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من المحرر
يعترب تنظيم األمور املالية مصدر قلق كبري للكثري من الناس،
فيمكن أن يستغرق تنظيمها الكثري من الوقت .فواتري يجب
دفعها ،أفواه يجب إطعامها ،التفكري يف التقاعد ،والقامئة تطول.
يف بعض األحيان تصبح هذه املخاوف املالية مربكة.
كان الوضع كذلك إلثنني من مؤسيس عدد من دور األيتام،
واللذان كانا يعيشان يف إنجلرتا يف القرن التاسع عرش.
قام أحدهم ،تشارلز ،بحمل ٍة لجمع مبلغ  300جنيه  -مبلغ
كبري يف ذلك الوقت  -لتلبية اإلحتياجات املالية العاجلة للملجأ
الذي يسانده .ويف الليلة التي وصل فيها إىل هدفه ذهب إىل
الفراش وهو ٍ
راض وسعيد.
ولكن قبل أن يتمكن من النوم ،كان لديه شعو ٌر قوي بأن عليه
إعطاء الـ  300جنيه هذه لصديقه وزميله جورج ،لدور ايتامه
يف بريستول.
تشارلز قال يف نفسه «لكنني أحتاج املال لدار األيتام الذي
أتواله يف لندن».
وعىل الرغم من احتجاجاته الذهنية ،استمر ذلك الشعور
القوي بوجوب منح تلك الـ  300جنيه لجورج .وحيث مل يكن
قادرا ً عىل النوم ،تصارع تشارلز مع الفكرة لفرتة من الوقت،
حتى قرر أخريا ً منح املال لجورج.
يف صباح اليوم التايل ،شق طريقه إىل منزل جورج وحني
دخل اىل مكتبه قال له« :جورج ،مل أستطع النوم الليلة املاضية
اىل أن قررت إعطائك الـ  300جنيه».
قال جورج متعجباً« :كيف عرفت؟ كنت بحاج ٍة إىل هذا املبلغ
بالتحديد ليك أُبْقي دور األيتام التي اتوالها مفتوحة!»
كان تشارلز سعيدا ً لحل مشكلة صديقه ،ولكن وضعه املايل
ال يزال صعب .وعندما عاد إىل لندن ،وجد رسالة تنتظره عىل
مكتبه .كانت تحتوي عىل تربع مببلغ يزيد عن  300جنيه
مخصصة لدار األيتام التي يرعاها .لقد اعيد له مبلغ الـ 300
جنيه الذي أعطاها مع  300شلن زيادة!
قد ال تتم مكافأة عطاءنا بالطريقة نفسها متاماً ،أو بالطريقة
التي نرغب بها أو نعتقد أننا بحاج ٍة لها ،ولكن كام كان الحال
يف هذه القصة ،فأنا أعتقد حقاً أننا لن نخرس أبدا ً عندما نعطي،
بغض النظر عن الضائقة املالية الوخيمة التي قد نجد أنفسنا
فيها.
آمل أن تشجعكم املقاالت والقصص املتعلقة باألمور املالية يف
هذا العدد من املشوقة ،وأن تلهمكم وتحفزكم عىل االستمرار يف
التربع للمحتاجني.

كريستينا لني
إىل املشوقة
املشوقة املجلد  ٩اإلصدار ٥

أصغر عملة
معدنية في
العالم
بقلم آنا بريليني
قبل سنوات عديدة ،وقبل أن ننتقل إىل الهند،
قدمت يل صديقة هدية مميزة للغاية ،وقالت“ :أنا
قلقة عليك نوعاً ما ،أنت ذاهبة إىل بلد صعب ،وقد
تكون هذه مفيدة “ قدمت يل صندوقاً صغريا ً
منقوش عليه “أصغر عملة ذهبية يف العامل”.
ٌ
حزمتها مع أمتعتي وأخذتها معي إىل الهند،
وبعد ذلك إىل نيبال.
كانت صديقتي ُم ِحقًة — مل تكن األمور
سهلة دامئاً ،وكثريا ً ما واجهنا صعوبات مختلفة،
من الطقس إىل املرض إىل التحديات املالية .مل
أي من حاجاتنا األساسية ،لكننا غالباً ما
تنقصنا ٌ
اضطررنا إىل تجاوز الكامليات.
تحدثت أنا وزوجي أحياناً عن إمكانية
بيع العملة ،لكننا اتفقنا عىل أن تكون مبثابة
صندوق الطوارئ لنا ،وأنه لن يتم ملسها أبدا ً ما
مل تكن هناك حاج ٌة ماسة إليها .كلام ناقشنا هذا
املوضوع ،كنا نتوصل دامئاً إىل أن الوضع ليس
سيئاً حقاً ،واعيدها اىل حقيبتي.
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بعد مثاين سنوات ،عدنا إىل أوروبا .ويف أحد

