
ي�سكل �لوقت عن�رص� �أ�سا�سيا يف حياة كثري من 
�ملجتمعات، ويعد �لوقت و�اللتز�م به يعد �سمة 
وقد  �ملتقدمة،  �ملجتمعات  من  لكثري  بارزة 
�ملهمات  ترتيب  �أن  �لعملية  �لتجارب  �أثبتت 
ح�سب  و�ل�سنوية  و�ل�سهرية  �ليومية  و�الأ�سغال 
و�ملال  و�جلهد  �لوقت  علينا  يوفر  �الأولويات، 
يف  �أننا  �إال  �الجناز،  ودقة  �رصعة  وي�سمن 
كثري من �الأحو�ل نغفل �أهمية هذ� �جلانب يف 
�لثمينة ون�ستمرئ  حياتنا فنفرط يف �الأوقات 
مهامنا  يف  وترتيب  تخطيط  بدون  �لت�سويف  

�ليومية �الأ�سا�سية و�لثانوية.
�ليوم  نعي�سه   ما  �أن   ، و�ثق  علي  يرى  حيث 
يكاد  �الأعمال  يف  تر�تبية  وعدم  فو�سوية  من 
�أن يكون هو منهج حياتنا يف �ملنزل و�لعمل 
�لغرب  نرى  حني  يف  و�الأ�سدقاء،  �الأهل  ومع 
يف  منها  تافه  هو  ما  حتى  �أعمالهم  ينظمون 
رب  يخربك  �أن  ي�ستطيع  �أوروبا  ففي  نظرنا، 
على  طعام  من  �سيتناولون  ماذ�  �ملنزل  وربة 

�لقادم  �الأ�سبوع  �لع�ساء مثال على مدى  وجبة 
الأ�سدقائهم  �سيافة  من  �سيقدمون  وماذ� 
�ملقربني حني يقدمون لزيارتهم �ملتفق عليها 
ما  كل  يف  �لفو�سى  فنعي�ش  نحن  �أما  م�سبقًا، 
�أن  يعني  ماركت  لل�سوبر  فذهابنا  �أعاله  ذكر 
ال  وبكميات  عليه  عيننا  تقع  ما  كل  ن�سرتي 
مكب  يجعل  مما  طاقتنا  من  و�أكرث  نحتاجها 
�سالحيتها  تنتهي  حينما  م�ستقرها  �لنفايات 
ن�سينا  نكون  قد  الأننا  ن�ستعملها  �أن  دون  من 
�أيام  �أننا قد ��سرتيناها، و�أكرب دليل على ذلك 

رم�سان �لقادمة.
حياتنا  يف  �لفو�سى  نعي�ش   ، و�أ�ساف 
نذهب  ما  �أكرث  فما  كبري  ب�سكل  �الجتماعية 
غري  �أنهم  لنفاجاأ  �أ�سدقاء  �أو  �أقرباء  لزيارة 
مل  الأننا  ملنزلهم  و�سلنا  حينما  موجودين 
وهذه  بهم،  �الت�سال  عناء  �أنف�سنا  نكلف 
�أعمالنا  �إىل  معنا  نقلناها  �حلياتية  �لفو�سى 
�أن  ميكن  وال  وحياتنا  طباعنا  هي  هذه  الأن 

