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عن المجلة..

جملة علمية دولية حمكمة تعنى بنرش البحوث يف جماالت االقتصاد والتمويل اإلسالمي ،وتصدر
مرتني يف السنة.
هتدف املجلة إىل إتاحة الفرصة للباحثني واملتخصصني لتحكيم ونرش نتاجهم العلمي (عريب
 إنجليزي) من بحوث ودراسات يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي ،كام هتدف إىل نرشالوعي املعريف من خالل إتاحة هذه البحوث والدراسات للمستفيدين عرب وسائط النرش
الورقية واإللكرتونية.

الرؤية..

أن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.

الرسالة..

نرش البحوث العلمية املحكمة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية ،وفق املعايري العاملية املعتمدة.

األهداف..

٭إتاحة الفرصة للباحثني لتحكيم ونرش بحوثهم يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.
٭اإلسهام يف دعم وتطوير الصناعة املالية اإلسالمية من خالل البحوث العلمية املتسمة
باألصالة والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.
٭حتقيق عاملية التمويل اإلسالمي وفق الرؤية العرصية بضوابطها الرشعية وأخالقياهتا
املهنية.
٭تأسيس مكانز للمعلومات حتقق املرجعية العلمية بحيث تكون املجلة سج ً
ال وثائقي ًا
للبحوث والدراسات يف جمال الصناعة املاليةاإلسالمية.

العناوين للتواصل:
info@mashurajournal.com

http://www.mashurajournal.com
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نبذة عن بيت المشورة لالستشارات المالية
توطئــة:

بيت املشورة لالستشارات املالية هي رشكة مسامهة قطرية تأسست عام  2007م ،وتعد
األوىل يف دولة قطر يف تقديم االستشارات املالية الرشعية والرقابة والتدقيق للمؤسسات املالية
اإلسالمية ،باإلضافة إىل االستشارات اإلدارية والتدريب والتطوير.
تعمل عىل تقديم احللول واألعامل اإلبداعية ضمن نطاق خدماهتا للرشكات واألفراد ،وألجل
رفع مستوى األداء انضمت بيت املشورة لعضوية حتالف جمموعة( ،)LEAوهي رشكة أمريكية
تعترب ثاين أكرب رشكة عاملية متخصصة يف االستشارات والتدقيق.
ومن أجل مواكبة التطور الرسيع يف قطاع التمويل اإلسالمي عمدت بيت املشورة إىل تقنني
أعامل اهليئات الرشعية والتدقيق والرقابة متاشي ًا مع التطور الرسيع واالنتشار الواسع ألعامل
التمويل اإلسالمي يف العامل ،باإلضافة إىل االهتامم باجلانب العلمي واملعريف املتمثل يف نرش
املفاهيم والقيم واألخالق املالية اإلسالمية ،لتكون رشيك ًا حقيقي ًا يف نجاح العمل املرصيف
اإلسالمي.
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رؤيتنا:

أن نكون رشكة رائدة عاملي ًا يف تقديم االستشارات املالية واالستشارية والرشعية واإلدارية
والتدقيق الرشعي والتطوير والتدريب يف جماالت الصناعة املالية املختلفة.

رسالتنا:

نرش املفاهيم والقواعد واألحكام املتعلقة بالصناعة املالية ،ومتابعة تطبيقها بأعىل معايري اجلودة
والتميز من خالل األساليب العلمية احلديثة والعنرص البرشي املؤهل.

قيمنا:

األمانة ،املصداقية ،االحرتافية ،الشفافية ،روح الفريق ،الرسية.

أهدافنا:

٭نرش ثقافة الصناعة املالية داخل دولة قطر وخارجها.
٭استحداث وتطوير منتجات مالية تواكب النمو يف الصناعة املالية عموم ًا واإلسالمية عىل
وجه اخلصوص ودعم وضعها التنافيس.
٭االستثامر يف العنرص البرشي إلعداد كوادر مؤهلة علمي ًا وعملي ًا يف جمال االستشارات
املالية واهليئات االستشارية والرقابة والتدقيق الرشعي.
٭حتقيق رضا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة.
٭التواصل مع املؤسسات املالية حملي ًا وإقليمي ًا وعاملي ًا.
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ً
أوال :شروط النشر العامة:

1ـ تعنى املجلة بنرش املواد املتعلقة باالقتصاد والتمويل اإلسالمي باللغتني :العربية واإلنجليزية ،سواء أكانت بحو ًثا
عروضا ألطاريح علمية مما له صلة بمجال التخصص.
أصيلة ،أم تقارير عن مؤمترات وندوات وورش عمل ،أم
ً
بأي وسيلة من وسائل النّرش ،وال ُقدِّ مت للنّرش يف جملة أخرى ،ويوثق
2ـ تعنى املجلة بنرش البحوث التي مل يسبق نرشهاّ ،
ذلك بتعهد خطي من الباحث.
َ
3ـ البحوث التي تصل إىل املجلة ال تُرد سواء أنُرشت أم مل تنرش.
4ـ ال جيوز نرش البحث يف مكان آخر بعد إقرار نرشه يف املجلة إال بعد احلصول عىل إذن كتايب بذلك من مدير التحرير.
5ـ يف حال ثبوت إخالل الباحث باألمانة العلمية فإن للمجلة احلق باختاذ اإلجراءات الالزمة وتعميم ذلك عىل املجالت
املتعاونة.
6ـ تعترب املجلة غري ملزمة بإبداء األسباب يف حالة عدم النرش.
 - 7حيق هليئة التحرير إجراء التعديالت الشكلية عىل البحث وفق سياسات النرش يف املجلة.
 - 8ال تتقاىض املجلة أي رسوم للنرش وال تقدم أي مكافآت لألبحاث املنشورة إال يف حالة االستكتاب.

ً
ثانيا :شروط النشر الخاصة:

 - 1رضورة التقيد بالقيم املوضوعية واألخالقية للبحوث العلمية؛ ومنها:
أ اتسام البحث باألصالة وسالمة االجتاه علم ًيا وفكر ًيا.
ب ال ُبعد عن جتريح األشخاص واهليئات أثناء النقد العلمي يف البحث
ج معاجلة البحث القضايا ا ُملعارصة واألقرب إىل حاجة الواقع اإلنساين معاجلة نظرية تطبيقية
د مالزمة املوضوعية والتجرد عن امليول واالجتاهات الشخصية.
 - 2حسن الصياغة العلمية للبحث ،ومراعاة ما ييل:
أ سالمة اللغة وخلوها من األخطاء اللغوية والنحوية.
ب مراعاة عالمات الرتقيم والقواعد اإلمالئية.
ج الدقة يف التوثيق وختريج النصوص والشواهد.
 - 3أن ال تزيد عدد صفحات البحث عن ( )30صفحة من القطع العادي ( )A4بام يف ذلك املراجع واملالحق.
 - 4حجم اخلط ونوعه:
أ البحوث املكتوبة بالعربية يكون حجم اخلط فيها )16( :وخط اهلامش ،)12( :ونوع اخلط)Traditional Arabic( .
ب أما البحوث املكتوبة باإلنجليزية فيكون حجم اخلط )14( :واهلامش )10( :ونوع اخلط)Times New Roman( .
 - 5يرفق البحث بملخص باللغتني :العربية واالنجليزية؛ عىل أن ال يتجاوز كل واحد منهام ( )300كلمة؛ ويتضمن
امللخص ما ييل :موضوع البحث وأهدافه ومنهجه وأهم النتائج والتوصيات إضافة إىل الكلامت املفتاحية.
ُ - 6يقسم البحث وين َّظم وفق متطلبات منهج البحث العلمي ،حفا ًظا عىل نسق البحوث والتقارير املنشورة يف املجلة،
عىل النحو اآليت:
أ املقدمة وتشمل :موضوع البحث ،وأمهيته ،ومشكلته ،وحدوده ،وأهدافه ،ومنهجه ،والدراسات السابقة (إن وجدت)،
وهيكلة البحث.
مقسم إىل مباحث ومطالب متسقة ومرتابطة
ب متن البحث ،وينبغي أن يكون
ً
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ج احلرص عىل عرض فكرة حمددة فـي كل مبحث جتن ًبا إلطالة الفقرات والعناوين الفرعية.
د اخلامتة ،وتكون ملخصة وشاملة للبحث متضمنة ألهم (النتائج) و(التوصيات)
هـ قائمة املصادر واملراجع واملالحق.
 - 7يتم اتباع منهج ( )MLAيف توثيق البحوث كاآليت:
أ -ذكر املصادر واملراجع يف احلاشية السفلية ألول مرة بالشكل اآليت:
(شهرة املؤلف ،االسم األول ،اسم الكتاب ،مكان النرش ،النارش ،رقم الطبعة ،تاريخ النرش ،اجلزء والصفحة)
ب -ذكر املصدر واملرجع عند تكراره يف اهلامش التايل مبارشة (املرجع نفسه ،اجلزء والصفحة) وعند ذكره يف موطن آخر
من البحث فيكون (شهرة املؤلف ،اسم الكتاب ،اجلزء والصفحة).
ج -إذا خال املرجع من بعض البيانات ،فتذكر االختصارات املتعارف عليها عىل النحو اآليت:
– بدون مكان النرش( :د .م) .بدون اسـم النـارش( :د .ن)
– بدون رقــم الطبـعة( :د .ط) .بدون تاريخ النرش( :د .ت)
د -تكتب اآليات القرآنية كتابة ،ال ً
نسخا من الربامج اإللكرتونية ،ويشار إىل اسم السورة ورقم اآلية يف اهلامش.
هـ -يراعى عند ختريج األحاديث النبوية الرشيفة بعد ذكر اسم املرجع إضافة اسم الكتاب واسم الباب ورقم احلديث.
و -يراعى عند االستشهاد من الشبكة العنكبوتية (اإلنرتنت) ذكر تاريخ استعراض املصدر من املوقع.
ز -توضع اهلوامش أسفل كل صفحة برتقيم متسلسل من بداية البحث إىل آخره.
ح الرسومات والبيانات واجلداول ونحوها ،يراعى فيها ما ييل:
ترقيم
– تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف املتن ،وتكون الرسوم واألشكال باللونني األبيض واألسود وترقم ً
ً
متسلسل ،وتكتب عناوينها واملالحظات التوضيحية يف أسفلها.
ً
متسلسل وتكتب عناوينها يف أعالها ،أما املالحظات التوضيحية فتكتب أسفل
ترقيم
– تدرج اجلداول يف املتن وترقم
ً

اجلدول.
ط تثبت مصادر ومراجع البحث يف هناية البحث وترتب ترتي ًبا هجائ ًيا ويفصل بني املراجع باللغة العربية واإلنجليزية.
ك -يف حالة قبول البحث يلتزم الباحث برتمجة املراجع العربية الواردة يف هناية البحث إىل اللغة اإلنجليزية (Roman
.)Script

ً
ثالثا :سير البحوث

ـ ترسل األبحاث إلكرتون ًيا إىل العنوان اخلاص باملجلة (.)editor@mashurajournal.com
ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفحص األويل للبحث ،ومن ثم تقرر أهليته للتحكيم ،أو رفضه.
ـ ُتكَّم البحوث والدراسات املقدمة للنرش يف املجلة من ِقبل اثنني من املحكمني عىل األقل.
ـ تُعاد البحوث إىل الباحثني بعد حتكيمها لغرض التعديل إن لزم.
ـ إذا تم قبول البحث للنرشّ ،
بأي وسيلة من وسائل النرش الورقية أو
فإن كافة حقوق النرش تؤول للمجلة ،وال جيوز نرشه ّ
اإللكرتونيةّ ،إل بإذن كتايب من مدير التحرير.
تنرش البحوث املقبولة حسب اإلجراءات املتبعة عىل املوقع الرسمي للمجلة.ـ إذا تم نرش البحث فريسل للباحث خطاب النرش مع نسخة إلكرتونية من املجلة التي تم نرش بحثه فيها.
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بسم الله الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا حممد ،وعىل آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
يعترب البحث العلمي هو األساس يف عملية تطوير جماالت احلياة بشكل عام ومنها قطاعات
االقتصاد واملال ،وهو السبيل األمثل يف رصد املشكالت وحتليلها ثم وضع احللول الناجعة
هلا ،كذلك يسهم البحث العلمي من خالل رسم اخلطط االسرتاتيجية واملستقبلية يف حتقيق
التنمية الشاملة التي تنشدها مجيع جمتمعات العامل.
َّ
وإن نظام املالية اإلسالمي يستند بشكل أساس عىل البحث العلمي يف إطاره النظري
والتطبيقي ،حيث يقوم الفقهاء واخلرباء املتخصصون بالبحث يف كنوز الرشيعة والنظر يف
اآلليات احلديثة لصياغة السبل األكثر نجاح ًا وكفاءة ومواكبة للتطور والتحول الرسيع الذي
يشهده العامل ،وتعد املؤسسات املالية اإلسالمية البيئة األكثر تفاع ً
ال وحيوي ًة كصيغة مستحدثة
للمعامالت املالية وواقع ًا تطبيقي ًا لالقتصاد اإلسالمي ،وهي أكثر حاجة إىل البحث العلمي
املتخصص يف فقه األموال واستنباط األحكام واملسائل املتعلقة بذلك ،إضافة إىل البحث يف
جمال العلوم اإلدارية واملالية والفنية ،لغرض االرتقاء والنهوض هبا ورفع مؤرش كفاءهتا عىل
صعيد املؤسسات املالية العاملية.
لذلك حترص «جملة بيت املشورة» عىل استقطاب ونرش البحوث املتعلقة بعلوم االقتصاد
والتمويل اإلسالمي من الناحية النظرية والتطبيقية ،وفق معايري البحث العلمي ورشوط
وضوابط النرش التي تلتزم هبا املجلة؛ بغرض تلبية احتياجات القطاع املايل اإلسالمي من
الدراسات التطويرية واالسترشافية.
تضمن بح ًثا حول
ويرسنا أن نتحفكم بالعدد اخلامس عرش من «جملة بيت املشورة» ،والذي َّ
أسس وخصائص االقتصاد األخرض يف االقتصاد اإلسالمي ،ودراس ًة لدور نامذج التنبؤ
ٍ
دراسة ملرشوعية
بالفشل املايل يف احلد من التعثر يف املصارف اإلسالمية اليمنية ،باإلضافة إىل
التأمني الصحي يف الفقه اإلسالمي والقانون القطري ،كام َض َّم العدد دراس ًة لنظرية الوكز من
منظور االقتصاد اإلسالمي:األحاديث النبوية يف النفقة عىل الزوجة أنموذج ًا ،وبح ًثا حول
دور منصة التمويل اجلامعي يف متويل مرشوعات األوقاف.
ونأمل من الباحثني واملتخصصني املسامهة يف تطوير املجلة من خالل اقرتاحاهتم وآرائهم التي
ستكون حمل اهتاممنا وتقديرنا  ،سائلني اهلل تعاىل التوفيق والسداد واهلداية والرشاد.

هيئة تحرير المجلة
23
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الملخص:
حيقق االقتصاد اإلسالمي الصورة العامة لالقتصاد األخرض من خالل االهتامم

بالبيئة والتعامل األمثل مع املوارد الطبيعية ،وحتقيق التنمية املستدامة من خالل
تعزيز القيم اإليامنية ووضع األحكام الرشعية وهتذيب السلوك فيام يتعلق بالبيئة
ومحايتها .واألسس التي يقوم عليها تصور االقتصاد اإلسالمي لتحقيق االقتصاد
األخرض متعددة منها :تعظيم قيمة املوارد االقتصادية ،وتعظيم منافع السلع
واملنتجات ،والدعوة لالستخدام األمثل للموارد ،واالستفادة من تعدد املنافع

للمورد الواحد ،وتقرير مبادئ استدامة املوارد ،ومحاية البيئة ،ومنع اإلرساف يف
استخدام املوارد والسلع واملنتجات ،واحلفاظ عىل نظافة البيئة واألرض بشكل

عام ،والتنبيه عىل أمهية التقليل من النفايات والتحفيز عىل إعادة استخدام وتدوير
27
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املنتجات والسلع ،وحتقيق التوازن الشامل بني اإلنتاج واالستهالك القائم عىل
التوسط ومراعاة ترتيب األولويات عند استخدام املوارد .ويمتاز االقتصاد
اإلسالمي عن غريه من االقتصادات الوضعية يف تصوره لالقتصاد األخرض
يف كونه مرتبط بالوحي والرشيعة اإلسالمية التي جتعل للموارد االقتصادية
بعد رسايل إيامين يف الدنيا ،ويرتبط هبا عدد من األحكام الرشعية يف الرشيعة
اإلسالمية ،ويمتاز أيضا يف سعة وشمول نظرته للمستفيدين واملوارد ،وخلصت
الدراسة إىل أن االقتصاد اإلسالمي يويل االقتصاد األخرض حيز ًا كبري ًا يف أدبياته،
ويمكن حتويل هذه األدبيات إىل قوانني وأدوات تنفيذية حتمي البيئة ،وتدفع
املسلم نحو اإليامن والعمل بمفاهيم التنمية املستدامة ،وتستمد قوهتا من االلتزام
الذايت بتوجيهات الرشيعة اإلسالمية لدى املسلمني.
الكلمات المفتاحية :االقتصاد األخرض ،االقتصاد اإلسالمي ،البيئة ،التنمية
املستدامة ،املوارد.
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Abstract

In general, the Islamic Economy represents the Green Economy through its
due care of the environment and optimal treatment of the natural resources and

by catering the sustainable development by means of reinforcing the values of
faith, promulgating the rulings of Shari’ah, and refining the behavior towards

the environment and its protection. The basic elements on which the Islamic
Economy stands for serving the Green Economy are multiple, it includes
exalting the value of economic resources, valuing the benefits of goods and

products, promoting the optimal use of resources, benefiting from the multi

facets of a single resource, ratifying the principles of resource sustainability
concept, protecting the environment, preventing the wasteful use of resources,

goods and products, preserving the cleanliness of the environment and the land in
general. Similarly, highlighting the importance of waste reduction, stimulating
the reuse and recycling of products and commodities and ascertaining the

overall balance between production and consumption based on moderation

and considering the order of priorities while using the resources. Islamic
Economy has points of distinctions from other forms of positivist economies
with regards to the concept of Green Economy. The Islamic Economy is linked

to the divine inspiration and Islamic law (Sharia) that adds to the economic

resources a dimension of mission and faith pertaining to this world, as it also
links it to a number of Sharia rulings stemming on Islamic law, similarly, it
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has distinction in terms of extensive and comprehensive philosophy regarding

the consumers and resources. The research study concluded that the Islamic
Economics adds a lot to the Green Economy in terms of the scientific literature,
so much that such scientific literature can be transformed into regulations and

implementation tools to protect the environment. Moreover, it may encourage

Muslims towards embracing as part of faith and work in in consonance with

sustainable development based on its immunity animating from self-adherence
to the directives of Islamic law among Muslims.

Keywords: Green Economy, Islamic Economy, Environment, Sustainable
Development, Resources

30

العدد ()15

أبريل  2021م ـ دولة قطــر

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل حممد بن عبد اهلل وعىل
آله وصحبه أمجعني.
وبعد:
فالنشاط االقتصادي من أهم األنشطة احلياتية اإلنسانية ،وقد جربت البرشية
يف تارخيها االقتصادي عد ًدا من النظريات االقتصادية الوضعية ،فمن االقتصاد
البدائي إىل االقتصاد اإلقطاعي ثم احلريف ،وهناية باالقتصاديات الطبيعية
وأخريا رأساملية السوق احلر ،مع ما يف داخل
والرأساملية الصناعية واالشرتاكية،
ً
كل نظرية أو نظام من فهوم وتطبيقات خمتلفة ومتباينة.
وكل نظرية اقتصادية تستمر يف التطبيق فرتة ثم تظهر هلا مشاكل ال تستطيع
حلها فتظهر نظرية أخرى تنسف مداميك من قبلها ،ومع االستمرار يف البحث
عن إجياد حلول مستمرة هلذه املشاكل ظهر يف منتصف القرن العرشين دعوات
لصناعة طريق اقتصادي ثالث((( غري الرأساملية واالشرتاكية.
ويف نفس الفرتة ظهر مصطلح جديد لنظام اقتصادي مرتبط بالدين اإلسالمي
ُأطلق عليه االقتصاد اإلسالمي ،واجلديد هو املسمى ،وأما املنطلقات واملفاهيم
واألسس التي يقوم عليها فهي موجودة مع ظهور اإلسالم نفسه ،كونه اإلطار
اجلامع واملرجع لكل أدبيات االقتصاد اإلسالمي وتطبيقاته.
وعرفت املوسوع ُة العلمي ُة والعملية للبنوك اإلسالمية االقتصا َد اإلسالمي بأنه:
ِ
وسائل استخدام اإلنسان لسد حاجات الفرد واملجتمع الدنيوية طب ًقا ٍ
ملنهج
«علم
ُ
ٍ
رشعي حمدد»(((.
وأقرب تعريف له فيام يتعلق بموضوعنا هو تعريف عيل مجعة بأنه« :السلوك

((( مصطلح طريق ثالث استخدمه االقتصادي التشيكوسلوفاكي العاملي أوتاشيك يف منتصف القرن العرشين يف كتابه( :نحو طريق ثالث يف
االقتصاد) ،وقام فيه بنقد النظريتني الرأساملية والشيوعية م ًعا ،بسبب عدم قدرهتام عىل حل مشاكل االقتصاد ،وتوصل إىل َّ
أن التعارض بينهام كام يزعم
أصحاب النظريتني ليس تعارض حقيقي ،بل أن الرأساملية والشيوعية م ًعا تسعيان إىل احتكار منظم للدولة ،واقتسام نفوذ يف العامل .انظر :أوتاشيك،
نحو طريق ثالث يف االقتصاد ،ترمجة :د.خليل أمحد خليل ،بريوت ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش ،الطبعة األوىل1406 ،هـ1986 -م ،ص.6:
((( املوسوعة العلمية والعملية يف البنوك اإلسالمية ،األصول الرشعية واألعامل املرصفية يف اإلسالم ،االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية واملعهد الدويل
للبنوك واالقتصاد اإلسالمي -القاهرة1982 ،م ،اجلزء اخلامس ،اجلزء الرشعي ،املجلد األول ،ص.82

31

أسس وخصائص االقتصاد
األخرض يف االقتصاد اإلسالمي

المقدمة

أبريل  2021م ـ دولة قطــر

العدد ()15

اإلسالمي نحو استخدام املوارد املادية يف إشباع احلاجات اإلنسانية»(((.
وهيدف االقتصاد اإلسالمي إىل حتقيق مقصد النشاط االقتصادي يف اإلسالم وهو
إعامر األرض وفق ُمراد اهلل عز وجل ،وحتقيق الكفاية ألفراد املجتمع املسلم،
ومتكني الدولة من القيام بواجبها يف حتقيق التوازن االقتصادي واالجتامعي يف
املجتمع املسلم ،والتمكني احلضاري يف العامل.
ومن املفاهيم والنامذج االقتصادية احلديثة نموذج االقتصاد األخرض ،وهو
بشكل عام اقتصاد يركز عىل التعامل األمثل مع املوارد االقتصادية ،ويشهد
ً
وحتول يف عمليات اإلنتاج وأنامط اإلنتاج
تراب ًطا بني االقتصاد واملجتمع والبيئة،
واالستهالك يؤدي إىل تنشيط االقتصاد وتنويعه ،بام حيقق احلد من الفقر والعدالة
يف التوزيع ،وحتقيق التنمية املستدامة من خالل تشجيع االستثامر يف البيئة(((.
وقد ظهرت أفكار هذا النموذج كاستجابة إجيابية إليقاف تداعيات استنزاف
املوارد الطبيعية ،وكحامية بيئية للمشاكل التي طرأت عىل البيئة واملوارد واألرض.
وقدم النموذج عد ًدا من اآلليات العملية حلامية البيئة من خالل دعم املشاريع
واألنشطة االقتصادية التي تساهم يف محاية البيئة وحتقق التنمية املستدامة للموارد
واملجتمعات ،ومن آليات االقتصاد األخرض ما يسمى التمويل األخرض
باستخدام وسائل التمويل املرصفية واملالية يف متويل املرشوعات اخلرضاء ومحاية
البيئة واالهتامم بالطاقة املتجددة ،وذلك بواسطة املصارف والبنوك التي تقوم
بتمويل برامج الصريفة اخلرضاء.

أهداف البحث:

1 .املسامهة يف بناء املداميك الفكرية للتصور االقتصادي اإلسالمي فيام يتعلق
باالقتصاد األخرض.
2 .صياغة قاعدة معرفية وفكرية من مفردات االقتصاد اإلسالمي يمكن من

((( اجلمعة ،عيل ،معجم املصطلحات االقتصادية اإلسالمية ،عيل اجلمعة ،مكتبة العبيكان ،الطبعة األوىل1421 ،هـ2001 -م ،ص.72
((( انظر :االقتصاد األخرض يف سياق التنمية املستدامة والقضاء عىل الفقر :املبادئ والفرص والتحديات يف املنطقة العربية ،اللجنة االقتصادية
واالجتامعية لغرب آسيا (اإلسكو)  -األمم املتحدة  -نيويورك ،2011 ،ص ي.
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منهجية البحث:

يف اإلجابة عىل مشكالت البحث والوصول إىل النتائج اعتمدت عىل املنهج
االستقرائي يف مجع املادة العلمية املتعلقة بالبيئة والتعامل معها من نصوص
الكتاب والسنة والرتاث اإلسالمي ،ثم استخدام املنهج االستنباطي عند صياغة
األسس واخلصائص للتصور اإلسالمي املتعلق باالقتصاد األخرض.

الدراسات السابقة:

نموذجا جديدً ا ،لذا فإن الدراسات التي تطرقت هلذا
كون االقتصاد األخرض
ً
املوضوع وعالقته باالقتصاد اإلسالمي بصورة مستقلة قليلة ،مع وجود دراسات
متعددة ناقشت جوانب من هذا املوضوع ضمن مفرداهتا ،وقد اطلع الباحث عىل
عدد من الدراسات كان من أمهها ما ييل:
 دراسة أمحد هرش ( )2019بعنوان السياسة االقتصادية اإلسالمية يف احلفاظعىل املوارد ،وقد هدفت الدراسة إىل تأصيل اهتامم االقتصاد اإلسالمي باملوارد
33
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خالهلا حتفيز وتطوير أو ترشيد مسارات التوجه نحو االقتصاد األخرض
والصريفة اخلرضاء والتنمية املستدامة لدى املسلمني ً
دول وشعو ًبا وأفرا ًدا.
واإلشكاالت البحثية التي جييب عنها البحث مرتبطة بالتوجه العاملي يف اعتامد
مفاهيم ومفردات التنمية املستدامة واالقتصاد األخرض يف االقتصاديات
املعارصة ،وبالرجوع إىل االقتصاد اإلسالمي يف هذا اجلانب تظهر لنا مشكلة
البحث يف التساؤالت التالية:
1 .هل يوجد يف أدبيات االقتصاد اإلسالمي مكان ملفاهيم االقتصاد األخرض،
وما مدى إمكانية صياغتها عىل شكل قواعد ومبادئ خاصة به؟
2 .وما الذي يميز االقتصاد اإلسالمي عن غريه من االقتصاديات يف تصوره
لالقتصاد األخرض وما يتعلق بمفاهيم التنمية املستدامة واحلفاظ عىل
املوارد؟
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واحلفاظ عليها وبيان دور الترشيعات يف حث املسلمني عىل محاية موارد األمة
ومنع اإلرضار هبا ،وقد خلصت الدراسة إىل أن الترشيعات اإلسالمية حثت عىل
محاية املوارد والعناية بالبيئة والقصد يف االستهالك واحلث عىل التنمية.
 دراسة إهلام ناييل ( )2012بعنوان املحافظة عىل البيئة من منظور اقتصاديإسالمي ،وقد هدفت الدراسة لبيان األسس االقتصادية اإلسالمية ملوضوع البيئة
واستعرضت الدراسة األصول الرشعية للمحافظة عىل البيئة واملنهج اإلسالمي
للمحافظة عىل البيئة ،واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي والتحلييل يف دراستها،
وقد خلصت الدراسة إىل مجلة من النتائج كان من أمهها أن التخصيص األمثل
للموارد يف اإلسالم يؤدي إىل االستخدام األمثل للبيئة إذ يمنع اإلسالم اإلرساف،
والتبذير واإلفساد واالنحراف.
 رعاية البيئة يف رشيعة اإلسالم ،)2001( ،للدكتور يوسف القرضاوي ،وقدحتدث عن التأصيل الرشعي لرعاية البيئة ،والركائز اإلسالمية لرعاية البيئة ،ثم
ذكر وسائل إسالمية معارصة لرعاية البيئة ،وخلص إىل أن اإلسالم من خالل
توجيهاته وترشيعاته يقدم لإلنسانية احلل األمثل ملشكالت البيئة.
وقد استفاد الباحث من هذه الدراسات وغريها يف جمال بحثه إال أنه يالحظ
أن هذه الدراسات مل تركز بصورة مستقلة عىل بيان مفردات مصطلح االقتصاد
األخرض احلديث وربطه باألسس واخلصائص لالقتصاد اإلسالمي وهذا ما عمل
عليه الباحث يف بحثه.
وبالنسبة هليكلة البحث فقد قام الباحث بتقسيم البحث إىل مبحثني ،مبحث
يتحدث حول أهم األسس التي يقوم عليها االقتصاد اإلسالمي يف مفهومه
للتعامل مع البيئة واملوارد ،واملبحث الثاين يوضح أهم اخلصائص التي متيز
االقتصاد اإلسالمي عن غريه من االقتصاديات الوضعية يف هذا اجلانب.
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لالقتصاد اإلسالمي أسس يقوم عليها مرتبطة بالبيئة ومحايتها ،وقد تشرتك
معه يف هذه األسس مفاهيم اقتصاديات أخرى ،ولكنه يمتاز مع هذه األسس
بخصائص متيزه عن غريه؛ كوهنا ال توجد يف غريه من االقتصاديات ،ولذا قد
تكون اخلصائص هي أيضا من أسس االقتصاد اإلسالمي ،ولكن الفارق بينها
وبني بقية األسس أهنا خاصة باالقتصاد اإلسالمي.
وسنبدأ هنا ببيان أهم األسس التي يقوم عليها االقتصاد اإلسالمي يف توجهه
نحو استدامة املوارد ،ومحاية البيئة من االستنزاف أو الفساد ،وتدوير أو إعادة
االستهالك للمنتجات واملوارد ،ثم نأيت ببيان أهم اخلصائص التي متيزه عن غريه
من االقتصاديات الوضعية.

المطلب األول :تعظيم قيمة البيئة والموارد الطبيعية ،واالستخدام األمثل للموارد.
يرشد االقتصاد اإلسالمي إىل تعظيم قيمة املوارد من خالل تعزيز العالقة بني
اإلنسان واملوارد القائمة عىل عدد من الروابط ،يأيت يف مقدمتها االجتامع عىل
رابطة العبودية هلل ،فالكل من اإلنسان واملوارد هي خملوقات من خلق اهلل تقوم
الس ْب ُع َو ْالَ ْر ُض َو َم ْن فِ ِيه َّن َوإِ ْن ِم ْن
الس َم َو ُ
ات َّ
بام أمرها اهلل ،فاهلل تعاىل (ت َُس ِّب ُح َل ُه َّ
َ ٍ
ِ ِ ِ
ون تَسبِيحهم إِ َّنه ك َ ِ
ورا)(((،كام أن
شء إِ َّل ُي َس ِّب ُح بِ َح ْمده َو َلك ْن َل َت ْف َق ُه َ ْ َ ُ ْ ُ
َان َحل ًيم َغ ُف ً
ْ
مسخرات لإلنسان وفق أمر اهلل الكوين للتسخري،
السموات واألرض وما فيهام
ٌ
قال تعاىلَ ( :أ َل تَروا َأ َّن اللََّ س َّخر َلكُم ما ِف السمو ِ
ات َو َما ِف ْالَ ْر ِ
ض َو َأ ْس َب َغ َع َل ْيك ُْم
َّ َ َ
ْ َ ْ
َ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نِعمه َظ ِ
ياد ُل ِف اللَِّ بِ َغ ْ ِي ع ْل ٍم َو َل ُهدً ى َو َل كت ٍ
اه َر ًة َو َباطنَ ًة َوم َن الن ِ
َاب
ََُ
َّاس َم ْن ُ َ
ُمنِري)((( ،واملطلوب من اإلنسان أن يستجيب ألمر اهلل الرشعي يف االستفادة من
(ه َو َأن َْش َأك ُْم ِم َن ْالَ ْر ِ
ض
هذا التسخري وفق أمر اهلل له بإعامر األرض باخلري واحلقُ ،
((( سورة اإلرساء44 :
((( سورة لقامن20 :
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اس َت ْع َم َرك ُْم فِ َيها)(((.
َو ْ
فالعمل يف استغالل موارد األرض تكليف إهلي ناتج عن استخالف اهلل عز
وجل لعباده يف األرض ،حيث يقوم به الفرد كنوع من أنواع العبادة ،وهنا يصبح
العمل واالستفادة مما وضعه اهلل يف األرض فرض عىل كل مسلم قادر عىل العمل
واإلنتاج ،وذلك لسد حاجاته الذاتية وحاجة من يعوهلم(((.
ويعمل اإلنسان وفق مراد اهلل عز وجل الذي َمكَّنه من االنتفاع من هذه املوارد،
وطوعها هلذا التسخري ،فاإلنسان ليس مالكا عىل احلقيقة هلذه املوارد ،وإنام هو
ُمَكَّن من اهلل تعاىل ،يعمل وينتفع هبذه املوارد فيام ينفعه من املباح ،ثم بام ينفع
الناس كلهم ،وحيقق إعامر األرض له ولغريه ،ثم لألجيال القادمة ،قال تعاىل:
( َآ ِمنُوا بِاللَِّ َو َر ُسولِ ِه َو َأن ِْف ُقوا ِمَّا َج َع َلك ُْم ُم ْست ْ
ني فِ ِيه)(((.
َخ َل ِف َ
والعالقة بني اإلنسان املسلم وما يف الساموات واألرض هي عالقة حمبة ملا بينهام
من اشرتاك يف رابط العبودية هلل؛ فعندما رأى النبي صىل اهلل عليه وسلم جبل
يبنَا ون ِ
ِ
ُح ُّب ُه]( .((1ولذا تنسحب هذه العالقة بني الساموات
أحد قالَ :
[ه َذا َج َب ٌل ُ ُّ َ
واألرض والبرش إىل عدم احلزن عىل فقد من مل يلتزم بأساس هذه العبودية هلل تعاىل
الس َم ُء َو ْالَ ْر ُض
فقال تعاىل عن فرعون وقومه بعد إهالكهمَ (:ف َم َبك ْ
َت َع َل ْي ِه ُم َّ
َو َما كَانُوا ُمنْ َظ ِري َن)(« .((1أي مل حيزن عليهم ومل يأس عىل فراقهم؛ بل ك ٌُّل استبرش
واألرض؛ ألهنم ما خلفوا من آثارهم إال ما يسود
هبالكهم و َت َل ِفهم حتى السام ُء
ُ
وجوههم ،ويوجب عليهم اللعنة واملقت من العاملني» (.((1
وتقوى رابطة حمبة اإلنسان للموارد باستشعار نعمة االنتفاع منها ،وقد نبه اهلل
ِ
ِ
ِ
ل ًم َط ِر ًّيا
تعاىل هلذه النعمة االنتفاع فقالَ :
(و ُه َو ا َّلذي َس َّخ َر ا ْل َب ْح َر لت َْأ ُك ُلوا منْ ُه َ ْ
((( سورة هود61 :
((( الكبييس ،مقتدر ،الكسب مقاصده وأثره يف تنمية املجتمع ،جملة بيت املشورة ،الدوحة ،رشكة بيت املشورة لالستشارات املالية ،العدد  ،3ذي احلجة
ـ 1436هـ – أكتوبر 2015م ،ص .110
((( سورة احلديد7 :
( ((1صحيح البخاري ج/3ص ،1232رقم ،3187 :صحيح مسلم ج/2ص ،993رقم.1364 :
( ((1سورة الدخان29 :
( ((1السعدي ،عبد الرمحن ،تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،د .ط1421 ،هـ2000 -م ،حتقيق :حممد ابن عثيمني،
ص .773
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ومن تشجيع تنمية األرض واستثامرها االستثامر األفضل إحياء املوات ،فقد دعا
النبي صىل اهلل عليه وسلم إىل إعامر األرض ال ُبور ،وجعله من أسباب امللكية
واستحقاق العوائد فقال[ :من َأ ْع َم َر َأ ْر ًضا َل ْي َس ْت ِلَ َح ٍد َف ُه َو َأ َح ُّق] ،وجعل
فعل ٍ
إحياء املوات بالزراعة والغرس َ
خري يستوجب األجر ،وخاصة إذا أكل منه
ٍ
خملوق طالب رزق ،فقال صىل اهلل عليه وسلم [ َم ْن َأ ْح َيا َأ ْر ًضا َم ْي َت ًة َف َل ُه فِ َيها
أي
َأ ْج ٌر َو َما َأ َك َل ْت ا ْل َعافِ َي ُة ِمن َْها َف ُه َو َل ُه َصدَ َق ٌة ]( ،((1والعافية «هي كل طالب رزق من
إنسان أو هبيمة أو طائر»(.((1

واإلحياء واإلقطاع كالمها سبب من أسباب متلك األرض غري اململوكة ،وإن كان
اإلقطاع بإذن من اإلمام يمنح األرض من بيت املال أو من األرض املوات ملن يرى
أنه سيقوم بإحيائها وإصالحها واالستفادة منها ،وأما إحياء األرض املوات عند
شخص بإذن اإلمام العام
اإلطالق فإنَّه ينرصف إىل املبادرة الذاتية التي يقوم هبا
ٌ
( ((1سورة النحل14 :
( ((1سورة الزخرف14 - 12 :
( ((1صحيح مسلم ج/3ص ،1188رقم.1552 :
( ((1أخرجه اإلمام أمحد (  ) 313 / 3رقم  ،14401وقال األلباين :صحيح يف السلسلة الصحيحة ( )111 / 2رقم.568 :
( ((1انظر :القاري ،عيل ،مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح ،لبنان /بريوت ،دار الكتب العلمية ،،الطبعة األوىل1422 ،هـ 2001 -م ،حتقيق :مجال
عيتاين .ج/4ص.356
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َخ ِرجوا ِمنْه ِح ْلي ًة َت ْلبسونا وتَرى ا ْل ُف ْل َك مو ِ
اخ َر فِ ِيه َولِ َت ْب َت ُغوا ِم ْن َف ْض ِل ِه
ََ
َوت َْست ْ ُ
ُ َ َ ُ ََ َ َ
َو َل َع َّلك ُْم ت َْشك ُُر َ
ون)(.((1
ِ
اج ُك َّل َها َو َج َع َل َلك ُْم ِم َن ا ْل ُف ْل ِك َو ْالَ ْن َعا ِم َما
(وا َّلذي َخ َل َق ْالَ ْز َو َ
وقال تعاىلَ :
ِ
ون( )12لِتَستَووا َع َل ُظه ِ ِ
ت َْر َك ُب َ
است ََو ْيت ُْم َع َل ْي ِه َو َت ُقو ُلوا
ُ
ْ ُ
وره ُث َّم ت َْذك ُُروا ن ْع َم َة َر ِّبك ُْم إِ َذا ْ
ُس ْب َح َ
ني(َ )13وإِنَّا إِ َل َر ِّبنَا َُلنْ َق ِل ُب َ
ون)(.((1
ان ا َّل ِذي َس َّخ َر َلنَا َه َذا َو َما ُكنَّا َل ُه ُم ْق ِرنِ َ
السنَّة النبوية كثري من النصوص الدالة عىل اهتامم اإلسالم باملوارد حف ًظا
ويف ُ
ورعاية ،فقد دعا صىل اهلل عليه وسلم إىل تنمية املوارد واستثامرها ،ومن ذلك
تشجيعه للزراعة والغرس فيها ،فقالَ :
[ل َي ْغ ِر ُس ُم ْس ِل ٌم َغ ْر ًسا وال َي ْز َر ُع َز ْر ًعا
َف َي ْأك َُل منه إِن َْس ٌ
ش ٌء إال كانت له َصدَ َق ٌة](.((1
ان وال َدا َّب ٌة وال َ ْ
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بإصالح األرض غري اململوكة ومتلكها واالستفادة منها( ،((1وإذا مل يقم احلائز هلا
بإحيائها فإهنا تنزع من يده ،وتُعطى ملن يستغلها يف خدمة املجتمع(.((1
ومن ِحك ِم مرشوعية اإلحياء للموات واإلقطاع َّ
أن اهلل سخر األرض لإلنسان
لينتفع هبا ،والناس بحاجة لتعمري األرض ،والتوسع يف البناء ،والبحث عن
موارد جديدة للزراعة ِ
والغراس ،ليتحقق النفع العام ،وتزيد الثروة ،ويتوفر الرفاه
والسعة عىل الناس ،كام يكون اإلحياء تسبب ًا للخصب والزيادة يف أقوات الناس،
وتأمني املعاش هلم ،وحيرك بغريزة امللكية إعامر األرض ،والتنمية االقتصادية(.((2
وعن دور اإلحياء واإلقطاع يف االقتصاد فإهنام يؤديان إىل رفع إنتاجية املوارد
الطبيعية وزيادة منافعها؛ َّ
ألن بقاء األرض بدون متلك أو استغالل جيعل إنتاجيتها
منخفضة بسبب عدم استغالهلا ،أو استغالهلا بصور بدائية كالصيد والرعي
واالحتطاب واالستقاء.
ومن استثامر املوارد ،وحتقيق التنمية املستدامة لألرايض التشجيع عىل إعامر
األرض بالزراعة من غري صاحبها عن طريق املشاركة إذا كان صاحبها غري قادر
أو ال يرغب هو يف زراعتها وغرسها ف ُي َمكَّن غريه من زراعتها يف ثالث صور
مرشوعة :املزارعة واملساقاة وكراء األرض.
فاملزارعة هي اشرتاك مالك األرض مع من يزرعها يف الناتج ،أو إعطاء األرض
ملن يزرعها عىل ْ
أن يكون له نصيب مما خيرج منها(.((2
شجره املثمر ،عىل ْ
واملساقاة هي ْ
أن َيعمره ويسقيه ،ويقوم
شخص آلخر
أن يدفع
ٌ
َ
بمصلحته فام خرج منه فللعامل جز ٌء معلوم من الثمر ،والباقي ملالك الشجر(.((2
والصورة الثالثة وهي كراء األرض الزراعية بأجر مقطوع من نقود أو عروض
( ((1الزحييل ،حممد ،إحياء األرض املوات ،جدة ،مركز النرش العلمي ،جامعة امللك عبد العزيز ،ط1410 ،1هـ1990 -م ،ص .87
( ((1انظر :البدوي ،إسامعيل ،التوزيع والنقود يف االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي ،الكويت ،جملس النرش العلمي – جامعة الكويت ،الطبعة
األوىل1424 ،هـ 2004 -م ،ص  .108والعويض ،رفعت ،نظرية التوزيع ،القاهرة ،اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية ،د .ط1394 ،هـ1974 -م،
ص.177
( ((2انظر :إحياء األرض املوات ،حممد الزحييل ،ص  .17و كامل ،يوسف ،اإلسالم واملذاهب االقتصادية املعارصة ،املنصورة – مرص ،دار الوفاء،
ط1410 ،2هـ1990 -م ،ص.151
( ((2انظر :البدوي ،التوزيع والنقود ،ص .98
( ((2انظر :املرجع نفسه ،ص .29
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المطلب الثاني :تقرير مفاهيم استدامة الموارد وحماية البيئة.
من أهم أسس االقتصاد األخرض االهتامم باستدامة املوارد الطبيعية واملحافظة
عىل استمرارية احلياة من خالل القيام بالعمليات التي تقوم بتأمني حاجيات
اجليل احلايل واألجيال القادمة من املوارد الطبيعية ،وقد اهتم االقتصاد اإلسالمي
باحلفاظ عىل البيئة وتأمني احتياجات األجيال املتعاقبة منها؛ وذلك من خالل
( ((2انظر :النجار ،عبد اهلادي ،اإلسالم واالقتصاد ،سلسلة عامل املعرفة ،الكويت  -املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،العدد  ،63مارس
 ،1983ط األوىل ،ص .50والتوزيع للبدوي ،ص.52
( ((2انظر :العويض ،نظرية التوزيع ،ص ،12-11وآل عرون ،إبراهيم ،نظرية التوزيع ،الرياض ،جملة جامعة امللك سعود ،العلوم الرتبوية والدراسات
اإلسالمية (1424 ،)1هـ2003 -م ،جملد  ،16ص .567
( ((2انظر :مرطان ،سعيد ،مدخل للفكر االقتصادي يف اإلسالم ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1406 ،هـ1986 -م ،ص.98
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سوى املطعوم .وجازت كل هذه الصور «رعاية ملصلحة الناس؛ وألنَّه اقتضت
حكمة الرشع جواز حتقيق املنفعة من األرض ،والشارع ال ينهى عن املنافع ،وإنام
ينهى عن املضار واملفاسد»(.((2
وأما األرض البيضاء (التي ليست للزراعة) فال خالف بني الفقهاء يف صحة
ألنا من جنس األموال
إجارهتا لالستثامر العقاري أو التجاري أو الصناعي؛ َّ
العقارية التي يصح استغالل منافعها بالطرق املرشوعة(.((2
ويف هذه الصور إشارة واضحة إىل أمهية إعامر األرض بالزراعة والغرس،
أيضا التوجيه نحو التشغيل األمثل للموارد
وفتح صور مرشوعة لذلك ،وفيها ً
االقتصادية؛ كام أن فيها تعمي ًقا لروح التعاون والتكامل يف املجتمع اإلسالمي،
فقد تتوفر اخلربة واملهارة الزراعية لدى شخص معني دون توفر األرض ،وقد
تتوفر األرض واألشجار املثمرة دون توفر شخص معني له القدرة عىل زراعة
األرض أو سقي الثامر( ،((2فتأيت املزارعة واملساقاة واإلجارة فتجمع بني عنرصي
األرض أو الثمر بالعامل املاهر أو املتخصص ،ويكون اخلري لكليهام.
وهذه صورة أخرى لالنتفاع من األرض كمورد ،وتشغيلها التشغيل األمثل دون
أرضا ميتة أو ال فائدة منها من عائد أو أي منفعة.
تركها ً
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عدد من التوجيهات ،وبناء القواعد العامة عليها ،ويمكن تلخيصها بتوجيهات
وقائية ثم عالجية ،فالوقائية من خالل منع إفسادها وإهالكها بدون وجه حق
ومنفعة صحيحة ،ثم معاجلة ما يرتتب عىل االستخدام األويل هلا من االستفادة
من خملفات االستخدام األويل ،وكذلك منع هذه املخلفات من إفساد املوارد
الطبيعية.
وسنوضح هاتني الوسيلتني فيام سيأيت:

ً
أوال :منع وتحريم إفساد موارد األرض بأي صورة من صور اإلفساد.

من أبرز ما نحمي به البيئة املنع من إفسادها وإهالكها ،وقد حرم اهلل تعاىل الفساد
(و َل ُت ْف ِسدُ وا ِف ْالَ ْر ِ
ض َب ْعدَ
واإلفساد يف األرض بكل معانيه ،فقال تعاىلَ :
إِ ْص َل ِح َها)( .((2فقد هناهم اهلل سبحانه عن الفساد يف األرض بوجه من الوجوه،

قلي ً
ال كان أو كثري ًا ،ومنه قتل الناس ،وختريب منازهلم ،وقطع أشجارهم ،وتغوير
أهنارهم .ومن الفساد يف األرض :الكفر باهلل ،والوقوع يف معاصيه(.((2
ومن أعظم الفساد إفساد معايش الناس وأسباب حياهتم وبقاءهم ،فكان نداء
شعيب بعد الدعوة إىل التوحيد واإليامن الدعوة إىل ترك منكر الفساد االقتصادي
اه ْم ُش َع ْي ًبا َق َال َيا َق ْو ِم ا ْع ُبدُ وا اللََّ َما َلك ُْم ِم ْن إِ َل ٍه َغ ْ ُي ُه
(وإِ َل َمدْ َي َن َأ َخ ُ
يف األرضَ :
َقدْ َجا َء ْتك ُْم َب ِّينَ ٌة ِم ْن َر ِّبك ُْم َف َأ ْو ُفوا ا ْل َك ْي َل َوا ْلِ َيز َ
َّاس َأ ْش َيا َء ُه ْم َو َل
ان َو َل َت ْب َخ ُسوا الن َ
ُت ْف ِسدُ وا ِف ْالَ ْر ِ
ني)(.((2
ض َب ْعدَ إِ ْص َل ِح َها َذلِك ُْم َخ ْ ٌي َلك ُْم إِ ْن ُكنْت ُْم ُم ْؤ ِمنِ َ
وقد رضب اهلل ً
مثل الذين يفسدون عىل الناس مواردهم االقتصادية ،فقال تعاىل:
ِ
(وإِ َذا تَو َّل سعى ِف ْالَر ِ ِ ِ ِ
ِ
ال ْر َ
ب
ث َوالن َّْس َل َواللَُّ َل ُي ُّ
َ َ َ
َ
ض ل ُي ْفسدَ ف َيها َو ُ ْيل َك ْ َ
ْ
ا ْل َف َسا َد)( .((2فاملجرم «ليس له مهة إال الفساد يف األرض ،وإهالك احلرث ،وهو:
َمل نامء الزروع والثامر والنسل ،وإهالك النسل وهو :نتاج احليوانات الذين ال
( ((2سورة األعراف56 :
( ((2الشوكاين ،حممد ،فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري ،دمشق -بريوت ،دار ابن كثري ودار الكلم الطيب ،الطبعة األوىل،
1414هـ1994 -م ،ج/2ص.213
( ((2سورة األعراف85 :
( ((2سورة البقرة205 :
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بعد تلويثه.
ومنه النهي عن إدخال اليد يف اآلنية ملن قام من النوم حتى يغسلها ثال ًثا ،قال
اس َت ْي َق َظ َأ َحدُ ك ُْم ِم ْن ن َْو ِم ِه َف َ
ال ُيدْ ِخ ْل َيدَ ُه يف
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم[ :إذا ْ
ِ ِ
َت َيدُ ُه](.((3
اإلنَاء َحتَّى َي ْغ ِس َل َها ثالثا َفإِ َّن َأ َحدَ ك ُْم الَ َيدْ ِرى َأ ْي َن َبات ْ
الن ِ
ول اللَِّ صىل اهلل عليه وسلم [ َأ ْن ُي َتنَ َّف َس ِف ْ ِ
ومنه َنَى َر ُس ُ
َاء َأ ْو ُينْ َف َخ فِ ِيه]( ،((3قال
ابن حجر«:ألنه ربام حصل له تغري من النفس ،إما لكون املتنفس كان متغري الفم
مثل أو لبعد عهده بالسواك واملضمضة أو َّ
بمأكول ً
ألن النفس يصعد ببخار املعدة

( ((3ابن كثري ،إسامعيل ،تفسري القرآن العظيم ،بريوت ،دار الفكر ،د .ط ،1401 ،ج/1ص.247
( ((3غياط ،رشيف ،و دغامن راضية ،الفساد االقتصادي بني الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري ،جملة بيت املشورة ،رشكة بيت املشورة لالستشارات
املالية ،دولة قطر ،العدد  ،5أكتوبر 2016م ،ص .147
( ((3أخرجه أبو داود ،7/1،رقم  ،26واحلاكم ،273/1 ،رقم  ،594وقال :صحيح اإلسناد .ووافقه الذهبي.
( ((3أخرجه البخاري ،94/1 ،رقم  ،236ومسلم ،235/1 ،رقم  ،282وابن خزيمة ،50/1 ،رقم .94
( ((3أخرجه أمحد ،56/5 ،رقم  ،20582وأبو داود ،7/1 ،رقم  .27والنسائي ،34/1 ،رقم  .36وابن ماجة ،111/1 ،رقم  ،304واحلاكم،
 ،273/1رقم  595وقال :صحيح عىل رشط الشيخني ،وصححه األلباين ،رقم 7597 :يف صحيح اجلامع.
( ((3أخرجه البخاري ،72/1 ،رقم  ،160ومسلم ،233/1 ،رقم .278
( ((3أخرجه أبو داود .3728 ،والرتمذي .345 / 1 ،وابن ماجة .3429 ،وأمحد 220 /1 ،و 309و ،357وقال الشيخ األلباين( :صحيح انظر:
حديث رقم 6820 :يف صحيح اجلامع .اجلامع الصغري وزيادته .)1278 / 1( -
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قوام للناس إال هبام( ،»((3فالفساد االقتصادي الظاهر عىل شكل إهالك للحرث
َ
والنسل له آثار خطرية عىل التنمية االقتصادية الشاملة للدولة املعنية ،ألن يف هالك
الزرع (الذي يمثل الثروة الزراعية) وهالك النسل واحليوان (الذي يمثل الثروة
احليوانية) إرضار ًا باالقتصاد القومي للبالد ،والذي يمثل البنية األساسية ألي
جمتمع(.((3
ومن اآلليات الرشعية العملية يف منع إفساد البيئة النهي عن إفساد موارد الناس
وأماكن جتمعهم وجلوسهم باألوساخ والقاذورات والنفايات ،فقال صىل اهلل
وارد ،و َق ِ
الب َاز يف ا َمل ِ
َ
عليه وسلم[ :ا َّت ُقوا ا َملال َِع َن
ار َع ِة الطريق ،وال ِّظل](،((3
الثالثَ َ :
واملوارد موارد املاء وجريانه ،ومنه النهي عن إفساد املاء من االنتفاع به بالبول يف
املاء الراكد ،أو البول يف مكان االستحامم َق َال صىل اهلل عليه وسلم[ :الَ َي ُبو َل َّن
ِ
ِ ِ
ي ِري ُث َّم َي ْغت َِس ُل فِ ِيه]( ،((3وقال صىل اهلل عليه
َأ َحدُ ك ُْم يف ا َْلاء الدَّ ائ ِم ا َّلذي الَ َ ْ
وسلم[ :الَ َي ُبو َل َّن َأ َحدُ ك ُْم ِف ُم ْست ََح ِّم ِه](((3؛وذلك حتى ال يمنع من االستفادة منه
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والنفخ يف هذه األحوال كلها أشد من التنفس»(.((3
ومنه األمر بتغطية اآلنية والطعام عند املبيت ،فعن رسول اللَِّ صىل اهلل عليه وسلم
ِ
َأ َّن ُه قالَ [ :غ ُّطوا ْ ِ
الش ْي َط َ
اج؛ فإن َّ
ان
اب وأطفؤا السِّ َ َ
الس َقا َء َو َأ ْغل ُقوا ا ْل َب َ
النَا َء َو َأ ْوكُوا ِّ
ف إِنَا ًءَ ،فإِ ْن مل َ ِ
يدْ أحدكم إال َأ ْن َي ْع ُر َض عىل
ي ُّل ِس َقا ًء ،وال َي ْفت َُح َبا ًبا ،وال َيك ِْش ُ
َل َ ُ
ِِ
اس َم اللَِّ َف ْل َي ْف َع ْل](.((3
إِنَائه ُعو ًداَ ،و َي ْذك َُر ْ
ول اللَِّ صىل اهلل عليه وسلمَ [ :غ ُّطوا ْ ِ
وقال َر ُس َ
السن َِة
الس َقا َء ،فإن يف َّ
النَا َءَ ،و َأ ْوكُوا ِّ
َاء ليس عليه ِغ َطاء أو ِس َق ٍ
َلي َل ًة ين ِْز ُل فيها وباء َل يمر بِإِن ٍ
اء ليس عليه ِوكَا ٌء إال ن ََز َل
ْ َ
ٌ
َ َ ٌ َ ُ ُّ
ِ
فيه من ذلك ا ْل َو َباء](.((3
قال النووي« :وذكر العلامء لألمر بالتغطية فوائد منها :الفائدتان اللتان وردتا يف
هذه األحاديث ،ومها صيانته من الشيطان؛ فإن الشيطان ال يكشف غطاء وال حيل
سقاء .وصيانته من الوباء الذي ينزل يف ليلة من السنة ،والفائدة الثالثة :صيانته
من النجاسة واملقذرات .والرابعة :صيانته من احلرشات واهلوام ،فربام وقع يشء
(((4
منها فيه فرشبه وهو غافل أو يف الليل فيترضر به»
ومن منع اإلفساد النهي عن إتالف املوارد سواء املياه أو الزراعية أو احليوانية،

أما إفساد املياه فبام ذكرنا من النهي عن تنجيسه ،وكذلك إتالف املاء باإلرساف
يف استخدامه كام جاء يف حديث َّ
[أن النبي (صىل اهلل عليه وسلم) َم َّر بِ َس ْعد بن أيب
ِ
ف.
س ٌ
الس ُ
ف يا َس ْعدُ » .قال :أيف ا ْل ُو ُضوء َ َ
وقاص وهو َيت ََو َّض ُأ فقال« :ما هذا َّ َ
قال« :نعم وان ُكن َْت عىل َن ٍر َج ٍ
ار»](.((4
َ
ومن منع إفساد املوارد لغري حاجة النهي عن قطع األشجار غري الضارة أو املؤذية
وعقل قال َر ُس َ
ً
ول اللَِّ صىل اهلل عليه
أو قتل احليوان لغري حاجة معتربة رش ًعا
( ((3ابن حجر ،أمحد ،فتح الباري رشح صحيح البخاري ،الرياض ،دار السالم ،الطبعة األوىل1421 ،هـ2000 -م ،تعليق :عبد العزيز بن باز وعيل
الشبل ،ج  /10ص .92
( ((3أخرجه مسلم ،1594/3 ،رقم  ،2012وابن ماجة ،1129/2 ،رقم .3410
( ((3أخرجه أمحد ،355/3 ،رقم ،14871ومسلم ،1596/3 ،رقم ،2014والبيهقي يف شعب اإليامن ،127/5 ،رقم.6059
( ((4النووي ،حييى ،رشح صحيح مسلم ،حييى بن رشف النووي ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة الثانية ،1392 ،ج/13ص.183
( ((4مسند أمحد ،ج/2ص ،221رقم .7065وابن ماجة ،ج/1ص ،147رقم .425وقال القاري :سنده حسن .انظر :مرقاة املفاتيح رشح مشكاة
املصابيح ،للقاري ،ج/2ص.122
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وقال َر ُس ُ
عج إىل اهلل عز وجل
عصفورا عبثا َّ
ول اللَِّ صىل اهلل عليه وسلمَ [ :م ْن قتل ْ
يوم القيامة ،يقول يا ربَّ :
إن فالنا قتلني عب ًثا ،ومل يقتلني ملنفعة]( ،((4وعج أي
اشتكى ورصخ بصوت عايل.