األيام ،مررت مبتجر للقطع املعدنية وتساءلت عن

مقدار قيمة عملتي الذهبية بعد كل هذا الوقت.
بعد بضعة أيام ،أخذتها لفحصها.

توقف قلبي وكل يشء يف داخيل عندما

تفحص املوظف قطعتي النقدية وقال يل ،أنه

ليس لها أية قيمة فيام عدا وزنها من الذهب،
وحيث أنها كانت “أصغر عملة ذهبية يف العامل”،
فهي ال تزن الكثري.

إذا ً ،كنا ساذجني العتقادنا كل تلك السنوات أن

يل مزيج من خيبة
لدينا صندوق طوارئ .طغى ع ّ

األمل واإلحراج .ويف الواقع كدت أقوم بإلقاء

العملة بعيدا ً .لن أخرس شيئاً إن فعلت ذلك.

بعد التفكري يف األمر ،أدركت بأن تلك العملة

الصغرية كانت رمزا ً إلمياننا برعاية الله .احتفظنا
بها طوال الوقت؛ ولن نفقدها أبدا ً.
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التخلص من عقلية
العالم األول
بقلم :روث ماكيج

يوم تقريباً أفكر كم أنا محظوظة ألنني
كل ٍ
أعمل يف هذا املكان .أنا ُمدرسة يف مدرسة
تخدم العائالت من جميع أنحاء العامل .أعمل يف
املكتبة ،حيث من الطبيعي أن أرى عىل الطاوالت
مجموعة من أربعة طالب يعملون معاً ،ميثلون
أربع قارات مختلفة وأربع لغات مختلفة وأربعة
ديانات مختلفة .ميكن لألمم املتحدة تعلم الكثري
من مدرستي.
فانيسا هي طالبة كبرية بالعمر ترغب يف إدارة
يوم من األيام .أتذكر عندما
صالونها الخاص يف ٍ
التقيت بها للمرة األوىل العام املايض ،ادهشتني
كيف كانت أنيقة وممتعة وواثقة من نفسها.
هي الجئة من دولة أفريقية مزقتها الحرب.
وصلت إىل مدينتنا مع عائلتها الكبرية يف آذار
من عام  .2014وترتاوح أعامر األطفال الثامنية
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بني  9و 20عاماً .عمل والد فانيسا بشكل متقطع
منذ وصولهم ،لكنه مل يتمكن من الحصول عىل
عمل منتظم .عانت والدتها لسنوات من مشاكل
صحية ،ما منعها من العمل خارج املنزل .تحصل
األرسة عىل الدعم من املؤسسات االجتامعية ومن
فانيسا.
إىل جانب الذهاب إىل املدرسة بدوام كامل،
تعمل فانيسا بدوام جزيئ يف صالون .يتم توزيع
دخلها بثالث طرق مختلفة:
•جزء منه يذهب ملساعدة عائلتها.
•جزء يذهب لالدخار من أجل التعليم ملا
بعد الثانوي.
•جزء يذهب للزكاة.
لقد فوجئت كثريا ً األسبوع املايض عندما
سمعت أن فانيسا تضع جانباً  ٪10من دخلها.
املشوقة املجلد  ٩اإلصدار ٥

