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قبل أن تتمكن من تقييم مخاطر الثروة، تحتاج أن تفهم جيًدا كيفية قياس الثروة. 

مؤشر التنمية البشرية

لماذا نسعى جاهدين لكسب المال؟ لماذا سبّبت وسيلة التبادل المجردة هذه نقاشات بهذا الحجم، وحتى حروبًا، في القرن الحادي 
والعشرين كما سبق وفعلت في الماضي؟

المال مجرد وسيلة لتحقيق غاية. اعتاد الناس في الماضي عىل شن الحروب بعضهم ضد بعض لزيادة مواردهم وممتلكاتهم باإلضافة 
إىل الحصول عىل المياه النظيفة، وأيّ شيء قد يُمثل ثروة. 

تُعرَّف الثروة بأنها مجموع الممتلكات القيمة بما في ذلك المال. لذلك كلما كنت أكثر ثراًء، كنت أقدر عىل اإلنفاق عىل ما ترغب بما في 
ذلك الكماليات. لكن من المعروف أن الثروة مرتبطة تاريخيًّا بقيم سلبية مثل الجشع وعدم المساواة.

ما كان يعتبره المرء ثروة أصبح اآلن يُعّد دخالً، بما في ذلك أجره وأي مبالغ مالية أخرى يتلقاها. في اآلونة األخيرة، أعيد النظر في 
مفهوم الثروة لتصبح مقياًسا للتنمية البشرية وأصبحت أكثر عالمية لتشمل أمة بأسرها. عندما نتكلّم عن أمة ثرية، نصفها بأنها أّمة 

يكون فيها متوسط عدم المساواة والتباين بين مستويات الدخل في حدوده الدنيا. وبناء عليه، فإن عدم المساواة في توزيع الثروة 
داخل أمة ما يُعزَى ربّما إىل انتشار الفساد والجشع داخلها بما يتعارض مع قوانين الدولة. من الممكن أن يسفر عن هذا السلوك 

عواقب وخيمة عىل المجتمع.
أخذ «برنامج األمم المتحدة للتنمية» في الحسبان األمور التي تُعّد األمم بناء لها «ثريّة»، ولهذه الغاية قامت بوضع «دليل التنمية 

البشرية». وقد أّدى ذلك إىل تقدير تنمية األمم عبر أخذ ما هو أكثر من النمّو االقتصادي في الحسبان. فهو ينظر في أمور مثل الصحة، 
وطول العمر المتوقع، والمعرفة والتعليم، ومحو األمية، واألهم من ذلك كله مستوى المعيشة. وقد صنّف «الدليل»، الذي يراوح بين 

0 و 1، التنمية الوطنية عىل النحو التالي: مرتفعة جًدا، مرتفعة، متوسطة، ومتدنية جًدا.

فيما يلي مثال لتصنيف دولة اإلمارات العربية المتحدة وفًقا لمؤشر التنمية البشرية في عام 2015:

البيانات مستمدة من التقرير السنوي لبرنامج األمم المتحدة للتنمية البشرية.

م أفكارك بشأن ما يلي: عند سؤالك، قّدِ

0.840دولة اإلمارات العربية المتحدة

مؤشر التنمية البشريةالدولة

ا تنمية عالية جّدً

التصنيف

 لماذا حصلت دولة اإلمارات العربية المتحدة على مؤشر التنمية البشرية المرتفع هذا؟أ. 

بَم توصي البلدان التي لديها أرقام قياسية أدنى لمؤشر التنمية البشرية لمقاربة مشكالتها؟ب. 

هل ُيقاس تتطّور الفرد بما يملك من مال؟ج. 

َدْخل

عدم المساواة

مؤشر التنمية البشرية

قيمة المال األخالقية

يمكن للناس الحصول عىل الكثير من األشياء الجيدة بفضل الثروة، 
بحيث يمتلكوا ما يكفي من المال لتلبية احتياجاتهم األساسية (المأكل 

والملبس والمأوى وما إىل ذلك). بمجرّد تلبية احتياجاتهم األساسية 
يمكنهم البدء باالهتمام برغباتهم، بل حتى قد يمتعون أنفسهم 

بشراء سلعة كمالية بين الحين واآلخر! والثروة ليست مجرّد مكسب 
لصاحبها. فالناس األثرياء أكثر قدرًة عىل مساعدة اآلخرين من خالل 

ع لألعمال الخيرية أو عبر االستثمار في المشاريع التجارية او  التبّر
النهوض بالمجتمع المحلي.

لكن تذّكر أن المال ليس خيرًا أو شرًّا في حّد ذاته؛ فهو محايد أخالقيًّا. 
إن طريقة استخدامك المال هي التي تعطيه قيمته األخالقية.

ْر كيف يُْمِكن أن يؤدي المال إىل أعمال سيئة. حاول تحديد  أربعة أعمال خّيرة وأربعة أعمال سيئة يمكن أن يتسبب المال  فّكِ

في ارتكابها:

الدرس 2

نواتج التعلممخاطر الثروة والجشع
مناقشة الطرق التي يمكن بها تجنب التعقيدات 	 

المالية، وذلك انطالًقا من أمثلة عىل سوء اإلدارة 
المالية والجشع واإلدارة الضعيفة.

المفردات

اقرأ النص أدناه عن مؤشر التنمية البشرية ثم أكمل النشاط الذي يليه. 2

اقرأ النص أدناه وأجب عن السؤال التالي. 1

أزمة

كيف تتصرّف بمالك

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

أعمال سيئةأعمال خيرة

هدف الدرس

يناقش هذا الدرس مفاهيم الثروة والجشع والفساد، 
وانعكاساتها المحتملة، وذلك من خالل دراسات الحالة التي 

تسلط الضوء عىل أحداث مشينة في التاريخ تتعلق بهذا 
الموضوع.  وفي نهاية الدرس، يجب أن يصبح الطلبة قادرين 
عىل تحليل األزمة بشرح سبب حدوثها ومسوغات تصنيفها 

كأزمة. كما سيتمكن الطلبة من تحديد أطراف النزاع المختلفة 
والحلول الممكنة لمنع حدوث مثل هذه النزاعات. 

