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 ياجات املالية الخاصة للمقاوالت الصغرى وآفاق التمويل األصغر اإلسالمي باملغرباالحت

 أحمد شاكر

 ألتاذ باحث، املدرلة الوطنية للتجارة والسويير، جامعة ابن زهر، أغادير. املغرب
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  ملخص البحث 

ال بالنظر إلى الظروف املوضوعية للبيئة االقتصادية في املغرب )لوق صغيرة، ضعف التأطير واملواكبة، بنيات إنتاجية عائلية ،.الخ ...(،  

التدبيري لصالحها تكسس ي أهمية كبرى فكل إجراءات الدعم املالي و  تزال املقاولة الصغيرة الوحدة األلالية للنويج االقتصادي باملغرب.

للتنمية االقتصادية املنشودة. وبالرغم من هذه األهمية، فإن تموقل املنشآت الصغيرة مازال يعاني، حاليا، من صعوبات فائقة نسيجة 

ه ذتحليل احتياجات هلعدة عوامل. إن درالة كل األدوات والصيغ املالية املتداولة واملعروضة لتموقل هذه املنشئات من جهة أولى، و 

 األخيرة من جهة أخرى، يمكننا من وضع التنتاج بخصوص للوكها املالي وكذا السشراف آفاقها التموقلية.

غير ممائمة الحتياجات املقاوالت الصغيرة وخاصة تلك التي  التقليدي والشبه املصرفي : إجراءات التموقل أألصغر املصرفياالستنتاج  

على ضعف رؤوس األموال الخاصة، إذ بعضها يتجه نحو دوائر القرب للتموقل الغير املنظم أو ما يمكننا وصفه أنشئت حديثا. وللتغلب 

 بالتموقل األصغر السشاركي.

أمام هدا الواقع، وفي أفق إصدار القانون املرتقب املنظم للمالية اسإلمامية باملغرب، فإنه من املفيد تشجيع إنشاء استشراف اآلفاق: 

لقرب للتموقل األصغر اسإلمامي، والتي توتطيع أن تلبي االحتياجات املالية الخاصة لهده الفئة من املؤلوات وتقديم بدائل مؤلوات ا

 أكثر انسجاما مع ثقافة أربابها ومويريها.

ل اسإلمامي الهدف الرئيس لهذه الورقة البحثية هو إظهار إلى أي مدى وتحت أي ظروف وشروط، يعتبر ظهور مؤلوات القرب للتموق

هذا االهتمام يتزايد حاليا مما نشهده من دور مركزي للمنشآت  األصغر على املوتوى املحلي أداة فعالة لتنمية املنشآت الصغيرة املحلية.

 الصغيرة وللمجال الترابي املحلي في كل ليالة عمومية.  

غرى، التموقل الغير املنظم، االحتياجات املالية، مؤلوات القرب : التموقل األصغر السشاركي، املقاولة الناشئة الصالكلمات املفتاحية .

 للتموقل اسإلمامي األصغر.

 

 مقدمة

إن أهمية املقاوالت الصغرى، في دولة نامية مثل املغرب، لم يعد يتطلب توضيحا نظرا للدور الهام الذي تلعبه في خلق فرص العمل وفي 

ملطلوبة. فتطوقر وتنمية هذه املنشئات يعتمد  فضما عن عوامل أخرى، على تحوين فرص تفعيل الديناميكية االقتصادية واالجتماعية ا

 الحصول على التموقل وتقديم املشورة الفنية والتدرقبية.

فالحديث عن الحاجة إلى تحوين شروط تموقل املقاوالت الصغرى، وخاصة تلك التي أنشئت حديثا، أضحى من النقاشات الذي التي 

. ذالك على الرغم من برامج مختلفة تهدف إلى تعزقز قدرتها على التموقل وحون اسإدارة والتدبير، 1م مؤخرا في املغربتوتقطب االهتما

فإن وضعيتها املالية واالقتصادية تبقى مصدر قلق لكل الفاعلين. إن املقاوالت الصغيرة في املغرب ال تزال تعاني من نفس أوجه القصور؛ 

ملهارات التدبيرية، يجعلها في حالة من الضعف والهشاشة وبالتالي في وضعية ال تؤهلها للعب الدور التنموي فنقص املوارد املالية وا

 املنوط بها.

أمام هذا الواقع، فإن التحدي الواضح يكمن في بلورة وابتكار نظام تموقل أكثر التجابة لحاجيات املقاوالت الصغرى وأكثر انسجاما مع 

ل هذا النظام، يتطور حاليا في قنوات تموقل محلية غير منظمة والتي يمكن أن يصطلح عليها : تموقل القرب قيم وثقافة أصحابها. مث

سإظهار إلى أي مدى، وتحت أي شروط، يمكن اعتبار بروز قطاع منظم لتموقل القرب السشاركي على  البحثية الورقة السشاركي. تهدف هذه

 الناشئة الصغرى املحلية ؟ ألس إلمامية أداة فعالة لتنمية املقاوالت

                                 
1
الوطنية لدعم إنشاء المقاوالت )مقاولتي، قروض المقاولين الشباب، إسناد، قروض  البرامج جل هذا السبب فإن الجانب المالي يحتل حصة األسد فيل 

 ....( Innova project  ة، برنامج إنوفا بروجيكتناشئالمقاولة ال
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(. في حين أن املحور Iالخاصة للمنشآت الناشئة الصغرى ومنطقها التموقلي ) املحور األول يعرض وقناقش طبيعة االحتياجات املالية

 (.IIالثاني يوضح مدى أهمية إلهامات مؤلوات تموقل القرب األصغر اسإلمامي في تأهيل وتقوقة دينامكية هذه املنشآت )

I-نطق التمويل واالحتياجات املالية الخاصة للمقاوالت الناشئة الصغرى م 

قبل معالجة املوضوع الجوهري في هذا املحور، قد يكون من املفيد تحديد مفهوم ما نصطلح عليه باملقاولة الناشئة الصغرى وأخذ ملحة 

 عامة عن خصائصها الرئيوية.

 االحتياجات املالية ملقاولة الناشئة الصغرى : التعريف وطبيعة ا - 2

ال يوجد أي إجماع على تعرقف " املقاولة الناشئة الصغرى"، وأي تعرقف لهذا املصطلح ينبغي في نظرنا أن يوسند على معيارقن رئيويين 

م هي كل مؤلوة صغيرة ذات حج : الحجم والعمر. في هذا الصدد،  يمكننا اعتماد التعرقف التالي : "إن املقاولة الناشئة الصغرى 

 متواضع والتي ال تتعدى خمس لنوات من الوجود ".

فهذا التعرقف يشمل إذا كل نشاط تجاري، إنتاجي أوخدماتي منجز على موتوى متواضع وبيد عاملة محدودة وبرأس مال اقتصادي 

، املقاول الصغير،  منخفض نوبيا وممول عادة في مجال  ترابي محلي. فاملقاولة الناشئة الصغرى في هذه الحالة تشمل ذلك التاجر

 الحرفي، املزارع، أوما إلى ذلك ... 

ومع مراعاة االختمافات الناجمة عن طبيعة أنشطة هذه املنشآت، يمكننا محاولة التعرف على خصائصها الرئيوية وتحديد احتياجاتها 

 الخاصة، السنادا إلى اسإكراهات التي تؤثر على دينامكيتها:

: هذه الصفة ال تومح للمنشآت املبتدئة لولوج بعض األلواق. ونسيجة لذلك، فإن شركاء هذه النشأةصغر حجم املقاوالت الحديثة  -

قة املقاوالت الناشئة في عماقاتهم التجارقة ينظرون لشخص املقاول بدال من املقاولة، وفي كثير من األحيان يتم الخلط بين األعمال التجار 

 واملقاول.

: في كثير من األحيان، غالبية شركاء املقاولة الصغيرة )من املصرفيين، الزبناء واملوردين(،  الناشئة غياب املصداقية لذا املقاولة -

 تعتبرها ال تتمتع باملصداقية المازمة مما يعرق آفاق تطورها.

راتيجيات، خمال :عادة رقم املعاممات املقاولة الناشئة ال يرقى للتوقعات التجارقة. فتغيير االلت تدبدب وضعف مستوى النشاط -

الونوات األولى وحتى في األشهر القليلة األولى، مرتبط بواقع العمماء. خمال هذه الفترة الصعبة، تتوقع وتنتظر املقاولة الناشئة من 

 شركائها الدعم واملشورة وفي بعض االحيان املواكبة النشطة في موارها املقاوالتي.

ع أنواع أخرى من املؤلوات، إن إنشاء املقاولة يعرض صاحبها لعقوبة لريعة وفي : مقارنة مهشاشة ومستوى أعلى من املخاطر -

بعض األحيان مفاجئة من جانب  الووق والبيئة بشكل عام. االلتمرار في النشاط، يوتوجب الورعة في األداء والفعالية في تعبئة 

الصغرى تعاني من الهشاشة، حيث واحدة فقط من بين اثنين والتخماص املوارد املالية للمؤلوة من أجل البقاء : فاملقاولة الناشئة 

 لنوات. 5ممن تعيش ما بعد 

هو أنها تحصل عادة على تموقلها على املوتوى املحلي.  : إحدى الخصائص الرئيوية للمقاوالت الناشئة الصغرى  تمويل محلي ومحدود -

 فا كبيرا من مكان إلى آخر.مع العلم أن خصائص وفعالية الدوائر املالية املحلية تختلف اختما 

يتضح جليا أن هذه الومات تجعل املقاولة الناشئة الصغرى ال توتطيع الوصول إلى قنوات التموقل املنظم مما يدفع أربابها الى البحث 

 عن بدائل أخرى للتغلب على هذا النقص. فإن تسبع للوك تموقل هذه املؤلوات يواعد على تحديد منطق تموقلها.

 ق التمويل لذى املقاوالت الناشئة الصغرى منط - 1 

فر من املعلوم أن إنشاء أي مشروع مقاولتي يوتلزم حامله تعبئة املوارد املالية الضرورقة. وبما أن هذا األخير، في أغلب األحيان، ال يتو 

لية، التي تتمثل في أفراد آلرته على ثروة شخصية كافية، يضطر، لتعبئة التموقل الضروري، إلى اللجوء الى دائرته االجتماعية املح

وزممائه الوابقين وبعض األشخاص أو املؤلوات التي التطاع املقاول الشاب أن ينسج معها عماقات شراكة ال بأس بها. وناذرا ما يلجأ 

ج الدرالة امليدانية إلى بعض الصناديق املحلية من املؤلوات العمومية املختلفة سإنعاش التنمية االقتصادية واالجتماعية. وفقا لنتائ

 باملغرب تم تحديد، بالنوبة للمقاوالت الناشئة الصغرى، مصادر التموقل التالية: 2االلتكشافية التي أجرقناها بجهة لوس مالة درعة

: في كثير من األحيان، األصول الشخصية لصاحب املقاولة هي املصدر األول الذي ليوتخدم لتلبية االحتياجات األصول الشخصية 

                                 
2
مقاول بجهة سوس ماسة درعة بالمغرب تهدف إلى معرفة دوافعهم المقاوالتية   292ا تشمل عينة منالدراسة الميدانية االستكشافية التي أجريناه 

 وسلوكهم المالي
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لتموقلية للمقاولة. إن أصحاب األعمال التجارقة الصغيرة الحديثة النشأة غالبا ما يوتعملون ممتلكاتهم وأموالهم الخاصة لتموقل ا

 أعمالهم. حيث يوتخدم مالكوها ملدخراتهم الشخصية؛

 يلجئون  إلى املصادر الخارجية : يبدو أن أصحاب األعمال يفضلون كمصدر للتموقل األرباح املتراكمة للمقاولة. وال  التمويل الذاتي

 للتموقل إال بعد نفاذ التدفقات املالية الداخلية  أوحين لم تعد هذه األخيرة تلبي احتياجات املقاولة.

: في كثير من األحيان االشخاص الدين يمتلكون مدخرات مالية يوعون اللسثمارها في االنشطة املقاوالتية ألحد الودي  القربتمويل 

الودي، القائم على املشاركة  القربهم، أوأصدقائهم املقربين. هذا النمط من التموقل التي يمكن أن نصطلح عليه بتموقل أعضاء ألر 

 الودية، هوواحد من مصادر التموقل األكثر التخداما من قبل املقاوالت الناشئة الصغرى وخاصة في القطاع الغير املنظم.

أصبح من مصادر التموقل األكثر التخداما من قبل املقاوالت الصغرى واملتولطة باملغرب. فهذه  :إن اسإيجار اإليجار املنتهي بالتمليك 

الصيغة التموقلية تبدو أكثر ممائمة الحتياجات املقاوالت الناشئة الصغرى، وهذا من شأنه أن يوفر العديد من املزايا، حيث يسيح 

دون الحاجة إلى تكبد نفقات االلسثمار املرتبطة بشراء هذه املعدات. وباسإضافة  ملوتخدميه  الحصول على الحق في اقتناء آليات اسإنتاج

 إلى ذلك، فإنه يقلل من خطر عدم الوداد وقسوم بالورعة والوهولة في إجراءات الحصول عليه مقارنة مع القروض املصرفية.

ى تشمل عادة القروض قصيرة األجل )السحب على : السوهيمات االئتمانية املمنوحة للمقاوالت الناشئة الصغر القروض املصرفية 

املكشوف والقروض النقدية(، والتي ترتبط بعناصر رأس املال العامل. فرغم أن غالبية املقاوالت الصغرى هم من عمماء املصارف 

صارف. إن صعوبات التقليدية، فإن نوبة كبيرة منها ليس من املقترضين وتبدو غير راضية على طبيعة عماقات تعاملها مع هذه امل

 املقاوالت الناشئة الصغرى في الحصول على القروض املصرفية هي، إلى حد كبير، نسيجة لخضوع التموقل لعدة شروط ومتطلبات مثل :

 ؛(من مبلغ العملية التموقلية  30%اشتراط وجود حد أدنى من التموقل الذاتي )على األقل -

 املوثوق بها؛ إنتاج وتقديم السجمات والبيانات املالية -

 اشتراط ضمانات قوقة شخصية وعينية؛ -

زقادة على احسواب ألعار فائدة جد مرتفعة مقارنة مع مثيماتها املتولطة أوالكبيرة. وقمكن تفوير ذلك باملخاطر الجد العالية التي  -

 تتعرض لها املقاوالت الناشئة عموما.

ا من االلتنتاج التالي : إن إهمال القطاع املصرفي التقليدي لهذه الشرقحة من فالقراءة التركيبية لهذه االجراءات التموقلية تمكنن

املقاوالت، وخاصة في ما يتعلق بتموقل االلسثمار، دفعت هذه االخيرة اللتخدام ولائل بديلة للتموقل يمكن أن تنضوي تحت مفهوم 

م بها  في هذا الصدد ال تزال حتى اآلن التكشافية. نهجنا يعتمد "تموقل القرب السشاركي". وقجب االشارة أن الدرالة امليدانية التي نقو 

على درالة كمية ونوعية تهدف إلى إبراز العماقة بين طبيعة هذا التموقل ومفهوم القرب بأبعاده املختلفة. درالسنا توسشرف آفاق تقنين 

ة من جراء التوظيف االمثل ملبادئها وملختلف صيغها املالية املعاممات املالية االلمامية في املشهد املالي املغربي موضحين الفرص املمكن

لصالح بلورة نظام تموقل إلمامي ينسجم مع االحتياجات املالية للمقاوالت الناشئة الصغرى ومع البيئة االجتماعية واالقتصادية 

 باملغرب.

II -  تمويل القرب األصغر اإلسالمي وآثاره على املقاوالت الناشئة الصغرى 

ميدانية من لدن وزارة التجارة والصناعة املغربية، حول املقاوالت الصغرى باملغرب أن وضعية هذه املؤلوات تبعث  3درالة أظهرت

على القلق، حيث تتميز بهشاشة بنيوقة  وصعوبات ال يمكن تجاهلها خاصة على موتوى التموقل والتأطير. وقرجع هذا الوضع، حوب 

 امل كثيرة، نذكر منها :نفس الدرالة، نسيجة ملزقج من عو 

 بنية مالية تتميز بضعف الرؤوس األموال الخاصة تجعلها أكثرعرضة لتغيرات الظرفية االقتصادية الولبية ، -

 إهمال متزايد من لذن املصارف التقليدية  لتموقل املقوالت الصغرى وخاصة  الناشئة منها  لغياب ضمانات قوقة؛ -

ال والبورصة  لتعبئة املدخرات العامة في غياب لوق مالية محلية بشروط ولوج غير مرهقة وأكثر التحالة الولوج إلى ألواق امل -

 انسجاما مع طبيعة املنشآت الصغيرة؛

)قروض رواد األعمال الشباب، برنامج مقاوالتي،  4عدم ممائمة مختلف أدوات الدعم املالي املبرمجة من لدن الولطات العمومية -

                                 
3
يحة من الدراسة تهم تشخيص المقاوالت الصغرى المغربية بطلب من وزارة التجارة و الصناعة، هذه الدراسة لخصت أسباب الوضعية المقلقة لهته الشر 

 فة المقاولتية وبفشل بنيات المواكبة اتجاه مجموعة ال تتحكم في تعقيدات البيئة.المقاوالت بضعف الثقا
4
اإليجابية على تنمية المقاوالت  برامج القروض المقدمة من طرف وكاالت التعاون الدولي لم تستعمل بالدرجة المرجوة ومختلف سياسات الدعم لم تحقق اآلثار 

 الصغرى.
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 االحتياجات الخاصة للمقاوالت الناشئة الصغرى؛القروض الصغيرة( مع 

ضعف وقلة التأطير والدعم االلسشاري بوبب فشل هياكل الدعم واملواكبة العمومية )بما في ذلك منازل املقاولة الناشئة التي أحدثت  -

 مؤخرا(.

ملحرك الرئيس ي للتنمية املنشودة. مقاربة ال تعتمد وبالتالي فإن تطوقر مقاربة جديدة لتموقل املقاوالت الناشئة الصغرى يعتبر، في نظرنا، ا

 فقط على توفير التموقل الضروي بل كذالك على تقديم الدعم التقني واملواكبة التدبيرية  لهذه الفئة من املنشآت.

يف مع مختلف وبوبب خصائصه وقدرته على التك ،من هذا املنطلق فإننا نعتبر أن ما اصلحنا عليه بتموقل القرب اسإلمامي االصغر

 مراحل الحياة االكثر خطورة للمقاولة الناشئة الصغرى ،يمكن أن يكون من بين اآلليات املالية األلالية لهذه املقاربة الجديدة. في هذا

وات االتجاه يندرج الجزء الثاني من هذه الورقة الذي يهدف إلى االجابة على الوؤال التالي : إلى أي مدى يمكن اعتبار مواهمة املؤل

التموقل اسإلمامي االصغر لوف تلعب دورا إيجابيا للتغلب على الصعوبات الخاصة للمقاوالت الناشئة الصغرى وملئ الفجوات التي 

 تعاني منها.

 تعريف وأسس تمويل القرب األصغر اإلسالمي -0

مقاوالتية بالتخدام األدوات والعقود " هي كل األموال التي توسثمر في أنشطة بتمويل القرب األصغر اإلسالمي ما نصطلح عليه  "

املالية السشاركية وفقا ملبادئ الشريعة اسإلمامية من طرف مؤلوات أو أشخاص، تربطهم  مع أرباب هذه االنشطة عماقات تسوم غالبا 

 بالقرب وبتقالم االرباح وبتحمل مشترك للمخاطر املحتملة.

 لخصائص التي يمكن إبرازها كالتالي :انطماقا من هذا التعرقف، يمكننا التخماص عددا من ا

 العنصر الرئيس في هذا التعرقف هولمة "الشخصنة" في العماقة املالية بين املقاول ورب املال، عماقة مبنية على الثقة والقرب ؛• 

 على الصعيد املالي، التموقل املوتعمل هو تشاركي يرتكز على تقالم االرباح واملخاطر؛• 

يري، الجهة املمولة تقوم بدور نشط في عماقاتها مع صاحب العمل، بتقديم املشورة والدعم اسإداري وتوعى بذلك على املوتوى التدب• 

 إلى تنمية وتثمين املقاولة؛

وغالبا ما تقوم هذه املشاركة باملال وبالدعم التقني والتدبيري من قبل أشخاص ومؤلوات داخل قنوات التموقل املنظم والغير • 

 املنظم؛

فا لتموقل املصارف التقليدية الذي ينحصر في مدة محددة، فإن التموقل السشاركي غير محدد بفترة زمنية، بدون أي ضمان، وبعائد خما • 

 مالي احتمالي؛

 نشأة وواقع تمويل القرب األصغر االسالمي باملغرب – 2

 غاربة بوبب تظافر ثماثة عوامل رئيوية :ا النمط من التموقل، الذي عرفه املولمون منذ قرون، التلهمه من جديد املذإن ه

الصحوة االلمامية املباركة التي يعرفها املغرب جعلت العديد من رجال األعمال واملوسثمرقن الشباب، امتثاال ملبادئ اسإلمام، يرفض  -

لجوء  إلى الدوائر الغير املنظمة  بشكل قاطع التعامل مع دوائر التموقل الربوقة ؛ وفي غياب املؤلوات املالية اسإلمامية، فإنه يفضل ال

 للتموقل السشاركي ؛

إن األزمة االقتصادية الطوقلة الذي يعيشها املغرب دفعت تدرقجيا بعض شرائح املجتمع املغربي، خاصة  تلك التي تعاني من البطالة  -

يها إلى خلق فرص شغل أو على األقل تحقيق من خرقجي مراكز التكوقن املنهي واملعاهد العليا، االهتمام بسنمية املشاريع الصغرى لوع

 السشغيل الذاتي؛

أدت حاالت االختماس والفواد ولوء اسإدارة التي هزت املغرب في الونوات األخيرة إلى انعدام الثقة اتجاه املجموعات املالية الكبرى  -

ن ادخارها إلى توجيهه وتوظيفه في املشاريع وقنوات التموقل املنظمة ؛ مما أدى بعض فئات من الطبقة املتولطة التي توعى لتثمي

 الصغرى واملتولطة؛

وكما أشرنا من قبل، فإن لجوء املقاوالت الصغرى للتموقل املصرفي التقليدي يواجه عدة عقبات، وبالتلي فهذه األخيرة مجبرة على  -

بدءا على التضامن العائلي ومنتهية إلى اللجوء إلى البحث عن بدائل أخرى لتموقل أنشطتها على موتوى الدوائر املالية املحلية  معتمدة 

 تموقل القرب السشاركي الغير املنظم.

نظم. فااللسثمارات املالية السشاركية الصغيرة تعتبر املصدر املالي األهم واألكثر التخداما من قبل املقاوالت الصغرى في القطاع الغير امل

ء املوسثمرقن الصغار تتراوح بين بضعة آالف إلى مليون درهم للمشروع الواحد. وإلى فحوب نفس الدرالة فإن القدرة التموقلية لهؤال
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أي صاحب املحفظة املالية. ولكن منذ  5حدود أواخر الثمانينات اصطلح على هؤالء املوسثمرقن بالتعبير املغربي الدارج  " امعلم اشكارة"

وأصبح واحدا من أهم ظواهر إنشاء املقاوالت الصغيرة، فبدءا بالعامل إلى  ذلك الوقت، عرف التموقل السشاركي املحلي نموا ال بأس به 

املتقاعد، ومن الصيدلي للمقاول مرورا باملهندس أو املوظف، غالبيتهم العظمى من الرجال، والقالم املشترك بينهم هو شغفهم الكبير 

تهم تشمل تقرقبا جميع القطاعات القرقبة من اهتمامات غالبية للمقاولة الصغيرة  والرغبة في املشاركة في مغامرات املقاول. السثمارا

ات الواكنة املحلية باملغرب. لواء في املناطق الحضرقة أو القروقة، يتم التخدام هذا النمط التموقلي في الزراعة )تربية املواش ي والزراع

واكه والخضار بالجملة(، والخدمات )بما في ذلك النقل( املختلفة( وفي لوق الصناعة التقليدية )الخياطة العليا(، والتجارة )لوق الف

 ومؤخرا في القطاع العقاري.

شخصية ونزاهة صاحب املشروع، وأصالة املنتج أوالخدمة، وطبيعة وآفاق تطور الووق هي من بين املعايير الرئيوية التخاذ قرار 

 االلسثمار السشاركي.

غرب يقوم بوظائف مالية ال بأس بها، فإن شخصنة العماقات تحد من نطاق تولعه ومن فعلى الرغم من أن التموقل الغير املنظم في امل

أثره االقتصادي. وبعبارة أخرى فإن هذا التموقل، في شكله الحالي، يعتبر التجابة ملنطق اجتماعي أكثر منه اقتصادي، إذ ليس له آثار 

 نتاجي بشكل عام.مضاعفة مهمة  وال ينتج فائض ليولة قابل للتداول في النظام اسإ 

ولذلك فمن املوتحون أن يتم العمل على دمج مدخرات القرب التي ال تجد التعماال ت منتجة في الدوائر املالية املنظمة. في الوقت 

د الراهن، ال تزال الجهود  التي توعى لتكييف التموقل مع البيئة االجتماعية واالقتصادية للمغرب جد محدودة. ومع ذلك، فإنه يبدو ج

في ما بين واقعي تماما الوعي لربط الدوائر املالية املنظمة والغير املنظمة، بزقادة الترابط في ما بينها وبالتالي تشجيع "املطابقة الثقافية" 

 أرباب االموال وأصحاب املشاريع.

وات القرب للتموقل األصغر فالوؤال الذي يوتوجب االجابة هو إلى أي مدى تطوقر هذه املمارلات التموقلية بسشجيع إنشاء مؤل

 اسإلمامي على املوتوى املحلي يعتبرأداة فعالة لتنمية املنشئات الصغرى املحلية؟.

 تمويل القرب األصغر االسالمي في معالجة الصعوبات املالية للمقاوالت الصغرى  دور  -4 

ل السشاركي االلمامي باملغرب يهدف إلى تلبية على ضوء تجارب الدول املتقدمة في هذا املجال، فإن إنشاء مؤلوات محلية للتموق

االحتياجات واملتطلبات األولية لويالات تدبير املجال الترابي املحلي من خمال توفير ولطاء ومؤلوات  مالية محلية قرقبة من 

 اهتمامات املقاوالت الصغرى املحلية وقادرة أن تخرجها من عزلتها املالية وتواهم في تنميتها. 

، بخصائصها البنيوقة كفاعل قرب وبطبيعة واحد في آن التي تبرهن على أهمية إنشاء هذه املؤلوات املالية املحلية، ترتبط   إن الحجج

 التموقل الذي توفره ألصحاب املشاريع املحلية.

 مميزات القرب

 ايا التي ال يمكن التغاض ي عنها منها :إن إنشاء مؤلوات تموقل القرب األصغر اسإلمامي على ألاس تعاوني محلي يسوم بالعديد من املز 

المركزقة املؤلوات املالية املحلية تومح ألطرها املويرة معرفة وافية لواقع االقتصاد املحلي وللمتدخلين فيه، فعمليات االلسثمارات  -

 (؛Touati , J. 2707 ،السشاركية في املقاوالت املحلية الصغيرة تتطلب معرفة جيدة لصناع القرار املحليين وقدراتهم )تواتي

اتخاذ الفاعلين القرارات على املوتوى املحلي، دون أن تخضع امللفات ملركزقة القرارعن بعد وما يترتب عنه من ثقل إداري وبطئ في  -

 التنفيذ. ولذلك، فإن مدة اتخاذ القرارات تكون لريعة في حالة القرب الجغرافي والوظيفي؛

وى الجغرافي؛ إذ ليس ألننا نتواجد بالقرب نقرر االلسثمار في مشروع معين. بل يعرف القرب انطماقا القرب ال يتجلى فقط على املوت -

. إنه يعكس التقارب بين رجال األعمال واملوسثمرقن،  ين االقتصاديينمن االلسشعار به داخليا، من ذوي الخبرة والتجربة، من الفاعل

ملالية بما يكون له أثر إيجابي على تحوين نوعية املعلومات املالية املنتجة والتقليل من والتفاهم املتبادل والتخدام نفس االتفاقيات ا

 (.Laville J.L 1992 املخاطر املعنوقة )ج ل الفيل،

وباسإضافة إلى ذلك، فإن القرب االجتماعي )األلرة، الرأس املال االجتماعي والشبكات الويالية، وما إلى ذلك( يتضاعف مع القرب 

ادي بمعناه التخصص ي، حيث إن التخصص القطاعي ملؤلوات تموقل القرب األصغر اسإلمامي يوهل عملية التقييم املوضوعي االقتص

                                 
يكون محليا يتالقى في جانب كبير مع أنشطة المستثمرين الذين يصطلح عليهم " بمالئكة األعمال" في  هذا النمط التمويلي غالبا ما 5

( بعض الدول الغربية، تقوم حوله حاليا عدة دراسات و تجارب خاصة في بريطانيا العظمى )ماصو و هريسن، منظمة التعاون و التنمية األوربية

(Mason et Harrison 1994 et 1995, OCDE 1996). 
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للمشاريع االلسثمارقة ويعزز تثمينها في ما بعد. فإن من الوهل ملنهي خبير بقطاع معين تقييم متانة أومخاطر املشروع. وبالتالي، 

ملكلفة من قبل خبراء يمكن االلتغناء عنها، وهذا ما يجعل من املعاممات ذات املبالغ الصغيرة قابلة فالتقييمات املعقدة والطوقلة وا

 للتداول والتقييم.

تغطية املجال الترابي املالي املحلي توتجيب كذلك ألهداف ليالة المامركزقة التي حددها الولطات املغربية في إطار القانون الجديد  -

ة. فإن الحضور املنصهر والفعال ملؤلوات التموقل السشاركي األصغر في النويج االقتصادي املحلي يومح لتعبئة املنظم للجهوقة املولع

 مثلى ملوارد الجماعات املحلية.

 بنيات مؤهلة لجمع مدخرات القرب واستثمارها محليا

ن بديما مضافا للتموقل املصرفي التقليدي ال إن تعبئة مدخرات القرب، قابلة للتحوقل لودائع السثمارقة طوقلة األجل، يمكن أن تكو 

 ينبغي التغاض ي عن أهميته.

ر فاملؤشرات األولى لدرالسنا االلتكشافية تبين وجود مدخرات كبيرة ينبغي االهتمام بها، لكونها حاملة ملبادرات على املوتوى املحلي وغي

هم  متموكون بجذورهم الجغرافية. فإن حواليتهم االنوانية موتغلة إلى حد كبير. مصدرها عمماء ليس بالضرورة من األثرقاء ولكن

 (.Tremege ،1994واالجتماعية تدفعهم لماهتمام بالتنمية االقتصادية ملحيطهم املحلي واملشاركة في السثمارات القرب )ترميج، 

لعديد من املغاربة، ليعمل على زقادة نوبة وباسإضافة إلى ذلك، فإن إنشاء املؤلوات املالية اسإلمامية في املغرب ،التجابة النتظارات ا

وااللسثمارفي آن واحد. فالشرقحة املوتهدفة من العمماء لتكون في الغالب تلك التي ال ترغب في التعامل مع املصارف  6االلتبناك

 التقليدية خشية الوقوع في الحرام نسيجة املعاممات الربوبية.

 تالي لظاهرتين متكاملتين:فرفع موتوى االلتبناك في املغرب ليؤدي بال

تحوين نوعي لمالتبناك يهدف إلى تحوقل جزء معين من الودائع تحت الطلب إلى ودائع السثمارقة بوالطة أدوات مالية تشاركية  - أ 

 مختلفة )املضاربة، املشاركة، االلتصناع، الخ ...( ؛ 7إلمامية

جديد. وهذا التحون في االلتبناك له بالتأكيد تأثير إيجابي وليلعب  8وتحوين كمي لمالتبناك يهدف إلى جلب " ادخار تشاركي" -ب

 دورا هاما في إنعاش االلسثمار من خمال القدرة على إعطاء املقاوالت خيارات أكثر جدية للعثور على صناديق التموقل السشاركي.

التي تجمع بوالطة قنوات وبنيات محلية، ينبغي أن . هذه األخيرة، 9بالتأكيد يمكننا جلب وتجميع قدر هائل من هذه املدخرات املحلية 

توتفيد من كل دعم وتحفيز في أفق إصماح شامل للنظام الجبائي يوهم في تنمية الصناديق املشتركة لمالسثمار املحلي، من أجل إنعاش 

 تعبئة االدخار الفردي والجماعي.

يف محلي  لهذه املدخرات املوتخلصة. حيث أن أفضل مؤلوات إن الدور األلاس ي للمؤلوات املالية املحلية يتجلى في ضمان توظ

التموقل اسإلمامي هي تلك األقرب إلى املشروع الذي يوتوجب تموقله. يجب علينا إذا تشجيع الصناديق االلسثمارقة السشاركية الصغيرة. 

ات املحلية كذلك أن ترعى شركات محلية كما يمكن لغرف التجارة والصناعة أن تقدم في هذا الصدد، مواهمة كبيرة. وقنبغي للجماع

  للتموقل األصغر االلمامي لتعوقض الغياب املحتمل ملثيماتها في القطاع الخاص.

                                 

6
معدل اإلستبناك يعرف بعدد الحسابات البنكية المفتوحة على عدد الساكنة. أظهرت دراسة حديثة حول معدل االستبناك عند المغاربة، عن  

ي نسب منخفضة في تعامل المغاربة مع األبناك، والخدمات البنكية. وكشفت الدراسة التي أنجزتها المؤسسة االستشارية في التمويل اإلسالم

 في المائة من المغاربة الذي شملتهم الدراسة ال يتوفرون على حساب بالبنك، 54، أن IFAAS وخدمات التأمين

7
"المصرفية 1987 . من أجل عرض مفصل وتحليلي لمختلف المنتجات المالية االسالمية، انظر دراسة إقبال .ز و ميرخور. سنة  

 .1987 واشنطن. ، صندوق النقد الدولي.49االسالمية" ورقة رقم  

8
مثل شراء األسهم أو استثمار في التمويل المباشر للمقاوالت شريطة  جريئةنصطلح على االدخار التشاركي ذاك المخصص الستخدامات  

 المساهمة في األرباح و الخسائر.

٪( من سكان المغرب مهتمة بالتمويل 94يرة )( أن نسبة كبIFAASاالستشارات وضمان خدمات التمويل اإلسالمي )مكتب أشار االستطالع الذي اجراه  9

من  3817، رقم L’Economiste)انظر مجلة  اإلسالميةاإلسالمي. وأن سبعة من أصل عشرة أفراد العينة تجذبهم منتجات االدخار واالستثمار

18/16/2112) 
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 أدوات مالية أكثر مالئمة الحتياجات املقاوالت الناشئة الصغرى 

املقاوالت الناشئة الصغرى  وهذا قد تكون املنتجات التي توفرها مؤلوات التموقل األصغر االلمامي منالبة بصفة خاصة الحتياجات 

 ألالا لأللباب التالية :

ضعف املوارد الخاصة للمقاوالت الناشئة الصغرى أضحى معروفا، ويشكل عقبة رئيوة أمام الحصول على االئتمان املصرفي، فبعض  -

، وال تشترط ضمانات كما هوالحال األدوات املالية اسإلمامية ال تتطلب بالضرورة مواهمة صاحب املشروع بنوبة من التموقل الخاص

 بالنوبة للمصارف التقليدية؛

الديون املفرطة، الناجمة عن ضعف املوارد الخاصة، تؤدي إلى تكاليف مالية كبيرة ويعرض بالتالي التوازنات املالية للمقاولة الناشئة  -

 وائد ثابتة ألنها تقوم على مبدأ تقالم األرباح والخوائ؛بأكملها للتدهور. على غرار املنتجات املالية اسإلمامية التي ال تومح بفرض ف

وخاصة عقد  -إن املقاولة الناشئة الصغرى ليوت لوحدها وازنة في األلواق، والحالة هذه فهناك نوع من عقود التموقل االلمامي  -

لزبون لبيعها لهذا االخير مع هامش ربح،  حيث تشتري مؤلوة التموقل االلمامي املواد الخام أومعدات التجهيز. نيابة عن ا -املرابحة 

حيث أن مؤلوة التموقل االلمامي توتخدم كل عماقاتها ووزنها في املفاوضات التجارقة، في حين املقاولة الناشئة الصغرى تخضع 

 لوحدها في أحيان كثيرة لتقلبات كبيرة في لوق املدخمات؛

في العديد من الحاالت بالتوتر وبعدم الثقة، في حين التموقل السشاركي يرتكز  تسوم عماقات املقاوالت الصغرى باملصارف التقليدية -

وخاصة في لياق عقد املشاركة  -بطبيعته على عماقات جديدة بين  املمولين وأصحاب املشاريع، عماقات طوقلة األجل، في إطار شراكة 

 تلعب دورا نشطا في مواكبة وإدارة املقاولة؛ –

األصغر االلمامي توتعمل عدة صيغ للتموقل ـ املشاركة املتناقصة واملضاربة على لبيل املثال ـ قابلة للتكيف مع إن مؤلوات التموقل  -

نفوية وثقافة أصحاب املقاوالت الصغرى املغربية وخاصة في ما يتعلق بفتح رأس مال املقاولة خارج شبكة العماقات العائلية،  مع 

 والتحكم في قراراتها؛ ضمان حوكمة جيدة تمنحها االلتقمالية

تعتمد نادرا على التموقل الذاتي و/أو التموقل املصرفي لدعم تنميتها. حيث أنها تتعرض في آن  10إن املنشآت التي تقوم على االبتكار -

كون اللجوء إلى واحد لكل من املخاطر املرتبطة بعدم التقرار البنيات الصغيرة وكذا بطبيعة أنشطتها االبتكارقة. فمن الضروري إذا أن ي

التموقل املالي الخارجي الذي ال يتطلب ـ خاصة في مرحلة االنطماق االكثر خطورة ـ مخرجات مالية معتبرة، وذلك ألن العوائد املالية 

املرتقبة مؤجلة ولن تتم إال على مدى لنتين على أألقل. وفي هذا الصدد، يبقى التموقل السشاركي من بين الطرق االلالية لتموقل 

 املشاريع املبتكرة الصغيرة واملتولطة الحجم.

 خاتمة

. إذا كان هناك توافق في اآلراء بشأن الحاجة لتعزقز املقاوالت الصغرى، فإننإ ال نجده متحققا بالنوبة للولائل والطرق املوصلة إلى ذلك

ت الناشئة الصغرى تعاني من نقص حقيقي في لقد رأينا أنه بالرغم من برامج مختلفة تهدف إلى تعزقز قدرتها التموقلية فإن املقاوال 

املوارد الخاصة وفي الدعم وااللسشارة. فرغم مواهمة التموقل السشاركي الغير املنظم في تخفيف وطئ هذه الوضعية املالية فإنه ال يرقى 

 ادة.إلى تحقيق الديناميكية املطلوبة لتأهيل النويج االقتصادي الجهوي ملواجهة املنافوة الخارجية الح

لقد أوضحنا في هذه الورقة، أن إنشاء مؤلوات التموقل األصغر االلمامي بسشجيع من الولطات العمومية، يمكنه أن يلعب دورا  

 محورقا في هذا املجال، فهي أقرب من اهتمامات املقاوالت الصغرى وأكثر ممائمة لقيم وثقافة أصحابها.

كس مزقجا متكامما من الدراية والثقة ورأس املال والقرب. هذا املزقج املكون من هذه إن صيغ التموقل التي تقدمها هذه املؤلوات، تع

 العناصر األربعة هو الذي يجعل من هذا النمط التموقلي ناجحا فيما أخفق فيه التموقل املصرفي الربوي.

 نغفل دور الشبكات الغير املنظمة في تموقل ، يجب علينا أن ال 11عماوة على ذلك، ونظرا ألهمية الووق غير املنظمة في االقتصاد املغربي

املشاريع التجارقة الصغيرة، فضما عن تعبئة املدخرات املحلية. لقد التنتجنا أنه على الرغم من البيئة املسومة باملعوقات والصعوبات، 

 له من مزايا وآفاق واعدة.ملا فإن ظاهرة تموقل القرب األصغر االلمامي لتجد طرققها في املغرب 

                                 
10
فبير.أ تحث عنوان" تمويل اإلبتكارالتكنلوجي" باريس، هناك دراسة مركبة جيدة بخصوص تمويل اإلبتكار يمكن الحصول عليها في كتاب كدام.م &  

éd PUF 1994. 

 
11
في المائة من الساكنة النشطة  56نسبة حسب الخبيراالستشاري في الجمارك و التجارة الدولية محمد غالي بن كيران فإن هذا القطاع يشغل  

  2013ماي   28أبريل إلى Challenge 2، انظر مجلة   المغربية
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إن العمل على إنشاء لوق رائدة للتموقل االلمامي األصغر باملغرب، من لدن املهنيين الخواص أومن لدن القطاعات العمومية، ال يمكن 

أن يتحقق إال من خمال ممائمة الصيغ التموقلية مع االحتياجات املتنوعة من املوارد الخاصة للمقاوالت الصغيرة ارتباطا بطبيعة نشاطها 

ورة حياتها التجارقة. فما يمكن لهذه الووق الواعدة أن تعرف نموا اضطراديا موتداما إال من خمال الحوافز الضرقبية القطاعي ود

القوقة لفائدة املدخرـ املوسثمر، مع تحوين الزم للبيئة القانونية واملالية من أجل ترليخ هذه الحرفة املالية الناشئة في حقبة من 

املنظم للمالية اسإلمامية االلتفادة من كل التجارب الدولية في هذا  12هل يا ترى بإمكان القانون املرتقبالنضج والكفاءة املهنية. ف

 املجال مع أخد االعتبار بالخصوصيات املحلية، واتخاذه كل التدابير المازمة سإعطاء نفس جديد للتموقل األصغر باملغرب ؟
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ذكرهنا مشروع قانون المنظم ألنشطة البنوك االسالمية بالمغرب الذي هو حاليا قيض التداول في االجهزة التشريعية، وجدير باالشارة نهم بال 

المتعلق بمؤسسات   03-34رقم  مشروع اصالح قانون  أنظر أن مواد هذا المشروع تتحذث عن البنوك التشاركية وليس االسالمية.

 مشابهة.و المنظمات ال ناالئتما
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 البطاقات االئتمانية نموذجا إدخال التقنيات الحديثة في العمليات املصرفية اإلسالمية:

 . د. علي بن ثــــــــــــــــابتأ

ـــــا فتني ــــ ـــ   ا. مايــــ

 الجزائـــــر -جامعة باجي مختار عنابة 

 

 امللخص: 

العماقات االقتصادية الوطنية،و الدولية ،إذ انتقلنا إلى اقتصاد جديد  يتميز  في نهاية القرن املاض ي ،غير التطور التكنولوجي بشدة  

بإدخال تكنولوجيات اسإعمام و االتصال .فاليوم أصبح الواب املحل االفتراض ي بدون منازع ،بحيث يمكننا شراء أي منتوج في أي وقت و 

لواء بالنوبة للموتهلكين أو أصحاب املؤلوات.كون التجارة من أي مكان ،فهذا الفضاء الجديد الذي وجد باالنترنت يمثل فائدة 

االلكترونية لمحت بسنافوية املنتجات التي لم يومح لها ذلك من قبل ،إضافة لذلك فان األعمال االلكترونية لاعدت الزبائن ،فقد  

 فرضت التجارة على الخط أهميتها بورعة كظاهرة جديدة في العالم.

لائل دفع تتماش ى و طبيعة األعمال الجديدة حتى يتم تووقة املدفوعات املالية الناتجة عنها ، ومن بينها  و قد تطلب هذا إيجاد و   

 البطاقة االئتمانية و الن كل البنوك توارعت لتوفير هذه الخدمة  بما فيها البنوك اسإلمامية ،لذا وجب التمييز بين إجراءات إصدارها و 

ف هذه الورقة البحثية للوقوف على أهم الفروقات الواردة بين البنوك التقليدية و اسإلمامية في مجال التعامل بها في كما البنكين.و تهد

حتى يتم تجاوز املخاطر التي تتعرض لها بطاقة االئتمان املصدرة من طرف البنوك  -إصدارها و آلية التعامل بها-البطاقات االئتمانية

 ن الصادرة عن البنوك اسإلمامية ،و ملا ال اعتبارها كبديل ملعالجة أخطار الوابقة.التقليدية و توضيح ايجابيات بطاقة االئتما

التكنولوجيات الحديثة ،املعرفة،االنترنت،التجارة االلكترونية،العمليات املصرفية االلكترونية،بطاقة االئتمان، الكلمات املفتاحية:

 البنوك التقليدية ، البنوك اسإلمامية.

 

     Résumé: 

   En cette fin de siècle, l'évolution technologique a radicalement bouleversé les relations économiques nationales, 

transnationales et internationales. On est passé désormais à une nouvelle dimension économique caractérisée par 

l'introduction des nouvelles technologies de l'information et de la communication notamment l'Internet. 

   Aujourd'hui le Web constitue un magasin virtuel sans limite, désormais on peut acheter n'importe quel produit à 

n'importe quel moment. Ce nouvel espace créé par Internet constitue bénéfice non seulement aux cyberconsommateurs 

mais aussi et surtout aux créateurs d'entreprises, Le commerce électronique a rendu accessible des produits qui ne l'étaient 

pas. Sur le Net, l'offre est très compétitive en termes de prix. En plus le e-business permet des économies importantes de 

temps voire d'argent pour le client. Le commerce en ligne s'est imposé rapidement comme un nouveau phénomène 

économique dans le monde. En effet, tout ça  à nécessité la création de nouvelles modes de paiement,permetant 

l'encaissement des transactions du de la commerce électronique ,parmis elles la carte de crédit, qui est l'importance majeur 

aujourd'hui des banques classique et islamique    

     Dans ce modeste travail que nous proposons, nous avons essayé de faire la comparaison entre l'émission ,ainsi 

l'application de la carte de crédit dans les banques classique et islamique.afin de dépasser les risques encourus par la carte 

de crédit émise par la banque conventionnel et  démontré les avantages de la carte du crédit émise par la banque islamique 

,et pourquoi pas la considéré comme alternative pour une gestion meilleur des risques de la précédente. 

Les mots clés: nouvelles technologies, savoir, internet, commerce électronique, banques électroniques ,carte de crédit, 

banques classique, banques islamiques  

 :املقدمة

عرف العالم تغيرات عميقة ووالعة أدت إليها شبكات األعمال و االنترنت، فهذه التكنولوجيا في شكلها االتصالي الشبكي )االنترنت( وفي    

خرى (إلى ظل االنتقال من االقتصاد التقليدي إلى االقتصاد االلكتروني  الرقمي، ومن إدارة األشياء )املكان ، األبنية،واألصول املادية األ 
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اسإدارة االلكترونية الرقمية )املعرفة و الرقميات،الشبكات،العماقات و التفاعمات (، إن أهمية هذه التغيرات أصبحت معروفة و مولم 

بها على نطاق والع، و أخذت تجبر الشركات على نحو غير موبوق إلى  تبني هذه األعمال االلكترونية في ظل ثورة األعمال و شركات 

و عدوى االنترنت، ومع توارع حركات البيع والشراء،و الحاجة إلى ولائل دفع أكثر لرعة و أمنا، و الخوف من عمليات الدوت 

االحتيال،كانت الحاجة إلى وليلة تزقد من األمان عند التجار و تضمن حقهم و توهل على املوتهلك الحصول على مشترياته في أي مكان 

وف من ضياع ماله أو لرقته، فقامت املؤلوات املصرفية بإصدار الشيكات و الشيكات الوياحية حل فيه و في أي وقت شاء دون الخ

و البطاقات االئتمانية التي وفرت للعميل إمكانية الحصول على حاجياته،حتى وان لم يملك املال في ذلك الوقت،و بالنوبة للبطاقات 

 اينت أوجه تخرقجاتها الفقهية.االئتمانية فقد اختلفت آلية عملها وتعددت أنواعها و تب

و انطماقا من شريعتنا الغراء التي أقرت مبادئ التعامل االقتصادي الذي يرتضيه هللا عز وجل،كان لزاما على من أراد أن يلتزم بشرع    

حثية للقيام بعملية مقارنة هللا أن يوير وفق منهج االقتصاد اسإلمامي أثناء تعامله بالبطاقات االئتمانية .ومن هنا تأتي هذه الورقة الب

 بين البطاقات االئتمانية التي تصدرها البنوك اسإلمامية و البنوك التقليدية للعمماء ،حتى يكون املولم على بينة من أمره خمال تعامله

ه في الوقت الحالي هناك مع هذا النوع  من العقود املالية.و ملا ال اعتبارها البديل الشرعي للبطاقات االئتمانية التقليدية.خصوصا و ان

توجهات من الغرب تعنى باعتماد ألاليب التموقل اسإلمامية و كذا خدماتها كون أن من أهم ألباب األزمة املالية العاملية للرهون 

ظيرتها العقارقة هو اسإفراط في تقديم القروض من مبدأ تشجيع االلتهماك و الن بطاقة االئتمان هي الوبيل إلى ذلك يمكن تمافيها بن

 املصدرة من طرف البنوك اسإلمامية و التي تعمل وفق مبادئ الشريعة اسإلمامية.

 :اإلشكالية

هل هناك اتفاق أم اختماف بين األلس و الضوابط التي يتم على ألالها منح العمماء بطاقات ائتمانية في كل من البنوك التقليدية 

 األلئلة التالية: والبنوك اسإلمامية؟ومن هذا الوؤال  الجوهري تتفرع

 هل التحول للعمل وفق التكنولوجيات الحديثة ضرورة منطقية لتطور املعرفة إلى معرفة الكترونية؟

 ما مدى السشابه و االختماف بين أنواع البطاقات التي تصدرها كل من البنوك التقليدية و اسإلمامية؟

 تي تفرضها البنوك التقليدية و اسإلمامية على البطاقات االئتمانية؟هل يوجد أوجه تشابه واختماف بين الرلوم و آلية التعامل ال 

 األهداف:

 تهدف هذه الورقة البحثية إلى:

 املقارنة ما بين املعرفة و املعرفة االلكترونية و عماقتها بالتطور التقني.

ماء في كل من البنوك التقليدية و البنوك املقارنة ما بين األلس و الضوابط التي يتم بناء عليها إصدار البطاقات االئتمانية للعم

أخذا و عطاءا،فيما تذهب البنوك التقليدية  -الربا-اسإلمامية، خصوصا أن العمل املصرفي اسإلمامي يرتكز على تحرقم التعامل بالفائدة

 إلى جوازها.

 (charge cartمية)بطاقة الحوم الشهري أو األجل املقارنة بين أنواع البطاقات االئتمانية التي تصدرها كل من البنوك التقليدية واسإلما  

 بطاقة االئتمان املتجدد.

املقارنة مابين الرلوم التي تفرضها كل من البنوك التقليدية و اسإلمامية على البطاقات االئتمانية)رلوم إصدار بطاقة االئتمان ألول 

 كر(.مرة،رلوم تجديد البطاقة في حال انتهاء صماحيتها،رلوم التجديد املب

 هيكل الدراسة:

 ولتحقيق جملة األهداف الوابقة تم تقويم هذه الدرالة إلى:

 املحور األول:التكنولوجيات الحديثة و املعرفة االلكترونية:املوقف و الرؤقة 

 املحور الثاني:البطاقات االئتمانية:رؤقتان ربوقة و الربوقة

 البنوك اسإلمامية و البنوك التقليدية املحور الثالث:مقارنة ما بين  البطاقات االئتمانية في 

 التكنولوجيات الحديثة و املعرفة االلكترونية: املوقف و الرؤية: األول  املحور 

 املعرفة: مفهوم وخصائص-0

املعرفة ليوت جديدة فقد كانت مع اسإنوان مند البدء،كما أن الشركات ومند القدم تهتم باملعرفة بوصفها الخبرة املختزنة بصيغة    

(التي تحدث عنها فرقدرقك تايلور مند  one best wayقواعد وإجراءات وأنظمة تواعد في إدارة العمل.وان طرققة العمل املثلى الوحيد )

(الذي Gantt chartأكثر من قرن كانت تمثل نمط من املعرفة اسإدارقة الذي لاهمت في تحوين الكفاءة في العمل .وان مخطط جانت )
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عرفة تخطيطية ـرقابية جدولة املشروعات .فما الجديد في طرح املعرفة في الفترة األخيرة ؟.واسإجابة يمكن أن يمثل م 2720طرح عام

 نضعها في جانبين ألاليين هما:

  أن الشركات مند الثورة الصناعية كانت تركز على األصول املادية وإدارة والتركيز على اآلالت التي تبقى في الشركة بعد إطفاء

ي نهاية يوم العمل .أما األشياء األخرى بما في دلك املعرفة فكانت ال تحتل األهمية القانونية .لهدا فان الرألمالي أضواءها ف

املالي املادي ورمزه اآللة كانت أكثر أهمية في كشوفات الشركة املالية ونتائج أعمالها.ولكن هذا كله قد تغير بعد أن تحول 

 goldenن دوي الياقات البيضاء ومن إلى عمال ومهنيي املعرفة من ذوي الياقات الذهبية)العاملين اليدوقين إلى املوظفين م

collar workers .لفئة جديدة من العاملين في عصر املعلومات و املعرفة و شبكات األعمال و االنترنت ) 

  إن رأس املال الفكري هو نوبة في  أن املعرفة أصبحت هي األصل ذات العائد الحدي األعلى باملقارنة مع كل األصول األخرى.و

قام باحسواب رأس املال املعرفي ملايكرولوفت مقدرا إياه  عندماp.strasmannالقيمة الكلية للشركة و هذا ما كشف عنه و 

 بليون دوالر.و أن من الشركات األخرى التي تحقق أفضل تقييم و توليد لرأس املال املعرفي هي 72.6و  62بأنه يتراوح ما بين 

فان هذه الشركة التي تبيع املاء و الوكر و قليل من الفقاعات،و لكن معرفتها الكبيرة في  strasmannشركة كوكا كوال.و حوب 

 الووق و الم عمامتها التجارقة و عماقتها مع منافذ التوزيع هي التي تنش ئ في الحقيقة قيمتها العليا.

املورد الجديد و قطاع املعرفة هو القطاع الرابع في االقتصاد الجديد إلى جانب  و مع تزايد االعتراف بكل هذا فان املعرفة هي    

ر القطاعات الثماثة التقليدية .و املعرفة االلكترونية هي الشكل الجديد للمعرفة . فكما أن املعرفة املطبوعة كانت قفزة نوعية في التطو 

االلكترونية أو الرقمية تمثل قفزة نوعية ووثبة إلتراتيجية جديدة.إن هذه املعرفي اسإنواني مقارنة باملعرفة املخطوطة فان املعرفة 

املعرفة االخيرة تعني أن املزقد من املعرفة ليصبح مشاعا وان الكثير من املعارف التي كانت في املاض ي معارف ملكية في الشركات و 

 (. 400-402،ص 1007بود نجم،معارف محدودة التداول لتكون متاحة و بتكلفة زهيدة إن لم مجانية)نجم ع

 ماهية املعرفة: 0-0

إن املعرفة ليوت واحدة لهذا فهي معارف ،و هذا ال يعود فقط إلى الثراء في املفهوم و إنما أيضا إلى حقيقة أن الشركات تعاملت مع    

ى قواعد و إجراءات قيالية النجاز املعرفة وفق مداخل متعددة .فهي في البدء انشات املعرفة من اجل التنظيم الرشيد في التوصل إل

األعمال وفق ما هو محدد موبقا.وهذه هي املعرفة الصرقحة التي يمكن أن نجدها في أدلة وأنظمة املال التي تحتوي خبرة الشركة 

فرق العمل في القابلة للتحديد و التدرقب و النقل .و لكن مع هذه املعرفة كانت هناك معرفة أخرى متجدرة في ثقافة الشركة وفي عمل 

الشركة و تظل بعد العمل في رؤوس األفراد .و هذه املعرفة هي املعرفة الضمنية التي ال يمكن و ضعها بوهولة في أدلة و أنظمة 

العمل،كما أنها ال يمكن تحديدها بدقة و تعليمها أو تدرقبها و نقلها،وإنما فقط يمكن تعلمها من خمال العمل و املعايشة و الحوار و 

 (.470-407،ص 1007ارلة)نجم عبود نجم،املم

إن املعرفة الصرقحة هي خبرة الشركة املكتوبة في حين أن املعرفة الضمنية هي خبرة الشركة الحية واملجموعة الذهنية املتقالمة    

(Shared Mindesetكما أن املعرفة الصرقحة هي اقرب للماض ي في التذكر و الصياغة و االلتخدام في حين أن امل) عرفة الضمنية هي

فان املعرفة الصرقحة هي اقرب للتفكير   I* Nonakaاألقرب للموتقبل في التنشئة و االبتكار و تكوقن الجدارات الجديدة،فحوب نموذج 

ية الغربي الذي يوعى الن تكون املعرفة رلمية قيالية،نظامية،صلبة و معبرة عنها .في حين أن املعرفة الضمنية هي املعرفة غير الرلم

،الذاتية ،و املعبر عنها بالطرق النوعية ،الحدلية و غير القابلة للنقل والتعليل.و املعرفة)احمد عبد الونيس و مدحت 

 (.10،ص1006أيوب،

 أنواع املعرفة: 0-4

يف املقدم هناك تصنيفات عديدة للمعرفة تعتبر تمثيل توليعي للنوعين لابقي الذكر، و يمكن أن نشير في هذا الوياق إلى التصن   

 حوب عمامات االلتفهام حوب الجدول التالي :

 (:أنواع املعرفة0الجدول)

 التوصيف              أنواع املعرفة               

 موضوع املعرفة أي إدارة املعرفة ، االنترنت،أنظمة املعلومات، علم الطبيعة ، االقتصاد.- know whatمعرفة ماذا 

 ات،الشبكات،الصمات،املؤلوات،األفراد،السشارك،الجمعيات و النوادي.العماق know whoمعرفة من 

معرفة كيف)املعرفة 

 know howاسإدارقة( 

البحث،التطوقر،االختيار،القيام بالعمل،االبتكار و  املهارة،السشبيك،االلسشارة،عملية املشاركة،التقالم،إعادة

 العملية اسإدارقة.
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 الوياق،تخطيط األعمال،اسإلتراتيجية،األلباب و التفويرات. عرض األلباب، know whyمعرفة ملاذا 

 املوقع،إلى أين،من أين،املركز االلتراتيجي،التخطيط و اسإبحار. know whereمعرفة أين 

 ( ،التوقيت،لرعة األداء،التخطيط،الجدولة،الوياق،املاض ي و  املوتقبل.jitفي الوقت املحدد) know whenمعرفة متى 

 (،الوينارقوهات،تطوقر الوينارقو،االلسشراف،املوتقبليات و املوقفية.jicالحالة املحددة) know ifلو معرفة فيما 

 .471،ص 1007: نجم عبود نجم ،اسإدارة و املعرفة االلكترونية،اليازوري،عمان،املصدر 

 املعرفة االلكترونية:تحويل املعرفة العلمية إلى تكنولوجيا ؟ -4

ة العلمية بالتطور التقني ومن ثم غلبت النظرة إلى املعرفة على أنها معرفة تكنولوجية ،و هو ما غلب مفهوم ارتبط تطور املعرف    

بين مقاربة املعرفة باملعلوماتية بشقيها )املعلومات و تكنولوجيا املعلومات( ،و يرجع هذا التزاوج إلى االرتباط القوي بين االختراعات و 

عماقة خطية أحادية. فمن ابرز معالم تطور املعرفة العلمية هي ارتباطها الوثيق بالتكنولوجيا بداية من تطبيقها لكنهما ال يرتبطان ب

 (.42، 1006.)احمد عبد الو نيس و مدحت أيوب،الثامن والتالع عشعصر النهضة و بشكل ال ينفصم في معظم املجاالت منذ القرنين 

 املعرفة االلكترونية: مفهوم وخصائص 4-0

املعرفة عن بعد جديدة،فقد كان تبادل رلائل و الوفود و الرلل طرققة معروفة في املاض ي و هي تمثل ألاليب لتبادل  ليوت   

املعلومات و اآلراء ،ومع ذلك اليمكن إنكار أن هذا التطور كان بطيئا محدودا و في أكثر األحيان متعذرا بوبب بعد املوافات و الحدود 

لتطور التكنولوجي املتمثل في الهاتف و الفاكس و البريد الوريع فتح أفاق جديدة في املكان و الزمان،و مع الزمنية لإلنوان،و لكن مع ا

ذلك ظلت هذه الولائل محدودة التأثير في تبادل املعلومات و املعرفة لواء بوبب التكلفة أو ما توتغرقه من وقت و األهم هو إن ما 

و ليس لياقيا .و لعل التطور الجديد مع الشبكات و االنترنت هو المامحدود الكامل في الزمان و كان ينقل من معلومات كان نقما إجرائيا 

 إن هناك تحولين ألاليين و هما :  Y.Blenkerاملكان و في حجم ما ينقل و في التعدد الوالع في املشاركين .وفي هذا الوياق يشير 

لصناعي إلى االقتصاد القائم على املعلومات و املعرفة * )الخدمات املالية :التحول الذي التغرق أكثر من قرن من االقتصاد اأوال

 ،املحالبة،البرمجيات و العلم(و الثقافية )األفمام و املوليقى( و معالجة الرموز)من صنع العمامات إلى منتجاتها(. 

كبيرة و تشبيك بيني في شبكات نافذة في كل :التحول إلى االتصاالت الفائقة التي تعتمد على مجاالت رخيصة مع قدرات حولبة ثانيا

مكان  ،فقد أصبح كل ش يء الكترونيا مع تزايد اسإدمان على االنترنت و إدخاله في كل الوظائف البشرقة ،إذ جرى الحديث عن الوظائف 

لكترونية،و الرقابة االلكترونية. و االلكترونية لإلدارة كالتخطيط االلكتروني،اسإلتراتيجية االلكترونية ،التنظيم االلكتروني،القيادة اال

 تحدث البعض األخر عن الوظائف االلكترونية،كاالبتكار االلكتروني،العمليات االلكترونية،و املالية االلكترونية و هو موضوع  حديثنا في

ا بجدر بنا التمييز بين املعرفة و هذه الورقة البحثية،و في هذا الصدد فان كل هذا يرتكز بالدرجة األولى على املعرفة االلكترونية .و لهذ

 (500-470،ص1007املعرفة االلكترونية للوقوف على خصائص هذه األخيرة.)نجم عبود نجم،

 (:ما الفرق بين املعرفة االلكترونية واملعرفة ؟4الجدول)

 االلكترونية املعرفة         املعرفة غير االلكترونية     السمات             

 النظام الخبير ، الفرد الخبير البشري  قاعدة املعرفة

 املصممون،املحللون، املبرمجون  إلتراتيجيو و فنيو و عمال املعرفة أفراد املعرفة

 قاعدة املعرفة املبرمجة التجارب و الخبرات مصدر املعرفة

 املرقاب،املوتفيد وجها لوجه تقديم املعرفة 

 14\2 محدود)يوم العمل( إمكانية الوصول 

 من أي موقع و بما حدود محدود)موقع الشركة( ة الوصول إمكاني

 املوقع،البوابة املكتب وليلة الوصول 

 عالمي بما حدود محلي عادة الووق 

 افتراض ي\الكتروني عماقات حضور مادي النشاط

 الكتروني)بما حس إنواني( اجتماعي)حس إنواني( التفاعل

 تقاعدة البيانا\صرقحة ضمنية\صرقحة نوع املعرفة

 برمجية\قدرة السشغيل البيني\بروتوكوالت االنترنت بشرقة اسإدارة

 قواعد و موتودعات بيانات ضخمة جدا محدودة بشرقا الوعة املعرفية

 محدودة عالية الومة االبتكارقة
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 فائقة و لكنها آلية محدودة و لكنها مشخصة لرعة االلتجابة

 501كترونية ،اليازوري،عمان،صنجم عبود نجم،اسإدارة و املعرفة االلاملصدر:

 محركات املعرفة االلكترونية: 4-4

 من اعداد الباحثة   املصدر:                    

 االنترنت واملعرفة:تعارض أم تكامل؟-0

تخدام إن املعرفة االلكترونية تومح بالوصول األولع للمعلومات و املعرفة و الخبراء و تحقيق كفاءة أفضل من خمال إعادة ال    

املعرفة و املضمون الحاليين سإنشاء املضمون الجديد،ولهذا فهي تدور و تعالج على الشبكة،عبر توهيمات شبكات الشركات)الداخلية 

Intranet  و الخارجيةExtranet أو الشبكة العامة وكذلك الشبكات املحلية )LAN و الشبكات املحلية املولعةWAN وضمن هذا االتجاه .

 ( .501،ص 1007البرمجيات الجاهزة ملعالجة الكثير من األنشطة املتعلقة باملعلومات و البيانات )نجم عبود نجم،يتم التخدام 

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت :املقومات األساسية القتصاد املعرفة  0-0

م بمجموعة من الخصائص و في مقدمتها القدرة يسو -تحقق املعرفة الجزء األكبر من القيمة املضافة-إن االقتصاد املبني على املعرفة   

العالية على التجدد و التطور و التواصل الكامل مع غيره من االقتصاديات و كذا القدرة على االبتكار و توليد منتجات فكرقة معرفية و 

البيانات إلى معلومات و  (و حتى يمكن القتصاد املعرفة أن يحول  121، ص1006غير معرفية جديدة )احمد عبد الونيس ومدحت أيوب،

من ثم إلى معرفة ،أمام صناع القرار الذين بإمكانهم تحوقلها إلى ربح،و الوماح بتدفقها بوهولة و لرعة و دقة بين جميع فروع 

عمال االقتصاد ،ال بد له من مجموعة من املتطلبات أهمها االنفتاح الكامل على أدوات التعامل باملعلومات في مقدمتها االنترنت،األ 

 (.27،ص 1006االلكترونية و نظم املعلومات)احمد عبد الونيس ومدحت أيوب ،

 ماهو االنترنت؟

إن االنترنت لم يولد مرة واحدة و إنما تطور في قدراته و تشبيكه خمال مراحل عديدة و معها تطورت االلتخدامات و الخدمات    

 االلكترونية املوسندة عليه.

 تطور نحو االنترنت                            

                     
إن تبادل البيانات االلكترونية الذي كان يمثل الشكل املبكر للخدمة االلكترونية ،كان يسوم بالتبادل بين محطات طرفية محددة كما    

لصورة و بالسشبيك القائم على قانون تميز بأنه غير تفاعلي.و لكن االنترنت في شكلها الحالي تمثل الوليلة األكثر تفاعلية بالصوت وا

و هذا اليعني االيجابية -متكافل ألاله أن إضافة أي حالوب أو شبكة محلية من شانه تعظيم قيمة الشبكة و موتودع بياناتها

قت أبوابها و شركة انترنت بأمرقكا أغل 210، 1000املطلقة لها،فإضافة لذلك يمكن لمانترنت أن يؤثر للبا على أعمال الشركات ففي عام 

(.و هي بذلك تمثل نظام عالمي للمعلومات يتم التعرف على مكوناتها  21، ص 1007)نجم عبود نجم،1002التمر هذا االتجاه كذلك في 
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املجموعات اسإخبارقة،الخدمات  -،كما أنها توفر خدمات TCP\IPمن خمال عناوقن فرقدة ينظمها و يتحكم في إرلالها بروتوكول 

على املوتوقين العام والخاص.)محمد نور برهان و عز  -و البريد االلكتروني wwwالشبكة العنكبوتية العاملية -و تطبيقات -املصرفية...

 ( 21-62،ص 1007الدين خطاب ،

 من األعمال التقليدية إلى األعمال االلكترونية: 0-4

األعمال صر الصناعي فان األعمال االلكترونية)إذا كانت الشركة ككيان مادي هي التجويد املادي لرأس املال في الع       

تعمل الش ئ نفوه في  املشروع( االلكترونية=التجارة االلكترونية+إدارة عالقات الزبون+إدارة سلسلة التوريد+تخطيط موارد

و األصول و االقتصاد الرقمي من حيث توفير فرص األعمال في قطاع اخذ بالتولع ،فمنذ منتصف السوعينات كانت خصائص األعمال 

نية قدرات اسإنتاج و السووقق و التوزيع املادية تتراجع في األهمية و في دورها الخاص بإنشاء القيمة مقابل تطور و تولع األعمال االلكترو

ن تناقص في أبعادها االفتراضية و الرقمية،لقد مثل هذا التطور الثورة ما بعد الصناعة التي نقلت االقتصاد التقليدي القائم على قانو 

الغلة إلى أعمال تزايد الغلة و فق قانون األصول الرقمية،ومن الشركات القائمة على العمل في موقع واحد إلى العمل عن بعد القائم على 

(.و تندرج ضمن هذه األعمال مجموعة من العمليات تتصدرها التجارة االلكترونية إضافة 12، ص1007الحالوب)نجم عبود نجم،

لزبائن و العمل التعاوني مع شركاء األعمال و التعليم االلكتروني و انجاز العمليات داخل الشركة بشكل الكتروني)محمد لتقديم خدمات ل

(.فالتجارة االلكترونية التقتصر على عمليات البيع و الشراء عبر االنترنت،وإنما أيضا معالجتها 7،ص1007نور برهان و عز الدين خطاب،

(و سإكمال خطوات التجارة االلكترونية توتخدم ولائل 17،ص1007املالية عبر االنترنت )نجم عبود نجم، من خمال إرلال التحوقمات

الدفع املالي االلكتروني،فيقوم املشتري بدفع ثمن الخدمات و املنتجات بولائل نقدية الكترونية ك:بطاقة االئتمان،شيك الكتروني أو 

 مة من بنك أو مؤلوة مالية تصادق على عملية التبادل الكترونيا عبر االنترنت .نقد الكتروني .وتكون هذه الولائل عادة مدعو 

وقد لاهمت عدة عوامل في نجاح الدفع املالي االلكتروني منها:انخفاض تكلفة تكنولوجيا الدفع نوبيا،قلة تكلفة العمليات والسشغيل     

%أوروبا 25% من حجمها يتركز في أمرقكا و 00%وحوالي100ملتولط بلغ معدل نموها با-نوبيا وازدياد انسشار التجارة االلكترونية

ـ،لذا فان انخفاض التكلفة في الدفع االلكتروني يعتبر ميزة تنافوية إذا ما قورن بالدفع التقليدي  -%بآليا و معظمها باليابان**5و

 (. 102، ص 1007)محمد نور برهان وعز الدين خطاب،

 انية :رؤيتان ربوية والربويةاملحور الثاني: البطاقات االئتم

 
 البطاقة االئتمانية :مفاهيم و مرتكزات -0

تومى البطاقات االئتمانية بالبطاقات التقليدية و هي تزود حاملها بحد معين من االئتمان لتنفذ املشتريات ،كبطاقة املالتر كارت و    

لك الن صاحب البطاقة يقوم بالشراء أوال ثم الدفع الحقا)محمد الفيزا،و عادة ما توصف من حيث الزمن بالبطاقات املدفوعة الحقا،ذ

( و تومى كذلك كونها من األشكال األولى للنقد االلكتروني ،إذ تم إصدارها ألول مرة من 121،ص1007نور برهان و عز الدين خطاب،

ذلك من اجل منحهم توهيمات زمنية في صورة بطاقات معدنية تعطى لبعض العمماء املميزين و  2724طرف بنك ولتورن يونين لنة 

قامت الكثير من الشركات كشركات لكك الحديد  2722في دفع موتحقاتهم املالية.و قد تولع هذا االتجاه إلى باقي املؤلوات ،فبحلول 

( .إال Ian Lindsey 1994,p135والنفط،املحمات التجارقة الضخمة،و الفنادق الكبرى بإصدار بطاقات خاصة بها توفيرا للوقت لعممائها )

عملت شركة جنرال بترو ليوم  2714أن منح هذا النوع من البطاقات كان في نطاق ضيق و لفئات خاصة من الناس ،وفي لنة 

(General Petroleum Corporation    - على إصدار أول بطاقة ائتمان حقيقية تم توزيعها على الجمهور ،لدفع قيمة البنزين  -كاليفورنيا

 ( 10،ص 2775دد املبالغ املترتبة عليهم في توارقخ الحقة)عبد القادر العطير،على أن تو

لقد عرف مجمع الفقه اسإلمامي البطاقة االئتمانية بأنها موسند يعطيه مصدره)املؤلوة املالية(لشخص اعتباري أو طبيعي )حامل 

املوسند)التاجر( دون دفع الثمن حاال،لتضمنه التزام  البطاقة( بناء على عقد بينهما ،يمكنه من شراء الولع و الخدمات ممن يعتمد

املصدر بالدفع،و يكون الدفع من حواب املصدر،ثم يعود على حاملها في مواعيد دورقة،و بعضها يفرض فوائد ربوقة على مجموع 
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(،بحيث  222،ص2771مي،الرصيد غير املدفوع في مدة محددة من تارقخ املطالبة،و بعضها اليفرض فوائد.)مجلة مجمع الفقه اسإلما 

(.كما 7،ص 1002يتولى مصدر البطاقة لداد قيمة هذه الولع والخدمات عند تقديم ما يدل على ذلك)إدريس عبد الفتاح محمود،

عرفها معجم املصطلحات التجارقة و التعاونية بأنها بطاقة خاصة يصدرها املصرف لعميله لتمكنه من الحصول على الولع و الخدمات 

و أماكن معينة عند تقديمه لهذه البطاقة ،و يقوم البائع من جهته بتقديم الفاتورة املوقعة من العميل إلى البنك مصدر كم محمات 

االئتمان فيودد قيمتها له،و يقدم البنك للعميل كشفا شهرقا بإجمالي القيمة لسوديدها أو لخصمها من حوابه الجاري)احمد زكي 

 (. 61بدوي،،ص 

 االئتمانية:  أنواع البطاقات -4

لقد عملت البنوك التقليدية و اسإلمامية على إصدار أنواع متعددة من البطاقات االئتمانية ،فكان منها الذهبية و الفضية و    

البماتينية،و كلها تؤدي الغرض نفوه من حيث تقديم الخدمات لحامليها ،إال أن هناك فروق كثيرة بين هذه البطاقات،و يمكن القول أن 

 وع منها يقدم لفئة معينة بحوب القدرة املالية للعميل .كل ن

 أنواعها في البنوك التقليدية: 4-0

 تنقوم البطاقات االئتمانية التي تصدرها البنوك التقليدية إلى:

 ( بطاقة االئتمان االقراضية و التي تتضمن زقادة ربوقة،وقتم السوديد على أقواطCredit Cart.) 