ومن وصية أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه اجلامعة للغزاة يف سبيل اهلل ،وفيها
كبريا َهر ًما ،وال َت ْق َط ْع
توجيه بعدم إتالف املوارد« :ال َت ْق ُت َل َّن امرأةَ ،وال صبِ ًيا ،وال ً
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ُغرق َّن
بعريا إالّ َل ْأ َك َلة ،وال ت ِّ
َش َج ًرا ُم ْثم ًرا ،وال ُت َِّر َب َّن عام ًرا ،وال َت ْعق َر َّن شا ًة وال ً
ن ْ
َخ ًل وال ُ َت ِر َقنَّه ،وال َت ُغ ُّلوا ،وال َ ْت ُبنُوا»(.((4
( ((4أخرجه أمحد ،276/5 ،رقم .22422
( ((4أخرجه البيهقي ،139/6 ،رقم  ،11538وأبو داود ،361/4 ،رقم  ،5239وعبارة أيب دواد يف نفس مكان احلديث.
( ((4أخرجه أمحد ،197/2 ،رقم  ،6861ويف سنن البيهقي الكربى ،ج/9ص 86ح.17907
( ((4أخرجه أمحد 389/4 ،رقم  ،19488والنسائي ،239/7 ،رقم  ،4446وابن حبان 214/13 ،رقم .5894
( ((4موطأ مالك ،447/2 ،رقم  .965سنن البيهقي الكربى ،ج/9ص ،89رقم .17927

43

أسس وخصائص االقتصاد
األخرض يف االقتصاد اإلسالمي

وسلمَ [ :م ْن َقت ََل َص ِغري ًا َأ ْو كَبِري ًا َأ ْو َأ ْح َر َق ن ْ
َخ ً
ال َأ ْو َق َط َع َش َج َر ًة ُم ْث ِم َر ًة َأ ْو َذ َب َح َشا ًة
ِ
ابا َل ْ َي ْر ِج ْع َك َفاف ًا]( ،((4أي فال يرجع صاحبه بخري من ذلك ،وحتى ذبح الشاة
إل َه ِ َ
من أجل اجللد فقط اعتربه النبي صىل اهلل عليه وسلم إفسا ًدا بغري حق.
وجاء الوعيد الشديد ملن قطع شجر السدرة فقال صىل اهلل عليه وسلمَ [ :م ْن َق َط َع
ِ
ال ِد ُ
َص َي ْعنِى َم ْن َق َط َع
سدْ َر ًة َص َّو َب اللَُّ َر ْأ َس ُه ِف الن َِّار] ،قال َأ ُبو َد ُاو َدَ :
«ه َذا ْ َ
يث ُمْت َ ٌ
ِ
ٍ
ِ
السبِ ِ
يل َوا ْل َب َه ِائ ُم َع َب ًثا َو ُظ ْل ًم بِ َغ ْ ِي َح ٍّق َيك ُ
ُون َل ُه فِ َيها
سدْ َر ًة ِف َفالَة َي ْستَظ ُّل ِ َبا ا ْب ُن َّ
َص َّو َب اللَُّ َر ْأ َس ُه ِف الن َِّار»( ،((4ويف توجيه أيب دواد ملعنى احلديث دليل واضح عىل
عظمة ُجرم إتالف املوارد بدون فائدة أو مصلحة ،وأما إذا كان ملصلحة واضحة
فإنه يدخل ضمن املباح.
أيضا النهي عن قتل احليوان لغري فائدة َق َال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:
ومنه ً
ورا َف َم َف ْو َق َها بِ َغ ْ ِي َح ِّق َها َس َأ َل ُه اللَُّ َع ْن َقت ِْل ِهِ .ق َيلَ :يا َر ُس َ
ول اللَِّ َو َما
[ َم ْن َقت ََل ُع ْص ُف ً
ت ِمى ِ َبا]َ ،ق َال َّ
الشافِ ِع ُّيَ :و َنَى
َح ُّق َها؟ َق َالَ :أ ْن ت َْذ َب َح َها َفت َْأ ُك َل َها َوالَ َت ْق َط َع َر ْأ َس َها َف َ ْ
َر ُس ُ
ور ِة( .((4وهي احليوان املحبوس الذي
ول اللَِّ صىل اهلل عليه وسلم َع ِن ا َْل ْص ُب َ
يرمى حتى يموت.
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ويف رواية أنه قال« :وال تقطعوا شجرة إال لنَفعٍ ،وال تعقرن هبيمة إال لنَفعٍ ،وال
حترقن نخال وال تغرقنه»(.((4

ً
ثانيا :الحفاظ على نظافة البيئة ،ومعالجة النفايات

يبدأ التعامل مع النفايات بالتقليل منها قدر اإلمكان بحرمة اإلرساف والتبذير يف
استخدام املوارد ،ثم األمر بالنظافة ،والذي يشتمل عىل النظافة اجلسدية ونظافة
الثياب ونظافة البيئة من املساكن والطرقات ،وقد ذكرنا ساب ًقا النهي عن تلويث
أماكن اجتامعات الناس وراحتهم ومواردهم ،وباملقابل أمر النبي صىل اهلل عليه
وسلم بنظافة املساكن وما حواليها فقال صىل اهلل عليه وسلم[ :طهروا أفنيتكم
َّ
فإن اليهود ال تطهر أفنيتها](.((4
يف حيب النظافة .كريم حيب
ب .نَظِ ٌ
ب حيب ال َّط ِّي َ
وقريب منه حديث[ :إن اهلل َط ِّي ٌ
جلود .فنظفوا َأ ْفنِ َي َتك ُْم ،وال ت ََش َّب ُهوا بال َي ُه ُود](.((4
الكرمَ .ج َوا ٌد حيب ا ُ

ومن أقوى األساليب يف احلث عىل نظافة الطرق وممرات ومعابر الناس أحاديث
الداعية إلماطة األذى من الطريق ،ومنها :قول رسول اللَِّ صىل اهلل عليه وسلم:
ِْ
[ال َيم ُن بِ ْض ٌع َو َس ْب ُع َ
َاها إِ َما َط ُة ْالَ َذى
ون ُش ْع َب ًة َف َأ ْف َض ُل َها َق ْو ُل َل إِ َل َه إال اهللَ ،و َأ ْدن َ
ال َيا ُء ُش ْع َب ٌة من ْ ِ
ال َيم ِن](.((5
عن ال َّط ِر ِيقَ .و ْ َ
وأخرج البخاري يف كتاب األدب املفرد جمموعة من األحاديث يف هذا الباب
َ
عم ٍل
قلت َيا
فعن أبى برزة األسلمي ريض اهلل عنه قالُ :
رسول اهللِ ُد َلني َعىل َ
يدْ ِخلني اجلنَّةَ ،قالَ [ :أ ِم ِ
ط األَ َذى َع ِن َّط ِر ِيق الناس ] ،وقال رسول اللَِّ صىل اهلل
ُ
ٍ
بشوك يف ال َط ِ
الش َ
عليه وسلمَ [ :م َّر ٌ
ريق ف َق َال ألُمي َط َّن َهذا َ
ض َر ُج ًل
رجل
وك ال َي ُ َّ
فر َله] ،وقال رسول اللَِّ صىل اهلل عليه وسلمُ [ :ع ِر َض ْت َع َ َّل َأ ْع َم ُل ُأ َّمتِي
ُم ْس ًلم؛ َف ُغ َ
حسنُها وسي ُئهاَ ،فوجدْ ُت يف َم َ ِ
اس ِن َأ ْع َم ِلَا َّ
أن ْالَ َذى ُي َم ُط عن ال َّط ِر ِيقَ ،و َو َجدْ ُت
َ َ َ َ َ ِّ َ َ َ
( ((4سنن البيهقي الكربى ،ج/9ص ،90رقم .17929
( ((4أخرجه الطرباين يف األوسط ،231/4 ،رقم  ،4057وصححه األلباين يف «السلسلة الصحيحة» .418 / 1
( ((4أخرجه الرتمذي ،111/5 ،رقم  ،2799وقال :غريب ،وأبو يعىل  ،121/2رقم .790
( ((5أخرجه أمحد ،414/2 ،رقم  ،9350ومسلم ،63/1 ،رقم  ،35وأبو داود ،219/4 ،رقم  ،4676والنسائي ،110/8 ،رقم  ،5005وابن
ماجه ،22/1 ،رقم .57
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المطلب الثالث :تحقيق التوازن الشامل في اإلنتاج واالستهالك.
حتقيق التوزان الشامل يف احلياة هو صورة من صور إقامة ميزان اهلل يف األرض
ِ
ِ
َاب َوا ْلِ َيز َ
ان لِ َي ُقو َم
بقوله تعاىلَ ( :ل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا ُر ُس َلنَا بِا ْل َب ِّينَات َو َأن َْز ْلنَا َم َع ُه ُم ا ْلكت َ
( ((5أخرجها البخاري يف األدب املفرد ،وصححها األلباين ،حممد ،صحيح األدب املفرد .دار الصدّ يق .الطبعة األوىل1421 .هـ.)103( ،
( ((5أخرجه البخاري ،128/1 ،رقم  ،328ومسلم  ،370/1رقم  ،521والنسائي  ،209/1رقم .432
( ((5أخرجه مالك يف املوطأ ،ج/1ص ،22وأمحد يف مسنده ج/2ص .8720 ،361وسنن أيب داود ج/1ص .83 ،21وسنن الرتمذي ج/1
ص .69 ،100وسنن النسائي ج/1ص ،332 ،176وسنن ابن ماجه ج/1ص.)387 ،136
( ((5سورة الفرقان48 :
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يف َم َس ِ
اوي َأ ْع َم ِلَا الن َُّخا َع َة َتك ُ
ُون يف ا َْل ْس ِج ِد َل تُدْ َف ُن](.((5
ومن اللفتات القوية يف هذا الباب أن النبي صىل اهلل عليه وسلم وصف مكونات
طهورا ،وهي
األرض املادية من تراب وماء بالطهر والطهارة ،فجعل األرض
ً
الرب واليابس منها فقالِ :
ِ
ورا]( ،((5ومعنى طهور
ُ
[جع َل ْت يل ْالَ ْر ُض َم ْسجدً ا و َط ُه ً
اليشء أنه يف ذاته طاهر ،ولكن له ميزة إضافية وهي قدرته عىل تطهري غريه،
فاألرض بربها اليابس طاهرة يف نفسها ،ومطهرة لغريها من النجاسات.
أيضا طهور لغريها من النجاسات،
وبقية األرض من البحار واملحيطات هي ً
اؤه ِْ
ال ُّل َم ْي َت ُت ُه](.((5
ور َم ُ ُ
فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن ماءها[ :هو ال َّط ُه ُ
وكذلك املاء الذي يتحرك ويتصاعد كبخار من البحار واملحيطات واألهنر
أيضا
الطاهرة يف نفسها الطهورة لغريها ثم ينزل عىل األرض الطاهرة الطهورة هو ً
ِ
ِ
ورا)(.((5
طهور ،قال تعاىلَ :
الس َمء َما ًء َط ُه ً
(و َأن َْز ْلنَا م َن َّ
فإذا كانت األرض بربها اليابس وبحرها اجلاري وماءها النازل من السامء
طاهرة يف ذاهتا مطهرة لغريها؛ فمن أعظم اإلفساد يف األرض أن يغري اإلنسان
خلق اهلل فيها بإزالة هذه امليزة منها بتلويثها بالنفايات بحيث ال تبقى طاهرة يف
نفسها ومطهرة لغريها ،وكذلك من خمالفة مقصود اهلل يف خلق األرض وصيانتها
إفسادها باستهالكها بغري وجه حق أو اإلرساف يف استخدام مواردها.
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َّاس بِا ْل ِق ْسط)ِ( ((5؛ وحتقيق التوزان يف استخدام املوارد يقوم عىل مبدئي العدل
الن ُ
والوسطية ا َّل َذ ْين تقوم عليهام الرشيعة اإلسالمية.
الس َم َء َر َف َع َها
فأ َّما العدل فهو ميزان اهلل الذي وضعه يف األرض كام قال تعاىلَ :
(و َّ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َو َو َض َع ا ْلِ َيز َ
ْسوا
ان (َ )7أ َّل َت ْط َغ ْوا ِف ا ْل َيزان (َ )8و َأق ُ
يموا ا ْل َو ْز َن بِا ْلق ْسط َو َل ُت ُ
ا ْلِ َيز َ
ان)(.((5
والوسطية وفق إطار التوازن بني إشباع احلاجات الفطرية للبرش والقيام بحق اهلل
(وا ْب َت ِغ
عز وجل يف هذه املوارد ويف احلياة بشكل عام بني اهلل عز وجل قال تعاىلَ :
فِ َيم آت َ
َاك اللَُّ الدَّ َار ْال ِخ َر َة َوال َتن َْس ن َِصي َب َك ِم َن الدُّ ْن َيا َو َأ ْح ِس ْن ك ََم َأ ْح َس َن اللَُّ إِ َل ْي َك
ِ
َوال َت ْب ِغ ا ْل َف َسا َد ِف ْالَ ْر ِ
ب ا ُْل ْف ِس ِدي َن)(.((5
ض إِ َّن اللََّ ال ُي ُّ
وهناك من الصور العملية التي تثبت توجه االقتصاد اإلسالمي نحو التوازن يف
استخدام املوارد ،منها:

الصورة األولى :التوازن والتوسط في التعامل مع الموارد

فمن أهم خصائص اإلسالم عن بقية األديان كونه دين الوسطية ،قال تعاىل:
(وك ََذلِ َك َج َع ْلنَاك ُْم ُأ َّم ًة َو َس ًطا لِ َتكُونُوا ُش َهدَ ا َء َع َل الن ِ
الر ُس ُ
َّاس َو َيك َ
ول َع َل ْيك ُْم
َ
ُون َّ
َش ِهيدً ا)( ،((5ويدلنا اهلل عز وجل عىل هذا املعنى يف حياتنا االقتصادية كام يف قوله
(وا َّل ِذي َن إِ َذا َأ ْن َف ُقوا َل ُي ْ ِ
توا َوك َ
ي َذلِ َك َق َوا ًما)( ،((5وهذه
َان َب ْ َ
تعاىلَ :
س ُفوا َو َل ْ َي ْق ُ ُ
ْ
الوسطية هي سمة اإلسالم التي حيققها يف حياة األفراد واجلامعة ،ويتجه إليها يف
الرتبية والترشيع ،ويقيم بناءه عليها.
واالقتصاد موضوع ابتدا ًء بمعنى االعتدال والتوسط يف التعامل مع الثروة املادية،
وقد دعا ربنا عز وجل إىل االستفادة من املوارد مع القيام بالواجب فيها ،وترك
(و ُك ُلوا
املحرم يف التعامل معها كاإلرساف أو التبذير يف استخدامها ،فقال تعاىلَ :
( ((5سورة احلديد25 :
( ((5سورة الرمحن9 - 7 :
( ((5سورة القصص77 :
( ((5سورة البقرة143 :
( ((5سورة الفرقان67 :
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وأن يأكل صاحب الزرع ً
أكل يرض بالزكاة ،واإلرساف يف إخراج حق الزرع
بحيث خيرج فوق الواجب عليه ،ويرض نفسه أو عائلته أو غرماءه ،فكل هذا من
اإلرساف الذي هنى اهلل عنه ،الذي ال حيبه اهلل بل يبغضه ويمقت عليه»(.((6
ومن اإلرشاد إىل الوسطية االقتصادية قوله تعاىل( :و ِ
ني
آت َذا ا ْل ُق ْر َبى َح َّق ُه َوا ْلِ ْس ِك َ
َ
ِ
الش َياط ِ
السبِ ِ
ني َوك َ
يل َوال ُت َب ِّذ ْر َت ْب ِذير ًا ( )26إِ َّن ا ُْل َب ِّذ ِري َن كَانُوا إِ ْخ َو َ
ان َّ
َان
َوا ْب َن َّ
الشي َط ُ ِ ِ
تعاىل(:وال َْت َع ْل َيدَ َك َم ْغ ُلو َل ًة إِ َل ُعن ُِق َك َوال
ورا)( .((6وقال
َّ ْ
َ
ان ل َر ِّبه َك ُف ً
َتبس ْطها ك َُّل ا ْلبس ِ
ط َف َت ْق ُعدَ َم ُلوم ًا َم ْ ُسور ًا)( ،((6ومدح تعاىل أصحاب التوزان
ُْ َ
َْ
(وا َّل ِذي َن إِ َذا َأ ْن َف ُقوا َل ُي ْ ِ
توا َوك َ
َان
والتوسط يف إنفاقهم فقال تعاىلَ :
س ُفوا َو َل ْ َي ْق ُ ُ
ْ
ي َذلِ َك َق َوام ًا)(.((6
َب ْ َ
ويف السنة ما جاء من أحاديث تدل عىل أمهية مفهوم االعتدال والتوسط يف
التعامل مع الثروة بمعناها الواسع سواء العامة أو اخلاصة ،واملادية أو الطبيعية،
اش ُبوا َوا ْل َب ُسوا َوت ََصدَّ ُقوا يف
ومن ذلك قول النبي صىل اهلل عليه وسلمُ [ :ك ُلوا َو ْ َ
َغ ِي إِس ٍ
اف وال َ ِمي َل ٍة] ،وقال ابن َع َّب ٍ
اس :ك ُْل ما ِش ْئ َت َوا ْل َب ْس وارشب ما ِش ْئ َت ما
ْ َْ
ِ
ِ َ ٌ (((6
َأ ْخ َط َأت َ
ف أو َميلة  .ويف هذا احلديث دعوة إىل االقتصاد يف التعامل
س ٌ
ْك ا ْثنَتَان َ َ
مع الثروة املادية اخلاصة ،وأما الثروة العامة فقد جاء َّ
[أن النبي صىل اهلل عليه

( ((6سورة األعراف31 :
( ((6سورة األنعام141 :
( ((6تفسري السعدي.276 ،
( ((6سورة اإلرساء27 - 26 :
( ((6سورة اإلرساء29 :
( ((6سورة الفرقان67 :
( ((6صحيح البخاري يف ترمجة كتاب اللباس ،ج/ 5ص .2181والنسائي  ،79/5رقم  .2559وابن ماجه  ،1192/2رقم  .3605وصححه احلاكم
 ،150/4رقم .7188
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ِ
ب ا ُْل ْ ِ
اش ُبوا َو َل ت ْ ِ
(و ُه َو ا َّل ِذي َأن َْش َأ
سفِ َ
ني)( ،((6وقال تعاىلَ :
ُس ُفوا إِ َّن ُه َل ُي ُّ
َو ْ َ
وش ٍ
وش ٍ
جن ٍ
الر َّم َ
الز ْيت َ
ات َو َغ ْ َي َم ْع ُر َ
َّات َم ْع ُر َ
ان
الز ْر َع ُمْت َِل ًفا ُأ ُك ُل ُه َو َّ
ات َوالن َّْخ َل َو َّ
َ
ُون َو ُّ
مت ََش ِابا و َغي مت ََشابِ ٍه ُك ُلوا ِمن َثم ِر ِه إِ َذا َأ ْثمر وآتُوا ح َّقه يوم حص ِ
اد ِه َو َل ت ْ ِ
ُس ُفوا إِ َّن ُه
َ َُْ َ َ َ
ََ َ
ْ َ
ً َ َْ ُ
ُ
ِ
ِ
ب ا ُْل ْ ِ
ني)(.((6
سف َ
َل ُي ُّ
«وال ت ْ ِ
ُس ُفوا يعم النهي عن اإلرساف يف األكل ،وهو جماوزة احلد والعادة،
وقولهَ :
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ف يا َس ْعدُ  .قال :أيف
الس ُ
وسلم َم َّر بِ َس ْعد بن أيب وقاص وهو َيت ََو َّض ُأ فقال :ما هذا َّ َ
ِ
ف .قال :نعم وان ُكن َْت عىل َن ٍر َج ٍ
ار ]( ،((6ويف هذا احلديث دعوة إىل
س ٌ
َ
ا ْل ُو ُضوء َ َ
االعتدال والتوسط يف التعامل مع كل الثروات ،ولو كانت ثروة مشاعة (عامة)
كمياه األهنار والبحار.
أيضا
ولكن وبحسب ميزان الوسطية فليس املسلم ممنوع من اإلرساف فقط ،بل ً
ممنوع من النقيض يف التعامل مع املوارد ،وهو التقتري والشح والبخل.
فيكون االنفاق االستهالكي واج ًبا إذا كان حلامية النفس من اهلالك (اإلنفاق عىل
مباحا إذا
الرضوريات) ،ويكون بعدها مندو ًبا (اإلنفاق عىل احلاجيات) ،ويكون ً
زاد عن هذا احلد (اإلنفاق عىل التحسينات) ،فإذا زاد عن احلد عام سبق انتقل
االنفاق االستهالكي واقرتب من اإلرساف صار مكروها ،فإن جتاوز احلد السابق
صار من اإلرساف والرتف املحرم .واالستهالك الذي يكون أدنى من حد اإلنفاق
عىل الرضوريات يكون يف حكم التقتري املحرم(.((6
فاملسلم-مع اعرتاف اإلسالم بامللكية اخلاصة-ليس حر ًا يف إنفاق أمواله كام
يشاء كام يف النظام الرأساميل ،فهو مقيد بالتوسط بني األمرين اإلرساف والتقتري؛
حبس للامل عن انتفاع
فاإلرساف مفسدة للنفس واملال واملجتمع والتقتري مثله ٌ
صاحبه به ،وانتفاع اجلامعة من حوله به ،فاملال أداة اجتامعية لتحقيق خدمات
اجتامعية ،واإلرساف والتقتري حيدثان اختالالً يف املحيط االجتامعي واملجال
االقتصادي ،وحبس األموال حيدث أزمات ومثله إطالقها بغري حساب(.((6
ِ
فتتضح لنا معامل هذه الوسطية يف جمال إشباع احلاجات من خالل َّ
احلاجات
«أن
اإلنسانية َحدُّ َها األ ْع َل َح ْظ ُر اإلرساف والتبذير والرتف ،فكلها أمور منهي عنها
تدخل الفساد عىل السلوك اإلنساين ،وتؤدي إىل إضاعة املال التي هي خري ونعمة
( ((6مسند أمحد ،ج/2ص ،221رقم .7065وابن ماجة ج/1ص ،147رقم .425وضعفه شعيب األرناؤوط يف تعليقه عىل مسند أمحد .وكذلك
األلباين يف اإلرواء ج/1ص ،171رقم .140وقال صاحب مرقاة املفاتيح :سنده حسن .انظر :ج/2ص.122
( ((6قندوز ،عبد الكريم ،نظــريات االستــهالك يف الفكر االقتصــادي :أهيــا تفــرس نمـــط االســتهــالك فــي اقتصاد إسالمي؟ ،جملة بيت
املشورة ،رشكة بيت املشورة لالستشارات املالية ،دولة قطر ،العدد  ،10أبريل 2019م ،ص .123
( ((6قطب ،سيد ،يف ظالل القرآن ،القاهرة -بريوت ،دار الرشوق ،الطبعة الرشعية احلادية عرش1405 ،هـ1985 -م ،ج  / 5ص.2578
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الصورة الثانية :مراعاة الترتيب واألولويات عند استخدام الموارد بحسب
االحتياج

وهذا مما حيقق التوازن االقتصادي ويمنع استنفاد املوارد االقتصادية عند التزاحم
وهلذا الضابط أكثر من وجه ،فمنه مراعاة ترتيب أصحاب االحتياج كام فعل عمر
وبي من جيوز له إدخال أ ْن َع ِامه فيها ،بمعيار
الر َبذة إلبل الصدقةَّ ،
عندما محى َ
ترتيبهم عىل حسب حاجتهم .فقال هلُني( ((7حني استعمله عىل محى الربذة« :يا ُهن َُّي
( ((7البعيل ،عبد احلميد ،أصول االقتصاد اإلسالمي ،الدمام ،دار الراوي ،الطبعة األوىل2000-1421 ،م ،ص .50
( ((7اجلوزي ،عبد الرمحن ،زاد املسري يف علم التفسري ،بريوت ،املكتب اإلسالمي ،الطبعة الثالثة1404 ،هـ ،ج/6ص.102
( ((7القرطبي ،حممد ،اجلامع ألحكام القرآن ،ا ُملسمى تفسري القرطبي ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1427 ،هـ2006 -م ،حتقيق :عبد اهلل
عبد املحسن الرتكي وحممد رضوان عرقسويس ،ج/15ص.475
( ((7سورة اإلرساء29 :
(ُ ((7هني :بالتصغري موىل عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه .أدرك النبي صىل اهلل عليه وسلم ،واستعمله عمر عىل ِحى الربذة( .انظر :اإلصابة ،ج/6
ص.)577
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أيضا منهي عنه هو التقتري وهو :التقصري عام
وعصب احلياة»( ،((7وهناك َحدٌّ أدنى ً
ال بد منه( ،((7وتفسريه بلغة االقتصاد ضعف اإلنفاق عىل الرضوريات واحلاجيات
نفسا إال ما
عند وجود املقدرة عىل اإلنفاق ،وأ َّما عند عدم القدرة فال يكلف اهلل ً
آتاها.
وقد قال عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل حني ُسئل عن نفقته ،فقال :احلسنة بني
سيئتني«.ويعني أن االقتصاد هو احلسنة بني سيئة البخل واإلقتار وسيئة اإلرساف
والتبذير»(.((7
وهذه الوسطية يف اإلنفاق جتعل حياة اإلنسان بعيدة عن التغريات العاصفة يف
ٍ
لواحد من احلدين املنهي
حياته ،وتعطيه التوازن النفيس واالجتامعي ،وليس
عنهام اإلرساف والتقتري وجه للمدح ،بل مها مظنة اللوم واحلرسة« ،فيجب عىل
املنفق أن يفرق بني اجلود والتبذير ،وبني البخل واالقتصاد .فاجلود غري التبذير،
واالقتصاد غري البخل .فاملنع يف حمل اإلعطاء مذموم وقد هنى اهلل عنه نبيه صىل اهلل
(و َل َ ْت َع ْل َيدَ َك َم ْغ ُلو َل ًة إِ َل ُعن ُِق َك) واإلعطاء يف حمل املنع مذموم
عليه وسلم بقولهَ :
ِ
ورا)(.((7
أيضا ،وقد هنى اهلل عنه بقولهَ :
(و َل َت ْب ُس ْط َها ك َُّل ا ْل َب ْسط َف َت ْق ُعدَ َم ُلو ًما َم ْ ُس ً
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نيَ ،وات َِّق َد ْع َو َة ا َْل ْظ ُلو ِم ،فإن َد ْع َو َة ا َْل ْظ ُلو ِم ُم ْست ََجا َب ٌة،
َاح َك عن ا ُْل ْس ِل ِم َ
ْ
اض ُم ْم َجن َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
اي َو َن َع َم بن َع ْوف َو َن َع َم بن َع َّف َ
انَ ،فإِ َّنُ َم
الص ْي َمة َو َر َّب ا ْل ُغنَ ْي َمةَ ،وإِ َّي َ
َو َأ ْدخ ْل َر َّب ُّ َ
إن َت ِل ْك م ِ
ِ
اش َيت ُُه َم َي ْر ِج َعا إىل ن ْ
الص ْي َم ِة َو َر َّب ا ْل ُغنَ ْي َم ِة إن
َ
ْ
َخ ٍل َو َز ْرعٍَ ،وإ َّن َر َّب ُّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نيَ ،أ َفتَارك ُُه ْم أنا َل َأ َبا لكَ ،فا َْلا ُء
َ ْت ِل ْك َماش َيت ُُه َم َي ْأتني بِ َبنيه فيقول يا َأم َري ا ُْل ْؤمن َ
الذ َه ِ
َوا ْلك َ ُ
س َع َ َّل من َّ
ب َوا ْل َو ِر ِق .وأيم اللَِّ إِ َّنُ ْم َل َ َي ْو َن َأنِّ قد َظ َل ْمت ُُه ْم .إِ َّنَا
َل َأ ْي َ ُ
ال ِ
اه ِل َّي ِة َو َأ ْس َل ُموا عليها يف ْ ِ
ال ْس َل ِم َوا َّل ِذي َن ْف ِس بيده
َلبِ َل ُد ُه ْم َف َقا َت ُلوا عليها يف ْ َ
ِِ ِ
َل ْو َل ا َْل ُال الذي َأ ْحِ ُل عليه يف َسبِ ِ
با»(.((7
يل اللَِّ ما َ َ
ح ْي ُت عليهم من بِ َلده ْم ش ْ ً
ومراعاة ترتيب االحتياجات يكون يف البداية عىل مستوى الفرد ،فعىل الفقري ْ
أن
يرتب حاجاته حسب أولوياهتا (درجة إحلاحها)ْ ،
وأن يوزع موارده عىل هذه
وي ِمل أخرى،
احلاجات املرتبة ،فقد يلبي حاجة وهيمل أخرى ،أو ُي َع ِّجل حاجة ُ ْ
ويترصف يف املوارد ،ف ُيعطي وجها ويمنع آخر ،أو يزيد املبلغ هلذا الوجه وينقص
آلخر( ،((7ومراعاة الرتتيب بني احلاجات الرضورية نستخرجها من قوله تعاىل:
وع فِ َيها َو َل َت ْع َرى (َ )18و َأن ََّك َل َت ْظ َم ُأ فِ َيها َو َل ت َْض َحى)(« ((7فاجلوع
(إِ َّن َل َك َأ َّل َ ُت َ
والعري ،يتقابالن مع الظمأ والضحوة ،وهي يف جمموعها متثل متاعب اإلنسان
األوىل يف احلصول عىل الطعام والكساء ،والرشاب والظالل»( ،((7فهي أول ما
جيب عىل اإلنسان إشباعه من حاجاته ،ويتأكد ذلك يف حقه إذا كان هناك من
يعوهلم ،ف ُيقدَّ ُم اإلنفاق عىل هذه احلاجات األساسية عىل ِّ
كل نفقات أخرى دوهنا.

الصورة الثالثة :تعدد صور االستفادة من الموارد

وهذا يؤدي إىل االستفادة العالية من املوارد من خالل تنويع صور االستفادة
منها ،وإعادة استخدامها بعد التلف أو االستخدام األَ َويل (تعظيم املنافع للسلع
واملنتجات).
فقد رضب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ً
مثال عمل ًيا إلعادة استخدام النفاية
( ((7صحيح البخاري ،ج/2ص ،822رقم .2209واألموال أليب عبيد ،ص ،377-376رقم.741
( ((7انظر :املرصي ،رفيق ،أصول االقتصاد اإلسالمي ،دمشق ،دار القلم ،الطبعة الثالثة1420 ،هـ  ،1999 -ص .15
( ((7سورة طه119 - 118 :
( ((7يف ظالل القرآن ،ج  / 4ص .2354
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( ((7أخرجه أمحد  ،100/3رقم  ،11982ومسلم  ،1607/3رقم  ،2034وأبو داود ،365/3 ،رقم .3845
( ((8رشح النووي عىل مسلم .207 - 206 / 13 -
( ((8أخرجه البخاري ،34/1،رقم  ،62ومسلم ،2164/4 ،رقم  ،2811والرتمذي ،151/5 ،رقم .2867
( ((8أخرجه الطرباين ،411/12 ،رقم  .13514وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة  355 / 5 -رقم .2285
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ِ
ِ
ِ
لشي َط ِ
ان.
فقال[ :إذا َس َق َط ْت ُل ْق َم ُة َأ َحدك ُْم َف ْل ُيم ْط عنها ْالَ َذىَ ،و ْل َي ْأ ُك ْل َها ،وال َيدَ ْع َها ل َّ ْ
ِ
َو َأ َم َرنَا َأ ْن ن َْس ُل َت ا ْل َق ْص َع َة .قالَ :فإِ َّنك ُْم َل تَدْ ُر َ
ب َك ُة]( ،((7وقال
ون يف َأ ِّي َط َعامك ُْم ا ْل َ َ
النووي « :وأما الربكة املذكورة فأصل الربكة الزيادة وثبوت اخلري واالمتاع به،
واملراد هنا -واهلل أعلم -ما حيصل به التغذية ،وتسلم عاقبته من أذى ويقوى عىل
طاعة اهلل تعاىل ...،ويف معنى نسلت القصعة :ومعناه نمسحها ،ونتتبع ما بقى فيها
من الطعام»(((8؛ ففي احلديث داللة واضحة عىل تعظيم منافع السلع واملنتجات،
واالستفادة منها االستفادة الكاملة ،وفيه أيضا إشارة إىل الوصول بحيث ال تكون
هناك نفاية ابتداء يف جزء مهم من املوارد وهي الطعام.
وهناك ملحة مجيلة يف هذا التوجيه النبوي ،هي استخدام أسلوب التحفيز ،فالعمل
هبذا السلوك يؤدي إىل السعة والزيادة يف الرزق ،ويكون به اخلري ،ومن اخلري
الصحة والعافية ،واحلفاظ عىل البيئة واملوارد.
ومن اإلشارة إىل أمهية االستفادة من تعدد املنافع للمورد الواحد ،ما جاء يف
تشبيه النبي صىل اهلل عليه وسلم للمؤمن واملسلم بشجرة النخل ،يف تعدد
منافعها ،واستخدامات أجزاءها؛ فقال صىل اهلل عليه وسلم[ :إِ َّن ِم َن َّ
الش َج ِر
ِ
َش َج َر ًة الَ َي ْس ُق ُط َو َر ُق َها َوإِ َّنا َم َث ُل ا ُْل ْس ِل ِم َف َحدِّ ُث ِ
َّاس ِف َش َج ِر
ونَ ،ما ه َي َف َو َق َع الن ُ
َ
ا ْلبو ِ
ِ
ِ
ادي ُث َّم َقا ُلواَ :حدِّ ْثنَاَ ،ما ه َي َيا َر ُس َ
ول اهللِ َق َال :ه َي الن َّْخ َل ُة]( .((8وقال صىل
ََ
ِ
ِ
ش ٍء َن َف َع َك](،((8
اهلل عليه وسلمَ [ :م َث ُل ا ُْل ْؤم ِن َم َث ُل الن َّْخ َلة ،ما َأ َخ ْذ َت منها من َ ْ
وقال النووي« :وشبه النخلة باملسلم يف كثرة خريها ودوام ظلها وطيب ثمرها،
ووجوده عىل الدوام؛ فإنه من حني يطلع ثمرها اليزال يؤكل منه حتى ييبس،
وبعد أن ييبس يتخذ منه منافع كثرية ،ومن خشبها وورقها وأغصاهنا فيستعمل
ً
وحبال وأواين وغري ذلك ،ثم آخر يشء
وحرصا
جذو ًعا وحط ًبا وعص ًيا وخمارص
ً
منها نواها ،وينتفع به علفا لألبل ثم مجال نباهتا وحسن هيئة ثمرها .فهي منافع
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كلها ،وخري ومجال .كام َّ
أن املؤمن خري كله من كثرة طاعاته ومكارم أخالقه»(.((8
أيضا إىل َّ
أن عىل املسلم االستفادة من املنتجات أو السلع
ويف هذا التشبيه إشارة ً
أو املوارد االقتصادية يف كافة ما يمكن االستفادة منها ،وتطبيق هذا سيؤدي إىل
التخلص من النفايات من خالل االستخدام األمثل للعنارص املادية ،وإجياد أوجه
خمتلفة الستخدامها يف كافة أحواهلا وأشكاهلا.
ومن اإلشارة إىل أمهية تدوير النفايات وإعادة االستهالك ما أرشد به النبي صىل
أن َر ُس َ
اهلل عليه وسلم إىل االستفادة من النفايات ،فقد جاء َّ
ول اللَِّ صىل اهلل عليه
ٍ ٍ
ابا .قالوا :إِ َّنَا َم ِّي َت ٌة .قال :إن ََّم َح ُر َم
وسلم َم َّر بِ َشاة َم ِّيتَة .فقالَ :
است َْم َت ْعت ُْم بِإِ َه ِ َ
[ه َّل ْ
َأ ْك ُلها]( .((8قال الباجي(« :((8ح ًّضا ِمنْه صىل اهلل عليه وسلم َع َل ِ
النْتِ َفا ِع بِ َْالم َو ِ
ال
َ
ُ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اع
َوالت َّْم ِي ِيز َلَاَ ،و َمنْع َها م ْن إ ْف َساد َها َقليل َها َو َيس ِري َهاَ ،و َما فيه ُمنْ َت َف ٌع من َْهاَ ،والنْت َف ُ
ِ
ِ
ِ
اس َت ْغنَى َعنْ ُه إِ َل َسبِ ِ
اس ِاة
ص ُ
يل اللََِّ ،و ُم َو َ
ف َما َف َض َل م ْن ْالَ ْم َوالَ ،و ْ
بِك ُِّل ن َْو ٍع من َْهاَ ،و َ ْ
اج ِة؛ َفإِ َّن إ ْفسا َد ا َْل ِ
ال َل َف ِائدَ َة فِ ِيهَ ،و َل َمنْ َف َع َة ِف إ ْط َر ِ
اح َما ُينْ َت َف ُع بِ ِه إِ َّل ُم َ َّر ُد
ال َ
َ
َأ ْه ِل ْ َ
ا ْلعب ِ
ث َوا ْل ِك ْ ِب»(.((8
ََ
ففي هذا احلديث إشارة مهمة إىل أمهية تدوير النفايات ،وإعادة استخدامها فيام
تُصلح له ،وهذه من اآلليات املهمة يف االقتصاد األخرض.

المبحث الثاني :خصائص تصور االقتصاد اإلسالمي للبيئة والموارد الطبيعية
لالقتصاد اإلسالمي عدد من اخلصائص وامليزات يف نظرته للموارد الطبيعية تتميز
عن غريها من االقتصاديات واألفكار الوضعية كون النظرة املادية للموارد هي
األساس يف املذاهب االقتصادية الوضعية ،بينام للموارد الطبيعية والبيئة بشكل
( ((8رشح النووي عىل صحيح مسلم ،ج/17ص.154
( ((8أخرجه البخاري ،543/2 ،رقم  ،1421ومسلم  ،276/1رقم .363
( ((8أبو الوليد الباجي 474 - 403( ،هـ) ،سليامن بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي ،فقيه مالكي كبري ،من رجال احلديث .أصله من بطليوس،
ومولده يف باجة باألندلس .رحل إىل احلجاز وبغداد واملوصل ودمشق وحلب .وعاد إىل األندلس ،فويل القضاء يف بعض أنحائها .وتويف باملرية .من كتبه
(إحكام الفصول ،يف أحكام االصول) و(اختالف املوطآت) و(احلدود) و (االشارة) رسالة يف أصول الفقه ،و (املنتقى يف رشح موطأ مالك) و (رشح
املدونة)( .انظر :الزركيل ،خري الدين ،األعالم ،بريوت ،دار العلم للماليني ،الطبعة السابعة.)125 / 3( ،1986 ،
( ((8الباجي ،سليامن ،املنتقى رشح موطأ مالك ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل1420 ،هـ 1999 -م ،حتقيق :حممد عطا.)267 / 4( ،
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المطلب األول :خصيصة البعد القيمي والرسالي للموارد والثروات الطبيعية
في االقتصاد اإلسالمي.

نظرة االقتصاد اإلسالمي للموارد منطلقة من نظرته للحياة ورسالة اإلنسان فيها،
بينام نظرة االقتصاد الوضعي للموارد نظرة قارصة ،وقصورها ينبع من قصور
ثقافة العرص ،وقصور علم االقتصاد الوضعي عن تبيني طبيعة صلة اإلنسان
بالثروة ،وقصور حضارة اليوم بسبب النقصان احلاصل عندها يف ثقافة الروح
التي تؤهل الفرد ملعرفة حكمة وجوده ،وحكمة وجود الكائنات .مما نتج عن هذا
أوضاع خطريةٌ ،إذ َّ
أن اإلعراض عنها يدع إرادة املرء يف فراغ ال هيمنة عليها فيه
ٌ
إال للشهوة واهلوى.
الر ْشد يف اإلسالم الذي يبني أن معقد الصالح يف
ويف مقابل ذلك فهناك منهاج ُ
أن يكون لإلنسان رسالة عىل مستوى مواهبه وحكمة وجود الكائنات ،ويقرر
َّ
أن مهمة اإلنسان إقامة حضارة ُمثىل يف األرض قوامها سلطان احلق واخلري
والعدل( ،((8فهناك أمر وتوجيه آخر متفرع من األمر العام بالعبادة ،وهو التوجيه
تعاىل(:ه َو َأن َْش َأك ُْم ِم َن ْالَ ْر ِ
اس َت ْع َم َرك ُْم
بإعامر األرض الذي يؤخذ من قوله
ُ
ض َو ْ
فِ َيها( ،((8أي :أمركم بعامرهتا من بناء املساكن وحفر األهنار وغرس األشجار
وغريها( .((8وقال بعض العلامء «االستعامر طلب العامرة ،والطلب املطلق من اهلل
(((9
عىل الوجوب»
ِ
وهذا التوجيه بإعامر األرض قائم عىل قاعدة االستخالف كام قال تعاىلَ ( :آمنُوا بِاللَِّ
( ((8انظر :اخلويل ،البهي ،الثروة يف ظل اإلسالم ،الكويت ،دار القلم ،الطبعة الرابعة ،1981 - 1401 ،ص.7
( ((8سورة هود61 :
( ((8انظر :الزخمرشي ،حممود ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،الرياض ،مكتبة العبيكان ،الطبعة األوىل1418 ،هـ-
1998م ،حتقيق :عادل أمحد وعيل حممد عوض ،ج  /3ص.212
( ((9انظر :ابن العريب ،حممد ،أحكام القرآن ،دار الكتب العلمية -لبنان ،الطبعة األوىل1408 ،هـ 1988 -م ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،ج/3
ص.18
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عام أبعاد إيامنية وأخالقية يف االقتصاد اإلسالمي ،ولعل أهم اخلصائص التي
يتميز هبا االقتصاد اإلسالمي يف نظرته للبيئة واملوارد الطبيعية التايل:
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ني فِ ِيه)(« ،((9يعني َّ
َو َر ُسولِ ِه َو َأن ِْف ُقوا ِمَّا َج َع َلك ُْم ُم ْست ْ
أن األموال التي يف أيديكم
َخ َل ِف َ
إنام هي أموال اهلل بخلقه وإنشائه هلا ،وإنام مولكم إياها ،وخولكم االستمتاع هبا،
وجعلكم خلفاء يف الترصف فيها ،ليست هي بأموالكم يف احلقيقة ،وما أنتم فيها
إال بمنزلة الوكالء والنواب ،فأنفقوا منها يف حقوق اهلل ،وليهن عليكم اإلنفاق
منها كام هيون عىل الرجل النفقة من مال غريه ،إذا َأذن له فيه»(.((9
ف َيدُ اإلنسان مبسوطة عىل العامل وما فيه ،بام جعل اهلل له من االستخالف يف
ور عىل أنَّه من باب األمانة
األرض( ،((9ومنها استخالفه عىل املال ،الذي ُي َص ُ
ور
والوديعة مع إجازة اهلل تعاىل له بالترصف فيها ،أو من باب العارية ،وقد ُي َص ُ
عىل معنى الوكالة والوصاية ،فيكون املراد باخلليفة هنا املعنى املجازي ،وهو الذي
ٌ
مديرا يعمل
يتوىل ما يريده املستخلف مثل الوكيل والويص ،أي
جاعل يف األرض ً
ف صاحب اليشء يف الترصف يف
ما يريده يف األرض ،فاخلليفة هنا هو الذي َ ْ
ي ُل ُ
مملوكاته»(.((9
وهذا االستخالف هو الذي منح لإلنسان احلق يف الترصف يف مال اهلل ،ولكن هذا
احلق ال يعني مشاركة اإلنسان هلل عز وجل يف ملكه ،أو ّ
طلق ومؤبدٌ ،
أن هذا احلق ُم ٌ
فامللكية مقيدة بام وضعه الشارع احلكيم؛ ألنه وكيل ممن استخلفه( ،((9ووكالته
مقيدة ضمن حدود الرشيعة(.((9
فاإلسالم يقرن اعرتافه باحلاجات بإنامء الطاقات الالزمة بعامرة األرض ،كام ُيرتِّبها
حسب درجة إحلاحها من هذه الناحية ،واالعرتاف باحلاجة يف اإلسالم يقوم عىل
رشطني :األول :هو ْ
انعكاسا صاد ًقا لظروف املجتمع ،والثاين:
أن تكون احلاجات
ً
ْ
تعبري األفراد عن حاجتهم مؤد ًيا إىل إنامء املجتمع ،وهذا يؤدي إىل إبعاد
أن يكون ُ

( ((9سورة احلديد7 :
( ((9تفسري الكشاف للزخمرشي ،ج/6ص.43
( ((9ابن خلدون ،عبد الرمحن ،مقدمة ابن خلدون ،بريوت ،دار القلم ،الطبعة اخلامسة ،1984 ،ص .380
( ((9ابن عاشور ،حممد ،التحرير والتنوير ،تونس ،الدار التونسية للنرش ،د .ط1984 ،م ،ج/ 1ص .399-398
( ((9ذهب ابن القيم رمحه اهلل إىل صحة إطالق لفظ الوكيل «باعتبار أنه مأمور بحفظ ما وكله فيه ورعايته والقيام به» ال باعتبار أنه نائب عن اهلل تعاىل.
(انظر :ابن قيم اجلوزية ،حممد ،مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ،بريوت ،دار الكتاب العريب ،الطبعة الثانية 1393 ،هـ 1973 -م،
حتقيق :حممد حامد الفقي ،ج/2ص.)127
(((9انظر :احلاجي ،حممد ،الفقراء واألغنياء يف ميزان الرشيعة ،دمشق ،دار املكتبي ،الطبعة األوىل1418 ،هـ1998 -م ،ص .33والنبهان ،حممد،
أبحاث يف االقتصاد اإلسالمي ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1406 ،هـ1986 -م ،ص.18
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وهذه الرسالة للموارد هي التي تدعو املسلم إلعامر األرض ،وأداء احلقوق،
والقيام بالواجبات بداف ٍع داخيل قبل ْ
أن يكون هناك رقابة خارجية من املجتمع

أو الدولة.
وبسبب البعد الرسايل والقيمي للموارد نالحظ َّ
أن ممارسة النشاط االقتصادي
يف اإلسالم هلا أبعاد أخرى باإلضافة إىل البعد املادي فقد «اهتم اإلسالم بالبعد
االجتامعي للنشاط االقتصادي ،كام يتضح من قواعده وأحكامه التي تنهى عن
الغش واالحتكار ،وحتريم الربا وأكل أموال الناس بالباطل ،وتدعو إىل توخي
القسط والعدل والرمحة واملروءة واإلحسان .واهتم اإلسالم بالبعد الذايت كام
يتضح من دعوته إىل االعتدال والقوام يف اإلنفاق ،وإىل توخي الطيبات وترك
اخلبائث ،وإىل مراعاة ترتيب األولويات يف حتقيق املصالح واملنافع .ومل يتجاهل
اإلسالم البعد املادي أو البيئي للنشاط االقتصادي ،وهو ما تؤكده النصوص
التي تنهى عن الفساد واإلفساد يف األرض ،وإىل عدم إهالك احلرث ،وتدعو
إىل استعامر األرض ،والقواعد العديدة التي تستهدف محاية البيئة من التلوث،
واملحافظة عىل مواردها»(.((9
ونالحظ ّ
أن هذه امليزة ليست يف االقتصاد اإلسالمي فقط ،وإنام يف كل أمر من
أمور الرشيعة يتم تناوله بإظهار كل أبعاده ،فيحصل عندنا ترابط لكل أوجه
ِ
كر أبعاد خمتلفة من حياة اإلنسان املسلم ما
احلياة املختلفة .ومن اآليات التي فيها ذ ُ
ِ
وهك ُْم ِق َب َل ا َْل ْ ِ
ش ِق َوا َْل ْغ ِر ِ
ب
ب َأ ْن ت َُو ُّلوا ُو ُج َ
ب َو َلك َّن ا ْل ِ َّ
جاء يف قوله تعاىلَ (:ل ْي َس ا ْل ِ َّ
َم ْن َآ َم َن بِاللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْالَ ِخ ِر َوا َْل َل ِئك َِة َوا ْل ِكت ِ
ني َو َآتَى ا َْل َال َع َل ُح ِّب ِه َذ ِوي
َاب َوالنَّبِ ِّي َ
ا ْل ُقربى وا ْليتَامى وا َْلس ِ
الر َق ِ
السبِ ِ
الص َل َة
الس ِائ ِل َ
اك َ
اب َو َأ َقا َم َّ
ني َو ِف ِّ
يل َو َّ
ني َوا ْب َن َّ
َْ َ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اهدُ وا َو َّ ِ ِ
الزكَا َة َوا ُْلو ُف َ
ني
الضاء َوح َ
َو َآتَى َّ
ون بِ َع ْهده ْم إِ َذا َع َ
الصابِري َن ف ا ْل َب ْأ َساء َو َّ َّ
ا ْل َب ْأ ِ
س ُأو َل ِئ َك ا َّل ِذي َن َصدَ ُقوا َو ُأو َل ِئ َك ُه ُم ا ُْل َّت ُق َ
ون)(،((9ففيها ال ُبعد اإليامين ً
ممثل
( ((9غانم ،حسني ،االقتصاد اإلسالمي واملشكلة االقتصادية ،املنصورة ،دار الوفاء ،الطبعة األوىل1411 ،هـ1991 -م ،ص.12
( ((9سورة البقرة177 :
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أي إرساف يف استخدام موارد اإلنتاج.
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باإليامن باهلل واليوم اآلخر ،...وفيها ال ُبعد االقتصادي املتمثل يف التكافل املايل،
وأخريا البعد األخالقي
ثم ال ُبعد العبادي املتمثل بإقامة الصالة وإيتاء الزكاة،
ً
الذي يتمثل يف الوفاء بالعهد والصرب والصدق ،وختتم بالبعد اإليامين ،وهذا كله
يف ترابط عجيب وحمكم من أجل حتقيق الرب الذي هو االستجابة ملراد اهلل عز وجل
يف احلياة وعىل األرض.
ويتضح بيان كيفية حتقيق املنفعة الكاملة (تعظيم املنفعة) للموارد االقتصادية يف
االقتصاد اإلسالمي عند استغالل املوارد من خالل(:((9
 .أاالستخدام األمثل للموارد والبيئة الطبيعية التي وهبها اهلل لإلنسان.
.بااللتزام بأولويات تنمية اإلنتاج والتي تقوم عىل توفري االحتياجات
الرضورية جلميع أفراد املجتمع دون إرساف أو تقتري قبل توجيه املوارد
إلنتاج سلع غريها.
 .جأن تنمية ثروة املجتمع وسيلة لتحقيق مستوى معييش أفضل للمسلمني
وعدالة التوزيع بني أفراده كحق أسايس للمجتمع عىل أفراده.
ومما سبق نخلص أن للموارد رسالة دينية واقتصادية وهي أن تستغل يف إقامة
الدين ،وأن تعمر األرض هبا باخلري واحلق وما فيه منفعة الناس.

المطلب الثاني :خصيصة اهتمام االقتصاد اإلسالمي بالبيئة والموارد
الطبيعية بتوجيه شرعي
كل ما يتعلق باالقتصاد اإلسالمي ينبع من الدين اإلسالمي؛ لذلك يمكن القول
َّ
بأن الفكر االقتصادي يف اإلسالم موجود منذ وجود اإلسالم نفسه ،فنصوص
القرآن الكريم والسنة املطهرة غني ًة باألحكام والتوجيهات الالزمة لتنظيم النشاط
( ((9الفنجري ،حممد ،جملة االقتصاد اإلسالمي ،بنك ديب اإلسالمي ،العدد  ،19ص .47-41
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( ((10مرطان ،مدخل للفكر االقتصادي يف اإلسالم ،ص.47
( ((10البعيل ،أصول االقتصاد اإلسالمي ،ص .21
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االقتصادي ليناسب كل الظروف الزمانية واملكانية (.((10
واالقتصاد يف اإلسالم ال ينفصل وال يتجزأ عن كلية وشمول اإلسالم لرضوب
احلياة املختلفة ،وجوانبها العديدة برشيعته وعقيدته عىل السواء(.((10
واإلسالم اهتم – ابتدا ًء -باملوارد االقتصادية حف ًظا ورعاية وتنمية ،ومل يكن ذلك
نتيجة مطالبات شعبية ،أو اختيار حاكم معني ،وال حسابات مصلحية براغامتية،
وإنام استجابة ألمر اهلل عز وجل ،والفارق بني األمرين َّ
أن مسألة االهتامم باملوارد
والبيئة يف الرشيعة اإلسالمية ثابتة بثبوت الرشيعة ،وليست خاضعة ألهواء البرش
فيعتربونه مرة ويرفضوهنا مرات بحسب ما يرونه من مصلحة.
ومسألة التعامل مع املوارد ابتداؤها وانتهاؤها مضبوط بام هو حالل أو حرام،
وهذا يعني ْ
متأخرا بعد مراقبة
أن دور السلطان أو احلاكم أو النظم والقوانني يأيت
ً
اهلل عز وجل وخشيته؛ فاحلالل واحلرام معناه رقابة املرء لنفسه قبل أي رقابة
أخرى.
ومن داللة دوران الفعل يف قاعدة احلالل واحلرام َّ
أن املسألة هلا مكانتها يف الترشيع،
َّ
وأن ضوابطها مرشوعة ل ُت َيسِّ للناس استعامهلا دون طغيان أو جتاوز للحد فيها.
وهذه املراعاة تتجىل ً
أول يف أحكام الرشيعة التي تدلنا عىل اعتبار أولوية االهتامم
بالبيئة من قبل األفراد ومن قبل الدولة اإلسالمية ،ولذا جاز يف الوقف ،وهو
عبادة مالية رشعية أن ينشأ وتُرصف إيراداته يف محاية البيئة واحلفاظ عىل املوارد،
وقد توسعت مصارف ريع الوقف؛ فبعد تركزها يف بداية نشأته إلشباع احلاجات
األساسية لإلنسان واحليوان بشكل أسايس ،ولكنها تطورت لتشمل األوقاف
احلضارية املدنية كاملستشفيات واملكتبات ودور الرتمجة ومعاهد التعليم وطلبة
ِ
األوقاف فيام بعد خمتلف جوانب احلياة
مصارف ري ِع
العلم ..وغريها ،بل شملت
ُ
ومكونات البيئة حتى كان منها أوقاف عىل رعاية البهائم وإصالح األواين ونحو
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ذلك من األمور التي ينتفع هبا عامة الناس(.((10
ِ
للمورد
الـم َوجه القيمي َ
وتكتمل الرؤية لطبيعة األنشطة االقتصادية بالربط بني ُ
أن نرضب ً
الـم ْخرج من احلكم الرشعي ملامرسة هذا النشاط ،ويمكن ْ
مثل من
ثم ُ
القرآن الكريم يوضح لنا خاصية ارتباط ممارسة النشاط االقتصادي بني رسالة
املوارد وبني حكم ممارسة النشاط بقوله تعاىلَ (:ل َقدْ َأرس ْلنَا رس َلنَا بِا ْلبين ِ
َات َو َأن َْز ْلنَا
َ ِّ
ْ َ ُ ُ
ِ ِ
معهم ا ْل ِكتَاب وا ْلِ َيز َ ِ
ال ِديدَ فِ ِيه ب ْأس َش ِديدٌ ومنَافعِ
ان ل َي ُقو َم الن ُ
َ َ ُ
َ ٌ
َ َ
َّاس بِا ْلق ْسط َو َأن َْز ْلنَا ْ َ
ََُ ُ
ِ
ْص ُه َو ُر ُس َل ُه بِا ْل َغ ْي ِ
لِلن ِ
ب إِ َّن اللََّ َق ِو ٌّي َع ِزيز)ٌ(((10؛ فاحلديد
َّاس َول َي ْع َل َم اللَُّ َم ْن َين ُ ُ
اقتصادي مهم كام هو معروف ،وقد بينت اآلية بعض استخداماته العامة،
مور ٌد
ٌ
وكذا رسالة هذا املعدن فقد «بني اهلل جل وعال يف هذه اآلية الكريمة والتي قبلها
َّ
(و َأن َْز ْلنَا َم َع ُه ُم
أن إقامة دين اإلسالم تنبني عىل أمرين :أحدمها هو ما ذكره بقوله َ
ِ
َاب َوا ْلِ َيز َ
ان) ألن يف ذلك إقامة الرباهني عىل احلق ،وبيان احلجة ،وإيضاح
ا ْلكت َ
األمر ،والنهي والثواب والعقاب( ،األمر الثاين) فإذا أرص الكفار عىل الكفر
وتكذيب الرسل مع ذلك البيان واإليضاح فإن اهلل تبارك وتعاىل أنزل احلديد أي:
خلقه لبني آدم لريدع به املؤمنون الكافرين املعاندين ،وهو قتلهم إياهم بالسيوف
والرماح والسهام»( ،((10كام َّ
أيضا بعد رسالته يف
أن اهلل عز وجل ذكر له رسالة ً
خدمة الدين ،وهي َّ
أن األصل يف استخداماته املتعددة -تكاد حضارة البرش
القائمة اآلن تقوم عىل احلديد(َّ -((10
أن يكون ملنفعة الناس ،وهذا يش ٌء معلوم يف
«ما يشاهد من نفعه يف أنواع الصناعات ِ
واحل َرف واألواين وآالت احلرث ،حتى
إنَّه َق َّل ْ
أن يوجد يشء إال وهو حيتاج إىل احلديد»( ،((10ويدلنا عىل معنى أبعد :وهو
أن رسال َة ِّ
َّ
كل املوارد االقتصادية مها هذان األمران :إقامة الدين باستغالل هذه
املوارد يف ما وضعه خالقها هلا ،ثم ْ
أن ينرصف استخدامها إىل ما ينفع الناس ،وبذا
( ((10انظر :طيب ،أسامة ،و كوثر ،عصام ،جتربة جامعة امللك عبد العزيز يف إنشاء الوقف العلمي ،ورقة مقدمة ملنتدى الرشاكة املجتمعية يف جمال
البحث العلمي يف اململكة العربية السعودية ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،الرياض1430/6/2 ،هـ ،ص  ،35-34بترصف.
( ((10سورة احلديد25 :
( ((10املختار الشنقيطي ،حممد األمني ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،بريوت ،دار الفكر ،د.ط1415 ،هـ 1995 -م ،حتقيق :مكتب البحوث
والدراسات ،ج/7ص.549
( ((10قطب ،يف ظالل القرآن ،ج /6ص.3501
( ((10تفسري السعدي ،ص.842
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( ((10انظر :قعدان ،زيدان ،منهج االقتصاد يف القرآن ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1997-1418 ،م ،ص.107-106
( ((10الفنجري ،حممد ،تطور الدراسات االقتصادية اإلسالمية ،القاهرة ،اإلحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية ،د .ط ،د .ت ،ص.71-70
( ((10النبهان ،أبحاث يف االقتصاد اإلسالمي ،ص.21

59

أسس وخصائص االقتصاد
األخرض يف االقتصاد اإلسالمي

خيرج أي استخدام للموارد فيه رضر عىل الناس عن الرسالة التي وضعها اهلل عز
وجل هلا ،وامتزاج ذلك كله من األرض والعمل باإليامن والتوحيد اإلهلي ال بد
أن يصل اإلنسان إىل مبتغاه ،وسعادته يف أمنه ْ
إن يف الدنيا أو يف اآلخرة(.((10
ومن أمثلة األحكام الرشعية الدالة عىل االهتامم باملوارد ومحاية البيئة:
1 .جواز تدخل الدولة حلامية املوارد يف شكل محى عام (املحميات).
2 .جعل ملكية املوارد االقتصادية املهمة ملكية عامة (مياه ،ومراعي ،ووسائل
الطاقة).
3 .النهي عن التبذير ،وحتريم اإلرساف.
4 .النهي عن تلويث املوارد ،ومنها املاء بمنع البول أو االغتسال يف املاء الراكد،
وقضاء احلاجة يف ظل الناس وطرقهم.
5 .األمر بإماطة األذى ،والنظافة للدُ ور والطرق واألفنية.
6 .النهي عن اإلفساد يف األرض ،ومنه إفساد البيئة.
7 .التشجيع عىل عامرة األرض بالزراعة والغرس ،وتنمية املوارد احليوانية
والسمكية.
8 .النهي عن قتل احليوان الذي ال حاجة حقيقة لقتله أو الرضر من وجوده.
وإذا كان االقتصاد الرأساميل هدفه هو أن حيقق كل فرد أكرب قدر من الربح
والكسب املاديني ،وغاية النشاط االقتصادي االشرتاكي هو أن حيقق كل جمتمع
أكرب قدر من الرفاهية والرخاء املادي ،فاملادة يف املذاهب والنظم االقتصادية كلها
مطلوبة لذاهتا َّ
كأن حقيقة العامل تنحرص يف ماديتها( ،((10وهذا ما خيتلف به االقتصاد
اإلسالمي كجزء من الترشيع اإلسالمي فهو «ال يفصل بني القاعدة األخالقية
والقاعدة الترشيعية ،وجيعل القاعدة األخالقية مدعمة للقاعدة الترشيعية»(((10؛
فام يعانيه العامل اليوم من ٍ
قلق ،إنام سببه العجز عن تبيني الوضع الصحيح للثروة
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من رسالة اإلنسان يف احلياة(.((11