ناتج التعلم

مناقشة الطرق التي يمكن بها تجنب التعقيدات المالية، 	 
وذلك انطالًقا من أمثلة عىل سوء اإلدارة المالية والجشع 

واإلدارة الضعيفة.

النشاط 1 )5 دقائق( 

ذّكر الطلبة أن المال يمكنه أن يساعد في االرتقاء بحياة الناس، 
بما في ذلك حياة اآلخرين. اقرأ الفقرة التمهيدية من كتاب 
الطالب، واسأل الطلبة إن كانت تخطر في بالهم طرق أخرى 

يمكن للمال من خاللها أن يصبح قوًة للخير. من اإلجابات 
المحتملة: تمويل البحوث األخالقية كالبحوث الطبية؛ تمويل 

عمليات االستكشاف بما فيها استكشاف الفضاء؛ االستثمار في 
األعمال التجارية الناشئة؛ إعداد المنح التعليمية.

د عىل أن المال ليس خيرًا أو شرًّا في حد ذاته، بل هو محايد  أّكِ
أخالقيًّا. وعىل الرغم من أّن المال يمكن أن يجلب الخير، فإنه قد 

يقود إىل الشر أيًضا. 

اطلب من الطلبة محاولة تحديد أربع طرق قد يؤدي المال من 
خاللها إىل تصرفات سيئة. اطلب من الطلبة مشاركة إجاباتهم 

مع زمالئهم في الصف. 

إجابات مقترحة

انظر الجدول

 وسيلة لتأمين الحاجات األساسية 	 
عىل األقل

 امتالك روحية االعتماد عىل النفس 	 
واالستقاللية، واالرتقاء بفخر إىل 

مستويات أعىل من الرفاهية

 القدرة عىل المساهمة في أعمال 	 
البرّ واإلحسان

 اإلدارة المالية الجيدة تقود إىل 	 
المزيد من المساواة االجتماعية

يمكن أن يؤدي إىل الجشع وإىل حب 	 
المال لذاته

يمكن أن يؤدي إىل الفساد الفتتان الناس 	 
بالتطلع إىل كسب ثروة ضخمة

قد يقود إىل التصرّف بشكل غير 	 
أخالقي، مثل غش الناس أو خداعهم أو 

عدم إعطائهم أجورًا عادلة

يمكن أن يؤدي إىل السرقة والقبول 	 
بالممارسات التجارية غير األخالقية

يمكن أن يتسبب في ظلم اجتماعي، ألن 	 
أصحاب الثروة قد يغترون بأنفسهم 

ويشعرون بأنهم أعىل منزلًة أخالقيًا من 
الذين ال يمتلكون الثروة

يمكن أن يسبب توترًا اجتماعيًّا، األمر 	 
الذي يؤّدي إىل نشوب صراعات واندالع 

حروٍب بين الدول

أعمال سيئةأعمال خيرة
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قبل أن تتمكن من تقييم مخاطر الثروة، تحتاج أن تفهم جيًدا كيفية قياس الثروة. 

مؤشر التنمية البشرية

لماذا نسعى جاهدين لكسب المال؟ لماذا سبّبت وسيلة التبادل المجردة هذه نقاشات بهذا الحجم، وحتى حروبًا، في القرن الحادي 
والعشرين كما سبق وفعلت في الماضي؟

المال مجرد وسيلة لتحقيق غاية. اعتاد الناس في الماضي عىل شن الحروب بعضهم ضد بعض لزيادة مواردهم وممتلكاتهم باإلضافة 
إىل الحصول عىل المياه النظيفة، وأيّ شيء قد يُمثل ثروة. 

تُعرَّف الثروة بأنها مجموع الممتلكات القيمة بما في ذلك المال. لذلك كلما كنت أكثر ثراًء، كنت أقدر عىل اإلنفاق عىل ما ترغب بما في 
ذلك الكماليات. لكن من المعروف أن الثروة مرتبطة تاريخيًّا بقيم سلبية مثل الجشع وعدم المساواة.

ما كان يعتبره المرء ثروة أصبح اآلن يُعّد دخالً، بما في ذلك أجره وأي مبالغ مالية أخرى يتلقاها. في اآلونة األخيرة، أعيد النظر في 
مفهوم الثروة لتصبح مقياًسا للتنمية البشرية وأصبحت أكثر عالمية لتشمل أمة بأسرها. عندما نتكلّم عن أمة ثرية، نصفها بأنها أّمة 

يكون فيها متوسط عدم المساواة والتباين بين مستويات الدخل في حدوده الدنيا. وبناء عليه، فإن عدم المساواة في توزيع الثروة 
داخل أمة ما يُعزَى ربّما إىل انتشار الفساد والجشع داخلها بما يتعارض مع قوانين الدولة. من الممكن أن يسفر عن هذا السلوك 

عواقب وخيمة عىل المجتمع.
أخذ «برنامج األمم المتحدة للتنمية» في الحسبان األمور التي تُعّد األمم بناء لها «ثريّة»، ولهذه الغاية قامت بوضع «دليل التنمية 

البشرية». وقد أّدى ذلك إىل تقدير تنمية األمم عبر أخذ ما هو أكثر من النمّو االقتصادي في الحسبان. فهو ينظر في أمور مثل الصحة، 
وطول العمر المتوقع، والمعرفة والتعليم، ومحو األمية، واألهم من ذلك كله مستوى المعيشة. وقد صنّف «الدليل»، الذي يراوح بين 

0 و 1، التنمية الوطنية عىل النحو التالي: مرتفعة جًدا، مرتفعة، متوسطة، ومتدنية جًدا.

فيما يلي مثال لتصنيف دولة اإلمارات العربية المتحدة وفًقا لمؤشر التنمية البشرية في عام 2015:

البيانات مستمدة من التقرير السنوي لبرنامج األمم المتحدة للتنمية البشرية.

م أفكارك بشأن ما يلي: عند سؤالك، قّدِ

0.840دولة اإلمارات العربية المتحدة

مؤشر التنمية البشريةالدولة

ا تنمية عالية جّدً

التصنيف

 لماذا حصلت دولة اإلمارات العربية المتحدة على مؤشر التنمية البشرية المرتفع هذا؟أ. 

بَم توصي البلدان التي لديها أرقام قياسية أدنى لمؤشر التنمية البشرية لمقاربة مشكالتها؟ب. 