 بطاقة االعتماد أي الخص(م الشهري و تنبني على اسإقراض املؤقت الخالي من الزقادة الربوقة ابتداءCharge Cart .) 

 النوع األول: البطاقة القرضية أو االقراضية بزيادة ربوية و التسديد على أقساط 

الية عمل هذه البطاقة في  يتكون العقد في هذا النوع من البطاقات من ثماثة أطراف رئيوية)مصدر البطاقة،حاملها و التاجر( ،و تقوم

 األلاس على القرض املتجدد و هي تتميز بما يلي :

  يشكل الدين الذي يتولد عن التخدام هذه البطاقة نوعا من الدين املتجدد،بمعنى أن حامل البطاقة اليلزم في هذه الحالة بوداد

بين أمرقن إما أن يودد كل الدين املترتب عليه نسيجة  قيمة ما اقترضه أو اشتراه بالبطاقة عند تقديم الكشف الشهري له ،فهو مخير 

تعامله بها و عادة ما تكون شهر.و إما يودد جزء و يؤجل الباقي إلى الفاتورة املقبلة ليوفى كل الدين دفعة واحدة،أو على أقواط موزعة 

 (  .42،ص 2770على عدة فواتير)نواف عبد هللا باتو بارة،

  عن كون طالبها ممن لهم حواب لدى البنك أم ال ،ولهذا فإنها تخول لحاملها الحصول على قرض تمنح هذه البطاقة بغض النظر

،وهو قرض قصير األجل يمتد اجله في الفترة ما بين شراء الولع و الخدمات إلى وقت وفائه بقيمة الولع و الخدمات إلى البنك املصدر 

 .للبطاقة لواء في شهر االلتهماك أو في الشهر التالي له

  يتمتع حاملها بميزة تأجيل دفع املوتحقات املترتبة عن معامماته إلى أمد بعيد و مطالبته بها دورقا مرة في كل شهر في تارقخ معين أو

تقييدها في حوابه في ذلك التارقخ إن كان له حواب لدى مصدر البطاقة ،فان لم يكن له حواب ا وانه اليفي بما عليه من دين،فانه 

 (.22،ص 1002تأجيل الوفاء بما يوتحق عليه)عبد الفتاح إدريس محمود،يوتفيد من ال

  يودد حاملها أثمان الولع و الخدمات و السحب نقدا في حدود لقف االئتمان املمنوح،و إذا لم يكن لها لقف فهي مفتوحة

 مطلقا.

  املحال التجارقة التي تعتمدها .و يمثل  يمكن التخدام هذه البطاقة داخل البلد الذي تم فيه إصدارها أو خارجه مع املؤلوات و

 هذا النوع من البطاقات:

 و لها ثماثة أنواع:بطاقة فيزا :-ا

 :وهي ذات حدود ائتمانية منخفضة نوبيا و تمنح ألغلب العمماء.بطاقة فيزا الفضية

شمل تأمينا على الحياة و خدمات دولية :و هي ذات حدود ائتمانية عالية ن وتمنح للعمماء ذوي الكفاءات العالية،وتبطاقة فيزا الذهبية

 أخرى كأولوقة الحجز في مكاتب الوفر و الفنادق ،و التامين الصحي و الخدمات القانونية.

 :و توتخدم كبطاقة خصم فوري ،للخصم من الحواب عبر أنظمة التفوقض االلكترونية.بطاقة فيزا إلكترون

 :و لها أربع أنواع  بطاقة ماستر كارت -ب

 (.15،ص 2775ملالتر كارت الفضية ، الذهبية،لرحال األعمال و بطاقة املالتر كارت املدينة )عبد القادر العطير،بطاقة ا

 بطاقة الداينرز كارت . -ج

 الخصم الشهري ،اإلقراض املؤقت الخالي من الزيادة الربوية\النوع الثاني :بطاقة االعتماد
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و تومى بطاقة على الحواب أو الدفع الشهري أو الوفاء املؤجل وقتميز هذا النوع من تقوم آلية هذه البطاقة على القرض غير املتجدد 

 البطاقات بما يلي:

 .*االقتراض له حد أعلى يحدده العقد املبرم مصدرها و حاملها يدعى*خط االئتمان 

  على قرض قصير األجل يصل اليلزم العميل تقديم تأمينا نقديا أو حواب لدى مصدرها للحصول عليها،يوتطيع بموجبها الحصول

 (.21،ص 1002أحيانا إلى لتين يوم)عبد الفتاح إدريس،

 .التفرض زقادة ربوقة في الفترة املوموح بها ،أما إذا تجاوزها يترتب على حاملها فوائد ربوقة 

 ،(24،ص 1002يتمكن من التعامل بها في الداخل و الخارج )عبد الفتاح إدريس 

 ت :و يمثل هذا النوع من البطاقا

 بطاقة أمرقكان اكوبرس)بطاقة األمرقكان االكوبرس الخضراء،الذهبية و املالية(.-ا

 (. 12بطاقة الداينرز كلوب)بكر أبو زقد،،ص -ب

كما يعتقده -و تجدر اسإشارة هنا إلى قيام بعض البنوك في الدول العربية بقديم بديل مركب من عدة عقود اشتمل على خلوه من الربا   

التمتع بنفس الخصائص التي تمتع بها البطاقات العاملية ومن بينها :بطاقة السويير التي يمنحها البنك األهلي الوعودي و  -أنصارها

املجازة من قبل هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية   تومح بسوديد املشتريات بأقواط مرقحة عن طرقق صيغة التورق*** املجازة 

مليون مؤلوة تجارقة في  16بطاقة الخير الوعودي التي تمنح لحاملها السووق فيما يزقد عن (.و 21،ص 1005شرعا)احمد محي الدين،

العالم ،وقنبغي على حاملها توديد املبالغ املترتبة عليه بشكل أقواط شهرقة ملدة خمس عشر شهرا ،و هي بذلك توفر لحاملها طرققة 

ملها الدفع فويقوم البنك بعملية التورق التي أجازتها هيئة الرقابة (.،وان لم يوتطع حا12،ص 1005ميورة للدفع)احمد محي الدين،

 500% على املدة كاملة وفي حال كان املبلغ املتبقي غلى العميل اقل من 26.10الشرعية التابعة للبنك على أقواط شهرقة بمعدل الربح 

(.إضافة لبطاقة املبارك املصدرة من البنك 7،ص 1004رقال فلن يلبي البنك طلب العميل لينفذ التورق )خالد بن إبراهيم الدعيجي،

العربي الوطني الوعودي، و تقوم على ألاس الضمان ،حيث يضمن البنك حامل البطاقة  تجاه مل يترتب في ذمته ،و يتم توديد ذلك 

رقال شهرقا مقابل  50 % من مبلغ املديونية ،كما و يدفع حاملها رلوما إدارقة مقطوعة قدرها20على أقواط شهرقة يمثل كل قوط 

 عضوقته في نظام البطاقة ،لواء التخدمها أم ال ،دون أن يرتبط هذا الرلم بحجم االلتخدام .

 أنواعها في البنوك اإلسالمية:   4-4

مامية أن نظرا ألهمية البطاقات االئتمانية و انسشارها الهائل،و ضرورة توفير الخدمات املصرفية العصرقة ،كان من األفضل للبنوك اسإل

تتعامل بها و قد تم تطوقرها بما يتماش ى واأللس الضوابط الشرعية ،وتقوم خطواتها العملية على نفس الخطوات و املنهجية ـمن حيث 

 الجوانب الفنية فقط ـ التي تقوم عليها البطاقات االئتمانية التي تصدرها البنوك التقليدية األخرى.

بنوك اسإلمامية في العمل املصرفي املعاصر،فقد تشابهت أنواع البطاقات التي تصدرها البنوك وكون البنوك التقليدية لابقة على ال

اسإلمامية مع تلك البطاقات التي تصدرها البنوك التقليدية،مع االختماف في بعض األلس العقدية التي يتم بناء عليها عمل هذه األنواع 

في البنوك اسإلمامية على إلغاء املبدأ األلاس الذي تقوم عليه هذه البطاقات في من البطاقات.وتقوم آلية عمل البطاقات االئتمانية 

(،ولكي تقلل البنوك اسإلمامية من تكلفة التموقل،فقد ألزمت 22البنوك التقليدية وهو تدوقر االئتمان**** )محمد العصيمي،ص 

ان تكون املدة من شهر إلى ثماثة أشهر )محمد باملقابل حامل البطاقة بوداد كامل الدين في مدة محددة،و في اغلب األحي

 (.212-210العصيمي،ص

 النوع األول :بطاقة االئتمان و الحسم األجل :

 و تتميز هذه البطاقة بالخصائص التالية:

 .أداة ائتمان في حدود لقف معين و لفترة معينة و أداة وفاء من حيث أن حاملها يوتطيع توديد التزاماته 

 (.21،ص 1002ة في توديد اثمان الولع والخدمات و الحصول على النقد)عبد الفتاح إدريس،توتعمل هذه البطاق 

  ال يسيح نظام هذه البطاقة توهيمات ائتمانية متجددة لحاملها،حيث يتعين عليه املبادرة بوداد ثمن املشتريات خمال الفترة

 املحددة عند تولمه الكشوف املرللة إليه .

 د ما عليه في الفترة املوموح بها يترتب عليه فوائد ربوقة ،أم املؤلوات املاليترتب عليه فوائد إذا تأخر حاملها في تودي

 ربوقة،حيث أنها تفرض ابتداء ضمانات مادية و ذلك للرجوع إليها في حال تقصير حاملها عن توديد التزاماته.
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 ها تحصل على نوبة معينة )عمولة( من قابل التتقاض ى املؤلوة املصدرة لها أي نوبة من حاملها على املشتريات ،و لكن

 البطاقة )التاجر(غلى مبيعاته التي تمت بالبطاقة .

  للجهة القابلة للبطاقة بوداد اثمان الولع و الخدمات ،و -و بالزقادة املوافق عليها–تلتزم املؤلوة في حدود لقف لمائتمان

 (.24،ص 1002لها و حاملها )عبد الفتاح إدريس،هذا االلتزام شخص ي و مباشر بعيدا عن عماقة الجهة القابلة 

 النوع الثاني:بطاقة االئتمان املتجدد  

 و تتميز هذه البطاقة بالخصائص التالية و فق املعيار الشرعي:

 .أداة ائتمان في حدود لقف متجدد على فترات يحددها مصدر البطاقة و هي أداة وفاء أيضا 

 خدمات نقدا في حدود لقف االئتمان املمنوح.يوتطيع حاملها توديد أثمان الولع و ال 

و بناءا على الضوابط املقرة من قبل اللجان الشرعية القائمة على العمل املصرفي اسإلمامي ، فقد انحصرت أنواع البطاقات    

على حامليها في حال تأخرهم  االئتمانية التي تصدرها البنوك اسإلمامية ضمن نوع بطاقات االئتمان غير املتجدد التي ال ترتب فوائد ربوقة

عن توديد التزاماتهم ،و من األمثلة على ذلك بطاقتي فيزا و مالتر كارت املصدرقن من بيت التموقل الكوقتي و بنك البماد و مصرف 

اقة فيزا للشركة الراجحي ،و بطاقة املالتركارت املصدرة من  البنك اسإلمامي األردني ،و بطاقة فيزا املصدرة من بنك دبي اسإلمامي و بط

اسإلمامية لمالسثمار الخليجي ،مع العلم أن هذه البطاقات االئتمانية تصدر بنوعيها الفض ي و الذهبي)مركز تطوقر الخدمة 

 (.457املصرفية،ص

 أسس وضوابط إصدار البطاقات االئتمانية: -0

تبار املخاطر التي لتواجهها بطرح البطاقات االئتمانية بما أن البنك يخش ى على أمواله من الضياع ،فكان من الواجب أن يأخذ بعين االع

لذلك وضعت البنوك شروطا و ألس للحصول عليها،آخذة بعين االعتبار تحقيق مصلحتها بالدرجة األولى و مصلحة العميل بالدرجة 

 الثانية. 

 أسس وضوابط إصدارها في البنوك التقليدية: 0-0

طرقق البريد إلى عممائها دون أن يطلبوها منها ،و نظرا للنتائج الولبية الناجمة عن هذا  كانت البنوك تقوم بإرلال بطاقتها عن   

يحظر على الجهات املصدرة لها إرلالها بالبريد و أصبحت بذلك وليلة الحصول على  2760األللوب فقد صدر قانون في أمرقكا عام 

عض املعلومات األخرى خاصة بمصادر الدخل ،حيث أن هناك البطاقة بتعبئة نموذج طلب يتضمن بيانات شخصية عن العميل و ب

و على العموم فان متطلبات الحصول على البطاقة تختلف من . دوالر ألبوعيا 240بعض الشركات ال تمنح بطاقاتها ملن يقل دخله عن 

 الئتمانية .مصدر إلى آخر و أهمها أن يكون سجل العميل نظيفا و لم تسجل مخالفات عليه لدى إحدى املؤلوات ا

وعلى لبيل املثال فان الجهات املصدرة للبطاقات االئتمانية في األردن تشترط أن يقدم العميل ضمانا يواوي القدر املوموح بسحبه     

 (.45-41،ص2775بالبطاقة إما نقدا أو كفالة مصرفية أو شخصية أو عينية كتامين عقاري )عبد القادر العطير،

 في البنوك اإلسالمية:أسس وضوابط إصدارها  0-4

هناك ألس و ضوابط محددة ملنح البطاقات االئتمانية في البنوك اسإلمامية ،و تكاد تتفق هذه األخيرة على توافر عدة شروط لطالب   

 البطاقة وهي:

 أن يكون العميل على درجة كافية من العلم و املعرفة تمكنه من حون التخدام البطاقة و يدرك مدى أهميتها.-

 لنة . 12يكون بالغا عاقما يتجاوز  أن-

 أن يكو ن له عنوان واضح و يتمتع بالتقرار امني . -

 أن يحتفظ بحواب جاري أو توفير لدى البنك و يلتزم تحوقل راتبه للبنك إن أمكن. -

الجتماعية ،املؤهل العلمي و مدة التعامل،معدل الرصيد خمال العام ،حجم املصارقف الشهرقة ،املكانة ا-أن تكون املعايير املتعلقة ب -

 (.461على درجة من املعقولية و االحتياط لتغطية االلتزامات )مركز تطوقر الخدمة املصرفية ،،ص-املماءة واملمتلكات

 املحور الثالث : مقارنة بين البطاقات االئتمانية في البنوك التقليدية واإلسالمية

ي يوهم في تعزقز الحاجة إلى حلول دفع الكترونية و ذلك مع تولع أنواع الخدمات املقدمة بداية ال بد من القول بان التقدم املعلومات   

الكترونيا و التي تتطلب جميعها توديد الرلوم عبر االنترنت بالتخدام بطاقة االئتمان ،التي تطور التخدامها يوم بعد يوم ،إذ تمتلك 

ن ألواق هذه البطاقات ،فقد وصلت العائدات الونوقة لشركة األمرقكان األمرقكان اكوبرس و مالتر كارت و فيزا الحصص الكبرى م

مليون بطاقة  7.4مليار دوالر،كما لاهم هذا التطور في للوك املوتخدمين إلى إصدار  17.2أكثر من  1005االكوبريس في نهاية عام 
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مليون  627.5لونة ،حيث التخدمها حوالي،كما حققت مالتر كارت نتائج قيالية في نفس ا 1004جديدة معظمها تم إصدارها في 

% مقارنة بونة 20.6زقادة ب –ترقليون دوالر  2.5مليار عملية مالية مولدين إجمالي حجم إنفاق وصل إلى  26.2بطاقة ،و اجروا حوالي

 (.1002)مجلة عالم االقتصاد،-1001

ألف بطاقة  000ا ،فقد احتلت الوعودية املرتبة األولى عبر أما لوق البطاقات االئتمانية في الدول العربية فانه يشهد نموا ملحوظ   

 مليون عملية، وتأتي اسإمارات العربية املتحدة في املرتبة الثانية . 400ائتمانية،في حين يصل عدد العمليات املالية إلى نحو 

 التشابه واالختالف في اإلصدار: -0

كل من البنوك اسإلمامية و التقليدية من جهة اسإصدار فهي كثيرة ،فمن حيث بالنوبة ألوجه الشبه بين البطاقات االئتمانية في    

الشكل و التصميم الخارجي لكليهما يماحظ أنهما ال يختلفان مطلقا الن األجهزة االلكترونية التي توتقبل هذه البطاقة موحدة في جميع 

ة في أنها ال تصدر  إال بناءا على طلب العميل و رغبته،أضف إلى أنحاء العالم ،و من ناحية أخرى تسشابه البنوك اسإلمامية و التقليدي

ذلك البنوك اسإلمامية و التقليدية تقوم بإصدار موتوقات أو درجات متعددة من البطاقات االئتمانية تتمثل في البطاقات الفضية، 

 الذهبية و البماتينية وقتم منحها للعمماء بناءا على ثقة البنك بالعميل و كفاءته.

و هناك نقطة مهمة و هي أن البنوك اسإلمامية تشترط على حامل البطاقة أن يوتخدمها في األمور املباحة شرعا بخماف البنوك    

التقليدية ،مع العلم أن هناك آلية محددة لضبط التخدام هذه البطاقات في أمور مباحة أم ال ،وهي قيام البنك بإدراج ألماء بعض 

ئمته الخاصة بحيث ال يتمكن العميل من إتمام عملية الشراء بهذه املحال ،أللباب شرعية كان تكون املحال املحال التجارقة ضمن قا

(.و أخيرا تسشابه بعض ألس و ضوابط 440ممن يبيعون الخمور أو لحوم الخنزير أو ما شابه ذلك)مركز تطوقر الخدمة املصرفية،ص

عيا بعض الجوانب املتعلقة في الشخص طالب الحصول على البطاقة من حيث الدخل إصدار البطاقات االئتمانية في كما البنكين ،فيرا

 املادي و العمر و السجل املالي .

و يسبين في املحصلة بان البنوك اسإلمامية ال تختلف آلية عملها من ناحية إصدارها عن آلية عمل البنوك الربوقة نو ذلك الن عملية    

 شرعية ،إضافة إلى كونها عملية موحدة في جميع مصارف العالم تقرقبا. اسإصدار اليترتب عليها مخالفات

 التشابه واالختالف في الرسوم: -4

تسشابه البنوك اسإلمامية و التقليدية من جهة الرلوم في أن كل منهما يقوم بالسيفاء أنواع مختلفة من الرلوم على البطاقات     

دار البطاقة ،و االشتراك الونوي،و التجديد،مع االختماف في نوبة الرلوم املفروضة على االئتمانية ،وقتمثل في مبلغ مقطوع كرلم إص

كل نوع من البطاقات االئتمانية ،كما و تقتطع بعض البنوك اسإلمامية و بعض البنوك التقليدية مبلغا من املال عن كل مرة يتم فيها 

ف في مقدار هذا املبلغ فيما بين البنوك ،و بالتالي فان الرلوم املفروضة قيام حامل البطاقة بالتخدامها في عمليات السحب،مع االختما 

غلى البطاقات االئتمانية في البنوك اسإلمامية ال تختلف عنها في البنوك التقليدية،إذ نجد رلم االشتراك ،التجديد ،االلسبدال و كذا 

البنوك اسإلمامية، و تبلغ رلوم االشتراك ببطاقة املالتر كارت  رلم التجديد املبكر في البنوك التقليدية و تقابلها نفس الرلوم في

دينار أردني كرلوم على البطاقة الفضية.و هذه الرلوم هي عبارة عن األجرة  10دينار أردني و  50الذهبية في البنك اسإلمامي األردني 

 (.460-426املصرفية،ص  الفعلية للخدمات التي يقوم بها املركز الرئيس ي سإصدار البطاقات)مركز الخدمات

 التشابه واالختالف في االلتزامات املالية:  -0

ال يوجد تشابه في طرققة التعامل بين البنوك اسإلمامية و البنوك التقليدية بخصوص ترتب التزامات مالية على العميل نفقد مر    

لعميل معين)كالضمانات مثما(،و ذلك لتتمكن من  لابقا أن البنوك اسإلمامية تضع ألوا و ضوابط معينة سإصدار بطاقة ائتمانية

السيفاء حقها في حال ترتب عليه التزامات مالية بالتخدامه لهذه البطاقة و عجز عن توديدها،فهي التفرض عليه في هذه الحالة مبالغ 

 يترتب عليهم من التزامات مالية.مالية محرمة كالبنوك التقليدية التي تفرض على عممائها زقادات ربوقة في حال تأخرهم عن توديد ما 

تسبع البنوك اسإلمامية بعض اسإجراءات مع العميل في حال عدم وفاءه بااللتزامات املالية ،و تختلف هذه اسإجراءات من بنك إلى آخر    

نذاره،فان لم يوتجب تتخذ ،فعلى لبيل املثال يقوم بيت التموقل الكوقتي في حال عدم و فاء العميل بالتزاماته املالية باالتصال به و إ

اسإجراءات الرلمية سإلغاء البطاقة عند تكرار أو التمرار تخلفه عن الوداد دون تحميله أي رلوم أو فوائد أو غرامات على املبالغ 

 (.466املوتحقة )مركز تطوقر الخدمات املصرفية، ص

وابط و ألس منح البطاقات االئتمانية ،فعملية منح البطاقة و الحال في البنك اسإلمامي األردني يتضح من خمال ما مر لابقا في ض   

تقوم على ألاس طلب البنك ضمانات ،و الوبب في ذلك و هو حتى يتمكن البنك من تحصيل حقه في حال عدم و فاء العميل بسوديد 
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 يقوم بفرض رلوم تأخير أو أي نوع من املبالغ املترتبة عليه.وان حصل و تخلف احد العمماء عن السوديد ،فان البنك اسإلمامي األردني ال 

 (.254، ص2776الفوائد أو الغرامات املالية في هذا النوع من الحاالت)عبد هللا املالكي،

 الخاتمة:

مما ال مراء فيه أن ما نشهده اآلن من تقدم تكنولوجي هائل في كافة املجاالت اسإنتاجية للعية أو خدمية ال يرجع باأللاس إلى كثافة   

املال املادي و لكن إلى الكثافة املعرفية ،فاملعرفة هي التي جعلت الدول املتقدمة تقود الثورات الثماث في االتصاالت و الحالبات و رأس 

ة املعلومات فقد تحولت ألاليب اسإنتاج الصناعي من االعتماد على كثافة األيدي العاملة إلى امليكنة التكنولوجية التي تعتمد على الكثاف

فية،هذا من جهة ،و من جهة أخرى فان العمليات املصرفية لم تكن هي كذلك بمنأى عن هذه التطورات ،إذ أصبحت البنوك املعر 

مجبرة على تحديث خدماتها و إال تراجعت حصتها الووقية خصوصا مع احتدام املنافوة ،و أمام هذا الوضع لجأت كل من البنوك 

تقديم منتجات جديدة ترقى إلى تطلعات الزبائن ،أهمها البطاقات االئتمانية و التي تحتل أهمية التقليدية و اسإلمامية على حد لواء إلى 

 اقتصادية هائلة  تظهر من خمال االنسشار الوالع لها في جميع أنحاء العالم.

 ومن خمال ما تقدم يمكن تثبيت املماحظات اآلتية:     

و اسإلمامية من حيث املومى الشكل و التبعية للشركات العاملية الراعية للبطاقات  تسشابه البطاقات االئتمانية في البنوك التقليدية

 فقط ،مع االختماف في آلية التعامل.

تقوم آلية عمل البطاقات بالبنوك التقليدية على مبدأ الربا املحرم شرعا، في حين أن آلية عملها بالبنوك اسإلمامية    تقوم على   

 األخذ بمبدأ الربا املحرم شرعا و تحري الضوابط الشرعية في املعاممات الخاصة بها. األصول الشرعية و هي عدم

هناك بعض البنوك التقليدية التي تصدر بطاقات ائتمانية خاصة بها بقالب إلمامي مع اشتمال هذه البطاقات على جوانب تسنافى مع   

 الشريعة .

كل من الشركات العاملية الراعية لها و البنوك املصدرة لهاو التجار الذين يقبلون هناك منافع مادية للبطاقات االئتمانية تعود على   

 التعامل بها و األفراد املتعاملين بها.

تنحصر الناحية االيجابية لتعامل األفراد بالبطاقات االئتمانية في املحافظة على النقود من الورقة و الضياع أو التزوقر و إمكانية   

ات املختلفة في حال عدم حمل النقود أو امتماكها ،بينما تشكل الناحية الوليبة الجزء األكبر في اقتناء هذه الحصول على الخدم

 البطاقات من قبل األفراد ،ألنها مدعاة للبذخ و تحمل الديون التي قد تزقد في بعض األحيان عن الحد املعقول.

 وفي ضوء ما تقدم يوص ي الباحث بما يلي:

 قدم التكنولوجي املسوارع في النواحي االقتصادية بما يرض ي هللا عز و جل.ضرورة مواكبة الت

إشهار آليات عمل البطاقات االئتمانية املصبوغة بصبغة إلمامية و التي تصدر عن بنوك تقليدية والكشف عن مواطن الحرمة فيها من 

 اجل تفاديها.

 ي بالتخدام البطاقات االئتمانية.العمل على توعية املولمين باملخاطر التي قد تنجم عن التماد

 التأني في التخدام البطاقات االئتمانية عند الحاجة إليها كونها قد تووق إلى اسإلراف والتمادي في االلتهماك.
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يرى بعض املختصين في تكنولوجيا املعلومات انه يجب التمييز بين  املعلومات و املعرفة ألنه إن لم يتم هذا اليمكن الوصول إلى ش يء *

ملعلومات فهي جديد أو ذو أهمية في مجال إدارة اقتصاد املعرفة و الرأي الوائد بين هؤالء هو أن البيانات هي األرقام الخام والحقائق،وا

 بيانات تمت معالجتها،أما املعرفة فهي معلومات مسشابكة جرى التحقق من صحتها و التنتج منها معلومة  .

***أن يقوم شخص بشراء للعة بثمن مؤجل ،ثم يقوم ببيعها نقدا لغير الشخص الذي اشتراها منها،والدافع من وراء هذه العملية هو 

 توفير النقد.

ماني متجدد لحملة البطاقات االئتمانية متوافق مع النمط االلتهماكي لهم،بحيث يمكن التخدامها أكثر من مرة ،و ****هو توهيل ائت 

و يتمكن املدين من لداده كامما أو يقوطه على أن يدفع الفائدة املشروطة بينه و  -الشراء السئجار و القرض النقدي–بأكثر من طرققة 

 بين البنك.
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 خالقيات األعمال في اإلسالم لتحقيق امليزة التنافسيةأهمية االلتزام بأ

 اسة ميدانية باملؤسسات الجزائريةدر 

 محاضر ألتاذ - د. مــــــراد شرقف

  تووقق. فرع االقتصادية العلوم في دكتوراه

 .املويلة، الجزائر السويير، جامعة وعلوم ،التجارقة االقتصادية العلوم كلية

 00121.02.74.07.20.10النقال:  الهاتف

 charifmourad2003@yahoo.frالبريد اإللكتروني: 

 

 ملخص:

تهدف هذه الدرالة إلى التعرف على أهمية االلتزام بأخماقيات األعمال في اسإلمام لتحقيق امليزة التنافوية، ولتحقيق هذا الهدف قمنا 

عمال في اسإلمام، امليزة التنافوية، أهمية االلتزام بأخماقيات بمناقشة اسإطار النظري للبحث الذي احتوى املقاربات التالية: أخماقيات األ 

األعمال في تحقيق امليزة التنافوية. لنعرج بعد ذلك ملحاولة بحث إمكانية تأثير االلتزام بأخماقيات األعمال في اسإلمام في املؤلوات 

مؤلوة تزاول نشاطها بمختلف املناطق الجزائرقة،  043الجزائرقة من أجل تحقيق امليزة التنافوية، من خمال اختيار عينة تشكلت من 

 وذلــــك بالتركيز على فئة أصحاب ومديــــري هاته املؤلوات باعتبارهم املوؤولين عـــــن القرارات في املؤلوة.

للوب اسإحصائي وقد اعتمدنا لتحقيق هذا الغرض االلتبيان كأداة ألالية، وللتمكن من الحصول على نتائج ذات داللة اعتمدنا األ 

من خمال جملة من املؤشرات على غرار: املتولطات، اختبارات السيودنت، فيشر وشيفي، معامل السشابه، معامل االرتباط، معامل 

االنحدار وقد توصلت الدرالة إلى تحقيق جزء مهم من الفرضية العامة، حيث اتضح أن هناك التعدادات مقبولة لدى العينة 

 لين فيما يخض أهمية االلتزام بأخماقيات األعمال في اسإلمام لتحقيق امليزة التنافوية في مؤلواتهم. املدرولة من املوؤو 

 .أخماقيات األعمال في اسإلمام، امليزة التنافويةالكلمات املفتاحية: 

Summary: 

This study has an objective to know the importance of the works morality engagements in the Islam in order to realize the 

competitive characteristic. To reach to this objective, we discussed the theoretic framework of the research which 

contained the following rapprochements: the works morality in the Islam, the competitive characteristic, the importance of 

works morality engagements to realize the competitive characteristic, then we arrive after that to the attempt to seek the 

possibility effect of the works morality engagements in Islam inside the Algerian enterprises in order to reach to carry out 

the competitive characteristic through choosing a sample of 120 enterprises activating throughout different Algerian 

regions by the concentration on the stratum of heads and leaders of these enterprises as they are responsible of the 

decisions. 

To attain this aim, we made a questionnaire as a main mean and to reach to obtain significant results, we based on the 

statistic style through different indicators like means, Student tests, Fisher and Scheffe, coefficient of: analogy, link and 

slope. The study reached to realize an important part of the general theory when it became clear that there are some 

acceptable aptitudes of this sample which was submitted to study concerning these responsible persons with regard to the 

importance of the works morality engagement in the Islam in order to realize the competitive characteristic inside their 

enterprises. 

Keywords: the works morality in the Islam, the competitive characteristic. 

 املقدمــــة

إن اسإلمام هو دين األخماق الفاضلة والومو باسإنوان من نفق الرذائل املظلم إلى نور اسإيمان والفضائل، ولقد عمل اسإلمام على ضبط 

الغرائز وتركيزها وتروقضها وتنظيمها في قواعده وأصوله الكلية كألاس لتصحيح للوك النفس البشرقة في عبادتها هلل عز وجل وفي 

 وجماعات وقتجلى ذلك في قوله تعالى: تعام
ً
)ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد لها مع الناس أفرادا

 .(0خاب من دساها( )الشمس: 
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 وإنما هي منهج واقعي يوتمد من صميم واقع اسإنوان بحوبانه أحد أفراد املجتمع
ً
 نظرقا

ً
، وهي تظهر في واألخماق في اسإلمام ليوت تعبيرا

موتوقين فردي واجتماعي، وهي تؤكد حرقة اسإنوان وإرادته في االختيار وتحمل املوؤولية، فالفرد موؤول عن عمله واع لشخصيته 

 محقق للنفع العام ملجتمعه بألره.

، وهي وقد أخبرنا الرلول أنه بعث ليتمم مكارم األخماق، وفي هذا معنى تعميمها على الفرد وعلى املجتمع حاكم
ً
 وموظفا

ً
ا ومحكوما ومديرا

 في العمل وقد اقر 
ً
تعبر عن منهج متجانس يقوم على التوازن والتكامل بين الفرد والجماعة فيكون اسإنوان فرديا في الفكر واجتماعيا

، والولوك هو الناحية آية 261القرآن الكرقم مفهوم األخماق في جانبين متكاملين، املعرفة هي الناحية النظرقة وقد أورد القرآن منها 

آيات، وبالتالي فهي تمثل ما يقارب  2504آية، وبذلك تكون جملة اآليات التي رلمت منهج األخماق في القرآن  242العملية وقد أورد فيها 

 ربع آيات القرآن الكرقم.

 على حون الخلق وكان يوتعيذ باهلل من لوء الخلق، وقد وردت أحاديث كث
ً
يرة تحث املولمين على التحلي باألخماق وقد أثنى النبي كثيرا

"إن من خياركم أن النبي كان يقول:  -رض ي هللا عنهما  -الفاضلة، ومن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد هللا بن عمر 

"
ً
"، وفي رواية أحسنكم أخالقا

ً
"إن من : -ض ي هللا عنهر  -. وقال النبي في الحديث الذي رواه جابر "إن من أحبكم إلي أحسنكم أخالقا

 يوم القيامة أحسنكم أخالقا"
ً
، وأخرج اسإمام أحمد في مونده من حديث أبي هرقرة أن رلول هللا قال: أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا

"
ً
 وأحسنكم أخالقا

ً
 ."أال أنبئكم بخياركم؟ قالوا بلى يا رسول هللا قال: خياركم أطولكم أعمارا

 يحقق وقد رلم اسإلمام لألخماق من
ً
 رحبا

ً
 ميور التطبيق في مختلف العصور والبيئات وجعل إطار القيم األخماقية والعا

ً
 مرنا

ً
 والعا

ً
هجا

 ضد الظلم والشر والفوض ى 
ً
 منيعا

ً
 من الضوابط التي تقف حاجزا

ً
الحرقة الشخصية وقتقبل الجهود الفردية، ومع ذلك فقد أقام كثيرا

 فعة ذاتية لتنمية الخلق الفاضل وحرالته من نوازع وضعف النفس البشرقة.وجعل اسإلمام من شعائر العبادات قوة دا

ويعد اسإمام علي بن أبي طالب أول من صاغ املفهوم القرآني عن األخماق في نظرقة شاملة، وأهم مفاهيم األخماق عنده التوافق التام بين 

ليه املرء في قوله وعمله، فإذا للمت من الناحية األخماقية عقيدة املرء وقوله وفعله، وعنده أن العقيدة هي األلاس الذي يوسند إ

للمت األقوال واألفعال، وقرى ضرورة االنسجام بين العقيدة والولوك، ومن حكمه األخماقية قوله: "ما أصعب اكسواب الفضائل، وما 

، وققول احذر كل عمل ير 
ً
ضاه صاحبه لنفوه وقكرهه لعامة أيور إتمافها وما أصعب على من التعبدته الشهوات أن يكون فاضما

 الناس".

 وتتعلق أخماقيات األعمال في اسإلمام بولوكيات األفراد في نشاطاتهم العملية املختلفة، وهذا يشمل طرققة تعاملهم مع زممائهم والزبائن

تعكس ثقة املنظمة بموظفيها وأي شخص أخر يتعامل مع املؤلوة، فااللتزام بأخماقيات األعمال في اسإلمام يعد ألاس النجاح، ألنها 

وأجهزتها، وكذلك ثقة املجتمع الذي تعمل في خدمته، فااللتزام باألخماقيات اسإلمامية لوف يقود إلى تطوقر العاملين ويعكس االهتمام 

م اسإدارة الذي يوليه هؤالء العاملين، وأن عدم االلتزام لوف يؤثر بشكل مباشر على لمعة املنظمة، ولتحقيق ذلك البد من التزا

والعاملين بالقواعد والقيم واألخماق اسإلمامية أثناء تأدية أعمالهم وهذا للحد من املمارلات التي تهدد موتقبل املؤلوة في النمو 

 والبقاء وااللتمرار. 

 )األمين القوى  أجرتاست من خير إن ( الكرقم القرآن في ورد حيث واألمانة القوة قاعدتي بإرلاء الفواد من العمل اسإلمام حصن لقد  

والخشية  واألمانة العمل أداء ومتطلبات بمهارات الشاملة اسإحاطة وهي القوة فيه تتوفر من إلى األعمال إلناد فقصر ،(42القصص(

ؤدي إلى العامة، ي املصالح على الخاصة مصالحه الفرد فعدم االلتزام باألمانة في العمل وتقديم التعبدية. الشعائر وأداء هللا من والخوف

 تعتبر والتي للقيم األخماقية اسإلمام تعميق أهمية تبدو وهنا املجتمع باملنظمة، ثقة ضياع أو فقدان إلى التي تؤدي األخماقية املشكلة ظهور 

 في يةباألخماق اسإلمام الفرد تموك كما أن  ومنظماتهم، األفراد وبين بعضهم، مع املنظمة أفراد انسجام ملدى مهم ومؤشر ألاس ي مفتاح

 .وانتمائه ملنظمته التزامه على للمحافظة دائمة بصورة ويوعى عمله في والتفاني الجهد من املزقد يكرس ألن كافي التعداد على يجعله عمله

 وبروز االفتراضية املنظمات والخصخصة وظهور  العوملة نحو االتجاه وتزايد األصعدة، جميع على العاملية في البيئة الحاصل التطور  إن

أدى إلى ضرورة اهتمام وتفكير املؤلوات العربية واسإلمامية بصفة عامة والجزائرقة بصفة  الجديد، العصر ممامح من وغيرها لتنافويةا

 بوالطة األعمال بيئة في البقاء وضمان للتكيف اسإلمامية لعيا  األخماقية واملقومات ليادة األبعاد لضمان املنالبة خاصة، بالطرق 

 الزبائن يجعل وبما األخماقي اسإلمامي، العمل مضامين مع يتماش ى األخماقية اسإلمامية وبشكل تعتمد على املقومات نافويةت مزايا مجموعة

وقحقق لها ميزة تنافوية في  شديد، تنافس ي ميدان في يميزها معيارا األخماقية اسإلمامية األبعاد من اتخذت املنظمة قد هذه بأن مقتنعين

 الزبائن معها. تعامل ديمومة منيض عدة مجاالت بشكل
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ويهدف هذا البحث إلى التعرف على مدى التزام املؤلوات بأخماقيات األعمال في اسإلمام من أجل تحقيق امليزة التنافوية، وذلك من 

 وات.خمال القيام بدرالة ميدانية في املؤلوات الجزائرقة، وهذا من وجهة نظر أصحاب ومديري اسإدارات العليا لهاته املؤل

 :اإلشكاليــــــة 

قدم يمكن حصر إشكالية البحث في الوؤال التالي:
ّ
 إذن ومن خمال ما ت

 ما تأثير االلتزام بأخالقيـات األعمـال في اإلسالم على تحقيق امليزة التنافسية في املــؤسسات الجزائريـة؟  

 وعليه إشكالية البحث تتمحور حول السواؤالت الجزئية التالية:

 د بقيم وأخماقيات األعمال في اسإلمام؟ ماملقصو  -

 ـ ماملقصود بامليزة التنافوية؟ وما هي أهم أبعادها؟. 

 ـ هل تؤثر أخماقيات األعمال في اسإلمام من الناحية النظرقة على تحقيق امليزة التنافوية؟.

 ؤلوات الجزائرقة ؟ـ هل االلتزام بأخماقيات األعمال في اسإلمام يؤثر على تحقيق امليزة التنافوية في امل

 :الفرضيــــات  

 في ضوء العرض الوابق سإشكالية البحث، يمكن طرح الفرضيــة العامة بالشكل التالـــي: ـ الفرضية العامة: 0

 يؤثر االلتزام بأخالقيات األعمال في اإلسالم على تحقيق امليزة التنافسية في املؤسسات الجزائرية محل الدراسة.

انطماقا من الفرضية العامة وبهدف اختبارها، يمكن تحديد مجموعة من الفرضيات الفرعية واملتعلقة  عية:الفرضيات الفر  ـ 4

 بالفرضية العامة واملتمثلة في:

هناك إدراك والع من قبل أصحاب ومديري املؤلوات الجزائرقة محل الدرالة، بأهمية التزام مؤلواتهم بقيم و  أ ـ الفرضية األولى:

 مال في اسإلمام أثناء ممارلة نشاطاتها.أخماقيات األع

أصحاب ومديري املؤلوات محل الدرالة  آراء توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى للبيانات العامة بين ب ـ الفرضية الثانية:

 بخصوص التزام املؤلوات محل الدرالة بمبادئ أخماقيات األعمال في اسإلمام أثناء ممارلة نشاطاتها.

هناك إدراك والع من قبل أصحاب ومديري املؤلوات الجزائرقة محل الدرالة، بالتزام املؤلوات محل الدرالة  لثالثة:ج ـ الفرضية ا

 بأبعاد امليزة التنافوية من أجل البقاء وااللتمرار.

محل الدرالة بالتزام آراء أصحاب ومديري املؤلوات  توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى للبيانات العامة بين د ـ الفرضية الرابعة:

 مؤلواتهم بأبعاد امليزة التنافوية من أجل البقاء وااللتمرار.

يواعد االلتزام بأخماقيات األعمال في اسإلمام على تحقيق امليزة التنافوية في املؤلوات الجزائرقة محل هـ ـ الفرضية الخامسة: 

 الدرالة. 

 الدراســــــة: أهمية 

طرق إلى توجه ال يمكن للمؤلوة االلتغناء عنه أال وهو أخماقيات األعمال في اسإلمام، ألنه يتعلق تكمن أهمية البحث في كونه يت

بواجب املؤلوة اتجاه املجتمع التي تعيش فيه، من خمال إرلاء مبادئ املوؤولية االجتماعية. كما يوعى هذا البحث إلى توضيح اسإطار 

لتنافوية والتعرف على جوانبها املختلفة، وكذلك التعرف على أثر أخماقيات األعمال العام ألخماقيات األعمال في اسإلمام وامليزة ا

اسإلمامية في تحقيق امليزة التنافوية من خمال دعم كفاءة وفاعلية األعمال واألنشطة في املؤلوة أخماقيا وبالتالي تحقيق امليزة 

 التنافوية )تخفيض التكلفة، الجودة، التميز...(.

ية هذه الدرالة في التعرف على مدى التزام املؤلوات الجزائرقة بأخماقيات األعمال في اسإلمام من أجل تحقيق امليزة كذلك تكمن أهم

 التنافوية. خاصة في ظروف العوملة واالنفتاح على اقتصاد الووق.

 إلى: الدرالة هذه تهدف الدراســـة: أهداف 

 ، وامليزة التنافوية.ـ تحديد مفهوم كما من أخماقيات األعمال في اسإلمام

 ـ إبراز دور وأهمية االلتزام بأخماقيات األعمال اسإلمامية من أجل تحقيق امليزة التنافوية.

 تحديد مدى تبني موؤولي املؤلوات الجزائرقة ملبادئ أخماقيات األعمال في اسإلمام أثناء ممارلة مهامهم. ـ

 في اسإلمام لتحقيق امليزة التنافوية في املؤلوات الجزائرقة.ـ إبراز الدور الكبير الذي تلعبه أخماقيات األعمال 

 الدراســـة: منهجيـــة 
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املؤلوات الجزائرقة االقتصادية التي لها مركز تنافس ي مرموق نوعا ما، واملتواجدة  على الدرالة مجتمع يشتملالدراسة:  ـ مجتمع 0

(، وهذا حتى تكون درالسنا أكثر دقة وموضوعية وال يتخللها أي تحيز بمختلف فروع الوطن الجزائري )الشرق، الغرب، الشمال، الجنوب

 ملنطقة دون األخرى. كما ركزنا على أصحاب ومديري هاته املؤلوات باعتبارهم املوؤولين عن صنع القرارات في هذه املؤلوات. 

ة متواجدة بمختلف ربوع القطر الجزائري، اقتصادية جزائرق مؤلوة 210من  مؤلفة ممائمة عشوائية عينة أخذ تم :الدراسة ـ عينة 4

االلتبيان في هاته  توزيع تم مختلفة النوع )عامة أو خاصة( والنشاط  )خدمية أو إنتاجية( والحجم )صغيرة أو متولطة أو كبيرة(. حيث

 املؤلوات باالعتماد على عدة طرق نذكر من بينها:

 ان أثناء لرد األلئلة والحصول على اسإجابة من املديرقن.ــ التوزيع عن طرقق املقابلة املباشرة في بعض األحي 

 ــ التوزيع عن طرقق الهاتف. 

 ــ التوزيع عن طرقق االنترنيت.

 البيانات: جمع ـ مصادر 0

 الدرالة بموضوع املتعلقة الوابقة واملراجع والدرالات الكتب على االعتماد تم ثانوية: مصادر. 

 االلتبيان. خمال من الدرالة من عينة جمعها مت التي البيانات وهي أولية: مصادر 

التباين، معامل  تحليل املعياري، معامل التماثل، اختبار التكرارات، الولط الحوابي، االنحراف :املستخدمة اإلحصائية ـ األساليب 4

 االرتباط، معامل التحديد، معامل االنحدار.

 تم تقويم هذا البحث إلى جزئين: ـ تقسيمات البحث: 5

 وتم التطرق فيه إلى:لجزء األول نظري: ا 

 ـ مفهوم أخماقيات األعمال في اسإلمام.

 ـ مفهوم امليزة التنافوية.

 ـ أهمية االلتزام بأخماقيات األعمال في اسإلمام لتحقيق امليزة التنافوية.

  :لمام على تحقيق امليزة التنافوية في وتم التطرق فيه إلى درالة تأثير االلتزام بأخماقيات األعمال في اسإ الجزء الثاني تطبيقي

 املؤلوات الجزائرقة.

 الجـزء النظـري:

 أوال ـ أخالقيات األعمال في اإلسالم: املفاهيم و القيم

 أ ـ مفهوم أخالقيات األعمال في اإلسالم:

 قبل التطرق إلى مفهوم أخماقيات األعمال في اسإلمام، البدا من عرض مفهوم األخماق:

 ق: ـ تعريف األخال  0

عبر عن الصورة املعلنة لإلنوان 
ُ
لق، والخلق هو الدين والطبع والسجايا، وهي امل

ُ
تشير القراءات اللغوقة ملصطلح األخماق بأنها الخ

(، وتصرفيا يشير مصطلح األخماق إلى القوة الراسخة التي تقود اسإنوان إلى االختيار 06، ص 2760والصورة الباطنة له )أبن منظور، 

( . فاألخماق هي مجموعة من املبادئ واملعايير التي تحكم للوك األفراد والجماعات 211، ص 1000الخير والشر )جواد، فيما بين 

 ,Robbins & Coulter)وتواعدهم في تحديد الش يء الصحيح والخاطئ ومن ثّم تحديد الكيفية التي يتم بها إنجاز األشياء الصحيحة 

1999, 16). 

لوابقة يمكن القول أن األخماق هي مجموعة القواعد واملبادئ والقيم األخماقية التي تحكم للوك الفرد إذن من خمال التعارقف ا

والجماعة من التصرفات فيما يخص طرقق الصواب وطرقق الخطأ )التمييز بين الخير والشر(، كما أنها توهم في تحديد املعايير المازمة ملا 

 يقوم بها األفراد. هو جيد وليئ من التصرفات واألفعال التي

 ـ مفهوم أخالقيات األعمال من منظور إسالمي: 4

إن األخماق اسإلمامية والتي جاءت نصوصها من الكتاب والونة, وكانت وال تزال لمات املؤمنين املتقين الصالحين علٌم يجب علينا 

لنقد والعيب واللوم, وال تميل بصاحبها إلى أماكن الذنب تعلمه, ومنهاٌج البد أن نوير على طرققته, إذ أنها ال تزيغ بحاملها إلى مواضع ا

والخطيئة واسإجرام, وال توقع بمالكها إلى مواطن الرديئة والخّوة ولفالف األمور، فهي وحٌي إلهي, وهدٌي نبوي, وعمامات روحانّي 

ق النبي الكرقم صلى هللا عليه وللم. قال تعا
ُ
ل
ُ
ٍق عظيم{)القلم:لى معطاءة, وتصرفات فضائلّية وّضاءة, وهي خ

ُ
ل
ُ
ك لعلى خ

ّ
, وهي (4}وإن

  
ً
للوك املولم الفقيه بأمور دينه, املتيقن بزوال دنياه ومجيء آخرته, وهي األجر العظيم ومثوبة من عند الرب الكرقم ملن جعلها رداءا
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 فوضعا فوق رأله, وأماراٍت أمام عينيه يهتدي بها إلى الطرقق الوليم. قال هللا
ً
}يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا  تعالى فلبوها, وعمامة

 عظيما{.
ً
 سديًد * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع هللا ورسوله فقد فاز فوزا

ً
 وقولوا قوال

 ليةواملوؤو  توقعات املجتمع واملنافوة النزيهة في واملواواة بالعدالة ما يتعلق وقمكن تعرقف أخماقيات األعمال في اسإلمام بأنها كل

 434)، ص2009علي صالح، أحمد الدوري، مطلك والدولية.)زكرقا املحلية البيئة في الوليمة والتصرفات االجتماعية

كما يمكن تعرقف أخماقيات العمل في اسإلمام على أنها اسإطار الشامل الذي يحكم التصرفات واألفعال تجاه ش يء ما، وتوضيح ما هو 

طئ بشكل نوبي في ضوء املعايير الوائدة في املجتمع بحكم الدين اسإلمامي والقانون، والذي مقبول أو صحيح وما هو مرفوض أو خا

تلعب فيه الثقافة املنظمية والقيم اسإلمامية وأنظمة املنظمة وأصحاب املصالح دورا ألاليا في تحديده. )خالد عطا هلل الطراونة، 

 (21، ص1021محمد منصور أبو جليل،

 املنظمة داخل املتخذة امللمولة قراراتهم في لألفراد األخماقية املعايير تطبيق ولائل األعمال في اسإلمام بأنها تحليلكذلــك تعرف أخماقيات 

 (.André BOYER,2002,p 4في املنظمة ) الفاعلة قرارات الجهات على تؤثر والتي

 اسإداري، فهي تمثل الولوك التي تحكم وتوجه ميةاملبادئ والقيم اسإلما  من مجموعة كذلك تعبر أخماقيات األعمال في اسإلمام عن

 .املصالح أصحاب كافة يرض ي والذي املتاحة البدائل بين من األخماقي البديل وانتقاء القرار في صنع للمديرقن توجيهية خطوط

هللا يحب إذا عمل أحدكم "إن والونة، لقول النبي صلى هللا عليه وللم  القرآن، على األصل في األعمال اسإلمامية وتوسند أخماقيات

 املثال، لبيل فعلى الغرب العمل لدى أخماقيات مع السشابه أوجه من عدد في اسإلمام في العمل أخماقيات تشترك ، وقدعمال أن يتقنه"

 الثروة، تراكم من خماقيغير أ األللوب وتجنب واسإبداع، والعمل العمل، في والتفاني وااللتزام الجاد العمل على الكبير كما منهما بالتركيز يهتم

  املنافوة. على والقدرة والتعاون 

في تحديد القيم واألخماق التي يجب أن يتمتع بها األفراد واملجتمع حتى يسونى التطور واالزدهار لماقتصاديات  واضح إن اسإلمام

ظر اسإلمام عبادة مثله مثل الصماة والزكاة اسإنوان فهو في ن حياة من يتجزأ ال كجزء العمل يشمل اسإلمام في اسإيمان اسإلمامية، ألن

وقد الحظ أرلمان  مولمين((تركيين  ومديرقن برقطانيين)الغرب( مديرقن أداء بمقارنة (Arslan) أرلمان قام ذلك تجرقبيا وسإثبات والصوم،

  التجارقة األعمال على هام تأثير لها لدينيةا أن أداء املديرقن التركيين كان أحون من البريطانيين، مما دفع أرلمان إلى التنتاج أن الدوافع

 إذن ومن خمال ما لبق، يمكن القول أن أخماقيات األعمال في اسإلمام تهدف إلى:  

 عملهم. في وقوجههم املدراء يقود األخماقي اسإلمامي الذي الولوك معايير إلى ـ اسإشارة

املتعاملة معه، من جل تحقيق كل أهداف  األطراف تجاه أو املنظمة تجاه لواء األفراد للوكيات اسإلمامية في األعمال بأخماقيات ـ التحلي

 .األطراف املتعامل معها

 التنظيمية. الثقافة في والتوازن  املنطقي الترابط اسإدارقة، و تقوقة لألفعال الشرعية ـ منح

 ملواواة والعدل وعدم التحيز.املنظمة، من خمال تطبيق مبدأ ا في والجماعات األفراد بين الثقة موتوقات تحوينـ 

 تتمثل القيم األخماقية لألعمال في اسإلمام في: ب ـ قيم ومبادئ أخالقيات األعمال في اإلسالم:

القوة في األصل ضد الضعف "توتعمل  تارة في معنى القدرة في قوله تعالى: }خذوا ما آتيناكم بقوة{ ويوتعمل ذلك في البدن ـ القوة:  0

تعمل في األشياء املادية واملعنوقة فيقال: قوقت أطرفه، وقوقت عزقمته، وقوقت مكانته ومنزلته. إن القوة املعنوقة وفي القلب، أي تو

مطلب مهم في منظمات األعمال، وهذه القوة املعنوقة فضيلة من الفضائل يعنى بها رجال األخماق واألدب. فالقرآن يوتعمل القوة بمعنى 

كما قال تعالى:}خذوا ما آتيناكم بقوه{ أي تقبلوه واحرصوا عليه، واعملوا بجد ونشاط، وال تميلوا إلى صدق العزقمة وصمابة اسإرادة 

}إن خير من استأجرت  القوى األمين{  (. فالقوة إذن مطلوبة للعمل كما قالى تعالى:147، ص2702الضعف والوهن )أحمد الشرباحي، 

يجب أن يراعى فيها القوة واألمانة من أجل تحقيق األداء الجيد وبالتالي تحقيق  . وهكذا ينبغي أن تختار العمالة، إذ(42)القصص :

 أهداف املؤلوة واملجتمع.  

 وصفوه باألمانة، وقد أكد ـ األمانة:  4
ً
ال شك أن األمانة خلق أوجبه اسإلمام، واعتز بها العرب قبله، فإذا أرادوا أن يمتدحوا إنوانا

}والذين هم ألماناتهم وعهدهم راعون{ ه على هذا الخلق، وكذلك فعلت الونة املشرفة. فقال تعالى: القرآن الكرقم في كثير من آيات

والواقع أن أمور الناس ال توتقيم إال باألمانة،  .(50}إن هللا يأمركم أن تودوا األمانات إلى أهلها{)النساء: وقال تعالى: (.0)املؤمنون 

نتفاع بوقته، وأن يحون العامل، والصانع، والتاجر عمله, وأن يجتهد فيه، ومن األمانة أن ومنها أن يخلص في عبادته، وأن يحون اال 

 ) محمد موس ى،
ً
(. 17، ص2772يحون املوظف عمله، وأن يؤدي ما عليه من موؤولية وتبعة تجاه املواطنين والدولة واألمة جميعا

قيام بعمله على الوجه األكمل وهو األجدر بالعمل من غيره، وان وعليه فإذا أجمعت القوة واألمانة في شخص معين كان ذلك أحرى بال
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 كان اجتماع القوة واألمانة في الناس قليل كما يقول ابن تيمية رحمة هللا: "أن خير األجراء من تمتع بقوة الجوم واتصف باألمانة"، فإن

ي يدفع العامل إلى إحوان العمل وإتقانه، وعدم الغش قوة الجوم هي املعينة  على أداء العمل وانجازه، وأن األمانة هي الحافز الذ

 واسإهمال. 

فلكل مهنة متاعبها التي ال يعرفها إال أصحابها، ومن خبرها، وفسش فيها، فيجب عليه أن يروض نفوه على الصبر، عن صهيب  ـ الصبر: 0

 " َعَجبا  بن لنان رض ي هللا عنه، قال: قال رلول هللا صلى هللا عليه وآله وللم:
ّ
ُه لُه خير، وليَس ذلك ألَحد إال

ّ
 أمَرُه كل

ّ
ؤمن إن

ُ
ألمر امل

 خيرا لُه ")رواه مسلم(.
َ
َر فكان خيرا لُه وإن أصاَبتُه ّضراء َصَبر فكان

َ
ك

َ
 للُمؤمن، إن أصابتُه َسّراُء ش
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أرس ى اسإلمام أهم نوع من أنواع الرقابة وهي الرقابة الذاتية، التي تعتمد على يقظة الضمير وصحوته وربط ذلك قابة الذاتية: ـ الر  4

"أن تعبد هللا كأنك الضمير الحي بخالقه في الور والعلن، حيث ورد في الحديث املتفق عليه أن النبي حينما لئل عن اسإحوان قال: 

هذا النوع من الرقابة الوقائية التي تحول دون وقوع الخلل واالنحراف هي ألمى وأمثل نوع من أنواع فإنه يراك"،تراه فإن لم تكن تراه 

 الرقابة وهي صمام األمان ضد الفواد والحيلولة دون وقوعه.

الدنيا، فعن عائشة رض ي إتقان العمل هو عبادة موتقلة عن العمل، وطاعة تامة هلل حتى لو كان من أمور  ـ اإلخالص وإتقان العمل: 5

ُه )رواه البيهقي في شعب هللا عنها قالت: قال رلول هللا صلى هللا عليه وآله وللم:
َ
م عمال أن ُيتِقن

ُ
ه ُيحبُّ إذا َعِمَل أَحَدك

ّ
"إن الل

 (.http://uqu.edu.sa/page/ar/)206257 فاملولم يوعي إلى اسإبداع في عمله، وقبالغ في إتقانه على أكمل وجه ، اإليمان(

لقد أعطى اسإلمام أهمية قصوى للوقت وحث املولم على حون التغمال الوقت في العبادة والعمل الصالح  ـ احترام وقت العمل: 2

يام وزكاة وحج بمواقيت محددة وأمر للدنيا واآلخرة، ولذلك نجد أن هللا لبحانه وتعالى ربط جميع العبادات األلالية من صماة وص

الناس بأدائها في مواقيتها. وهذا لبب رئيس ي في تنظيم الناس ألوقاتهم وقد كان النبي الكرقم وصحابته يوتغلون جميع أوقاتهم فيما 

. وقد روي عن ابن موعود 
ً
 وروحيا

ً
 وجوديا

ً
يوم غربت شمسه  ما ندمت على ش يء ندمي علىأنه قال:  -رض ي هللا عنه  -يفيدهم ماديا

. ولقد أوجب اسإلمام على الفرد املولم االلتزام بأداء العمل في الوقت املحدد ألن ذلك من تمام نقص فيه أجلى ولم يزد فيه عملي

، ألنه إنما يتقاض ى أ
ً
 وال يخرج مبكرا

ً
جره إتقانه، ولذلك فينبغي على املدير املولم أن يحرص على مواعيد العمل فما يأتي للعمل متأخرا

 على عمله بمواعيده املحددة.

جعل الناس لوالية ال فرق بين عربيهم وال اعجميهم إال بالتقوى، فالتقوى هي املعيار  -عز وجل  -إن هللا  إقامة العدل واملساواة: -0

آيات كثيرة منها قوله  الوحيد للتفرقق بين الناس وفيما لواها فهم لوالية كألنان املشط. وقد أمرنا هللا تعالى بالعدل واسإحوان في

. ولذلك ينبغي على املدير أن (03:}إن هللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغـي{ )النحل : تعالى

اس منازلهم، يقيم العدل وأن يتولى النظر في مظالم مرؤوليه بنفوه وأن يتفقد أحوالهم وأن ينصف املظلوم من الظالم وأن ينزل الن

فيقول للمحون أحونت وققول للمس يء ألأت، وال يواوي بين املحون واملس يء في الحوافز والعماوات والترقيات، بل يعطي كل ذي حق 

، فإذا جاءك كتابي هذا فأذن ألهل الشرف وأهل القرآن 
ً
حقه فقد قال عمر ابن الخطاب ألبي موس ى: "بلغني أنك تأذن للناس جما غفيرا

 والدين فإذا أخذوا مجالوهم فأذن للعامة".والتقوى 

، ولنا في رلول هللا ألوة حونة، }وشاورهم في األمر{إن اسإدارة اسإلمامية شورقة تقوم على مبدأ قوله تعالى:  ـ الشورى والتفويض: 0

حيث يتحمل الجميع  لذلك ينبغي على املدير أن يوسشير معاونيه ومرؤوليه كلما واجهه موقف يقتض ي اتخاذ قرار جماعي بشأنه

 املوؤولية تجاه ذلك املوقف، مما يعني أن تعدد اآلراء واألفكار يوصل الجميع إلى نقطة التقاء لليمة وقرار صائب، كما أن املدير ينبغي

كل أن ال يموك بيده كل خيوط العمل صغيرها وكبيرها فإن طاقة اسإنوان ولاعات عمله محدودة وجوده في حاجة إلى راحة، فعقله ي

من كثرة التفكير و ال يتمكن من كل ش يء، لهذا فما بد للمدير أن يتخذ معاونين أكفاء يعهد إليهم ببعض صماحياته وقترك لهم التصرف 

 بعد أن يسبين لهم الطرقق.

ون بالتقمال وبعيدين عن أي تأثيرات جانبية، وقتمتع وتعني أن يكون العاملين في املؤلوات محايدين ـ االستقاللية واملوضوعية: 0

فكري في جميع ما يتعلق بأعمالهم، وأال يكون لهم أي مصالح متعارضة، وأن يتجنبوا أي عماقات قد تبدو أنها تفقدهم موضوعيتهم 

 والتقمالهم عند القيام بأعمالهم.

يل وقحفظوا ألرارهم. وهي التجرد من االنحياز للمصلحة الشخصية وأن يكون العاملين في املؤلوات محل ثقة العم ـ االستقامة:03

 بقوله تعالى: 
ً
}إن الذين قالوا ربنا هللا ثم استقاموا تتنزل عليهم املالئكة أال تخافوا وال تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم أخذا

 (.22، ص1021)خالد عطا هلل الطراونة،  .توعدون{
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َم عن الحود، وحذر  وأن يوود بينهم روح التنافس الشرقف، والتعاون  ـ املنافسة الشريفة: 00
َّ
ْيِه َوَلل

َ
ُه َعل

َّ
ى الل

َّ
ِبيُّ َصل املثمر فقد نهى النَّ

ُب  منه في مواضع عديدة منها ما رواه البخاري عن أبي هرقرة عن النبي صلى هللا عليه وللم أنه قال:
َ
ذ

ْ
ك

َ
نَّ أ

َّ
ِإنَّ الظ

َ
نَّ ف

َّ
ْم َوالظ

ُ
اك "ِإيَّ

َجسَّ 
َ
 ت

َ
ُسوا َوال َحسَّ

َ
 ت

َ
َحِديِث َوال

ْ
ا"ال

ً
َوان

ْ
ِه ِإخ

َّ
وا ِعَباَد الل

ُ
ون

ُ
ُضوا َوك

َ
َباغ

َ
 ت

َ
َداَبُروا َوال

َ
 ت

َ
َحاَسُدوا َوال

َ
 ت

َ
 (.0/ ص  27)ج  -صحيح البخاري  ُسوا َوال
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ف العاملين في املؤلوات بالعدل وأن يتحلون عند قيامهم بعملهم بالنزاهة والعفة وتعني أن يتص ـ الصدق والنزاهة والشفافية: 04

 والصدق في أدائهم لواجباتهم، وأن يتجردوا من املصالح الشخصية، كما ينبغي على العاملين أال يضعوا نفوهم في مواقف تؤثر على

 (.22، ص1021حيادهم أو تجعلهم يقعون تحت تأثير الغير. )خالد عطا هلل الطراونة، 

وهو أن يكون األفراد في املؤلوات موؤولون عن اآلثار املترتبة لقراراتهم وأنشطة مؤلواتهم على املجتمع  ـ املسؤولية االجتماعية: 00

والبيئة، عبر الشفافية والولوك األخماقي املتنالق مع التنمية املوتدامة ورفاه املجتمع، فضما عن األخذ بعين االعتبار توقعات 

 ملواهمين.ا

 ثانيا ـ امليزة التنافسية:

 أ ـ تعريف امليزة التنافسية:

 زوايـا: من عدة املفهـوم هذا لتوضيح تعـارقف لعدة لنتطرق  التنافوية امليزة مفهوم يكسوبهـا التي لألهمية نظرا

 حيث املنافوين، قبل من املوتعملة تلك من فعالية جديدة أكثر طرق  امليزة التنافوية على أنها اكسشافM.Porter يعرف مايكل بورتر  ـ 2

، هذا تجويد بمقدورها يكون 
ً
 (.15، ص1007الوليد،  )همالي.الوالع بمفهومه إبداع عملية إحداث بمجرد آخر وبمعنى االكسشاف ميدانيا

 أثر من الحد أو رص الخارجيةالف التغمال في منافويها من أعلى بقدرة املنظمة فيه تتمتع على أنها مجال التنافوية ـ كما تعرف امليزة 1

 القدرة أو التكنولوجيا أو بالجودة تتعلق فقد البشرقة، املادية أو مواردها التغمال على املنظمة قدرة من التنافوية امليزة وتنبع التهديدات،

مؤهلة.  بشرقة موارد امتماك أو سإداري،ا الفكر تميز أو املالية، املوارد وفرة أو والتطوقر واالبتكار السووققية الكفاءة أو التكلفة خفض على

 (10، ص1001وآخرون،  املرس ي محمد الدين )جمال

 يؤهلها قد مما اآلخرقن، املنافوين عن وتميزها املنظمة اختماف نقطة تمثل التنافوية، امليزة القول أن التعرقفين الوابقين يمكن خمال من 

 البيع للزبائن عملية ديمومة خمال من أو التكاليف، تخفيض خمال من ألرباحا على الحصول  منها عديدة تنافوية تحقيق مزايا إلى

 . وغيرها والشفافية والومعة كاألمان بها يؤمنون  بمواصفات

 :التالية بالخصائص التنافوية امليزة وتتمتع   

 السشابه. على وليس ومنافويها املؤلوة بين والتباين االختمافات على تبنى التنافوية ـ امليزة

 املوتقبلية.  بالفرص تختص باعتبارها الطوقل املدى على بناؤها ـ يتم

 .محدود جغرافي نطاق في مركزة تكون  ما ـ عادة

  ( (G.GARIBALDI, 1994, P95 التالية: الشروط إلى االلسناد يتم فعالة التنافوية امليزة تكون  وحتى

 ،املنافوين على والتفوق  األلبقية تعطي أي حالمة. 

  الزمن خمال توتمر أن يمكن بمعنى ارقة،االلتمر. 

 املنافوين قبل من إلغائها أو محاكاتها وصعوبة عنها الدفاع إمكانية. 

 ( (M.PORTER, 1986, P85 تتمثل أبعاد امليزة التنافوية في: ب ـ أبعاد امليزة التنافسية:

ت بأقل تكلفة ممكنة مقارنة مع منافويها مما يمكنها من هي قدرة املنظمة على تصميم، تصنيع وتووقق منتجاــ ميزة التكلفة األقل: 0

 تحقيق أرباح كبيرة، فالتكلفة املنخفضة تيهئ فرص البيع بألعار تنافوية.

واملقصود بها تحقيق ميزة تنافوية على ألاس تخفيض عنصر الزمن لصالح الزبون، وهذا  ــ ميزة اختصار الوقت والتسليم )املرونة(: 4

 نتجات إلى املوتهلكين في أوقات تكون أقل من أوقات توليم املنافوين. من خمال تقديم امل

إن الجودة تعد من املزايا التنافوية املهمة والتي تواعد في بقاء والتمرار املؤلوات،فهي تشير إلى أداء األشياء بصورة  ــ ميزة الجودة: 0

ائن يرغبون باملنتجات بالجودة التي تلبي الخصائص املطلوبة من صحيحة لتقديم منتجات تتماءم مع احتياجات الزبائن. كما أن الزب

 قبلهم، وهي الخصائص التي يتوقعونها أو يشاهدونها في اسإعمان.

واملقصود به تحوين وتطوقر املنتجات، وهذا من أجل تقديم منتجات جديدة للموتهلكين تتميز عن املنتجات ــ اإلبداع واالبتكار:  4

واالبتكار يرتبط بالتكنولوجيا وقؤثر في املؤلوات. فهو يمثل إحدى الضرورات األلالية في املنظمات، والتي انعكوت املنافوة، فاسإبداع 
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على تصاعد الحاجات والطموحات اسإنوانية، فاملنظمات التي ال تعتمد على االبتكار نجد أن أدائها غير مرض ي للموتهلكين املتعاملين 

 (.Lynch, 2000, P 502معها، مما يؤدي إلى توقفها )

 ثالثا ـ أثر االلتزام بأخالقيات األعمال في اإلسالم على تحقيق امليزة التنافسية:

 عن للتميز مجاالت وجودها لتضفي على بناءها جوانب مختلف في األخماقية واملبادئ األبعاد ضمان على تركز التي األخماقية املنظمة إن

، املتنافوة املنظمات مصاف في وااللتدامة لتكون  الثبات درجة إلى نحوها ائنالزب بقناعات تدفع املنظمات، من غيرها
ً
 ذلك وقتم أخماقيا

طرقق قيام املنظمة باختيار إلتراتيجية تنافوية معينة تجعلها متأكدة من أن منتجاتها ترتبط بما يعرف بااللتقامة األخماقية،  عن

ل املنظمة لتضمن تحقيق املعايير والقيم األخماقية اسإلمامية، املتمثلة في الوعي وعليه فإن اسإلتراتيجية التنافوية املتبناة من قب

 (www. iefpedia.com–docالحثيث من قبل املنظمة لترجمة أخماقياتها من خمال منتجاتها، وقتم ذلك عن طرقق اآلتي:) 

  أ ـ تحقيق حاجات الزبائن املوتحقة )التي يوتحقونها( .

 الصحية وكذلك صديقة للبيئة. نتجات آمنة، تكون بمواصفاتب ـ تجهيز الزبائن بم

  ج ـ تزوقد الزبائن بمعلومات وفيرة وصحيحة وصادقة حول منتجاتها املعروضة أو املطروحة.

 مامية، وهذاواملعايير والقيم األخماقية اسإل األبعاد إطار في التنافوية التراتيجياتها ببناء تقوم أن املنظمات على يتوجب تقدم، ما وبموجب

 أصحاب مختلف االلتزام بأخماقيات األعمال في اسإلمام تجاه جراء املكسوبة التنافوية املزايا أهم ومن التنافس ي، امليدان في البقاء تضمن

 (20، ص1020كرومية،  موان(يلي:  ما املصالح

قيق ميزة تخفيض التكلفة وبالتالي تحقيق ألعار إن توطين أخماقيات األعمال في اسإلمام يواعد املؤلوة في تح :ـ تخفيض التكلفة 0

ايجابية مبنية على اسإخماص واحترام  تنظيمية ثقافة وتنمية اسإنتاجية وزقادة العمالة، لوق  كفاءات تنافوية، وهذا من خمال جذب

أخماقيات العمل من خمال أوقات العمل، وكذا الرشادة والحكمة واالقتصاد في التخدام املوارد املتاحة، باسإضافة إلى أن توطين 

)التقدير( و)املكافآت( يواعد في زقادة طاقة العاملين وحمالهم، وزقادة موتوى اسإنتاجية، وبالتالي التخفيض في تكاليف اسإنتاج مما 

 يجعل ألعار املؤلوة تنافوية.