المطلب الثالث :خصيصة شمولية نظر االقتصاد اإلسالمي للموارد والمستفيدين

الشمولية املقصودة هي شمولية فهم طبيعة املوارد ،وشمولية املستفيدين ،فهذه
أهم اخلصائص التي يمتاز هبا اإلسالم ونظامه االقتصادي عن بقية األنظمة يف
جمال نظرته للموارد االقتصادية ،وهذه النظرة هي الكفيلة بإعادة التوازن للبرشية،
ومعاجلة األزمات التي تعيشها البرشية كل يوم.
وأمهية هذه اخلصيصة يرجع إىل َّ
أن هلا دور كبري يف حماربة اليأس والقنوط ،وجتعل
اإلنسان عىل حالة نشاط يف كل األوقات يف االستخدام األمثل للموارد فال يفرت
وال يعجز.
فالنظرة الشمولية لالقتصاد اإلسالمي املتعلقة باملوارد متنع اعتبار الندرة هي
أساس املشكلة االقتصادية؛ ألن مشكلة الندرة تعنيَّ :
«أن املوارد االقتصادية غري
كافية إلشباع احلاجات االقتصادية الواقعة عليها .واألمر عىل هذا النحو يصطدم
بالعقيدة اإلسالمية»( ،((11وهذا املفهوم مرفوض؛ لتعارضه مع العقيدة اإلسالمية
(و َما ِم ْن َدا َّب ٍة ِف ْالَ ْر ِ
ض
التي تُؤمن بتكفل اخلَ َّل ِق الكَريم بعباده قال تعاىلَ :
إِ َّل َع َل اللَِّ ِر ْز ُق َها َو َي ْع َل ُم ُم ْس َت َق َّر َها َو ُم ْست َْو َد َع َها ك ٌُّل ِف ِكت ٍ
َاب ُمبِني)ٍ( ،((11وقال:
(وك ََأين ِمن داب ٍة َل َ ْت ِم ُل ِر ْز َقها اللَُّ ير ُز ُقها وإِياكُم وهو ِ
ِ
يم)( ،((11وقال
السم ُ
َ
َ ِّ ْ ْ َ َّ
يع ا ْل َعل ُ
َ ْ َ َ َّ ْ َ ُ َ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اتا ف َأ ْر َب َعة َأ َّيا ٍم
َ
اس م ْن َف ْوق َها َو َب َار َك ف َيها َو َقدَّ َر ف َيها َأ ْق َو َ َ
تعاىل(:و َج َع َل ف َيها َر َو َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس َمء ِر ْز ُقك ُْم َو َما تُوعَدُ َ
ني)( ،((11وقال عز
ون)( ،((11وقال
لسائل َ
َ
وجل(:و ِف َّ
َس َوا ًء ل َّ
تعاىلَّ :
ني)( ،((11( ((11ويف القرآن الكريم آيات تبطل
الر َّز ُاق ُذو ا ْل ُق َّو ِة ا َْلتِ ُ
(إن اللََّ ُه َو َّ
( ((11اخلويل ،الثروة يف اإلسالم ،ص.41
( ((11أبو غدة ،عبدالستار ،تطبيق القواعد الرشعية يف االقتصاد ،من ندوة التطبيقات اإلسالمية املعارصة ،جدة ،البنك اإلسالمي للتنمية ،املعهد
اإلسالمي للبحوث والتدريب ،الطبعة األوىل1420 ،هـ 2000 -م ،ج /1ص.51
( ((11سورة هود6 :
( ((11سورة العنكبوت60 :
( ((11سورة فصلت10 :
( ((11سورة الذاريات22 :
( ((11سورة الذاريات58 :
( ((11انظر :العويض ،رفعت ،عامل إسالمي بال فقر ،قطر ،سلسة كتاب األمة ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الطبعة األوىل1421 ،هـ-
2000م ،العدد  ،79ص .48
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للموارد والثروات(.((12
أيضا يف «القصور يف الوسائل املتاحة لإلنسان عن تسخري الكون
فتكمن املشكلة ً
ُ
للوصول إىل املوارد املمكن استخدامها إلشباع اإلنسان»( ،((12ولغياب أو ضعف
( ((11انظر :املرجع نفسه ،ص .127
( ((11سورة احلجر21 - 19 :
( ((12انظر :أبو غدة ،تطبيق القواعد الرشعية يف االقتصاد ،ج /1ص.51
( ((12سورة لقامن20 :
( ((12سورة إبراهيم34 - 32 :
( ((12انظر :الفنجري ،حممد ،اإلسالم واملشكلة االقتصادية ،الرياض ،دار الوطن ،الطبعة الثالثة1408 ،هـ1987 -م ،ص  .9والصدر ،حممدباقر،
اقتصادنا ،بريوت ،دار التعارف للمطبوعات ،الطبعة العرشون1408 ،هـ1987 -م ،ص.330
( ((12انظر :أبو غدة ،تطبيق القواعد الرشعية يف االقتصاد ،ج /1ص .52
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ِ
ِ
اس َو َأ ْن َب ْتنَا
قضية الندرة( ((11هي قوله
تعاىل(:و َْال ْر َض َمدَ ْدن َ
َ
َاها َو َأ ْل َق ْينَا ف َيها َر َو َ
فِيها ِمن ك ُِّل َش ٍء مو ُز ٍ
ني
ون (َ )19و َج َع ْلنَا َلك ُْم فِ َيها َم َع ِاي َش َو َم ْن َل ْست ُْم َل ُه بِ َر ِاز ِق َ
ْ َْ
َ ْ
ِ ِ
ش ٍء إِ َّل ِعنْدَ نَا َخ َز ِائنُ ُه َو َما ُنن َِّز ُل ُه إِ َّل بِ َقدَ ٍر َم ْع ُلو ٍم)(.((11
(َ )20وإ ْن م ْن َ ْ
وعىل هذا فيكون األصل هو الوفرة ،وال يصح استشهاد البعض بآيات البسط
ٍ
والقبض ،أو التقدير يف الرزق مع أهنا واردة يف شأن بعض اخللق ِ
وحل َك ٍم
فردية(.((12
كام َّ
أن التسخري ملا يف الساموات واألرض يعارض حصول الندرة بشكلها الشامل،
قال تعاىلَ ( :أ َل تَروا َأ َّن اللََّ س َّخر َلكُم ما ِف السمو ِ
ات َو َما ِف ْالَ ْر ِ
ض َو َأ ْس َب َغ َع َل ْيك ُْم
َّ َ َ
ْ َ ْ
َ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نِعمه َظ ِ
ياد ُل ِف اللَِّ بِ َغ ْ ِي ع ْل ٍم َو َل ُهدً ى َو َل كت ٍ
اه َر ًة َو َباطنَ ًة َوم َن الن ِ
َاب
ََُ
َّاس َم ْن ُ َ
ُمنِ ٍري)(.((12
ٍ
موارد وال َأشكَال
فيكون السبب يف املشكلة االقتصادية هو اإلنسان نفسه ال قلة
ٍ
إنتاج ،وإنام قصور هذا اإلنسان وعجزه أو فساد سلوكه بالنسبة الستخدام املوارد؛
وذلك بإساءة استغالهلا االستغالل األمثل كام يف اآلية الكريمة( :اللَُّ ا َّل ِذي َخ َل َق
ات و ْالَر َض و َأن َْز َل ِمن السم ِء ماء َف َأ ْخرج بِ ِه ِمن ال َّثمر ِ
ِ
ات ِر ْز ًقا َلك ُْم َو َس َّخ َر
َ َ
َ
َ ََ
َ َّ َ َ ً
الس َم َو َ ْ
َّ
ِ
ِ
َلك ُُم ا ْل ُف ْل َك لت َْج ِر َي ِف ا ْل َب ْح ِر بِ َأ ْم ِره َو َس َّخ َر َلك ُُم ْالَ ْنَ َار (َ )32و َس َّخ َر َلك ُُم َّ
الش ْم َس
َوا ْل َق َم َر َد ِائ َب ْ ِ
ي َو َس َّخ َر َلك ُُم ال َّل ْي َل َوالن ََّه َار (َ )33و َآتَاك ُْم ِم ْن ك ُِّل َما َس َأ ْلت ُُمو ُه َوإِ ْن
ِ
وها إِ َّن ْ ِ
الن َْس َ
ان َل َظ ُلو ٌم َك َّف ٌار)( ،((12فقد وصف اهلل عز وجل
َت ُعدُّ وا ن ْع َم َة اللَِّ َل ُ ْت ُص َ
اإلنسان بأنَّه (ك َّفار) بالنسبة لربه ،و(ظلوم) بالنسبة ألخيه اإلنسان بسوء التوزيع
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تأثري البعد اإليامين واألخالقي دوره يف ظهور املشكلة االقتصادية ً
ممثل يف السفه
وسوء االستهالك (.((12
أن «املشكلة احلقيقية تكمن يف ِ
ِ
كام َّ
الغني غري ا ُمل َّ
رشد،
والفقر غري امل َعالج(،((12
فقريا.
فاحلل بيد اإلنسان نفسه سواء كان غن ًيا أو ً
وبالنسبة لشمول املستفيدين فله أوجه متعددة أبرزها اإليامن بشمول رزق اهلل
لكل املخلوقات .فاهلل عز وجل خلق اخللق ،وتكفل برزقهم كلهم من إنسيهم
(وك ََأ ِّي ْن ِم ْن َدا َّب ٍة َل َ ْت ِم ُل ِر ْز َق َها اللَُّ َي ْر ُز ُق َها َوإِ َّياك ُْم
وجنيهم وحيواهنم .قال تعاىلَ :
ِ
ِ
يم)(« ،((12أي :الباري تبارك وتعاىل قد تكفل بأرزاق اخلالئق
السم ُ
يع ا ْل َعل ُ
َو ُه َو َّ
كلهم قوهيم وعاجزهم ،فكم من دابة يف األرض ضعيفة القوى ضعيفة العقل ،ال
حتمل رزقها وال تدخره ،بل مل ْ
تزل ال يشء معها من الرزق ،وال يزال اهلل يسخر هلا
الرزق يف كل وقت بوقته ،اهلل يرزقها وإياكم ،فكلكم عيال اهلل القائم برزقكم كام
قام بخلقكم وتدبريكم ،وهو السميع العليم ،فال ختفى عليه خافية ،وال هتلك دابة
رزق ِمن السامء ِ
وم ْن
الرزاق َي ُ ْ
من عدم الرزق بسبب أهنا خافية عليه»( ،((12فاهلل هو َّ
(و َما َخ َل ْق ُت ِْ
ال َّن َو ْ ِ
الن َْس إِ َّل
األرض ،وهو الغني سبحانه عن عباده .قال تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
الر َّز ُاق
ل َي ْع ُبدُ ون (َ )56ما ُأ ِريدُ من ُْه ْم م ْن ِر ْزق َو َما ُأ ِريدُ َأ ْن ُي ْطع ُمون ( )57إِ َّن اللََّ ُه َو َّ
َّاس ا ْذك ُُروا نِ ْع َم َة
ُذو ا ْل ُق َّو ِة ا َْلتِ ُ
ني)( ،((12وال رازق إال هو سبحانه وتعاىلَ ( :يا َأ َُّيا الن ُ
ِ
ِ
ِ
الس َم ِء َو ْالَ ْر ِ
ض َل إِ َل َه إِ َّل ُه َو َف َأنَّى
اللَِّ َع َل ْيك ُْم َه ْل م ْن َخال ٍق َغ ْ ُي اللَِّ َي ْر ُز ُقك ُْم م َن َّ
ت ُْؤ َفك َ
ُون)(.((13
ويظهر هذا الشمول من فعل عمر ريض اهلل عنه بأرض اخلراج عندما فتح اهلل عىل
املسلمني أرض العراق والشام ،فأمر عمر بن اخلطاب بتقسيم األموال والسالح
بني العسكر ،وترك األرايض واألهنار بيد عامهلا ورضب عليهم فيها خراج ًا ،وهو
( ((12انظر :الفنجري ،اإلسالم واملشكلة االقتصادية ،ص.27
( ((12البعيل ،أصول االقتصاد اإلسالمي للبعيل ،ص.43
( ((12سورة العنكبوت60 :
( ((12تفسري السعدي ،مرجع سابق ،ص.635
( ((12سورة الذاريات58 - 56 :
( ((13سورة فاطر3 :
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( ((13انظر :ابن جعفر ،قدامة ،اخلراج وصناعة الكتابة ،العراق ،دار الرشيد ،الطبعة األوىل1981 ،م ،حتقيق :حممد الزبيدي ،ص.206
( ((13انظر :أبو يوسف ،يعقوب ،اخلراج أليب يوسف ،القاهرة ،املطبعة السلفية ،الطبعة السادسة1395 ،هـ1975 -م ،ص .25
( ((13ابن رجب احلنبيل ،عبد الرمحن ،االستخراج ألحكام اخلراج ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل ،1405 ،ص .16واخلزاعي ،عيل،
ختريج الدالالت السمعية عىل ما كان يف عهد رسول اهلل من احلرف ،بريوت ،دار الغرب اإلسالمي – بريوت ،الطبعة األوىل ،1405 ،حتقيق :إحسان
عباس ،ص..531
( ((13صحيح البخاري ،ج/2ص ،822رقم  .2209واألموال ،أبو عبيد،ص ،71رقم .143
( ((13سورة احلرش7 :
( ((13سورة احلرش10 :
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رأي أشار به عليه عيل بن أيب طالب ومعاذ بن جبل رضوان اهلل عليهام(.((13
أن من شمولية نظرة اإلسالم للموارد االقتصادية َّ
وفيه إشارة واضحة َّ
أن
حكرا عىل املسلم القادر عىل الكسب؛ ففيها حق
االستفادة من املوارد ليست
ً
أيضا غري املكتسب ،عندما علل عمر إبقاء األرض يف يد أصحاهبا ،وأخذ
للفقري ً
مقدار مايل معني منهم بقوله« :وما يكون للذرية واألرامل هبذا البلد وبغريها من
أرض الشام والعراق» ،فأيده الصحابة إىل ما ذهب إليه تب ًعا ملا َذك ََر(.((13
أيضا إىل حق األجيال القادمة يف املوارد ومنافعها ،فيجب أن يراعوا عند
وتشري ً
استخدام املوارد املتاحة .فال ُي ِ
رسف اجليل احلارض يف استخدام املوارد االقتصادية،
أو ت َُوجيهها إىل ما ال حيقق اخلري لكل األجيال.
فعندما طلب املسلمون الذين فتحوا العراق والشام من عمر ريض اهلل عنه أن
ُت َق َّسم بينهم «فقال له معاذ بن جبل ريض اهلل عنه :إذن واهلل ليكونن ما تكره .إنَّك
ْ
إن قسمتها اليوم صار الريع العظيم يف أيدي القوم ثم يبيدون فيصري ذلك إىل
الرجل الواحد أو املرأة ،ثم يأيت من بعدهم قوم َي ُسدُّ ون يف اإلسالم َمسدً ا ،وهم ال
سع أوهلم وآخرهم فصار عمر إىل قول معاذ»( ،((13وقال
أمرا َي ُ
جيدون شي ًئا .فانظر ً
عمرَ :لو َل ِ
ِ
ني ما َفت َْح ُت َق ْر َي ًة إال َق َس ْمت َُها بني َأ ْهل َها كام َق َس َم النبي صىل
آخ ُر ا ُْل ْس ِل ِم َ
ْ
ب(.((13
اهلل عليه وسلم َخ ْي َ َ
وكانت حجة عمر يف عدم تقسيم األرايض بني الغانمني َّ
أن مل ْن سيأيت من املسلمني
نصي ًبا من الفيء ،والذي ذكر اهلل تعاىل ملن الفيء يف قوله تعاىلَ ( :ما َأ َفا َء اللَُّ َع َل
رسولِ ِه ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل ُقرى َف ِل َّل ِه َولِلرس ِ
ول ،((13()...فجعل ملن سيأيت من املسلمني
َّ ُ
َ
َ ُ
ِ
نصي ًبا مع املهاجرين واألنصار؛ َّ
(وا َّلذي َن
ألن اهلل تعاىل ذكرهم بعدهم بقولهَ :
َجا ُءوا ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم ،((13()...و َق َال عمر للصحابة الفاحتني« :قد أرشك اهلل الذين
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بقيت
يأتون من بعدكم ِف هذا الفيء ،فلو قسمته مل يبق ملن بعدكم يشء ،ولئن ُ
الراعي بصنعاء نصي ُبه من هذا الفيء ودمه ِف وجهه»(.((13
ليبلغن
َ
ِ
ِ
توفري
رضورة
ولشمولية وظيفة املوارد يف تأمني احتياجات الدولة ،وملا هناك من
ٍ
موارد ملصالح الدولة العامة من جتهيز اجليوش وعطاءات اجلنود أشار إىل حق
الدولة املمثلة للمجتمع من هذا اخلراج عندما قال« :أرأيتم هذه الثغور ،البد هلا
من رجال يلزموهنا ،أرأيتم هذه املدن العظام  -كالشام واجلزيرة والكوفة والبرصة
ومرص  -البد هلا من ْ
أن تُشحن باجليوش ،وإدرار العطاء عليهم .فمن أين يعطى
هؤالء إِ َذا قسمت األرضون والعلوج؟»(.((13
وتصل درجة شمولية دائرة املستفيدين من اآللية اإلسالمية يف االستفادة من
املوارد إىل أن تصل إىل منحى مل ُيسمع به يف التاريخ؛ فقد تعدت دائرة اإلنسانية إىل
دائرة أوسع ،وهي دائرة حق بقية املخلوقات يف االستفادة من املوارد كاحليوانات،
حتى وصل أثرها إىل توجيه بعض املوارد إىل إشباع حاجات اجلن أيض ًا .ففي
حق اجلن ما جاء من النهي عن االستنجاء بالعظم والروث كام قال رسول اللَِّ
[ل تَس َتنْجوا بِالرو ِ
ث وال بِا ْل ِع َظا ِم فإنه َزا ُد إِ ْخ َوانِك ُْم من
َّ ْ
صىل اهلل عليه وسلمُ ْ َ :
ِْ
َّب عىل إشباع حاجته غفران الذنوب ،ودخول
ال ِّن]( ،((13وأ َّما احليوان فقد َرت َ
اجلنة كام جاء َأ َّن َر ُس َ
ول اللَِّ صىل اهلل عليه وسلم قالَ [ :ب ْين ََم َر ُج ٌل َي ْم ِش بِ َط ِر ٍيق
ْاشتَدَّ عليه ا ْل َع َط ُشَ ،ف َو َجدَ بِ ْئ ًرا َفن ََز َل فيها َف َ ِ
ب َي ْل َه ُث َي ْأك ُُل
ش َب ُث َّم َخ َر َج ،فإذا َك ْل ٌ
ب من ا ْل َع َط ِ
ال َّث َرى من ا ْل َع َط ِ
ش ِم ْث ُل الذي كان
الر ُج ُل :لقد َب َل َغ هذا ا ْل َك ْل َ
ش ،فقال َّ
ِ ِ
َب َل َغ ِمنِّيَ ،فن ََز َل ا ْلبِ ْئ َر َف َم َ َ
ب َف َشك ََر
ل ُخ َّف ُه َما ًء ُث َّم َأ ْم َس َك ُه بِفيه حتى رقى َف َس َقى ا ْل َك ْل َ
اهلل له َف َغ َف َر له .قالوا :يا َر ُس َ
ول اللَِّ َوإِ َّن لنا يف هذه ا ْل َب َه ِائ ِم َلَ ْج ًرا ،فقال :يف كل
ٍ
ٍ
رتب
النَّ َة]( ،((14ويف املقابل َّ
كَبِد َر ْط َبة َأ ْج ٌر]( ،((14ويف رواية [ َف َشك ََر اللَُّ َل ُه َف َأ ْد َخ َل ُه ْ َ
( ((13انظر :أبو يوسف ،اخلراج ،ص.24
( ((13انظر :أبو يوسف ،اخلراج ،ص.25
( ((13سنن الرتمذي ،ج/1ص ،29رقم .18وقريب من لفظه يف صحيح مسلم ،ج/1ص  ،332رقم.450
( ((14صحيح البخاري ،ج/2ص ،870رقم .2334وصحيح مسلم ،ج/4ص ،1761رقم.2244
( ((14الزيادة يف صحيح ابن حبان ،ج/2ص ،301رقم .543وقال األلباين :حسن صحيح ،صحيح الرتغيب والرتهيب ،ج/2ص  ،558رقم
.2276
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( ((14صحيح البخاري ،ج/3ص ،1205رقم .3140صحيح مسلم ،ج/4ص ،2110رقم.2242
( ((14مسند أمحد بن حنبل ،ج/5ص ،364رقم .23232وسنن أيب داود ،ج/3ص ،278 ،رقم  .3477وسنن ابن ماجه ،ج/2ص،826
رقم .2472وصححه األلباين يف مشكاة املصابيح ،ج  /2ص ،179رقم.3001
( ((14أبيض بن محال بن مرثد بن ذي ُحليان بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك املأريب السبائي ،ويقال أنه من األزد ،وقال البخاري وابن السكن:
له صحبة وأحاديث يعد يف أهل اليمن .وروى الطرباين أنه وفد عىل أيب بكر ملا انتقض عليه عامل اليمن ،فأقره أبو بكر عىل ما صالح عليه النبي صىل اهلل
عليه وسلم من الصدقة( .انظر :اإلصابة ج/1ص .23واالستيعاب ،ج/1ص.)138
( ((14أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ،ج/1ص ،278رقم  .809وسنن أيب داود ،ج/3ص ،174رقم .3064سنن الرتمذي ،ج/3ص،664
رقم .1380وحسنه األلباين يف صحيح أيب داود ،ج/2ص ،265رقم.3064
( ((14سنن البيهقي الكربى ،ج/6ص.149
( ((14انظر :املباركفوري ،حممد ،حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل1410 ،هـ 1990 -م ،ج/4
ص.527
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استحقاق النار ملن منع احليوان من إشباع حاجته من الطعام والرشاب فعن النبي
صىل اهلل عليه وسلم أنه قالَ [ :د َخ َل ْت ا ْم َر َأ ٌة الن ََّار يف ِه َّر ٍة َر َب َطت َْها فلم ُت ْط ِع ْم َها ومل
تَدَ ْع َها ت َْأك ُُل من َخ َش ِ
اش األرض](.((14
أيضا  -غري مسبوق من النظرة الشمولية للموارد ،وهو منع
ويبقى ُبعدٌ آخر ً -
املنافع العامة من ْ
توسيع لقاعدة
أن تكون ملك ًا لشخص واحد ،ويف هذه النظرة
ٌ
وتطبيق لفلسفة اإلسالم يف التقارب
ورفع للحرج عن الناس،
توزيع الثروة،
ٌ
ٌ
بني الناس يف مستوى املعيشة ،كام يدل عليه حديث النبي صىل اهلل عليه وسلم:
ث .يف الكأل وا َْل ِ
ون ُشكَاء يف َث َل ٍ
ِ
اء َوالن َِّار]( ،((14وحديث َأ ْب َي َض بن
َ
[ا ُْل ْسل ُم َ َ ُ
ح ٍ
ال(َ [ ((14أ َّن ُه َو َفدَ إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم َي ْس َت ْقطِ ُع ُه ا ْلِ ْل َح ،فاقطعه إِ َّيا ُه .فقال
َ َّ
ِ
له َر ُج ٌل :يا َر ُس َ
ول اللَِّ تَدْ ِري ما َأ ْق َط ْع َت ُه؟! ا َْلا َء ا ْلعدَّ َ ،ف َأ ْر َج َع ُه منهَ .و َس َأ ْل ُت ُه :ما
ُيمى ِمن األَر ِ
اف ِ
اك؟ قال :ما مل َت ْب ُل ْغ ُه َأ ْخ َف ُ
اإلبِ ِل]( ،((14قال األصمعي :املاء العدَّ
َ َ
َْ
الدائم الذي ال انقطاع له وهو مثل ماء العني وماء البئر(.((14
فمنع إقطاع مثل هذه األشياء التي حيتاجها عامة الناس حيقق توزي ًعا عادالً للثروة
من حيث منع متلكها ألفراد مع بقاء منفعتها عامة ِّ
لكل الناس .واملراد من احلمى
ٍ
ألحد ْ
أن خيصه،...
هنا اإلحياء؛ إذ احلمى املتعارف (احلمى اخلاص) ال جيوز
وفيه دليل عىل َّ
أن اإلحياء ال جيوز بقرب العامرة؛ الحتياج أهل البلد إليه لرعي
مواشيهم ،وإليه أشار بقوله :ما مل تنله خفاف اإلبل(.((14
وثاين صور هذا الشمول بالنسبة الكتساب موارد جديدة أن اهلل عز وجل جعل لنا
أسبا ًبا معنوي ًة للرزق باإلضافة لألسباب املادية يف طلب الرزق ،فتشمل أسباب
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الرزق املادية كاستغالل املوارد بالعمل أسبا ًبا معنوية هلا دورها يف تنمية املوارد
احلسية ،ونذكر منها عىل سبيل املثال وليس احلرص التوبة واالستغفار ،والتقوى،
والتوكل عىل اهلل ،وصلة األرحام ،وغريها من العبادات القلبية والعمليةً .
فمثل
ِ
اس َت ْغ ِف ُروا َر َّبك ُْم إِ َّن ُه ك َ
الس َم َء
جاء يف االستغفارَ ( :ف ُق ْل ُت ْ
َان َغ َّف ًارا (ُ )10ي ْرس ِل َّ
ٍ
َع َل ْيكُم ِمدْ رارا (َ )11و ُيم ِد ْدكُم بِ َأم َو ٍ
ي َع ْل َلك ُْم
ال َو َبنِ َ
ي َع ْل َلك ُْم َجنَّات َو َ ْ
ني َو َ ْ
ْ َ ً
ْ ْ
ْ
َأ ْنَ ًارا)(« ،((14أي :إذا تبتم إىل اهلل واستغفرمتوه وأطعتموه َك َّث َر ِ
الر ْز َق عليكم
وأسقاكم من بركات السامء ،وأنبت لكم من بركات األرض ،وأنبت لكم الزرع،
وأدر لكم الرضع ،وأمدكم بأموال وبنني ،أي :أعطاكم األموال واألوالد ،وجعل
َّ
لكم جنات فيها أنواع الثامر ،وخللها باألهنار اجلارية بينها»( ،((14وجعل الرزق
أيضا مور ًدا اقتصاد ًيا ملن قام هبا أال
رب ً
ً
أيضا يف عبادة هلا ُبعد اجتامعي ،ولكنها ُت ْعت ُ
وهي صلة األرحام فقد جاء عن َر ُس َ
س ُه
ول اللَِّ صىل اهلل عليه وسلم أنَّه قال[ :من َ َّ
ح ُه]( ،((15وبسط الرزق توسيعه
َأ ْن ُي ْب َس َط له يف ِر ْز ِق ِه أو ُين َْس َأ له يف َأ َث ِر ِه َف ْل َي ِص ْل َر ِ َ
وكثرته ،وقيل الربكة فيه»(.((15
وهناك وجه آخر يدلل عىل مفهوم شمولية النظرة للموارد االقتصادية خارج
اإلطار املادي أال وهو تضاعف املورد احليس نفسه بسبب غري مادي كالربكة(،((15
ِ
ِ
اس ِم ْن َف ْو ِق َها َو َب َار َك
وقد ذكر اهلل عز وجل الربكة يف قوله تعاىلَ :
(و َج َع َل ف َيها َر َو َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني)(« ،((15بارك فيها باألشجار
لس ِائ ِل َ
يها َو َقدَّ َر ف َ
ف َ
اتا ِف َأ ْر َب َعة َأ َّيا ٍم َس َوا ًء ل َّ
يها َأ ْق َو َ َ
والثامر واحلبوب واألهنار وقيل الربكة فيها أن ينمي فيها الزرع فتخرج احلبة
حبات والنواة نخلة( ،((15فتكون الربكة بوجود املوارد االقتصادية ،ثم الربكة
بمضاعفة ثمرة املورد االقتصادية أو ثمرة العمل الواقع عىل نفس املوارد ،وهذا
مما يعلمه عامة الناس من أنَّه قد يكون هناك اثنان يعمالن نفس العمل ،ولكن
( ((14سورة نوح12 - 10 :
( ((14تفسري ابن كثري ،ج/4ص.426
( ((15صحيح البخاري ،ج/2ص ،728رقم .1961وصحيح مسلم ،ج/4ص ،1982رقم.2557
( ((15النووي ،رشح صحيح مسلم ،ج/16ص.114
( ((15انظر :اخلويل ،الثروة ،ص.36
( ((15سورة فصلت10 :
( ((15اجلوزي ،زاد املسري يف علم التفسري ،ج/7ص.244

66

العدد ()15

أبريل  2021م ـ دولة قطــر

جوانب احلياة البرشية ،وحتى وصل تأثري شمولية الرزق يف اإلسالم للروح
أيضا ،فقد جعل هلا نصي ًبا من الرزق ،وهو أنجع وسيلة يف ختفيف مادية املوارد
ً
االقتصادية الني قام عليها علم االقتصاد احلديث ،وإيصال اإلنسان إىل درجة
التوازن االقتصادي حس ًيا ومعنو ًيا.
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نتيجة وثمرة عمل األول تزيد عن الثاين أو العكس ،ويف الفكر الوضعي ال جيد
تفسريا ،ولكن عند املسلمني هلا تفسري أال وهي الربكة من اهلل عز وجل.
هلا
ً
َّ
إن شمولية الرزق للموارد احلسية واملعنوية ،هلو دليل عىل شمولية اإلسالم لكل
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الخاتمة
من املفاهيم والنامذج االقتصادية احلديثة نموذج االقتصاد األخرض ،وهو بشكل
عام اقتصاد يركز عىل التعامل األمثل مع املوارد االقتصادية ،ويشهد تراب ًطا بني
ً
وحتول يف عمليات اإلنتاج وأنامط اإلنتاج واالستهالك
االقتصاد واملجتمع والبيئة،

يؤدي إىل تنشيط االقتصاد وتنويعه ،بام حيقق احلد من الفقر والعدالة يف التوزيع،
وحتقيق التنمية املستدامة من خالل تشجيع االستثامر يف البيئة ،وهناك توجه عاملي

العتامد نموذج االقتصاد األخرض رسميا ،وقد بدأت بعض دول العامل يف تطبيقه.
وقد ظهرت أفكار نموذج االقتصاد األخرض يف هناية القرن العرشين كاستجابة
إجيابية إليقاف تداعيات استنزاف املوارد الطبيعية ،وكحامية بيئية للمشاكل التي
طرأت عىل البيئة واملوارد واألرض.

واالقتصاد اإلسالمي هيتم بمفاهيم االقتصاد األخرض ،ويويل االقتصاد األخرض
حيزا كبريا يف أدبياته ،ويتضح ذلك يف هذا البحث من خالل النتائج التالية:

1.هيتم االقتصاد اإلسالمي بمفاهيم االقتصاد األخرض من خالل اهتاممه
بالبيئة ومواردها ومنع الفساد واإلفساد للبيئة بصوره املختلفة.

2.للموارد الطبيعية قيمة عند املسلم ،وعالقة حمبة وارتباط تكاميل وفق
مفهوم االستخالف لإلنسان يف األرض.

3.ينتظم استخدام املسلم للموارد وفق ميزان اهلل من التوازن والتوسط وعدم
اإلرساف يف اإلنتاج واالستهالك.

4.للموارد رسالة دينية واقتصادية وهي أن تستغل يف إقامة الدين ،وأن تعمر
األرض هبا باخلري واحلق وما فيه منفعة الناس.

5.وجود حيز ترشيعي وتطبيقي يمكن من حتقيق هذه القواعد واألسس إىل
آليات تنفيذية ،ويضمن هلذا التصور الديمومة والثبات ،ويؤمن قدر كبري
من الرقابة الذاتية حلامية واحلفاظ عىل مفاهيم االقتصاد األخرض.
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6.يمتاز االقتصاد اإلسالمي يف مراعاته وشموله للمستفيدين من املوارد
الطبيعية واالقتصادية من أصحاب احلاجة واألجيال احلالية والقادمة
وعموم املخلوقات.
ويمكن حتويل هذه األدبيات إىل قوانني وأدوات تنفيذية حتمي البيئة وتدفع املسلم
نحو اإليامن والعمل بمفاهيم التنمية املستدامة ،وتستمد قوهتا من االلتزام الذايت
بتوجيهات الرشيعة اإلسالمية لدى املسلمني ،ولذا يويص الباحث بـ:
تقنني مفاهيم االقتصاد اإلسالمي املتعلقة بالبيئة ومحايتها ،ووضعتصورات عملية لتحويل هذه املفاهيم من اجلانب النظري إىل التطبيقي.
إقامة مؤمتر حول االقتصاد األخرض يف االقتصاد اإلسالمي ،املفاهيموالتصورات العملية.
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الملخص
هدفت الدراسة إىل معرفة مدى اعتامد املصارف اإلسالمية اليمنية عىل خمرجات
نامذج التنبؤ بالفشل املايل كأساس الختاذ القرار االئتامين ،وهل تقوم تلك النامذج
املستخدمة بالكشف املبكر عن التعثر املرصيف قبل حدوثه؟ ،ولغرض اإلجابة
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عن تلك التساؤالت قام الدارس بدراسة عينتني بحثيتني ومها موظفي االئتامن
لدى املصارف اإلسالمية اليمنية عن طريق حتليل خمرجات االستبانات باستخدام
برنامج ( ،)SPSSباإلضافة إىل تطبيق نموذج التنبؤ ( )Z-Scoreآللتامن عىل عمالء
التسهيالت االئتامنية لدى تلك املصارف لتحديد مقدرته عىل كشف التعثر قبل
حدوثه؛ وقد توصل الباحث لعدة نتائج ،أمهها :ال تستخدم املصارف نامذج التنبؤ
بالفشل املايل لغرض الكشف عن التعثر املرصيف قبل حدوثه ،ال يوجد لدى
املصارف أنظمة إنذار مبكر للكشف عن أية حالة تعثر حمتملة لدى العمالء ،مل
يستطع نموذج ( )Z-Scoreمن التنبؤ بالتعثر املرصيف ملعظم عمالء العينة البحثية؛
لذلك فلقد جلأ الباحث إىل استخدام املنهج التحلييل الكمي لتصميم نموذج
للتنبؤ بالتعثر املرصيف يتالءم مع عمالء املصارف اليمنية.
الكلمات المفتاحية :نامذج التنبؤ بالفشل املايل ،القرار االئتامين ،التعثر املرصيف،
املصارف اإلسالمية ،اليمن.
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The study aimed to identify the extent of reliance by Yemeni Islamic banks
on the outputs of the models meant for predicting the financial failure as a
basis for credit decision, and whether such models predict the bank’s failure

before it happens? The research questions were explored through two research
samples; the credit employees of Yemeni Islamic banks by analyzing the
outputs of the questionnaires using SPSS, and by applying Altman’s Z-Score

model on the credit seeking customers of those banks to determine the ability
to predict default before it occurs. The researcher reached at several results,
the most important of which are: Banks do not use predicting financial failure
models to predict failure before it occurs, and they do not have early warning

systems to predict any possibility of failure of the customers. The Z-Score

model was unable to predict the default of most of the customers included

in research sample, therefore the researcher used the quantitative analytical
approach to build a model which predicts the default and would be compatible
with the clients of Yemeni Islamic banks.

Keywords: Models of predicting the financial failure, credit decision, Banking
default, Islamic banking, Yemen.
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المقدمة:
ُيعد االئتامن أو التمويل املرصيف أهم األعامل املرصفية التي تقدمها املصارف
اإلسالمية والتجارية عىل حد سواء للجمهور والوحدات االقتصادية والرشكات
ومؤسسات الدولة املختلفة ،و ُيعد يف الوقت نفسه أهم األنشطة املرصفية التي جتلب
اإليرادات الرئيسة للمصارف؛ ذلك جراء قيامها بمهمتها الرئيسة التي ُأنشئت
من أجلها وهي جذب الودائع املرصفية ومن ثم تشغيلها لكوهنا متثل وساطة مالية
بني وحدات الفائض ووحدات العجز يف االقتصاد .و تتزايد أمهية التحليل املايل
بشكل عام واستخدام نامذج التنبؤ بالفشل املايل بشكل أخص باعتبارها أداة مهمة
من األدوات التي ُت ِكن من التخفيض أو احلد من حجم اخلسائر التي تتحملها
املصارف بسبب التعثر املرصيف لعمالء التمويل والتسهيالت لدهيا؛ فاملديونيات
املتعثرة لدى العمالء تؤدي إىل جتميد جزء كبري من أموال املصارف ما يسبب
تعرض هذه املصارف خلسائر تتجاوز عائد الفرصة البديلة املمكن احلصول
عليها من إعادة استثامر هذه األموال إىل خسارة حقيقية تتمثل يف هالك رأس
املال وعوائده ،وتقليل قدرة هذه املصارف عىل زيادة معدل دوران األموال لدهيا،
ومن ثم ختفيض القدرة التشغيلية ملواردها وخفض مستوى الربحية لدهيم؛ األمر
الذي يؤدي إىل تأثر االقتصاد ككل ،سواء بسبب انخفاض ربحية تلك املصارف
أو بسبب تعثر وإفالس من حصلوا عىل تلك التمويالت؛ ونظر ًا لألمهية الكبرية
والرضورة الواجبة خلفض حجم التعثر لدى عمالء املصارف؛ فلقد تم تصميم
العديد من النسب املالية والعديد من النامذج اإلحصائية التي تستخدم لغرض
التنبؤ بالفشل املايل لطالبي التمويالت لغرض ترشيد القرار االئتامين ،واختاذ كافة
اإلجراءات الالزمة حلفظ ربحية وأموال املصارف سواء بالتحفظ عن منح هذا
التمويل أو بزيادة التحوط والتشديد عىل اإلجراءات والضامنات املتعلقة بمنح
التمويل.
لذلك فلقد جاءت هذه الدراسة للتعرف عىل مدى اعتامد مانحي التمويل يف
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املصارف اإلسالمية اليمنية  -حمل الدراسة  -واستخدامهم للنامذج املعتمدة

للتنبؤ بالفشل املايل ،ومدى فاعلية هذه النامذج عند تطبيقها عىل البيانات املالية

لعمالء هذه املصارف وقدرهتا عىل الكشف املبكر للفشل والتعثر املايل؛ األمر
الذي ُسيمكن الدارس من حتديد مدى قدرة هذه النامذج يف حال تطبيقها عىل

املايل األمثل للتنبؤ بالفشل املايل الذي يمكن االعتامد عليه يف التنبؤ بالفشل املايل

بام يتناسب مع السوق املرصفية اليمنية؛ ما سيؤدي وبشكل كبري إىل حتسني
معايري وآليات منح االئتامن لدى املصارف؛ ما يدفع نحو جودة القرار االئتامين
وختفيض حجم التعثر يف املحافظ التمويلية هلذه املصارف ،وتوسع املصارف

يف منح التسهيالت االئتامنية بنا ًء عىل قرارات مدروسة ومستوفية ألسس منح
التسهيالت االئتامنية ،وتعظيم ربحية هذه املصارف؛ وبالتايل تعزيز سمعتها يف

القطاع املرصيف ولدى اجلمهور ،وتعظيم حصصها السوقية.

مشكلة الدراسة:

تكمن املشكلة البحثية يف وجود نسب عالية للتعثر املرصيف لدى املصارف اليمنية؛

مما أضعف من ربحيتها وقلل من ضامن استمراريتها ومسامهتها يف حتقيق التنمية
االقتصادية ومن األسباب الرئيسة لذلك هو عدم قيامها باستخدام نامذج التنبؤ

بالفشل املايل كأساس الختاذ القرار االئتامين ،أو عدم جدوى تطبيق تلك النامذج

بصيغها املعتمدة لعدم مقدرهتا عىل الكشف املبكر عن تعثر العمالء قبل حدوثه.
لذلك فإننا نستطيع صياغة املشكلة البحثية يف التساؤالت الرئيسة التالية:

1 .هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني استخدام املصارف اإلسالمية
اليمنية لنامذج التنبؤ بالفشل املايل يف دراسة طلبات عمالء االئتامن وبني
احلد من التعثر املرصيف؟

2 .هل تقوم نامذج التنبؤ بالفشل املايل املعروفة واملستخدمة حاليا ًلدى هذه
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املصارف اإلسالمية اليمنية بالكشف املبكر عن الفشل املايل والتعثر
املرصيف لدى العمالء؟

أهداف الدراسة:

1 .التعرف عىل مدى تطبيق املصارف اإلسالمية اليمنية لنامذج التنبؤ بالفشل
املايل عند إجراء الدراسات االئتامنية.
2 .التحقق من مدى مالئمة تلك النامذج للتطبيق يف السوق املرصفية اليمنية،
بنا ًء عىل نتائج الدراسة التطبيقية عىل عمالء هذه املصارف.
3 .تصميم نموذج للتنبؤ بالتعثر املرصيف لعمالء املصارف اإلسالمية اليمنية
يكون ذا جدوى وبام يتالءم مع خصوصية أولئك العمالء.
4 .كشف أوجه القصور لدى ُمعدي السياسات االئتامنية وخمتيص منح
االئتامن لدى املصارف اإلسالمية اليمنية يف تقييم األداء املايل للعمالء
طالبي التمويالت.
5 .تقديم التوصيات التي ستساهم يف معاجلة أوجه القصور تلك.

أهمية الدراسة:

تظهر لنا األمهية الكبرية هلذه الدراسة من خالل ما ييل:
1 .أهنا تسلط الضوء عىل موضوع مهم ويتم ممارسته بشكل مستمر ودائم لدى
املصارف ،حيث أن منح االئتامن أو التمويل هو ركيزة أساسية ونشاط
رئيس لدهيا.
2 .لفت نظر وانتباه صانعي السياسات االئتامنية ومتخذي القرارات االئتامنية
يف هذه املصارف بأهم النسب املالية والنامذج الرياضية واالحصائية
الواجب استخدامها واالعتامد عليها عند إجراء الدراسة االئتامنية لغرض
ترشيد القرار االئتامين.
3 .توفري البيانات واملعلومات التي متكن املصارف من تبني استخدام نامذج
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التنبؤ بالفشل املايل واعتامدها عىل استخدام نسب التحليل املايل لكي
تتمكن من تعظيم أرباحها عن طريق خفض احتامالت التعثر املرصيف
لدهيا؛ وبالتايل سالمة اجلهاز املرصيف بشكل عام مما حيقق األثر اإلجيايب
الكبري عىل االقتصاد بشكل عام.

هتدف الدراسة إىل اختبار الفرضيات الرئيسة التالية:
1 .توجد عالقة ذات داللة احصائية بني استخدام نامذج التنبؤ بالفشل املايل
وخفض حجم التعثر املرصيف.
 2 .تكشف نامذج التنبؤ بالفشل املايل عن التعثر املايل لدى عمالء املصارف
اإلسالمية اليمنية قبل حدوثه.

منهجية الدراسة وحدودها:

بنا ًء عىل طبيعة املشكلة البحثية ولغرض إثراء املوضوع علمي ًا ،فإن املنهجية
العلمية التي ستستخدم يف بحث ومناقشة هذه املشكلة هي املنهجية الوصفية
التحليلية؛ حيث سيتم جتميع وتلخيص األساس النظري املتعلق باملشكلة البحثية
من املصادر الثانوية لغرض تقديم صورة نظرية كافية ،وفيام يتعلق باجلانب العميل
سيتم التأكد من فروض الدراسة من خالل اآليت:
1 .توزيع االستبانة عىل عينة البحث وهي عينة عمدية تم اختيارها من قبل
الباحث لعالقتها املبارشة يف جمال البحث و البالغ عددهم ( )60موظف ًا
ويمثلون كافة موظفي االئتامن لدى املصارف اإلسالمية اليمنية املطبقة
عليها الدراسة؛ ذلك بعد حتكيم االستبانة لدى جمموعة من األساتذة يف
االقتصاد اإلسالمي واإلدارة املالية يف جامعات خمتلفة ومن دول خمتلفة
بعدد ( )5أساتذة؛ ذلك لكي نتعرف عىل ما إذا كان أفراد العينة البحثية
يستخدمون نامذج التنبؤ بالفشل املايل من عدمه ،ومدى مسامهة ذلك يف
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احلد من التعثر املرصيف لدى هذه املصارف ،حيث كان عدد املستجيبني
لالستبانة من العينة الدراسية ( )50موظف ًا وبلغت نسبة االستبانة .% 83
2 .تطبيق نموذج التنبؤ بالفشل املايل ،وسيتم تطبيق النموذج األكثر شيوع ًا
واستخدام ًا وهو (نموذج آلتامن  )1968أو ما يعرف بنموذج (:)Z-score
وهو نموذج ريايض تم تصميمه من قبل أستاذ العلوم املالية يف جامعة
نيويورك ( )Edward Altmanعام ( )1968باستخدام أسلوب التحليل
التمييزي اخلطي متعدد املتغريات؛ إلجياد أفضل النسب املالية القادرة عىل
التنبؤ بفشل املنشآت األمريكية ،ولقد متتع هذا النموذج بنسب دقة كبرية
يف التنبؤ ومثل أساس ًا لتصميم الكثري من النامذج األخرى للتنبؤ بالفشل
املايل(((؛ حيث سيتم تطبيقه هنا عىل بيانات مالية ملجموعة من العمالء
املتعثرين وغري املتعثرين لدى تلك املصارف  -عينة الدراسة  -ومن
قطاعات اقتصادية متنوعة لغرض التأكد من مدى فعالية هذا النموذج
يف التنبؤ بالفشل املايل والتعثر املرصيف للعمالء؛ كام وسيتم استخدام
املنهج التحلييل الكمي ،حيث سنقوم بتحليل املؤرشات والنسب املالية
املستخرجة من القوائم املالية لعمالء العينة البحثية؛ لغرض إجياد الدالالت
والعالقات فيام بينها وصوالً إىل نموذج لقياس الفشل املايل  -لعمالء
املصارف اإلسالمية اليمنية  -والتنبؤ به قبل حدوثه.
وسيتم تطبيق الدراسة وحتليل آراء القائمني عىل منح وصناعة االئتامن يف املصارف
اإلسالمية اليمنية بعدد ( )3مصارف خمتارة من قبل الدارس ومبينة يف اجلانب
التطبيقي للدراسة لغرض التحقق من الفرضية البحثية األوىل ،كام وستقترص
الدراسة لغرض التحقق من الفرضية الثانية عىل حتليل البيانات املالية لعمالء عينة
الدراسة للفرتة الزمنية ( )2014 – 2013التي ُقدمت للمصارف للحصول عىل
تسهيالت ائتامنية ،باعتبارها كافية لنتمكن من تطبيق نموذج التنبؤ بالفشل املايل
(((الشيخ ،فهمي ،التحليل املايل ،رام اهلل ،فلسطني ،ط ،2008 ،1ص .82-81
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عىل القوائم املالية لعمالء العينة البحثية ،كذلك ألن هذه الفرتة كانت شبه مستقرة
مقارنة بالفرتة السابقة أو الالحقة هلا والتي شهدت فيها البالد وال تزال حتى اآلن
(((
تشهد اضطرابات سياسية وأمنية.
يتكون جمتمع الدراسة والبحث من موظفي االئتامن وكذلك عمالء التمويالت
لدى املصارف اإلسالمية اليمنية.

عينة الدراسة:

شملت عينة البحث األوىل كافة موظفي االئتامن يف اإلدارات العامة وفروع أمانة
العاصمة لدى ثالثة من املصارف اإلسالمية اليمنية( :بنك التضامن ،بنك سبأ
اإلسالمي ،بنك اليمن والكويت اإلسالمي) كام متثلت العينة البحثية الثانية قوائم
مالية لعمالء التمويالت لدى تلك املصارف اإلسالمية –املذكورة سابق ًا ،-حيث
تم اعتامد عينة العمالء من هذه املصارف للعمالء الذين منحوا سقوف ًا ائتامنية يف
العام 2015م ،والذين توافرت لدهيم البيانات املالية املطلوبة للسنتني التي تسبق
اجراء الدراسة االئتامنية واختاذ قرارات منح أو جتديد  /تعديل السقوف االئتامنية،
كام تم األخذ يف االعتبار عند اختيار العينة أن ُتثل العينة قطاعات خمتلفة وأنشطة
متعددة داخل كل قطاع من القطاعات ،كام تم تقسيمها لعدة جمموعات من
املنشآت املتامثلة يف قطاع الصناعة ،واملتقاربة إىل حدما يف حجم املوجودات؛ وبعد
تطبيق كل ما سبق ذكره من معايري ومواصفات عند اختيار عينة العمالء ونظر ًا
للصعوبة البالغة التي واجهت الدارس يف احلصول عىل البيانات املالية ألولئك
العمالء من قبل املصارف اإلسالمية حتى بصفة شخصية؛ كوهنا بيانات مالية غري
منشورة من قبل تلك املنشآت وحتظى بمستوى عايل من الرسية من ِقبل املصارف
والعمالء؛ نتج لنا قوائم مالية لعدد ( )30عميل )15( ،عميل متعثر و ( )15عميل
((( الورقة العلمية مستلة من بحث قدمه الباحث لنيل درجة دكتوراه الفلسفة يف الدراسات املرصفية ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا2020 ،م.
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منتظم -غري متعثر ،-كام أنه تم اختيار هؤالء العمالء بواقع ( )10عمالء من كل
مرصف إسالمي من مصارف العينة البحثية الثالثة املشار إليها سابق ًا.

الدراسات السابقة:

أجريت الكثري من الدراسات يف جمال تقييم دور نامذج التنبؤ يف الفشل املايل يف
التخفيض حجم التعثر املرصيف ،وبحث ما إذا كانت املصارف تطبقها أم ال،
ومدى قدرة تلك النامذج عىل الكشف املبكر عن التعثر قبل حدوثه ،ولعل أهم
أحدث تلك الدراسات ما ييل:
دراسة فخاري ( ((()2018حيث سعت إىل تقييم وللتعرف عىل دور نموذج
( )Z-scoreيف التنبؤ بالفشل املايل لدى املؤسسات طالبة االقرتاض من البنوك
التجارية اجلزائرية يف الفرتة ()2016-2015؛ وعند تطبيق النموذج املحدد عىل
جمموعة املؤسسات طالبة التسهيالت متكن الباحث من التنبؤ بالفشل املايل هلا
حيث كانت نتائج تطبيق النموذج قريبة جد ًا من نتائج احلاالت الواقعية التي
كانت عليها تلك املؤسسات؛ األمر الذي دفع نحو استنتاج مقدرة النموذج من
التنبؤ بالفشل املايل قبل حدوثه ،ومالئمته للتطبيق عىل بيئة األعامل اجلزائرية.
وأيض ًا الدراسة التي قام هبا الفرا ( ((()2017وهدفت إىل معرفة مدى إمكانية التنبؤ
بالتعثر املايل للرشكات املسامهة السعودية لصناعة االسمنت من خالل استخدام
نموذج ( )Z-score 2000اللتمآن وكذلك نموذج ( )Springate 1978املعتمدة
عىل النسب املالية املستخرجة من القوائم املالية املنشورة للسنوات (،2014 ،2013
 )2015لغرض اختاذ القرارات املالئمة لتصحيح مراكزها املالية؛ وكانت أهم
النتائج أنه عىل الرغم من مقدرة النموذجني عىل التنبؤ بالفشل املايل للمنشآت
وتقييم وضعها احلايل بدرجة والتنبؤ به وبدرجة دقة مقبولة إال أن نموذج آلتامن
((( فخاري ،فاروق .دور نموذج  Z-scoreيف التنبؤ بالفشل املايل للمؤسسات املقرتضة من البنوك التجارية العاملة يف اجلزائر ،دراسة تطبيقية عىل عينة
من وكاالت البنوك التجارية لوالية املسيلة خالل الفرتة ( ،)2016-2015جملة العلوم االقتصادية واإلدارية ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،
السودان ،2018 ،املجلد  ،2العدد  ،19ص .21-1
((( الفرا ،عبدالشكور  ،أمهية القوائم املالية يف التنبؤ بالتعثر املايل للرشكات املسامهة الصناعية السعودية لصناعة االسمنت .جملة الدراسات املالية
واملحاسبية واالدارية ،جامعة العريب بن املهيدي أم البواقي ،اجلزائر ،2017 ،املجلد  ،4العدد  ،7ص .767-743
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((( العامر ،رضوان؛ وقصريي ،حسني .دراسة مقارنة لنامذج التنبؤ بالفشل املايل .جملة جامعة ترشين للبحوث والدراسات العلمية ،سلسلة العلوم
االقتصادية والقانونية ،2015 ،املجلد  ،37العدد  ،5ص .146-127
(((عامري ،سليم  .دور تقييم األداء املايل يف التنبؤ بالفشل املايل للرشكات_ .دراسة حالة عينة من الرشكات املدرجة يف سوق الكويت لألوراق املالية
خالل الفرتة ( ،)2012-2009مذكرة مقدمة الستكامل متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم التجارية يف املالية الكمية ،قسم العلوم التجارية ،كلية
العلوم االقتصادية والعوم التجارية وعلوم التسيري ،جامعة قاصدي مرباح_ ورقلة_ اجلزائر.2015 ،
(((احلمريي ،أمني .ضوابط وحمددات منح االئتامن يف املصارف اإلسالمية اليمنية_ .دراسة حالة بنك سبأ اإلسالمي_ بحث مقدم الستكامل متطلبات
مادة مرشوع البحث يف اإلدارة املالية ،األكاديمية العربية للعلوم املالية واملرصفية ،صنعاء ،اليمن.2013 ،
(((البخيتي ،أمحد .التسهيالت االئتامنية املتعثرة يف البنوك اإلسالمية اليمنية- .دراسة حالة بنك سبأ اإلسالمي -بحث مقدم الستكامل متطلبات مادة
مرشوع البحث يف اإلدارة املالية ،األكاديمية العربية للعلوم املالية واملرصفية ،صنعاء ،اليمن.2013 ،
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يغلب عليه أخذ احليطة بشكل أكرب :لذا ينصح باستخدامه.
كام هدفت دراسة العامر وقصريي ( ((()2015ومن خالل استخدام نامذج التنبؤ
بالفشل املايل إىل التعرف عىل االحتامل املستقبيل للفشل املايل للرشكة املدروسة،
وأن هذه النامذج تبنى أساس ًا عىل جمموعة من النسب املالية التي تشكل بمجموعها
مؤرش ًا يمكن االسرتشاد به لتقييم احتامالت التعثر املستقبيل؛ ومن أهم ما
استنتجه الباحثان رضورة البحث عن أو تصميم نموذج خاص للتنبؤ بالفشل
املايل واختباره عىل عينة من الرشكات السورية.
ودراسة عامري ( ((()2015التي عملت عىل إجياد طريقة علمية تسمح بالكشف
املبكر عن املخاطر التي يمكن أن تواجهها الرشكات ،حيث هدفت الدراسة
اىل اختبار مدى قدرة عملية تقييم األداء املايل باستعامل جمموعة من النسب
واملؤرشات املالية عىل التنبؤ بالفشل املايل للرشكات ،وخلصت هذه الدراسة إىل
أنه توجد نسبتان من أصل مخس عرشة نسبة تم جتريبها هلا القدرة عىل التمييز
بني الرشكات الفاشلة والرشكات السليمة ،تتمثل يف كل من نسبة العائد عىل
األصول ،ونسبة دوران رأس املال.
كام أوىص احلمريي ( ((()2013يف دراسته التي بحثت يف الضوابط واملحددات
التي تؤثر عىل القرار االئتامين وعىل السياسات االئتامنية املعمول هبا يف املصارف
اإلسالمية اليمنية ،أوىص برضورة تطبيق نامذج التنبؤ بالفشل املايل عند إجراء
الدراسات االئتامنية لعمالء التمويالت؛ ملا لذلك من دور كبري يف التنبؤ املبكر
باحتامالت تعثر أولئك العمالء ،وهي نفس التوصية التي أكد عليها البخيتي
( ((()2013يف دراسته حول طبيعة وحجم الديون املتعثرة وأسباهبا يف املصارف
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اإلسالمية اليمنية ،وما هي العوامل املؤثرة فيها وسبل معاجلتها.
دراسة رمو والوتار ( ((()2010حيث سعت هذه الدراسة إىل إجياد وسيلة يمكن
االعتامد عليها يف التنبؤ بالفشل من خالل تطبيق نموذج آلتامن عىل عدد من
الرشكات املسامهة العراقية ،حيث متثلت مشكلة البحث يف عدم وعي الرشكات
املسامهة العراقية واملستثمرين وغريهم بمخاطر تعرض الرشكات للفشل يف
املستقبل؛ وتم التوصل اىل نتيجة رئيسة مفادها دقة نموذج التامن يف التنبؤ بالفشل
املايل للرشكات ،كام أوصت الدراسة برضورة استخدام نموذج التامن يف تقييم
أداء الرشكات.
ودراسة الغصني ( ((1()2004التي هدفت إىل التوصل ألفضل جمموعة من النسب
املالية التي يمكن استخدامها للتنبؤ بتعثر رشكات قطاع املقاوالت يف قطاع غزة.
وأهم ما يميز هذه الدراسة عام سبقها من دراسات وأبحاث مشاهبة هو أن تلك
الدراسات مل يسبق هلا التطرق وبحث هذه املتغريات واألدوات يف اليمن؛ حيث
سيتم التعرف عىل جدوى استخدام نامذج التنبؤ بالفشل املايل املعروفة بالكشف
املبكر عن التعثر املرصيف عىل عمالء املصارف اإلسالمية اليمنية ،والعمل عىل
إعادة تكييف نموذج ( )Z-scoreبحيث يتم حتديد مزيج متغريات النسب املالية
املثىل وأمهية كل نسبة من هذه النسب بالشكل الذي يتناسب مع طبيعة عمالء تلك
املصارف؛ وبالتايل تصميم وإعداد نموذج للتنبؤ بالفشل املايل والتعثر للعمالء يف
املصارف اإلسالمية اليمنية بنا ًء عىل نتائج التحليل للبيانات املالية لعمالء العينة
البحثية.

تقسيمات الدراسة:

لغرض حتقيق أهداف الدراسة تم تقسيمها إىل مقدمة وإطار عام للدراسة وثالثة
((( رمو ،وحيد؛ والوتار ،سيف .استخدام أساليب التحليل املايل يف التنبؤ بفشل الرشكات املسامهة الصناعية .دراسة عىل عينة من الرشكات املسامهة
الصناعية املدرجة يف سوق العراق لألوراق املالية .جملة تنمية الرافدين ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة املوصل ،2010 ،املجلد ،32العدد ،100ص
.29-9
ً
استكامال ملتطلبات
(((1الغصني ،هال .استخدام النسب املالية للتنبؤ بتعثر الرشكات_ .دراسة تطبيقية عىل قطاع املقاوالت يف قطاع غزة_ بحث مقدم
احلصول عىل درجة املاجستري يف إدارة األعامل ،كلية التجارة باجلامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطني.2004 ،
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المبحث األول :التنبؤ بالفشل المالي

مما يتم تناوله من قبل الكثري من الباحثني من تعاريف ملصطلح التنبؤ؛ فإننا نستطيع
القول بأن التنبؤ هو استرشاف املستقبل وحماولة تقدير الوضع بشكل علمي؛
بالشكل الذي يساعد يف ختفيف اآلثار السلبية للظروف التي حتيط باملنشأة،
وترشيد القرارات املتخذة التي ختتلف باختالف اجلهة ذات العالقة باملنشأة والتي
تقوم بعملية التنبؤ .وبعد أن عرفنا املعنى االصطالحي والتطبيقي للتنبؤ بشكله
العام ،نستطيع البدء بتعريف وحتديد مفهوم الفشل املايل؛ حيث أن للفشل يف
املنشآت مفهومني أحدمها اقتصادي واآلخر مايل ،كام هو موضح فيام يأيت(:((1
املعنى االقتصادي للفشل :حيث ينصب عىل اعتامد معيار ومقياس للنجاح
والفشل ،وهو مقدار العائد عىل رأس املال؛ حيث تعد املنشأة فاشلة إذا عجزت
عن حتقيق عائد مناسب عىل رأس املال املستثمر ،الذي يتناسب مع املخاطر
املتوقعة ،أما املعنى املايل للفشل :فهو يعرب عن عدم قدرة املنشأة عىل تسديد
التزاماهتا املستحقة يف مواعيدها املحددة مسبق ًا.
حيظى التنبؤ بالفشل املايل باهتامم اجلهات العلمية والعملية نظر ًا ملا يقدمه التنبؤ
بالفشل املايل من مزايا إجيابية ملن يتوقعه يف الوقت املناسب؛ لذا كانت األهداف
( ((1احلبيطي ،قاسم .استخدام نامذج التحليل املايل يف اختبار فرض االستمرار املحاسبي للمنشآت طالبة االقرتاض من املصارف – حالة دراسية ،-
جملة تنمية الرافدين ،املجلد  ،23العدد ،64كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة املوصل ،العراق ،2001 ،ص .221
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مباحث رئيسة؛ يستعرض املبحث األول التنبؤ بالفشل املايل وأهم النامذج
املستخدمة واختيار النموذج الذي سيتم تطبيقه يف الدراسة العملية ،فيام يرصد
املبحث الثاين مفهوم التعثر املرصيف وأسبابه والتعثر املرصيف يف القطاع املرصيف
اليمني ،يف حني يتناول املبحث الثالث الدراسة التطبيقية وحتليل نتائج الدراسة
امليدانية ونتائج تطبيق نموذج التنبؤ بالفشل املايل املختار عىل عينة عمالء الدراسة
ويتتم
وبناء وتصميم النموذج اخلاص بعمالء املصارف اإلسالمية اليمنيةُ ،
البحث بأهم النتائج والتوصيات.
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الرئيسة ملختلف األبحاث والدراسات يف هذا املجال موجهة لتصميم جهاز إنذار
مبكر لرصد دالئل اإلخفاق من بدايات ظهورها الختاذ اإلجراءات التصحيحية
املناسبة .وتربز األمهية الكبرية التي حيظى هبا التنبؤ بالفشل املايل بالنسبة لكل
اجلهات ذات العالقة باملنشأة ،بحسب حجم اآلثار السلبية التي ستتعرض هلا
تلك اجلهات وحجم املخاطر املحتملة التي قد تتعرض هلا اجلهات ذات العالقة
باملنشأة يف حالة إفالس تلك املنشأة (املصارف ،املستثمرون ،إدارة املنشأة ،اجلهات
الرسمية)(.((1
والفشل ال ينحرص فقط يف الفشل املايل؛ حيث قد يكون الفشل مالي ًا أو اقتصادي ًا
أو وإداري ًا .ولعل من أهم األمور التي جيب عىل إدارة املنشأة إدراكها مسبق ًا هي
مراحل الفشل املايل ،حيث يساعدها ذلك يف اختاذ اإلجراءات الالزمة يف وقت
مبكر بام يتناسب مع املرحلة التي وصلت إليها املنشأة وقبل إعالن إفالسها،
ونستطيع القول بأنه يمكن تقسيم مراحل الفشل املايل إىل مخس مراحل كام نقلها
الباحث عامري عن (ً ((1()M:J. Gordan
أوال :مرحلة احلضانة ،تليها مرحلة
الضعف املايل – عجز السيولة ،-ثم بعد ذلك مرحلة التدهور املايل –اإلعسار
املايل ،-ورابع ًا مرحلة الفشل الكيل –اإلعسار الكيل -وأخري ًا مرحلة إعالن
اإلفالس.
اختيار النموذج األمثل إلجراء الدراسة التطبيقية :لقد تم اختيار نموذج آلتامن
( )1968بصيغته األساسية مع التحديثات الالحقة عليها للتطبيق عىل عمالء
العينة؛ حيث إنه من أكثر النامذج شيوع ًا واستخدام ًا ،و لقد مثل نواة لتصميم
أغلب النامذج الالحقة له ،حيث تم اختياره بناء عىل نتائج املفاضلة مع مخسة
نامذج أخرى معروفة ومستخدمة ،وحسب مخسة معايري رئيسة كام هو مبني يف
اجلدول:
( ((1الطويل ،عامر .مدى اعتامد املصارف عىل التحليل املايل للتنبؤ بالتعثر _دراسة تطبيقية عىل املصارف التجارية الوطنية يف قطاع غزة _ بحث مقدم
استكامالً ملتطلبات احلصول عىل درجة املاجستري يف املحاسبة والتمويل ،كلية التجارة باجلامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطني ،2008،ص.63
( ((1عامري .مصدر سبق ذكره ،ص .43-41
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جدول رقم ( )1املقارنة بني أهم نامذج التنبؤ بالفشل املايل بنا ًء عىل معايري املقارنة املعتمدة يف الدراسة
النموذج

املعيار

Altman
1968

 33ناجحة
حجم العينة

 33فاشلة

وصلت مع آخر

 46ناجحة

 20ناجحة

 16ناجحة

 800ناجحة

 30,421ناجحة

 46فاشلة

عدد النسب املالية

5

4

أهم النسب
املالية
املعتمدة
للتنبؤ
بالفشل
املايل

*نسبة صايف رأس
املايل العامل  /إمجايل
املوجودات
* نسبة األرباح
املحتجزة  /إمجايل
املوجودات
* نسبة صايف
الربح قبل الرضيبة
والفائدة  /إمجايل
املوجودات
* نسبة القيمة
السوقية لألسهم
 /القيمة الدفرتية
إلمجايل الديون
* نسبة صايف
املبيعات  /إمجايل
املوجودات

* نسبة
األرباح قبل
الرضائب /
املطلوبات
املتداولة
* نسبة
األصول
املتداولة
 /إمجايل
األصول
* نسبة
املطلوبات
املتداولة
 /إمجايل
األصول

املجاالت
التي تغطيها
النسب
املالية

ال تغطي كافة
تغطي كافة املجاالت
املجاالت

دقة التنبؤ

% 98

% 99

حتديث
وتطوير
النموذج

تم حتديثه وتطويره،
وتم تصميم  3صيغ
تتناسب مع كافة
املنشآت

مل يتم حتديثه

 20فاشلة

 16فاشلة

4

5

* رأس املال
العامل/
إمجايل األصول
امللموسة
* األرباح
قبل الفوائد
والرضائب /
إمجايل األصول
امللموسة

* األرباح قبل
الرضائب /
املطلوبات
املتداولة
* صايف
املبيعات /
إمجايل األصول
امللموسة

*صايف الربح
بعد الرضيبة
 /إمجايل
املوجودات
*جمموع حقوق
املسامهني /
جمموع الديون
*املوجودات
السائلة
 /الديون
قصرية األجل
*املبيعات
 /إمجايل
املوجودات
* النقدية
 /جمموع
املوجودات

 40فاشلة
3

 10,457فاشلة
4

*صايف الدخل
قبل الرضيبة
 /إمجايل
املوجودات
*مرصوف
*العائد
الفائدة /
 /إمجايل
املبيعات
األصول
*احلسابات
*نسبة
املستحقة
املديونية
الدفع /
*نسبة التداول
املبيعات
*رأس املال
العامل احلايل/
رأس املال
السابق

ال تغطي كافة
املجاالت

تغطي كافة
املجاالت

ال تغطي كافة
املجاالت

ال تغطي كافة
املجاالت

% 92,5

% 90

تم إعادة
تصميم
النموذج
لغرض حتسني
دقة التنبؤ

تعتمد عىل
تقييم املحلل
املايل للمنشأة

% 86,14

مل يتم حتديثه

املصدر :من إعداد الباحث
97

مل يتم حتديثه

تم تطويره
لغرض حتسني
دقة التنبؤ

دور نامذج التنبؤ بالفشل املايل يف احلد
من التعثر يف املصارف اإلسالمية اليمنية

صيغة إىل  910منشأة

Taffier and
Tisshow
1977

Springate
1978

Kida 1981

Zmijewski
1984

Shirata
2002
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المبحث الثاني :مفهوم التعثر المصرفي وأسبابه ،والتعثر المصرفي في اليمن

هناك الكثري من الكُتاب واملرصفيني ممن يطلقون مصطلح التعثر املرصيف عىل
الديون أو القروض املتعثرة ،كام قد ُيطلق عليه الفشل املايل للمقرتضني .ومن
ما تم ذكره من تعاريف متعددة للتعثر املرصيف ،فإنه يمكننا القول بأن التعثر
املرصيف هو :عبارة عن امتناع أو عدم قدرة املتعامل املدين عىل سداد ما ُمنح له
من تسهيالت وعوائدها ،يف تواريخ استحقاقها حسب اتفاقية املنح مع املرصف.
وهنا جيدر بنا اإلشارة إىل أنه عندما حتدث عملية التعثر لدى العمالء املدينني ال
حتدث فقط ألسباب متعلقة بالعمالء ،حيث توجد أسباب كثرية تؤدي إىل تعثرهم
ونستطيع تصنيفها ضمن ثالث جمموعات رئيسة من األسباب كام ييل:
أوالً :أسباب يرتكبها املرصف(((1وهي ما يقوم به املرصف أو قد يقرص يف القيام
به؛ ويؤدي إىل تعثر التمويالت ،كام ييل :عدم التأكد من توافر األهلية القانونية
والكفاءة واجلدارة الشخصية يف طالب التمويل ،كذلك عدم استيفاء دراسة
ائتامنية متكاملة ،عدم إجراء التحليالت املالية واالئتامنية بشكل دقيق  ،قلة خربة
أخصائيي منح االئتامن؛ ما يعني لنا عدم دقة الدراسات االئتامنية املعدة من
قبلهم ،عدم وجود نظام حمكم ملنح االئتامن؛ إذ قد حتصل بعض املحاباة يف منح
االئتامن وتغليب العالقات الشخصية عند اختاذ قرار منح االئتامن أو رفع التقارير
االئتامنية ،عدم إجراء استعالم دقيق ودوري متجدد عىل عمالء التمويالت ،عدم
استيفاء الضامنات الكافية من طالبي التمويالت ،أو استيفاء ضامنات غري مستوفية
لكافة الرشوط الواجب توافرها يف الضامنات املقبولة لتغطية التمويالت ،عدم
قيام موظفني من قسم التمويالت أو قسم املتابعة والتحصيل بزيارات ميدانية
دورية للعميل خالل فرتة التمويل ،وجود اتصال غري فعال وغري مستمر من قبل
املرصف بالعمالء املدينني؛ مما جيعله بعيد ًا عن الظروف التي حتيط بنشاط العميل
ما يعني عدم إمكانية املرصف من التعرف عىل احتامل تعثره بشكل مبكر لكي
( ((1أرشيد ،عبداملعطي؛ وجودة ،حمفوظ .إدارة االئتامن ،دار وائل للطباعة والنرش ،عامن ،ط ،1999 ،1ص.284
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التعثر المصرفي في القطاع المصرفي اليمني:

لقد عانى االقتصاد اليمني والقطاع املرصيف ،كجزء رئيس من هذا االقتصاد ،من
اختالالت هيكلية وإدارية يف مجيع وحداته االقتصادية؛ نتيجة اندماج اقتصاد
دولتني ختتلفان يف أنظمتهام االقتصادية واملرصفية التي كانت تتبعهام يف حينه؛
حيث إنه بعد قيام الوحدة اليمنية املباركة اندمج اقتصادان خمتلفان – اشرتاكي
يف جنوب اليمن ورأساميل يف شامل اليمن ،-ونتيجة ذلك االندماج فإن الدولة
اليمنية واالقتصاد اليمني يف حينه ورث مشاكل االقتصاد الرأساميل السائد يف

( ((1الزبيدي ،محزة محود .إدارة االئتامن املرصيف والتحليل االئتامين .الوراق للنرش والتوزيع ،عامن ،األردن ،2002 ،ص.187
( ((1يوسف ،كامل .التعثر املايل لعمالء البنوك األسباب والعالج .جملة كلية االقتصاد العلمية ،كلية التجارة والدراسات االقتصادية واالجتامعية ،العدد
 ،3جامعة النيلني ،السودان ،2013 .ص  ،116-77ص.89
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يتمكن من اختاذ الالزم.
ثاني ًا :أسباب يرتكبها املتعامل(((1كام ييل :دراسة اجلدوى غري السليمة للمرشوع،
وعدم تقديم البيانات واملعلومات الصحيحة والكاملة عنه وعن نشاطه،
استخدام التسهيالت االئتامنية يف غري األغراض املمنوحة ألجلها ،التوسع غري
املدروس لعمليات املتعامل االستثامرية ،اعتامد املتعامل عىل مصادر غري مستمرة
وغري متكررة؛ مما يزيد من عدم انتظام تدفقاته النقدية وأرباحه من فرتة ألخرى،
كام هي عند نقص بعض عنارص اإلنتاج لنشاط املتعامل ،وضعف الطلب عىل
منتجات مرشوع املتعامل ،عدم توافر الكفاءات اإلدارية والفنية الالزمة إلدارة
نشاط املتعامل ،وكذلك العوامل الشخصية والسلوكية الذاتية للمتعامل.
ثالث ًا :أسباب ترجع للبيئة املحيطة والظروف العامة(((1مثل :عدم استقرار املناخ
لالستثامر ،واالضطرابات األمنية والسياسية يف البالد واالضطرابات يف قانون
الرضائب واجلامرك ،كام هي أيض ًا بسبب التقلبات يف أسعار رصف العمالت
األجنبية وارتفاع معدالت التضخم ،وبام يتعلق بارتفاع حدة املنافسة ،وكذلك
ارتفاع الرضائب والرسوم احلكومية األخرى ،التدخالت احلكومية ،والتغريات
التكنولوجية املتالحقة واملتسارعة والتقدم التكنولوجي.
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حينه يف شامل البالد والذي كان يعاين من قلة املوارد وارتكازها بشكل رئيس عىل
حتويالت املغرتبني واملساعدات اإلقليمية؛ التي انخفضت بشكل كبري بعد احلرب
اخلليجية الثانية ،كام ورثت الدولة واالقتصاد بعد الوحدة مشاكل االقتصاد
االشرتاكي السائد يف حينها يف جنوب البالد ،الذي كان يعتمد اعتامد ًا شبه كيل
عىل معونات الدول االشرتاكية خصوص ًا من االحتاد السوفييتي ،لكن بعد انتهاء
االحتاد السوفييتي وتفككه توقفت املساعدات للشطر اجلنويب من البالد يف حينه.
لذلك تركزت جهود احلكومة اليمنية يف بداية اإلصالح املرصيف خالل الفرتة منذ
الوحدة اليمنية املباركة يف عام 1990م وحتى عام 1994م عىل إعادة تنظيم اجلهاز
املرصيف املتمثل يف وحدات اجلهازين املرصفيني السابقني ،ثم بدأت بعد ذلك
وإىل ما قبل أحداث ثورات الربيع العريب عام 2011م( ((1مرحلة اإلصالح اهليكيل
للجهاز املرصيف ،وتأهيله للعمل يف ظل بيئة عمل تنافسية .حيث إنه وبعد جتاوز
اجلهاز املرصيف اليمني عوائق االندماج وتاليش اآلثار النامجة حينها جراء اختالف
النظاميني االقتصاديني؛ استطاع أن يتطور ويصبح نظام ًا مرصفي ًا متطور ًا قائ ًام عىل
قاعدة عريضة من البنوك جتاوز عددها ( )14بنك ًا وطني ًا ،كام أن هذا القطاع واجه
عدة مشاكل مفصلية وجوهرية لعل أمهها كان إفالس بنكني من البنوك العاملة
يف القطاع املرصيف اليمني ،مها البنك الوطني والبنك الصناعي وبعد ذلك وضع
يد البنك املركزي عليهام وقيامه بتصفيتهام(((1؛ والسبب الرئيس يف إفالس تلك
البنوك هو حجم الديون املتعثرة الكبرية التي منحتها تلك البنوك ومل تسرتدها
والتي كانت تفوق احلجم اآلمن من القروض املسموح بمنحه للعمالء من قبل
البنك حسب تعاميم وقوانني البنك املركزي ،وتلقى القطاع املرصيف بسبب ذلك
صدمة كبرية هزت من ثقة القطاع املرصيف ككل ،ومن مدى ثقة الناس بقدرة
البنك املركزي عىل القيام بدوره الرقايب عىل أكمل وجه.
( ((1حيث كانت اجلمهورية اليمنية أحد الدول العربية التي قامت فيها ثورات الربيع العريب آنذاك وألقت بتأثرياهتا عليه.
( ((1النخالين ،سعد .استخدام اختبارات اإلجهاد لقياس االستقرار املايل للبنوك اإلسالمية والتجارية يف اليمن -.دراسة تطبيقية -قدمت الرسالة
استكامالً ملتطلبات احلصول عىل درجة املاجستري يف إدارة األعامل ،كلية العلوم اإلدارية ،جامعة ذمار ،اليمن ،2017،ص.143
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تحليل القروض والتمويالت المصنفة ،وأهميتها بالنسبة إلى إجمالي تلك التمويالت:
اجلدول رقم ( )2حتليل إلمجايل التمويالت والقروض (التسهيالت) املصنفة

البن حكةةب اعام ن ت نانف البن املركزيم تالمى المطا املصةةر ةكةةبب ذل صةةدم كبرين هزت من هم المطا

اليمني
اليمني) تج.،
الريالعلى هكما
بماليني الر ايب
(املبالغالم ام ةدترر
كزي على
املرصيف املر
القطاع ةمدرن البن
املصر ك ام تمن مدىيفهم الناق
الفرتة

التسهيالت
املصنفةتالمرتض التكه ت) املصنف
التمنج ت
إمجايلل ا إلمجا
اجلدتل ر ن )2
78,895
يف القطاع املرصيف
الفرتن
16,449
2012 740 20112010
مقدار التغيري
البنند
%20.7
%0.9
التغيري
نسبة
إمجا التكه ت املصنف المطا املصر
96,083
79,635 78,895
مقارنة
املصنفة
للتسهيالت
النسبي
التغ ري
الوزنممدار
16,449
740
% 26.0
% 22.0
% 18.0
إىل إمجايل التسهيالت باستثناء التسهيالت
نكب التغ ري
%20.7
%0.9
احلكومية
النز النك للتكه ت املصنف ممارن إىل
%26.0
%
22.0
%
18.0
نم البنك املركزي لألعوام املالية ()2014 - 2010
تقارير
البيانات
املنشورةتيف احل
املاليةالتكه
ابستثناء
املصدر :ت
إمجا التكه

المطا املصر ال م

79,635

املصدر الب اجت املال املنشنرن

96,083

املبال مب جف الرايل ال م )

112,681

132,490

16,598
2013

19,809
2014
%17.6

%17.3

112,681

132,490

16,598

19,809

%25.0

% 22.0

%17.6

%17.3

%25.0

%22.0

امارجر البن املركزي لألعنام املال )2014 -2010

الشكل رقم ( )1حركة إمجايل القروض والتمويالت املصنفة يف القطاع املرصيف اليمني
الش ا ر ن  )1حرك إمجا المرتض تالتمنج ت املصنف

المطا املصر ال م

إمجايل القروض والتمويالت املصنفة يف القطاع املصريف اليمين
150,000.00
100,000.00
50,000.00

2014

2013

2011

2012

2010

0.00

اجمالي القروض والتمويالت المصنفة لدى البنوك التجارية واإلسالمية

املصدر :البيانات املالية املنشورة يف تقارير البنك املركزي لألعوام املالية (2010
)2014 -2010 )2014
لألعن-ام املال
املصدر الب اجت املال املنشنرن امارجر البن املركزي

خمتلف كةب
حمددن هلا ةن
التمويالت خمصةصةات
المرتض اليت جيب تضة
بالتسهيالت التمنج
ويقصدكةه ت املصةنف ال
تجمصةد ابلت
وضع
التيكةبجيب
والقروض
املصنفةت تتلك
19
( ((1ه،صة ة ة ةةدرر
هلاالري
االئتامينم ت
التصنيفة ةةن 1996
الدتري ر ن  )6لكة ة
خمتلفةشة ة ة ةةنر
مبنجب املن
هلا ل إن،
حمددة)م ح
االتماو هلا
التصة ة ة ةةن
بحسب
بنسب
خمصصات
حيثالبنإنه
( ((1التقرير السنوي للبنك املركزي اليمني ( ،)2013اإلدارة العامة للبحوث واإلحصاء ،WWW.centralbank.gov.ye ،ص.54

 )19التمرجر الكنني للبن املركزي ال م

)2013م اإلدارن العام
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والتمويالت املصنفة ،وأمهيتها
حتليل القروض
البنود

2013
2012
ابلنسبة إىل 2011
2010
التمويالت:
إمجايل تلك

2014
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بموجب املنشور الدوري رقم ( )6لسنة 1996م والذي أصدره البنك املركزي؛
تلتزم مجيع املصارف بالعمل عىل تصنيف االئتامن لدهيا والعمل عىل تكوين
املخصص الالزم لكل االئتامن املمنوح من قبلها سواء كان منتظ ًام أو غري منتظم(،((2
عىل النحو اآليت:
جدول رقم ( )3التصنيفات االئتامنية للتسهيالت ونسب املخصصات املحتجزة مقابلها
فرتة التأخري باأليام

30 - 0

90 - 31

180 - 91

365 - 181

 -366فام أكثر

التصنيف االئتامين

منتظم

حتت املراقبة

دون املستوى

مشكوك يف
حتصيلها

رديئة

Classifications

Normal

Under
watch

Substandard

Doubtful

Loss

نسبة املخصص

%2

%2

% 15

% 45

% 100

املصدر :من إعداد الباحث باالعتامد عىل منشورات وتعاميم داخلية مصدرة من البنك املركزي للبنوك العاملة

إن ارتفاع حجم التعثر املرصيف الذي يتعرض له القطاع املرصيف جراء عدم اسرتداد
جزء من التسهيالت املقدمة من تلك املصارف؛ هو ما يدفع تلك املصارف إىل
اإلحجام عن تقديم التمويالت املطلوبة لوحدات العجز من القطاع اخلاص
والتي يعول عليها يف حتريك الدورة االقتصادية وحتقيق التنمية االقتصادية
املنشودة ،ويدفع بتلك املصارف إىل استثامر أمواهلا يف استثامرات مضمونة إىل
حد ما – حتى ولو كانت ال تساهم يف التنمية االقتصادية للبالد -واملتمثلة يف
األصول احلكومية( :أذون خزانة ،صكوك إسالمية ،سندات حكومية) أو
األصول اخلارجية (االستثامرات األجنبية) حيث وصلت نسبة األموال املوجهة
هلذه االستثامرات إىل ما نسبته ( )% 63من إمجايل موجودات تلك املصارف(.((2
( ((2سامل ،رجوان .الدور الرقايب للبنك املركزي اليمني عىل أداء النظام املرصيف اليمني .جملة الدراسات العليا – جامعة النيلني ،2017 ،جملد  ،7عدد
 ،27ص  ،208-191ص .204
( ((2التقرير السنوي للبنك املركزي اليمني ( ،)2014اإلدارة العامة للبحوث واإلحصاء ،WWW.centralbank.gov.ye ،ص.55
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المبحث الثالث :الدراسة التطبيقية
تحليل بيانات الدراسة الميدانية للعينة البحثية األولى للتحقق من صحة

الفرضية األولى

إنه ولغرض التأكد من مدى صحة هذه الفرضية تم حتليل آراء وإجابات العينة
البحثية املختارة؛ حيث متثل جمتمع الدراسة البحثية يف كافة العاملني يف الوظائف
االئتامنية يف املصارف اإلسالمية اليمنية (صانعو السياسة االئتامنية ومتخذو القرار
االئتامين) واملتمثلني يف كافة موظفي االئتامن يف اإلدارات العامة وفروع العاصمة
صنعاء لدى مصارف العينة البحثية؛ وعليه فقد تم تصميم استبانة وحتكيمها
وتوزيعها يف منتصف العام 2019م ،عىل العينة البحثية املتمثلة يف  60موظف ًا لثالثة
من املصارف اإلسالمية اليمنية( :بنك التضامن ،بنك سبأ اإلسالمي ،بنك اليمن
والكويت اإلسالمي) وكان عدد املستجيبني  50فرد ًا بنسبة ( ،)% 83.3وهي
نسبة مرتفعة تدفعنا نحو قبول نتائج الدراسة وإمكانية تعــــميمها عىل جمتمع
الدراسة.
وعند حتليل إجابات أفراد العينة البحثية عن السؤال الرئيس يف االستبانة؛ والذي
بناء عليه سيتم الولوج إىل األسئلة التفصيلية األخرى التي ستوصلنا الستنتاج
مدى صحة فرضيتنا والتعرف عىل حجم الدور الذي يسهم به استخدام أحد تلك
النامذج يف احلد من التعثر لدى عمالء هذه املصارف؛ حيث وقد كان هذا السؤال
هو :هل يتم تطبيق أي ًا من نامذج التنبؤ بالفشل املايل لدى مرصفكم ،ويف حالة
استخدامكم يرجى ذكر اسم النموذج ا ُملطبق؟ لكن كانت إجابات مجيع أفراد
العينة البحثية وبدون استثناء بأنه ال يتم تطبيق أي من نامذج التنبؤ بالفشل املايل
عند إجراء الدراسات االئتامنية لعمالء التسهيالت االئتامنية؛ وبناء عىل ما سبق
103
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الفرضية األولى :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني استخدام نامذج التنبؤ
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استنتاجه من اإلجابات القاطعة للعينة البحثية؛ نستطيع أن نقول بأن الفرضية
األوىل القائلة( :توجد عالقة ذات داللة احصائية بني استخدام نامذج التنبؤ
بالفشل املايل وخفض حجم التعثر املرصيف) مل يتم التحقق من صحتها؛ حيث إنه
ال تقوم املصارف اليمنية باستخدام أي من نامذج التنبؤ بالفشل املايل عند إجراء
الدراسات االئتامنية لعمالء التمويالت .وما سبق استنتاجه يدفعنا إىل استعراض
نتائج حتليل العينة البحثية الثانية للتعرف عىل مدى مقدرة هذه النامذج إذا ما تم
تطبيقها عىل كشف التعثر لدى العمالء بفرتة كافية قبل حدوثه.

