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 درس يف االقتصاد من أملانيا
 "املال ملكك... لكن املوارد ملك اجملتمع"

مارسيدس بنز، يب أم دبليو، أملانيا بلد صناعي. وهو ينتج أعلى العالمات التجارية مثل  
يف بلد كهذا، يتوقع   وشركة سيمنز اخل. ويتم ضخ املفاعل النووي يف مدينة صغرية يف هذا البلد.

الكثريون رؤية مواطنيها يعيشون يف رغد وحياة فاخرة. على األقل هذا كان انطباعي قبل رحليت 
 الدراسية.

يف هامبورغ جلسة ترحيب يل يف أحد عندما وصلت إىل هامبورغ، رتب زمالئي املوجودين 
املطاعم. وعندما دخلنا املطعم، الحظنا أن كثري من الطاوالت كانت فارغة. وكان هناك طاوله 
حيث تواجد زوجني شابني مل يكن أمامهما سوى اثنني من األطباق وعلبتني من املشروبات.  

ة، وماذا ستقول الفتاة عن كنت أتساءل إذا كانت هذه الوجبة البسيطة ميكن أن تكون رومانسي
 وكان هناك عدد قليل من السيدات كبريات السن.   خبل هذا الرجل.

أن املطعم كان   ومبا  كنا جياعا، طلب زميلنا الطعام كما طلب املزيد ألننا نشعر باجلوع..
 نقضي الكثري من الوقت يف تناول الطعام.   هادئا، وصل الطعام سريعاً. مل

كان، كان هناك حوايل ثلث الطعام متبٍق يف األطباق. مل نكد نصل باب عندما غادرنا امل
املطعم إال وبصوت ينادينا!! الحظنا السيدات كبريات السن يتحدثن عنا إىل مالك املطعم!! 

"لقد  ة الكثري من الطعام.! قال زميلي:عندما حتدثوا إلينا، فهمنا أهنن يشعرن باالستياء إلضاع
يعنيكن؟" إحدى السيدات نظرت إلينا  لذي طلبناه فلماذا تتدخلن فيما الالغذاء ا  دفعنا مثن

 بغضب شديد. واجتهت حنو اهلاتف واستدعت أحدهم. 
أنه" ضابط من مؤسسة   بعد فرتة من الوقت، وصل رجل يف زي رمسي قدم نفسه على

 مارك!.  05التأمينات االجتماعية" وحرر لنا خمالفه بقيمة 
 مارك قدمها مع االعتذار إىل املوظف.  05ت. وأخرج زميلي التزمنا مجيعا الصم
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قال الضابط بلهجة حازمه "اطلبوا كمية الطعام اليت ميكنكم استهالكها ..... املال لك  
لكن املوارد للمجتمع. وهناك العديد من اآلخرين يف العامل الذين يواجهون نقص املوارد. ليس 

 لديك سبب هلدر املوارد "!. 
امحرت وجوهنا خجاًل... ولكنا اتفقنا معه.. حنن فعال حباجة إىل التفكري يف هذا. حنن من 
بلد ليس غنيًا باملوارد ومع ذلك ومن أجل حفظ ماء الوجه نطلب الكثري من الطعام عندما 
ندعو أحدهم ، وبالتايل يكون هناك الكثري من الطعام املهدور والذي حيتاجه اآلخرون. إن هذا 

 س جيب أن نأخذه على حممل اجلد لتغيري عاداتنا السيئة. الدر 
 قام زميلي بتصوير تذكرة املخالفة وأعطى نسخة لكل واحد منا كهدية تذكارية. 

 بأن ال نسرف أبداً.   لتذكرنا دائماً   مجيعنا الصق صورة املخالفة على احلائط
 "فاملال لك، لكن املوارد للمجتمع"

 
منقول للفائدة 

 


