛ �إذ �صار ب�إمكاننا االطالع على حالة الطق�س،
و�شراء الأ�شياء ،وحجز املنا�سبات وحفالت الغداء والع�شاء ،ونحن
يف طريقنا من و�إلى العمل .وعندما يتع َّلق الأمر بال�شراء والإنفاق،
تتحالف حمالت الت�سويق والدعاية وال�ضغوط االجتماعية وطرق
ال�سداد التلقائية �ضدنا ،فتك ِّون عا�صف ًة نا�سفة تلتهم كل حماوالتنا
للرت�شيد واالدِّخار ،وحت ِّولنا �إلى جمتمع ا�ستهالكي �سريع الإيقاع ،ال
يه ُّمه �سوى تلبية احتياجاته يف الت ِّو وال َّلحظة؛ ف�صرنا نح�صل على
كل ما نريد ،يف �أيِّ وقت نريد� ،سواء ك َّنا منلك املال لل�سداد �أم ال.
عندما تع ِّود �أبناءك على االدِّخار – ويرونك �أنت �شخ�صي ًا ملتزم ًا
بهذه العادة – ف�سيتع َّلمون درو�س ًا مه َّمة يف ال�صرب وو�ضع الأهداف
وحتديد الأولويات .عالوة على هذا ،ف�إنَّ التم ُّهل واالدِّخار ل�شراء
ما يريدون ،يع ِّلمهم اتخاذ قرارات ا�ستهالكية ذكية �أكرث واقعية
و�أقل ع�شوائية .ا�شرح لهم معنى اجلودة ،وع ِّلمهم بع�ض �أ�ساليب
التفاو�ض .وال تتخ َّل �أبد ًا عن دورك الأبوي التوجيهي ملج َّرد �أ َّنهم هم
من جمعوا هذا املال؛ بل من واجبك �أن َّ
تتدخل يف ا ِّتخاذ قرارات
�أبوية – ال مالية – فيما يتع َّلق ب�أ�صدقاء �أبنائك ،ومالب�سهم ،وكيف
و�أين يق�ضون وقتهم ،وكيف ي�ستخدمون هواتفهم الذكية ،وكيف
يوازنون بني واجباتهم الدرا�سية ،وهواياتهم ال�شخ�صية.
ك�آباء و�أ�سر واعية على حدٍّ �سواء ،من واجبنا �أي�ض ًا �أن نع ِّلم �أبناءنا
مهارات االدِّخار ،وت�أجيل �إ�شباع الرغبات ،وحتديد الأهداف،
و�إدارة الأولويات ،وال�شراء نقد ًا بد ًال من �إ�ساءة ا�ستخدام بطاقات
االئتمان ،واملبالغة يف اال�ستدانة واالقرتا�ض .ف�ض ًال عن االدِّخار
طويل الأجل؛ للم�ستقبل وحاالت الطوارئ .فهذه كلُّها مهارات
�أ�سا�سية يجب �أن يكت�سبها ك ُّل �إن�سان قبل �أن يفارق بيت والديه ليبد�أ
حياة جديدة وم�ستق َّلة.
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�سجن التكنولوجيا
و�سائل الراحة والرتفيه الكثرية املنت�شرة يف املجتمعات
املعا�صرة تتيح للأطفال �أن يرتعرعوا فيما ي�شبه الفقاعة.
فتمتُّعهم بفرا�ش وثري و�أكل كثري� ،سيبدو لهم �أمر ًا م�س َّلم ًا به،
و�سيكون روتينهم اليومي والأ�سبوعيَّ ،ثم تدور حياتهم يف
دوائر متالحقة ،ال تخرج كثري ًا عن عادات التج ُّول يف �أرجاء
البيت حاملني �أجهزة “الآيبود” و “الآيباد” والهاتف الذكي،
واحلا�سب املحمول .و�سيذهبون �إلى النادي يف ال�سيارة املك َّيفة
الذكية ،وي�ش ِّغلون ال�شا�شات ذات ال�صور النقية ،يف قاعات
فارهة ت�شغل �أجهزتها وتهويتها و�أ�ستارها و�ستائرها �أي�ض ًا
“بالرميوت كونرتول” .ف�إن مل ننتبه �إلى مثل هذه ال�سلوكيات،
ف�سوف حتا�صرهم التكنولوجيا ،وحترمهم من ر�ؤية العامل
الواقعي ،فيعي�شون وهم ال ي�ستطيعون اخلروج من دائرة الراحة
التي ت�ش َّكلوا فيها ُ
وطبعوا عليها.
�إذا �أردت �أن تر ِّبي وتقود �أبنا ًء ال يعرفون الأنانية ،ويرون
املال م�س�ؤولية ال منحة عائلية ،فعليك �أن تر ِّبيهم على فكرة
�أ َّنهم يديرون املال ،وال ميلكونه .فقد ك�شفت الدار�سات التي
تناولت �سلوكيات االنغما�س يف الذات والغرق يف َّ
اللذات� ،أنَّ
�أبناء اجليل اجلديد “املت�صل �إلكرتوني ًا” هم �أقل اهتمام ًا

