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دَ .ح َ�سن ُم َح َّمد ِّالرَفا ِعي

الأ�ستاذ الم�شارك في موا ّد االقت�صاد الإ�سالمي والم�صارف الإ�سالمية وفقه المعامالت
جامعة الجنان  ،طرابل�س  ،لبنان

نحو تطوير ال�سيا�سات الزكوية:
من �سيا�سة التمويل اال�ستهالكي �إلى �سيا�سة التمويل الإنتاجي
يذكر الإمام النووي �أحوال الفقراء من جهة االحتراف من عدمه  ،وكيفية التعاطي معهم من
خالل �سيا�سة التمويل الإنتاجي عو�ض �سيا�سة التمويل اال�ستهالكي فيقول((( :
ق ��ال �أ�صحابنا  :ف�إن ك ��ان عادته االحتراف؛ �أعطي ما ي�شتري به حرفت ��ه �أو �آالت حرفته ق ّلت
قيمة ذلك �أم كثرت  ،ويكون قدره بحيث يح�صل له من ربحه ما يفي بكفايته غالباً تقريباً ،ويختلف
ذلك باختالف الحرف والبالد والأزمان والأ�شخا�ص .وق ّر َب جماعة من �أ�صحابنا ذلك فقالوا :من
يبي ��ع البقل يعطي خم�سة دراهم �أو ع�شرة ،وم ��ن حرفته بيع الجوهر يعطى ع�شرة �آالف درهم مثالً
�إذا لم يت�أتَ له الكفاية ب�أقل منها  ،ومن كان تاجراً �أو خبازاً �أو عطاراً �أو �صرافاً �أعطي بن�سبة ذلك،
وم ��ن كان خياط� �اً �أو نجاراً �أو ق�صاراً �أو ق�صاب� �اً �أو غيرهم من �أهل ال�صنائ ��ع �أعطي ما ي�شتري به
الآالت التي ت�صلح لمثله  ،و�إن كان من �أهل ال�ضياع ( المزارع) يعطى ما ي�شتري به �ضيعة(مزرعة)
�أو ح�صة في �ضيعة(مزرعة) تكفيه غلتها على الدوام....
ق ��ال �أ�صحابن ��ا :ف�إن لم يك ��ن محترفاً وال يح�سن �صنع ��ة �أ�صالً وال تج ��ارة وال �شيئاً من �أنواع
المكا�س ��ب� :أعطي كفاية العمر الغالب لأمثاله في بالده وال يتقدر بكفاية �سنة .قال المتولي وغيره:
يعطى ما ي�شتري به عقاراً ي�ستغل منه كفايته.
-1النووي  ،حميي الدين يحيى بن �شرف ،املجموع �شرح املهذب  ،ج ،6املطبعة املنريية ،القاهرة ،م�صر ،الط .الت� ،ص 193
.194،195،
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
المق ّدمة
الحمد هلل وكفى  ،و�سالم على ر�سوله الذي ا�صطفى  ،وعلى �آله و�صحبه ومن اهتدى ،
وبعد:
فم ��ن ح ��قّ منظري ال�سيا�سات االقت�صادي ��ة والمالية الإ�سالمية �أن تك ��ون لهم وجهة نظرهم
الم�ستنبطة من قواعد النظ ��ام االقت�صادي والمالي الإ�سالمي في �إدارة الم�شاكل االقت�صادية التي
ت�صيب دولهم ودول العالم كا ّفة ،وذلك عبر اال�ستفادة من تطبيقها (وجهة النظر) لتحقيق �شعار:
نحو نمو م�ستدام وتنمية اقت�صادية �شاملة من منظور �إ�سالمي.
و�إنّ فري�ضة الزكاة تعتبر �إحدى �أهم الأدوات المالية الم�سهمة في �إدارة الم�شاكل االقت�صادية
من فقر وبطالة وانكما�ش وك�ساد وغيرها،بالإ�ضافة �إلى تحقيق نمو م�ستدام عبر تنمية اقت�صادية ،
وذلك كله في حال �إح�سان تطبيقها من قبل القيمين على تنفيذها جباية و�إنفاقاً.
و�إنّ الناظ ��ر ف ��ي �سلوك الم�ؤ�س�س ��ات الزكوية الراهنة يجد �أنها تعتمد غالب� �اً �سيا�سة التمويل
اال�ستهالك ��ي بالن�سبة للفق ��راء والم�ساكين  ،الأمر الذي ال ي�سهم في �إعط ��اء الزكاة الدور التنموي
الذي كان من المفتر�ض �أن تقوم به بال�شكل الأمثل.
وم ��ن خالل ا�ستقراء الواقع الزكوي لأداء �أهم الم�ؤ�س�س ��ات الزكوية الراهنة الموجودة على
�ساح ��ة العالم العربي لم�س الباحث �أن ال�سيا�سة الزكوية المعتمدة هي �سيا�سة التمويل اال�ستهالكي
الت ��ي ال تخ ��دم البعد التنم ��وي للزكاة بال�شك ��ل الأمثل  ،ولذلك دع ��ا �إلى �إقرانه ��ا ب�سيا�سة التمويل
الإنتاجي الم�ؤدية لإدارة م�شكلة الفقر بال�شكل الأمثل  ،و�إخراج الكثير من الفقراء من نطاق الفقر
�إلى نطاق الكفاية وربما الغنى  ،الأمر الذي ي�سهم في تحقيق تنمية اقت�صادية م�ؤدية �إلى تحقيق نمو
اقت�صادي م�ستدام في المجتمعات التي تطبق هذه ال�سيا�سة المقترحة من قبل الباحث  ،والتي �أراد
تو�ضيحها من خالل عنوان بحثه :نحو تطوير ال�سيا�سات الزكوية  :من �سيا�سة التمويل اال�ستهالكي
�إل ��ى �سيا�سة التموي ��ل الإنتاجي .علماً �أن جان ��ب التطوير يتناول الأ�سالي ��ب الزكوية من جهة تمويل
الفق ��راء والم�ساكي ��ن دون المفاهيم المرتبطة بهذه العبادة ؛ خ�صو�ص� �اً فيما له عالقة بم�صارفها
و�أ�ساليب جبايتها.
وباخت�ص ��ار يمك ��ن القول� :إنّ ه ��ذا البحث يدعو �إلى الو�صول �إلى اله ��دف الآتي :توليد المال
اال�ستهالكي من المال الزكوي عبر التمويل الإنتاجي للفقير �أو عبر ا�ستثمار هذا المال وتوزيع هذا
العائد عليه (الفقير) ،وبالتالي ي�صبح الفقير م�ستهلكاً من عائد �إنتاجه �أو ربحه.
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الق�سم الأول :تطوير ال�سيا�سات الزكوية :بيان المفاهيم والواقع والأحكام
يت�ضم ��ن ه ��ذا الق�سم بيان �أه ��م المفاهيم والواق ��ع والأحكام المرتبط ��ة بم�صطلح «تطوير
ال�سيا�س ��ات الزكوية  :من �سيا�سة التمويل اال�ستهالكي �إل ��ى �سيا�سة التمويل الإنتاجي «  ،وذلك وفق
الترتيب الآتي:
�أو ًال:مفهوم مفردات العنوان:

بع ��د قراءة عنوان البحث »:نحو تطوير ال�سيا�س ��ات الزكوية :من �سيا�سة التمويل اال�ستهالكي
�إل ��ى �سيا�س ��ة التمويل الإنتاج ��ي»  ،يتبين �أن هناك ع ��دة م�صطلحات تحتاج �إل ��ى تعريف .والباحث
يجزئه �إلى ثالثة �أق�سام  ،وهي -1 :تطوير ال�سيا�سات الزكوية� -2 .سيا�سة التمويل اال�ستهالكي-3 .
�سيا�سة التمويل الإنتاجي ، .ثم يذكر تعريفاً عاماً لتلك الأق�سام الثالثة  ،وذلك وفق الترتيب الآتي:
تعريف «تطوير ال�سيا�سات الزكوية»:

�سيت ��م تعريف هذا الم�صطلح من خالل تجزئة مفردات ��ه �أوالً  ،ثم ا�ستنتاج التعريف النهائي
من بيان تعريف المفردات.
فالتطوي ��ر لغ� �ةً م�صدر م�شتق م ��ن الفعل ط ّور  ،ويقال :ط ّوره:ح ّوله من ط ��ور �إلى �آخر .ويقال
�أي�ضاً :تط ّور :تح ّول من طور �إلى طور� .أما التطوير ا�صطالحاً  :فيطلق على ع ّدة معان؛ منها التغير
التدريج ��ي الذي يحدث في تركيب المجتمع �أو العالقات �أو النظم �أو القيم ال�سائدة فيه((( .ويمكن
�إدراج ال�سيا�سات �ضمن ما تق ّدم  ،لأنه يدخلها التغ ّير التدريجي.
وال�سيا�س ��ات جم ��ع �سيا�سة ؛ وهي لغةً :م�ص ��در م�شتق من الفعل �سا�س ،يق ��ال� :سا�س النا�س
ي�سو�س �سيا�سة :تولى ريا�ستهم وقيادتهم  .و�سا�س الأمور :دبرها وقام ب�إ�صالحها(((.
�أما ال�سيا�سة ا�صطالحاً  ،ف�إنها تع ّرف تبعاً لما ت�ضاف �إليه من م�صطلحات؛ فيقال ال�سيا�سة
االقت�صادي ��ة((( للتعبي ��ر ع ��ن الإج ��راءات العملية الت ��ي تتخذها الدول ��ة بهدف الت�أثير ف ��ي الحياة
االقت�صادي ��ة� .أما ال�سيا�سة االقت�صادية في الإ�سالم فتع ّرف ب�أنها الإجراءات العملية التي تبا�شرها
الدولة ف ��ي تحقيق �أهداف النظام االقت�صادي الإ�سالمي  ،وح� � ّل الم�شاكل االقت�صادية التي تواجه
المجتمع الإ�سالمي.
 -1د� .أني�س � ،إبراهيم  ،و�آخرون  ،املعجم الو�سيط  ،ج ،2ال ذكر للدار وال للتاريخ  ،ط� ،2ص .569
 -2املرجع نف�سه  ،ج� ،1ص .462
-3د .عفر  ،حممد عبد املنعم  ،االقت�صاد الإ�سالمي:االقت�صاد الكلي  ،ج ، 4دار البيان العربي  ،جدة  ،ال�سعودية  ،ط1406 ،1هـ
1985 /م � ،ص  301بت�ص ّرف.
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ويق ��ال �أي�ض� �اً ال�سيا�س ��ات المالية(((  ،وذلك للتعبي ��ر عن الإجراءات الت ��ي تتخذها الحكومة
م ��ن خالل الميزانية العامة للدولة ( م�ضافاً �إليها الميزاني ��ات الم�ستق ّلة لبع�ض الأجهزة والجهات
الحكومية) بق�صد تحقيق �أهداف اقت�صادية وغير اقت�صادية مع ّينة � ،أو بعبارة مخت�صرة �أخرى(((:
هي تل ��ك القرارات والمواقف والإج ��راءات وال�سيا�سات العامة التي تتخذ لتنظي ��م ال�ش�ؤون المالية
للدول ��ة .مع الإ�شارة �إلى �أن الزك ��اة تعتبر �إحدى �أدوات ال�سيا�سة المالية ،لأنها تعتبر �إحدى الموارد
المالية للدولة الإ�سالمية.
�أم ��ا م�صطلح «الزّكو ّية»؛ فه ��و م�صدر �صناعي م�شتق من مفردة الزك ��اة ،وذلك لإ�ضافة ياء
الن�سبة �إليه مرفقة بتاء الت�أنيث.والزكاة في اللغة((( ت�أتي بمعنى النماء والزيادة والبركة والطهارة
وال�صالح ،وتطلق في ال�شرع على الح�صة المق ّدرة من المال التي فر�ضها اهلل �سبحانه للم�ستح ّقين،
الح�صة.
كما تطلق على نف�س �إخراج تلك ّ
�أما تعريف «ال�سيا�سة الزكوية» فلم يعثر الباحث على تعريف لها  ،ال في المعاجم الفقهية وال
ويرجح �أنه م�صطلح ي�ستخ ��دم للم ّرة الأولى  ،ولذلك يجتهد
معاج ��م االقت�ص ��اد المالي الإ�سالمي ّ ،
ولي الأمر �أو �إدارة
في تعريفه على ال�شكل الآتي:هي تلك القرارات والإجراءات العملية التي يتخذها ّ
الم�ؤ�س�سة الزكوية ،والمرتبطة بفري�ضة الزكاة على �صعيد الجباية والإنفاق(التمويل).
وبن ��اءً علي ��ه ؛ يمكن تعريف هذا الج ��زء من التعريف «تطوير ال�سيا�س ��ة الزكوية» ب�أنه التغ ّير
التدريج ��ي �أو التغ ّي ��ر من طور �إلى طور في القرارات والإجراءات العملية المرتبطة بفري�ضة الزكاة
عل ��ى �صعيد الجباي ��ة �أو التمويل  ،بناءً على م�صلحة �شرعية يراها الحاكم �أو تراها �إدارة الم�ؤ�س�سة
ترجح عنده
الزكوية المعا�صرة.وكمثال على تط ّور �أو تغ ّير ال�سيا�سة الزكوية التي يراها الحاكم كما ّ
م ��ن جهة الجباية �أوالً ومن جه ��ة التمويل �أو الإنفاق تالياً� ،إنطالقاً م ��ن م�صلحة �شرعية يقول �أحد
الباحثي ��ن � »:إنّ الزك ��اة فر�ضها اهلل تعالى على الأغنياء ل ُت َر ّد عل ��ى الفقراء من �أجل �س ّد حاجتهم .
ولي�س ��ت حاج ��ة ذوي الحاجة منح�صرةً في الأموال العينية كالإب ��ل والبقر والغنم والزروع والثمار ،
وال في الأموال النقدية كالذهب ّ
والف�ضة  ،بل قد تكون حاجته منح�صرة في بع�ض الأعيان كما في
حال ��ة الح ��وادث الطارئة �أو الآفات ال�سماوي ��ة كالزالزل والفي�ضانات والمجاع ��ة .وقد تكون حاجته
منح�ص ��رة ف ��ي النق ��ود كما هو في الأح ��وال العادية وفي الح�ض ��ر  ،وقد تكون حاجت ��ه م�شتركة في
-1د .القحف  ،منذر  ،ال�سيا�سات املالية  :دورها و�ضوابطها يف االقت�صاد الإ�سالمي ،دار الفكر  ،دم�شق� ،سورية ،ط1419 ،1هـ
1999/م � ،ص 7بت�صرف.
 -2د .الق�ضاة  ،معن  ،خالد ،فقه ال�سيا�سة املالية يف الإ�سالم  ،عامل الكتب احلديث � ،إربد ،الأردن،ط1417 ، 1هـ 2007 /م� ،ص.3
-3د .حماد  ،نزيه ،معجم امل�صطلحات املالية واالقت�صادية يف لغة الفقهاء  ،دار القلم  ،دم�شق� ،سورية ،ط1429 ،1هـ2008 /م،
�ص.237
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الأعي ��ان والنق ��ود معاً  :ف�إذا ر�أى الحاكم بمقت�ضى ال�سيا�سة ال�شرعية ومن باب رعاية الم�صلحة �أن
ي�أخ ��ذ من الأغنياء النقود ويعطيها للفقراء نقوداً ك ��ان له ذلك � ،أو يعطي الفقراء الأعيان بدالً من
النق ��ود ك ��ان له ذل ��ك  ،و�إن �شاء �أن يعطي �أو يجم ��ع في عطائه بين النقود والأعي ��ان فله ذلك  ،لأن
المق�ص ��ود م ��ن �شرعية الزكاة �س ّد حاجة المحت ��اج  ،فكل ما ي�س ّد حاجته من نق ��د �أو �أعيان فيدفع
ل ��ه»((( .فه ��ذا �شاهد على �أن ��ه ال توجد �سيا�سة زكو ّية واحدة معتمدة من قب ��ل الحاكم  ،فعلى ح�سب
م ��ا يرى م ��ن م�صلحة �شرعية ت�سهم ف ��ي �س ّد حاجة الفق ��راء والم�ساكين يخت ��ار ال�سيا�سة الزكوية
المالئم ��ة� ،سواءً �أكان ذل ��ك على �صعيد الجباية �أو كان على �صعيد التموي ��ل  ،وفي ذلك �إ�شارة �إلى
التطوير ال على �صعيد المفاهيم الزكوية  ،و�إنما على �صعيد الآليات �أو القرارات المرتبطة ب�أ�ساليب
تطبيق الجباية والتمويل الزكوية.
ولتو�ضيح ما تق ّدم يطرح الباحث ع ّدة �أ�سئلة تو�ضح هذا المفهوم ،وتتمثل بالآتي:
 ه ��ل تجبى الزكاة من المكلفي ��ن في موعد ا�ستحقاقها (فيما عدا الزروع والثمار) �أو قبل ذلك �أوبعد ذلك؟.
 ه ��ل تجب ��ى الزكاة من المكلفين على �شكل �أموال نقدية �أو على �شكل ح�ص�ص عينية �أو يجمع بينال�شكلين؟.
 هل توزع الزكاة على م�ستحقيها على �شكل �أموال نقدية �أو على �شكل ح�ص�ص عينية �أو يجمع بينال�شكلين؟.
 هل تو ّزع الزكاة على م�صارفها الثمانية �أو على م�صرف واحد �أو اثنين؟. هل هناك عالقة بين جباية الزكاة وتوزيعها على ال�صعيد الزمني من خالل التعجيل �أو الت�أجيل؟.المح�صلة مقارنة مع
الزكوي الذي يعط ��ى للفقراء والم�ساكين من الأموال الزكوي ��ة
 م ��ا المقدارّ
ّ
الم�صارف الأخرى؟.
الحي نف�سه �أو يجوز نقلها �إلى
 ه ��ل تنف ��ق الأموالّ
المح�صلة من الزكاة في المدينة نف�سها �أو ف ��ي ّ
مدينة �أخرى �أو ربما �إلى بلد �آخر ؟.
 ه ��ل يعط ��ى �أ�صحاب م�صرف « الم�ؤلفة قلوبهم» ن�صيبهم من الزكاة �أم يجعل �سهمهم في ن�صيبالفقراء والم�ساكين كما فعل عمر بن الخطاب ر�ضي اهلل عنه؟.
 ه ��ل يعتمد خالل توزي ��ع الزكاة على م�ستحقيها �أ�سل ��وب التمويل اال�ستهالك ��ي �أو �أ�سلوب التمويلالإنتاجي؟.
-1د .الرتكماين  ،عدنان خالد  ،ال�سيا�سة النقدية وامل�صرفية يف الإ�سالم  ،م�ؤ�س�سة الر�سالة  ،بريوت  ،لبنان ،ط 1409هـ1988 /م،
�ص.261
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ولي الأمر �أو �إدارة الم�ؤ�س�سة
�إن نمط ال�سيا�سة الزكو ّية الذي يخدم الهدف المو�ضوع من قبل ّ
زكوي مع ّين دون �آخر هو الذي
ولي الأمر �إلى اعتماد �أ�سلوب ّ
الزكوي ��ة � ،أو توافر �أ�سباب معينة تدفع ّ
يرجح �إجابة على �أخرى بالن�سبة للأ�سئلة المطروحة.
ّ
ولي الأمر �أو ما يعبر
�إذن هناك عوامل �أو ظروف ّ
ترجح �سيا�سة زكو ّية على �أخرى.وللدولة �أو ّ
عن ��ه ف ��ي �أيامنا بوزير الأوقاف (�أو المدي ��ر العام للم�ؤ�س�سة الزكوية) �أن تخت ��ار ما ينا�سب ظروف
المجتمعات المحلية والمجتمعات ككل في �إمكان نقل الزكاة �أو جزء منها بين المجتمعات المحلية
م ��ع تف�ضي ��ل �أهل الحاجة من موط ��ن ا�ستحقاقها في تفريق الزكاة التي جمع ��ت منه ؛ك�أحد الأمثلة
المعط ��اة عن �إحدى �أنماط ال�سيا�سة الزكوية ،حتى تتحقق العدالة االجتماعية بين �سكان كل �إقليم
وبين مختلف �أقاليم الدولة (((.
ولذل ��ك ف� ��إنّ �أنماط ال�سيا�سات الزكوي ��ة قد تختلف بين ع�صر و�آخر  ،وق ��د تختلف بين بيئة
و�أخ ��رى ف ��ي الع�صر نف�سه ،فما ي�صلح م ��ن �سيا�سة زكوية لع�صر مع ّين �أو لبيئ ��ة معينة قد ال ي�صلح
بال�ض ��رورة لع�صر �آخر �أو لبيئة �أخرى  ،ب�شرط �أن تت�ل�اءم تلك ال�سيا�سة مع �أحكام الفقه الزكوية ،
بل وحتى مع �أحكام االقت�صاد الإ�سالمي .
ب :تعريف «�سيا�سة التمويل اال�ستهالكي « و» �سيا�سة التمويل الإنتاجي»:

عادة ما ي�ستخدم م�صطلح التمويل في الن�شاط التجاري  ،ولذلك يع ّرف ب�أنه»الن�شاط الم�ؤدي
�إلى الح�صول على الأموال الم�ستخدمة في الم�شروعات التجارية و�إدارة هذه الأموال �إدارة �صحيحة
مما يعود بالنفع على الم�شروع»(((.
وبن ��اءً علي ��ه  ،يمكن تعري ��ف التمويل اال�ستهالك ��ي ب�أنه الن�شاط الم�ؤدي �إل ��ى الح�صول على
الأموال ال�ستخدامها في �أن�شطة ا�ستهالكية ؛ ك�شراء �سلع ا�ستهالكية لإ�شباع حاجات الم�ستهلكين.
�أم ��ا �سيا�س ��ة التموي ��ل اال�ستهالكي فه ��ي عبارة عن �إج ��راءات التمويل المعتم ��دة في تمويل
الأن�شطة اال�ستهالكية.
�أم ��ا التموي ��ل الإنتاجي فهو الن�ش ��اط الذي يتم ّثل بالح�ص ��ول على الأم ��وال ال�ستخدامها في
�أن�شطة �إنتاجية ؛ ك�شراء �سلع �إنتاجية �أو ر�أ�سمالية ال�ستخدامها في العملية الإنتاجية.
والمراد ب�سيا�سة التمويل الإنتاجي �إجراءات التمويل المعتمدة في تمويل الأن�شطة الإنتاجية.
-1د .عفر  ،حممد عبد املنعم ،االقت�صاد الإ�سالمي :النظام وال�سكان والرفاه والزكاة  ،ج ،1مرجع �سابق � ،ص.424 ، 423
-2بدوي � ،أحمد زكي  ،و�آخر  ،معجم امل�صطلحات التجارية واملالية وامل�صرفية  ،دار الكتاب امل�صري  ،القاهرة  ،م�صر  ،ط،1
1414هـ 1994 /م � ،ص .131
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ج:تعريف ك ّلي للعنوان»نحو تطوير ال�سيا�سات الزكوية :من �سيا�سة التمويل الإنتاجي �إلى
�سيا�سة التمويل اال�ستهالكي»:

بعد بيان تعريف»نحو تطوير ال�سيا�سات الزكوية « في البند �أ  ،وتعريف « �سيا�سة التمويل اال�ستهالكي
و�سيا�سة التمويل الإنتاجي» في البند ب  ،ف�إنه يمكن تعريف العنوان على ال�شكل الآتي:
نح ��و تطوير �أو تغيير الق ��رارات والإجراءات العملي ��ة المرتبطة بفري�ضة الزكاة عل ��ى �صعيد �إنفاق
�أم ��وال الزك ��اة على م�ستحقيها  ،وذل ��ك من خالل اعتم ��اد �سيا�سة التمويل الإنتاج ��ي القائمة على
تملي ��ك الفقي ��ر لآل ��ة �إنتاجية يعي�ش منه ��ا � ،أو عبر ا�ستثمار ح�صت ��ه من �أموال الزكاة ب� ��أي �أ�سلوب
ا�ستثم ��اري �شرع ��ي  ،وذلك كقناة ثاني ��ة مع قناة التموي ��ل اال�ستهالكي القائم عل ��ى تمويل الفقراء
والم�ساكين بح�ص�ص نقدية تنفق على �إ�شباع حاجاتهم من ال�سلع اال�ستهالكية � ،أو بح�ص�ص عينية
ت�ستهلك لإ�شباع حاجاتهم.
وال ب ّد في نهاية هذا التعريف من بيان الآتي:
ال يمك ��ن �إلغاء �سيا�سة التمويل اال�ستهالكي ب�شك ��ل كلي  ،و�إحالل �سيا�سة التمويل الإنتاجي مكانها ،
خ�صو�صاً في هذا الع�صر الذي يتكاثر فيه �أعداد الفقراء.
�إن فه ��م م ��ن العنوان م ��ا ي�شير �إلى �إلغ ��اء �سيا�س ��ة التمويل اال�ستهالك ��ي و�إحالل �سيا�س ��ة التمويل
الإنتاج ��ي فلي�س ��ت هذه غاية الدرا�س ��ة  ،و�إنما الغاية �إق ��ران �سيا�سة التموي ��ل اال�ستهالكي ب�سيا�سة
التمويل الإنتاجي.
ح ��وى العن ��وان �سيا�سة التمويل الإنتاج ��ي  ،ويريد الباحث به ��ا �سيا�سة التموي ��ل اال�ستثماري  ،على
اعتب ��ار �أن الإنتاج �إحدى �أهم عنا�ص ��ر العملية اال�ستثمارية  ،وهو الذي تح ّدث عنه رجال االقت�صاد
عندما تحدثوا عن نظرية الإنتاج.
�إن غاية الدرا�سة الطلب من �إدارات الم�ؤ�س�سات الزكوية المعا�صرة �ضرورة اعتماد �سيا�سة التمويل
الإنتاج ��ي من �أموال الزكاة في برامجه ��ا الزكوية �إ�ضافة �إلى �سيا�سة التمويل اال�ستهالكي المطبقة
�أ�صالً  ،نظراً للآثار الإيجابية االقت�صادية ب�شكل عام  ،وذلك على خالف ال�سيا�سة الثانية(�سيا�سة
التموي ��ل اال�ستهالك ��ي)  ،والتي لها �آث ��ار �إيجابية اقت�صادي ��ة  ،لكنها قليلة بالمقارن ��ة مع ال�سيا�سة
الأولى.
وبذلك يكون قد انتهى تعريف المفردات الواردة في العنوان ب�شكل جزئي  ،وب�شكل كلي �أي�ضاً.
ثاني ًا:مدى �إمكانية قبول فكرة «تطوير ال�سيا�سات الزكوية �»...شرع ًا:
ال يمك ��ن معرف ��ة الحكم ال�شرعي لفكرة «تطوير ال�سيا�س ��ات الزكوية � »..إال من خالل �إعطاء
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مث ��ال عل ��ى ذلك التطوير ،ث ��م معرفة حكمه م ��ن الناحي ��ة ال�شرعية.والمثال ال ��ذي يعطى في هذا
المج ��ال يتمث ��ل بمدى م�شروعية ا�ستثمار �أموال الزكاة  ،عل ��ى اعتبار �أن هذه الم�س�ألة من الم�سائل
الم�ستج ��دة على �ساحة الفقه الزك ��وي ،ويمكن اعتبارها تطويراً في ال�سيا�سات الزكوية ،لأنه عو�ض
�أن يعط ��ى الفقي ��ر المال الزكوي لي�ستهلكه مبا�ش ��رة في �إ�شباع حاجاته  ،فهن ��اك �إمكانية ال�ستثمار
ذل ��ك الم ��ال الزكوي  ،ثم يو ّزع الربح الناتج عنه على الفقير الم�ستحق ب�شكل دوري  ،فيعي�ش منه ،
فهل يجوز ذلك من الناحية ال�شرعية؟.
وال ب ّد من بيان �أن هذا اال�ستثمار له مبرراته �أحياناً  ،حيث قد تتجمع الأموال لدى الم�ؤ�س�سة
الزكوي ��ة  ،ويت�أخ ��ر توزيعه ��ا لأ�سباب قد ترجع �إلى ع ��دم �إنجاز �إح�صاء �أع ��داد الفقراء في منطقة
معين ��ة � ،أو عدم �إنج ��از التحقق من �صفة الفقر في جداول المتقدمين لال�ستفادة من �أموال الزكاة
� ،أو �أن �إدارة الم�ؤ�س�س ��ة الزكوي ��ة تريد التنويع في �سيا�ساتها التمويلية الإنفاقية بين �سيا�سة التمويل
اال�ستهالكي و�سيا�سة التمويل اال�ستثماري ل�صالح الم�ستحقين بهدف ال�سعي لتحقيق م�صلحة دائمة
للفقير  ،لإخراجه من نطاق الفقر عبر ال�سيا�سة الثانية  ،فهل يجوز لها ذلك من الناحية ال�شرعية؟.
ال يريد الباحث في هذا المجال �أن يك ّرر ما �سبقه �إليه ُث ّلة مباركة من فقهاء العالم الإ�سالمي
الم�شه ��ود لهم بالعل ��م والتقوى وال�ص�ل�اح  ،والذين ق ّدم ��ت بحوثهم �إلى هيئات الفت ��وى والمجامع
الفقهي ��ة والندوات الزكوية ،حيث كان لأحكامهم الفقهية التي ب�سطوها في بحوثهم دور في �إ�صدار
الفت ��اوى والق ��رارات الفقهية .مع الإ�شارة �إلى �أن هذه الم�س�ألة خالفية ؛ فهناك من �أ ّيدها  ،وهناك
من عار�ضها ،لكن االتجاه الفقهي العام المعا�صر يقول بم�شروعيتها ،كما هو الحال في قرار مجمع
الفق ��ه الإ�سالمي ال ��ذي حمل الرقم ( )3د ، 86/7/3،ب�ش�أن توظي ��ف الزكاة في م�شاريع ذات ريع
ب�ل�ا تمليك فردي للم�ستحق ،وق ّرر الآتي »:يجوز من حي ��ث المبد�أ توظيف �أموال الزكاة في م�شاريع
ا�ستثماري ��ة تنته ��ي بتمليك �أ�صح ��اب ال�ستحقاق للزك ��اة �أو تكون تابع ��ة للجهة ال�شرعي ��ة الم�س�ؤولة
ع ��ن جمع الزك ��اة وتوزيعها ،على �أن تكون بعد تلبي ��ة الحاجة الما�سة الفوري ��ة للم�ستح ّقين ،وتوافر
ال�ضمانات الكافية للبعد عن الخ�سائر»(((.
ث ��م بعد ع ّدة �سنوات �ص ��درت فتوى عن �إدارة الندوة الثالثة لق�ضايا الزكاة المعا�صرة ،والتي
انعقدت في الكويت بتاريخ 1413/4/ 9 – 8هـ الموافق  ، 1992/12/3-2و�أكدت م�ضمون القرار
ال�سابق ،وزادت عليه الآتي »:يجوز ا�ستثمار �أموال الزكاة بال�ضوابط الآتية:
�أن ال تتوافر وجوه �صرف عاجلة تقت�ضي التوزيع الفوري لأموال الزكاة.
 -1جملة جممع الفقه الإ�سالمي  ،الدورة الثالثة  ،العدد  ، 3ج 1408 ، 1هـ  1987 /م � ،ص.421
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�أن يتم ا�ستثمار �أموال الزكاة كغيرها بالطرق الم�شروعة.
�أن تتخذ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأ�صول الم�ستثمرة على �أ�صل حكم الزكاة وكذلك ريع تلك
الأ�صول.
المب ��ادرة �إلى تن�ضي� ��ض «ت�سييل» الأ�ص ��ول الم�ستثم ��رة �إذا اقت�ضت حاج ��ة م�ستحقي الزكاة
�صرفها عليهم.
ب ��ذل الجهد للتحقق من ك ��ون اال�ستثمارات التي �ستو�ضع فيها �أموال الزكاة مجدية وم�أمونة ،
وقابلة للتن�ضي�ض عند الحاجة.
�أن يتخذ قرار ا�ستثمار �أموال الزكاة ممن عهد �إليهم ولي الأمر بجمع الزكاة وتوزيعها لمراعاة
مبد�أ النيابة ال�شرعية ،و�أن ي�سند الإ�شراف �إلى ذوي الكفاءة والخبرة والأمانة»(((.
�إنّ مج ّرد طرح فكرة»ا�ستثمار �أموال الزكاة» في الفقه الزكوي المعا�صر يندرج �ضمن �إدخال
�سيا�س ��ات تطويرية على هذا الفقه  ،وبال�شكل الذي يخ ��دم م�صلحة الفقير والم�سكين ،الأمر الذي
يدفع �إلى القول بقبول منطق تطوير ال�سيا�سات الزكوية �شرعاً من حيث الأ�صل.
كذل ��ك يمك ��ن الق ��ول �إن فكرة»التملي ��ك الجماعي للفق ��راء» تن ��درج �أي�ضاً �ضم ��ن عن�صر «
تطوي ��ر ال�سيا�سات الزكوية ،وذلك كفك ��رة معا�صرة لم تكن معروفة من قبل  ،وتدرج �ضمن �سيا�سة
التموي ��ل الإنتاجي(اال�ستثماري) ،وقد تح ّدثت فتوى الندوة ال�سابقة عن م�شروعيتها عندما در�ست
مو�ضوع:التمليك والم�صلحة فيه ونتائجه  ،وانتهت �إلى» القرارات الآتية:
التملي ��ك ف ��ي الأ�صناف الأربعة الأول ��ى المذكورة في �آي ��ة م�صارف الزك ��اة «�إنما ال�صدقات
للفقراء والم�ساكين والعاملين عليها والم�ؤلفة قلوبهم» �شرط في �إجزاء الزكاة .والتمليك يعني دفع
مبل ��غ من النقود �أو �شراء و�سيلة النتاج؛ك�آالت الحرف ��ة و�أدوات ال�صنعة ـ وتمليكها للم�ستحق القادر
على العمل.
يج ��وز �إقام ��ة م�شروعات �إنتاجية من م ��ال الزكاة وتمليك �أ�سهمه ��ا لم�ستحقي الزكاة ،بحيث
يكون الم�شروع مملوكاً لهم يديرونه ب�أنف�سهم �أو من ينوب عنهم  ،ويقت�سمون �أرباحه.
يجوز �إقامة م�شروعات خدمية من مال الزكاة كالمدار�س والم�ست�شفيات والمالجئ والمكتبات
بال�شروط الآتية:
يفي ��د من خدمات هذا الم�شروع م�ستحقو الزكاة دون غيرهم �إال ب�أجر مقابل لتلك الخدمات
يعود نفعه على الم�ستحقين.
 -1بيت الزكاة الكويتي � ،أبحاث و�أعمال الندوة الثالثة لق�ضايا الزكاة املعا�صرة  ،الكويت  1413 ،هـ 1998/م � ،ص.323
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يبقى الأ�صل على ملك م�ستحقي الزكاة ويديره ولي الأمر �أو الهيئة التي تنوب عنه.
ج � -إذا بيع الم�شروع �أو ُ�صفّي كان ناتج الت�صفية مال زكاة»