يف  ومنظمون  مكان  يف  فو�سويون  نكون 
�ملكان �الآخر، فكم من خطة عمل ال نقوم بها 
ن�ستقبله  �أو  للموظفني  نر�سله  تعميم  من  وكم 
تنفيذه  وقت  �نتهاء  بعد  �أو  تنفيذه  �ساعة  يف 
�الأمر ال نعرف وجوده من قبل وال  وكاأن هذ� 
ولهذ�  علينا،  مبقدمه  فوجئنا  وقد  عنه  نعلم 
�أنا متاأكد �أن قلة قليلة من �أفر�د جمتمعنا من 
�أعماله  �أو  �ليومية  الأعماله  بعمل جدول  يقوم 
و�ختم  قر�ر�ت،  من  �سيتخذه  وما  �الأ�سبوعية 
نعلم  و�لتي  �ل�سيفية  �لعطلة  وهو  �آخر  مبثال 
ع�رص  من  �ل�سيف  هذ�  عطلة  �ستبد�أ  متى  كلنا 
�سنو�ت م�ست ولكن قدومها علينا كاأنه قدوم 
�سحري مفاجئ فرنى �أغلب �لنا�ش يبدوؤون يف 
�تخاذ قر�ر�ت �ل�سفر و�إىل �أين مع بد�ية �لعطلة 
فيما  م�ساعفة،  عليهم  �لتكاليف  وترتفع 
طري�نهم  تذ�كر  وحجزو�  قبل  من  خططو�  لو 
لز�د ذلك من جناح  وفنادقهم منذ وقت مبكر 

�لرحلة وقلل من �لتكاليف.
�لرتبية  -�أ�ستاذ  عطية  حممد  د.  يوؤكد  فيما   
�أي  �لنظام عندما يحل يف  �أن   - �لنف�ش  وعلم 
مكان و�أي عمل يكون نتاجه �أف�سل بل و�أعمق، 
و�سحاها،  ع�سية  بني  ياأتي  ال  �الأمر  وهذ� 
�أي  يف  جيدة  نتائج  نح�سد  �أن  �أردنا  ما  فاإذ� 
�أن  ومبا  م�سبقًا،  له  �لتخطيط  من  البد  عمل 
على  وتعود  �إيجابية  و�لرتتيب  �لنظام  نتائج 
لذ�  عام  ب�سكل  و�لبلد  بل  بالفائدة،  �أ�سحابها 
يف  �الأ�سا�ش  من  �لنظام  تعليم  علينا  وجب 
مد�ر�سنا الأنه �أمر مهم للنجاح و�الإجناز، ولكن 
وبكل �أ�سف ما نر�ه �ليوم من عدم نظام وعدم 
وخرب�ت  �سابقة  تر�كمات  نتاج  وهو  ترتيب 
�لفو�سى  �أ�سبحت  حتى  حياتنا  يف  �سلبية 
و�لع�سو�ئية �سمة يف حياتنا حتولت هذه �ل�سمة 
�إننا يف  بل  �سلوكا  �أ�سبحت  و�لعادة  �إىل عادة 
على  ونعيب  بالفو�سى  جناهر  كثرية  �أحيان 
من هم منظمني لدينا، فلو نظرنا �إىل �لنماذج 
ت�سع  لوجدناها  �لعر�ق  يف  لدينا  �لناجحة 
�الإد�رة  �أهم عنا�رص  و�لتنظيم، وهي  �لتخطيط 
�لناجحة ولوجدتها ت�سع هذه �لعنا�رص من �أهم 
-�أخ�سائي  �سعيد  علي  قال  بدوره  �أولوياتها. 
�لطو�رئ  جو  نعي�ش  �الأ�سف  مع  �جتماعي-: 
�ال�سرت�تيجي  و�لتخطيط  لالأزمة،  �لفعل  وردة 
�مل�سبق �ملبني على �الأهد�ف غائب يف حياتنا 
على �مل�ستوى �لفردي و �جلماعي بل حتى على 
�لوقت  �أن  و�ملعروف  �ملوؤ�س�ساتي،  �مل�ستوى 
باالجناز�ت  �لوقت  نح�سب  ومل  يعو�ش،  ال 
 ، و�أ�ساف  و�لتنظيم.  �لتخطيط  على  �ملبني 
ن�سب  ت�سع  علمية  بطريقة  تخطط  عندما 
هو  ما  حتدد  �لتي  �الأولويات  قاعدة  عينيك 
مهم وعاجل ومهم لكنه غري عاجل، ومفاهيم 
توفر  �لوقت  و�إد�رة  بالتخطيط  �حلياة  تنظيم 