في اسإلمام بصفة عامة ومبدأ الصدق والثقة إن التزام املؤلوات بقيم وأخماقيات األعمال ـ املرونة في التسليم وتقديم املنتجات:  4

على وجه الخصوص، يجعل املؤلوة تلتزم بمواعيد توليم املنتجات في أوقاتها املحددة، وكذلك توهيل عمليات السوليم بدون عراقيل 

 تنافوية في هذا الخصوص. في الزمن واملكان املنالبين وفي الوقت الذي يحتاج فيه املوتهلك إلى املنتجات، هذا ما يكوب املؤلوة ميزة

إن االلتزام بأخماقيات األعمال في اسإلمام يواعد على تحقيق ميزة اسإبداع واالبتكار في املؤلوات، وهذا راجع إلى ـ اإلبداع واالبتكار:  0

ؤلوات التي توتمد أن اسإلمام حث على اسإبداع والتطوقر من أجل االزدهار والتنمية والرفاهية للمجتمعات املولمة، لذا نجد أن امل

مبادئها من القيم اسإلمامية، تعمل دائما على تقديم منتجات جديدة تشبع متطلبات املوتهلكين وتفيد املجتمع وتتماش ى مع التغيرات 

 والتطورات التي تحدث في البيئة. وقمكن تلخيص أهم ما توتطيع املنظمات األخماقية تحقيقه من خمال اسإبداع واالبتكار في: )موس ى

 (221، ص2770غانم فنجان،

 ـ مواجهة املنافوة املتزايدة في الحصول على عوامل اسإنتاج وكذلك مواجهة املنافوة من أجل زقادة املبيعات. 

 لمامة بيئة العمل وتقليل الحوادث.  -

 األنشطة. تطوقر ألاليب إنتاج وتوزيع املنتجات وتحقيق موتوقات أفضل من الناحيتين الكمية والنوعية في جميع  -

 كوب التفوق التنافس ي للمنظمة من خمال تقليل كلف التصنيع ورأس، واسإبداع في العمليات اسإنتاجية.  -

 ـ لرعة التكيف ومواكبة التطور وإمكانية التغيير في العمليات اسإنتاجية وتقديم منتجات جديدة. 

 داء والتخدام املوارد والطاقة التخداما اقتصاديا. تحوين إنتاجية املنظمة عن طرقق تحقيق الكفاية والفاعلية في األ  -

يواعد االلتزام بأخماقيات األعمال في اسإلمام من تحقيق ميزة الجودة والتميز في منتجات املؤلوات، وهذا راجع إلى ـ الجودة والتميز:  4

لكين املتعاملين معها، فينبغي لها تقديم أن املؤلوات األخماقية يجب أن تتوافق مبادئها وقيمها مع ما تقدمه من منتجات للموته

منتجات ذات جودة عالية ومتميزة وبألعار معقولة، بحيث تكون منتجات يوتحقها املوتهلكين وتكون آمنة وصديقة للبيئة وتتوفر على 

 كافة املعلومات الخاصة بها.

 وبالتالي من شهرتها صورتها وقزقد املصلحة، يحون إن صدق املؤلوة في تعملها مع األطراف ذات املساهمين: ـ تحسين الصورة لدى 5 

 املوسثمرقن. جذب
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 إن االلتزام بأخماقيات املعاملة الحونة والصدق والثقة لرجال البيع في نقاط التوزيع يواعد املؤلوة في كوب العمالء: ـ كسب رضا 2

 رة التنافوية.القد وتدعيم املنظمة أرباح زقادة بالتالي جدد، موتهلكين وجذب العمماء والء

 املنافوين مع التعاون  إن االلتزام بأخماقيات املنافوة الشرقفة في اسإلمام، من شأنه أن يواعد في إمكانية التعاون مع املنافسين: ـ 0

 ميورة. وشروط دفع أفضل وجودة أفضل لعر على الحصول  وبالتالي

 لمعة وتحون والجمهور، املنظمة بين التقارب جتماعية في اسإلمام يحققإن االلتزام بأخماقيات املوؤولية اال املجتمع:  ـ التقارب مع 0

 املنظمة.

 وتمنح مكانتها  وبالتالي تزقد للمنظمة البيئية والشهرة بالقيم اسإلمامية في املنظمات، يعطي الومعة إن التموك البيئة: ـ املحافظة على 0

 املنظمات املنافوة. بين حضارقا مظهرا

إن تحلي املؤلوة باألخماق اسإلمامية خاصة املتعلقة بالصدق والثقة في التعامل مع املوردين يواعدها  املوردين: معـ عالقة جيدة  03

 املشتركة. واملصالح الثقة على مبنية األجل طوقلة تكون  على إقامة عماقة جيدة معهم، وتكون عماقة

 الجزء التطبيقي:

 في اإلسالم على تحقيق امليزة التنافسية في املؤسسات الجزائرية دراسة مدى تأثير االلتزام بأخالقيات األعمال

بعد أن تناولنا في املحور الوابق أهم األلس النظرقة ملوضوع البحث، لنتطرق من خمال هذا املحور إلى تحليل مدى تأثير االلتزام 

مؤلوة  210ة، وقد أخذنا عينة عشوائية تتكون من بأخماقيات األعمال في اسإلمام على تحقيق امليزة التنافوية في املؤلوات الجزائرق

جزائرقة موزعة عبر مختلف مناطق التراب الجزائري، وقد تم التخدام التمارة كأداة بحثية رئيوية موجهة إلى أصحاب ومديري هاته 

 عبارة تندرج تحت محورقن ألالين هما: 20املؤلوات. تتكون االلتمارة من 

عبارات وكان الهدف منه معرفة مدى التزام أصحاب ومديري املؤلوات الجزائرقة بأخماقيات األعمال في  20يتكون من  ـ املحور األول:

 اسإلمام أثناء تأدية نشاطاتهم.

عبارات وكان الهدف منه معرفة مدى التزام املؤلوات الجزائرقة بأبعاد امليزة التنافوية من أجل البقاء  0يتكون من  ـ املحور الثاني:

 ر.وااللتمرا

 وباسإضافة إلى املحورقن الرئيوين، اعتمدنا محورا للبيانات العامة املرتبطة باملوتجوبين وقد شمل الوــن، الخبرة، املوتوى التعليمي.

 اتوكان الهدف األلاس ي من اعتماد هذا املحور بمكوناته، هو درالة تأثير هذه األخيرة علـى إجابـات مفردات العينــــة علـى مختلف الفقـر 

 الواردة في محاور االلتبيـان األلاليـة.

وقد اعتمدنا في تصميم االلتمارة على للم ليكرت خماس ي األبعاد، كمقياس لإلجابة عن فقرات االلتبيان، وذلك لتحليل محاور 

 االلتبيان ثم تفوير النتائج وفقا لفرضيات البحث. 

 اإلحصائي ملحاور االستبيان: أوال ـ التحليل

  :)البيانات الشخصية (يات محور البيانات العامةأ ـ تحليل معط

لنحاول من خمال هذا املحور تحليل البيانات الشخصية للعينة، وذلك من خمال عرض النوب املئوقة والتكرارات ملشاركة العينة،  

 وهذا وفقا للمتغيرات املوضوعة في هذا املحور واملتمثلة في:الون،الخبرة، املوتوى التعليمي.

 : )متغير السن(يل خصائص العينة من حيث الفئات العمرية للمفرداتـ تحل 0

 (: يوضح توزيع مفردات العينة حسب متغير السن30الجدول رقم )

 (%النسبة ) التكرار السن

 40.0 42 سنة 03أقل من 

 03.0 05 سمة 53إلى  03من 

 0.5 0 سنة 53أكبر من 

 033.3 043 املجموع

 اعتمادا على بيانات االلتمارة من إعداد الباحث املصدر:

لنة وما فوق( هي املوؤولة عن التصرف واتخاذ 10يتضح من خمال الجدول أعماه أن الفئات التي يتعدى عمرها الثماثين لنة )

 10رهم ، بينما ال تتجاوز نوبة املدراء الذين ال يتجاوز عم% 20.1القرارات في املؤلوات الجزائرقة محل الدرالة، حيث تقدر نوبتها 

 .%12.2لنة نوبة 
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 ـ تحليل خصائص العينة حسب الخبرة: 4

 (: تحليل خصائص العينة  حسب الخبرة34الجدول رقم)

 (%النسبة ) التكرار الخبرة

 04.5 00 سنوات 5أقل من 

 04.5 00 سنوات 03إلى  5من 

 05.3 44 سنوات 03أكثر من 

 033.3 043 املجموع

 ادا على بيانات االلتمارةمن إعداد الباحث اعتم املصدر:

لنوات وما فوق(، حيث 5يتضح من خمال الجدول أعماه، أن غالبية املدراء وأصحاب املؤلوات، تتجاوز خبرتهم الخمس لنوات )  

من املفردات التي كان عدد لنوات  %11.5، في حيـن تشكل النوبة املتبقية من مفردات العينة ما يقدر بـ: %62.5قدرت النوبـة بـ: 

 لنوات. 5خبرتها في املؤلوات محل الدرالة أقل من 

 ـ تحليل خصائص العينة من حيث متغير املستوى التعليمي:  0

 (: يوضح توزيع مفردات العينة حسب متغير املستوى التعليمي30الجدول رقم )

 (%النسبة ) التكرار املستوى التعليمي

 33 33 ابتدائي أو متوسط

 45.3 03 ثانوي 

 05.3 03 جامعي

 033.3 043 املجموع

 من إعداد الباحث اعتمادا على بيانات االلتمارة. املصدر:

، في حين شكل أصحاب موتوى التعليم الثانوي 75%نماحظ من الجدول أعماه، أن نوبة الجامعيين تشكل الغالبية حيث قدرت بـ:

 .%00 ، وفي املقابل بلغت نوبة أصحاب املوتوى االبتدائي أو املتولط% 15نوبة

 ب ــ تحليل بيانات املحور األول واملتعلقة بمدى التزام املؤسسات الجزائرية بأخالقيات األعمال في اإلسالم:

يتكون هذا املحور من عشرة عبارات، تعبر عن مجموعة من املتطلبات واملفاهيم الضرورقة التي تبين مدى التزام املؤلوات الجزائرقة 

، وبالتالي إمكانية تحقيق املؤلوات ألهدافها نسيجة تطبيق هذه القيم واألخماق التي تتوافق مع مبادئ بأخماقيات األعمال في اسإلمام

 املوؤولية االجتماعية وبشكل خاص مع العمماء أو املوتهلكين. ولنتطرق في هذا املحور إلى ما يلي:

الجزائرقة محل الدرالة، بأهمية التزام مؤلواتهم ـ التخدام املؤشرات اسإحصائية والخاصة بمدى إدراك مديري وأصحاب املؤلوات 

 بقيم وأخماقيات األعمال في اسإلمام أثناء ممارلة نشاطاتها. 

ـ تحليل الفروق في إجابات هذا املحور وفقا ملتغيرات البيانات العامة، باالعتماد على تحليل التباين الثنائي، والتخدام اختبار 

"ANOVA واالختبار البعدي ""Scheffe" .للمحور ككل، ملعرفة لصالح من كانت الفروق 

ـ استخدام املؤشرات اإلحصائية والخاصة بمدى إدراك مديري وأصحاب املؤسسات الجزائرية محل الدراسة، بأهمية التزام  0

 مؤسساتهم بقيم وأخالقيات األعمال في اإلسالم أثناء ممارسة نشاطاتها: 

على حواب التكرارات والنوب املئوقة الخاصة باسإجابات، املتولطات الحوابية، االنحرافات لنعتمد في تحليل معطيات هذا املحور   

 املوالي: (04)املعيارقة ومعامل التماثل، وقد كانت نتائج التحليل اسإحصائي لعبارات هذا املحور مثلما هو مبين في الجدول رقم
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اصة بمدى إدراك مديري وأصحاب املؤسسات الجزائرية محل الدراسة، (: استخدام املؤشرات اإلحصائية والخ34الجدول رقـم )

 بأهمية التزام مؤسساتهم بقيم وأخالقيات األعمال في اإلسالم أثناء ممارسة نشاطاتها:
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ـ يلتزم املوؤولون في مؤلوتكم 

باألمانة وااللتقامة ومراعاة 

توازن املصالح أثناء تأدية 
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0 6.
2

 

7 2.
5

 

1 1.
5

 14 10
.1

 

66 55
.0

 4.
20

 2.
10

2
 

- 
2.

51
7

 

1 

 ـ يسوم املويرين والعمال بميزة

القدرة املهنية على تحوين 

 العمل وإتقانه وحفظ األلرار.
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ـ يهتم املويرين في مؤلوتكم 

بتغليب مصلحة املؤلوة عن 

 مصلحتهم الخاصة.
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في  ـ يسوم األفراد العاملين

مؤلوتكم بالنزاهة والعفة 

 أثناء تأدية العمل.
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يتحلى املوؤولون في مؤلوتكم 

بالعدل واملواواة عند القيام 

 .باألعمال
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ـ يسوم املويرين في مؤلوتكم 

 .دق في أداء الواجباتبالص
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ـ يتميز املوؤولون باملوضوعية 

وااللتقمالية والتجرد في 

التفكير والحيادية أثناء تأدية 
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ـ مشاركة األطراف التي لها 

باملؤلوة في اتخاذ  عماقة

 القرارات.
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7 
ـ تتميز مؤلوتكم بإتباع طرق 

 املنافوة الشرقفة.
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يتحلى املويرين في مؤلوتكم 

بروح املوؤولية االجتماعية، ال 

علق بالبيئة ليم فيما يت

 واملجتمع.
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 من إعداد الباحث اعتمادا على بيانات االلتبياناملصدر: 

من خمال مماحظة الجدول أعماه، نجد أن ملفردات العينة املدرولة آراء واضحة اتجاه هذه املتغيرات، وهذا ما يثبته كما من املتولط    

، )موافق وموافق تماما( )5 و 4(الحوابي، واالنحراف املعياري، ومعامل التماثل، إذ نجد أن معظم املفردات تتفق حول الفئات الكبيرة 

 ولنحاول معرفة هذه اآلراء وتحليلها عبــارة بعبـارة من خمال ما يلي:

                                 
 : موافق تماما5: موافق، 4: ال ادري، 3: غير موافق، 2: غير موافق تماما، 1  اإلجابات: *

**
 Skewness ( هي السائدة، والعكس صحيح إذا كانت القيم 5و 4القيمة السالبة لمعامل التماثل تعني أن الفئات الكبيرة أو العليا )

 موجبة أي تكون الفئات الدنيا هي السائدة.
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 زمون باألمانة وااللتقامة ومراعاة توازن املصالح أثناء تأدية ترى أغلبية مفردات العينة أن املوؤولين في املؤلوات ميدان الدرالة يلت

، وبالرجوع إلى النوب 2.102، مع انحراف معياري بويط قيمته 4.20أعمالهم، وهذا ما تؤكده قيمة املتولط الحوابي والتي قدرت بـ: 

% من 55هذه الفكرة، ويعتبر بشدة ما مقداره  % من مفردات العينة املدرولة يوافقون على10.1املئوقة املسجلة نماحظ أن ما مقداره 

العينة املعنية أن املوؤولين في املؤلوات ميدان الدرالة يلتزمون باألمانة وااللتقامة ومراعاة توازن املصالح أثناء تأدية أعمالهم، 

 .2.517 -رت قيمته بـ وذلك ألنهم يوافقون تماما على هذه الفكرة. وهذا ما تثبته قيمة معامل التماثل الوالبة، حيث قد

  اعتبرت أغلبية مفردات العينة أن املويرين والعمال في املؤلوات يسومون بميزة القدرة املهنية على تحوين العمل وإتقانه وحفظ

ه % موافقتها على محتوى هذ44.2% من مفردات العينة أنها توافق تماما على هذه الفكرة، كما عبرت حوالي 34.2 األلرار، حيث أشارت 

 %. 21.1الفكرة، في حين بلغت نوبة رفض هذه الفكرة ما يعادل

  إن تغليب مصلحة املؤلوة عن املصلحة الخاصة، يعد أمرا ألاليا لدى غالبية مفردات العينة املدرولة، وهذا ما يبينه موتوى

كرة. في حين الحظنا أن ما نوبته على موافقتها على هذه الف %04.1، وفي هذا الصدد أشارت 3.98املتولط الحوابي الذي قدر بـ: 

 ال يوافقون على هذه الفكرة. 21.5%

  مفردة من عينة البحث على أن األفراد العاملين في املؤلوات يسومون بالنزاهة والعفة أثناء تأدية عملهم، وذلك  72أكد ما مجموعه

اف املعياري الذي كانت قيمته بويطـة، وقـد قدرت بـ: ، واالنحر 3.90، وهذا ما يثبته املتولط الحوابي الذي كانت قيمته %00.7بنوبة 

0.982. 

  من مفردات عينة البحث موافقة تماما على أن املوؤولين في املؤلوات يتحلون بالعدل واملواواة عند  % 36.7لقد كانت نوبة

من العينة أن  %7.2يعتقد مـا نوبته من مفردات هذه العينة موافقة على هـذه الفكـرة، باملقابـل  % 41.7القيام باألعمال، كما أن 

 املوؤولين في املؤلوات ال يتحلون بالعدل واملواواة عند القيام باألعمال.

  من مفردات العينة موافقتهم بشكل تام على أن املويرين في املؤلوات يسومون بالصدق في أداء الواجبات، كما وافق  % 24.2أكد

 الفكرة. %21.5ابل رفض ما يعادل على هذه الفكرة، وباملق% 58.3ما نوبته 

  من مفردات العينة على أن املوؤولين يتميزون باملوضوعية وااللتقمالية والتجرد في التفكير والحيادية أثناء تأدية  %26,4عبر

لى التوالي: أعمالهم، وقتجلى ذلك من خمال قيم كما من املتولط الحوابي، االنحراف املعياري، معامل التماثل، والتي كانت قيمهم ع

أن املوؤولين في املؤلوات محل الدرالة ال يتميزون باملوضوعية وااللتقمالية والتجرد  %22,2،  باملقابل اعتبر1.125-، 1.076، 3.97

من العينة، أنهم ال يدرون إن كان املوؤولون في املؤلوات  % 11.7في التفكير والحيادية أثناء تأدية أعمالهم، كما أشار ما يعادل 

 تميزون باملوضوعية وااللتقمالية والتجرد في التفكير والحيادية أثناء تأدية أعمالهم أم ال.  ي

  من مفردات العينة أنهم يوافقون بشكل تام على مشاركة األطراف التي لها عماقة باملؤلوة في اتخاذ القرارات، كما   % 33.3أشار

 .%0,2دات، في حين لم تلق هذه الفكرة قبول من املفر  % 45.8وافق على هذه الفكرة أيضا ما نوبته 

  من املجيبين  10%من مفردات العينة املدرولة، أن مؤلواتهم تسبع طرق املنافوة الشرقفة، وباملقابل أشار  80%أشار ما مجموعه

 أن مؤلواتهم ال تسبع طرق املنافوة الشرقفة.

  لدرالة يتحلون بروح املوؤولية االجتماعية، ال ليم فيما يتعلق من مفردات العينة، أن املويرين في املؤلوات محل ا 76,7% يرى

من مفردات العينة، أن املويرين في املؤلوات محل الدرالة ال يتحلون م بروح املوؤولية  %22.6بالبيئة واملجتمع، في حين يعتقد 

من مفردات العينة، ال يعلمون إن كان  املويرين في  %22.2االجتماعية ال ليم فيما يتعلق بالبيئة واملجتمع، وفي املقابل هناك ما يعادل 

 املؤلوات محل الدرالة يتحلون بروح املوؤولية االجتماعية أم ال.

تحليل الفروق في إجابات هذا املحور وفقا ملتغيرات البيانات العامة، باالعتماد على تحليل التباين الثنائي، واستخدام اختبار ـ  4

"ANOVA واالختبار البعدي ""Scheffe":ملعرفة لصالح من كانت هذه الفروق ، 

بعد تحليل عبارات املحور األول عبارة بعبارة، لنحاول اآلن التحقق فيما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في إجابات  

د في ذلك على قيمة موتوى مفردات العينة تعزى إلى متغيرات البيانات العامة، املتعلقة بالون، الخبرة، املوتوى التعليمي، ولنعتم

، ملعرفة لصالح من كانت هذه "Scheffe"" للمحور ككل، والتخدام االختبار البعدي ANOVAفي اختبار تحليل التباين " (SIG)الداللة 

 الفروق، وهذا من خمال العرض التالي:

 ة:اختبار تحليل التباينات للمحور األول، وفقا ملتغير السن للكشف عن الفروق اإلحصائي 
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، وهذا ملعرفة ما إذا كانت توجد فروق ذات داللة إحصائية ANOVA( املوالي تحليل التبيان بالتخدام اختبار 05يوضح الجدول رقم)

 بين إجابات مفردات العينة واملوزعة حوب  فئات الون أم ال.

 ANOVA(: يوضح تحليل التبيان باستخدام اختبار 35الجدول رقم)

 F Sig. 

Between Groups (بين املجموعات) 0.000 168.520 

 من إعداد الباحث اعتمادا على بيانات االلتمارةاملصدر: 

، مما يعني أن االختبار دال، وبموجبه 0.05وهي أقل من  0.000تواوي  sigيتضح من خمال الجدول أعماه، أن قيمة موتوى الداللة   

واملوزعة حوب فئات الون. وملعرفة لصالح من كانت هذه الفروق، توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات مفردات العينة 

 أدناه. (06)" املبين في الجدول رقمScheffeالتخدمنا االختبار البعدي شيفي "

 : االختبار البعدي شيفي للمحور األول وفقا ملتغير السن للكشف عن الفروق اإلحصائية)32(الجدول رقم 

 ( السن* ) 

(I) 

 (السن) 

(J) 

Sig 

1 
2 .0003 

3 .0003 

2 
1 .0003 

3 .1833 

3 
1 .0003 

2 .1833 

 من إعداد الباحث اعتمادا على بيانات االلتمارةاملصدر: 

، مما يدل على أن القيم 0.05وهي أكبر من  0.201( تواوي 1( و)1يتضح من الجدول أعماه، أن قيمة موتوى الداللة بالنوبة للفئتين )

( مع الفئة 1( و)1(، بينما بلغ موتوى الداللة لكل من الفئتين )1( و)1وجود فروق في إجابات مفردات الفئتين ) غير دالة، وبالتالي عدم

(، وبالتالي 1( و)1( عن الفئتين )2(، هذا ما يدل وجود فروق ذات داللة إحصائية في اسإجابات للفئة )0.000(، )0.000( على التوالي: )2)

لنة مختلفة عن إجابات  10(. وهذا معناه أن إجابات فئة الشباب الذين أعمارهم ال تتجاوز 1( و )1( عن الفئتين )2تميز الفئة )

 املوالي: (07)لنة. وهذا ما يثبته الجدول رقم 10متولطي وكبيري الون الذين تفوق أعمارهم 

الفروق اإلحصائية، باالعتماد  : يوضح لصالح من كانت الفروق  للمحور األول وفقا ملتغير السن للكشف عن(07)الجدول رقم 

 على توزيع املتوسط الحسابي للفئات

 

 الفئة

 
 التكرار السن

 

Subset for alpha = 0.05 

 (معـــامل ألفا)
 

 العمود2 العمود 1

(0الفئة ) قل من30 سنة 
ٌ
  3.2192 26 أ

(4الفئة ) سنة 53ـ  03من    85  4.1494 

(0الفئة ) سنة 53أكبر من    9  4.5556 

 من إعداد الباحث اعتمادا على بيانات االلتمارةاملصدر: 

 10يتضح من خمال الجدول أعماه وجود فروق ذات داللة إحصائية ناتجة عن عامل الون، إذ نجد أن املوؤولين الذين تتجاوز أعمار 

الجدول أعماه، في حين أن املوؤولين  (( يتوافقون على رأي واحد، وهذا ما تبرزه قيم املتولطات الحوابية في1( والفئة)1لنة )الفئة)

لنة كانت إجاباتهم مختلفة عن إجابة متولطي وكبار الون، وهذا تثبته قيمة املتولط الحوابي التي  10الذين ال يتجاوز عمرهم 

 (.1( و)1تتواجد في عمود مخالف عن العمود املتواجدة فيه الفئتين )

 تغير الخبرة للكشف عن الفروق اإلحصائية:اختبار تحليل التباينات للمحور األول، وفقا مل 

 ANOVA: تحليل التبيان باستخدام اختبار (08)الجدول رقم 

                                 
 سنة. 51أكثر من  :3الفئةسنة،    51-31من  :2الفئة سنة،   31أٌقل من  :1الفئة   السن:  *
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 F Sig. 

Between Groups (بين املجموعات) 0.000 26.308 

 من إعداد الباحث اعتمادا على بيانات االلتمارةاملصدر: 

، مما يعني أن االختبار دال عند موتوى 0.05وهي أقل من  0.000وي توا sigيتضح من خمال الجدول أعماه، أن قيمة موتوى الداللة 

، وبموجبه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات مفردات العينة، واملوزعة حوب  الخبرة. وملعرفة لصالح من كانت %5املعنوقة 

عايير املفورة ذات املؤشرات الدالة مثلما هو " للمحور األول ككـل وفقا للمScheffeهذه الفروق، التخدمنا االختبار البعدي شيفي"

 ( التالي: 07موضح في الجدول رقم )

 وفقا ملتغير الخبرة : االختبار البعدي شفي  للمحور األول )30(الجدول رقم 

 ( الخبرة** ) 

(I) 

 (الخبرة) 

(J) 

Sig

 

1 
2 0.000 

3 0.000 

2 
1 0.000 

3 0.020 

3 
1 0.000 

2 0.020 

 عداد الباحث اعتمادا على بيانات االلتمارةمن إ املصدر:

مما يدل على أن القيم ، 0.05وهي أكبر من  0.210( تواوي 1( و )1يتضح من الجدول أعماه، أن قيمة موتوى الداللة بالنوبة للفئتين )

( مع الفئة 1( و )1ل من الفئتين )(، بينما بلغ موتوى الداللة لك1( و)1غير دالة، وبالتالي عدم وجود فروق في إجابات مفردات الفئتين )

(، وبالتالي 1( و )1( عن الفئتين )2(، هذا ما يدل وجود فروق ذات داللة إحصائية في اسإجابات للفئة )0.000(، )0.000( على التوالي: )2)

لنوات  5تهم ال تتجاوز إجابات فئة املوؤولين ومديري املؤلوات الذين خبر وهذا معناه أن (. 1( و )1( عن الفئتين )2تميز الفئة )

 املوالي: (10)لنوات. وهذا ما يثبته الجدول رقم  5مختلفة عن إجابات متولطي وكبيري الخبرة الذين تفوق خبرتهم 

 

: يوضح لصالح من كانت الفروق  للمحور األول وفقا ملتغير الخبرة للكشف عن الفروق اإلحصائية، باالعتماد (10)الجدول رقم 

 ط الحسابي للفئاتعلى توزيع املتوس

 

 الفئة

 
 التكرار الخبرة

 

Subset for alpha = 0.05 

 (معـــامل ألفا)
 

0العمود  4العمود    

(0الفئة ) قل من 5 سنوات 
ٌ
  3.3128 39 أ

(4الفئة ) سنوات 03ـ 5من    39  4.1128 

(0الفئة ) سنة 03أكثر من    42  4.4714 

 نات االلتمارةمن إعداد الباحث اعتمادا على بيا املصدر:

 5يتضح من خمال الجدول أعماه وجود فروق ذات داللة إحصائية، ناتجة عن عامل الون، إذ نجد أن املوؤولين الذين تتجاوز خبرتهم 

(( يتوافقون على رأي واحد وهذا ما تبرزه قيم املتولطات الحوابية في الجدول أعماه، في حين أن املوؤولين 1( و)1لنوات )الفئة)

لنوات إجاباتهم مختلفة عن إجابة متولطي وكبار الخبرة، وهذا تثبته قيمة املتولط الحوابي التي تتواجد  5 تتجاوز خبرتهم الذين ال 

 (.1( و)1في عمود مخالف عن العمود املتواجدة فيه الفئتين )

 صائية:اختبار تحليل التباينات للمحور األول، وفقا ملتغير املستوى التعليمي للكشف عن الفروق اإلح  

 ANOVA: تحليل التبيان باستخدام اختبار (11)الجدول رقم

 F Sig. 

                                 
 سنوات. 11أكثر من  :3الفئةسنوات،    11-5من  :2الفئة  سنوات،  5أٌقل من  :1الفئة   :الخبرة **
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Between Groups  (بين املجموعات)  0.000 40.200 

 من إعداد الباحث اعتمادا على بيانات االلتمارة املصدر:  

مما يعني أن االختبار دال، وبموجبه  ،0.005وهي أقل من  0.000تواوي  sigيتضح من خمال الجدول أعماه، أن قيمة موتوى الداللة    

وهذا توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات مفردات العينة واملوزعة حوب فئات املوتوى التعليمي فيما يتعلق باملحور األول، 

 (12) دول رقمإجابات أصحاب املوتوى التعليم الثانوي تختلف عن إجابات أصحاب التعليم الجامعي، وهذا ما يثبته الجمعناه أن 

 املوالي:

: يوضح لصالح من كانت الفروق  للمحور األول وفقا ملتغير املستوى التعليمي للكشف عن الفروق اإلحصائية، (12)الجدول رقم 

 باالعتماد على توزيع املتوسط الحسابي للفئات

 

 الفئة

 
 التكرار املستوى التعليمي

 

Subset for alpha = 0.05 

(معـــامل ألفا)
 

0العمود  4العمود   

(0الفئة )  ثانوي  

 

30 

 
3.6047  

(4الفئة )  4.0881  90 جامعي 

 من إعداد الباحث اعتمادا على بيانات االلتمارة املصدر:

 تحليل بيانات املحور الثاني واملتعلقة بمدى التزام املؤسسات الجزائرية بأبعاد امليزة التنافسية: ج ـ 

ارات، تعبر عن مجموعة من املتطلبات واملفاهيم الضرورقة التي تبين أهمية االلتزام بأبعاد امليزة يتكون هذا املحور من ثمانية عب

 التنافوية من أجل البقاء وااللتمرار في املؤلوات محل الدرالة. ولنتطـرق في هـذا املحور إلى ما يلي:

ت الجزائرقة محل الدرالة، ألهمية االلتزام بأبعاد التخدام املؤشرات اسإحصائية والخاصة بمدى إدراك أصحاب ومديري املؤلوا ـ

 امليزة التنافوية من أجل البقاء وااللتمرار.

تحليل الفروق في إجابات املحور الثاني وفقا ملتغيرات البيانات العامة، باالعتماد على تحليل التباين الثنائي، والتخدام اختبار ـ 

"ANOVA واالختبار البعدي ""Scheffe"لصالح من كانت هذه الفروق: ، ملعرفة 

ـ استخدام املؤشرات اإلحصائية والخاصة بمدى إدراك أصحاب ومديري املؤسسات الجزائرية محل الدراسة، ألهمية االلتزام  0 

 بأبعاد امليزة التنافسية من أجل البقاء واالستمرار: 

قة الخاصة باسإجابات، املتولطات الحوابية، االنحرافات لنعتمد في تحليل معطيات هذا املحور على حواب التكرارات والنوب املئو  

 املوالي: (13)املعيارقة ومعامل التماثل، وقد كانت نتائج التحليل اسإحصائي لعبارات هذا املحور مثلما هو مبين في الجدول رقم

الجزائرية محل الدراسة، استخدام املؤشرات اإلحصائية والخاصة بمدى إدراك أصحاب ومديري املؤسسات (: 00الجدول رقـم )

 ألهمية االلتزام بأبعاد امليزة التنافسية من أجل البقاء واالستمرار
قم

لر
ا

 

 العبارات )املتغيرات( 

 ****اسإجابات

بي
وا
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 اما: موافق تم5: موافق، 4: ال ادري، 3: غير موافق، 2: غير موافق تماما، 1اإلجابات:  ****

*****
 Skewness ( هي السائدة، والعكس صحيح إذا كانت القيم 5و 4القيمة السالبة لمعامل التماثل تعني أن الفئات الكبيرة أو العليا )

 موجبة أي تكون الفئات الدنيا هي السائدة.
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2 

ـ يتم التخدام املوارد املتاحة 

في مؤلوتكم بصورة 

اقتصادية ورشيدة، مما 

ينعكس على التكلفة 

 باالنخفاض.
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ـ انخفاض تكاليف اسإنتاج في 

مؤلوتكم راجع إلى انخفاض 

صيانة تكاليف اسإنتاج وال
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ـ تتميز العماقة بين مؤلوتكم و 

 وطوقلة األجل مورديها بالجيدة
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ـ توتخدم مؤلوتكم ألاليب 

متنوعة من بينها مواصفات 

جودة اسإيزو لتحوين وضمان ال

 والرقابة عليهـا.
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ـ تقوم مؤلوتكم بتقديم 

منتجات جيدة تتوافق مع 

حاجات ورغبات املوتهلك 

والبيئة واملجتمع التي تعمل 

 فيه.
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على ـ تتحلى مؤلوتكم بالقدرة 

االلتجابة الوريعة للتغيرات 

نتجاتها 
ُ
املطلوبة في تصاميم مل

)الورعة في العمل واحترام 

 الوقت(.
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ـ تلتزم مؤلوتكم باملواعيد 

حددة عند توليم املنتجات 
ُ
امل

 إلى الزبائن بالتمرار.
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ـ توعى مؤلوتكم إلى بذل 

جهود في مجال البحث 

والتطوقر من أجل تحوين 

املنتجات وتقديم منتجات 

 جديدة إلى املوتهلكين.
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 من إعداد الباحث اعتمادا على بيانات االلتمارة املصدر:  

 ت العينة أن املؤلوات محل الدرالة توتخدم املوارد املتاحة بصورة اقتصادية ورشيدة مما ينعكس على التكلفة ترى أغلبية مفردا

، وبالرجوع إلى 1.004، مع انحراف معياري بويط قيمته 4.16باالنخفاض، وهذا ما تؤكده قيمة املتولط الحوابي والتي قدرت بـ: 

% من مفردات العينة املدرولة يوافقون على هذه الفكرة، ويعتبر بشدة ما مقداره 36.7النوب املئوقة املسجلة نماحظ أن ما مقداره 

% من العينة املعنية بأن املؤلوات محل الدرالة توتخدم املوارد املتاحة بصورة اقتصادية ورشيدة مما ينعكس على التكلفة 45.0

 .1.388-ثبته قيمة معامل التماثل الوالبة، حيث قدرت قيمته بـ باالنخفاض، وذلك ألنهم يوافقون تماما على هذه الفكرة. وهـذا ما ت

  اعتبرت أغلبية مفردات العينة أن انخفاض تكاليف اسإنتاج في املؤلوات محل الدرالة راجع إلى انخفاض تكاليف اسإنتاج والصيانة

% على محتوى هذه 39.2عبرت حوالي  % من مفردات العينة أنها توافق تماما على هذه الفكرة، كما39.2 بالتمرار، حيث أشارت 

 %. 25الفكرة، في حين بلغت نوبة رفض هذه الفكرة ما يعادل 

  ،إن العماقة بين املؤلوات محل الدرالة واملوردين تتميز بالجيدة وطوقلة األجل، وهذا كان رأي غالبية مفردات العينة املدرولة

على موافقتها على هذه الفكرة. في حين  %07.1، وفي هذا الصدد أشارت 4.33وهذا ما يبينه موتوى املتولط الحوابي الذي قدر بـ: 

 ال يوافقون على هذه الفكرة. %5الحظـنا أن مـا نوبته 
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  مفردة من عينة البحث على أن مؤلواتهم توتخدم ألاليب متنوعة لتحوين من بينها مواصفات االيزو  205أكد ما مجموعه

، واالنحراف 4.24، وهذا ما يثبته املتولط الحوابي الذي كانت قيمته %00.5ا، وذلك بنوبة لتحوين وضمان الجودة والرقابة عليه

 .0.996املعياري الذي كانت قيمته بويطة، وقد قدرت بـ: 

  من مفردات عينة البحث موافقة تماما على أن املؤلوات محل الدرالة تقوم بتقديم منتجات جيدة تتوافق 49.2% لقد كانت نوبة

من مفردات هذه العينة موافقة على هذه الفكرة،  28.3%ورغبات املوتهلك والبيئة واملجتمع التي تعمل فيه، كما أن  مع حاجات

من العينة أن املؤلوات ال تقوم بتقديم منتجات جيدة تتوافق مع حاجات ورغبات املوتهلك والبيئة  %20.7باملقابل يعتقد ما نوبته 

 واملجتمع التي تعمل فيه.

   من مفردات العينة موافقتهم بشكل تام على أن مؤلواتهم تتحلى بالقدرة على االلتجابة الوريعة للتغيرات املطلوبة في  37.5%أكد

نتجاتها، كما وافق ما نوبته 
ُ
 الفكرة. %0.4على هذه الفكرة، وباملقابل رفض ما يعادل  49.2%تصاميم امل

  حددة عند توليم املنتجات إلى الزبائن بالتمرار، وقتجلى ذلك  من مفردات العينة على أن مؤلواتهم تلتزم %07.1عبر
ُ
باملواعيد امل

، 1.554-، 0.847، 4.27من خمال قيم كما من املتولط الحوابي، االنحراف املعياري، معامل التماثل، والتي كانت قيمهم على التوالي: 

حددة عند%  5باملقابل اعتبر 
ُ
من  %5.0توليم املنتجات إلى الزبائن بالتمرار، كما أشار ما يعادل  أنه مؤلواتهم ال تلتزم باملواعيد امل

حددة عند توليم املنتجات إلى الزبائن بالتمرار أم ال.  
ُ
 العينة، أنهم ال يدرون إن كان مؤلواتهم تلتزم باملواعيد امل

  هود في مجال البحث والتطوقر من أجل من مفردات العينة أنهم يوافقون بشكل تام على أن املؤلوات توعى إلى بذل ج 40.8%أشار

من مفردات العينة  50.8%تحوين املنتجات وتقديم منتجات جديدة إلى املوتهلكين، كما وافق على هذه الفكرة أيضا ما نوبته 

 .%1.4املدرولة، في حين لم تلق هذه الفكرة قبول 

لعامة، باالعتماد على تحليل التباين الثنائي، واستخدام اختبار تحليل الفروق في إجابات املحور الثاني وفقا ملتغيرات البيانات اـ  4

"ANOVA واالختبار البعدي ""Scheffe":ملعرفة لصالح من كانت هذه الفروق ، 

بعد تحليل عبارات املحور الثاني عبارة بعبارة، لنحاول اآلن التحقق فيما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في إجابات  

ينة تعزى إلى متغيرات البيانات العامة، املتعلقة بالون، الخبرة، املوتوى التعليمي، ولنعتمد في ذلك على قيمة موتوى مفردات الع

، ملعرفة لصالح من كانت هذه "Scheffe"" للمحور ككل، والتخدام االختبار البعدي ANOVAفي اختبار تحليل التباين " (SIG)الداللة 

 التالي:الفروق، وهذا من خمال العرض 

 :اختبار تحليل التباينات للمحور، وفقا ملتغير السن للكشف عن الفروق اإلحصائية  

 ANOVAتحليل التبيان باستخدام اختبار (: يوضح 04الجدول رقم)

 F Sig. 

Between Groups (بين املجموعات) 0.000 48.105 

 من إعداد الباحث اعتمادا على بيانات االلتمارة املصدر:

االختبار دال، وبموجبه  ، مما يعني أن0.05وهي أقل من  0.000تواوي  sigخمال الجدول أعماه، أن قيمة موتوى الداللة   يتضح من 

وملعرفة لصالح من كانت هذه الفروق،  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات مفردات العينة واملوزعة حوب  فئات الون.

للمحور الثاني ككل وفقا للمعايير املفورة ذات املؤشرات الدالة مثلما هو موضح في  "Scheffeالتخدمنا االختبار البعدي شيفي "

 التالي: )25(الجدول رقم

 الثاني وفقا ملتغير السن للكشف عن الفروق اإلحصائية : االختبار البعدي شيفي للمحور )05(الجدول رقم 

 (السن) 

(I) 

 (السن) 

(J) 

Sig 

1 
2 .0003 

3 .0003 

2 
1 .0003 

3 3.440 

3 
1 .0003 

2 3.440 

 من إعداد الباحث اعتمادا على بيانات االلتمارة املصدر:
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، مما يدل على أن 0.05، وهي أكبر من 0.111( تواوي 1( و )1يتضح من الجدول أعماه، أن قيمة موتوى الداللة بالنوبة للفئتين )  

( مع 1( و )1(، بينما بلغ موتوى الداللة لكل من الفئتين )1( و)1مفردات الفئتين ) القيم غير دالة، وبالتالي عدم وجود فروق في إجابات

(، 1( و )1( عن الفئتين )2(، هذا ما يدل وجود فروق ذات داللة إحصائية في اسإجابات للفئة )0.000(، )0.000( على التوالي: )2الفئة )

لنة مختلفة عن إجابات  10اه أن إجابات فئة الشباب الذين أعمارهم ال تتجاوز (. وهذا معن1( و )1( عن الفئتين )2وبالتالي تميز الفئة )

 كبيري الون. وهذا ما يثبته الجدول املوالي:

: يوضح لصالح من كانت الفروق  للمحور الثاني وفقا ملتغير السن للكشف عن الفروق اإلحصائية، باالعتماد (16)الجدول رقم 

 اتعلى توزيع املتوسط الحسابي للفئ

 

 الفئة

 
 التكرار السن

 

Subset for alpha = 0.05 

 (معـــامل ألفا)  
 

 العمود2 العمود 1

(0الفئة ) قل من30 سنة 
ٌ
  3.5529 26 أ

(4الفئة ) سنة 53ـ  03من    85  4.0425 

(0الفئة ) سنة 53أكبر من    9  4.2032 

 من إعداد الباحث اعتمادا على بيانات االلتمارة املصدر:

 10من خمال الجدول أعماه وجود فروق ذات داللة إحصائية، ناتجة عن عامل الون، إذ نجد أن املوؤولين الذين تتجاوز أعمار  يتضح

(( يتوافقون على رأي واحد، وهذا ما تبرزه قيم املتولطات الحوابية في الجدول أعماه، في حين أن املوؤولين 1( والفئة)1لنة )الفئة)

لنة كانت إجاباتهم مختلفة عن إجابة متولطي وكبار الون، وهذا تثبته قيمة املتولط الحوابي التي  10 الذين ال يتجاوز عمرهم

 (.1( و)1تتواجد في عمود مخالف عن العمود املتواجدة فيه الفئتين )

 :اختبار تحليل التباينات للمحور الثاني، وفقا ملتغير الخبرة للكشف عن الفروق اإلحصائية 

 ANOVAتحليل التبيان باستخدام اختبار  :(17)الجدول رقم

 F Sig. 

Between Groups (بين املجموعات) 3.333 40.403 

 من إعداد الباحث اعتمادا على بيانات االلتمارةاملصدر: 

توى االختبار دال عند مو ، مما يعني أن0.05وهي أقل من  0.000تواوي  sigيتضح من خمال الجدول أعماه، أن قيمة موتوى الداللة 

واملوزعة حوب الخبرة فيما يتعلق باملحور الثاني  ،، وبموجبه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات مفردات العينة%5املعنوقة 

للمحور ككـل وفقا للمعايير املفورة ذات " Scheffeوملعرفة لصالح من كانت هذه الفروق، التخدمنا االختبار البعدي شيفي"ككل. 

 مثلما هو موضح في الجدول التالي:  املؤشرات الدالة

 وفقا ملتغير الخبرة للكشف عن الفروق اإلحصائية :االختبار البعدي شفي  للمحور الثاني)00(الجدول رقم 

 (الخبرة) 

(I) 

 (الخبرة) 

(J) 

Sig

 

1 
2 0.000 

3 0.000 

2 
1 0.000 

3 0.120 

3 
1 0.000 

2 0.120 

 ا على بيانات االلتمارةمن إعداد الباحث اعتماد املصدر:

، مما يدل على أن 0.05وهي أكبر من  0.210( تواوي 1( و)1يتضح من الجدول أعماه، أن قيمة موتوى الداللة بالنوبة للفئتين )   

( مع 1و) (1(، بينما بلغ موتوى الداللة لكل من الفئتين )1( و)1القيم غير دالة، وبالتالي عدم وجود فروق في إجابات مفردات الفئتين )

(، 1( و )1( عن الفئتين )2(، هذا ما يدل وجود فروق ذات داللة إحصائية في اسإجابات للفئة )0.000(، )0.000( على التوالي: )2الفئة )

لنوات مختلفة عن  5(. وهذا معناه أن إجابات فئة املوؤولين الذين خبرتهم ال تتجاوز 1( و )1( عن الفئتين )2وبالتالي تميز الفئة )
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 جابات كبيري الخبرة. وهذا ما يثبته الجدول  املوالي:إ

: يوضح لصالح من كانت الفروق  للمحور الثاني وفقا ملتغير الخبرة للكشف عن الفروق اإلحصائية، باالعتماد (19)الجدول رقم 

 على توزيع املتوسط الحسابي للفئات

 

 الفئة

 
 التكرار الخبرة

 

Subset for alpha = 0.05 

( ألفامعـــامل  ) 
 

0العمود  4العمود    

(0الفئة ) قل من 5 سنوات 
ٌ
  3.5962 39 أ

(4الفئة ) سنوات 03ـ 5من    39  4.1763 

(0الفئة ) سنة 03أكثر من    42  4.5411 

 من إعداد الباحث اعتمادا على بيانات االلتمارة املصدر:

 5جة عن عامل الون، إذ نجد أن املوؤولين الذين تتجاوز خبرتهم يتضح مـن خمال الجـدول أعـماه وجود فروق ذات داللة إحصائية، نات

(( يتوافقون على رأي واحد وهذا ما تبرزه قيم املتولطات الحوابية في الجدول أعماه، في حين أن إجابات 1( والفئة)1لنوات )الفئة)

وهذا تثبته قيمة املتولط الحوابي التي تتواجد  لنوات مختلفة عن إجابة متولطي وكبار الخبرة، 5املوؤولين الذين ال يتجاوز خبرتهم 

 (.1( و)1في عمود مخالف عن العمود املتواجدة فيه الفئتين )

 :اختبار تحليل التباينات للمحور الثاني، وفقا ملتغير املستوى التعليمي للكشف عن الفروق اإلحصائية 

 ANOVA: تحليل التبيان باستخدام اختبار (20)الجدول رقم

 F Sig. 

Between Groups  (بين املجموعات) 0.000 50.404 

 من إعداد الباحث اعتمادا على بيانات االلتمارة املصدر:  

، مما يعني أن االختبار دال، وبموجبه 0.005وهي أقل من  0.000تواوي  sigيتضح من خمال الجدول أعماه، أن قيمة موتوى الداللة  

ت مفردات العينة واملوزعة حوب  فئات املوتوى التعليمي، وهذا معناه أن إجابات أصحاب توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابا

 التعليم الثانوي تختلف عن إجابات أصحاب التعليم الجامعي، وهذا ما يثبته الجدول املوالي:

ف عن الفروقاإلحصائية، : يوضح لصالح من كانت الفروق  للمحور الثاني وفقا ملتغير املستوى التعليمي للكش(21)الجدول رقم 

 باالعتماد على توزيع املتوسط الحسابي للفئات

 

 الفئة

 
 التكرار املستوى التعليمي

 

Subset for alpha = 0.05 

 (معـــامل ألفا)
 

0العمود  4العمود   

(0الفئة )  ثانوي  

 

30 

 
3.3442  

(4الفئة )  4.2722  90 جامعي 

 بيانات االلتمارةمن إعداد الباحث اعتمادا على  املصدر:

 معامل االنحدار:ثانيا ـ قياس العالقة بين أخالقيات األعمال في اإلسالم وامليزة التنافسية باالعتماد على معامل االرتباط، و 

من خمال الدرالة الوابقة حاولنا إيجاد العماقة بين أخماقيات األعمال في اسإلمام من جهة وامليزة التنافوية من جهة أخرى، فقمنا 

 بقياس قوة االرتباط واالنحدار بين هذه املتغيرات )املحور األول واملحور الثاني(، فكانت النتائج كالتالي:

 قيمة معامل االرتباط بيـن أخماقيات األعمال في اسإلمام وامليزة التنافوية )11(يوضح الجدول رقممعامل االرتباط:  –أ 

 خالقيات األعمال في اإلسالم وامليزة التنافسية: قيمة معامـل االرتبـاط بيـن أ)44(الجدول رقم

Model (النموذج) R (معامل االرتباط) R Square (معامل التحديد) 

1 3.005 3.540 

 من إعداد الباحث اعتمادا على بيانات االلتمارةاملصدر: 
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زام أصحاب ومديري املؤلوات محل يتضح من الجدول أعماه أن االرتباط قوي بين املحورقن: املحور األول والذي يخص مدى الت 

الدرالة بقيم وأخماقيات األعمال في اسإلمام أثناء تأدية مهامهم،  واملحور الثاني والذي يتعلق بمدى إدراك أصحاب ومديري املؤلوات 

 .0.215ألهمية االلتزام بأبعاد امليزة التنافوية، حيـث قـدرت قيمـة معـامل االرتباط بـ: 

وهو قوي، بمعنى أنه توجد عماقة قوقة بين املحـورقن األول  0.54الجدول أعماه، أن معامل التحديد يواوي  كذلك نماحظ من خمال

 )موتقل والثـاني وأن النموذج صالح للتنبؤ، هذا ما يدفعنا إلى إيـجاد معادلــة االنحـدار للمتغيـرقن، أخماقيات األعمال في اسإلمام  )متغير 

  لتحليـل التباين.  ANOVA. وهـذا ما يثبه جدول )تابع متغير (و امليزة التنافوية 

 ANOVA: تحليل التبيان باستخدام اختبار (23)الجدول رقم

Model F Sig. 

1 000.400 3.333 

 املصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على بيانات االستمارة

، مما يدل على وجود قيم دالة 0.000ر الثاني تواوي يتضح من الجدول أعماه أن قيمة موتوى الداللة بين املحورقن األول، واملحو 

 وبالتالي صحة النموذج للتنبؤ وهذا ما لنقدمه في العنصر املوالي، من خمال عرض معادلة االنحدار التي تخص هذين املحورقن.

متغير املحور  تغير املوتقل(، وأن( )هو امل the works morality in the Islam)" MI"لنفرض أن متغير املحور األول  ب ـ معامل االنحدار:

يوضح العماقة بين هاذين املتغيرين من خمال  )14(هو )املتغير التابع(. والجدول رقم the competitive characteristic) )" "CCالثاني 

 إيجاد قيمة معامل االنحدار بين هاذين املتغيرين.

 في اإلسالم وامليزة التنافسية: معامل االنحدار بين أخالقيات األعمال (24)رقم الجدول 

Model  Unstandardized Coefficients. 

  CC 

1 (Constant) 0.554 

. MI 3.224 

 من إعداد الباحث اعتمادا على بيانات االلتمارةاملصدر: 

ية بين أخماقيات ، وهي قيمة موجبة مما يدل على وجود عماقة طرد0.661يتضح من الجدول أعماه، أن قيمة معامل االنحدار تواوي 

األعمال في اسإلمام وامليزة التنافوية. وعموما يمكن التخماص العماقة بين هاذين املتغيرين من خمال عرض معادلة االنحدار الخطية 

 لهما، والتي كانت بالشكل التالي:

 

 املوالي: )02(وقمكن توضيح معادلـة االنحدار هذه، من خمال تمثيلها في الشكل البياني رقـم

 

 ""CC"، وامليزة التنافسية "MI: معادلة االنحدار الخطية للمتغيرين أخالقيات األعمال في اإلسالم)30(الشكل رقم

 
 من إعداد الباحث اعتمادا على بيانات االلتمارة املصدر:

)امليزة   CC خماقيات األعمال في اسإلمام(، زادت قيمة)أMI يتضح من سحابة النقاط املمثلة في الشكل أعماه، أنه كلما زادت قيمة 
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التنافوية( في نفس االتجاه، وهذا ما يثبته خط معادلة االنحدار التصاعدي، إذن وكإثبات من معادلة االنحدار الخطي واملبينة في هذا 

بين االلتزام بأخماقيات األعمال اسإلمامية الشكل ومعامل االرتباط املحووب لابقا، يمكن القول أنه توجد بالفعل عماقة قوقة وطردية 

وامليزة التنافوية في املؤلوات، بمعنى آخر أن نجاح املؤلوة في امتماك ميزة تنافوية يعتمد كل االعتماد على االلتزام بأخماقيات 

 األعمال في اسإلمام.  

 حقيق امليزة التنافسية:نموذج مقترح حول تأثير االلتزام بأخالقيات األعمال في اإلسالم  في ت –ثالثا

املوالي التفاعل بين كل من أخماقيات األعمال في اسإلمام  وامليزة التنافوية، فمن خمال هذا النموذج حاولنا أن  )01(يوضح الشكل رقم 

ية، حيث يواعد نبرز الدور الكبير الذي تلعبه أخماقيات األعمال في اسإلمام في املؤلوات االقتصادية من أجل تحقيق امليزة التنافو

االلتزام بقيم وأخماقيات األعمال اسإلمامية )القوة واألمانة، االلتقمالية، االلتقامة، إتقان العمل...(، من بناء منظمات ومؤلوات 

ي أخماقية )قيادة أخماقية، عمال أخماقيين، أنظمة وهياكل تنظيمية أخماقية(هدفها ترليخ مبادئ املوؤولية االجتماعية التي تواهم ف

تحقيق كل أهداف األطراف التي تتعامل مع املؤلوة، مما يعني أن املؤلوة أنها تتمتع بمزايا تنافوية أخماقية مبنية على قيم 

وأخماقيات إلمامية تتوافق مع ما يطلبه املوتهلك املجتمع، ومن بين هذه املزايا التنافوية نذكر: تخفيض التكاليف وبالتالي تخفيض 

االبتكار، الجودة، عماقة جيدة مع املوردين...الخ.إن هذا النموذج يأخذ بعين االعتبار متغيرات البيانات الشخصية األلعار، اسإبداع و 

والتي تخص الون، الخبرة، واملوتوى التعليمي، كشرط لتطبيقه، باعتبار أن هذه املتغيرات كان لها تأثير مباشر على إجابات مفردات 

من خمال الدرالة الوابقة أنه كلما كان األفراد كبارا في الون، وذوي خبرة وموتوى تعليمي عالي  العينة محل الدرالة، حيث الحظنا

 كانت النتائج إيجابية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الخاتمـة

ق لقد تبين بشكل جلي من خمال ما ورد في هذا البحث في جانبه النظري والتطبيقي، أن االلتزام بأخماقيات األعمال في اسإلمام يعد طرق

النجاح بالنوبة للمؤلوات، إذ يواعدها في تلبية حاجات ورغبات العمماء واملجتمع بما تفرضه الشريعة اسإلمامية التي تحث على 

تي الصدق والثقة واألمانة، هذا مازاد من قوة العماقة بينها وبين املتعاملين معها وبالتالي تحقيق امليزة التنافوية لهاته املؤلوات، ال

 مواجهة املنافوة للمؤلوات وكذلك البقاء وااللتمرار.  تواعدها في

امللحة  والضرورة القصوى  األهمية لنا تبين الدرالة وبعد تحليلنا للبيانات التي تم تجميعها من ميدان الدرالة هذه خمال كذلك من

تواعدها في مواجهة املنافوة األجنبية، هذه  بالتزام املؤلوات الجزائرقة بأخماقيات األعمال في اسإلمام لتحقيق امليزة التنافوية التي

األخيرة التي تهدف إلى تحقيق الربح فقط دون االهتمام بجوانب املوؤولية االجتماعية. وقد تجود هذا من خمال النتائج املوالية 

 املتوصل إليها من تحليل االلتبيان: 

 أوال ـ تفسير النتائج وفقا للفرضيات:

التطرق إلى نتائج هذه الدرالة وفقا للفرضيات الفرعية والفرضية العامة التي وضعناها في مقدمة هذه  لنحاول من خمال هذا العنصر 

 الدرالة.

 من إعداد الباحث اعتمادا على تحليل بيانات االستبيانالمصدر: 

 المجتمع قارب معالت

 والتعاون مع المنافسين البيئةو

 عالقة جيدة مع الموردين

 تخفيض التكلفة

 أخالقات األعمال في اإلسالم على تحقيق الميزة التنافسية(: نموذج مقترح حول تأثير 22الشكل رقم )

 واألمانة  القوة

االستقاللية  
 والموضوعية

 
 االستقامة

إتقان اإلخالص و 
 لـــــالعم

 

 الصبر

 

وقت  احترام
 العمل

 ،، النزاهةالعدل 
 والشفافية

الشورى  
 والتفويض

 

 

المسؤولية 
 االجتماعية

 

أخال
قيات 

األعمال في 
 اإلسالم

الم
يزة 

 التنافسية

المرونة في تقديم 
 اتمنتجات االلمنتجال

 الجودة والتميز

 اإلبداع واالبتكار

تساعد في بناء<منظمات 
أخالقية تجسد أبعاد الميزة 

التنافسية تتوافق مع 
 المسؤولية االجتماعية

 

المتغير 
 المستقل

المتغير 
 التابع

 متغيرات البيانات الشخصية: 
 المستوى، الخبرة ،السن

 .التعليمي

 العمالء كسب ضا
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 لنتطرق فيما يلي إلى مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضيات الجزئية: أ ـ النتائج املتعلقة بالفرضيات الفرعية:

إدراك والع من قبل  إلى تأكيد الفرضية الفرعية األولى التي تقر بأن هناك أشارت الدرالة امليدانية الفرضية الفرعية األولى: -0

حيث الحظنا إدراكا معتبرا  املؤلوات الجزائرقة محل الدرالة، بأهمية االلتزام بأخماقيات األعمال في اسإلمام أثناء القيام بأنشطتها،

 للمؤشرات التي اعتمدناها للتأكد من صحة هذه الفرضية. 

أظهرت نتائج الدرالة تأكيدا ملا جاء في الفرضية الفرعية الثانية، حيث توجد فروق ذات داللة إحصائية  ة الفرعية الثانية:الفرضي -4

ألهمية االلتزام بأخماقيات األعمال في اسإلمام أثناء القيام تعزى للبيانات العامة الخاصة بمفردات العينة املدرولة بخصوص إدراكهم 

 وق كانت بخاصة تعزى ملتغيري الون والخبرة واملوتوى التعليمي.وهذه الفر  بمهامهم،

إدراك والع من قبل  أشارت الدرالة امليدانية إلى تأكيد الفرضية الفرعية الثالثة التي تقر بأن هناك الفرضية الفرعية الثالثة: - 0

حيث الحظنا إدراكا معتبرا  أجل البقاء وااللتمرار، املؤلوات الجزائرقة محل الدرالة، بأهمية االلتزام بأبعاد امليزة التنافوية من

 للمؤشرات التي اعتمدناها للتأكد من صحة هذه الفرضية. 

أظهرت نتائج الدرالة تأكيدا ملا جاء في الفرضية الفرعية الرابعة، حيث توجد فروق ذات داللة  الفرضية الفرعية الرابعة: - 4

ألهمية االلتزام بأبعاد امليزة التنافوية من أجل ردات العينة املدرولة بخصوص إدراكهم إحصائية تعزى للبيانات العامة الخاصة بمف

 وهذه الفروق كانت بخاصة تعزى ملتغيري الون والخبرة واملوتوى التعليمي. البقاء وااللتمرار،

املؤلوات  التي تقر بأن التزامأشارت الدرالة امليدانية إلى تأكيد الفرضية الفرعية الخاموة  الفرضية الفرعية الخامسة: - 5

حيث الحظنا إدراكا معتبرا للمؤشرات التي  الجزائرقة محل الدرالة بأخماقيات األعمال في اسإلمام يواعدها في تحقيق امليزة التنافوية،

 اعتمدناها للتأكد من صحة هذه الفرضية )معامل ارتباط قوي ومعامل انحدار ايجابي وقوي(. 

  ة املتعلقة بالفرضية العامة:النتيجة النهائي -ب 

بناءا على ما ورد في جانب التحليل اسإحصائي لمالتبيان، والذي تبين فيه مدى ارتباط تحقيق امليزة التنافوية بااللتزام بأخماقيات 

يزة التنافوية في األعمال في اسإلمام، فإنه يمكننا القول أن االلتزام بأخماقيات األعمال في اسإلمام يعد أمرا ضرورقا لتحقيق امل

 املؤلوات الجزائرقة، وهذا ما يثبت صحة الفرضية العامة. 

 ثانيا ـ االقتراحات:

انطماقا من النتائج الوالفة الذكر يمكن أن نقدم جملة من االقتراحات التي نراها ضرورقة لتمكين القائمين على شؤون املؤلوات  

 عمال في اسإلمام، تتمثل في النقاط التالية:الجزائرقة من االلتفادة من االلتزام بأخماقيات األ 

وضع وتعزقز أخماقيات األعمال، وضرورة أن تقوم املؤلوات الجزائرقة بتحديد الويالات األخماقية وتوزيعها عبر املؤلوة، وتدرقب  -2

 العاملين فيها على تعزقز قدرتهم ملواجهة املشاكل األخماقية الصعبة.

 ة باملوضوعية وااللتقمالية والقدرة على مراعاة توازن املصالح، والتحقق من القدرة على العمل وإتقانه.اهتمام املؤلوات الجزائرق -1

 التأكيد على أهمية النزاهة والشفافية بهدف الحيادية واالبتعاد عن أي تأثيرات جانبية، قد تؤثر على امليزة التنافوية. -1

 صة بالبيئة وااللتزام بها من طرف الجميع.ـ العمل على إيجاد وتفعيل مدونات أخماقية خا 4

قيام املؤلوات اسإنتاجية الجزائرقة بتقديم منتجات أمينة وخالية من األخطار عند االلتعمال وان تحتوي عبواتها على اسإرشادات  -5

 املطلوبة لمالتعمال.

قادة مواهمتها في إنشاء مراكز تعليمية وترفيهية التأكيد على أهمية قيام املؤلوات الجزائرقة بدعم مؤلوات املجتمع املدني، وز  -6

 وصحية.

ضرورة فهم ودرالة وتحليل العناصر املكونة للمبادئ األخماقية واملوؤولية االجتماعية، باعتبار ذلك أحد أهم املرتكزات الهامة  -2

 ا.لضمان نجاح املؤلوة وديمومتها، خاصة في ظل تنوع وتشعب وتعقد املخاطر املتعلقة بأعماله

 العمل على تطوقر مناهج )أخماقيات( األعمال في الجامعات واملعاهد. - 0

 .معينة التراتيجيات إتباع عند باألخماق ـ التحلي 7

 قائمــة املراجع

 أوال ـ املراجع باللغة العربية: 

بيروت للطباعة والنشر، بيروت، (، لوان العرب، املجلد العاشر، دار 2760ـ أبن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ،) 2

 لبنان.
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 ، دار الرائد العربي، بيروت.1(، مولوعة أخماق القرآن، ط 2702ـ أحمد الشرباحي،) 1

 األردن.   –(، إدارة األعمال: "منظور كلي"، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان 1000ـ جواد، شوقي ناجي، ) 1

اسإلكندرقة.  الجامعية، الدار تطبيقي، منهج اسإلتراتيجية: واسإدارة االلتراتيجي ، التفكير(1001وآخرون،) املرس ي محمد الدين ــ جمال 4

 مصر.

 العلوم ماجوتير غير منشورة، كلية القيمة، مذكرة خلق في ودورها التنافوية املزايا لبناء العامة (، األلس1007الوليد، ) ـ همالي 5

 بوضياف، املويلة، الجزائر. محمد جامعة التجارقة، والعلوم السويير وعلوم االقتصادية

 اليازوري،عمان.  دار، والتراتيجي" للوكي الدولية:"منظور  األعمال (، إدارة1007) صالح، علي أحمد الدوري، مطلك ـ زكرقا 6

 (، األخماق في اسإلمام، العصر الحديث، بيروت.2772ـ محمد موس ى،) 2

 يثة في إدارة املوارد البشرقة، مطبعة الراية، بغداد. ( االتجاهات الحد2770ـ موس ى غانم فنجان،) 0

 تلموان،، الجزائر. جامعة ماجوتير، رلالة إلتراتيجي، ميزة االجتماعية املوؤولية (1020كرومية،) ـ موان 7

يق امليزة (، أثر أخماقيات األعمال واملوؤولية االجتماعية في تحق1021ـ خالد عطا هلل الطراونة ،محمد منصور أبو جليل،) 20

التنافوية، ورقة عمل مقدمة في املؤتمر الدولي بعنوان: الفرص اسإدارقة واالقتصادية في بيئة األعمال التنظيمية،كلية إدارة األعمال 

 بجامعة مؤتة، األردن. 

 ثانيا ـ املراجع باللغة األجنبية: 

1 - André BOYER, (2002),   ’  po   b e é h  ue de  en repr  e , éd   on  d’org n     on. 

2 -G.GARIBALDI, (1994), S r  ég e concurren  e  e: cho   r e  g gner, ed. d’org n     on, 1994. 

3- Lynch. R. (2000). Corporate Strategy, New Jersey: Prentice Hall, USA. 

4- M.PORTER, (1986),    ’Av n  ge concurren  e : Co  en  dev ncer ses concurrents et maintenir son avance, inter-
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 قائمة الجـــــــــــــداول 

الرق

 م

الصف عنوان الجدول 

 حة

 00 توزيع مفردات العينة حوب متغير الون 02

 07 خبرةتحليل خصائص العينة  حوب ال 01

 07 توزيع مفردات العينة حوب متغير املوتوى التعليمي 01

04 
التخدام املؤشرات اسإحصائية والخاصة بمدى إدراك مديري وأصحاب املؤلوات الجزائرقة محل الدرالة، بأهمية االتزام 

 بأخماقيات األعمال في اسإلمام أثناء ممارلة نشاطاتها.

07 

 ANOVA 22تبار تحليل التبيان بالتخدام اخ 05

 22 االختبار البعدي شيفي للمحور األول وفقا ملتغير الون للكشف عن الفروق اسإحصائية 06

02 
جدول يوضح لصالح من كانت الفروق  للمحور األول وفقا ملتغير الون للكشف عن الفروق اسإحصائية، باالعتماد على 

 توزيع املتولط الحوابي 

22 

 ANOVA 21م اختبار تحليل التبيان بالتخدا 00

 21 االختبار البعدي شفي  للمحور األول وفقا ملتغير الخبرة 07

20 
جدول يوضح لصالح من كانت الفروق  للمحور األول وفقا ملتغير الخبرة للكشف عن الفروق اسإحصائية باالعتماد على 

 توزيع املتولط الحوابي 

21 

 ANOVA 21تحليل التبيان بالتخدام اختبار  22

http://uqu.edu.sa/page/ar/186759
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21 
باالعتماد على  جدول يوضح لصالح من كانت الفروق  للمحور األول وفقا ملتغير الخبرة للكشف عن الفروق اسإحصائية

 توزيع املتولط الحوابي 

21 

21 
التخدام املؤشرات اسإحصائية والخاصة بمدى إدراك أصحاب ومديري املؤلوات الجزائرقة محل الدرالة، ألهمية االلتزام 

 ة التنافوية بأبعاد امليز 

21 

 ANOVA 24تحليل التبيان بالتخدام اختبار  24

 24 االختبار البعدي شيفي للمحور الثاني وفقا ملتغير الون للكشف عن الفروق اسإحصائية 25

26 
يوضح لصالح من كانت الفروق  للمحور الثاني وفقا ملتغير الون للكشف عن الفروق اسإحصائية، باالعتماد على توزيع 

 تولط الحوابي للفئاتامل

25 

 ANOVA 25تحليل التبيان بالتخدام اختبار  22

 25 االختبار البعدي شفي  للمحور الثاني وفقا ملتغير الخبرة للكشف عن الفروق اسإحصائية 20

27 
د على جدول يوضح لصالح من كانت الفروق  للمحور الثاني وفقا ملتغير الخبرة للكشف عن الفروق اسإحصائية باالعتما

 توزيع املتولط الحوابي 

25 

 ANOVA 26تحليل التبيان بالتخدام اختبار  10

12 
جدول يوضح لصالح من كانت الفروق  للمحور الثاني وفقا ملتغير املوتوى التعليمي للكشف عن الفروق اسإحصائية 

 باالعتماد على توزيع املتولط الحوابي 

26 

 26 يات األعمال في اسإلمام وامليزة التنافويةقيمة معامـل االرتبـاط بيـن أخماق 11

 ANOVA 26تحليل التبيان بالتخدام اختبار  11

 26 معامل االنحدار بين أخماقيات األعمال في اسإلمام وامليزة التنافوية 14

 قائمة األشكال 

 

 االستبيــان

 تحية طيبة وبعد:

تنافسية "دراسة ميدانية االلتزام بأخالقيات األعمال في اإلسالم لتحقيق امليزة اليهدف هذا االلتبيان إلى القيام بدرالة موضوعها: 

وذلك في إطار إنجاز بحث للمشاركة في املؤتمر العالمي الخامس للسووقق اسإلمامي بماليزيا. املعلومات التي  باملؤسسات الجزائرية"،

ؤلوات الجزائرقة تزودنا بها، تسيح لنا الوقوف على واقع الدور الذي تلعبه أخماقيات األعمال في اسإلمام في تحقيق امليزة التنافوية للم

بصفة خاصة والعربية واسإلمامية بصفة عامة، وكذا  تمكننا من تقديم اقتراحات من شأنها املواهمة في دفع املؤلوات إلى التوجه 

 نحو االلتزام بأخماقيات األعمال واملوؤولية االجتماعية التي من شأنها تحقيق أهداف املؤلوة واملجتمع على حد لواء. 

 عاونكــم  شكرا لحسـن ت 

 الباحــث

 البيانات العامة أو الشخصية

 لنة50أكبر من  50-10من   لنة 10أقل من   السن: -0 

 لنوات 20أكثر من  20ـ 5من  لنوات5أقل من الخبرة: -4

 يابتدائي أو متولطثانوقجامعاملستوى التعليمي: - 0

 عبارات االستبيــان

 ( أمام العبارة الصحيحةxالرجاء وضع إشارة )

ا
قم

لر
 

موافق  العبارة

 تماما

ال  موافق

 أدري 

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 ابدا

 املحور األول: االلتزام بأخماقيات األعمال في اسإلمام في املؤلوات أثناء ممارلة نشاطاتها

 الصفحة عنوان الشكل الرقم

 22 يزة التنافويةمعادلة االنحدار الخطية للمتغيرين أخماقيات األعمال في اسإلمام، وامل 02

 22 نموذج مقترح حول تأثير االلتزام بأخماقيات األعمال في اسإلمام  في تحقيق امليزة التنافوية 01
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      يلتزم املوؤولون في مؤلوتكم باألمانة وااللتقامة ومراعاة توازن املصالح أثناء تأدية أعمالهم. 2

      املويرين والعمال بميزة القدرة املهنية على تحوين العمل وإتقانه وحفظ األلرار. يسوم 1

      يهتم املويرين في مؤلوتكم بتغليب مصلحة املؤلوة عن مصلحتهم الخاصة. 1

      يسوم األفراد العاملين في مؤلوتكم بالنزاهة والعفة أثناء تأدية العمل. 4

      .وتكم بالعدل واملواواة عند القيام باألعماليتحلى املوؤولون في مؤل 5

      .يسوم املويرين في مؤلوتكم بالصدق في أداء الواجبات 6

      يتميز املوؤولون باملوضوعية وااللتقمالية والتجرد في التفكير والحيادية أثناء تأدية أعمالهم. 7

      لقرارات.مشاركة األطراف التي لها عماقة باملؤلوة في اتخاذ ا 8

      ـ تتميز مؤلوتكم بإتباع طرق املنافوة الشرقفة. 9

      يتحلى املويرين في مؤلوتكم بروح املوؤولية االجتماعية، ال ليم فيما يتعلق بالبيئة واملجتمع. 10

 املحور الثاني: االلتزام بأبعاد امليزة التنافوية

بصورة اقتصادية ورشيدة، مما ينعكس على التكلفة  يتم التخدام املوارد املتاحة في مؤلوتكم 11

 باالنخفاض.

     

      انخفاض تكاليف اسإنتاج في مؤلوتكم راجع إلى انخفاض تكاليف اسإنتاج والصيانة بالتمرار. 12

      تتميز العماقة بين مؤلوتكم و مورديها بالجيدة وطوقلة األجل 13

ن بينها مواصفات اسإيزو لتحوين وضمان الجودة والرقابة ـ توتخدم مؤلوتكم ألاليب متنوعة م 24

 عليهـا.