ربع للم� َّؤ�س�سات اخلريية ،و�أقل ا�ستعداد ًا للعمل
بالت ُّ
يف وظائف تخدم املجتمع والآخرين� ،أو التط ُّوع يف
الأعمال اخلريية� ،أو تغيري عاداتهم يف الأكل� ،أو
االهتمام برت�شيد اال�ستهالك لتوفري الطعام للفقراء.
هذا ال يعني �أنَّ كل الأجيال اجلديدة تت�سم بالأنانية؛
لكن فكرة العطاء لي�ست دائم ًا �ضمن �أولوياتهم �أ َّما
�إذا ن�ش�أ �أبنا�ؤك يف بيت يعترب التعاون م�س�ؤولية،
والعطاء �أولوية ،ف�سينظرون �إلى �أنف�سهم وعاملهم
مهمني،
نظرة خمتلفة؛ و�سي�صبح الآخرون ِّ
وم�ساعدتهم عادات اجتماعية طبيعية.

العطاء ال يكون باملال فقط
عندما نعرف املعنى احلقيقي للعطاء ،فلن نكتفي بالت ُّربع ببع�ض
�أموالنا ،ونحن قابعون يف دائرة الراحة ،من دون التحام حقيقي بعاملنا
وتالحم تطبيقي مع جمتمعنا .ف�إلى جانب الت ُّربع باملال ،علينا �أن
نعطي �أي�ض ًا من كل مواردنا؛ وعلى ر�أ�سها وقتنا ومواهبنا.
�شجع �أبناءك على خدمة الآخرين مبمار�سة �أن�شطة ي�ستمتعون بها
ِّ
ويجيدونها .ب�إمكان الأبناء اليافعني امل�شاركة يف رحالت ميدانية �أو
زيارة بع�ض املناطق يف الدول الفقرية ،لكي يعي�شوا �أو ي�ست�شعروا بع�ض
ما يعي�شه ويعانيه الآخرون� .سيعود �أبنا�ؤك بنظرة وده�شة خمتلفة،
بعدما ر�أوا مكان ًا يف العامل ال يحظى فيه �أقرانهم حتَّى ب�أب�سط
�أ�سا�سيات احلياة .ولي�س �شرط ًا �أن ي�سافر �أبنا�ؤك دائم ًا �إلى اخلارج
ملعاي�شة هذا النوع من الفقر واالحتياج ،فالهدف هو �أن يروا يف هذه
التجربة فر�صة يقدِّ مون من خاللها �شيئ ًا من �أنف�سهم ،ويت َّربعون ب�أهم
مواردهم �أي بوقتهم.