هل ُيقاس تتطّور الفرد بما يملك من مال؟ج. 

َدْخل

عدم المساواة

مؤشر التنمية البشرية

قيمة المال األخالقية

يمكن للناس الحصول عىل الكثير من األشياء الجيدة بفضل الثروة، 
بحيث يمتلكوا ما يكفي من المال لتلبية احتياجاتهم األساسية (المأكل 

والملبس والمأوى وما إىل ذلك). بمجرّد تلبية احتياجاتهم األساسية 
يمكنهم البدء باالهتمام برغباتهم، بل حتى قد يمتعون أنفسهم 

بشراء سلعة كمالية بين الحين واآلخر! والثروة ليست مجرّد مكسب 
لصاحبها. فالناس األثرياء أكثر قدرًة عىل مساعدة اآلخرين من خالل 

ع لألعمال الخيرية أو عبر االستثمار في المشاريع التجارية او  التبّر
النهوض بالمجتمع المحلي.

لكن تذّكر أن المال ليس خيرًا أو شرًّا في حّد ذاته؛ فهو محايد أخالقيًّا. 
إن طريقة استخدامك المال هي التي تعطيه قيمته األخالقية.

ْر كيف يُْمِكن أن يؤدي المال إىل أعمال سيئة. حاول تحديد  أربعة أعمال خّيرة وأربعة أعمال سيئة يمكن أن يتسبب المال  فّكِ

في ارتكابها:

الدرس 2

نواتج التعلممخاطر الثروة والجشع
مناقشة الطرق التي يمكن بها تجنب التعقيدات 	 

المالية، وذلك انطالًقا من أمثلة عىل سوء اإلدارة 
المالية والجشع واإلدارة الضعيفة.

المفردات

اقرأ النص أدناه عن مؤشر التنمية البشرية ثم أكمل النشاط الذي يليه. 2

اقرأ النص أدناه وأجب عن السؤال التالي. 1

أزمة

كيف تتصرّف بمالك

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

أعمال سيئةأعمال خيرة

النشاط 2 )15 دقيقة(

اشرح أّن مفهوم الثروة تطّوََر مع مرور الوقت. 

اشرح للطلبة أن مفهوم الثروة قد تغيّر بمرور الزمن، ثم اطلب منهم قراءة المقال الذي يتناول مؤشر 
التنمية البشرية. تأكد من قدرتهم عىل التمييز بين الدخل والثروة. يمثل الدخل قيمة المال المكتسب 

خالل فترة معينة، سنويًا عادًة. أّكِد عىل تغيُّر مفهوم الثروة من كونه يعبّر عن الدخل إىل مؤشر 
عالمي يُعنَى بالرفاهية )متوسط العمر المتوقع ومعدالت معرفة القراءة والكتابة(. أيًضا، يجب 

تعريف متوسط العمر المتوقع عىل أنه عمر الفرد المتوقع )طريقة القياس ليست مهمة( وعالقته 
بالطبابة والمستشفيات، أما معدل معرفة القراءة والكتابة فهو النسبة المئوية للسكان القادرين 

 )HDI( عىل القراءة والكتابة. كما يمكنك اإلشارة إىل أن هناك مقياًسا جديًدا لمؤشر التنمية البشرية
يتوسع ليشمل العوامل التي تحدد مؤشر التنمية البشرية. عىل سبيل المثال: تشمل معرفة القراءة 

والكتابة في مؤشر التنمية البشرية الجديد سنوات الدراسة وعدد األشخاص الذين يُكملون تعليمهم 
حتى التخرج. 

اطلب من الطلبة التفكير في السؤالَين الوارَدين في كتاب الطالب، واشرح لهم أنّه سيتم اختيار 
عوا  بعضهم عشوائيًا للتحدث مدة دقيقة واحدة عن أحد األسئلة. امنح الطلبة 5 دقائق ليجّمِ

أفكارهم، ثم ابدأ في االختيار العشوائي للطلبة، بحيث يتبادلون األفكار فيما بينهم.

إجابات مقترحة

أوالً، تأكد من فهم الطلبة لحقيقة أّن مؤشر التنمية أ. 
البشرية ال يقيس الثروة فقط، بل يأخذ أيًضا في االعتبار 

التعداد السكاني. )كلما زادت الكثافة السكانية فمن 
المرجح أن ينخفض متوسط الدخل لكل نسمة، وكلما 

ارتفع التعداد السكاني لدولة ما تزَايَدت نفقاتها(. 
تتميز دولة اإلمارات العربية المتحدة بتعداد سكاني 
منخفض نسبيًّا، بينما تنعم بموارد عديدة مربحة، ال 

سيما النفط. وهي دولة متقدمة تكنولوجيًّا؛ لذلك 
يحظى سكانها بتعليم جيد ورعاية صحية جيدة. كما أّن 

حكومتها مستقرة، ولهذا ال تعاني كثيرًا من الفساد أو من 
إهدار الموارد.

بالنسبة إىل الدول التي مؤشر التنمية البشرية متدّنٍ ب. 
فيها، يُوصى أن يقترح الطلبة المساعدات الدولية كحل 

للمشكلة. تعاني بعض الدول من مشكالت ال يمكن حلها 
إال من خالل المساعدات الخارجية. قد يوصي الطلبة 

بتوجيه الجهود الدولية المبذولة من الدول المانحة، مثل 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، أو المنظمات الدولية، 
مثل األمم المتحدة، لوضع برامج للتنمية المستدامة 

عبر بناء المدارس والمستشفيات وتزويد البالد بالموارد 
الالزمة لتحقيق تنمية أفضل.

د عىل أنه عندما تستغل الدول ثرواتها بحكمة وبصورة  أّكِ
أخالقية، فمن المرجح أن يرتفع مؤشر التنمية البشرية فيها. 
من ناحية أخرى، يمكن أن يتدنى هذا المؤشر بسبب الجشع 

والفساد.

هي الفروق في مستويات 
الرفاه بين أفراد ضمن 

مجموعة، أو بين مجموعات 
ضمن شعب، أو بين دول.

مال يجنيه شخص أو مؤسسة 
مقابل تقديم سلعة أو خدمة 

معيّنة أو من خالل توظيف 
رأس مال.