تحليل بيانات الدراسة التطبيقية للعينة البحثية الثانية للتحقق من صحة
الفرضية الثانية
الفرضية الثانية :تكشف نامذج التنبؤ بالفشل املايل املطبقة عىل البيانات املالية
لعمالء املصارف اإلسالمية اليمنية عن التعثر املرصيف قبل حدوثه الختبار هذه
الفرضية والتأكد من مقدرة نامذج التنبؤ بالفشل املايل عىل كشف الفشل املايل
والتعثر املرصيف قبل حدوثه؛ سنقوم بتحليل املؤرشات املالية املستخرجة من
البيانات املالية لعمالء العينة البحثية ،وسنويل املنشآت املتعثرة اهتامم ًا أكرب كوهنا
حمل البحث والتحليل ،لغرض اثبات صحة أو عدم صحة الفرضية البحثية؛
لذلك تم اختيار املنشآت الصناعية والتجارية التي تعثرت وتم تطبيق نموذج
( )Z-scoreعىل بياناهتا املالية قبل سنة واحدة من التعثر وقبل سنتني أيض ًا من
التعثر؛ وذلك ملقارنة نتائج تطبيق نموذج التنبؤ بالفشل املايل والتعثر املرصيف
مع التصنيف والواقع الفعيل لتلك املنشآت يف املصارف التي منحتها السقوف
االئتامنية.

ً
أوال :منهجية الدراسة:

مجتمع الدراسة :يتكون جمتمع الدراسة والبحث من عمالء التمويالت لدى
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املصارف اإلسالمية اليمنية.
عينة الدراسة :شملت عينة البحث القوائم املالية لعدد ( )30من عمالء التمويالت
لدى املصارف اإلسالمية –حتت الدراسة -املبينة يف املقدمة.
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تحديد معيار الفشل المالي لمنشآت العينة البحثية :كون الدراسة التي بني
أيدينا هتدف إىل تصميم نموذج للتنبؤ بالفشل املايل للمنشآت طالبة التسهيالت
االئتامنية لدى املصارف اإلسالمية اليمنية لغرض ترشيد القرارات االئتامنية لدى
تلك املصارف وبالتايل ختفيض حجم التعثر املرصيف؛ فإنه سيتم اعتامد معيار
التوقف عن سداد االلتزامات لفرتة طويلة كمعيار للفشل املايل للمنشأة وتعثرها
املرصيف ،ذلك حسب ما هو معمول به يف املصارف اليمنية عموم ًا ويقره ويعتمده
البنك املركزي اليمني؛ ذلك بأن يتم تصنيف العميل لدى املرصف بأنه متعثر يف
حال بلغ عمر املديونية املستحقة عىل العميل للمرصف فرتة تزيد عن سنة واحدة
( )356يوم ًا.
ً
ثانيا :اختبار مدى قدرة نموذج ( )Z-scoreعىل التنبؤ بالفشل املايل والتعثر
املرصيف ملنشآت العينة البحثية املتعثرة قبل سنة واحدة من حدوث التعثر الفعيل
لتلك املنشآت:
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جدول رقم ( )4يوضح قيمة ( )Z-scoreللعام  2014ملنشآت األعامل املتعثرة ،مقارنة
بحالة التصنيف الفعيل هلا
م

املنشأة

حالة التصنيف
الفعيل

z-score

حالة التصنيف

1

الرشكة ع 1

متعثر

2.03

يصعب إعطاء قرار

-

2

الرشكة د 2

متعثر

3.68

غري متعثر

خطأ

3

مؤسسة س 4

متعثر

2.74

يصعب إعطاء قرار

-

4

مؤسسة ح 6

متعثر

5.51

غري متعثر

خطأ

5

مؤسسة س 7

متعثر

9.68

غري متعثر

خطأ

6

مؤسسة ز 8

متعثر

3.67

غري متعثر

خطأ

7

رشكة ج 9

متعثر

5.39

غري متعثر

خطأ

8

مؤسسة م 11

متعثر

4.97

غري متعثر

خطأ

9

مؤسسة هـ 15

متعثر

10.98

غري متعثر

خطأ

10

مؤسسة م 16

متعثر

7.16

غري متعثر

خطأ

11

مؤسسة ي 18

متعثر

5.79

غري متعثر

خطأ

12

مؤسسة ح 20

متعثر

12.74

غري متعثر

خطأ

13

رشكة ز 23

متعثر

-2.57

متعثر

صحيح

14

مؤسسة ز 25

متعثر

9.45

غري متعثر

خطأ

15

رشكة ز 29

متعثر

9.68

غري متعثر

خطأ

حسب نموذج Z

صحة التنبؤ

من النتائج والبيانات التي تظهر لنا يف اجلدول رقم ( )4أعاله يتضح أن عدد
( )15منشأة والاليت تعثرن فعلي ًا أي أن وضعهن وتصنيفهن الفعيل لدى املصارف
املانحة التسهيالت هلم هو متعثر ( ،)LOSSلكن وباملقابل أظهر نموذج ()Z-score
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جدول رقم ( )5يوضح قيمة ( )Z-scoreللعام  2013ملنشآت األعامل املتعثرة ،مقارنة بحالة التصنيف الفعيل هلا
حالة التصنيف
الفعيل

م

املنشأة

1

الرشكة ع 1

متعثر

3

مؤسسة س 4

متعثر

5

مؤسسة س 7

متعثر

7

رشكة ج 9

متعثر

9

مؤسسة هـ 15

متعثر

مؤسسة ي 18

متعثر

13

رشكة ز 23

متعثر

15

رشكة ز 29

2

الرشكة د 2

4

مؤسسة ح 6

6

مؤسسة ز 8

8

مؤسسة م 11

10

مؤسسة م 16

12

مؤسسة ح 20

14

مؤسسة ز 25

11

متعثر
متعثر

متعثر

متعثر

متعثر

متعثر

متعثر

متعثر
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z-score

حالة التصنيف حسب
نموذج Z

4.12

غري متعثر

12.90

غري متعثر

5.26

غري متعثر

2.54

يصعب إعطاء قرار

3.95

غري متعثر

8.47

غري متعثر

20.99

غري متعثر

6.63

غري متعثر

8.72

غري متعثر

4.47

غري متعثر

7.97

غري متعثر

31.81

غري متعثر

9.65

غري متعثر

6.59

غري متعثر

5.80

غري متعثر

صحة التنبؤ
-

خطأ
خطأ
خطأ
خطأ
خطأ
خطأ
خطأ
خطأ
خطأ
خطأ
خطأ
خطأ
خطأ
خطأ
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أن عدد ( )12منشأة منها غري متعثرة وبنسبة خطأ بني احلالة الفعلية وخمرجات
النموذج املطبق بلغت  % 80ورشكتني يصعب إعطاء قرار بنسبة  % 13.3فيام
أظهر النموذج أن هناك حالة صحيحة وبنسبة  ،% 6.7وعليه نستطيع القول بأن
نموذج التامن واملعروف بنموذج ( )Z-scoreغري قادر عىل التنبؤ بالفشل املايل
لعمالء املصارف اليمنية قبل سنة من حدوث التعثر املرصيف.
ً
ثالثا :اختبار مدى قدرة نموذج ( )Z-scoreعلى التنبؤ بالفشل المالي والتعثر
المصرفي لمنشآت العينة البحثية المتعثرة قبل سنتين من حدوث التعثر الفعلي
لتلك المنشآت:
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وهنا أيض ًا تتأكد لدينا النتائج املستنتجة مسبق ًا حيث يتضح لنا أن نتائج تطبيق

نموذج ( )Z-scoreأظهرت أن عدد ( )14منشأة غري متعثرة وبنسبة خطأ بني
احلالة الفعلية ونتيجة النموذج املطبق بلغت  % 93ومنشأة واحدة يصعب إعطاء

قرار بخصوصها بام نسبته % 7؛ وعليه تؤكد لنا النتائج أعاله بأن نموذج آلتامن

واملعروف بنموذج ( )Z-scoreغري قادر عىل التنبؤ بالفشل املايل والتعثر املرصيف

لعمالء املصارف اإلسالمية اليمنية قبل سنتني من حدوث التعثر املرصيف .لذلك
وبناء عىل نتائج التحليل السابقة ونسبة اخلطأ الكبرية الناجتة عن التنبؤ ومقارنتها
بالواقع الفعيل سواء قبل سنة أو سنتني من حدوث التعثر املرصيف والفشل املايل
ملنشآت العينة البحثية يتم أيض ًا رفض الفرضية البحثية الثانية ،والتي تنص عىل

«أنه تكشف نامذج التنبؤ بالفشل املايل املطبقة عىل البيانات املالية لعمالء املصارف
اليمنية عن التعثر املرصيف قبل حدوثه».
ً
رابعا :بناء نموذج للتنبؤ بالتعثر المصرفي لعمالء المصارف اإلسالمية اليمنية:

إنه وكام تم طرحه يف مقدمة الدراسة وحتقيق ًا ملجموعة األهداف التي سعى الدارس

للوصول إليها؛ واملتمثلة يف حتديد مزيج النسب املالية املثىل والعمل عىل تصميم
نموذج للتنبؤ بالفشل املايل والتعثر املرصيف من واقع التحليل اإلحصائي للبيانات
املالية واملؤرشات املالية لعمالء العينة البحثية؛ بحيث يستطيع هذا النموذج

من التنبؤ بالفشل املايل والتعثر املرصيف لعمالء املصارف اإلسالمية اليمنية قبل
حدوثه بفرتة كافية وبدقة مقبولة توفر إمكانية االعتامد عىل نتائج هذا التنبؤ يف

ترشيد القرارات االئتامنية املتخذة .لذلك فإنه لغرض بناء هذا النموذج تم حتليل
البيانات املالية والنسب املالية املستخرجة من تلك البيانات املالية ولكافة عمالء

العينة البحثية سواء املنشآت املتعثرة منها أو غري املتعثرة والبالغ عددها ()30
منشأة،؛ حيث تم حتليل نتائج ( )19من النسب واملؤرشات املالية املستخرجة من

البيانات املالية لعينة العمالء ،وتم اختيار تلك النسب عىل أساس النسب املالية
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الشائع استخدامها والتي يسهل استخدامها وتتسم بالشمول ،وتغطي األربعة
اجلوانب الرئيسة يف التحليل املايل بالنسب املالية وهي (نسب السيولة ،نسب

النشاط ،نسب املديونية ،نسب الربحية) كام هي مبينة يف اجلدول رقم ( ،)6ولقد

تم استثناء نسب السوق من التحليل هنا لعدم وجود سوق مالية يف اليمن.

1

الرمز
R1

اسم النسبة املالية

م

2

R2

3

R3

نسبة السيولة الرسيعة

4

R4

نسبة السيولة النقدية

5

R5

معدل دوران إمجايل املوجودات

6

R6

معدل دوران املوجودات املتداولة

7

R7

معدل دوران املوجودات الثابتة

8

R8

معدل دوران الذمم املدينة

9

R9

معدل دوران الذمم الدائنة

10

R10

معدل دوران املخزون

11

R11

معدل دوران صايف رأس املال العامل

12

R12

13

R13

نسبة الديون إىل حقوق امللكية

14

R14

نسبة هيكل رأس املال

15

R15

نسبة تغطية األصول

16

R16

نسبة هامش الربح اإلمجايل

17

R17

نسبة هامش ربح النشاط

18

R18

نسبة هامش صايف الربح

معدل العائد عىل املوجودات

19

R19

معدل العائد عىل حقوق املالك

نسبة التداول

نسبة الديون إىل إمجايل املوجودات
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تم إدخال مؤرشات ونسب التحليل املايل املعتمدة للتحليل املشار إليها أعاله
بعدد ( )19نسبة مالية عىل برنامج SPSS؛ حيث تم استخدام التحليل التمييزي
اخلطي متعدد املتغريات( )Multiple Linear Discriminant Analysisبغرض
بناء النموذج املقرتح إلجياد أفضل عالقة خطية من املتغريات والتوصل إىل
املعادلة التمييزية للتنبؤ بتعثر منشآت األعامل .وكنتيجة إلدخال بيانات وقيم
النسب املالية املذكورة والتعريف باملنشآت املتعثرة وغري املتعثرة طبق ًا للمعيار
املعتمد مسبق ًا للتفريق بني املنشآت املتعثرة وغري املتعثرة؛ تبني لنا من خالل ذلك
ان أفضل النسب التي حتقق هذا الغرض ويمكن االعتامد عليها يف التنبؤ بالتعثر
املرصيف ملنشآت األعامل هي ( )4مؤرشات مالية فقط كام ييل:
		
1 .معدل دوران إمجايل املوجودات.

(نسبة نشاط)

2 .نسبة الديون إىل إمجايل املوجودات.

(نسبة مديونية)

			
4 .معدل دوران املخزون.

(نسبة نشاط)

		
3 .معدل العائد عىل املوجودات.

وبالتايل فإن النموذج املصمم يكون كالتايل:

( نسبة ربحية)

Z = - 1.575R4 + 0.075 R11+ 0.044R18 + 0.025R9

العالمة التمييزية = (معدل دوران إمجايل املوجودات ( + )- 575.1 Xنسبة الديون
إىل إمجايل املوجودات ( + (0.075 Xمعدل العائد عىل املوجودات + )0.044 X
(معدل دوران املخزون .)0.025 X

وطبق ًا لنتائج املعادلة التمييزية التي تم التوصل إليها واملكونة من النسب األربع
املذكورة أعاله يمكن التنبؤ بتعثر املنشآت من عدمه؛ فإذا كانت قيمة العالمة
التمييزية موجبه تصنف ضمن جمموعة املنشآت املتعثرة ،وإذا كانت قيمة العالمة
التمييزية سالبة تصنف ضمن جمموعة املنشآت غري املتعثرة.
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ً
خامسا :اختبار المقدرة التنبؤية للنموذج المصمم:
ً
أوال :اختبار المقدرة التنبؤية للنموذج قبل سنتين من حدوث التعثر المصرفي
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عند تطبيق النموذج ا ُملصمم عىل املؤرشات املالية املستخرجة من البيانات املالية
لعمالء العينة البحثية يف العام 2013م والذي يفصلنا بسنتني ماليتني عن حدوث
التعثر املرصيف؛ لغرض حتديد مدى دقة النموذج بالتنبؤ بالتعثر املرصيف قبل
حدوثه بفرتة كافية تتيح ملستخدمي هذا النموذج االستفادة من تلك املخرجات
يف اختاذ القرارات واملعاجلات املالئمة لتخفيف أو منع حدوث التعثر املرصيف؛
فإنه يتضح من بيانات اجلدول رقم ( ،)7أن هناك توافق ًا بنسبة  % 76.7بني نتائج
النموذج املقرتح وبني نتائج حالة التصنيف الفعيل لنفس املنشآت.
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جدول ( )7يوضح نتائج تطبيق النموذج ا ُملقرتح قبل سنتني من حدوث التعثر املرصيف
حالة التصنيف
حسب النموذج
املقرتح
متعثر

صحيح

غري متعثر

متعثر

خطأ

غري متعثر

متعثر

خطأ

متعثر

متعثر

صحيح

م

الرشكة

العالمة
التمييزية

حالة التصنيف
الفعيل

1

الرشكة ع 1

1.076

متعثر

3

مؤسسة م 3

0.529

2
4
5
6
7
8
9

الرشكة د 2

مؤسسة س 4
مؤسسة ح 6

0.128

مؤسسة س 7
رشكة ج 9

0.094

مؤسسة ز 8

10
12

الرشكة ع 12

14

الرشكة ع 14

13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

متعثر
متعثر

1.427

متعثر

-2.765

غري متعثر

غري متعثر

-3.556

غري متعثر

غري متعثر

صحيح

مؤسسة هـ 15
رشكة س 17

0.872

متعثر

غري متعثر
متعثر
متعثر

0.815

غري متعثر

متعثر

غري متعثر

غري متعثر

صحيح

متعثر

متعثر

صحيح

مؤسسة ح 20

-1.078

رشكة ح 22

1.346

غري متعثر

غري متعثر

غري متعثر

غري متعثر
غري متعثر

متعثر

- 0.014

غري متعثر

غري متعثر

- 0.123

غري متعثر

1.361

مؤسسة ز 25
مؤسسة خ 27

-1.080

رشكة ز 29

1.605

مؤسسة م 30

متعثر

متعثر

0.182

رشكة ت 28

متعثر

متعثر

0.062

غري متعثر
متعثر
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صحيح

خطأ

متعثر

2.413

متعثر

صحيح

غري متعثر

مؤسسة ي 18

2.327

غري متعثر

صحيح

متعثر

متعثر

0.887

متعثر

صحيح

خطأ

1.029

الرشكة ع 26

صحيح

صحيح

1.071

رشكة ف 24

متعثر

صحيح

-0.654

مؤسسة و 13

رشكة ز 23

متعثر

صحيح

غري متعثر

-0.594

مؤسسة د 21

متعثر

صحيح

غري متعثر

مؤسسة م 11

مؤسسة غ 19

متعثر

صحيح

صحيح

1.776

مؤسسة م 16

متعثر

2.533
0.902

رشكة س 10

11

0.588
0.490

مؤسسة ح 5

متعثر

متعثر

صحة التنبؤ

متعثر

صحيح
خطأ

صحيح
خطأ

صحيح
خطأ

غري متعثر

صحيح

متعثر

صحيح

غري متعثر

صحيح
صحيح
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ً
ثانيا :اختبار القدرة التنبؤية للنموذج قبل سنة من حدوث التعثر المصرفي:

مناقشة نتائج الفرضيات البحثية في ضوء نتائج الدراسات السابقة:
نتيجة الفرضية األولى :ال يتم تطبيق نامذج التنبؤ بالفشل املايل من قبل القائمني عىل
املصارف اإلسالمية اليمنية عند دراسة طلبات العمالء االئتامنية وال يتم االعتامد
عىل هذه النامذج كأساس الختاذ القرار االئتامين ،ذلك عىل الرغم من األمهية
الكبرية والدور الكبري لذلك يف ترشيد القرارات االئتامنية ،ولقد تقاطعت واتفقت
هذه النتيجة مع نتائج دراسات مماثلة قام هبا باحثون عرب يف دول عربية خمتلفة
لعل أمهها ما استنتجه الباحث الطويل( ((2يف دراسته التي نفذها عىل القائمني عىل
االئتامن يف املصارف التجارية يف غزة حيث كان من ضمن النتائج الرئيسة أن
تلك املصارف ال تستخدم نامذج التنبؤ بالتعثر املرصيف لدى العمالء عىل الرغم
من اجلدوى الكبرية لذلك يف ترشيد القرارات االئتامنية املتخذة وبالتايل ختفيض
احتاملية تعثر التسهيالت املمنوحة للعمالء ،وأيض ًا تتفق هذه النتيجة مع ما تم
( ((2الطويل ( .)2008مصدر سبق ذكره.
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أما عند تطبيق النموذج املقرتح عىل املؤرشات املالية املستخرجة من البيانات املالية
لعمالء العينة البحثية يف العام 2014م أي قبل سنة واحدة فقط من حدوث التعثر
املرصيف؛ لغرض حتديد مدى دقة النموذج بالتنبؤ بالتعثر املرصيف قبل حدوثه بفرتة
سنة مالية واحدة؛ فإنه يتضح لنا أن هناك توافق ًا بنسبة  % 80بني نتائج النموذج
املقرتح وبني نتائج حالة التصنيف الفعيل لنفس املنشآت.
بنا ًء عىل حجم التوافق الذي نتج لنا من خالل نتائج تطبيق النموذج املقرتح مع
التصنيف الفعيل لتلك املنشآت ،وبام أن النموذج ا ُملقرتح يتمتع بنسبة دقة يف التنبؤ
بالتعثر املرصيف بلغت  % 76,7قبل سنتني من التعثر ونسبة دقة بلغت  % 80قبل
سنة واحدة من التعثر املرصيف؛ عليه نستطيع القول بأنه يمكن اعتامد النموذج
الذي تم بناؤه كنموذج للتنبؤ بالتعثر املرصيف للمنشآت التجارية والصناعية
اليمنية.
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طرحه يف نتائج الدراسة التي قام هبا الباحثان العامر وقصريي( ((2حيث استنتجا
أن هذه النامذج تبنى عىل جمموعة من النسب املالية التي تشكل بمجموعها مؤرش ًا
يمكن من االسرتشاد به للتعرف عىل حاالت التعثر املستقبيل وبالرغم من ذلك ال
يتم استخدام هذه النامذج يف البيئة السورية.
نتيجة الفرضية الثانية :إنه عىل الرغم من اجلدوى الكبرية الستخدام نامذج التنبؤ
بالفشل املايل وتطبيقها يف معظم دول العامل ،فإنه عند تطبيقها عىل عينة الدراسة
من عمالء التسهيالت االئتامنية لدى املصارف اإلسالمية اليمنية مل نتمكن من
كشف التعثر لدى تلك املنشآت كام مل يتمكن النموذج ا ُملطبق من التمييز بني
املنشآت الفاشلة والناجحة ،وهذه النتيجة تتعارض بشكل كبري مع الكثري من
الدراسات واألبحاث التي متت يف هذا املجال لغرض تصميم نامذج ُيمكن من
خالل تطبيقها الكشف املبكر عن التعثر املرصيف للعمالء قبل حدوثه وبنسب دقة
عالية لتلك التنبؤات ،حيث برهن عىل ذلك الباحث آلتامن يف دراسته املشهورة
والتي كان من خمرجاهتا الرئيسة نموذج ( )Z-scoreاملعروف واملطبق عاملي ًا(،((2
وكذلك احلال بالنسبة ملعظم النامذج التي تم تصميمها بعد نموذج الباحث آلتامن
حيث اعتمد كثري من هؤالء الباحثني عىل األساس العلمي واآللية التي صمم هبا
آلتامن نموذجه مثل ما قامت به ( ((2()Shirataوغريها الكثري من الباحثني العرب
واألجانب ،عىل الصعيد اآلخر فقد تعارضت نتائج هذه الدراسة مع كثري من
دراسات الباحثني العرب التي أثبتت نتائج دراساهتم تلك مدى جدوى تطبيق
نموذج آلتامن يف تقييم املنشآت ومدى مسامهة ذلك يف ترشيد القرارات االئتامنية
(((2
املتخذة ،ويظهر ذلك لنا جلي ًا يف الدراسة التي أجراها الباحث فخاري ()2018
الذي توصل إىل أن نتائج تطبيق نموذج ( )Z-scoreكانت عىل درجة كبرية من
( ((2العامر وقصريي .)2015( .مصدر سبق ذكره.

(24) (Altman, E. (1968). Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. The Journal of Finance, Vol.
23, No. 4,p:589609-.
(25) Shirata. (2002). C.Y. Financial Ratios as Predictors of Bankruptcy in Japan: An Empirical Research. Practical Research, Tsukuba College
of Technology, Tsukuba, Japan.

( ((2فخاري ( .)2018مصدر سبق ذكره.
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( ((2رمو والوتار ( .)2010مصدر سبق ذكره.
( ((2فليفل ،عيل ( .)2012استخدام أنموذج  Z-scoreللتنبؤ بإفالس منظامت األعامل_ .دراسة مقارنة_ بحث مقدم إىل جملس كلية اإلدارة
واالقتصاد لنيل درجة املاجستري يف علوم إدارة األعامل ،جامعة الكوفة ،العراق.
( ((2الغصني.)2004( .مصدر سبق ذكره.
(((3غرايبة ،فوزي؛ ويعقوب ،وريام .استخدام النسب املالية للتنبؤ بتعثر الرشكات املسامهة العامة الصناعية يف األردن .جملة الدراسات،1987 ،
املجلد  ،14العدد .8
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الدقة ومقاربة للوضع احلقيقي لتلك املنشآت ،أيض ًا ما توصل إليه الباحثان رمو
والوتار( ((2حيث قاما بتطبيق النموذج عىل عينة من الرشكات العراقية وتوصال
إىل نتيجة رئيسة مفادها دقة نموذج آلتامن يف التنبؤ بالفشل املايل للرشكات ،كذلك
ما توصلت إليه الدراسة التي قام هبا الباحث فليفل( ((2من أن نموذج ()Z-score
نموذج متميز للتنبؤ؛ حيث يعطي نتائج عالية الدقة يف احتامل إفالس الرشكات.
يف الوقت الذي استنتجت فيه كثري من التجارب والدراسات مدى جدوى تطبيق
هذا النموذج ومقدرته يف التنبؤ بفشل املنشآت فإن هناك دراسات أخرى كانت
نتائجها تتقاطع وتتفق مع نتائج هذه الدراسة؛ حيث عمل بعض الباحثني -كام
هو احلال يف هذه الدراسة -عىل تصميم نامذج للتنبؤ بالتعثر املرصيف والفشل املايل
للمنشآت يتالءم مع طبيعة تلك املنشآت التي تم إجراء الدراسة العملية عليها
والقطاعات التي تنتمي إليها وكذلك بام يتالءم مع خصوصية اقتصاد الدولة
الذي تنتمي تلك املنشآت إليه؛ حيث توصلت الدراسة التي قامت هبا الباحثة
هال الغصني( ((2إىل جمموعة مالئمة من النسب املالية يمكن استخدامها للتنبؤ
بالتعثر لدى رشكات قطاع املقاوالت يف غزة ،كذلك ما قام به الباحثان غرايبة
ويعقوب( ((3يف دراستهام عىل عينة من الرشكات املدرجة يف سوق َعامن املايل؛
حيث توصل الباحثان إىل نموذج يتكون من ست نسب مالية يمكن استخدامه
للتنبؤ بفشل الرشكات.
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النتائج والتوصيات:
ً
أوال :النتائج:
توصل البحث إىل النتائج التالية:

1 .ال يتم استخدام نامذج التنبؤ الفشل املايل لغرض الكشف املبكر عن التعثر
املرصيف عند إعداد الدراسات االئتامنية يف املصارف اإلسالمية اليمنية ،رغم
أن القائمني عىل االئتامن يف تلك املصارف يدركون األمهية الكبرية لذلك؛
وقد يعود عدم استخدام تلك النامذج إىل عدة أسباب لعل أمهها – حسب آراء
أفراد العينة البحثية:
 .أعدم تبني ذلك من قبل اجلهات ذات العالقة (البنك املركزي،
جمالس إدارة تلك املصارف) ،حيث ال تُلزم تعاميم البنك املركزي
أو اللوائح الداخلية تلك املصارف باستخدام نامذج التنبؤ بالفشل
والتعثر املايل.
.بعدم توافر اخلربات الكافية لدهيم حول كيفية استخدامها.
.تعدم تلقي املوظفني املعنيني دورات عملية متخصصة يف كيفية
استخدامها.
2 .بالرغم مما يمتاز به نموذج التنبؤ بالفشل املايل املطبق ( )Z-Scoreاللتمآن
من القدرة العالية عىل التنبؤ بالفشل والتعثر املرصيف قبل حدوثه بفرتة كافية،
إال أنه عند تطبيقه عىل عينة من عمالء التسهيالت االئتامنية لدى املصارف
اإلسالمية اليمنية ،فإن النموذج مل يتمكن من التنبؤ بالتعثر املرصيف ملعظم
عمالء العينة البحثية؛ وقد يعزى ذلك إىل عدة أسباب ،أمهها:
 .أيغلب عىل معظم املنشآت التجارية والصناعية اليمنية كوهنا
مؤسسات فردية وليست رشكات ،فمث ً
ال فيام يتعلق بالعينة البحثية
فلقد بلغت نسبة املؤسسات الفردية  % 63بعدد ( )19مؤسسة ،مقابل
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ما نسبته  % 37بعدد ( )11رشكة ومنحرصة بشكل الرشكات ذات

املسئولية املحدودة ،وال يوجد ضمن العينة البحثية رشكات مسامهة
عامة أو خاصة مفتوحة أو مقفلة؛ لكننا نرى أن كافة نامذج التنبؤ

وتقوم بنرش بياناهتا املالية وتلتزم بكافة املعايري والقواعد املحاسبية؛
ما يعني لنا توافر قدر معقول ومطلوب من املوثوقية وإمكانية
االعتامد عىل نتائج تطبيق هذه النامذج عىل تلك املنشآت.

.بالبيانات املالية غري الصحيحة التي يقدمها العمالء طالبو التسهيالت
االئتامنية ،حيث يتم التالعب هبا لغرض حتسني الوضع املايل للعميل

أمام املرصف لغرض احلصول عىل التسهيل ،ما يعني لنا عدم دقة
خمرجات النموذج املطبق عىل املؤرشات املالية املستخرجة من تلك

البيانات.

.تعدم تدقيق معظم البيانات املالية املقدمة من العمالء من قبل مدقق
حسابات خارجي معروف بدقته ومصداقيته.

3 .ال يوجد لدى املصارف اليمنية نظام إنذار مبكر للكشف أو التنبؤ بأية حالة
تعثر لدى العمالء قبل حدوثها.

4 .بناء عىل التحليل االحصائي لكافة املؤرشات املالية الشائع استخدامها
واملطبقة عىل العينة البحثية؛ تم تصميم نموذج للتنبؤ بالتعثر املرصيف من

واقع تلك املؤرشات املالية؛ ونستطيع القول بأنه يمكن االعتامد عليه يف التنبؤ

بالتعثر املرصيف لدى عمالء املصارف اإلسالمية اليمنية ،وهو كالتايل:
Z = -1.575R4 + 0.075R11 + 0.044R18 + 0.025R9

العالمة التمييزية = (معدل دوران إمجايل املوجودات ( + )-1.575 Xنسبة الديون
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التي تم تصميمها حتى اليوم تم تصميمها وجتريبها ويتم تطبيقها
حالي ًا عىل بيانات مالية لرشكات مسامهة مدرجة يف األسواق املالية
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إىل إمجايل املوجودات ( +) 0.075 Xمعدل العائد عىل املوجودات X
(معدل دوران املخزون X

ً
ثانيا :التوصيات:

.)0.025
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+ )0.044

بنا ًء عىل النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة ،فإن الدارس يويص بام ييل:
1 .أن ُيلزم البنك املركزي كل املصارف العاملة يف القطاع املرصيف اليمني
باستخدام إجيايب وفعال لنامذج التنبؤ بالفشل املايل والتعثر املرصيف عند دراسة
الطلبات االئتامنية للعمالء طالبي التمويالت ،كأساس للتنبؤ باحتامل وقوع
التعثر املرصيف قبل حدوثه.
2 .اعتامد نموذج التنبؤ بالفشل املايل املقرتح يف الدراسة وتطبيقه عند تقييم
الوضع االئتامين للعمالء؛ ملا يتمتع به من مستوى مقبول من الدقة يف التنبؤ
بالتعثر املرصيف قبل حدوثه بفرتة كافية ليتمكن املرصف أو اجلهات األخرى
ذات العالقة من اختاذ الالزم.
3 .جيب أن يقوم كل مرصف بتصميم وتطوير نظام إنذار مبكر خاص به للكشف
أو التنبؤ بأية حالة تعثر لدى العمالء قبل حدوثها بفرتة كافية؛ بناء عىل اعتامد
جمموعة نسب ومؤرشات مالية وغري مالية يرى املرصف ومن واقع خربته
الرتاكمية جدواها يف كشف تلك احلاالت؛ وأن يكون هذا النظام مرتبط ًا
بالنظام اآليل للمرصف.
4 .إقامة دورات تدريبية للموظفني املعنيني باالئتامن لدى مراكز مهنية متخصصة
يف جمال التنبؤ بالتعثر املرصيف باستخدام نامذج التنبؤ بالفشل املايل.
5 .عدم قبول أية بيانات مالية من العمالء طالبي التمويالت مامل تكن مدققة من
قبل مراجع خارجي معروف ويشهد له يف كفاءته ومصداقيته.
6 .جيب عىل كافة املصارف اليمنية ممثلة بجمعية البنوك اليمنية أن تقوم بتأسيس
مؤسسة فاعلة للتأمني عىل االئتامن ،وهنا جيدر بنا اإلشادة باخلطوة اإلجيابية
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التي متت يف هذا اجلانب من قبل مؤسسات التمويل الصغري واألصغر؛
حيث تم إنشاء برنامج ضامن للتأمني التكافيل عىل التمويالت الصغرية
واألصغر ،والتزمت تلك املؤسسات واملصارف بموجب ذلك بالتأمني لدى
«برنامج ضامن» عن أية متويالت تقدمها وبحد أقىص كقيمة للتمويل مبلغ
 10,000,000ريال يمني.
7 .تفعيل دور مركزية املخاطر والتزام املصارف بتحديث بيانات التزامات
العمالء بشكل دوري وتصنيف تلك املديونيات بحسب األداء الفعيل
للعمالء؛ حيث لوحظ قيام بعض املصارف باالكتفاء بتحديث التزامات
العمالء دون القيام بتحديث التصنيف االئتامين لتلك املديونيات بحسب
األداء الفعيل للعمالء ومدة التأخري الفعلية هلم؛ حيث يؤدي ذلك إىل عدم
التقييم الفعيل والصحيح ألداء العميل ومدى التزامه بالسداد ما يؤثر سلب ًا
يف القرار االئتامين الذي سيتخذه املرصف بخصوص رشوط املوافقة عىل منح
العميل التمويل من عدمه.

أبريل  2021م ـ دولة قطــر

العدد ()15

المصادر والمراجع
المراجع العربية:

1 .البخيتي ،أمحد .التسهيالت االئتامنية املتعثرة يف البنوك اإلسالمية اليمنية.
_دراسة حالة بنك سبأ اإلسالمي_ بحث مقدم الستكامل متطلبات مادة
مرشوع البحث يف اإلدارة املالية ،األكاديمية العربية للعلوم املالية واملرصفية،
صنعاء ،اليمن.2013 ،
2 .البنك املركزي اليمني ،التقرير السنوي للبنك املركزي اليمني للسنوات
املالية ( ،)2015-2010اإلدارة العامة للبحوث واإلحصاءwww. ،
.

.

.
.
.

.centralbank.gov.ye

3احلبيطي ،قاسم .استخدام نامذج التحليل املايل يف اختبار فرض االستمرار
املحاسبي للمنشآت طالبة االقرتاض من املصارف – حالة دراسية  ،-جملة
تنمية الرافدين ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة املوصل ،العراق،2001 ،
املجلد  ،23العدد .64
4احلمريي ،أمني .ضوابط وحمددات منح االئتامن يف املصارف اإلسالمية
اليمنية_ .دراسة حالة بنك سبأ اإلسالمي_ بحث مقدم الستكامل
متطلبات مادة مرشوع البحث يف اإلدارة املالية ،األكاديمية العربية للعلوم
املالية واملرصفية ،صنعاء ،اليمن.2013 ،
5أرشيد ،عبداملعطي؛ وجودة ،حمفوظ .إدارة االئتامن ، .عامن ،دار وائل
للطباعة والنرش ،ط.1999 ،1
6رضوان العامر وحسني قصريي .دراسة مقارنة لنامذج التنبؤ بالفشل
املايل .جملة جامعة ترشين للبحوث والدراسات العلمية ،سلسلة العلوم
االقتصادية والقانونية ،2015 ،املجلد  ،37العدد  ،5ص .146-127
7رمو ،وحيد؛ والوتار ،سيف .استخدام أساليب املايل يف التنبؤ بفشل
الرشكات املسامهة الصناعية_.دراسة عىل عينة من الرشكات املسامهة
120

العدد ()15

أبريل  2021م ـ دولة قطــر

الصناعية املدرجة يف سوق العراق لألوراق املالية_ جملة تنمية الرافدين،

كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة املوصل ،2010 ،املجلد ،32العدد ،100ص

.29-9
8 .الزبيدي ،محزة محود .إدارة االئتامن املرصيف والتحليل االئتامين .عامن،
اليمني .جملة الدراسات العليا – جامعة النيلني ،السودان ،2017 ،جملد ،7
عدد  ،27ص .208-191

	10.الشيخ ،فهمي .التحليل املايل .رام اهلل ،فلسطني،

طhttps:// ،2008 ،1

smefinancial.files.wordpress.com/2009/05/financial-analysis1.pdf.

	11.الطويل ،عامر .مدى اعتامد املصارف عىل التحليل املايل للتنبؤ بالتعثر _
دراسة تطبيقية عىل املصارف التجارية الوطنية يف قطاع غزة _ بحث مقدم
استكامالً ملتطلبات احلصول عىل درجة املاجستري يف املحاسبة والتمويل،

كلية التجارة باجلامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطنيhttps://iugspace.، 2008 ،

iugaza.edu.ps/handle/20.500.12358/18451

	12.عامري ،سليم .دور تقييم األداء املايل يف التنبؤ بالفشل املايل للرشكات_ .
دراسة حالة عينة من الرشكات املدرجة يف سوق الكويت لألوراق املالية
خالل الفرتة ( ،)2012-2009مذكرة مقدمة الستكامل متطلبات نيل شهادة
املاجستري يف العلوم التجارية يف املالية الكمية ،قسم العلوم التجارية،
كلية العلوم االقتصادية والعوم التجارية وعلوم التسيري ،جامعة قاصدي
مرباح_ ورقلة_ اجلزائر،2015 ،

https;//dspace.univ-ouargla.dz/jspui/

bitstream/123456789/8494/1/Amari_salim.pdf.

	13.غرايبة ،فوزي؛ ويعقوب ،وريام .استخدام النسب املالية للتنبؤ بتعثر
الرشكات املسامهة العامة الصناعية يف األردن .جملة الدراسات،1987 ،
121

دور نامذج التنبؤ بالفشل املايل يف احلد
من التعثر يف املصارف اإلسالمية اليمنية

األردن ،الوراق للنرش والتوزيع.2002 ،
9 .سامل ،رجوان .الدور الرقايب للبنك املركزي اليمني عىل أداء النظام املرصيف

أبريل  2021م ـ دولة قطــر

العدد ()15

املجلد  ،14العدد .8
	14.الغصني ،هال  .استخدام النسب املالية للتنبؤ بتعثر الرشكات_ .دراسة
تطبيقية عىل قطاع املقاوالت يف قطاع غزة_ بحث مقدم استكامالً ملتطلبات
احلصول عىل درجة املاجستري يف إدارة األعامل ،كلية التجارة باجلامعة
اإلسالمية ،غزة ،فلسطني.2004 ،

	15.فخاري ،فاروق .دور نموذج  Z-scoreيف التنبؤ بالفشل املايل للمؤسسات
املقرتضة من البنوك التجارية العاملة يف اجلزائر .دراسة تطبيقية عىل عينة
من وكاالت البنوك التجارية لوالية املسيلة خالل الفرتة (،)2016-2015
جملة العلوم االقتصادية واإلدارية ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،

السودان ،2018 ،املجلد  ،2العدد  ،19ص .21-1
	16.الفرا ،عبدالشكور .أمهية القوائم املالية يف التنبؤ بالتعثر املايل للرشكات
املسامهة الصناعية السعودية لصناعة االسمنت .جملة الدراسات املالية
واملحاسبية واالدارية ،جامعة العريب بن املهيدي أم البواقي ،اجلزائر،2017،
املجلد  ،4العدد  ،7ص .767-743

	17.فليفل ،عيل .استخدام أنموذج  Z-scoreللتنبؤ بإفالس منظامت األعامل.
_دراسة مقارنة_ بحث مقدم إىل جملس كلية اإلدارة واالقتصاد لنيل درجة
املاجستري يف علوم إدارة األعامل ،جامعة الكوفة ،العراق.2012 ،
	18.النخالين ،سعد .استخدام اختبارات اإلجهاد لقياس االستقرار املايل
للبنوك اإلسالمية والتجارية يف اليمن -.دراسة تطبيقية -قدمت الرسالة
استكامالً ملتطلبات احلصول عىل درجة املاجستري يف إدارة األعامل ،كلية

العلوم اإلدارية ،جامعة ذمار ،اليمن.2017 ،
	19.يوسف ،كامل .التعثر املايل لعمالء البنوك األسباب والعالج .جملة كلية
االقتصاد العلمية ،كلية التجارة والدراسات االقتصادية واالجتامعية،
جامعة إفريقيا العاملية ،السودان العدد  ،3ص .2013 .116-77
122

 م ـ دولة قطــر2021 أبريل

)15( العدد

:المراجع اإلنجليزية
-

دور نامذج التنبؤ بالفشل املايل يف احلد
من التعثر يف املصارف اإلسالمية اليمنية

-

Altman, E. Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction
of Corporate Bankruptcy. The Journal of Finance, 1968, Vol. 23, No.
4,p:589-609
Shirata. C.Y. Financial Ratios as Predictors of Bankruptcy in Japan:
An Empirical Research. Practical Research, Tsukuba College of
Technology, Tsukuba, Japan, 2002.

Translation of Arabic References
1. Al-Bakhiti, Ahmed. Al-Tas’heelat Al-Eitemaniyyah Al-Mut’assirah Fi
Al-Bunook Al-Islamiyah Al-Yamaniyyah - Case Study of Saba Islamic
Bank - Research presented to complete the requirements of the research
project subject in Financial Management, Arab Academy for Banking
and Financial Sciences, Sanaa, Yemen, 2013.
2. Central Bank of Yemen, Annual Report of the Central Bank of Yemen
for the fiscal years (2010-2015), Research and Statistics General
Department, www.centralbank.gov.ye.
3. Al-Hubayti, Qasim. Istekhdam Namazij Al-Tahlil Al-Maali Fi Ikhtibaar
Farz Al-istimraar Al-Muhasabi Talibath Al-Iqtiraz Min Al-Masarif - a
case study -, Al-Rafidin Development Journal, College of Administration
and Economics, University of Mosul, Iraq, 2001, Volume 23, Issue 64.
4. Al-Himyari, Amin. Dhawabit wa Muhaddidaat Minh Al-I’etimaan fi
Al-Masarif Al-Islamiyyah Al-Yamaniyyah - Case Study of Saba Islamic
Bank - Research presented to complete the requirements of the research
project subject in Financial Management, Arab Academy for Banking
and Financial Sciences, Sanaa, Yemen, 2013.
5. Arsheed, Abdul Mu’ati; and Jouda Mahfooz. Idarath Al-ietimaan.
Amman, Dar Wael for Printing and Publishing, 1st Edition, 1999.
6. Ridwan Al-Ammar and Hussein Qusairi. Dirasah Muqarinah Li Namazij
Al-Tanabbu’ bi Al-Fashl Al-Maali. Tishreen University Journal for
Research and Scientific Studies, Economic and Legal Sciences Series,
123

)15( العدد

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

 م ـ دولة قطــر2021 أبريل

2015, Volume 37, Issue 5, pp. 127-146.
Romo, Waheed; and Al-Witaar, Sayf. Istikhdaam Asaalib Al-Maali
fi Al-Tanabbu’ Bi Fashl Al-Sharikaat Al-Musahimah Al-Sana’iyah
- A study for sample of industrial joint-stock companies listed in the
Iraq Stock Exchange _ Al-Rafidin Development Journal, College of
Administration and Economics, University of Mosul, 2010, Volume 32,
Issue 100, pp. 9-29.
Al-Zubaidi, Hamza Hammoud. Idarath Al-I’etimaan Al-Masrafi wa
Al-Tahlil Al-I’etimaani. Amman, Jordan, Warraq Publishing and
Distribution, 2002.
Salem, Rajwan. Al-Dour Al-Raqabi Li Al-Bank Al-Markazi Al-Yemeni
‘Ala Adain Nizam Al-Masrafi. Journal of Postgraduate Studies - Neelain
University, Sudan, 2017, Volume 7, Number 27, pp. 191-208.
Al-Sheikh, Fahmy. Al-Tahlil Al-Maali, Ramallah, Palestine, 1st Edition,
2008,
https://smefinancial.files.wordpress.com/2009/05/financialanalysis1.pdf.
Al-Taweel, Ammar. Mada I’etimaad Al-Masarif ‘Ala Al-Tahleel AlMaali Li Al-Tanabbu’ bi Al-Ta’ththur- research presented to complete
the requirements for obtaining a master’s degree in accounting and
finance, Faculty of Commerce at the Islamic University, Gaza, Palestine,
2008, https: //iugspace.iugaza.edu .ps / handle / 20.500.12358 / 18451
Ammari, Salim. Dour Taqyeem Al-Ada Al-Maali fi Al-Tanabbu’ bi AlFashl Al-Maali Li Al-Sharikaat. _ A case study of a sample of companies
listed on the Kuwait Stock Exchange during the period (2009-2012),
a memorandum submitted to complete the requirements for obtaining
a master’s degree in commercial sciences in quantitative finance,
Department of Commercial Sciences, College of Economic Sciences
and Commercial Sciences and Management Sciences, Qasidi Merbah
University _ Ouargla_ Algeria , 2015, https; // dspace.univ-ouargla.dz/
jspui/bitstream/123456789/8494/1/Amari_salim.pdf.
Gharaibeh, Faouzi,Yaqub and Rima. Istikhdaam Al-Nisab Al-Maaliyah
Li Al-Tanabbu’ bi T’aththur Al-Sharikath Al-Musahimah Al-‘Aammah
Al-Sinaiyyah Fi Al-Urdun. Journal of Studies, 1987, Volume 14,
124

 م ـ دولة قطــر2021 أبريل

دور نامذج التنبؤ بالفشل املايل يف احلد
من التعثر يف املصارف اإلسالمية اليمنية

14.

15.

16.

17.

18.

19.

)15( العدد

Number 8.
Al-Ghusain, Hala. Istikhdaam Al-Nisab Al-Maaliyyah Li Al-Tanabbu’
Bi T’aththur Al-Sharikaat - An applied study on the contracting sector
in the Gaza Strip - a research presented to complete the requirements
for obtaining a master’s degree in business administration, Faculty of
Commerce at the Islamic University, Gaza, Palestine, 2004.
Fakhkhari, Farouk. Dour Namuzaj Z-score fi Al-Tanabbu’ Bi AlFashl Al-Maali Li Al-Muassasath Al-Muqtarizah Min Al-Bunook
Al-Tijariyyah Al-Aamilah Fi Al-Jazair. An applied study on a sample
of commercial bank agencies in the state of M’sila during the period
(2015-2016), Journal of Economic and Administrative Sciences, Sudan
University of Science and Technology, Sudan, 2018, Volume 2, Issue
19, pp. 1-21.
Al-Farra, Abdul Shakour Ahammiyath Al-Qawayim Al-Maliyyah fi AlTanabbu’ bi Al-T’aththur Al-Maali Li Al-Sharikaat Al-Musahimah AlSina’iyyah Al-S’audiyyah Li Sina’ath Al-Ismenth. Journal of Financial,
Accounting and Administrative Studies, University of Al-Arabi Ibn AlMahidi Oum El Bouaghi, Algeria, 2017, Volume 4, Issue 7, pp. 743767.
Fleifel, Ali. Istikhdam Unmuzaj Z-score Li Al-Tanabbu’ bi Iflas
Munadhdhamat Al-A’amaal. A Comparative Study_ Research
submitted to the Board of the College of Administration and Economics
for a Master’s Degree in Business Administration Sciences, University
of Kufa, Iraq, 2012.
Al-Nakhlani, Sa’ad. Istekhdaam Ikhtebaarath Al-Ijtihaad Li Qiyas
Al-Istiqraar Al-Maali.- An Empirical Study- The thesis provided
a completion of the requirements for obtaining a Master’s degree in
Business Administration, College of Administrative Sciences, Dhamar
University, Yemen, 2017
Yusef, Kamal. Al-Ta’aththur Al-Maali Li ‘Umala-il-Bunook Al-Asbaab
wa Al-Ilaaj, International University of Africa, Sudan, Issue 3, pp. 77116. 2013.

125

العدد ()15

أبريل  2021م ـ دولة قطــر

مدى مشروعية عقد التأمين الصحي
في الفقه اإلسالمي والقانون القطري

طالب دكتوراه بجامعة قطر  -دولة قطر
aziz.5535@hotmail.com

ّ
(سلم البحث للنشر في 2020/10 /17م ،واعتمد للنشر في 2020/ 11/24م)
https://doi.org/ 10.33001/M010420211582

ُ
الملخص:

ِ
ِ
ِ
َ
الناس
وأقبل
الصحي،
التأمني
املاضية إىل ترشي ِع
السنوات
قطر يف
ْ
ُ
ِّ
اجتهت دول ُة َ
ِ
ِ
عليه عىل ٍ
الدولة ،وملا
فأصبح يم ّث ُل قو ًة اقتصادي ًة يف
نحو أ ّدى إىل ارتفا ِع أرصدتِه،
َ
ِ
املستحدثة ،فقد ّات ِ
ِ
ِ
وتساءلت
األنظار إليه،
هت
العقود
الصحي من
التأمني
كان
ُ
ُ
ُّ
سات واألفراد عن مدى مرشوعيتِه .ونظرا لق ّل ِة ما كُتب ِ
فيه عىل ٍ
نحو
املؤس ُ
َ
ّ
ُ
ً
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ُم ٍّ
ِ
ومتييزه عن
توضيح مفهومه
بشكل عام ،واحلاجة إىل
ستقل عن التأمني الصحي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ليناقش املسأل َة من
البحث
أحكامه ،جاء هذا
وبيان
التأمينات،
عقود
غريه من
ِ
مرشوعية ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الفقهاء
التأمني الصحي عند
عقد
سؤال :ما مدى
اإلجابة عن
خالل
ِ
واألسئلة املتفر ِ
ِ
ِ
املنهج ِ
الوصفي
ني
باالعتامد عىل
عة عنه ،وذلك
القطري؟
والقانون
َ
ِّ
ِّ
ّ
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عرض ما يتع ّل ُق ِ
ِ
ِ
الصحي من املفاهي ِم واألحكا ِم .وقد
التأمني
بعقد
والتحلييل يف
ِّ
ِّ
الص ِ
ُ
مهها َّ
ُ
البحث
استعرضها
ور التي
توص َل
َ
مجيع ّ
أن َ
البحث إىل َ
ّ
نتائج لعل من أ ِّ
ِ
جائزةٌ؛ َّ
حيتاج إليها
الصحي يكون حم ُّله الرعاي َة الصحي َة التي
التأمني
ألن عقدَ
ُ
ِّ
اإلنسان ،والغرر يكون ً
ُ
ِ
الطبي.
العالج
قليل يف
ِّ

ُ

ُ

الكلمات الم ّ
فتاحية:
الصحي ،التأمني التعاوين ،التأمني االجتامعي،
التأمني
ُ
ُّ
ِ
التعهدُ بالعالج ،الرعاي ُة الصحية.
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The level of Shari’ah Compliance of Health Insurance
Contract in Islamic Jurisprudence and Qatari Law
Abdul Aziz Mohammed Al-Jabir
Student of PhD at Qatar University – State of Qatar

aziz.5535@hotmail.com

Abstract
مدى مرشوعية عقد التأمني الصحي
يف الفقه اإلسالمي والقانون القطري

During the past few years, the state of Qatar intended to introduce a special

legislation for the health insurance which stimulated the attention of people
towards it to entail a rise in its balance. Thereafter it has become a manifestation

to one of the economic powers in the state. Since the health insurance is counted
one among the contemporary contracts, the individuals as well as the entities
enquire about the level of its Shari’ah compliance. It is noted that, in general,

a smaller number of writings are dedicated to the topic of health insurance,

therefore a need is felt to describe its meaning and to separate it out from other

types of insurance contracts, similarly, to explain the related rulings therein.

This research study shall discuss the topic by responding to the question:
To what level the health insurance contract is Shari’ah compliant as per the

jurisprudents and Qatari law? And the subsequent questions. The questions will
be addressed by adopting the descriptive and analytic approaches to assess the
views and rulings regarding the health insurance. Among the crucial results

of the research, it is found that all types of health insurance which were the
subject of the research are permissible, since the health insurance is aimed at
human healthcare wherein the scope of uncertainty is very narrow.

Keywords: Health Insurance, Cooperative Insurance, Social Insurance,
Treatment Covenant, Healthcare.
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ّ
المقدمة:

ِ
ِ
ُ
أبدانم،
باملخاطر التي هتدّ ُدهم يف
الناس يف عاملِ اليو ِم حيا ًة حمفوف ًة
يعيش
ُ
ِ
ِ
ِ
َ
نفسه
احلركة
اإلنسان عن
كاألمراض املؤثرة التي يمك ُن أن تُقعدَ
والعمل ،فيجدُ َ
ِ
ِ
بحملها ،وهلذا َ
الصحي
التأمني
الناس بشدّ ٍة عىل نظا ِم
خماطر ينو ُء كاه ُله
أما َم
أقبل ُ
ِّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصحي
التأمني
قطر نظا َم
املرض
ملخاطر
دف ًعا
ِّ
أقرت دول ُة َ
والعجز ،وأمام هذا ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
السكان التي
صح ِة
الذي يعدُّ من
قطر الوطن ّية واملتمثلة يف ّ
الركائز األساس ّية لرؤية َ
الرئيسة ِ
ٍ
ٍ
لبناء ٍ
ِ
ِ
ِ
النحوَّ ،
فإن
ومزدهرة ،وعىل هذا
ناجحة
دولة
العوامل
هي إحدى
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
َ
املواطنني
مهم لضامن مت ّت ِع
َ
أمر ٌّ
احلصول عىل خدْ مات رعاية صحية عالية اجلودة هو ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
قطر
جيدة بام
بصح ٍة
ُ
ّ
يتوافق مع الرؤية الشاملة لالرتقاء بقطا ِع الرعاية الصحية يف َ
ِ
ِ
الوطني للتأمني الصحي يف
الربنامج
للصحة .فبدأ
ضمن اإلسرتاتيجية الوطنية
ُ
ّ
ُّ
ِ
دولة قطر مرحلتَه األوىل يف يوليو من عام 2013م ،والذي يلزم بتغطية التأمني
ٍ
شبكة
الصحي جلميع املواطنني القطريني ،ومن ُهم يف ُحكمهم ،وذلك من خالل
من مقدمي الرعاية الصحية يف القطا َعني العام واخلاص ،وشهدت املرحل ُة الثانية
من التأمني الصحي التي انطلقت يف أبريل من عام 2014م تغطي َة ِ
اخلدمات الصحية
َ
الدخول للمستشفى.
لكافة املواطنني واملواطنات ،سواء تضمنت أو مل تتضمن
ٍ
ٍ
جملس الوزراء يف ديسمرب 2015م
وعقب انتقادات شديدة للربنامج التأميني وافق ُ
ِ
عىل ِ
ِ
ِ
التأمني الصحي من خالل نظام «صحة»،
خدمات
العمل بنظام تقدي ِم
وقف
ِ
وإلغاء رشكة التأمني الوطنية للتأمني الصحي اململوكة للدولة ،وكل ما يتعلق
ِ
والسامح لرشكات التأمني اخلاصة بتقديم خدمات
بمسؤوليتها عن إدارة النظام،
(((
التغطية التأمينية بأنواعها.
وأكدت وزار ُة الصحة العامة َّ
مرشوع قانون التأمني الصحي اجلديد يتضمن
أن
َ
مجل ًة من املعايري واالشرتاطات التي تتسم بالرصامة واالنضباط تفاد ًيا للتجاوزات
التي طالت قانون التأمني القديم «صحة».
((( السعايدة ،وسام ،مرشوع قانون «التأمني الصحي» أمام دور االنعقاد املقبل للشورى (الدوحة :صحيفة لوسيل 24 ،أغسطس 2019م) ،تاريخ
االستعراض 21 :سبتمرب 2020م ،بواسطة.https://cutt.us/eoOz8 :
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ِ
ِ
ِ
تدخل يف ِ
ُ
وال خيفى َّ
الدولة
الواجب عىل
الرضوريات
باب
أن الرعاي َة الصحي َة
ِ
ِ
ِ
ِ
نصت عليه
وجودها
ضامن
توفريها والعمل عىل
وتطويرها وحتسينها ،وهو ما ّ
ُ
ِ
ِ
ِ
بشأن نظا ِم التأمنيِ
ِ
الفصل الثاين للقانون ر ْقم ( )7لسنة 2013
املاد ُة ر ْقم ( ) 2من
ِ
ُ
الصحي إلزام ًيا
التأمني
(يكون نظا ُم
نصت عىل:
الصحي
االجتامعي ،حيث ّ
ّ
ِّ
ِّ
القانون والالئحةِ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لضامن تقدي ِم اخلدمات الصحية األساسيةَ ،وف ًقا ألحكا ِم هذا
ِ
عىل ِ
ِ
ِ
كافة املواطنني القطريني ومواطني ِ
ِ
ِ
العربية
اخلليج
لدول
التعاون
جملس
دول
ِ
ِ
واملقيمني يف
املجلس
لتبني مسؤولي َة
الدولة والزائرين هلا) ،وجاءت املاد ُة ر ْقم (َ )5
ِ
ِ
التأمني
يتعلق بنظا ِم
للصحة( ،استُبدل الح ًقا بوزارة الصحة العامة) ،فيام
األعىل
ُّ
ِ
ً
ُ
الصحي،
التأمني
مسؤول عن نظا ِم
املجلس
(يكون
نصت عىل:
ُ
الصحي ،حيث ّ
ِّ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ُ
والصالحيات الالزم ُة
السلطات
وتكون له
وتطويره،
واإلرشاف عليه وتنظيمه
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ُ
املتعلقة بالتأمني
املعلومات
احلصول عىل مجي ِع
املسؤوليات ،بام يف ذلك
للقيا ِم هبذه
ِ
ِ
ِ
ِ
للمجلس بنا ًء عىل
املعلومات
املعنية توفري هذه
اجلهات
الصحي ،وعىل مجي ِع
ِّ
طلبه).
التأمني الصحي يف ِ
ِ
ِ
التسجيل فيه حتى
الناس عىل
دولة قطر ،أقبل
ونظرا إللزام ّي ِة
ُ
ِّ
ً
واملستشفيات هبم ،ما أ ّدى إىل ارتفا ِع أرصدتِه ارتفا ًعا
املؤسسات الطبي ُة
ضاقت
ُ
ُ
خيال ًيا ،فبلغ إمجا ُّيل خمصصات قطاع الصحة يف املوازنة العامة لسنة  2018ما
(((
يقارب  22.7مليار ريال ،والتي مت ّث ُل  % 11.2من إمجايل مرصوفات املوازنة.
ِ
ِ
التأمني ُ
الصحي من
التأمني
يمثل قو ًة اقتصادي ًة يف
فأصبح
الدولة ،وملا كان عقدُ
ُ
ِّ
ِ
ِ
سات واألفرا ُد عن
العقود املستحدثة ،فقد اجتهت
املؤس ُ
األنظار إليه ،وتساءلت ّ
ُ
ِ
الصحي بجمي ِع
التأمني
مدى مرشوع ّيته ،فكان من الالز ِم دراس ُة مدى مرشوع ّي ِة
ِّ
ِ
ِ
ِ
بالباحث إىل تت ّب ِع ما انتهت
املطبقة يف دولة قطر ،وهذا ما حدا
وصوره
أشكالِه
ُ
واملراكز البحثي ُة يف هذا
املجامع الفقهي ُة
واألبحاث التي قامت هبا
الدراسات
إليه
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
الشأن من ِ
والقانوين فيه.
الرشعي
التوصل إىل احلك ِم
أجل
ِّ
ّ
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ُ
أسباب اختيار الموضوع:

ترجع أسباب اختيار املوضوع إىل ِ
ِ
الصحي
التأمني
قلة ما كُتب يف موضو ِع
ُ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍّ
بالتأمني
املسائل املتعلقة
بشكل عام ،وحماولة مج ِع
التأمني
مستقل عن
كموضو ٍع
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
القارئ العود ُة إليها
لتسهل عىل
واحد
بحث
األبحاث يف
واملتناثرة يف
الصحي
ِ
تفاصيلها.
ومعرف ُة

ُ
إشكالية البحث:

ِ
املحوري اآليت :ما مدى مرشوعية عقد التأمني
السؤال
تتمثل إشكالي ُة البحث يف
ِّ
القطري؟ وتنبثق عن هذا السؤال األسئل ُة اآلتية:
الصحي عند الفقهاء والقانون
ّ
1 .ما مفهوم ِ
ِ
الصحي؟ وما أنوا ُعه؟
التأمني
عقد
ِّ
ُ
ِ
ِ
الصحي؟
والقانوين لعقد التأمني
الفقهي
التكييف
2 .ما
ُ
ِّ
ُّ
ُّ
ِ
الشخص مع املستشفى؟
حكم تعاقد
3 .ما
ُ
ِ
للتعه ِد بعالج املوظفني أو
املؤسسات مع املستشفيات
اتفاق
حكم
4 .ما
ُّ
ّ
ُ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
طوال ٍ
َ
والعمليات
بالدواء
حمدد ،مع االلتزا ِم
معينة ،لقا َء مبل ٍغ
فرتة
العم ِل
ّ
ونحوها؟
تأمني يف ِ
ِ
5 .ما حكم توس ِ
ِ
عقد العالج؟
رشكة
ط
ُ ّ

ُ
أهداف البحث:

1 .توضيح مفهو ِم ِ
ِ
الصحي ،وأنواعه.
التأمني
عقد
ُ
ّ
التكييف الفقهي والقانوين ِ
ِ
ِ
ُ 2.
الصحي.
التأمني
لعقد
بيان
ِّ
ِّ
ِّ
ِ
ُ 3.
الشخص مع املستشفى.
بيان حك ِم تعا ُقد
ِ
ُ 4.
للتعه ِد بعالج املوظفني أو
املؤسسات مع املستشفيات
ُّ
بيان حك ِم اتفاق ّ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
طوال ٍ
َ
والعمليات
بالدواء
حمدد ،مع االلتزا ِم
معينة ،لقا َء مبل ٍغ
فرتة
العم ِل
ّ
ونحوها.
تأمني يف ِ
ِ
ِ
ُ 5.
عقد العالج.
رشكة
بيان حكم توسط
132
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ُ
أهمية البحث:

توضيح مفهو ِم ِ
ِ
ِ
الصحي ومتييزه عن ِ
ِ
ِ
غريه من
التأمني
عقد
البحث يف
تتم ّثل أمهي ُة
ِ
ِ
ِ
ِ
أحكامه.
وبيان
التأمينات،
عقود

ُ
حدود البحث:

ِ
يتعلق ِ
ِ
ِ
الفقهاء والقانون
الصحي عند
التأمني
بعقد
موضوعي
هلذا
ُ
البحث حدٌّ
ِّ
ٌّ
القطري.