“إنه أم ٌر ال بد منه” ،كام أوضحت يل ،كان
صوتها هادئاً ومتامسكاً وممزوجاً بلكنة دولتها
األفريقية“ .عندما كنت صغرية ،عملت أمي وعمل
أيب أيضاً .وكان لدينا ما يكفي دامئاً”.
ولكن ماذا عن وضعها اآلن؟ سألتها إن كانت
تشعر باإلغراء يف بعض األحيان بأال تخصص
املال للزكاة ،بسبب املشقة يف حياتها .مل يبدو
أنها فهمت ما قصدته“ .هناك الكثري من الناس
يف منزلك” ،قلت .أومأت برأسها ،وكانت تنتظرين
ألديل بوجهة نظري“ .بعض الناس قد يجدون
صعوبة يف ذلك” ،رشحت لها“ .والدك مل يكن
قادرا ً عىل العثور عىل عمل  ...مشاكل أمك
الصحية ...االضطرار إىل ترك األصدقاء والعائلة،
كونك جديدة يف هذا البلد” .توقفت عن محاولة
إقناع فانيسا مبشاكلها ،كام أدركت أنها ببساطة
مل تشعر بأية صعوبات.
قالت“ :يف وطني ،كنا يف بعض األحيان
نسمح لألشخاص املرشدين بالبقاء معنا
لبعض الوقت .ما زلنا نرسل األموال إىل
مالجئ األيتام هناك .هنا ،إذا كان لدينا طعام
أو مالبس إضافية ،نخرج ونقدمها للناس يف
الشوارع”.
مل أمتكن من التوفيق بني صورة الوفرة والكرم
التي كانت فانيسا ترسمها يل من خالل فهمي
ملواردها املحدودة .سألتها “لكن أال تشعرين أبدا ً
بأنك بحاج ٍة إىل يشء ال ميكنك رشاؤه؟”
“نعم” قالت“ .أطلب املال .أسأل األصدقاء أو
العائلة .أنا ال أطلب ليك اقرتض .إنها هبة .يف
بعض األحيان مننح ويف بعض األحيان نتلقى
ولكن دون أن نتعرض للديون” .وتبدو فانيسا
مرتاحة يف كال الحالتني .تكون سعيدة حني
تعطي وال تتكرب عىل التلقي.
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مرة أخرى ،عدت للسؤال عن الزكاة“ .ولكن إذا
مل يكن لديك يف بعض األحيان ما يكفي من املال،
أال تشعرين برغب ٍة باإلحتفاظ بتلك الـ  ٪10من
دخلك الذي متنحيه؟”
“ال” قالت فانيسا بهدوء“ .لن يرتكك الله
تفقدي املال الذي تقدميه” .ثم أخربتني أنها
وجدت مر ًة  10دوالرات يف جيبها .ويف مر ٍة
أخرى ،كانت بحاج ٍة اىل معطف ومل تستطع
رشاءه ،فقدمت لها سيدة معطفاً اشرتته ومل يكن
مقاسه مناسباً لها.
سألتها بيشء من الرتدد“ ،ما رأيك باألشخاص
الذين لديهم وظائف جيدة ويعيشون يف بيوت
كبرية لكنهم يقولون إنهم ال يستطيعون تقديم
الكثري؟”
وجاء الجواب دون إطالق أي أحكام ،وقالت
بكل هدوء وثبات“ .إنهم ال يعرفون الرس”.
مل تكمل الرشح .سألتها ما هو الرس .انتبهت
بأن وقتنا كان قد انتهى تقريباً .اضطرت فانيسا
للمغادرة اىل عملها ،ولكني أردت معرفة الرس.
قالت“ :عندما تعطي تزيد النعم” .مسألة
حسابية غري منطقية ،ولكنها صحيحة بطريق ٍة
ما .أعتقد أن هذه السيدة الشابة لديها مستقبل
مرشق يف بلدها الجديد .وستساعدها املهارات
التي تتعلمها يف املدرسة والعمل عىل إعدادها
لذلك .ثقتها بنفسها وق ّيمها القوية ستمكنها من
النجاح .أنا ممتنة لفانيسا وللطالب اآلخرين الذين
يتحدون “عقلية العامل األول” لدي ويوسعون
مداريك .إنها ترى العامل من خالل عدسة اإلمتنان
والثقة واألمل .ويبدو أن العقبات تختفي تحت
قدميها بينام تتحرك إىل األمام.
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 10دروس مالية علّمها
ألطفالك قبل أن يبلغوا
 10سنوات