مببد�أ  و�لعمل  �ملهمات،  �جناز  يف  �لوقت  لنا 
�مل�سبق  �لتخطيط  خ�سائ�ش  ومن  �لتفوي�ش، 
�أنه يجنب �لفرد و�جلماعة خ�سائر يف �الأرو�ح 
قامو�ش  يف  نعتاد  مل  لالأ�سف  لكننا  و�الأمو�ل، 
�أو  �أ�سبوعي  �أو  يومي  جدول  ن�سع  �أن  حياتنا 
�مل�ستوى  على  �سو�ء  �ملهمات  الإجناز  �سهري 
�ملناخ  هذ�  نعتاد  ومل  �ملهني،  و  �ل�سخ�سي 
وال  �ملدر�سة  وال  �ملنزل  يف  �لوقت  �إد�رة  من 
مل  �الأجيال  وبالتايل  �الجتماعية،  �لبيئة  يف 
م�رصوع  الأي  و�لتخطيط  �لوقت  �إد�رة  يعي�سو� 
يكون  �لدر��سة  �حلياة  بد�ية  فمن  ن�ساط،  �أو 
�قرتبت فرتة �الختبار�ت بحيث  �إذ�  ��ستعد�دنا 
تنعك�ش على �لنتائج، كذلك يف حياتنا �ملهنية 
نعي�ش �لع�سو�ئية �لتي تفتقر �إىل �لروؤية ودر��سة 
يتم و�سع  �حلالية و�مل�ستقبلية حتى  �لظروف 
لهذ�  ونتيجة  لتنفيدها،  و�لتخطيط  �الأهد�ف 
�مل�سبق  �لتخطيط  وعدم  و�لع�سو�ئية  �لتخبط 
ال  �الأجل  وطويلة  �الأجل  ق�سرية  للمهمات 

ن�ستطيع �أن منيز بني ما هو �رصوري وثانوي 
موؤكد�  و�ملهم،  �الأهم  ميز�ن  فقدنا  وبالتايل 
يف نهاية حديثه �أنه ال بد من ��ستيعاب �أهمية 
�إد�رة �لوقت وهو مدخل �رصوري يف �لتخطيط 
و�لتنظيم وحتقيق �الأهد�ف. و�أ�سار لطيف ماجد 
وحيوي  وخطري  مهم  م�رصوع  �لوقت  �أن  �إىل   ،
تتطلع  م�رصوٍع  كاأي  �إد�رٍة  �إىل  يحتاج  وبّناء 
قيل  وقد  مبكا�سبه،  و�ال�ستمتاع  جناحه  �إىل 
)�لوقت كال�سيف �أن مل تقطعه قطعك( �أي �أن مل 
ويخدم  ويخدمك  ويفيدك  ينفعك  فيما  تق�سيه 
غريك قطعك عن �حلياة باملوت دون حتقيق ما 
تريده يف حياتك لذ� البد من تنظيم هذ� �لوقت 
وو�جباتنا  وحاجاتنا  و�أ�سغالنا  مهامنا  وفق 
و�لدينية  و�الجتماعية  و�لعلمية  �لعملية 
�ملهم  على  �الأهم  تقدمي  من  والبد  و�لثقافية، 
و�ملهام  �الأعمال  تنفيذ  يف  �لت�سويف  وعدم 
ج�سيمًة  تغدو  حتى  لرت�كمها  يوؤدي  الأنه 
�لهمة  وتفرت  �لعزم  فينثني  وثقيلة،  وكبريًة 