دْخل

هو قيمة احصائية مرّكبة قائمة 
عىل معايير العمر المتوقع 

للفرد ودرجة التعليم والدخل، 
وهو يُستَخدم في تصنيف 

الدول.

مؤشر التنمية البشرية

حالة اقتصادية طويلة األمد 
تتّسم بالبطالة وبانخفاض 

األسعار وبتراجع مستويات 
التجارة واالستثمار.

عدم المساواة

أزمة اقتصادية
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النشاط 3 )15 دقيقة(

اسأل الطلبة ما إذا كانوا قد سمعوا  باألزمة المالية التي حدثت 
في 2007-2008، واسألهم عما يتذكرونه عنها. اشرح لهم 

أنها كانت أزمة مالية عالمية سببها تعثر البنوك جرّاء اتخاذها 
قرارات إقراض سيئة.

اطلب من الطلبة قراءة المقال. أجب عن أي أسئلة يطرحها 
الطلبة.

م الطلبة إىل أربع مجموعات، وكلّف كّل منها بإحدى المهام  قّسِ
ع الطلبة عىل توزيع األدوار  الواردة في كتاب الطالب. شّجِ

مين؛ باحثين؛  ني مالحظات؛ مقّدِ عىل أفراد مجموعاتهم: مدّوِ
العرض البصري.

إجابات مقترحة

يبرز المقال كيف يتخذ األفراد أحيانًا قرارات مالية أ. 
لمصالحهم الجشعة أو األنانية. فبدالً من أن يستثمر 

هؤالء في اإلنتاج، عىل سبيل المثال، يبحثون عن فرص 
استثمارية مختلفة تحقق لهم عوائد مالية أكبر.

تأكد من أن الطلبة يحققون نواتج تعلّم هذا الدرس. ب. 
يتناول النص موضوع جشع المصرفيين الذي أدى إىل 

واحدة من أكبر األزمات في التاريخ. من المثالي أن يجيب 
الطالب بأن القضية تعّد مثااًل عىل سوء اإلدارة، مما 

أدى إىل أزمة الرهون العقارية التي خلّفت كوارث عىل 
كافة األصعدة، بحيث فقد الناس وظائفهم وخسروا 

أموالهم ومعاشاتهم بسبب جشع الشركات وسعيها إىل 
مراكمة الثروة. من الواضح في هذه الحالة أن المصرفيين 

والمستثمرين كانوا يرغبون في زيادة أرباحهم، بينما كان 
المصرفيون يدركون أنهم يمنحون قروًضا بسهولة، حتّى 
لألشخاص الذين يواجهون صعوبة في تسديد قروضهم. 
وكانت النتيجة أّن عدًدا كبيرًا من األشخاص بدأ إنفاقهم 

يتجاوز إمكاناتهم. 

يجب أن يُخطط األشخاص بحرص لمصاريفهم وأن ج. 
يدرسوا بعناية شروط االقتراض وتأثيره عىل ميزانيتهم. 

من المهّم أاّل تتخطّى مصاريفهم إمكاناتهم. 

82 الوحدة 2 الدرس 812

اِقرأ المقال التالي عن األزمة المالية لعام 2007-2008 ثم أكمل النشاط الذي يليه. 3

أحد األمثلة الصارخة عىل دور حّب المال في التسّبب 

بأكثر القرارات تهّورًا قد حدث عام 2007، وقد نتجت عنه 

األزمة االقتصادية الكبرى التي اعتُبرت أكبر نكبة مالية منذ 

الكساد الكبير.

قبل سنوات، كان المستثمرون في الواليات المتحدة يملكون أمواًال 
طائلة ويبحثون عن استثمارات جديدة لجني المزيد من المال. 

ولكن نسب الفائدة كانت منخفضة، لذا لم يكن الناس متأكدين 
فيَم يجب أن يستثمروا. من ناحية أخرى، نسب الفائدة المنخفضة 

تعني إمكانية الحصول عىل قرض أقل كلفة.
خالل تلك الفترة، كان معظم الناس يشترون المنازل من خالل أْخذ 
قروض الرهن العقاري من المصارف (بسبب سهولة الحصول عىل 

االئتمان). وكلما ازداد شراء الناس للمنازل، ارتفعت أسعارها أكثر. بدأ 
المستثمرون في شراء قروض الرهن العقاري هذه من المصارف ويربحون فوائد دفعات القروض التي تُسدد شهريًّا. وعىل الرغم من 
أن المصارف والمستثمرين أرادوا زيادة أرباحهم شرعت المصارف في منح قروض "عالية المخاطر" وهي قروض تُمنح لألشخاص من 

دون ضمانات لقدرة المدينين عىل تسديد قروضهم. هذا المأزق أفضى إىل مشكلتين. فأصحاب المنازل المرهونة عقاريًا كانوا عاجزين 
عن مواصلة سداد رهوناتهم العقارية، وقد فقدوا منازلهم نتيجًة لذلك، إذ استولت عليها المصارف. ثم أخذت المصارف تبيع المنازل، 

مما أّدى إىل هبوط سريع ألسعارها. وأيًضا في هذه الحالة لم يعد لدى المدينين أصحاب تلك القروض رغبة في سداد ديونهم ألنه ليس 
منطقًيا أن يسّدد أحدهم قرًضا قيمته 300000 دوالر مقابل منزل أصبح ثمنه 100000 دوالر فقط ، األمر الذي حصل فعًال، مما أدى إىل 
مزيد من التخلف عن السداد. وباإلضافة إىل ذلك، لم يعد المستثمرون مهتمين بتمويل بناء العقارات ألن أسعار البيع كانت متدنية إىل 

درجة أنها ال تشجع عىل االستثمار في هذا المجال. 
لقد أدى ذلك إىل إفالس مؤسسات مالية كبرى مثل بنك ليمان براذرز، باإلضافة إىل شركات كبرى في كل القطاعات اإلنتاجية تقريًبا. 

وبالتالي ارتفعت معدالت البطالة بشكل كبير مما أسفر عن انخفاض صافي اإلنفاق واإلنتاج. وعىل مدى السنوات الخمس التالية، 
تسبّب حدوث حاالت ركود اقتصاديّ متتالية، في دخول االقتصاد العالمي المعروف بارتباطه باقتصاد الواليات المتحدة في حالة كساد، 

ال نزال نشعر بآثارها حتى اليوم.