األبوة واألمومة
من القلب

بقلم نيكول دي كوريس ،بترصف

هل تريد أن يكون طفلك خبرياً مالياً مثل
وارين بافيت
ستساعد هذه النصائح طفلك عىل تعلم
كيفية حفظ املال وإدارته.
يف أحد األيام قال يل إبني البالغ من العمر 3
سنوات“ :اذهب إىل البنك فقط وسيعطونك املال”،
كان ذلك بعد أن أخربته بأننا ال نستطيع رشاء لعبة
كان يريدها .أدركت أن الوقت قد حان ليك أرشح له
مصدر املال“ .األمر مرتوك لآلباء لتعليم أطفالهم
عادات مالية ذكية” ،كام يقول جني بريل ،املؤلف
املشارك لكتاب “األطفال والرثوة والعواقب”.
لستم متأكدون من أين تبدؤون؟ يشارك بريل أهم
الدروس املالية لألطفال الصغار ،وكيف ميكنك أن
تساعد طفلك عىل تعلمها.
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الدرس املايل  :1املال ال ينمو عىل األشجار
عندما يرى األطفال النقود تخرج من أجهزة
الرصاف اآليل فإنهم ال يدركون بأن املال هو مورد
والبنك
adaptedاملال،
محدود .ارشح لهم بأنك تعمل لكسب
Web Reprint,
هو مجرد مكان يبقيه يف أمان.
الدرس املايل  :2ارصف من ميزانيتك
إن أفضل طريقة لتعليم األطفال كيفية البدء
بإدارة األموال هو منحهم بعضاً منها .يقول بريل:
“إذا أنفقوا مخصصاتهم عىل رشاء شخصيات
حرب النجوم الجديدة ومل يتبقى لديهم ما يكفي
لرشاء لعبة فيديو والتي كانوا يريدونها حقاً ،فهذا
يف الواقع أمر جيد ”:إنهم يتعلمون مبارشة نتيجة
اإلفراط يف اإلنفاق” .كام يقول بريل.
املشوقة املجلد  ٩اإلصدار ٥

الدرس املايل  :3األشياء الجيدة تأيت ألولئك
الذين ينتظرون
إن تأخري حصول األطفال عىل ما يريدون
سيساعدهم يف تعلم محاربة عقلية “اشرتي اآلن،
ادفع الحقاً” والتي قد تسبب تورطهم يف ديون
البطاقات االئتامنية يف ٍ
وقت الحق .لذا ،بقدر ما
تستطيع ،عزز فكرة أن االنتظار يؤيت مثاره .عىل
سبيل املثال ،اصنع بيتزا من جميع املكونات التي
يحبها طفلك؛ ثم قم بوضع قطعة بيتزا مجمدة
مشرتاه من املتجر يف امليكروويف .قدم له
االثنتني ،سيدرك طفلك أن الفطرية املنزلية تأخذ
وقتاً أطول ،ولكن طعمها أفضل بالتأكيد.
الدرس املايل  :4ال تنفق املال مبجرد أن تحصل
عليه
إن الحد من الرشاء الفوري يسري جنباً إىل جنب
مع تدريس تأخري حصول الطفل عىل ما يريد.
أظهر ذلك عن طريق إعطاء مثال .قبل أن تذهب
للتسوق ،قم بعمل ميزانية .حدد ما ستقوم
برشائه ،وما هي املتاجر التي تريد الذهاب إليها،
والنطاق السعري لكل سلعة .ثم قارن األسعار
عرب اإلنرتنت (فكّر يف السامح لطفلك باالحتفاظ
ببعض املال ليك يرى بأن عملية املساومة تؤيت
مثارها) .سوف تتعلم أن وضع خطة مشرتيات
قبل الذهاب اىل السوق هو الروتني املطلوب.
الدرس املايل  :5االدخار جيد
ابنتك تريد دمية جديدة إال أنها ال متلك ما يكفي من
املال لرشاءها؟ أخربها أن تتدخر! وحني يصبح لديها
ما يكفي ،اصطحبها للتسوق واسمح لها بالدفع
ألمني الصندوق بنفسها .لن تنىس أبدا ً مدى روعة
العمل نحو هدف تتم مكافأته عليه يف النهاية.
الدرس املايل  :6قم باملتابعة
ببساطة إن معرفة طفلتك أين تذهب أموالها هي
خطوة كبرية إىل األمام يف مهارات إدارة األموال.
اجعلها تستخدم دفرت مالحظات أو تستخدم
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جهاز كمبيوتر لتتبع أموالها .قم بعمل ملف (أو
استخدم محفظة قدمية) حيث ميكنها تخزين
اإليصاالت والبيانات.
الدرس املايل  :7قم بإعداد قامئة أمنيات
من الصعب عىل األطفال تحديد األولويات ،لذا
اجلسوا معاً واكتبوا قامئة باألشياء التي تريد
طفلتك فعلها بأموالها .ثم ساعدها يف ترتيب
القامئة مبناقشة األمور املهمة حول كل أمنية.
الدرس املايل  :8اإلستفادة القصوى من
املدخرات
عرِف طفلتك عىل وسائل وأدوات التوفري والتي
ميكن أن تجذب اهتاممها ،مثل سندات التوفري
وشهادات اإليداع .ابحث عن آلة حاسبة تحسب
الفائدة املركبة عرب اإلنرتنت وارشح لها كيف
ميكن لدوالر واحد أن ينمو مع الفائدة مبرور
الوقت .سوف تُدهش!
الدرس املايل  :9كن متشككاً قليالً
يف حني أنك ال تريد أن يعتقد أطفالك أن الرشكات
تسعى الصطيادهم ،قم من ٍ
وقت آلخر باإلشارة
إىل اساليب وحيل مبيعات الرشكات املصنعة“ .
إن التشكيك الصحي أمر بالغ األهمية ،ليس فقط
حتى يتمكن األطفال من مقاومة إغراء املنتجات
عىل التلفزيون ،ولكن أيضاً ألنه يساعد يف منعهم
من الرشاء نتيجة الرسائل املخفية يف اإلعالنات -
مثالً إذا كان لديك مالبس وألعاب مناسبة ،فسوف
تصبح محبوباً” يقول بريل.
الدرس املايل  : 10التربع
اجعل أطفالك يتربعون بجزء من مخصصاتهم
لألعامل الخريية .ذلك يعلمهم بأن املال ميكن أن
يُستخدم ملساعدة الناس ،وليس فقط لرشاء األشياء.
ذكّرهم بأن مقدار املبلغ الذي يقدمونه ليس مهامً،
فكل مساهمة لها قيمة ،حتى إن كانت قليلة.
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أنا ال أخسر عندما أعطي