عن �جنازها ونخ�رص م�سلحة كان من �الأحرى 
علينا  يجر  قد  بل  منها  و�ال�ستفادة  �كت�سابها 
م�سكالت  ورمبا  مادية  خ�سارة  �إجنازها  عدم 
مع �أنف�سنا وخالفات مع �أهلينا �أو �الآخرين لذ� 
فاإين �أرى من �ل�رصوري �ال�ستفادة من قائمة 
بكتابة  �ملتنقلة  �لهاتفية  �أجهزتنا  يف  �ملهام 
كان  مهما  باأول  �أواًل  �جنازها  �ملر�د  �ملهام 
هذه  و��ستعر��ش  �أهميتها  م�ستوى  �أو  �سغرها 
�لوقت  لنا  ي�سمح  ما  الختيار  يوميًا  �لقائمة 
�لتقومي  خا�سية  من  �ال�ستفادة  مع  باجنازه 
�ملو�عيد  بت�سجيل  وذلك  هو�تفنا  يف  �لزمني 
�الجتماعية  �ملنا�سبات  ومو�عيد  �ل�سحية 
و�ملو�عيد �ل�سخ�سية وغريها لتذكرينا بها قبل 
موعدها بيوم �أو ب�ساعات وبذلك ت�سري حياتنا 
وتتحقق  مرتبة  وبر�جمنا  و�أوقاتنا  منظمة 
�ال�ستفادة  مع  و�لبدنية  �لنف�سية  �لر�حة  لنا 
م�ساحلنا  ويحقق  يخدمنا  فيما  �لوقت  من 

وغاياتنا و�أهد�فنا.

�أن �الدخار بات  يوؤكد ماجد رز�ق على  بد�ية 
مطلبا �أ�سا�سيا لتلبية �الحتياجات �مل�ستقبلية 
ذلك  يف  �سعوبة  يجد  �ل�سباب  من  كثري�  لكن 
�إذ  فائ�ش  وجود  وعدم  �ملادي  دخلهم  لقلة 
بالكاد يلبي متطلباتهم �الأ�سا�سية، خا�سة من 
ال تكون لديه �جار �سكن وم�ساريف �جلامعة 
�الدخار  �عتاد على  �أنه  �ذ� كان طالب، مبينا 
كحال  لكن  للجامعة،  دخوله  منذ  �ملوؤقت 
�ملتطلبات  يف  زيادة  يو�جه  كان  �ساب  �أي 
قام  ما  �رصف  على  �لنهاية  يف  ي�سطره  مما 
�إىل  �أخري�  ��ستمع  �أنه  �إىل  م�سري�  بادخاره، 
ر�تبه  من  جزء  �قتطاع  يف  و�لده  ن�سيحة 

الدخاره.
مبدى  مرتبط  �الدخار  �أن  �ىل   ، ماجد  و�أ�سار 
للم�ستقبل؛  �لتخطيط  و�أهمية  �لنا�سج  �لتفكري 
�ملعي�سي  �لغالء  رغم  �ل�سباب  بع�ش  جند  لهذ� 
�أن  على  حري�ش  �أنه  �إال  متطلباته،  وزيادة 
يدخر جزء� ب�سيطا من دخله �ل�سهري ، م�سيفًا 
�أن ت�سهيالت �لبنوك وتعدد عرو�سها يف منح 
يف  �مل�سكلة  تلك  تفاقم  يف  �ساهم  �لقرو�ش 
�لوقت �لذي ال نرى لها دور� للتوعية ب�رصورة 