م عرًضا توضيحًيا عن المهمة المسندة أدناه: بالتعاون مع مجموعتك، قّدِ

ما المشكلة التي يتناولها المقال حول األزمة المالية لعام 2007-2008؟أ. 

ما المشكالت األخالقية التي أبرَزْتها هذه القضية؟ب. 

ما الدروس المستفادة من القضية؟ج. 

لألسف، يمكن للفساد أن يطال مناحي متعددة في المجتمع.عىل الرغم من أن الرياضة تعزّز الكثير من القيم األخالقية كاللعب 

النظيف، وبناء روح الفريق، والعمل الجاّد، إال أّن ساحة اللعب بإمكانها أيًضا أن تقود إىل الفساد.  

في السنوات األخيرة، تركت فضائح عديدة بصمتها عىل عالم الرياضة. التهمة األساسية في هذه الفضائح كانت تورّط العديد من 
المسؤولين في تصرّفات فاسدة. بعضهم ألقي القبض عليه بتهمة تلّقي رشاوى مقابل الحصول عىل فوائد لصالح فرقهم أو منظّماتهم 

أو أنفسهم.  

طال الفساد كذلك مجالَي التسويق والرعاية. إن الرعاية، كما هو معلوم، مجال مربح للغاية تُدّرُ 
فيه مبالغ مالية طائلة وبالتالي فهو يُغري بالفساد، لذلك تفّشى هذا األخير في مجالَي رعاية الفرق 

واألحداث الرياضية. استخدمت بعض الشركات الرشاوى لتضمن حصولها عىل حقوق اإلعالم 
والتسويق للدوريات.

لألسف، تورّطت في الفساد شخصيات بارزة من دول مختلفة، يواجه بعضها عقوبات بالسجن. إن 
هذه الشخصيات، جميعها، متّهمة بتلطيخ سمعة عالم الرياضة.  

رغم كّل ذلك، يجدر بنا أّال ننسى القيم السامية التي تحّرك معظم العاملين في المجال الرياضي، 
من بينها اللعب النظيف والعمل الجاد والمجهود الجماعي ودعم كل الالعبين. تبقى لهذه القيم 

مصداقيتها وأهميّتها في يومنا هذا بمعزٍل عن تصرّفات بعض األشخاص، وهم قلّة.   

ح األسباب.أ.  ما رأيك في ما قرأَت للتو؟ هل شعرت بالدهشة؟ أو باالستياء؟ وضِّ

ما تأثير هذا النوع من فضائح الفساد المالي في الرياضة؟ب. 

ب حدوث هذا األمر في المستقبل؟ج.  من وجهة نظرك، ما الذي يمكن عمله لتجنُّ

اقرأ النص التالي ثم ناقش األسئلة التالية في مجموعات ثنائية. 4

مصرف االحتياطي الفيدرالي، واشنطن العاصمة، الواليات   
المتّحدة األميركيّة

الفساد في بعض األلعاب 
الرياضيّة
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اِقرأ المقال التالي عن األزمة المالية لعام 2007-2008 ثم أكمل النشاط الذي يليه. 3

أحد األمثلة الصارخة عىل دور حّب المال في التسّبب 

بأكثر القرارات تهّورًا قد حدث عام 2007، وقد نتجت عنه 

األزمة االقتصادية الكبرى التي اعتُبرت أكبر نكبة مالية منذ 

الكساد الكبير.

قبل سنوات، كان المستثمرون في الواليات المتحدة يملكون أمواًال 
طائلة ويبحثون عن استثمارات جديدة لجني المزيد من المال. 

ولكن نسب الفائدة كانت منخفضة، لذا لم يكن الناس متأكدين 
فيَم يجب أن يستثمروا. من ناحية أخرى، نسب الفائدة المنخفضة 

تعني إمكانية الحصول عىل قرض أقل كلفة.
خالل تلك الفترة، كان معظم الناس يشترون المنازل من خالل أْخذ 
قروض الرهن العقاري من المصارف (بسبب سهولة الحصول عىل 

االئتمان). وكلما ازداد شراء الناس للمنازل، ارتفعت أسعارها أكثر. بدأ 
المستثمرون في شراء قروض الرهن العقاري هذه من المصارف ويربحون فوائد دفعات القروض التي تُسدد شهريًّا. وعىل الرغم من 
أن المصارف والمستثمرين أرادوا زيادة أرباحهم شرعت المصارف في منح قروض "عالية المخاطر" وهي قروض تُمنح لألشخاص من 

دون ضمانات لقدرة المدينين عىل تسديد قروضهم. هذا المأزق أفضى إىل مشكلتين. فأصحاب المنازل المرهونة عقاريًا كانوا عاجزين 
عن مواصلة سداد رهوناتهم العقارية، وقد فقدوا منازلهم نتيجًة لذلك، إذ استولت عليها المصارف. ثم أخذت المصارف تبيع المنازل، 

مما أّدى إىل هبوط سريع ألسعارها. وأيًضا في هذه الحالة لم يعد لدى المدينين أصحاب تلك القروض رغبة في سداد ديونهم ألنه ليس 
منطقًيا أن يسّدد أحدهم قرًضا قيمته 300000 دوالر مقابل منزل أصبح ثمنه 100000 دوالر فقط ، األمر الذي حصل فعًال، مما أدى إىل 
مزيد من التخلف عن السداد. وباإلضافة إىل ذلك، لم يعد المستثمرون مهتمين بتمويل بناء العقارات ألن أسعار البيع كانت متدنية إىل 

درجة أنها ال تشجع عىل االستثمار في هذا المجال. 
لقد أدى ذلك إىل إفالس مؤسسات مالية كبرى مثل بنك ليمان براذرز، باإلضافة إىل شركات كبرى في كل القطاعات اإلنتاجية تقريًبا. 

وبالتالي ارتفعت معدالت البطالة بشكل كبير مما أسفر عن انخفاض صافي اإلنفاق واإلنتاج. وعىل مدى السنوات الخمس التالية، 
تسبّب حدوث حاالت ركود اقتصاديّ متتالية، في دخول االقتصاد العالمي المعروف بارتباطه باقتصاد الواليات المتحدة في حالة كساد، 

ال نزال نشعر بآثارها حتى اليوم.