بقلم ماساهريو ناريتا ()2012-1925

يف السنوات األوىل من نشاطي التجاري ،كنت
أعتقد أن املال هو كل يشء .عندما اشتكت زوجتي
من عدم وجود ما يكفي من الحب يف زواجنا،
أجبت بأن الحب لن يضع الطعام عىل الطاولة.
اعتقدت أن األشياء املادية هي كل يشء ،مل أؤمن
بالله أو رعايته.
تغري ذلك تدريجياً مع مرور الوقت .قدم يل
صديق خطة اقتصادية مبنية عىل الحب واملشاركة
– وهي مختلفة متاماً عن نظريت املادية “ أنا
أوال” والتي كانت هي دافعي يف ذلك الحني .لقد
ساعدين ذلك عىل ترتيب أولويايت.
يف عام  ،1985كان اإلقتصاد الياباين مزدهرا ً.
وبدأت أنا وزوجتي بدعم العديد من املشاريع
الخريية ،وتعهدت بتقديم تربع منتظم .مل نفقد
األمل يف الحصول عىل الربكات يف املقابل ،كنت
أشعر بالفضول ملعرفة ما ميكن أن يحدث حيال
ذلك.
يف ذلك الوقت ،كنت أخطط لبناء مبنى سكني،
وبعد أسبوع واحد فقط ،أوىص يل البنك الذي
أعمل به بإسم مقاول بناء انتهى يب األمر اىل
توظيفه .حيث كان املتعهد متلهفاً للبدء ،فقد طلب
الحصول عىل ترصيح بناء قبل أن أوافق عىل
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تصاميمه ،لكنني مل أوافق عليها .عندما مل نتمكن
من اإلتفاق ،تعاقدت مع مقاول آخر ،فرفع املقاول
األول دعوى قضائية .يف النهاية ،اتفقنا عىل
تصميم جديد وأن املجمع السكني سيكون مرشوع
بناء مشرتك بني املقاولني .يبدو أن التأخري ملدة
ثالثة أشهر مل يكن تطورا ً إيجابياً .ومع ذلك…
يف بداية املرشوع ،كنا قد خصصنا األموال
لدفع رسوم التخطيط للبلدية  -ولكن بينام كنا
نقوم بفرز أعامل املقاول ،تغريت أنظمة تخطيط
املدن ،ومبوجب القواعد الجديدة ،مل يعد مطلوباً
منا دفع هذه الرضيبة عىل املرشوع.
بينام كنت سعيدا ً لعدم حاجتي لدفع رضيبة
املدينة ،علمت أن الحكومة كانت ستزيد الرضائب
عىل األبنية التي كانت ستنفذ يف شهر نيسان.
وكام اتضح ،تبني أن خطأ املقاول األول يف الطلب
قبل األوان كان هو األفضل ،حيث حصل مرشوعنا
عىل موافقة البناء قبل بدء رسيان رضيبة البناء
الجديدة.
من خالل هذه األحداث ،أدركت بأن الله باركنا
يف كلتا الحالتني ،ذلك ألنني وزوجتي نحاول
مساعدة اآلخرين بأي طريقة ممكنة.
املشوقة املجلد  ٩اإلصدار ٥