     

تقوم مؤلوتكم بتقديم منتجات جيدة تتوافق مع حاجات ورغبات املوتهلك والبيئة واملجتمع التي  25

 تعمل فيه. 

     

نتجاته 26
ُ
ا )الورعة تتحلى مؤلوتكم بالقدرة على االلتجابة الوريعة للتغيرات املطلوبة في تصاميم مل

 في العمل واحترام الوقت(.

     

حددة عند توليم املنتجات إلى الزبائن بالتمرار. 22
ُ
      تلتزم مؤلوتكم باملواعيد امل

توعى مؤلوتكم إلى بذل جهود في مجال البحث والتطوقر من أجل تحوين املنتجات وتقديم  20

 منتجات جديدة إلى املوتهلكين.
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 دراسة حالة صندوق الزكاة الجزائري  : مع الزبون من منظور إسالميإدارة العالقة 

 .الجزائر – لعيدة جامعة .أ قوم محاضر ألتاذ .يوسف صوار الدكتور 

 .الجزائر -معوكر جامعة .أ قوم محاضر ألتاذ .الحبيب ثابثي الدكتور 

 . الجزائر – تلموان جامعة .تووقق د.م.ل دكتوراه . جلول  شريفي - أ

  

 :لدراسةملخص ا

اة يهدف البحث الحالي إلى إبراز مفهوم إدارة العماقة مع الزبون )املزكي( من وجهة نظر إلمامية باسإضافة إلى إبراز مدى تبني صندوق الزك

لذلك كان هدف الجانب العملي للبحث محاولة معرفة مدى والء املزكين لهذا  الجزائري لهذا املفهوم من خمال كوب والء املزكين

وق من خمال تحليل أبعاد الرضا ،الثقة والوالء. وقد توصلت نتائج الدرالة بعد املعالجة اسإحصائية بالتخدام برنامج الحزمة الصند

لدى صندوق الزكاة الجزائري على كل من رضا ووالء املزكين  CRMيجب أن تركز إلتراتيجية إلى أنه  SPSSاسإحصائية للعلوم االجتماعية 

عالية هذا من جهة ومن جهة أخرى يجب أن تركز على عامل مهم جدا أال وهو أهداف الصندوق مع طموح املزكي لتكون أكثر نجاعة وف

 لكي يتم تعزقز ثقتة في هذا الصندوق ومن ثم زقادة والئه.

 إدارة العماقة مع الزبون، الزكاة، صندوق الزكاة، املزكي. :الكلمات املفتاحية

 

Customer relationship management from an Islamic perspective 

- Case study of Algerian Zakat Fund- 

Summary of the study: 

the research aims to highlight the concept of customer relationship management (Zakat payer) from an Islamic point of 

view, as well as to highlight the extent to which the Algerian zakat fund adopted this concept through gaining loyalty of 

Z k   p  er ,  h  ’   h   he   rge  of  he pr c  c     de of  he re e rch      o  ho   o  h ch ex en  Z k   p  er   re  o    

for the fund through the analysis of the dimensions of satisfaction, confidence and loyalty. The findings resulted of the 

  ud   f er         c    re   en  u  ng SPSS  h     ’     u   be focu  on  he   r  eg  of CRM  n  he A ger  n Z k   Fund on 

each satisfaction and loyalty of Zakat payers from one hand to make it more efficient, and on the other hand to focus on an 

  por  n  f c or  h       he fund’  objec  ve  be  de  he   b   on  of  he Z k   p  er  o   reng hen h   conf dence  nd  hen 

enlarge his loyalty. 

Keywords: customer relationship management, Zakat, Zakat fund, Zakat payer. 

 

  :مقدمة

قد يسبادر إلى ذهن دارس ي علم السووقق أن مصطلحات ومفاهيم هذا العلم هي مفاهيم حديثة لم تتطور إال من عهد قرقب لكن املتمعن 

وم الدنيا إال في الدين اسإلمامي القوقم والقرآن الحكيم يجد أن من معجزاته أنه صالح لكل زمان ومكان ولكل عصر وما من علم من عل

ُهْم لنة في مواضع كثيرة منها قوله تعالى على لوان نبيه نوح:  2400وله مصدر في القرآن. فالسووقق ذكر في القرآن قبل 
َ
نُت ل

َ
ْعل

َ
ي أ

ّ
مَّ ِإِن

ُ
''ث

ُهْم ِإْلَراًرا
َ
ْلَرْرُت ل

َ
هو من أهم فروع السووقق الذي ، فكلمة أعلنت من كلمة إعمان وتعني التروقج واسإعمان 7﴾'' لورة نوح اآلية ٩﴿ َوأ

ِف '' يصل بالهيئات واملؤلوات إلى أهدافها, أيضا من املعجزات القرآنية في علم السووقق قوله تعالى في لورة قريش:
َ

يما سِإِ

َرْيٍش 
ُ
ْيِف  ﴾١﴿ ق َتاِء َوالصَّ

ّ
 الِش

َ
ة

َ
ِفِهْم ِرْحل

َ
كانت بين مكة والشام والتي ﴾'' حيث أن املقصود بالرحلة هو الحممات التروقجية التي ٢﴿ ِإيما

عمل فيها الرلول صلى هللا عليه وللم، وهذا ما نجده في علم السووقق الحديث الذي يقوم الونة إلى موالم فعلى لبيل املثال: 

تنتج  مصانع الشركات الرقاضية تقوم بتصنيع األلبوة الرقاضية التي تكون خفيفة في الصيف والثقيلة في الشتاء وكذلك شركات األزقاء

املمابس الصيفية واملمابس الشتوقة. ومن اسإعجاز القرآني أيضا في السووقق فيما يخص مفهوم إدارة العماقة مع الزبون والذي أصبح من 

ىأبرز قضايا نظرقات السووقق الحديثة قوله تعالى ''
َّ
َول

َ
ْعَمى ﴾١﴿ َعَبَس َوت

َ ْ
ن َجاَءُه األ

َ
 ﴾'' .٢﴿ أ

أن مفهوم السووقق بصفة عامة هو مفهوم وارد في القرآن الكرقم وله ألوه وأصوله في الشريعة السنادا ملا لبق يمكن القول 

 لذلك كانت إشكالية هذا البحث على النحو التالي:اسإلمامية، 
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 من قبل صندوق الزكاة الجزائري في كوب والء املزكين؟ CRMما مدى نجاح إلتراتيجية  

باسإضافة إلى واقع تطبيقه  من املنظور اسإلمامي CRMالدرالة يتمثل في محاولة بيان مفهوم  إن الهدف األلاس ي لهاته: أهداف الدراسة

 من قبل صندوق الزكاة الجزائري.

توتمد الدرالة الحالية أهميتها من أهمية إدارة العماقة مع الزبون من املنظور اسإلمامي في تحقيق موتوقات والء  :أهمية الدراسة

وهذا ما يتطلب من هذه الصناديق تعزقز أهداف املزكين وتلبية احتياجات املزكي عليهم باسإضافة إلى أن هذه  عالية لصناديق الزكاة.

الدرالة تناولت مجموعة من املتغيرات التي تعد األكثر أهمية للمنظمات في مواعدتها على تحقيق تميز على املدى البعيد واملتمثلة في 

بمتغيراته في املنظمة الواحدة  CRMذه الدرالة خطوة للقيام بمزقد من الدرالات التي تبين أهمية الرضا، الثقة والوالء. حيث تعتبر ه

باسإضافة إلى أهمية الرضا والثقة  في تحقيق موتوقات والء عالية، وأن مخرجات هذه الدرالة يمكن أن تواهم في مواعدة الباحثين 

مال متغيرات وليطة أخرى وذلك من شأنه العمل على تقوقة القيمة بالوالء من خ CRMعلى ردم الفجوة البحثية في عماقة 

  وتأثيرها على الوالء.   CRMاسإلتراتيجية لفلوفة 

تكونت حدود الدرالة من الحدود البشرقة والتي تضمنت عينة من املزكين أما الحدود املكانية فقد شملت والية  :حدود الدراسة

 لعيدة نموذجا للدرالة.

 اتواقا مع إشكالية الدرالة التي تخص صندوق الزكاة الجزائري تم صياغة الفرضية الرئيوية التالية: :ة وفرضياتهاأنموذج الدراس

تؤثر إدارة العماقة مع املزكي من طرف صندوق الزكاة ايجابيا على موتوى الرضا لديه وأن الوير اسإيجابي للرضا يولد الثقة لدى املزكي 

 الزكاة.  مما يعزز والئه اتجاه صندوق 

 سإمكانية اسإحاطة الجيدة بالفرضية الرئيوية قمنا بتجزئتها إلى الفرضيات الفرعية التالي: -

H01 :.ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الرضا، الثقة والوالء تعزى ملتغير الجنس 

H02  جتماعية.:ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الرضا، الثقة والوالء تعزى ملتغير الحالة اال 

H03 .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الرضا، الثقة والوالء تعزى ملتغير العمر: 

H04 .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الرضا، الثقة والوالء تعزى ملتغير املوتوى التعليمي: 

H05  الدخل.:ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الرضا، الثقة والوالء تعزى ملتغير موتوى 

H06.ال يشعر املزكون بالرضا اتجاه صندوق الزكاة : 

H07 .ال يشعر املزكون بالثقة اتجاه صندوق الزكاة :  

H08.ال يشعر املزكون بالوالء اتجاه صندوق الزكاة : 

  أنموذج البحث :30شكل  

 

 

 

 

 : من إعداد الباحثين بناءا على مختلف الدراسات السابقةاملصدر

 يلي: تضمنت متغيرات الدرالة ما: اسةمتغيرات الدر 

 يمكن اعتبار الرضا على أنه حالة شعورقة أو معرفية، خلفي والحق لعملية الشراء ناتج عن عملية املقارنة بين التوقعات : الرضا

 واألداء املدرك. 

  الزبون وضع آماله وثقته في العميل تؤثر الثقة بكيفية ايجابية على مباشرة العماقة وتقلل من الخطر املدرك بحكم أن  :ثقة الزبون

 0الذي يرغب إلى شراء منتجاته أو خدماته.

  4ينظر للوالء على أنه درجة اعتقاد ايجابي للزبون بالنوبة للعمامة وااللتزام اتجاهها والنية في مواصلة شرائها.: والء الزبون 

قد  CRMاملتغيرات بمعنى آخر يمكن القول أن إلتراتيجية  تظهر من خمال نجاح هذه CRMما تجدر اسإشارة إليه أن نجاح إلتراتيجية 

 نجحت إذا تحقق نجاح هذه املتغيرات.

 :الجانب النظري 

إدارة  إستراتيجية
 لعالقة مع الزبونا

 الثقة الوالء الرضا



52 

 

كان هدف الباحث من خمال هذه الورقة البحثية هو درالة إدارة العماقة مع املزكي ونظرا لعدم ورود مصطلح مزكي في قاموس  

 . CRMعنى إدارة العماقة مع الزبون )مزكي( السووقق اعتبر الباحث املزكي هو الزبون أي بم

 ( مفهوم إدارة العالقة مع الزبونCRM) ::من أبرز التعارقف الواردة في هذا املجال ما يلي 

وهي مفهوم جديد بدأ يغزو لغة  Customer Relationship Managementهي اختصار للكلمات الثماث  CRMالحروف الثماثة 

واكسواب العمماء املربحين واالحتفاظ بهم من خمال تحليل معلوماتهم وفهم متطلباتهم عبر عملية  السووقق وققصد به: نظام جذب

طوقلة تأخذ بعين االعتبار التوفيق بين نشاط املنظمة والتراتيجياتها، لتوطيد عماقات قوقة مع العمماء املربحين فقط، وتقليص 

 0موتوى العماقة مع العمماء الغير مربحين.

: '' عملية تتضمن جمع املعلومات املفصلة واملتعلقة بكل زبون على حدا وكذا إدارة العالقة مع الزبون على أنها kotlerيعرف  -

 4السويير بعناية لكل لحظات االتصال مع الزبائن وهذا كله من أجل تحقيق االحتفاظ بوالء الزبائن للمؤلوة ''

ى تعزقز العماقة مع العمماء املهمين في املنظمة ومحاولة الحفاظ عليها قدر هي منهجية تعمل عل CRMمن خمال ما لبق يمكن القول أن 

اسإمكان وهذا من شأنه رفع عائدات املنظمة من خمال العمماء املوالين لها بفضل الصورة واالنطباع الحون الذي خلفته في أذهان 

 زبائنها. 

 أسباب االهتمام بCRM :من أهم األلباب املؤدية لماهتمام بCRM :ما يلي 

من  %200'' كل منتجاتنا مضمونة لتحقق لكم  في أحد األمثلة عن مؤسسة مختصة في صناعة النسيج قولها لزبائنها kotlerذكر  -

الرضا، أعيدوا لنا بضاعتنا إن لم تحققوا ذلك، لنوسبدلها أو نعيد لكم نقودكم من أجل لياقتكم ال نرقد أن نقدم لكم شيئا ال يحقق 

 يخص موتخدميها صرحت على ملصقات وضعت في كل املكاتب تعرف فيها الزبون قائلة: رضاكم'' وفيما

 .الزبون هم الشخص املهم الحاضر في املكتب 

 .الزبون ليس منا بل نحن منه 

 .الزبون ليس عقبة أمام عملنا بل هو لبب وجودنا 

 .نحن ال نقدم له خدمة بل هو من يقدم لنا خدماته 

أهمية الحفاظ على الزبائن فكل املؤلوات توعى للحفاظ على زبائنها ألنها أدركت أن الزبائن هم رألمال من خمال هذا املثال يبرز 

 حقيقي بدونه تفقد املؤلوة شرعيتها.

من خالل مجموعة املؤشرات التي يتم استعراضها يمكن بسهولة إدراك أهمية هذا املفهوم واألفق املستقبلية الواعدة  أيضا

 ات:لتطبيقه في املنظم

إلى أن تكلفة الحصول على زبائن جدد تفوق من لت إلى لبع مرات كلفة الحفاظ على  Harvard Business Reviewأشارت درالة  -

 الزبائن الحاليين.

في كل لنة، الوبب األلاس ي في ذلك هو أنها ''  %10أشارت اسإحصاءات إلى أن متولط ما تخوره الشركات األمرقكية من زبائنها يمثل  -

 القليل جدا عن هؤالء الزبائن''.تعرف 

 %15من زبائنها، تحقق زقادة في األرباح قد تصل إلى  %5: أن املنظمات القادرة على االحتفاظ بنوبة Bain et Coالسنادا إلى درالات  -

 من مجموع األرباح.

ن قبل كل املنظمات الواعية للنمو من خمال االلتعراض أعماه يمكن بوهولة إدراك أهمية هذا املفهوم وضرورة تبنيه وتطبيقه م   

 5والتطور والبقاء في ظل متغيرات األلفية الجديدة.

  أهدافCRM: 2:تتمثل أهداف إدارة العماقة مع الزبون فيما يلي 

 تحقيق خدمات شخصية للزبون الفرد. –تحقيق والء الزبائن. -

 التميز عن املنافوين. –معرفة أكثر بالزبائن.   -

 رفع العائد الناتج عن الزبون الواحد. –يحققون أكبر مردودية للمؤلوة. تحديد الزبائن الذين  -

 الحصول على زبائن جدد. –السوريع في تنفيذ الطلبات.   -

 تخفيض تكلفة الحصول على زبائن جدد. -
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  املزيج التسويقي في ظلCRM: لى البائع بشكل إن التغيرات الحاصلة في البيئة السووققية العاملية وتغير ألاليب املنافوة فرضت ع

أو بآخر أن يقوم ببناء عماقة متبادلة مع الزبون يكون فيها التواصل بين طرفين )بائع ومشتري( بهدف إيصال القيمة للموتهلك 

وهو نموذج مرتكز على الزبون وعلى بناء عماقة طوقلة األمد  4Csليصبح  4Psهذه التغيرات أدت إلى تطور نموذج  وبالطرققة املمائمة له.

 ه كما في الجدول التالي: مع

 CRM: املزيج التسويقي في ظل 30الجدول 

4CS 4PS 

 (Customer Solutionالحلول ) -

 (Customer Costالتكلفة  ) -

 (Convenienceاملمائمة ) -

 (Communicationاالتصال ) -

 (Productاملنتج ) -

 (Price) الوعر -

 (Placeاملكان ) -

 (Promotion)التروقج  -

لحليم شاور التميمي:'' أثر إدارة العالقة مع الزبائن على والء مستخدمي شركة االتصاالت الخلوية املصدر: شيرين عبد ا

 40جوال في الضفة الغربية''، ص –الفلسطينية 

ة من وجهة نظر الزبون هو ال يشتري منتجا وإنما يبحث عن قيمة أو حل ملشكلته كما أنه غير مهتم بالوعر بقدر اهتمامه بالتكلفة النهائي

المتماك والتخدام الولعة وقرقد هذه الولعة أن تكون متوفرة بطرققة ممائمة له كما أن الزبون يرغب بعماقة متبادلة مع البائع حوب 

 . 4Ps 0أوال وعلى ألاس املعلومات املوتمدة منها يتم بناء  4Cs  املووقين بتحليل Kotlerهذا النموذج، لذا ينصح 

CRM رؤية إسالمية: 

 في كتابه الكريم: قال تعالى
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ذكر غير واحد من املفورقن أن رلول هللا صلى هللا عليه وللم كان يوما يخاطب بعض عظماء قريش وقد طمع في إلمامه فبينما هو   

 وقد كان رجما ضرقرا يخاطبه وقناجيه إذ أقبل عبد هللا ابن أم مكتوم

أللم قديما يوأل رلول هللا صلى هللا عليه وللم عن ش يء وقلح عليه وود النبي صلى هللا عليه وللم لو كف لاعته تلك  و ممن 

وأعرض عنه وأقبل على اآلخر فأنزل هللا  ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل طمعا ورغبة في هدايته وعبس في وجه عبد هللا ابن أم مكتوم
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وجل رلوله صلى هللا عليه وللم ز ﴾ '' أي تسشاغل ومن هاهنا أمر هللا ع١١﴿ أي يقصدك وقؤمك ليهتدي بما تقول له '' ف

خص باسإنذار أحدا بل يواوي فيه بين الشرقف والضعيف والفقير والغني والوادة والعبيد والرجال والنواء والكبار والصغار ثم هللا أال ي

 0يهدي من يشاء على صراط موتقيم.

  مقاربة تسويقية لسورة عبس من وجهة نظرCRM: :يرى الباحث من خمال هذه الحادثة ومن خمال ما جاء من تفوير ما يلي 

الحفاظ على الزبائن الحاليين للمنظمة بتعزقز  CRMحيث أنه من مبادئ  مع مبدأ الدين اإلسالمي الحنيف CRMيتوافق مبدأ  -

العماقة معهم ومحاولة جذب زبائن جدد إضافة إلى التخلص من العمماء الغير مربحين إذ جاءت هذه الوورة معاتبة معلم البشرقة 

عبد هللا ابن أم مكتوم وهو لابق عهد باسإلمام فأراد هللا عز وجل أن يبين للرلول صلى هللا عليه صلى هللا عليه وللم سإعراضه عن 

وللم أن هذا الرجل الذي أعرضت عنه أفضل وخير من الرجل الذي تظن أنه مهم. من هنا نجد أهمية الحفاظ على العميل واالهتمام 

الوفاء، فعبد هللا ابن أم مكتوم قد أللم قديما وله وزن وأهمية عظمى في به قدر اسإمكان خصوصا إذا كان يسوم بطابع املواالة و 

اسإلمام ومن عظمة هذا الدين أن ال نحتقر أحد وأن ال نوتهزئ بأحد فلربما من نحتقر أعظم شأنا عند هللا ونحن ال ندري فوزن املولم 

نه وال في حوبه ونوبه بل في قوة إيمانه، في عقيدته، في للوكه، في اسإلمام ليس في ماله وال في جاهه وال في قوته وجبروته وال في للطا

الذين تكبروا، تجبروا وأنكروا الحق رغم في أدبه وتواضعه من هذا املنطلق نجد أن عبد هللا ابن أم مكتوم أفضل من عظماء قريش 
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منظمة ويوسبعد العمماء الغير مهمين الذين ال يركز على العمماء الذين يحققون أكبر عائد لل CRMمعرفتهم أنه من عند هللا فإذا كان 

ٰى﴿جدوى منهم فكذلك مبدأ اسإلمام يركز على املولمين الذين لهم قوة إيمان عالية ''
َّ
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ن بإلقاط ذلك م ينص على أن كلفة الحفاظ على الزبون الحالي أقل بكثير من كلفة جذب زبون جديد MCRمن وجهة نظر أخرى  -

منظور إلمامي نجد أن الحفاظ على املولم الحالي )عبد هللا ابن أم مكتوم( وتفعيل العماقة معه جديرة باجتذاب مولمين جدد 

فاملولم القوي اسإيمان يمكنه أن يؤثر في اآلخرقن وأن يوعى جاهدا لنشر هذا الدين فاسإلمام ذاع صيته وانسشر في جميع أنحاء العالم 

 ا الدين دين معاملة تجود في أخماق العباد والزهاد والتجار املولمين.لوبب بويط هو أن هذ

 :صندوق الزكاة الجزائري 

تعمل تحت إشراف وزارة الشؤون  1001صندوق الزكاة مؤلوة دينية اجتماعية تألوت في الجزائر لنة  :التعريف بصندوق الزكاة -

لى القانون املنظم ملؤلوة املسجد، وقسشكل الصندوق من ثماث موتوقات الدينية واألوقاف، والتي تضمن له التغطية القانونية بناء ع

 تنظيمية هي:

وتكون على موتوى كل دائرة، مهمتها تحديد املوتحقين للزكاة على موتوى كل دائرة، حيث تتكون لجنة مداولتها من:  :اللجنة القاعدية

 لي األعيان، ممثلين عن املزكين.رئيس الهيئة، رؤلاء اللجان املسجدية، ممثلي لجان األحياء، ممث

وتكون على موتوى كل والية، وتوكل إليها مهمة الدرالة النهائية مللفات الزكاة على موتوى الوالية، وهذا بعد القرار  :اللجنة الوالئية

رجة في الوالية، كبار املزكين، االبتدائي على موتوى اللجنة القاعدية، وتتكون لجنة مداوالتها من رئيس الهيئة الوالئية، إمامين األعلى د

ممثلي الفدرالية الوالئية للجان املسجدية، رئيس املجلس العلمي للوالية، قانونيين، محالب، اقتصادي، مواعد اجتماعي و رؤلاء 

 الهيئات القاعدية.

 ونجد من مكوناتها املجلس األعلى لصندوق الزكاة، والذي يتكون من: :اللجنة الوطنية

رؤلاء اللجان الوالئية لصندوق الزكاة، أعضاء الهيئة الشرعية، ممثل املجلس اسإلمامي األعلى، ممثلين عن الوزارات رئيس املجلس، 

التي لها عماقة بصندوق، كبار املزكين، وفيه مجموعة من اللجان الرقابية التي تتابع بدقة عمل اللجان الوالئية وتوجهها. ثم إن مهامه 

 لهيئة املنظمة لكل ما يتعلق بصندوق الزكاة في الجزائر.األلالية تختصر في كونه ا

 و بالوهولة التي تمتاز األلاليب بعض إتباع على الزكاة صندوق  مويروا ،عمد الزكوقة الحصيلة زقادة بغية :الزكاة تحصيل عملية -

 في: تتمثل الجباية والتي عملية في البواطة

 مزكي،(عبارة أو الم املزكي:يلي ما عليها وتضع الوطني، التراب كامل عبر البريد مكاتب كل لدى عليها الحصول  يمكن :البريدية الحوالة- 

 .للوالية الزكاة صندوق  حواب والحروف،رقم باألرقام املدفوع املبلغ (،...محون

 املزكي، وبيانات فيها التي يقطن بالوالية الخاص الزكاة صندوق  حواب رقم عليها يدون  الزكاة، حيث حوالة الم عليها وقطلق :الصكوك -

 .والحروف باألرقام املدفوع باملزكي، واملبلغ تتعلق

 البريدية، الحوابات في عليه دفعها يتعذر الذي املواطن على توهيما الزكاة لجمع صناديق مسجد كل في توضع حيث :املسجدية الصناديق- 

 إلى إما منها نسخة يرلل بأن الرقابة في يواعد الهيئة أن وقمكنه الصناديق، إلى زكاته دفع أنه على تدل قويمة املسجد إمام من وقسولم

 0الوطنية. أو الوالئية أو القاعدية اللجنة

  يلي: كما الزكاة، من املحصلة األموال تصرف :الزكاة توزيع عملية

 :يلي كما توزع مليون دينار جزائري فإنها 5 الوطنية الحصيلة تتجاوز  لم إذا :األولى الحالة

 املحتاجين. و للفقراء توزع 02.5% -

  .الزكاة صندوق  ملصارقف توجه% 21.5 -

 :يلي كما توزع مليون دينار جزائري فإنها 5 الوطنية الحصيلة تجاوزت إذا :الثانية الحالة

 املحتاجين. و للفقراء توزع 50% -

 الزكاة. صندوق  ملصارقف توجه 21.5% -

 .لمالسثمار توجه 12.5% -

http://tanzil.net/#80:3
http://tanzil.net/#80:7
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 الشؤون وزارة حيث خصصت -مزكيا ليصبح إنما و فقيرا ليبقى نعطيه ال– شعار له أعطي الذي و الزكاة موالأ بالسثمار يتعلق وفيما

 أموال السثمار مجال في تقنيا وكيما البركة ليكون  بنك مع اتفاق ابرم لمالسثمار، وقد الزكاة حصيلة من %12.5 نوبة األوقاف و الدينية

 التالية: املشاريع الذي يمول  الزكاة أموال السثمار صندوق  عليه حاصطل فيما ترجمتها تمت التي و الزكاة

 الشباب. تشغيل و لدعم الوطنية الوكالة مشاريع تموقل -

 البطالة. على للتامين الوطني الصندوق  مشاريع تموقل -

 االنتعاش. على القادرة الغارمة املؤلوات مواعدة املصغرة، املشاريع تموقل -

 الصغيرة   واملتولطة.   املؤلوات لوزارة التابع القروض ضمان صندوق  لدى مونةاملض املشاريع دعم -

 03الجزائري. البركة بنك و الزكاة أموال السثمار صندوق  بين شركات إنشاء -

 :أداة الدراسة 

  :ى قومين كالتاليتم التخدام االلسبانة كأداة  رئيوية في جمع البيانات المازمة ملوضوع الدرالة،وقد تم تقويم االلسبانة إل

وفقا ملقياس ليكرت  كما هو موضح في التالي الذي  CRMيتكون من ثماث مجاالت أو محاور مؤثرة في نجاح إلتراتيجية  :القسم األول  -

 يمثل للم ليكرت املوتخدم في الدرالة.

 (: سلم ليكرت الخماس ي02الجدول )

 غير موافق تماما غير موافق محايد موافق موافق بشدة

5 4 0 4 0 

 املصدر: من إعداد الباحثين

 يحتوى على الخصائص العامة لعينة الدرالة. :القسم الثاني -

 في ضوء أهداف الدرالة وفروضها وطبيعة املتغيرات وألاليب قيالها تم االعتماد على مجموعة  :األساليب اإلحصائية املستخدمة

في إدخال و معالجة  (SpssV21)للحزمة اسإحصائية للعلوم االجتماعية  من األلاليب اسإحصائية باالعتماد على البرنامج اسإحصائي 

 البيانات املحصلة من االلتمارة، وقد تم التخدام األلاليب اسإحصائية التالية:

 معامل الصدق و ألفا كرونباخ  للتحقق من درجة ثبات وصدق االلتمارة. -

 أللوب االرتباط لتحديد نوع العماقة بين املتغيرات.-

 ألالية  لتحديد العوامل األكثر تأثيرا على نجاح املشروع. لتحليل إلى مكوناتا-

تم في هذا الجزء من الدرالة معالجة اسإشكالية املطروحة على واقع مجموعة من املزكين بوالية لعيدة الختبار  الدراسة التطبيقية:

 الفرضيات املصاغة, و قد جاءت الدرالة التطبيقية على النحو التالي:

(، وهذا 0,60ملعرفة صدق وثبات االلتمارة اعتمدنا على معامل ألفا كرونباخ فوجدناه يواوي )دراسة صدق وثبات االستمارة:  -0

يعني أن معامل الثبات جيد، وملعرفة صدق االلتمارة قمنا بإدخال الجدر التربيعي على معامل ألفا كرونباخ  بحيث وجد انه يواوي 

 ح ذلك:, و الجدول التالي يوض0,01

 ( : معامل الثبات ) ألفا كرونباخ ( لالستبيان03الجدول )

 

 

 

 

 SPSS V21املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات 

 (: يوضح اتجاه إجابات أفراد العينة 04: الجدول)اتجاه إجابات أفراد العينة -4

 جاهاالت املتوسط املرجح األسئـــلة

 محايد 3.38 أشعر باالرتياح عند دفع زكاة مالي لصندوق الزكاة.

 محايد 3.32 لم يكن صندوق الزكاة في موتوى ما كنت أطمح إليه.

 محايد 2.78 أنا أثق بالقائمين على صندوق الزكاة.

 عدد األسئلة ألفا كرونباخ

0,60 6 
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 محايد 3.36 صندوق الزكاة صادق فيما يرمي إليه.

 محايد 3.32 على التعامل مع صندوق الزكاة. أشجع اآلخرقن )أصدقائي، أقاربي، معارفي(

 غير موافق 2.51 لن أدفع زكاة مالي إال عن طرقق صندوق الزكاة.

 SPSS V21املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات 

األخير الذي كان اتجاه  يتضح من خمال الجدول أعماه أن اتجاه معظم إجابات املوتجوبين كانت نحو االتجاه املحايد بالتثناء الوؤال

 آراء العينة فيه غير موافق وفقا لولم ليكرت الخماس ي.

تم تحليل خصائص العينة  بهدف التعرف على املتغيرات الديمغرافية ،وكيفية توزع أفراد عينة الدرالة تحليل خصائص العينة:  -0

 وفقا لكل متغير.

 (: يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس05: جدول )الجنس 

النسبة  النسبة % التكـرار البيــان لرقما

 املؤكدة %

 النسبة التراكمية

% 

 60,0 60,0 60,0 57 ذكر 0

 200 17,1 17,1 10 أنثى 4

  200 200 72 املجموع 

 SPSS V21املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات

 إناث. % 39.8وذكور  %60,0شخص يوجد  72من خمال الجدول أعماه يتضح أنه من بين 

 (: يوضح توزيع أفراد العينة حسب العمر06: جدول )العمر 

النسبة  النسبة % التكـرار البيــان الرقم

 املؤكدة %

 النسبة التراكمية

% 

 42,4 42,4 42,4 46 لنة 17-10من  0

 20,4 10,7 10,7 10 لنة 17-10من  4

 71,0 24,4 24,4 24  لنة 47-40من  0

 200 2,1 2,1 2 لنة 50أكثر من  4

  200 200 72 املجموع 

 SPSS V21املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات

 10% يتراوح لنهم مابين 10.7لنة،  17و 10يتراوح لنهم مابين  %4.47شخص يوجد  72من خمال الجدول أعماه يتضح أنه من بين 

 لنة. 50فوق لنهم ي % 2.1لنة،  47و 40% يتراوح لنهم مابين 24.4لنة،  17و

 (: يوضح توزيع أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية07: جدول )الحالة االجتماعية 

النسبة  النسبة % التكـرار البيــان الرقم

 املؤكدة %

 النسبة التراكمية

% 

 41,1 41,1 41,1 41 متزوج 0

 200 56,2 56,2 55 أعزب 4

  200 200 72 املجموع 

 SPSS V21باحثين باالعتماد على مخرجاتاملصدر: من إعداد ال

 % إناث.56.2% متزوج و41.1شخص يوجد  72من خمال الجدول أعماه يتضح أنه من بين 

 التعليمي (: يوضح توزيع أفراد العينة حسب املستوى 08: جدول )املستوى التعليمي 

النسبة  النسبة % التكـرار البيــان الرقم

 املؤكدة %

 النسبة التراكمية

% 

 1,2 1,2 1,2 1 ابتدائي 0
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 6,1 4,2 4,2 4 متولط 4

 12.0 12,6 12,6 12 ثانوي  0

 70,2 61,7 61,7 62 جامعي 4

 200 7,1 7,1 7 درالات عليا 5

  200 200 72 املجموع 

 SPSS V21املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات

% موتواهم ثانوي، 12.6% موتواهم متولط، 4.2وتواهم ابتدائي، % م1.2شخص يوجد  72من الجدول أعماه يتضح انه من بين 

 .% ذوي درالات عليا7.1% موتواهم جامعي و61.7

 (: يوضح توزيع أفراد العينة حسب مستوى الدخل09: جدول )مستوى الدخل 

النسبة  النسبة املؤكدة % النسبة % التكـرار البيــان الرقم

 % التراكمية

 42,1 42,1 42,1 40 دج  20000أقل من  0

 02,4 40,1 40,1 17 دج 40000إلى  10000من  4

 200 20,6 20,6 20  دج 40000أكثر من  0

  200 200 72 املجموع 

 SPSS V21املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات

% 40.1دينار جزائري،  20000موتوى الدخل لديهم أقل من  %42.1شخص يوجد  72من خمال الجدول أعماه يتضح أنه من بين 

 دينار جزائري. 40000% موتوى الدخل لديهم يفوق 20.6دينار جزائري و 40000إلى  10000موتوى الدخل لديهم يتراوح مابين 

 تحليل النتائج و مناقشتها

 اختبار فرضيات الدراسة: 

H01 جنس.:ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الرضا، الثقة والوالء تعزى ملتغير ال 

 (: يبين نتائج داللة فروق الجنس مع متوسطي إجابات محاور الدراسة  10جدول )

  أنثى ذكر 

محاور 

 االلتمارة

املتولط 

 الحوابي 

املتولط  االنحراف

 الحوابي

موتوى  (tقيمة ) االنحراف

 الداللة

 0.01 2.611- 0.83 3.6 0.89 3.16 الرضا

 0,024 1,474 0,77 1,22 2,11 1,1 الثقة

 0.452 0.756- 2,20 1,01 2,14 1,04 الوالء

 SPSS V21املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات

على التوالي لكل من الرضا والثقة لذا نقبل الفرضية البديلة أي  0,024و  0,02موتوى الداللة يواوي يتضح من الجدول أعماه أن 

وهي أكبر  0,451والثقة تعزى ملتغير الجنس أما بالنوبة للوالء موتوى الداللة يواوي توجد فروق ذات داللة إحصائية في كل من الرضا 

 لذا نقبل الفرضية الصفرقة أي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الوالء تعزى ملتغير الجنس.   0,05من 

H02  االجتماعية.:ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الرضا، الثقة والوالء تعزى ملتغير الحالة 

 (: يبين نتائج داللة فروق الحالة االجتماعية مع متوسطي إجابات محاور الدراسة  11جدول )

  أعزب متزوج  

محاور 

 االلتمارة

املتولط 

 الحوابي 

املتولط  االنحراف

 الحوابي

موتوى  (tقيمة ) االنحراف

 الداللة

 0.921 0.099- 0.91 3.36 0.90 3.34 الرضا

 0.867 0.168 1.17 3.05 1.19 3.09 الثقة

 0.225 1.222- 1.14 3.05 1.30 2.75 الوالء
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 SPSS V21املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات

لذا نقبل الفرضية الصفرقة أي ال توجد فروق  0.05موتوى الداللة لكل من الرضا، الثقة والوالء أكبر من يتضح من الجدول أعماه أن 

 ية في الرضا، الثقة والوالء تعزى ملتغير الحالة االجتماعية.  ذات داللة إحصائ

H03 .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الرضا، الثقة والوالء تعزى ملتغير العمر: 

 (: تحليل التباين للعمر و إجابات محاور الدراسة  12جدول )

متولط  درجة الحرقة مجموع املربعات مصدر التباين املحاور 

 ت املربعا

موتوى  (Fقيمة )

 الداللة

 0.537 0.730 0.598 3 1.794 بين املجموعات الرضا

 0.819 93 76.185 داخل املجموعة

 96 77.979 املجموع

 0.008 4.149 5.232 3 15.697 بين املجموعات الثقة

 1.261 93 117.298 داخل املجموعة

 96 132.995 املجموع

 0.010 4.024 5.464 3 16.393 اتبين املجموع الوالء

 1.358 93 126.277 داخل املجموعة

 96 142.670 املجموع

 SPSS V21املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات

ة على لذا نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديل 0,05من خمال الجدول أعماه أن الثقة والوالء لهم موتوى داللة أقل من 

 0,05وهو أكبر من  0,512ألاس توجد فروق دالة إحصائيا في الثقة والوالء تعزى ملتغير العمر أما متغير الرضا موتوى الداللة لديه 

 لذلك نقبل الفرضية العدمية أي ال توجد فروق دالة إحصائيا في الرضا تعزى ملتغير العمر. 

H04 ،الثقة والوالء تعزى ملتغير املستوى التعليمي. :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الرضا 

 (: تحليل التباين للمستوى التعليمي و إجابات محاور الدراسة  13جدول )

 موتوى الداللة (Fقيمة ) متولط املربعات  درجة الحرقة مجموع املربعات مصدر التباين املحاور 

 0.777 0.444 0.369 4 1.476 بين املجموعات الرضا

 0.832 92 76.503 جموعةداخل امل

 96 77.979 املجموع

 0.693 0.559 0.789 4 3.156 بين املجموعات الثقة

 1.411 92 129.839 داخل املجموعة

 96 132.995 املجموع

 0.460 0.913 1.361 4 5.446 بين املجموعات الوالء

 1.358 92 137.224 داخل املجموعة

 96 142.670 املجموع

 SPSS V21املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات

لذا نقبل الفرضية الصفرقة أي ال توجد فروق  0.05موتوى الداللة لكل من الرضا،الثقة والوالء أكبر من يتضح من الجدول أعماه أن 

 ذات داللة إحصائية في الرضا، الثقة والوالء تعزى ملتغير املوتوى التعليمي.  

H05 .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الرضا، الثقة والوالء تعزى ملتغير مستوى الدخل: 

 (: تحليل التباين ملستوى الدخل إجابات محاور الدراسة  14جدول )

 موتوى الداللة (Fقيمة ) متولط املربعات  درجة الحرقة مجموع املربعات مصدر التباين املحاور 

 0.222 1.531 1.230 4 2.460 بين املجموعات الرضا

 0.803 92 75.520 داخل املجموعة
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 96 77.979 املجموع

 0.392 0.946 1.312 4 2.625 بين املجموعات الثقة

 1.387 92 130.370 داخل املجموعة

 96 132.995 املجموع

 0.279 1.294 1.911 4 3.822 بين املجموعات الوالء

 1.477 92 138.848 داخل املجموعة

 96 142.670 املجموع

 SPSS V21املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات

لذا نقبل الفرضية الصفرقة أي ال توجد فروق  0.05موتوى الداللة لكل من الرضا،الثقة والوالء أكبر من يتضح من الجدول أعماه أن 

 ملتغير موتوى الدخل.   ذات داللة إحصائية في الرضا، الثقة والوالء تعزى 

H06.ال يشعر املزكون بالرضا اتجاه صندوق الزكاة : 

 (: تحليل التباين للرضا  15جدول )

 مستوى الداللة (tقيمة ) درجات الحرية االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي 

 0.000 3.887 96  1.17  3.07 الرضا

 SPSS V21املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات

والختبار هذه الفرضية فقد أظهرت نتائج اختبار  0,70وبانحراف معياري  1,15يتضح من الجدول أعماه أن متولط الرضا يواوي 

ونظرا ألن هذه الفرضية ذات اتجاه واحد لذا نقوم بقومة  76ودرجات حرقة  1,00املحووبة تواوي  Tالعينة األحادية أن قيمة 

لذلك نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة على ألاس يشعر املزكون  0,05وهي أقل من  0,00بقى لي 1موتوى الداللة على 

 بالرضا اتجاه صندوق الزكاة.

H07 .ال يشعر املزكون بالثقة اتجاه صندوق الزكاة :  

 

 (: تحليل التباين للثقة16جدول )

 مستوى الداللة (t) قيمة درجات الحرية االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي 

 0.547 0.604 96 1.17 3.07 الثقة

 

 SPSS V21املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات

والختبار هذه الفرضية فقد أظهرت نتائج اختبار العينة  2,22وبانحراف معياري  1,02يتضح من الجدول أعماه أن متولط الثقة يواوي 

ونظرا ألن هذه الفرضية ذات اتجاه واحد لذا نقوم بقومة موتوى الداللة  76ودرجات حرقة  0,6واوي املحووبة ت Tاألحادية أن قيمة 

 لذلك نقبل الفرضية العدمية أي ال يشعر املزكون بالثقة اتجاه صندوق الزكاة. 0,05وهي أكبر من  0,12ليصبح  1على 

H08.ال يشعر املزكون بالوالء اتجاه صندوق الزكاة : 

 تحليل التباين للوالء (: 17جدول )

 مستوى الداللة (tقيمة ) درجات الحرية االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي 

 0.534 0.625- 96 1.21 2.92 الوالء

 SPSS V21املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات

تبار هذه الفرضية فقد أظهرت نتائج اختبار العينة والخ 2,11وبانحراف معياري  1,71يتضح من الجدول أعماه أن متولط الوالء يواوي 

ونظرا ألن هذه الفرضية ذات اتجاه واحد لذا نقوم بقومة موتوى  76ودرجات حرقة  0,61-املحووبة تواوي  Tاألحادية أن قيمة 

 اتجاه صندوق الزكاة.لذلك نقبل الفرضية العدمية أي ال يشعر املزكون بالوالء  0,05وهي أكبر من  0,162ليصبح  1الداللة على 

 CRMاستخدام التحليل العاملي لتحديد العوامل األكثر تأثيرا على نجاح إستراتيجية 

, ألجل CRMلنحاول االلتعانة بأللوب التحليل إلى املركبات األلالية لتصنيف العوامل املؤثرة بصفة أكبر على نجاح إلتراتيجية 

 بيق هذه التقنية على النحو التالي: ذلك لنحاول قبل تطبيق ذلك التأكد من شروط تط
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 يلي: من خمال النتائج املتحصل عليها نماحظ ما :(ACP)التأكد من شروط تطبيق التحليل إلى املركبات األساسية   -

 مصفوفة االرتباط تحتوى على معاممات ارتباط قوقة-

 املحدد ال يواوي الصفر-

 (0.20مؤشر قوى )أي أكثر من   0.773والذي هو KMOكفاية حجم العينة من خمال مؤشر -

 .0.02( اصغر من test de Bartlettاختبار بارتمات) -

 , و الجدول املوالي يوضح ذلك: (ACP)إذن بالنظر إلى املقاييس املتحصل عليها يمكن تطبيق التحليل إلى مركبات ألالية

 (: ـيوضح مؤشر كامو و اختبار بارتالت18الجدول)

 0.773 مؤشر كامو

 267.867 كي دو

 15 درجة الحرية عند بارتالت

 0,000 مستوى الداللة الختبار بارتالت

 SPSS V21املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات 

 0.4من خمال مصفوفة جودة التمثيل نماحظ أن كل املتغيرات ذات تمثيل ألن جودة تمثيل كلها اكبر من  نوعية تمثيل للمتغيرات: -

 في الجدول املوالي: كما هو موضح 

 (: ـيوضح جودة التمثيل بالنسبة ملتغيرات البحث19الجدول)

 جودة التمثيل األولوية البيان

 0.871 2 أشعر باالرتياح عند دفع زكاة مالي لصندوق الزكاة.

 0.621 2 لم يكن صندوق الزكاة في موتوى ما كنت أطمح إليه.

 0.758 2 أنا أثق بالقائمين على صندوق الزكاة.

 0.679 2 صندوق الزكاة صادق فيما يرمي إليه.

أشجع اآلخرقن )أصدقائي، أقاربي، معارفي( على التعامل مع صندوق 

 الزكاة.

2 0.770 

 0.721 2 لن أدفع زكاة مالي إال عن طرقق صندوق الزكاة.

 SPSS V21املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات 

مال النتائج املتحصل عليها تم اختزال الدرالة في عاملين وفقا لقاعدة الجذور الكامنة, و قد كانت النتائج على من خ التباين املفسر:-

 النحو التالي:

 من حجم املعلومات.  %55,405العامل األول يشرح ما نوبته  -

 من حجم املعلومات.    %20,115العامل الثاني يشرح ما نوبته -

من املعلومات األلالية, و رغم ذلك حاولنا تأكيد ذلك بالتخدام تقنية التدوقر,  %21,21ن ما قيمته ومنه فاملحوران معا يشرحا

 فتحصلنا على املصفوفة التالية: 

 (: يوضح مصفوفة املكونات بعد التدوير20الجدول)

 1 2 البيان

 0.181 0.915 أشعر باالرتياح عند دفع زكاة مالي لصندوق الزكاة.

 0.788- 0.023- زكاة في موتوى ما كنت أطمح إليه.لم يكن صندوق ال

 0.723 0.485 أنا أثق بالقائمين على صندوق الزكاة.

 0.785 0.250 صندوق الزكاة صادق فيما يرمي إليه.

 0.236 0.845 أشجع اآلخرقن )أصدقائي، أقاربي، معارفي( على التعامل مع صندوق الزكاة.

 0.151 0.838 دوق الزكاة.لن أدفع زكاة مالي إال عن طرقق صن

 SPSS V21املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات 
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و التي  CRMتوصلنا إلى عاملين يمكن ربطها بإلتراتيجية  CRMمن خمال التحليل إلى املكونات األلالية لعوامل نجاح إلتراتيجية 

 يمكن توميتها على النحو التالي:

 .الرضا والوالءالعامل األول:

 .أهداف الصندوق مع طموح املزكي العامل الثاني:

لدى صندوق الزكاة الجزائري على كل من رضا ووالء املزكين لتكون أكثر نجاعة  CRMفمن خمال هذه النسيجة يجب أن تركز إلتراتيجية 

املزكي لكي يتم تعزقز ثقتة وفعالية هذا من جهة ومن جهة أخرى يجب أن تركز على عامل مهم جدا أال وهو أهداف الصندوق مع طموح 

 في هذا الصندوق ومن ثم زقادة والئه.

  :بالتحليل الوصفي و اختبار الفرضيات وصوال إلى نتائج وتوصيات الدراسة 
ً
بعد أن قمنا بالتعراض أهم نتائج االلتبيان مرورا

بخصوص إشكالية البحث و فرضياته يمكن أن تقنية التحليل العاملي )التحليل إلى مكونات ألالية(, توصلنا إلى مجموعة من النتائج 

 نوردها على النحو التالي:

يرتكز  CRMتم التوصل من خمال تحليل الخصائص الديمغرافية للعينة واختبار الفرضيات إلى نسيجة مفادها أن نجاح إلتراتيجية  -2

 على الجنس و العمر. 

 نوبة لصندوق الزكاة يجب العمل على تعزقزه.يشعر املزكون بالرضا اتجاه صندوق الزكاة وهذا ش يء ايجابي بال  -1

ال يشعر املزكون بالثقة اتجاه صندوق الزكاة وهذا عامل للبي بالنوبة للصندوق لذا يجب على مويري الصندوق تعزقز ثقة الناس  -1

قع املعاش من عامة في هذا الصندوق من خمال إبراز برامج الصندوق والخروج بنتائج حقيقية وملمولة ذات أهمية على أرض الوا

 شأنها تعزقز الثقة ومن ثم الوالء.

توصلنا إلى عاملين يمكن ربطهما بنجاح  CRMلعوامل إلتراتيجية من خمال تقنية التحليل العاملي إلى مكونات ألالية   -4

 الرضا والوالء باسإضافة إلى أهداف الصندوق مع طموح املزكي.   هما: CRMإلتراتيجية 

 املالحق

 استمارة األسئلة:

غير 

موافق 

 تماما

غير 

 موافق

موافق  موافق محايد 

 بشدة 

إدارة العالقة مع الزبون من منظور إسالمي : نقوم حاليا بدرالة '' السالم عليكم

 '' : دراسة حالة صندوق الزكاة الجزائري 

من فضلك عين درجة موافقتك أو عدم موافقتك موتعمما فقط عمامة الضرب 

 شكرا لك )ي( مسبقال. على الولم املوجود في الجدو 

Satisfaction الرضا 

 02 أشعر باالرتياح عند دفع زكاة مالي لصندوق الزكاة.     

 01 لم يكن صندوق الزكاة في موتوى ما كنت أطمح إليه.     

Trust الثقة  

 01 أنا أثق بالقائمين على صندوق الزكاة.     

 04 صندوق الزكاة صادق فيما يرمي إليه.     

Loyalty الوالء 

 05 أشجع اآلخرقن )أصدقائي، أقاربي، معارفي( على التعامل مع صندوق الزكاة.     

 06 لن أدفع زكاة مالي إال عن طرقق صندوق الزكاة.     

 

 قائمة الهوامش

 القرآن الكرقم 

: درالة امبريقية Djezzyن بالعمامة بن أشنهو ليدي محمد، أطروحة دكتوراه '' درالة املكونات املؤثرة على وفاء الزبو   - 2

 42/ 11، ص 1020بالتعمال نموذج املعادالت املهيكلة ''، جامعة أبوبكر بلقايد، تلموان، لنة 
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حكيم بن جروة، محمد بن حوحو '' تووقق العماقات من خمال الزبون مصدر لتحقيق املنافوة واكسواب ميزة تنافوية ''،   - 1

: املنافوة وااللتراتيجيات التنافوية الصناعية خارج قطاع املحروقات في الدول العربية، مقالة منشورة امللتقى الدولي الرابع حول 

  24عبر األنترنت، ص

مانع فاطمة: ''إدارة عماقة العمماء نموذج لتطبيقات ذكاء األعمال في املنظمات''، امللتقى الدولي الخامس حول االقتصاد  -1

 . 00، صالقتصاديات الدوليةاالفتراض ي وانعكالاته على ا

4- Ph   p ko  er e      ’ M rke  ng e    n ge en ’’, Pe r on éduc   on, 12è e éduc   on, Fr nce, (13Ju n 2006),p180 

، (، إطار مفاهيمي لفلوفة تووققية حديثة ''، مقالة منشورة عبر النتCRMغزوان لليم، عادل هادي:''إدارة عماقات الزبائن ) -5

 . 5/6ص

نوري منير، بارك نعيمة '' إدارة العماقة مع الزبون كأداة لتحقيق امليزة التنافوية ملنظمات األعمال املتطلبات والتوصيات''،  -6

 . 01، صمقالة منشورة عبر النت

 –الخلوقة الفلوطينية شيرين عبد الحليم شاور التميمي:'' أثر إدارة العماقة مع الزبائن على والء موتخدمي شركة االتصاالت  -2

 . 11، ص1020جوال في الضفة الغربية''، رلالة ماجوتير، جامعة الخليل، لنة 

 0y/display_book.php?idfrom=1931&idto=1931&bk_no=49&ID=2013http://library.islamweb.net/newlibrar - 

9- http://www.marw.dz   :1021.أكتوبر  21تارقخ التصفح 

لتقى الدولي ''، امل –درالة صندوق الزكاة الجزائري  –نعمون وهاب، عناني لالية '' دور الزكاة في تحقيق التنمية املوتدامة  -10

 .24/25، ص1021ديومبر  4و  1حول: مقومات تحقيق التنمية املوتدامة في االقتصاد اسإلمامي جامعة قاملة يومي 

 

../../GIMAC5/8-%20http:/library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1931&idto=1931&bk_no=49&ID=2013
http://www.marw.dz/
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 الوقف اإلسالمي: مجال واسع لإلبداع التنموي 

 فضيلة رحموني

 -ئرلوق أهراس الجزا –مواعدية \  ألتاذة جامعية في كلية العلوم االقتصادية بجامعة محمد الشرقف

 الجزائر -قاملة -بوشقوف -نوادرقة

  (121) 02.20.10.00.11رقم الهاتف:

 fadilarahmouni@gmail.comالعنوان االلكتروني: 

 امللخص 

"  أن نقف على  شكل من أشكال اسإبداع الحضاري الوقف اإلسالمي: مجال واسع اإلبداع التنموي حاولنا في هذا البحث املعنون بـ "   

ة أال وهو الوقف،  وذلك من خمال إبراز اسإبداع املفاهيمي للوقف اسإلمامي وعماقته  بالتنمية املوتدامة كمصطلح لألمة اسإلمامي

معاصر، باسإضافة إلى توضيح دور الوقف اسإلمامي في تحقيقها، مما جعل الحاجة ملحة لإلبداع في طرق تنميته وألاليب السثماره. 

 ها في آخر جزء من هذه الورقة.هذه األخيرة التي حاولنا الوقوف عند

Abstract 

In  h   re e rch, en    ed “El waqf: A wide field to creativity development”, We  r ed  o  ho  e     f   As a model for  the 

creativity of the Islamic nation.  

The scheme of this research is as follows: 

1- The first part dealt with the  Creativity of the Muslim community between the past and the present; 

2- The second part explained the concept of endowment and its relationship to sustainable development; 

3- The third part highlighted the  Important development of waqf; 

4- The last part summed  the need for creative ways to invest in waqf. 

ـــــة  ـــ ــــ ـــ ــــ  مقدمـ

إن الناظر لحال األمة اسإلمامية اليوم يلحظ لريعا انحصار الزخم اسإبداعي بها، غير أن املفسش في تراثها يجده زاخرا باسإنجازات 

الذي يشجع  واسإبداعات في شتى مجاالت العلم واملعرفة والفن واألدب والدين والدنيا، وهذا بفضل تموكها وتطبيقها لتعاليم دينها

 وقجازي على اسإبداع واالجتهاد وإن أخطأ املجتهد.

التي تفوق فيها املولمون ماضيا وباسإمكان أن تواهم في تحقيق التقدم والعودة إلى لاحة   ومن بين مجاالت اسإبداع الديني والدنيوي 

الذي ليكون موضوعا للتحليل في هذا البحث، من  اسإبداع  حاضرا: مؤلوة الزكاة، البنوك اسإلمامية، الوقف اسإلمامي.   هذا األخير 

 خمال محاولة إبراز ممامح اسإبداع فيه وبه.   

حيث لنحاول اسإجابة على اسإشكالية التالية: كيف كان وقكون الوقف اسإلمامي مجاال لإلبداع؟  وارتأينا تقويم البحث إلى املحاور 

 التالية:

 ملاض ي والحاضر؛ ثانيا: اإلبداع في مفهوم الوقف اإلسالمي؛أوال: اإلبداع في املجتمع اإلسالمي بين ا

 ثالثا: األهمية التنموية للوقف اإلسالمي؛  رابعا: اإلبداع في استثمار األموال الوقفية.

 أوال: اإلبداع في املجتمع اإلسالمي بين املاض ي والحاضر

 ماض ي األمة اسإلمامية وعلى واقعها الحالي.   لنتطرق في البداية ملفهوم اسإبداع ثم لنحاول إلقاط هذا املفهوم على

 مفهوم اإلبداع 

أمكن حصر التعرقفات املقدمة لإلبداع في مجموعات عرقضة، بين من تعّرف اسإبداع من خمال املناخ الذي يحدث فيه ومن تعرفه من 

عية ومراحلها وارتباطها بحل املشكمات خمال الخصائص الشخصية واملعرفية لإلنوان املبدع، وتعرقفات أخرى محورها العملية اسإبدا

(، 24هـ: 2411وأنماط التفكير، ومجموعة أخرى وهي األكثر انسشارا ألنها تركز على نواتج العملية اسإبداعية) محمد بن عبد الرحيم، 

 (: 21-22وقمكن إدراج التعرقف التالي ضمن املجموعة األخيرة، حيث يعتبر اسإبداع) زقن الدين:

 ر موبوق؛ إيجاد ش يء غي 

 إيجاد ش يء وجد في مكان ما، لكن لم يعلم به؛ 

 اختراع أو اكسشاف طرققة جديدة أو خطة غير موبوقة لعمل ش يء ما؛ 
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 إعادة تطبيق خطة عمل أو طرققة إنتاج ش يء معين موجود أصما، لكن بصورة جديدة أو مطورة أو مختلفة؛ 

  ية التوصل إلى إنتاج مادي أو فكري جديد؛التحوقر في ش يء أو فكرة ما، على أن ينتج عن هذه العمل 

   .تغيير الطرققة التي ينظر بها شخص أو أشخاص إلى ش يء أو فكرة ما 

يماحظ من هذا التعرقف أنه يولع من أشكال اسإبداع وال يقصرها كما هو متعارف عليه في الوبق إلى الجديد املطلق لواء كان منتجا 

حوب -يبقى أهمها إال أن لباقي األشكال وزن إبداعي كذلك. و يكسس ي هذا املنطلق في تعرقف اسإبداع ماديا أو فكرقا. ورغم أن هذا األخير 

 -جانبا من الصواب واألهمية، مصيب ألن الوصول إلى الجديد املطلق في الكثير من األحيان ال يكون من أول مرة بل توبقه درجات -رأينا

يير والتحوقر والتحوقل ...فيما هو موجود إلى أن يتوصل إلى ما ليس موجودا، فمعظم  في اسإبداع تحمل موميات التغ -قد تكون بويطة

الحالية نسيجة تقدم بويط في  -ذلك أن االختراعات التكنولوجية هي النواتج املادية من العملية اسإبداعية –االختراعات التكنولوجية 

خاصة ملن يولكون أولى الخطوات في للم اسإبداع بمنحهم الثقة في (، ومهم ألنه مشجع من الجانب النفس ي 04)دغش:  التكنولوجيا

 أنفوهم للوصول إلى أعلى درجات اسإبداع.

 اإلبداع في املجتمع اإلسالمي بين املاض ي والحاضر 

تأخذ بألباب  إن اسإبداع والتجديد واالجتهاد ليس غرقبا على أمة اسإلمام األولى التي كان القرآن والونة النبوقة منهجها،والتي كانت

ر اسإبداع فكرا وعمما وللوكا وإنتاجا، كيف ال وهي تعلم أن املبدع واملجتهد فيها إن التزم  بالضابط األخماقي وجانب إتباع الهوى له أج

 (20:1005وإن أخطأ.)عبد الحليم،

ن من كانت حدثا في عصرها أو من أثبست والتارقخ اسإلمامي يزخر باسإبداعات واملبدعين في جميع املجاالت في شتى العلوم والفنون، بي

 البحوث الحالية لبق املولمين ملا وصل إليه العلم في عصرنا.

يقدم  أمثلة حول إبداعات املولمين القدامى على لبيل الذكر ال الحصر، ألنه ال يمكن بأي حال من األحوال حصر  02والجدول رقم 

أو اسإبداع   -لفيزياء والكيمياء والطب والرقاضيات وعلم االجتماع واالقتصاد واسإدارة،...في العلوم اسإلمامية ا -لواء في اسإبداع العلمي 

  -الشعر والرواية ... -األدبي

حقيق لكل من ينتمي ألمة ذات ماٍض مشرق مليء بالتفوقات واسإبداعات أن يشعر باعتزاز االنتماء، لكن األحق أن نشعر بالتحياء 

ة يكاد يغيب عن واقعها الفعل اسإبداعي، وأصبحت تنتظر الجديد الوافد من اآلخر بلهف شديد له وبيأس أشد تضييع األمانة واملكانة ألم

 من تكون هي مصدره، ولوان حالها يقول لقد  اخترعوا كل ش يء وأبدعوا في كل ش يء فماذا بقي لنا. 

د موقعنا اسإبداعي، وهي موضحة في الجدول رقم ولسوليط الضوء على هذا الواقع حاولنا رصد بعض مؤشرات يمكن من خمالها تحدي

 الذي يبين قيم هذه املؤشرات لبعض الدول اسإلمامية وغير اسإلمامية. 01

نجدها في الدول غير اسإلمامية بعشرات  -لنركز على درجة إبداع املولمين أينما كانوا –ففي عدد براءات االختراع املمنوحة حوب األصل 

في دولة مثل الجزائر  50األلف في تركيا ولم يتعدى  -بقليل –منخفضة في الدول اسإلمامية، إذ تجاوز  اآلالف في حين يسجل قيم

لمي أو واألردن. وتقرقبا املماحظة ذاتها فيما يخص موتوى اسإبداع ما عدا ماليزيا التي لم يتجاوز ترتيبها الثلث لواء في مؤشر االبتكار العا

 ي الولع والخدمات ف-ذو الوزن االقتصادي –اسإبداع 

بيننا وبينهم كبيرة لكن اليأس ال يزقدها إال اتواعا، ثم إن إبداعهم الذي لم ينضبط في كثير  -إن صح القول -حقيقة املوافة اسإبداعية 

بيئية من طرقه ونواتجه بالضابط القيمي واألخماقي  ضر بقدر ما نفع وربما ضرره كان أكبر، واألزمات االقتصادية واالجتماعية وال

 والويالية التي يتخبط فيها العالم دليل كاف على إبداعه الولبي أو املدمر. 

فما بديل ألمة الخيرية التي ربها بديع الوموات واألرض وقائدها معلم البدعة الحونة والحاث عليها وللفها مصادر اسإبداع الحون، إال 

 .   أن تعاود الدخول مرة أخرى لاحة اسإبداع ولو بخطوات بويطة

 ثانيا: اإلبداع في مفهوم الوقف اإلسالمي 

لنحاول في هذا الجزء من البحث إبراز جانب من جوانب اسإبداع في الوقف اسإلمامي أال وهو الجانب املفاهيمي، من خمال محاولة 

ين هذا األخير الذي سجل أول إثبات الوبق املفاهيمي اسإلمامي ملصطلح معاصر هو التنمية الشاملة املوتدامة، وذلك بتوضيح العماقة ب

، والوقف اسإلمامي 2702" الصادر عن املجلس العالمي للبيئة والتنمية التابع لألمم املتحدة لنة مستقبلنا املشتركظهور له في تقرقر "

 لنة. 2400الذي  وجد منذ أكثر من 

 مفهوم التنمية الشاملة املستدامة 
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مفهوم التنمية املوتدامة، والتي"هي عملية تغيير شاملة في إطار نموذج تنموي يحقق  لقد مر الفكر التنموي بعدة مراحل كان أخرها

االلتدامة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والويالية والبيئية التي تضمن تطور الكفاءة االلتخدامية للموارد، وتزايد املقدرة 

تب على ذلك من تغيرات جوهرقة في الولوك االلتهماكي واأللاليب اسإنتاجية االنجازقة في تلبية االحتياجات الحالية واملوتقبلية وما يتر 

 والتكنولوجيات املرتبطة بها، ونظم توزيع الثروة والدخل على املوتوى املجالي والقطاعي والزماني بشكل يؤدي إلى التمرار وتطور الحياة

 بالتالي فالتنمية املوتدامة هي التنمية التي تتحقق في إطارها:(، و 004-001: 1000املجتمعية في إطار االلتدامة الشاملة")صالحي، 

ونقصد بالشمولية املجالية أن التنمية املوتدامة هي التي تأخذ بعين االعتبار  واملواردية:  و املكانية و املؤسساتية الشمولية املجالية- 

ا املكانية أن تحقيق هذا النموذج من التنمية يقتض ي وضع كل األبعاد االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية والويالية، أم

ليالات ورلم برامج وتخصيص موارد بالعدل لكل املناطق على املوتوى املحلي والقطري وحتى اسإقليمي والدولي خاصة في ظل وجود 

وات واألطراف على املوتوى مشاكل وأزمات عابرة للحدود وال يمكن حصرها في مكان واحد، كما أنه يتطلب تضافر جهود كل املؤل

القطري ممثلة بالدولة ومؤلواتها السشريعية والتنفيذية والرقابية، مؤلوات القطاع الخاص والقطاع الخيري واملجتمع املدني، 

 وارد مادية كانت أم بشرقة .باسإضافة إلى التعاون املؤلواتي اسإقليمي والدولي، وقتطلب كذلك االلتفادة من كل امل

ملوارد وجهود ومكالب التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية والويالية، وهذا ما  مة والتواصلية الزمانيةاالستدا -

 يجود التوازن والعدل بين األجيال. 

 الوقف اإلسالمي هو التنمية املستدامة 

(،  كما 50: 1006ل وتوبيل املنفعة") قحف،من أشهر تعرقفات الوقف التعرقف الفقهي الذي ينص على أن الوقف:" هو تحبيس األص

يعرف بأنه:" إخراج لجزء من الثروة اسإنتاجية في املجتمع من دائرة املنفعة الشخصية ومن دائرة القرار الحكومي معا، وتخصيصا لذلك 

 ألجيالها القادمة") قحف،
ً
 (. 24: 1002الجزء ألنشطة الخدمة االجتماعية العامة، برا باألمة، وإحوانا

وعن أصل ظهور األوقاف تارقخيا، يؤكد البعض على األصل اسإلمامي للوقف، ذلك أن الوقف في اسإلمام بدأ في زمن النبوة أي في القرن 

أكثر من -الوادس ميمادي في حين أن أول إشارة للوقف في النظم الغربية كان في السشريع االنجليزي في القرن الوابع عشر ميمادي

(، كما أن هناك من يؤكد أن املجتمعات الوابقة لظهور اسإلمام عرفت أشكاال أولية للوقف) الوقف على 14 :1020)عيس ى،-قرون20

أماكن العبادة من بيع ومعابد، والوقف على الفقراء واملواكين لكن دائما من خمال دور العبادة والكهان، كما وجد شكل من الوقف 

غير أنهم يؤكدون كذلك أن امتداد فكرة الوقف من املؤلوة الدينية إلى البر العام الذي  على املكتبات عند متأخري اليونان والرومان(،

 (11-07: 1006يطول الخدمات االجتماعية وتقديم املنافع والولع العامة هو ابتكار إلمامي.قحف)

 الوقف وشمولية التنمية -

بمض ي القرن الثالث هجري)التالع ميمادي( ظهر في املجتمع لقد بينا أن الوقف باملفهوم املتعارف عليه اآلن هو ابتكار إلمامي، ف

اسإلمامي تولعا منقطع النظير في األغراض الوقفية إلى درجة التفنن، حتى لم تبق مصلحة اجتماعية أو منفعة إال ولها أوقاف تنفق 

ة، دعوقة، صحية، أوقاف للرعاية : تعليمي (، من أوقاف20: 1006عليها وتعمل على رعاية تقديمها للناس وصونها وحمايتها قحف)

 (، بيئية،...642: 1006االجتماعية، القاعدة الهيكلية)صالحي، 

وهذا الشمول والتنوع في األغراض يدل على تنوع الفئات املوتهدفة أو املوتفيدة من منافع الوقف، فالوقف األهلي)الذري( يوتفيد منه 

و توتفيد منه فئات محددة من املجتمع كالفقراء واملواكين واأليتام واألرامل...، األقارب والذرقة، والوقف الخيري عام لكل األمة أ

 (. 617: 1006والوقف املشترك بين الوقف الذري والخيري صالحي )

نوع  ، فالوقف-األموال املوقوفة  -(02: 1006كما يدل كذلك على الشمول والتنوع في "األوعية املالية املكونة للمحفظة الوقفية") هليل، 

د من الصدقة التي تصح في كل أنواع األموال املعمرة والقابلة للتأبيد وااللتدامة) عقارات كاألراض ي واملباني، األموال املنقولة، النقو 

 ((.640: 1005واأللهم والوندات، الحقوق من حقوق ملكية فكرقة وبراءات االختراع والعمامات التجارقة،...صالحي )

بين مفهوم الشمولية في الوقف ومفهوم شمولية التنمية املوتدامة، نجد أن تعدد وشمولية األغراض في الوقف   بمحاولة إجراء مقارنة

كما أن يقابلها الشمولية املجالية، والتنوع  والشمولية في األموال املوقوفة في مقابل حاجة التنمية املوتدامة للشمولية املواردية، وأخيرا 

 جميع فالوقف اسإلمامي خاصة الوقف العام يحقق  شمولية االلتفادة.التنمية املوتدامة  حق لل

 الوقف واستدامة التنمية واستمراريتها -
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 الدكتور منذر قحفتعتبر قضية التدامة الوقف أو ما يعبر عنه الفقهاء بمصطلح "التأبيد" من القضايا الخمافية، وفي هذا اسإطار قدم 

يث اعتبر أن موألة التأبيد متعلقة بثماث أمور)إرادة الواقف، املال املوقوف، أغراض بعض التوضيحات فيما يخص هذه القضية، ح

  (.205-201: 1006الوقف( راجع قحف )

ولننطلق في توضيحنا للعماقة بين الوقف اسإلمامي والتنمية املوتدامة من افتراض أن الوقف مؤبد وموتدام في كل من أغراضه 

هذا افتراضا إال أن في الواقع هو األمر الشائع والغالب على األوقاف اسإلمامية منذ بداية العمل بها، إلى وإرادة الواقف، وإن اعتبرنا أن 

 درجة أنه أصبح عند الكثير من العامة أصما في الوقف. 

 ولنوضح هذه العماقة من خمال اسإشارات التالية:

حفظة الوقفية نجدها مرتبطة ارتباطا وثيقا بمفهوم االلتدامة قحف إذ لو نظرنا إلى األوعية املالية في املاستدامة املال املوقوف:  -

 (:201-201: 1006بتصرف)

  إما أن تكون االلتدامة أصل وطبيعة في املال، كاألرض مثما فهي باقية إلى قيام الواعة؛ 

 لماهتماك كما في  : كااللسثمار للنقود، وتخصيص احتياطات ومخصصات-وإما أن تتحقق االلتدامة من خمال بعض التدابير

اءات األموال املنقولة) آالت، أجهزة طبية أو غيرها، ..( وبعض العقارات كاملباني...، وهذه اسإجراءات الهادفة إلى التدامة األوقاف هي إجر 

ألوقاف باق مثما ظهور تقنية التصوقر الضوئي للكتب املوقوفة أمر موتحدث يجعل هذا النوع من ا -قابلة للزقادة والتطور عبر الزمن

 . -مادامت الوموات واألرض

أقرها الفقهاء للحفاظ على هذه األوقاف والتدامتها منها:  -على اختماف طبيعتها وخصائصها -كما أن هناك أحكام متعلقة بكل األوقاف

(، تعيين 60: 1006ف )منع بيع الوقف والتهماك قيمته، منع تعطيله، وجوب صيانته، حرمة االنتقاص أو االلسيماء أو التعدي عليه قح

 ( ،...40: 1007ناظر عليه يديره، رقابة القضاء عليه )الوعيد، 

ل وتجدر اسإشارة أن أموال الوقف ال تتميز بااللتدامة فقط بل بالتراكمية والزقادة، ذلك أنه باسإضافة إلى األوقاف التي أنشأتها األجيا

 ( ؛67: 1007ليها أوقاف جديدة ينشئها كل جيل يأتي الوعيد )الوابقة واملوتدامة) بطبيعتها أو بتدخل بشري( تضاف إ

وهي نسيجة طبيعية اللتدامة الوقف في حد ذاته، وهذا األمر على درجة كبيرة من األهمية، إذ  استدامة املنافع املوقوف ألجلها: -

ن هذا يعني توفر مصادر دائمة وموتمرة يعتبر الهدف األلاس من وراء إنشاء أوقاف موتدامة والعمل بكل الولائل على التدامتها، أل 

هم ومتزايدة لتغطية العديد من املجاالت التنموقة) املنافع املوقوف ألجلها(، كما يعني بعبارة أدق اقتطاع األجيال الوابقة لجزء من دخول

واضحة عن التضامن بين (، وبهذا فالوقف صورة 205؛14: 1007وثرواتهم بهدف توفير فيض من املنافع لألجيال الماحقة الوعيد )

 الجيل الواحد واألجيال الماحقة.

ِفْر  ﴿يعد التضامن بين األجيال أمر متأصل في اسإلمام الوقف واستدامة األجر والثواب: -
ْ
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[، فإذا كان تضامن أحد 07﴾] الحشر،ت

األجيال مع األجيال الوابقة لها بالدعاء، فإن الوقف صور من صور تضامن األجيال الوابقة مع األجيال الماحقة لها، ذلك أن الوقف 

مي نوع من أنواع الصدقات التي يرجو فاعلها من وراءها األجر والثواب، لكنه يختلف عن بقية الصدقات كون يعتبر في الدين اسإلما 

 الواقف وراء عمله هذا يرجو التدامة األجر والثواب في حياته وحتى بعد مماته، وقد اتفق الفقهاء على أن املقصود بالصدقة الجارقة في

 (. 657: 2777الوقف، ومعنى الجارقة يجري نفعها فيدوم أجرها ) عبد الوهاب، هي  صلى هللا عليه وسلمحديث الرسول 

وقتضح مما لبق أن للوقف عماقة وثيقة بااللتدامة، ودور كبير في تجويد التدامة العملية التنموقة من خمال الباعث األلاس من 

 في وراء إنشاء األوقاف)التدامة األجر(، ومن خمال ضمان مصادر تموقل موتدامة 
ً
 ألاليا

ً
لهذه العملية، األمر الذي يجعله مواهما

 تغطية احتياجات األجيال الماحقة.