�الدخار.
�أي  �أمامي  تكن  مل   ، عقيل   نو�ل  وقالت   
لكي  معينة  �أهد�ف  �أو  و��سحة  م�سوؤوليات 
�أبد�أ مب�رصوع �الدخار رغم �لن�سائح �ملتكررة 
من و�لدي و�لذي الحظ عدم �هتمامي باالأمر 
�أدخر  مل  باأين  علم  حينما  غ�سب  و�أنه  خا�سة 
يف  لكن  وظيفتي،  من  �الأوىل  �ل�سنة  يف  �سيئا 
مبلغ  له  �أخ�س�ش  �أن  مني  طلب  �لثاين  �لعام 
م�رصوفات  يف  ملعاونته  ر�تبي  من  معني 
�ملنزل فكان له ذلك غري �أنه مل ي�رصف منها 
وقدمها  �أر�ش،  قطعة  ب�رص�ء  قام  �إذ  �سيئا 
�أن  حقا  تعلمت  حينها  �سنو�ت  ثالث  بعد  يل 
تقع  ال  �ملوظفات  و�أن  �سيما  ال  �أمان  �الدخار 
�مل�سوؤوليات كما هو �حلال  �لكثري من  عليهن 
�الدخار  ثقافة  �أن  �إىل  م�سريًة  �ل�سباب،  لدى 
ولالأ�سف  �ل�سغر  منُذ  وممار�سة  تعّود�  تتطلب 
كثري من �الأ�رص ال تنمي تلك �لقيمة �اليجابية 
من  كثري  يف  جليا  ذلك  ونرى  �أبنائها  لدى 
�ملجامالت  حيث  �الجتماعية  �ملنا�سبات 
و�إن  ز�ئف  مبظهر  �لظهور  وحماولة  �لكاذبة 

كان بالديون و�القرت��ش.
�أهمية  على   ، �حمد  زينب  �أكدت  جانبها  من 

�لر��سدة للمال ون�رص ثقافة �مل�سوؤولية  �الإد�رة 
من  و�لتقليل  حتديد�  �لوقت  هذ�  يف  �ملالية 
�ملجتمع  يف  �ال�ستهالكي  �الإ�رص�ف  مظاهر 
�حلاجة  عن  �مل�ساعف  و�ال�ستهالك  �لعر�قي 
�عتبار  وعدم  و�لطاقة  �لطعام  مثل  �لو�قعية 
�لكماليات من �ل�رصوريات هو �أمر ملح يعك�ش 
�يجابية توؤثر يف تن�سئة  �قت�سادية  �سلوكيات 
و�لتوفري  �الدخار  مفهوم  �أن  م�سيفًة  �الأبناء، 
�لبنك،  �إيد�ع مبلغ من �ملال يف  ال يعني فقط 
على  �لتعرف  خالل  من  �الدخار  ثقافة  فن�رص 
�أهميته وكيفية �إتقان فنه ي�ساعد على حتقيقه، 
�أهم  من  تعد  و�الدخار  �ملالية  فامل�سوؤولية 
�القت�سادي  �لفكر  عليها  يركز  �لتي  �لق�سايا 
كركيزة من ركائز �لتنمية �القت�سادية، مبينًة 
�ملالية  و�مل�سوؤولية  �ال�ستهالكي  �لوعي  �أن 
وال  �جلميع  على  وطني  و�جب  و�الدخار 
من  وذلك  �ل�سباب  �رصيحة  على  فقط  يقت�رص 

�أجل �حلفاظ على م�سادر �لتمويل يف �لدولة.
�أن �الأ�رصة تلعب دور� كبري�   ، �أ�سارت زينب  و 
�الدخار،  وثقافة  مفهوم  وت�سجيع  غر�ش  يف 
جمار�ة  حتاول  �لتي  �الأ�رص  منط  �أن  مبينًة 

و�ملو�سات  �ل�سيحات  باأحدث  �ملجتمع 
�سلبا  توؤثر  �ملادية،  قدرتها  عن  �لنظر  بغ�ش 
تر�كم  �إىل  توؤدي  وحتما  �الدخار،  ثقافة  على 
بجانب  �أخرى  عو�مل  هناك  ولكن  �لديون، 
زيادة �ال�ستهالك لدى �لفرد �لعر�قي يف �لوقت 