حكايات خالدة

درسان ذكيان عن المال من الحكايات القديمة
البخيل

كان هناك رجل عجوز يبيع كل سلع ٍة لديه مقابل
قطعة ذهبية كبرية ،ثم يقوم بدفنها يف حفر ٍة خارج
منزله .كان كل يوم يزور املكان ،يكشف عن الذهب،
وينظر إليه قليالً ،ثم يغطيه مرة أخرى.
الحظ أحد موظفي الرجل هذا السلوك الغريب،
وتتبع الرجل العجوز .رأى الذهب املدفون ،وعندما عاد
الرجل العجوز إىل املنزل ،قام املوظف بإخراج الذهب
والهرب به.
يف اليوم التايل وجد الرجل العجوز أن ذهبه مفقود
ورصخ يف جزع .سمع أحد الجريان قصة الرجل املسن
واقرتح أن يضع صخرة يف الحفرة ويغطيها مرة أخرى.
“ لن يكون هناك أي فرق ،أليس كذلك؟ أنت مل تفعل أي
يشء بالذهب عىل أي حال”.
الدرس املستفاد :العمل الجاد أمر رائع .جني املال هو
أمر عظيم .توفري املال أم ٌر ال بأس به .ولكن املال يف حد
تنس أن الغرض
ذاته ليس أكرث من قطع من الورق .ال َ
عيش حيا ٍة سعيدة وصحية.
ُ
الحقيقي من املال هو
كمية الذهب ال تحدث فرقاً كبريا ً إذا كنت ال تعرف كيف
تستخدمها لتحقيق الشعور بالرضا.
www.motivatedmagazine.com

الفتى والبندق

عرث صبي صغري عىل جر ٍة حجرية
كبرية مليئة بالبندق اللذيذ .أدخل الصبي
يده عرب الفتحة الضيقة وأمسك بحفنة
كبرية ،لكنه مل يستطع سحب يده من
الجرة .حاول الصبي مرارا ً وتكرارا ً فشل،
رجل يقف يف مكانٍ
فبدأ يف البكاء .قال ٌ
قريب من الصبي “ :إن رضيت بكمية أقل
فسيكون بإمكانك سحب يدك بسهولة”.
الدرس املستفاد :قم بتدريس نفسك.
األحالم الكبرية جيدة ،لكن يف بعض
األحيان عندما تحاول الحصول عىل
كل يشء دفعة واحدة ،سينتهي بك
الحال بعدم الحصول عىل أي يشء عىل
اإلطالق .األمر نفسه يتعلق باألهداف
املالية ،متهل وال تخىش اختيار سلسلة
من األهداف الصغرية ،واحدة تلو
األخرى ،بدالً من تحقيق عدد هائل من
األهداف دفعة واحدة.
9