ونخلص من هذا العرض أن  املجتمعات اسإلمامية الوابقة وبفضل الوقف اسإلمامي الذي يتجود فيه مفهوم التنمية املوتدامة 

 حققت الوبق اسإبداعي  على الفكر التنموي املعاصر.

 التنموية للوقف اإلسالميثالثا: األهمية 

حوب رأينا ال يكفي إثبات الوبق املفاهيمي كما ال يكفي القول أن الوقف اسإلمامي حقق ونفع في املاض ي، بل األهم إثبات كيف يمكن 

 االلتفادة منه في تحوين أوضاعنا حاضرا. لذلك لنحاول في هذا العنصر من البحث إبراز هذا الجانب.

 لثقافيةاألهمية االجتماعية وا 
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شملت كل جزئيات  إن من الصعوبة محاولة حصر أهمية الوقف اسإلمامي في املجال االجتماعي والثقافي، ذلك أن األوقاف اسإلمامية

 ودقائق الحياة االجتماعية للمجتمع اسإلمامي، وهذه جوانب فقط من هذه األهمية:

 ل على تحقيق حد الكفاية ألفراد يواعد الوقف وقكمل دور مؤلوة الزكاة وباقي املؤلوات التي تعم -

 املجتمع، من خمال مواهمته في تقديم العديد من الخدمات التي تدخل في تمام الكفاية كالتعليم، التطبيب، وتوفير فرص عمل...؛

ته يواهم الوقف في تحقيق التنمية البشرقة، عن طرقق إنشاء وتموقل مؤلوات دورها إعداد الفرد بتعليمه وتكوقنه ورفع قدرا -

ومهاراته، وزقادة وعيه وثقافته، والحفاظ على صحته، ومن هذه املؤلوات دور العلم على اختماف موتوقاتها واملسجد واملؤلوات 

 االلسشفائية،...؛

يواعد الوقف في تحقيق االلتقرار االجتماعي عن طرقق تعزقز الجانب األخماقي  والقضاء على مختلف  مصادر االنحراف وألبابه،  -

 واأليتام  واألرامل حفظا لهم من السشرد؛ -لمانحراف إذ يعتبر الفقر أحد األلباب املؤدية -ل تخصيصه أوقافا للفقراءمن خما

يعزز روح االنتماء املجتمعي، وقظهر هذا من خمال تفاعل املولم مع هموم مجتمعه، إذ يترجم هذا الحس التراحمي في شكل فعل  -

 (24-21: 1007تضامني وتكافلي هو الوقف؛ ) مماوي، 

يقوي الترابط والتكافل العائلي، فالوقف الذري يواعد على التمرار األلرة وترابطها، والحفاظ على ثروتها من خمال التقليل من  -

 (651: 1006تفتت هذه الثروة بفعل التورقث الدائم؛ صالحي )

اعية ليس بين أفراد الجيل الواحد فحوب بل الوقف صورة من صور التضامن االجتماعي وأداة من أدوات تحقيق العدالة االجتم -

بين األجيال املتعاقبة، فتخصيص أوقاف لفئات العجز في املجتمع يعتبر شكل من أشكال التضامن ويواهم في تحقيق العدالة 

 االجتماعية، وبالتالي صون املجتمع من كل مظاهر األنانية ومصادر الصراع بين مختلف فئاته.

 األهمية االقتصادية 

م أن الوقف عمل خيري بحت إال أنه يواهم بقدر ما تملكه من موارد مالية قابلة للزقادة بالتمرار في تحقيق التنمية االقتصادية، رغ

 حيث:

 يواهم في إعادة توزيع الدخول والثروات لصالح فئات العجز في املجتمع، كما يواهم كذلك في عملية التوزيع بين األجيال؛ -

الكلي، فتحول تيار من الدخول من فئات الفائض في املجتمع إلى فئات العجز التي تتميز بميل حدي يواهم في تنشيط الطلب  -

 (21: 1007لمالتهماك مرتفع يؤدي إلى زقادة الطلب الفعال؛ مماوي )

مشاريع  هذه الزقادة في الطلب تؤدي إلى زقادة العرض، كما يمكن لهذه املؤلوة إحداث زقادة في هذا األخير عن طرقق تموقل  -

السثمارقة من مواردها، وعن طرقق كذلك مختلف الصيغ االلسثمارقة؛ التي يمكن لهذه املؤلوة من خمالها إحداث زقادة تراكمية في 

 مواردها ومدا خيلها، والتي تؤدي إلى زقادة كم ونوعية الخدمات التي تقدمها؛

ي حصول هذه الفئات على الشغل، فتعليم هؤالء وتكوقنهم يواهم  في التخفيف من حدة البطالة والفقر، من خمال مواعدته  ف -

 يوهم في إعدادهم لعالم الشغل، باسإضافة إلى إتاحة تموقل منعدم التكلفة)القرض الحون( ملشاريعهم؛

 ( ؛22: 1007يواهم في إنشاء وصيانة البنية التحية لماقتصاد مثل إنشاء الطرق وبناء الجوور وحفر اآلبار...مماوي ) -

مما ليخفف  في تخفيف العبء على ميزانية الدولة عن طرقق تكفل مؤلوة األوقاف باملواهمة في تقديم بعض الخدمات،يواهم  -

   من اآلثار التضخمية لهذا النوع من النفقات.

  األهمية السياسية 

الحياة خطا دفاعيا أمام أي  شكل الوقف عبر التارقخ اسإلمامي عن طرقق ما يتمتع به من موارد ومن خمال تواجده في مختلف مجاالت

خطر خارجي يهدد األمة في هوقتها وليادتها، كما شكل على املوتوى الداخلي" لياجا ملقاومة الظلم والجور في عهود انحراف الدولة، 

 (. 207: 1006ولبيما لحماية الثروات واألموال من تعوف الحكام ومصادراتهم" ) عبد الباقي، 

ضاري يتمتع أفراده بموتوى عالي من التعليم و الثقافة والوعي والتموك بالهوقة والثوابت، وتنعم كل فئاته إذ لاهم في إيجاد مجتمع ح

بحيز والع من الحرقة، فتخصيص أوقاف للعناية بهذه الجوانب، من إنشاء دور العلم وتموقل أعمال البحث العلمي وتوفير العيش 

غيرهم من املوئولين على مراكز حيوقة في املجتمع كالقضاة، يجعل هؤالء موتقلين عن ( و 26: 1007الكرقم للعلماء والباحثين مماوي) 

الولطة غير خاضعين لتقلباتها، مما يهيأ لهم حرقة العمل بكفاءة وإخماص والتقمالية مادية وفكرقة، والوقوف مع الحق وضد كل جور 

 (. 712-710: 1001د الصالح، أو أغراض شخصية قد تكون ملن يتولون رعاية مصالح هذه األمة) أحم

 األهمية البيئية 
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لم يقتصر دور األوقاف في املجتمع اسإلمامي على االهتمام باسإنوان وتوفير حاجاته ضرورقة كانت أم حاجية وحتى تحوينية، بل تعداه 

واألنهار وأوقاف سإطعام ورعاية  لرعاية البيئة الطبيعية بكل مكوناتها) املائية والحيوانية والنباتية(، فوجدت أوقاف لصيانة الترع

(، 144: 1002( حتى أنه أنشئت أوقاف للكماب الضالة التي ال مالك لها ) القرضاوي،17: 1006الحيوانات كالطيور والقطط  قحف) 

 (.26: 107وأوقاف لإلقامة الحدائق العامة وحفر اآلبار...مماوي )

البيئي كتوقيف أرض ألغراض البحث الزراعي، أو تخصيص أموال لألبحاث  ومع تطور الحياة اسإنوانية يمكن تطوقر النظرة للوقف

 العلمية في التخصصات املتعلقة بمجال البيئة) التخلص من التلوث والتقليل منه، الحفاظ على املوارد،...() بتصرف. م.إ للتربية والعلوم

 (.44والثقافة: 

في تحقيق التنمية الشاملة املوتدامة، غير أن الواقع املعاصر للمجتمعات  ومن خمال ما لبق تظهر األهمية الكبيرة للوقف اسإلمامي

اسإلمامية يدل على ضعف وتراجع كبير في هذه األدوار  نسيجة لعدة ألباب منها تعرض البماد اسإلمامية لحركات االلتعمار وما ألحقه 

 انب االلسثماري لألموال الوقفية.هذا األخير من نهب والسيماء وإتماف لألوقاف، وكذلك ضعف االهتمام بالج

 رابعا: اإلبداع في استثمار األموال الوقفية

نظرا لعظم األدوار التي أدائها وقمكن أن يؤديها الوقف في تنمية املجتمعات اسإلمامية مرة أخرى، أصبحت الضرورة قصوى وملحة   

 جال.اللسثمار األموال الوقفية بل وأصبح الباب مفتوحا لإلبداع في هذا امل

مجمع الفقه اسإلمامي الدولي املنبثق عن منظمة املؤتمر اسإلمامي في دورته وحتى ال يكون هذا الباب مرتعا لمابتداع ال لإلبداع بادر 

 ( 1004( حول "االلسثمار في الوقف وفي غماته وريعه") مجمع الفقه اسإلمامي، 6/25) 240قرار رقم الخاموة عشر بإصدار ال

واملحافظة على قدرته اسإنتاجية  ،إليه (واسإضافة)الوقف  (إنشاء)بمعنى مار في املجال الوقفي أوال االلسثمار في الوقف " وققصد بااللسث  

 بإصماح ما خرب منه )التجديد( أو السبداله بوقف آخر )اسإحمال( وهو ما يمكن أن نطلق عليه تنمية الوقف، وهنا يكون الوقف طالب
ً
 ا

ثانيا السثمار الوقف في حد ذاته "بمعنى التخدام مال الوقف للحصول على املنافع أو الغلة التى تصرف في للتموقل." كما يقصد به 

 (26أوجه البر املوقوف عليها ") عبد الحليم عمر:

عمل وفي هذا اسإطار قدمت عدة طرق منها ما هو تقليدي تحّدث عنه علمائنا القدامى ومنها ما هو موتحدث يمكن إدراجه في إطار ال

اسإبداعي بناءا على صيغ إلمامية وردت في كتب الفقه، وبالتالي فوجه اسإبداع في إجراءات التطبيق املتوافقة مع العصر. عمر عبد 

 (10الحليم)بتصرف: 

شكل رقم وألن الصيغ كثيرة وكل صيغة تحتاج إلى التفصيل خاصة الشرعي، فما يكفي املقام للتطرق إليها،  لذلك تم اسإشارة إليها في ال

02 . 

 الخاتمة

يعبر  مفهوم التنمية املوتدامة على وصول الفكر التنموي املعاصر إلى مرحلة النضج، حيث لم يعد االقتصاد هدفا ُيوعى إليه والبيئة  

ه ال تتعدى أن تكون وليلة للوصول إلى تحقيق هذا الهدف، فأصبحت البيئة األلاس الذي توتعمله األداة) االقتصاد( وتنطلق من

 لتحقيق الهدف) الرقي بالجانب االجتماعي(.

وقد حاولنا في هذا الورقة من خمال التركيز على الوقف اسإلمامي كعنصر من عناصر املنظومة املجتمعية اسإلمامية،  إثبات تجذر مفهوم 

، حيث بيّنا عماقة الوقف بمف
ً
 إبداعيا

ً
هوم شمولية التنمية من خمال تغطيته التنمية املوتدامة في التراث اسإلمامي، وهو ما يشكل لبقا

لكافة املجاالت، كما وضحنا كذلك ارتباطه بمفهوم االلتدامة ولخصناها في ثماث عناصر) التدامة األموال املوقوفة، التدامة املنافع 

بيقي الواقعي، ونقصد بذلك املوقوف ألجماها، التدامة األجر والثواب(. واألمر ال يتوقف عند املوتوى املفاهيمي بل يتعداه للجانب التط

 تفعيل الوقف حاضرا في تحقيق التنمية املوتدامة للمجتمعات اسإلمامية.

 : أمثلة عن اإلبداع من ماض ي املسلمين30الجدول رقم

 بعض من إبداعاته الفترة التي عاش فيها املبدع

 م025-210هـ/276-201 (0جابر بن حّيان)

رقبي، صاحب نظرقة قابلية املواد لماحتراق أول من حول الكيمياء إلى علم طبيعي تج

واملعادن للتأكود، اكسشاف حامض النتريك والهيدروكلورقك، واكسشاف بهما ماء الذهب 

 وماء الفضة والبوتاليوم،.....

 016هـ/111توفي  (0الخوارزمي)
ابتكر صورة الرقم العربي، ابتكر الصفر، علم الجبر الذي يومى اللمه في كل لغات 

 ، حاجة الفقه وكل العلوم اسإلمامية للرقاضيات، العالم
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ابن الهيثم محمد ابن 

 (0الحسن)
 م2010-765هـ/154-412

أبدع في درالة تشرقح علم اسإبصار، مؤلس علم نفس البصر وعلم اسإدراك البصري، 

وكرقاض ي حل معادلة من الدرجة الرابعة لميت ب" موالة ابن الهيثم"، قوانين حواب 

 واأللطوانة والهرم والدائرة،  مواحات الكرة

عبد الرحمن ابن 

 (0( )4خلدون )
 2406-2111هـ/ 211-000

الوبق اسإبداعي في ربط  القيمة بالعمل اسإنواني فقد لبق آدم لميث في اعتبار أن 

العمل اسإنواني ألاس تشكل ثروة األمم، التوضيح املعمق ملبدأ تقويم العمل وحقق مرة 

 صادي آدم لميث.أخرى الوبق على االقت

 املصدر: 

 (4).  01-27: 1005عبد الحليم،  (0)

 . 04: 1020أحمد لليمان،  (0).  10-16: 1002داودي،

 : مؤشرات حول مستوى اإلبداع لدول مختارة34الجدول رقم 
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 226 210 212 210 42 الجزائر

 61 221 202 62 01 البحرين

 261 67 21 15 152,102 الصين

 200 71 206 200 124 مصر

 05 20 46 01 20,194 اململكة املتحدة

 70 17 52 62 20 األردن

 41 10 200 11 343,484 اليابان

 57 10 11 11 660 ماليزيا

 22 04 05 41 (1022)229 السعودية

 56 50 02 60 1,375 تركيا

 26 12 00 24 4,622 إسرائيل

 20 21 06 05 228,918 و.م.األمريكية

 املصدر:

(1)WIPO, 2013: 196-198 

(2) Cornell University, INSEAD and WIPO,2013 :xx-xxi ; 131-264. 
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 املراجع

لعامة لألوقاف بدولة الكوقت، األمانة العامة ، دور الوقف في تنمية املجتمع املدني : نموذج األمانة ا1006إبراهيم محمود عبد الباقي،  -2

 .207لألوقاف، الكوقت، الطبعة األولى:

، دور الوقف في التنمية املوتدامة، في املؤتمر الثالث لألوقاف باململكة العربية الوعودية"الوقف 1007أحمد إبراهيم مماوي،  -1

 .26-22اسإلمامي: اقتصاد،وإدارة، وبناء حضارة"، الجامعة اسإلمامية: 

 .04: 44، التخصص وتقويم العمل في الفكر االقتصادي اسإلمامي، العدد 1020أحمد لليمان محمود خصاونة،  -1

، املقاصد الشرعية للوقف، في املؤتمر الثالث لألوقاف باململكة العربية الوعودية"الوقف اسإلمامي: 1007أحمد محمد الوعد،  -4

 .  205-14مية: اقتصاد،وإدارة، وبناء حضارة"، الجامعة اسإلما 

، مجاالت وقفية مقترحة غير تقليدية لتنمية موتدامة، في املؤتمر الثاني لألوقاف حول" الصيغ التنموقة 1006أحمد محمد هليل،  -5

 .02والرؤى املوتقبلية"، جامعة أم القرى:

املوقع االلكتروني: زقن الدين درويش، التفكير اسإبداعي: طبيعته، وإمكانيات تنميته بين األفراد والجماعات، في  -6

www.pathways.cu.edu.eg/.../Creativity-Dr.Zeen.pdf  

الوفير محمد دغش، ليالة تشجيع االبتكارات: تجربة العالم العربي، في املوقع االلكتروني:  -2

w.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ipr_cai_04/wipo_ipr_cai_04_1.ppthttp://ww 

، املنهج التنموي البديل في االقتصاد اسإلمامي : درالة للمفاهيم واألهداف واألولوقات وتحليل لألركان 1006صالح صالحي،  -0

 .651 -617والويالات واملؤلوات، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة األولى: 

، التنمية الشاملة املوتدامة والكفاءة االلتخدامية للثروة البترولية في الجزائر، في املؤتمر الدولي" التنمية 1000صالح صالحي،  -7

املوتدامة والكفاءة االلتخدامية للموارد املتاحة"، كلية العلوم االقتصادية وعلوم السويير والعلوم التجارقة، لطيف، منشورات مخبر 

 .004-001اكة وااللسثمار في املؤلوات الصغيرة واملتولطة في الفضاء األورومغاربي، دار الهدى للطباعة والنشر: الجزائر: الشر 

-16جامعة بمحمد خيضر بوكرة، العدد األول:  -، نظرقة القيمة عند ابن خلدون،  مجلة العلوم اسإنوانية 1002الطيب داودي، -20

10. 

، التفكير اسإبداعي: مفهومه، والحاجة إليه وألاليب تنميته في املجتمعات اسإلمامية، مجلة 1005عبد الحليم محمود الويد،  -22

 .01-27: 42إلمامية املعرفة، املعهد العالي للفكر اسإلمامي، العدد 

 .657ودية: ، الوقف مفهومه ومقاصده، في ندوة املكتبات الوقفية في اململكة العربية الوع2777عبد الوهاب إبراهيم أبو لليمان،  -21

، القطاع الثالث بعد دعاوى اسإرهاب والضحايا البريئة، قراءة في كتاب "القطاع الثالث والفرص 1020عيس ى القدومي،  -21
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 تأصيل عناصر املزيج التسويقي السلعي والخدمي من منظور اسالمي

 د. محمد عبد السالم الصوص

 التاذ السووقق املواعد/ قوم ادارة األعمال / جامعة الجوف/ اململكة العربّية الوعودية

 بيانات التواصل

HTTP://FACULTY.JU.EDU.SA/COHAS/MALSOUS/PAGES/DEFAULT.ASPX 
SOUSCOO@GMAIL.COM. 00966553711144, 

ص
ّ
 امللخ

 مفتاح الكلمات: تأصيل، عناصراملزقج السووققي الولعي والخدمي، منظور المامي

رالة إلى لد الفجوة املتعلقة في تأصيل عناصر املزقج السووققي الولعي والخدمي )املنتج، السوعير، االتصاالت هدفت هذه الد

صال العماقات العاّمة،  برامج رامج تنشيط املبيعات،اسإعمان، بالسووققّية املتكاملة بعناصرها )
ّ
 اسإلكتروني( السووققالشخص ي، االت

املتفق عليها بين جمهور  املصادرعند أهل الونة،  السشريع االلمامي مصادريات، مقدمي الخدمة( من التوزيع، البيئة املادّية، العمل

املختلف عليها؛ اسإجماع، القياس،  السشريع ومصادر األّمة وهي: القرآن الكرقم، الونة النبوّقة املطّهرة )الحديث النبوي الشرقف(.

 لحة املرللة، لد الذرائع، شرع من قبلنا، قول الصحابي )رض ي هللا تعالى عنهم(.االجتهاد، االلتحوان، العرف، االلتصحاب، املص

 وذلك بشروطها وضوابطها املعروفة عند علماء الونة، مع مراعاة اختماف توجهاتهم الفكرّقة، ذلك كله من الناحية النظرّقة،

 أفضل لعناصر املزقج السووققي الولعي والخدمي من
ً
منظور إلمامي. لسواعد املووقين في تقديم أفضل  كما تقّدم الدرالة فهما

 كيفّية ملخاطبة املوتهلك املولم بشكل خاص، وغير املولم بشكل عاّم.

سشريع اعتمد الباحث في بحثه على البيانات األولّية والثانوّقة في قواعد البيانات االلكترونّية واملكتبات العاّمة والتي بحثت في مصادر ال

وأفعال الولف الصالح في تأصيل البيانات وتحليلها، في مجال عناصر املزقج السووققي باسإضافة إلى السشاراة  االلمامي؛ وأقوال

من الناحية العملّية تخدم الدرالة املووقين واملوسثمرقن الدوليين الذين  العلماء واألئمة وألاتذة الشريعة والسووقق في الجامعات.

أظهر الدرالة أّن السووقق   مية واملجتمعات العربّية بشكل خاص وفي العالم أجمع بشكل عام.ينتجون وقبيعون في األلواق اسإلما 

 ضرورة االبتعاد عن أي ضرر أوممارلة ال أخماقية مع التركيز على كرامة األفراد 
ً
اسإلمامي مبني على مضاعفة القيم األخماقية مؤكدا

 وحرقتهم لواء أكانوا موتهلكين أم منتجين.

رالة ذات قيمة للمديرقن بشكل عام _ واملدراء السووققيين بشكل خاص _ في الشرق والغرب، كما وأنها ذات قيمة نتائج الد

 لألكاديميين والعاملين واملوتهلكين بشكل عام.

 التزايد املوتمر في عدد املهاجرقن واملقيمي
ً
ن من هذا وقد أظهرت الدرالات أن العديد من الشركات في الغرب أخذت تدرك تماما

املولمين هناك و أخذت هذه الشركات تدرك أهمية الفهم األفضل لعناصر املزقج السووققي الخدمي من منظور إلمامي كألاس 

لنجاح املشاريع هناك، وكذلك الحال عند قيامها بالتصدير للدول اسإلمامية والعربية. هذه هي الورقة األولى في حدود معرفة الباحث 

 ملزقج السووققي الخدمي من منظور إلمامي.التي ركزت على عناصر ا

ABSTRACT   
THIS STUDY AIMED TO BRIDGE THE GAP REGARDING THE ROOTING ELEMENTS OF THE MARKETING MIX OF COMMODITY 

AND SERVICE ( PRODUCT , PRICING, MARKETING COMMUNICATIONS INTEGRATED ITS ELEMENTS ( ADVERTISING , 

PROGRAMS, SALES PROMOTION , PUBLIC RELATIONS PROGRAMS , PERSONAL CONTACT , E-MARKETING ) DISTRIBUTION , THE 

PHYSICAL ENVIRONMENT , OPERATIONS , SERVICE PROVIDERS ) SOURCES OF ISLAMIC LAW AT THE SUNNIS , THE SOURCES 

AGREED BETWEEN THE AUDIENCE OF THE NATION , NAMELY: THE QUR'AN , THE SUNNAH ( HADITH ) .AND THE SOURCES OF 

LEGISLATION DISPUTED ; CONSENSUS , MEASUREMENT , DILIGENCE , APPROVAL , CUSTOM, ALASTSAHAB , SENDING INTEREST 

, DAM EXCUSES , PROCEEDED FROM US, SAYING COMPANION ( MAY ALLAH BE PLEASED WITH THEM ) .AND SO ON ITS OWN 

TERMS AND CONTROLS KNOWN WHEN SCIENTISTS OF THE YEAR, TAKING INTO ACCOUNT THE DIFFERENT INTELLECTUAL 

ORIENTATION , SO THE WHOLE THEORY,THE STUDY PROVIDES A BETTER UNDERSTANDING OF THE ELEMENTS OF THE 

http://faculty.ju.edu.sa/CoHAS/malsous/Pages/default.aspx*
http://faculty.ju.edu.sa/CoHAS/malsous/Pages/default.aspx*
mailto:souscoo@gmail.com
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MARKETING MIX OF COMMODITY AND SERVICE FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE . TO HELP PROVIDE THE BEST MARKETERS IN 

HOW TO ADDRESS THE MUSLIM CONSUMER IN PARTICULAR, AND NON-MUSLIMS IN GENERAL .THE RESEARCHER IN HIS 

RESEARCH ON PRIMARY AND SECONDARY DATA IN ELECTRONIC DATABASES , PUBLIC LIBRARIES, WHICH LOOKED AT THE 

SOURCES OF ISLAMIC LAW ; AND THE SAYINGS AND DEEDS OF THE ANCESTORS IN THE ORIGINATION AND ANALYZE DATA , 

IN THE FIELD OF MARKETING MIX ELEMENTS IN ADDITION TO A_I_ARAH SCHOLARS AND IMAMS AND TEACHERS OF SHARIA 

AND MARKETING IN COLLEGE .IN PRACTICE SERVING THE STUDY OF INTERNATIONAL INVESTORS AND MARKETERS WHO 

PRODUCE AND SELL IN THE MARKETS OF ISLAMIC AND ARAB SOCIETIES IN PARTICULAR AND IN THE WHOLE WORLD IN 

GENERAL .THE STUDY SHOWED THAT MARKETING IS BASED ON THE DOUBLING OF THE ISLAMIC MORAL VALUES , STRESSING 

THE NEED TO MOVE AWAY FROM ANY DAMAGE OMMARSH IMMORAL , WITH EMPHASIS ON THE DIGNITY AND FREEDOM OF 

INDIVIDUALS , WHETHER THEY ARE CONSUMERS OR PRODUCERS. RESULTS OF THE STUDY VALUABLE FOR MANAGERS IN 

GENERAL _ AND MANAGERS MARKETING PARTNERS _ PARTICULARLY IN THE EAST AND THE WEST, AS THEY ARE OF VALUE TO 

ACADEMICS , WORKERS AND CONSUMERS IN GENERAL .THIS STUDY HAS SHOWN THAT MANY COMPANIES IN EUROPE TOOK 

FULLY AWARE OF THE CONTINUED INCREASE IN THE NUMBER OF IMMIGRANTS AND RESIDENTS OF MUSLIMS IN EUROPE , SO 

I TOOK THESE COMPANIES REALIZE THE IMPORTANCE OF A BETTER UNDERSTANDING OF THE ELEMENTS OF THE MARKETING 

MIX SERVICE FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE AS THE BASIS FOR THE SUCCESS OF PROJECTS IN THE ARAB AND ISLAMIC STATES 

. THIS IS THE FIRST PAPER IN THE LIMITS OF KNOWLEDGE OF THE RESEARCHER , WHICH FOCUSED ON THE ELEMENTS OF THE 

MARKETING MIX SERVICE FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE . 

 اإلطار العام للدراسة (املقّدمة ) 

 تمهيد  

 بأّن املجال الوالع ألدوا
ً
را

ّ
ت السووقق واملزقج السووققي يجب أن توّجه رلالة تووققّية موّحدة أدرك الكثير من خبراء السووقق مؤخ

مة الثابت للمنتج أوالخدمة.إلى ا
ّ
  ,(Berenson, et,al 1999) لجمهور املوتهدف وأن تقّدم تصور املنظ

 وجلي" املزقج السووققي" فيهدف
ً
 واضحا

ً
 يحقق أقص ى حاالت التواصل إلى توفير تقنية تتكامل فيها أدوات املزقج السووققي لتقّدم تأثيرا

ً
ا

مة
ّ
صال" وبما أّن التخدام املزقج السووققي في .من خمال دمج للولة من الرلائل املتنوعة للمنظ

ّ
تجعل خبراء " دمج ولائل االت

صال، بل يوتعيضون عن ذلك بمزج أدوات متعّددة لتقديم صورة راسخة 
ّ
السووقق ال يعتمدون على أداة واحدة فقط من أدوات االت

 على الحدس وعلى معلومات ضئيلة، بل ال بّد أن يقوم املوّوقون في املزقج
ً
 للعمامة التجارّقة؛ فيمنعهم ذلك من اتخاذ القرارات السنادا

 .السووققي ببناء قراراتهم على ألاس مجموعة من الّدرالات والحقائق عن الووق 

يط األنشطة السووققّية في الونوات األخيرة، ورغم أّنها ونسيجة للصعوبات التي بات يواجهها خبراء السووقق وموؤولو تخط

ة التي تثبت 
ّ
كانت بدورها قد ظهرت قبل فترة طوقلة حيث أظهرت بعض الّدرالات العلمّية العديد من الشواهد واألدل

ملوتهدفة منها، إال أّنها وبوضوح أن ّمعظم اسإعمانات وبرامج الحممات اسإعمانّية ال تعمل بفاعلّية وإيجابّية وال تؤّدي النتائج ا

ازدادت بصورة كبيرة في ظل التغيرات الهائلة التي شهدها العالم منذ بداية العقد املاض ي والتي تمثلت في تحول العالم إلى ما 

صال الجماهيرّية 
ّ
والتي يشبه الووق املوّحدة في ظل االتجاه نحو العوملة االقتصادّية، إضافة إلى التطّور الهائل في ولائل االت

ت 
ّ

أدت إلى تأثر الجماهير بالولائل اسإعمامية املتنامية واملتطّورة واملتخصّصة )مثل التلفاز، والقنوات الفضائية واملجما

املتخصّصة، واسإنترنت(؛ فقد قادت هذه التغيرات، وما صاحبها من ارتفاع في تكاليف الرلائل اسإعمانّية وتزايد وتضخم حجم 

كفاءة وصولها إلى الزبائن بالشكل املخطط له، أوحتى عدم فاعليتها في بعض األحيان، وقد ظهرت آثار  هذه الرلائل؛ إلى تقليل

 ,Wickham) تلك الصعوبات من خمال التراجع شبه املوتمر في اسإنفاق العالمي على اسإعمان منذ منتصف العقد املاض ي.

Hall,2006) 

صال جديد يتجاوز تلك الصعوبات وقزقد من لقد لاهم ذلك في زقادة اهتمام خبراء املزقج السو
ّ
وققي بالدرالة عن أنموذج ات

صال 
ّ
صاالت السووققّية والذي يعتبر أن ّولائل اسإعمام واالت

ّ
فاعلّية ولائل االتصال، وكان في تطبيق األنموذج املتكامل لمات

ت أواسإذاعة أوالتلفاز... الخ أوولائل 
ّ

صال التقليدّية لواء أكانت الصحف أواملجما
ّ
صال الحديثة كاسإنترنت وشبكات االت

ّ
االت
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صالي 
ّ
الشخص ي...الخ، باسإضافة إلى الّدعاية وولائل تنشيط املبيعات والعماقات العاّمة والبيع املباشر، عبارة عن نظام ات

صالي هوتأثير تراكمي في رلائله وولائله بحيث تزداد احتمالي
ّ
ة حدوثه بصورة كبيرة متكامل العناصر، وبالتالي فإّن التأثير االت

صالية وأكثر من رلالة.
ّ
صالية على أكثر من وليلة إعمانية وات

ّ
 في حالة اعتماد العملّية االت

صالية، وذلك من خمال إرلال رلائل متنالقة عبر جميع عناصر املزقج "  " املزقج السووققي يقوم مفهوم
ّ
بسوهيل العملّية االت

مدير تووقق  200( والتي أجرقت على 1002، ففي درالة لووك )(Ball et al.,2004)نها اآلخر، السووققي ودمجها بحيث يعّزز الواحد م

 أبدى 
ً
مة عمماقة وناجحة تووققيا

ّ
 بأّن املزقج السووققي لوف تصبح في الونوات القادمة من أهم 60في مائة منظ

ً
% منهم توّجها

رة في االلتراتيجية السووققّية، 
ّ
 في موضوع املزقج وبشكل ولكن العناصر املؤث

ّ
ه ال توجد درالات بشكل كاِف

ّ
عام يمكن القول إن

ه 
ّ
السووققي وفي الفنادق بخاّصة؛ ويعود ذلك إلى الحداثة النوبية لهذا املفهوم حيث بدأت الّدرالات في بداية السوعينيات، إال أن

لذلك فإّن الهدف الرئيس إلى هذه الّدرالة بقيت العديد من القضايا في هذا املجال بحاجة إلى الّدرالة والفحص التجرقبي، 

 هواقتراح أنموذج لبيان دور املزقج السووققي في جذب الزبائن إلى قطاع الفنادق.

 مشكلة الّدراسة وعناصرها:

ه يوهم في حل مشكلة هاّمة تظهر لقد ارتأى الباحث  )تأصيل عناصر املزقج السووققي الولعي والخدمي من منظور المامي( 
ّ
لعل

 ل ألاس ي في تطبيق أحكام الشريعة االلمامّية الومحة في معامماتنا السووققّيةبشك

 أهداف الدراسة

 تهدف هذه الّدرالة إلى:

 معرفة )تأصيلعناصر املزقج السووققي الولعي والخدمي من منظور المامي(

 مماتنا السووققّية.تطبيق أحكام الشريعة االلمامّية الومحة في معامعرفة أهمّية التزام رجال السووقق ب -

 أهمّية الّدراسة: 

، وازدادت أهميته النوبية  أهمّيةتظهر 
ً
هذه الّدرالة بشكٍل مواٍز لألهمّية املتزايدة التي يشهدها قطاع السووقق عموما

ي توهم فقد بات قطاع السووقق من القطاعات االقتصادّية الرائدة في العالم، الت، كأحد املكونات الهاّمة لماقتصاد العالمي

بشكل ملحوظ في توليد الناتج املحلي اسإجمالي، وتواعد في زقادة وتيرة النمو اسإقتصادي وجذب االلسثمارات املختلفة املباشرة 

وغير املباشرة، مما يؤثر في توليد فرص العمل املدرة للدخل ناحية أخرى، إضافة إلى تعزقز احتياطي الدولة من العممات 

 زان املدفوعات.األجنبية وتحوين وضع مي

 وهذا كله دفع الباحث لهذه الدرالة.

 حيث تتلخص أهمية الدرالة بما يأتي.

 تقديم إطار عاّم لبيان  )تأصيل عناصر املزقج السووققي الولعي والخدمي من منظور المامي(

 المامي( توفير معلومات علمّية وشرعّية عن دور  )تأصيل عناصر املزقج السووققي الولعي والخدمي من منظور 

 لضمان نجاح املنظمات التجارّقة والتمرارها.

 تكسوب هذه الّدرالة أهمّية خاّصة ألّنها تبحث في  )تأصيل عناصر املزقج السووققي الولعي والخدمي من منظور المامي(

بشكل خاص إال  فبالرغم من توافر درالات لابقة ومراجع علمّية خاضت في مجال السووقق بشكل عام وعناصر املزقج السووققي

ه )وبحوب معرفة الباحث( لم يتوفر اي من الّدرالات التي تناولت هذا املوضوع، وعلى هذا األلاس حاول الباحث درالة هذا 
ّ
أن

 إلى املراجع والّدرالات العلمّية.
ً
 املوضوع موسندا

التي من خمالها ليتّم اسإجابة عن ها و فقد تّم تطوقر مجموعة من الفرضيات واختبار لتحقيق أهداف الّدرالة  :فرضيات الّدراسة

 تواؤالت مشكلة الّدرالة.

HO1الفرضّية الرئيوة األولى: 

 )لعناصر املزقج السووققي الولعي والخدمي(. لم تهتم الشريعة االلمامية الومحة بالتطرق 

 قي الولعي والخدمي(.ال يوجد أهمية  لتطبيق تعاليم الشريعة االلمامية الومحة عند صياغة  )عناصر املزقج السووق

)املنتج، السوعير، )التوزيع، البيئة املادّية، العمليات، مقدمي الخدمة، االتصاالت السووققّية املتكاملة  متغّيرات الّدراسة:

 بعناصرها (

 Advertisingاسإعمان 
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صال الشخص ي
ّ
 Personal contact:االت

 Sales Promotion:تنشيط املبيعات

 Public Relation :العماقات العاّمة

 E-Marketingالسووقق اسإلكتروني:

 :التعرقف اسإجرائي ملصطلحات الّدرالة 
مصادر الفقه اسإلمامي هي : األدلة التي نصبها الشارع دليما على األحكام ، وهذه األدلة بعضها محل إجماع بين العلماء وهي الكتاب 

عا . يضاف إلى تلك املصادر التبعية ومنها : االلتحوان واملصالح املرللة والونة واسإجماع ، والجمهور على اعتبار القياس دليما راب

والعرف وغيرها وقبل أن نسناول هذه املصادر بش يء من التفصيل ينبغي أن نبين أن هذه املصادر كلها في الحقيقة ترجع إلى مصدر 

شافعي رحمه هللا يقول : ) إن األحكام ال تؤخذ إال من فكل مصدر بعد ذلك منبعث منه ويعتمد عليه ، ولذا كان ال  واحد وهو الكتاب .

نص أو حمل على نص ( وال ش يء عنده غير النص والحمل عليه ، وإن كان هو يضيق في معنى الحمل على النص فيقتصر على القياس 

وال املصادر األصلية وهي ، وغيره من األئمة يولعون معنى الحمل على النص فيدمجون فيه كل املصادر التبعية األخرى ولنسناول أ

  الكتاب والونة واسإجماع والقياس ثم نسناول بعد ذلك أهم املصادر والتبعية وهي االلتحوان وااللتصماح والعرف .

  املصادر األصلية

  أوال : الكتاب:

ها في العقائد تفصيما وفي فأما الكتاب وهو القرآن فإنه هو األصل في السشريع اسإلمامي فقد بينت فيه ألس الشريعة وأوضحت معامل

العبادات والحقوق إجماال. وهو في الشريعة اسإلمامية كالدلتور في الشرائع الوضعية لدى األمم، وهو القدوة للنبي صلى هللا عليه 

سإجمالي وال وللم فمن بعده ولذا كان هو املصدر السشريعي األصلي غير أن الكتاب بصفته الدلتورقة إنما يسناول بيان األحكام بالنص ا

يتصدى للجزئيات وتفصيل الكيفيات إال قليما، ألن هذا التفصيل يطول به وقخرجه عن أغراضه القرآنية من البماغة وغيرها فقد ورد 

فيه األمر مثما بالصماة والزكاة مجمما،ولم يفصل فيه كيفية الصماة وال مقاديرها، ولم يفصل فيه كيفية الصماة وال مقاديرها ،بل 

الونة بقول الرلول صلى هللا عليه وللم وفعله . وكذلك أمر القرآن بالوفاء بالعقود ونص على حل البيع وحرمة الربا إجماال  فصلتها

ولكن لم يبين ما هي العقود والعهود الصحيحة املحللة التي يجب الوفاء بها وأما الباطلة أو الفالدة التي ليوت محما للوفاء ، 

ألس هذا التمييز على أن القرآن قد تناول تفصيل جزئيات األحكام في بعض املواضع كما في املوارقث  فتكفلت الونة أيضا ببيان

  وكيفية اللعان بين الزوجين وبعض الحدود العقابية والنواء واملحارم في النكاح ،ونحو ذلك من األحكام التي ال تتغير على مر األيام .

أخرى بالنوبة إلى أحكام املعاممات املدنية والنظم الويالية واالجتماعية فإنه يواعد  ولهذا اسإجمال في نصوص القرآن ميزة هامة

على فهم تلك النصوص املجملة وتطبيقها بصورة مختلفة يحتملها النص فيكون اتواعها قابما ملجاراة املصالح الزمنية وتنزيل حكمه 

بهذا اسإجمال في نصوص الكتاب كانت هذه النصوص محتاجة  على مقتضياتها بما ال يخرج عن ألس الشريعة ومقاصدها وعلى كل

إلى بيان بالونة النبوقة ليمكن تطبيقها في الكيفيات والكميات ولتعرف حدودها في الشمول واالقتصار وتنزل عليها جزئيات الحوادث 

  واألعمال .

عالى : )) وما آتاكم الرلول فخذوه وما نهاكم عنه لذلك جاء في القرآن إحالة عامة على الونة النبوقة في هذه التفصيمات بقوله ت

فانتهوا (( ومن ثم كانت الونة مفتاح الكتاب . وقد اتفق املولمون على أن القرآن مصدر من مصادر السشريع ، وأن أحكامه واجبة 

على األحكام قد تكون قطعية إذا كان االتباع ، وأنه املرجع األول، وال يلجأ أحد إلى غيره إال إذا لم يجد ما يطلبه فيه ، وأن داللته 

 اللفظ الوارد فيه يدل على معنى واحد وال يحتمل غيره وقد تكون ظنية إذا كان لفظه يحتمل الداللة على أكثر من معنى.

 ثانيا : السنة:

املعنى مرادفة للفظ )  أ/ يطلق لفظ الونة على ما جاء منقوال عن الرلول صلى هللا عليه وللم من قول أو فعل أو تقرقر . وهي بهذا

الحديث ( وقد نطلق على معنى الواقع العملي في تطبيقات الشريعة في عصر النبوة أي الحالة التي جرى عليها التعامل اسإلمامي في 

  ذلك العصر األول .

تدارك ما لم يذكر فيه ب/ والونة تلي الكتاب رتبة في مصدرقة السشريع من حيث إن بها بيان مجمله وإيضاح مشكله وتقييد مطلقه و 

. فالونة مصدر تشريعي موتقل مـن جهة ألنها قد يرد فيها من األحكام ما لم يرد في القرآن ، كميراث الجدة ، فقد ثبت أن النبي صلى 

على ولكن الونة من جهة أخرى يلحظ فيها معنى التبعية للقرآن ألنها عماوة  هللا عليه وللم حكم بتورقث جدة املتوفى لدس املال

كونها بيانا وإيضاحا له وال تخرج عن مبادئه وقواعده العامة حتى فيما تقرر من األحكام التي لم يرد ذكرها في القرآن . فمرجع الونة 
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في الحقيقة إلى نصوص القرآن وقواعده العامة والونة بصورة عامة ضرورقة لفهم الكتاب ال يمكن أن يوتغني عنها في فهمه 

  ها ما ال يتوقف عليه فهم الكتاب هذا التوقف .وتطبيقه،وإن كان في

ج/ و ا لونة تنقل نقأل بالرواية ال نقضاء عصر الرلالة ، وانقطاع مشافهة الرلول بوفاته صلى هللا عليه وللم، ال يقبل منها في 

ز مراتب األحاديث النبوقة تشريع األحكام الفقهية إال ما كان صحيح الثبوت بشرائط معينة شديدة . وقد تكلف علماء الونة بتميي

حيث قوموها إلى صحيح وحون ) وهما يقبمان في تشريع األحكام ( وضعيف أو موضوع )وهما غير مقبولين ( . ومن أشهر كتب الونة 

املعتمدة الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مولم والونن األربعة وهي لكل من أبى داود والنوائي والترمذى وابن ماجة .كما يحتل 

  من موطأ مالك وموند أحمد بن حنبل مكانة هامة عند الفقهاء واملحدثين . كل

هـ/ وال خماف في أن الونة مصدر للسشريع كما قدمنا ولكن رتبتها في ذلك تالية لرتبة الكتاب ، بمعنى أن االحتجاج بالكتاب مقدم على 

ه أخذ به وإن لم يجده تحول إلى الونة ليتعرف على الحكم االحتجاج بالونة فإن املجتهد يبحث عن الحكم في الكتاب أوال فإن وجد

فيها دل على هذا الترتيب ما روى عن النبي صلى هللا عليه وللم أنه قال ملعاذ : ) كيف تقض ي إذا عرض لك قضاء ؟ قال أقض ي 

حديث وما روى عن عمر بن الخطاب بكتاب هللا ، قال : فإن لم تجد في كتاب هللا ؟ قال : فبونة رلول هللا صلى هللا عليه وللم ( ال

رض ي هللا عنه أنه كتب إلى القاض ي شرقح : ) أن اقض بما في كتاب هللا فإن لم يكن في كتاب هللا فبونة رلول هللا صلى هللا عليه 

 وللم ( وال يعرف مخالف لهذا .

  ثالثا : اإلجماع:

عين. وال فرق بين أن يكون هؤالء املتفقون من فقهاء صحابة أ / اسإجماع هو اتفاق الفقهاء املجتهدين في عصر على حكم شرعي م

  الرلول عليه الصماة والومام بعد وفاته ،أو من الطبقات التي جاءت بعدهم .

ب/ واسإجماع حجة قوقة في إثبات األحكام الفقهية ومصدر يلي الونة في املرتبة . ودليل اعتباره في هذه املكانة من مصدرقة السشريع 

  يات وأحاديث تدل على أن إجماع الكلمة من أهل العلم والرأي حجة .مجموعة آ

 إلى دليل فيه ،وإن لم ينقل الدليل معه ، إذ ال يعقل أن تجتمع كلمة 
ً
ج/ اسإجماع في ذاته إذا انعقد على حكم ال بد أن يكون موسندا

معرفته إنما يبحثون عن وجوده وصحة نقله ال عن دليله إذ  علماء األمة املوثوق بهم تشهيا بما دليل شرعي . ولذلك إذا أراد املتأخرون

  لو وجب البحث عن دليله لكانت العبرة للدليل ال لإلجماع بينما هو في ذاته حجة .

 رابعا : القياس

لونة واسإجماع من القياس هو إلحاق أمر بآخر في الحكم الشرعي التحاد بينهما في العلة. والقياس يأتى في املرتبة الرابعة بعد الكتاب وا

 من اسإجماع لكثرة ما يرجع إليه من أحكام الفقه ، ألن موائل اسإجماع 
ً
حيث حجيته في إثبات األحكام الفقهية ، ولكنه أعظم أثرا

محصورة ولم يتأت فيها زقادة النصراف علماء املولمين في مختلف األقطار عن مبدأ املشورة العلمية العامة ولتعذر تحققه بمعناه 

كامل فيما بعد العصر األول كما أوضحناه . أما القياس فما يشترط فيه اتفاق كلمة العلماء بل كل مجتهد يقيس بنظره الخاص في ال

  كل حادثة ال نص عليها في الكتاب أو الونة وال إجماع عليها .

ناهية فما لبيل إلى إعطاء الحوادث وال يخفى أن نصوص الكتاب والونة محدودة متناهية ، والحوادث الواقعة واملتوقعة غير مت

واملعاممات الجديدة منازلها وأحكامها في فقه الشريعة إال عن طرقق االجتهاد بالرأي الذي رأله القياس . فالقياس أغزر املصادر 

على علل الفقهية في إثبات األحكام الفرعية للحوادث وقد كان من أللوب النصوص املعهودة في الكتاب والونة أن تنص غالبا 

  األحكام الواردة فيها ، والغايات الشرعية العامة املقصودة منها ليمكن تطبيق أمثالها وأشباهها عليها في كل زمن.

ونصوص الكتاب معظمها كلي عام وإجمالي كما رأينا فانفتح بذلك طرقق قياس غير املنصوص على ما هو منصوص ، وإعطاؤه حكمه 

  ا .عند اتحاد العلة أو الوبب فيهم

ووقائع القياس في فقه الشريعة اسإلمامية ال يمكن حصرها فإن منها يتكون الجانب األعظم من الفقه وال يزال القياس يعمل بالتمرار 

في كل حادثة جديدة في نوعها ال نص عليها . ومن أمثلة ذلك أنه ورد في الشريعة نصوص كثيرة في أحكام البيع أكثر مما ورد بشأن 

الفقهاء كثيرا من أحكام اسإجارة على أحكام البيع ألنها في معناه إذ هي في الحقيقة بيع املنافع . وكذلك ورد في الشريعة  اسإجارة فقاس

اسإلمامية نصوص وأحكام بشأن وص ي اليسيم عينت وضعه الحقوقي وموئوليته وصماحيته ، فقاس الفقهاء على أحكام الوص ي 

  بين الوظيفتين كما قالوا كثيرا من أحكام الوقف نفوه على أحكام الوصية .وأحكام متولي الوقوف للشبه املوتحكم 

 املصادر التبعية
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هناك موسندات أخرى شرعية سإثبات األحكام الفقهية غير املصادر األربعة األلالية املتقدمة وقد دلت نصوص الكتاب والونة على 

ادر إن هي في الحقيقة تبعية متفرعة عن تلك املصادر األربعة األلالية اعتبارها موسندا صحيحا سإثبات األحكام . غير أن تلك املص

  فلذا لم يعدها معظم العلماء زائدة عليها بل اعتبرت راجعة إليها . وأهم تلك املصادر الفرعية التبعية مصدران :

  أوال : االستصالح:

ل مصلحة لم يرد في الشرع نص على اعتبارها ولم يرد فيه االلتصماح هو بناء األحكام الفقهية على مقتض ى املصالح املرللة وهي ك

نص على إلغائها. فهي إنما تدخل في عموم املصالح التي تتجلى في اجتماب املنافع واجتناب املضار تلك املصالح التي جاءت الشريعة 

تنظيم لائر نواحي الحياة ولم يحدد اسإلمامية لتحقيقها بوجه عام ، ودلت نصوصها وأصولها على لزوم مراعاتها والنظر إليها في 

الشارع لها أفرادا وال أنواعا،ولذا لميت ) مرلله ( أي مطلقة غير محدودة فإذا كانت املصلحة قد جاء بها نص خاص بعينها ككتابة 

ح املرللة ويعتبر القرآن صيانة له من الضياع ، وكتعليم القراءة والكتابة ، فعندئذ تكون من املصالح املنصوص عليها ال من املصال

 بالنص ال بقاعدة االلتصماح .وإذا قام الدليل على إلغاء مصلحة معينة كااللسومام للعدو مثما ، فقد يظهر أن فيه 
ً
حكمها ثابتا

مصلحة حفظ النفس من القتل ، ولكن هذه املصلحة لم يعتبرها الشارع ، بل ألغاها ملصلحة ارجح منها وهي حفظ كرامة األمة وعزتها 

  بالتالي فهي تعتبر مصلحة ملغاة ال مصلحة مرللة. وعموما يمكن أن نقول إن العوامل التي تدعو الفقيه إلى االلتصماح هي:، و 

  / جلب املصالح : وهي األمور التي يحتاج إليها املجتمع سإقامة حياة الناس على أقوم ألاس2

 عات لواء كان ضررها ماديا أو خلقيا ./ درء املفالد : وهي األمور التي تضر بالناس أفرادا أو جما1

 ( لد الذرائع : أي منع الطرق التي تؤدي إلى إهمال أوامر الشريعة أو االحتيال عليها أو تؤدى إلى الوقوع في محاذير شرعية ولو عن غير 1

  قصد.

عوامل األربعة يدعو إلى للوك طرقق ( تغير الزمان : أي اختماف أحوال الناس وأوضاع العامة عما كانت عليه . فكل واحد من هذا ال4

االلتصماح بالتحداث األحكام املنالبة املحققة لغايات الشرع ومقاصده في إقامة الحياة االجتماعية على أصلح منهاج .ومن أمثلة 

أرزاقهم ومدة من إنشاء الديوان لضبط عطاء الجند و  –الخليفة الثاني رض ي هللا عنه  -العمل بااللتصماح ما أحدثه عمر بن الخطاب

خدمتهم ، ثم عمت الدواوقن في مصالح أخرى . ومن هذا القبيل أيضا في عصرنا الحاضر تنظيم الوير في الطرق الداخلية والخارجية 

  بأنظمة خاصة بعد حدوث الويارات ، منعا للدهس واالصطدام وصيانة ألرواح الناس .

: العـرف :
ً
  ثانيا

املوتحون الذي تتلقاه العقول الوليمة بالقبول ومنه قوله تعالى : )) خذ العفو وأمر بالعرف  العرف هو : الش يء املعروف املألوف

 بين الناس في املكان 
ً
وأعرض عن الجاهلين (( وقفهم من هذا التعرقف أنه ال يتحقق وجود العرف في أمر من األمور إال إذا كان مطردا

ان يرعونه وقجرون على وفقه كتعارف الناس اليوم مثما في بماد الشام على أن الجاري فيه أو غالبا بحيث يكون معظم أهل هذا املك

املهر الذي يومى للمرأة في عقد النكاح يكون ثلثاه معجما وثلثه مؤجما إلى ما بعد الوفاة أو الطماق، فيجب أن يتحقق في تكوقن العرف 

  الغلبة على األقل وإال كان تصرفا فرديا ال عرفا .اعتقاد مشترك بين الجمهور وهذا ال يكون إال في حالة االطراد أو 

وإذا كان العرف والعادات إلى اليوم تعد في نظر الحقوقيين مصدرا من أهم املصادر للقوانين الوضعية ذاتها ، فيوتمد منه واضعوها 

ذي ال يجليه العرف في بعض الحاالت، كثيرا من األحكام املتعارفة ، وقبرزونها في صورة نصوص قانونية يزال بها الغموض واسإبهام ال

 من التصرفات والحقوق املتعارفة بين العرب قبل اسإلمام وهذبت كثيرا ونهت عن 
ً
فإن الشريعة اسإلمامية كذلك جاءت فأقرت كثيرا

تماعية على كثير من تلك التصرفات ، كما أتت بأحكام جديدة التوعبت بها تنظيم الحقوق وااللتزامات بين الناس في حياتهم االج

ألاس وفاء الحاجة واملصلحة والتوجيه إلى أفضل الحلول والنظم ألن الشرائع اسإلهية إنما تبغي بأحكامها املدنية تنظيم مصالح 

 لغايتها وممائما أللوها وألاليبها.
ً
  البشر وحقوقهم فتقر من عرف الناس ما تراه محققا

في بناء األحكام الشرعية بأثر قد روى عن عبد هللا بن موعود وهو من كبار فقهاء ومعظم العلماء يوتدلون على مكانة العرف الفقهية 

صحابة الرلول صلى هللا عليه وللم أنه قال : )ما رآه املولمون حونا فهو عند هللا حون ( واالجتهادات الفقهية في اسإلمام متفقة 

كبير وزن -وخاصة منهم رجال املذهب الحنفي –. وقد أقام الفقهاء على اعتبار العرف وإن كان بينها ش يء من التفاوت في حدوده ومداه 

  للعرف في ثبوت الحقوق وانتهائها بين الناس في نواحي شتى من املعاممات وضروب التصرفات .

 عظيما والعا نثبت األحكام الحقوقية بين الناس على مقتضاه في كل ما ال يص
ً
 ومصدرا

ً
ادم نصا واعتبروا العرف والعادة أصما هاما

اسإلزامية وااللتزامات التفصيلية بين الناس حيث ال دليل لواه بل  -تشريعيا خاصا يمنعه فالعرف دليل شرعي كاف في ثبوت األحكام

إنه يترك به القياس إذا عارضه ألن القياس املخالف في نسيجته للعرف الجاري يؤدى إلى حرج فيكون ترك الحكم القياس ي والعمل 
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و من قبيل االلتحوان املقدم على القياس . أما إذا عارض العرف نصا تشريعيا آمرا بخماف األمر املتعارف عليه بمقتض ى العرف ه

كتعارف الناس في بعض األوقات على تناول بعض املحرمات كالخمور وأكل الربا فعرفهم مردود عليهم ألن اعتباره إهمال لنصوص 

  قاطعة ، واتباع للهوى وإبطال للشرائع .

 Integrated Marketing Communications (IMC)تصاالت التسويقّية املتكاملة:اال

هومن مفاهيم تخطيط التواصل السووققي الذي يدرك وققـّر القيمة املضافــة التي ينطوي عليها الــتخدام عملّية التخطيط الشامل 

صال، بحيث يع
ّ
مل هذا النهج على جمع وتضافر مثل هذه النظم فيما بينها لتقييم األدوار االلتراتيجية لسشكيلة مختلفة من نظم االت

صال املرجوة القائمة على الوضوح والتمالك والثبات وبأكبر قدر ممكن، بهدف تحقيق
ّ
 :بحيث تعطينا القدر األعظم من نتائج االت

 (.أفضل التخدام ممكن للموارد باملزقج السووققي للوصول إلى الهدف) الكفاءة – 2

 (.تعظيم النتائج املتحققة من عملّية املزقج السووققي) الفاعلّية –1

بة على عملّية املزقج السووققي بأقل ما يمكن) االقتصادّية –1
ّ
 (.جعل التكاليف املترت

 (.5-2( وبالتخدام مقياس ليكرت الخماس ي )41(، )14(، )15( )21(، )5وتّم قياس التكامل في املزقج السووققي بعبارات االلسبان، )

 :Advertisingعمان اسإ 

فاسإعمان هوشكل من أشكال ، هواتصال غير شخص ي لتقديم األفكار أوالولع أوالخدمات بوالطة جهة معلومة مقابل اجر مدفوع

جاهات الولوكية إلى الزبائن
ّ
صال اسإقناعي واسإعمامي والتذكيري وله دور هاّم في تغيير امليل واالت

ّ
يعتبر من أغلب عناصر املزقج ، و االت

 من قبل كل املؤلوات لواء أكانت صناعية أم تجارقة أم خدماتيةا
ً
 .لتروقجي التعماال

صال الشخص ي
ّ
 Personal contact: االت

صال بين رجل البيع والزبون النهائي وجها لوجه من أجل التعرقف بالولعة أوالخدمة، ويعتبر من أكثر طرق 
ّ
هوعبارة عن ات

ليته في مرونة الرلالة التروقجية، حيث يوتطيع رجل البيع ّصياغة رلالة تروقجية املزقج السووققي فعالّيه، وتتمثل فاع

تتماءم مع كل زبون على حده، وقمكنه الحصول على املعلومات املرتدة، أوردة فعل الزبون وتزداد أهميته في الخدمات التي 

 تحتاج إلي جهد تعرقفي إضافي.

 Sales Promotion: تنشيط املبيعات

ط املبيعات بأّنها حافز مباشر قصير األجل يشجع الولوك الشرائي، فهوالنشاط أوالوليلة التي توتخدم كحافز مباشر تعّرف تنشي

ه لشراء الخدمة والتي يمكن توجيهها إلى كل من الزبائن والولطاء والبائعين
ّ
كافة الولائل واألنشطة التي توتخدمها املنشأة ، أي أن

ياتهم من خدماتها، ويوتخدم تنشيط املبيعات كقوة دافعة لزقادة املبيعات، وزقادة إقبال الزبائن على لسشجيع عممائها على زقادة مشتر 

مة
ّ
يتضمن الجهود التروقجية التي تهدف إلي إثارة اهتمام ودافعية الزبون للشراء، فهي أداة تعمل الفنادق ، كما شراء خدمات املنظ

ير، وذلك من خمال تحرقك الزبائن الجدد على طلب الخدمة وتبّين الخدمات الجديدة من خمالها على زقادة مبيعاتها في األجل القص

 .التي تقّدمها الفنادق، وتعتمد في ذلك على الليالي املجانّية، الهدايا وغيرها من الطرق 

 Public Relations: العماقات العاّمة

مة وجمهورها من خمال هذا التعرقف تتضح هي الجهود اسإدارقة املرلومة واملوتمرة التي تهدف إلي إقامة وتدع
ّ
يم التبادل بين املنظ

األهمّية البالغة للعماقات العاّمة على موتوى الفنادق، ودليل أهميتها يتضح من خمال مماحظة الهياكل التنظيمّية لكثير من املؤلوات 

 إدارة السووقق. حيث تخصص إدارة خاّصة بذلك تعرف بالم إدارة العماقات العاّمة، لتنفرد بذلك عن

 E-Marketingالسووقق اسإلكتروني: 

صاالت اسإلكترونّية التي تؤّدى من قبل البائع للتأثير في قرارات املشتري الشرائية والتي توسند على األجهزة 
ّ
هو كافة أنشطة االت

أوأكثر لتحقيق هذا الهدف مثل البريد  اسإلكترونّية بحيث يوتطيع البائع قياس موتوى االلتجابة املتحققة موتخدما والطة إلكترونّية

صال املباشر مع زبائن معينين وزبائن محتملين وحثهم على االلتجابة املباشرة، حيث 
ّ
االلكتروني والهاتف والفاكس... الخ، وذلك لمات

 من حياتنا اليومية لكونها مصدرا من املصادر الهاّمة للحصول 
ً
 مهما

ً
املعلومة منافوة في  على أصبحت شبكة اسإنترنت اآلن تحتل حيزا

ت واسإذاعات املرئية واملوموعة، فإلى جانب اعتبار هذه الشبكة  ذلك الولائط التقليدّية في نشر الخبر أواملعلومة مثل الجرائد
ّ

واملجما

 
ً
وقق؛ أصبح باسإمكان للمعرفة، ومع تطّور الولائل التقنية املواعدة في ذلك، وتطّور الطرق املختلفة الداعمة لعملّية السو مصدرا مهما

 إنشاء مواحة جديدة يمكن السثمارها في السووقق للخدمات بشكل عام والسووققّية منها بشكل خاص.

 :حدود الّدراسة
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 :املوضوعية والزمانّية واملكانّية للدرالة الحالية على اآلتي الحدودتقتصر 

 كل العالم الحدود املكانّية: –أ 

 لجمع البيانات المازمة. م 1024-1-10م ولغاية 1024-2-10هذه الّدرالة في الفترة من  قد أجرقتل الحدود الزمانية: –ب 

لتحقيق أهداف هذه  اقتصرت الّدرالة على عّينة قصديه من علماء لشريعة وألاتذة الجامعات السووققيين البشرّقة: الحدود – ج

 الّدرالة.

 عناصر املزقج السووققي الولعي والخدمي من منظور المامي(تتمثل في االطار النظري )لتأصيل  الحدود العلمّية: –ج 

 من املحّددات، أهمها؛  :.محّددات الّدرالة
ً
شح الدرالات العربّية واألجنبّية ذات العماقة واجهت هذه الّدرالة أثناء إعدادها عددا

 باملوضوع في املكتبات.

 والّدراسات الّسابقة ذات الصلة اإلطار النظري للدراسة

 طار النظري : اسإ 

 من وجهة نظر إلمامية: السووقق

من املنظور اسإلمامي نشاط مؤلس ي يهدف إلى تحقيق التنمية اسإجتماعية ۆاسإقتصادية الكفؤة من خمال اسإلهام في  السووقق إن

صول لدرجة تمام الكفاية تحقيق التوافق مابين جودة املنتج وكفاءته دون هدر للموارد اسإقتصادية إشباعآ لحاجات الفرد املتمثلة في الو 

والرفاه وتحقيقآ لحاجات املجتمع وصوآل لتحقيق اسإكتفاء الذاتي لألمة، وفقآ ملبادئ األولوقة واسإعتدال ۆ الولطية ۆ املواواة في 

 املنتجات املتفقة ومقاصد الشريعة.

، في ظل مجموعة القيم ۆ اآلخماق السووقق وثۆ اعتمادآ على التخطيط املنهجي والعلمي املرتكز على درالات الجدوى اسإقتصادية وبح

 (2اسإلمامية الحاكمة للمنتج واملوتهلك.)

  ية _درالة تحليلة مقارنةالسووقق ( * التوجهات االلتراتيجية لإللسثماراسإلمامي وأثره على تخطيط الويالات2)

 السوعير

 مفهوم الوعر في اسإلمام:

هد رلول هللا صلى هللا عليه وللم فقال الناس: يا رلول هللا غما الوعر فوعر لنا، _عن أنس رض ي هللا عنه قال: غما الوعر على ع

فقال رلول هللا صلى هللا عليه وللم: إن هللا هواملوعر القابض البالط الرازق، وإني ألرجوأن ألقى هللا وليس أحد منكم يطلبني في دم 

 (2وعيس ى الترمذي: حديث حون صحيح. )وال مال. رواه الخموه إال النوائي وصححه ابن حبان وقال أب

 ( الترمذي_محمد بن عيس ى_لنن الترمذي_كتاب البيوع2)

 (1ولذا قوم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم السوعير إلى:)

 ( املصري_رفيق يونس_ أصول اسإقتصاد اسإلمامي.1)

  توعير أموال: -أ

  مه.إن جمهور الفقهاء لم يجيزوا السوعير عمآل بظاهر الحديث وعمو 

بعض فقهاء املعتزله واملالكية والشافعية والحنابلة )ابن تيمية وابن القيم( اجازوا السوعير مع مماحظة ان األصل عندهم ايضآ هوعدم 

 السوعير.

 ة.ولعل اول من تكلم في السوعير هوالقاض ي عبدالجبار املعتزلي، فقد اجاز السوعير وبين انه ال وجه سإنكاره إذا كان فيه نفع ومصلح

ۆ اجاز القاض ي عبدالجبار السوعير إذا تواطأ الناس على السوعير، لنفع لهم مالم يؤد إلى مضرة عظيمة، وبين أن األصل أن املالك مولط 

  على ملكه فله أن يبيعه بوعر مخصوص وأن يتمتع من بيعه مالم يؤد إلى ضرر عام.

  عادل، اوكان فيه ضرر بالناس وال ليما جمهور الناس من الفقراء. وذكر أن السوعير يكون غير مشروع إذا كان الوعر املحدد غير 

  غير ان ابن تيمية كان اوضح من تكلم في السوعير ۆ طور الكمام فيه وأجازه في حاالت محددة:

 حالة األزمات واملجاعات ۆ األضطرار إلى طعام الغير.•

 حالة اسإحتكار.•

 حالة الحصر)حصر الواحد اوالقلة(•

 واطؤ بين البائعين اوبين املشترين.حالة الت•

 توعير أعمال: -ب
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حيث بين ابن القيم أن العمال إذا اشتركوا فيما بينهم يقصد إغماء األجرة )في صورة نقابات اوشركات اواحتكار اوتواطؤ( فالسوعير 

 )تحديد األجور( هنا عدل جائز، بل واجب.

اء فلولي األمر هنا ان يلزمهم بأجرة مثلهم، فأجرة املثل هنا من باب تحديد األجر، ۆ إذا احتاج الناس إلى صناعة طائفة كالفماحة والبن

 ن أل

 الصانع ال يتقاض ى أجرآ تعاقديآ بل أجر امثاله في الووق.

 الضوابط الشرعية للسوعير:

ِذيَن آ -2
َّ
َها ال يُّ

َ
ن مبدأ التراض ي: فالبيع والشراء يكون طبقآ ملبدأ التراض ي، لقوله تعالى:} َيا أ

َ
 أ

َّ
َباِطِل ِإال

ْ
ْم ِبال

ُ
ْم َبْيَنك

ُ
ك

َ
ْمَوال

َ
 أ

ْ
وا

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت

َ
 ال

ْ
َمُنوا

( 
ً
ْم َرِحيما

ُ
اَن ِبك

َ
َه ك

ّ
ْم ِإنَّ الل

ُ
نُفَوك

َ
 أ

ْ
وا

ُ
ْقُتل

َ
 ت

َ
ْم َوال

ُ
نك َراٍض ّمِ

َ
 َعن ت

ً
وَن ِتَجاَرة

ُ
ك

َ
ا17ت

َ
 َوك

ً
ارا

َ
ْصِليِه ن

ُ
 ن

َ
َوْوف

َ
 ف

ً
ما

ْ
ل
ُ
 َوظ

ً
ِلَك ُعْدَوانا

َ
َن ( َوَمن َيْفَعْل ذ

( 
ً
ِه َيِويرا

ّ
ى الل

َ
ِلَك َعل

َ
 ( { لورة النواء10ذ

وفي هذآ جاء قول الشوكاني من أن رعاية مصلحة املشترين يرخص الثمن ليوت أولى من مصلحة البائع بتوفير الثمن، وإذا تعادل 

لآلية الكرقمة، إال ان هذآ ال يعني األمران وجب تمكين الفرققين من اسإجتهاد ألنفوهم ۆ إلزام صاحب الولعة أن يبيع بما اليرض ي مناف 

 الرضا املطلق بل املقّيد بالربح املعقول العادل الذي تنتهي إليه السشارة الخبرة.

 (1نوبة الربح: ) 1

 ( العبادي، أحمد_ فقه املعاممات ۆ صيغ التموقل واسإلسثمار في املصارف اسإلمامية. 1)

 وذلك بأن تكون:

 يويرة.• 

 اري.تتماش ى مع العرف الج• 

 ۆ تتآلءم مع درجة املخاطرة.• 

 ۆ تواعد على دورآن رأس املال.• 

( بشأن تحديد أرباح التجار اللذي اتخذ في مجلس مجمع الفقه اسإلمامي الدولي املنعقد في 5/0) 46وفيمآ يلي قرار رقم: 

  فقد قرر مايلي: 2407جمادى األولى  2-6الخامس بالكوقت من  مؤتمردورة

ي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحرارآ في بيعهم وشرآئهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم في إطار األصل الذ أوآل:

 األحكام الشرعيه واسإلمامية ۆ ضوابطهآ.

والولع،  ليس هناك تحديد لنوبه معينة للربح يتقيد بهآ التاجر في معامماته، بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر  ثانيآ:

 مع مراعاة ماتقض ي به اآلداب الشرعية من الرفق والقناعة والوماحة والتيوير.

 ثالثآ:

تضافرت نصوص الشريعة اسإلمامية على وجوب لمامة التعامل من ألباب الحرام وممابواته كالغش والخديعة والتدليس واسإلتغمال 

 امة والخاصة.ۆ تزقيف حقيقة الربح واسإحتكار الذي يعود بالضرر على الع

اليتدخل ولي األمر بالسوعير إال حيث يجد خلآل واضحآ في الووق واآللعار، ناشئآ من عوامل مصطنعه، فإن لولي األمر حينئذ  رابعآ:

 التدخل بالولائل العادلة املمكنة التي تقض ي على تلك العوامل ۆ ألباب الخلل والغماء والغبن الفاحش.

 إذا ال يجوز للتاجر أن يبيع للعته بأرخص مما يبيع أهل الووق، من التجارالبعد عن اسإضرار بأهل الووق 

 رغبة في اسإضرار بهم، وإحداث الكواد لتجارتهم،

وجد عمر بن الخطاب حاطب بن أبي بلتعة يبيع الزبيب باملدينة، فقال: كيف تبيع يا حاطب؟، »وما روي عن عمروبن شعيب قال: 

 وإال فما تبع في فقال: ُمّدين، فقال له عمر: تبت
ً
اعون بأبوابنا وأفنيسنا والواقنا، وتقطعون في رقابنا، ثم تبيعون كيف شئتم، بع صاعا

  مصنف عبدالرزاق(،«)لوقنا، وإال فويرورا في األرض واجلبوا ثم بيعوا كيف شئتم 

يه لائرهم لبيع للعهم به في وقول عمر رض ي هللا عنه ذلك لحاطب يدل على حرمة مخالفة بعض البائعين للوعر الذي تواضع عل

الووق، ولهذا طلب عمر من حاطب االلتزام بنظام الووق في البيع، حتى ال يضر بمن يبيعون نفس الولعة، أوقجلب للعته ثم يبيعها 

 في أي موضع آخر غير الووق، وفي هذا حماية للبائعين حتى من زممائهم الذين يبيعون نفس الولعة في الووق.

 عــادل:السوــعيــر ال

أجمع الفقهاء املجيزون للسوعير على وجوب أن يكون هذا السوعير بما وكس وال شطط، عادآل غير مجحف بواحد من الفرققين، 
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فالرخص مضر بالباعة والغما مضر باملشترين والطرقق إلى السوعير أن يجمع اسإمام وجوه اهل الووق ويوسشير أهل الخبرة ويوعر لهم 

 241( املصري _ أصول اسإقتصاد اسإلمامي ص 4()4ال يضر بهمآ.)لعرآ يرض ي الطرفين و 

ى: التوزيع: قال تعالى: ) وآخرون يضربون في األرض يبتغون من فضل  هللا ( لورة املزمل _ ذكر  هللا الضاربين في اآلرض للتجارة قال تعال

  ي الفلك بأمره ( لورة الروم) ولتجر  ) وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون( لورة فاطر

لبل التجارة الداخليه والخارجية باملواصمات البحرقة التي التزال اعظم ولائل النقل للتجارة العامليةهيأ هللا فرصة التبادل التجاري 

التجارة وصفق في على نطاق عالمي ۆ والع في كل عام وهومولم الحج.األنصار في الغالب كانوأهل زرع ونخيل, واملهاجرون كانوا أهل 

األلواق عبد الرحمن بن عوف "رض ي  هللا عنه" كان مهاجر وعرض عليه أخوه في  هللا لعد بن الربيع األنصاري "رض ي  هللا عنه" ان 

لك يشاطره ماله ودارقه وقختار احدى زوجتيه فيطلقها له "فيلقى هذا اسإيثار النبيل بعفاف نبيل آخر " وققول لوعد:بارك  هللا لك في ما

  وأهلك، ال حاجة لي في ذلك، هل من لوق فيه تجارة؟

فغدا إليه عبدالرحمن بإقط ) جبن ( ولمن وباع واشترى, ثم تابع الغدوإلى الووق حتى صار من أكبر  قال لعد: نعم لوق بني قينقاع.