تخطيط امليزانية
ال يحتاج الأطفال دون �سن الرابعة ع�شرة �إلى ميزانية
مكتوبة .ففي هذه ال�سن� ،سيكون نظام املظاريف هو
ال�شكل املالئم مليزانيتهم .عندما تع ِّلم �أبناءك العمل
وتق�سيم ما ميلكونه بني املظاريف الثالثة اخلا�صة
بالإنفاق واالدِّخار والت�ص ُّدق ،ف�إ َّنك بذلك تع ِّلمهم بالفعل
يتم تخطيط
�أ�سا�سيات �إعداد امليزانية .وال ي�شرتط �أن َّ
امليزانية على الورق ،ولكن ي�ستح�سن عمل ذلك يف حالة
االدِّخار من �أجل �أهداف كبرية �أو طويلة الأجل ،لأنَّ هذا
�سيع ِّلمهم كتابة �أهدافهم؛ في�سهل عليهم تذ ُّكرها وال�سعي
اجلاد �إلى حتقيقها.
عالوة على هذا� ،سيتع َّلم �أوالدك كيفية �إعداد امليزانية
با�ستماعهم �إلى املناق�شات التي تدور داخل البيت؛ �إذ
�سيعرفون �أنَّ امليزانية ت�ضع حدود ًا وقيود ًا ،وعندما
تلتزم �أنت بهذه القيود كغريك من �أفراد �أ�سرتك،
ف�سيتع َّلم �أبنا�ؤك كلمة مه َّمة للغاية� ،أال وهي كلمة
“ال” .دعهم ي�سمعوك و�أنت تقول “ال” لطلباتك
الزائدة وطلباتهم .قل“ :ال؛ لن ن�ستطيع حت ُّمل كل هذه
التكاليف”؛ و”ال ،مل � ِّ
أخطط ل�شراء ِّ
كل هذا الآن” .طبع ًا
لن يفهم الأطفال ال�صغار قيمة هذه الكلمة ،ولك َّنها مع
هذا �سترتك فيهم انطباع ًا قوي ًا و�سيفهمون �أنَّ هناك
قيود ًا وحدود ًا مالية.
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فتح ح�ساب بنكي
عندما يبلغ �أبنا�ؤك الرابعة ع�شرة ويدخلون طور املراهقة،
يكون الوقت قد حان للتو ُّقف عن ا�ستخدام نظام املظاريف
ليدخلوا يف عامل الكبار ،وي�صبح لهم ح�سابهم البنكي
اخلا�ص .االعتياد على ا�ستخدام ح�ساب بنكي يع ِّلمهم
درو�س ًا حياتية مه َّمة منها :كيفية التعامل مع البنك ومراجعة
ح�سابهم �إلكرتوني ًا وكتابة ال�شيكات ،وحت ُّمل م�س�ؤولية �إدارة
�أموالهم بطريقة �أكرث ن�ضج ًا.