�حلا�رص �أدت �إىل غياب ثقافة �الدخار .
كما �سددت زينب ، على �رصورة تبني م�رصوع 
�إىل  ويهدف  �الدخار  ثقافة  ن�رص  يعزز  وطني 
�ملهار�ت  الكت�ساب  �ملجتمع  �أفر�د  تهيئة 
�إىل  للتو�سل  مفهومه  من  لال�ستفادة  �لالزمة 
حلول مميزة حتمي �لفرد من �الأزمات �ملالية 
وت�ساعد �القت�ساد �لوطني على �لنمو و�لتطور.
من جانبها �أو�سحت د. ب�رصى جابر - كاتبة 
ينق�سم  جمتمعنا  �أن   - �الجتماعي  �ل�ساأن  يف 
يف نظرته لالدخار بني �إفر�ط وتفريط، فمعظم 
�لنا�ش توؤمن به، ولكن ال تطبقه، فهم يرون �إذ� 
كان دخلي قليال وال يفي باحتياجاتي، فكيف 
تريدونني �أن �أدخر؟ وهنا قد ال يعلم �لكثري �أن 
�الدخار هو �الأن�سب لذوي �لدخل �ملحدود �أكرث 
من ذوي �لدخل �لالحمدود، فهو يقيهم �لدخول 
يف دو�مة �لديون �ملهلكة، و�لتي من �ل�سهل �أن 

تقع فيها ومن �ل�سعب جد� جد� �خلروج منها.
�أن يغر�ش يف  �ن مبد�أ �الدخار يجب   ، وقالت 
توؤمن  �الأ�رصة  كانت  فاإن  �ل�سغر  منذ  �الأبناء 
كانت  و�إن  عليه،  �أبناوؤها  ف�سين�ساأ  باالدخار 
ياأتيك  �جليب  يف  ما  ��رصف  �سعارها  �الأ�رصة 
ما يف �لغيب فكل �أبنائها �سيغردون بنف�ش هذ� 

�ل�سعار.
و�أ�سارت د ب�رصى ، �ىل �ن �أبناء �الأ�رص �ملدخرة 
ق�سايا  �سيتجنبون  ثم  ومن  يقرت�سون،  ال 
�ملقابل  �ل�سجون، ويف  �إىل  �لتي ت�سل  �لديون 
يكفيهم  ال  غالبا  �ملدخرة  غري  �الأ�رص  �أبناء 
هذ�  ت�ساعف  لو  حتى  �ل�سهر  �آخر  �إىل  ر�تبهم 
�أننا  مبينًة  �إنفاقه،  �سي�ساعف  الأنه  �لر�تب، 
باالأ�رص  �ملدخرة  �الأ�رص  ن�سمي  جمتمعنا  يف 
�لكرمية،  باالأ�رص  �مل�رصفة  و�الأ�رص  �لبخيلة 
ممقوتة  �سفة  �أكرث  �أن  جند  �حلال  وبطبيعة 
�لكرم،  هو  ميدح  ما  و�أكرث  �لبخل،  �سفة  هي 
�الأ�رص  من  كثري  تقبل  ال  رمبا  �ل�سبب  لهذ� 
�سفة  �الأذهان  يف  طبعت  فلقد  �الدخار،  على 
�لبخل يف �الأ�رص �ملدخرة، فكل فرد يف �الأ�رصة 
خم�س�ش له م�رصوف �سهري، لذ� يريد �إنفاق 

�خلا�سة،  �حتياجاته  على  �مل�رصوف  هذ�  كل 
وهو غري م�ستعد لي�سرتي من م�رصوفه �ملحدد 
وغري �لقابل للتعوي�ش هدية جلده �أو خاله �أو 
وال  ح�سابه،  على  �أحد  بدعوة  يرغب  وال  عمه، 
قريب،  زيارة  �أو  عندهم،  �سيف  بنزول  يفرح 
له،  خمطط  لي�ش  مال  �رصف  يعني  هذ�  الأن 
�الأخطر،  �ملرحلة  �إىل  فينتقل  يعو�ش،  ال  مال 
وهي بخل �مل�ساعر، وعدم �لتفاعل مع �لنا�ش، 
ب�سبب  كله  هذ�  �أن  ويرون  �لنا�ش  فيكرهه 
مدينتنا،  لنا  قريب  ز�ر  �إن  فمثال  �الدخار، 
�حتفاء  �لذبائح  تذبح  �ملدخرة  غري  فاالأ�رص 
بح�سور  تكتفي  �ملدخرة  و�الأ�رص  بقدومه، 
طعاما  لها  �سيوفر  فهذ�  �الآخرين،  والئم 
�أحد  بدعوة  تفكر  ال  بالطبع  ولكن  جمانيا، 
�إكر�م  على  ت�رصفه  �أن  تود  ال  �مُلدخر  فمالها 
وتريد  �الآخرين،  �دخال �رصور على  �أو  �سيف، 
�أن تنفقه على �سعادتها فقط، كاأن ت�سافر به، 
ويف  �لثمن،  غالية  ماركة  حقيبة  ت�سرتي  �أو 
نهاية �ل�سهر من �أقام �لوالئم �هتزت ميز�نيته، 
�ملدخرة،  �الأ�رص  من  ويقرت�ش  يذهب  ثم  ومن 
و�لتي ترى ت�رصفه �سببا ال�ستمر�رها بالبخل.