 7خصائص لحياة خالية
من الديون

مقتبسة من شبكة الكرتونية

متكنت األرسة رقم  1من سداد ديون بقيمة
 40.000دوالر يف عامني بدخل سنوي يبلغ 35
ألف دوالر .تحصل العائلة رقم  2عىل 100000
دوالر أمرييك سنوياً ولكن ال يبدو بأنها تستطيع
أن تسدد أدىن حد ممكن من نفس مقدار الديون.
واحدة من هذه العائالت يف طريقها إىل أن
تتخلص من الديون .األخرى ترتكب نفس األخطاء
التي ما زالت ترتكبها منذ سنوات.
ملاذا؟
يف حني أن العديد من العوامل ميكن أن تلعب
دورا ً هنا ،فإن أحد األسباب األكرث ترجيحاً هو
أن العائلة الثانية قد اعتادت اإلنفاق الزائد .إنهم
يحصلون عىل دخلٍ كبري ولكنهم ينفقون ما
يتجاوز ميزانيتهم ،األمر الذي يرتكهم مع أموال
أقل ويسبب الكثري من التوتر يف املنزل .هذه
طريقة صعبة ومجهدة للعيش.
ويدرك األشخاص الذين يتغلبون عىل هذه
الضغوطات أن عليهم التعامل مع األموال بشكل
مختلف وإجراء بعض التغيريات يف منط الحياة.
عند إجراء هذه التعديالت ،سيتم تحديد خصائص
معينة مهمة للغاية مبا يتعلق بالتخلص من
الديون دون رجعة .وكام يقول “دايف رامزي”،
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الخبري املايل ،فإن التمويل الشخيص هو  80يف
املائة سلوك و 20يف املائة معرفة.
إذن ،ما هي بعض سلوكيات األشخاص الذين
تخلصوا من ديونهم؟
 .1انهم ضد ثقافة الرشاء
عىل الرغم من العرف السائد ،يدرك هؤالء
الناس أن الديون ليست أداة .يخربنا املجتمع
“يجب أن يكون لديك بطاقة ائتامن للبقاء عىل
قيد الحياة”“ ،ال ميكنك الذهاب إىل الكلية بدون
قروض طالبية”“ ،سيكون لديك دامئاً دفعة
للسيارة”“ ،تحتاج إىل استدانة مبلغ كبري لتنظيم
حفل زفاف فخم ألبنائك” .ولكن أولئك الذين
يعيشون حياة خالية من الديون ال يشرتكون يف
هذه املعايري .بطاقات االئتامن ليست رضورية
لحياتهم اليومية .ال تقضم دفعات السيارة جزءا ً
كبريا ً من ميزانياتهم .ويستمتعون هم وعائلتهم
واصدقائهم املقربني بزفاف بسيط ميكن تحمل
نفقاته .يعاملون الديون مثل بقايا الطعام الذي
يجدونه يف الثالجة .سواء كان ذلك ديناً أو رغيفاً
قدمياً ،فهم يتخلصون منه! الديّن أمر طبيعي .لذا
كن غريب األطوار ،لست بحاج ٍة إىل أن تفعل ما
تفعله األغلبية!
املشوقة املجلد  ٩اإلصدار ٥

 .2ميارسون ضبط النفس
وفقاً لـ “ديف رمزي” ،يقوم الكبار بوضع الخطة
ومتابعتها .لكن األطفال يفعلون ما يُري ُحهم.
الشخص الذي يريد حقاً أن يتخلص من الديون،
تكون لديه قوة إرادة للسري بعيدا ً عن قسم األحذية
أو قسم شاشات التلفاز الكبرية ،دون إجراء عملية
رشاء مترسعة .مل ينساقوا لرشاء يشء ملجرد أنه
معروض للبيع بسعر أقل يف ذلك اليوم .إنهم ذوي
حكمة مبا فيه الكفاية ملعرفة أن رشاء يشء ما لن
ميحو كل مشاكلهم ويجعلهم يشعرون بالتحسن.
ملاذا؟ ألنهم يعرفون بأنه ال ميكنهم رشاء هذه
األشياء ما مل يتمكنوا من الدفع نقدا ً ،أو يستخدموا
بطاقة الخصم ألن لديهم أمواالً يف البنك لتغطية
ذلك .إنهم عىل استعداد لإلنتظار والعمل واإلدخار.

 .5لديهم غريزة الغزال
هذا يعني بأنك قد سئمت من الديون بحيث تركض
هارباً بأرسع ما تستطيع (مثل الغزال) يف االتجاه
املعاكس .هذا يعني أنهم يتطلعون إىل توفري كل
دوالر ميكنهم الحصول عليه من ميزانيتهم .إنهم
يبحثون عن أرخص األسعار عند كل منعطف،
يحاولون التوفري بشتى الطرق.
 .6ليسوا ماديني
األشخاص املاديون يركزون كثريا ً عىل “السلع”.
فهم يقرتضون مبالغ كبرية من أجل دفع تكاليف
إجازتهم ،وسياراتهم ،وبيوتهم الكبرية .إن
الشخص املصمم عىل التخلص من الديون يعرف
أن املال ال يشرتي السعادة ،لذلك فانه ال يقع
يف فخ الرغبة يف الحصول عىل ما ال يستطيع
الحصول عليه .لقد أصبحوا راضني مبا لديهم وال
يسعون إىل رشاء سعادتهم.