م عرًضا توضيحًيا عن المهمة المسندة أدناه: بالتعاون مع مجموعتك، قّدِ

ما المشكلة التي يتناولها المقال حول األزمة المالية لعام 2007-2008؟أ. 

ما المشكالت األخالقية التي أبرَزْتها هذه القضية؟ب. 

ما الدروس المستفادة من القضية؟ج. 

لألسف، يمكن للفساد أن يطال مناحي متعددة في المجتمع.عىل الرغم من أن الرياضة تعزّز الكثير من القيم األخالقية كاللعب 

النظيف، وبناء روح الفريق، والعمل الجاّد، إال أّن ساحة اللعب بإمكانها أيًضا أن تقود إىل الفساد.  

في السنوات األخيرة، تركت فضائح عديدة بصمتها عىل عالم الرياضة. التهمة األساسية في هذه الفضائح كانت تورّط العديد من 
المسؤولين في تصرّفات فاسدة. بعضهم ألقي القبض عليه بتهمة تلّقي رشاوى مقابل الحصول عىل فوائد لصالح فرقهم أو منظّماتهم 

أو أنفسهم.  

طال الفساد كذلك مجالَي التسويق والرعاية. إن الرعاية، كما هو معلوم، مجال مربح للغاية تُدّرُ 
فيه مبالغ مالية طائلة وبالتالي فهو يُغري بالفساد، لذلك تفّشى هذا األخير في مجالَي رعاية الفرق 

واألحداث الرياضية. استخدمت بعض الشركات الرشاوى لتضمن حصولها عىل حقوق اإلعالم 
والتسويق للدوريات.

لألسف، تورّطت في الفساد شخصيات بارزة من دول مختلفة، يواجه بعضها عقوبات بالسجن. إن 
هذه الشخصيات، جميعها، متّهمة بتلطيخ سمعة عالم الرياضة.  

رغم كّل ذلك، يجدر بنا أّال ننسى القيم السامية التي تحّرك معظم العاملين في المجال الرياضي، 
من بينها اللعب النظيف والعمل الجاد والمجهود الجماعي ودعم كل الالعبين. تبقى لهذه القيم 

مصداقيتها وأهميّتها في يومنا هذا بمعزٍل عن تصرّفات بعض األشخاص، وهم قلّة.   

ح األسباب.أ.  ما رأيك في ما قرأَت للتو؟ هل شعرت بالدهشة؟ أو باالستياء؟ وضِّ

ما تأثير هذا النوع من فضائح الفساد المالي في الرياضة؟ب. 

ب حدوث هذا األمر في المستقبل؟ج.  من وجهة نظرك، ما الذي يمكن عمله لتجنُّ

اقرأ النص التالي ثم ناقش األسئلة التالية في مجموعات ثنائية. 4

مصرف االحتياطي الفيدرالي، واشنطن العاصمة، الواليات   
المتّحدة األميركيّة

الفساد في بعض األلعاب 
الرياضيّة

النشاط 4 )15 دقيقة( 

اشرح للطلبة أّن الفساد مشكلة مستشرية في كثير من مفاصل المجتمع، بما فيها المجال الرياضي. 

اطلب من الطلبة قراءة النص، وأجب عن أي أسئلة يطرحها الطلبة. 

وّضح للطلبة أن النص يهدف إىل دفعهم إىل التفكير في كيف أّن المال يمكن أن يُفِسد أشياء بسيطة 
اعتاد الناس عىل القيام بها منذ سنوات عديدة مثل ممارسة الرياضة. ال توجد إجابات صحيحة أو 

خطأ لهذه األسئلة.

إجابات مقترحة

اطلب من الطلبة مشاركة أفكارهم حول الفساد في المجال الرياضي.أ. 

هذا النوع من الفساد يحط من قيمة الرياضة في أعين الجميع. فالرياضة تتعلق بالنزاهة ب. 
وااللتزام بقواعد اللعب، فإذا كان المسؤولون عنها ال يراعون النزاهة، فمن الصعب أن ننتظر 

من غيرهم مراعاتها. يمثل ذلك قدوة سيئة للمشجعين صغار السن. فالمال الذي يمكن 
استغالله لتمويل تطوير فرق رياضية في البلدان األكثر فقرًا أو لتدريب األطفال يذهب إىل 

األفراد الفاسدين عىل شكل رشًى. 

المزيد من التنظيم وزيادة الشفافية )أدانت التحقيقات ج. 
المصارف بخصوص نهجها في معالجة المعامالت 

المتعلقة بالرشاوى(. 

نشاط إضافي 

ناقش الفكرة التالية - ال مكان للمال في الرياضة.

م الطلبة إىل فريقين واطلب منهم االستعداد إما لتأييد  قّسِ
هذه الفكرة وإما لمعارضتها. يمكن أن يتم ذلك في الصف 

أو كواجب منزلي.  اطلب من أفراد كل فريق تجميع أفكارهم 
ونقاطهم، ثم ترشيح 4 طلبة منهم لتمثيل قضيتهم. 

اسمح لكل طالب بالتحدث لدقيقتين. ويمكن تحديد الفريق 
الفائز من خالل اقتراع سري يشارك فيه طلبة الصف جميعهم. 
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اقرأ المقال عن محو األمية المالية، ثم أجب عن االسئلة التالية.  أكمل النشاط التالي.5 6

ضمن مجموعتك، أنشىء ملصًقا يعكس أفكارك في القول متّبًعا الخطوات األتية:

دّون ما يعنيه لك هذا القول.  .1

اشرح عالقته بما اطّلعت عليه في هذا الدرس.  .2

أنشىء رسومات أو ِجد صورًا تزيّن بها الملصق.   .3

اعرض ملصقك عند اكتماله أمام زمالئك في الصّف.

كلما فهمت الشؤون المالية أكثر زادت قدرتك عىل اتخاذ القرارات المالية السليمة واألخالقية.