ُ
ُ
الدراسات السابقة:
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ِ
ضوء ِ
ٌ 1.
اإلسالمي»،
الفقه
الصحي وتطبيقاتُه املعارص ُة يف
«التأمني
بحث بعنوان:
ُ
ِّ
ُّ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
اإلسالمي يف
الفقه
البحث ملجم ِع
حممد املنياويَ ،قدَّ َم هذا
إعداد ا ُمل
من
ستشار ّ
ِ
ِ
ِِ
َ
َ
األو ِل
مباحث،
ثالثة
قس َمه إىل
تناول يف املبحث ّ
دورته الثالث َة عرشةَ ،وقد ّ
ِ
ِ
وبني ِ
ِ
الرعاية الصحية،
سائر أنوا ِع
بالتأمني
التعريف
َ
الصحي ،والتفرق َة بينَه َ
ِ
اخلصائص املميز َة ِ
عرض
لكل نو ٍع من أنوا ِع
أوضح يف دراستِه
ثم
التأمني ،ثم َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
التجاري
التأمني
حرمة
املجامع الفقه ّي ُة من
استقرت عليه
املبحث الثاين ملا
يف
ِّ
ُ
ّ
ِ
ُ
ُ
ُ
احلديث
الثالث فكان
املبحث
واالجتامعي ،أما
التعاوين
التأمني
ومرشوع ّي ِة
ِّ
ِّ
املشارطة عىل ِ
ِ
ِ
طبيعة ِ
ِ
ِ
الدراسات القانون ّي ِة
الربء يف
العالج وحك ِم
عقد
فيه عن
والفقه ّي ِة.
ِ
ِ
ٌ 2.
الصحية» ،من إعداد
البطاقات
الصحي واستخدا ُم
«التأمني
بحث بعنوان:
ُ
ُّ
ِ
ويقع بح ُث ُه يف مبح َث ِ
َ
ّ
األو ِل
ني،
حممد عيل التسخريي
تناول يف املبحث ّ
ُ
الشيخ ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
املبحث
وتفريعاتا ،وركَّز يف هذا
الصحية
والبطاقات
الصحي،
التأمني
حكم
ِّ
َ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
الصحي حيتوي
التأمني
نقاط
ثالث
عىل
رئيسة :النقطة األوىل :هل عقدُ
ِّ
ٍ
ِ
عىل َغ ٍ
رر ٍ
الصحي وطبيعته
التأمني
مفسد للعقد؟ والنقطة الثانية :عقد
كبري
ِّ
ٍ
ٍ
ٍ
حتت ِ
مؤسسة حكوم ّي ٍة .أما النقطة الثالثة
عامة أو
مؤسسة
إطار
التعاون ّيةَ ،
ِ
َ
ُ
ِ
حتدث
املبحث الثاين:
االجتامعي ،وأ ّما
واحلرج
الصحي
التأمني
فهي :مسأل ُة
ِّ
ِّ
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اشرتاط ِ
ِ
ِ
ِ
َ
املريض
يشرتط
املقابل ،وخالصتُه أن
الستحقاق
الربء
فيه عن حك ِم
ُ
ِ
ِ
ِ
التأمني ْ
الشخص
يستحق
يتحقق الرب ُء حتّى
أن
رشكة
معاجله أو حتّى عىل
عىل
َّ
َ
ُ
ُ
َ
يصح هذا
املعني ،فهل
املبلغ
أو الرشك ُة
الرشط؟ وإذا كان فاسدً ا فهل يفسدُ
َ
ُّ
ِ
دراسة ٍ
أمور:
العقدُ ؟ كام ذكر أن اشرتاط الربء الستحقاق املقابل متوقف عىل
األمر األول :قاعدة (املؤمنون عندَ رشوطِهم) ،واألمر الثاين :رضورة ِ
أخذ
ّ
الرشوط الالز ِم الوفاء هبا ،واألمر الثالث :افرتاض وجودِ
ِ
ِ
ِ
رشط القدرة يف
ِ
ِ
ِ
ِ
الرشوط
بعض
املسألة ،واألمر الرابع :احلديث عن
الرشط يف هذه
هذا
ِ
ذكرها الفقها ُء.
املشاهبة التي َ
ِ
ِ
ِ
ٌ 3.
حممد األمني
الربوفسور
إعداد
الصحي» من
«التأمني
بحث بعنوان:
ُ
الصديق ّ
ُّ
ِ
َ
تعريف
تناول فيه
األول:
مخسة
وقسم بحثه إىل
َ
عنارص :العنرص ّ
الرضيرّ ،
َ
ِ
ِ
ِ
حكم
وحكمها .والعنرص الثاين :تناول
الصحية
والبطاقات
الصحي
التأمني
َ
َ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
املواطنني طيل َة
بمعاجلة
للتعه ِد
املستشفيات
وبني
بني
َ
املؤسساتَ ،
االتفاق َ
ُّ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
والعمليات ونحوها .والعنرص الثالثَ :
تناول
بالدواء
معينة مع االلتزا ِم
فرتة
ِ
َ
تناول
الشخص واملستشفى ،والعنرص الرابع:
حكم ما لو كان العقدُ بني
َ
ِ
ٍ
بني املستفيدين،
توسطت رشك ُة تأمني جتاري ٌة أو تعاون ّي ٌة يف العالقة َ
حكم ما لو ّ
َ
اشرتاط الربءِ
ِ
ِ
ِ
َ
حكم
تناول
املتعهدة باملعاجلة .وأما العنرص اخلامس:
واجلهة
ّ
َ
ِ
ِ
املقابل.
الستحقاق
ِ
ِ
ٌ 4.
ويتلخص
الدكتور حممد اخل ّياط،
إعداد
الصحي» من
«التأمني
بحث بعنوان:
ُ
ُ
ُّ
ِ
ِ
نظر الرش ِع ويف ِ
الصح ِة يف ِ
َ
وحتدث عن
احلديث،
نظر العل ِم
أمهية
بح ُثه يف
ّ
ِ
ِ
الصحة العاملية (التي َ
الصحي
الضمري
متثل
الرشوط التي أكّدت عليها منظم ُة
َّ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
للعامل) من ِ
وجه ،أال وهي العدال ُة
أفضل
الصحة للجمي ِع عىل
ضامنة
أجل
العمل عىل ِ
ِ
ٍ
ِ
اتقاء ِّ
َ
خطر أو
كل
أمهية
تطرق إىل
ثم
واجلود ُة والكفاء ُة والوقاي ُةّ .
ِ
ٍ
ٍ
ِ
رارا من ِ
ٍ
ِ
ِّ
قدر
األموال
نقص يف
ممكنة أو
خسارة
كل
واألنفس والثمرات ،ف ً
ِ
ِ
اهللِ إىل ِ
ِ
ِ
اخلطر
التخفيف من مغ ّب ِة وقو ِع
العمل عىل
رضورة
قدر اهللِ ،وإىل
134
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ِ
ِ
ِ
وجلب
رب
املحتمل ،وذكر َ
بعض األمور التي يقدّ مها اإلسال ُم للتعاون عىل ال ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ختفيف ِ
املفاسد ،ثم َ
فكرة
انتقل إىل
ودرء
النكبات
آثار
والتعاون عىل
املناف ِع
ِ
ِ
املؤس ِ
ِ
ّفق فيها عد ٌد ٌ
الناس
قليل من
التأمينية التعاون ّي ِة
سات
الصغرية التي يت ُ
ّ
ِ
كل منهم مبل ًغا من ِ
ِ
يدفع ٌّ
ُ
التأمني ٌ
مبلغ
صندوق
جيتمع يف
بحيث
املال،
ُ
عىل أن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اخلطر به ،ثم َ
الصورة
انتقل إىل
نزول
بسبب
املعونة
حيتاج إىل
دفع منه إىل َمن
ُ
ُي ُ
ِ
ِ
َ
ُ
حاول
احلديث عنها ،ثم
التأمينية التي سبق
املؤسسات
يتم فيها إغنا ُء
التي ُّ
ٍ
ِ
لعدد من
الرشعي
احلكم
التمس
وأخريا
الصحي،
التأمني
تطبيق ذلك عىل
َ
َ
َّ
َ
ِّ
ً
ِ
الصور يف التأمني.
ِ
ٌ 5.
إعداد
الصحي واستخدا ُم البطاقات الصح ّية» من
«التأمني
بحث بعنوان:
ُ
ُّ
البحث مقسم ًة إىل ِ
ِ
ِ
حممد األلفي ،وقد َ
مطالب،
ستة
جعل ُخط َة
َ
الدكتور ّ
ِ
بالتأمني ،املطلب الثاين:
األول :التعريف
وذلك عىل النحو اآليت :املطلب ّ
االتفاق بني املؤس ِ
ِ
سات
وحكمها ،املطلب الثالث :حكم
البطاقات الصح ّية
ّ
ُ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
مقابل مبل ٍغ ٍ
َ
معني ،مع
معينة
لفرتة
املوظفني
بمعاجلة
للتعه ِد
املستشفيات
وبني
َ
ّ
ِ
ِ
والعمليات ونحوها ،املطلب الرابع :حكم ما لو َ
بالدواء
االلتزا ِم
كان العقدُ
ِ
توسطت رشك ُة
بني
الشخص وبني املستشفى .املطلب اخلامس :حكم ما لو ّ
ِ
واجلهة املتعه ِ
ِ
ِ
ٍ
باملعاجلة.
دة
العالقة بني املستفيدين
تأمني جتاري ٌة أو تعاون ّي ٌة يف
ّ
اشرتاط ِ
ِ
ِ
ِ
املقابل.
الستحقاق
الربء
املطلب السادس :حكم
مهم لكل من يدرس عقد التأمني
وهذه
ُ
الدراسات عىل أمهيتها وكوهنا مرج ًعا ً
الصحي إال أهنا اتسمت بالتوسع يف مناقشة مفردات املوضوع ،كام أهنا مل تركز
احلكم فيها ،هذا باإلضافة إىل خلوها من اجلانب القانوين،
عىل جتربة معينة لتبني
َ
لذلك ُ
ُ
الباحث عىل تقديم إضافة علمية تتم ّثل يف حترير مفهوم عقد التأمني
يعمل
الصحي ،ودراسة أحكامه يف السياق القطري من خالل التطبيق عىل ما ورد يف
الصحي لدولة قطر.
قانون التأمني
ّ
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منهج البحث:

ِ
املنهج ِ
ِ
عرض ما
والتحلييل يف
الوصفي
ني:
البحث االعتام َد عىل
اقتضت طبيع ُة
َ
ِّ
ِّ
يتعلق ِ
ِ
الصحي من املفاهي ِم واألحكام.
التأمني
بعقد
ُ
ِّ

ُ ّ ُ
ُ
ُ
ّ
التأمين
مفهوم
:
ل
المبحث األو
الصحي وأنواعه وشروط مقدمي الرعاية الصحية
ِ
ِ
ُ ّ ُ
ُ
ّ
التأمين
عقد
مفهوم
بيان
:
ل
المطلب األو
الصحي:
ِ
ِ
ِ
ِ

مركب من مضاف ومضاف إليه .وما كان كذلك فتعريفه
الصحي
عقدُ التأمني
ٌ
ّ
من حيث هو مركب إمجايل لقبي ،وباعتبار كل من مفرداته تفصييل .ولذلك يرشح
الباحث تعريفه من كل مفرداته عىل حدة ،ثم تعريفه باعتباره مرك ًبا.

ُ ّ ُ
ُ
العقد:
مفهوم
بيان
:
ل
الفرع األو
ِ
ِ

ِ
ِ
ٍ
ً
ُ
الربط ،والعهدُ ،
معان ،منها:
اللغة عىل
طلق العقدُ يف
تعريف
أول:
العقد لغ ًةُ :ي ُ
ُ
ِ
ُ
والعني
أطراف اليشء.
واجلمع بني
والضامن ،والتوكيدُ  ،واإللزا ُم ،واإلحكا ُم،
ُ
ُ
ٍ
ِ
أصل واحدٌ ُّ
والدال ٌ
ُ
الباب
فروع
ترجع
وثوق ،وإليه
يدل عىل شدٍّ وشدّ ِة
والقاف
ُ
ُ
ُ
َ
ك ُّلهاُ ،
ُ
الضامن ،والعهدُ ،
والبيع والعهدَ يعقدُ ه؛ أي شدَّ ه ،والعقدُ :
احلبل
يقالَ :ع َقدَ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
البناء ،ثم
وعقد
احلبل
كعقد
العقد يف األجسا ِم
استعامل
وأصل
واجلمع عقو ٌد.
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
استُعري لألشياء املعنوية كعقد البيعِ ،وعقد
اليمني ،ونحوها(((.

ِ
ِ
الفقهاء عىل معن َي ِ
ني:
مصطلح
يطلق
اصطالحاُ :
العقد عندَ
ثان ًيا :العقدُ
ُ
ً
كل التزا ٍم أو ترص ٍ
ِ
ف ُ
طلق عىل ِّ
حكم
ينشأ عنه
األول :مفهوم
العقد باملعنى العامُ :ي ُ
ّ
ٌ
ُّ
ِ
ِ
أكان بني طر َف ِ
ِ
ني كعقد البي ِع أم َ
رشعي ،سوا ٌء َ
كالنذر ،ومن ذلك ما
كان إلزام نفسه
ٌّ

((( ينظر :ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب (بريوت :دار صادر ،ط1414 ،3هـ1994 ،م) ،ج ،3ص .296الرازي ،أمحد بن فارس ،معجم
مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد السالم هارون (بريوت :دار الفكر ،ط1399 ،1ه1979 ،م) ج ،4ص .86الفريوز آبادي ،حممد بن يعقوب ،القاموس
املحيط ،حتقيق :حممد العرقسويس وآخرون (بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1426 ،8ه2005 ،م) ،ج ،1ص.893 ،300
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ِ
ٍ
ونكاح ،أو
الناس بينَهم من بي ٍع
اجلوزي (ت597:هـ)« :عقود
ذكره أبو الفرج ابن
ّ
نسان عىل ِ
اإل ِ
نذر أو ٍ
نفسه من ٍ
عقد ِ
يمني»(((.
ٍ
ِ
ارتباط بني طر َفني ِ ُمتواف َق ِ
ني
اخلاص ،وهو عبار ٌة عن
العقد باملعنى
الثاين :مفهو ُم
ِّ
عىل إيقا ِع ٍ
عرفه مجهور الفقهاء« :العقدُ :
حكم
ّب عليه
أمر يرتت ُ
رشعي .وهبذا املعنى ّ
ٌّ
ٌ
اإلجياب وال َق ُ
بول»(((.
ُ
ِ
وع ا ْل َب ْحث ُهنَا ا ْل َع ْقدُ بِا َْل ْعنَى ْ
اص.
الَ ِّ
َو َم ْو ُض ُ

ُ
ُ
التأمين:
مفهوم
بيان
الثاني:
الفرع
ِ
ِ

((( اب ُن اجلوزي ،عبد الرمحن بن عيل ،زاد املسري يف علم التفسري ،حتقيق :عبد الرزاق املهدي (بريوت :دار الكتاب العريب ،ط1422 ،1ه2002 ،م)
ج ،1ص.505
((( ينظر :ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر ،حاشية ابن عابدين (بريوت :دار الفكر ،ط1412 ،2ه1992 ،م) ،ج ،3ص .9الدسوقي ،حممد بن أمحد،
حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري (بريوت :دار الفكر ،د.ط ،د.ت) ،ج ،3ص .5الزركيش ،حممد بن عبد اهلل ،املنثور يف القواعد الفقهية (الكويت:
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ط1405 ،2ه1985 ،م) ،ج ،2ص .397ابن قدامة ،أمحد بن عبد اهلل ،الكايف ،حتقيق :صدقي مجيل (بريوت :دار
الفكر ،ط1419 ،1ه1998 ،م) ج ،1ص.487
((( سورة قريش.4 :
(((الراغب األصفهاين ،احلسني بن حممد ،املفردات يف غريب القرآن ،حتقيق :صفوان داوودي (دمشق :دار القلم ،ط1412 ،1ه1992 ،م) ،ص.90
((( ينظر :القانون املدين املرصي املادة ( ،)747القانون الكويتي املادة ،)773( :القانون العراقي ،املادة ،)983( :والقانون السوري املادة.)713( :
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ِ
ِ
األمن ،وهو طمأنين ُة الن ِ
ً
ُ
التأمني لغ ًةُ :
وزوال
ّفس
مشتق من
التأمني
لفظ
أول:
ٌّ
ُ
اخلوف ،ومنه قو ُله تعاىل( :ا َّل ِذي َأ ْطعمهم ِمن جو ٍع وآمنَهم ِمن َخو ٍ
ِ
ف)(((،
َ َ ُ ْ ْ ْ
ََُ ْ ْ ُ
ِ
ِ
ُ
ُ
وزوال
النفس
األمن طمأنين ُة
«أصل
األصفهاين (ت502:هـ):
الراغب
قال
ُ
ُّ
ِ
اخلوف»(((.
ِ
ُ
القطري يف
املدين
القانون
عرفه
التأمني
ثان ًيا:
املادة ر ْقم:)771(:
ُ
ُّ
ً
اصطالحاّ :
ُّ
ِ
املستفيد الذي
للمؤ ّمن له ،أو إىل
ُ
«التأمني عقدٌ يلتز ُم املؤ ّمن بمقتضاه أن يؤ ّد َي ُ
ِ
َ
آخر،
اشرتط
َ
التأمني لصاحله مبل ًغا من املال ،أو إيرا ًدا ُمر ّت ًبا ،أو َّ
أي عوض ما ٍّيل َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
اخلطر ّ ِ
وذلك يف ِ
ِ
َ
قسط أو أ ّي ِة
نظري
بالعقد،
املبي
احلادث ،أو حت ُّق ِق
حالة وقو ِع
يف
ٍ
غالب القوانني
دفعة مال ّي ٍة أخرى يؤ ّدهيا املؤ ّمن له للمؤ ّمن» ،وهو ما مشت عليه
ُ
ِ
التجاري.
بالتأمني
يسمى
املدنية((( .وهذا
ُ
ِّ
تعريف ما ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ُ
معينة عىل تاليف
ألخطار
يتعرضون
«اتفاق
اإلسالمي فهو:
التأمني
أما
ُ
أشخاص ّ
ُّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
أساس االلتزا ِم
اشرتاكات عىل
وذلك بدف ِع
األخطار،
الناشئة عن هذه
األرضار
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ِ
ٍ
ُ
االعتبارية ،وله
حكم الشخص ّي ِة
تأمني له
صندوق
ويتكو ُن من ذلك
ربعِ،
ّ
ُ
بالت ُّ
ِ
األرضار التي
التعويض عن
يتم منه
ُ
تلحق أحدَ
ُ
ذم ٌة مالي ٌة مستقل ٌة (صندوق)ُّ ،
ِ
ِ
ِ
للوائح
األخطار املؤ ّم ِن منها ،وذلك طب ًقا
جر ِاء وقو ِع
والوثائق»(((.
َ
املشرتكني من ّ
ِ
ِ
ِ
اإلسالمي يف عدة ٍ
ُ
أمور ،وهي:
والتأمني
التجاري
التأمني
الفرق بني
ويكم ُن
ِّ
ِّ
ُ
ويشتمل عىل ال َغ َرر ،وهو حمر ٌم رش ًعا .أما
الربح،
التجاري ،قصدُ ه
التأمني
1.
ُ
ُ
ُّ
جائز رش ًعا.
يستهدف
اإلسالمي فال
التأمني
ُ
عرضا ،وهو ٌ
الربح إال ً
ُ
َ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
اإلسالمي القائم
التأمني
بخالف
املالية،
املعاوضة
قائم عىل
التأمني
2.
ُ
ُّ
ِّ
التجاري ٌ
ِ
املسامهني.
األعضاء
رب ِع
َ
عىل ت ُّ
ِ
ِ
ِ
حتقيق أعىل ٍ
اإلسالمي
الرشكة ،أما
ألصحاب
ربح
التجاري
التأمني
3 .هدف
ُ
ِّ
ُّ
ِ
َ
تعاون
فيستهدف
أفراد املجتم ِع(.((1
ُ

ُ
ُ
ُ
ِّ
التركيب:
باعتبار
الصحي
التأمين
عقد
:
الثالث
الفرع
ِ
ِ
ِ

الباحثني تبعا ِ
ِ
ِ
ينطلق
االعتبار التي
جلهة
الصحي لدى
التأمني
تعريفات
اختلفت
ُ
ُ
ْ
َ ً
ِّ
منها ٌّ
اجلانب
القانوين ،ومنهم َمن يراعي
اجلانب
كل منهم ،فمنهم َمن يراعي
َ
َ
َّ
ِ
ِ
َ
التأمني باملعنى
نوع من
خيتلف ا ْل
ونحو ذلك ،ولكن مل
االجتامعي،
باحثون يف أنه ٌ
َ
َّ
القانوين.
ِّ
ِ
ِ
أساس تقدي ِم مزايا
القانوين ،فقال« :نظا ٌم يقو ُم عىل
اجلانب
عرفه من
أ ّما من ّ
ِّ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
أقساط
اشرتاكات ،أو
نظري
للمؤ ّمن عليهم يف احلاالت التي حيدّ ُدها نظا ُم التأمني َ
ٍ
ٍ
ِ
ُ
العمل ،ويف
وصاحب
العامل،
دورية ،و ُيساهم يف دفعها
وبصفة
تُدفع مقدّ ًما،
ُ
ِ
ِ
بعض
الدول تُساهم الدول ُة يف ذلك»(.((1
ٍ
ِ
شخص أو (مؤ ّمن له
يتم بني
اجلانب
عرفه من
االجتامعي ،قال« :العقدُ الذي ُّ
ِّ
ومن َّ
ملدة حمدّ ٍ
دة ٍ
أقساط حمدّ ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
دة،
األو ُل بدف ِع
يتعهد فيه
ُ
الطرف ّ
مؤسسة تأمين ّيةّ ،
أو هلا) مع ّ
للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعايري الرشع ّية( ،املنامة :د.ط1431 ،ه-2010م) ،ص.364
(((هيئة املحاسبة واملراجعة
ّ
( ((1ينظر :الرحييل ،أمحد بن راشد ،الفروق الفقهية يف نوازل املعامالت (الرياض :النارش املتميز ،ط1438 ،1ه2016 ،م) ،ج ،1ص262
الصحي ،جملة جممع الفقه اإلسالمي (جدة :جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي ،د.ط ،الدورة
( ((1الرضير ،حممد األمني ،التأمني
ّ
الثالثة عرشة1422 ،ه2001 ،م) ،ج ،3ص.390
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بتأمني ٍ
قسط ٍ
ِ
ِ
يصاب
األمراض التي
عالج
معني مما يتطل ُبه
الطرف الثاين
ويتعهدُ فيه
ُ
ُ
ُ
ّ
ِ
َ
األو ُل هبا
خالل املدّ ة املحدّ دة»(.((1
ُ
الطرف ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
فعرفه بأنّه:
املؤمتر
منظمة
اإلسالمي الدو ّيل املنبثق عن
الفقه
جممع
أ ّما
ُ
اإلسالمي ّ
ّ
«اتفاق يلتزم بموجبِه شخص أو مؤسس ٌة تتعهدُ برعايتِه بدف ِع مبل ٍغ حمدّ ٍد أو ٍ
ٌ
عدد
ّ
ٌ
ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
األقساط ٍ
ِ
معينة عىل أن تلتز َم َ
ِ
تكاليفه
تغطية
العالج أو
بتغطية
تلك اجله ُة
جلهة
من
ٍ
َ
معينة»(.((1
خالل مدّ ٍة

الصحي واستخدام البطاقات الصح ّية ،جملة جممع الفقه اإلسالمي (جدة :جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر
( ((1التسخريي ،حممد عيل ،التأمني
ّ
اإلسالمي ،د.ط ،الدورة الثالثة عرشة1422 ،ه2001 ،م) ،ج ،3ص.355
( ((1جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي ،الدورة السادسة عرشة( ،جدة :جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي،
د.ط1426 ،ه2005 ،م) ،ج ،3ص.539
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املرشع القطري مل يتطرق إىل تعريف التأمني الصحي يف
وجتدر اإلشار ُة إىل أن
َّ
ُ
استخالص
القانون رقم ( )7لسنة  2013بشأن نظام التأمني الصحي ،ولكن يمكن
ُ
ِ
نصت عىل أن «يكون نظا ُم التأمني الصحي إلزام ًيا
مفهومه من املادة ( )2التي ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
القانون والالئحة،
األساسية ،وف ًقا ألحكا ِم هذا
الصحية
اخلدمات
لضامن تقدي ِم
ِ
ِ
عىل كافة املواطنني القطريني ومواطني ِ
ِ
ِ
العربية
اخلليج
التعاون لدول
جملس
دول
ِ
الدولة والزائرين هلا».
واملقيمني يف
وبنا ًء عىل ذلك يمكن ْ
ف التأمني الصحي بأنه النظام الذي هيدف إىل تقديم
يعر َ
أن ّ
خدمات الرعاية الصحية األساسية للجميع يف قطر ،من املواطنني واملقيمني
والزائرين .وعىل هذا يكون تعري ًفا باألثر.
تساؤل هنا :ما هي ِ
ٌ
الصحي؟
التأمني
مات الصح ّي ُة التي يقدّ ُمها
وير ُد
اخلدْ ُ
ُ
ُّ
َ
َ
الفصل
القطري
املرشع
ص
الثالث من القانون ر ْقم ( )7لسنة  2013بشأن
ُّ
ُّ
خص َ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
االجتامعي للخدْ مات الصح ّية األساس ّية واإلضاف ّية ،حيث
ِالصحي
نظا ِم التأمني
ِّ
ِّ
ِ
ونصها:
التأمني
اخلدمات األساس ّي َة التي يقد ُمها
ب ّينت املاد ُة ر ْقم ()8
ُ
الصحيُّ ،
ُّ
ِ
ِ
ُ
ِ
ِ
اخلدمات الوقائ ّي َة والعالج ّي َة والتأهيل ّي َة
اإللزامي
الصحي
التأمني
دمات
«تشمل ِخ
ُ
ِ
اخلدمات اإلضافي ُة التي
النحو الذي حتدّ ُده الالئح ُة» .أما
والفحوص الطب ّي َة عىل
ُ
َ
ِ
املرش ُع فيها موافق َة
نصت عليها املاد ُة ر ْقم ( ،)11حيث جاء
املجلس فقد ّ
اشرتط ّ
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ِ
ِ
املجلس تقديم ِ
ِ
الصحية اإلضاف ّي ِة للمستفيدي َن
دمات
اخل
«جيوز بموافقة
فيها
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصحية».
الرعاية
بواسطة مقدّ مي
القانون،
بأحكا ِم هذا
ِ
وحيس ُن هنا إضاف ُة ٍ
َ
ٌ
الصحي
التأمني
اشرتط نظا ُم
سبق ،فقد
أمر له
ارتباط بام َ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
مراكز
املقدمة يف
اخلدمات الصح ّي ِة
االستفادة من
االجتامعي عىل الراغبني يف
ِّ
ِ
ِ
َ
املستشفيات أن
تديرها احلكوم ُة ،بام يف ذلك
حيصل املستفيدُ
ُ
الرعاية الصحية التي ُ
ِ
وجيب عىل
واملقيمني،
للمواطنني
تصدرها الدول ُة
البطاقة الصح ّي ِة التي
عىل
َ
َ
ُ
ُ
ِ
ٍ
ِ
ِ
إقامة ً
أول َ
ُ
ِ
البطاقة
احلصول عىل
طلب
قبل تقدي ِم
ترصيح
احلصول عىل
املقيمني
َ
الصح ّية.

ُ
ّ
التأمين
المطلب الثاني :أنواع
الصحي:
ِ
ِ

حتت نظام التأمني:
يتنو ُع
التأمني الصحي بعدة اعتبارات عىل حسب اندراجه َ
ُ
ّ
ِ
ملصلحة
االجتامعي :وهو الذي تقو ُم به الدول ُة
الصحي
األول :التأمني
النوع ّ
ّ
ّ
املرض والشيخوخ ُة ،ويسهم يف ِ
دعمه ُّ
كل
املوظفني
والعم ِل ،فيؤ ّم ُن من أصا َبه ُ
َ
ُ ُ
ّ
بنسب حمدّ ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ُ
دة
والدولة
األعامل
وأرباب
من املستفيدي َن
ويكون إجبار ًيا ،وال ُيقصدُ
من ِ
ُ
اخليار يف التأمني أو عدمه ،كام
يملك املؤمن عليهم
حتقيق الربح ،فال
ورائه
ُ
َ
فرضا
التعاوين؛ فهو
التجاري والتأمني
هو احلال يف التأمني
مفروض عليهم ً
ٌ
ّ
ّ
باشرتاكاته ومزاياه التأمينية وسائر ِ
ً
احلق
نظامه ،وال يملكون فيه
تعديل ،وإنام ُّ
األغراض
يف ذلك كله للقائمني عىل هذا التأمني يسعون فيه عىل هدى ما متليه
ُ
(((1
االجتامعي ُة التي هيدف إليها ،ويف حدود ما تفرضه األدا ُة القانونية املقرر هبا.
الصحي ضمن التأمني
التأمني
درج
املرش ُع
وهو ما عليه
َ
القطري ،حيث َأ َ
ُّ
َ
ّ

َ
وأسس تضعها الدولة عن طريق
االجتامعي،
وجعل نظا َمه إجبار ًيا تنظمه قواعدُ
ٌ
ترشيعات تصدرها.

حممد جرب ،التأمني الصحي واستخدام البطاقات الصحية ،جملة جممع الفقه اإلسالمي (جدة:
( ((1الرحييل ،الفروق الفقه ّية ،ج ،1ص .327األلفيّ ،
جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي ،د.ط ،الدورة الثالثة عرشة1422 ،ه2001 ،م) ،ج ،3ص ،470املنياوي ،حممد بدر ،التأمني
الصحي وتطبيقاته املعارصة يف ضوء الفقه اإلسالمي ،جملة جممع الفقه اإلسالمي (جدة :جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي ،د.ط،
الدورة الثالثة عرشة1422 ،ه2001 ،م) ،ج ،3ص.313
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( ((1املنياوي ،التأمني الصحي وتطبيقاته املعارصة ،ج ،3ص .315فارس ،حممد السيد ،العقود املسامة يف القانون القطري (الدوحة :كلية القانون،
جامعة قطر ،د.ط2020 ،م).286 ،
(((1األلفي ،التأمني الصحي ،ص.471
الصحي ،ص.473
( ((1الرحييل ،الفروق الفقه ّية ،ج ،1ص .327األلفي ،التأمني
ّ
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ِ
تكون الرعاي ُة الصح ّي ُة التأمين ّي ُة ح ًّقا للن ِ
َ
ّاس،
هيدف إىل أن
خصائصه أن ُه
ومن
ُ
ِ
املرض كام يف
وقعت عليه مصيب ُة
يتربع هبا اآلخرون تعاونًا َمع َمن
وليست منح ًة
ْ
ُّ
ِ
ِ
احلاجة إليها ،ومرتبط ٌة هبا ،كام ّ
أن العامل ال
التعاوين ،وإنام هي ناشئ ٌة عن
التأمني
ِّ
(((1
رب العمل.
يدفع كامل القسط وإنام يشرتك معه يف ذلك الدولة أو ُّ
ٍ
النوع الثاين :التأمني الصحي التعاوين (التباديل) :وهو عقدٌ بني ٍ
مؤسسة
فرد أو
ّ
ّ
ٍ
ِ
ٍ
يدفع املؤ ّم ُن له مبل ًغا أو عد َة أقساطَ ،
مقابل
تأمني
رشكة
وبني
ينص عىل أن َ
تعاوين ُّ
ٍّ
ِ
ِ
العالج وثم َن األدوية ك ّلها أو بعضها
مصاريف
تدفع له
َ
أن تلتز َم هذه الرشك ُة بأن َ
ُوزع عىل ِ
األماكن املحدّ ِ
ِ
إذا ِ
ِ
َ
دة بالوثيقةْ ،
محلة
التأمني ،ويف
خالل مدّ ِة
مر َض
وبأن ت ّ َ
ِ
فق نظا ٍم ٍ
ِ
ِ
معني ّ
ِ
عمليات
الناتج من
السنوي
الفائض الصايف
كل أو بعض
الوثائق َو َ
ِّ
التأمني(.((1
ِ
ِّجاري ،وهو
الصحي الت
النوع الثالث :التأمني
املرض) وهو عقدٌ
(التأمني ضدّ
ُ
ّ
ّ
ٍ ِ
ِ
فرد أو مؤس ٍ
بني ٍ
ِ
التأمني بمقتضاه أن
اري ،تلتز ُم رشك ُة
رشكة
وبني
سة َ
تأمني ت ٍّ
ّ
ِ
ٍ
أقساطَّ ،
ِ
العالج وثم َن
مرصوفات
وبأن تر َد
تدفع مبل ًغا معينًا َدفع ًة واحد ًة أو عىل
َ
مدة حمدّ ٍ
خالل ٍ
ِ
ِ
ِ
التأمني إذا ِ
َ
مر َض
للمستفيد من
األدوية ك ّلها أو بعضها
دة ،وذلك
ِ
ِ
التأمني ِ
ِ
أقساط
مقابل التزا ِم املؤ ّم ِن له بدف ِع
يف
املتفق عليها(.((1
ِ
ِ
ُ
التعاوين:
والتأمني
ِّجاري
التأمني الت
الفرق بني
ِّ
ِّ
ِ
ِ
ِ
التأمني واملؤ ّم ِن هلم ،إذ تلتز ُم
رشكة
بني
ِّجاري التزا ٌم
التأمني الت
1 .يف
تعاقدي َ
ٌّ
ِّ
ِ
ِ
تستحق َ
َ
األقساط
كامل
وبذلك
التعويضات،
الرشك ُة جتا َه املؤ َّم ِن هلم بدف ِع
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
التعاوين فال تلتز ُم الرشك ُة
التأمني
متقابالن ،أ ّما يف
طرفان
املدفوعة ،فهام
ِّ
ألن العقدَ بني املؤم ِن هلم ِ
ِ
ِ
ِ
املتاحةَّ ،
أنفسهم ،فإذا مل
األقساط
بأكثر من
ّ
بالتعويض َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
اشرتاكاتم
األعضاء زياد ُة
بالتعويضات ُطلب من
للوفاء
األقساط كافي ًة
تكن
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ِ
ِ
ِ
ِ
األرصدة املتاحة.
بحسب
التعويض جزئ ًّيا
الفرق ،وإال كان
لتعويض
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
التأمني
أقساط
الفرق بني
االسرتباح من
التعاوين إىل
التأمني
هتدف رشك ُة
2 .ال
ُ
ِّ
ِ
ِ
األرضار التي تقدّ ُمها الرشك ُة هلمْ ،بل
وتعويضات
التي يدف ُعها املؤ ّم ُن هلم
ِ
ِ
ِ
ِ
األرضار تُر ُّد
املدفوعة لرتمي ِم
التعويضات
األقساط عن
إذا حصلت زياد ٌة يف
اسرتداد ٍ
ِ
ِ
يشء من ِ
الزياد ُة إىل املؤ ّم ِن هلم ،وقد يت َ
أرباحه،
املال أو
ّفقون عىل عد ِم
ِ
ِ
ُ
فتحصل
ِّجاري
التأمني الت
الفائض يف
للصندوق ،أما
خيصص
فام يدفعونَه
ُ
ِّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
التزامها
مقابل
التأمني يف
عليه رشك ُة
بالتعويض جتا َه املؤ ّم ِن هلم(.((1
ِ
ٍ
ِ
أن َ
الباحث َّ
ُ
تأمني
الصحي إىل
التأمني
بتنو ِع
الفقهاء
أقوال
ومما ينبه إليه
َ
والباحثني ّ
ِّ
واجتامعي ،من باب قسمة ّ
الكل إىل جزئياته (القسمة املنطقية)،
وتعاوين
جتاري
ٍّ
ٍّ
ٍّ
كقولنا :تنقسم الكلمة إىل اسم وفعل وحرف .فتمتاز هذه القسمة دون غريها
بجواز محل األقسام عىل املقسم ،ومحل املقسم عىل األقسام .كام نقول الكلمة
ُ
الصحي يندرج
التأمني
األصل أن
اسم ،أو نقول االسم كلمة .ويف هذه املسألة
َ
َّ
فيصح أن
حتتَها ،وليس العكس ،وبام أن القسم َة باعتبار تقسيم الكيل إىل جزئياته
ّ
الصحي عىل التأمني االجتامعي ً
االجتامعي
التأمني
مثل ،أو نحمل
التأمني
نحمل
َ
َ
ّ
ّ
عىل التأمني الصحي.

المطلب الثالث :شروط تقديم الرعاية الصحية:
نص قرار وزير الصحة العامة رقم ( )22لسنة  2013بإصدار الالئحة التنفيذية
للقانون رقم ( )7لسنة  2013بشأن نظام التأمني الصحي االجتامعي يف مادته
التاسعة عىل أن ُيشرتط ملشاركة مقدمي الرعاية الصحية يف نظام التأمني الصحي
االجتامعي ما ييل:
َ
مرخصا له بمزاولة خدمات الرعاية الصحية
يكون مقد ُم الرعاية
1 .أن
ً
األساسية يف الدولة.

التعاوين يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته يف اململكة العربية السعودية (الرياض :جامعة امللك سعود،
الصحي
( ((1فلمبان ،عائدة عبد القادر ،التأمني
ّ
ّ
د.ط1427 ،ه2007 ،م) ،ص.60
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ِ
َ
خدمات الرعاية الصحية
اإلمكانات التي تؤهله لتقديم
تكون لديه
2 .أن
ُ
ِ
املطلوب الرتخيص هبا.
األساسية
ُدرج بياناتُه يف نظام التأمني الصحي االجتامعي.
3 .أن ت َ
َ
قادرا عىل استخدام نظا ِم الرتميز املعتمد من األمانة العامة،
4 .أن
يكون ً
والتواصل مع الرشكة أو أي طرف ثالث حتدّ ده الرشك ُة عرب النظم
يتيح َ
تبادل البيانات املختلفة بالرسعة املمكنة.
اإللكرتونية ،بام ُ
5 .أن يقو َم بالتوقيع عند تقديم اخلدمات مع الرشكة َوف ًقا للرشوط التي يتم
االتفاق عليها.

الصحي لتوفري وتوزيع تكاليف الرعاية الصحية لألفراد
التأمني
هيدف
تبني
ُ
ُ
كام َ
ّ
األشخاص
اجلميع حص ًة متساوي ًة ،وبذلك فإن
واملجموعات ،بحيث يدفع
َ
ُ
تكاليف عالج األشخاص املرىض.
األصحاء الذين ال يعانون من املرض يغطون
َ
وبنا ًء عىل ذلك ما هو التكييف للتأمني الصحي عند القانونيني والفقهاء ،وهو ما
ُ
الباحث هنا.
يتناوله

المطلب األول :التكييف للتأمين الصحي:

الفرع األول :التكيف القانوني للتأمين الصحي:

الصحي أحدَ أنواع التأمني ضد املخاطر الصحية،
التأمني
القطري
املرشع
جعل
َ
ُّ
ُ
َّ
وجعله متضمنًا تكاليف تشخيص حالة املريض وفحصه وعالجه ،ويعد من
طرق إيصال الرعاية الصحية إىل األفراد واملجموعات(.((1

( ((1ينظر :البوابة القانونية القطرية (املبزان) ،قانون رقم ( )7لسنة  2013بشأن التأمني الصحي ،https://cutt.us/csNNu ،استعرض بتاريخ 1 :نوفمرب
2020م.
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ّ
للتأمين
المبحث الثاني :التكييف
الصحي وأحكامه
ِ
ِ
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الفرع الثاني :التكييف الفقهي للتأمين الصحي:

َ
الباحثون يف تكييف عقد التأمني الصحي ،هل هو عقدُ معاوضة فيندرج
اختلف
َ
عقود اإلجارة ،ويبطله الغرر الكثري يف العقد نظرا للجهالة يف نوع اخلدمةِ
ِ
حتت
ً
التي تقدم أو كَميتها ،أم هو عقدُ جعالة ال يبطله الغرر؟ ووج ُه اخلالف :ما هو
ُ
الب ُء والشفاء؟
حمل العقد يف التأمني الصحي؟ هل حم ُله
ُ
اخلدمات الصحية؟ أم ُ
حكم التأمني الصحي عىل حسب صوره كام يأيت ُم ً
فصل.
وبنا ًء عىل ذلك خيتلف
ُ

ّ
التأمين
عقد
الصحي:
المطلب الثاني :أحكام ِ
ِ
ِ
ُ
الشخص مع المستشفى:
تعاقد
الفرع األول:
ِ

شخصا تعاقدَ مع املستشفى عىل ْ
تعني هذه الصور ُة ّ
يدفع مبل ًغا معينًا
أن
أن
َ
ً
ِ
ِ
ِ
والعمليات
بالدواء
بعالجه مد ًة معين ًة مع التزا ِم املستشفى
تعه ِد املستشفى
نظري ُّ
َ
َ
يستحق
يقع له ما
ونحوها ،عىل أال
ُّ
يكون من ح ِّقه أن يسرت َّد شي ًئا مما دف َعه ،إذا مل ْ
ُ
«ويكون
نصت عليه املاد ُة ر ْقم ( ،)13حيث جا َء فيها
العالج املتفق عليه ،وهو ما ّ
ِ
ِ
ِ
العاملني ِ
ِ
ً
غري
الصحي عن
التأمني
مسؤول عن سداد أقساط
العمل
صاحب
َ
ُ
ِّ
سداد تلك األقساطِ
ِ
ِ
القطريني لديه وأفراد ِ
ً
ُ
ُ
مسؤول عن
الكفيل
يكون
أرسهم .كام
َ
ِ
ِ
ِ
عن مكفوليه من
لصاحب
جيوز
نصت املاد ُة ( )18عىل أنه «ال ُ
األشخاص» .كام ّ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ
الصحي التي
التأمني
أقساط
األشكال،
شكل من
بأي
العمل أو
الكفيل أن يسرت َّد ِّ
ِّ
ِ
ِ
ِ
أفراد ِ
القانون».
مكفوليهَ ،وف ًقا ألحكا ِم هذا
أرسهم ،أو
عملِه أو
يؤ ّدهيا عن ّ
ِ
ِ
واجلواز.
والفقهاء يف هذه الصورة عىل قو َلني :املن ِع
اختالف الباحثني
ُ
ً
ذهب إىل املن ِع الصديق الرضير ،وحممد املنياوي،
أول :القائلون باملنعِ :ممن
َ
ِ
ِ
ِ
والقاسمي ،ووج ُه املن ِع اشتام ُله عىل ٍ
ٍ
ِ
ونوعه
الدواء
بمقدار
اجلهل
ناشئ عن
غرر
ِ
ِ
ِ
ِ
العالج أو عد ِم حصولِه،
بحصول
واجلهل
املريض باملستشفى،
واملدة التي يمك ُثها
ُ
النحو تتوافر له خصائص ِ
ِ
ِ
ِ
يستهدف
ِّجاري الذي
التأمني الت
عقد
والعقدُ عىل هذا
ُ
ُ
ُ
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الربح.
َ

(((2

ِ
القول باجلواز التسخريي واخلياط واأللفي
ذهب إىل
ثان ًيا :القائلون باجلواز :ممن َ
ِ
اليسري ال ُ
اليسري معفي عنه؛ أي َّ
اجلواز ّ
يبطل
الغرر
أن
الغرر
أن
والقري .ووج ُه
َ
َ
َ
َ
(((2
العقد.

الصحي ،ج ،3ص .325القاسمي ،القايض جماهد ،التأمني الصحي ،جملة جممع
( ((2انظر :الرضير ،التأمني الصحي ،ج ،3ص .398املنياوي ،التأمني
ّ
الفقه اإلسالمي (جدة :جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي ،د.ط ،الدورة الثالثة عرشة1422 ،ه2001 ،م) ،ج ،3ص.603
الصحي ،ج ،3ص ،371ص .385اخلياط ،حممد هيثم ،التأمني الصحي ،جملة جممع الفقه اإلسالمي (جدة :جممع الفقه
التسخريي ،التأمني
( ((2انظر:
ّ
ّ
اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي ،د.ط ،الدورة الثالثة عرشة1422 ،ه2001 ،م) ،ج ،3ص .452األلفي ،التأمني الصحي ،ج ،3ص.480
القري ،حممد عيل ،التأمني الصحي ،جملة جممع الفقه اإلسالمي (جدة :جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي ،د.ط ،الدورة الثالثة عرشة،
1422ه2001 ،م) ،ج ،3ص.588
( ((2جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي ،الدورة السادسة عرشة( ،جدة :جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي،
د.ط1426 ،ه2005 ،م) ،ج ،3ص.540
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والقول باجلواز قرره
جممع الفقه اإلسالمي يف قراره )7/16( 149 :بشأن التأمني
ُ
مبارشا مع املؤسسة
نص عىل أنه «إذا كان التأمني الصحي
الصحي ،حيث َّ
ً
مغتفرا مع توافر
يسريا
الغرر
العالجية فإنه جائز رش ًعا بالضوابط التي جتعل
ً
َ
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
والنسل،
والعقل
النفس
بحفظ
احلاجة التي تُنزل منزلة الرضورة لتعلق ذلك
وهي من الرضوريات التي جاءت الرشيع ُة بصيانتها .ومن الضوابط املشار إليها:
ِ
التزامات كل من الطر َفني ،ودراسة احلالة الصحية
وضع مواصفات دقيقة حتدد
املطالبات املالي ُة
التعرض هلا ،وأن تكون
للمستأمن واالحتامالت التي يمكن
ُ
ُ
َ
بمبالغ
تم تقديمها وليس
من املؤسسة العالجية إىل اجلهة مرتبط ًة باألعامل التي ّ
ٍ
يقع يف رشكات التأمني التجارية»(.((2
افرتاضية كام ُ
ِ
ِ
ِ
باجلوازَّ ،
َ
ُ
ألن مسأل َة
القول
يذهب إىل
القول الثاين الذي
رجحان
الباحث
ويرى
ُ
ِ
ِ
ِ
للفئات ِ
القادرة عىل
غري
وخصوصا
الصحي هي حاج ٌة اجتامع ّي ٌة ملح ٌة،
التأمني
ً
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
والغرر
الغرر،
يسري
الصحية ،فاحلاج ُة الشديد ُة
الرعاية
مصاريف
حتم ِل
ُ
ُ
ُّ
يندفع هبا ُ
ِ
ِ
يدفع باحلاجة الشديدة هو الذي ال ُّ
الترصفات ونحوها
تنفك عنه
اليسري الذي
ُ
ُ
ُ
ويكون ُ
ِ
احلرج.
ِالتسامح فيه ،وهو ما ّقررته الرشيع ُة من رف ِع
شأن الناس
َ

أبريل  2021م ـ دولة قطــر

العدد ()15

المؤسسات مع المستشفيات ُّ
ّ
للتعه ِد بعالج الموظفين أو
الفرع الثاني :اتفاق
ِ
ِ
َ
طوال فترة معينةَ ،
ّ
والعمليات ونحوها:
بالدواء
االلتزام
مع
،
محدد
مبلغ
لقاء
العم ِال
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ٍ

ِ
الصورة َّ
تتفق مع املستشفى عىل أن ُيعالِ َج موظفيها؛ أي
واملقصو ُد من
أن املؤسس َة ُ
بعدد ٍ
ٍ
حمدد) نظري مبل ٍغ ٍ
املؤسسة من ِ
معني تدف ُعه له
غري االلتزا ِم
(مجيع
َ
املوظفني يف ّ
َ
ِ
كل ٍ
كل ٍ
شهر أو َّ
َّ
الصورة حالتَان:
سنة ،وهلذه
ِ
ِ
َ
ِ
عالج
بتأمني
للدولة وملزم ًة
تكون املؤسس ُة التي تعاقدت تابع ًة
احلال األوىل :أن

املو ّظفني.

ِ
ٍ
َ
للدولة وليست
تابعة
غري
احلال الثانية :أن
تكون املؤسس ُة التي تعاقدت خاص ًة َ
ِ
ِ
ِ
بتأمني
ملزم ًة
قانون نظا ِم
العالج للمو ّظفني .وهو ما أشارت إليه املاد ُة ر ْقم ( )10من
ِ
ِ
ألصحاب
«جيوز
االجتامعي يف دولة قطر ،حيث نصت عىل أنه
الصحي
التأمني
ُ
ِّ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
وأفراد ِ
ِ
الرعاية
دمات
أرسهم ،ومكفوليهمِ ،خ
لعم ِلم
العمل والكفالء أن يقدّ موا ّ
ِ
ِ
خاصاَ ،وف ًقا للضوابط التي حتدّ ُدها
اإلضافية أو تأمينًا طب ًيا إضاف ًّيا
الصحية
ًّ
ِ
ِ
الالئح ُة» .وقصدت املاد ُة ِ
ِ
وإدارات الدولِة كام
املؤسسات
العمل
أصحاب
بقولا
َ
ِ
األو ِل من القانون املشار إليه :تعاريف ،حيث
وضحتها املاد ُة ر ْقم ( )1من
ّ
الفصل ّ
ِ
بينت ذلك ِ
ِ
الدولة واملؤسسات العامة
العمل :إدارات وهيئات
بقولا« :صاحب
ّ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
واخلاصة ّ
جتاري
عمل
بمزاولة
مرخص له قانونًا
معنوي
طبيعي أو
شخص
وكل
ٍّ
ّ
ٍّ
ٍ
ِ
نشاط يف الدولة».
أي
أو ممارسة ِّ
ِ
َ
واجلواز:
الباحثون والفقها ُء يف هذه الصورة عىل قو َلني :املن ِع
اختلف

ً
أول :القائلون باملنع :ذهب ٌّ
حممد األمني الرضير وحممد القاسمي إىل املنع.
كل من ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
الفاحشة التي تعرتي
واجلهالة
الكثري
الغرر
العقد عىل
اشتامل
ووج ُه املن ِع عندَ هم
ِ
ِ
ِ
َّ
العمليات ،وثم ُن
أمراضهم ،وطبيع ُة
واختالف
العقد من حيث عد ُد املرىض
حمل
ُ
ِ
َ
يصح ،فقد رأوا ّ
االتفاق
أن هذا
األدوية ونحو ذلك ،وبالتايل يفسدُ العقدُ وال
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
إجارة مناف ِع
حكم
ويأخذ
بالنسبة للمستشفى،
املشرتك
األجري
إجارة
حكم
يأخذ
َ
َ
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عقد العالج:
الفرع الثالث :توسط ِ
تأمين في ِ
شركة ِ

ِ
ِ
ِ
َ
العالقة
تتوسط يف
التأمني عىل أن
رشكات
تتفق املؤسس ُة مع إحدى
وصورتُه أن َ
( ((2انظر :الرضير ،التأمني الصحي ،ج ،3ص ،395ص .416القاسمي ،التأمني الصحي ،ج ،3ص.601
( ((2املنياوي ،التأمني الصحي ،ج ،3ص .350التسخريي ،التأمني الصحي ،ج ،3ص .371اخلياط ،التأمني الصحي ،ج ،3ص .452األلفي ،التأمني
الصحي ،ج ،3ص.478
( ((2جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي ،الدورة اخلامسة عرشة( ،جدة :جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي،
د.ط1425 ،ه2004 ،م) ،ج ،3ص.217
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
بالنسبة لتقدي ِم
حكم البي ِع
ويأخذ
واحلجرات،
رس ِة
َ
األعيان بالنسبة الستعامل األَ ّ
ِ
حييط هبا كثريا يف ِ
ِ
الغرر ُ
الصورة؛ َّ
عقد البي ِع الذي
ألن
الدواء ،وانتهى إىل من ِع هذه
َ
ً
ِ
ُ
ُ
يدخل املعقود عليه
واملقدار ،ثم هو
جمهول النو ِع
ّهي خاص ًة؛ فالدوا ُء
ور َد فيه الن ُ
قدره ،وكذلك عد ُد َمن سيحتاجون
أصال ًة فيعقدُ اإلجارة،
ُ
غري معلو ٍم ُ
فالعالج ُ
ِ
ِ
ِ
حتديد ِ
ُ
التعاقد،
وقت
اجلهل ،لعد ِم العل ِم ،وعد ِم
املنفعة يداخ ُلها
وقدر
إليه،
مدتا َ
ُ
ُ
ُ
أكثر ،وال حاج َة تدعو إىل
املريض يف املستشفى يو ًما ،وقد
يمكث
فقد
ُ
يمكث َ
ِ
ٍ
ُ
ويتلخص ّ
االتفاق؛ َّ
أن
آخر مرشوعٍ.
الوصول إليه
العالج يمك ُن
ألن
هذا
ُ
َ
بطريق َ
ٍ
بمعاجلة املوظفني ،طيل َة ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
معينة،
فرتة
للتعه ِد
واملستشفيات
املؤسسات،
االتفاق بني
ّ
ِ
ِ
ٍ
غري ٍ
جائز رش ًعا ،ألنّه
لقا َء مبل ٍغ معني ،مع االلتزا ِم بالدواء ،والعمليات ،ونحوها ُ
ٍ
(((2
ٌكثري مفسدٌ للعقد.
عقدُ إجارة ،وعقدُ بيعٍ ،فيه غرر ٌ
ِ
ِ
َ
الفقهاء والباحثني،
أكثر
القائلون باجلواز :أ ّما من ذهب إىل
ثان ًيا:
اجلواز فهم ُ
وحممد التسخريي وحممد اخلياط وحممد األلفي ،وعل ُة
ومنهم حممد املنياوي
ّ
ِ
(((2
ِ
ِ
اجلواز أنه من ِ
والتضامن املحمود.
التعاون
باب
ِ
باجلواز ِ
ِ
َّ
ُ
ُ
استدل
وضعف ما
لقوة أد ّلتِهم،
الباحث إىل ما ذهب إليه القائلون
ويميل
العقودِ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
عقد
بسبب اجتام ِع
اجلهالة
العقد عىل
اشتامل
األول من
القول
أصحاب
به
ُ
ِ
عقد املنافعِِ ،
املشرتكِ ،
ِ
ِ
للباحثَّ ،
أن ما استدلوا به
عقد البيعِ .والذي يبدو
األجري
االئتامنية الذي حيتوي عىل ٍ
ِ
ِ
يقل عن ِ
غري مس ّلم ،وغاية ما قالوا ال ُّ
عدد
البطاقة
عقد
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
(((2
جممع الفقه
من العالقات التعاقدية يف البطاقة االئتامن ّية الذي أجازه
اإلسالمي .
ُ
ّ
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ِ
ِ
ِ
االتفاق تلتز ُم
العالج ،وبمقتىض هذا
نفقات
بني املوظفني واملستشفى يف تغطية
ِ
ِ
ِ
َ
التأمني
املتفق عليه ،وتلتز ُم رشك ُة
املعي
التأمني
لرشكة
تدفع
املؤسس ُة بأن
َ
املبلغ َّ َ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
خدمات طبي ًة للموظفني.
توفر
بتحديد
املراكز الطبية واملستشفيات التي ُ
ِ
ِ
ِ
رشكة
توس َط
قانون
وقد أجازت املاد ُة ر ْقم ( )9من
التأمني الصحي يف دولة قطر ُّ
ٍ
ِ
ِ
«جيوز ِّ
رعاية
لكل مقد ِم
ونصها:
ُ
التأمني بني املستفيدين ومقدّ مي الرعاية الصحيةُّ ،
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
طريق
الصحي عن
التأمني
يطلب املشارك َة يف نظا ِم
املجلس ،أن
بموافقة
صحية،
َ
ِّ
ِ
ِ
ِ
بعض ِ
ِ
ِ
ِ
الرشكة لتقدي ِم ِّ
األساسية للمستفيدين.
الصحية
دمات
اخل
كل أو
التعاقد مع
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
َ
التأمني».
الصحية يف نظام
الرعاية
مشاركة مقدّ مي
وضوابط
رشوط
وتدّ ُد الالئح ُة

تتوس ُط
وقد ذهب غالب ا ْلباحثني والفقهاء إىل أنه إذا كانت رشكة التأمني التي ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
التأمني التِّجارية
رشكات
بالعالج من
املتعهدة
واجلهة
العالقة بني املستفيدين
يف
ِ
ِ
جيوز .وقد
رشكات
جيوز ،وإن كانت من
التأمني التعاون ّي ِة واالجتامعية ُ
فإنه ال ُ
جممع البحوث اإلسالمية يف مؤمتره الثاين بالقاهرة يف مايو
استندوا فيه إىل ما قرره
ُ
احلكومي ،وما يشبهه من نظا ِم الضامن االجتامعي
1965م من أن نظا َم املعاشات
َّ
ِ
الدول ،ونظا ِم التأمينات االجتامعية املتبع يف دول أخرى ،كل هذا
املتبع يف بعض
املجمع يف مؤمتره الثالث املنعقد بالقاهرة يف أكتوبر
من األعامل اجلائزة .وما قرره
ُ
يندرج حتتَهام من التأمني الصحي
التأمني التعاوين واالجتامعي ،وما
1966م من أن
َ
ُ
ضد العجز والبطالة والشيخوخة ،وإصابات العمل ،وما إليها جائز .وما أوصت
به ندو ُة الترشيع اإلسالمي املنعقدة بليبيا يف مايو 1972م بوجوب تعميم الضامن
االجتامعي حتى تطمئن كل أرسة إىل مورد يكفل رز َقها عند وفاة عائلها أو عجزه،
ِ
(((2
حاجة املحتاجني.
أو غري ذلك من أسباب انقطا ِع الرزق لسد

جممع الفقه اإلسالمي الدو ّيل ،حيث جا َء يف قرار املجمع« :إذا
وهو ما ّقرره
ُ
ُ
تزاول
إسالمي (تعاوين أو تكافيل)
الصحي عن طريق رشكة تأمني
التأمني
كان
ُ
ّ
ُّ
ِ
املجمع يف ِ
أقرها
بشأن
قراره رقم )2/9(9
نشا َطها َو َ
ُ
فق الضوابط الرشعية التي ّ
( ((2الرضير ،التأمني الصحي ،ج ،3ص .399املنياوي ،التأمني الصحي ،ج ،3ص.350
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ِ
التأمني الصحي عن طريق رشكة
جائز .وإذا كان
التأمني
ُ
وإعادة التأمني ،فهو ٌ
قرار املجمع املشار إليه»(.((2
غري جائز ،كام َّ
نص عىل ذلك ُ
تأمني جتاري فهو ُ
ِ
ِ
املنوط بالراعي حتقي ُقها يف
مصلحة الرعية
وجواز التأمني الصحي يستند إىل
ُ

اإللزام الذي فرضته الدول ُة عىل كل إنسان ُ
يعمل أن يكون مؤمنًا تأمينًا صح ًيا.
فاحلاجيات
ماسة إليه،
ُ
فحينئذ أصبح نو ًعا من االضطرار ،وحتى لو كان يف حاجة ّ
ُ
تنزل منزل َة الرضوريات يف مثل هذه القضية.
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
املقابل ،كام
الستحقاق
املرض
الربء من
استحقاق
وإن قيل إن حمل العقد هو
ِ
املذاهب األربعةِ
ِ
بعض فقهاء
جييزه ُ
بعض الباحثني والفقهاء ،وهو ما ُ
ذهب إليه ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
خالف بينهم ،هل هو من ِ
نصوصهم:
اجلعالة ،ومن
اإلجارة ،أو
قبيل
عىل
العالج فإنام هو عىل ِ
ورد عن ٍ
ِ
الربء
مالك يف املدونة« :األطباء :إذا استُؤجروا عىل
َ

( ((2جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي ،الدورة السادسة عرشة( ،جدة :جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي،
د.ط1426 ،ه2005 ،م) ،ج ،3ص.540
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وسائر أنواع التأمينات االجتامعية
نزاع يف أن نظا َم التأمني الصحي
ترصفاته ،وال َ
َ
فيه مصلح ٌة للرعية ،وبخاصة بالنسبة للدول التي ال تكفي موار ُدها لتقديم
ِ
اخلدمات الصحية ونحوها باملجان.
ِ
ِ
ُ
ويتلخصّ ،
ذكرها يف
مجيع
أن الذي يراه
الباحث أن َ
ُ
الصور السابقة التي أتى ُ
ِ
البحث جائزةٌ؛ َّ
حيتاج
الصحي يكون حمله الرعاية الصحية التي
التأمني
ألن عقدَ
ُ
ِّ
ٍ
ِ
اإلنسان وال يستغني عنها ،وإن اختلفت حاج ُة ِّ
ُ
فالغرر
اآلخر،
واحد عن
كل
إليها
ُ
الطبيّ ،
ِ
العالج
قد يكون معدو ًما يف
ألن خدمات الرعاية الصحية املقدمة ال بدّ
ِّ
َ
أن
تكون عىل البينة ،وهو ما نصت عليه املاد ُة ( )12من الالئحة التنفيذية للقانون
ر ْقم ( )7لسنة  2013بشأن نظام التأمني الصحي االجتامعي «جيب أن يتضم َن عقدُ
َ
تفاصيل اخلدمات الصحية األساسية
مقدم الرعاية الصحية املربم مع الرشكة،
تم التعاقدُ بنا ًء عليها».
املتعاقد معه لتقديمها ،والرشوط واألحكام التي ّ
املريض يف ِ
ِ
ِ
َ
ُ
وعالوة عىل ذلك ّ
يكون من باب
الصحي
التأمني
عقد
دخول
فإن
ِّ
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فإن َب َرأ فله ح ُّقه وإال فال يش َء له»(.((2

ِ
الشفاء
وقال الرميل (ت1004:هـ)« :إن جعل الشفاء غاي ًة لذلك ،كالتداوي إىل
ِ
ِ
اجلعل ،وإن َ
َ
حيصل
فعل ومل
استحق
الشفاء فإن فعل ووجدَ الشفا َء
أو لرتقيني إىل
َّ
ِ
ِ
املجاعل عليه»(.((2
وجود
يستحق شي ًئا لعد ِم
الشفا ُء مل
َّ

جله فيها ،فلم يربأ،
وقال املرداوي (ت885:هـ)« :فإن استأجره مد ًة يكح ُله أو يعا ُ
استحق األجر ،وإن برأ يف ِ
أثناء ِ
مات.
َّ
املدة ،انفسخت اإلجار ُة فيام بقي ،وكذا لو َ
َ
فإن امتنع املريض من ذلك ،مع ِ
استحق الطبيب األجر بميض ِ
ِ
املدة.
املرض،
بقاء
َّ
ُ
ُ
َ
ِ
يستحق شي ًئا حتى يوجد الربء ،وله
الربء ،فهي جعال ٌة ،ال
فأما إن شار َطه عىل
ُّ
أحكا ُم اجلعالة»(.((3

( ((2األصبحي ،مالك بن أنس ،املدونة (بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1ه1995 ،م) ،ج ،3ص.433
( ((2الرميل ،شمس الدين حممد بن أمحد ،هناية املحتاج إىل رشح املنهاج (بريوت :دار الفكر ،د.ط1404 ،ه1984 ،م) ،ج ،5ص.465
( ((3املرداوي ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف (املطبوع مع املقنع والرشح الكبري) ،حتقيق :عبد اهلل الرتكي ،عبد الفتاح احللو (القاهرة :دار
هجر ،ط1415 ،1ه1995 /م) ،ج ،14ص.484

150

العدد ()15

أبريل  2021م ـ دولة قطــر

الخاتمة:

ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ِ
الباحث.
توصل إليها
والتوصيات التي
النتائج
أهم
خامتة هذا
يف
البحث يأيت ُ
عرض ّ

ً
أول :النتائج:

ُ
ً
ثانيا :التوصيات:

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
الصحي
التأمني
مسائل
الدقيق يف
البحث
استيفاء
برضورة
الباحث
ُيويص
ِّ
ربط هذه األبحاثِ
ِ
ِ
ِ
ِ
للتوصل إىل أحكامه الرشع ّية الصحيحة ،كام يرى رضورة َ
ِ
ِ
ِ
الصحي واملستشفيات.
التأمني
رشكات
املامرس يف
بالواق ِع
ِّ
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ِ
ِ
ِ
ينطلق
االعتبار التي
جلهة
حي لدى الباحثني تب ًعا
تعريفات
1 .اختلفت
ُ
ُ
التأمني ّ
الص ِّ
منها ٌّ
اجلانب
القانوين ،ومنهم َمن يراعي
اجلانب
كل منهم ،فمنهم َمن يراعي
َ
َ
َّ
ِ
ِ
التأمني باملعنى
نوع من
االجتامعي ،ونحو ذلك ،ولكن مل خيتلف ا ْلباحثون يف أنه ٌ
َّ
القانون.
ِّ
ٍ
ِ
واجتامعي من باب قسمة ّ
الكل
وتعاوين
جتاري
الصحي إىل تأمني
يتنو ِع التأمني
ٍّ
ّ 2.
ٍّ
ِّ
ٍّ
إىل جزئياته (القسمة املنطقية) ،حيث متتاز هذه القسمة دون غريها بجواز محل
ُ
التأمني
األصل أن
األقسام عىل املقسم ،ومحل املقسم عىل األقسام ،ويف هذه املسألة
َ
الصحي يندرج حتتَها ،وليس العكس ،وبام أن القسم َة باعتبار تقسيم الكيل إىل
َّ
الصحي عىل التأمني االجتامعي ً
مثل ،أو نحمل
التأمني
فيصح أن نحمل
جزئياته
َ
ّ
ّ
االجتامعي عىل التأمني الصحي.
التأمني
َ
ّ
ِ
ذكرها يف البحث؛ َّ
ُ
مجيع
3 .الذي يراه
ألن عقدَ
الباحث مرشوعية َ
الصور التي أتى ُ
ِ
ُ
اإلنسان وال يستغني
حيتاج إليها
الصحي يكون حمله الرعاية الصحية التي
التأمني
ُ
ِّ
ٍ
ِ
عنها ،وإن اختلفت حاج ُة ِّ
فالغرر قد يكون معدو ًما يف
اآلخر،
واحد عن
كل
ُ
َ
الطبيّ ،
ِ
تكون عىل البينة،
ألن خدمات الرعاية الصحية املقدمة ال بدّ أن
العالج
ِّ
يسريا.
وإن وجد هذا الغرر فإنه يكون ً
بحاجة إىل بحثٍ
ٍ
ِ
ِ
الباحث ّ
ُ
الصحي ما زالت
مسائل التأمني
كثريا من
4 .وجد
ِّ
أن ً
ِ
ٍ
ِ
وتفصيل ٍ
ٍ
املعمول به حال ًيا.
تطبيقها عىل الواق ِع
إضافة إىل
دقيق،
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الملخص:
هيدف هذا البحث إىل بيان اخلصائص السلوكية لالقتصاد اإلسالمي وإظهار
املحفزات الكامنة يف نصوصه املؤثرة يف توجيه السلوك االقتصادي ،وكيف

يمكن استخدام هذا املنهج من قبل العلامء واملؤسسات يف توجيه وترشيد السلوك
االقتصادي من خالل النصوص الرشعية ومقاصدها ،ولتأكيد ذلك يستعرض

البحث أحد موضوعات املعامالت املالية اإلسالمية وهو النفقة عىل الزوجة
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من خالل األحاديث النبوية التي حتوي يف نصوصها بعض املفردات واملقاصد
الكامنة ،وكيف يمكن باستخدام نظرية الوكز حتفيز األفراد من خالهلا لتوجيه
وترشيد سلوكهم االقتصادي .استخدم البحث املنهج الوصفي لوصف الظاهرة
حمل الدراسة ،ثم املنهج التحلييل للبيانات التي تم جتميعها إلثبات مدى صدق
فرضيات الدراسة ،وقد توصلت الدراسة إىل أن النصوص الرشعية تتضمن
يف خطاباهتا اآلمرة والناهية دالالت يمكن استغالهلا كمحفزات دافعة لتوجيه
السلوك اإلنساين.