اسإقتصادي فـ أقام لوقآ الآلمية  أثرقاء املولمين ومات عن ثروة ضخمة.في شأن التجارة انه اعتنى عليه الصماة والومام بالجانب

 صرفآ, كما كانت لوق بني قينقاع من قبل." فإذا قضيت الصماة فانسشروا في األرض"لورة الجمعة

 التروقج: عدم الحلف كذبا لتروقج الولعة أواقتطاع مال الغير بغير وجه حق.

 فقد روي عن أبي ذر رض ي هللا عنه عنه أن النبي

 ثماثة ال يكلمهم هللا يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم ولهم عذاب أليم،: » )صلى هللا عليه وللم( قال

)صحيح ابن « فقلت: من هم يا رلول هللا فقد خابوا وخوروا، قال: املوبل إزاره، واملنان عطاءه واملنفق للعته بالحلف الكاذب 

ع للعته، كما نهى الشارع عن الحلف الكاذب ألخذ مال الغير بغير ماجه(، ومعنى املنفق للعته بالحلف الكاذب: أي من يحلف كاذبا لبي

  حق،

من حلف على يمين، وهوفيها فاجر، ليقتطع بها مال » وروي عن ابن موعود رض ي هللا عنه أن رلول هللا )صلى هللا عليه وللم( قال: 

 صحيح البخاري(.«)امرئ مولم، لقي هللا وهوعليه غضبان 

وبيان ما في املبيع واجب وخاصة فيما يتعلق بالعيوب التي تؤثر في االنتفاع به، والتي تخل بمقصود املشتري من  البيان وعدم الكتمان -1

املولم أخواملولم، وال يحل » شرائه، إذ روي عن عقبة بن عامر رض ي هللا عنه قال: لمعت رلول هللا )صلى هللا عليه وللم( يقول: 

اشتريت ناقة من دار واثلة بن »)صحيح ابن ماجه(،وعن أبي لباع رض ي هللا عنه قال: « بّينه له  ملولم باع من أخيه بيعا فيه عيب إال 

األلقع، فلما خرجت بها أدركني يجر إزاره فقال: اشتريت؟، قلت: نعم، قال: أبّين لك ما فيها، قلت: وما فيها؟ قال: إنها لومينة ظاهرة 

قلت: أردت بها الحج، قال: فارتجعها، فقال صاحبها ما أردت إلى هذا أصلحك هللا،  الصحة، قال: أردت بها لفرا أوأردت بها لحما؟،

تفود علي، قال: إني لمعت رلول هللا )صلى هللا عليه وللم( يقول: ال يحل ألحد يبيع شيئا إال بين ما فيه، وال يحل ملن علم ذلك إال 

لى املوتهلك افضل من اجتذاب موتهلكين جدد وهذا من اعجاز املحافظة ع عجاز العلمي انالصحيح الترغيب(.ومن حلقات ا«)بينه

يات معاتبة الرلول الكرقم وعند ربطها مع الالقران في قصة "عبس وتولى" عندما اعرض الرلول عن ابن ام مكتوم فأنزل هللا هذه ا

وعلى كل ضامر يأتين من كل فّج عميق,  يات.قال تعالى: )وأذن في الناس بالحج يأتوك رجاآل الالنظرقات الحديثة ُوجد انها تتطابق مع ا

 ليشهدوا منافع لهم وقذكروا الم  هللا ()لورة الحج(

رفض التعامل بالولع والخدمات غير الحمال: مثل املشروبات الكحوليه اواملوكرات، واملواد الضارة  2 املنتج: الضوابط الشرعية للمنتج:

 بالصحة والخدمات التي تشمل القمار والربا .

 ما جاء في بيع النجالة وآلة املعصية وما ال نفع فيهباب  

 أخرجاه.« علينا، فقال: حرمت التجارة في الخمر -صلى هللا عليه وللم  -خرج النبي »عن عائشة قالت:  - 1517

 و"املوطأ".رواه مولم « إن الذي حرم شربها حرم بيعها»قال في الخمر:  -صلى هللا عليه وللم  -وعن ابن عباس أن النبي  - 1510

« إن هللا حرم الخمر وثمنها، وحرم امليتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه»قال:  -صلى هللا عليه وللم  -وعن أبي هرقرة أن رلول هللا  - 1512

 رواه أبوداود.

لخمر وامليتة والخنزير إن هللا ورلوله حرم بيع ا»يقول عام الفتح وهوبمكة:  -صلى هللا عليه وللم  -وعن جابر أنه لمع النبي  - 1511

واألصنام، فقيل: يا رلول هللا! أرأيت شحوم امليتة! فإنه يطلى بها الوفن، وقدهن بها الجلود، ويوتصبح بها الناس، فقال: ال، هوحرام، 

رواه « فأكلوا ثمنهعند ذلك: قاتل هللا اليهود إن هللا ملا حرم عليهم شحومهما جملوه فباعوه  -صلى هللا عليه وللم  -ثم قال رلول هللا 
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 الجماعة.

لعن هللا اليهود حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، فإن هللا إذا »قال:  -صلى هللا عليه وللم  -وعن ابن عباس أن النبي  - 1511

 رواه أحمد وأبوداود ورجال إلناده ثقات.« حرم على قوم أكل ش يء حرم ثمنه

حرم ثمن الدم،  -صلى هللا عليه وللم  -حجاًما فأمر فكورت محاجمه، وقال: إن رلول هللا أنه اشترى »وعن أبي جحيفة:  - 1514

رواه البخاري وقال املناوي: ووهم صاحب « وثمن الكلب، وكوب البغي، ولعن الواشمة واملوتوشمة، وآكل الربا ومؤكله، ولعن املصورقن

 "املنتقى" فعزاه ملولم.

« عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن -صلى هللا عليه وللم  -نهى رلول هللا »روقال: وعن أبي موعود عقبة بن عم - 1515

 رواه الجماعة.

« عن ثمن الكلب، وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فامأل كفه تراًبا -صلى هللا عليه وللم  -نهى رلول هللا »وعن ابن عباس قال:  - 1516

 رواه أحمد وأبوداود ورجاله ثقات.

رواه أحمد ومولم وأبوداود، وللنوائي من حديثه « نهى عن ثمن الكلب والونور  -صلى هللا عليه وللم  -أن النبي »وعن جابر  - 1512

وقال النوائي: منكر، وقال في "فتح الباري": رجاله ثقات، « عن ثمن الكلب إال كلب الصيد -صلى هللا عليه وللم  -نهى رلول هللا »قال: 

ته انتهى. وقال الترمذي: ال يصح إلناده، وفي "التلخيص": رجاله ثقات، وتعقبه املناوي بأن في إلناد الحديث من ال لكن طعن في صح

 «.نهى عن ثمن الكلب إال الكلب املعلم»يحتج به، وأخرج حديث جابر أحمد بلفظ: 

وقال الترمذي: حديث « لب إال كلب الصيدنهى عن ثمن الك»وقد روي من حديث أبي هرقرة عند الترمذي بوند ضعيف بلفظ:  - 1510

 ال يصح.

رواه الترمذي، وقال: حديث غرقب، وفي رواية أبي داود: « عن أكل الهر وثمنه -صلى هللا عليه وللم  -نهى النبي »وعن جابر قال:  - 1517

الصنعاني أحد رواته، وقال ابن وأخرجه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح، ورده الذهبي وقال: إن عمر بن زقد « نهى عن ثمن الهر»

 حبان: تفرد باملناكير.

فقال:  -صلى هللا عليه وللم  -أن فأرة وقعت في لمن فماتت، فوأل النبي » -صلى هللا عليه وللم  -وعن ميمونة زوج النبي  - 1540

 «.في لمن جامد»رواه البخاري وزاد أحمد والنوائي: « ألقوها وما حولها وكلوه

إذا وقعت الفأرة في الومن، فإن كان جامًدا فألقوها وما حولها، : »-صلى هللا عليه وللم  -هرقرة قال: قال رلول هللا  وعن أبي - 1542

 رواه أحمد وأبوداود، وحكم عليه البخاري بالوهم، والصواب عن ابن عباس عن ميمونة.« وإن كان مائًعا فما تقربوه

 «.وكلوه وإن كان ذائًبا فما تقربوه»ديث أبي هرقرة أيًضا بلفظ: وقد أخرجه ابن حبان في "صحيحه" من ح - 1541

 أي أذابوه.« جملوه»قوله: 

 [ باب النهي عن بيع فضل املاء20/6.]

رواه الخموة إال ابن ماجه وصححه الترمذي، « : نهى عن بيع فضل املاء-صلى هللا عليه وللم  -أن النبي »عن إياس بن عبد:  - 1541

 على شرط الشيخين.وقال القشيري: هو 

 رواه مولم والنوائي.« عن بيع فضل املاء -صلى هللا عليه وللم  -نهى رلول هللا »وعن جابر بن عبد هللا قال:  - 1544

 أخرجه مولم والبخاري.« ال يباع فضل املاء ليباع به الكأل: »-صلى هللا عليه وللم  -وعن أبي هرقرة قال: قال رلول هللا  - 1545

 الفاحش والجهالة واسإحتكار. ضمنة الغرر 

  اتوام املنتح بفضائل األخماق: 1

إن للوكيات املنتج املولم ونشاطاته تنضبط باسإخماق اسإلمامية، فتحكم جميع تصرفاته ومعامماته مع اآلخرقن، فـ تحل األمانة مكان 

 الاس نجاح املشاريع اسإنتاجية وتطورها.الخيانة والصدق مكان الكذب، فاملنتج حون الخلق يكوب محبة اآلخرقن وثقتهم وهذآ 

 التزام األولوقة في اختيار املنتجات: 1

 تتم عملية اسإنتاج في اسإلمام وفق ضوابط تنظيمية مرتبة حوب ترتيب املصالح التي تنظمها الشريعة اسإلمامية.

املجتمع واحواله، فيبدأ اوآل بإنتاج الولع يجب ان تكون عملية اختيار املنتجات ۆ الخدمات مراعية لتحقيق مقاصد الشريعة وظروف 

 والخدمات الضرورقة ثم يتجه لتأمين الولع ۆ الخدمات الحاجيه ومن ثم التحوينية.

 أن تكون املنتجات معبرة عن حاجات حقيقية ألفراد املجتمع: 4

 عناصر اسإنتاج واسإعتدال في اسإلتهماك.بهذا الضابط يختفي اسإنتاج الترفي والتفاخري، فيكون اسإعتدال وعدم التبذير في التخدام 
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  ال ضرر وال ضرار: 5

 (1اي ان تبتعد املنتجات عن إلحاق الضرر بكل عممائها اومنافويهآ، قال عليـه الصماة والوآلم:) الضرر والضرار( )

 ( القزوقني، محمد بن يزقد)ابن ماجه( لنن ابن ماجه_ الطبعة األولى_دار املعارف_كتاب األحكام.1)

 ال تعالى "فلينظر ايها ازكي طعاما "قال الشيخ فضل الطعام الزكي قيل الحمال وقيل الطيب الطعم وهذا تاصيل لطيب املنتج.ق

 وكذا قال تعالى " يا ايها الرلل كلوا من الطيبات " 

 حديث ان هللا كتب االحوان علي كل ش ي يمثل قاعدة عامة الختيار احون منتج وتقديم اجود للعة.

قوله صلي عليه وللم "ال تنجاشوا "يمثل توجيها للبايع والنجش اصله الصيد وهي طرققة ايهام الزبون ان الولعة مطلوبة عن  كما ان

ليأتي على الناس زمان عضوض يعض املولر »عن علي قال:  - 1566طرقق تمثل عدة اشخاص دور الراغب بشراءللعة لرفع ثمنها. 

ْم{ ]البقرة:على ما في يده ولم يؤمر بذلك، قال 
ُ
َفْضَل َبْيَنك

ْ
َوُوا ال

ْ
ن
َ
صلى هللا  -[ وقبايع املضطر، وقد نهى رلول هللا 112هللا عز وجل: }َوال ت

 رواه أحمد وأبوداود، قال الخطابي: وفي إلناده رجل مجهول.« عن بيع املضطر، وعن بيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك -عليه وللم 

 

َوُوا ليأتي »عن علي قال:  - 1566
ْ
ن
َ
على الناس زمان عضوض يعض املولر على ما في يده ولم يؤمر بذلك، قال هللا عز وجل: }َوال ت

ْم{ ]البقرة:
ُ
َفْضَل َبْيَنك

ْ
عن بيع املضطر، وعن بيع الغرر وبيع الثمرة  -صلى هللا عليه وللم  -[ وقبايع املضطر، وقد نهى رلول هللا 112ال

 ، قال الخطابي: وفي إلناده رجل مجهول.رواه أحمد وأبوداود« قبل أن تدرك

العاملين:فالوماحة في البيع والشراء هدي نبوي تربوي فيه خير كثير، تربى عليه صحابة رلول هللا صلى هللا عليه وللم ومن اقتفى 

 في انسشار اسإلمام، ولمامة املجتمع اسإلمامي من أمراض النفس الداخلية
ً
 عظيما

ً
 .أثرهم، فلعبت التجارة دورا

 وقد رتب النبي صلى  هللا عليه وللم بنفوه أوضاعها وظل يرعاها بتعاليمه ۆ توجيهاته فما غش ) من غشنا فليس منا (

  وال تطفيف ) وقل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يوتوفون ( وال احتكار

 وال تناجش ) ال تناجشوا ( 

 والربا )أحل  هللا البيع وحرم الربا (

 إذا اقتض ى ''رحملسو هيلع هللا ىلص قال 
ً
 إذا اشترى لمحا

ً
 إذا باع لمحا

ً
 لمحا

ً
 م هللا عبدا

 [ باب ما جاء في صدق التاجر وأمانته والنهي عن الكذب والحلف والغش والبخس في الكيل وامليزان20/1]

الصديقين والشهداء التاجر األمين الصدوق مع النبيين و »قال:  -صلى هللا عليه وللم  -عن أبي لعيد الخدري أن رلول هللا  - 1476

 رواه الترمذي وقال: حديث حون.« والصالحين

 «.التاجر األمين الصدوق املولم مع الشهداء يوم القيامة»ورواه ابن ماجه عن ابن عمر ولفظه:  - 1472

: يا معشر التجار إلى املصلى فرأى الناس يسبايعون، فقال -صلى هللا عليه وللم  -خرجت مع النبي »وعن رفاعة بن رافع قال:  - 1470

رواه الترمذي وقال: « فالتجابوا ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاًرا إال من اتقى هللا وبر وصدق

 حديث حون صحيح، وابن ماجه في "لننه"، والحاكم وقال: صحيح اسإلناد.

إن التجار هم الفجار، قالوا: يا رلول هللا! »يقول:  -صلى هللا عليه وللم  - وعن عبد الرحمن بن شبل قال: لمعت رلول هللا - 1477

رواه أحمد بإلناد جيد والحاكم واللفظ له، وقال: « أليس قد أحل هللا البيع، قال: بلى ولكنهم يحلفون فيؤتمنون وقحدثون فيكذبون 

 صحيح اسإلناد.

ثماثة ال ينظر هللا إليهم يوم القيامة وال يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال: »قال:  -صلى هللا عليه وللم  -وعن أبي ذر عن النبي  - 1500

رواه مولم « فقرأها ثماث مرات، فقلت: خابوا وخوروا من هم يا رلول هللا؟ قال: املوبل، واملنان، واملنفق للعته بالحلف الكاذب

 «.نان عطاه، واملنفق للعته بالحلف الكاذباملوبل إزاره، وامل»وأبوداود والترمذي والنوائي وابن ماجة وقال: 

يخرج إلينا وكنا تجاًرا، وكان يقول: يا معشر التجار إياكم  -صلى هللا عليه وللم  -كان رلول هللا »وعن واثلة بن األلقع قال:  - 1502

 رواه الطبراني في "الكبير" بإلناد ال بأس به.« والكذب

رواه البخاري ومولم « الحلف منفقة للولعة ممحقة للكوب»يقول:  -صلى هللا عليه وللم  -وعن أبي هرقرة قال: لمعت النبي  - 1501

 «.ممحقة للبركة»وأبوداود وقال: 

إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه »يقول:  -صلى هللا عليه وللم  -وملولم والنوائي وابن ماجه من حديث قتادة: أنه لمع النبي  - 1501

 «.ينفق ثم يمحق
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 رواه مولم.« من حمل علينا الوماح فليس منا، ومن غشنا فليس منا»قال:  -صلى هللا عليه وللم  -وعن أبي هرقرة أن النبي  - 1504

رواه الطبراني في « من غشنا فليس منا، واملكر والخداع في النار: »-صلى هللا عليه وللم  -وعن ابن موعود قال: قال النبي  - 1505

 لناد جيد وابن حبان في "صحيحه"."الكبير" و"الصغير" بإ

، فقال: ما هذا يا  -صلى هللا عليه وللم  -أن النبي »وعن أبي هرقرة  - 1506
ً

مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بلما

رواه مولم « ناصاحب الطعام؟ قال: أصابته الوماء يا رلول هللا، قال: أفما جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، من غشنا فليس م

 وابن ماجه والترمذي.

، فأنزل هللا عز وجل }َوْقٌل  -صلى هللا عليه وللم  -ملا قدم النبي »وعن ابن عباس قال:  - 1502
ً

املدينة كانوا من أخبث الناس كيما

ِفيَن{ ]املطففين: ّفِ
َ
ُمط

ْ
 رواه ابن ماجه وابن حبان في "صحيحه".« [ فأحونوا الكيل بعد ذلك2ِلل

إنكم قد وليتم أمًرا فيه هلكت األمم »ألصحاب الكيل والوزن:  -صلى هللا عليه وللم  -عن ابن عباس قال: قال رلول هللا و  - 1500

رواه الترمذي والحاكم وقال: صحيح اسإلناد، وتعقبه املنذري بأن في إلناده حوين ين قيس متروك، وصحح الترمذي « الوالفة قبلكم

 وقفه على ابن عباس.

رواه ابن ماجه « ولم ينقصوا املكيال وامليزان إال أخذوا بالونين، وشدة املؤمنة، وجور الولطان عليهم»ي حديث ابن عمر: وف - 1507

 والبزار والبيهقي.

 وللحاكم نحوه من حديث برقدة، وقال: صحيح على شرط مولم. - 1520

 [ باب ما جاء في السواهل والسوامح واسإقالة في البيع20/1.]

 لمًحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتض ى»قال:  -صلى هللا عليه وللم  -جابر أن رلول هللا  عن - 1522
ً

رواه البخاري « رحم هللا رجما

 إذا اشترى : »-صلى هللا عليه وللم  -والترمذي وقال: حون صحيح، قال: قال رلول هللا 
ً

 إذا باع لهما
ً

غفر هللا لرجل كان قبلكم لهما

 إذا اقتض ى
ً

 «.لهما

رواه الترمذي « إن هللا يحب لمح البيع لمح الشراء لمح القضاء»قال:  -صلى هللا عليه وللم  -وعن أبي هرقرة أن رلول هللا  - 1521

 وقال: غرقب، وقال الحاكم: صحيح اسإلناد.

، فقال»وعن حذيفة وأبوموعود وعقبة بن عامر، قال حذيفة:  - 1521
ً

له: ماذا عملت في الدنيا؟  أتى هللا بعبد من عبادة آتاه هللا ماال

 فكنت أبايع الناس، وكان من خلقي الجواز فكنت أتيور على املولر وانظر املعور
ً

ا، قال: يا رب آتيتني ماال
ً
، قال: وال يكتمون هللا حديث

صلى هللا  -هللا فقال هللا عز وجل: أنا أحق منك تجاوًزا عن عبدي، فقال عقبة بن عامر الجنهي وأبوموعود: هكذا لمعناه من رلول 

ا على حذيفة ومرفوًعا عن عقبة وأبوموعود، وقد أخرجه البخاري ومولم مرفوًعا عن حذيفة في جملة « -عليه وللم 
ً
رواه مولم موقوف

 كان ممن قبلكم أتاه امللك يقبض روحه، فقال: هل عملت من »يقول:  -صلى هللا عليه وللم  -حديث آخر فقال: لمعت النبي 
ً

إن رجما

قال: ما أعلم، قيل له انظر قال: ما أعلم شيًئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا، فأنظر املولر وأتجاوز عن املعور، فأدخله هللا  خير؟

 «.الجنة

حبان  رواه أبوداود والنوائي وابن« من أقال مولًما بيعته أقال هللا عثرته»قال:  -صلى هللا عليه وللم  -وعن أبي هرقرة أن النبي  - 1524

 ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما، وصححه ابن حزم.« يوم القيامة»في "صحيحه" وزاد: 

رواه الطبراني في « من أقال أخاه بيًعا، أقال هللا عثرته يوم القيامة: »-صلى هللا عليه وللم  -وعن أبي شرقح قال: قال رلول هللا  - 1525

 "األولط" ورواته ثقات.

 اء في السواهل والسوامح واسإقالة في البيع[ باب ما ج20/1.]

 لمًحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتض ى»قال:  -صلى هللا عليه وللم  -عن جابر أن رلول هللا  - 1522
ً

رواه البخاري « رحم هللا رجما

 إذا اشترى غفر هللا لرجل كان قبلكم : »-صلى هللا عليه وللم  -والترمذي وقال: حون صحيح، قال: قال رلول هللا 
ً

 إذا باع لهما
ً

لهما

 إذا اقتض ى
ً

 «.لهما

رواه الترمذي « إن هللا يحب لمح البيع لمح الشراء لمح القضاء»قال:  -صلى هللا عليه وللم  -وعن أبي هرقرة أن رلول هللا  - 1521

 وقال: غرقب، وقال الحاكم: صحيح اسإلناد.

، فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ »يفة: وعن حذيفة وأبوموعود وعقبة بن عامر، قال حذ - 1521
ً

أتى هللا بعبد من عبادة آتاه هللا ماال

 فكنت أبايع الناس، وكان من خلقي الجواز فكنت أتيور على املولر وانظر املعور
ً

ا، قال: يا رب آتيتني ماال
ً
، قال: وال يكتمون هللا حديث

صلى هللا  -قبة بن عامر الجنهي وأبوموعود: هكذا لمعناه من رلول هللا فقال هللا عز وجل: أنا أحق منك تجاوًزا عن عبدي، فقال ع
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ا على حذيفة ومرفوًعا عن عقبة وأبوموعود، وقد أخرجه البخاري ومولم مرفوًعا عن حذيفة في جملة « -عليه وللم 
ً
رواه مولم موقوف

 كان ممن»يقول:  -صلى هللا عليه وللم  -حديث آخر فقال: لمعت النبي 
ً

قبلكم أتاه امللك يقبض روحه، فقال: هل عملت من  إن رجما

 خير؟ قال: ما أعلم، قيل له انظر قال: ما أعلم شيًئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا، فأنظر املولر وأتجاوز عن املعور، فأدخله هللا

 «.الجنة

رواه أبوداود والنوائي وابن حبان « بيعته أقال هللا عثرته من أقال مولًما»قال:  -صلى هللا عليه وللم  -وعن أبي هرقرة أن النبي  - 1524

 ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما، وصححه ابن حزم.« يوم القيامة»في "صحيحه" وزاد: 

الطبراني في رواه « من أقال أخاه بيًعا، أقال هللا عثرته يوم القيامة: »-صلى هللا عليه وللم  -وعن أبي شرقح قال: قال رلول هللا  - 1525

 "األولط" ورواته ثقات.

وأحوب أن هذا النوع من التربية مفقود في واقعنا املعاصر، حيث صار أمرا اعتياديا أن يتطور شراء للعة بويطة إلى خماف، يقدر ثمن 

 معالجته أضعاف ثمن الولعة نفوها، والوبب غياب الوماحة بين البائع واملشتري.

 بممارلته أمامهم لواء كنا بائعين وبالتالي فإننا بحاجة إلى اال
ً
، ثم تربية األبناء على هذا الهدي النبوي عمليا

ً
قتداء بهذا الهدي أوال

 أومشترين.

وقد قص القرآن علينا نبأ قوم جاروا في معامماتهم، وانحرفوا عن القوط في الكيل والوزن، وبخووا الناس أشياءهم، فأرلل هللا إليهم 

 عدل واسإصماح كما يردهم إلى التوحيد.رلوال يردهم إلى صراط ال

أولئك هم قوم شعيب الذين صاح فيهم داعيا ومنذرا: )أوفوا الكيل وال تكونوا من املخورقن، وزنوا بالقوطاس املوتقيم، وال تبخووا 

 201-202الناس أشياءهم وال تعثوا في األرض مفودين( الشعراء:

 حاجة الناس إليها يجب على العاملين عدم احتكار الولع التي تشتد

  فقد نهى رلول هللا )صلى هللا عليه وللم( عن احتكار ما تشتد حاجة الناس إليه، وتوقعهم ندرته في حرج وضيق، 

 ومن األحاديث التي ورد النهي فيها عن االحتكار:

ال يحتكر إال خاطئ » يقول: ما روي عن معمر بن عبدهللا بن فضالة رض ي هللا عنه قال: لمعت رلول هللا )صلى هللا عليه وللم( 

 صحيح مولم(،«)

« من احتكر على املولمين طعامهم ضربه هللا بالجذام واسإفماس » ۆ روي عن عمر رض ي هللا عنه أن النبي )صلى هللا عليه وللم( قال: 

من احتكر طعاما أربعين : »)الترغيب والترهيب(، وروي عن عبدهللا بن عمر رض ي هللا عنهما أن رلول هللا )صلى هللا عليه وللم( قال

الترغيب «)ليلة، فقد برئ من هللا وبرئ هللا منه، وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعا، فقد برئت منهم ذمة هللا تبارك وتعالى

  والترهيب(،

كية حرمة احتكار كل ما وجمهور الفقهاء على أن ما يحرم احتكاره هوأقوات اآلدميين والدواب، بينما يرى فرقق من الفقهاء منهم املال

يحتاجه الناس وإن لم يكن من قبيل األقوات، فيدخل على هذا احتكار مواد البناء واألدوقة والثياب والولع االلتهماكية ونحوها من كل 

 ما يحتاجه الناس وقترتب على احتكاره ضيق لهم وعنت واضرار بهم.

 إذا باع، روى البخاري وابن ماجة عن جابر بن عبد هللا رض ي هللا 
ً
 لمحا

ً
عنهما أن رلول هللا صلى هللا عليه وللم قال: )رحم هللا عبدا

 إذا اقتض ى(. 
ً
 إذا اشترى، لمحا

ً
 لمحا

 .تبخووا الناس اشيائهم "ال وقال تعالي "و

 البيئة ملادّية:

القوقم املحافظة على البيئة، وهذه  البيئة في اسإلمام أمر اسإلمام الناس بكل خير، ونهى عن كّل شّر ومن األشياء التي أمر بها الدين

  املحافظة في مصلحة الفرد واملجتمع. وهذه ليوت دعوة اسإلمام فقط بل جميع األديان الوماوقة.

حر والذي يتدبر اآليات القرآنية من قوله تعالى: "واألنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون" إلى قوله تعالى: "وهوالذي سخر الب

حتى  5ا منه لحًما طرًقا وتوتخرجوا منه حلية تلبوونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون( من اآلية لتأكلو 

من لورة النحل، يدرك تماًما أن الكون مسخر بأمر هللا لإلنوان فيجب عليه أن يحافظ على نظافته ونظامه الدقيق البديع  24اآلية 

  الذي خلقه هللا عليه.

القاعدة الشرعية التي وضع ألالها رلول هللا صلى هللا عليه وللم أنه )ال ضرر وال ضرار(. كما جعل صلى هللا عليه وللم تنظيف و 

 الشوارع من القاذورات والقمامة وعوادم ولائل النقل الضارة وإماطة األذى عنها مما يحصل به الثواب
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ران الكرقم والونة النبوقة. واسإلمام بطبيعته دين شامل وكامل لذا أرس ى األلس إهتمام االلمام بالبيئة تجلى بصورة واضحة في الق

والقواعد واملباديء التى تضبط وتقنن عماقة اسإنوان ببيئته لتحقيق التوازن بين متطلبات االنوان من مأكل ومشرب ووقود وموكن 

انيه من تدهور والتنزاف ولوء التخدام أصبحت من ومتطلبات البيئة في نفس الوقت.ومما يجدر ذكره أن قضية البيئة وما تع

عد القضايا امللحة فى عاملنا املعاصر بعد ظهور بوادر مشكمات بيئية الطاقة للبشرقة بها. وعاملنا العربي واللمامي مع االلف بعيد كل الب

وهناك وهي في الغالب دعائية إالمارحم  عن الوعي والحس البيئي ويغلب عليه عدم االهتمام إال فيما ندر فنومع عن ندوة اومؤتمرهنا

 ربي.

 . تعاليم اسإلمام وضوابط فى التعامل مع البيئة:قال هللا تعالى:

 ( 42) ظهر الفواد فى البر والبحر بما كوبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ( ) الروم: 

 فهل نتعظ ونرجع عن إفواد البيئة ؟

ق الوعي البيئي اسإلمامي وإبراز الحضور اسإلمامي في تفوير ما هية البيئة ووظيفتها، والتأكيد على التوجيهات ومن ثم تكمن أهمية خل

والتعاليم اسإلمامية الرشيدة من لوء التغمال البيئة واسإخمال بتوازنها من مشكمات عديدة باتت تهدد ـ بحق البشرقة وتعرقل مويرة 

 لبحانه وتعالى.حركة الحياة على غير ما أمر هللا 

يعرج فالبيئة كلها بأرضها ولمائها ومائها وهوائها وجمادها ونباتها وحيواناتها، ما يلج فى األرض وما يخرج منها، وما ينزل من الوماء وما 

 لإلنوان يعتصر منافعة من بين ثناياها، فهي خلقت له ومن أجله.
ً
 مذلما

ً
يقول عز من فيها، كل ذلك قد خلقه الحق تبارك وتعالى مسخرا

 قائل:

 (. 25) هوالذي جعل لكم األرض ذلوال فامشوا فى مناكبها وكلومن رزقه وإليه النشور ( ) امللك: 

 عام: 2400ونوتعرض هنا مجموعة من االحاديث النبوقة في التربية البيئية التى حثنا عليها االلمام من قبل 

ما من مولم يغرس غرًلا، أوقزرع زرعا، فيأكل منه طير أوإنوان “يه وللم: روى الشيخان عن أنس قال: قال رلول هللا صلى هللا عل -

 ”.أوبهيمة، إال كان له به صدقة

وروي أن رجما مر بأبي الدرداء رض ي هللا عنه، وهويغرس جوزة )شجرة جوز( فقال: أتغرس هذه وأنت شيخ كبير، وهي ال تثمر إال في كذا  -

 أن يكون لي أجرها، وقأكل منها غيري؟! وكذا عاما؟ فقال: أبوالدرداء: ما عليَّ 

إن قامت الواعة، وفي يد ” روى اسإمام أحمد في مونده والبخاري في )األدب املفرد( عن أنس أن النبي صلى هللا عليه وللم قال  -

 ”.أحدكم فويلة، فإن التطاع أال تقوم حتى يغرلها، فليغرلها

رقق حقه قالوا: وما حق الطرقق يا رلول هللا؟ قال غض البصر، ورد الومام، وإماطة )إذ أبيتم إال الجلوس في الطرقق فأعطوا الط -

 األذى عن الطرقق(.

وكذلك نهانا النبي صلى هللا عليه وللم عن البول في املاء الراكد فقال صلى هللا عليه وللم: ))ال يبولنَّ أحدكم في املاء الدائم ثم  -

 بين أفراِد األمِة، وكذلك نهانا عن البول في ظل شجرة مثمرة، والبول في قارعة يتوضأ منه((. ألن هذا العمل ينشُر األ 
َ
مراَض الخبيثة

، ومن باب أولى حرم علينا إلقاء النجالات والقاذورات في الشارع أوفي 
ً
 كبيرا

ً
الطرقق، ولعن من يفعل ذلك، ألنه يضر بالناس ضررا

 األماكن القرقبة من املواكن.

صلى هللا عليه وللم: )اسإيمان بضع ولبعون أوبضع ولتون شعبة فأفضلها قول ال إله إال هللا وأدناها إماطة األذى يقول النبي محمد  -

عُبه وفضيلة الحياء(، حديث رقم )
ُ

 (.15عن الطرقق(( ) رواه مولم في: كتاب ]اسإيمان[، باب )اسإيمان ش

لبيئة، لذلك وضع اسإلمام قواعد تمنع أي هدر في أي مورد، قال تعالى: اسإلراف والتبذير في املوارد يزقد في تضخم مشكلة تدهور ا -

{)لورة الفرقان: ] اآلية: 
ً
[.(. وقال: }وال تورفوا إنه ال يحب  62}والذين إذا أنفقوا لم يورفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما

[.(. وقال النبي صلى هللا  12ان الشياطين{)لورة اسإلراء: ] اآلية: [.(، وقال: }إن املبذرقن كانوا إخو  242املورفين{)لورة األنعام: ] اآلية: 

عليه وللم لوعٍد وهوقتوضأ: ))ما هذا الورف يا لعد؟((، فقال أفي الوضوء لرف؟ قال صلى هللا عليه وللم: ))نعم، وإن كنت على 

 )كنز العمال ج
ً
قال:  -رض ي هللا عنه-، فعن أبي لعيد الخدري 7/112نهر جار(() رواه الحاكم في الكنى، وابن عواكر، عن الزهري مرلما

صلى هللا عليه وعلى آله وللم ": إياكم والجلوس بالطرقات، قالوا: يا رلول هللا ما لنا بد من مجالونا نتحدث فيها، -قال رلول هللا 

لومام، واألمر باملعروف، والنهي عن قال: فأما إذا أبيتم فأعطوا الطرقق حقه، قالوا: وما حقه؟، قال: غض البصر، وكف األذى، ورد ا

  " متفق عليه. وإماطة األذى كلمة جامعة لكل ما فيه إيذاء الناس ممن يوتعملون الشوارع والطرقات.\املنكر.

والرلول صلى هللا عليه وللم حث على حماية البيئة ومكوناتها، وليس أدل على ذلك من وصاياه التي أوص ى بها جيشه في غزوة مؤتة 
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، وال تقلعن شجًرا، ال تهدموا بيوًتا\أهب للرحيل: وهوقت
ً
". هذا في \"ال تقتلوا امرأة، وال صغيًرا رضيًعا، وال كبيًرا فانًيا، وال تحرقوا نخما

الحرب ومن باب أولى في الولم، وتزخر الونة النبوقة بالدعوات املتكررة للحفاظ على البيئة ؛ ومن ثم الحد من أثر الظواهر الطبيعية 

"ما من مولم يغرس غرًلا إال كان له \ل: االنجراف والتصحر والجفاف؛ وفي هذا اسإطار يقول الرلول الكرقم صلى هللا عليه وللم مث

" )صحيح مولم(. وقال اتقوا املماعن الثماث قال وما املماعن يا رلول هللا قال ) أن يقعد أحدكم في ظل يوتظل فيه أوفي طرقق \صدقة

واه أصحاب الونن (. وعن أبي هرقرة رض ي هللا تعالى عنه قال: قال صلى هللا عليه وللم: اتقوا اللعانين، قالوا وما أوفي نقع ماء ( ) ر 

 (.167اللعانين يارلول هللا ؟فقال:الذي يتخلى في طرقق الناس أوظلهم.رواه مولم في صحيحه ) 

م
َّ
ِرقٌم ُيِحبُّ  وروى الترمذي عن لعٍد رض ي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه ولل

َ
 ك

َ
ة

َ
اف

َ
ظ  ُيِحبُّ النَّ

ٌ
ِظيف

َ
َب ن ّيِ

َّ
ٌب ُيِحبُّ الط ّيِ

َ
َه ط

َّ
قال: ))ِإنَّ الل

َيُهوِد((.
ْ
ُهوا ِبال بَّ

َ
ش

َ
ْم َوال ت

ُ
ِنَيَتك

ْ
ف
َ
ُفوا أ ِ

ّ
َنظ

َ
ُجوَد ف

ْ
َرَم َجَواٌد ُيِحبُّ ال

َ
ك

ْ
 ال

رات فاملحافظة على البيئة موؤولية الجميع ألن الضرر ال فأين نحن مما نراه اليوم في شوارعنا وأمام بيوتنا من القمامات والقاذو 

 يوسثنى أحدا واألذى يتأثر به الجميع.

ْولِم وآَداُبه، األلتاذ الدكتور حوام الدين بن موس ى عفانه
ُ
  ،كلية الدعوة وأصول الدين ،ألتاذ الفقه واألصول  فقُه التاجِر امل

 جامعة القدس

 [ باب ما جاء في الشبهات20/4.]

إن الحمال بين »يقول: وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذنه:  -صلى هللا عليه وللم  -عن النعمان بن بشير قال: لمعت رلول هللا  - 1526

والحرام بين، وبينهما مشتبهات ال يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات التبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، 

ول الحمى يوشك أن يقع فيه، أال وإن لكل ملك حمى، أال وإن حمى هللا تعالى محارمه، أال وإن في الجود مضغة إذا كالراعي يرعى ح

 -صلى هللا عليه وللم  -متفق عليه، ولهم في رواية أن النبي « صلحت صلح الجود كله، وإذا فودت فود الجود كله، أال وهي القلب

ما أمور مشتبهة فمن ترك ما يشسبه عليه من اسإثم كان ملا السبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك الحمال بين والحرام بين، وبينه»قال: 

 «.فيه من اسإثم أوشك أن يواقع ما السبان، واملعاص ي حمى هللا من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه

يكون من املتقين، حتى يدع ما ال بأس به حذًرا ملا  ال يبلغ العبد أن»قال:  -صلى هللا عليه وللم  -وعن عطية الوعدي أن النبي  - 1522

 رواه الترمذي وقال: حديث حون، وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح اسإلناد.« به البأس

 متفق عليه.« ليصيب التمرة، فيقول: لوال أني أخش ى أنها من الصدقة ألكلتها -صلى هللا عليه وللم  -كان النبي »وعن أنس قال:  - 1520

إذا دخل أحدكم على أخيه املولم فأطعمه طعاًما فليأكل من : »-صلى هللا عليه وللم  -وعن أبي هرقرة قال: قال رلول هللا  - 1527

رواه أحمد والطبراني في "األولط" وفي إلناده مولم بن « طعامه وال يوأل عنه، وإن لقاه شراًبا فليشرب من شرابه وال يوأل عنه

 قد وثق، قال في "مجمع الزوائد": وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.خالد الزنجي ضعفه الجمهور و 

 ذكره البخاري في "صحيحه".« إذا دخلت على مولم ال يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه»وعن أنس بن مالك قال:  - 1510

ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع  البر حون الخلق، واسإثم»قال:  -صلى هللا عليه وللم  -وعن النواس بن لمعان عن النبي  - 1512

 رواه مولم.« عليه الناس

وأنا أرقد أال أدع شيًئا من البر واسإثم إال لألت عنه، فقال لي:  -صلى هللا عليه وللم  -أتيت النبي »وعن وابصة بن معبد قال:  - 1511

أل عنه؟ قلت: يا رلول هللا! أخبرني قال: جئت أدن يا وابصة فدنوت منه حتى موت ركبتي ركبته، فقال: يا وابصة أخبرك بما جئت تو

توأل عن البر واسإثم، قلت: نعم، فجمع أصابعه الثماث فجعل ينكت بها في صدري، وققول: يا وابصة التفت قلبك البر ما اطمأنت إليه 

 أحمد بإلناد حون.رواه « النفس واطمأن إليه القلب، واسإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك

صلى  -فزعمت أنها أرضعتهما، فذكر ذلك للنبي  -صلى هللا عليه وللم  -أن امرأة لوداء جاءت إلى النبي »وعن عقبة بن الحارث  - 1511

 خاري.رواه الب« ، قال: كيف وقد قيل؟! وكانت تحت أبي إهاب التيمي-صلى هللا عليه وللم  -فأعرض عنه وتبوم النبي  -هللا عليه وللم 

قلت: يا رلول هللا! أخبرني ما يحل لي وما يحرم علي؟ قال: البر ما لكنت إليه النفس، واطمأن »وعن أبي ثعلبة الخشني قال:  - 1514

 رواه أحمد، قال املنذري: بإلناد جيد.« إليه القلب، واسإثم ما لم توكن إليه النفس، ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك املفتون 

رواه أحمد والترمذي « دع ما يرقبك إلى ماال يرقبك -صلى هللا عليه وللم  -حفظت من النبي »الحون بن علي قال:  وعن - 1515

 والنوائي وابن حبان في "صحيحه"، وقال الترمذي: حون صحيح، وقال الحاكم: صحيح اسإلناد ولم يخرجاه، وصححه ابن حبان.

 «.الذي يقف عند الشبهة»قال: « فمن الورع»ن األلقع وزاد فيه، قبل ورواه الطبراني بنحوه من حديث واثلة ب - 1516

ما اسإثم؟ قال: إذا حاك في نفوك ش يء فدعه، قال: فما  -صلى هللا عليه وللم  -لأل الرجل النبي »وعن أبي أمامة قال:  - 1512
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 رواه أحمد بإلناد صحيح.« اسإيمان؟ قال إذا لاءتك ليئتك، ولرتك حونتك، فأنت مؤمن

كان ألبي بكر الصديق غمام يخرج له الخراج، وكان أبوبكر يأكل من خراجه فجاء يوًما يمش ي بش يء، فأكل »وعن عائشة قالت:  - 1510

منه أبوبكر، فقال له الغمام: أتدري ما هذا؟ فقال أبوبكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت سإنوان في الجاهلية، وما أحون الكهانة إال أني 

 رواه البخاري.« أعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه، فأدخل أبوبكر يده فقاء كل ش يء في بطنهخدعته، فلقيني ف

 .أبواب ما يجوز بيعه وما ال يجوز 

 [ باب النهي عن ثمن عوب الفحل20/2.]

 وداود.رواه أحمد والبخاري والنوائي وأب« عن ثمن عوب الفحل -صلى هللا عليه وللم  -نهى النبي »عن ابن عمر قال:  - 1546

 رواه مولم والنوائي.« نهى عن بيع ضراب الجمل -صلى هللا عليه وللم  -أن النبي »وعن جابر:  - 1542

 من كماب لأل النبي »وعن أنس  - 1540
ً

عن عوب الفحل فنهاه، فقال: يا رلول هللا! إنا نطرق الفحل  -صلى هللا عليه وللم  -أن رجما

 مذي، وقال: هذا حديث حون غرقب.رواه التر « فنكرم فرخص له في الكرامة

 ماء الفحل والفحل الذكر من كل حيوان. بفتح العين ولين لاكنة بعدها موحدة هو« عوب الفحل»قوله: 

 [ باب النهي عن بيع أم الولد والوال والقينات والغنائم20/0.]

« تورث، يوتمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة نهى عن بيع أمهات األوالد، فقال: ال تباع وال توهب وال »عن ابن عمر قال:  - 1547

 رواه مالك والبيهقي وقال: رفعه بعض الرواة فوهم، وقال الدارقطني: الصحيح وقفه على عمر.

جه رواه النوائي وابن ما« حي ال نرى بذلك بأًلا -صلى هللا عليه وللم  -كنا نبيع لرارقنا أمهات األوالد والنبي »وعن جابر قال:  - 1550

والدارقطني، وصححه ابن حبان، وليأتي إن شاء هللا بقية األحاديث في هذا الباب في كتاب العتق في باب ما جاء في أم الولد، وهذا 

 القدر يكفي في املحتاج إليه هنا.

 رواه الجماعة.« نهى عن بيع الوال وعن هبته -صلى هللا عليه وللم  -أن رلول هللا »وعن ابن عمر:  - 1552

رواه الحاكم من طرقق الشافعي عن « الوال لحمة كلحمة النوب، ال يباع وال يوهب»قال:  -صلى هللا عليه وللم  -وعنه أن النبي  - 1551

محمد بن الحون عن أبي يولف وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البيهقي، وقال: أوجهه كلها ضعيفة، وقال صاحب "البدر املنير": إال 

بي، فإن إلناد كل رجاله ثقات لم يعثر عليه البيهقي، وال أحد من مصنفي األحكام، أخرجه ابن جرقر الطبري في حديث عبد هللا بن أ

 "التهذيب" وغيره.

ال تبيعوا القينات املغنيات وال تشتروهن وال تعلموهن، وال خير في »قال:  -صلى هللا عليه وللم  -وعن أبي أمامة أن رلول هللا  - 1551

َحِديِث{ ]لقمان:تجارة فيهن و 
ْ
ْهوال

َ
ِري ل

َ
ت
ْ

اِس َمْن َيش  رواه الترمذي وقال: غرقب.[« 6ثمنهن حرام، وفي مثل هذا نزلت: }َوِمَن النَّ

 رواه الترمذي، وقال: حون غرقب.« عن شراء الغنائم حتى تقوم -صلى هللا عليه وللم  -نهى النبي »وعن أبي لعيد قال:  - 1554

رواه أحمد وأبوداود وفي إلناده رجل « عن بيع الغنائم حق تقوم -صلى هللا عليه وللم  -نهى النبي »وعن أبي هرقرة قال:  - 1555

 مجهول، وله شاهد ليأتي في الباب الذي بعد هذا.

 [ باب النهي عن بيع الغرر 20/7.]

 رواه الجماعة إال البخاري.« نهى عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر  -صلى هللا عليه وللم  -أن النبي »عن أبي هرقرة:  - 1556

رواه أحمد واختلف في رفعه « ال تشتروا الومك في املاء، فإنه غرر »قال:  -صلى هللا عليه وللم  -وعن ابن موعود أن النبي  - 1552

 ووقفه، ورجح الدارقطني وأحمد وقفه.

عن »رواه أحمد ومولم والترمذي، وفي رواية: « بلةعن بيع حبل الح -صلى هللا عليه وللم  -نهى رلول هللا »وعن ابن عمر قال:  - 1550

كان أهل الجاهلية يبتاعون »رواه أبوداود وفي لفظ: «. بيع حبل الحبلة وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل الذي نتجت

« عن ذلك -صلى هللا عليه وللم  -اهم لحوم الجزر إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل الذي نتجت، فنه

 «عن ذلك -صلى هللا عليه وللم  -كانوا يبتاعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهاهم »متفق عليه، وفي لفظ البخاري: 

عن شراء ما في بطون األنعام حتى تضع، وعن بيع  -صلى هللا عليه وللم  -نهى النبي »وعن شهر بن حوشب عن أبي لعيد قال:  - 1557

ما في ضروعها إال بكيل وعن شراء العبد وهوآبق، وعن شراء املغانم حتى تقوم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة 

 رواه أحمد وابن ماجه والبزار والدارقطني وضعف في "بلوغ املرام" إلناده، وأخرج الترمذي منه شراء املغانم وحّونه.« الغائص

 رواه النوائي.« عن بيع املغانم حتى تقوم -صلى هللا عليه وللم  -نبي نهى ال»وعن ابن عباس قال:  - 1560

رواه « أن تباع تمر حتى تطعم أوصوف على ظهر أولبن في ضرع أولمن في لبن -صلى هللا عليه وللم  -نهى النبي »وعنه قال:  - 1562
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 الراجح.الدارقطني والطبراني في "األولط". وأخرجه أبوداود في "املراليل" لعكرمة وهو 

ا على ابن عباس بإلناد قوي ورجحه البيهقي، وأخرجه ابن الوكن مرفوًعا في "لننه الصحاح". - 1561
ً
 وأخرجه أيًضا موقوف

 رواه البزار وفي إلناده ضعف.« نهى عن بيع املضامين واملماقيح -صلى هللا عليه وللم  -أن النبي »وعن أبي هرقرة:  - 1561

عن املماموة واملنابذة في البيع واملماموة: ملس الرجل ثوب اآلخر بيده  -صلى هللا عليه وللم  -نهى النبي » وعن أبي لعيد قال: - 1564

متفق « بالليل أوبالنهار وال يقلبه، واملنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وقنبذ اآلخر بثوبه، وقكون ذلك بيعهما من غير نظٍر وال تراض

 عليه.

 رواه البخاري.« عن املحاقلة واملحاظرة واملنابذة واملماموة واملزابنة -صلى هللا عليه وللم  -نهى النبي »ل: وعن أنس قا - 1565

  بضم أوله ولكون ثانيه وفتح ثالثه على صيغة املجهول والفاعل الناقة.« أن تنتج»قوله: 

  بفتح الجيم وضم الزاي هوالبعير ذكًرا كان أوأنثى.« الجزور»قوله: 

  املراد أن يقول الغائص لغيره، ما أخرجته في هذه الغوصة فقد بعته منك بكذا، فنهى عنه ملا فيه من الغرر.« ضربة الغائص»قوله: 

 هوما في بطون اسإبل واملماقيح ما في ظهور الجمال.« املضامين»قوله: 

 [ باب ما جاء في بيع املضطر واملدبر20/20.]

 . وأحل هللا البيع وحرم الربا

 ا الذين آمنوا إذا نودي للصماة من يوم الجمعة فالعوا الى ذكر هللا وذروا البيعيا أيه

 فاذهبوا بورقكم هذه إال املدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه

 قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم..... وتجارة تخشون كوادها

 وشروه بثمن بخس دراهم معدودة

 م بدين فاكتبوهيا أيها الذين آمنوا إذا تداينت

 وإن كنتم على لفر ولم كاتبا فرهان مقبوضة

 رجال ال تلهيهم تجارة وال بيع عن ذكر هللا

 قل ما عند هللا خير من اللهو ومن التجارة وهللا خير الرازقين

 قل لعبادي يقيموا الصماة وقؤتوا الزكاة من قبل أن يأتي يوم ال بيع فيه وال خمال

 أكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون تجارة عن تراض منكميا أيها الذين آمنوا ال ت

 :عناصر املزقج السووققي( 1-2-7)

 Service Marketing Mix :املزقج السووققي للخدمات

بدهي أنه في النشاط السووققي ـ ينبغي على رجل السووقق اختيار االلتراتيجيات والويالات املنالبة بخصوص ماهية وطبيعة الخدمات 

املطلوب تقديمها للعمماء، ومدى تنوع هذه الخدمات، وما يمكن القيام به سإضافة خصائص إضافية لها مثل تقديم الضمانات أو ما 

شابه ذلك، وهذا ما يوجب علينا معرفة املزقج السووققي للخدمات، والتي تعتمد طبيعته على عدة عوامل أهمها: ظروف وأهمية 

إلى إضافة ثماثة عناصر إلى العناصر األربعة  Booms and Bitner :ها من العوامل املؤثرة، وهذا ما حدا بـالتنظيم وطبيعة العمماء، وغير 

 :التقليدية للمزقج السووققي، بحيث أصبحت عناصر املزقج السووققي الخدمي مؤلفة من لبعة عناصر هي

 .Product :ـ الخدمة أو املنتج 1

 .Price :ـ الوعر 2

 .Place:ـ التوزيع 3

 .Promotion :ـ التروقج 4

 .People :ـ األفراد 5

 .Physical evidence :ـ الدليل املادي 6

 .Process :ـ العملية 7

 
ً
 :هذه العناصر هي التي تجعل إدارة املنشأة الخدمية تواجه العديد من السواؤالت التي تحتاج إلى إجابات شافية، ومن هذه األلئلة مثما

 لون على االلتفادة من خدمات هذه املنشأة الخدمية؟ـ من هم األشخاص الذين يقب

 ـ ملاذا يقبلون على هذه الخدمات بالذات؟
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 ـ ما الذي يؤثر على اختيارهم لهذه املنشأة دون لواها؟

جيهها هذه األلئلة وغيرها تجعل رجل السووقق في املنشأة الخدمية يحتاج إلى التوفيق بين العناصر السووققية الوابقة للذكر، وإلى تو 

 .لتحقيق أهداف املنشاة الخدمية من خمال العمل على إرضاء العمماء واملوتفيدين بطرققة أفضل مما يقدمه املنافوون في الووق 

 للظروف الوائدة 
ً
إن املزقج السووققي الخاص الذي تتبناه أو تختاره مؤلوة معينة ليختلف بالطبع عما تختاره مؤلوة أخرى طبقا

 لعناصر املزقج بما ينسجم مع )مثال ذلك، موتوى ال
ً
طلب، عمر الخدمة املقدمة..الخ(، وعليه فإن عملية املزقج السووققي تتطلب تغييرا

متغيرات واحتياجات الووق، بمعنى أنه ال يوجد مزقج تووققي واحد يصلح لكل الظروف والحاالت. وبالتأكيد فإن عناصر املزقج 

 ما تتداخل مع بعضه
ً
ا البعض, فما يمكن في الواقع العملي اتخاذ قرار حول عنصر معين من عناصر املزقج السووققي نفوها غالبا

 .السووققي بمعزل عن العناصر األخرى,. كما أن األهمية النوبية لكل من عناصر املزقج السووققي قد تسباين حوب الظروف واألزمنة

 على ما تقدم، وبالنظر للطبيعة غير االعتيادية لقطاع الخ
ً
دمات، فإنه يتطلب من مديري تووقق الخدمات التعامل بحذر وتأليوا

شديد، ودقة متناهية مع موضوع تكوقن املزقج السووققي الخدمي، وال عجب والحالة هذه أن نجد في الواقع العملي مؤلوات خدمة 

 على فصول الونة أو أنماط
ً
الطلب أو طبيعة املوتفيدين, أو  كثيرة تنتهج أكثر من أللوب في تكوقن مزقجها السووققي، وذلك اعتمادا

ط الضوء باختصار « إنتاج»موتوى مشاركة املوتفيد في  ِ
ّ
الخدمة، أو حوب درجة التفاعل بين مورد الخدمة واملوتفيد، وفيما يلي نول

 :شديد على هذه العناصر الوبعة

 ـ الخدمة
ً
 :أوال

 لعدة جوانب يماحظ من عناصر املزقج السووققي للخدمات آنفة الذكر أن منتج الخ
ً
دمة يتطلب من أية مؤلوة خدمية أن تعير اهتماما

تتعلق بالخدمة، مثل مدى أو نطاق الخدمات املقدمة، وجودتها، وموتواها، كما ينبغي على مؤلوة الخدمة إيماء االهتمام لجوانب 

 .أخرى مهمة مثل التخدام األصناف الخدمية، وضمانات الخدمة، وخدمات ما بعد بيع الخدمة

 ـ الوعرثا
ً
 :نيا

 
ً
إن االعتبارات املتعلقة بالوعر تتضمن موتوقات األلعار، والحوومات والعموالت وشروط الدفع واالئتمان، وقد يلعب الوعر دورا

 في تمييز خدمة عن أخرى، وعليه، فإن إدراكات املوتفيد للقيمة املتأتية من حصوله على الخدمة، والتفاعل بين الوعر والجودة، 
ً
مهما

  .(Service Price Mixes)اعتبارات مهمة في العديد من جوانب املزقج السووققي الفرعية املتعلقة بسوعير الخدمةهي 

 ـ التوزيع
ً
 :ثالثا

ُيعد من العوامل املهمة في تووقق   (Accessibility)وكيفية الوصول إليها  (Location of service providers)إن موقع موردي الخدمة

   (physical Accessibility)يفية الوصول إلى موردي الخدمة ال تختص فقط بعملية الوصول املاديالخدمات, وإن ك
ً
وإنما تشمل أيضا

 وكماء الوفر( وتغطية قنوات التوزيع 
ً
ولائل االتصال الشخص ي واالتصاالت األخرى، وعليه، فإن أنواع قنوات التوزيع املوتخدمة )مثما

 .بعملية الوصول إلى مكان تقديم الخدمة تعد من القضايا املهمة املرتبطة

 ـ التروقج
ً
 :رابعا

يتضمن التروقج الولائل املختلفة للتواصل مع األلواق من خمال اسإعمان، ونشاطات البيع الشخص ي، وتنشيط املبيعات، والدعاية، 

تاج مدير تووقق الخدمات إلى تضمين والعماقات العامة، وغيرها من عناصر املزقج التروقجي. هذه العناصر هي عناصر تقليدية، وقح

 مثل الناس، والدليل املادي وعملية تقديم الخدمة
ً
 .مزقجه التروقجي عناصر أخرى أكثر وضوحا

 ـ الناس
ً
 :خاموا

التقليدي للمزقج السووققي عنصر الناس فقط تحت تومية البيع الشخص ي، وقد أخفق بوردن في تضمين جانبين  نموذج بوردن يحتوي 

 
ً
 :من عنصر )الناس(، وهذان الجانبان هما مهمين جدا

 في مؤلوات الخدمة)مثل الكتبة في البنك، أو الطهاة في املطعم(، يشكلون : الجانب األول 
ً
 أو تشغليا

ً
 إنتاجيا

ً
إن الناس الذين يؤدون دورا

 مثل مندوبي 
ً
 في إنتاج الخدمة، مثلهم تماما

ً
 من منتج الخدمة، بل هم يواهمون أيضا

ً
 مهما

ً
البيع، ومن الصفات أو الومات املميزة جزءا

في كثير من مؤلوات الخدمة، أن املوظفين السشغيليين يقومون بأدوار مزدوجة، فهم يقومون بإنجاز الخدمة أو أدائها باسإضافة إلى 

، كما
ً
 بالنوبة لبيع الخدمة تماما

ً
هو الحال في نشاط البيع  دورهم في بيع الخدمة، إن طرققة إنجاز الخدمة أو أللوب أدائها يعد حالما

 .التقليدي

 بأن العاملين من ذوي االتصال »بقوله:  دافيد لون  وهذا ما يؤكده
ً
إن الور الكامن وراء نجاح مؤلوات الخدمة هو اسإقرار علنا

 .«الشخص ي املباشر بالعمماء، هم الجزء األهم الذي يشكل عنصر الناس في مؤلوة الخدمة
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التفاعلية بين املوتفيدين من الخدمة أنفوهم تعدَّ في غاية األهمية في قطاع الخدمات، ألن إدراكات إن العماقات : الجانب الثاني

املوتفيد حول جودة الخدمة قد تسشكل وتتأثر بفعل املوتفيدين اآلخرقن, فولوك نزالء فندق معين، أو رواد مطعم معين قد تؤثر على 

 . ه املديرقن في حاالت كهذه تكمن في صعوبة تويير هذه العماقاتشكل وجودة الخدمة املقدمة, واملشكلة التي تواج

 ـ الدليل املادي
ً
 :لادلا

 من الخدمات الصرفة التي ال يلعب فيها هذا الد
ً
 في عملية التبادل في الووق وال يوجد إال القليل جدا

ً
 هاما

ً
ور، يلعب الدليل املادي دورا

ف تؤثر في أحكام املوتفيدين حول مؤلوة الخدمة املعنية. وقتضمن الدليل املادي وعليه، فإن مكونات الدليل املادي املتوفرة لو 

 الويارات التي توتخدمها
ً
 عناصر مثل البيئة املادية )األثاث، اللون، الديكور، الضوضاء(، والولع التي توهل عملية تقديم الخدمة )مثما

فية التي توتخدمها شركات الطيران على أمتعة املوافرقن للتعرقف بها( شركة لتأجير الويارات(، وأشياء ملمولة )مثل الشارات التعرق

 .وغيرها

 ـ عملية تقديم الخدمة
ً
 :لابعا

إن الكيفية التي يتم من خمالها تقديم الخدمة تعدُّ حالمة بالنوبة ملؤلوات الخدمة, ألن عملية تقديم الخدمة تضم أشياء في غاية 

ملتبعة من قبل مؤلوة الخدمة، لضمان تقديم الخدمة إلى املوتفيدين، كما تشتمل هذه األهمية، مثل الويالات واسإجراءات ا

العملية على نشاطات أخرى مثل: املكننة، وتدفق النشاطات، وحرقة التصرف أو االختيارات املمنوحة للقائمين على تقديم الخدمة، 

 .خدماتوكيفية توجيه املوتفيدين، وحفزهم على املشاركة في عملية تقديم ال

 .(2777)العماق وآخرون 

ه عملّية  Advertisingاسإعمان ( 1-2-7-2)
ّ
وردت في أدبيات السووقق واملزقج السووققي عّدة تعرقفات لإلعمان، إذ يرى بعض الباحثين أن

ه عملّية اجتماعية. لكن اسإعمان بصفة عاّمة يعّرف كما يلي:
ّ
صال وعملّية تووققّية، بينما يرى آخرون أن

ّ
 ات

صال غير الشخصّية لتقديم وتروقج األفكار والبضائع والخدمات عبر ولائل  ى ير 
ّ
كوتلر ورفاقه أّن اسإعمان هومجموعة من عمليات االت

ت والتلفاز والراديومن خمال راٍع محدد، كما يعّرفه بأّنها الوليلة التي توتخدمها الفنادق كأداة سإيصال
ّ

 اسإعمام، مثل الصحف واملجما

ه رلالة مدفوعة حول نفوها ومنتجاتها والخدمات التي تقّدمها من أجل السثارة االلتجابة لدى الزبائن،  رلالة محّددة
ّ
كما يعّرفونه بأن

(، أما معما kotler et al, 2006, p536) األجر تتّم من خمال ولائل اسإعمان املختلفة للتعرقف بالولع والخدمات واألفكار وإقناعهم بها.

صال غير شخصّية موّجهة ومعّدة من قبل جهة راعية 116، ص1005وتوفيق )
ّ
ه " محاولة ات

ّ
بهدف  Sponsor( فيعّرفان اسإعمان بأن

 التمالة جمهور املوتمعين املوتهدفين لتبني ما يروج له من خمال اسإعمان عن للعة أوخدمة أومنتج.

 النقاط اآلتية:ونوتنتج من الّتعرقفات الّوابقة أّن تعرقف اسإعمان يمكن أن يسبلور ضمن 

صال غير مباشر وغير شخص ي، ويعتمد على ولائل اسإعمام املرئية واملوموعة واملقروءة، وله جهة راعية: أي معظم اسإعمانات تتّم 
ّ
ات

مات تجارقة متخصصة في اسإعمان وفق اجر معين هدفها الربح، ولكن هناك مؤلوات ال تهدف إلى الربح تكون راعية لإلعمان 
ّ
برعاية منظ

مة املنتجة وعن املنتج وخصائصه بهدف إثارة م
ّ
ثل املدارس والجمعيات الخيرية وغيرها، وقتّم التعرقف من خمال اسإعمان عن املنظ

 توجهات إيجابّية نحوه.

ف يتضمن املزقج السووققي للماركات العاملية ذات املواصفات العالية في جم Kotler (P578 ,2000)ويشير 
ّ
يع أنحاء إلى أّن اسإعمان املكث

العالم، وقؤكد بوقد على وجود صعوبات أمام اسإعمان، وتتمثل هذه الصعوبات في اختماف الثقافات املحلّية، واسإقتصاديات، 

والسشريعات الخاّصة باملقاييس واملواصفات بين دول العالم، مما يدفع الفنادق إلى العمل على تنويق حمماتها اسإعمانّية بحيث تتكيف 

(، ومن هنا يرى الباحث أّن اسإعمان هومجموعة من الجهود Boyd 1998,P364 (الدول وطبيعة شعوبها ثقافيا وجغرافيا.  مع ألواق تلك

 التي تمائم طبيعة الووق املوتهدف،غير الشخصّية املخطط لها بهدف النفاذ إلى األلواق، من خمال اختيار أوتحديد الوليلة اسإعمانّية 

وقجب أن يتأتى ذلك من خمال إجراء بحوث الووق لع أوالخدمات بولاطة جهة معلومة نظير أجر مدفوع، بهدف تقديم األفكار عن الو

للتعرف على طبيعة ورغبات األلواق املوتهدفة، ومتابعة ذلك من خمال التقوقم املوتمر للحملة اسإعمانّية وتعديلها بحوب رغبات 

 ات منها: التلفاز، الصحف، اللوحات اسإعمانّية، واملنشورات... الخ.هذا وقنفذ اسإعمان عّدة أدو وتفاعمات الزبائن معها، 

 

صال 7-1 -1-2)
ّ
صال الشخص ي أحد عناصر املزقج التروقجي الذي توتخدمه الفنادق، لواء  Personal contactالشخص ي ( االت

ّ
يعّد االت

على أفراد مدربين ومؤهلين، وعندهم القدرة على تفهم  في الووق املحلي أواأللواق الخارجية، في تووقق معظم خدماتها، وذلك باالعتماد

 حاجات ورغبات الزبائن الحالين واملرتقبين في األلواق املوتهدفة.
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ه تصال إقناعي مباشر مع واحد أوأكثر من املشترين بهدف  P536) (Kotler, et al ,2006كوتلر ورفاقه يعّرف 
ّ
صال الشخص ي على أن

ّ
االت

ه جيرالد  عن االلتفوارات، أوتلقي طلبات الشراء، كذلك عرفة تقديم املنتج، أواسإجابة
ّ
صال شخص ي بين الفندق على أن

ّ
عملّية ات

إلى تقديم املنتج سإشباع حاجات ورغبات الزبون بما يحقق املنفعة إلى كٍل من املشتري واملمثلين والزبائن املحتملين، ويهدف 

 .(Gerald 2005, p519)والبائع

صال الش
ّ
صال الشخص ي يهدف إلى تحقيق غايتين ألاليتين هما: نقل ( Belch and Belch,2001)يشير  :خص يأهداف االت

ّ
إلى أّن االت

املعلومات عن للعة أوخدمة معّينة ينطوي بيعها على مصلحة مادية ملندوب املبيعات الذي يقوم بتروقجها، وإقناع املشتري املحتمل 

صال رغباته وحاجاته، وذلك عبر إيصالها له بالورعة املمكنة؛ والحالي بشراء الولعة أوالخدمة التي تلبي 
ّ
وحتى يتمكن رجال االت

 الشخص ي )املندوبين( من تحقيق هاتين الغايتين فما ُبّد من العمل على تحقيق الجوانب التالية:

 قبين بها.إبراز الجوانب الرئيسة في املنتجات والخدمات التي تعكس اهتمام وإقناع الزبائن الحاليين واملرت

 جذب انتباه املشتري املرتقب، ومحاولة إقناعه بما يروج له.

ة والبراهين املقنعة للمشتري، بحيث تعطيه الدافع إلتمام عملّية البيع من خالل تقديم بعض الحوافز، وغيرها 
ّ
محاولة تقديم األدل

 (Kliatchko,2005p23) من أنشطة ترويجية، بسبب إدراك املشتري املرتقب للسلعة أوالخدمة وشراؤها.

 Sales Promotion: ( تنشيط املبيعات7-1 -1-2)

صال الشخص ي بقصد الشرح والتفوير :املبيعات تنشيط تقنيات
ّ
وإعطاء املعلومات  قد تقوم بعض الفنادق بااللتعانة بجهود قوى االت

رقنا لبيس بإرلال مندوبيها إلى وكماء الوياحة تقوم فنادق األ  عن الخدمة وليس بهدف تنفيذ صفقة بيعية معّينة، فعلى لبيل املثال

الفعلي فيتّم إلى  وشرح تفاصيلها عليهم سإقناع هؤالء الوكماء بتزكيتها إلى الزبائن، أما البيع والوفر لعرض الخدمات الجديدة عليهم

 (1007ت. )البكري، ثامر، املبيعا هّمة األلالّية لهؤالء املندوبين هي تنشيطالزبائن مباشرة، وبهذا املعنى نجد أّن امل

كمضمون رئيس في تخطيط وتنويق وتنفيذ  املزقج السووققييعتبر دور العماقات العامة في Public Relations :العاّمة العماقات( 1-2-7-4)

 (. ,1002Belch and Belchكما انه يلعب دورا حالما في العملية برمتها ) املزقج السووققي

جيبين للدرالة أكدوا على ضرورة ت( في وكاالت الدعاية واسإعمان في نيوزقلندا أن جميع املوEagle and Kitchen 1000وأظهرت درالة )

في أبحاثهم التي أجروها في وكاالت (Kitchen and Schultz,1998)تعزقز عماقات عمل جيدة مع الزبائن. ومع ذلك، وكما اكسشف كل من 

 األخرى.املزقج السووققي األقل تكامما عن انشطة املزقج السووققي العماقات العامة هي جزء من الدعاية واسإعمان في اململكة املتحدة، أّن 

يعّد اسإنترنت واحدا من أهم الخدمات التفاعلّية العاّمة والتي توتخدمها الفنادق في E-Marketing ( السووقق اسإلكتروني:7-5 -1-2)

اعت معظم الفنادق نشر مواقع لها على هذه الشبكة وتعرقف الزبائن الحاليين تووقق خدماتها نسيجة االنسشار الوالع والتي التط

واملرتقبين في األلواق العاملية بمنتجاتها، ومن ثم تفعيل دور التجارة اسإلكترونّية من كل من الزبون والشركة بأقل وقت ممكن 

ه وليلاسإنترنت  2001)(، يعّرف بيلسش )475 -400، ص 1004)الصميدعي، 
ّ
صاالت عبر للولة من بأن

ّ
ة عاملّية لتبادل املعلومات واالت

( 
ً
، ويشهد عاملنا اليوم تغييرات هائلة في مختلف مناحي الحياة، حيث أضحى Belch, 2001,P495)الحواليب املرتبطة ببعضها بعضا

ة من أجهزة الحالوب املّتصلة . واسإنترنت هومجموعة هائلInternet Age Economyعصرنا هذا عصر الثقافة وعصر اقتصاد اسإنترنت 

ن موتخدموها من املشاركة في تبادل املعلومات وكل ش يء آخر تقرقبا، واسإنترنت ليس مجّرد مجموعة من 
ّ
فيما بينها، حيث يتمك

مام مثل املعدات والحواليب واسإع –املعلومات والحواليب واأللماك، إنما يحتوي على مجموعة كبيرة من البرامج التي تجعله يعمل 

ظهرت أهمّية : عملّية املزقج السووققي دور اسإنترنت في( 2-5-7-2-1(. )11، ص1006واملعلومـات والبرامج واملوتخدمين أيضـا )العماق، 

 اسإنترنت في األلواق والذي يمكن توضيح عناصر مزقج املزقج السووققي من خماله بما يلي:

 على الوصول إلى ممايين الزبائن دفعة واحدة وبتكاليف مع ازدياد أهمّية ااسإعمان عبر اسإنترنت:  -أوال
ً
سإعمان عبر شبكة اسإنترنت كونه قادرا

 -(، ويوتخدم هذا اسإعمان األلاليب التالية:Blech,2001,P606قليلة وبورعة كبيرة، بدأت الفنادق بالتخدام هذا النوع من اسإعمان )

ل هذا الشكل ما نو :Bannerإعمانات الشرقط 
ّ
( في املائة من اسإعمانات اسإلكترونّية، ويهدف هذا الشكل إلى تشكيل 51بته )حيث يمث

دت الّدرالات العلمّية وبحوث الووق على فعالّية هذا األللوب اسإعماني وما له من أثر على الزبون م
ّ
ّما فكرة أولّية لدى الزبائن؛ كما أك

 .(Kathryn & Keller,1999,P9ليقود لتزايد االعتماد عليه موتقبما. )

اسإلكتروني، حيث تقوم بعض  ( في املائة من عملّيات اسإنفاق على اسإعمان10التخدام أللوب الرعاية اسإعمانّية: وقمثل هذا الشكل )

 .الفنادق بالرعاية املنتظمة للمواقع اسإلكترونّية

ه تعّرف على الفندق من خمال وهناك نوع آخر من الرعاية وهو"رعاية املحتوى" حيث يقوم الفندق بالدفع للموقع إن أ
ّ
شار الزبون إلى أن
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 هذا املوقع.

 الصفحة األمامية: حيث تخرج رلالة إلى الزبون أثناء انتظاره على أحد املواقع، بحيث تعطيه فكرة عن بعض خدمات الفنادق.