التثقيف عن المال

في أعقاب األزمة المالية العالمية، وضعت مؤسسة اإلمارات 
برنامج "اصرف صح" الذي يهدف إىل تثقيف الشباب اإلماراتي 

حول األمور المالية وتزويدهم بمعلومات أولية ضرورية إلدارة 
أموالهم. إنّه موضوع الساعة في اإلمارات مع ارتفاع مستويات 

الديون في السنوات األخيرة، إذ تشير اإلحصاءات إىل أن عدًدا 
كبيرًا ممن هم دون سن 30 مدينون. لكن الدين بحّد ذاته ليس 

أمرًا سيئًا بالضرورة، بل كثرة الديون هي المشكلة. إن لم تحسب 
جيًدا المبلغ الذي يمكنك استدانته فقد تجد نفسك في وضع 

مالي عسير. لقد ربط البعض هذه الظاهرة بانتشار وسائل 
التواصل االجتماعي وثقافة "اشتِر اآلن" والتي تدفع الشباب إىل 

االستفادة من بطاقات االئتمان والقروض المعروضة عليهم من 
المصارف.

قالت كلير وودكرافت سكوت الرئيسة التنفيذية لبرنامج "اصرف صح": 
"إّن التثقيف المالي يغير الحياة فعليًّا"، وتحّدثَت أيًضا عن مخاطر األمية 
المالية وحجم العمل الذي يتعين القيام به لمكافحة ذلك في المنطقة.

حتى اآلن، تلقى أكثر من 40,000 شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و 35 سنة في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة تثقيًفا 
مالًيا وقد أسفر ذلك عن نتائج مذهلة. فقد قال رئيس البرنامج حسين البلوشي إّن من بين الذين حضروا ورش العمل في المدارس 
والجامعات والهيئات الحكومية %64 بدأوا فعًال في االدخار، و %26 بدؤوا في البحث عن فرص استثمار، و %80 أصبحوا أكثر وعًيا 

ألهمية الثقافة المالية.
يشمل "اصرف صح" البرنامج التطّوعي "نادي الشباب" الذي درب 100 متطوع في أكثر من 70 موضوًعا متعلًقا باإلدارة الفاعلة لألموال. 

هؤالء المتطوعون يدرّبون بشكل مباشر شبّانًا أصغر منهم سنًا.
ويرى برنامج "اصرف صح" أن المصارف لها دور، وقد قدمت منهًجا تدريبيًّا مصرفيًّا يهدف إىل تعليم موظفي المصارف الطرق 

الصحيحة لتسويق منتجاتهم للشباب اإلماراتي. يؤَمل أن يساعد هذا األمر الشباب عىل تجنب إغراء القروض ذات الفائدة العالية 
وبطاقات االئتمان. الهدف من ذلك هو تشجيع القطاع المصرفي عىل تحّمل مزيد من "المسؤولية"، وبالفعل اتخذت بعض المصارف 

مبادرات سبّاقة في هذا الشأن. ففي عام 2016 ، أعلن بنك أبوظبي التجاري عن خطوة رائدة عبر تعاونه مع مؤسسة اإلمارات بهدف 
م استشارات مالية إىل العمالء عىل مستوى فروع المصرف  رفع مستوى الثقافة المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة؛ إذ ستَُقّدَ

تشجيًعا منه عىل "نشر ممارسات اإلدارة المالية السليمة عىل أوسع نطاق".

هل ُيَعّد تعليم الشباب كيفية إدارة أموالهم أمًرا جيًدا؟ لماذا؟أ. 

ما مخاطر األمية المالية؟ب. 

ماذا يمكنك أن تفعل إلدارة أموالك بشكل أفضل؟ج. 

لماذا تعتقد أّن المصارف يجب أن يكون لها دور تؤّديه؟د. 

"مهما أقمنا من مباٍن ومنشآت ومدارس ومستشفيات، ومهما مددنا من جسور وأقمنا من 
زينات، فإّن ذلك كله يظّل كيانًا ماديًا ال روح فيه. إّن روح ذلك كله هو اإلنسان؛ اإلنسان القادر 

بفكره وإمكانياته".
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، رحمه هللا

اكتساب الخبرة بالشؤون الماليّة

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان – رحمه هللا –

النشاط 5 )15 دقيقة(

ن األفراد  اشرح للطلبة أن معرفة ألفباء الشؤون المالية تمّكِ
من اتخاذ قرارات مالية سليمة. ثم اسألهم إن كانوا يعرفون 

ح أّن التسلح بالمعرفة  المقصود بألفباء الشؤون المالية. ووّضِ
المالية يعني امتالك المهارات والمعرفة الالزمة التخاذ القرارات 

المالية المستنيرة.

اطلب من الطلبة قراءة المقال الذي يتناول موضوع "محو 
األمية المالية"، واشرح لهم أّن النص يهدف إىل تشجيعهم عىل 

التفكير في أن المال يحتاج إىل إدارة، وأن ثّمة مهارات ذات 
صلة يمكن تعلُّمها. يمكن كذلك إثارة مناقشة حول المسؤولية 

الشخصية حيال إدارة المال.

م الطلبة إىل مجموعات ثنائية، واطلب منهم مناقشة  قّسِ
األسئلة ومشاركة إجباباتهم مع زمالئهم.

إجابات مقترحة

يمكن إلدارة المال أن تكون أمرًا معقًدا، وأحيانًا تفتقر أ. 
المنتجات المالية، مثل القروض وبطاقات االئتمان، إىل 
الوضوح بشأن التكاليف والرسوم. إن كنت تعلم كيف 

ل التخاذ  "تقرأ" هذا النوع من المعلومات، فاعلم أنك مؤّهَ
قرارات مالية أفضل.

ين عن نطاق السيطرة بسرعة كبيرة إن لم ب.  قد يخرج الّدَ
تتم إدارته بشكل سليم، وغالبًا ال يفهم الناس أسعار 

ين في تصنيفك  الفائدة التي ستُفرض عليهم. قد يؤثّر الّدَ
االئتماني، مما قد يعني أنك ستواجه صعوبة في 

االقتراض الحًقا عندما تحتاج إىل شراء شيء مهم، منزل 
مثاًل.

ر دائًما بعناية قبل أن ج.  احرص عىل االدخار بانتظام، وفّكِ
تنفق مالك. حاول أاّل تقترض المال، وتجنّب استخدام 

بطاقات االئتمان.