الكلمات المفتاحية :االقتصاد اإلسالمي ،االقتصاد السلوكي ،نظرية الوكز،
النفقة عىل الزوجة.
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The Nudge Theory in Islamic Economics:
Studying Prophetic Traditions Related to Spending on Wife
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Abstract:

The research aims to demonstrate the behavioral characteristics of Islamic
:نظرية الوكز من منظور االقتصاد اإلسالمي
أنموذجا
األحاديث النبوية يف النفقة عىل الزوجة
ً

economics and to explore the catalysts inherent in its texts impacting with

guiding economic behavior, and how this approach can be used by scholars and
institutions in directing and rationalizing economic behavior through Shari’ah

texts and their objectives. To ascertain this, the research reviews one of the
Islamic financial topics, “spending on wife” as came across the hadiths of the
Prophet (peace be upon him) that contain in its texts some of the terms and

underlying purposes, and how can individuals be motivated using the theory
of nudge to direct and rationalize their economic behavior. The research used

the descriptive approach to describe the phenomenon under study, then the

analytical method for the data that will be collected to prove the validity of
the study hypotheses. The study concluded that the Shari’ah texts include, in

their commands and prohibitions, semantics that can act as catalysts for the
direction of human behavior.

Keywords: Islamic Economics, Behavioral Economics, Nudge Theory,
Spending on Wife
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مع تطور العلوم اإلنسانية تزداد تقاطعاهتا ومتحورها حول اإلنسان والسلوك
البرشي ،وال يزال العقل البرشي يثبت مع الزمن جهله بكثري من حقائقه
وعجزه عن تفسري كثري من توجهات وسلوكيات البرش ،وهنا يكمن نقد العلوم
اإلنسانية التي حياول منظروها حماكاة العلوم التجريبية بإجياد قواعد ونظريات
مطردة وحاكمة .ويف علم االقتصاد تزداد القناعة بارتباط هذا العلم بعلم النفس
وضوحا مع تكريم أحدث النظريات
البرشي ،وتتجدد هذه القناعات وتظهر أكثر
ً
االقتصادية بجائزة نوبل والتي تؤكد هذا االرتباط.
إن االقتصاد اإلسالمي رغم حداثته نسب ًيا إال أن أصوله وقواعده املستمدة من
الترشيع اإلسالمي احلكيم جتعله أكثر ثباتًا يف تفسري الظواهر االقتصادية عن
االقتصاد التقليدي ،ذلك أن القواعد والنصوص الرشعية أوضحت ما يفتقر إليه
علم االقتصاد التقليدي السلوكي وهو التفسري الصحيح للسلوك البرشي وكيفية
التعامل معه ،فنصوص الوحي منزلة من خالق هذه النفس وهو أعلم سبحانه
بطبيعتها ومكنوناهتا وكيفية التعامل معها ،قال ّ
وعزَ { :أ َل َي ْع َل ُم َم ْن َخ َل َق َو ُه َو
جل ّ
يف ْ
الَبِ ُري}(((.
ال َّلطِ ُ
إن مهمة الباحثني يف االقتصاد اإلسالمي هي البحث يف النصوص الرشعية
وإظهار ما فيها من أحكام دون إغفال ما يتعلق هبذه األحكام من طبيعة اخلطاب
ودالالته والتي تساعد يف توجيه السلوك البرشي نحو االمتثال هلذه األحكام،
ومن هنا كان هذا البحث حماولة للوقوف عىل مكامن اخلطاب الرشعي يف أحد
موضوعات املعامالت املالية وكيف يمكن استخدامها لتوجيه السلوك البرشي
واالعتامد عليها لبيان نظريات االقتصاد السلوكي اإلسالمي ،ولتحقيق أهداف
الدراسة انتظم البحث يف مخسة حماور؛ األول منها يتحدث عن مفهوم نظرية
الوكز واالقتصاد السلوكي ،والثاين عن االقتصاد اإلسالمي ونظرية الوكز،
((( سورة امللك14 :
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أما الثالث فيستعرض األحاديث الواردة يف النفقة عىل الزوجة ،والرابع حول
املحفزات السلوكية يف أحاديث النفقة الزوجية ،وخيصص املحور اخلامس
للدراسة التحليلية لبيانات عينة الدراسة.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
جيتهد علامء االقتصاد اإلسالمي يف السعي نحو تنظري هذا العلم وتأطريه ،ومع

ظهور نظريات جديدة يف علم االقتصاد التقليدي أو شيوع ظواهر اقتصادية
حديثة يشتغل الباحثون يف االقتصاد اإلسالمي بدراسة تلك النظريات والظواهر

لبيان مدى مقاربتها لألصول الرشعية التي ينبني عليها علم االقتصاد اإلسالمي،
فبعد انتشار مفهوم االقتصاد السلوكي ونظرياته ،بدأ الباحثون يف جمال االقتصاد

اإلسالمي باحلديث حول عالقة االقتصاد اإلسالمي باالقتصاد السلوكي ،ومع

أن كتابات علامء االقتصاد اإلسالمي املتقدمني أشارت إىل ذلك ،إال أنه ومع تتبع
يستدعي مزيدً ا من البحث حول عالقة االقتصاد اإلسالمي باالقتصاد السلوكي

وباألخص نظرية الوكز أو التنبيه .ومن هنا يمكن بيان أسئلة البحث الرئيسة فيام

ييل:

-ما العالقة بني االقتصاد اإلسالمي وعلم االقتصاد السلوكي؟

هل توجد يف االقتصاد اإلسالمي نظريات تتعلق بالتوجيه السلوكيكنظرية الوكز؟

إىل أي مدى يؤثر التنبيه باستخدام األلفاظ واملدلوالت الرشعية عىل سلوكاألفراد االقتصادي؟

أهداف البحث:
هتدف الدراسة إىل ما ييل:
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أمهية هذا العلم وتوجه احلكومات واملنظامت الكربى نحو االعتامد عليه ،فإن هذا
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-بيان ارتباط االقتصاد اإلسالمي بعلم السلوك.

-توضيح مفهوم نظرية الوكز ومدى وجودها يف االقتصاد اإلسالمي.

تطبيق نظرية الوكز من خالل األحاديث النبوية الواردة يف النفقة عىلالزوجة.

فرضيات البحث:
تقوم الدراسة يف شقها النظري عىل فرضيتني مها:

-وجود ارتباط بني علم االقتصاد اإلسالمي والسلوك اإلنساين.

النصوص الرشعية املتضمنة لألحكام املتعلقة باالقتصاد حتوي حمفزاتيمكن استخدامها يف تنبيه السلوك االقتصادي نحو الرشد وحتقيق املقاصد

الرشعية.

تقوم الدراسة يف شقها التطبيقي عىل فرضيتني مها:

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني استشعار مفهوم الصدقة عند النفقةعىل الزوجة وزيادة اإلنفاق.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني استشعار مفهوم الصدقة عند النفقةعىل الزوجة وزيادة الدخل.

منهج البحث:
لغرض حتقيق أهداف الدراسة تم استخدام املنهج الوصفي يف اجلانب النظري
من الدراسة ،كام تم استخدام املنهج التحلييل يف اجلزء التطبيقي امليداين اخلاص
بالدراسة بتحليل البيانات الواردة من استجابات العينة عىل استبانة الدراسة.

أدوات البحث:
تم االعتامد عىل املصادر األولية والثانوية املتعلقة بموضوع الدراسة ،كام تم
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استخدام االستبانة لغرض مجع البيانات يف اجلانب التطبيقي من الدراسة.

عينة ومجتمع البحث:

كون املوضوع من املوضوعات العامة مل تستهدف االستبانة فئة متخصصة بل
شملت مجيع الذكور املتزوجني ،ولضامن سهولة ورسعة استجابة أفراد العينة ،تم
اختيار العينة كعينة عشوائية بسيطة من بيئة الباح َثني من خالل إرسال االستبانة

ملجموعة األصدقاء الذين تم التواصل معهم إلكرتون ًيا .ولغرض تنويع العينة قدر
املستطاع ،قام الباحثان بإرسال االستبانة لتشمل أكثر من دولة يف آسيا وأفريقيا
وأوروبا ،وقد وزعت االستبانة يف شهر نوفمرب  2020بإرسال عدد  250استبانة
إلكرتون ًيا وتم اسرتجاعها بنسبة .% 100

الدراسات السابقة:
ونظرية الوكز (التنبيه) من وجهة نظر االقتصاد التقليدي ،ويف اجلانب اآلخر

ناقشت العديد من الدراسات اجلوانب األخالقية يف االقتصاد اإلسالمي وارتباط
االقتصاد اإلسالمي بمنظومة القيم واألخالق ،ومن أقرب الدراسات املعارصة

ملوضوع البحث ما ييل:

 -دراسة (األفندي ،)2019 ،بعنوان :مقوالت االقتصاد السلوكي وعالقتها

باالقتصاد التقليدي مع إشارة إىل االقتصاد اإلسالمي ،وقد ناقشت الدراسة

املقوالت الرئيسة يف القتصاد السلوكي ،وركزت عىل حتليل طبيعة الصلة بني
االقتصاد السلوكي واالقتصاد التقليدي ،وقامت الدراسة بتقييم مستوى التقارب

بني االقتصاد السلوكي ومنهجية التحليل يف االقتصاد اإلسالمي ،واستخدمت
الدراسة املنهج الوصفي القائم عىل التحليل ،وتوصلت إىل أن مقوالت االقتصاد

السلوكي تقرتب من مفاهيم وقواعد السلوك االقتصادي يف االقتصاد اإلسالمي،
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تركزت الدراسات السابقة يف هذا املوضوع حول قضايا االقتصاد السلوكي
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وأن لالقتصاد السلوكي دور يف بناء جرس جديد للتواصل بني االقتصاد املعارص
واالقتصاد اإلسالمي.

 -دراسة (احلنيطي ،)2020 ،بعنوان :السلوك االقتصادي وعالقته باملصارف

اإلسالمية ،وقد هدفت الدراسة إىل التعريف بمفهوم االقتصاد السلوكي

وقواعده من وجهة نظر االقتصاد الوضعي ،ثم تطرقت لبعض األسس والقواعد

للسلوكيات االقتصادية يف املصارف اإلسالمية بصور عامة ،وتوصلت إىل أن
االقتصاد اإلسالمي راعى السلوكيات االقتصادية لدى األفراد يف مجيع املجاالت
واالختصاصات.

 -دراسة (عبادة ،) 2017 ،بعنوان :التوجيهات النبوية يف توجيه سلوك املسلم

االقتصادي-املنتج واملستهلك ،وقد استعرضت الدراسة بعض القيم النبوية

املؤثرة يف توجيه سلوك املسلم االستهالكي كالرضا والقناعة واالعتدال والتكافل

كام استعرضت بعض القيم النبوية املؤثرة يف توجيه سلوك املسلم املنتج كالتوكل
والصدق واألمانة واإلحسان ،وقد توصلت الدراسة إىل أمهية االلتزام هبذه القيم

ملا هلا من أمهية يف واقع الناس ومعامالهتم.

وهذه الدراسات وغريها مهمة ،إال أن هذه الدراسة التي نحن بصددها تتميز

بكوهنا حاولت الوقوف بصورة مركزة عىل عالقة االقتصاد اإلسالمي باالقتصاد
السلوكي ،وركزت عىل دراسة إحدى النظريات املعارصة يف االقتصاد السلوكي
من خالل أمثلة تطبيقية من النصوص الرشعية وعضدها بدراسة ميدانية لتعزيز
صحة فرضياهتا.

المبحث األول :مفهوم نظرية الوكز واالقتصاد السلوكي
يف العام 2017م منحت األكاديمية امللكية السويدية للعلوم جائزة نوبل يف جمال
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كام توصل بأن الناس قابلون ألن تتغري قراراهتم واختياراهتم يف حال تم تنبيههم.

((( يعترب ثالر أحد مؤسيس جمال االقتصاد السلوكي ،حصل عىل الدكتوراه من جامعة روشسرت بنيويورك عام 1974م ،ويعمل حال ًيا يف كلية بوث
لألعامل بشيكاغو ،أستا ًذا يف جمال العلوم السلوكية واالقتصاد وهو عضو يف األكاديمية األمريكية للفنون والعلوم ( )AAASوزميل رابطة التمويل
األمريكية ( )AFAومجعية االقتصاد القيايس ( )ESوشغل يف عام 2015م منصب رئيس الرابطة االقتصادية األمريكية (.)AEA

(3) https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2017/press-release/
(4) https://www.economist.com/books-and-arts/200804/12//pick-of-the-pile
(5) Thaler, Richard H and Sunstein,Cass R. Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness, Yale University Press, USA. 2008.
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االقتصاد للباحث األمريكي الربوفيسور ريتشارد اتش ثالر((( وذلك ملسامهاته
يف جمال االقتصاد السلوكي ،وحسب البيان الصحفي املتعلق بمنح اجلائزة فإن
مسامهات ثالر قامت ببناء جرس بني التحليالت االقتصادية والنفسية يف عملية
اختاذ القرارات الفردية ،وقد كانت نظرياته يف هذا املجال مفيدة يف خلق جمال
جديد لالقتصاد السلوكي والذي كان له األثر الكبري عىل العديد من جماالت
(((
البحث والسياسات االقتصادية.
يف العام  2008صدر لريتشارد ثالر مع كاس سانشلني أهم كتبه يف علم االقتصاد
السلوكي وهو كتابNudge: Improving Decisions about Health,( :
 ،)Wealth, and Happinessالوكز (التنبيه) حتسني القرارات بشأن الصحة
والثروة والسعادة .هذا الكتاب متت تسميته من قبل جملة إيكونوميست (The
 )Economistكأفضل الكتب لعام 2008م(((.
يعرض الكتاب لعدم دقة نظرية االقتصاديني التقليديني ()Homo Economicus
والتي تعترب البرش عقالنيني يمكنهم التفكري واالختيار بشكل جيد ،وقد حشد
كثريا من األمثلة الواقعية املعتمدة عىل الظواهر السلوكية التي
ثالر يف كتابه ً
تثبت أن الناس يف الغالب يترصفون كبرشيني يتعرضون جلملة من التحيزات
التي جتعل قراراهتم غري دقيقة يف االختيارات ومن ذلك االنحياز إىل الوضع
الراهن واالستسالم للذة اإلغراء ونفور الناس من اخلسارة أكثر من حبهم للربح
واالستسالم للقطيع واآلراء الشائعة والتفاؤل والثقة الزائدة عن احلد واالنحياز
لتوافر املعلومات واالختيار بدون تفكري والربط والتأثر برقم معني والتأطري
وصعوبة االختيارات(((.
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وهذا التنبيه أو الوكز وهو حركة لطيفة بالكوع للتنبيه متثل ما سامه (األبوية
التحررية) فهي نوع من الوصاية لكنه تنبيه َّ
خلق لطيف ال حيدث بتدخل عرب
األمر أو اإلكراه أو منع ألي من اخليارات ،فهذه التنبيهات ليست إمالءات.

ويعرف الكتاب الوكز ( )nudgeبأنه أي جانب من جوانب تصميم اخليارات
الذي يغري سلوك األشخاص بطريقة يمكن التنبؤ هبا دون منع أي خيار أو إدخال
تغيريات كبرية عىل حوافزهم االقتصادية .وجيب أن يكون من السهل وغري
املكلف جتنبه .ومثال ذلك :وضع الفاكهة عىل مستوى العينيني فإنه يعد كذلك،
لكن حظر األطعمة اخلالية من القيمة الغذائية أو املرضة ال يعد من الوكز(((.

ً
كبريا بني من يرى أهنا اعتداء عىل حرية االختيار
هذه النظرية شكلت
جدل ً
وبني من يراها رضورية حلامية الناس من عواقب اخليارات اخلاطئة ،لكن هذه
النظرية قد أثبتت نجاعتها وإن مل تستخدمها احلكومة بشكل مفيد فإن الرشكات
قد تستخدمها بشكل يسء ،ولبيان أمهية ما يمكن أن حيدثه نظام الوكز يف تغيري
كثريا من النامذج واحلاالت الواقعية ومنها ما تم
القرارات استعرض ثالر يف كتابه ً
تطبيقه يف بعض البلدان يف موضوع التربع باألعضاء فالبلدان التي جتعل خيار
التربع حيتاج ملوافقة رصحية كانت نسبة املتربعني قليلة جدً ا مقارنة بالبلدان التي
جتعل اخليار االفرتايض هو التربع ،وهذا ما تم رصده من نسبة املوافقني عىل التربع
باألعضاء بني النمسا وأملانيا حيث لوحظ أن نسبة املوافقني عىل التربع يف النمسا
(((
بلغ  % 99يف حني مل يتجاوز العدد يف أملانيا .% 12

االقتصاد السلوكي

قبل أكثر من مائة عام كتب كالرك ً
مقال حول االقتصاد وعلم النفس احلديث(((،
وذكر فيه أنه قد حياول االقتصادي جتاهل علم النفس لكن من املستحيل له أن
(6) Ibid, pp: 6.
(7) Ibid, PP:178179-.
(8) Clark, J. Economics and Modern Psychology: II. Journal of Political Economy, 26(2), 1918. PP 136166-. Retrieved December 7, 2020,
from http://www.jstor.org/stable/1820902
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يتجاهل الطبيعة البرشية ألن علمه هو علم السلوك اإلنساين ،فأي تصور للطبيعة
البرشية التي قد يتبناها هو مسألة نفسية ،وأي تصور للسلوك اإلنساين الذي قد
يتبناه ينطوي عىل افرتاضات نفسية سواء كانت واضحة أم ال.

يعرف االقتصاد السلوكي ( Behavioral Economics )BEبأنه العلم الذي
يستخدم التجارب السلوكية لتطوير النظريات املتعلقة بصناعة القرارات البرشية،
وحيدد التحيزات التي تقود إىل الطريقة التي يفكر هبا الناس((( ،فاالقتصاد
ً
أشكال خمتلفة من االفرتاضات االقتصادية التقليدية والتي
السلوكي يستخدم
غال ًبا ما تكون بدوافع نفسية لرشح السلوكيات والتنبؤ هبا ولتقديمها كوصفات
سياسية(.((1

مؤخرا يف علم االقتصاد السلوكي فيقول بأن
ويشري ثالر إىل التطور امللحوظ
ً
تطور االقتصاد عىل هذا املنوال فإن مصطلح (االقتصاد السلوكي) سيختفي من
قاموسنا وسوف تكون مجيع االقتصاديات سلوكية( .((1ومن املثري لالهتامم يف
هذا اجلانب أن أغلب علامء االقتصاد والفائزين بجائزة نوبل يف االقتصاد هم من
رواد االقتصاد السلوكي ومنظريه وأوهلم آدم سميث الذي كان فيلسو ًفا أخالق ًيا،
وهريرت سيمون الذي فاز بجائزة نوبل  1978كان عا ًملا نفس ًيا ،ودانييل كانيامن
الفائز بجائز نوبل  2002كان كذلك عا ًملا نفس ًيا.
(9) Samson, A. The Behavioral Economics Guide 2014 (with a foreword by George Loewenstein and Rory Sutherland) (1st ed.). (Ed.)(2014).
Retrieved from http://www.behavioraleconomics.com.
(10) Laibson, David, and John A. List.  “Principles of (Behavioral) Economics.” American Economic Review, 2015. 105 (5): 38590-.DOI:
10.1257/aer.p20151047.
(11) Thaler, Richard H., Behavioral Economics: Past, Present and Future (May 27, 2016). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2790606.
(12) Ibid.
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ينظر بعض االقتصاديني إىل االقتصاد السلوكي كثورة حديثة لنموذج جديد يف
علم االقتصاد ،يف حني يعتقد اآلخر أن القراءة الصحيحة لتاريخ الفكر االقتصادي
وأدبياته توضح أن آدم سميث الذي ُينظر إليه كمؤسس لعلم االقتصاد كان
اقتصاد ًيا سلوك ًيا ،فظهور علم االقتصاد السلوكي يف اآلونة األخرية ما هو إال
رجوع للمنهجية التي أقام عليها آدم سميث علم االقتصاد(.((1
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لقد أصبح علم االقتصاد السلوكي ونظرياته حمل اهتامم كبري لدى املؤسسات
والكيانات السياسية ،فبعد صدور كتاب (التنبيه) ملؤل َفيه ثالر وسانسايتن ،عني
رئيسا ملكتب البيت األبيض املعني
الرئيس األمريكي أوباما حينها سانسايتن ً
بشؤون املعلومات والتنظيم ،كام استعانت احلكومة الربيطانية بثالر لتأسيس
رشكة  BITالستغالل علم االقتصاد السلوكي يف إدارة شؤون البالد ،وتوجد
حال ًيا أكثر من  50دولة تستعني حكوماهتا باالقتصاد السلوكي لوضع وتوجيه
سياساهتا املالية والنقدية ،باإلضافة إىل هيئات ومنظامت دولية كبرية كاألمم
املتحدة والبنك الدويل الذي أنشأأ يف عام  2015وحدة الذهن والسلوك والتنمية
( )eMBeDلتطبيق علم السلوك من أجل إهناء الفقر وتقليص عدم املساواة.

وحسب موقع ( )OECDفإن عدد املؤسسات حول العامل التي تقوم بتطبيق
التوجيه السلوكي يف سياساهتا العامة بلغت  202يف العام  2018بام فيها األمم
املتحدة وصندوق النقد الدويل واحلكومات واملصارف املركزية واملنظامت
الدولية ،وترتكز أغلبها يف أوربا والواليات املتحدة .ويف البلدان اإلسالمية فإن
دولة قطر تعترب أول دولة تنشئ يف أغسطس  2016وحدة للتوجيه السلوكي
( )QBIUالتابعة للجنة املشاريع واإلرث املختصة بمشاريع كأس العامل ،2022
وتتنوع هذه املؤسسات يف املنطقة ما بني مؤسسات حكومية وغري حكومية ،فهناك
حال ًيا مراكز يف تركيا ولبنان والكويت والسعودية وتونس وكينيا واملغرب(.((1

المبحث الثاني :االقتصاد اإلسالمي ونظرية الوكز
مفهوم االقتصاد اإلسالمي
بعيدً ا عن االختالف حول إمكانية احلديث عن علم اقتصاد إسالمي ،فإنه ال
يمكن إنكار وجود فكر اقتصادي إسالمي بغض النظر عن مدى وجود القواعد
(13) http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/behavioural-insights.htm. Reviewed on 52020-12-.
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والنظريات التي دونت يف بيان وإيضاح هذا الفكر ،فالرشيعة اإلسالمية جاءت
شاملة لكافة نواحي احلياة اإلنسانية ،ومن املجاالت املهمة التي اعتنت هبا
الرشيعة جمال املال واألعامل ،والنصوص الرشعية زاخرة باألحكام والقواعد
املنظمة للتعامالت املالية ،والتي يمكن البناء عليها لنظام اقتصادي إسالمي
متكامل ،كام أن آراء وأفكار ومسائل فقهاء املسلمني جتاه القضايا االقتصادية
والتعامالت املالية تشكل ثروة معرفية نظرية ترصد الوقائع التي حصلت يف
عصورهم ،وتتطرق أحيانًا إىل مسائل افرتاضية مستقبلية زادت هذا الفكر ثرا ًء.

( ((1الفنجري ،حممد شوقي ،الوجيز يف االقتصاد اإلسالمي ،القاهرة ،دار الرشوق ،الطبعة األوىل ،1994 ،ص.12
( ((1الفنجري ،حممد شوقي ،االقتصاد اإلسالمي وماهيته ،جملة الوعي اإلسالمي ،السنة الثامنة ،العدد  ،108ديسمرب 1973م ،وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية ،الكويت .ص.52 ،51
( ((1دنيا ،شوقي أمحد ،النظرية االقتصادية من منظور إسالمي ،الطبعة األوىل .1984 ،ص.16
( ((1شابرا ،حممد عمر ،ما هو االقتصاد اإلسالمي ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،جدة  ،1996،ص.40
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سعى املفكرون األوائل من رواد االقتصاد اإلسالمي لبيان ماهية االقتصاد
اإلسالمي سواء كفكر أو كعلم ،ومن ذلك ما ذكره الدكتور الفنجري بأن
االقتصاد اإلسالمي «هو الذي يوجه النشاط االقتصادي وينظمه وف ًقا ألصول
اإلسالم ومبادئه االقتصادية»( ،((1كام ذكر أن االقتصاد اإلسالمي يتمثل يف
«جمموعة األصول العامة االقتصادية التي نستخرجها من القرآن والسنة ،والبناء
االقتصادي الذي نقيمه عىل أساس تلك األصول بحسب كل بيئة وكل عرص»(،((1
ثم يبني أن االقتصاد اإلسالمي له شقان أحدمها ثابت يتمثل يف املبادئ واألصول،
والثاين متغري خاص بالتطبيق.
أما الدكتور شوقي دنيا فيتحدث عن االقتصاد اإلسالمي كعلم فيقول بأنه «العلم
الذي يبحث يف الظواهر االقتصادية يف جمتمع إسالمي»( .((1ويذكر الدكتور حممد
شابرا أن االقتصاد اإلسالمي هو «ذلك الفرع من املعرفة الذي يساعد عىل حتقيق
رفاهة اإلنسان من خالل ختصيص وتوزيع املوارد النادرة بام ينسجم مع التعاليم
اإلسالمية وبدون أن يؤدي ذلك بالرضورة عىل تكبيل حرية الفرد أو خلق
اختالالت مستمرة سواء يف االقتصاد الكيل أو البيئة»(.((1
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وجيمع هذه التعريفات وغريها حماولة اجلمع بني املظاهر والظواهر االقتصادية
والترشيع اإلسالمي ،ومن هنا يتضح أن أقرب توصيف لواقع االقتصاد
اإلسالمي بأنه يمكن تصنيفه ضمن العلوم البينية التي جتمع بني علوم الرشيعة
اإلسالمية وعلم االقتصاد ،ورغم وضوح سامت هذين العلمني إال الكتابات
يف االقتصاد اإلسالمي ال تزال غري واضحة ومستقرة لعدة عوامل منها األسس
واملنهجية التي يقوم عليها هذا العلم ،فيعض الكتابات حتاول االنطالق من
النظريات االقتصادية لتبحث عن النصوص الرشعية التي تؤيدها ،مع قصور
يف فهم وتنزيل النصوص ،ويف املقابل كتابات استندت لظاهر بعض النصوص
الرشعية لصد أي نظرية اقتصادية قائمة وعجز عن إخراج نظريات مستحدثة
تعالج الواقع اإلنساين.

قدحا يف متيز االقتصاد
إن االعتامد عىل النظريات االقتصادية القائمة ليس ً
اإلسالمي ،كام أن التسليم بجميع النظريات االقتصادية القائمة ليس خيدم علم
االقتصاد اإلسالمي ،فعلم االقتصاد من العلوم اإلنسانية التي تعالج السلوك
البرشي وتبحث عن حلول ملشكالته وقد جعلت الرشيعة اإلسالمية مساحة
وخصوصا يف جمال
واسعة لالجتهاد البرشي يف بحث ومعاجلة هذه املشكالت
ً
املعامالت ،وهذا جمال النظر يف النظريات االقتصادية ،كام أن الرشيعة اإلسالمية
املراعية لطبيعة السلوك البرشي جعلت حمددات لضامن موضوعية هذه النظريات
وحتقيق العدل فيها واحلد من النزعة الفردية واهلوى واالنحياز الذي يمكن أن
يوجه به أصحاب العلوم نظرياهتم نحوه.

االقتصاد اإلسالمي السلوكي ونظرية الوكز

يعتمد االقتصاد اإلسالمي يف أساسه ومنهجه عىل الترشيع اإلسالمي ،ويأخذ منه
صبغته وخصائصه؛ والرشيعة اإلسالمية بطبيعتها ليست جمرد نصوص وقوانني
رصفة لكنها امتزاج بني الترشيع والتوجيه وقبل ذلك الرتبية ،ولذا وصف
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ِ
ِ
ني}( ،((1كام أنه هدى
َاب ُمبِ ٌ
ُور َوكت ٌ
مصدرها الرئيس بكونه نور { َقدْ َجا َءك ُْم م َن اهللِ ن ٌ
ِ
ِ
{وك ََٰذلِ َك َأ ْو َح ْينَا
ب فِ ِيه ُهدً ى لِ ْل ُمت َِّق َ
َاب َل َر ْي َ
{ َذل َك ا ْلكت ُ
ني}( ،((1وهو كذلك روح َ
وحا ِّم ْن َأ ْم ِرنَا}( ،((2فهذه األلفاظ وغريها تدل عىل أن الترشيع اإلسالمي
إِ َل ْي َك ُر ً
ال يمكن النظر إليه ككتاب قانون بمواد جافة بل هو منهج حياة خياطب النفس
والروح ويعمرها باإليامن قبل وأثناء وبعد خماطبتها بالتكاليف.
فالرتبية املمتدة يف الفرتة األوىل من البعثة التي اتسمت بالرتكيز عىل جانب الرتبية
اإليامنية وقلة التكاليف العبادية كانت هتيئ النفوس لتلقي األوامر والنواهي ،كام
أن النصوص الترشيعية اآلمرة والناهية حتشد فيها معاين التوجيه والتهيئة وتتنوع
خطاباهتا مراعاة للعامل النفيس املؤثر لدى املخاطب ،ويف صورة أخرى ملراعاة
الترشيع للجانب النفيس نلمح التدرج يف حتريم بعض املنهيات التي اعتادها
املجتمع كاخلمر والربا ،كل هذه املظاهر وغريها تؤكد اهتامم الترشيع اإلسالمي
باجلوانب النفسية لدى املخاطبني.

( ((1سورة املائدة.15 :
( ((1سورة البقرة.2 :
( ((2سورة الشورى.52 :
( ((2املبارك ،حممد ،نظام اإلسالم  ..االقتصاد مبادئ وقواعد عامة ،معاونية الرئاسة للعالقات الدولية يف منظمة اإلعالم اإلسالمي ،طهران1985 ،م،
ص.147
( ((2الصباغ ،عبد اللطيف الشيخ توفيق الشريازي ،االقتصاد اإلسالمي بني التوجيه والترشيع ،جملة جامعة امللك عبد العزيز :االقتصاد اإلسالمي،
م ،25ع2012 ،1م ،ص.86
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وقد نص علامء االقتصاد اإلسالمي عىل هذا األمر من خالل حديثهم حول
خصائص االقتصاد اإلسالمي ومميزاته فاالقتصاد اإلسالمي مبني عىل «أسس
اعتقادية قائمة عىل تصور عام للوجود واإلنسان ،وما يتولد من هذه األسس من
(((2
دوافع إيامنية نفسية تدعم النظام وتؤيده وتساعد عىل تنفيذه»
ففي النظام االقتصادي اإلسالمي تعترب الدوافع األخالقية واإلنسانية حمركًا هلذا
النظام ودافعة لتنفيذ أحكامه ،والشعور الديني واألخالقي له الدور األبرز يف
املساعدة عىل اإلحسان يف تنفيذ النظام االقتصادي اإلسالمي(.((2
ويتحدث السيد الصدر عن الصفة األخالقية لالقتصاد اإلسالمي ،وكيفية
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امتزاج اجلانب النفيس باجلانب املوضوعي فيقول« :ان اإلسالم هيتم بالعامل
النفيس ،خالل الطريقة التي يضعها لتحقيق أهدافه وغاياته .فهو يف الطريقة التي
يضعها لذلك ال هيتم باجلانب املوضوعي فحسب -وهو ان حتقق تلك الغايات-
وإنام يعنى بوجه خاص بمزج العامل النفيس والذايت بالطريقة التي حتقق تلك
الغايات»(.((2
وإذا استعرضنا النصوص الرشعية من الكتاب احلكيم والسنة النبوية واخلاصة
بأمور املال واالقتصاد نجدها متضمنة يف توجيهاهتا تنبيهات حمفزة ختاطب النفس
البرشية تساعد عىل االلتزام بتلك التوجيهات وحتقيق غاياهتا .وكمثال لذلك قوله
تعاىل يف حتريم االعتداء عىل أموال الغري { َيا َأ ُّ َيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َل ت َْأ ُك ُلوا َأ ْم َوا َلك ُْم
ُون ِ َت َار ًة َع ْن ت ََر ٍ
َب ْينَك ُْم بِا ْل َباطِ ِل إِ َّل َأ ْن َتك َ
اض ِمنْك ُْم َو َل َت ْق ُت ُلوا َأ ْن ُف َسك ُْم إِ َّن اللََّ
ك َ
َان بِك ُْم َر ِح ًيم}( ،((2فاآلية الكريمة تنهى عن أخذ مال الغري بغري وجه حق،
لكن النص القرآين يف هذه اآلية الكريمة احتشد بجملة من املحفزات والتنبيهات
السلوكية التي تدفع الفرد لالمتثال هبذا التوجيه منها ما ييل:
 النداء بـ «يا أهيا الذين آمنوا» ،فيه تنبيه بخصوصيتهم حتى يكون االمتثال الئ ًقاهبذا الوصف ،وأن من مقتىض اإليامن تنفيذ هذا التوجيه ،فهو حتريك للعقيدة
الدافعة لالمتثال وإغراء لالستجابة هلذا التوجيه.

 استخدام لفظ «تأكلوا» بدل تأخذوا أو غريها من األلفاظ التي تدل عىلالترصف يف مال ،كتنبيه عىل قبح هذا األمر باستخدام هذه اللفظة ،كام أن األكل
يقتيض الترصف واالنتفاع باليش انتفا ًعا تا ًما دون إرشاك الغري أو العود إىل الغري
فيعرب عن استقباح الفعل.

 قوله تعاىل «أموالكم بينكم» ومل يقل ال يأكل بعضكم مال بعض ،ففيه تنيهعظيم عىل البعد االجتامعي والتكافل ففي حال االعتداء عىل مال الغري كأنك
( ((2الصدر ،حممد باقر ،اقتصادنا ،دار التعارف للمطبوعات ،بريوت ،الطبعة العرشون1987 ،م ،ص.289
( ((2سورة النساء.29 :
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تعتدي عىل مالك ،ومن هنا لن حترص فقط عىل عدم االعتداء عىل مال الغري بل
وستحرص عىل صون ومحاية ماله.

المبحث الثالث :أحاديث النفقة على الزوجة
النفقة عىل الزوجة واجبة يف الرشع عىل الزوج ،وقد وردت اآليات الكريمة
واألحاديث النبوية ببيان ذلك وتفصيالت بعض أحكامها ،وهنا نذكر بعض
األحاديث التي وردت يف هذا املوضوع ونقف عند بعض مدلوالهتا املتعلقة
( ((2ينظر :الرازي ،حممد بن عمر ،مفاتيح الغيب (التفسري الكبري) ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة الثالثة1420 ،ه .وأبو السعود ،حممد بن
حممد بن مصطفى ،إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم (تفسري أيب السعود) ،دار إحياء الرتاث العريب .ورضا ،حممد رشيد بن عيل ،تفسري القرآن
احلكيم (تفسري املنار) ،اهليئة املرصية العامة للكتاب1990 ،م .وابن عاشور ،حممد الطاهر ،التحرير والتنوير ،الدار التونسية للنرش ،تونس1984،م.
والعثيمني ،حممد بن صالح ،تفسري القرآن ،دار ابن اجلوزي ،السعودية ،الطبعة األوىل1426 ،ه.
( ((2سورة امللك.14 :
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 قوله تعاىل «وال تقتلوا أنفسكم» ،فاآلية تشمل بمعناها من يقتل غريه ،فالتعبريبقتل النفس يف الداللة عىل قتل الغري يف تنبيه وإغراء لالمتثال واستجاشة نزعة
الرمحة واأللفة ،كام أن ورود هذا النهي بعد النهي عن أكل األموال بالباطل تنبيه
إىل خطر االعتداء عىل أموال الغري فإنه قد يقود إىل اخلصومات والتنازع الذي قد
يؤدي للرصاع املسلح ،وهو ما نلمسه جل ًيا يف واقعنا سواء عىل مستوى األفراد
(((2
أو الدول.
فهذه بعض التنبيهات السلوكية التي ح ّفت هذا النهي ،واملتأمل املتدبر هلذا النص
سيجد غريها من الدالالت واملحفزات التي ينبغي استثامرها يف توجيه السلوك
البرشي ،ولعل من األخطاء التي قد حتصل اجتزاء األوامر والنواهي من النصوص
الرشعية دون مراعاة ما احتف هبا من تنبيهات ما ذكرها احلكيم سبحانه وتعاىل
إال حلكمة يعلمها يف طبيعة النفس البرشية ،وصدق احلق سبحانه { َأ َل َي ْع َل ُم َم ْن
يف ْ
الَبِ ُري}( ،((2ويف جمال االقتصاد اإلسالمي ينبغي عند استنباط
َخ َل َق َو ُه َو ال َّلطِ ُ
النظريات االقتصادية القائمة عىل النصوص الرشعية العناية بدراسة دالالت
تلك النصوص وألفاظها وما حتويه من تنبيهات توجيهية للنفس البرشية.
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بموضوع البحث.

احلديث األول :عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه
ِ
ودينار تصدَّ ْق َت به عىل
ودينار أنفق َت ُه يف ر َق َب ٍة،
سبيل اهلل،
«دينار أنفقتَه يف
وسلم:
ٌ
ٌ
ٌ
ٍ
مسكني،
أه ِل َك»(.((2
أه ِل َك؛ أ ْع َظ ُمها أجر ًا ا َّلذي أ ْن َف ْق َت ُه عىل ْ
ودينار أن َف ْق َت ُه عىل ْ
ٌ
احلديث الثاين :عن سعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه َّ
أن رسول اهلل صىل اهلل عليه
ِ
وج َه اهلل إال ُأ ِج ْر َت عليها؛ حتَّى ما
وسلم قال له« :إنَّك َل ْن تُنف َق ن َفق ًة ت ْبتَغي هبا ْ
َ ْت َع ُل يف فم ا ْمر َأتِ َك»(.((2

احلديث الثالث :عن أيب مسعود البدري ريض اهلل عنه عن النبي صىل اهلل عليه
وسلم قال« :إذا أ ْن َفق املسلم نفق ًة عىل ِ ِ
كانت له صدَ َق ًة»(.((2
يت َِس ُبها؛ ْ
ْ
أهله وهو َ ْ
احلديث الرابع :عن املقدام بن معد يكرب ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم« :ما أط َع ْم َت ن ْف َسك فهو َ
لك صدق ٌة ،وما أ ْط َع ْم َت َولدَ ك فهو
لك صدق ٌة ،وما أ ْطعم َت زوجت ََك فهو لك صدَ َق ٌة ،وما أ ْطعم َت ِ
خاد َمك فهو َ
لك
ْ
َْ
َْ
صدَ ق ٌة»(.((3
احلديث اخلامس :عن أيب أمامة ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم« :من َأن َف َق عىل ِ
ف هبا فهي صدَ ق ٌة ،و َم ْن أ ْن َفق عىل ا ْمر َأتِه
نفسه ن َفق ًة َيست َِع ُّ
َ ْ
ِ
وو ِ
ِ
لده
وأهل ب ْيته فهي صدَ َق ٌة»(.((3
َ
احلديث السادس :عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :أمر النبي صىل اهلل عليه وسلم
ٍ
بصدقة ،فقال ٌ
دينار؟ قالَ « :أن ِْف ْق ُه َع َل َن ْف ِس َك « .قال :عندي آخر؟
رجل :عندي ٌ

( ((2النيسابوري ،مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي ،صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،كتاب
الزكاة ،باب فضل النفقة عىل العيال واململوك ،وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم ،رقم احلديث ( ،)995ج  ،2ص.692
( ((2البخاري ،حممد بن إسامعيل ،صحيح البخاري ،املحقق :حممد زهري بن نارص النارص ،دار طوق النجاة ،الطبعة األوىل1422 ،هـ ،كتاب اإليامن،
باب ما جاء إن األعامل بالنية واحلسبة ولكل امرئ ما نوى ،رقم احلديث ( ،)56ج ،1ص .20مسلم ،كتاب الوصية ،باب الوصية بالثلث ،رقم احلديث
( ،)1628ج ،1ص.30
( ((2البخاري ،كتاب النفقات ،باب فضل النفقة عىل األهل ،رقم احلديث ( ،)5351ج ،7ص .62مسلم ،كتاب الزكاة ،باب فضل النفقة والصدقة
عىل األقربني والزوج واألوالد والوالدين ولو كانوا مرشكني ،رقم احلديث ( ،)1002ج ،2ص.695
( ((3رواه أمحد بإسناد جيد ،وصححه األلباين :الشيباين ،أمحد بن حممد بن حنبل ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد،
وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،هـ  2001 -م ،ج ،28ص .417األلباين ،حممد نارص الدين ،سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء
من فقهها وفوائدها ،مكتبة املعارف للنرش والتوزيع ،الرياض ،الطبعة األوىل 1415 ،هـ  1995 -م ،ج ،1ص.814
( ((3رواه الطرباين وحسنه اهليثمي يف جممع الزوائد :الطرباين ،سليامن بن أمحد بن أيوب ،املعجم األوسط ،املحقق :طارق بن عوض اهلل بن حممد ،عبد
املحسن بن إبراهيم احلسيني ،دار احلرمني ،القاهرة ،ج ،4ص .173اهليثمي ،نور الدين عيل بن أيب بكر بن سليامن ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،املحقق:
حسام الدين القديس ،مكتبة القديس ،القاهرة 1414 ،هـ 1994 ،م ،ج ،3ص.120
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قالَ « :أن ِْف ْقه َع َل َزوجتِ َك» .قال :عندي آخر؟ قالَ « :أن ِْف ْقه َع َل َخ ِ
ْت
اد ِم َكُ ،ث َّم َأن َ
ُ
ْ َ
ُ
(((3
ص».
َأ ْب َ ُ

احلديث السابع :عن عمرو بن أمية قال :مر عثامن بن عفان -أو عبد الرمحن بن
ٍ
فم َّر به عمرو بن أمية ،فاشرتاه وكساه امرأته ُس َخ ْي َل َة
اس َت ْغ َل ُه َ ،
عوف -بِ َم ْرط َف ْ
فم َّر به عثامن -أو عبد الرمحن -فقال :ما فعل
بنت ُع َب ْيدَ َة بن احلارث بن املطلبَ ،
املِ ْر ُط الذي ا ْب َت ْع َت؟ قال عمرو :ت ََصدَّ ْق ُت به عىل ُس َخ ْي َل َة بنت ُع َب ْيدَ َة بن احلارث،
فقالَ :أ َو ُّ
كل َما َصنَ ْع َت إِ َل َأ ْه ِل ِك َصدَ َق ٌة؟ قال عمرو :سمعت رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم يقول ذلك ،فذكر ما قال عمرو لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم،
«صدَ َق َع ْم ٌرو ك ُُّل َما َصنَ ْع َت إِ َل َأ ْه ِل َك َ ،ف ُه َو َصدَ َق ٌة
فقال صىل اهلل عليه وسلمَ :
َع َل ْي ِهم»(.((3

المبحث الرابع :المحفزات السلوكية في أحاديث النفقة الزوجية

ً
أول :وصف النفقة عىل الزوجة بأهنا «صدقة»

وقد ورد يف نصوص األحاديث وبعبارات خمتلفة وصف النفقة عىل الزوجة
بأهنا صدقة ،والصدقة يف اللغة ما خيرجه اإلنسان من ماله عىل وجه القربة(،((3
ويف اصطالح الفقهاء فإن الصدقة هي متليك يف حياة اإلنسان بغري عوض عىل
وجه القربة إىل اهلل تعاىل( ،((3والنصوص الرشعية قد وردت فيها الصدقة بمعنى
( ((3أخرجه البخاري يف األدب املفرد وحسنه األلباين :البخاري ،حممد بن إسامعيل ،صحيح األدب املفرد لإلمام البخاري ،حقق أحاديثه وعلق عليه:
حممد نارص الدين األلباين ،دار الصديق للنرش والتوزيع ،الطبعة الرابعة 1418 ،هـ  1997 -م ،ص .92
( ((3أخرجه ابن حبان يف صحيحه ،وحسنه لغريه األلباين :البستي ،حممد بن حبان ،اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ،ترتيب :األمري عالء الدين
عيل بن بلبان الفاريس ،حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل 1408 ،هـ 1988 -م ،ج،10
ص .49األلباين ،سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،احلديث رقم ( ،)1024ج ،3ص.22
( ((3األصفهانى ،أبو القاسم احلسني بن حممد ،املفردات يف غريب القرآن ،املحقق :صفوان عدنان الداودي ،دار القلم ،الدار الشامية – دمشق ،بريوت،
الطبعة األوىل 1412 ،هـ .ص.480
( ((3وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت ،املوسوعة الفقهية الكويتية ،مطابع دار الصفوة ،مرص ،الطبعة األوىل 1404 ،هـ.323 /26 .
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من خالل استعراض األحاديث وألفاظها ومدلوالهتا يمكن الوقوف عىل بعض
النقاط املهمة التي يمكن استخدامها يف التحفيز للنفقة الزوجية وهي كام ييل:

أبريل  2021م ـ دولة قطــر

العدد ()15

ٱلصدَ َقـ ُٰت لِل ُف َق َر ِاء َوٱ َمل َسـ ِٰك ِ
نی ((3(}...كام
الزكاة الواجبة كام يف قوله تعاىل {إِن ََّم َّ
وردت بمعنى صدقة التطوع وهو الغالب يف إطالقها كام يف قوله تعاىل {إِ ْن ُت ْبدُ وا
الصدَ َق ِ
ات َفنِ ِع َّم ِه َي}( ،((3كام وردت بمعنى الوقف كام يف حديث عمر ريض اهلل
َّ
تعاىل عنه ( ..تصدق بأصله ال يباع وال يوهب) ،ووردت لوصف أي نوع من
أنواع اخلري واملعروف كام يف احلديث (كل معروف صدقة) ،فالصدقة هلا معنى
عام يندرج فيه كل ما هو واجب ومندوب ،ومعنى خاص وهو ما خيتص بصدقة
التطوع وهو املقصود من اللفظ عند إطالقه ،ويف هذا يقول اخلطيب الرشبيني:
«صدقة التطوع هي املرادة عند اإلطالق غال ًبا ،ويفهم هذا من كالم سائر الفقهاء
أيضا»(.((3
ً

والنفقة عىل الزوجة واجبة برصيح نصوص الكتاب الكريم والسنة النبوية،
ومع اختالف الفقهاء يف تفاصيل النفقة وحدودها إال أهنم متفقون عىل وجوب
نفقة الزوجة من مال زوجها( ،((3وحكى الشوكاين انعقاد اإلمجاع عىل وجوب
نفقة الزوجة( ،((4ورغم أن النفقة عىل الزوجة واجبة إال أن إطالق لفظ الصدقة
عليها ويف مواطن خمتلفة يف األحاديث النبوية له دالالت أخرى منها احلث عليها
وتقديمها عىل غريها من الصدقات فهي مع وجوهبا إال أهنا قربة من القربات
يتحصل هبا باذهلا األجر كام يف صدقات التطوع بل أعظم ،يقول املهلب« :النفقة
عىل األهل واجبة باإلمجاع  ،وإنام سامها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم
بالواجب ال أجر هلم فيه  ،وقد عرفوا ما يف الصدقة من األجر  ،فعرفهم أهنا هلم
صدقة حتى ال خيرجوها إىل غري األهل إال بعد أن يكفوهم  ،ترغيب ًا هلم يف تقديم
الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع»( ،((4وأشار األصفهاين يف لفتة لغوية إىل داللة
أخرى من دالالت إطالق لفظ الصدقة عىل النفقة الواجبة وذلك للحث عىل

( ((3سورة التوبة.60 :
( ((3سورة البقرة.271 :
( ((3الرشبيني ،حممد بن أمحد اخلطيب ،مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل1415 ،هـ.120 /3 .
( ((3ابن املنذر ،حممد بن إبراهيم ،اإلمجاع ،حتقيق ودراسة :فؤاد عبد املنعم أمحد ،دار املسلم ،الرياض ،الطبعة األوىل 1425 ،هـ .ص.83
( ((4الشوكاين ،حممد بن عيل  ،نيل األوطار  ،حتقيق :عصام الدين الصبابطي ،دار احلديث ،مرص ،الطبعة :األوىل1413 ،هـ.381 /6 .
( ((4العسقالين ،أمحد بن عيل بن حجر ،فتح الباري رشح صحيح البخاري ،دار املعرفة ،بريوت1379 ،ه.498 /9 .
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الصدق يف
حترى صاحبها ّ
يسمى الواجب صدقة إذا ّ
اإلحسان فيها فقال« :وقد ّ
فعله»(.((4

ومع استشعار األجر عىل النفقة الواجبة عىل الزوجة عىل وجه اخلصوص بإطالق
لفظ الصدقة وما يوحي به من استحضار األحاديث واآليات الواردة يف فضائل
الصدقات ،فإن هناك دالالت قد يستصحبها الزوج حال استشعر التصاق مفهوم
الصدقة بنفقته الواجبة عىل زوجه من أحكام الصدقات كعدم جواز الرجوع فيها
أو إتباعها باملن واألذى ،ورضورة حتري احلالل يف اكتساهبا ،وحتري األجود يف
انفاقها إىل غري ذلك من أحكام الصدقات التي يمكن للزوج أن يستشعرها يف
نفقته عىل زوجه.

( ((4األصفهاين ،مرجع سابق ،ص.480
( ((4العسقالين ،مرجع سابق.498 /9 ،
( ((4النووي ،حميي الدين حييى بن رشف ،املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة الثانية1392 ،ه.88 /7.
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 اشرتاط النية فيهاقيدت بعض أحاديث النفقة عىل الزوجة كون هذه النفقة صدقة يؤجر عليها
بألفاظ منها قوله صىل اهلل عليه وآله وسلم (حيتسبها) ،ويف حديث آخر (تبتغي هبا
وجه اهلل) ،وكال اللفظني يدالن عىل نفس املعنى وهو اشرتاط النية وابتغاء األجر
واالحتساب ،وهذا القيد ورد يف بعض أحاديث النفقة عىل الزوجة دون بعضها،
فهل األحاديث املطلقة ُتمل عىل املقيد منها ويكون الرشط مطر ًدا يف اجلميع؟
وما داللة ذلك؟
محل العلامء املطلق يف هذه األحاديث عىل املقيد ،وقد قال ابن حجر رمحه اهلل
تعاىل يف الفتح وهو يتحدث عن لفظة (حيتسبها)« :وهذا مقيد ملطلق ما جاء يف
أن اإلنفاق عىل األهل صدقة»( ،((4وقال اإلمام النووي« :املراد بالصدقة والنفقة
املطلقة يف باقي األحاديث إذا احتسبها ومعناه أراد هبا وجه اهلل تعاىل»( ،((4ويف
فيض القدير وهو يتحدث عن احلديث املطلق يف النفقة عىل الزوجة قال املناوي:
«ظاهر هذا أنه ال يشرتط يف حصول الثواب نية القربة لكنه مقيد يف أخبار أخر
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بقوله وهو حيتسبها فيحمل املطلق عىل املقيد»(.((4
وداللة هذا القيد أن من مل ينو األجر وهو ينفق عىل زوجته فإنه ال حيصل له أجر
الصدقة لكنه يكون قد أدى ما أوجبه اهلل تعاىل عليه من النفقة عىل زوجته وبرئت
ذمته ألن النفقة تعترب من األحكام املعقولة املعنى ،ويفصل اإلمام النووي رمحه
اهلل تعاىل يف ذلك فيقول« :ال يدخل فيه من أنفقها ً
ذاهل ولكن يدخل املحتسب،
وطريقه يف االحتساب أن يتذكر أنه جيب عليه اإلنفاق عىل الزوجة ......فينفق
بنية أداء ما أمر به وقد أمر باإلحسان إليهم واهلل أعلم»(.((4
ومؤدى ما سبق أن النية قبل اإلنفاق عىل الزوجة رشط حلصول أجر الصدقة
منها ،فال يرتبط بأي غرض دنيوي آخر ،وعىل الزوج أن يستشعر ذلك حال إنفاقه
عىل زوجه فيجعل العالقة املبارشة بينه وبني اهلل تعاىل يف غرض اإلنفاق فال يشق
اإلنفاق عليه بل يسعد بذلك تقر ًبا إىل اهلل تعاىل.
ثان ًيا :التفضيل
تدل األحاديث الواردة يف النفقة عىل الزوجة عىل تفضيل هذه النفقة من ناحية
أجرا من النفقات األخرى كاإلنفاق يف اجلهاد أو عتق
ترتب األجر ،فهي أعظم ً
الرقاب أو عىل املساكني ،كام أن األحاديث ترشد إىل تقديم اإلنفاق عىل الزوجة
عىل غريه من أبواب اإلنفاق عىل الغري من النفقات الواجبة أو املندوبة ،ومل خيتلف
العلامء يف تقديم النفقة عىل الزوجة عىل النفقة عىل الوالدين وغريمها ،واختلفوا
يف أهيام يقدم النفقة عىل الزوجة أم عىل األوالد؟ وذلك الختالف الروايات يف
األحاديث الواردة فبعضها ورد بتقديم الولد وبعضها بتقديم الزوجة ،واختلفت
تعليالت الفقهاء بناء عىل ذلك ،فمن قدم الولد عىل الزوجة ع ّلل بأن الولد إن
ضيعه الوالد مل جيد من ينوب عنه باإلنفاق عليه ،لكن الزوجة إن مل ينفق عليها
حمرم( ،((4لكن الراجح
كان التفريق بينهام فتؤول إىل من ينفق عليها من زوج أو َ
( ((4املناوي ،عبد الرؤوف بن تاج العارفني ،فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،املكتبة التجارية الكربى ،مرص ،الطبعة األوىل1356 ،ه.33 /5 .
( ((4النووي ،مرجع سابق.89 /7 ،
حممد بكر زهران ،وزارة األوقاف والشؤون ِاإلسالمية
( ((4الرافعي ،عبد الكريم بن حممد بن عبد الكريم ،رشح مسند الشافعي ،حتقيق :أبو بكر وائل َّ
إدارة الشؤون ِ
اإلسالمية ،قطر ،الطبعة األوىل 1428 ،هـ.359 /3 .
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واهلل أعلم هو تقديم الزوجة عىل الولد لورود النص الرصيح بذلك يف حديث أيب
هريرة ريض اهلل تعاىل عنه.
وكام أن التفضيل للنفقة الزوجية يف املرتبة فهو كذلك تفضيل يف الثواب ،وهذا ما
أجرا الذي أنفقته عىل أهلك) ،وزيادة األجر هنا لعدة
دل عليه حديث (أعظمها ً
اعتبارات يمكن تلخيصها بعد تتبع أقوال العلامء يف رشح هذا احلديث فيام ييل:

ثال ًثا :مراعاة التودد واإلحسان

اإلحسان مبدأ عظيم من مبادئ اإلسالم ،وهو أحد مراتب الدين وأعالها،
وقد تواردت النصوص الرشعية باحلث عىل مراعاة هذا املبدأ يف عبادات املرء
وتعامالته حتى مع احليوان ،والنفقة عىل الزوجة كام أهنا واجبة دعت إليها
الرشيعة ورتبت األجر عليها ،فإن األحاديث أشارت إىل مراعاة اإلحسان فيها
من خالل رسم صورة هلذا التعامل يف قوله صىل اهلل عليه وآله وسلم« :حتى ما
جتعل يف فم امرأتك» ،فاإلحسان يف النفقة يتعدى من إعطاء املال والطعام وبذله
إىل رفع اللقمة ووضعها يف فم الزوجة ،وهذه الصورة غاية يف التعبري عن ما يرافق
النفقة من إحسان وتودد وبعد عن اجلفاء أو امل ّن و التسخط ،فاملنفق عىل زوجه
مكرها بغري طيب نفس منه.
وفق هذه الصورة أبعد ما يكون عن اإلنفاق
ً
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أن أجر الواجب يزيد بالنية ،فاإلنفاق عىل الزوجة واجب وفيه أجر أداءالواجب ،وابتغاء األجر زيادة يف األجر.
النفقة عىل فرض العني (النفقة عىل الزوجة) أفضل من النفقة عىل فرضالكفاية ،كأبواب النفقات األخرى.
أجرا من املندوبة.
النفقة الواجبة أعظم ًألن املنفق عىل الزوجة أنفق واج ًبا والنفقة الواجبة أبعد عن احلمد عليها،بخالف نفقة التطوع التي يرى فيها املنفق أنه أنفق بفضله ،واألعامل
تتفاضل بقدر خلوصها هلل تعاىل وابتعادها عن حظوظ الدنيا.
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كام أن الرتكيز عىل هذه الصورة وإثبات األجر عليها فيه زيادة ترغيب وحث فإن
الرجل « إذا وضع اللقمة يف فيها فإنام يكون ذلك يف العادة عند املالعبة واملالطفة
والتلذذ باملباح فهذه احلالة أبعد األشياء عن الطاعة وأمور اآلخرة ومع هذا فأخرب
صىل اهلل عليه وسلم أنه إذا قصد هبذه اللقمة وجه اهلل تعاىل حصل له األجر بذلك
فغري هذه احلالة أوىل بحصول األجر إذا أراد وجه اهلل تعاىل»(.((4

فالتودد واملالطفة يف طريقة اإلنفاق عىل الزوجة قد يصاحبها شهوة يف حاهلا
ومآهلا ال ينفي األجر املرتتب عىل ذلك ،فالرجل ينفق عىل زوجه بطريقة قد ال
ختلو من شهوة ،وقد ينفق عليها بام يعود عىل بدهنا ولباسها بام يلتذ به وهو مع
ذلك متحصل لألجر.

المبحث الخامس :الدراسة الميدانية
هذا املبحث يستعرض نتائج الدراسة امليدانية التي قام هبا الباحثان ،لغرض
التحقق من فرضيتي الدراسة ،وقد تم اختيار داللة واحدة من دالالت أحاديث
النفقة عىل الزوجة لدراسة أثر استخدامها كمحفز مؤثر عىل عامل اإلنفاق وزيادة
الدخل ،وقد كانت إجراءات هذه الدراسة حسب ما ييل:

إجراءات الدراسة الميدانية
أداة الدراسة الميدانية:

استخدم الباحثان استامرة االستبانة كوسيلة رئيسية جلمع البيانات من عينة
الدراسة.

 /1وصف االستبانة:
القسم األولى :معلومات عامة:
( ((4النووي ،مرج سابق.78 /11 ،
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ويتضمن البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة ،متثلت يف (السن ،سنوات
الزواج ،املستوى التعليمي ،عدد الزوجات ،عدد األبناء الذكور واالناث ،املهنة،
متوسط الدخل السنوي).

القسم الثانية :البيانات األساسية:
احتوى هذا القسم عىل عدد ( )12عبارة طلب من أفراد عينة الدراسة أن حيددوا
استجابتهم عنام تصفه كل عبارة وتوزعت كالتايل:

العبارة األوىل عبارة عن سؤال منفرد تم طلب اإلجابة عليه بأحد املستويات
اخلمسة (مطلق ًا ،نادر ًا ،أحيان ًا ،غالب ًا ،دائ ًام) ،أما ( )11عبارة فتوزعت عىل
فرضيتني تم طلب اإلجابة وفق ًا لقياس «ليكرت» اخلاميس املتدرج الذي يتكون
من مخسة مستويات (موافق بشدة ،موافق ،حمايد ،غري موافق ،غري موافق بشدة).
وقد تم توزيع هذه عبارات الدراسة كام ييل:

عينة الدراسة:
تم اختيار مفردات عينة البحث من جمتمع الدراسة الذي يشمل فئة الرجال
املتزوجني ،من عدد من الدول يف ثالث قارات أسيا وأفريقيا وأوروبا ،وتم
اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيط ،ألن املوضوع ال حيتاج حتديد فئة معينة وال
منطقة معينة ،وقد تم توزيع االستبانة يف شهر نوفمرب 2020بعدد ( )250استبانة
لعينة الدراسة ،وتم اسرتجاع عدد ( )250استامرة بنسبة (.)%100

األساليب اإلحصائية المستخدمة:
ولتحقيق أهداف الدراسة والتحقق من فرضياهتا تم استخدام الربنامج اإلحصائي
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أما بقية األسئلة فقد توزعت عىل الفرضيتني الفرضية األوىل تتضمن ( )7عبارات،
والفرضية الثانية تتضمن ( )4عبارات.
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( )SPSSوالذي يشري اختصار ًا إىل احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتامعية ،كام متت
االستعانة بربنامج ميكروسوفت إكسل ( )Excelلتنفيذ األشكال البيانية املطلوبة
يف الدراسة .وكذلك ُاستخدمت األساليب اإلحصائية التالية:

1 .التكرارات والنسب املئوية إلجابات أفراد العينة عىل العبارات.
2 .الرسومات البيانية والنسب املئوية إلجابات فراد عينة الدراسة
3 .ألفا كرونباخ ( )Alpha Cronbachحلساب معامل الثبات والصدق
اإلحصائي.
4 .الوسط احلسايب ( )Meanواالنحراف املعياري إلجابات أفراد العينة عىل
العبارات.
5 .اختبار بريسون ( )Pearsonالختبار العالقات واالتساق الداخيل
لالستبانة.