النجاح مع �سبق الإ�صرار
�سواء �أكنت يف الرابعة ع�شرة من عمرك �أم يف الأربعني ،ف�إنَّ
امليزانية تعني �أن ت�سري وفق َّ
خطة مو�ضوعة م�سبق ًا من دون �أن
تخرج عنها قدر الإمكان .يف كتاب “العادات ال�سبع لأكرث النا�س
فاعلية”�“ ،ستيفن كويف” يقول �إنَّ العادة الأولى للأ�شخا�ص
الناجحني هي �أ َّنهم مبادرون .الناجحون معتادون على ا�ستثمار
ِّ
كل ما ت�أتي به احلياة ل�صاحلهم ،بد ًال من اجللو�س واالنتظار
تهب الرياح وتقذف �إليهم بقايا جناح الآخرين .املبادرون
حتَّى َّ
معتادون على التفكري اال�ستباقي ،ولهذا ف إ� َّنهم نادر ًا ما يكونون
�ضحية للظروف.
تربية الأبناء على و�ضع ميزانية لأنف�سهم تعني تعليمهم كيفية
التخطيط .فالتفكري اال�ستباقي والتخطيط مهارتان �سيت ُّم
تفعيلهما يف ِّ
كل جانب من جوانب حياتهم ،مثل :التخطيط لكتابة
بحث التخ ُّرج كي ال ي�سهروا من �أجل كتابته يف اللحظة الأخرية
املف�ضل
ليلة ت�سليمه� ،أو التخطيط الختيار
التخ�ص�ص الأكادميي َّ
ُّ
بالن�سبة �إليهم كي ي�ضمنوا تخ ُّرجهم خالل �أربع �سنوات .الأطفال
الذين يكت�سبون مهارة التخطيط ،ي�صبحون �أكرث اتزان ًا وعقالنية،
ويعي�شون حياة �إيجابية ،ركائزها الثقة يف النف�س ،والفعل ال رد
الفعل؛ ويطبعون ب�صماتهم على �سريتهم وم�سريتهم ،قبل �أن ت�ضع
احلياة �آثار ب�صماتها فيهم.
7
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ف ِّكر يف الأموال التي تنفقها �شهري ًا على �أبنائك املراهقني،
مبا يف ذلك الثياب وا�شرتاك النادي وفاتورة الهاتف
املحمول �إلخ� .إذا َّ
خططت امليزانية ال�شهرية بانتظام،
ف�سوف تعرف كم ينفق �أبنا�ؤك .وبد ًال من �أن تدفع ثمن
طلباتهم بنف�سك� ،أو �أن تو ِّفر لهم ميزانية مفتوحة ليدفعوا
كل ما ي�شرتونه ِّ
�أثمان ِّ
كل م َّرة؛ اح�سب �إجمايل امل�صروفات
ثم � ِأودع املبلغ الإجمايل يف ح�ساب بنكي ،واتركهم
ال�شهريةَّ ،
ُي�سدِّ ُدون مقابل م�شرتياتهم ،ويتح َّملون م�س�ؤوليتها ب�أنف�سهم.
�سيجعلهم هذا يجيدون �إدارة �أموالهم (مبعنى� :إعداد
امليزانية وتوجيه املال يف �أوجه �إنفاقه ال�صحيحة) ،وهي
امل�س�ؤولية التي يجب �أن ي�ضطلع بها �أبنا�ؤك ،ولي�س �أنت.
هذا يعني �أن يقت�صر دورك على متابعة �أدائهم �إلى �أن يثبتوا
كفاءتهم .فال ميكن �أن تفتح لهم ح�ساب ًا بنكي ًا ،وتودع فيه
بع�ض ًا من �أموالك كل �شهر ،وترتكهم يفعلون ما يحلو لهم
ثم
من دون توجيه �أو �إر�شاد .راقب �أداءهم د ِّربهم ع ِّلمهم َّ
ان�سحب تدريجي ًا ك َّلما مت َّكنوا من �إدارة ح�ساباتهم و�أمورهم
حت�سنت قدرتهم على اتخاذ القرارات.
املالية ،وك َّلما َّ

حروب ت�سويقية للفوز بقلوب �أبنائك
�سواء �أدركت ذلك �أم ال ،ف�أنت تواجه حرب ًا �شعواء مع ثقافة
املجتمعات املعا�صرة .هذه احلرب لي�ست من �أجل املال وال
الأر�ض وال املمتلكات ،و� مَّإنا من �أجل قلوب �أبنائك – قلوبهم
املحا�صرة مباليني الر�سائل الت�سويقية ،و�ضغوط �أ�صدقائهم،
و�سطحية املحتوى الإلكرتوين الذي يتلقَّونه� .إنَّ �إدراك
واقع وجدية هذه احلرب (وما يعترب على ِّ
املحك يف حالة
خ�سارتك) �أمر �ضروري لو كنت تريد الفوز وا�ستعادة قلوب
�أبنائك.

العمل �أثناء الدرا�سة
يخ�شى جميع الآباء تقريب ًا �أن ينخف�ض �أداء �أبنائهم
الدرا�سي �إذا بد�ؤوا العمل خالل �سنوات درا�ستهم،
ولكن هذه مغالطة �شائعة ،وغالب ًا ما ي�صدقها الآباء
الذين يعتقدون � َّأن �أبناءهم ال يفعلون �شيئ ًا �سوى
اجللو�س يف مكتبة اجلامعة طوال اليوم للدرا�سة
و�إعداد الأبحاث .يف واقع الأمر ،ممار�سة �أبنائك لعمل
جزئي لن ت�ض َّر م�ستواهم الدرا�سي مطلق ًا؛ بل على
�ستح�سنه كثري ًا.
العك�س،
ِّ
لقد ب َّينت الدرا�سات � َّأن الطلبة الذين يعملون ما
بني  10و� 19ساعة �أ�سبوعي ًا يح�صلون على درجات
�أعلى من الطلبة الذين ال يعملون �أبد ًا خالل �سنوات
الدرا�سة .وهناك درا�سات تثبت ارتفاع م�ستوى
التح�صيل الدرا�سي للطالب ك َّلما كان م�س�ؤو ًال عن
الإنفاق على تعليمه .قد يبدو هذا متناق�ض ًا ،ولكن ِّ
فكر
قدر املرء قيمة � ِّأي �شيء �سوى ما
يف الأمر بب�ساطة ال ُي ِّ
بكده وتعبه .هذا ف�ض ً
ال عن � َّأن الطالب
يدفع مقابله ِّ
الذي يعمل خالل فرتة الدرا�سة ،يكت�سب مهارات
النجاح يف احلياة ،ومنها :و�ضع الأهداف و�إدارة
الوقت والأولويات.