تبيع المصارف منتجات مثل القروض واالئتمان لكسب د. 
المال. لكن، من المهم أن تنظر المصارف إىل الفرد بعين 
االعتبار عند القيام بذلك، وأن تمتنع عن تقديم القروض 

واالئتمان للذين ال يستطيعون سدادها. 
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ضمن مجموعتك، أنشىء ملصًقا يعكس أفكارك في القول متّبًعا الخطوات األتية:

دّون ما يعنيه لك هذا القول.  .1

اشرح عالقته بما اطّلعت عليه في هذا الدرس.  .2

أنشىء رسومات أو ِجد صورًا تزيّن بها الملصق.   .3

اعرض ملصقك عند اكتماله أمام زمالئك في الصّف.

كلما فهمت الشؤون المالية أكثر زادت قدرتك عىل اتخاذ القرارات المالية السليمة واألخالقية.

التثقيف عن المال

في أعقاب األزمة المالية العالمية، وضعت مؤسسة اإلمارات 
برنامج "اصرف صح" الذي يهدف إىل تثقيف الشباب اإلماراتي 

حول األمور المالية وتزويدهم بمعلومات أولية ضرورية إلدارة 
أموالهم. إنّه موضوع الساعة في اإلمارات مع ارتفاع مستويات 

الديون في السنوات األخيرة، إذ تشير اإلحصاءات إىل أن عدًدا 
كبيرًا ممن هم دون سن 30 مدينون. لكن الدين بحّد ذاته ليس 

أمرًا سيئًا بالضرورة، بل كثرة الديون هي المشكلة. إن لم تحسب 
جيًدا المبلغ الذي يمكنك استدانته فقد تجد نفسك في وضع 

مالي عسير. لقد ربط البعض هذه الظاهرة بانتشار وسائل 
التواصل االجتماعي وثقافة "اشتِر اآلن" والتي تدفع الشباب إىل 

االستفادة من بطاقات االئتمان والقروض المعروضة عليهم من 
المصارف.

قالت كلير وودكرافت سكوت الرئيسة التنفيذية لبرنامج "اصرف صح": 
"إّن التثقيف المالي يغير الحياة فعليًّا"، وتحّدثَت أيًضا عن مخاطر األمية 
المالية وحجم العمل الذي يتعين القيام به لمكافحة ذلك في المنطقة.

حتى اآلن، تلقى أكثر من 40,000 شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و 35 سنة في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة تثقيًفا 
مالًيا وقد أسفر ذلك عن نتائج مذهلة. فقد قال رئيس البرنامج حسين البلوشي إّن من بين الذين حضروا ورش العمل في المدارس 
والجامعات والهيئات الحكومية %64 بدأوا فعًال في االدخار، و %26 بدؤوا في البحث عن فرص استثمار، و %80 أصبحوا أكثر وعًيا 

ألهمية الثقافة المالية.
يشمل "اصرف صح" البرنامج التطّوعي "نادي الشباب" الذي درب 100 متطوع في أكثر من 70 موضوًعا متعلًقا باإلدارة الفاعلة لألموال. 

هؤالء المتطوعون يدرّبون بشكل مباشر شبّانًا أصغر منهم سنًا.
ويرى برنامج "اصرف صح" أن المصارف لها دور، وقد قدمت منهًجا تدريبيًّا مصرفيًّا يهدف إىل تعليم موظفي المصارف الطرق 

الصحيحة لتسويق منتجاتهم للشباب اإلماراتي. يؤَمل أن يساعد هذا األمر الشباب عىل تجنب إغراء القروض ذات الفائدة العالية 
وبطاقات االئتمان. الهدف من ذلك هو تشجيع القطاع المصرفي عىل تحّمل مزيد من "المسؤولية"، وبالفعل اتخذت بعض المصارف 

مبادرات سبّاقة في هذا الشأن. ففي عام 2016 ، أعلن بنك أبوظبي التجاري عن خطوة رائدة عبر تعاونه مع مؤسسة اإلمارات بهدف 
م استشارات مالية إىل العمالء عىل مستوى فروع المصرف  رفع مستوى الثقافة المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة؛ إذ ستَُقّدَ

تشجيًعا منه عىل "نشر ممارسات اإلدارة المالية السليمة عىل أوسع نطاق".

هل ُيَعّد تعليم الشباب كيفية إدارة أموالهم أمًرا جيًدا؟ لماذا؟أ. 

ما مخاطر األمية المالية؟ب. 

ماذا يمكنك أن تفعل إلدارة أموالك بشكل أفضل؟ج. 

لماذا تعتقد أّن المصارف يجب أن يكون لها دور تؤّديه؟د. 

"مهما أقمنا من مباٍن ومنشآت ومدارس ومستشفيات، ومهما مددنا من جسور وأقمنا من 
زينات، فإّن ذلك كله يظّل كيانًا ماديًا ال روح فيه. إّن روح ذلك كله هو اإلنسان؛ اإلنسان القادر 

بفكره وإمكانياته".
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، رحمه هللا

اكتساب الخبرة بالشؤون الماليّة

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان – رحمه هللا –

النشاط 6 )10 دقائق(

ر الطلبة بأّن المال يمكن أن يكون قوة للخير أو قوة للشر،  ذّكِ
وأّن هذا يتوقف عىل طريقة استخدامه، واشرح لهم أن 

باإلمكان قياس الثروة بطرق مختلفة.

الفت انتباه الطلبة إىل مقولة الشيخ زايد رحمه هللا، واطلب 
منهم التفكير في ما تعنيه بالنسبة إليهم. ثم اطلب منهم رسم 

ملصق يعكس روح هذه المقولة. )قد يفضل الطلبة الذين ال 
يميلون إىل أساليب التعلم البصري إنشاء ملصق يعرض نصوًصا 

مكتوبة، بينما قد يفضل الذين يميلون إىل األساليب البصرية 
رسم صورة(.

أثناء رسم الطلبة لملصقاتهم، اطلب منهم التفكير في ما يلي:

ما مدى أهمية الثروة المادية؟	 

كيف تقيس ثروة بلد ما؟	 

كيف تقيس ثروة شخص ما؟	 

ما المقصود بغنى النفس؟ ما القيم التي تتحىل بها؟	 