ثبات االستبانة:

ثبات االستبانة هو أن تعطي هذه االستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع
االستبانة أكثر من مرة حتت نفس الظروف والرشوط ،أو بعبارة أخرى أن ثبات
االستبانة يعني االستقرار يف نتائج االستبانة وعدم تغيريها بشكل كبري فيام لو تم
إعادة توزيعها عىل أفراد العينة عدة مرات خالل فرتات زمنية معينة.
وقد استخدم برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتامعية ( )SPSSإلجياد معمل
الثبات بطرية ألفا كرونباخ
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جدول رقم ( )1معامل الثبات ألفا كرونباخ والصدق لفرضيات االستبانة األربع
م

الفرضية

عدد
الفقرات

معامل
الثبات

درجة
الصدق

1

الفرضية األوىل :توجد عالقة ذات داللة
احصائية بني استشعار الصدقة عند النفقة عىل
الزوجة واإلنفاق

7

0.901

0.949

2

الفرضية الثانية :توجد عالقة ذات داللة
احصائية بني استشعار الصدقة عند النفقة عىل
الزوجة والدخل
معامل الثبات والصدق للفرضيتني

4

0.836

0.914

12

0.924

0.961

املصدر :إعداد الباحثني باالعتامد عىل بيانات االستبانة ،اخلرطوم2020 ،م.

صدق االستبانة :يقصد بصدق االستبانة أن تقيس فرضيات االستبانة ما وضعت
لقياسه ،وقام الباحثان بالتأكد من صدق االستبانة بطريقتني:

- 1صدق المحكمين :عرض الباحثان االستبانة عىل جمموعة من املحكمني،
وقد استجاب الباحثان آلراء املحكمني وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل يف
ضوء املقرتحات املقدمة ،وبذلك خرجت االستبانة يف صورهتا النهائية.
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ً

ويتضح من النتائج املوضحة يف اجلدول ( )1أن قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت
مرتفعة جد ًا لكل فرضية من فرضيتي الدراسة ،وكانت ) (0.836 – 0.901لكل
فرضية .كذلك كانت قيمة معامل ألفا جلميع فقرات االستبانة كانت ()0.924
وهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع جدا يكاد يقرتب من الثبات التام ،وكذلك
درجة الصدق كانت ( )0.914 - 0.949لكل فرضية وكانت درجة الصدق جلميع
الفقرات ( )0.961وهي درجة مرتفعة جد ًا ،فتكون االستبانة يف صورهتا النهائية
قابلة للتوزيع.

أبريل  2021م ـ دولة قطــر

العدد ()15

ً

 - 2صدق االستبانة إحصائيا :ويتضح ذلك من اجلدول ( )1حيث وأن الصدق
يساوي مربع الثبات ،وبذلك تم التأكد من ثبات استبانة الدراسة ألن قيمة ألفا
أعىل من ( )0.70مما جيعله عىل ثقة تامة بصحة االستبانة وصالحيتها لتحليل
النتائج واإلجابة عىل فرضيات الدراسة.

االتساق الداخلي :يقصد بصدق االتساق الداخيل مدى اتساق كل فقرة من

فقرات االستبانة مع الفرضية الذي تنتمي إلية هذه الفقرة ،وقد قام الباحثان
بحساب االتساق الداخيل لالستبانة وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط
بني كل فقرة من فقرات ابعاد االستبانة والدرجة الكلية للفرضية نفسه.

الفرضية األولى :توجد عالقة ذات داللة احصائية بني استشعار الصدقة عند
النفقة عىل الزوجة واإلنفاق.
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جدول ( )2معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات الفرضية األوىل والدرجة الكلية للفرضية

1

استشعار مفهوم الصدقة عند اإلنفاق عىل الزوجة
جيعلك تزيد من اإلنفاق عىل املأكل واملرشب للزوجة

0.823

0.000

2

استشعار مفهوم الصدقة عند اإلنفاق عىل الزوجة
جيعلك تزيد من اإلنفاق عىل املالبس للزوجة

0.795

0.000

3

استشعار مفهوم الصدقة عند اإلنفاق عىل الزوجة
جيعلك تزيد من اإلنفاق عىل الرعاية الصحية للزوجة

0.825

0.000

4

استشعار مفهوم الصدقة عند اإلنفاق عىل الزوجة
جيعلك تزيد من اإلنفاق عىل متطلبات السكن للزوجة

0.876

0.000

5

استشعار مفهوم الصدقة عند اإلنفاق عىل الزوجة
جيعلك تزيد من اإلنفاق النقدي عىل الزوجة

0.832

0.000

6

استشعار مفهوم الصدقة عند اإلنفاق عىل الزوجة
جيعلك تزيد من اإلنفاق عىل السلع االستهالكية للزوجة

0.733

0.000

7

استشعار مفهوم الصدقة عند اإلنفاق عىل الزوجة
جيعلك تسعى لرتشيد اإلنفاق بصورة أكرب

0.673

0.000

الفقرة

م

املصدر :إعداد الباحثني باالعتامد عىل بيانات االستبانة ،اخلرطوم2020 ،م

يوضح جدول ( )2معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات الفرضية األوىل

والدرجة الكلية للفرضية ،والذي يبني أن معامالت االرتباط مرتفعة لكل فقرة

وتراوحت بني ( )0.876 - 0.673ويدل عىل وجود عالقة طردية إجيابية بني الفرضية
وفقراهتا عند مستوى معنوية أقل من ( ،)0.05وبذلك تعترب الفرضية متسقة داخلي ًا

وصادقة ملا وضعت لقياسه.

الفرضية الثانية :توجد عالقة ذات داللة احصائية بني استشعار الصدقة عند
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النفقة عىل الزوجة والدخل.

جدول ( )3معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات الفرضية الثانية والدرجة الكلية للفرضية
معمل
االرتباط

القيمة
االحتاملية

1

استشعار مفهوم الصدقة عند اإلنفاق عىل الزوجة يزيد
من حرصك عىل زيادة دخلك

0.877

0.000

2

استشعار مفهوم الصدقة عند اإلنفاق عىل الزوجة يزيد
من حرصك عىل تنويع مصادر دخلك

0.849

0.000

3

استشعار مفهوم الصدقة عند اإلنفاق عىل الزوجة يزيد
من حرصك عىل إتقان عملك

0.861

0.000

4

استشعار مفهوم الصدقة عند اإلنفاق عىل الزوجة يزيد
من حرصك عىل حتري احلالل يف مصادر دخلك

0.780

0.000

م

الفقرة

املصدر :إعداد الباحثني باالعتامد عىل بيانات االستبانة ،اخلرطوم2020 ،م

يوضح جدول ( )3معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات الفرضية الثانية
والدرجة الكلية للفرضية ،والذي يبني أن معامالت االرتباط املبينة مرتفعة
وتراوحت بني ( ،)0.877 - 0.78ويدل عىل وجود عالقة طردية بني الفرضية
وفقراهتا عند مستوى معنوية أقل من ( ،)0.05وبذلك تعترب الفرضية متسقة
داخلي ًا وصادقة ملا وضعت لقياسه.

عرض النتائج وتحليلها واختبار فرضيات الدراسة
ً
أوال :المعلومات العامة :وتتضمن البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة

وهي (السن ،سنوات الزواج ،املستوى التعليمي ،عدد الزوجات ،املهنة ،متوسط
الدخل السنوي).
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جدول ( )4توزيع املتغريات الديموغرافية لعينة البحث
املتغري

السن

فئات املتغري

العدد

النسبة املئوية

من  20إىل  30سنة

31

12.4

أكثر من  40سنة

141

56.4

أقل من  20سنة

من  31إىل  40سنه

250

من  5سنوات  10 -سنوات

39

15.6

املجموع

250

%100

15

6.0

أقل من  5سنوات

املستوى التعليمي

أكثر من  10سنوات

جامعي

66

ثانوي

واحدة

210

اثنتان

72.4
2.0

26.4

65.6

250

%100

34

13.6

6

ثالث

12.0

84

2.4

اإلمجايل

250

100

أعامل حرة

64

25.6

طالب

12

4.8

250

100

93

37.2

150
15

عاطل

9

اإلمجايل

أقل من  1000دوالر

 5000 – 1001دوالر

 10000 – 5001دوالر

98
33

 50000 – 10001دوالر

18

اإلمجايل

250

أكثر من  50000دوالر

املصدر :إعداد الباحثني باالعتامد عىل بيانات االستبانة.
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8

60.0
6.0

3.6

39.2
13.2
7.2

3.2

100
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ما فوق جامعي

164

أخرى

متوسط الدخل السنوي

181

دون الثانوي

موظف

املهنة

30

5

املجموع

عدد الزوجات

76

30.4

%100

املجموع

سنوات الزواج

2

0.8
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العدد ()15

يتضح للباحث من اجلدول ( )4أن توزيع البيانات الشخصية عىل املتغريات
الديموغرافية كان كاآليت:
أ .السن :غالبية أفراد عينة الدراسة حسب السن من الفئة (أكثر من  40سنة)
حيث بلغ عددهم ( )141فرد ًا وبنسبة ( ،)%56.4ثم يليهم األفراد من الفئة (من
 31إىل  40سنه) حيث بلغ عددهم ( )76فرد ًا وبنسبة ( ،)%30.4ثم يليهم األفراد
من الفئة (من  20إىل  30سنه) حيث بلغ عددهم ( )31أفراد وبنسبة (  ،)%12.4ثم
يليهم األفراد من الفئة (أقل من  20سنة) حيث بلغ عددهم ( )2فردين وبنسبـــة
( (%0.8فكون غالبية أفراد العينة تزيد أعامرهم عن أربعني سنة يزيد من قوة
نتائج االستبانة كوهنم من ذوي اخلربة والنضج يف التعامل.

ب .سنوات الزواج :غالبية أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الزواج من الفئة
(أكثر من  10سنوات) حيث بلغ عددهم ( )181فرد ًا وبنسبة ( ،)%72.4ثم
يليهم األفراد من الفئة (من  5سنوات  10 -سنوات) حيث بلغ عددهم ()39
فرد ًا وبنسبة ( ،)%15.6ثم يليهم األفراد من الفئة (أقل من  5سنوات) حيث بلغ
عددهم ( )30فرد ًا وبنسبة ( .)%12مما يشري إىل أن غالبية العينة تزيد فرتة زواجهم
عن  10سنوات وهذا جيعل املعلومات أكثر صد ًقا ودقة.

ج .المستوى التعليمي :غالبية أفراد عينة الدراسة حسب املستوى التعليمي
من الفئة (ما فوق جامعي) حيث بلغ عددهم ( )164فرد ًا وبنسبة ( ،)%65.6ثم
يليهم األفراد من الفئة (جامعي) حيث بلغ عددهم ( )66فرد ًا وبنسبة (،)26.4%
ثم يليهم األفراد من الفئة (ثانوي) حيث بلغ عددهم ( )15فرد ًا وبنسبة (.)6%
ثم يليهم األفراد من الفئة (دون الثانوي) حيث بلغ عددهم ( )5أفراد وبنسبة
( .)%2مما يشري إىل أن أفراد العينة من أصحاب الشهادات العليا فوق اجلامعية
فهم ملفردات االستبانة.
وهذا جيعل النتائج أكثر صد ًقا ودقة كون هذه الطبقة أكثر ً
د .عدد الزوجات :غالبية أفراد عينة الدراسة متزوج من زوجة واحدة حيث
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بلغ عددهم ( )210فرد ًا وبنسبة ( ،)%84ثم يليهم األفراد املتزوجون من زوجتني
حيث بلغ عددهم ( )34فرد ًا وبنسبة ( ،)%13.6ثم يليهم األفراد املتزوجون من
ثالث زوجات حيث بلغ عددهم ( )6أفراد وبنسبة ( .)%2.6وهذه النسبة معربة
عن طبيعة املجتمع الذي يغلب عليه الزواج بزوجة واحدة فهي تعرب بصدق عن
طبيعة املجتمع حمل الدراسة.

و .متوسط الدخل السنوي :غالبية أفراد عينة الدراسة حسب متوسط الدخل
السنوي من أصحاب الدخل السنوي (أقل من  1000دوالر) حيث بلغ عددهم
( )98فرد ًا وبنسبة ( ،)%39.2ثم يليــــهم األفراد مـــن أصحـــاب الدخل
( 5000 – 1001دوالر) حيث بلغ عددهم ( )93فرد ًا وبنسبة ( ،)%37.2ثم يليهم
األفراد من أصحاب الدخل السنوي ( 10000 – 5001دوالر) حيث بلغ عددهم
( )33فرد ًا وبنسبة ( ،)%13.2ثم يليهم األفراد من أصحاب الدخل السنوي
(50000 – 10001دوالر) حيث بلغ عددهم ( )18فرد ًا وبنسبة (،)%7.2ثم يليهم
األفراد أصحاب الدخل السنوي (أكثر من  50000دوالر) حيث بلغ عددهم ()8
فرد ًا وبنسبة ( .)%3.2مما يشري إىل النسبة األكرب من ذوي الدخل املحدود وذلك
ألن العينة توجهت يف املقام األول نحو جمتمع الباح َثني وهي اليمن.
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هـ  .المهنة :غالبية أفراد عينة الدراسة حسب املهنة من الفئة (موظف) حيث بلغ
عددهم ( )150فرد ًا وبنسبة ( ،)%60ثم يليهم األفراد من الفئة (أعامل حرة) حيث
بلغ عددهم ( )64فرد ًا وبنسبة ( ،)%25.6ثم يليهم األفراد من الفئة (عاطل) حيث
بلغ عددهم ( )15فرد ًا وبنسبة ( ،)%6ثم يليهم األفراد من الفئة (طالب) حيث
بلغ عددهم ( )12فرد ًا وبنسبة ( ،)%4.8ثم يليهم األفراد من الفئة (أخرى) حيث
بلغ عددهم ( )9أفراد وبنسبة ( .)%3.6مما يشري إىل أن الغالبية موظفون سواء يف
القطاع احلكومي أو اخلاص ألن أغلب العينة من أصحاب الشهادات العليا وهذه
الفئة تتجه يف الغالب للعمل الوظيفي ،وهي فئة تشعر بنوع من االستقرار أكثر من
غريهم ،مما جيعل اإلجابات أكثر ثباتًا.
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ً
ثانيا :فرضيات الدراسة:

تم استخدام مقايس ليكارت اخلاميس يف حتليل االستبانة حيث تم ترميز ك ً
ال من
(مــوافق بشــدة ،مــوافق ،مـحايد ،وغـري موافق ،وغري موافق بشدة) باألرقام
( )1 ،2 ،3 ،4 ،5عىل التوايل.

ُأدخلت البيانات للجهاز احلاسب اآليل واستخدم برنامج ( )SPSSو ُقسمت فيها
املتوسطات إىل مخس فئات متقاربة يف الطول كون املقياس مخاسي ًا ،وحدد مدى
تلك املتوسطات هلذه الفئات ودرجة املوافقة كام ييل:
مستوى املوافقة من  5إىل  1أي طول الفرتة = .0.8=4/5
واجلدول ( )5يوضح ذلك.

جدول ( )5توزيع درجات املوافقة حسب املتوسطات احلسابية
قيمة درجة
املوافقة

احلدود احلقيقية للمتوسط احلسايب

درجة املوافقة

احلد األدنى

احلد األعىل

1

1

أقل من 1.8

غري موافق بشدة

2

من ()1.8

أقل من 2.6

غري موافق

3

من ()2.6

أقل من 3.4

حمايد

4

من ()3.4

أقل من 4.2

موافق

5

من ()4.2

5

موافق بشدة

املصدر :إعداد الباحثني باالعتامد عىل بيانات االستبانة.

أ .عبارات الفرضية األولى :توجد عالقة ذات داللة احصائية بين استشعار

الصدقة عند النفقة على الزوجة واإلنفاق .من وجهة نظر عينة الدراسة ،وفق ًا
ألداة البحث وذلك عىل النحو التايل:
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جدول ( )6التوزيع التكراري واإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية األوىل
م

1

2

3

4

6

7

استشعار مفهوم
الصدقة عند اإلنفاق
عىل الزوجة جيعلك
تزيد من اإلنفاق
عىل املأكل واملرشب
للزوجة
استشعار مفهوم
الصدقة عند
اإلنفاق عىل الزوجة
جيعلك تزيد من
اإلنفاق عىل املالبس
للزوجة
استشعار مفهوم
الصدقة عند اإلنفاق
عىل الزوجة جيعلك
تزيد من اإلنفاق
عىل الرعاية الصحية
للزوجة
استشعار مفهوم
الصدقة عند اإلنفاق
عىل الزوجة جيعلك
تزيد من اإلنفاق
عىل متطلبات
السكن للزوجة
استشعار مفهوم
الصدقة عند
اإلنفاق عىل الزوجة
جيعلك تزيد من
اإلنفاق النقدي عىل
الزوجة
استشعار مفهوم
الصدقة عند اإلنفاق
عىل الزوجة جيعلك
تزيد من اإلنفاق عىل
السلع االستهالكية
للزوجة
استشعار مفهوم
الصدقة عند
اإلنفاق عىل الزوجة
جيعلك تسعى
لرتشيد اإلنفاق
بصورة أكرب

إمجايل اإلجابات للفرضية
ككل
%

ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت

23.37

81

موافق

حمايد

96

33

13

27

13.20

5.20

10.80

62

45

26

24.80

18.00

10.40

30

8

20

12.00

3.20

8.00

44

24

21

17.60

9.60

8.40

59

35

26

23.60

14.00

10.40

83

44

33

33.20

17.60

13.20

52

44

31

20.80

17.60

12.40

407

581

363

213

184

33.2

20.74

12.17

10.51

100

3.76
38.40 32.40
37

80

32.00 14.80
111

81

32.40 44.40
61

100

40.00 24.40
41

89

35.60 16.40
26

64

25.60 10.40
52

71

28.40 20.80

الوسط احلسايب املرجح واالنحراف املعياري للفرضية

املصدر :إعداد الباحثني باالعتامد عىل بيانات االستبانة.
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3.23

4.02

3.62

3.34

3.02

3.28

1.260

1.209

1.190

1.193

1.209

1.175

1.311

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

1750
3.47

0.967

موافق

2

7

1

3

5

8

6
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5

العبارة

موافق
بشدة

مستوى درجة املوافقة

غري موافق
غري موافق
بشدة

الوسط
احلسايب

االنحراف االجتاه
املعياري العام

الرتتيب
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العدد ()15

تشري النتائج يف اجلدول ( )6إىل أن املتوسط احلسايب املرجح للفرضية األوىل بلغ
( ،)3.46وهو يقع بني الفرتة (  )4.2 - 3.4مما يعني أن الفرضية األوىل كان االجتاه
العام لرأي املبحوثني هو (موافق) ،ويشري االنحراف املعياري البالغ ( )0.94إىل
وأيضا من اجلدول ُيالحظ أن اإلجابة (موافق
التقارب يف آراء أفراد عينة البحثً ،
بشدة) حصلت عىل ( )407إجابة من أمجايل جمموع إجابات املبحوثني التي
شملتها الدراسة بنسبة ( ،)%23.37أما اإلجابة (موافق) فحصلت عىل ()581
إجابة بنسبة ( ،)%32.2أما اإلجابة (حمايد) فحصلت ( )363بنسبة (،)%20.74
أما اإلجابة (غري موافق) فحصلت عىل ( )213إجابة بنسبة ( ،)%12.17وكذلك
(غري موافق بشدة) حصلت عىل ( )184إجابة بنسبة ( )%10.51من إمجايل جممع
اإلجابات ( )1750إجابة .مما سبق نستنتج أن الفرضية األوىل (توجد عالقة ذات
داللة احصائية بني استشعار الصدقة عند النفقة عىل الزوجة واإلنفاق) ومن
خالل إجابات املبحوثني بالدراسة قد حصلت عىل موافقة املبحوثني بنسبة تصل
إىل ( )%56.57من جمموع اإلجابات الكيل.
وعليه :فإن الفرضية تم إثبات صحتها.

ب .عبارات الفرضية الثانية :توجد عالقة ذات داللة احصائية بني استشعار
الصدقة عند النفقة عىل الزوجة والدخل من وجهة نظر عينة الدراسة ،وفق ًا ألداة
البحث وذلك عىل النحو التايل:
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جدول ( )7التوزيع التكراري واإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية الثانية
مستوى درجة املوافقة

العبارة

م

2

استشعار مفهوم
الصدقة عند
اإلنفاق عىل
الزوجة يزيد من
حرصك عىل
تنويع مصادر
دخلك

3

استشعار مفهوم
الصدقة عند
اإلنفاق عىل
الزوجة يزيد من
حرصك عىل
إتقان عملك

4

استشعار مفهوم
الصدقة عند
اإلنفاق عىل
الزوجة يزيد من
حرصك عىل
حتري احلالل يف
مصادر دخلك
إمجايل اإلجابات
للفرضية ككل
%

ت

71

98

حمايد

غري
موافق

30

29

22

11.60

8.80

29

20

28

11.60

8.00

11.20

35

17

26

6.80

10.40

6

19

3.67
%

ت

12.00 39.20 28.40

83

90

3.72
%

ت

36.00 33.20

92

80

3.78
%

ت

14.00 32.00 36.80

172

39

14

4.36
5.60

2.40

7.60

%

15.60 68.80

ت

418

307

108

72

95

41.8

30.7

10.8

7.2

9.5

100

الوسط احلسايب املرجح واالنحراف املعياري للفرضية
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1.247

1.306

1.294

1.184

موافق

موافق

موافق

موافق
بشدة

1000

3.88

1.05

موافق

4

3

2

1
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1

استشعار مفهوم
الصدقة عند
اإلنفاق عىل
الزوجة يزيد من
حرصك عىل
زيادة دخلك

موافق
موافق
بشدة

الوسط االنحراف االجتاه
الرتتيب
غري موافق احلسايب املعياري العام
بشدة
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تشري النتائج يف اجلدول ( )7إىل أن املتوسط احلسايب املرجح للفرضية األوىل بلغ
( ،)3.46وهو يقع بني الفرتة ( )4.2 - 3.4مما يعني أن الفرضية الثانية كان االجتاه
العام لرأي املبحوثني هو (موافق) ،ويشري االنحراف املعياري البالغ ()1.05
إىل التقارب يف آراء أفراد عينة البحث ،وأيضا من اجلدول ُيالحظ أن اإلجابة
(موافق بشدة) حصلت عىل ( )418إجابة من أمجايل جمموع إجابات املبحوثني
التي شملتها الدراسة بنسبة ( ،)% 41.8أما اإلجابة (موافق) فحصلت عىل ()307
إجابات بنسبة ( ،)% 30.7أما اإلجابة (حمايد) فحصلت ( )108بنسبة (،)% 10.8
أما اإلجابة (غري موافق) فحصلت عىل ( )72إجابة بنسبة ( ،)% 7.2و(غري موافق
بشدة) حصلت عىل ( )95إجابة بنسبة ( )9.5من إمجايل جممع اإلجابات ()1000
إجابة .مما سبق نستنتج أن الفرضية الثانية (توجد عالقة ذات داللة احصائية بني
استشعار الصدقة عند النفقة عىل الزوجة والدخل) ومن خالل إجابات املبحوثني
بالدراسة قد حصلت عىل موافقة املبحوثني بنسبة تصل إىل ( )% 55.75من جمموع
اإلجابات الكيل .وعليه :فإن الفرضية تم اثبات صحتها.

اختبار صحة نتائج فرضيات الدارسة

إلثبات صحة النتائج لفرضيات الدراسة وأنه ال يمكن إرجاعها إىل حمض
الصدفة ،تم استخدام اختبار كاي تربيع (كاي )2الختبار استقاللية حقيقية
ذات داللة إحصائية بني اإلجابات (موافق بشدة ،موافق ،حمايد ،غري موافق ،غري
موافق بشدة) عىل كل عبارات الفرضيات األربع.
أ .الفرضية األولى :توجد عالقة ذات داللة احصائية بني استشعار الصدقة عند
النفقة عىل الزوجة واإلنفاق .كام يوضح اجلدول (:)8
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جدول ( )8ملخص نتائج اختبار كاي 2لعبارات الفرضية الثانية
درجة
احلرية

الداللة
اإلحصائية

مستوى
الداللة

0.000

ذات داللة
إحصائية

0.000

ذات داللة
إحصائية

م

العبارة

قيمة كاي

1

استشعار مفهوم الصدقة عند اإلنفاق
عىل الزوجة جيعلك تزيد من اإلنفاق
عىل املأكل واملرشب للزوجة

105.28

4

36.28

4

2

3

4

5

7

استشعار مفهوم الصدقة عند اإلنفاق
عىل الزوجة جيعلك تزيد من اإلنفاق
عىل الرعاية الصحية للزوجة
استشعار مفهوم الصدقة عند اإلنفاق
عىل الزوجة جيعلك تزيد من اإلنفاق
عىل متطلبات السكن للزوجة
استشعار مفهوم الصدقة عند اإلنفاق
عىل الزوجة جيعلك تزيد من اإلنفاق
النقدي عىل الزوجة
استشعار مفهوم الصدقة عند اإلنفاق
عىل الزوجة جيعلك تزيد من اإلنفاق
عىل السلع االستهالكية للزوجة
استشعار مفهوم الصدقة عند اإلنفاق
عىل الزوجة جيعلك تسعى لرتشيد
اإلنفاق بصورة أكرب

154.92

4

0.000

ذات داللة
إحصائية

83.48

4

0.000

ذات داللة
إحصائية

49.68

4

0.000

ذات داللة
إحصائية

43.72

4

0.000

ذات داللة
إحصائية

16.92

املصدر :إعداد الباحثني باالعتامد عىل بيانات االستبانة.

4

0.002

ذات داللة
إحصائية

يتبن من اجلدول ( )8أن قيمة كاي 2ذات داللة إحصائية لكل عبارات الفرضية
الثانية عند مستوى معنوية أقل ( ،)0.05تدل عىل وجود استقاللية حقيقية بني
درجات اإلجابات ال يمكن إرجاعه إىل حمض الصدفة وأن بيانات العينة تؤيد هذا.
مما تقدم ُيستنتج أن الفرضية األوىل من فرضيات الدراسة (توجد عالقة ذات
داللة احصائية بني استشعار الصدقة عند النفقة عىل الزوجة واإلنفاق) صحيحة
ومقبولة.
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6

استشعار مفهوم الصدقة عند اإلنفاق
عىل الزوجة جيعلك تزيد من اإلنفاق
عىل املالبس للزوجة

2
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ب .الفرضية الثانية :توجد عالقة ذات داللة احصائية بني استشعار الصدقة عند
النفقة عىل الزوجة والدخل.
كام يوضح اجلدول (:)9
جدول ( )9ملخص نتائج اختبار كاي 2لعبارات الفرضية الثانية

م

العبارة

قيمة كاي

1

استشعار مفهوم الصدقة عند
اإلنفاق عىل الزوجة يزيد من
حرصك عىل زيادة دخلك

87.4

2

3

4

استشعار مفهوم الصدقة عند
اإلنفاق عىل الزوجة يزيد من
حرصك عىل تنويع مصادر دخلك
استشعار مفهوم الصدقة عند
اإلنفاق عىل الزوجة يزيد من
حرصك عىل إتقان عملك

استشعار مفهوم الصدقة عند
اإلنفاق عىل الزوجة يزيد من
حرصك عىل حتري احلالل يف
مصادر دخلك

2

درجة
احلرية

الداللة
اإلحصائية

مستوى
الداللة

4

0.000

ذات داللة
إحصائية

90.28

4

0.000

ذات داللة
إحصائية

91.08

4

0.000

ذات داللة
إحصائية

383.96

4

0.000

ذات داللة
إحصائية

املصدر :إعداد الباحثني باالعتامد عىل بيانات االستبانة.

يتبن من اجلدول ( )9أن قيمة كاي 2ذات داللة إحصائية لكل عبارات الفرضية
الثانية عند مستوى معنوية أقل ( ،)0.05تدل عىل وجود استقاللية حقيقية بني
درجات اإلجابات ال يمكن إرجاعه إىل حمض الصدفة وأن بيانات العينة تؤيد
هذا.

مما تقدم ُيستنتج أن الفرضية الثانية من فرضيات الدراسة (توجد عالقة ذات
داللة احصائية بني استشعار الصدقة عند النفقة عىل الزوجة والدخل) صحيحة
ومقبولة.
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النتائج والتوصيات:
بعد استعراض مفردات الدراسة ،تم اخللوص إىل مجلة من النتائج والتوصيات

من أمهها ما ييل:

النتائج:
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االقتصاد اإلسالمي قائم بطبيعته عىل املنظومة األخالقية والسلوكية التيتراعي طبيعة النفس البرشية وتوجهاهتا.
النصوص الرشعية من القرآن الكريم والسنة النبوية تتضمن يف خطاباهتااآلمرة والناهية دالالت تعترب كمحفزات دافعة لتوجيه السلوك اإلنساين
نحو االمتثال بصورة أتم وأكمل.
من خالل استعراض أحاديث النفقة عىل الزوجة تبني أن النصوص اآلمرةوصفت النفقة بأهنا «صدقة» وقربة وأهنا مفضلة عىل غريها من سائر
الصدقات ،ويمكن استخدام هذه الدالالت للتحفيز نحو امتثال هذا التوجيه
بكفاءة وفاعلية.
ثبت صحة الفرضية األوىل وهي أن استشعار مفهوم الصدقة عند النفقة عىلالزوجة يزيد من اإلنفاق.
استشعار مفهوم الصدقة عند النفقة عىل الزوجة يزيد من إنفاق الزوج عىلالزوجة يف املأكل واملرشب واملالبس والرعاية الصحية ومتطلبات السكن
واإلنفاق النقدي والسلع االستهالكية.
استشعار مفهوم الصدقة عند النفقة عىل الزوجة يزيد من حرص الزوج عىلترشيد اإلنفاق.
ثبت صحة الفرضية الثانية وهي أن استشعار مفهوم الصدقة عند النفقة عىلالزوجة يزيد من احلرص عىل زيادة الدخل
-استشعار مفهوم الصدقة عند النفقة عىل الزوجة يزيد من حرص الزوج عىل
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تنويع مصادر الدخل وإتقان العمل وحتري احلالل فيه.

التوصيات:

دعوة الباحثني ملزيد من الدراسات حول تطبيقات االقتصاد السلوكي يفاالقتصاد اإلسالمي ،والبحث يف النصوص الرشعية اخلاصة باملعامالت
املالية ودالالهتا التحفيزية.
إنشاء مراكز لالقتصاد السلوكي اإلسالمي ،والتنسيق مع اجلهات احلكوميةواملؤسسات وصناع القرار العتامد نتائج الدراسات وتطبيقها يف الواقع.
توسيع جهود الباحثني يف جمال االقتصاد اإلسالمي السلوكي والتوجهنحو مراكز التوجيه السلوكي املختلفة ورفد تلك املراكز ببحوثهم ،إلبراز
خصائص الرشيعة اإلسالمية ودورها يف توجيه السلوك االقتصادي.

المصادر والمراجع
المصادر باللغة العربية:

القرآن الكريمابن املنذر ،حممد بن إبراهيم ،اإلمجاع ،حتقيق ودراسة :فؤاد عبد املنعم أمحد،دار املسلم ،الرياض ،الطبعة األوىل1425 ،هـ.
ابن عاشور ،حممد الطاهر ،التحرير والتنوير ،لدار التونسية للنرش،تونس1984،م.
أبو السعود ،حممد بن حممد بن مصطفى ،إرشاد العقل السليم إىل مزاياالكتاب الكريم (تفسري أيب السعود) ،دار إحياء الرتاث العريب.
األصفهانى ،أبو القاسم احلسني بن حممد ،املفردات يف غريب القرآن ،املحقق:صفوان عدنان الداودي ،دار القلم ،الدار الشامية – دمشق ،بريوت ،الطبعة
األوىل1412 ،هـ.
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األفندي ،حممد أمحد ،مقوالت االقتصاد السلوكي وعالقتها باالقتصادالتقليدي مع إشارة إىل االقتصاد اإلسالمي ،جملة الدراسات االجتامعية،
جامعة العلوم والتكنولوجيا ،اليمن ،املجلد  ،25العدد ،3سبــتمرب ،2019
(.)110 - 85
األلباين ،حممد نارص الدين ،سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقههاوفوائدها ،مكتبة املعارف للنرش والتوزيع ،الرياض ،الطبعة األوىل1415 ،
هـ 1995 -م.
البخاري ،حممد بن إسامعيل ،صحيح األدب املفرد ،حقق أحاديثه وعلقعليه :حممد نارص الدين األلباين ،دار الصديق للنرش والتوزيع ،الطبعة
الرابعة 1418 ،هـ 1997 -م.
البخاري ،حممد بن إسامعيل ،صحيح البخاري ،املحقق :حممد زهري بن نارصالنارص ،دار طوق النجاة ،الطبعة األوىل1422 ،هـ.
البستي ،حممد بن حبان ،صحيح ابن حبان ،ترتيب :األمري عالء الدين عيل بنبلبان الفاريس ،حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل 1408 ،هـ 1988 -م.
الدليمي ،فؤاد محيد ،تأثري اإليامن عىل السلوك االقتصادي للمسلم ،جملةالعلوم اإلسالمية ،اجلامعة العراقية ،العدد  ،2017 ،15ص(.)364-319
دنيا ،شوقي أمحد ،النظرية االقتصادية من منظور إسالمي ،الطبعة األوىل، .1984ص16
الرازي ،حممد بن عمر ،مفاتيح الغيب (التفسري الكبري) ،دار إحياء الرتاثالعريب ،بريوت ،الطبعة الثالثة1420 ،هـ
الرافعي ،عبد الكريم بن حممد بن عبد الكريم ،رشح مسند الشافعي ،حتقيق:حممد بكر زهران ،وزارة األوقاف والشؤون ِ
اإلسالمية إدارة
أبو بكر وائل َّ
الشؤون ِ
اإلسالمية ،قطر ،الطبعة األوىل 1428 ،هـ.
-رضا ،حممد رشيد بن عيل ،تفسري القرآن احلكيم (تفسري املنار) ،اهليئة املرصية
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العامة للكتاب1990 ،م
شابرا ،حممد عمر ،ما هو االقتصاد اإلسالمي ،املعهد اإلسالمي للبحوثوالتدريب ،جدة  ،1996،ص.40
الرشبيني ،حممد بن أمحد اخلطيب ،مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظاملنهاج ،دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل1415 ،هـ.
الشوكاين ،حممد بن عيل ،نيل األوطار ،حتقيق :عصام الدين الصبابطي ،داراحلديث ،مرص ،الطبعة :األوىل1413 ،هـ .
الشيباين ،أمحد بن حممد بن حنبل ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق:شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
األوىل1421 ،هـ 2001 -م.
الصباغ ،عبد اللطيف الشيخ توفيق الشريازي ،االقتصاد اإلسالمي بنيالتوجيه والترشيع ،جملة جامعة امللك عبد العزيز :االقتصاد اإلسالمي ،م،25
ع2012 ،1م ،ص.86
الصدر ،حممد باقر ،اقتصادنا ،دار التعارف للمطبوعات ،بريوت ،الطبعةالعرشون1987 ،م ،ص.289
الطرباين ،سليامن بن أمحد بن أيوب ،املعجم األوسط ،املحقق :طارق بنعوض اهلل بن حممد ،عبد املحسن بن إبراهيم احلسيني ،دار احلرمني ،القاهرة.
العثيمني ،حممد بن صالح ،تفسري القرآن ،دار ابن اجلوزي،السعودية ،الطبعة األوىل1426 ،هـ.
العسقالين ،أمحد بن عيل بن حجر ،فتح الباري رشح صحيح البخاري ،داراملعرفة ،بريوت1379 ،هـ.
الفنجري ،حممد شوقي ،االقتصاد اإلسالمي وماهيته ،جملة الوعي اإلسالمي،السنة الثامنة ،العدد  ،108ديسمرب 1973م ،وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ،الكويت.
الفنجري ،حممد شوقي ،الوجيز يف االقتصاد اإلسالمي ،القاهرة ،دار202
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الرشوق ،الطبعة األوىل1994 ،

المصادر باللغة اإلنجليزية:

Clark, J. Economics and Modern Psychology: II. Journal of Political
Economy, 26(2), 1918. PP 136-166. Retrieved December 7, 2020, from
http://www.jstor.org/stable/1820902
Laibson, David, and John A. List.  
)“Principles of (Behavioral
Economics.” American Economic Review, 105 (5), 2015, PP: 385-90.
DOI: 10.1257/aer.p20151047
Samson, A. The Behavioral Economics Guide 2014 (with a foreword
by George Loewenstein and Rory Sutherland) (1st ed.) 2014. Retrieved
from http://www.behavioraleconomics.com.
Thaler, Richard H and Sunstein,Cass R. Nudge: Improving Decisions
about Health, Wealth, and Happiness, Yale University Press, USA.
2008.
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املبارك ،حممد ،نظام اإلسالم ..االقتصاد مبادئ وقواعد عامة ،معاونيةالرئاسة للعالقات الدولية يف منظمة اإلعالم اإلسالمي ،طهران1985 ،م،
ص.147
املناوي ،عبد الرؤوف بن تاج العارفني ،فيض القدير رشح اجلامع الصغري،املكتبة التجارية الكربى ،مرص ،الطبعة األوىل1356 ،هـ.
النووي ،حميي الدين حييى بن رشف ،املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة الثانية1392 ،هـ.
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الملخص:

التي حتدث يف عامل األعامل واملؤسسات ،فض ً
ال عن التوجه العام لألفراد بالعمل

هبا ،والتعامل معها كأهنا رضورية  -وهي كذلك  -يف تسهيل أمور حياهتم
وتنقالهتم ،فض ً
ال عن تعاملهم معها يف إدارة شؤوهنم املالية واإلدارية والوظيفية

وغريها ،وهذا كام يقول علامء األصول ما عمت به البلوى ،أي أن التقنيات
احلديثة شملت كل يشء يف عرصنا احلارض ،حتى صارت احتياج ًا رضوري ًا
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هذه الدراسة تتجه إىل ضبط اإلطار الذي حيدد العالقة التي جتمع الوقف بالتقنيات
احلديثة ،والتي تتطور بصورة رسيعة ،نظر ًا لطبيعة التقنيات والرسعة يف التغيريات
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للمرء ،بسبب احلاجة امللحة هلا .فإذا كان هذا يف حق الفرد ،فمن باب أوىل أن
تكون املؤسسة الوقفية عىل قدر عال من التعاطي مع هذه التقنيات ،وتعزيزها
كنظام تقني يسري أعامل املؤسسة ،ويعزز من حضورها االقتصادي واالجتامعي،
لتتم مواكبة التغيري الذي يقع عىل األفراد واملؤسسات ،بل وعىل عامل األعامل
واملال .ويف العقد األخري ،برزت أدوات ووسائل تقنية رسيعة ،دخلت عىل العمل
املؤسيس اإلسالمي ،وبالتحديد عىل عمل املالية اإلسالمية واألوقاف ،وأثرت
بشكل واضح عىل باقي األدوات التي تستخدمها مؤسسة األوقاف ،ما عزز من
حضورها ،وقدرهتا عىل تقديم نتائج حقيقية عىل أرض الواقع ،وشكل هذا حتدي ًا
واضح ًا عىل قدرة مؤسسة األوقاف يف التمكن منها ،وتقديمها للجمهور والفئات
املستهدفة بطريقة سلسلة ال لبس فيها .وعليه ،تركز هذه الداسة عىل منهجية منصة
التمويل اجلامعي ،أو ما يعرب عنه  ،Crowdfunding platformوالتي هلا القدرة عىل
توصيل مشاريع مؤسسة األوقاف إىل العامل بأرسه ،متخطية بذلك اإلطار اجلغرايف
واملكاين ،وتعطي قدرة عىل التفاعل مع مبادرات ومشاريع األوقاف عاملي ًا وليس
حملي ًا.
الكلمات المفتاحية :الوقف ،التمويل اجلامعي ،مرشوعات األوقاف ،منصات
التمويل اجلامعي.
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The Role of Crowdfunding
in Financing Endowment Projects
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Abstract:

This study aims to set the framework for determining the relationship that

connects the Waqf and modern technologies which are developing rapidly.

By considering the nature of technologies and the rapid changes occur in the

world of business and institutions, as well as the general trend of its usage by
individuals; the technology can be seen as necessity which brings ease to their

life, their conveyance, in addition to managing their financial, administrative,
functional and other dealings. In terms of the scholars of Al-Usool a wide

spread phenomenon i.e., the modern technology has engulfed everything in te
contemporary era, thus it has become basic necessity of an individual due to
دور منصة التمويل اجلامعي
يف متويل مرشوعات األوقاف

its indispensable instance. If technology is very important to individuals, then

more importantly, the Waqf institution should be highly interested in these

technologies, and to promote its use as a technology based system for carrying
out the business of the institution to enhance its economic and social presence

in order to contribute to keeping pace with the changes that occur and affect

individuals and institutions as well as to the world of business and money.In
the latest decade, the use of technologies has prevailed in most areas of life, so
this use must be framed in the institutional Waqf performance, and technology

should be treated as a strategic axis of the institutional Waqf performance, and
rises the importance of setting up performance and achievement indicators
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needed and developed for asessing the Waqf’s ability to keep pace with the

changes that falls into society. The foregoing has shaped a clear challenge
to the Waqf’s ability to present such technical tools to the public and target

groups in a smooth and unambiguous manner. So our paper focuses on
method of crowdfunding platform which has the ability to deliver Waqf
foundation projects to the entire world, by surpassing the geographical and

spatial framework, and it gives the ability to interact with Waqf initiatives and
projects globally, not locally.
Keywords:

Endowment,

Crowdfunding Platforms.

Crowdfunding,
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المقدمة

((( الوقف يعني :احلبس ،يقال :وقف يقف وقف ًا أي حبس حيبس حبس ًا ،واملختار من التعريفات الفقهية أنه :حتبيس األصل وتسبيل املنفعة ،انظر:
املقديس ،ابن قدامة ،املغني ،حتقيق :حممد خطاب والسيد حممد وسيد صادق ،القاهرة ،دار احلديث ،545/7 ،2004 ،النووي ،املجموع رشح املهذب،
دمشق ،دار الفكر ،ط.ت ،27/12 ،325/15 ،.الغزايل ،أبو حامد ،الوسيط ىف املذهب ،القاهرة ،دار السالم ،ط ،ت ،236/4 ،ابن اهلامم ،كامل
الدين ،رشح فتح القدير ،علق عليه :عبد الرزاق املهدي ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط ،190/6 ،1995 ،1احلطاب ،شمس الدين ،مواهب اجلليل
لرشح خمترص خليل ،ضبط :زكريا عمريات ،بريوت ،دار عامل الكتب ،626/7 ،2003 ،اخلريش ،حممد ،رشح عىل خمترص سيدي خليل ،بريوت ،دار
صادر ،ط.ت.78/7 ،
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احلمد اهلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني سيدنا حممد بن عبد
اهلل ،وعىل آله وصحبه أمجعني.
هتدف الدراسة إىل بيان دور تقنية منصة التمويل اجلامعي يف حتقيق التطور املؤسيس
يف قطاع الوقف((( ،من خالل التعرف عىل املزايا املتوفرة يف الوسائل والتطبيقات
احلديثة يف تقنية املنصة ،وما هي العوامل التي تعيق استخدام مؤسسة األوقاف
هلذه التقنية يف تطوير بنيتها التنظيمية .لقد قطعت مؤسسة األوقاف شوط ًا كبري ًا
يف تنمية أعامهلا املؤسسية ،ولكنها ما زالت تعاين من أمتتة كافة أعامهلا الرئيسة أو
إجراءاهتا الداخلية من خالل منهجيات التقنية احلديثة ،بعدما تأكدت من خالل
التطبيقات احلديثة أهنا قد حتقق جودة يف أعامهلا ،وقدرة عىل ضبط العمليات،
وفرصة حلوكمة األداء املؤسيس ،فض ً
ال عن هذا كله ،جني ريع حمقق ،واستثامر
آمن ،وانعدام للمخاطرة ضمن الفرص االستثامرية التي قد حتوزها ضمن
االستخدام األمثل لتقنية منصة التمويل اجلامعي.
ولكي حتقق املؤسسة الوقفية أداء أمثل يف استخدام تقنية املعلومات ،جيب
عليها تأسيس قاعدة موارد برشية مدربة ومؤهلة ،وقادرة عىل ربط العمليات
واإلجراءات من خالل أنظمة التقنية ،والدربة عىل إيصال هذه النتائج إىل أصحاب
املصالح يف األوقاف ،والرجوع باألثر والتغذية املناسبة كي يتم تقويم منهجيات
التقنية ،ومناسبتها لألداء الوقفي املؤسيس .وال شك أن املوارد البرشية املؤهلة
يقارهنا املوارد الفنية ،من خالل استخدام أفضل للمكائن واآلليات والوسائل
الفنية التي قد حتفظ الكم اهلائل من املعلومات والبيانات التي حتتاجها مؤسسة
األوقاف.
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وهذا يعزز احلاجة إىل إنشاء حمتوى مناسب لألوقاف ،ويفرض عىل املؤسسة
إدارة هذا املحتوى ،لتحسني العمل وكفاءة األداء ،ألن إدارة املحتوى تعني تقنية
االستخدام األمثل حلفظ وختزين املعلومات والوثائق الوقفية ،وهذا حيل مشكلة
رئيسة من مشاكل األوقاف ،وهي تسجيل وحرص األوقاف(((ً ،
فضال عن أنه يزيد
التواصل املؤسيس بني املوظفني ،ويعزز من األداء يف البيئة الداخلية ويقوهيا حال
وقوع أزمات ،ما ينعكس هذا عىل تعامل موظفي األوقاف مع العمالء وأصحاب
املصالح ،ويعزز من مصداقية وقدرة مؤسسة األوقاف عىل تقديم معلومات
وبيانات دقيقة أمام الرأي العام.
هذه الفوائد التقنية التي قد حتوزها مؤسسة األوقاف ختفف عنها التعامل
التقليدي القائم يف بعض املؤسسات ،كاستخدام الورق ،وحفظ الوثائق بصورة
تقليدية والذي يضعف من االستفادة منها بشكل أوسع ،أو تعرضها للمخاطرة
يف ظل أي اعتداء قد تتعرض له املؤسسة ،كحريق أو رسقة أو ضياع ،وغريها من
الظروف التي قد تقع يف أي وقت .كام أهنا تعزز من حوكمة األعامل يف مؤسسة
األوقاف ،إذ ختضع مجيع البيانات للتدقيق واملراجعة ،وتكون درجة الشفافية فيها
واضحة ،ما يقلل من األخطاء الفنية ،ويدعم من إجراءات التحسني والتطوير
املستمر يف املؤسسة ،ألن كل البيانات واملعلومات تكون حممية بصورة فائقة ،وهلا
القابلية ألن يتم اسرتاجها بصورة رسيعة ،ويمكن التحكم فيها حال وقوع أزمات
قد تعرض املؤسسة للخطر املحدق ،ويمنع أي تعد عليها حال أراد البعض ممن ال
صالحية هلم يف استغالل هذه البيانات أو املعلومات أو رسقتها.
من هذا يتضح لنا أن االستخدام األمثل للتقنيات احلديثة يوفر عىل مؤسسة
األوقاف اجلهد والكلفة ،فبدالً من تعيني موظفني حلفظ األرشفة الورقية ،تقوم
التقنية احلديثة بتخزين وحفظ الوثائق بأقل كلفة ممكنة ،وجتعل موظفي األوقاف
يركزون عىل حتليل البيانات كي يتخذوا القرارات الصائبة يف جمال اإلدارة
((( انظر :الصالحات ،سامي ،األوقاف بني األصالة واملعارصة ،بريوت ،الدار العربية للعلوم ،ط ،2014 ،1ص.284
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مشكلة الدراسة

مشكلة الدراسة تتعلق بمدى استفادة مؤسسات الوقف يف العامل اإلسالمي من

((( انظر :الرفاعي ،إبراهيم ،خمترصمجع التربعات إلحداث التغيري االجتامعي ،السعودية ،املركز الدويل لألبحاث والدراسات ،ط ،2013 ،1ص.191
((( الرحيباين ،مطالب أوىل النهى يف رشح غاية املنتهى ،دمشق ،املكتب اإلسالمي ،ط.ت.376/4 ،
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واالستثامر ،فالقرار الصحيح يوفر النفقات التشغيلية بناء عىل توفري املوارد
البرشية واملالية ،وهذا لن يتحقق إال باستخدام أمثل للتقنية احلديثة ،فالتطبيقات
احلديثة تعزز من األداء املؤسيس ،فاالجتامعات املؤسسية بني املوظفني يف فروع
خمتلفة ،أو ما بني املوظفني والعمالء خارج املؤسسة قد تضمنها بأفضل الوسائل
التقنية احلديثة ،وعمليات التسويق واالنتشار املؤسيس كلها تتضاعف من خالل
التقنيات احلديثة ،والعكس صحيح.
هلذا كان ال بد من التعرف عىل أفضل املنهجيات احلديثة التي يمكن استخدامها
للتقليل من الكلفة أو اجلهد املستخدم يف العمل الوقفي املؤسيس ،ألن يف النهاية
«االنرتنيت ليس معجزة ملعاجلة مجيع مشاكل مجع التربعات»((( .وهذا االستخدام
األمثل ملنهجيات التقنية احلديثة يعترب مصلحة رشعية للوقف ،وقد أشار علامء
اإلسالم سابق ًا إىل رضورة أن يراعي الناظر تقديم مصلحة الوقف عند إدارته
واستثامره ،وال شك أن «املصلحة ختتلف باختالف األعصار واألمصار»((( ،فكان
ال بد من النظر بعناية ودقة هلذا األمر.
وال شك أن مؤسسات األوقاف حاولت االستفادة من التقنيات احلديثة يف تنويع
استقطاب األوقاف النقدية ،مثل التربع عرب أجهزة بطاقات الفيزا االئتامنية ،أو
الرصاف اآليل ،أو اهلاتف املرصيف ،أو رسائل اجلوال بحيث يقوم املتربع ببعث
رسالة تقدر بثمن متفق عليه بني رشكة االتصاالت ومؤسسة األوقاف لصالح
مرشوع خريي ،أو عرب موقع إلكرتوين خاص بمؤسسة األوقاف .ولكن استخدام
منصة التمويل اجلامعي ما زال قارص ًا وحمدود االستخدام ،ما جيعلنا نبحث يف
مآالته وقدرته عىل دعم حقيقي للمشاريع الوقفية.
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التسهيالت الفنية يف جمال تقنية معلومات ،حيث تتفاوت مؤسسات األوقاف يف
هذا ،فالبعض منها قد قطع شوط ًا كبري ًا يف االستخدام األمثل للتقنيات احلديثة،
يف ظل وجود عوز وضعف مؤسيس يف تناول هذه التقنيات احلديثة يف مؤسسات
أخرى لعدة أسباب ،ما يعزز الفوارق الواضحة يف األداء واإلنجازات.
موضوع الدراسة حديث ،ولكنه يتعلق بمنهجية اإلدارة واالستثامر ،فاستخدام
تقنية التمويل اجلامعي يف إدارة ممتلكات األوقاف واستثامراهتا هام للغاية ،ألن
فيه مصلحة رشعية قائمة .ويمكن رسم مشكلة الدراسة باحتياج إدارة مؤسسة
األوقاف الستخدام تقنية التمويل اجلامعي يف قطاع عملياهتا الرئيسية ،ال سيام
عملية االستثامر ،واالستفادة منها يف تفعيل دورها االقتصادي واالجتامعي،
وجتاوز التحديات التي قد تقع.

المنهجية

سوف نتبع املنهج الوصفي يف كيفية التعامل مع آلية منصة التمويل اجلامعي ،ثم
نبني أثرها عىل األداء املؤسيس ،ال سيام يف جمال اإلدارة واالستثامر ،ثم نصف
النتائج املرجوة من هذا ،وما يشكله من مصلحة لقطاع األوقاف.

أهمية البحث

البحث سوف يسهم يف تقديم قراءة أوضح لإلدارة احلديثة واالستخدام األمثل
لكافة املنهجيات إلدارة أصول وممتلكات األوقاف ،ضمن نسق مؤسيس يعتمد
عىل تقنية التمويل اجلامعي.
ولبيان أمهية الدراسة ،نحدد الفوائد املرجوة منها ،وهي:
التغلب عىل أهم العوائق الرئيسية التي تواجه مؤسسة األوقاف يف حفظأصوهلا وممتلكاهتا ،من خالل استخدامات تقنية التمويل اجلامعي.
زيادة قيمة األصول والريع حال االستفادة من خالل آلية منصة تقنيةالتمويل اجلامعي.
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إنشاء حمتوى مناسب لألوقاف يمكن خماطبة مجيع الفئات املستهدفة ،فض ًال
عن أصحاب املصالح ،وتعزيز الصورة الذهنية للوقف يف املجتمع.
تقنية التمويل اجلامعي تعزز من التواصل املؤسيس بني املوظفني ،وتقللمن املخاطر التي قد تصيب املؤسسة حال األزمات ،وتؤكد عىل مصداقية
مؤسسة األوقاف أمام املتربعني أو الواقفني اجلدد.
من أكثر ما يمكن أن تساهم فيه تقنية التمويل اجلامعي هو إخضاع أعاملاملؤسسة للتدقيق واحلوكمة واملراقبة.
االستخدام األمثل لتقنية التمويل اجلامعي يعني تقليل الكلفة والوقتملصلحة مؤسسة األوقاف ،والعكس صحيح.

األهداف

الدراسات السابقة

تعترب الدراسات السابقة واخلاصة باستخدام التقنيات احلديثة يف واقع مؤسسة
األوقاف ضئيلة جد ًا ،وخصوص ًا يف جمال متويل منصات التمويل اجلامعي ،فض ً
ال
عن قلة الفتاوى الرشعية التي تبحث استخدامات التقنية يف جمال األداء املؤسيس
الوقفي ،وهذا بحد ذاته دافع ومسؤولية يف بحث املوضوع ،والكشف عن
مضمونه ومآالته ،ولكن هناك دراسات أشارت ولو عن بعد عن هذه التقنيات،
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ترنو الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:
ضبط آلية تقنية التمويل اجلامعي وآليات استخدامها يف األداء الوقفياملؤسيس.
مراجعة األوجه األنسب واألكثر فائدة الستخدام هذه آلية يف أعاملالوقف.
بيان املصالح واملفاسد التي قد تتحقق من استخدام آلية التمويل اجلامعي.-الكشف عن طرق تقنية منصة التمويل التي تناسب األداء الوقفي املؤسيس.
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مقالة ملريم عارف باللغة اإلنجليزية((( ،بعنوان :هل استثامر التمويلاجلامعي جماز يف أحكام الرشيعة ،واملقالة منشورة يف عام  ،2019وتتحدث
املقالة عن االلتزام الرشعي الستثامرات التمويل اجلامعي ،باعتبار أن فكرة
التمويل اجلامعي االستثامر يف الوقت املناسب .بيد أن املقالة املخترصة مل
تتناول فكرة العالقة التي جتمع هذه األداة وأعامل مؤسسة األوقاف.
واملقالة مل تكشف نقاط هامة يف تقنية التمويل اجلامعي ،مثل عالقة هذه
التقنية يف عمليات األوقاف الرئيسية كاالستقطاب واحلرص والصيانة
والرصف واالستثامر.
حازم سايس((( ،استخدام تطبيقات البلوكتشني لتطوير األصول الوقفية،منصة رشكة فيترتا نموذج ًا ،)2019( ،البحث حاول توظيف جتربة مؤسسة
فينتريا يف تبني منهجية البلوك تشني يف نظام الوقف ،ولكنها مل تكشف عن
العالقة احلقيقية التي يمكن أن متثلها هذه املنهجية يف األداء الوقفي ،وإن
كانت الورقة رسمت بعض النقاط بصورة عامة بدون تفصيل.
باإلضافة إىل ذلك ،مل تبحث من الناحية الرشعية تفاصيل ما يمكن بيانه من
بيان متعلقات منصة التمويل اجلامعي عىل واقع أعامل مؤسسة األوقاف.
دراسة طالب الكثريي((( ،املوارد املالية ملؤسسات العمل اخلريي املعارص،( ،)2012تم اإلشارة إىل التمويل اجلامعي وبعض وسائل التقنيات بصورة
موجزة ،ومل تتعرض ألعامل املنصة بطريقة واضحة.
والدراسة تعرضت لعدة إشكاليات يف جمال استقطاب األصول املالية،
لكن تعرضها للجانب التقني كان حمدود ًا ،ال سيام يف جمال تقنية التمويل
اجلامعي.
(5) Arif, Meriem, Is Crowdfunding Investment Allowed in Sharia Law, Posted onOctober 29, 2019, See www.blog.ethis.co

((( انظر :سايس،حازم ،استخدام تطبيقات البلوكتشني لتطوير األصول الوقفية ،منصة رشكة فيترتا نموذج ًا ،جملة اإلسالم يف آسيا ،اجلامعة اإلسالمية
العاملية ،ماليزيا ،املجلد  ،16رقم العدد  ،3ديسمرب .2019
((( انظر :الكثريي ،طالب ،املوارد املالية ملؤسسات العمل اخلريي املعارص ،الرياض ،دار العاصمة ،ط . 2012 ،1
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المبحث األول :مدخل نحو عمل منصة التمويل الجماعي وأشكالها المستخدمة
يف هذا املبحث سنحاول الكشف عن آلية منصة التمويل اجلامعي وأشكاهلا
املتنوعة ،كي نتمكن من حتديد دورها الرئيس يف جمال اإلدارة واالستثامر ،وما هو
أسلوب العمل الصحيح ،والذي من خالله تتمكن املؤسسة الوقفية من إحراز
نتائج مميزة يف جمال اإلدارة واالستثامر.
وقبل البداية جيب أن نعرف أن التقنيات احلديثة بدأت حتتل مساحات شاسعة
من التجارة العاملية ،عرب ما يعرف بــ التجارة اإللكرتونية العاملية ،والتي تنمو
بطريقة متسارعة ،فقد وصلت قيمتها إىل  2.3تريليون دوالر يف  ،2017ومن
املتوقع وصوهلا إىل  4.5تريليون دوالر يف  ،2021وف ًقا لتقرير رشكة أبحاث السوق
«ستاتيستا» ،ويف الواليات املتحدة وحدها متثل التجارة اإللكرتونية نحو % 10
من مبيعات التجزئة ،وينمو هذا الرقم بمعدل  % 15سنو ًيا(((.
ولغرض الوصول إىل هذا ،جيب أن نتعرف عىل املنهجية ،وأشكاهلا املتنوعة ،ثم
نحدد العالقة بينها وبني أعامل مؤسسة األوقاف .وتداعيات هذه املنهجية عىل
تطور أعامل مؤسسة األوقاف ،ال سيام يف املجال املايل واالستثامري.

ً
أوال :تعريف تقنية منصة التمويل الجماعي

((( انظر :التجارة اإللكرتونية ،إىل أين يف 2018؟ ،مقال منشور يف موقع [ ،]www.argaam.comبتاريخ  18مارس .2018
((( انظر :بتوسع ألكرب منصة يف العامل [ ،]www.kickstarter.comوانظر أيض ًا:

Reviewed by Tim Smith, Crowdfunding, Updated Jun 26, 2019, see www.investopedia.com.
(10) Arif, Merriem, Is Crowdfunding Investment Allowed in Sharia Law, Posted on October 29, 2019, See www.blog.ethis.co
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عبارة منصة التمويل اجلامعي ،Crowdfunding platform ،من العبارات التي
كثر استخدامها يف جمال املواقع اإللكرتونية لتمويل أي مرشوع((( ،ثم مع مرور
الوقت صارت هذه املواقع تتجه نحو األعامل املالية واخلريية ،وصار تظهر بصورة
واضحة يف محالت التسويق والدعاية لدعم املشاريع.
ففكرة املنصة ظهرت يف عام ( ،2000((1وقيل نشطت بعد األزمة املالية العاملية عام
 ،2008وصار تداعي الناس نحو متويل مجاعي للمشاريع املعطلة ،أو املناسبات
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ً
متويل مثل محالت االنتخاب والتصويت السيايس ،فقد تم مجع
التي قد حتتاج
تربعات حلملة الرئيس األمريكي باراك أوباما بأكثر من من  750مليون دوالر يف
غضون  21شهر ًا( ،((1ثم استغلها رواد األعامل ال سيام عندما عجزت املصارف
عن متويل املشاريع ،فاتفقوا واجتمعوا عىل فكرة مشرتكة لدى اجلميع ،وهذا
فيه جانب كبري من التعاون بني املمولني ،وصار ُيستخدم يف جمال ريادة األعامل
التجارية عموم ًا أو الرشكات الناشئة ألغراض حمددة ،أو التربعات والعمل
اخلريي واإلغاثي ،والحق ًا يف متويل مشاريع وقفية ذات طابع خريي.
وهذه املنهجية قد تكون أسهل كإجراءات وقيود من الرشوط املرصفية حال أراد
املرصف تقديم قرض لتمويل مرشوع ،ولكن يعتمد عىل مدى إيامن املتربعني أو
املسامهني -أو ما يمكن أن نسميه باملساهم  Crowdfunderعرب التمويل اجلامعي-
هبذا املرشوع ،حيث إنه خياطب كل املسامهني بدون قيود جغرافية أو مكانية ،مما
يسهم يف جذب أموال متعددة للمرشوع.
هناك عدة تعاريف للتمويل اجلامعي ،كتعريف قاموس كامربدج إذ عرفها بأهنا:
«ممارسة احلصول عىل مبالغ صغرية من املال من عدد كبري من الناس لغرض توفري
التمويل ملرشوع جتاري من خالل شبكة اإلنرتنت»(.((1
والتعامل الذي جيري عىل منصات التمويل اجلامعي صار واضح ًا ،وصار التمويل
اجلامعي واحدً ا من أكثر الطرق ابتكار ًا وفعالية ألي رشكة جديدة تريد احلصول
عىل التمويل وبرسعة( ،((1وهذا ما جيعلنا نبحث يف منهجية عمل هذه املنصة.

ً
ثانيا :أشكال التمويل الجماعي

مع تعدد املواقع التي بدأت تطبق تقنية التمويل اجلامعي ،ومع اختالف األغراض
واألهداف ،بل والدوافع ،تعددت أشكال التمويل اجلامعي ،والختصار أبرز هذه
األشكال املعمول هبا ،والتي متارسها املؤسسات واملنصات التي متول املشاريع يف

(11) Yi Zhang, An Empirical Study into the field of crowdfunding, (Lund Unviersity, Master Thesis, 2012, pdfs.semanticscholar.org), P 16.

( ((1التعريف كان باللغة اإلنجليزية ،وهو بالنص:

“ The practice of getting a large number of people to each give small amounts of money in order to provide the finance for a business project,
typically using the internet”. See: www.dictionary.cambridge.org.
(13) Delbridge, Emily, Raise the money you need in no time, 21 November, 2019, See: www.thebalancesmb.com
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(14) McGowan, Emma, Types of Crowdfunding: Donation, Rewards, and Equity-Based, April 25th, 2018, www.startups.com
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كافة القارات والدول ،يمكن بيان األكثر تداوالً وهي األشكال التالية(:((1
 .1تمويل جماعي عبر التبرعات ،وهذا األقرب إىل عمل املؤسسات الوقفية ،التي
تبحث عن متويل ملشاريعها بدون مقابل ،ال سيام إذا كانت ال متلك إطار ًا استثامري ًا
متخصص ًا .ولكن مشكلة هذا الشكل أنه ينجح بمبالغ متواضعة قد ال تتجاوز
مبلغ عرشات آالف الدوالرات األمريكية.
 .2تمويل جماعي مقابل مكافأة ،ويدخل غالب ًا يف مشاريع رواد األعامل لتمويل
املشاريع الصغرية أو املتوسطة ،ولكنها حمفوفة باملخاطر ،فيقع التمويل من أفراد
يرغبون باحلصول عىل املنتج لقاء مكافأة من دعم هذا املرشوع ،وهي عبارة عن أن
احلصول عىل املنتج مكافأة ملن قام بدعم املرشوع ،وقد تكون املكافأة احلصول عىل
املنتج بملبغ رمزي ،وتعترب منصة  Kickstarterمن أشهر املنصات التي تتعامل
هبذا مشاريع للتمويل .مثل أن يتربع واقف بمبلغ مايل مقابل استخدام اخلدمات
التي توفرها مؤسسة الوقف لعمالئها أو الواقفني ،مثل لو كان املرشوع املستهدف
هو مرشوع تعليمي ،يمكن للواقف املساهم االستفادة من خدمات القاعات
التعليمية من هذا املرشوع لشؤوهنم اخلاصة كالتدريب أو استخدام القاعات.
 .3تمويل جماعي لغرض تأسيس شركة ،فاهلدف هو تأسيس رأس مال للرشكة
الناشئة من خالل متويل مجاعي عرب منصة متويل مجاعي ،وتتم إدارة هذا املرشوع
حسب أنواع املسامهني ،ونسبتهم من رأس املال واألرباح ،ومن املنصات التي
تعمل عىل هذا الشكل هو  ،Crowdcubeومتويل هذا الشكل ،يكون أعىل من
الشكلني األولني.
 .4تمويل جماعي بغية الحصول على قروض مالية ،وهذا شكل قريب من عمل
املصارف ،ولكنه متويل يأيت من أفراد وليس من مؤسسات مالية ،وهي غالب ًا ما
تكون قروضا حمدودة ،ومن أشهر املنصات  ،Kivaوهذا النوع حمدود.
هذه األشكال األربعة هي األبرز تداوالً بني عمل مواقع املنصات ،وبعضها يشكل
األكثر انتشار ًا وإن كان األقل مجع ًا ،وبعضها قد يكون األقل انتشار ًا ولكنه األكثر
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مجع ًا ،واألمر يتعلق بكل حالة عىل حدة  ،ولعل الشكل التايل حيدد هذا اإلطار.