نحن نعي�ش يف ِّ
ظل ثقافة ت�سويقية مل ي�شهدها التاريخ من
مما
قبل ،تهاجمنا فيها الإعالنات يف ب�ضع �ساعات �أكرث َّ
كانت تفعل مع الأجيال ال�سابقة يف عام كامل .نحن ل�سنا
�ضد الدعاية وال الت�سويق ،ولكن يجب �أن ندرك �أنَّ الهدف
الأ�سا�سي من الت�سويق هو �إيهامنا ب�أنَّ حياتنا �ستبقى ناق�صة
ما مل ن�ش ِرت منتج ًا �أو خدمة مع َّينة .جوهر الت�سويق هو �أن
يحركك باجتاه
يجعلك غري ٍ
را�ض عن و�ضعك الراهن ،لكي ِّ
�شراء منتج ،من املفرت�ض �أ َّنه �سيخ ِّل�صك من قلق “مخُ ت َلق”.
نحن نعرف كيف ي�ؤدِّي هذا الإح�سا�س بعدم الر�ضا
�إلى املزيد من عمليات ال�شراء ،وبالتايل �إلى املزيد من
اال�ستدانة .ويف هذا �شيء من االنتهازية وا�ستغالل حلاجات
الأطفال ودوافعهم .فال�شركات تعرف �أ َّنها عندما تغر�س
احتياج ًا �أو رغبة ما يف عقل الطفل ،ف إ� َّنها ّ
توظف �أف�ضل
مندوب مبيعات يف العامل لي�س ِّوق منتجاتها �إلى �أبويه .فال
�شيء �أكرث �إحلاح ًا من طفل يرغب يف احل�صول على “�أحدث
و�أف�ضل منتج”.
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�أموالنا و�أوقاتنا .و�سيظل هذا املنتج “الوهمي” موجود ًا دائم ًا ويحاول �أن
ي�ستحوذ على اهتمام �أطفالنا وانتباههم .ولذا ،يجب �أن تدرك �أنَّ الر�ضا
لي�س متع ِّلق ًا باملال بل بالقلب .ودورك الأبوي يحتِّم عليك �أن ت�ؤهِّ ل �أبناءك
حلماية �أنف�سهم من هذا التهديد الدائم.
�إذا �أردت تن�شئة �أطفال �أذكياء يف �إدارة املال واحلياة ،فعليك �أن تر ِّبيهم
على الر�ضا والقناعة� .صحيح �أنَّ الكالم �أ�سهل من الفعل ،ولكن �إن
ا�ستطعت �أن تغر�س يف نفو�سهم الإح�سا�س بالر�ضا ،وهم ما زالوا حتت
�سقف بيتك ،فقد � َّأمنت حياتهم �إلى الأبد .فالإن�سان الرا�ضي والقنوع
ي�ستطيع �أن َّيد ِخرِّ ،
ويخطط ،ويتج َّنب الوقوع يف براثن الديون ،بل وهو
يخدم الآخرين ،ويعطي من نف�سه وماله ووقته� ،أف�ضل من �إن�سان ناقم
را�ض عن حياته.
وغري ٍ