 .3لديهم ثقة بأنفسهم
الشخص الذي يؤمن بخطته املالية ،ال يهتم مبا
يفكر به اآلخرون .فهو ال ميانع قيادة سيارة قدمية
ال دفعات مرتتبة عليها .ال يحتاج إىل الذهاب يف
رحالت مرتفعة التكاليف ملجرد نرش صورة براقة
عىل وسائل التواصل االجتامعي .فهو ينظر إىل
بطاقات األسعار وليس فقط اىل األسامء التجارية.
ملاذا؟ ألنه ال يحاول مواكبة اآلخرين .وتخيل ماذا؟
هذا النوع من االنضباط الثابت يحرر املزيد من
األموال لسداد الديون .مع كل دين يتم سداده فإن
ثقته تنمو برسعة فائقة.

 .7انهم عىل استعداد لتقديم التضحيات
تناول الطعام ،والذهاب ملشاهدة األفالم كل
أسبوع ،والحصول عىل حزمة انرتنت متميزة -
هذه هي أنواع األشياء التي قد يضطر الشخص
لتجنبها ليك يتخلص من الديون .لكن ضع
يف اعتبارك :أن تخفيض امليزانية مؤقت فقط.
ومبجرد انتهاء الديون ستكون هناك مساحة أكرب
يف امليزانية ملواعيد العشاء والسينام.

 .4يحركهم هدف ما
من املؤكد أن العيش دون ديون هو الهدف،
لذلك فإن األشخاص الذين يرغبون يف تحقيق
ذلك يحافظون عىل هذا الهدف نصب أعينهم.
يضعون أهدافاً ذكية ومحددة وقابلة للقياس
وميكن تحقيقها ،ويعملون وفق جدول زمني.
فهم يحددون ما يريدون القيام به ويرسمون
اسرتاتيجيتهم لتحقيقه.

تريد أن تتخلص من الديون؟ تستطيع فعل
ذلك!
عندما تلقي نظرة عن كثب عىل الديون ،فإنك تبدأ
يف رؤيتها عىل حقيقتها  -وهو أمر مربك .مبجرد
أن ترى ذلك يكون من األسهل عليك أن تتحىل
بالصرب وتقدم التضحيات ،وتشعر بالثقة يف
قدرتك عىل دفعها .وبذلك سوف تستمتع بحياة
الخالية من الديون!

www.motivatedmagazine.com
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فرحة العطاء

أقوال
مأثورة

Notable
Quotes

العطاء هو املفتاح الرئييس للنجاح ،يف جميع
مجاالت الحياة – .برايانت مكجيل

عندما نعطي مبحبة ونتقبل بامتنان ،يكون
الجميع مباركني - .مايا أنجيلو

حني نعطي نكون نحن املتلقني  -فرنسيس
األصيزي

يتضاعف الفرح عندما يتم تقاسمه بني األصدقاء،
ولكن الحزن يتضاءل عند توزيعه .هذه هي
الحياة - .ر.أ .سالفاتوري

للحصول عىل الفرحة الكاملة ،يجب أن يكون
لديك شخص ما تتقاسمها معه - .مارك توين
الرجل الحكيم ال يكتنز كنوزه .كلام أعطى
اآلخرين ،كلام ازدادت كنوزه  -الو تزو

أكرث الناس سعادة هم أولئك الذين يفعلون أكرث
من غريهم لآلخرين - .بوكر ت .واشنطن

ما من أحد عديم الفائدة يف هذا العامل إن كان
يخفف أعباء شخص آخر - .تشارلز ديكنز
ما من يشء يصنع الفرح والبهجة مثل فعل الخري.
 جيمس روسيل ميلرأفضل ما تفعله باألشياء الجيدة يف الحياة ،هي أن
تعطيها لألخرين - .دورويث داي
اننا نكسب العيش عن طريق ما نحصل عليه.
ونصنع الحياة من خالل ما نقدمه.
 -ونستون س .ترششل.
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املشوقة املجلد  ٩اإلصدار ٥