دين  ديننا  �أن  على   ، ب�رصى  د.  و�سددت 
م�سيفة  �لو�سط،  �الأمور  وخري  �لو�سطية، 
�لفئات  بني  و�سط  فئة  �حلمد  وهلل  هناك  �ن 
وهي  �لكرمية،  و�مل�رصفة  و�لبخيلة  �ملدخرة 
فئة �ملتعلمني �لو�عني، �لذين �آمنو� باالدخار، 
و�جب،  يف  تق�سري  �أو  بخل  ي�سحبه  �أال  �رصط 
ومبا �أن �حلقوق و�لو�جبات كثرية، فاحلل هو 
�لتعاون يف �إقامة �لو�جب، فحني يحل �سيفا 
يف �ملدينة كل �أفر�د �الأ�رصة تت�سارك يف وليمة 
م�سرتكة، ال تثقل كاهل �أحد ماديا، �أو ج�سديا، 
جميلة  عملية  �أفكار  �نت�رصت  بل  فكريا،  �أو 
ويتم  �أ�رصة،  لكل  جمل�ش  �أو  ��سرت�حة  كوجود 
تقدمي  كذلك  منا�سبة  كل  يف  �جلميع  م�ساركة 
ووالدة  كزو�ج  منا�سبة  لكل  م�سرتكة  هد�يا 
وهذ� يجعل �نفاقك على بند �لهد�يا قليال لكن 
متلقي �لهدية �ستكون هديته قيمة الأن �جلميع 
�ساهم بهذ� �ملبلغ �لزهيد، لذ� مثلما نغر�ش قيم 
�لكرم  قيم  غر�ش  فيجب  �أبنائنا  يف  �الدخار 
و�الإهد�ء، ويتم مكافاأة �البن على ذلك، وعدم 
�قتطع  �ذ�  فمثال  ع�سري�،  ح�سابا  حما�سبته 
�أكافئه  جلده،  هدية  لي�سرتي  م�رصوفه  من 
وبذلك  �لهدية،  مبلغ  مل�رصوفه  �أ�سيف  باأن 
يف  فهو  �الآخر،  جده  ويهدي  �البن  �سيت�سجع 
�أمان �أن �سلة �لرحم ال تنق�ش رزقي بل تزيده.
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مع تنامي ظاهرة القرو�ض 
ال�ستهالكية والإنفاق 
الزائد على الكماليات، 

غابت الثقافة الدخارية 
عن واقع وممار�سة 

وخطط الكثري من ال�سباب 
رغم ما يحققه الدخار من 

مرتكزات اآمنة تعينهم على 
تلبية متطلباتهم الأ�سا�سية 

ومواجهة الكثري من 
الأزمات الطارئة ف�سال 

على دوره يف تعزيز 
ال�ستقرار املايل، فلماذا 

يفتقد �سبابنا الثقافة 
الدخارية يف الوقت 

الذي تعددت فيه اأ�ساليب 
الدخار وبرزت احلاجة 

املا�سة اإليه؟
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