وهم الأحدث والأف�ضل
ُ
عوامل ال�سيارات والتكنولوجيا واملو�ضة ،و�صراعاتها �سريعة
التغيرُّ  ،هي �أف�ضل مثال ل�صراعاتنا املحتدمة مع فكرة:
“الأحدث والأف�ضل” .ينطبق هذا على الأطفال من جميع
الأعمار .ففي ِّ
كل يوم يخرج علينا هاتف �أحدث وحا�سوب
�أ�سرع و�شا�شة �أ�سطع وثوب �أجمل وت�صميم �أف�ضل ،فتتو َّقد
الرغبة يف قلوب �أبنائنا للح�صول على هذه املنتجات فور ًا.
ب�سبب م�ؤ ِّثرات �أكرب من جم َّرد الإعالنات التليفزيونية؛
فمع احتدام ال�صراع بني ال�شركات بع�ضها وبع�ض لإثبات
تف ُّوقها ت�صبح �أحدث منتجاتها حديث ال�ساعة .فعرب
القنوات التليفزيونية واملد َّونات الإلكرتونية يتداول النا�س
�أخبار �أحدث و�أروع منتجات �شركة “�أبل” �أو “�سام�سوجن”
�أو “ليك�سا�س” �أو “بور�شي” �أو غريها من ال�شركات التي
حتاول �إثبات تف ُّوقها على مناف�سيها ،وو�سائل الإعالم  -من
امل�س ِّوقني �إلى ال�صحفيني  -ت�ساعدها يف حتقيق ذلك.
�إذا ما ظن �أبنا�ؤك �أنَّ حداثة املنتج و�سرعته وخ�صائ�صه
التي جتلب ال�سعادة ،ف�سيظلُّون يدورون يف حلقات مفرغة
طيلة حياتهم ،معتقدين �أنَّ “املنتج الأحدث” هو دائم ًا ما
ينق�صهم ،ولكن هذا لن يتحقَّق طبع ًا ،و�سيظلُّون يهدرون
�أموالهم ووقتهم وطاقتهم ،من دون �أن ي�صلوا مبتغاهم،
ومن دون �أن ي�شعروا بال�سعادة التي ين�شدونها .احلقيقة
�أنَّ “املنتج الأحدث” هو وهم ابتدعه امل�س ِّوقون لي�سلبونا
9
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يف عامل متغيرِّ و�سريع الإيقاع كالذي نعرفه اليوم ،كثري ًا ما نخلط بني
الر�ضا وغياب الطموح .الر�ضا حالة نف�سية تو ِّفر ال�سكينة وال�سالم
ا�شتدت الأزمات ،لكن هذه ال�سكينة لي�ست بال�ضرورة
الداخلي ك َّلما َّ
ح�سن �أحواله
ا�ست�سالم ًا وال خ�ضوع ًا .فالإن�سان القنوع يريد هو �أي�ض ًا �أن ُي ِّ
يوجه كل طاقاته وقدراته وثرواته �صوب هدف
دائم ًا �إلى الأف�ضل ،ولك َّنه ال ِّ
واحد؛ وال يته َّرب من مواجهة الواقع واتخاذ القرارات ،و� مَّإنا يتم َّهل يف
مت�سرعة �أو خاطئة .وعليه ،فالقانعون قد
�صنعها ليتج َّنب اتخاذ قرارات ِّ
ال يحظون ب�أف�ضل الأ�شياء ،ولك َّنهم ي�ستمتعون حق ًا مبا لديهم ،ويقدِّ رون
ال�سعادة مبا يف �أيديهم ،وهذا ما يجب �أن تر ِّبي �أبناءك عليه.

كيف تك�سب احلرب
منذ اللحظة الأولى التي تظهر فيها عالمات �أو بوادر عدم
الر�ضا لدى �أبنائك ،عليك �أن جتت َّثها من جذورها .عندما تهدِّ د
�ضغوط الأ�صدقاء �أو الإعالنات �أو الثقافة املادية املنت�شرة يف
معظم املجتمعات ،بغر�س عدم الر�ضا وال�سخط يف قلوب �أبنائك،
قاومها بال هوادة .ا�شرح لأبنائك كم هم حمظوظون ب�صرف
النظر ع َّما ميلكونه �أو ال ميلكونه .ذ ِّكرهم �أنَّ امتالك الأ�شياء
�أمر جيد ،لكن عندما تتم َّلكك الأ�شياء وعندما تقدِّ ر قيمة نف�سك
من خالل م�شرتياتك �أو �أموالك ،وعندما ت�صدِّ ق الكذبة التي
تقول ب�أنَّ احلياة هي الأ�شياء �أو التجارب التي ت�شرتيها ،ف�أنت
ت�سري يف طريق الف�شل ولي�س النجاح.
نحن نع�شق النجاح والطموح ،ولكن الكلمات واملفردات التي قد
ي�ستخدمها �أبنا�ؤنا ،وامل�شاعر التي تنتابهم جتاه منتج ما ،تك�شف