ً
ثالثا :المالحظات المنهجية على تقنية منصة التمويل الجماعي

هناك عدة مالحظات منهجية تتعلق بعمل وأداء منصات التمويل اجلامعي
بأشكاهلا املختلفة ،وهي مالحظات يف غاية األمهية جيب إدراكها قبل أن نتحدث
عن طريقة تطبيقها يف أعامل مؤسسة األوقاف ،ال سيام وأن هناك مالحظات ختص
أركان الوقف ،كامللكية ،وحجية الوقف ،وأصحاب املصلحة لألوقاف ،وغريها.
ويمكن إمجال هذه املالحظات بالتايل:
أ .عدم وجود محاية قانونية حلقوق امللكية الفكرية عىل مواقع التمويل اجلامعي،
فيؤدي هذا األمر إىل وقوع إشكاليات متعددة حلقوق املشاركة ،سواء أكانت
تربعات مالية كالعقار ،أو الوقف املنقول ،أو الوقف النقدي وهو األكثر استخدام ًا
بأشكاله املختلفة ،كنقد ،أو أسهم ،وصكوك ،أو أفكار يمكن تقديرها كحقوق
معنوية هلا قيمة مالية.
لكن يمكن ضبط هذه اإلشكالية والتغلب عىل تداعياهتا السلبية ،من خالل إلزام
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(15) Nichol, Matt, Can crowdfunding help your business grow?, Posted on July 8, 2016, See: www.blog.matthews.com

( ((1بترصف :منصات التمويل اجلامعي ،أهم  10مصادر لتمويل مرشوعك وتنفيذ فكرتك ،مقالة منشورة بتاريخ  16يونيو ً ،2016
نقال عن املوقع
[.]www.tech-wd.com
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املمول أو املتربع بتعبئة نموذج محاية امللكية الفكرية للمرشوع ،بحيث يتم إلزام
أي مشارك باملوقع هبذا األمر ،وتسجيل ملكية املرشوع كحق خالص ملؤسسة
األوقاف .فالتجربة تشــــري إىل أن منصــــات التمويل اجلــامعي حتصل عىل
أموال طائلة ،فكان ال بد من ضبط احلامية القانونية هلذه احلقوق ،فض ً
ال عن
أن التواصل اإللكرتوين عرب مواقع املنصات صـــــار حمصور ًا بمنصـــات
دولية قطعت شوط ًا كبري ًا من التجربة الناجحـــة وحسن األداء ،مثل منصات
« »Indiegogo, Pozible, Kickstarterوغــريها ،والتي تفرض نسبة مئوية من
التمويل الذي يتم مجعه من خالهلا كرسوم خدمة وتسويق ،فمنصة مث ً
ال Pozible
تفرض رسو ًما بنسبة  % 5عىل إمجايل األموال التي تم جتمعها حتى  100000دوالر،
وبقيمة  % 3عىل إمجايل األموال التي تم مجعها بقيمة  500،000دوالر أو أكثر(.((1
وهذا يعني ،أن املؤسسة الوقفية التي ترغب بإنشاء منصة لتمويل مشاريعها ،أو
مجع تربعات لصالح مرصف وقفي ،جيب عليها إدراك أن فكرة املرشوع جيب أن
تكون واضحة القناع املسامهني باملرشوع ،وأن تبدأ املؤسسة الوقفية بجمهورها
األسايس الذي يتعامل مع الشبكة املعلوماتية ،وأن تعرف املؤسسة املنصات
املميزة التي يمكن أن تسوق مشاريعها بطريقة احرتافية.
فمث ً
ال منصة [ ،]Kivaختتص بفكرة القرض احلسن ،ومنصة [ ،]Patreonوالتي
انطلقت عام  ،2013اختصت باألعامل الفنية واملرئية ،ومنصة [،]Gofundme
ختتص بجمع التربعات أي ًا كان نوع النشاط ،لكن برشط أن يكون لديك مجهورك
الكبري ،ومنصة [ ،]Crowdfunderمتخصصة للمشاريع الكبرية ،وهي منصة
جتمع املستثمرين مع رواد األعامل وأصحاب املشاريع الواعدة ،ال يتم اعطاء
تربعات فيها ،ولكن يتم املسامهة يف رأس املال ،واحلصول عىل أسهم يف الرشكة
الصاعدة ،وغريها من املنصات التي قامت بجمع ماليني األموال خالل العقد
املايض(.((1
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ب .رضورة توفر الالئحة الداخلية للموقع كي تضبط قضايا التربع أو االستثامر
أو التمويل ،كي يتم ضبط أسامء املسامهني كمتربعني ،وهم عبارة عن أصحاب
للمرشوع الذي يرغبون به ،وما بني املستثمرين الذين آمنوا بموضوع االستثامر
يف هذا املرشوع ،واعتقدوا بنجاحه ،فأرادوا االستثامر فيه ،وهم ليسوا أعضاء
يف ملكية املرشوع ،بقدر ما هم مشاركني بأمواهلم لغرض االستثامر واحلصول
عىل أرباح منه .وهذا حيتم عىل القائمني عىل املرشوع أن يعملوا دراسة جدوى
متخصصة للمرشوع قبل أن تعرضه عىل املستثمرين ،فلن جتد مستثمرا ينضم
للمشاركة بدون أن يشعر بمهنية املرشوع وجدواه االقتصادية ،وأن يضمن
املستثمر مقابل ما سوف يدفعه ،هل هناك مث ً
ال أسهم يف الرشكة املنفذة للمرشوع
حال فشل املرشوع ،أو عضوية مقابل ما سيدعم به هذا املرشوع ،ألن مشاريع
التمويل اجلامعي قد تكون حمفوفة باملخاطر ،وبالتايل قد خيرس املستثمر واألمر
نفسه للمتربع الذي خيرس إيامنه هبذا املرشوع أو املنصة.
وهلذا تتضمن اإلرشادات التي تطرح عىل املستثمرين أن ال يستثمروا أكــثر من
 % 10من أموال االستثامر يف السنة الواحدة( ،((1ألن املخاطرة قائمة يف هذا املوقع،
من خالل احلسابات املرصفية ،والضامن البنكي ،فلو تعطل املوقع يمكن حييط
الغموض يف املبالغ املالية التي مجعها ،وهذا ما جيعل املخاطرة قريبة هلذه احلمالت
اخلاصة بالتمويل اجلامعي .وما يمكن أن يزعج املستثمرين أيض ًا اجلهة التي ستدير
هذا املرشوع ،هل هي جهة استثامرية لدهيا الكفاءة يف إدارة هذه األموال التي
مجعها أم ال ؟ .وهذا كله ،يستدعي وجود الئحة داخلية يف املنصة تضبط املخاطر
التي قد تقع للمؤسسة الوقفية حال مجع األموال ،أو حال االستثامر أو التمويل،
كي ال يتم جماهبة األخطار بطرق عفوية بدون وجود لوائح تنظيمية.
ج .الفئات املستخدمة ملواقع الشبكة املعلوماتية ،حيث إن هناك تباين بني الفئات
العمرية ملستخدمي هذه املواقع ،كام أن هناك تباين يف استخدام املواقع اإللكرتونية
بني الدول ذاهتا ،ما يعني أن املرشوع قد ينحرص يف النهاية لفئات معينة ،ولدول
(17) See: How crowdfunding works, wrote in Dec 03, 2018, www.economictimes.indiatimes.com
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(18) Delbridge, Emily, Raise the money you need in no time, 21 November, 2019, See: www.thebalancesmb.com
(19) Almerico, Kendall, Crowdfunding Can Be Really Effective, June 17, 2014, See: (www.entrepreneur.com).

( ((2الرفاعي ،خمترصمجع التربعات إلحداث التغيري االجتامعي ،ص.24

(21) Delbridge, Emily, Raise the money you need in no time, 21 November, 2019, See: www.thebalancesmb.com
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حمددة بسبب االستخدام للمواقع .وهذا يعني أن بعض مواقع التمويل اجلامعي
قد تفشل ،بل ليس رس ًا أن حوايل ثلثي محالت التمويل اجلامعي تفشل( ،((1وهذا
صحيح ،ليس بسبب تنوع الفئات املستهدفة ،بل ألن تركيبة منصة التمويل
اجلامعي جيب أن تدرك طبيعة الفئات املستهدفة.
منتجا خاص ًا حلمالت
هلذا جيب عىل املنصة الرتكيز عىل( :((1أن يكون لدهيا
ً
التمويل اجلامعي ،وأن يتم الرتكيز عىل األسباب يف األخبار أو املشاريع التي
متس ح ًقا قلوب املستهدفني ،أو ما يمكن أن نسميه بـــ جاذبية منصات التمويل
اجلامعي للمستهدفني ،وأن يكون لدى املنصة هدف متويل واقعي ،وهذا ما أكدته
الدراسات ،فإن  % 2فقط من احلمالت التي نجحت يف مجع األموال عىل املوقع
مجعت أكثر من  100,000دوالر ،مقارنة بــ  % 73من احلمالت الناجحة التي
مجعت  1,000دوالر أو أقل ،وهذا يعني أن يكون اهلدف واقعي وقادر عىل اجلمع،
وهذا حيتاج وقتا جيد ًا للتخطيط والتسويق قبل القيام باحلملة ،وأن يكون التمويل
اجلامعي قائم عىل املكافآت بصورة نسبية ،فاألصل أن ال نبدأ بطلب املال ،وإنام
يبدأ بفهم كيفية مجع التربعات والعمل اخلريي ،وما حتتاجه املنظمة لكي تنجح يف
ذلك»(.((2
التباين يف الفئات املستهدفة مهم جد ًا كي نتوقع ونرصد حجم األموال التي يمكن
أن نستقطبها من خالل آلية منصة التمويل اجلامعي ،كام هو ظاهر يف الدراسات
السابقة .ومما يؤكد هذا ،أن القيام بأي محلة للتمويل اجلامعي ،جيب أن تكون خطوة
بخطوة  ،لقياس األثر والتغذية الراجعة ،فهناك عملية قبل بدء التمويل اجلامعي،
ثم عملية مرحلة التشغيل ،ثم عملية مرحلة اإلنجاز بعد انتهاء احلملة(ً ،((2
فضال
عن ذلك كله ،فإن تقنية التمويل اجلامعي تضم عدة عمليات رئيسية ،منها تصميم
املبيعات ،التسويق ،التوزيع ،االستثامر ،وقياس الرأي العام ،وغريها.
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د .شمول املنصة لكافة التطبيقات احلديثة التي يتعامل هبا العمالء ،مل تعد
املنصة ختتص فقط باملواقع اإللكرتونية عىل الشبكة املعلوماتية ،بل يمكن ألي
تطبيق حديث تقني أن ينضم حلمالت التمويل اجلامعي كأداة ووسيلة يمكن
من خالهلا مجع األموال اخلاصة باملرشوع ،مثل التطبيقات احلديثة عىل اهلواتف
الذكية ،والتي يمكن عربها حتميل التطبيق الذي خيص منصات التمويل اجلامعي،
ويمكن أن يتم اجلمع املبارش عرب اهلاتف الذكي .وهذا يوسع دائرة االستهداف
للفئات األكثر قرب ًا للمرشوع ،ويقلل من سياسة [كل يشء أو ال يشء] ،والتي
تعتمدها بعض املنصات بخصوص حتديد مقدار األموال الالزمة جلعل الفكرة
أو املرشوع قاب ً
ال للتطبيق ،فإذا مل يتمكنوا من مجع املبلغ املحدد ،فلن متيض الفكرة
أو املرشوع ،وبالتايل يعلنون عن توقف املرشوع وفشله .تقابل هذه السياسة أنه
يمكن أن حيتفظ بأي مبلغ يضيفه املستثمرون أو املتربعون ،وهو ما سيتم استكامله
من مصادر التمويل األخرى ،مثل إنشاء تطبيقات حديثة يمكن أن تساهم يف
استكامل املبلغ املقدر ،وغريها من الوسائل حلني استكامل املبلغ املحدد.

ً
رابعا:نقاط القوة والضعف الستخدام منصة التمويل الجماعي.

أداة منصة التمويل اجلامعي هي وسيلة تقنية ،ومن الطبيعي أن يكون فيها نقاط
قوة ونقاط ضعف ،أو إجيابيات وسلبيات ،وهنا تأيت قدرة املؤسسة عىل االستفادة
من نقاط قوهتا ،أة حتييد نقاط الضعف أو إضعافها ،لكي تبلغ بذلك مآل املنفعة
من استخدام هذه الوسيلة ،ولغرض أن نحدد مدى االستفادة من هذه األداة،
سننظر إىل نقاط القوة فيها أوالً ،وهي:
1 .القدرة عىل إيصال املرشوع الوقفي إىل أكرب قدر من الواقفني واملتربعني يف
العامل.
2 .حتديث البيانات وتعديلها بصورة مستمرة لصالح املرشوع الوقفي.
3 .قدرة املتربعني أو الواقفني عىل الكشف عن أمواهلم والتدقيق عليها من
226
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خالل موقع املنصة.
4 .يمكن حتويل املادة كامدة تسويقية ،مثل كتب تقدم للمتربعني.
5 .خماطبتها جلميع الواقفني ،وإمكانية جذب واقفني صغار ومتوسطني وكبار،
حسب التسويق اإلعالين.
6 .قلة الكلفة املادية إذا قورنت بحمالت التسويق والدعاية والعالقات العامة
التي تكلف الكثري.
هذه نقاط القوة ،تعزز رغبة أي مؤسسة يف تنويع مصادر أمواهلا ،ونجاح
مشاريعها ،عىل الرغم من وجود بعض نقاط الضعف واخلطر التي قد تكون يف
بعض األحيان واقعة ،مثل:
-القدرة عىل اخرتاق موقع املنصة ،والوصول إىل أسامء املتربعني والواقفني.

خماطبة من يملك وسيلة أو أجهزة تقنية مرتبطة بالشبكة املعلوماتية فقط ،ومن ال يملك ال تصله هذه األداة.
احتياجها إىل برامج احلامية والتحديث املستمرة لغرض حفظها مناالخرتاقات أو الرسقة.
احتياجها إىل كادر برشي مميز يف التقنية والتسويق وقياس األثر يف محالتالتمويل اجلامعي.

( ((2انظر :ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم ،جمموع فتاوى ابن تيمية ،الرياض ،جممع امللك فهد.265/31، 1995 ،
(((2انظر :اهليتمي ،ابن حجر ،حتفة املحتاج يف رشح املنهاج ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،ط.ت.216/5 ،.
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وباخلالصة ،فأن منصة التمويل اجلامعي أداة تقنية حديثة مل يكن يعرفها الفقهاء
سابق ًا ،بحكم رسعة التطور التقني من عرص آلخر ،ولكنهم أشاروا إىل منهجية
أساسية يف التعامل مع أي أداة أو وسيلة أو صيغة فيها مصلحة للوقف ،كام يقول
ابن تيمية 728هـــ ...«:أن يفعل يف ذلك ما هو مصلحة أهل الوقف ... ،وقد
يكون واجب ًا إذا تعينت املصلحة فيه»( ،((2وقريب منه ،يعرب ابن حجر اهليتمي
973هــ فيقول ...«:فتجب عليهم املوافقة حيث كان فيه مصلحة للوقف»(.((2
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إن تتحقق القدرة عىل مجع التربعات واألوقاف النقدية ،بل وتقديم املعلومات
والبيانات عن األوقاف الضائعة ،أو االستفادة من منافع املال لصالح مشاريع
وقفية ،وغري ذلك من النتائج ،وبأعىل مهنية واحرتافية مقبولة تنظيمي ًا ،وخاضعة
إلجراءات احلوكمة ومبادئها ال سيام الشفافية واملحاسبة والرقابة ،وهذا ما يمكن
أن يتأمل يف استخدام منصة التمويل اجلامعي التي تعترب أداة وآلية هامة لتمويل
مشاريع األوقاف يف عرصنا احلارض.

المبحث الثاني :كيفية تطبيق منصة التمويل الجماعي في أعمال مؤسسة األوقاف
تعرفنا عىل ماهية منصة التمويل اجلامعي ،وأشكاهلا املتعددة ،التي تشري إىل
أن منصة التمويل اجلامعي حمل جهد مجاعي لألفراد واملؤسسات ومن خالل
التواصل اإللكرتوين لغرض جتميع موارد مالية لدعم مرشوع معني ،ومنهجية
هذه التقنية احلديثة أن توفر رأس املال بشكل أسهل من طرق التمويل املرصيف
حال صار هناك إيامن بفكرة املرشوع ،وتبناها بداية أصحاب املصالح للمؤسسة
الوقفية ،فيسهل عليه التسويق ،وإقامة عالقات عامة للمرشوع ،فيحصل عىل
التمويل الالزم أو جزء منه يف ظل غياب املخاطر الواضحة يف التمويل التقليدي،
كام أهنا  -أي املنصة  -تساهم يف تطوير أفكار املرشوع بصورة مستمرة ،ما جيعل
املرشوع يتطور يف ظل أصحاب املصالح للمرشوع.
هذه املنصة إذا عملت يف إطار متويل املشاريع الوقفية ،فهي جزء من إطار عمل
األوقاف الرقمية ،وهذا ما سيتضح بالتعريف بامهية عمل املنصة يف اإلطار
الوقفي ،ثم يمكن تناول مسامهة املنصة يف أعامل األوقاف ،ال سيام يف جمال التمويل
واالستثامر ،وباألحرى استقطاب األصول الوقفية ،وهذه هي العملية الرئيسية
من عمليات األوقاف ،وقد تتعثر أي عملية من عمليات نظام األوقاف اخلمسة،
فيتم استخدام هذه املنصة لتمويل هذه العملية ،كعملية الصيانة ،أو الرصف من
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ريع الوقف حال كان الريع قلي ً
ال واالحتياج كبري ًا ،أو يمكن أن يستفاد منها يف
جمال عمليات االستثامر كام سيأيت بيانه .إذ ًا سنوضح عملية النظارة عىل أعامل
املنصة الوقفية ،هل هي مملوكة للمؤسسة الوقفية ،أو يتم استئجارها موقعا يف
املنصات العاملية املشهورة ،وهذا له حكمه.

ً
أوال :الوقف الجماعي إطار تمويلي فاعل للوقف

(((2انظر :ابن حنبل ،مسند اإلمام أمحد ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،1993 ،رقم احلديث [.241/1 ،] 2158
( ((2الرسخيس ،املبسوط ،بريوت ،دار املعرفة، 1989 ،كتاب الوقف ،38/12 ،الكثريي ،املوارد املالية ملؤسسات العمل اخلريي املعارص ،ص،392
الراشد ،سليامن ،الصناديق االستثامرية الوقفية ،الرياض ،مؤسسة ساعي لتطوير األوقاف ،ط ،2019 ،1ص.64
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مفهوم الوقف اجلامعي من املفاهيم التي هلا عالقة بالتكافل والتعاضد ،وقد
أشارت بعض األحاديث إىل معنى التكافل االجتامعي ال سيام يف جمال النفع العام،
كقوله صىل اهلل عليه وسلمَ «:م ْن َبنَى لَِّ َم ْس ِجدً ا َو َل ْو ك ََم ْف َح ِ
ص َق َط ٍاة لِ َب ْي ِض َهاَ ،بنَى
الن َِّة»( ،((2فالتربع باليشء اليسري من الفرد لن يبلغه ما يريد إال إذا
اهللُ َل ُه َب ْيتًا ِف ْ َ
تضافر معه اآلخرون ،وهذا ما يكون.
فاحلديث يشري إىل املسامهة اجلامعية ،فأي مرشوع مهام كان كبري ًا سوف ينجز إذا
اشرتك يف دعمه الكثري من املتربعني ولو بمبالغ قليلة ،فاملسجد املذكور باحلديث
حيتاج يف زماننا مبالغ ليست بالقليلة ،ولكن لو تكاتف املسلمون عىل بنائه
الستطاعوا ،وهذا ما يقع عملي ًا يف بناء املساجد يف بالدنا أو يف أماكن األقليات
املسلمة بطرق املتعارف عليها يف مجع األموال .فالشاهد من احلديث»كمفحص
قطاة» ،أن مسامهة املتربع هبذا القدر من املال ،يكسبه األجر واملثوبة يف بناء املسجد،
عل ًام ما دفعه لن يبنى مسجد ًا يف احلاالت العامة.
وقد تناول فقهاء األحناف هذا الشكل من التمويل ،كام يقول الرسخيس 483هــ:
«وإذا كانت األرض بني رجلني فتصدقا هبا صدقة موقوفة عىل بعض الوجوه التي
وصفناها ،ودفعاها إىل ويل يقوم هبا كان ذلك جائز ًا ،ألن مثله يف الصدقة املنفذة
جائز إذا تصدق رجالن عىل واحد واملعنى فيه أن املانع من متام الصدقة شيوع يف
املحل ،وال شيوع هنا فقد صار الكل صدقة مع كثرة املتصدقني هبا»(.((2
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لذا أقره جممع الفقه اإلسالمي ،ففي القرار رقم [ ،15/6 ،]140بشأن االستثامر
يف الوقف ويف غالته وريعه( ،((2أجاز استثامر أموال األوقاف املختلفة يف وعاء
استثامري واحد بام ال خيالف رشط الواقف ،عىل أن حيافظ عىل الذمم املستحقة
لألوقاف عليها ... ،جيوز وقف النقود للقرض احلسن ،ولالستثامر إما بطريق
مبارش ،أو بمشاركة عدد من الواقفني يف صندوق واحد ،أو عن طريق إصدار
أسهم نقدية وقفية تشجيع ًا عىل الوقف ،وحتقيق ًا للمشاركة اجلامعية فيه.
وهذا القرار يساهم يف توضيح عمل منصة التمويل اجلامعي ،فجمع األوقاف
بطريقة مجاعية جائز رشع ًا رشيطة حتديد املرصف الوقفي ،وبأي وسيلة كانت،
سواء أكانت تقليدية كجمع التربعات يف املسجد لصالح املرشوع الوقفي ،أو عن
طريق منصة متويل مجاعي .واملسامهة اجلامعية قد تكون من األفكار األكثر فعالية
يف جمال متويل مشاريع مؤسسة األوقاف ،ألنه من خالهلا يتم مجع أموال بدون قيود
مرصفية أو ضامنات ،وهذا ما كان يف العقدين األخريين ،حيث زادت مسامهة
الواقفني من خالل الوقف النقدي ،ونشطت املؤسسات الوقفية يف إنشاء مشاريع
وقفية ناجحة من خالل صيغ التمويل اجلامعي ،فكانت توزع عىل الواقفني أسه ًام
وقفية مقابل التربع حسب القدرات املالية للمتربع ،وبذلك استطاعت متويل
مشاريعها بصورة ناجحة.
ونرش سنة الوقف يف املجتمع ،وأرشكت كافة الرشائح املجتمعية بمشاريعها ،ومل
يقترص األمر عىل أصحاب مصالح الوقف ،وصار متويلها شعبي ًا أكثر منه مرصفي ًا،
بسبب رغبة الناس يف دعم الوقف ،وإنجاح مشاريعه رغبة بالثواب واألجر.
والقاعدة التي يراها الفقهاء يف كل عرص يف حق األوقاف مصلحة الوقف ،وعىل
حد تعبري ابن نجيم 970هـ «واحلاصل أن ترصف القايض يف األوقاف مقيد
باملصلحة ،ال أنه يترصف كيف شاء ،فلو فعل ما خيالف رشط الواقف فإنه ال
يصح إال ملصلحة ظاهرة»( .((2فإذا حتقق رسعة مجع األوقاف بطريقة مجاعية وكان
( ((2انظر :قرارت جممع الفقه اإلسالمي ،سلطنة عُامن ،الدورة اخلامسة عرشة ،بتاريخ  11/6مارس ً ،2004
نقال عن موقع املجمع [.]www.iifa-aifi.org

( ((2ابن نجيم ،البحر الرائق رشح كنز الدقائق ،بريوت ،دار الكتاب اإلسالمي ،ط.245/5 ،2
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األصلح لعمل املؤسسة الوقفية ،كان األصل املتابعة واملسامهة يف هذه اآللية قدر
اإلستطاعة.

ً
ثانيا :مفهوم عمل منصة التمويل الجماعي في مجال المشاريع الوقفية

(28) Nichol, Matt, Can crowdfunding help your business grow?, Posted on July 8, 2016, See: www.blog.matthews.com
(29) Yi Zhang, An Empirical Study into the field of crowdfunding, P 10.

( ((3الرفاعي ،خمترصمجع التربعات إلحداث التغيري االجتامعي ،ص.189
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تناولنا سابق ًا مفهوم التمويل اجلامعي والذي يعني مسامهة عدد كبري من
األشخاص يف مبلغ صغري من املال يف مرشوع أو رشكة ،وبعبارة أخرى هو حشد
املستثمرين( ،((2ألن املشاركني هم باحلقيقة مسامهون جالسون خلف شاشات
الكمبيوتر يف مناطق جغرافية مشتتة (.((2
واستخدام شبكة االنرتنيت الستقطاب التمويل سواء أكان تربع ًا أو استثامر ًا،
جيب أن يتم من خالل طرق ومنهجية واضحة ،وأن يكون هناك يشء ما يعرف
بـــ « تأسيس منطقة آمنة»( ،((3حلفظ املعلومات والبيانات.
وهنا تأيت أمهية توفر شبكة االنرتنيت للمسامهني كي يتعرفوا عىل املشاريع ،وأن
يتم االعتامد عىل التسويق الذكي للفكرة ،وتعزيز األعامل جلذب اهتامم عدد
كبري من املستهدفني ،خصوص ًا أصحاب املصلحة للمرشوع الوقفي ،من خالل
التربعات ،أو خصومات مالية عرب البطاقات اإلئتامنية ،أو االستفادة من الديون،
وغريها.
ولكن إذا أردنا أن نخصص منصة متويل مجاعي للمشاريع أو املبادرات الوقفية،
فنقول هي :ممارسة مجاعية للتربع أو االستثامر يف مرشوع وقفي من خالل مجع
أموال متنوعة ومتباينة يف القيمة من عدد كبري من املتربعني أو املستثمرين عرب
شبكة املعلومات أو تطبيقات التقنية احلديثة .وهذا حيتم عىل املؤسسة الوقفية إذا
أرادت أن متول مشاريعها أن ختاطب مجيع الفئات املستهدفة ،وأن يكون مجع املال
ليس حمصور ًا يف أعامل مجع التربعات ،وإنام قد يكون أيض ًا باالستثامر إذا كان لدهيا
خربة مميزة يف جمال إدارة االستثامرات ،وحتصيل نسبة عائد مميزة ،بصورة أوضح
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فإن استخدام األوقاف ملنصة التمويل اجلامعي تقوم عىل مرتكزين مها :االستثامر
والتربع.

ً
ثالثا :عالقة منصة التمويل الجماعي باألوقاف الرقمية

يف ظل توجه بعض مؤسسات األوقاف يف التوسع نحو تنوع وسائل التمويل
ملشاريعها ،خصوص ًا وأن التقنيات احلديثة بدأت تنشط وتتسارع فيها احلركة
املؤسسية ،وصار واضح ًا أن هناك استخدام أو حماولة للوصول إىل ضبط يام
يعرف باألوقاف الرقمية ،وهو مصطلح جديد تم بحثه مؤخر ًا ،إذ يمكن النظر
إىل الوقف الرقمي عىل أنه شكل جديد من أشكال احلقوق املعنوية ،لكنه مقيد
حصوله عرب وسيط تقني مناسب ،ويمكن تداوله عرب الشبكة املعلوماتية ،مثل
التطبيقات احلديثة ،املواقع اإللكرتونية ،الربامج أو امللفات الرقمية .وهذا النوع
جديد عىل شكل األوقاف التقليدية كالعقار واملنقول والنقد ،لكن تم بحثه قدي ًام
من خالل احلقوق املعنوية للاملك ،كحقوق امللكية الفكرية ،أو العالمة التجارية،
ولكن هذا النوع مقيد باإلطار املعريف عىل األغلب يف التقنية احلديثة(.((3
إن أبرز ما يمكن أن يستفيده نظام الوقف من تطور التقنية احلديثة ،هو إمكانية
نرشه عاملي ًا ،وحفظه ،وحتديثه ،ورسعة نمو ريعه ،مقابل أنه مقيد يف اإلطار املعريف،
ولكنه قد يمكن رسقته أو تعطيله إذا تعرضت أحد وسائله هلجوم إلكرتوين
 .Cyberattackوتزداد أمهية األوقاف الرقمية مع تطور املعرفة عرب التقنية احلديثة،
والبحث عن املنتوجات التي يمكن حتقيقها مثل اخلدمات اإللكرتونية أو التجارة
اإللكرتونية أو املنتجات الرقمية ،أو احلواسيب املحمولة ،اهلواتف الذكية ،وتعترب
منصة التمويل اجلامعي وسيلة من وسائل هذا الوقف الرقمي ،ألهنا باختصار
موقع إلكرتوين ،تطبيق تقني ،يتامشى مع التقنيات الرقمية ،ويقع فيها التطوير
بصورة واضحة من خالل التطور والتحديث الذي يرسي يف عامل التنقيات.
( ((3الشايع ،األوقاف الرقمية وأحكامها الفقهية ،ص.189
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إذ ًا ،يمكن ربط منهجية التمويل اجلامعي باألعامل املؤسسية لألوقاف بصورة
واضحة ،ال سيام وأن هذه املنهجية عامة وشاملة ،فقد تستخدم ملرشوع وقفي أو
خريي ،أو حتى لتمويل فيلم سينامئي أو انتخابات رئاسية ،وال شك أهنا متاحة
جلميع املجاالت واألعامل.

ً
رابعا :منصة التمويل الجماعي تدخل في جميع عمليات الوقف الرئيسة

عمل منصة التمويل اجلامعي كام ذكرنا سابق ًا هو عمل تقني بحت ،يتداخل يف
أعامل املؤسسات واملنظامت بأغراض خمتلفة ،وأشكال متنوعة ،وقد تدخل يف
أعامل مؤسسة األوقاف ،وتقتحم األداء العمليايت فيها ،وقد تساهم املنصة يف
توفري أعيان وقفية ،مثل عقارات وقفية ،نقود وقفية ،أو تساهم أيض ًا يف متويل
منافع وقفية ،كأن تعرض املؤسسة الوقفية لدعم محلة التعليم ،فيتربع شخص
باالستفادة من عقاره ليكون مقر ًا هلذه احلملة التعليمية ملدة سنة ،وهكذا ،وهذا
تنوع يف املسامهة املالية أو حتى املعنوية يمكن إدراجها ضمن نظام األوقاف الذي
يتشكل من مخس عمليات رئيسة(:((3

دور منصة التمويل اجلامعي
يف متويل مرشوعات األوقاف

( ((3انظر :الصالحات  ،األوقاف بني األصالة واملعارصة ،ص.284
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وما دامت هذه التقنية تعمل بكفاءة يف أعامل املؤسسات ،ومنها مؤسسة األوقاف،
نلحظ عند التدقيق أهنا يمكن أن تساهم يف تطوير ومتويل عمليات الوقف ،عملية
تلو األخرى ،حال فقدت مؤسسة األوقاف السيولة عىل هذا ،أو احتاجت بيانات
ذات قيمة مالية يمكن للمنصة توفريها هلا ،من ذلك:
(العملية األوىل :االستقطاب)
يمكن للمؤسسة الوقفية أن تنشئ هذه العملية من خالل دعوة أصحاب املصالح،
وعموم املتربعني للمسامهة يف إنشاء وقف جديد خيص مرصف ًا وقفي ًا حمدد ًا ،وأن
تطور املؤسسة الوقفية خطاهبا ،ليتجاوز احلدود ،وال تبقى عىل اآللية التقليدية يف
مجع التربعات من املساجد أو من أيدي املحسنني مبارشة.
(العملية الثانية :التسجيل)
قد تستفيد مؤسسة األوقاف من منصة التمويل اجلامعي لتطوير العملية من خالل:
استخدام املنصة لدعوة أصحاب األوقاف أو من يعرف عن أوقاف ضائعةبالكشف عن وقفياهتم لتوثيقها تقني ًا من خالل املنصة.
دعوة الواقفني واملتربعني لرفع كافة احلجج الوقفية لدهيم عىل منصةدعوة املصارف أو املؤسسات املالية لدعم مرشوع حرص األوقاف لغرضإنشاء صكوك متويل هلا.
(العملية الثالثة :الصيانة)
وهذه العملية يمكن للمنصة املسامهة فيها ،من خالل:
طرح املناقصات لصيانة عقارات األوقاف ،واحلصول عىل أسعار مناسبة.حال نقص امليزانيات املخصصة لصيانة مشاريع وقفية ،يمكن الطلبجلمع التربعات لتمويل هذه املشاريع.
(العملية الرابعة :املصارف الوقفية)
وهذه العملية خمصصة للرصف عىل املستحقني ،أو بعبارة أخرى هم املوقوف هلم،
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ويف حال وقع نقص يف الريع الوقفي ،أو زادت الرشحية املخصصة الستالم الغلة
الوقفية ،يمكن االستفادة من املنصة ،من خالل:
مجع تربعات وصدقات لصالح هؤالء املستحقني أو املوقوف هلم.إنشاء وقف استثامري جديد هلم ،حال زادت أعدادهم يف املجتمع ،كرشحيةالفقراء أو طلبة العلم وغريمها ،يمكن أن يشارك فيه متربعون أو مستثمرون
جدد.
دعوة اجلمعيات اخلريية للمسامهة يف تبادل املعلومات واإلحصائيات حولاملستحقني يف املجتمع عرب املنصة.
(العملية اخلامسة :استثامر الفائض من ريع الوقف)
وهذه العملية يمكن أن تساهم فيها املنصة ،وبأشكال متعددة ،ولكن األبرز أن
تقوم عىل االستثامر أو التربع ،فكالمها واضح مساره يف هذه العملية ،وعمل
املنصة هنا يكون:
دعوة املستثمرين واملصارف لالكتتاب يف مشاريع استثامرية يعود ريعهالصالح مرصف خريي.
دعوة املتربعني أو الواقفني للمشاركة يف دعم مشاريع استثامرية يعود ريعهالصالح مرصف خريي.
أن تساهم املنصة يف تسويق خدمات املؤسسة الوقفية ،كخدمة تأجريالعقارات أو املنتوجات الوقفية.
وهبذا يتضح دور املنصة يف أعامل مؤسسة األوقاف ،فقد تشارك يف املجال اإلداري
عرب توفري معلومات وبيانات ،ولكن األكثر هلا هو دورها يف متويل املبادرات أو
املشاريع الوقفية ،كام أن املنصة هلا القدرة عىل استقطاب أوقاف  -عىل األغلب
تكون أوقاف نقدية  -ومنافع لصالح املرشوع ،وقد يكون الوقف فيها وقفا دائام
أو وقفا مؤقتا ،وهذا التنوع يعني قدرة واسعة لطرح أدوات متويل حديثة تلبي
رغبة املؤسسة الوقفية.
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ً
خامسا :المساهمون بأموالهم ومنافعهم عبر منصات التمويل الجماعي هم
الواقفون

األصل الرشعي أن املتربع أو املساهم بامل لصالح املرشوع الوقفي عرب منصة
التمويل اجلامعي هو باحلقيقة الواقف ،ويقدر دوره يف جملس اإلدارة هلذا املرشوع
حسب مسامهته املالية ،وإذ مل يكن له دور يف جملس اإلدارة ،قد يشارك يف اجلمعية
العمومية حال كان املرشوع يسمح هبذا املستوى .وهذا خالف ًا للمستثمر ،حيث
يكون وجوده يف املرشوع مؤقت ًا ،حلني اسرتداده رأس ماله ،ومعها أرباح نظري
مشاركته يف هذا املرشوع االستثامري الذي تم عرب منصة التمويل اجلامعي .وهذا
يعني ،أنه يمكن حتقيق مجع التربعات واالستثامرات للمرشوع الوقفي ،بحيث
يمكن ربط املرشوع بمعامله ،وبني هيكل التمويل اجلامعي ،وحقوق امللكية ،وقد
يكون املرشوع قائ ًام عىل شكل األسهم والصكوك ،أسهم للواقفني ،وصكوك
استثامرية للمستثمرين ،أو مث ً
ال اإلقراض املرصيف ،وقد يساهم املرصف اإلسالمي
كمستثمر يف املرشوع من خالل تقديم قروض مالية.
وهبذه الطريقة ،تكون األوقاف النقدية واالستثامرات والقروض ح ً
ال لتمويل
املرشوع الوقفي ،ولن يكون شكل التمويل اجلامعي معاكس ًا للملكية التامة
للمؤسسة الوقفية عىل املرشوع ألبتة ،إذ سيتم إعادة تشكيل امللكيات بعدما يتم
إخراج املستثمرين أو املقرضني الحق ًا ،وهذا يعني أن يكون مالك املرشوع بداية
هو املؤسسة الوقفية ،فمشاركة املستثمرين قد تكون رضورية حال كان استقطاب
األموال الوقفية ال يسد االحتياج احلقيقي .وهلذا جيب أن يضبط الشكل القانوين
ويتالئم مع الترشيعات التقنية املعمول هبا بموجوب قانون الرشكات ،ألن املخاطر
القانونية قد تظهر منذ البداية ،خصوصا أن املسامهني هم بعقود عرب احلدود ،وال
خيضعون لقوانني بلد املرشوع ،ولعل الشكل التايل يوضح إطار املرشوع الوقفي
القائم عىل التمويل اجلامعي.
هكذا يتضح إطار أي مرشوع وقفي من خالل منصة التمويل اجلامعي ،فهناك
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واقفون بأشكال خملتفة لصالح املرشوع ،يقابلهم مستثمرون راغبون باملشاركة
باملرشوع حال كانت جدواه االقتصادية مميزة ،وإدارة مصارف قد تشارك بقروض
حال اعتقدت بنجاح املرشوع ،ولكن كي ينجح أي مرشوع وقفي ينتظر متوي ً
ال
مجاعي ًا من خالل التقنية احلديثة ،جيب العمل عىل اخلطوات الرئيسية ،كتحديد
إطار املرشوع ،وإنشاء فريق العمل ،ووضع إسرتاتيجية التمويل وأهدافها،
ومراجعة خطة التسويق ،يوازي ذلك كله األداء املؤسيس قبل وأثناء وبعد انتهاء
احلملة.

ً
سادسا :هل يرجع الوقف إلى أصحابه حال فشل المشروع؟

( ((3الرفاعي ،خمترصمجع التربعات إلحداث التغيري االجتامعي ،ص.45
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األصل من استخدام املنصة لصالح املشاريع الوقفية أهنا تعزز إسرتاتيجيات
التربع التي تتبناها مؤسسة األوقاف ،ألنه باالستقراء نجد أن مؤسسة األوقاف
ترغب من خالل اسرتاتيجيات التمويل حتقيق ثالثة أنامط ،هي(:((3
اسرتاتيجية االكتساب ،وهو احلصول عىل أفراد مل يقدموا تربع ًا من قبل،فيتم التواصل معهم عرب شبكة املعلومات.
اسرتاتيجية االحتفاظ بالواقفني ،وهذه جتعل املتربع يعتاد عىل التربعللمؤسسة يف كل املناسبات والسنوات.
 اسرتاتيجية زيادة الوقف ،أن جيعل تربعه أكثر مما كان ،وقد يرتكون أوقاف ًاقبل موهتم لصالح هذه املؤسسة.
وقد تقع حالة تم ذكرها سابق ًا يف تعامل منصات التمويل اجلامعي ،بحيث تقوم
منصة متويل مجاعي بحملة لصالح مرشوع وقفي ،ولكن مل تصل إىل هدف احلملة
من اجلمع ،فبدالً من مجع مبلغ مليون دوالر مثالً ،يتم حتصيل نصف مليون دوالر
فقط ،ففي هذه احلالة  ،هل يتم إرجاع املبلغ  -نصف مليون دوالر -إىل أصحابه،
بناء عىل قاعدة بعض نامذج محالت منصات التمويل اجلامعي وهي كل يشء أو
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ال يشء»(.((3
واحلقيقة أن األصل أن أي مبلغ يتم التربع به جتاه محلة املرشوع الوقفي هو خمصص
يف الذمة هلذا املرشوع ،ولكن ينظر البعض إىل أن فشل املرشوع يف ظل التمويل
اجلزئي قد ينعكس سلب ًا عىل املنصة أو عىل املؤسسة الوقفية صاحبة املرشوع،
وبالتايل كيف يمكن للمؤسسة الوقفية التعامل مع التمويل اجلزئي الناقص.
نميل إىل ترجيح
والقضية هلا بعد إداري مايل ،وهلا بعد رشعي قانوين ،ونحن ُ
الفقهاء قدي ًام ،أن الوقف بمجرد انعقاده يقع الزم ًا ،وال جيوز الرجوع عنه ،وهو
ما ذهب إليه مجهور الفقهاء ،خالفا أليب حنيفة الذي يرى عدم لزوم الوقف إال
إذا حكم به احلاكم ،أو أخرجه خمرج الوصية .كام يقول النووي 676هــ« :إذا
كان الوقف عىل جهة ،كالفقراء  ،وعىل املسجد  ،والرباط  ...فهو متليك ،فيشرتط
قبول القيم ،وقبضه كام لو وهب شيئ ًا لصبي  ...ال حيتاج لزوم الوقف إىل القبول..
ينتقل امللك يف املوقوف إىل املوقوف عليه ،وإال فال  ..ألن الوقف قد ثبت ولزم،
فيبعد انقطاعه»(.((3
ويؤكده منهج احلوكمة والسياسيات الرشيدة لعمل املؤسسات الوقفية( ،((3أنه
جيب أن يتم فصل ملكية الوقف عن الواقف ،بل جيب أن يتم فصل إدارة الوقف
عن إدارة الواقف .أما املبلغ الذي تم مجعه وال يفي بالغرض أو اهلدف املرصود،
فاألصل أن حيفظ لصالح هذا املرشوع ،حلني يتم استكامل هذا املبلغ ،وحتقيق
املطلوب بحملة مجع ثانية ،ويتم توثيقه يف قيود مؤسسة الوقف لصالح هذا
املرشوع ،ويتم إطالع الواقفني عىل ما تم مجعه ،أما إرجاعه إليهم ،فال يتامشى مع
طبيعة الوقف ،فض ً
ال أنه قد يكون من الصعب إرجاع كافة املبالع إىل أصحاهبا،
ألنه قد يكون منهم متربع من خارج حدود البالد ،فض ً
ال عن إجراءات توثيق
االستالم.
(34) Douglas J. Cumming Gaël Leboeuf Armin Schwienbacher, Crowdfunding Models: Keep-it-All vs. All-or-Nothing, January 2014, See:
www.researchgate.net

( ((3انظر بتوسع ،النووي ،روضة الطالبني وعمدة املفتني ،بريوت ،املكتب اإلسالمي ،325/5 ،1991،ابن عابدين ،رد املحتار عىل الدر املختار،
بريوت ،دار الكتب العلمية ،344/4 ،1992،املوسوعة الفقهية ،الكويت :مطبعة املوسوعة الفقهية ،ط.143/44 ،2012 ،1
( ((3الصالحات ،سامي ،حوكمة األوقاف وإدارة عملياهتا الرئيسية ،الرياض ،مؤسسة ساعي لتطوير األوقاف ،ط ،2018 ،1ص.92

238

العدد ()15

أبريل  2021م ـ دولة قطــر

ً
سابعا :ملكية المشروع الوقفي خالل استخدام منصة التمويل الجماعي

( ((3انظر بتوسع ،املوسوعة الفقهية.124/44 ،
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من املؤكد عند الفقهاء أن الواقف جيب أن يكون مالك ًا حقيقي ًا للموقوف وأه ً
ال
للتربع( ،((3كي يصح منه أن حيبس هذا الوقف ،وجيعل مرصفه نحو جهة فيها معنى
القربة الرشعية ،ألن الوقف بأكمله عبادة .وقد تبني لنا سابق ًا أن أحد اإلشكاليات
التي قد تثار عىل منهجية منصة التمويل اجلامعي ،حقوق ملكية الفكرة أو ملكية
املرشوع ،وهذا جيعلنا نؤكد أن امللكية هلذا املرشوع جيب أن تكون لصالح املؤسسة
الوقفية التي تنوب عن الواقفني بأمواهلم أو منافع أمواهلم.
وكي نحد من االختالف يف تناول مسألة امللكية للمرشوع الوقفي ،بسبب اختالف
االستخدام للمنصة ،فإنه يمكن توضيح ذلك باحلاالت التالية:
الحالة األولى :أن تكون ملكية املنصة للمؤسسة الوقفية ،فهي من يصمم املرشوع،
وهي من يتحكم باملنصة تقني ًا ،ومن خالل املؤسسة يتم إدارة املشاريع وتصميمها
وتسويقها ،وتوجيه التربعات واالستثامرات من خالل حسابات مرصفية ختص
املنصة .ويف هذه احلالة ،ال غبار عىل أن ما ينتج عن املنصة من مشاريع ،فهي
باملحصلة ملك خالص للمؤسسة الوقفية ،وهي من يتحكم باألصل الوقفي
وريعه ،وهلا القدرة عىل تطوير وحتديث بياناته.
الحالة الثانية :أن تكون ملكية املنصة جلهة غري مؤسسة األوقاف ،فهنا جيب إدراج
توضيحات بينة يف العقد كي يتم ضبط األداء الوقفي رشع ًا وقانون ًا واستثامر ًا،
فإما أن يكون عقد استئجار أو عقد توكيل.
 )1املؤسسة الوقفية تقوم باستئجار املنصة ،بحيث تستأجر من منصة من املنصات
القائمة يف شبكة املعلومات ،وتقوم بإدارة موقعها من خالل هذه املنصة ،التي
توفر هلا الصالحيات التقنية املطلوبة مقابل قيمة مالية ،وهذا الشكل غالب ًا ما
يكون عقد استئجار ،وتكون اإلدارة والتسويق واإلرشاف عليه من اختصاص
ومهام مؤسسة األوقاف وهذا يكون أوضح ،بحيث متلك املؤسسة الوقفية
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املرشوع بأكمله ،ويتم دفع حق استخدام املوقع اململوك للمؤسسة الوقفية.
 )2أن يتم تفويض إدارة املنصة عىل إدارة املرشوع وتسويقه ،واإلرشاف عليه،
حلني ما يتم مجع املبلغ املستحق ،مقابل نسبة مئوية يتم االتفاق عليها ،ويف هذه
احلالة جيب أن يتم توضيح أن املرشوع أو احلملة التي جيمع هلا هي أموال ختص
املرشوع ،وأنه يرصف نسبة منه لصالح إدارة املنصة ،وهذا عقد وكالة.
وهباتني احلالتني ،يمكن القول إن املرشوع الوقفي جيب أن يكون مملوك ًا بالكامل
للمؤسسة الوقفية ،وأن األموال التي يتم مجعها عرب املنصة هي أموال وقفية ،تتم
باللفظ أو بالكتابة أو باإلشارة أو بالفعل( ،((3وأن يتم حتديد املبلغ الذي سوف
حتصل عليه هذه املنصة ،سواء تم استئجار املنصة أو توكيل إدارة املنصة بإدارة
املرشوع بالكامل ،وتسليم املبلغ للمؤسسة الوقفية.
وهنا جيب إدارة املخاطر مع املنصة بصورة واضحة ،ويمكن توضيح عدة خماطر،
أمهها:

أ .األصل أن تنقطع الوسيلة أمام الغاية ،بمعنى أن تنقطع صلة األموال التي
يتم مجعها عرب املنصة عن املنصة وحساباهتا املرصفية ،وأن يتم حتويلها مبارشة
إىل احلساب املرصيف املخصص للمرشوع الوقفي ،ألن املنصة ما هي إال وسيلة
كباقي الوسائل املستخدمة الستقطاب أوقاف ،وهي قائمة عىل موقع إلكرتوين
رسعان ما قد يتعرض ملخاطر إغالقه أو اخرتاقه بأي وقت من األوقات ،لذا
وجب إبعاد األصل الوقفي -املال الوقفي املجموع ،-عن خماطر التشغيل وهي
موقع املنصة(.((3
ب .إن تعامل مؤسسة األوقاف مع أي منصة من منصات التمويل اجلامعي
استئجار ًا أو توكي ً
ال إلدارة مرشوع وقفي ومجع املال هلا ،جيب أن يكون مسبوق ًا
بتحليل واقع هذه املنصة ،ال سيام وأن نظام الوقف برمته هو قربة رشعية ،فينبغي
( ((3انظر بتوسع ،املوسوعة الفقهية.116/44 ،
( ((3تأسيس املنطقة اآلمنة يف املوقع هو التحدي األبرز حلفظ حقوق وبيانات املتربعني ،انظر :الرفاعي ،خمترصمجع التربعات إلحداث التغيري
االجتامعي ،ص.189
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عىل املؤسسة التأكد من الصورة الذهنية لدى أصحاب املصالح أو مستخدمي
الشبكة املعلوماتية عن هذه املنصة ،فإذا كانت منصة مهنية حرفية كان األمر محيد ًا،
وإذا كانت منصة قد تتعامل بصورة فيها تفريط أخالقي أو ديني أو تُعني عىل
نرش الرذيلة ،من خالل تسويق مشاريع ملؤسسات حتارب الدين وأحكامه فهذا
ال يصح ،ألنه سوف يشكل خطر ًا واضح ًا عىل واقع املؤسسة الوقفية ،وهذا من
املخاطر الرشعية التي قد تفشل احلمالت التي تقودها مؤسسة الوقفية .فإذا كان
الفقهاء قدي ًام مل يعطوا النظارة للفساق ،أو «ليس فيه فسق يعرف ... ،مما خيرج به
الناظر ما إذا ظهر به فسق كرشبه اخلمر ونحوه»( ،((4فمن باب أوىل أن ال يتعامل
مع أي منصة قد تساهم يف نرش الرذيلة أو حماربة أحكام اإلسالم.
ج .أن تكون املؤسسة الوقفية عىل دراية من أن املرشوع اإلسالمي الذي سيتم
تسويقه بعيد كل البعد عن أي تعامالت مالية مشبوهة ،مثل ابتعاد املرشوع عن
التعامل بالفائدة الربوية( ،((4حيث إن أغلب منصات التمويل التقليدية تعترب
الفائدة حافز ًا يف تطوير أعامهلا ،فهذه خماطر قد تؤثر سلب ًا يف تسويق املرشوع
اإلسالمي.

ً
ثامنا :النظارة تعود للمؤسسة الوقفية وليس إلدارة منصة التمويل الجماعي

( ((4ابن نجيم ،البحر الرائق رشح كنز الدقائق.245/5 ،
( ((4مع مالحظة أن إدارة املنصة ختتلف عن إدارة مؤسسة الوقف ،فاألوىل قد تكون مستأجرة لصالح مؤسسة الوقف ،فتتعامل مع كافة األشكال
املالية املباحة واملحرمة ،ولكن حال اختصت للتعامل مع مشاريع الوقف ،جيب أن تكون املعامالت السارية خاضعة ملوافقة أحكام الرشيعة اإلسالمية.
()Meriem Arif, Is Crowdfunding Investment Allowed in Sharia Law, Posted onOctober 29, 2019, See www.blog.ethis.co
( ((4انظر :البهويت ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،بريوت ،دار الفكر.269/4 ،1982،
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جيب أن تكون النظارة واإلرشاف عىل األموال املوقوفة لصالح مؤسسة الوقف،
كام يرى الفقهاء من أن النظارة وهي «حفظ الوقف ،وعامرته ،وإجياره ،وزرعه،
وخماصمة فيه ،وحتصيل ريعه من أجرة أو زرع أو ثمر ،واالجتهاد يف تنميته
ورصفه يف جهاته من عامرة ،وإصالح ،وإعطاء مستحق ...ألن الناظر هو الذي
ييل الوقف ،وحفظه ،وحفظ ريعه ،وتنفيذ رشط واقفه»(.((4
فهو املكلف بتحصيل الريع ،وقد يستعني الناظر بأي وسيلة متقدمة لغرض
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حتصيل األصل أو الريع ،وهذا هو احلال يف واقع العالقة التي جتمع املؤسسة
الوقفية وإدارة منصة التمويل اجلامعي ،فيكلف الناظر [وهي املؤسسة الوقفية]،
أي وسيلة مميزة يف استقطاب األصل أو الريع [وهي منصة التمويل اجلامعي]،
فيتم حتصيل املال منها ،وهي بذلك حتكم مسألة النظارة عىل الوقف كام ورد يف
كالم الفقهاء .أما أن متارس إدارة املنصة النظارة عىل الوقف فهذا ال يصح ،ألن
دورها هو حتصيل ،وقد تشرتك املؤسسة الوقفية يف بعضها مهامها يف النظارة إدارة
املنصة حال احتاجت املؤسسة لذلك بحكم إدارهتا ألعامل اجلمع والتسويق ،كأن
تطلب إدارة املؤسسة الوقفية تكليف املنصة بإدارة املرشوع تقني ًا ،ويكون دور
املؤسسة هنا اإلرشاف والرقابة ،ويكون العمل التنفيذي التقني بتاممه للمنصة.
وعليه نقول إن النظارة هي بالكامل للمؤسسة الوقفية عىل أغلب األحوال،
وإدارة املنصة ما هي إال مورد خارجي تستأجره املؤسسة الوقفية مقابل خدمات
التسويق وحتصيل املبلغ ،وحيق للمؤسسة الوقفية إلغاء العقد مع املنصة إذا خالفت
نصوص التعاقد ،وهذا هو األضمن واألحكم ألعامل مؤسسات األوقاف.

ً
تاسعا :ضمان إدارة منصة التمويل الجماعي للمشروع الوقفي

ال شك أن العمل التقني له عامله اخلاص ،واملخاطر التشغيلية فيه كثرية ومتعددة،
ولعل أمهها ضياع احلامية األمنية للمنصة ،واالخرتاق اإللكرتوين حلسابات
املوقع ،وترسيب املعلومات ،واخرتاق خصوصيات العمالء ،ورسقة املحتوى،
وتعطيل املوقع ،إىل غري ذلك من املخاطر التقنية التي قد تعرض املرشوع الوقفي
للخطر ،بل قد يؤدي بعض هذه املخاطر إىل ضياع أصل الوقف الذي يتم مجعه
عرب املنصة .وقد عالج الفقهاء هذا قدي ًام بالقول بأن الضامن يقع حال وقوع تفريط
متعمد ،ومن التفريط املتعمد عدم األخذ باألسباب الكاملة حلامية املنصة من
تعدي اآلخرين عليها ،كام يقول فقهاء احلنفية «ال يوىل إال أمني قادر بنفسه أو
بنائبه ،ألن الوالية مقيدة برشط النظر ،وليس من النظر تولية اخلائن ،ألنه خيل
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باملقصود ،وكذا تولية العاجز ،ألن املقصود ال حيصل به»(.((4
قد يقع تفريط من األجري أو الوكيل الذي وكلته مؤسسة الوقف ،فإذا كان عاجز ًا
أصالً ،وغري متمكن ًا تقني ًا فاألصل أن ال تتعاقد معه املؤسسة الوقفية ،أما إذا كان
ممن اتقن عمله ،وبشهادة عمالء سابقني ،وبعد الفحص والتدقيق ،تم التعاقد
معه ،ثم وقع خطر تشغييل باملنصة ،فهنا يكون الضامن ضمن احلاالت التالية:
1 .وقوع تقصري فني واضح يف األداء ،كأن هتمل املنصة برامج احلامية ،أو أن
ال حتدثها ،فصار اخرتاق واضح ،وأدى هذا إىل تعرض املرشوع الوقفي
للرضر ،فهنا املنصة تضمن هذا اإلمهال ،وتعوض املؤسسة الوقفية.
2 .وقع تقصري خارج عن إرادة املنصة ،كأن تتعرض دولة ما هلجوم إلكرتوين
يتم من خالله االستيالء عىل كافة البيانات واملعلومات يف مجيع املواقع،
عىل الرغم من اإلحرتازات الشديدة التي اختدهتا املنصة ،ففي هذه احلالة ال
يقع الضامن ،ألنه ليس فيه تقصري ،وإنام أمر خارج عن االستطاعة.
3 .إذا وقع تعد واضح من خالل إدارة املنصة ،فهنا يقع الضامن عىل إدارة
املنصة كلي ًا.

ً
عاشرا :نموذج عمل تطبيقي إلدارة منصة التمويل الجماعي للمشروع الوقفي

( ((4ابن نجيم ،البحر الرائق رشح كنز الدقائق.245/5 ،

(44) Mohammed, Nor Asiah and Others, WAQF in Seclected Asian Countiries, Malaysia, International Islamic Univeirsity, 2019, P161.
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تتجه التجارب الوقفية إىل تنويع مصادر التمويل ملشاريعها ،كي تضمن االستدامة
املالية ،وهذه التجارب تتقاطع أحيان ًا يف الفكرة واملآل ،وإن اختلفت املسميات
واألفكار ،وهذا ما جيعلنا نؤكد عىل أمهية تكامل التجارب وتضافرها ،ألن تعزز
النظريات الصحيحة ،وجتعلها قادرة عىل التطبيق يف املجتمعات.
وقبل أن اعرض نموذج عمل لعمل إدارة املنصة ،نلفت النظر إىل جتربة معمول
هبا يف آسيا ،يف جمال اجتهاد بعض اجلامعات يف حتصيل أصول وريع وقفي(.((4
وهو نموذج عمل للوقف التعاوين الذي استخدمته جامعة هي Management
 ،Multimedia Univeristy MMUيلحظ أهنا حتاول تعزيز مصادر االستقطاب
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يف صندوق كوقف تعاوين ،حتت إرشاف املجلس الديني املسؤول عن الوقف،
ويتم استثامر ما يتم مجعه ،ثم بعث الريع أو جزء منه لصالح املصاريف األكاديمية.
أما نحن فسوف نتعرض إىل نموذج عمل تطبيقي لكيفية أداء املنصة لتمويل
مرشوع وقفي بكافة أصناف التمويل ،وكيف يكون األداء والتنسيق .وسوف
نتعرض إىل رسم توضيحي يكشف عن أطراف التمويل ،ودور املنصة يف إيصال
األموال إىل املؤسسة الوقفية[ ،املالك للمرشوع][ ،من يعني جملس اإلدارة
للمرشوع من قبل الواقفني فقط] ،ومن [يوقع العقود مع املمولني كمستثمرين]،
كام يف الشكل التايل:

هذا الشكل التوضيحي يرسم عدة سياسات حتفظ خصوصية املرشوع الوقفي:
نموذج متويل عمل ملن يريد إنشاء مرشوع وقفي يتم متويله من طرفني:استثامر أو تربع ،فمن يتربع سيكون مسامه ًا يف املؤسسة ،وحيق له أن يكون
عضو ًا بمجلس اإلدارة عندما ترتقي مسامهته إىل احلد الذي خيوله أن يكون
عضوا بمجلس اإلدارة حسب معايري مؤسسة األوقاف ،أما من يساهم من
الناحية االستثامرية فإن مكافأته تكون أن حيصل عىل رأس ماله مع أرباح
من هذا املرشوع ،ثم يغادر املرشوع.
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ملكية املرشوع الوقفي تكون خالصة ومسجلة باسم املؤسسة الوقفية،نيابة عن املوقوف هلم ،حيث إن املرشوع خمصص هلم باعتبارهم جهة
االستحقاق ،أما مشاركة املستثمرين فيه ،فهي مشاركة مؤقتة حلني
خروجهم من املرشوع مع رأس ماهلم ،وأرباحهم التي حتدد يف بداية العقد
مع املؤسسة الوقفية.
إعداد وثائق وقفية منذ بداية احلملة كي حيصل املتربع الواقف عىل صكوقفية يؤكد مسامهته يف املرشوع ،سواء أكان واقف ُا مؤبد ًا ،أو واقف ًا مؤقت ًا،
أو مسامه ًا بمنافع ختدم إطار املرشوع ،وغري ذلك من املسامهات.
عمل املنصة هي عبارة عن أداة تقنية تعمل عىل جذب التمويل لصالحاملرشوع ،وال يمكن أن تكون إدارة املنصة مالكة للمرشوع ،أو ناظرة عليه.
قد يستفاد من املنصة يف األعامل التشغيلية ،وقد يكون هذا جزءا من النظارةحال كلفت املؤسسة الوقفية هبذا بمقابل مادي.

دور منصة التمويل اجلامعي
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النتائج والتوصيات
بعدما عرضنا أهم معامل الكشف عن أداة ووسيلة متويل تقوم عىل البعد التقني،
نختم دراستنا هذه بأهم النتائج والتوصيات ،وهي:

ً
أوال :النتائج:

أشكال التمويل اجلامعي الذي تستخدمه املؤسسات واملنظامت واحلكوماتمتعددة ومتنوعة ،واألبزر منه يكون حول االستثامر أو التربع أو تأسيس
رشكة ،أو احلصول عىل قرض أو مكافأة ،واألقرب الستعامالت مؤسسة
األوقاف ،مها االستعامل نحو االستثامر والتربع ،وخصوص ًا يف جمال الوقف
النقدي.
استخدام مؤسسة الوقف هلذه املنصة هو عبارة عن ممارسة مجاعية للتربع أواالستثامر يف مرشوع وقفي من خالل مجع أموال متنوعة ومتباينة يف القيمة من
عدد كبري من املتربعني أو املستثمرين عرب شبكة املعلومات أو تطبيقات التقنية
احلديثة.
أبرز املالحظات املنهجية عىل منصة التمويل اجلامعي هو حقوق امللكيةالفكرية للمرشوع ،ووجود الئحة داخلية وحماسبية بخصوص استقبال
التربعات أو االستثامرات ،وحقوق املسامهني ،لكن هذه املالحظات يمكن
إدارهتا بطريقة صحيحة يف ظل قدرة املنصة التقنية يف إيصال املرشوع الوقفي
إىل أكرب قدر من الواقفني واملتربعني ،وحتديث البيانات وتعديلها بصورة
مستمرة ،وخماطبتها جلميع الواقفني يف ظل الكلفة املادية املحدودة.
منصة التمويل اجلامعي يمكن أن تساهم يف تقوية مجيع عمليات األوقافالرئيسية ،من استقطاب ،وحرص األوقاف ،وصيانتها ،والرصف عىل
املستحقني ،واالستفادة من استثامر جزء من الريع ،يف ظل قدرهتا عىل تسويق
ما حتتاجه املؤسسة.
املسامهون بأمواهلم هم يف احلقيقة الواقفون ،ومشاركتهم يف جملس اإلدارة246
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يعتمد عىل حجم املسامهة املالية هلم ،وتكون املؤسسة الوقفية هي الناظر عىل
هذه األموال ،وتنفذ فيها رغبة الواقفني.
األموال التي جيمعها من الواقفني إذا مل تبلغ هدف احلملة ،فإهنا ال ترجع إىلأصحاهبا ،بل ترصد يف حساب وقفي خمصص هلذا املرشوع ،وعىل املؤسسة
الوقفية أن تعمل عىل تكملة القيمة املتبقية من خالل الوسائل املالية األخرى.
ملكية املرشوع تعود إىل املؤسسة الوقفية حال كان املرشوع وقف ًا خريي ًا،ويسجل لصالح املوقوف هلم ،وليس للمنصة أي صلة بملكية املرشوع،
واألمر نفسه يعود للنظارة إذ أهنا للمؤسسة.
يكون عىل منصة التمويل اجلامعي الضامن حال وقوع إفراط أو تقصري يفحفظ املرشوع الوقفي تقني ًا ،أو ألي سبب مادي يقع حتت مسؤوليتها ،وال
يشء عليها حال كان اخلطأ غري متعمد أو فوق االستطاعة.

ً
ثانيا :التوصيات:

تطوير إدارة التقنيات والدعم الفني ليكون هلا دور ليس فقط يف الدعماللوجستي ،وإنام أيض ًا لتكون إدارة مساندة يف جمال استقطاب أوقاف جديدة
من خالل منصة التمويل اجلامعي وغريها.
تدريب وتأهيل موظفي األوقاف يف جمال استخدام التقنيات احلديثة ،وعقددورات متخصصة هلم يف هذا املجال.
دور منصة التمويل اجلامعي
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المصادر والمراجع
المصادر العربية:

ابن اهلامم ،كامل الدين ،رشح فتح القدير ،علق عليه :عبد الرزاق املهدي،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط.1995 ،1
ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم ،جمموع فتاوى ابن تيمية ،الرياض ،جممع امللكفهد.1995 ،
ابن حنبل ،أمحد ،مسند اإلمام أمحد ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب.1993 ،ابن عابدين ،حممد ،رد املحتار عىل الدر املختار ،بريوت ،دار الكتبالعلمية.1992،
ابن مفلح ،إبراهيم بن حممدِ ،املبد ُع يف رشح ا ُملقنع ،بريوت ،املكتب اإلسالمي،
ط.ت.
ابن نجيم ،زين الدين ،البحر الرائق رشح كنز الدقائق ،بريوت ،دار الكتاباإلسالمي ،ط.2
البهويت ،منصور ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،بريوت ،دار الفكر.1982،احلسيني ،حممد ،املنهل الصايف يف الوقف وأحكامه ،القدس ،وكالة أبو عرفة،ط.ت.
احلطاب ،شمس الدين ،مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل ،ضبط :زكرياعمريات ،بريوت ،دار عامل الكتب.2003 ،
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necessary.
If the research is accepted for publication, all the copyrights shall be reserved by the journal and
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The accepted research shall be published as per the policies mentioned on the official website of
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an electronic copy of the journal in which the research has been published.
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