لكتروني دون الحاجة ألن يبحث عنها. وتتوافر في الرلائل اسإعمانّية والروابط اسإلكترونّية: إذ تصل إلى الزبون رلالة إعمانّية عبر برقده اسإ

 .(Blech, 2001,pp566-567)العديد من مواقع اسإنترنت روابط وأيقونات تنقلك مباشرة إلى موقع الفنادق لإلطماع على خدماتها 

 
ً
 تروقج املبيعات عبر اسإنترنت: -ثانيا

وتكرار زقارتها من خمال طرح إلسبانات يقوم بها الزبائن بتحديد الوعر،  تعمل املواقع اسإلكترونّية على جذب الزبون للعودة إلى تصفحها

الذي يشّجع  www.byondclass.comوالزبون الذي ينجح يحصل على جائزة معّينة تمثل في كمّية من املنتج نفوه. ومثال ذلك موقع 

الذي يقود الزبون بزقارة مجانية داخل الشركة مع فرصة  BMWوقع من أجل كوب جوائز أكثر، وموقع الطماب على العودة إلى زقارة امل

مة  500.000الفوز ب 
ّ
من أجل التعّرف على آراء الزبائن حول أفضل  Procter & Gambleدوالر. وكذلك جلوات الحوار التي تعقدها منظ

صال الشخص ي، كما تقوم الفنادق بطر 
ّ
ح كوبونات إلكترونّية لسووقق مبيعاتها، يوتطيع الزبون التخدامها للشراء عبر إلتراتيجيات االت

التخدموا هذه الطرققة  2777( في املائة من موتخدمي اسإنترنت في العام 10شبكة اسإنترنت، وهذا أللوب تروقجي أثبت نجاحه، إذ إّن )

انيا، وايرلندا وهي دول تمتلك وكماء محليين في األلواق ملتابعة عملّية وخاّصة في دول مثل اليابان، والواليات املتحدة األميركية، وبرقط

مات مواقَع إلكترونّية بلغة األلواق التي تعمل بها بحيث يوتطيع زبون ياباني أن يشتري من موقع 
ّ
الشراء عبر اسإنترنت. كما أّن للمنظ

مة برقطانية على املــوقع )
ّ
 (.Belch, 2001, P510منظ

 :الّدراسات الّسابقة ذات الصلةملبحث الثانيا

 بحثت في هذا املوضوع.  --  بحوب علمه –بالرغم من أهمّية املوضوع، اال أّن الباحث ولأللف لم يجد اي درالات 

 الطرققة واسإجراءات(منهجية الّدرالة ) :الفصل الثالث

لّدرالة وعّينة الّدرالة، ووحدة التحليل، كما يشير منهج وطبيعة هذه الّدرالة ومجتمع ا( تمهيد: يشتمل هذا الفصل على توضيح 1-2)

 .إلى مصادر جمع البيانات

هذه الّدرالة على املنهج الوصفي التحليلي، الذي يعتمد على اسإفادة من املصادر املتاحة لبناء األلاس  منهج الّدرالة: اعتمدت( 1-1)

رالـة، وذلك عن طرقق املكتبة، واسإنترنت، وقواعد   ...الخالبيانات املتاحة.النظري للّدِ

 هذه الّدرالة هي واحدة من الّدرالات االلتقرائية التحليلية.طبيعة ونوع الّدرالة: ( 1-1)

 .وحدة للتحليل إلى هذه الّدرالة هيوحدة التحليل: يتكون مجتمع الّدرالة من جميع البشر، ( 1-4)

 لة.عّينة الّدرالة هي كامل مجتمع الّدراعّينة الّدرالة: ( 1-5)

 مصادر )ألاليب( جمع البيانات( 1-6)

 Primary dataالبيانات األولية  األول: -:وهماإلى هذه الّدرالة اعتمد على ركنين  المازمةإن جمع البيانات 

 وهي عبارة عن البيانات التي تّم الحصول عليها من خمال لؤال أهل العلم الشرعي وخبراء السووقق.

 Secondary dataالبيانات الثانوقة  :الثاني

مة، وأعمال الباحثين املتمثلة في املقاالت واألبحاث والكتب املنشور 
ّ
ة وهي البيانات املتمثلة في األبحاث املنـشورة في الدورقات املحك

من املواقع عبر والرلائل الجامعية باسإضافة  إلى الّدرالات الّوابقة التي تّم التوصل إليها من خمال املواقع العلمّية والجامعية وغيرها 

 الّدرالات واملقاالت واألدبيات املنشورة والتي لها عماقة مباشرة أوغير مباشرة بهذا املوضوع.اسإنترنت، باسإضافة إلى 

، كما تّم أدوات الّدرالة: ( 1-2)
ً
اجراء مقابمات شخصّية  مع من أجل تحقيق أهداف الّدرالة، تّم الرجوع لقواعد البيانات املذكورة آنفا

 من أفراد الدرالة،12)
ً
 .في اململكة العربّية الوعودّية ( فردا

وألئلتها والفرضيات املنبثقة منها،  اختبار متغّيرات الّدرالةإجراءات الّدرالة: قام الباحث بالخطوات واسإجراءات اآلتية بهدف ( 1-0)

( مراجعة الّدرالات النظرّقة وامليدانّية 2طوات التالية: ( مرحلة ما قبل التطبيق، واشتملت على الخ2-0-1)التعرقفات اسإجرائية، وهي: و 

 متغّير من املتغّيرات موضوع الّدرالة.إلى كل الّوابقة األكثر عماقة بموضوع ) املزقج السووققي( ومراجعة التعرقفات اسإجرائية 

 الفصل الرابع: نتائج الدرالة

 لنتائج الّدرالة.4-2)
ً
 ( تمهيد: يتضمن هذا الفصل عرضا

 )لعناصر املزقج السووققي الولعي والخدمي(. هتمت الشريعة االلمامية الومحة بالتطرق ا

 يوجد أهمية  بالغة لتطبيق تعاليم الشريعة االلمامية الومحة عند صياغة  )عناصر املزقج السووققي الولعي والخدمي(.

http://www.byondclass.com/
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 االتصاالت السووققّية املتكاملة بعناصرها ( )املنتج، السوعير، )التوزيع، البيئة املادّية، العمليات، مقدمي الخدمة،

 Advertisingاسإعمان 

صال الشخص ي
ّ
 Personal contact:االت

 Sales Promotion:تنشيط املبيعات

 Public Relation :العماقات العاّمة

 E-Marketingالسووقق اسإلكتروني:

 الفصل الخامس: عرض النتائج وتفسيرها

 اجات الّدراسة(:استنتمناقشة نتائج الّدراسة ) 

 
ً
ه يمكن أن تكون حافزا

ّ
مات في القطاعات املختلفة  ملديري بما أن النتائج التي توّصلت إليها الّدرالة كانت من منظور المامي، فإن

ّ
املنظ

 لإلفادة من نتائج هذه الّدرالة بتطبيق أحكام الشريعة االلمامّية الومحة عند صياغة املزقج السووققي وهوما يعني ضمنا أ
ً
ن اهتماما

مة.
ّ
  يجب أن يعطى لهذا الجانب، وباألخص عند وضع االلتراتيجيات السووققّية للمنظ

ً
 خاصا

ز على 5-1)
ّ
( املضامين السووققّية: إّن أهمّية جذب الزبائن واالحتفاظ بهم في تطوقر االلتراتيجيات املوّجهة نحو الووق والتي ترك

مات تجاهله، فجذب ا
ّ
ه جوهر النجاح في عالم شديد التنافس. )الزبائن ال يمكن للمنظ

ّ
 ,Kohli & Jaworskiلزبائن عادة ما يوصف بأن

صال مع الزبون ومن ثم الحفاظ عليه، واألخير تّم ربطه بالربح، فإّن العدد األكبر من ( 1990
ّ
وألّن جذب الزبائن تّم ربطه بمفهوم االت

صال وتنتهي باملردود اسإيجابي على الباحثين يحاولون الوصول إلى فكرة عاّمة وعملّية إلى ه
ّ
ذه الولولة من املؤثرات والتي تبدأ باالت

 .PhelpsJohnson, (1996)هذا يتفق مع ما جاء به الشركة، و 

: املزقج السووققي: 
ً
 للتكامل في املزقج السووققي على جذب الزبائن إلى قطاع  هذه الّدرالة تظهر بوضوح أن هناكأوال

ً
 هاّما

ً
دورا

 ولهذا فمن الضروري على إدارات السووقق في املنظمات أن تراعي ما يلي: ،الفنادق

صال الفّعال  -2
ّ
أدرك العديد من خبراء السووقق بأّن الترتيب األولع لألدوات السووققّية يجب أن يتّم تنويقه للقيام باالت

 نتائج هذه الّدرالة. مع الجمهور املوتهدف وتقديم صورة متنالقة لأللواق املوتهدفة، وهذا ما توافقت معه

مع اتواع املزقج السووققي  بشكل أكبر في الولائل التقليدّية واألدوات السووققّية واشتمالها على عمليات تمّر بمرحلة  -1

انتقالية، فإّن التحدي في إيجاد توجيه مفاهيمي من الّدرالة يبدو أكبر في السووقق التقليدي وهذا يتفق مع ما خلصت إليه 

 ،(.Cook 2004)كذلك درالة 

صال السووققّية واملشتملة على ألئلة وقضايا 
ّ
في املراحل األولى من تطوقر املزقج السووققي  قد توجهت املؤلوات إلى " نشاطات االت

ه ال ُبّد من السواؤل تدرقجيا عن تنويق النشاطات 
ّ
مثل" كيف نقوم بعمل...ـكذا؟" " ومتى نقوم بـعمل....كذا؟( لذا يرى الباحث أن

صال السووققّية، وهذا ما توافق مع 
ّ
الداخلية والخارجية بالتخدام بيانات الزبائن سإدارة األولوقات عند التخطيط لنشاطات االت

 (Phelps, Johnson, 1996)(. 1002)بلش اند بلش درالة 

 على أداء املنظم -1
ً
ات وهذا ما توافق مع بّينت الّدرالة أن تطبيق مبادئ الشريعة على قضايا التراتيجية، يؤثر ايجابا

 ,Tao (2006)درالة 

مات بشكل عام والسووققّية بشكل خاص والتي تعمل في لوق تنافوّية إذا 
ّ
: جذب الزبائن: إّن جذب الزبائن هو تحّدِ مهم للمنظ

ً
ثانيا

ون أكثر والء وقصبحون أرادت االلتمرار في هذه األلواق التنافوّية فالزبائن الراضون يعيدون شراءهم والتخدامهم للخدمة، وقكون

مة، وإّن درالة جذب الزبائن يجب أن تبدأ بمعرفة كيفية التواصل معهم وكيفية توصيل 
ّ
صال فّعال للمنظ

ّ
أكثر فاعلّية ومصدر ات

رة على رضاهم ومدى 
ّ
رلالة الشركة إليهم باألللوب والوقت املنالب وبشكل منظم ومدروس ومتكامل ملعرفة واسإهتمام بالعوامل املؤث

أهمّية هذه العوامل وموتوى الرضا، فالبرامج التي ال تبنى على معرفة وفهم وتحليل دور هذه العوامل وأهميتها، قد تؤّدي بدورها إلى 

انتاج معلومات مبهمة وغير دقيقة، بل وتزقد درجة التوقع عند الزبائن، وإذا ما زادت درجة التوقع لدى الزبائن وبقي أداء الشركة كما 

ذلك لوف يقود إلى تدني درجة الرضا الكلي لدى الزبائن وبالتالي تدني جذبهم، كما أّن درالة دور الشريعة الومحة هو، فإّن 

رة على عملّية الرضا وموتوى جذب الزبائن، حيث توّصلت 
ّ
بصياغة املزقج السووققي املنالب يجب أن تبدأ بمعرفة العوامل املؤث

 Duncan and)وهذا ما توافق مع درالة  ؤثر على هذا الرضا إضافة إلى أهمّية هذه املتغّيرات.الّدرالة إلى تحديد املتغّيرات التي ت

Everett,2004, 1993) 

: اسإعمان: 
ً
إّن وكاالت اسإعمان لها األفضلية العليا من وقت اسإدارة أواملخصصات في امليزانية وعماوة على كل هذا فإّن السووقق ثالثا
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صال السووققي املواعدة مثل تروقج املبيعات، السووقق املباشر والتغليف. حتى وكاالت العماقات العاّمة اسإعماني التعمل أدوات اال
ّ
ت

 كانت غير منظورة كمواعدة تكميلية في عملّية املزقج السووققي.

 بّينت الّدرالة بأّن هذا املجال الوالع ألدوات املزقج السووققي يجب أن تنوق  بكثافة كهدف إلى الجمهور  -
ً
وأن تقّدم تصورا

 إلى األلواق كهدف وهذا يوافق ما جاء به )بلش اند بلش 
ً
 (1002ثابتا

كما بّينت الدرالة أّن املتغّيرات في املزقج السووققي الفردية )مثل اسإعمان، البيع الشخص ي، وتروقج املييعات( ال يمكن أن  -

وبما أن بناء قيمــة (، 1001مع ما جاء به )جاربر اند دولتن تصل أوتنجز أهداف املزقج السووققي اذا طبقت لوحدها وهذا يتفق 

، لذا فإّن الزبائن ليشعرون ويهتمــون بالعمامـة التجارّقة بعد أن يصرف املوّوقون 
ً
وإدراك العمامة التجارّقة يتطلب وقتا وماال

 يمكن القــول إّن الع
ً
ة، نظرقا

ّ
 لها حتى وإن لم يجرب مواردهم على اسإعمان والتروقــج وخمال فترة زمنيـ

ً
مامة التجارّقة لسبني الما

ه ال ُبّد من مراعاة ذلك عند تصميم املزقج السووققي، وقد 
ّ
بّينت الّدرالة أّن العديد من الزبون هذه العمامـــة، لذا يرى الباحث أن

 لنشاطاتها اسإعمانّية وذلك كنسيجة لما 
ً
هتمام اسإعمامي الذي لقيه هذا املوضوع الفنادق أدركت حاجتها إلى التراتيجية أكثر تكامما

أن هذه الفنادق قد بدأت بالتحرك نحوعملّية املزقج السووققي  1002بيلش في العام آند خمال السوعينيات، وقد أشارت بيلش 

(IMC)  ل تنظيمّية ودعائية متنّوعة وعلى نشاطات تووققّية أخرى وذلك بهدف التواصوالذي اشتمل في البداية على عناصر

 Everett, (1993) ،Phelps, Johnson, (1996)وهذا يتفق مع ما جاء به  بشكل أكثر فاعلّية مع الزبائن املوتهدفين

صال الشخص ي على تكامل املزقج السووققي وبالتالي على جذب 
ّ
صال الشخص ي: لقد أثبست نتائج الّدرالة التأثير الكبير لمات

ّ
: االت

ً
رابعا

 
ّ
 في لوق منظم وبوجود اختماف بويط في الخدمات املقّدمة الزبائن ويعتبر تأثير االت

ً
صال الشخص ي على جذب الزبائن مهما ومشوقا

صال فاعلة من قبل الفنادق يعتبر أداة التراتيجية للتمايز بين الفنادق، ولتكون 
ّ
إلى الووق الفندقي األردني، وإن تبني التراتيجية ات

لواضحة واملواعدة والشخصّية والنصح يمكن أن تعود في التأثير االيجابي الكلي على أقدر على جذب الزبائن، كما أن املعلومات ا

صال، كما أن االلتخدام الفعال لتكنولوجيا املعلومات تسيح 
ّ
 الى بعض األمور الشخصّية في االت

ً
الفندق، كما من املمكن أن تعود ايضا

صال الشخص ي وإدارة عماقات الزبا
ّ
مات التي يسبنى فيها املزودون التراتيجيات للفندق تقديم مزقد من االت

ّ
ئن بطرققة أفضل، فاملنظ

صال كما هوالحال بالنوبة للجودة، وهذا ما تتفق فيه الّدرالة مع 
ّ
صال فيها عماقة تنبؤقة عالية لمات

ّ
ز على الجودة، تكون لمات

ّ
ترك

 ((Ball et al.,2004درالة 

 
ّ
: تنشيط املبيعات: امليّزة الرئيوة لمات

ً
صاالت السووققّية املتكاملة اليوم هوالتغيير من املزقج السووققي األحادية اسإتجاه خاموا

ة التقليدّية والقنوات اسإعمانّية مثل اسإعمان والعماقات العاّمة وتنشيط املبيعات واملتاجرة والتغليف والترخيص؛ إلى القنوات املزدوج

رعايات والضمانات واملعارض التجارّقة والتجارة اسإلكترونّية، وبرامج الوالء مثل املبيعات الشخصّية، السووقق املوجه واألحداث وال

أصبحت نظرّقة املزقج السووققي أكثر ثبوتا، كما ، و (McGrath2005 b)للزبون، والجوالت التعرقفية ونشاطات خدمات الزبائن األخرى. 

صال ألالّية واحدة 
ّ
األلاليين،ن حيث أصبحت هذه االلتراتيجية فيما بعد جمهورها املوتهدفين إلى كل يجب أن تصبح خطة ات

صال )
ّ
صال )كاسإعمان والعماقات العاّمة وتنشيط املبيعات... الخ( عبر تنوع قنوات االت

ّ
  Duncan andألالا سإزالة كل عناصر االت

Everett, 1993, p. 31 أجري بحث آخر في نفس املجال من  جذب مفهوم املزقج السووققي الكثير من االهتمام عندما 2772(، وفي العام

 ,Reid,(2003)قبل كلية في املدرلة املتولطة للصحافة في جامعة نورث ويوترن 

 بشكل كبير وبخاّصة في وكاالت اسإعمان والعماقات العاّمة، وبذلك أثبست هذه الوكاال 
ً
ت وقد بّينت الّدرالة أّن هذا املفهوم أصبح مطبقا

 (.Wightman, 1999ين الفنادق في العالم، وهذا يتفق مع ما جاء به )صحة نظرقاتها وقيمتها أكثر ب

صاالت 
ّ
: العماقات العاّمة: على الفنادق التأكد من ايصال الرلالة املقصودة بشكل موتمر ودقيق من خمال جميع ولائل االت

ً
لادلا

، إّن االلتخدام الفعال .(McArthur and Griffin, 1997);وقنواتها وبخاّصة عبر قنوات العماقات العاّمة، وهذا يتفق مع ما جاء به

 لتكنولوجيا املعلومات تسيح للفندق تقديم مزقد من الدقة واملهارة في إدارة عماقات الزبائن، كما تلعب 
ً
 هاّما

ً
العماقات العاّمة دورا

، لذا ير على جذب الزبائن إلى قطاع الفنادقوبطرققة مباشرة أوغير مباشرة لسوهيل عملّية تكامل املزقج السووققي وبالتالي لها تأثير كب

العماقات العاّمة، ومتابعة ما يدور من أحداث في البيئات املختلفة ينبغي على مديري السووقق إيماء املزقد من االهتمام ألداء أفراد 

 طبقة في الفندق.حول الفندق، واملشاركة اسإيجابية والفاعلة فيها، مع الحرص على تكامل ذلك مع املزقج السووققي امل

: السووقق اسإلكتروني: 
ً
 ألهميته في لابعا

ً
صال والسووقق على نحومتزايد نظرا

ّ
، كما أنه جذب الزبائناالهتمام بالتخدام أدوات االت

صال ظاهري مع الزبائن، حيث يتّم 
ّ
 ينبغي على مديري السووقق في قطاع الخدمات في حاجة في أدوات السووقق عبر اسإنترنت كنقطة ات

إجراء االنطباع األول واكسواب صورة العمامة التجارّقة، كما يجب النظر في أبعاد جودة الخدمة في كل مرحلة من مراحل دورة حياة 
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مات الخدمية في 
ّ
الخدمة بخاّصة في مرحلة تقديم الخدمة األلالّية والنمو، فمن خمال تطبيق هذا، لوف تكون الفنادق واملنظ

دور هاّم وعماقة مباشرة أوغير مباشرة لسوهيل عملّية تكامل املزقج السووققي وبالتالي له تأثير  ألن ذلك لهأفضل وضع بين منافويهم، 

، كما ينبغي على مديري السووقق إيماء املزقد من االهتمام ألداء املوقع اسإلكتروني ولسوهيل على جذب الزبائن إلى قطاع الفنادق

ة التحميل، لسوهيل عملّية العثور عليه من قبل الزبائن، كما وقنبغي على مديري السووقق الوصول إليه من محركات الّدرالة، ولرع

 أكبر بخدمة البريد اسإلكتروني، حيث إّن النتائج تظهر أهمّية رلائل البريد اسإلكتروني واملواقع اسإلكترونّية 
ً
إلى الّتكامل أن يولوا اهتماما

، وقنبغي كما بّينت الدرالة أفي املزقج السووققي، 
ً
ن مديري السووقق بحاجة إلى أن يدركوا أن تلبية توقعات الزبائن وحده لم يعّد كافيا

على مديري الفنادق تجاوز توقعات زبائنهم لتعزقز رضاهم وبالتالي جذبهم. وقمكن تطبيق هذا املبدأ على خدمات تنشيط املبيعات 

 Schultz(. 2777, 2772وهذا يتفق مع ما جاء به )القائمة على التكنولوجيا،  والعماقات العاّمة والسووقق االلكتروني وخدمة اللقاءات

and Kitchen (1997)، (Duncan 

 التوصيات واملقترحات:

 فيما 
ً
يوص ي الباحث بضرورة اتباع أوامر ديننا الحنيف في جميع معامماتنا ومعاشراتنا لتحصل على مرضاة رّب العاملين وخصوصا

 يتعلق بالبيه والشراء

  املراجع واملصادر

 –املدخل الفقهي العام ) الفقه اسإلمامي في ثوبه الجديد ( / لأللتاذ مصطفى أحمد الزرقاء / الطبعة التالعة / مطابع ألف باء  -

  م .2760 – 2762األديب / دمشق / 

  .م 2701/  2401تارقخ الفقه اسإلمامي / د . عمر لليمان األشقر . مكتبة الفماح / الكوقت /  -

  م2771 –ه 2421مبادئه العامة ( / د . عبد هللا الدرعان / مكتبة التوبة / الرقاض /  –املدخل للفقه اسإلمامي ) تارقخه وقواعده  -

  م 2707تارقخ الفقه اسإلمامي / د . أحمد فراج حوين / الدار الجامعية / بيروت /  -

هـ 2404يها / د. مصطفى لعيد الخن / الشركة املتحدة للتوزيع / دمشق / درالة تارقخية للفقه وأصوله واالتجاهات التي ظهرت ف -

  م2704

  م 2767هـ / 2107املدخل لدرالة الشريعة اسإلمامية / د. عبد الكرقم زقدان / مطبعة العالي بغداد /  -

لبي / دار النهضة العربية / بيروت / املدخل في التعرقف بالفقه اسإلمامي وقواعد امللكية والعقود فيه / لأللتاذ / محمد مصطفى ش -

  م2702هـ 2402

  م2721ه / 2171الشريعة اسإلمامية / بدران أبو العينين بدران مطبعة م . ك / اسإلكندرقة /  -

  أصول الفقه / محمد أبو زهرة / دار الفكر العربي .-

  م2706الوايس / دار املعارف / تارقخ الفقه اسإلمامي / أشرف على مراجعته وتصحيحه وتهذيبه / محمد علي  -

 م2700تعرقف عام بالعلوم الشرعية / د. محمد الرحيلي / دار طماس / دمشق /  -
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 إستراتيجية تسويق السياحة الحالل في الدول اإلسالمية: دراسة حالة ماليزيا

Marketing strategy halal tourism in Muslim countries: a case study of Malaysia 

 

 طالبة دكتوراه - . بوصفصاف فوزيةا

 الجزائر 2 -جامعة لطيف  كلية العلوم االقتصادية والتجارقة وعلوم السويير
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 امللخص:

أت تفرض نفوها بقوة، ومنها الوياحة الحمال، والتي توتهدف العائمات لادت في الونوات األخيرة بعض التوجهات الوياحية، وبد

املولمة امللتزمة بقواعد الشريعة اسإلمامية، وكانت البداية مع ماليزيا التي نجحت في تووقق نفوها خمال الونوات األخيرة على أنها 

الطبيعة، واملجمعات العصرقة دون أن تخالف العادات املقصد املثالي للعائمات الخليجية، التي تبحث عن لياحة ممتعة بين أحضان 

 .والتقاليد أو تعاليم الشريعة اسإلمامية، وفي هذا البحث تناولنا الوياحة الحمال وإلتراتيجية تووقق هذا النوع من الوياحة في ماليزيا

 الوياحة الحمال، تووقق، االلتراتيجة السووققية.الكلمات املفتاحية: 

Abstract : 

Prevailed in recent years, some of the trends of tourism, and began to impose themselves forcefully, including halal 

tourism, which is aimed at Muslim families are committed to the rules of Islamic law, and was initially with Malaysia, which 

has succeeded in marketing itself in recent years as the perfect destination for families of the Gulf, which are looking for 

tourism enjoyable between the arms of the nature parks and modern without being contrary to the customs and traditions 

or the teachings of Islamic law, and in this paper we dealt with halal tourism and marketing strategy of this type of tourism 

in Malaysia 

 

Key words:  halal tourism ; marketing ; marketing strategy. 

 مقدمة:

الترفيهية واالقتصادية في إطار ضوابط شرعية الوياحة في اسإلمام تجمع بين تحقيق مقومات اسإنوان اسإيمانية واألخماقية واملعرفية و 

تجعلها بعيدة عن االنحراف والتفسخ، فالوياحة لها دور كبير في التعرقف باسإلمام ونشره وإزالة ما علق في األذهان من شبه باطلة 

نه يتفاعل مع هذا التعامل وخاطئة عنه، فالوائح القادم إلى بلد إلمامي حينما يرى موتقبما بشوشا ولائقا مخلصا وبائعا أمينا فإ

وقسواءل عن موسنده وأصله، فيجد أنه اسإلمام فيولم، أو يزول ما كان عنده من قناعات خاطئة عن اسإلمام، وبما أن الوياحة تزدهر 

ة للوائح وتنتعش في أي بلد يعمه األمن وااللتقرار الذي يمنح للوياح حرقة التنقل من مكان إلى آخر بأمن ولمام، وجب توفير الحماي

وتأمينه وعدم التعدي عليه في نفوه أو ماله، والتعامل معه بما يجود الصورة اسإلمامية الومحة، وقحقق الومعة الطيبة للمولمين 

 وأوطانهم.

ولقد لادت في الونوات األخيرة بعض التوجهات الوياحية وبدأت تفرض نفوها بقوة، ومنها الوياحة املحافظة أو ما يطلق عليها" 

احة الحمال"، ويهدف هذا النوع من الوياحة لتوفير وجهات يمكن أن تقصدها العائمات املولمة امللتزمة بقواعد الشريعة، وتضم الوي

فنادق ال تقدم كحوليات، وحمامات لباحة ومرافق صحية تفصل بين النواء والرجال، وتقدم صناعة الحمال أيضا رحمات جوقة ال 

ولية أو لحوم الخنزير، وتعلن عن أوقات الصماة، وتعرض برامج دينية ترفيهية، وتوفر مصاحف في تقدم على متنها املشروبات الكح

 جيوب املقاعد، وأماكن تسيح الفصل بين املوافرقن الذكور واسإناث.

قصد املثالي وكانت بداية هذا النوع من الوياحة مع ماليزيا التي نجحت بقوة في تووقق نفوها خمال الونوات األخيرة على أنها امل

للعائمات الخليجية التي تبحث عن لياحة ممتعة بين أحضان الطبيعة واملجمعات العصرقة من دون أن تخالف العادات والتقاليد أو 

تعاليم الشريعة اسإلمامية، ثم خطت تركيا نفس الخطوة موتفيدة من وجود الكثير من املناطق ذات الطبيعة الخمابة في منطقة 

 ي يتصف أهلها عامة باملحافظة على العادات والتقاليد وتموكهم الشديد بتعاليم اسإلمام مقارنة بمناطق أخرى.األناضول، و الت

mailto:fawziabsf@Gmail.com
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وفي هذا الوياق نماحظ توجه بعض الدول اسإلمامية لتكون وجهة للوياحة ومركزا جاذبا لتوافد الوياح املولمين إليها، وقد يكون من 

ها في هذا املضمار ما تتمتع به من طبيعة خمابة أو مناخ معتدل جميل، وكذلك ودية الشعب بين العوامل املواعدة التي تعتمد علي

وترحيبه، إضافة إلى التقدم العلمي والتكنولوجي واملعماري الذي يلعب دورا هاما ومؤثرا على الوياحة في عصرنا هذا، لذا يجب أن ال 

فحوب بل أن تشمل توفير حاجة الوياح والزوار بمختلف العقائد واألجناس تقتصر جهود توفير العوامل الجاذبة للوياح من املولمين 

 بما ال يتعارض مع مبادئ اسإلمام وأحكامه اسإلمامية.

ومن خمال ما لبق فإن السواؤل الرئيس ي الذي نحن بصدد اسإجابة عليه هو: " ما هي اسإلتراتيجية املعتمدة في تووقق الوياحة الحمال 

 في ماليزيا ؟ .  

 :سياحة في اإلسالمال .2

صناعة الوياحة لم تعد كما كانت منذ لنوات، بل تشعبت فروعها وأصبحت على تماس مع معظم مجاالت الحياة اليومية، وتخطت 

تلك الحدود الضيقة، لتدخل بقوة إلى كل مكان، لتؤثر فيه وتتأثر به، فهناك لياحة املغامرات واسإطماع على الغرائب وتولق الجبال 

مواج والتزلج على رمال الصحراء، وهناك الوياحة الترفيهية والثقافية والدينية التي تهدف إلى زقارة األماكن املقدلة، فهذه وركوب األ 

 التجارب الناجحة والطلبات املتزايدة من املفترض أن تمثل دفعة قوقة لهذا اللون النظيف من الوياحة في البلدان العربية واسإلمامية.

 في اإلسالم:مفهوم السياحة  .0.0

ينظر الكثير من الناس إلى الوياحة على أنها مخالفة للشريعة، وأن فيها الفووق والعصيان وما يغضب هللا عز وجل، وهذه نظرة خاطئة 

ألن األعمال واملعاممات الوياحية عندما تنضبط بأحكام الشريعة اسإلمامية تتحول إلى عبادة، وقكون فيها الخير والنفع وعندما تنحرف 

عن شرع هللا تصبح شرا وضررا، واسإلمام يحث على الوياحة التي تحقق منافع مشروعة لإللمام واملولمين ولها أهمية خاصة، حيث 

كان الفقهاء يويحون من مكان إلى آخر لطلب العلم، وكان الدعاة يجوبون األرض من أجل جعل كلمة هللا هي العليا، كما أن التجار 

 ة إلى دولة للتجارة وللدعوة وهكذا، وتعتبر هذه جميعها نماذج من أشكال الوياحة في اسإلمام.املولمون ينتقلون من دول

التائبون العابدون واعتبر الدين اسإلمامي الوياحة ولائل تقرب العبد من ربه، حيث امتدح الوائحين والوائحات في قوله تعالى:" 

فسيحوا في ، وقال أيضا: " 13"كر والحافظون لحدود هللا وبشر املؤمنينالحامدون السائحون اآلمرون باملعروف والناهون عن املن

، ومن خمال هاتين اآليتين يتضح لنا أن معنى الوياحة 14"األرض أربعة أشهر وأعلموا أنكم غير معجزي هللا وأن هللا مخزي الكافرين

للتعبد والتدبر والتأمل في ملكوت الخالق وآيات خلقه هي لياحة العبد للتقرب من خالقه، بالصماة والصوم والجهاد أو تجوال في األرض 

 من أجل املوعظة.

ويعتبر الوفر إلى األراض ي املقدلة للحج والعمرة لياحة دينية لتحقيق العديد من املنافع املشروعة، وفي هذا الخصوص يقول هللا عز 

 15"عارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم إن هللا عليم خبيريا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتوجل:" 

حيث تعتبر الوياحة في اسإلمام من أفضل ولائل التعارف بين الناس وإفشاء الومام واألمن ونشر الدعوة ودين هللا، والتعرف على آيات 

وفي للوكياتهم وهواياتهم، مما يزقدهم إيمانا الخالق في أجناس خلقه وألوانهم وألونتهم، وفي عاداتهم وتقاليدهم وأفكارهم وثقافتهم، 

  .16بعظمته وقدرته إضافة إلى التأمل في كون هللا وعظمته وإبداعات خلقه

مفهوم الوياحة في اسإلمام يتضمن إتباع آداب ولنن يوتحون مراعاتها من طرف الوائحين تفاديا من الوقوع في محظورات نهى عنها 

واني أو الفعل البشري الذي يرتبط بالعبادة، وقنبغي أن يتقيد بجملة من التعاليم واألدلة الشرعية، اسإلمام، أو هي ذلك النشاط اسإن

منها عدم ترك واجب ديني كالصماة والصوم والزكاة والحج من اجل الترفيه والوفر، وعدم الوقوع في املحرمات واملبالغة في اسإنفاق على 

لته، وضياع الوقت في اللهو واملبالغة في الراحة على حواب عمله ونشاطاته، بمعنى املوازنة اللهو والترفيه على حواب اسإنفاق على عائ

 .  17واملفاضلة بين الحاجات الضرورقة واألقل ضرورة

                                 
13

 .112، مدنية، األية رقم 9سورة التوبة رقمها  
14

 .2سورة التوبة، اآلية رقم   
15

 .13اآلية رقم  ، مدنية،49ات، رقمها،سورة احلجر   
16

بوة ، الرياض، حممد صاحل املنجد، حقيقة السياحة يف اإلسالم وأحكامها وأنواعها، اإلسالم سؤال وجواب، املكتب التعاوين للدعوة وتوعية اجلاليات بالر   
(www.islamqa.com/or/ref/87846) 

17
جتماعي للسياحة يف اجلزائر ، تونس واملغرب، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم يف العلوم ، األداء واألثر االقتصادي واال2111صليحة عشي،   
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من خمال ما لبق نماحظ أنه عند الحديث عن الوياحة اسإلمامية فإن أول ما يسبادر إلى الذهن هو توفير حاجة املولم املوافر بغرض 

احة من حيث تهيئة الطعام الحمال والبيئة املواعدة على أداء الشعائر، باسإضافة إلى أبعاد أخرى تتمثل في زقادة املعلومات والتفكر الوي

في آيات هللا وخلقه ومد جذور التواصل مع شعوب العالم املتعددة فضما عن الدعوة اسإلمامية الولمية، وتبادل كثير من املنافع، ولنا 

حج وهو العبادة التي تمثل ركنا من أركان اسإلمام كنموذج على لياحة املولم في األرض ومقياس مثالي لنشاطه الوياحي في أن نأخذ ال

 جهات األرض املختلفة. 

 الضوابط الشرعية للسياحة:  .4.0

 :18ليلقد وضع فقهاء اسإلمام مجموعة من الضوابط الشرعية لترشيد عمليات الوياحة ومعامماتها من أهمها ما ي

  املشروعية: .أ 

وتعني أن تحقق الوياحة مقاصد الشريعة اسإلمامية وهي: حفظ الدين، وحفظ العقل، وحفظ النفس، وحفظ العرض وحفظ املال، 

 كما تعين اسإنوان على الذكر والعبادة، وأي لياحة تمس هذه املقاصد فهي حرام؛

 الطيبات: .ب 

أكل أو املشرب أو الكمام أو الولوك، وتجنب الخبائث والفواحش، وهذا الضابط وتعني أن تكون الوياحة في مجال الطيبات لواء في امل

 من موجبات تحقيق ضابط املشروعية؛

 القيم األخالقية الفاضلة: .ج 

فالوياحة بدون أخماق تصبح فحشا، وبلغة أخرى يجب أن تواهم الوياحة في تنمية القيم األخماقية عند املولم، أو على األقل 

، ومن القيم األخماقية: املعاملة الحونة والصدق واألمانة والحب والتعاون والعفة والنزاهة والكرم والجود وتأصيل روح املحافظة عليها

 ومعنى األخوة بين الناس؛

 السلوكيات املهذبة السوية: .د 

تعتبر رمزا لإللمام وهذا من إن االلتزام بالقيم اسإيمانية واألخماقية يشكل الشخصية اسإلمامية املتميزة للوكا في كل ش يء، وبذلك 

 موجبات الوياحة في اسإلمام؛ 

 االلتزام بفقه األولويات اإلسالمية: .ه 

وهي الضرورقات فالحاجيات فالتحوينيات على موتوى الفرد و األلرة واملجتمع والدولة، وهذا يحقق التوازن املنشود في حياة املولم، 

ات والحاجيات، فما يجوز للمولم أن يقوم برحلة لياحية وليس عنده ما يكفيه بحيث ال تطغى التحوينات والكماليات على الضرورق

من الضرورقات والحاجيات، وال يجوز للمولم أن يقترض للوياحة، كما ال يجوز له أن يورف وقبذر في النفقات الوياحية وهو معور أو 

 مثقل بالديون؛

 اإلتقان واإلحسان: .و 

ركات الوياحة ليكون تعبيرا صادقا عن اسإلمام، وحتى ينظر إلى املولم أنه رائد وقائد وحضاري وذلك في أداء العمل الوياحي من قبل ش

يحتذى به، وال يجوز اسإهمال والتقصير والتعدي على حقوق الوائح أو ابتزاز ماله أو التغرقر به أو التدليس عليه، ولقد وصانا الرلول 

 ")رواه البيهقي(عمل عمال أن يتقنه إن هللا يحب من أحدكم إنصلى هللا عليه وللم: " 

 املحافظة على الفرائض والواجبات املشروعة: .ز 

فما يجوز أن تؤدي الوياحة الترفيهية إلى تعطيل املولم عن القيام بفرقضة من فرائض اسإلمام أو ضياع واجب ديني، ولقد أمرنا رلول 

إن لنفسك عليك حق، وإن لجسدك عليك حق، وإن لزوجك هللا صلى هللا عليه وللم بضبط وتنظيم األوقات واألعمال فقال:" 

 ") رواه البخاري(.عليك حق فأعط كل ذي حق حقه

 املعايير األخالقية في صناعة السياحة:  .0.0

جاء االهتمام بهذه األبعاد األخماقية لألعمال واألنشطة الوياحية في لياق الوعي إلى إحداث تحوالت اجتماعية والعة داخل 

لتعامل مع الوياحة بطرققة تحافظ على األنماط والقيم االجتماعية والثقافية،وقد يكمن الولوك األخماقي الوليم في نجاح املجتمعات ل

الكثير من املنظمات الوياحية والفندقية كونها تتعامل بصورة دائمة مع الوياح، إذ أن معظم هذه املنظمات ترغب بشدة في كوب 

                                                                                                            
 .13االقتصادية، جامعة احلاج خلضر باتنة، ص

18
 (www.Dare Lmashora.com، )15حسني شحاته، الضوابط الشرعية للسياحة، سلسلة حبوث ومقاالت يف الرتبية الروحية، ص   
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من خمال إرلاء الثقة لدى الوياح بإمكانية االعتماد على هذا املرفق دون غيره، كما أن هذا التوجه يدعم زبائنها الحاليين واملوتقبليين 

 معيار االعتمادية واملوثوقية  لدى الوياح في إمكانية وقدرة املرفق الوياحي على اسإيفاء ملتطلبات الخدمة املثالية املقدمة، فالولوك

وأثبست  19حية كأفراد ومنظمات يعكس دائما مدى التزام املنظمة في كوب ود وثقة الوائحاألخماقي الذي تعكوه املنظمة الويا

 :20الدرالات واملمارلات العملية والتجارب أن هناك ألس ومعايير أخماقية لدى مدراء الوياحة والضيافة منها ما يلي

 أمناء يقولون الحقيقة وال يخدعون اآلخرقن؛(: Honestyاألمانة ) .أ 

 يعبرون عن قناعتهم بعمل ما يعرفون أنه صحيح حتى عندما يكونون تحت ضغط العمل؛ (:Integrityاالستقامة ) .ب 

 جديرون بالثقة وموتمرون بتزوقد املعلومات الصحيحة التي تعكس واقع العمل؛(:Trust worthinessالثقة ) .ج 

 والئهم للمنظمات بتكريس أنفوهم للواجب والوفاء لزممائهم؛(: Loyaltyالوالء ) .د 

   نزهاء مسواوون في جميع املعاممات ويعاملون جميع األفراد بالسواوي؛ (:Justiceعدالة )ال .ه 

يهتمون وقحترمون اآلخرقن وقتميزون باللطف والكيالة، ولديهم شعور إيجابي تجاه (: Concern and Respectاالهتمام واالحترام) .و 

 املشكمات الشخصية لزممائهم؛

 بالقيام بواجباتهم؛التميز   (:Commitmentااللتزام ) .ز 

يدركون بأن املوؤولية والفرص املتاحة ملركزهم في القيادة، ويعلمون أن أفضل طرققة لغرس قواعد (: Leadershipالقيادة ) .ح 

 األخماقيات في منظماتهم هو تقديم املثال وهم يطبقون ما يلتزمون به.

بناء لمعة املنظمة ومعنوقات موظفيها بمشاركتهم في يعملون على حماية و (: Reputation and moraleالسمعة واملعنويات ) .ط 

 تحقيق االحترام للجميع؛

هم موؤولون شخصيا عن أخماقيات قراراتهم وكذلك عن قرارات مواعديهم، وقجب أن ننوه بأن    (:Accountabilityاملحاسبة ) .ي 

دارة أو مواعديهم بل يجب أن يتم نقلها وإيصالها إلى هذه القواعد ألخماقيات املهنة يجب أن ال تكون أليرة لدى القيادات العليا من اسإ 

 أفراد املنظمة على مختلف مواقعهم. 

 شهادة " حالل" في الصناعة السياحية: .4.0

 تحت تأثير العوملة ظهرت العديد من منتجات العمامات التجارقة والخدمات ومنها العمامات التجارقة اسإلمامية التي بدأت تعزز نفوها عبر 

اسإلمامية الخاصة وقجري القيام بجهود في القطاع املصرفي والتأمين وامتد إلى قطاع الوياحة، فمن وجهة النظر اسإلمامية فإن  الحزم

املنتج وعملية اسإنتاج يجب أن تكون حمال، وتظهر القوانين الحمال أنواع األطعمة التي هي مشروعة بحيث يكون إعدادها ومعالجتها 

 . 21ما نصت عليه الشريعةونقلها وتخزقنها وفق 

 : 22ويعرف الحمال وصفا لألشياء أو اسإجراءات التي تومح بها الشريعة اسإلمامية بحيث تتوفر فيها الشروط التالية

  أن ال يحتوي على أي أجزاء أو منتجات الحيوانات التي هي غير حمال للمولمين أو منتجات الحيوانات غير املذبوحة وفق الشريعة

 اسإلمامية؛

 ن ال يحتوي على أي مكونات تعتبر نجس وفقا ألحكام الشريعة؛أ 

 أن تكون املنتجات آمنة وغير ضارة؛ 

 أن ال يتم إعدادها ومعالجتها وتصنيفها بالتخدام املعدات التي تلوثت مع األشياء التي هي نجس وفقا ألحكام الشريعة؛ 

 الغذاء أو مكوناته ال يحتوي على أي جزء من أجزاء اسإنوان؛ 

                                 
19

، أخالقيات اخلدمة السياحية يف ضوء متغريات العصر، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد 2111م م سامل محيد،  طارق سليمان،  
24(،http// :www.iasj.net ) 

20
درجة األوىل يف حمافظات بغداد، ، أثر تطبيق أخالقيات املهنة يف صناعة السياحة على اإلجناز، دراسة استطالعية يف فنادق ال2111سعد إبراهيم حممد ،   

 ، ص  19، العدد 24النجف و كربالء، جملة التقين، اجمللد 
21  Tawfik Salah Mohamed Al Nahdi ; Md Aminal Islam; 2011; Factors influencing Malaysian 

Muslims to patronage halal restaurants- Ambience As Mediator; Business Review; Vol 

6;No2.P121-122. 
22

 Mohd Rizal Razalli ; Rushami Zein Yusoff ; Maizatul Wahidar Mohd Roslan; 2013; A framework 

of halal certification practices for hotel industry; Asian social science; Vol 9;NO11;P317-318. 
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هادة الحمال تتمثل بعدة خطوات سإثبات أن املواد وعملية اسإنتاج متوافقة مع الشريعة اسإلمامية، وشهادة الحمال هي شهادة مهمة فش

 :  23كونها تلبي متطلبات الثقة من خمال أربع فوائد

 ثقة املوتهلك في املنتجات الحمال، والذي يومح للموتهلكين باتخاذ قرار الشراء؛ 

 فوية، حيث يمكن املصنعين من التخدامه كأداة تووقق؛إعطاء ميزة تنا 

 جانب الجودة: حيث تشير أن املنتجات ليوت فقط حمال ولكن أيضا تلبي شروط النظافة؛ 

  توفر آلية للتدقيق واملراقبة: تشير شهادة الحمال إلى فحص العمليات بدءا من الذبح والتنظيف والتجهيز واملعالجة والتطهير

 فضما عن املمارلات اسإدارقة. والتخزقن والنقل

فتطبيق الوياحة الحمال في الفنادق يتطلب تقديم خدمات تكون متوافقة مع مبادئ الشريعة اسإلمامية، وهذا ال يقتصر على األكل 

سجادة : ال كحول، أكل حمال فقط، وجود القرآن و 24واملشروبات الحمال، وإنما تكون إدارة متكاملة للفندق وفق خصائص معينة منها

 الصماة في الغرفة، أن ال يكون موقع الورقر واملرحاض في اتجاه القبلة، وجود مصلى في الفندق، والفصل بين النواء والرجال...

 :25هناك مجموعة من املمارلات التي تواهم في تحقيق شهادة حمال، وتشمل

 ممارسات التوثيق الحالل:  .أ 

صول على شهادة حمال، واألنشطة والولوكيات في تقديم املوسندات الحمال التي هي الوثائق المازمة من قبل الشركة من أجل الح

تحتوي على معلومات مثل بيانات الشركة، وتسجيل الشركة، ومراقبة الوثائق واملعايير وإجراءات السشغيل والتجهيز ونظام اسإدارة 

 وبرنامج التدرقب؛

 مسؤولية اإلدارة: .ب 

فعالية تنفيذ نظام مراقبة داخلية حمال، وقجب التأكيد من أن اسإدارقين يجب أن يكونوا مدربين تشير إلى موؤولية اسإدارة في ضمان 

 على مبادئ الحمال وتطبيقاته، وضمان موارد كافية) القوى العاملة، املرافق، البنية التحتية املالية( من أجل تنفيذ نظام حمال.

 املواد الخام: .ج 

 صنعة أو اسإضافات حمال؛يكون محتوى املواد الخام واملواد امل

 موقع الشركة: .د 

ود من املهم تحديد موقع الشركة في أكثر املواقع املوتدامة كون أن املوقع قد يؤثر على أنشطة االبتكار وعملية اسإنتاج والكفاءة، ومع وج

 منفذ للتخلص من النفايات ملنع التلوث املتبادل من خمال األفراد واملعدات؛

 العوامل الخارجية: .ه 

ير إلى الظروف والكيانات واألحداث والعوامل املحيطة التي تؤثر في املنظمة، وتحديد الفرص واملخاطر، ويشير املجال الخارجي ويش

 ألنشطة وللوكيات فندق في توفير مجاالت تكون نظيفة واالمتثال ملمارلات التصنيع الجيدة؛

 فرضية األنشطة والسلوكيات: .و 

ف الصحي والجدران والوقف واألبواب، ونظام اسإضاءة، التهوقة وغيرها، بحيث تكون في حالة جيدة من خمال توفير املبنى، نظام الصر 

 ونظيفة، وقكون تصميمها وبناؤها أو تجديدها مهيأ للويطرة على مخاطر التلوث.

 التسهيالت: .ز 

ن مركبة النقل مخصصة ومنالبة تشمل مرافق إمدادات املياه والتخزقن وغرفة التجميد، واملصارف، واملراحيض والنقل، حيث تكو 

 لنوع من الطعام الحمال فقط وتلبية شروط النظافة والصرف الصحي؛

 األدوات واملعدات: .ح 

هي األنشطة والولوكيات في توفير األجهزة، واآلالت وتكون نظيفة وال تحتوي على مواد مخالفة للشريعة وأن توتخدم فقط للطعام 

 الحمال؛

 املوظفين: .ط 
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عتمد على املعرفة واملهارة من املوظفين الذين يواهمون في تطوقر الخدمات والتحلي بأخماقيات العمل، وأن يتميزوا فعالية املؤلوة ت

 بالرعاية الصحية والنظافة الشخصية، وارتداء املمابس املنالبة؛

 مكافحة اآلفات: .ي 

 تل الحشرات والقوارض؛مكافحة اآلفات هو تطبيق ورصد مجموعة متنوعة من املواد الكيميائية املوتخدمة لق

 إدارة النفايات: .ك 

األنشطة والولوكيات للتخلص من النفايات وتحقيق وفورات في التكاليف، وكفاءة أفضل، من خمال تنفيذ تدابير سإدارة النفايات على 

 نحو فعال، وأن يتم تخزقن املواد الكيميائية الضارة على النحو املمائم وبعيدا عن األطعمة الحمال.

 جية تسويق السياحة الحالل في ماليزيا:استراتي .4

تشهد لوق الوياحة اسإلمامية نموا الفتا في أنحاء العالم حيث تتربع على عرش ألرع القطاعات نموا نسيجة تنامي الثروة من جهة، 

دا من الوياح املولمين وحرص الوائح املولم على اللجوء للمرافق واملنشآت امللتزمة، كما اسإلمام فوبيا املتفشية في الغرب تجبر مزق

على البحث عن وجهات بديلة يوتطيعون االلتجمام فيها دون مضايقات، مما يوفر لوقا خصبة للموسثمرقن أن يضعوا فيها أموالهم 

باطمئنان، ومن أجل هذه الطفرة تسوابق تركيا وماليزيا ودول عديدة إلمامية وغير إلمامية لجذب الوائحين املولمين حول العالم 

 فير توهيمات تتوافق مع معتقداتهم الدينية. وفيما يلي لنتطرق إلى تجارب بعض الدول اسإلمامية في مجال تووقق الوياحة الحمال.بتو 

، شعر لياح الشرق 1002لبتمبر  22إن من األهداف الرئيوية الجديدة للوياحة في ماليزيا هي تقديم وجهة جديدة، فبعد أحداث 

وفر إلى الدول األوروبية بوبب املعاملة، فالتغلت ماليزيا الفرصة لجذب الوياح العرب، وخاصة لياح األولط بعدم االرتياح لل

، وهذا أحدث ظهور مفهوم جديد وهو " الوياحة الحمال"، الذي هو محل جدل 26الشرق األولط الذين يتمتعون بقدرة شرائية عالية

التقدم في العلوم والتكنولوجيا والتغير املوتمر في تصميم املنتجات وعمليات كبير على وجه الخصوص، ومع توارع وتيرة العوملة وثورة 

، لذا انتهجت ماليزيا إلتراتيجية 27التصنيع، وخاصة وأن لكان ماليزيا املولمين لديهم اتجاه عالي نحو تفضيل شراء املنتجات الحمال

ياحة املثيرة واملميزة من خمال اسإدارة الوليمة للوجهات الوياحية لتعزقز التنمية الوياحية املوتدامة القائمة على تطوقر مبادرات الو

أكبر بلدان العالم من حيث عائدات الوياحة  20والتركيز على األنشطة التروقجية، وتهدف ماليزيا من خمال هذه الخطة ألن تكون ضمن 

 :28( ما يلي 1025_1022العاملية، ومن بين النقاط الرئيوية لتنمية الوياحة وفق خطة ماليزيا العاشرة)

 إنشاء مجموعات لياحية من خمال تحوين املنتجات القائمة والجديدة واملبدعة؛ 

 تطوقر القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الوياحة؛ 

 تحوين املحافظة على املواقع الوياحية من خمال نهج متعددة؛ 

 قبل مكاتب الوياحة املاليزية في الخارج؛ زقادة األنشطة التروقجية واسإعمانات من 

 .تشجيع املبادرات املتباينة لتوفير أنماط الوياحة الحصرقة والفرقدة من نوعها 

وكما نماحظ فهذه اسإلتراتيجية ركزت على التروقج الوياحي والتولع في لوق الوياحة العاملية، وهذا يتطلب وجود خطة خاصة 

 ي مجال الوياحة وتنمية املوارد البشرقة للقطاع.للمبادرات البحثية والتعليمية ف

والوياحة الحمال هي وجهة لياحية جديدة ملا لها من تأثير كبير على الوياح واملوافرقن من املجتمعات املولمة، وهي من أكثر املوارد 

ن، بحيث تحترم القيم واملبادئ أهمية خاصة في البلدان التي تملك ثراء متنوع، والذي يجذب الوياح املولمين وحتى غير املولمي

 اسإلمامية، وقد تكون مصدرا لمازدهار للبلدان اسإلمامية، وتعتبر ماليزيا رائدة في تطبيق هذا النوع من الوياحة.

ماليزيا بلد مولم من جنوب شرق آليا، يحتوي على الكثير من البنى التحتية  إمكانيات تطوير السياحة اإلسالمية في ماليزيا:.2.1

مية من مواجد، ومواقع التراث اسإلمامي، ثقافات وعادات جذابة، كما تعتبر وجهة آمنة مع ثقافة مألوفة، وهي قادرة على تلبية اسإلما 
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حاجات املوافرقن املولمين، كما تقدم ماليزيا حوافز لسشجيع الوياحة اسإلمامية واسإجراءات المازمة لتطوقر هذه الوياحة، فماليزيا 

 :29يلي وموجزها مالتطوقر الوياحة اسإلمامية لتحقيق االلتدامة االقتصادية من خمال اسإمكانيات التي تتوفر عليها لديها قدرة كبيرة 

ماليزيا لديها الكثير من املوارد الطبيعية الجميلة من لواحل، جبال، شماالت، والطيور الغرقبة والحيوانات  املوارد الطبيعية: .أ 

 ات املدارقة، والجزر والبحيرات..البرية، والشواطئ البحرقة، والغاب

الوياحة التراثية هي اآلن وجهة لياحية محتملة، فماليزيا لديها ثراء في العادات والتقاليد اسإلمامية،  املوارد الثقافية والتاريخية: .ب 

نى في العالم وهو يجذب والتي تقف جنبا إلى جنب مع الثقافات الذاتية لكل بلد، فمثما يوجد برج التوأم والذي يعتبر ثاني أكبر مب

الوياح، وكذا مناطق الواحل الشرقي والتي تعتبر مجموعة من التراث اسإلمامي الحتوائها على مسجد الدولة، واملتحف اسإلمامي 

 كيمانتان، ومسجد العابدين، و...، وكذلك التراث الثقافي املتمثل في مركز الحرف اليدوقة، وبناء القوارب التقليدية.

 16من خمال برنامج التحول للوصول إلى  1010لقد وضعت ماليزيا هدفا لتنمية الوياحة ألفق  السياحي اإلسالمي:السوق   .1

مليون لائح خمال هذه الفترة، وحتى تحقق ماليزيا أهدافها عليها إعداد إلتراتيجية تووققية مبنية على درالات حقيقية للووق 

 وتهلك املولم من أجل تفصيل العروض الوياحية الحمال.الوياحي اسإلمامي، وبصفة خاصة للوك امل

والووق الوياحي املولم هو هدف ينظر إليه املووقون على افتراض أن الدين يمثل أحد العوامل الهامة في صنع قرار الوفر نحو وجهة 

ف ب" الثقافة اسإلمامية"، فيما يتعلق معينة، ولقد اجتذبت الوياحة الحمال العديد من البرامج الوياحية التي توسند كليا على ما يعر 

باللباس والولوك والنظام الغذائي والصماة، والتهدفت العائمات الخليجية املشهود لهم باملحافظة على تعاليم الشريعة اسإلمامية، 

بب في ظهور الوياحة وقتمتع هذا الووق بإمكانات واعدة مما جعله لوقا موتهدفا، إضافة إلى أن الجانب الولبي للوياحة الغربية تو

 اسإلمامية ملا لها من تأثير للبي على املجتمعات املولمة مثل التهماك الكحول، الدعارة، االختماط بين الجنوين...

مليار من العمماء املحتملين، وتووقق الوجهات اسإلمامية هي بالتأكيد ليوت مهمة لهلة،  2.01ويشكل املولمون لوقا عاملية ب 

اسإلمامية من شأنه أن يواعد املووقين في تصميم املنتجات والخدمات التي تلبي حاجات الوياح املولمين،  والتكشاف الومات

 .   30وكذلك التخدام املظاهر اسإلمامية في البرامج التروقجية

 املزيج التسويقي السياحي اإلسالمي في ماليزيا:  .0.4

تطوقر إلتراتيجيات السووقق لجذب الوياح املولمين، ولقد لعت ماليزيا من إن التعرف على املظاهر اسإلمامية من شأنه أن يواعد في 

خمال الدرالات واألبحاث التي قامت بها والتهدف الوياح العرب واملولمين من أجل التعرف على تفضيماتهم، وحاولت مراعاة 

 :31الخصوصية اسإلمامية في إعداد وتصميم  منتجاتها الوياحية من خمال ما يلي

  املواجد في الوجهات الوياحية قد يزقد من موتوى الرضا؛ إضافة إلى أن املسجد في حد ذاته معلم لياحي له جاذبية متميزة؛توافر 

  توفير الطعام الحمال: ويشير إلى املواد الغذائية التي يمكن التهماكها بحيث تكون متوافقة مع الشريعة اسإلمامية ألن لحم الخنزير

خنزير وغيرها من املنتجات من الحيوانات اآلكلة للحوم، أو تلك التي تتغذى من الجيف، واملشروبات الكحولية، واألطعمة املشتقة من ال

والحيوانات التي ال يتم ذبحها على الطرققة اسإلمامية، كلها تعتبر محرمة من وجهة نظر املولمين، وتوفر الطعام الحمال في الوجهات 

 الوياح املولمين؛الوياحية من شأنه أن يواهم في جذب 

 الشريعة اسإلمامية تحضر على املولمين القمار، وتورطهم في صناعة القمار؛ 

  ،الشريعة اسإلمامية تحضر املولمين من إقامة عماقات محرمة، وال تومح لإلباحية الجنوية أن تتفش ى في املجتمعات املولمة

املودة في شاشات العرض العامة، وفي بعض الدول املاليزية السشريعات وماليزيا تحضر الدعارة والولوكيات مثل الصور غير المائقة من 

 ال تومح ملنشآت الضيافة لغير املتزوجين من الجنوين من أن يكونوا على مقربة؛
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  موتوى املطابقة لقواعد اللباس اسإلمامي، وبشكل خاص للوياح العرب الذين يتعين عليهم مراقبة صارمة للباس، حيث

ض أنفوهم وعائماتهم لبيئات تسنافى مع عاداتهم، وفي بعض الواليات املاليزية املحافظة تفرض قواعد اللباس يفضلون عدم تعرق

املنالب، وتحضر الناس الذين يلبوون ممابس فيها عري، عماوة على ذلك من املتوقع أن يتزين الوياح الغربيون بالزي اسإلمامي عند 

 زقارة األماكن املقدلة مثل املواجد؛

 ير الخرائط التي تشير إلى مواقع املرافق اسإلمامية) املواجد(، ووجود جداول زمنية لإلبماغ عن وقت الصماة في املطارات والفنادق توف

 والحدائق؛

 حضر قنوات الكبار في مجال الترفيه في الفندق ألن املولمين ال يكونون لعداء إذا تعرض أطفالهم ملثل هذه األمور؛ 

 ي الضيافة األخذ بعين االعتبار العمارة اسإلمامية في تصميم الفندق؛يجب على املنشغلين ف 

 من األفضل تقديم الوواك للوياح املولمين في غرفهم؛ 

 .تخصيص موظفات للنواء واملوظفين الذكور للرجال، مثل توافر ليارات األجرة مع خدمة الوائقين اسإناث للركاب اسإناث 

خمال ضمان مرافق عالية الجودة وتطوقر البنية التحتية، وحفظ وصيانة املوارد الوياحية  كما ركزت ماليزيا على رضا الوياح من

والحفاظ عليها من خمال املحافظة على الغابات والتمال واألراض ي الرطبة، ومواقع التراث والتقاليد الثقافية بطرققة موتدامة من 

 :32خمال

 السووق الحيوقة، وقد وضع هذا املشروع ممرات املشاة وولائل النقل العام  تعيين منطقة كوال ملبور ليتي لنتر باعتبارها منطقة

 مثل الوكك الحديدية، وخدمة الحافمات لسوهيل تنقل الوياح؛

  إنشاء ثماثة منافذ جديدة فاخرة في ماليزيا) الكندر ماليزيا، لبيانغ، وبينانغ( من أجل دعم الوياحة، حيث تطلع ماليزيا ألن تكون

 الكبرى في آليا؛ وجهة السووق 

  املغامرة: إنشاء مركز عالمي للتنوع البيولوجي من أجل دعم الوياحة املوؤولة واملوتدامة، وركزت على التنوع البيولوجي للغابات

 رد؛املطيرة والبيئات البحرقة والنباتات، والحيوانات املحلية، وتوفير التميز في الخدمة وحزمة املنتجات وااللتخدام املوتدام للموا

 .املرح العائلي: من خمال إقامة مناطق ترفيهية مخصصة وتطوقر الخبرات املحلية وتنظيم أفضل لصناعة املنتجعات الصحية 

مليون مليار دوالر لبناء مدينتين عربيتين في ماالكا املاليزية  101بدا موسثمرون عربا مشروعا تقدر تكلفته ب  1007حيث في عام 

زقرة صغيرة على جنوبي املدينة واألخرى على الشاطئ غربي امليناء التارقخي بهدف جذب أكبر عدد من الوياح التارقخية، إحداهما على ج

العرب الباحثين عن هذا النوع من الوياحة في ماليزيا، ونحن بحاجة لسسخير قوتنا االقتصادية لدعم وتطوقر مثل هذه األفكار بدال من 

 .33ن أي ابتكار والتي ال تتوافق مع قيمنااالعتماد على نسخ الثقافة الغربية بدو 

ومن خمال الدرالات التي أقيمت حول الوياحة في ماليزيا كشفت أن األصدقاء واألقارب يلعبون دورا رئيويا في نشر املعلومات حول 

ة بالتخدام مجموعة ماليزيا لدى الوياح من الشرق األولط، وهذا ما دفع بهيأة الوياحة املاليزية بالقيام بحممات تروقجية مكثف

متنوعة من ولائل اسإعمام للوصول إلى الجمهور، ومن املعروف أن ماليزيا تعامل الوياح بشكل جيد وهذا ما لمح بتمرقر رلالة جيدة 

 حول املنطقة.

يث عملت على كما اعتمدت على الوياحة اسإلكترونية من خمال توفير املعلومات حول ماليزيا للوياح املحتملين من الشرق األولط، ح

زقادة تواجدها على االنترنت عن طرقق جعل مواقعها على شبكة االنترنت جذابة وتحديثها بالتمرار، وباسإضافة إلى شبكة االنترنت هناك 

ث ولائل اسإعمام واسإعمان األخرى مثل املعارض، ولائل اسإعمام املطبوعة وااللكترونية، وتتخذ ماليزيا شعار" ماليزيا حقا آليا"، حي

يوجد في ماليزيا ثماثة من األديان الرئيوية في العالم: اسإلمام، والهندولية، والبوذية، و للزائر الذي يزورها فرصة معرفة الثقافة 

 . 34املاليزية، والصينية والهندية

ء الحجاب، باسإضافة إلى كما تمنع ماليزيا التخدام صور مثيرة جنويا في تووقق الوجهات الوياحية، وقجب على النواء املولمات ارتدا

 . 35أن الصور النوائية في التروقج غير قانونية

                                 
32
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33
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34
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وتووق ماليزيا نفوها على أنها وجهة للسووق معفاة من الرلوم الجمركية على الولع الوياحية، حيث لعر الولع األجنبية هي العالية 

لحكومة املاليزية البماد كوجهة السووق املعفاة من الرلوم في ماليزيا مقارنة مع الدول املجاورة نظرا لفرض ضرائب عالية، لذا وضعت ا

وظيفة  64000في عدد الوياح ويواهم بتوفير  15الجمركية لجذب الوياح األجانب، وليواهم هذا املشروع بتحقيق زقادة قدرها 

 خمال هذه الفترة.

 معوقات تطبيق السياحة الحالل في ماليزيا: .4.4

في مجال الوياحة اسإلمامية، إال أنه توجد مجموعة من املعوقات في تطبيق هذا النوع من الوياحة ماليزيا تملك السثمارات ضخمة 

 :36وتتمثل فيما يلي

  عدم كفاية أنشطة البحث بالرغم من وجود أبحاث ضخمة أجرقت في جميع أنحاء العالم في موضوع كيف يمكن أن تكون الوياحة

مبادرات لليمة في هذا املجال، ولكنها غير كافية خاصة ما تعلق منها بالبحث حول الوياحة  أداة لتحقيق التنمية املوتدامة، وملاليزيا

 الحمال؛

  عدم تمكن ماليزيا من وضع ليالة وإلتراتيجية للوياحة اسإلمامية املشتركة، حتى أنها غير قادرة على بناء عماقات دولية لليمة في

 هذه النقطة؛

  إلتراتيجية حديثة للسووقق تكون منالبة لتطوقر هذه الصناعة؛مشكلة السووقق: من الصعب جدا وضع 

  انعدام التنويق: لقد عقدت الدول الوياحية مختلف االتفاقيات وشاركت في عمليات بينهم لتنمية هذا القطاع وزقادة فرص

 الوياحة الحمال. العمل، لكن ال توجد عمليات تنويق بين البلدان والوكاالت املولمة، فحرمت ماليزيا من فوائد قطاع

 توصيات لتطوير قطاع السياحة الحالل في ماليزيا: .5.4

 يمكن ملاليزيا ضمان لوق الوياحة الحمال من خمال القيام بدور إيجابي وقوي لمالتفادة من إمكانات الوياحة من خمال:

  الوياح مثل لوق املنتجعات والفنادق تطوقر البنية التحتية واالتصاالت: يجب ضمان البنية التحتية املنالبة واالتصاالت لجذب

 اسإلمامية فضما عن الوجهات اسإلمامية التي تشكل األنشطة الوياحية؛

  ترتيب األحداث اسإلمامية الوياحية: من خمال إنشاء مرافق منفصلة بين الجنوين، وإعداد برامج الترفيه اسإلمامية في األماكن

 ية وإيران في تطبيق هذا؛الوياحية، ولقد نجحت اململكة العربية الوعود

  الدور اسإيجابي لولائل اسإعمام: يمكن لولائل اسإعمام أن تلعب دورا حيوقا في تعزقز األنشطة الوياحية اسإلمامية، وقمكن ملاليزيا أن

 تؤلس قناة فضائية لهذا الغرض؛

 لد مولم، والتركيز على الوياحة الحمال؛تطبيق إلتراتيجية تووققية منالبة لتطوقر الوياحة بدء من بناء الصورة اسإيجابية كب 

 التنويق بين البلدان املولمة: يمكن ملاليزيا أن تقوم بسووقق حزم لياحية مشتركة مع الدول اسإلمامية األخرى لجذب الوياح؛ 

 أن تعزز عماقاتها مع األعضاء في منظمة املؤتمر اسإلمامي لزقادة األنشطة الوياحية بين الدول؛ 

  المازمة ألنشطة البحث والتطوقر في مجال الوياحة اسإلمامية، وإنشاء معاهد وبحوث في هذا الصدد.تخصيص األموال 

تعتبر الوياحة الحمال وجهة لياحية جديدة، وتهدف لتوفير وجهات يمكن أن تقصدها العائمات املولمة امللتزمة بقواعد  الخاتمة:  

احة مع ماليزيا التي نجحت في تووقق نفوها على أنها املقصد املثالي للعائمات الشريعة اسإلمامية، وكانت بداية هذا النوع من الوي

الخليجية، وهناك عماقة قوقة بين الحكومة والعاملين في قطاع الوياحة والولطات املحلية والوكاالت الخاصة من أجل تلبية احتياجات 

لط لديهم الذوق الرفيع مما يتطلب التنويق بين كل الوياح وخاصة لياح الشرق األولط، ومن املعروف أن لياح الشرق األو 

الفاعلين في القطاع الوياحي املاليزي لتحوين جميع أنواع الخدمات املقدمة لوياح الشرق األولط، من أجل تحقيق تطلعات الحكومة 

 املاليزية ألن تكون ماليزيا وجهة لياحية من الطراز العالمي.

 

                                                                                                            
communication;Vol 12;No 3. 

36
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 وملاذا يكذب؟ عالم؟كيف يكذب اإل 

 د. حنان عرنوس

 الجامعة األمرقكية في الكوقت

 1024يناير 

 harnous@auk.edu.kwالبريد اسإلكتروني: 

لى يعتبر اسإعمام من أكثر ولائل التأثير في الرأي العام وتحديد اتجاهاته فهو مصدرا ألاليا وربما وحيدا في كثير من األحيان للحصول ع

فكرقة الثقافة العامة لكثير من فئات املجتمع . وامتد تأثير اسإعمام إلى معظم أفراد املجتمع حيث يؤثر فيهم للبا أو إيجابا في إيجاد بيئة 

 عامة لقبول أو رفض العديد من األفكار.

تأثير ولائل اسإعمام على القيم األخماقية  كما يسناول البحث تعرقف اسإعمام ووظائفه والتي تتحدد من خمال األهداف العليا ألي مجتمع و 

والتي أصبح من اليوير على كل منا أن يكون بمتناوله العديد من القنوات  ولائل اسإعمام الفضائية من خمال عدة ولائل مثل

ملجتمعات. وأيضا ولائل حيث يتم بث من خمالها العديد من األفكار والولوكيات والتي يمكن أن تغير القيم داخل ا التليفزقونية املجانية

اسإعمام التكنولوجي حيث أصبح اسإعمام ثنائي االتجاه بدال من أن يكون أحادي االتجاه، وذلك بوبب  ثورة املعلومات والتطور 

لها التكنولوجي الكبير. فلم يعد األمر بالنوبة للمتلقي أنه مجرد موتقبل فقط بل أصبح مشاركا في الحدث والفكرة معلقا عليها داعيا 

 مروجا ألفكارقد تكون ليوت جزءا من قيمه أو دينه أوحتى ال تنتمي إلى املجتمع الذي يعيش فيه. أما الوليله الثالثة هي اسإعمام الورقي

 وهو اسإعمام األقدم والتقليدي.

عليه آراء وأفكار شخصية. فغرض وبما أن اسإعمام هو وليلة إيصال املعلومات واألخبار، فما بد من الحيادية، ولكن اسإعمام اليومي يطغى 

 غير اسإعمام.  حيث التوجيه ألفكار الناس و آراءهم ومشاعرهم  ملنظور معين وطرققة معينة، بدال من 
ً
 معينا

ً
اسإعمام الحالي يؤدي غرضا

 غرض اسإعمام واسإخبار.

مهمة التماعب بعقول الناس من الناحية النفوية يركز البحث على دور اسإعمام في توجيه الرأي العام وقدرة ولائل اسإعمام على القيام ب

في تأثير اسإعمام على الرأي « اليزابث نوقل نيومان»والفكرقة والثقافية. كما يتطرق البحث لشرح نظرقة "دوامة الصمت" للباحثة األملانية 

 العام.

وتأجيج الفتنة ونشر األفكار الفالدة وتضليل  أيضا يسناول البحث ألباب الكذب اسإعمامي وكيفيه ومنهجيه من خمال تشوقه املعتقدات

الرأي العام وذلك بالتخدام مفهوم "التأطير"، أي دور اسإعمام في اختيار اسإطار الذي يقدم به الخبر للُمتلقي، "اسإطار" هو عبارة عن 

وتخدم في تقديم هذا الخبر. واسإطار أيضا يحمل املعلو 
ُ
مة وطرققة التفكير بها وبالتالي مجمل املفردات والخصائص اللغوقة التي ت

تلقي. كما يوضح البحث الُوبل ملواجهة اسإعمام 
ُ
اسإلتجابة املرغوبة واملطلوبة من القوى الويالية، والتي يجب أن ينفذها ذلك امل

ين واعتماد الكاذب والفالد، وهي افتراض وجود حالة شك وتشكك دائما في صحة املعلومات التي يتلقاها الشخص والوعي لحالة اليق

 التعددية الحقيقية للتنوع اسإعمامي.

 املقدمة 

 يعتبر اسإعمام من أكثر ولائل التأثير في الرأي العام وتحديد اتجاهاته فهو مصدرا ألاليا وربما وحيدا في كثير من األحيان للحصول على

جتمع حيث يؤثر فيهم للبا أو إيجابا في إيجاد بيئة فكرقة الثقافة العامة لكثير من فئات املجتمع. وامتد تأثير االعمام إلى معظم أفراد امل

 عامة لقبول أو رفض العديد من األفكار. فقد بدأ اسإعمام يلعب دوره في مجرقات ما تمر به األمة العربية من هموم ثورات الربيع العربي،

ين املذاهب ونشر األفكار الفالدة واملحِرضة والتي وذلك من خمال تشوقه املعتقدات وتضليل الرأي العام وتأجيح الفتن وزرع الطائفية ب

 قد يقع فيها الشباب خاصة واملجتمع عامة.