لنا ما �إذا كان تفكريهم عملي ًا ،وا�ستخدامهم ر�شيد ًا؛ �أم أ� َّنهم  -فقط  -يحاولون �إ�ضفاء قيمة على �أنف�سهم من خالل امتالك
“�أحدث جهاز �آيفون” طرحته الأ�سواق قبل غريهم .اخلطوة الأ�سا�سية للفوز يف هذه احلرب هي �أن تتذ َّكر �أنَّ �أبناءك �سيفهمون
ال�سعادة والر�ضا والقناعة مثلما تفهمها �أنت .فكن قدوة لهم .ف�أنت لن ت�ستطيع حماربة ال َّنزعات والتطلُّعات املادية يف �أبنائك،
�إذا كنت �أنت ذاتك مهوو�س ًا بها.

�أعظم هدية
�أعظم هدية ميكن �أن نقدِّ مها �إلى �أبنائنا هي �أن ن�ؤهِّ لهم للنجاح واالزدهار
عندما يكربون ،ويواجهون العامل مبفردهم .يحدث هذا من خالل احلوار
والتدريب والتجربة واخلط�أ ،وعرب ت�شكيل ال�سلوك مبا يتنا�سب مع منظومة
القيم التي ت�ؤمن بها �أ�سرنا و ُيقدِّ رها جمتمعنا .فعندما ين�ش�أ �أبنا�ؤنا وهم
يعلمون كيف وملاذا يجب �أن ِّ
ويدخروا و ُيعطوا
يخططوا ويعملوا وينفقوا َّ
و�إذا جنحوا يف جت ُّنب الوقوع يف براثن الديون ،بكل �أنواعها و�أ�شكالها؛
و�إذا تع َّلموا ال�شعور بالر�ضا والقناعة منذ طفولتهم؛ �إذا ما فعلوا َّ
كل ذلك،
و�إذا ما فعلت �أنت �أي�ض ًا َّ
كل ذلك ،فمن امل�ؤ َّكد �أ َّنهم �سيعي�شون حياة عامرة
بالرثاء ،وحافلة بالأداء والعطاء.
المؤلفان:
ومتحدث وإعالمي مرموق في االقتصاد المنزلي .من كتبه الشهيرة:
ديف رامزي :مؤلِّ ف
ِّ
“االستقرار المالي” و”النجاح المالي”ُ .تبث برامجه عبر أكثر من  450إذاعة على مدار األسبوع
ريتشيل كروزَّ :
تعلمت على يدي والدها «ديف رمزي» كيف تدير شؤونها المالية ،وبدأت
ثم االدخار والعطاء.
تشاركه رسالته في تمكين األبناء من التخطيط وبذل الجهد بسخاءَّ ،

كتب م�شابهة:
1. Raising Money Smart Kids
What They Need to Know about Money and How to Tell Them.
By Janet Bodnar.

2. The Lemonade Stand Millionaire
A Parents’ Guide to Encouraging the Entrepreneurial Spirit in Your Kids.
By Gail Haynes.

3. The Parenting Breakthrough
Real-Life Plan to Teach Kids to Work, Save Money, and Be Truly Independent.
By Merrilee Browne Boyack.
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“الأبناء الذين يبادرون
ويفعلون؛ يعي�شون حياة
إ�يجابية ركائزها الثقة يف
النف�س ،والفعل ال رد الفعل؛
ويطبعون ب�صماتهم على
�سريتهم وم�سريتهم ،قبل �أن
ت�ضع احلياة �آثار ب�صماتها فيهم”.

ديف رامزي