(((

م ��ا تق ّدم بيانه يدفع �إلى القول ب� ��أن الفقه الزكوي يقبل فكرة تطوي ��ر ال�سيا�سات الزكوية ب�ضوابط
�شرعي ��ة ،وبالتال ��ي يمكن القول بم�شروعيتها من حيث الجملة  ،مع الإ�ش ��ارة �إلى �أن ذلك يبنى على
نم ��ط �أو نوعي ��ة ال�سيا�سات الزكوية المقترحة من خالل ما يقت ��رح من م�سائل يطلب معرفة حكمها
الفقهي.
ثالث ًا :واقع «ال�سيا�سة الزكوية الراهنة» في الم�ؤ�س�سات الزكوية المعا�صرة:
ال�س�ؤال الذي يطرح عل ��ى �إدارات الم�ؤ�س�سات �أو ال�صناديق الزكوية المعا�صرة يتمثل بالآتي:
م ��ا واقع �أو مالمح ال�سيا�س ��ات الزكوية التي تتعاملون بها خالل �إدارة �أم ��وال الزكاة؟ هل تعتمدون
�سيا�س ��ة التمويل اال�ستهالكي ،القائم على ا�ستالم الم�ؤ�س�سة لأموال الزكاة ثم توزيعها على الفقراء
والم�ساكي ��ن دون م ��ا عداها من الم�ص ��ارف ،على �شكل ح�ص� ��ص نقدية �أو عيني ��ة ا�ستهالكية؟ �أم
تعتم ��دون �سيا�س ��ة التموي ��ل الإنتاجي من خالل توزيع �أم ��وال الزكاة على �شاكل ��ة �أدوات حرفة على
الفق ��راء والم�ساكين بهدف ا�ستخدامها في ممار�سة حرفهم �إن كانوا �أ�صحاب حرفة � ،أو من خالل
ا�ستثم ��ار �أموال الزكاة ثم توزيع العائد الناتج على الفق ��راء والم�ساكين؟ �أم هناك مالمح ل�سيا�سة
زكوية �أخرى معتمدة في تلك الم�ؤ�س�سات؟.
م ��ن خ�ل�ال قراءة �أولية لواقع ال�سيا�سة الزكوية ف ��ي �إدارات الم�ؤ�س�سات الزكوية العاملة على
ال�ساحة اللبنانية يلم�س الباحث �أن نمط ال�سيا�سة الزكوية ال�سائدة هو �سيا�سة التمويل اال�ستهالكي
غالب� �اً م ��ن خالل قبول �أم ��وال الزكاة من المزكين  ،ث ��م �إنفاقها على الفق ��راء والم�ساكين كما هو
الح ��ال ف ��ي وقف «بيت الزكاة والخيرات»((( الذي تم ت�أ�سي�سه ع ��ام  1983م  ،ويعمل تحت �إ�شراف
هيئ ��ة �إداري ��ة م�ستق ّلة  ،لكن يوجد فيه مركز للت�أهيل والتدري ��ب ؛ ويقوم بت�أهيل الفتيات والأمهات
وتعليمه ��ن حرف ��ة تعينه ��ن على ت�أ�سي� ��س م�شاريع �صغي ��رة خا�صة به ��ن .ومن �أبرز برامج ��ه :تعليم
ال�صناع ��ة الغذائية على �أنواعه ��ا وبرامج الت�أهيل المهن ��ي والأ�شغال اليدوي ��ة والت�سويق والخياطة
والتطري ��ز والحفر والر�سم على الزج ��اج ..ويبلغ عدد الم�ستفيدين �سنوي� �اً  75متد ّربة تقريباً.لكن
عل ��ى م ��ا يظهر �أن تعليم تلك الدورات لي�س من �أموال الزكاة �،إنما من خالل م�شاريع ي� ّسوقها البيت
على �أهل الخير ،ويعلن �أن تكلفة الدورة للمتد ّربة الواحدة هي مئة دوالر �أميركي.
 -1املرجع ال�سابق � ،ص .324
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ويذك ��ر م�ؤ�س� ��س وقف «بي ��ت الزكاة والخي ��رات» ورئي�سه حالي� �اً الدكتور محم ��د علي �ضناوي
الأ�سب ��اب الت ��ي تحول دون اعتماد �سيا�سة التموي ��ل الإنتاجي بالن�سب ��ة لإدارات الم�ؤ�س�سات الزكوية
المعا�ص ��رة؛ ومنه ��ا البي ��ت الذي ير�أ�س ��ه ،فيقول(((  :م ��ن ال�صعب بل من الم�ستحي ��ل �أن نطلب من
الفقي ��ر المعدم الذي يحت ��اج �إلى ال�ضروريات الأولى في حياته �أن يتجاهلها و�أن ي�سعى في تنمية ما
يم ّل ��ك من الزك ��اة .وهكذا تبقى الزكاة في مثل هذا الظرف �أداة ل�سداد الحاجة الملحة  ،وال يمكن
�أن تتح� � ّول �إل ��ى و�سيلة تنموية �إال �ضمن ه ��ذا المفهوم ؛�أي في �سداد الحاج ��ات  ،و�سداد الحاجة �أو
ق�سم منها هو الذي تنح�صر به الزكاة في عالمنا المعا�صر للأ�سباب الآتية:
�ضم ��ور حجم مح�صالت الزكاة في �صنادي ��ق الزكاة بالنظر �إلى الحاجات الملحة للم�سلمين
في البلد �أو في العالم .
تم ّنع �أعداد كبيرة من الم�سلمين المك ّلفين عن �أداء الزكاة.
غي ��اب عن�ص ��ر الإل ��زام من قب ��ل ال�سلط ��ان بتح�صيل الزك ��اة في كثي ��ر من ال ��دول العربية
والإ�سالمية.
كثرة �أعداد الفقراء والم�ساكين وكثرة حاجاتهم ال�ضرورية التي تحتاج �إلى �إ�شباع.
و يوج ��د �أي�ضاً �صندوق الزك ��اة التابع لدار الفتوى في الجمهورية اللبناني ��ة وتم ت�أ�سي�سه عام
1984م  ،ون ��ادراً ج ��داً ما ي�ستعم ��ل �سيا�سة التمويل الإنتاج ��ي  ،وقد ورد في بيان ��ه ال�سنوي ال�سابع
والع�شرين عن الفترة الممتدة من رم�ضان 1430هـ �إلى �شعبان 1431هـ الموافق من �شهر �آب 2009
�إلى تموز 2010م � ،أنه ن ّفذ الم�شاريع( المندرجة �ضمن التمويل الإنتاجي) الآتية(((:
المنح ��ة الإنتاجية :ويق�ص ��د بها تقديم �آلة العم ��ل �أو �أدوات المهنة الت ��ي يقدمها ال�صندوق
للأف ��راد القادري ��ن على العمل ،ولكنهم غي ��ر قادرين على ت�أمينها ،بع ��د �أن يلم�س منهم الم�ؤهالت
المطلوبة  ،وقد م ّثلت ما ن�سبته  %0.10من �إجمالي ميزانية الزكاة في البيان المذكور �أعاله.
الت�أهي ��ل الأ�سري  :وه ��و عبارة عن انتقاء �أفراد قادرين على التعل ��م والعمل من �ضمن الأ�سر
الفقي ��رة  ،و�إقام ��ة دورات مهنية له ��م تمكنهم بعد تخرجهم من العمل ليكون ��وا �أع�ضاء عاملين في
المجتم ��ع .وبعد االطالع على البيان المذكور �أعاله لم �أجد �شيئاً وارداً فيه بالن�سبة لهذا البند على
الرغم من �أنه من م�شاريع ال�صندوق المعلن عنها.
البق ��رة الحلوب :ويتلخ� ��ص ب�إعطاء العائلة الفقي ��رة في المناطق الريفية بق ��رة حلوباً ت�ؤمن
 -1د� .ضناوي  ،حممد علي  ،الزكاة وق�ضايا معا�صرة � ،إ�صدار جملة ال�ضياء اللبنانية 1424 ،هـ  2003/م� ،ص.61 ، 60
 -2ينظر البيان ال�سنوي ال�سابع والع�شرون على املوقع الإلكرتوين لل�صندوق .www.zakat.org.lb:
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له ��ا دخالً �شهرياً عبر بيع الحلي ��ب وم�شتقاته.وقد م ّثلت ما ن�سبته  %1.5م ��ن ن�سب البيان ال�سنوي
المذكور �أعاله ،حيث و ّزعت على ثمانية ع�شر �أرملة ثمانية ع�شر بقرة  ،لكل منها بقرة واحدة.
والق ��ارئ لن�س ��ب ه ��ذه الم�شاري ��ع يجدها متدني ��ة كثيراً ج ��داً مقارنة م ��ع �سيا�س ��ة التمويل
اال�ستهالكي ،ويلم�س �أن االهتمام ب�سيا�سة التمويل الإنتاجي في ح ّده الأدنى.
وم ��ن خالل الع ��ودة �إلى مراقبة الم�شاريع التي ينفذها بيت الزك ��اة الكويتي والمعرو�ضة على
موقع ��ه الإلكترون ��ي ،لم يظهر للباح ��ث وجود م�شاريع تقوم عل ��ى التمويل الإنتاج ��ي �أو اال�ستثماري
 ،و�إنم ��ا ه ��ي عب ��ارة عن م�شاريع تق ��وم على التموي ��ل اال�ستهالكي  ،م ��ع الإ�شارة �إلى �أن ��ه من �أوائل
الم�ؤ�س�س ��ات الزكوية على م�ساحة العالم العرب ��ي  ،وربما الإ�سالمي ن�ش�أة  ،حيث تم ت�أ�سي�سه بتاريخ
 . 1982/02/16مع العلم �أنه توجد هناك م�شاريع ا�ستثمارية كما ذكر �أحد الباحثين في درا�سته(((،
لكنه ��ا ل ��م تظهر على الموقع  ،وقد اطلعت على البيان المالي ال�سنوي ال�صادر عام  ،2009فلم �أجد
في ��ه �شيئ� �اً ي�شير �إلى التموي ��ل الإنتاجي من مال الزكاة.مع الإ�شارة �إلى �أن ��ه �أوجد – البيت -الئحة
تنظم اال�ستثمار الزكوي  ،وقد تم اعتمادها من قبل لجنة درا�سة وتعديل اللوائح والأنظمة بتاريخ
 2001/1/9م ،وتتك ّون من �أربع ع�شرة مادة.
كذل ��ك تم ��ت زي ��ارة موق ��ع �صندوق الزك ��اة في دول ��ة الإم ��ارات العربي ��ة المتح ��دة ،وموقع
�صن ��دوق الزك ��اة في دولة قطر،وظه ��ر للباحث �أن ال�سيا�س ��ة الزكوية ال�سائدة ه ��ي �سيا�سة التمويل
اال�ستهالكي دون الإنتاجي ،ولعل ال�سبب في ذلك يرجع �إلى �ضعف الإيرادات الزكوية وكثرة الفقراء
والم�ساكي ��ن�،أو �أنه ال يوجد توجه �أو تخطيط نحو اعتم ��اد �سيا�سة التمويل الإنتاجي من قبل �إدارات
تلك الم�ؤ�س�سات وال�صناديق الزكوية.
لك ��ن من خالل االطالع عل ��ى م�شاريع الزكاة الإنتاجية والخدماتي ��ة المنفذة من قبل ديوان
الزك ��اة ال�سوداني (الذي تم ت�أ�سي�سه عام  1980م )والمعرو�ضة على موقعه الإلكتروني((( ،تبين
�أن هناك العديد من الم�شروعات الإنتاجية التي ّتم تنفيذها من �أموال الزكاة :والتي منها :م�شروع
ق ��وارب ال�صيد وم�شروع الت�شجير بالنخيل وم�ش ��روع الجرارات لحراثة �أرا�ضي الفقراء والم�ساكين
وم�ش ��روع تمليك الأغنام والأنعام  ،بالإ�ضافة �إلى م�شاريع �إنتاجية �أخرى(م�صانع �صابون  ،معا�صر
زيت ��ون  ،وم�صانع �أحذية)...وغيرها  .وتلك نماذج من الم�شروع ��ات الإنتاجية التي تم تمويلها في
بع�ض واليات ال�سودان قبل عام  2003لمحاربة الفقر.
-1الفوزان� ،صالح بن حممد ،ا�ستثمار �أموال الزكاة وما يف حكمها من الأموال الواجبة حقاً هلل تعاىل  ،دار كنوز �إ�شبيليا  ،الريا�ض،
ال�سعودية ،ط1426 ،1هـ 2005/م� ،ص 243وما بعدها.
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و�إنه ��ا لتجربة رائدة ف ��ي ديوان الزكاة ال�سودان ��ي((( حيث اعتمدت �إدارت ��ه �سيا�سة التمويل
الإنتاج ��ي م ��ن �أم ��وال الزكاة جنب� �اً �إلى جنب م ��ع �سيا�سة التموي ��ل اال�ستهالكي ،وذل ��ك من خالل
تخ�صي� ��ص  %35من �إيرادات الزكاة لن�صيب الفقراء والم�ساكي ��ن لتمليك و�سائل الإنتاج وم�شاريع
الإعا�ش ��ة ف ��ي ال�سنوات الأولى للدي ��وان من عام  1991م وحت ��ى عام  1994م تمليك� �اً فردياً ،حيث
ت ��م تملي ��ك الأف ��راد �آالت الخياطة و�آالت الح ��دادة و�آالت النج ��ارة و�أك�شاك بيع الخ�ض ��ار ليعي�شوا
م ��ن عائدها .وقد بلغت الن�سب ��ة المخ�ص�صة لتمويل و�سائل الإنتاج ع ��ام  2000م كما ذكر التقرير
ال�صادر فيه  %13مقارنة ب�إجمالي ال�صرف الفعلي للفقراء والم�ساكين� ،إال �أن ا�ستهداف الم�شاريع
الإنتاجية ذات العائد الأوفر مع �إجراء المزيد من درا�سات الجدوى االقت�صادية لهذه الم�شاريع من
�ش�أنه �أن يرفع هذه الن�سبة بما ال يتعار�ض مع الحاجة الملحة للم�ستحقين.
وف ��ي العام 1995م بد�أ الديوان تجربة الم�شاريع الجماعي ��ة مثل الم�شاريع الزراعية ومزارع
الدجاج والأبقار.
وتل ��ك تجربة ت�ستح ��ق �أن تعطى حقها من قب ��ل منظري ال�سيا�سات الزكوية ف ��ي الم�ؤ�س�سات
الزكوي ��ة العامل ��ة في الدول العربية والإ�سالمي ��ة ،و�أن يحتذى ب�أفكارها ،لما له ��ا من دور في �إدارة
م�شكل ��ة الفق ��ر وتنمي ��ة الن�ش ��اط االقت�صادي ،وذلك ف ��ي البيئات الت ��ي لها و�ضع م�شاب ��ه مع البيئة
ال�سودانية.
ذلك هو واقع ال�سيا�سات الزكوية الموجود في �أهم الم�ؤ�س�سات وال�صناديق الزكوية الموجودة
ف ��ي العالم العربي ،والتي تظه ��ر �أن �أغلبها يعتمد �سيا�سة التمويل اال�ستهالك ��ي دون الإنتاجي ،و�أن
بع�ضه ��ا يق ��رن بين ال�سيا�ستين ،وتكاد هذه الحالة تط ّبق في ال�س ��ودان ح�صراً على ح�سب ما ات�ضح
للباحث.
رابع ًا:تطوير ال�سيا�سات الزكوية �:ضرورة اقت�صادية وم�صلحة �شرعية:
قب ��ل بي ��ان المبررات الداعي ��ة للعمل بمب ��د�أ تطوير ال�سيا�س ��ات الزكوية الراهن ��ة ،ال ب ّد من
تو�صيف الفقير المعا�صر اقت�صادياً.
�أ – تو�صيف الفقير المعا�صر:

�إنّ الفقي ��ر المعا�ص ��ر يحمل ثقاف ��ة اقت�صادية م�ضمونها �أن مجتمعه مطال ��ب بح ّل م�شكلته،
وبال ��ذات الم�ؤ�س�سات الزكوية والجمعيات الخيرية الموجودة فيه ب�شكل خا�ص ،والدولة ب�شكل عام،
وبالتالي فهو ال يحب العمل،و�إن وجد فر�صة للعمل في مجال ما ف�إنه ال ي�ستمر فيه طويالً .هذا على
-1للتو�سع يف االطالع على جتربة ال�سودان يف ا�ستثمار �أموال الزكاة �أو اعتماد �سيا�سة التمويل الإنتاجي  ،ينظر  :الفوزان� ،صالح بن
حممد ،ا�ستثمار �أموال الزكاة وما يف حكمها من الأموال الواجبة حقاً هلل تعاىل  ،مرجع �سابق � ،ص 249وما بعدها.
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�صعي ��د العقي ��دة االقت�صادية التي يحملها  ،والتي تنعك�س �سلباً عل ��ى �سلوكه االقت�صادي؛ �سواءً على
�صعي ��د العمل (الإنتاج) �أو على �صعيد اال�سته�ل�اك ،فهو ال يحب الإنتاج على الرغم من قدرته على
ويتبجح ربما بعدم وجود فر�ص للعمل ،وهو في �سلوكه اال�ستهالكي� :إما م�سرف ،و�إما
القيام بذلكّ ،
مب� � ّذر لهذا المال القليل الذي ي�صل �إليه ،وكالهما مذموم ف ��ي الفكر االقت�صادي الإ�سالمي ،ف�إذا
و�ص ��ل �إليه مال من الزكاة �أو ال�صدقة فتراه ينف ��ق ق�سماً منه على �سلوكه اال�ستهالكي المذموم من
خالل تعاطي التبغ وما ي�شبهه ،وربما �أو غالباً تكون زوجته على �شاكلته  ،ولذلك ف�إنه يمكن الحكم
عل ��ى �أغلب فقراء ع�صرنا ب�أنهم يفتقدون الر�شد االقت�ص ��ادي في �سلوكهم االقت�صادي  ،و�أن ن�سبة
منه ��م تعي�ش م�شكل ��ة الفقر ب�شكل �إرادي� ،أي �إنها ال تحب ثقافة حب العمل ،ف�أمثال ه�ؤالء هم جزء
رئي� ��س من م�شكلتهم .وما ت � ّ�م بيانه من و�صف على الفقير المعا�صر ينطب ��ق على طائفة كبيرة من
الفق ��راء الموجودين في بيئة الباحث(لبنان).فكيف يمكن التعاط ��ي مع هذا النموذج من الفقراء
من قبل �إدارة الم�ؤ�س�سات الزكوية؟.
ب�:أيهما الأ�صلح للفقير المعا�صر :اعتماد �سيا�سة التمويل اال�ستهالكي �أم �إقرانها ب�سيا�سة
التمويل الإنتاجي؟

هن ��اك �إ�شكالي ��ة �أخ ��رى تطرح نف�سها خ�ل�ال معالجة ه ��ذه النقطة (الفك ��رة الرئي�سة للبند
الراب ��ع) بع ��د الت�سليم ب�أن عل ��ى �إدارة الم�ؤ�س�سة الزكوي ��ة �أن ت�سهم في �إدارة م�شكل ��ة الفقر لأمثال
ه�ؤالء ،وتتمثل بالآتي� :أيهما الأ�صلح للفقير المعا�صر ذي ال�صفات التي �سبق بيانها  :اعتماد �سيا�سة
التمويل اال�ستهالكي �أو اعتماد �سيا�سة التمويل لإنتاجي المقترنة بال�سيا�سة الأولى؟.
للإجابة على ذلك ال ب ّد من �إعطاء قراءة اقت�صادية �أولية لكل من ال�سيا�ستين ،ثم بعد ذلك
�إعطاء الإجابة:
�إن اعتم ��اد �سيا�سة التمويل اال�ستهالكي م ��ن المال الزكوي ال يمكن التخلي عنها �إطالقاً على
الرغ ��م م ��ن محدودية ما تتركه م ��ن �آثار اقت�صادية عل ��ى الن�شاط االقت�صادي مقارن ��ة مع �سيا�سة
التموي ��ل الإنتاج ��ي ،فعندما تلج� ��أ �إدارة الم�ؤ�س�سة الزكوي ��ة �إلى تمويل الفق ��راء والم�ساكين بمبالغ
نقدي ��ة �أو ح�ص�ص غذائية لإ�شباع حاجاتها اال�ستهالكية ،فهذا يترك �آثاراً �إيجابية((( على الن�شاط
-1ينظر يف ذلك  - :د .الكفراوي  ،عوف حممود  ،بحوث يف االقت�صاد الإ�سالمي ونظامه املايل  ،م�ؤ�س�سة الثقافة اجلامعية،
الإ�سكندرية  ،ال ط  ،الت � ،ص.161 ،160
 د .مرطان � ،سعيد �سعد  ،مدخل للفكر االقت�صادي الإ�سالمي  ،م�ؤ�س�سة الر�سالة  ،بريوت  ،لبنان  ،ط1422، 1هـ 2002/م� ،ص 181وما بعدها .
 د .الطاهر  ،عبداهلل  ،ح�صيلة الزكاة وتنمية املجتمع  ،بحث من�شور يف  :اقت�صاديات الزكاة  ،البنك الإ�سالمي للتنمية  ،ط،11417هـ 1997/م� ،ص 540وما بعدها.
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االقت�صادي يتمثل بزيادة الميل الح ّدي لال�ستهالك عند الفقراء ،الأمر الذي ي�ؤدي �إلى زيادة الإنتاج
و�إيجاد فر�ص عمل  ،وينعك�س بالتالي زيادة في الدخل القومي ،ونمواً في الن�شاط االقت�صادي ،لكنه
ف ��ي النهاية يعتبر بمنزلة العالج الم�س ّكن لإدارة م�شكلة الفقر ،لكونه ال يخرج الفقير من م�شكلته ،
وهذا يدفعنا ل�ضرورة طرح بدائل �أخرى يمكن اعتمادها لمعالجة تلك الم�شكلة.
والبدي ��ل الآخر المتاح �أمام �إدارة الم�ؤ�س�سة الزكوية يتمثل باعتماد �سيا�سة التمويل الإنتاجي
في التعامل مع الفقراء والم�ساكين  ،لأنها بذلك تو ّفر له مورداً من العمل �أو من الن�شاط اال�ستثماري
ي ��د ّر عليه عائداً دور ّياً  ،ويخرج ��ه من نطاق الفقر  ،وفي ذلك يقول العالمة القر�ضاوي وهو يتناول
م�شكل ��ة الفقي ��ر»:و�إذا كان في حاجة �إلى ر�أ�س مال ليفتح ب ��ه متجراً �أو م�شروعاً نافعاً �أو �إلى مزرعة
ولي الأمر �أن يوفر له
�أو قطع ��ة �أر� ��ض ليعمل بها �أو �إلى �أدوات ل�صنعته و�آالت لحرفته  ،فيج ��ب على ّ
من مال الزكاة»(((.
ولتو�ضيح �سيا�سة التمويل الإنتاجي من مال الزكاة  ،ف�إنه ال ب ّد من �إعطاء مثال يو�ضح عملية
اال�ستثم ��ار الزك ��وي  ،والت ��ي تعني توظي ��ف وا�ستغالل �أموال الزك ��اة منفردة �أو م ��ع غيرها ل�صالح
م�ستحقي الزكاة  ،وفقاً لل�ضوابط ال�شرعية التي تحكم عملية اال�ستثمار الزكوي.
�أما المثال فهو على ال�شكل الآتي(((  :م�سلم غني ق ّدرت �أمواله الخا�ضعة للزكاة بمبلغ 96000
وح ��دة نقدية  ،وتكون ح�صيل ��ة الزكاة هي  2400وحدة نقدية ،وقام هذا الغني بت�سليم زكاة �أمواله
�إلى الم�ؤ�س�سة الزكوية .
�إن �إدارة الم�ؤ�س�سة الزكوية يمكن �أن تت�صرف بهذا المال الزكوي ب�إحدى ال�صورتين الآتيتين:
ال�صورة الأولى:اعتماد �سيا�سة التمويل اال�ستهالكي ؛وتم بيانها �سابقاً.
ال�صورة الثانية:اعتماد �سيا�سة التمويل الإنتاجي ؛وهذه تتم ب�إحدى الطريقتين الآتيتين:
الطريق ��ة الأولى� :شراء م�ستلزمات حرفة و�إنت ��اج لفقير �صاحب حرفة كي يعمل بنف�سه ويد ّر
دخالً دورياً عليه؛وذلك يكون من المبلغ الزكوي( 2400وحدة نقدية).
الطريق ��ة الثانية:القي ��ام با�ستثمار ر�أ�سمال الزكاة ؛�إما من خالل الفقير نف�سه� ،أو من خالل
�إدارة الم�ؤ�س�سة الزكوية  ،ثم �إنفاق عائد اال�ستثمار ب�شكل دوري على الفقير كي يعي�ش منه .ولنفتر�ض
�أن عائد اال�ستثمار في المثال ال�سابق كان � %20أي ي�ساوي  480وحدة نقدية (،)480= %20*2400
-1د .القر�ضاوي  ،بو�سف  ،م�شكلة الفقر وكيف عاجلها الإ�سالم  ،م�ؤ�س�سة الر�سالة  ،بريوت  ،لبنان ،ط 1412 ،9هـ  1991 /م،
�ص.53
 -2د .حمدي  ،حممد بن �صالح  ،الإنفاق اال�ستثماري لأموال الزكاة( ، )1مقال من�شور على موقع .www.vecoos.net:
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ف�إن هذا المبلغ ينفق على الفقير على �أن يظ ّل �أ�صل المال الزكوي في دائرة اال�ستثمار.
وبنتيج ��ة ما تق ّدم نج ��د �أن الأ�سلم للن�شاط االقت�صادي اعتم ��اد �سيا�سة التمويل الإنتاجي ما
�أمكن ،لأنها تخرج الفقير من فقره ،وتزيد الن�شاط اال�ستثماري  ،وذلك على خالف اعتماد �سيا�سة
التمويل اال�ستهالكي التي ال تخرج الفقير من دائرة الفقر ،الأمر الذي يمكننا من القول �إنّ الأ�صلح
للفقير هو اعتماد �سيا�سة التمويل الإنتاجي خالل الإنفاق الزكوي ،ما كان ذلك ممكناً.
ج :اعتماد التطوير� :ضرورة اقت�صادية وم�صلحة �شرعية:

وبع ��د االطالع عل ��ى تو�صيف الفقي ��ر المعا�صر من خالل بي ��ان ثقافت ��ه االقت�صادية و�سلوكه
االقت�صادي غير المحمودين،
وبع ��د بيان �أن اعتم ��اد �سيا�سة التمويل الإنتاجي هي ال�سيا�س ��ة الأ�صلح للفقير عندما تقترن
ب�سيا�سة التمويل اال�ستهالكية ؛ لكونها تخرجه من نطاق الفقر.
يمكن القول �إن اعتماد �سيا�سة التمويل الإنتاجي يعتبر �ضرورة اقت�صادية ت�صب في م�صلحة
الفقي ��ر وفي م�صلحة الن�شاط االقت�صادي ككل  ،وهذا يعني �أي�ضاً �أنها تعتبر م�صلحة �شرعية يجب
مراعاتها من قبل منظري ال�سيا�سات الزكوية المعا�صرين  ،لأنها تحقق مق�صداً �شرعياً مهماً ي�صب
في م�صلحة الفقراء والم�ساكين .وفي هذا المجال يقول �أحد الباحثين بعد �أن تناول �آراء المجيزين
والمانعي ��ن ال�ستثمار �أموال الزك ��اة« :بغ�ض النظر عن �أن ظاهر الن�صو�ص ف ��ي م�س�ألة الزكاة ي�ؤيد
مذه ��ب المانعين ال�ستثمار �أموال الزك ��اة� ،إال �أن اعتبار الم�صلحة وتحقي ��ق مقا�صد ال�شريعة ي�ؤيد
مذه ��ب المجيزي ��ن  ،وال�شرع يدور مع الم�صلحة �أينما وج ��دت ،و�إذا نظرنا �إلى المو�ضوع من زاوية
اقت�صادية نجد �أن ما يمكن �أن يتحقق با�ستثمار �أموال الزكاة ل�صالح الفقراء والمحتاجين ول�صالح
المجتمع ب�شكل عام �أكبر بكثير مما �سيتحقق �إن �صرفت ب�شكلها الأ�صلي»(((.
وفي المجال عينه  ،يح ّدد باحث �آخر نوع الم�صلحة من عملية اال�ستثمار الزكوي بعد ترجيح
الر�أي الم�ؤيد لعملية اال�ستثمار  ،فيقول »:وهي م�س�ألة خالفية �أي�ضاً بين م�ؤيد ومعار�ض ،ولكل فريق
�أدلت ��ه وحجت ��ه� ،إال �أن الر�أي الذي �أرتاح �إلي ��ه و�أميل �إليه هو الجواز ؛ لأنه �أق ��رب �إلى روح ال�شريعة
الإ�سالمي ��ة ،فه ��و يحقق م�صالح معتبرة� ،إذ يهدف �إلى تحقيق ح� � ّد الكفاية لكل مواطن  ،الذي هو
من الأ�س�س والقواعد التي يقوم عليها المجتمع الإ�سالمي»(((.
ما تق ّدم بيانه يعتبر بمنزلة المبررات الداعية �إلى �ضرورة اعتماد عن�صر «تطوير ال�سيا�سات
-1حممد  ،قا�سم حاج  ،ا�ستثمار �أموال الزكاة ودوره يف حتقيق الفعالية االقت�صادية �ص ، 6موقع مو�سوعة االقت�صاد والتمويل
الإ�سالمي (.)www.iefpedia.com
 -2د .حمدي  ،حممد بن �صالح  ،الإنفاق اال�ستثماري (، )2مقال من�شور على موقع .www.vecoos.net :
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الزكوي ��ة» ،عبر االنتق ��ال �أو �إقران �سيا�سة التمويل اال�ستهالكي ب�سيا�س ��ة التمويل الإنتاجي  ،لما في
ذلك من �ضرورة اقت�صادية وم�صلحة ال�شرعية  ،تقومان على تحقيق غاية الزكاة المتمثلة بتحقيق
ح ّد الكفاية للفقير الم�سلم  ،وتفعيل الن�شاط الإنتاجي الم�ؤدي �إلى تحقيق النمو االقت�صادي .
الق�سم الثاني :تطوير ال�سيا�سات الزكوية :الم�ستلزمات:
لك ��ي ي�ص ��ار �إلى اعتم ��اد ال�سيا�س ��ة الزكوي ��ة المقترحة م ��ن خالل �إق ��ران �سيا�س ��ة التمويل
اال�ستهالك ��ي ب�سيا�سة التمويل الإنتاج ��ي  ،ف�إن ذلك ي�ستدعي تو ّفر م�ستلزم ��ات على �صعيد �إدارات
م�ؤ�س�سات الزكاة ،بالإ�ضافة �إلى توفر البيئة الفقهية واالقت�صادية التي ت�سمح بتطبيق هذه ال�سيا�سة
تن�صب عليه تل ��ك ال�سيا�سة  .ويتم ّث ��ل �أهم تلك
 ،وتو ّف ��ر عن�ص ��ر الإرادة �أي�ض� �اً عن ��د الفقير ال ��ذي
ّ
الم�ستلزمات بالآتي:
�أو ًال :وجود �إدارة للدرا�سات والتخطيط والتطوير:

ي�شه ��د الواقع الزكوي المعا�صر وجود م�ؤ�س�س ��ات �أو �صناديق زكوية تعنى بتلقي �أموال الزكاة
وتوزيعه ��ا على م�ستحقيها  ،مع الإ�شارة �إلى �أن تلك الم�ؤ�س�سات؛منها ما يعمل تحت �إ�شراف القطاع
العام �أو ما يعبر عنه راهناً بوزارات الأوقاف  ،ومنها ما يعمل تحت �إ�شراف القطاع الخا�ص ،وهذا
التق�سيم الثنائي ربما يكون موجوداً في �أغلب البالد العربية والإ�سالمية.
والغاية من بيان ما تق ّدم تتمثل ب�أن الدرا�سة قامت على �إعطاء الدور الرئي�س والمهم لإدارة
الم�ؤ�س�س ��ة الزكوية بتطوير ال�سيا�س ��ات الزكوية الراهنة  ،عبر �إقران �سيا�س ��ة التمويل اال�ستهالكي
ب�سيا�س ��ة التمويل الإنتاج ��ي  ،بل وحتى �إحالل ال�سيا�سة الثانية مكان ال�سيا�سة الأولى �إذا كان هناك
�إمكانية في الم�ستقبل .والمفتر�ض �أن توكل هذه المهمة �إلى �إدارة متخ�ص�صة في هذا المجال يمكن
ت�سميته ��ا ب�إدارة الدرا�سات والتخطيط والتطوير ،ير�أ�سه ��ا �شخ�ص مل ٌّم بالعلوم الإدارية المعا�صرة
بالإ�ضافة �إلى علم الفقه ب�شكل عام ،وعلم فقه الزكاة ب�شكل خا�ص  ،ويعمل تحت �إ�شرافه فريق من
الإداريي ��ن المل ّمين �أي�ض� �اً بالثقافتين ال�سابقتين مع بع�ضهما البع� ��ض  ،ويعملون جميعاً على ابتكار
ال�سيا�سات الزكوية الم�سهمة في �إدارة الم�شاكل االقت�صادية واالجتماعية التي يعاني منها م�ستحقو
الزك ��اة ؛ وي�أت ��ي في طليعتهم الفق ��راء والم�ساكين ،والتي قد تختلف بين ع�ص ��ر و�آخر � ،أو بين بيئة
و�أخرى  ،على اعتبار �أن هذه ال�سيا�سات تمثل الو�سائل والإجراءات التي تعتمدها �إدارات الم�ؤ�س�سات
الزكوية ،وت�صب بالتالي في م�صلحة م�ستحقي الزكاة  ،وبالذات الفقراء والم�ساكين.
وق ��د ن�ص ��ت الفكرة (ك) من المادة  5من قانون الزكاة ال�سوداني ال�صادر عام  2000على
�إح ��دى �صالحيات ديوان الزك ��اة المندرجة �ضمن ال�سيا�سات الزكوي ��ة  ،فبينت الآتي »:العمل على
تمليك الفقراء والم�ساكين و�سائل للك�سب ما �أمكن ذلك حتى ي�ستغنوا عن الزكاة».
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وبناءً عليه  ،ف�إنّ مبد�أ تطوير ال�سيا�سات الزكوية المعا�صرة يحتاج �إلى �إيجاد �إدارة م�ستقلة داخل
الم�ؤ�س�سات الزكوية  ،تعنى بهذه المهمة ،وت�سهم بالتالي في تحقيق �أهداف ت�شريع الزكاة في �أر�ض
الواقع ،عبر ما تقترحه تلك الإدارة من �سيا�سات زكوية ت�سهم في تحقيق تلك الأهداف.
ثاني ًا :وجود البيئة الت�شريعية الفقهية المالئمة:

ال يمك ��ن الحدي ��ث ع ��ن مبد�أ«تطوير ال�سيا�س ��ات الزكوية» الذي يق ��وم على �إق ��ران �أو ربما �إحالل
ال�سيا�س ��ات الزكوية القائمة على التمويل الإنتاجي مكان التمويل اال�ستهالكي في مرحلة الحقة �إذا
ك ��ان ذلك ممكناً ،ما ل ��م يكن ذلك ممكناً من الناحية الت�شريعية الفقهي ��ة  ،وبمعنى �آخر ال ب ّد من
معرف ��ة حك ��م الفقه الإ�سالمي ف ��ي �أي �سيا�سة زكوية معينة  ،ف�إذا كانت تل ��ك ال�سيا�سات المقترحة
متوافق ��ة م ��ع البيئة الفقهية عام ��ة  ،والزكوية خا�صة  ،فيمكن بالتالي طرحها ف ��ي البيئة الميدانية
الزكوي ��ة ،و�إال فيج ��ب الإعرا�ض عن ط ��رح �أمثال تل ��ك ال�سيا�سات التي ال تتوافق م ��ن حيث الحكم
ال�شرعي مع �أحكام الفقه الإ�سالمي .وهذا الأمر يجب مراعاته من قبل منظري ال�سيا�سات الزكوية،
خا�صة  ،وكمثال يعطى في هذا
والذي ��ن يفتر�ض فيهم الإلمام ب�أحكام الفقه عام ��ة ،و�أحكام الزكاة ّ
المج ��ال ال ب ّد م ��ن درا�سة �سيا�سة التموي ��ل الإنتاجي القائمة عل ��ى ا�ستثمار �أم ��وال الزكاة و�إعطاء
العائ ��د �إل ��ى الفقير ك�إحدى ال�صور الت ��ي تتناولها هذه الدرا�سة على �ضوء �أحك ��ام الفقه الإ�سالمي
م ��ن جهة قبولها �أو رف�ضها؛ ف� ��إن كان يقبلها فيمكن اعتبارها �آنئذ �إح ��دى ال�سيا�سات الزكوية التي
يمك ��ن تطبيقها في البيئ ��ة الزكوية الميدانية المتمثلة بطائف ��ة الم�ستحقين؛ والذين ي�ستفيدون من
ري ��ع ا�ستثمار �أموال الزكاة ،و�إن كان يرف�ضها فيجب طرحها جانب� �اً واقتراح �سيا�سات بديلة تخدم
البيئ ��ة الزكوي ��ة المعا�صرة في جميع جوانبها ؛ �إن كان على �صعيد الم�ؤ�س�سة الزكوية �أو �إن كان على
�صعيد الم�صارف الزكوية � ،أو �إن كان على �صعيد الن�شاط االقت�صادي ككل.
ثالث ًا :وجود البيئة االقت�صادية المالئمة:

لكل بيئة �سيا�ستها المالئمة لها ،هذا من حيث الإطالق ،و�إذا قام منظرو ال�سيا�سيات بابتكار
�سيا�سات ال تتالءم مع بيئتها،فهذا يعني حكماً �أن تلك ال�سيا�سة ال تتالءم مع خ�صائ�ص تلك البيئة.
وتتع ��دد �ص ��ور البيئ ��ة االقت�صادية تبعا لنوع الن�ش ��اط االقت�صادي ال�سائ ��د فيها ،فقد تكون
البيئ ��ة االقت�صادي ��ة زراعي ��ة عندم ��ا يك ��ون الن�شاط الزراع ��ي الن�ش ��اط الرئي�س فيه ��ا ،وقد تكون
�صناعي ��ة عندم ��ا يكون الن�ش ��اط ال�صناعي الن�ش ��اط الرئي�س فيها ،وقد تك ��ون تجارية عندما يكون
الن�شاط التجاري الن�شاط الرئي�س فيها ،والأمر نف�سه بالن�سبة لن�شاط القطاع الخدماتي ،وهذا �أمر
يج ��ب على منظري ال�سيا�سات الزكوية المعا�ص ��رة �أخذه بعين االعتبار خالل اقتراح �أو ابتكار تلك
ال�سيا�س ��ات ؛ فال ب ّد من اقت ��راح �سيا�سة زكوية ت�صلح للتطبيق مع نوع البيئ ��ة االقت�صادية ال�سائدة
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ف ��ي منطقة ما  ،فهن ��اك �سيا�سة زكوية زراعية ت�صلح للتطبيق في البيئ ��ة الزراعية ؛ كما هو الحال
لل�سيا�س ��ة الزكوي ��ة ال�سودانية المذكورة �آنف� �اً ،فقد يملك الفقير قطعة �أر� ��ض معينة  ،لكنه ال يملك
الم ��ال الذي ي�ؤهله ال�ستثمار تلك الأر�ض ؛ في�أت ��ي دور ال�سيا�سة الزكوية الزراعية المت�ضمنة ل�شراء
الب ��ذور وال�سماد وحاجات الن�شاط الزراعي الأخرى لهذا الفقير و�أمثاله لم�ساعدته على ا�ستثمار
�أر�ضه والعي�ش تالياً من غلتها ،الأمر الذي قد ي�سهم ب�إخراجه من نطاق الفقر.
كذلك هناك ال�سيا�سة الزكوية ال�صناعية  ،والتي ي�ستفيد منها الفقراء من �أ�صحاب الحرف
المختلف ��ة  ،فق ��د يمتلك فقير �صاحب حرفة خبرة في ن�شاط ما ؛ ك�أن يكون دهاناً �أو ح ّدداً �أو نجاراً
�أو م ��ا �شابه ذلك ،لكنه ال يملك المال ال ��ذي ي�ساعده على �شراء �أدوات ممار�سة حرفته �أو ما ي�سمى
بل ��وازم الع ّدة ،في�أت ��ي دور ال�سيا�سة الزكوية ال�صناعية المت�ضمنة ل�ش ��راء �أدوات الحرفة لأ�صحاب
الح ��رف الفق ��راء في قط ��اع ال�صناعة ،والم�ؤدي ��ة بالتالي �إل ��ى ت�سهيل ممار�سة حرفه ��م في الواقع
ال�صناع ��ي ؛ الأم ��ر الذي قد ي�ؤدي غالباً �إلى �إخراجهم من نط ��اق الفقر .وما يذكر عن ال�سيا�ستين
الزكويتي ��ن الزراعية وال�صناعية يذك ��ر عن بقية ال�سيا�سات في القطاع ��ات االقت�صادية الأخرى ،
والت ��ي تحقق ف ��ي النهاية غاية �أو هدفاً مهماً  ،يتمثل ب�أن تلك ال�سيا�س ��ات ت�سهم في �إدارة الم�شاكل
االقت�صادية واالجتماعية التي يعاني منها قطاع الفقراء والم�ساكين.
وهكذا ف�إن لكل بيئة اقت�صادية يعي�ش فيها نمط معين من الفقراء والم�ساكين نمط مع ّين من
ال�سيا�س ��ات الزكوية المالئمة لها  ،وهذا الأمر يجب مراعات ��ه من قبل منظري ال�سيا�سات الزكوية
 ،لأن ��ه يعتبر من م�ستلزم ��ات نجاحها في تحقيق �أهدافها المتمثلة بالإ�سهام في �إدارة م�شكلة الفقر
والم�شاكل الأخرى التي يكون للزكاة دور في معالجتها.
رابع ًا :ن�شر الثقافة الزكوية المالئمة:

لك ��ل �سيا�س ��ة م�ضمون ثقافي مع ّين تقوم عليه ،والأمر نف�س ��ه بالن�سبة لل�سيا�سة الزكوية ،ف�إن
لها م�ضموناً ثقافياً معيناً تقوم عليه  ،وبجب على منظري ال�سيا�سات الزكوية ن�شر م�ضمون ثقافتهم
الزكوي ��ة التي تمثل بنية ال�سيا�سة الزكوية التي يدع ��ون �إليها  ،وذلك عبر التعاون مع �إدارة الإعالم
الموجودة في الم�ؤ�س�سة الزكوية المعا�صرة.
وتق ��وم الدرا�سة على تطوير ال�سيا�سة الزكوية  ،وهذا يعني الدعوة �إلى م�ضمون ثقافي زكوي
جديد ؛ هو موجود ربما ،وله �أ�صوله ال�شرعية ،لكنه لي�س م�شهوراً في �أو�ساط المزكين راهناً ،حيث
يقت�ص ��ر �أغلبه ��م على �سيا�سة التموي ��ل اال�ستهالكي الزكوي �أو التمويل النق ��دي الزكوي ،وذلك من
خالل �إخراج زكاة �أموالهم وت�سليمها �إلى �أ�صحاب الم�صارف الزكوية دون المرور ب�إدارة الم�ؤ�س�سة
الزكوي ��ة لأ�سباب معينة؛ �إما ب�صورة نقدية ي�صار �إلى �إنف ��اق الفقير لها ب�إ�شباع حاجاته ال�ضرورية
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غالب� �اً ؛ م ��ن م�أكل وملب�س وم ��ا �شابه ذلك  ،و�إما ب�ص ��ورة عينية ؛ ك�أن ت�س ّل ��م للفقير ح�صة غذائية
ي�ستهلكه ��ا  ،وه ��ذا النمط من التمويل اال�ستهالك ��ي الزكوي له بعده ال�شرع ��ي واالقت�صادي  ،ولكن
يمك ��ن تطويره م ��ن خالل رفع �شعار «نح ��و تطوير ال�سيا�س ��ة الزكوية  :عبر �إق ��ران �سيا�سة التمويل
اال�ستهالك ��ي ب�سيا�س ��ة التمويل الإنتاج ��ي المو ّلدة للتموي ��ل اال�ستهالكي» .ويمك ��ن التعبير عن هذا
ال�شع ��ار بعبارة �أخرى «تولي ��د التمويل الإنتاجي المو ّل ��د للتمويل اال�ستهالكي عب ��ر المال الزكوي»،
وذل ��ك بهدف �إقناع طائف ��ة المزكين كي يقوموا بتوكي ��ل �إدارة الم�ؤ�س�سة الزكوي ��ة بتنفيذ ال�سيا�سة
التمويلية الإنتاجية الزكوية المقترحة.
تل ��ك هي الثقافة الزكوية المعا�صرة التي ت�سعى الدرا�س ��ة �إلى ن�شرها في �أو�ساط طائفة المزكين،
وذلك عبر �إدارة الإعالم  ،وبالتن�سيق مع �إدارة الدرا�سات والتخطيط والتطوير  ،مع الإ�شارة �إلى �أن
ه ��ذا النمط من الثقافة الزكوية يكاد يك ��ون معدوماً في و�سط كثير من المزكين  ،وربما عند بع�ض
�إدارات الم�ؤ�س�سات الزكوية.
«حب العمل» عند الفقراء:
خام�س ًا :ن�شر ثقافة ّ

هن ��اك ثقاف ��ة تن�ش ��ر الك�سل ،وهناك �أخ ��رى تن�شر العم ��ل والأمل  ،فمن الأول ��ى تلك الثقافة
الت ��ي كانت �سائدة في بع�ض حقبات تاريخية ،حي ��ث كانت تعتبر العمل �إهانة  ،و�أنه من اخت�صا�ص
الأرق ��اء والم�ستعبدين والطبقة الدنيا من الب�شر ،و�أنه ال يليق بعلية القوم �أن يعملوا((( .وربما يوجد
م ��ا ي�ساع ��د على ن�شر ثقافة «عدم حب العم ��ل» راهناً ،ويتمثل بما ي�سمى ف ��ي بع�ض الدول الأوروبية
وغيره ��ا بتعوي�ضات البطال ��ة ،حيث يتحجج القادر عل ��ى العمل بعدم وجود عم ��ل بهدف الح�صول
عل ��ى تلك التعوي�ضات  ،كذلك ربما كان لبع� ��ض �إدارات الم�ؤ�س�سات الزكوية دور بالإ�سهام في ن�شر
تل ��ك الثقاف ��ة من غير ق�صد ،من خالل عدم القيام ب�إج ��راءات البحث والتق�صي عن واقع الفقراء
القادرين على العمل ،لكنهم ال يعملون على الرغم من توفر فر�ص العمل طمعاً في ت�أمين حاجاتهم
م ��ن الم�ؤ�س�سات الزكوية� ،إذ يح�صلون منها على ما ي�سه ��م في �إ�شباع حاجاتهم دون �أن يبحثوا عن
العم ��ل م ��ع قدرتهم على ذل ��ك  .وحملة تلك الثقافة ال يجوز لهم �أن ي�ستفي ��دوا من مال الزكاة .قال
�سوي»(((.
لغني وال لذي م ّرة ّ
ر�سول اهلل« :ال تح ّل ال�صدقة ّ
�أم ��ا الثقاف ��ة الأخرى ؛ فهي تلك التي تحثّ على العمل وتدع ��و �إليه  ،وتتم ّثل بثقافة االقت�صاد
-1د .البدوي� ،إ�سماعيل ابراهيم  ،عنا�صر الإنتاج يف االقت�صاد الإ�سالمي واالقت�صاد الو�ضعي ،جمل�س الن�شر العلمي ،جامعة
الكويت 1423 ،هـ 2002 /م � ،ص 156بت�صرف.
-2رواه الإمام �أحمد (ابن حنبل � ،أحمد  ،م�سند الإمام �أحمد بن حنبل  ،ج  ، 11م�ؤ�س�سة الر�سالة  ،بريوت  ،لبنان  ،ط1420 ،2هـ
وي :ال�صحيح الأع�ضاء).
وال�س ّ
1999 /م  ،حديث رقم � ،6530ص  . 84وا ِمل ّرة  :القوة وال�شدة ّ ،
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الإ�سالم ��ي الت ��ي تعتب ��ر �أن قيمة الإن�سان ال تقا� ��س �إال بالعمل ،و�أن لي�س للإن�س ��ان �إال ما �سعى  ،و�أن
قيمة كل امرئ في المجتمع تتم ّثل بما يق ّدمه لربه ومجتمعه و�أمته((( .ولذلك ح ّثت ن�صو�ص القر�آن
الكري ��م عل ��ى العم ��ل  ،والتي منه ��ا قول ��ه تعال ��ى } :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ {((( ،وقول ��ه تعالى �أي�ضاً} :ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ{(((.
كذلك ح ّثت ن�صو�ص ال�سنة النبوية ال�شريفة على العمل ،والتي منها«َ :ما �أَ َك َل �أَ َح ٌد َط َعامًا َق ُّط
ال�سلاَ م َكانَ َي�أْ ُك ُل ِمنْ َع َم ِل َي ِده»((( ِ.
َخ ْيرًا ِمنْ �أَنْ َي ْ�أ ُك َل ِمنْ َع َم ِل َي ِد ِه َو�إِنَّ َن ِب َّي اللهَّ ِ َدا ُو َد َع َل ْي ِه َّ
ولكي تنجح ال�سيا�سة الزكوية المقترحة في هذه الدرا�سة  ،ف�إنه يجب ن�شر ثقافة «حب العمل»
عن ��د الفقراء من �أ�صحاب الحرف والمهن �أو حتى عند الذين يمكن ت�أهيلهم مهنياً بهدف دمجهم
تر�سخت تلك الثقاف ��ة بمفاهيمها التي ر ّكز عليه ��ا االقت�صاد الإ�سالمي في
ف ��ي �سوق العم ��ل .ف�إذا ّ
�أذه ��ان الفق ��راء ممن تق ّدم بيانهم  ،فعندها يمكن تمويلهم م ��ن �أموال الزكاة ل�شراء ما ي�ساعدهم
على القيام ب�أعمالهم ،وذلك من خالل ت�أمين لوازم حرفتهم �إليهم .وقد ا�ستعمل البع�ض م�صطلح»
�صرف الزكاة في مدفوعات تحويلية»للإ�شارة �إلى التمويل الزكوي لأ�صحاب الحرف خالل الحديث
ع ��ن �ص ��رف الزكاة في الدول المتخلفة اقت�صادياً  ،حيث ب ّين((( �أنه يجب على الدولة الإ�سالمية �أن
تتب ��ع �سيا�سة زيادة العر� ��ض الكلي بزيادة الإنتاج نتيجة ق ّلة االدخ ��ار ،وهذا يكون من خالل �صرف
الزكاة في مدفوعات تحويلية  ،لأن العمالة قادرة على الك�سب ،ولكن ال تجد �أداة حرفة ،ف�إذا وجهت
ح�صيل ��ة الزك ��اة في جزء منها �إلى اال�ستثم ��ار لتوفير الحرفة للعمال مع تمليكه ��م �أداة حرفة ،ف�إن
ذلك يغني ه�ؤالء المحتاجين العمر كله  ،وبالتالي ي�ؤدي �إلى ك�سر حلقة الفقر بزيادة الإنتاج وتوفير
ر�أ�س المال من خالل تدريب العمال و�إ�سكانهم ورعايتهم ال�صحية وتنميتهم الثقافية  ،الأمر الذي
�سي�ؤدي �إلى زيادة اال�ستثمار وتحقيق الرفاهية .
ويق ��ع عل ��ى عات ��ق �إدارة الدرا�س ��ات والتخطيط والتطوي ��ر بالتع ��اون م ��ع �إدارة الإعالم في
الم�ؤ�س�س ��ة الزكوي ��ة المعا�صرة ،ومع كافة المنابر الإعالمية من دعوي ��ة وغيرها للقيام بن�شر ثقافة
 -1د .البدوي � ،إ�سماعيل ابراهيم  ،عنا�صر الإنتاج يف االقت�صاد الإ�سالمي واالقت�صاد الو�ضعي  ،مرجع �سابق � ،ص .156
� -2سورة التوبة  ،الآية .105
� -3سورة امللك  ،الآية .15
-4البخاري  ،حممد بن �إ�سماعيل � ،صحيح البخاري  ،ج ، 3كتاب البيوع  ،باب ك�سب الرجل وعمله بيده ( ،)193حديث رقم ،323
دار القلم  ،بريوت  ،لبنان  ،ط 1407 ، 1هـ  1987 /م � ،ص123
-5د� .سمحان  ،ح�سني حممد  ،و�آخرون  ،املالية العامة من منظور �إ�سالمي  ،دار �صفاء للن�شر والتوزيع  ،عمان  ،الأردن  ،ط، 1
 14231هـ  2010 /م � ،ص  236بت�ص ّرف .
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«حب العمل» بين طائفة الفقراء والم�ساكين ،و�أن هناك �إمكانية لم�ساعدتهم من �أموال الزكاة حتى
يتي�س ��ر له ��م �أداء �أن�شطتهم في الحياة االقت�صادية بال�شكل الذي ي�سهم ب�إخراجهم من نطاق دائرة
الفقر ،بف�ضل تلك ال�سيا�سة الزكوية المقترحة.
�ساد�س ًا :درا�سة خ�صائ�ص «الموارد الب�شرية الفقيرة» في بيئة الدرا�سة:

لل�سيا�س ��ة الزكوية المقترحة ع� � ّدة �أهداف ،لع ّل من �أهمها �إدارة الم ��وارد الب�شرية الفقيرة،
بهدف �إخراجها من نطاق الفقر  ،وتحويلها من مورد ب�شري م�ستهلك لما يمنحه له الغير من زكاة
وغيرها �إلى مورد ب�شري منتج وم�ستهلك من عائد �إنتاجه.
وي�ستخدم م�صطلح «الموارد الب�شرية» كم�صطلح عام((( للداللة على قوة العمل في المنظمة،
والم ��وارد الب�شري ��ة �أهم عن�صر م ��ن عنا�صر الإنتاج الأخ ��رى كالأموال والتكنولوجي ��ا والت�سهيالت
الأخ ��رى  ،وهي تجعل من تلك العنا�صر ذات معنى وفائ ��دة للمنظمة ،وتعتبر �أكثرها فعالية وت�أثيراً
على تحقيق �أهداف العمل � .أما الموارد الب�شرية الفقيرة فالمراد بها تلك الفئة من الب�شر القادرة
على العمل والباحثة عنه ،لكنها ال تجده� ،أو تلك الفئة التي تعمل  ،لكن �أجرة العمل ال تكفي لإ�شباع
حاجاتها االقت�صادية؛ �أي �إن دخلها ال يو�صلها �إلى مرحلة ح ّد الكفاية بالتعبير االقت�صادي.
والمطل ��وب من �إدارة الم�ؤ�س�سة الزكوي ��ة المعا�صرة لإنجاح ال�سيا�س ��ة الزكوية المقترحة �أن
تق ��وم بدرا�سة الموارد الب�شرية الفقي ��رة في بيئتها عبر �إطالق م�شروع «الخريطة الرقمية للفقراء»
وذلك من خالل تكليف �إدارة البحث االجتماعي للقيام بهذه المهمة ،بهدف تكوين قاعدة معلومات
�أو بيانات((( عنهم من جهة �أعدادهم و�أنواع مهنهم وحرفهم وم�ؤهالتهم العلمية والمهارات المتاحة
عنده ��م � ،إ�ضافة �إلى المعلومات المتعلق ��ة بالجن�س وال�سنّ والحالة الأ�سرية والتعليمية وغيرها من
المعلومات التي ت�شكل قاعدة بيانات �شاملة للموارد الب�شرية الفقيرة في بيئة الم�ؤ�س�سة الزكوية.
وبع ��د تكوي ��ن قاعدة البيانات من قب ��ل �إدارة البحث االجتماعي تحال �إل ��ى �إدارة الدرا�سات
والتخطيط و التطوير كي تقوم تالياً بو�ضع خطة تت�ضمن تحديد االحتياجات المطلوبة((( لأ�صحاب
 -1د .ال�صحاف ،حبيب  ،معجم �إدارة املوارد الب�شرية و�ش�ؤون العاملني  ،مكتبة لبنان نا�شرون  ،ط� ، 1997 ، 1ص .1
-2ينظر للمقارنة  :د .حمود  ،خ�ضري  ،كاظم و�آخر � ،إدارة املوارد الب�شرية  ،دار امل�سرية  ،عمان  ،الأردن  ،ط  1427 ، 1هـ 2007 /
م� ،ص  39بت�صرف .
كذلك ينظر خرب �إطالق م�شروع اخلرائط الرقمية للفقراء يف م�صر  ،والذي قامت به «م�ؤ�س�سة م�صر اخلري» لدرا�سة �أو�ضاع الأ�سر
الفقرية يف  1030 :قرية يف  8حمافظات ب�صعيد م�صر  .وقالت امل�ؤ�س�سة «�إن نظام معلومات م�صر اخلري حل�صر الأ�سر يف القرى
الأكرث فقراً يقوم بربط بيانات و�إح�صائيات احلالة االقت�صادية واالجتماعية للأ�سر التي تعي�ش يف املوقع اجلغرايف للأ�سرة على
خريطة رقمية جتمع كافة املعلومات الرئي�سية عن القرية مثل «الأعمار واحلالة االجتماعية والوظيفة والنوع والتعليم وال�سن والدخل
وم�شكالت القرية وغريها « .وبد�أ العمل به يف  ، 2011/6/28وميتد تنفيذه من � 6إىل � 9شهور .ينظر .www.almorakeb.com :
 -3ينظر للمقارنة:الفياليل ،م�صطفى،جمتمع العمل،مركز درا�سات الوحدة العربية،بريوت,لبنان ط  2006 ، 1م � ،ص551وما
بعدها ،حيث حتدث عن الربط بني العمل و التمكني.
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كل مهن ��ة من خالل ت�أمين الدعم المالي الزك ��وي ل�شراء م�ستلزمات ممار�سة كل حرفة �أو مهنة في
�أر�ض الواقع ،وعندها تتمكن((( الموارد الب�شرية الفقيرة الموجودة في بيئة الم�ؤ�س�سة الزكوية من
تحوي ��ل قدراته ��ا ومهاراتها المرتبطة بالعمل �إلى مهنة �أو حرفة تمار�س في �أر�ض الواقع بف�ضل تلك
ال�سيا�سي ��ة الزكوي ��ة المقترح ��ة ،التي مكنت الفقير القادر على العمل �إل ��ى تحويله �إلى عامل منتج
بف�ضل ت�أمين �أدوات الحرفة له ،و�إخراجه بالتالي من نطاق الفقر.
وهن ��اك نقطة ت�ستدعي التوقف عنده ��ا و تتمثل بوجود موارد ب�شرية فقيرة ال تمتلك حرفة �أو
مهن ��ة� ،إنم ��ا يمكن ت�أهيلها من خالل �إقام ��ة دورات ت�أهيلية ،يتم ت�أمين الدع ��م المالي لها من مال
الزك ��اة ،ث ��م بعد ذلك تخرج �إلى �س ��وق العمل بعد تزويدها ب� ��أدوات �أو م�ستلزمات ممار�سة الحرفة
التي تعلمتها من مال الزكاة.
�سابع ًا�:إعداد درا�سات الجدوى للم�شاريع المقترحة:

بع ��د القيام بدرا�س ��ة �إح�صائية لواقع الموارد الب�شرية الفقيرة في بيئ ��ة الم�ؤ�س�سة الزكوية ،
ي�أتي دور �إدارة الدرا�سات و التخطيط و التطوير التي قامت �سابقاً بدرا�سة البيئة االقت�صادية لبيئة
الفقراء بهدف اقتراح الم�شاريع االقت�صادية التي يمكن ت�شييدها في تلك البيئة �أو التي يمكن تمويل
الفقراء فيها من �أموال الزكاة ،لكونها ت�صلح للتنفيذ في بيئتهم االقت�صادية.
وبع ��د تجميع قاع ��دة البيان ��ات المرتبطة بالم ��وارد الب�شرية الفقي ��رة والبيان ��ات المرتبطة
بالعوامل االقت�صادية المتاحة في تلك البيئة ،ي�صار �إلى درا�سة عن�صر التخ�صي�ص الأمثل للموارد
المالي ��ة الزكوية في الم�شاريع االقت�صادية المت ��اح تنفيذها في تلك البيئة ،وذلك من خالل القيام
بدرا�س ��ات الجدوى االقت�صادية لكل م�شروع مقترح((( للتحقق مم ��ا �إذا كانت الفر�صة اال�ستثمارية
م�شجع ��ة �أو غير م�شجعة ،وبالتالي معرفة عائده االجتماعي واالقت�صادي والمالي  ،ف�إن كانت نتائج
تل ��ك الدرا�س ��ات �إيجابية ،ف�إنه ي�صار �إلى تنفي ��ذ تلك الم�شاريع من الأم ��وال الزكوية� :سواءً كانت
فرد بعينه؛ ك�أن يمل ��ك �آلة �إنتاج ّية معينة تد ّر ل ��ه دخال ً ي�سهم في
م�شاري ��ع فردي ��ة تنفذ م ��ن خالل ٍ
�إخراج ��ه م ��ن نطاق الفقر� ،أو كان ��ت م�شاريع جماع ّية تتم من خالل �إن�ش ��اء م�صنع �أو مزرعة �أبقار
�أو مزرع ��ة دجاج تم ّلك للفقراء في تل ��ك المنطقة �أو تظ ّل ملكيتها للم�ؤ�س�س ��ة الزكو ّية وت�شرف على
دوري ،الأمر ال ّذي
�إدارتها ،لكنها توزع عائد اال�ستثمار على فقراء ب�أعيانهم في تلك المنطقة ب�شكل ّ
-1ينظر للمقارنة :جودي ،ريت�شارد،تخطيط القوى العاملة يف االقت�صاد املبني على املعرفة ،بحث من�شور �ضمن كتاب:تنمية املوارد
الب�شرية يف اقت�صاد مبني على املعرفة،مركز الإمارات للدرا�سات و البحوث الإ�سرتاتيجية  ،ط 2004 ،1م� ،ص 174وما بعدها.
-2الفوزان � ،صالح بن حممد  ،ا�ستثمار �أموال الزكاة وما يف حكمها من الأموال الواجبة حقاً هلل تعاىل  ،دار كنوز �إ�شبيليا  ،الريا�ض،
ال�سعودية  ،ط 1426 ، 1هـ 2005 /م � ،ص .165
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ي�سهم ب�إخراجهم غالباً من نطاق دائرة الفقر.
وكمث ��ال يعط ��ى عن م ��دى اهتمام م�ؤ�س�س ��ات الزكاة بدرا�س ��ات الجدوى للم�شاري ��ع الممولة
م ��ن الزكاة يذكر �أح ��د الباحثين ال�سودانيين((( �أن ديوان الزكاة في ال�س ��ودان �أوجد م�شروع الأ�سر
المنتج ��ة الذي يهدف �إلى منح الأ�سرة الفقيرة و�سيلة �إنتاج تمكنها من خالل ا�ستغاللها من تغطية
احتياجاتها ،والخروج بالتالي من دائرة الفقر م�ستقبالً ،ويتم تمويله من �أموال الزكاة .وي�شير بعد
ذلك �إلى ال�صعوبات التي واجهت تنفيذ الم�شروع ؛ والتي منها عدم �إجراء درا�سة الجدوى للم�شاريع
قبل الموافقة عليها ،وهذا ب�سبب انت�شار م�ستحقي دعم الزكاة على كل الأرا�ضي ال�سودانية الممتدة
بمدنه ��ا وقراه ��ا ،وذل ��ك لعدم وج ��ود الأ�شخا� ��ص الم�ؤهلين لإجراء تل ��ك الدرا�سات ف ��ي المناطق
الريفية ،وعند ذلك قد يعطى ال�شخ�ص و�سيلة �إنتاج ال يعرف طريقة ت�شغيلها ،وال يد ّرب على ذلك،
في�ضطر �إلى بيعها  ،مما يعني ف�شل الم�شروع  .ذلك لأن ديوان الزكاة يمنح و�سيلة الإنتاج بناءً على
احتياجات المنطقة ولي�س على �إمكانيات �أو قدرات الأ�سرة المهنية.
ثامن ًا:اعتماد التخطيط اال�ستراتيجي والتنفيذ والتقييم:

يج ��ب عل ��ى �إدارة الم�ؤ�س�س ��ة الزكوية المعا�ص ��رة اعتماد التخطي ��ط اال�ستراتيج ��ي في �أداء
وظيفته ��ا االجتماعي ��ة ،وهي في هذا المجال يجب عليها اعتم ��اد ال�سيا�سات المتالئمة مع خططها
اال�ستراتيجية المو�ضوعة وال�ساعية �إلى تحقيق هدف ا�ستراتيجي في البيئة التي تعمل فيها.
وللو�ص ��ول �إل ��ى تخطيط ا�ستراتيجي ناجح م ��ن قبل �إدارة الم�ؤ�س�سة الزكوي ��ة المعا�صرة ف�إنه يجب
(((
عليها مراعاة الخطوات الآتية :
�صياغ ��ة ر�سالتها :وتحدد الر�سالة ع ��ادة بالغر�ض الذي �أن�ش�أت الم�ؤ�س�س ��ة من �أجله ؛ ويتمثل
ذلك حكماً بالدرجة الأولى بتحقيق التكافل االجتماعي بين الأغنياء و�أ�صحاب الم�صارف الثمانية
ف ��ي �آية م�صارف الزكاة ،من خالل حث الطائفة الأول ��ى على �إخراج زكاة مالها ،وتوكيل الم�ؤ�س�سة
الزكوي ��ة ب�إنفاقها على الم�ستحقين للزكاة ،الأمر الذي ي�سهم في تحقيق مق�صود الزكاة بتخلي�ص
المجتمع الإ�سالمي من عدة م�شاكل� ،أعظمها م�شكلة الفقر.
�صياغ ��ة الهدف اال�ستراتيجي :يع ّرف الهدف اال�ستراتيجي في م�ؤ�س�سة الزكاة عادة بالنتائج
التي تريد �أن ت�صل �إليها الإدارة بعد ع ّدة �سنوات  .وعندما تتحقق هذه النتائج  ،تكون تلك الم�ؤ�س�سة
-1د .حليلح  ،الطيب  ،دور م�شروع الأ�سر املنتجة يف مكافحة الفقر  ،درا�سة تطبيقية على معتمديه غرب كردفان  ،ال�سودان � ،ص3
وما بعدها نقالً عن موقع .www.kantakji.com:
-2ينظر للمقارنة :د .القطامني � ،أحمد  ،الإدارة اال�سرتاتيجية  ،دار جمدالوي للن�شر والتوزيع  ،عمان  ،الأردن  ،ط  1422 ، 1هـ
 2002 /م� ،ص  91وما بعدها.
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ق ��د و�صل ��ت �إلى تحقيق هدفه ��ا اال�ستراتيجي ،وكمثال يعط ��ى في هذا المجال ،لنفتر� ��ض �أن �إدارة
الم�ؤ�س�س ��ة الزكوي ��ة قد قررت �أنها �ستعال ��ج م�شكلة الفقر في مجتمعها ،و�أنه ��ا خالل خم�س �سنوات
قادمة �ستعالج  %50من تلك الم�شكلة عبر اعتمادها على �سيا�سة التمويل الإنتاجي من مال الزكاة،
وبمرور كل �سنة فالمطلوب منها �أن تحقق جزءاً من الهدف اال�ستراتيجي المو�ضوع.
و�ضع الخطة اال�ستراتيجي لتحقيق الهدف اال�ستراتيجي:

تع ��رف الخطة اال�ستراتيجية ب�أنها الخطة ال�شاملة التي تح ّدد كيفية �إنجاز �أهداف الم�ؤ�س�سة
ور�سالته ��ا ،وفيما ل ��ه عالقة ب�إدارة الم�ؤ�س�سة الزكوية ؛ ف�إن عليه ��ا اعتماد خطة �إ�ستراتيجية ت�سهم
بتحقي ��ق هدفها ور�سالتها من خ�ل�ال تـ�أمين الموارد المالية الزكوي ��ة  ،بالإ�ضافة �إلى موارد ب�شرية
يحتاجها تنفيذ تلك الخطة،على �أن يكون ذلك خالل م ّدة زمنية ،مح ّددة.
و�ضع ال�سيا�سات المالئمة للخطة اال�ستراتيجية:

بع ��د االنتهاء من و�ضع الخطة اال�ستراتيجية من قب ��ل �إدارة م�ؤ�س�سة الزكاة ،فالمطلوب منها
في هذه الحالة �أن ت�ضع مجموعة من ال�سيا�سات الزكوية المالئمة لتلك الخطة ،والتي تخدم تحقيق
هدفها،ذل ��ك لأن ال�سيا�سات هي عب ��ارة عن مجموعة القرارات التي ت�سعى �إلى ت�سهيل عملية تنفيذ
الخط ��ط اال�ستراتيجية .وتق ��وم الدرا�سة على اعتم ��اد �سيا�سة التمويل الإنتاجي م ��ن �أموال الزكاة
ل�صالح الفقراء ،والتي لها ع ّدة �صور �سي�صار �إلى تو�ضيحها الحقاً.
تطوير ال�سيا�سات الخادمة للخطة و الهدف:

ق ��د تلج� ��أ �إدارة الم�ؤ�س�س ��ة الزكوية �إل ��ى اعتماد نم ��ط �سيا�سي زكوي معي ��ن لإنجاح خطتها
اال�ستراتيجي ��ة المو�ضوع ��ة ،لكنها خالل التنفيذ ق ��د ت�ضطر �إلى تطوير ال�سيا�س ��ة المعتمدة �أو �إلى
تعديله ��ا ،لأنها قد تجد مب ��ررات تدفعها �إلى اتخاذ القرار ب�ش�أن تطوي ��ر ال�سيا�سة المعتمدة  .ولقد
جاءت هذه الدرا�سة ب�إقران �سيا�سة التمويل اال�ستهالكي ب�سيا�سة التمويل الإنتاجي ،نظراً لأن الثانية
�أق ��در على تحقيق الهدف اال�ستراتيجي للم�ؤ�س�سة الزكوية المعا�صرة من الأولى  ،وربما وجد راهناً
�أي�ضاً �أو في الم�ستقبل نمط من ال�سيا�سات الزكوية يجب اعتماده من قبل الم�ؤ�س�سات الزكوية ،لأنه
يتالءم مع الهدف اال�ستراتيجي المو�ضوع من قبلها.
بعد اعتماد التخطي ��ط اال�ستراتيجي ت�أتي مرحلة التنفيذ للخطط اال�ستراتيجية المو�ضوعة  ،وهذا
يعن ��ي حكم� �اً ب�أنه يجب مراقبة عملي ��ة التنفيذ من قب ��ل �إدارة الرقابة في الم�ؤ�س�س ��ة الزكوية حتى
ال يح�ص ��ل انحراف عن م�سار الخط ��ة المو�ضوعة ،و�إن ح�صل انحراف ف�إن ��ه ي�صار �إلى ت�صحيحه
بال�شكل الذي يخدم م�سار الهدف اال�ستراتيجي المو�ضوع.
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بع ��د التخطي ��ط اال�ستراتيجي الذي اعتم ��د على و�ضع �سيا�س ��ات زكوية معين ��ة لبلوغ الهدف
اال�ستراتيج ��ي ،وبع ��د و�ضع الخطة مو�ضع التنفي ��ذ في �أر�ض الواقع ي�أت ��ي دور التقييم لمعرفة مدى
تحق ��ق اله ��دف المو�ضوع من خالل اعتماد تل ��ك ال�سيا�سات المو�ضوعة ،وكم ه ��ي ن�سبة تحققه في
�أر�ض الواق ��ع :هل تحقق بن�سبة � %80أو %90مثالً؟.ذلك لأن الذي يثبت نجاح ال�سيا�سات المقترحة
�أ ّياً كان نوعها هو مدى نجاح تطبيقها في البيئة المراد تنفيذ تلك ال�سيا�سات فيها.
ويمكن اال�ستئنا�س ببرنامج التقييم((( الذي اعتمدته م�ؤ�س�سة ال�شرق الأدنى في الأردن حيث
ن ّفذت برنامجاً جاء تحت عنوان «�صناديق االئتمان المحلي لدعم �أن�شطة الفقراء» وذلك من خالل
تقدي ��م قرو�ض للفقراء بهدف توليد الدخل ،وقد تم تنفيذ ذلك البرنامج من خالل جمعيتين هما:
جمعي ��ة الذنيب ��ة للتنمية االجتماعية في �شم ��ال الأردن ،وجمعية بئر خ ��داد للتنمية االجتماعية في
جن ��وب الأردن .وق ��د ن ّفذ بين �شهر ني�سان من عام 1992و�شهر �أي ��ار من عام ،1993وقام �أ�صحاب
الم�شاري ��ع با�ستعم ��ال القرو�ض في تجارة الألب�سة وتربية الأغنام والأبق ��ار والنحل .و�أثبتت النتائج
نج ��اح معظمها بعد تقييم تلك التجربة ميدانياً من خ�ل�ال فريق من المتخ�ص�صين ،وتحقق هدف
تلك الم�شاريع والمتمثل بم�ساعدة الفقراء على تح�سين معي�شتهم.
وربم ��ا وجدت �صعوبات تح ��ول دون التقييم الأمر الذي ي�ؤدي �إلى ع ��دم �إمكانية معرفة نتائج
تطبيق ال�سيا�سات التمويلية الإنتاجية الزكوية ،وذلك كما هو الحال في ديوان الزكاة ال�سوداني(((،
حي ��ث توج ��د �إدارات الجباية وال�صرف بفروعهما المختلفة ،ولك ��ن ال توجد �إدارة لتقييم الم�شاريع
الإنتاجي ��ة الزكوية المنفذة .ولعل هذا يرجع �إلى حداثة تجربة «�إعطاء الفقير و�سيلة �إنتاج» ،لذلك
يخ�ش ��ى ديوان الزكاة من ت�ضخم ال�ص ��رف الإداري على ح�ساب الم�ستحقي ��ن الذين جاءت الزكاة
لإغنائهم ،ولأن �إن�شاء �إدارة لدرا�سة الجدوى وتقييم تطبيقها في �أر�ض الواقع يتطلب توظيف موارد
ب�شري ��ة م�ؤهل ��ة  ،وهو ما يعن ��ي �إعطاءهم �أجوراً عالي ��ة ،الأمر الذي ي�ؤدي �إل ��ى ا�ستغراق جزء كبير
م ��ن �أم ��وال الزكاة في بند العاملين عليه ��ا  ،وهو ما يتنافى مع مبد�أ االقت�ص ��اد في نفقات الجباية
وال�صرف من المال الزكوي.
تل ��ك هي �أه ��م م�ستلزمات نجاح �سيا�س ��ة التمويل الإنتاجي من مال الزك ��اة ،والتي ت�سهم في
تحقي ��ق مق�صود �آي ��ة م�صارف الزكاة ؛ خ�صو�صاً ما له عالقة ببند الفقراء والم�ساكين على اعتبار
�أنهم ��ا يتقدمان على غيرهما من حيث الأهمي ��ة بالن�سبة لم�صارف الزكاة ،وكذلك لبدء اهلل تعالى
الآية (م�صارف الزكاة) بهما.
-1القرم ،جمدي  ،و�آخر ،تقييم برنامج �صناديق االئتمان املحلية لدعم �أن�شطة توليد الدخل  ،م�ؤ�س�سة ال�شرق الأدنى  ،عمان ،
الأردن � ، 1994 ،ص  10وما بعدها.
 -2د .حليلح  ،الطيب  ،دور م�شروع الأ�سر املنتجة يف مكافحة الفقر  ،مرجع �سابق � ،ص.7
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الق�سم الثالث:تطوير ال�سيا�سات الزكوية :خارطة الطريق:
غاي ��ة الدرا�سة من ط ��رح فكرة تطوير ال�سيا�سة الزكوية تتمثل بتولي ��د المال اال�ستهالكي من المال
الإنتاج ��ي الزكوي  ،لذلك فهي تدع ��و �إلى تطبيق هذا ال�شعار  :توليد الم ��ال اال�ستهالكي من المال
الإنتاج ��ي الزكوي (كما ذكر �سابقاً)  ،والذي يق ��وم � :إما على تمليك الفقير لآلة �إنتاجية من �أموال
الزك ��اة ليعي�ش م ��ن عائدها،و�إما على ا�ستثمار �أم ��وال الزكاة ثم توزيع العائ ��د منها على الفقراء
والم�ساكي ��ن ليكون ماالً ا�ستهالكياً ي�شبع حاجاتهم اال�ستهالكية ،ويحق ��ق لهم بالتالي ح ّد الكفاية،
ويخرجه ��م م ��ن نطاق الفقر �إلى نط ��اق الغنى ربما  .ولتحقي ��ق هذا ال�شعار من قب ��ل �أغلب �إدارات
الم�ؤ�س�سات الزكوية الراهنة التي لم تطبقه حتى تاريخه ؛ وهي كثيرة  ،ال ب ّد من و�ضع خارطة طريق
تت�ضم ��ن بيان الو�سائل الإنتاجية الممولة من �أموال الزكاة  ،والتي يمكن اعتبارها بمنزلة ال�سيا�سة
المقترحة على �إدارات الم�ؤ�س�سات المذكورة �سابقاً كي تقوم بتنفيذها.
ولك ��ن قبل بيان خارطة الطريق هذه ال ب ّد من تو�ضي ��ح �أ�صناف الفقراء حرفياً �أو مهنياً حتى يكون
هن ��اك تالزم بين نم ��ط ال�سيا�سة المقترحة وم�ؤهالته ��م الفنية �إن وج ��دت ،و�إلاّ ف�سنقترح �سيا�سة
�أخرى تنعك�س �إيجاباً عليهم  .وكما ذكرت �سابقاً  ،ف�إن لكل بيئة �سيا�ستها التي تالئمها ،وما �أقترحه
من �سيا�سات تتالءم مع �أو�ضاع الفقراء �أعتبره بمنزلة خطوط عري�ضة يمكن اال�ستئنا�س بها.
�أما �أ�صناف الفقراء ؛ فيمكن ت�صنيفهم على ال�شكل الآتي:
فقير قادر على العمل.
فقير عاجز عن العمل.
فقير عامل ،لكن دخله ال يكفيه.
فقير مالك عاجز عن ا�ستثمار ما يملك.
و�سي�صار فيما يلي �إلى بيان �آلية ممار�سة �سيا�سة التمويل الإنتاجي مع �أ�صناف الفقراء ،مع الإ�شارة
�إلى �أن الن�شاط الإنتاجي يت�ضمن �إنتاج �سلعة �أو �إنتاج خدمة.
�أو ًال� :آليات ممار�سة التمويل الإنتاجي مع الفقير القادر على العمل:

من جملة �أ�صناف الفقراء وجود الفقير القادر على العمل؛ وهو بدوره ينق�سم �إلى ق�سمين:

الفرع الأول :الفقير القادر على العمل غير الم� ّؤهل فني ًا:

يج ��ب على ال�سيا�س ��ة الزكوية المقترح ��ة االهتمام بالفقير الق ��ادر على العمل غي ��ر الم�ؤهل فنياً،
عب ��ر ت�أهيل ��ه من خالل تعليمه حرف ��ة �أو مهنة،ب�إ�شراكه في دورات ت�أهيلي ��ة تق ّدمها مراكز الت�أهيل
والتدريب .ويتم دفع نفقات تلك العملية من �أموال الزكاة .
و�إذا ك ��ان هدف الزكاة تحقيق ح ّد الكفاي ��ة للفقير والم�سكين  ،وبما �أن الدرا�سة تقوم على اعتماد
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�أ�سلوب التمويل الإنتاجي من �أموال الزكاة من خالل تمليك الفقير لآلة �إنتاجية يعي�ش من عائدها،
وحي ��ث �إن ��ه قد يوجد فقير ال يمتلك الخب ��رة الفنية لإدارة الو�سيلة الإنتاجي ��ة المملكة له من �أموال
الزك ��اة  ،ف� ��إن الأمر ي�ستدعي بع ��د ذلك كله ت�أهيل ه ��ذا الفقير من خالل توفي ��ر الكفاية الفنية �أو
المهني ��ة من �أموال الزكاة  ،الأم ��ر الذي ي�ؤدي �إلى ت�أهيل الموارد الب�شري ��ة الفقيرة بال�شكل الأمثل
لإدارة الو�سيلة الإنتاجية الزكوية �أي�ضاً بال�شكل الأمثل ،وينعك�س بالتالي �إيجاباً عليهم وعلى الن�شاط
االقت�صادي ب�شكل عام(((.
ويتح ��دث �أحد الباحثين خالل درا�سة م�س�ألة «الت�أهيل الإنتاج ��ي للفقراء والم�ساكين «من الناحية
الفقهي ��ة فيقول :تقيم بع� ��ض الم�ؤ�س�سات الزكوية ف ��ي العالم الإ�سالمي ك�صن ��دوق الزكاة الأردني
م�شاري ��ع لت�أهي ��ل الفقراء وتعليمه ��م بع�ض الح ��رف والمهن ؛ كم�ش ��روع تعليم الخياط ��ة والحياكة
والتطري ��ز وم�شروع تعليم الطباعة وغير ذلك مما يحقق للفقي ��ر القدرة على العمل في تلك المهن
والح ��رف ،بحي ��ث يكت�سب عي�ش ��ه ورزقه بنف�سه ،فهل يج ��وز الإنفاق على ه ��ذه الم�شاريع من �أموال
الزكاة ؟
�إذا قلن ��ا با�شت ��راط التمليك الفردي ف ��ي �صرف الزكاة فال يجوز �إنفاق الزك ��اة في تلك الم�شاريع،
رجحنا عدم ا�شتراط هذا ال�شرط ،فيجوز �صرفها في �إقامة تلك الم�شاريع  .وي�ضيف قائالً
ولكنن ��ا ّ
بعد ذلك :ف�إذا جاز �إعطاء �صاحب الحرفة ر�أ�س مال لي�شتري به �أدوات الحرفة والتاجر ر�أ�س مال
ليتج ��ر به جاز تعليم الفقير حرف ��ة من الزكاة ،كما يجوز �إن�شاء م�شروع لتعليم الفقراء الحرف من
�أموال الزكاة  ،لكن �ضمن ال�شروط التالية:
�أن تتحق ��ق الم�صلح ��ة للم�ستحقين من ذلك الم�ش ��روع  ،فال تقدم عليه الم�ؤ�س�س ��ة الزكوية �إال بعد
درا�سة م�ستفي�ضة لجدوى هذا الم�شروع ،وهل الأنفع للم�ستحقين �إن�شاء الم�شروع� ،أو تعليم الفقراء
في م�شاريع غير مملوكة لم�ؤ�س�سة الزكاة.
�أن يكون م�شروع الت�أهيل الإنتاجي مملوكاً لم�ؤ�س�سة الزكاة .
�أن ال ينتف ��ع بذل ��ك الم�شروع غير الفق ��راء والم�ساكين .و�إذا انتفع به الغن ��ي دفع �أجرة ت�صرف في
م�صلحة ذلك الم�شروع.
�أن تتخ ��ذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل بقاء هذا الم�شروع في ملكية الم�ؤ�س�سة الزكوية التي
�أن�ش�أته (((.
-1د .م�شهور ،نعمت عبد اللطيف ،الزكاة  :الأ�س�س ال�شرعية والدور الإمنائي والتوزيعي  ،املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي(الواليات
املتحدة الأمريكية) ،امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�شر والتوزيع ،بريوت ،لبنان  ،ط 1413 ،1هـ 1993 /م � ،ص.390
-2د� .شبري ،حممد عثمان ،التمليك وامل�صلحة فيه ونتائجه  ،بحث من�شور يف� :أبحاث و�أعمال الندوة الثالثة لق�ضايا الزكاة
املعا�صرة ،بيت الزكاة الكويتي 1413 ،هـ  1992/م� ،ص .244 ، 243
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�إذن يج ��وز ت�أهي ��ل الفقي ��ر فنياً من �أم ��وال الزكاة حتى تتو ّفر عن ��ده الكفاية الب�شري ��ة الم�ؤدية �إلى
تحقيق الكفاية الإنتاجية من خالل ا�ستغالل �أو ا�ستثمار الآلة الإنتاجية المملكة له من �أموال الزكاة
بال�شكل الأمثل  ،وهذا ي�ؤ ّدي في النهاية غالباً �إلى تحقيق ح ّد الكفاية له.
وعلى افترا�ض �أنه كانت هناك �صعوبات حالت دون ت�أهيل الفقير فنياً �أو �إنتاجياً ؛ربما ب�سبب تق ّدم
عم ��ره  ،فهناك �إمكانية لت�أهيله بممار�سة العمل التج ��اري الب�سيط والحرف والمهن الب�سيطة ،ك�أن
ت�شت ��رى ل ��ه من �أموال الزكاة عربة مع �إعطائه مبلغاً من المال كي يتاجر به �ضمن ما يمكن �إدراجه
راهناً في التجارات الب�سيطة �أو ا�ستعماله في ممار�سة المهن والحرف الب�سيطة ؛ وهذا يدرج �ضمن
تعزيز ثقافة «البائع الج ّوال» المدعوم من �أموال الزكاة ؛ والذي من �صوره البائع الذي يبيع الخ�ضار
المك�سرات (الف�ستق العبيد ،الف�ستق الحلبي ،البذر  ،الكاجو،
والفواك ��ه � ،أو الذي يبيع ال�سكاك ��ر �أو ّ
ال ��ذرة� ، )....،أو ال ��ذي يبيع عراني�س ال ّذرة الم�سلوقة �أو الم�شوي ��ة �أو التّرم�س في موا�سم معينة� ،أو
الذي يبيع الكعك �أو القهوة  .وهذا كله يتم عبر العربة الممنوحة له من �أموال الزكاة بالإ�ضافة �إلى
المبلغ المالي الزكوي الذي ي�ستعمله في ت�أمين ب�ضاعته.
الفرع الثاني:الفقير القادر الم� ّؤهل ف ّن ّي ًا:

ويتمث ��ل بالفقير القادر على العمل والم� ّؤهل فنياً ،لكونه يمتلك مق ّومات ممار�سة الحرفة �أو المهنة،
لكن ��ه ال يمتل ��ك الأم ��وال التي ت�ساعده عل ��ى ممار�ستها  ،في�ص ��ار �إلى تمليكه من �أم ��وال الزكاة كي
ي�شت ��ري م ��ا يحتاج من �أدوات الحرفة م ��ع ا�ستئجار مح ّل له لم ّدة مح ّددة ،ث ��م يو�ضع تحت الرقابة
خ�ل�ال تل ��ك الفترة الزمنية .وهذا النوع م ��ن التمويل الزكوي يمكن تطبيق ��ه على �أ�صحاب الحرف
المرتبط ��ة ب�صيان ��ة ال�سي ��ارات (الميكانيك ،والح ��دادة وال ّد ّهان والكهرب ��اء ،)...وتلك المرتبطة
ب�صيانة المنازل  ،كذلك يمكن تطبيقه على �أ�صحاب المهن الح ّرة ،فقد يتخ ّرج طبيب �أ�سنان فقير
ك ��ان مكفوالً من جه ��ة خيرية� ،أو طبيب �أ�شعة �أو مهند�س  ،...وحال ��ة الفقر تالزم كل واحد منهم،
فيج ��وز تملي ��ك كل واحد منهم تل ��ك المع ّدات الت ��ي ت�ساعدهم على ممار�سة مهنه ��م .كذلك يمكن
تطبيق ��ه على فقراء الريف م ��ن خالل تمليكهم بقرة حلوب يعي�شون منه ��ا ؛ من خالل ت�أمين بع�ض
طعامه ��م منها وبيع البع� ��ض الآخر ،والأمر نف�سه بالن�سبة لتمليكهم لخاليا النحل� ،أو لجرار زراعي
�أو لآلة ح�صاد �أو لحافلة ر ّكاب �أو لعربة تجميع الحليب ونقلها �إلى المدن .
ثان ّي ًا� :آليات ممار�سة التمويل الإنتاجي مع الفقير العاجز عن العمل:

هن ��اك طائف ��ة من الفق ��راء عاجزة عن العمل ؛ �إما ب�سب ��ب الإعاقة ،و�إما ب�سب ��ب ال�شيخوخة  ،و�إما
ب�سبب الأمرا�ض الدائمة .وال�س�ؤال الذي يفر�ض نف�سه في هذا المجال يتمثل بالآتي:
كيف تتعامل ال�سيا�سة الزكوية المرتكزة على �أ�سلوب التمويل الإنتاجي مع �أمثال ه�ؤالء؟
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هن ��اك ع ّدة �آليات يمكن لل�سيا�س ��ة الزكوية �أن ت�أخذها بعين االعتبار وتخدم بالتالي هذه ال�شريحة
م ��ن الفقراء،كما �أنها تخدم ال�شرائح الأخرى من الفقراء ،لك ��ن الباحث �سي�سعى �إلى توظيف تلك
الآليات في م�صلحة �شريحة الفقراء العاجزة عن العمل �أكثر من غيرها .
وتتمثل �أهم تلك الو�سائل بالآتي:
الآلية الأولى � :إن�شاء م�شاريع ا�ستثمارية عبر م�ؤ�س�سات الزكاة:

يطل ��ب من �إدارة الدرا�سات والتخطي ��ط والتطوير في م�ؤ�س�سات الزكاة القي ��ام ب�إح�صاء الم�شاريع
اال�ستثماري ��ة المحتمل تنفيذها ف ��ي منطقة معينة �أو في مدينة معينة تعان ��ي من م�شكلة الفقر ،ثم
يقوم ��ون بعد ذل ��ك ب�إعداد درا�سات الج ��دوى االقت�صادية لتل ��ك الم�شاريع  ،وي�صل ��ون بالتالي �إلى
تف�ضيل الم�شروع الذي يح ّقق �أق�صى عائد ممكن وي�سهم في �إ�شباع الحاجات االقت�صادية ال�ضرورية
بداية لأهالي تلك المنطقة و�إال الحاجات التي تليها ؛ وهي الحاجية والكمالية  ،وهذا يعني �ضرورة
مراع ��اة �أولويات اال�ستثمار التي يتح ّدث عنها الفكر االقت�صادي الإ�سالمي .ف�إذا كانت تلك البيئة
زراعي ��ة �أو ريفية  ،فهن ��اك ع ّدة م�شاريع تتالءم معها ؛ منها م�ش ��روع مزرعة �أبقار وم�شروع مزرعة
دج ��اج وم�شروع تو�ضي ��ب الخ�ضار والفواكه ،وربما م�ش ��روع بناء مدر�سة �أو م�ش ��روع بناء م�ست�شفى
وهكذا.
وبن ��اءً عل ��ى الدرا�سات المع ّدة ،والتي يع ��رف بنتيجتها التكلفة التقديرية للم�ش ��روع المراد تنفيذه،
تق ��وم �إدارة الم�ؤ�س�سة الزكوية بتجزئته �إلى مجموعة �أ�سهم ،وذل ��ك على غرار ال�شركة الم�ساهمة،
ف�إذا افتر�ضنا �أن التكلفة التقديرية للم�شروع هي مليون وحدة نقدية  ،و�أن قيمة ال�سهم 1000وحدة
نقدية ،فهذا يعني �أن الم�شروع يت�ألف من � 1000سهم .
وتقوم �إدارة الم�ؤ�س�سة الزكوية بعد ذلك بطرح �أ�سهم الم�شروع على �أغنياء تلك المنطقة ،وربما على
�أغني ��اء منطق ��ة �أخرى في حال العجز عن ت�أمين ذلك المبلغ من �أغنياء المنطقة الأولى ،لالكتتاب
ب�أ�سهم هذا الم�شروع بهدف تمويلها من زكاة �أموالهم ،وال ب�أ�س ب�أن يح ّدد كل غني �أ�صحاب الأ�سهم
الت ��ي اكتت ��ب بها من الفقراء الذين ي ��و ّد تمليكهم بهذا الم�شروع  ،حتى ولو كان ��وا من �أقربائه ممن
ال تلزم ��ه نفقتهمّ ،
ويف�ضل �أن يكونوا م ��ن الفقراء العاجزين عن العمل ب�سبب الإعاقة �أو ال�شيخوخة
�أو المر� ��ض المزمن الدائم ان�سجام� �اً مع مراعاة ال�سيا�سة الزكوية المقترح ��ة  ،وعندما ن�صل �إلى
مرحل ��ة ا�ستيعاب ه ��ذه الطائفة من الم�شروع المقترح  ،فال مانع من �إ�ضافة فقراء �آخرين حتى ولو
كانوا قادرين على العمل.
وبع ��د تنفيذ ه ��ذا الم�شروع في �أر�ض الواقع  ،وانطالقه في الحي ��اة االقت�صادية والح�صول بالتالي
على عائد مالي ينفق على حملة �أ�سهم هذا الم�شروع ب�شكل دوري ،ف�إن هذا ي�ؤ ّدي غالباً لإخراجهم
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م ��ن نطاق الفقر �إلى نطاق الكفاية االقت�صادية التي يعتبرها النظام االقت�صادي الإ�سالمي الو�ضع
الطبيعي لكل من يعي�ش في البالد الإ�سالمية من م�سلمين وغيرهم.
وينبغي الإ�شارة �إلى �أن دور �إدارة م�ؤ�س�سة الزكاة في تنفيذ هذا الم�شروع يقت�صر على الدور التنفيذي
له  ،وبعد �إنجازه وانطالق عمله ينتقل �إلى الدور الإ�شرافي �أو الإداري  ،على �أن تكون ملكية �أ�سهمه
ل�صال ��ح الفقراء ؛ �أ�صحاب الأ�سهم الذين تمت ت�سميتهم من قبل �أغنياء تلك المنطقة .وقد يف ّو�ض
ه�ؤالء الأغنياء �إدارة الم�ؤ�س�سة الزكوية بتمليك من ت�شاء من الفقراء ،بناءً على درا�سات �إح�صائية
تقوم ب�إعدادها م�سبقاً للفقراء في تلك المنطقة.
الآلية الثانية :تمليك و�سيلة �إنتاجية ثم ت�أجيرها:

م ��ن جمل ��ة ما يمكن لل�سيا�س ��ة الزكوية المقترح ��ة �أن تراعيه بالن�سبة ل�شريح ��ة الفقراء العاجزين
ع ��ن العم ��ل �أن تم ّلك ك ّل واحد منهم و�سيلة �إنتاجية من �أم ��وال الزكاة  ،ثم ي�صار �إلى ت�أجيرها؛ �إما
بوا�سط ��ة الفقي ��ر نف�سه ،و�إما بوا�سط ��ة �إدارة الم�ؤ�س�سة الزكوية كجهة م�شرف ��ة على تنفيذ مفردات
ال�سيا�سة الزكوية المقترحة.
ويق ��وم الم�ست�أج ��ر في هذه الحالة ؛ك�أن تكون ال�سلعة الإنتاجية الم�ؤج ��رة مثالً �سيارة �أجرة  ،بدفع
بدل الأجرة ب�شكل دوري �إلى الفقير كي يقوم بدوره ب�إ�شباع حاجاته منه.
الآلية الثالثة :التمويل النقدي واال�ستثمار م�ضاربة:

من الو�سائل المتاحة �أي�ضاً �أمام �إدارة الم�ؤ�س�سة الزكوية والتي يمكن �أن تقترحها ال�سيا�سة الزكوية
ف ��ي هذه الدرا�سة القي ��ام ب�إعطاء البع�ض من هذه ال�شريحة من الفقراء مبالغ مالية زكوية مرتفعة
ن�سبي� �اً كي يقوم �أحدهم با�ستثمارها عن طريق عق ��د الم�ضاربة القائم على تقديم المال من جهة
الفقير المتم ّلك حديثاً  ،وتقديم الجهد �أو العمل من قبل الم�ضارب ،على �أن تو ّزع الأرباح والخ�سائر
الناتجة عن هذا اال�ستثمار وفق ال�ضوابط ال�شرعية لال�ستثمار عبر عقد الم�ضاربة  .وفي حال تحقق
الربح ف�إنه يو ّزع على الطرفين ح�سب االتفاق ،الأمر الذي ي�ش ّكل للفقير عائداً دورياً يمكن �أن ي�سهم
ف ��ي �إخراج ��ه من نطاق الفقر  .ويمكن راهن� �اً �أن يتعاون الفقير مع الم�ص ��رف الإ�سالمي ال�ستثمار
ماله من خالل عقد الم�ضاربة ،وربما ي�ش ّكل ذلك عامل ثقة �أكثر من غيره بالن�سبة للمحافظة على
ماله من و�سائل الغ�ش الموجودة بين بع�ض �أطراف التعامل االقت�صادي الآخرين.
كذل ��ك يمك ��ن التعامل مع �شركات الت�أمي ��ن الإ�سالمي التي تقوم با�ستثمار �أم ��وال �صندوق الت�أمين
التعاوني م�ضاربة ،حيث تقوم با�ستثمار �أموال هذه ال�شريحة من الفقراء من خالل عقد الم�ضاربة.
وربما ي�صل الأمر �إلى ت�أليف �شركات ا�ستثمار زكوية تعنى با�ستثمار �أموال الزكاة م�ضاربة  ،وذلك
عل ��ى غرار �شركات الت�أمي ��ن الإ�سالمية التي تعن ��ى با�ستثمار �أموال �صن ��دوق التامين التعاوني من
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خالل عقد الم�ضاربة بالإ�ضافة �إلى تقديم خدمات الت�أمين للم�ست�أمنين.
ثالث ًا � :آلية ممار�سة التمويل الإنتاجي مع الفقير العامل غير المكتفي:

هن ��اك طائف ��ة من الفقراء عامل ��ة في ميادين الحي ��اة االقت�صادية المختلفة ،لك ��ن عائد عملها ال
يكفيه ��ا� ،أو �أنها تعي�ش مرحلة الكفاف((( ال الكفاية((( ،ف�إذا تع ّر�ضت لأي طارئ �أ�صاب �آلة �إنتاجها؛
خ�صو�ص� �اً �إذا ك ��ان فاح�شاً  ،ف�إنها تعجز ع ��ن �صيانته لفقدان القدرة المالي ��ة عندها .وهي تمتلك
و�سائ ��ل �إنتاجي ��ة تد ّر عليها دخ�ل�اً متوا�ضعاً ؛ ك�أن يمتلك فقي ��ر �سيارة �أجرة يعم ��ل عليها �أو مركباً
ل�صي ��د الأ�سم ��اك �أو �آلة خياطة �أو جراراً زراعياً  ،ثم تتع ّر� ��ض تلك الو�سيلة الإنتاجية لعطل ج�سيم
ال ي�ستطي ��ع الفقير (�صاحب ��ه) تح ّمل تكلفته ،في�أت ��ي التمويل الزكوي الوارد ف ��ي ال�سيا�سة الزكوية
المقترح ��ة عب ��ر �إدارة م�ؤ�س�سة الزكاة لتح ّمل التكلفة من خالل دفع ثمن قطع الغيار �أو المح ّرك �أو
م ��ا �شابه ذلك ،بالإ�ضافة �إل ��ى تكلفة ال�صيانة  ،الأمر الذي ي�سهم في ا�ستمرار ت�أمين عائد الو�سيلة
الإنتاجي ��ة ل�صاحبها الفقير ،وال ��ذي ي�سهم بالتالي في ت�أمين نمط حي ��اة ي�ص ّنف اقت�صاديا �ضمن
تح�سن عائده المالي.
نمط الكفاية ،وقد يرتقي �إلى نمط الغنى �إذا ّ
رابع ًا� :آلية ممار�سة التمويل الإنتاجي مع الفقير المالك العاجز عن ا�ستثمار ما يملك:

هن ��اك طائفة من الفق ��راء تمتلك و�سائل �إنتاجي ��ة ،خ�صو�صاً في المناط ��ق الريفية  ،حيث يمتلك
بع�ضه ��م قطع ��ة �أر�ض مث�ل�اً  ،لكنه يعجز عن ا�ستثماره ��ا لفقدانه المال الالزم لذل ��ك  ،وهنا ي�أتي
دور ال�سيا�س ��ة الزكوي ��ة المقترحة من خ�ل�ال ت�أمين بذور �أو �شتول �أو غرا�س م ��ن �أ�شجار الفاكهة �أو
الأ�شج ��ار المثمرة ب�شكل عام من �أموال الزك ��اة  ،بالإ�ضافة �إلى نفقات فالحة الأر�ض وزرع ال�شتول
وغر�س الأ�شجار ،...الأمر الذي ي�ؤدي في النهاية �إلى تطبيق مبد�أ «�إحياء الموات» من �أموال الزكاة
بطريق ��ة �أخ ��رى غير الطريق الم�شه ��ور بالن�سبة لهذا المفه ��وم  ،وي�سهم بالتالي ف ��ي ت�أمين �إيراد
مال ��ي دوري لهذا الفقير المالك لبع� ��ض �أر�ض ،لكنه عاجز عن �إحيائه �أو ا�ستثماره ،وهذا النوع من
ّ
-1الكفاف لغة من ّ
يقال:كف عن ال�شيء ؛ �إذا تركه ،وكففته ك ّفاً:منعته ،وقوته كفاف؛�أي مقدار حاجته من غري زيادة وال
الكف ،
نق�صان  ،و�س ّمي بذلك لأنه ّ
يكف عن �س�ؤال النا�س ويغني عنهم  .وال يخرج اال�ستعمال الفقهي للكلمة عن مدلولها اللغوي(.ينظر:
د .حماد ،نزيه  ،معجم امل�صطلحات املالية واالقت�صادية يف لغة الفقهاء ،مرجع �سابق� ،ص ..)381وع ّرفه اجلرجاين ب�أنه «ما
كان بقدر احلاجة  ،وال يف�ضل منه �شيءّ ،
ويكف عن ال�س�ؤال» ( ينظر  :اجلرجاين  ،علي بن حممد  ،كتاب التعريفات ،دار الفكر،
بريوت  ،لبنان  ،ط1419 ،1هـ 1998/م � ،ص.)130
-2يقول الدكتور يو�سف القر�ضاوي  :للمعي�شة الإن�سانية يف املجال االقت�صادي م�ستويات �أربعة� :أدناها م�ستوى ال�ضرورة ؛وهي
احلالة التي يعي�ش فيها الإن�سان على ما مي�سك عليه الرمق  ،ويبقي عليه �أ�صل احلياة ،ويدفع عنه الهالك �أو املوت.
و�أح�سن منه  :م�ستوى الكفاف ؛ وهو الذي ميثل احل ّد الأدنى للمعي�شة دون زيادة وال نق�صان.
و�أف�ضل منه م�ستوى الكفاية  :وهو ما ي�سميه الفقهاء متام الكفاية  ،وهذا هو امل�ستوى الذي يريده الإ�سالم لأبنائه  ،بل لكل من
يعي�ش يف ظ ّله ( د .القر�ضاوي  ،يو�سف  ،دور القيم والأخالق يف االقت�صاد الإ�سالمي  ،م�ؤ�س�سة الر�سالة  ،بريوت ،لبنان ،ط،1
1418هـ1996/م�،ص.)180
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ال�سيا�سات طبقه بيت الزكاة ال�سوداني في ق�سم من محافظات ال�سودان.
والأ�سل ��وب نف�س ��ه يمكن تطبيقه ف ��ي المناطق الم�سم ��اة جغرافياً ب�أحزمة الب�ؤ� ��س والمنت�شرة على
�أط ��راف المدن ،كذل ��ك يمكن تطبيقه في المناط ��ق الريفية ؛ حيث هناك �إمكاني ��ة لتحويل الفقير
لغرف ��ة م ��ن منزله ؛ خ�صو�ص� �اً �إذا كانت واقعة على الطري ��ق الرئي�س �أو ال�ش ��ارع الرئي�س �إلى د ّكان
ب�سي ��ط لبيع الم ��واد الغذائية الأ�سا�سية وال�سكاكر � ،أو �إلى محل لبي ��ع الخ�ضار والفواكه(بقالة)� ،أو
�إلى محل لبيع الألب�سة  ،...لكنه ال يمتلك �أمواالً ت�ساعده على ذلك  ،وهنا ي�أتي دور ال�سيا�سة الزكوية
المقترح ��ة لت�أمين التمويل النق ��دي له من مال الزكاة كي يقوم با�ستثماره في فتح غرفة من منزله
دكاناً �أو بقالة �أو محلاّ ً لبيع الألب�سة ،...الأمر الذي ي�ؤدي بالتالي �إلى �إخراجه من نطاق الفقر.
تل ��ك هي �أهم مالمح خارطة طريق ل�سيا�سة تمويلية �إنتاجية من �أموال الزكاة ،يمكن �أن ت�سهم في
حال اعتمادها من قبل �إدارات الم�ؤ�س�سات الزكوية المعا�صرة ب�إخراج �شريحة الفقراء والم�ساكين
عل ��ى اختالف طبقاتهم الحرفية والمهنية من القادرين عل ��ى العمل و�سواهم ،من نطاق الفقر �إلى
نطاق الكفاية وربما الغنى.
الخاتمة والنتائج والتو�صيات
حوى البحث ثالثة �أق�سام ؛ت�ضمن الق�سم الأول الذي جاء تحت عنوان« :تطوير ال�سيا�سات الزكوية:
بي ��ان المفاهي ��م والواقع والأحك ��ام» تو�ضيح مفهوم مف ��ردات العنوان ،وم ��دى �إمكانية قبول فكرة
«تطوي ��ر ال�سيا�سات الزكوية�« ...شرعاً ،وواقع» ال�سيا�سة الزكوي ��ة الراهنة» في الم�ؤ�س�سات الزكوية
المعا�صرة ،و�أنّ تطوير ال�سيا�سات الزكوية  :يعتبر �ضرورة اقت�صادية وم�صلحة �شرعية.
�أم ��ا الق�سم الثاني الذي جاء تحت عنوان «تطوير ال�سيا�س ��ات الزكوية  :الم�ستلزمات»؛ فلقد �أو�ضح
�أه ��م تلك الم�ستلزمات ،وتتمثل بالآتي :بوجود �إدارة للدرا�سات والتخطيط والتطوير ،ووجود البيئة
الت�شريعية الفقهية المالئمة ،ووجود البيئة االقت�صادية المالئمة  ،ون�شر الثقافة الزكوية المالئمة،
ون�ش ��ر ثقاف ��ة «حب العمل» عن ��د الفقراء ،ودرا�سة خ�صائ� ��ص «الموارد الب�شري ��ة الفقيرة» في بيئة
الدرا�سة ،و�إعداد درا�سات الجدوى للم�شاريع المقترحة  ،واعتماد التخطيط اال�ستراتيجي والتنفيذ
والتقييم.
�أما الق�سم الثالث والأخير و الذي جاء تحت عنوان « :تطوير ال�سيا�سات الزكوية :خارطة الطريق»؛
فقد تت�ضمن بيان �أهم �آليات ممار�سة التمويل الإنتاجي مع الفقراء تبعاً للتو�صيف الذي �أعطي لهم
ف ��ي الدرا�سة  ،وتمثل �أهمها بالآتي� :آلي ��ات ممار�سة التمويل الإنتاجي مع الفقير القادر على العمل،
و�آلي ��ات ممار�سة التمويل الإنتاجي م ��ع الفقير العاجز عن العمل ،و�آلي ��ة ممار�سة التمويل الإنتاجي
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م ��ع الفقي ��ر العامل غير المكتفي  ،و�آلي ��ة ممار�سة التمويل الإنتاجي مع الفقي ��ر المالك العاجز عن
ا�ستثمار ما يملك .
�أما �أهم نتائج الدرا�سة ،فهي على ال�شكل الآتي:

�إنّ الفق ��ه النظري ل�سيا�سة التموي ��ل الإنتاجي موجود غالباً في المراج ��ع الفقهية الزكوية القديمة
الت ��ي تح ّدث عنه ��ا فقها�ؤنا رحمهم اهلل تعالى �إ ّال ما له عالقة با�ستثم ��ار �أموال الزكاة ف�إنها م�س�ألة
معا�صرة.
�إختل ��ف الحكم الفقهي المعا�ص ��ر ب�ش�أن ا�ستثمار �أموال الزكاة ما بين م�ؤي ��د ومعار�ض  ،لكنّ الر�أي
العام يتجه نحو م�شروعية ذلك �ضمن �ضوابط.
�إنّ �إدارات الم�ؤ�س�سات الزكوية المعا�صرة نادراً ما تطبق �سيا�سة التمويل الإنتاجي من �أموال الزكاة
في تعاطيها مع طبقة الفقراء والم�ساكين  ،وكثيراً ما تطبق معهم �سيا�سة التمويل اال�ستهالكي .
�إنّ تطبي ��ق مبد�أ تطوير ال�سيا�س ��ات الزكوية القائم على �إقران �سيا�سة التمويل اال�ستهالكي من مال
الزك ��اة ب�سيا�س ��ة التمويل الإنتاجي يعتبر �ض ��رورة اقت�صادية ؛ نظراً لآث ��اره الإيجابية على الن�شاط
االقت�صادي  ،كذلك يعتبر �ضرورة �شرعية ؛ لكونه يحقق م�صلحة �شرعية تتمثل بتحقيق ح ّد الكفاية
وربما الغنى لطبقة الفقراء والم�ساكين  ،ويخرجهم بالتالي غالباً من نطاق الفقر.
تو�صل ��ت الدرا�سة �إلى م ��ا يمكن ت�سميته بمالمح ال�سيا�سة الزكوية المقترحة ،والتي تقوم على بيان
ّ
�آلي ��ات �أو �أ�سالي ��ب توظيف �أموال الزكاة ل�صال ��ح م�صرف الفقراء والم�ساكي ��ن  ،من خالل الفقير
والم�سكي ��ن نف�سيهم ��ا� ،أوم ��ن من خ�ل�ال �إدارات م�ؤ�س�س ��ات الزكاة ،علم� �اً �أن تل ��ك ال�سيا�سة نادرة
التطبيق في �أر�ض الواقع.
وتتمثل �أهم مالمح تلك ال�سيا�سة بالآتي:
�أ-على �صعيد الفقراء القادرين على العمل:
وه�ؤالء ينق�سمون �إلى ق�سمين:
�أ:1-الفقراء القادرون على العمل غير الم�ؤهلين فنياً:
بالن�سب ��ة له� ��ؤالء  ،تت�ضمن ال�سيا�سة المقترحة ت�أهيل ه�ؤالء م ��ن خالل تعليمهم حرفة �أو مهنة  ،ثم
بع ��د ذل ��ك تمليكهم �آلة �إنتاجية م ��ن �أموال الزكاة ،ليعي�ش ��وا بالتالي من عائ ��د ممار�سة الحرفة �أو
المهن ��ة  ،وف ��ي حال وجود ظروف تحول دون ذلك بالن�سبة لهم  ،ف�إن هناك �إمكانية لتمليكهم مبالغ
نقدية من �أموال الزكاة لممار�سة التجارات الب�سيطة ،والعي�ش بالتالي من ربحها .
�أ:2-الفقراء القادرون على العمل الم�ؤهلون فنياً:
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بالن�سب ��ة له� ��ؤالء :ف�إنه ي�صار مبا�شرة �إلى تمويلهم ب�أدوات ممار�سة الحرفة �أو المهنة التي يمتلكون
خب ��رة بممار�ستها  ،ث ��م ي�شرعون بالعمل والعي�ش بالتالي من عائ ��د ممار�سة الحرفة �أو المهنة في
�أر�ض الواقع .
ب:الفقراء العاجزون عن العمل :
و�سب ��ب العجز يرجع لإعاق ��ة �أو �شيخوخة �أو مر�ض دائم ،وتتعامل ال�سيا�سة المقترحة مع ه�ؤالء من
خالل الآتي:
ب� :1-إن�شاء م�شاريع ا�ستثمارية عبر م�ؤ�س�سات الزكاة:
تدعو ال�سيا�سة المقترحة م�ؤ�س�سات الزكاة لت�شييد تلك الم�شروعات من �أموال الزكاة  ،وتمار�س دور
المن ّفذ لها والم�شرف عليها  ،على �أن تكون ملكيتها للفقراء  ،ويعي�شون بالتالي من عائد ا�ستثمارها.
ب:2-تمليك و�سيلة �إنتاجية لكل فقير وت�أجيرها:
وتت�ضم ��ن ه ��ذه ال�سيا�سة �ش ��راء و�سيلة �إنتاجية من �أم ��وال الزكاة وتمليكها �إل ��ى ك ّل فقير  ،على �أن
ي�صار �إلى ت�أجيرها ب�سبب عجزه عن ا�ستثمارها بنف�سه  ،ويعي�ش بالتالي من بدل �إيجارها.
ب:3-تمليك مبالغ نقدية وا�ستثمارها م�ضاربة:
م ��ن م�ضمون هذه ال�سيا�سة �أي�ضاً تملي ��ك الفقير مبلغاً مالياً كبيراً ن�سبياً من �أموال الزكاة على �أن
ي�ستثمر م�ضاربة ل�صالحه ،ويعي�ش بالتالي من ربحه.
ج:الفقراء العاملون غير المكتفين :
وتتعام ��ل ال�سيا�س ��ة المقترح ��ة مع ه�ؤالء من خالل تفتي ��ت المخاطر التي يتع ّر�ض ��ون لها من �أموال
الزك ��اة  ،وذل ��ك من خالل �صيانة الآل ��ة الإنتاجية التي يعي�شون من عائده ��ا  ،والتي تع ّر�ضت لعطل
فاح�ش ال ي�ستطيعون �إزالته لفقدهم المال  ،فت�أتي ال�سيا�سة المقترحة لإ�سعافهم من �أموال الزكاة
من خالل �إعادة الآلة الإنتاجية �إلى دائرة الإنتاج  ،وا�ستمرار العي�ش من عائدها.
د:الفقراء المالكون العاجزون عن اال�ستثمار:
وتتعامل ال�سيا�سة المقترحة مع ه�ؤالء من خالل تمويلهم من �أموال الزكاة  ،بهدف ا�ستثمار المورد
ال ��ذي يملكونه والعاجزين عن ا�ستثماره ب�سبب فقدهم المال الالزم لذلك  ،ونقله بالتالي من حالة
الموات(عدم اال�ستثمار) �إلى حالة الإحياء(اال�ستثمار).
�أم ��ا التو�صيات التي يراها الباحث �ضرورية في ه ��ذا المجال  ،فيتوجه بها �إلى الأطراف المو ّكلين
بتنفيذ ال�سيا�سة المقترحة والم�سهمون بتربية الأجيال عليها  ،وهم على ال�شكل الآتي:
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الطرف الأول� :إدارات الم�ؤ�س�سات الوقفية:
يو�صي الباحث هذه الإدارات بالقيام بالآتي:

القيام بالإعداد الجيد والالزم لما ي�ؤدي �إلى نجاح تنفيذ تلك ال�سيا�سة في �أر�ض الواقع  ،من خالل
ال ��دور الملقى على عاتق �إدارة الدرا�سات والتخطيط والتطوي ��ر وبقية الإدارات الموجودة في تلك
الم�ؤ�س�سات ،والتي لها �صلة بتنفيذ هذه ال�سيا�سة ميدانياً.
القيام بن�شر المفاهيم والمبادئ والم�ستلزمات التي يحتاجها تنفيذ هذه ال�سيا�سة بالن�سبة للمزكين
والفقراء ،والتي تنعك�س �إيجاباً عليهم وعلى الن�شاط االقت�صادي ككل.
ال�سع ��ي لإقران �سيا�سة التمويل اال�ستهالكي ب�سيا�سة التموي ��ل الإنتاجي من �أموال الزكاة من خالل
تخ�صي� ��ص ن�سب ��ة معينة من تل ��ك الأموال ؛ك�أن تك ��ون  ،%35كي تنفق في مي ��دان التمويل الإنتاجي
للفق ��راء ،والباق ��ي ( )%65ينفق في مي ��دان التمويل اال�ستهالك ��ي لهم (للفق ��راء) بالن�سبة لل�سنة
الزكوي ��ة الواحدة  .وال مانع من �أن تزيد الن�سبة المئوية للتمويل الإنتاجي ب�شكل تدريجي �سنوياً �إذا
كان هناك ما ي�ستدعي ذلك.
الطرف الثاني :الفقراء:
الطرف الم�ؤ ّثر في �إنجاح هذه ال�سيا�سة �أو �إف�شالها هم الفقراء  ،على اعتبار �أنهم الجزء الأهم من
�أداة تنفيذها في �أر�ض الواقع ،ف�إن اقتنعوا بتنفيذها نجح تطبيقها غالباً ،و�إال فال.
ولذلك يتوجه الباحث بالقول �إليهم ب�شكل عام ،ولل�شريحة التي يوجد مجال لت�أهيلها فنياً ،وللقادرين
على العمل منهم ب�شكل خا�ص� :إن هذه ال�سيا�سة تح ّولكم من عن�صر اقت�صادي م�ستهلك يعي�ش على
�أرزاق الغير وزكوات �أموالهم �إلى عن�صر اقت�صادي منتج وم�ستهلك من عائد �إنتاجه بعد تمليكه من
مال الزكاة ما يحقق ذلك ،فا�سعوا جاهدين �إلى تطبيقها ،والإخال�ص في تنفيذها.
الطرف الثالث  :المز ّكون:
يو�ص ��ي الباح ��ث المز ّكي ��ن بالتع ��اون م ��ع �إدارات الم�ؤ�س�س ��ات الزكوي ��ة بتنفيذ ال�سيا�س ��ة الزكوية
المقترح ��ة؛ خ�صو�ص� �اً خالل القي ��ام بو�ضع خطط لإيج ��اد م�شاريع ا�ستثمارية ث ��م عر�ضها عليهم
(المزكي ��ن) لالكتت ��اب ب�أ�سهمها(تلك الم�شاريع الزكوية) ،على �أن ت� ��ؤول ملكية تلك الم�شاريع �إلى
الفقراء .
الطرف الرابع�:إدارات الإفتاء والدعوة والإعالم :
يو�ص ��ي الباحث �إدارات الإفتاء و�إدارات الدعوة والإر�شاد والم�س�ؤولين عن �إدارة المنابر الإعالمية
الدينية من خطب الجمعة والدرو�س الوعظية وال�صحف الدينية ،ومحطات الإذاعة والتلفزة الدينية
215

الخا�صة والر�سمية(وغير الدينية �أي�ضاً) وغيرها في دول العالم العربي والإ�سالمي باالهتمام بن�شر
ثقافة التمويل الإنتاجي من مال الزكاة .
الطرف الخام�س� :إدارات التعليم الجامعي ال�شرعي والإداري:
يو�ص ��ي الباح ��ث �إدارات التعليم في الكلي ��ات ال�شرعي ��ة والإدارية بن�شر هذه الثقاف ��ة خالل تعليم
فق ��ه الزكاة في الجانب النظري والتطبيقي(المحا�سبي) ،وم ��ا لذلك من �أثر �إيجابي على �أطراف
التعامل في الن�شاط االقت�صاد  ،وعندها يمكن الإ�سهام بتخريج الجيل الزكوي الم�سهم بتعزيز ن�شر
هذه الثقافة وتطبيقها.
رب
تتم ال�صالحات  ،و�آخر دعواهم �أن الحمد هلل ّ
ي�سر اهلل بيانه والحمد هلل الذي بنعمت ��ه ّ
ه ��ذا ما ّ
العالمين.
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