وبما أن اسإعمام هو وليلة إيصال املعلومات واألخبار، فما بد من الحيادية، ولكن االعمام اليومي يطغى عليه آراء وأفكار شخصية. فغرض 

 غير اسإعمام
ً
 معينا

ً
 من اسإعمام الحالي يؤدي غرضا

ً
.  حيث التوجيه ألفكار الناس وآراءهم ومشاعرهم من منظور معين وطرققة معينة، بدال

غرض اسإعمام واسإخبار. إن الكذب اسإعمامي ارتبط منذ القدم بتوجه معين يرقده الطغاة واملفودون. فاسإعمام ليس وليد العصر الحديث 

 ولائل عصرنا الحالي كاسإنترنت والصحافة واسإذاعة والتلفاز . فحوب، بل  كان موجودا منذ القدم ولكن بأشكال مختلفة عن

 تعريف اإلعالم 

: هو عملية نقل الخبر أو وجهة النظر أو كليهما من طرف إلى طرف آخر.
ً
: مصدر من أعلم يعلم، أي أخبر يخبر. واصطماحا

ً
 اسإعمام لغة

mailto:harnous@auk.edu.kw
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ير املوضوعي لعقليه الجماهير وروحها  وقد يعبر عن عقليه الولطة أو التعرقف اسإصطماحي: يعرفه العالم األملاني "اتو جروت" بأنه التعب

 النظام دون مراعاة الجماهير.

إذ أن النقل  (Transmision)بين املرلل واملوتقبل، وليس عملية نقل  (Participation) إن اسإعمام يعتمد في االتصال على عملية مشاركة

تعني اسإزدواج أو التوحد في الوجود، وهذا هو األقرب إلى العملية اسإتصالية، ولذا فأنه يمكن يعني االنتهاء عند املنبع، أما املشاركة ف

اسإتفاق على أن االتصال هو عملية مشاركة في األفكار واملعلومات، عن طرقق عمليات إرلال وبث للمعنى، وتوجيه وتويير له، ثم 

اعي معين. وتتفق أغلب الدرالات التي تناولت هذا املوضوع على تقويم التقبال بكفاءة معينة، لخلق التجابة معينة في ولط إجتم

اسإتصال إلى أنواع أو نماذج عدة، من أبرزها اسإتصال الذاتي واسإتصال الشخص ي واسإتصال الجمعي واسإتصال الجماهيري )اسإعمامي(، 

 جها لوجه، خصوصا في العصرالحديث بتقنيته التكنولوجية.وهذا النوع األخير من اسإتصال؛ يتجاوز اللقاء املباشر والتفاعل اسإجتماعي و 

 عناصر عملية االتصال 

تلقي )املوتقبل(،
ُ
 إن النظر إلى اسإتصال كعملية مشاركة، يعني إن اسإتصال ال ينتهي بمجرد أن تصل الرلالة من املصدر )املرلل( إلى امل

تلقي، بما يحدد تأثير اسإتصال من جهة؛ ومن جهة أخرى فأن كما من كما يعني أن هناك العديد من العوامل الوليطة بين الرلالة وامل

املرلل واملتلقي يتحدث عن موضوع معين أو موضوعات معينة فيما يعرف بالرلالة أو الرلائل، ويعكس هذا الحديث ليس فقط مدى 

ك بانتماءاته االجتماعية الثقافية، مما يثير معرفة كل منها باملوضوع أو الرلالة، ولكن أيضا يتأثر بما لديه من قيم ومعتقدات، وكذل

  .لديه ردود فعل معينة تجاه ما يتلقاه من معلومات وآراء، وقحدد أيضا مدى تأثره بهذه املعلومات واآلراء

املباشر وفي هذا اسإطار تطورت النماذج التي تشرح وتفور عملية اسإتصال بعناصرها املختلفة، حيث ظهر في البداية النموذج الخطي أو 

  الذي يرى أن تلك العناصر هي: املرلل والرلالة واملوتقبل.

ثم ظهرت العديد من النماذج والتي تطورت من الطبيعة الثنائية إلى الطبيعة الدائرقة، والتي على ضوئها تتكون عملية االتصال من لتة 

  :عناصر ألالية هي

  املصدر .2

  الرلالة .1

  الوليلة .1

 املتلقي )املوتقبل( .4

  صدى أو رد الفعلرجع ال .5

  التأثير .6

  :وفيما يلي موجزعن هذه العناصر

o املصدر أو املرسل(SOURCE):  

وققصد به منش ىء الرلالة، وقد يكون املصدر فردا أو مجموعة من األفراد وقد يكون مؤلوة أو شركة، وكثيرا ما يوتخدم املصدر 

املصدر ليس بالضرورة هو القائم باالتصال، فمندوب التلفاز قد يحصل بمعنى القائم باسإتصال، غير أن ما يجدر التنوقه إليه هنا أن 

على خبر معين من موقع األحداث، ثم يتولى املحرر صياغته وتحرقره، وققدمه قارئ النشرة إلى الجمهور، في هذه الحالة وجدنا بعض 

االتصال، وإن اختلف الدور، بينما يذهب نوع آخر درالات االتصال يذهب إلى أن كل من املندوب واملحرر وقارئ النشرة بمثابة قائم ب

من الدرالات إلى أن القائم باسإتصال هو قارئ النشرة فقط، أي أنه بينما يولع البعض مفهوم القائم باالتصال ليشمل كل من يشارك 

 إياه على من يقوم بالدور الوا
ً
  .ضح للُمتلقيفي الرلالة بصورة أو بأخرى، فأن البعض اآلخر يضّيق املفهوم قاصرا

  :(MESSAGE)الرسالة

م وهي املعنى أو الفكرة أو املحتوى الذي ينقله املصدر إلى املوتقبل، وتتضمن املعاني واألفكار واآلراء التي تتعلق بموضوعات معينة، يت

للموضوع واللغة التي يقدم بها،  التعبير عنها رمزقا لواء باللغة املنطوقة أو غير املنطوقة، وتتوقف فاعلية االتصال على الفهم املشترك

، تكون مفهومة بين ألتاذ الكيمياء وطمابه، أما إذا
ً
 فاملصطلحات العلمية واملعادالت الرقاضية املعقدة الخاصة بالكيمياء الحيوقة مثما

ل مشترك للفهم بين تحدث نفس األلتاذ عن املوضوع مع طماب اسإعمام واسإتصال ال يكون األمر كذلك، فهناك فجوة أو عدم وجود مجا

املرلل واملوتقبل، واملنطق نفوه إذا كان األلتاذ يلقي محاضرة بلغة ال يفهمها أو ال يعرفها الحاضرون، أو إذا التخدم إيماءات 

  .وإشارات ذات داللة مختلفة لهم

ى هذه املعلومات من حيث من جهة أخرى تتوقف فاعلية االتصال على الحجم اسإجمالي للمعلومات املتضمنة في الرلالة، وموتو 
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 بموضوع الرلالة
ً
 كافيا

ً
، البواطة والتعقيد، حيث أن املعلومات إذا كانت قليلة فأنها قد ال تجيب على تواؤالت املتلقي، وال تحيطه علما

  .كي على الربط بينهااألمر الذي يجعلها عرضة للسشوقه، أما املعلومات الكثيرة فقد يصعب على املتلقي السيعابها وال يقدر جهازه اسإدرا

  :(CHANNEL)الوسيلة أو القناة 

وتعرف بأنها األداة التي من خمالها أو بوالطتها يتم نقل الرلالة من املرلل إلى املوتقبل، وتختلف الوليلة باختماف موتوى االتصال، 

ل الجمعي مثل املحاضرة أو خطبة الجمعة أو فهي في اسإتصال الجماهيري تكون الصحيفة أو املجلة أو اسإذاعة أو التلفاز، وفي اسإتصا

املؤتمرات تكون امليكرفون، وفي بعض مواقف االتصال الجمعي أيضا قد تكون األداة مطبوعات أو شرائح أو أفمام فيديو، أما في 

  .اسإتصال املباشر فإن الوليلة ال تكون ميكانيكية )صناعية( وإنما تكون طبيعية، أي وجها لوجه

   املستقبلاملتلقي أوRECEIVER  

قى الرلالة اسإتصالية أو اسإعمامية وقتفاعل معها وقتأثر بها، وهو الهدف املقصود في عملية اسإتصال، وال شك أن
َ
 وهو الجمهور الذي يتل

نتوقع أن فهم الجمهور وخصائصه وظروفه يلعب دورا مهما في إدراك معنى الرلالة ودرجة تأثيرها في عقلية ذلك الجمهور. وال يمكن أن 

الجمهور يصدق وقنصاع تلقائيا للرلالة اسإعمامية، فهو قد يرفضها أو يوتجيب لها، إذا كانت تتفق مع ميوله واتجاهاته ورغباته، وقد 

  .يتخذ بعض الجمهور موقف المامباالة من الرلالة وال يتفاعل معها

  FEEDBACKرجع الصدى أو رد الفعل

لية اسإتصال، وهو ينطلق من املوتقبل إلى املرلل، وذلك للتعبير عن موقف املتلقي من الرلالة يتخذ رد الفعل اتجاها عكويا في عم

ومدى فهمه لها والتجابته أو رفضه ملعناها، وقد أصبحت ردة الفعل ُمِهمة في تقوقم عملية اسإتصال، حيث يوعى اسإعماميون ملعرفة 

  .مدى وصول الرلالة للمتلقي ومدى فهمها والسيعابها

  EFFECTIVEلتأثيرا

التأثير موألة نوبية ومتفاوتة بين شخص وآخر وجماعة وأخرى، وذلك بعد تلقي الرلالة االتصالية وفهمها، وغالبا ما يكون تأثير ولائل 

، ومن ثم فإن الت
ً
 وليس دائما

ً
 وليس فورقا، كما يعتقد البعض، وقد يكون تأثير بعض الرلائل مؤقتا

ً
أثير هو االتصال الجماهيرية بطيئا

 الهدف النهائي الذي يوعى إليه املرلل وهو النسيجة التي يتَوخى تحقيقها القائم باسإتصال. وتتم عملية التأثير على خطوتين، األولى هي

  .تغيير التفكير، والخطوة الثانية هي تغيير الولوك

 وظائف اإلعالم

، إلى درج
ً
 ودوائر ووزارات إعمام تتولى تحقيق أصبح دور ولائل اسإعمام في املجتمع مهما وخطيرا جدا

ً
صصت جميع الحكومات أقواما

َ
ة خ

، وتطوقر أوضاعها 
ً
أهداف داخلية وخارجية عن طرقق تلك الولائل، ومن تلك األهداف الداخلية رفع موتوى الجماهير ثقافيا

 فمن أهداف دوائر اسإعمام تعرقف العالم بحضارة الش
ً
عوب ووجهات نظر الحكومات في املوائل اسإجتماعية واسإقتصادية. أما خارجيا

 . الدولية

ولم يقتصر اهتمام الحكومات بولائل اسإعمام، بل إن مؤلوات إجتماعية وليالية وإقتصادية اهتمت بها، ووجدت أن تلك الولائل 

 . تخدمها وتخدم أهدافها وتواعد في ازدهارها

 في
ً
العالم، من أن الدولة ذات اسإعمام القوي تعتبر دولة قوقة وقادرة، فلقد  وليس أدل على أهمية اسإعمام وولائله، مما أصبح معروفا

 رئيويا في تقوقة نفوذ بعض الدول، وبخاصة تلك التي َوجَدت فيه إحدى دعاماتها الرئيوية وقدمته على باقي دعائم 
ً
أصبح اسإعمام عامما

  الدولة. 

 أو إ
ً
؛ فما هي وظائف تلك الولائل؟إذن ولائل اسإعمام مؤثرة في الجماهير وفاعلة للبا

ً
  يجابا

 : لإلعمام وظائف رئيوية وهي

 الوظيفة اسإخبارقة  .2

 التوجيه وتكوقن املواقف واسإتجاهات .1

 زقادة الثقافة واملعلومات .1

 تنمية العماقات اسإنوانية وزقادة التمالك اسإجتماعي  .4

 الترفيه وتوفير لبل السولية وقضاء أوقات الفراغ .5

 اسإعمان والدعاية .6

 : يما يأتي توضيح لهذه الوظائفوف
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 تعني قيام ولائل اسإعمام الجماهيرية بنقل األحداث والقضايا املهمة، ومتابعة تطوراتها وانعكالاتها على الوظيفة اإلخبارية :

ضمون اسإخباري املجتمع، وذلك لتلبية حاجة اسإنوان الطبيعية ملعرفة البيئة املحيطة به، ومعرفة الحوادث الجارقة من حوله، وقكاد امل

يشكل النوبة الرئيوية الوائدة اليوم في ولائل اسإعمام التي يفترض أن تقوم بتغطية تلك األحداث بحيادية ودقة ومصداقية، لكي 

 . تحظى باحترام الجمهور 

 التوجيه وتكوين املواقف واالتجاهات : 

بار أن الطالب يقض ي وقتا مهما من حياته فيها؛ لكن املجتمع من املتعارف عليه أن املدرلة تتولى مهمة التوجيه، بعد العائلة، باعت

بجميع مؤلواته األلرقة والعائلية واسإجتماعية والدينية واسإقتصادية له دور كبير في مجال التوجيه، وتكوقن املواقف واسإتجاهات 

  الخاصة بكل فرد.

واقف واسإتجاهات، خاصة وإن املجتمع ليس كله طمابا، وال يتاح من هنا تتماقى تلك املؤلوات مع املدرلة في مهمة التوجيه وتكوقن امل

 . عادة لكل أفراد املجتمع دخول املدارس أو اسإلتمرار في الدرس والتحصيل

وإذا كانت املدرلة تقوم بمهمتها تلك عن طرقق الهيئة التعليمية والكتاب، فإن توجيه املجتمع يمارس بشكل مباشر وغير مباشر على 

 طرقق ولائل اسإعمام املنسشرة عادة، فكلما كانت املادة اسإعمامية ممائمة للجمهور لغة ومحتوى، ازداد تأثيرها. الوواء عن

 زيادة الثقافة واملعلومات 

التثقيف العام هدفه زقادة ثقافة الفرد بوالطة ولائل اسإعمام، وليس بالطرق والولائل األكاديمية التعليمية، والتثقيف العام يحدث 

 . سإطار اسإجتماعي للفرد لواء كان ذلك بشكل عفوي وعارض أم بشكل مخطط ومبرمج ومقصودفي ا

والتثقيف العفوي هو مواجهة دائمة من جانب ولائل اسإعمام للفرد، هذه املواجهة تقدم له، دون أن يكون هو املقصود بالذات، 

ة ملعب جامعته فُيفاجأ بجرقدة حائط أو بتلفاز نادي الجامعة معلومات وأفكار وصور وآراء، وهذا يحدث عندما يتجول الطالب في لاح

أو بالمافتات املرفوعة في أماكن من الجامعة، وكلها تحمل عبارات تلفت نظره، فيندفع في قراءتها أو متابعتها فتعلق بعض الكلمات في 

 .أما التثقيف املخطط فهو حصيلة وظيفتي التوجيه والتبشير .ذهنه وقأخذ ببعض اآلراء

 االتصال االجتماعي والعالقات البينية 

ويعرف اسإتصال اسإجتماعي عادة باسإحتكاك املتبادل بين األفراد بعضهم مع بعض، هذا اسإحتكاك هو نوع من التعارف اسإجتماعي يتم عن 

 . طرقق ولائل اسإعمام التي تتولى تعميق الصمات اسإجتماعية وتنميتها

 
ً
إجتماعية عن األفراد أو الجماعات أو املؤلوات اسإجتماعية والثقافية فأنها بذلك تكون صلة  فعندما تقدم الصحف كل يوم أخبارا

وصل يومية تنقل أخبار األفراح من مواليد وزقجات، وأخبار األحزان من وفيات وفشل وخوارة، وليوت صفحة الوالدات والوفيات 

 . تصال االجتماعي اليومي بين جميع فئات الجماهيروالشكر بصفحة عابرة وغير مهمة في الصحف، بل أنها وليلة لما

وهو قيام ولائل اسإعمام كلها تقرقبا بتعرقف الناس ببعض األشخاص البارزقن  ؛وهناك أمر آخر ومهم بالنوبة لوظيفة اسإتصال الجماعي

 . أو الذين هم في طرقق الشهرة لواء في مجال الويالة أو الفن أو املجتمع أو األدب

 الجمهور وتسليته الترفيه عن : 

تقوم ولائل اسإعمام فيما تقوم به من وظائف بمهمة ملء أوقات الفراغ عند الجمهور بما هو مول ومرفه؛ مثل األبواب املولية في 

 . الصحف أو البرامج الكوميدية في التلفاز

ولية ضرورقة لراحة الجمهور ولجذبه إليها، وحتى وفي الحالتين تأخذ ولائل اسإعمام في اعتبارها مبدأ واضحا وهو أن برامج الترفيه والس

في مجال الترفيه هناك برامج وأبواب ترفيه موجه يمكن عن طرققها الدعوة إلى بعض املواقف ودعم بعض االتجاهات أو تحوقرها وحتى 

 . تغييرها، وهذا يتطلب بالطبع ألاليب منالبة من جانب ولائل اسإعمام

 اإلعالن والدعاية : 

ل اسإعمام بوظيفة اسإعمان عن الولع الجديدة التي تهم املواطنين، كما تقوم بدور مهم في حقول العمل والتجارة عندما تتولى تقوم ولائ

اسإعمان عن وجود وظائف شاغرة أو وجود موظفين موتعدين للعمل، أو عندما تتولى اسإعمان عن إجراء مناقصة أو وضع التزام موضع 

 . الخ…التنفيذ

عت ولائل اسإعمام على تنوعها من صحافة وتلفاز وإذاعة ولينما، و أمام تعقيد الحياة وتعدد ما فيها من اختراعات ولهذا التطا

 . أن تقوم بمهمة التعرقف بما هو جديد وتقديمه إلى الجمهور وعرض فوائده وألعاره وحوناته بشكل عام ؛وصناعات واكسشافات

، وهي وإن جرى حصرها في لتة وظائف، لكنها تتعدى تلك الوظائف إلى ما هو أعمق وأعم هذه هي الوظائف اسإجمالية لولائل اسإعمام
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وأشمل، إلى درجة يمكن القول معها أن الفرد يولد وقنمو قليما حتى تتواله ولائل اسإعمام وترعاه وتقدم إليه ما يلزم من تثقيف وتوجيه 

 .نمو شخصيته وآرائه، فتنحرف بها أو تشوهها وترفيه وإعمان وغير ذلك، وأحيانا تقدم إليه ما يس يء إلى

 تأثير االعالم على القيم االخالقية 

o من خالل الوسائل الفضائية 

أصبح من اليوير على كل منا أن يكون بمتناوله قرابة الثمانمائة قناة تليفزقونية مجانية عند اسإشتراك وذلك على قمر واحد فقط،  

ألفكار واسإتجاهات والولوكيات اسإيجابية والولبية والتي يمكن أن تغير كثيرا من القيم داخل والعدد في تزايد موتمر، فيها من كل ا

  املجتمعات.

إن أخطر ما يمكن تلقيه من القنوات الفضائية هو تزايد مشاهد العنف واسإباحية، فهما يمثمان أشد الولوكيات خطورة على النشء 

 ته وأعماره .املولم بل على املجتمع املولم كله بكل طبقا

o من خالل الوسائل التكنولوجية 

حادي اسإتجاه صار ثنائيا، فلم يعد األمر بالنوبة للُمتلقي أنه مجرد ُموتقِبل فقطلقد 
ُ
 تطور اسإعمام تطورا كبيرا فبدال من كون اسإعمام أ

نُبت من قيمه 
َ
وال أفكار مجتمعه وال مولمات دينه. فانسشر بل أصبح مشاركا في الحدث والفكرة معلقا عليها داعيا لها مروجا ألفكار لم ت

االنترنت ورلائل املحمول واألجهزة الكفية وغير ذلك مما ليوتجد علينا من اسإبتكارات واملكسشفات واسإختراعات التي توهم في نشر أي 

املصدر األول لتلقي الثقافات  كلمة أو فكرة أو خبر )صدقا أو إشاعة( في كل أرجاء املعمورة في ثوان قليلة، حيث أصبح اسإنترنت هو 

 والعلوم.

وبكل تأكيد إن لمانترنت من الفوائد ما يفوق جهاز التلفاز بمراحل متعددة ولكن أخطاره وأضراره أيضا على نفس املوتوى فما يمكن 

 في املوتقبل القرقب والبعيد .مقارنة أخطار التلفاز بأخطار اسإنترنت كوليلة إعمامية مؤثرة تأثيرا بالغا، وليزداد تأثيرها شيئا فشيئا 

وعلى الوجه الآلخر، لقد كان لمانترنت دور واضح وملموس في املواهمة في الثورات العربية التي قامت في العديد من أرجاء الوطن العربي 

 وما بعده. 1022في عام 

o من خالل االعالم الورقي 

األولى ملدة طوقلة متربعا على ولائل اسإعمام ولكنه تراجع تاركا مكانه اسإعمام الورقي هو الضلع الثالث واألقدم والذي كان الوليلة 

ثم في مصر مع دخول الحملة  2214للضلعين اآلخرقن واحدا بعد اآلخر. فدخول أول مطبعة للعالم العربي في لبنان كان في عام 

اعة الكتب الكبيرة واملجمات مثل املجمات ثم بعد ذلك تتابعت املطابع في الدول العربية فبدأ ظهور الصحف وطب 2270الفرنوية 

 الويالية بالدرجة األولى ثم اسإجتماعية والفنية والرقاضية.

ولكن تراجعت اآلن كل تلك الصحف رغم تقدمها التقني الكبير عن لابق عهدها. إال أنها ال تقارن بغيرها من الولائل األخرى وإن كانت 

 عنها مهما كانت مغرقات الولائل األخرى.ذات تأثير، وذلك لوجود دوائر ال توتغني 

  دور اإلعالم في توجيه الرأي العام 

o التالعب باملعلومات 

لولائل االعمام قدرة على القيام بمهمة التماعب بعقول الناس من الناحية النفوية والفكرقة والثقافية. وهذا يرتبط بدور املنظومة 

جتمعية. بمعنى آخر يجب معرفة ما هو املوقع الذي يحتله اسإعمام ضمن املجتمع؟ ومن اسإعمامية وديناميكية حركتها داخل املنظومة امل

 ثم يتم تقييم تأثير اسإعمام على املجتمع وكيفية تشكيله للرأي العام.

تصل هذه فإذا أرادت املنظومة اسإعمامية التهداف لجهة ما، يبدأ اسإعمام أن ينتقل للجمهور باملناقشة والحوار وبالتنقيح إلى أن 

الحوارت والجداالت اسإعمامية لتفاعل اسإعمام مع الرأي العام ومع درجة التقباله لهذا الحدث إلى صناعة حدث جديد. فكل حدث يفرز 

 ثم دور اسإلتمرار ورعاية الحدث أو ضد هذا الحدث. ثم دور مراعاة التغيير وت
ً
ة هيئتهيئة مباشرة. ودور ولائل اسإعمام هو دور التهيئة أوال

وم بشكل منظم تديرها مراكز القوى في املجتمع.
َ
وتقَبل. فاألحداث الكبرى في حياة املجتمعات تس

ُ
 الجمهور لتغيير امل

ومراكز القوى في املجتمع ليوت فقط الولطة الويالية بل كل من يدير وقيِهئ األحداث من منطلق أي قوة موجودة لواًء القوة 

 أحزات ليالية أو قوة الحراك الثوري. املجتمعية أو القوة الدينية أو قوة

  باملعلومات بونيفاس بأن التماعب الجيوليالية في باريس الويد بالكال الدرالات مركز يشير مدير 
ٌ

 زمٍن  منذ موجودٌ  و أمٌر معروف

، أكثر التماعب هذا الدولي جعل املوتوى  على العام بالرأي اسإهتمام حيث أن تطُور   طوقل،
ً
 في وتأثير وزٌن  الجمهور  لرأي كان وكلما وضوحا

 التماعب ليالية. فآليات غاياٍت  تحقيق من أجل ذاته، حد في للتماعب ملحة حاجة هناك صارت كلما الخارجية، الويالة تحديد توجهات



111 

 

 أن أي أمر ما، لصناعة محاولة في املزقف أو املغلوط القدر األكبر سإخفاء والصحيحة األخبار الصادقة من معين قدٍر  إعطاء وهي معروفة

 ولكن ودية، الغير النوايا بعض آنذاك له كان حوين صدام العلم بأن مع 1001 عام املثال لبيل على كبيرة، بكذبٍة  املصداقية بعض تقترن 

 نووقة هناك بأن العام الرأي أو الجمهور  وإقناع اسإعمامي التماعب إلى اللجوء تّم  نووقة، فلقد أللحة لديه يكن لم
ً
 تبرير أجل من أللحة

 عليه. الحرب

  يكشف التماعب إن
ً
 يعني في أخرى، إعمامية ولائل أخفتها التي الحقيقة تكسشف إعمامية ولائل يجعل تعدد املصادر ألن حقيقته دائما

ر من بد ال ناحية والتزييف اسإعمامي، فمن التماعب تطور  ضد يواعدان اسإعمامي والتنوع التعددية النهاية
ُ
 نحتاجها تقنية ولائل توف

، تلفزقونية إنشاء قنواٍت  مشاريع في لمالسثمار
ً
 اسإعمام ولائل إذن كبيرة وثقيلة، ميزانيات يتطلب واألمر امليدان، إلى مراللين وإرلال مثما

 هذه تالوق نفس وفي ملصلحتهم، األخبار أو املعلومات في تحكمهم من ألننا نتخوف للبيّ  وهذا األموال واسإمكانات، لهم من بها يتحكم

كلفة
ُ
 رأيه. عن التعبير إمكانية مواطن لكل تعطي ذاتها حد في الولائل امل

ضيف الجمهور، إلى وتنزل  األعلى من األخبار تأتي يعني هرمية، مصادر املعلومات مض ى كانت زمٍن  في 
ُ
 الناس صار أي األفقي، التبادل لها وقد أ

 الثورات مصر في بداية وفي تونس في وعربية موجودة غربية قنوات أخرى  هناك د كانتبينهم. على لبيل املثال، لق فيما املعلومات يسبادلون 

 أو التونس ي املصري  التلفاز يحتكر تحتكر مصادراملعلومات وأيضا لم التونوية أو الحكومتان املصرقة تكن أنذاك أيا من لم العربية، و

 الفضائية. حيث التخدمها القنوات وجود بموازاة Twitter) و Face Book  االجتماعي )مثل  التواصل املعلومات مع وجود شبكات

 يرقد أي طرف على الخناق ضّيق التنافس واحد. هذا بمصدر اسإكتفاء وعدم اسإحتكار كور املعلومات، وتم بينهم فيما ليسبادلوا املواطنون 

ب فإن يكذب، أن
َ
 .املواطن هو املوتفيد النهاية في اآلخر، فضحه هذا كذ

o تنوع االعالميأهمية ال 

 ما بين ولائل والتنافس التعددية هي اسإعمامي التزييف أو التماعب ملكافحة الوحيدة إذن الطرققة 
ً
شكل  في مصر حدث في اسإعمام. فمثما

 ذبةكا إعمامية ُيمِثل وجود رلائل أخرى  ناحية ناحية، ومن املصري من لدى الجمهور  رضا ُيمِثل عدم مضادة ( )أو ثورة انقماب عوكري 

فطرف  متناقضتان نظرتان هناك بل ولطى. وجود منطقة دون  الحاد، اسإنقوام أو اسإلتقطاب من حالة يعيش املصري  بكثرة. فاملجتمع

 من وهناك الجزقرة في يثق من باملئة. هناك مئة أخرى  إعمامية وليلة يصدق اآلخر والطرف مئة باملئة، إعمامية وليلة من الشعب يصدق

 الجمهور  عام، وليحصل أغلب املرحلة هي مرحلة انتقالية بشكٍل  هذه ولكن األخبار. نفس على يحصل منهما ولن ،" Fox News " ب يثق

تلقي لوف يصل أم الزمن طال لتظهر الحقيقة فإن تماعب هناك كان وإذا معين.  خبرٍ  في المازم توافرها العناصر على
ُ
 إلى قصر وإن امل

 اسإعمامي. التماعب عاصفة مرور وبعد وترالت بحالة بعد املرور توازن  حالة

، يصبح الجمهور  أن هي تماعب أي على تترتب التي املشكلة ولكن
ً
الوورقة.  الكيميائية األللحة ملف حيال العام شهدنا الرأي وقد متحفظا

  صار لكنه قد الُتخدمت، الكيميائية بأن األللحة يقين على الجمهور  أن صحيح
ً
 ملف األللحة في لابق لتماعٍب  تعرض ألنه متحفظا

 في الجمهور  ثقة من يقلل وهذا املؤامرة" "بنظرقة ازداد اسإيمان كلما التماعب حجم ازداد كلما إنه ثم الشامل، الدمار أللحة العراقية،

 ومقاومة التصدي نبد م أخرى، فما نظر وجهة بوجود يومح هذا النهاية في اسإعمامية، املصادر وتنوع هو تعدد الحل وقبقى اسإعمام، ولائل

 االتحاد في حدث مثلما بكثرة، اسإعمامي التزييف أو التماعب موألة اسإعمام توجد احتكار فيها يشاع التي الدول  ففي اسإعمامي، االحتكار

تلقي أن يجب ال الوقت نفس وفي دكتاتورّي". نظاٍم  أي أو في الووفيتي"
ُ
اسإعمام.  ولائل ملا تنتجه املطلق الرفض فخ في َيوُقط الجمهور امل

 فضح في مختصة إعمامية ولائل هناك إن حتى النقدية، التحلي بالروح وعليه الكاذب، والخبر الصادق الخبر بين التمييز من بد ال إذن

 أكثر صار حيث حين، ولو بعد الحقيقة الجمهور لوف يعرف النهاية هذا. وفي في مختصون  صحفيون  وهناك التماعب واألكاذيب وكشف

 .لنة أربعين أو عشر قبل عليه كان ودراية مما نباهة

o مصداقية التنوع االعالمي 

هو الحل. لكنه في الحقيقة ما هو إال « التنوع اسإعمامي »الكاتب والباحث االعمامي: " أن البعض قد يرى أن  -يقول  املنشاوي الورداني

م النامي أوديكتاتور رألمالي أكذوبة كبرى. ألن الذي يتحكم بذلك التنوع هو املسولط على عقول الن
َ
اس، فإما ديكتاتور لياس ي في العال

م املتقدم
َ
 " .في العال

اسإعمام النازي" كمثل أعلى. وهو أحد أبرز من  وزقر -Joseph Goebbels-إن اسإعمام الحالي الذي يتحرى الكذب يتخذ "جوزقف غوبلز

الذي يعتمد على « اكذب، اكذب، اكذب حتى يصدقك الناس»الشهير:  وظفوا والسثمروا ولائل اسإعمام في الحروب وهو صاحب الشعار 

الكذب املمنهج واملبرمج املعتمد  على التروقج ملنهج النازقة وتطلعاتها، لتحطيم الخصوم من الجانب اآلخر. وقد أكدت ظاهرة غوبلز أن 

 .الذي يملك ولائل اسإعمام يملك القول الفصل في الحروب الباردة والواخنة
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عندما تفوح رائحة الكذب ليخجل الكذابون، فنحن مازلنا نومع ونرى ونقرأ الكذب في بلداننا بهدف اخفاء الحقيقة، وكنا نظن أنه 

ولكنها تتكرروتتكرر حتى اعتاذت األنوف الرائحة. ومع التكنولوجيا والثورة املعلوماتية صار القول: "إن الصورة  بألف كلمة، أو إن 

ك عن عملية الصورة ال تكذب." هو اآلخر كاذب، فعملية قص ولصق ممكن أن تضع صورة مع خبر ال يمت لها بأي صفة، ناهي

 الفوتوشوب، أو أي من البرامج الحديثة األخرى لتغير املمامح.

لذلك إن حاجة املولمين اليوم للجهاد بكلمة الحق ال تقل أهمية من حاجة الوماح والعتاد، سإزالة اللبس عن الناس وإبماغ الحق عن  

 فالقرآن الكرقم يوسنك .رلل هللا عز وجل الذين ورثوا أمانتهم وميثاقهم
ْ
ِبُووا

ْ
ل
َ
 ت

َ
ر الخطاب اسإعمامي الكاذب لدى بني إلرائيل  بقوله: }َوال
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َ
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  القوى املؤثرة على وسائل االعالم وكيفية تأثيرها 

لالية املحتكرة لولائل اسإعمام والتي تخرج الناس من فكرة التعددية اسإعمام هي القوى اال  ولائل عمل على تؤثر التي األلالية القوى 

 الحقيقية وفكرة التنوع اسإعمامي النزيه. فكل وليلة إعمامية هي باألصل تخدم أهدافها ولكن يبقى الوؤال في طبيعة هذه االهداف.

 تنوع حقيقي أ قائمة على تهيئة األرضية بعدم وجود  ففكرة "السيماب اسإرادة" 
ً
 إيجاد حالة نفوية عند املتلقي تجعله طوعا

ً
، وثانيا

ً
وال

 للمعلومات التي يتم بُثها. وهذه الحالة النفوية هي الرعب والخوف عند املتلقي باسإعتماد على "نظرقة املؤامرة".

حاليا وقتبناه منذ البداية. نظرقة  فيتم إقناع املتلقي إنه في حالة مؤامرة كونية توتهدف بماده والنظام. وهذا الذي يسبعه النظام الووري

املؤامرة في حد ذاتها تجعل الشخص ال يثق في ش يء في اسإطار اسإعمامي هذا من جهة. ومن جهة ثانية الويطرة على اسإعمام في الداخل 

ثة الويطرة على وذلك بمنع املخالف. أي بمعنى آخر منع واغماق كل ولائل وجهات اسإعمام التي تعِرض الرأي اآلخر. ومن جهة ثال

 اسإعماميين  بالضغط الوياس ي وبالترهيب وذلك باجراءات قانونية مباشرة ضدهم، والويطرة على ولائل اسإعمام نفوها من جهة رابعة.

فعلى لبيل املثال: ولائل اسإعمام في مصر مترابطة بشكل كبير جدا مع الولطة. وجزء كبير من ولائل اسإعمام الصحفية والتلفاز  

ي هي باألصل قنوات حكومية تخضع لويطرة الولطة الويالية. أما ولائل االعمام األخرى فقد أنشأتها مجموعة من رجال املصر 

األعمال وهم رجال اقتصاد في عهد حوني مبارك. فكل ولائل اسإعمام التلفزقونية املوجودة هي تحت ملكية مجموعة من اسإقتصاديين 

تلقي أنه ال يوجد غير الذين كانوا من رموز عصر حوني مبار 
ُ
ك. وبالتالي التطاعوا إدارة وتوجيه اسإعمام بشكل واضح سإقناع الشخص امل

تلك القنوات اسإعمامية املصرقة لنقل املعلومات عن الشارع املصري. وكذلك تمكنوا من منع تلقي الجمهور سإعمام من مصادر أخرى. صار 

ول "بولطة التكرار" إلى حقيقة. واألهم من كل ذلك أن يتم "شيطنة" الطرف اآلخر. أي ُمقِدم برنامج تلفزقوني يتلفظ بأي كلمة تتح

 كان محترفو الدعاية يقولون أن تكرار األلطورة أفضل طرققة لتزييف الوعي وهذا ما حصل في العراق عند اتهامه بامتماك 
ً
فقديما

ر ذلك الرئيس األم
َ
رقكي الوابق جورج بوش عندما قال: " في عملي أراهن على تكرار أللحة الدمار الشامل واألللحة النووقة.  ولقد أق

املعلومة مرة تلو املرة حتى ترسخ الحقيقة في الذهن". وهذا الذي حصل أيضا في النموذج املصري بتكرار مصطلح " أخونة الدولة" و 

إنوان هي نزع الصفة اسإنوانية عنه، "أخونة الوزارات والهيئات الحكومية".  فأفضل وليلة لسوويغ أي تصرف غير عادي ضد أي 

 ألي خطوة ضده 
ً
وذلك بتهمة اسإخوان "أنهم مجرد خرفان". وما دام املنافس قد أصبح في ذهن املتلقي غير إنوان ليصبح املورح ممهدا

 مهما كانت ولن يبكي عليه أحد سإزاحته. 

شهادة الدكتوراه في  الهندلة من جامعة عرققة، ُسِخَرت فمع أن محمد مرس ي كان أول رئيس منتخب في تارقخ مصر وأول رئيس يحمل 

برامج كاملة لتصوقره كش يء ما من عالم آخر. في حين في املجتمعات املعافاة في وعيها تتحول قصص الصاعدين إلى ُلدة الحكم من 

في الفضاء اسإعمامي املصري حيث  خارج دوائرها الضيقة، كالرئيس باراك اوباما، إلى مجال إلهام وفخر لألمة. على النقيض ما يحصل

ثار عليها إلى رذيلة.
ُ
 يتحول الوجود من خارج دوائر الحكم امل

فلقد أوضحت الدرالات للخطابات الويالية والخطابات االعمامية خمال ما يومى بالربيع العربي أنها ترتكز على قضية )الما أنونة( أي 

أي مجتمع أو أي دولة إال يسبعها عمليات  قتل أو إبادة. وهذا ما فعلته أمرقكا في  تجرقد اسإنوان من إنوانيته، وهذا ما إن يحصل في

صور العراقيين واألفغان بأنهم جرذان وحيوانات بشكل أو بآخر.
ُ
 العراق وأفغانوتان حيث كانت أمرقكا ت

يما يومى بالخرفان في مصر. فلو أخذنا ثم ظهر هذا الخطاب في خطابات معمر القذافي وبشار األلد بوصفه للشعب بالجراثيم، وأخيرا ف

على لبيل املثال النموذج املصري ووصف األخوان بمفردة " الخرفان". هذه املفرده لها أبعاد كثيرة فيها املعنى الحرفي الذي يعرفه 

بأن هؤالء أتباع يسبعون أي الجميع واملعنى الضمنى وهي الدالالت التي تحملها املفردة. فكلمة "خرفان" مثما تحمل الكثير من الدالالت 
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أحد بدون رأي. ثم تطور املفهوم لقضية الذبح ثم تطور إلى قضية الحرق، ألن "الخرفان" مرتبطة بخبرة لغوقة وهي خبرة النار، وهو 

 ارتباط في العقل الباطن لإلنوان.

فس الش يء الذي يفور الهجوم الكيميائي وهذا ما يفور إلى حد ما قضية لبب إشعال النيران في فض اعتصام رابعة العدوقة. وهو ن

ووصفهم بالجراثيم. والتي راح ضحيتها املئات من لكان املنطقة  1021الذي التخدمه بشار األلد  في مجزرة الغوطة في أغوطس 

 بغاز األعصاب. بوبب التنشاقهم لغازات لامة ناتجة عن هجوم

 ضد الهوتو قبائل من األغلبية نفذتها والتي الحديث العصر في العرقي تطهيرال مذابح أشهر راوندا وهي والونارقو نفوه حصل في مذابح

  اسإعمام شخص. لعب مليون  إلى آلف 000بين  ما املذبحة تلك ضحايا عدد يتراوح التوتس ي،حيث قبائل
ً
  دورا

ً
 املذابح، لتلك التمهيد في رئيويا

 الرئيس طائرة تحطمت 2771 عام نيوان أبرقل جاره. في يذبح أن الجار من صراحة وطلب شعبين إلى الراونديين تقويم عمد إلى إذ

 واسإذاعات الحكومي الرد بدأ ذلك بعد الحادث، خلف بالوقوف التوتس ي يقودها التي الرواندية الوطنية الجبهة اسإعمام واتهم الرواندي

 يتعاطف ومن هم وقتلهم مطاردتهم وطلب صراصيروال ووصفهم بالثعابين التوتس ي أفراد على التهجم واملليشيات األحزاب من املدعومة

 قبائل الهوتو.  أفراد من معهم

عد
ُ
أبرز  من الحكومة قبل من واملدعومة الخاصة اسإذاعية  RTLMإم  إل تي آر محطة لقد كان لإلعمام دور واضح في مذابح راوندا. حيث ت

 لعام عملت أنها اسإذاعة هذه في المافتة األمور  ومن أرجاء البماد، ليعم كيجالي العاصمة من بدأ الذي العرقي والتطهير القتل على املحرضين

 على تحرقضهم وبوبب 1001  عام وفي والكراهية. التحرقض ببث الصحف أشهر من تعتبر التي كانغورا صحيفة قامت كما فقط. واحد

 كانغورا، صحيفة تحرقر ورئيس مالك  ”H    n Ngeze“ نيغيزي  على حون املؤبد بالسجن لراوندا الدولية الجنائية املحكمة قضت القتل

 Ferd n nd“ ناهيمانا فرديناند املحطة ومدير  RTLM إم إل تي آر محطة إدارة وعضو مجلس مؤلس ي أحد  Jean-Boscoبولكو  وجان

Nahimana “ الوكان كلل بالتهداف ودون  بل ومتكرر  صرقح بشكل قامتا اسإتهام موضع والصحيفة املحطة أن قرار املحكمة في ، وجاء 

 جماعة على القضاء إلى اسإعمامية الولائل هذه ودعت شرقرة صفات يحمل الذي العدو بوصفهم صورتهم وتشوقه لتدميرهم التوتس ي

 .العرقية التوتس ي

 االعالم الكاذب وأثره في صناعة الرأي العام 

o أسباب الكذب اإلعالمي 

قديمة والحديثة هي الكلمة الكاذبة لتوجيه الجمهور نحو اعتقاد وتوجه معين يرقده من إن القالم املشترك بين الولائل اسإعمامية  ال

يملك الكلمة. حيث كانت الكلمة في القدم هي الخطاب اسإعمامي على اللوان الخطيب أو املتحدث، أما الكلمة في العصر الحالي هي ما 

الشعراء هم النموذج اسإعمامي القديم في ديوان العرب  يصدر عن اللوان ولكن في صور مطبوعة ومرئية وموموعة. لقد كان

،كاملناظرات والهجاء بين جرقر والفرزدق، حيث كانوا يناصرون الحكام بالشعر. وأيضا ما تحَدث به شعراء الجاهلية في فجر الدعوة 

من التوجه اسإعمامي الذي يهيم فيه االلمامية لضرب الدعوة في بدايتها. فاملتأمل في لورة الشعراء يرى أن القرآن ذم ذلك النوع 
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o كيفية ومنهجية الكذب 

درالة عن تأثير اسإعمام على الرأي العام  2724عام   Elisabeth Noelle-Neumann «اليزابث نوقل نيومان»لقد أجرت الباحثة األملانية 

ا كبيرا على الرأي
ً
العام؛ ليصبح الرأي العام هو ما يرقده اسإعمام وليس ما يرقده  األميركي، والتي انتهت فيها إلى أن اسإعمام  يشكل ضغط

وهي تقوم على فرضية وهي أن اسإنوان إجتماعي في طبعه وال يحب  Spiral of Silence- -الشعب، حوب نظرقتها "دوامة الصمت" 

ة أو موقف من شخص أو جماعة العزلة، وقخش ى ِمن مصادمة الرأي العام، وأن اسإعمام يوتطيع تحت شرط معين أن يلح على فكر 

مَّ ترتفع الرغبة لدى مؤقدي هذه الفكرة، وقفتخرون باسإنتماء 
َ
بدرجة تعطي قناعة لدى جميع املتلقين أن هذا هو الرأي العام، وِمن ث

لهم إلى  في املجتمع! « ة صامتةأقلي»إليها، بينما يشعر املعارضون لها أو املؤقدون ألفكار أخرى بالحرج والخجل فيلزمون الصمت؛ مما يحّوِ

بل ذهبت النظرقة إلى ما هو أبعد من ذلك، وهو أن اسإعمام يوتطيع إذا تَوحد على وجهة نظر مصادمة لرأي األغلبية من الشعب 

ارت تخجل من مبادئها؛ حتى لو كانت هي مبادئ األغلبية! بينما األقلية املواندة من اسإعمام تشعر بأنها ص« أغلبية صامتة»وقحولها إلى 

 .األصل

ولكن الشرط الرئيس ي لكي تحدث هذه الظاهرة، هو أن تتوحد ولائل اسإعمام على أيديولوجية أو فكرة أو هدف، وهذا حاصل في حاالت 

ه ِمن ِقَبل الحكومات الديكتاتورقة  .اسإعمام املوجَّ

 أعلى درجات التحرر اسإعمامي؟ ولكن هل يمكن حدوث ذلك في حاالت اسإعمام الحر كاسإعمام األمرقكي مثما، الذي يملك 

مَّ 
َ
طر العامة التي تحّرِك املؤلوات اسإعمامية املتنافوة هي أطر واحدة، وِمن ث

ُ
فإن تجيب الباحثة األملانية بنعم ممكن أن يحدث ألن األ

مصالح الشركات هذه املنافوة بين تلك املؤلوات لم تمنعها من أن تكون كلها تقرقًبا ضاغطة لصالح توجهات معينة تدافع عن 

 األميركية الكبرى.

o الخطاب السياس ي املضلل 

إن االعمام واللغة يوتطيعان جمع الناس على القيم ويوتطيعان أيضا تحوقل أعظم القيم إلى أضحوكة وتهمه واحتقار املثل العليا. 

ن علم موتِقل بذاته. فباسإمكان فقضية التخدام اللغة في حد ذاتها هي قضية محورقة في علم الخطاب اسإعمامي وربما يكاد يكو 

التخدام مصطلح ومصطلح بديل له مدلول آخر، على لبيل املثال فكرة االخوان يتميزون بالومع والطاعة. هذة الفكرة بحد ذاتها لها 

ليرفض مفهوم  مدلوالن. املدلول األول هو مدلول للبي واملدلول اآلخر ذو الصفة اسإلمامية، اذن أي أحد ضد أو يرفض الدولة الدينية

نا الومع والطاعة باسإضافة الى أن هذا املفهوم له معنى آخر عند الكثير من الناس وهو إلغاء العقل أو " التبعية املطلقة". في حين لو قل

فقد الناس املعيار في التفكير والنقد، هو أيضا في حقيقته حالة من حاال 
ُ
ت الومع التزام حزبي، بدال من فكرة الومع و الطاعة التي ت

 والطاعة، ولكن فكرة االلتزام الحزبي لها مفهوم ايجابي عند الناس.

من املحاور املهمة في الخطاب االعمامي املضلل هو لغة االتهام والتخوقن وخطاب " النحن والهم" وهو خطاب راج بعد انقماب الثالث من 

. هذه اللغة هي أكبر خطيئة يمكن أن يقع فيها اسإعمام في أي في مصر، حتى أن أغاني ظهرت فيها " نحن شعب وأنتم شعب" 1021يوليو 

بلد، كما تم ذكره في النموذج الرواندي، ألنها تقوم على فكرة شيطنة اآلخر واعتبار جزء من الشعب أغيار. في حين الدور األلاس ي 

 لإلعمام هو الحفاظ على التمالك املجتمعي وهذا ثابت في كل الدول.

يالة واسإعمام هي عماقة زواج، فما يقوم به الوياس ي هو الرغبة في قرار ما باتخاذ إجراء ما في حين دور اسإعمام هو إن العماقة بين الو

اختيار اسإطار الذي يقدم الخبر للُمتلقي أو ما يومى "بدائرة التأطير". واسإطار الذي يحمل تلك املعلومة وقحمل طرققة التفكير بهذه 

 ابة املرغوبة واملطلوبة من الوياس ي والتي يجب أن ينفذها ذلك املتلقي.املعلومة وبالتالي اسإلتج

 في
ً
حرب  أو العراقية الحرب هذا اسإطار هو عبارة عن مجمل املفردات والخصائص اللغوقة التي توتخدم في تقديم هذا الخبر. فمثما

 أربع أشهر إلى ثماث يقارب ما مدى على األميركية اسإعمامية ائلالول قامت الحرب، بتبرير هذه األميركية اسإدارة حين أرادت  الكوقت، بتحرقر

  محددة مفردات على تقوم هكذا كانت القصة "بالقصة"، يومى ما بتقديم
ً
 هي إنوانا أصبحت آدم بني أصبحت دولة أن هناك وهي تماما

 هناك ثم الهتلري الظالم النازي  الدكتاتوري وينح صدام وهو اسإرهابي هناك ثم القصة من ركين هذا الجزء ركن اغُتصبت، قد أنها الكوقت

 في القصة وهذه الوينارقو هذا فاكتمل املغتصبة، لهذه لهذا أو واسإنتصار بتحرقر يقوم لوف الذي القوي  الشرقف العفيف الشخص

تلقي أصبح لدى حيث األميركي اسإعمام
ُ
، قبوال األميركي امل

ً
العالم!  في األخماق أميركا راعية تكون  نأ يقبل ال األميركان من الذي فمن ذا شديدا

 فلو فرضنا أن أمرقكا كان لها موقف آخر من غزو الكوقت، بالطبع لوف يتغير الخطاب اسإعمامي وتتغير القصة. 

 بتقديمها للمشاهد البريط
ً
اني بإطار أنها وبمثال آخر القضية الوورقة، والتي يعرفها الجميع بأنها ثورة في حين يقوم اسإعمام البريطاني مثما

 من القارئ أو املتلقي البريطاني وبالتالي كانت ردة فعله 
ً
"حرب أهلية" أو "صراع في لورقة" كإطار آخر. وكما اسإطارقن مرفوض تماما



115 

 

شير له التطماعات الرأي بأن 
ُ
ض % من الرأي العام البريطاني ورف00 -% 20الرفض التام للتدخل في الشأن الووري الداخلي وهذا ما ت

 ملثل هذا التدخل في الشئون الوورقة.

 النتائج والتوصيات 

إن الوبل ملواحهة اسإعمام الفالد هي افتراض أن تكون حالة شك وتشكك في صحة املعلومات التي يتلقاها الشخص والوعي   .2

. فما يصدقوا أي ش يء يعرض لهم لحالة اليقين، فواجب الجمهور إن أرادوا النجاة من فخ التماعب بعقله، أن يسشككوا وققرأوا وققارنوا

. حالة السشكيك هذه هي التي تؤلس لحالة الوعي 
ً
األمور بأعتبار إنها الحقيقة الكاملة الواضحة املبينة. فهذا الش يء غير موجود ألالا

 وحالة الوعي هي التي تخرج الناس من ضحية التماعب بالعقول وتوصلهم للحقيقة واليقين.

النشر تعد من مولمات العملية الديمقراطية فهي حرقة متاحة للجميع ومكفولة دلتورقا. واليمكن حرقة اسإعمام والتعبير و  .1

الحديث عن حرقة الصحافة دون اعتماد مبدأ التعددية، والتعددية هنا ال تعني عدد الصحف واملجمات أو ولائل اسإعمام التابعة 

يرقد لوءا كانوا مواطنين يرقدون القيام بنشاط اقتصادي من خمال  لألنظمة، بل تعني اطماق الحرقة الكاملة سإصدار الصحف ملن

 امتماك ولائل اسإعمام ) مقروءة، موموعة، مرئية ( أم أحزاب ومنظمات أخرى غير حكومية، ترقد إيصال صوتها إلى املواطنين.

دادية ومنح الصحفيين الحرقة كما يجب على إدارات ولائل اسإعمام التخلص من قيودها وعبوديتها لألنظمة الحاكمة اسإلسب .1

باختيار املواضيع وطرققة عرضها وتقديم كل الدعم اللوجوتي لهم من أجل القيام بمهماتهم. وهذا ال يمكن أن يحصل إال في التخلص 

 من هذه االنظمة ونشر الديمقراطية والتعددية في املجتمع.

ولوجية والنظر إلى أنفوهم كآالت كاتبة واسإقتناع بدورهم وكذلك على الصحفيين أن يتخلصوا من ظمال الخوف والعقد األيدي .4

كمبدعين وآداء رلالة اسإعمام الحقيقية في النهوض اسإقتصادي واسإجتماعي والوياس ي في عملية تطوقر املجتمع، بإعتبارهم الولطة 

الجمهور حق حرقة الرأي وحرقة التفكير  الرابعة. واسإيمان بأنه يقع على عاتقهم موئولية تارقخية برصد األحداث ونقل األخبار ومنح

 والتحليل لهذه املعلومات واألخبار.
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 أخالق الوظيفة العامة وآليات حمايتهافي الشرع اإلسالمي

 عبد الوالي السلمي . د 

 

 الحمد هلل، والصماة والومام على رلول هللا، وعلى آله وصحبه ومن واله، وبعد:

 ملخص

متد آثارها لسشمل كل مناحي حياة األفراد: عقيدتهم، ومعامماتهم، فإن األخماق تعد أحد املحاور األلالية للشريعة اسإلمامية، إذ ت

وللوكياتهم. وتركز هذه الدرالة على جانب من القيم األخماقية التي جاء بها اسإلمام، وهي األخماقيات الخاصة بالوظيفة العامة، أو 

ادئ التي يجب ان يتقيد بها املوظف العمومي في على توميتها، وققصد بها القيم واملب"الوالية العامة" كما اصطلح فقهاء الولف

 ملا أمر به الشرع الحنيف. كما تتعرض هذه الدرالة إلى اآلليات التي جاء بها اسإلمام ملنع املوظف من االنحراف، 
ً
للوكياته، طبقا

 وانتهاك ما أمر به الشرع من أخماق تتعلق بوظيفته العمومية.

 فة العامة في اسإلمام؟ وما اآلليات التي جاء بها الشرع اسإلمامي لحمايتها؟ ما أخماقيات الوظي مشكلة الدراسة: -

 أهمية الدراسة: -

مما ال شك فيه أن الوظيفة العامة ذات أهمية كبيرة، والتزام املؤلوات العامة بأخماقيات املهنة اسإلمامية هو ركن ألاس لنجاحها،  -0

ف املؤلوات بالقيم اسإلمامية التي يجب أن تؤكد عليها في مدوناتها األخماقية، وتعززها ونيل ثقة املجتمع بها، وتواهم الدرالة بتعرق

 لدى موظفيها.

 من املؤلوات، وتولط  -4
ً
إن االلتزام بأخماقيات الوظيفة العامة أصبح ضرورة ملحة ملواجهة الفواد اسإداري الذي تعاني منه كثيرا

 ا اسإلمام ملنع تجاوزات املوظف العمومي.هذه الدرالة الضوء على اآلليات التي جاء به

 ألن هذه الدرالة نظرقة فإن املنهج املوتخدم هو املنهج الوصفي التحليلي. منهج الدراسة: -
ً
 نظرا

 قوم الباحث بحثه إلى مبحثين عدا املقدمة والخاتمة، وكما هو آت: خطة الدراسة: -

 مشكماتها، وأهميتها، وخطتها، والتعرقف بالعمل واألخماق والعمل.وتناَولت فيها التعرقف بموضوع الدرالة، و  املقدمة: -

التعرقف باألخماق والعمل، وأخماقيات الوظيفة العامة في اسإلمام، ومنها: الصدق واألمانة،  املبحث األول وخصص للبحث في: -

 م بالقوانين واألنظمة.واسإخماص، وإتقان العمل والورعة في إنجازه، واملحافظة على ممتلكات الدولة، وااللتزا

اآلليات التي شرعها اسإلمام لحماية أخماقيات الوظيفة العامة، ومكافحة الفواد اسإداري، ومنها:  املبحث الثاني وخصص للبحث في: -

صدر من الرقابة الذاتية التي تغرلها تقوى هللا في نفس املوظف، الرقابة اسإدارقة، والويالات العقابية على التجاوزات التي قد ت

 املوظف مثل الخيانة )االختماس( والرشوة، والعزل أما لعدم الكفاءة، أو للشبهة ولوء الويرة، وأخيرا مصادرة املال. 

 وتبين أهم نتائج الدرالة. ثم الخاتمة: -

 املبحث األول : تعريف األخالق والعمل

 املطلب األول : تعريف األخالق في اللغة واالصطالح . 

 .(37): األخماق جمع خلق بضم الخاء والمام، وهي العادة والسجية والطبع واملروءة والدينفي اللغةتعريف األخالق 

لق بالفتح بالهيئات والصور املدركة بالبصر، (38)قال الراغب
َ
لق بالفتح والضم في األصل بمعنى واحد، لكن خص الخ

ُ
: "الخلق والخ

لق بالضم بالقوي والسجايا املدركة بالبصيرة
ُ
 ".وخص الخ

لق أنه لصورة اسإنوان الباطنة وهي نفوه وأوصافها ومعانيها ولهما أوصاف حونة وقبيحة"ويقول ابن منظور 
ُ
 .(39): "حقيقة الخ

 وسجية يصعب على 
ً
من هذا يتضح أن العرب تطلق الخلق على تلك الصفات الراسخة في أعماق النفس اسإنوانية بحيث تصبح طبعا

 .(40)املرء مخالفتها وتغييرها

                                 
  /كتظاااا  عب 2سااافد   )  ظااا  علل باااط علبظااا    (  عألخااافي اااا  عإ68-68)01لساا ا علبااابن  نظاااا /داااااب   ) عب  ااا  ب  )(   37)

 (.00علتبعث  عل/ بدا عل/دابة  ص)
 (.086عل/فب عت ا  غببن علقبآا  ألظ  ق سد علحسبا /ح/  عل/بباط ظ لبعغن عأل فه د    عب عل/بباا  ظببات  ص )(   38)

 (.68)01لس ا علببن )(   39)
 (.081د  /كتظا علففح  علكابت ص )0868 -ها 0018  0دحا ثق اا إسف/با  )  /ب سلب/ ا عألشقب   (   40)
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:ت
ً
: "الخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة، عنها تصدر األفعال بوهولة ويور من غير حاجة (41)قال في اسإحياء عريف األخالق اصطالحا

 إلى فكر ورؤقة".

: "الخلق حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر وال روقة". وعليه فإن األخماق مجموعة من املعاني (42)وقال ابن موكوقه

 .(43)لصفات املوتقرة في النفس وفي ضوئها وميزانها يحون العمل في نظر اسإنوان أو يقبح ومن ثم يقدم عليه أو يحجم عنهوا

 وهذه املعاني عني اسإلمام بها أيما عناية، حيث وضع الفرد املولم على املحجة البيضاء، وأبان له لبيل الخير والشر وحبب إليه اسإيمان

 .(44)ه فجور النفس وتقواهاوزقنه في قلبه، وألهم

وبهذا يتضح أن الخلق أمر معنوي، وهو صفة النفس وسجيتها، أما الولوك فهو أللوب األعمال ونهجها، وما هو إال مظهر الخلق ومرآته 

 .ودليله

 تعريف األخالق في االسالم:

املوئول والتي لها تأثير واضح على الولوك العام  يقصد باألخماقيات في اسإلمام مجموعة القيم املشروعة التي يتحلى بها الشخص املولم

والخاص واملحققة للخير واملانعة للشر واملناصرة للحق واملناهضة للباطل والداعمة للعدل واسإحوان والرافضة للظلم والطغيان في 

 45املجتمع ضمن قواعد ومعايير محددة تحكم هذا الولوك.

 الصطالح.املطلب الثاني : تعريف العمل  في اللغة وا

، وأعمله غيره والتعمله، واعتمل الرجل عمل بنفوهالعمل لغة: 
ً
 .(46)املهنة والِفْعل، والجمع أعمال، عمل عمما

 فهو كل فعل يكون بقصد مع امتداد زمان وقفترق عن الفعل من وجهين:

 .أنه أخص من الفعل، ألن الفعل ال يلزم أن يكون بقصد -أ

، والفعل يقع ملا فيه لرعة وعجلة، لهذا عبر القرآن بالعمل في قوله تعالى: )وعملوا الصالحات( أنه يقع ملا فيه تأن ومثابرة -ب

 ( حيث كان بمعنى لارعوا22( حيث كان املقصود املثابرة عليها، وعبر بالفعل في قوله تعالى: )وافعلوا الخير( )الحج:202)الكهف:

 :
ً
َوَب إلى الحيوان الذي قال املناوي: العمل كل فعل من الحيالعمل اصطالحا

ْ
وان بقصد، والعمل أخص من الفعل، ألن الفعل قد ُين

 .(47)يقع منه فعل بما قصد، وقد ينوب الفعل إلى الجماد، والعمل قلما ينوب إلى ذلك

رن بالعلم حتى وقال الكفوي: العمل: املهنة والفعل، والعمل يعم أفعال القلوب والجوارح وال يقال إال ما كان عن فكر وروقة، ولهذا ق

 على أنه من مقتضاه --قال بعض األدباء: قلب لفظ العمل من" لف"
ً
 .(48)العلم تنبيها

 تعريف العمل عند الفقهاء املسلمين:

 له تعرقفات كثيرة منها:

 ينفع الناس في الدنيا واآلخرة"
ً
 .(49)"كل عمل مادي أو معنوي أو مؤلف منهما معا

                                 
 (.83)3إحب ء  لاد عل با: لإل/ د أظ  ح /  علغزعل    عب عل/بباا لل ظ  ا اعلدشب  ظببات  لظد ا )(   41)

 (.80ببات  لظد ا ص ))( /دشابعت  عب علحب ة  ظ2تهذبن عألخفي  ات بب عأل بعي  ألظ   ل  أح/  ظا /ح/  ظا ببقان علبعزي )/سكابه(  )(   42)

 (.08  ص)د.1987علشبخ) /ح/  علغزعل   ُخلي عل/سلد   عب علبب ا للتبعث  علق هبة  (   43)

د   عب عألدا ل  علخلابعء  2111 -هاا 0021  0ا اا  /اا عألخافي عإساف/با اا  لااء علكتا ن اعلسادا        )  ظ  عهلل ظا سبط عألز ي(44)
 (.08ج ة  ص )

 15هـ.ص 1417، دار القلم، 1بنكه امليداين، األخالق اإلسالمية وأسسها، ط(عبد الرمحن حسن ح45)

 (.018)00لس ا علببن  )(   46)

 58د ص  1987علشبخ) /ح/  علغزعل   ُخلي عل/سلد   عب علبب ا للتبعث  علق هبة  (   47)

د  /ؤسساا 0886 -هاا 0008  2لكفااي  الا،    علكلب ت  أظا علظق ء أبان ظا /اسى علحسابد  ع اه ب   )   د ا  بابش /ح/  عل/ بي(  48)
 (.808علبس لا ص )

 /اا ا عألب ا ص  – بعسا ت ااا  علثق ااا عإساف/با  .  لا  علسا لا  اآخااباا /كتظاا علبسا لا علح بثاا   .  . /ح/ا   قلاا عإظابعهبد(49)
 د.06
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ما صغر منه وما كبر في نظر الناس وال يقتصر على أداء العبادات والشعائر بل يسناول جميع وجوه "الجهد البدني أو الفني أو الفعلي 

 النشاط والحركة والفاعلية"

"كل نشاط إنواني مقصود ومتقوم يقوم به الفرد بوعي واختيار حر يهدف إلى إنتاج قيم مادية وروحية توهم بإثراء الحياة اسإنوانية 

 ورقي النوع اسإنواني".

"الجهد الذي يقابل باملال": وعلى ذلك بني الفقهاء قاعدتهم املشهورة )عمل املولم محترم( واملراد به ضمان عمله وعدم ذهابه 

"
ً
 .(50)مجانا

 املطلب الثالث : أخالقيات العمل" الوظيفة العامة"  في اإلسالم. 

نا محمد عليه الصماة والومام قدوة حونة قال تعالى: )لقد كان حث ديننا اسإلمامي على التحلي باألخماق الفاضلة الحونة، ولنا في نبي

( )األحزاب:
ً
 (.12لكم في رلول هللا ألوة حونة ملن كان يرجوا هللا واليوم اآلخر وذكر هللا كثيرا

ب إذا عمل وحول أخماقيات العمل اسإيجابية نجد أن اسإلمام يطلب إتقان العمل كما قال النبي صلى هللا عليه وللم: "إن هللا يح

 أن يتقنه"
ً
 .(51)أحدكم عمما

 واسإتقان هو أعلى مراتب الجودة التي توعى جميع الدول اآلن إلى السشعار أهميتها في إنجاح أي نشاط.

واسإتقان يتطلب التحلي بالصدق واألمانة وحون املعاملة والرفق ولألقي بعض الضوء على هذه األخماق الفاضلة التي يجب على 

 ام بها وهي ألاس لنجاح أي عمل.الجميع االلتز 

 .(52)هو موافقة الظاهر للباطن والقول للعمل والخبر للواقعالصدق:  -0

، والصدق 
ً
وقيل: التواء الور والعمانية والظاهر والباطن بأال تكذب أحوال العبد أعماله، وال أعماله أحواله. وجعلوا اسإخماص الزما

 ص صادق.أعم، فقالوا: كل صادق مخلص، وليس كل مخل

عن الصدق واسإخماص أهما واحد أم بينهما فرق؟ فقال: بينهما فرق الصدق أصل واسإخماص فرع،  –رحمه هللا  –ولئل الجنيد 

 .(53)والصدق أصل كل ش يء واسإخماص ال يكون إال بعد الدخول في األعمال، واألعمال ال تكون مقبولة إال بهما

ثة: قول وعمل وحال، فالصدق في األقوال: التواء اللوان على األقوال كالتواء الونبلة على : "والصدق ثما-رحمه هللا –قال ابن القيم 

لاقها، والصدق في األعمال التواء األفعال على األمر واملتابعة كالتواء الرأس على الجود، والصدق في األحوال: التواء أعمال القلب 

 .(54)والجوارح على اسإخماص والتفراغ الولع وبذل الطاقة"

، إال أزاله وصرعه، من صال به لم ترد صولته، ومن 
ً
والصدق ليف هللا في أرضه الذي ما وضع على ش يء إال قطعه، وال واجه باطما

نطق به علت على الخصوم كلمته، فهو روح األعمال ومحل األحوال، والحامل على األهوال.. وهو ألاس بناء الدين، وعمود فوطاط 

 .(55)رجة النبوة التي هي أرفع درجات العاملين"اليقين ودرجته تالية لد

يحل البركة كما أخبر بذلك املصطفى عليه الصماة والومام بقوله: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا  والصدق في البيع

 .(56)بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذاب محقت بركة بيعهما"

 رض ي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وللم قال: "إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى عن عبد هللا والصدق يهدي إلى الجنة

. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب 
ً
الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا

"
ً
 .(57)عند هللا كذابا

                                 
  . 86ط ظببات ص ظ قب شببط علقبش   عب عل/ب ب  –علب/  احقاي علب/   ا  عإسفد   .  . بحبى  قله(50)

 (.330)0(  اشبن عإب/ ا  للظبهق  )081)8ابض علق بب شبح علج /، عل غبب  لل/د اي )(   51)

 (.021-008د  )ص 0880 -ها 0008  0ظهجا علد اببا شبح بب ض عل  لحبا  أظا أس /ا ظا  ظ  علهفل   (   52)

 (.212)0ها )0011   علق هبة   عب علبب ا   لب  علف لحبا ل بي بب ض عل  لحبا  /ح/  ظا  فا عل  بق(   53)

 (.211)2/ عبج علس لكبا )(   54)

ظ ا رب ذاي علت/بباز اا  ل ا رط علكتا ن علبزباز  علفباباز آظاا  ي  ظبابات  عل/كتظاا علبل/باا  / اابة /اا  ظباا عل/جلا  عأل لااى  (   55)
 (.386-381)3ها )0363للشراا عإسف/با  لجدا إحب ء علتبعث عإسف/   علق هبة  

 (.0832( اعللفا له  ا/سلد )2118)0علظخ بي  علفتح )(   56)
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 املوتفيضة بها الونة النبوقة الكرقمة التي تحث على التحلي بالصدق وتبين منزلته ال يسوع املجال لذكرها.وهناك الكثير من األحاديث 

 في مجال عمله فالصادقون هم أحباب هللا املقربون، وهو طرقق األبرار إلى الجنة، وهو يرفع األعمال ويعلي 
ً
فعلى العامل أن يكون صادقا

معه. والصادقون يحبهم الناس، وقثقون بهم، وقأتمنونهم في لائر معامماتهم، والصدق دليل القوة، شأنها، وقرفع صاحبه بين أفراد مجت

 ولمة الثقة بالنفس، والصادق محشور مع النبيين والشهداء والصالحين.

 مع هؤالء.
ً
 فيا أخي العامل أال تحب أن تكون محشورا

 .(58)قال ابن األثير: واألمنة جمع أمين وهو الحافظمأخوذة من األمن واألمان، وهي ضد الخيانة، و األمانة:  -4

 
ً
: هي خلق ثابت في النفس يعف به اسإنوان عما ليس له به حق، وإن تهيأت له ظروف العدوان عليه دون أن يكون عرضة واصطالحا

إلدانة عند الناس وهي أحد لإلدانة عند الناس، وقؤدي به ما عليه أو لديه من حق لغيره، وإن التطاع أن يهضمه دون أن يكون عرضة ل

 .(59)الفروع الخلقية لحب الحق وإيثاره وهي ضد الخيانة

واألمانة من كمال اسإيمان وحون اسإلمام، وعليها يقوم أمر الوموات واألرض، وهي محور الدين وامتحان رب العاملين، وباألمانة يحفظ 

 لوم، والوالية، والوصاية، والشهادة، والقضاء والكتابة.الدين واألعراض واألموال واألجوام، واألرواح، واملعارف، والع

واألمين يحبه هللا وقحبه الناس، وهي من أعظم الصفات الخلقية التي وصف هللا بها عباده املؤمنين بقوله عز من قائل: )والذين هم 

 (.0ألماناتهم وعهدهم راعون( )املؤمنون:

 منهم أداء األ 
ً
 (.50مانة قال لبحانه: )إن هللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها...( )النواء:وخاطب هللا عباده املؤمنين طالبا

 (.12ونهاهم عن الخيانة قال جل ثناؤه: )يا أيها الذين آمنوا ال تخونوا هللا والرلول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون( )األنفال:

 .(60)، كما جاء في الحديث: "التودع هللا دينك وأمانتك وخواتيم عملك"ونجد املولمين يتواصون برعايتها ويوتعينون باهلل على حفظها

ولألمانة مظاهر منها: عدم التغمال املناصب في رعاية الناس، فكون الرجل يوتغل منصبه الذي عين فيه، ليجر بذلك منفعة إلى نفوه، 

 جرقمة، إذ املال العام أمانة عند من التؤمنوا عليه.أو قرابته أو من هم دونهم، دون حق شرعي أو قانوني، فإن هذا االلتغمال يعد 

 فما أخذ بعد ذلك فهو غلول"
ً
، وهللا عزوجل يقول في (61)قال رلول هللا صلى هللا عليه وللم: "من التعملناه على عمل، فرزقناه، رزقا

( واملجتمع الذي تفشو 262آل عمران:هذا الغلول: )ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كوبت وهم ال يظلمون( )

 فيه األمانة يعد مجتمع خير وبركة.

أي املوقف الحون الثابت الصادق الذي يتخذه املؤمن أثناء تعامله مع اآلخرقن في لائر املعاممات على ما يكفل حسن املعاملة:  -0

 .(62)الرفق باملتعاملين

 وقد أخبر جابر رض ي هللا عنه أن رلول هللا صلى هللا 
ً
 لمحا

ً
 .(65)"(64)إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتض ى (63)عليه وللم قال: "رحم هللا رجما

 ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق
ً
 .(67)"(66)وعن أبي ذر رض ي هللا عنه قال: قال لي النبي صلى هللا عليه وللم: "ال تحقرن من املعروف شيئا

                                                                                                            
 (.2811(  اعللفا له ا/سلد )8180)01علظخ بي  علفتح )(   57)

 (.20)03لس ا علببن  نظا /دااب  )(   58)

 (.801-808)0)ها 0011عألخفي عإسف/با اأسسه    ظ  علبح/ا حسا حظدكا عل/ب عد   عل ظبا عألالى   /شي  عب علقلد  (   59)

 ( كلهد  ا عظا  /ب.803)2( اعظا / جه )36-286)2(  اأح/  ا  عل/سد  )008)8(  اعلتب/ذي )30)3باعه أظا  عا  )(   60)

( ج/ببا    اا  ظا  عهلل ظاا ظببا ة  اا أظباه  اهاا حا بث 018)0(  اعلحا كد )030)3(  اأظاا  عا  )020)8باعه أح/  ا  عل/ساد  )(   61)
   باعبته  هذع ح بث  حبح  د  ظشب  علشبخبا الد بخبجه . حبح  ق   علح كد ظب

 (.0823)8د  ج ة  )2110 -ها 0028)( 3 )   لح ظا ح/    )  ظ  علبح/ا ظا /لاح    )(   62)

 س/ح  : سهف .(   63)

 عقتلى: أي  لن قل ء ح جا.(   64)

 (.2118)0علظخ بي  علفتح )(   65)

 س د.ظاجه  لي: أي /تهل  ظ لظشب اعنظت(   66)

 (.2828/سلد )(   67)
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يك، وقكوبك الثقة بنفوك، فالشفقة والرحمة بالعمال واملوتخدمين هذا حون املعاملة خلق مطلوب إذا أنه يكوب ثقة اآلخرقن ف

 تدفعهم إلى اسإخماص، واملحافظة على األموال ولمامتها، وترغب غير املولمين في الدخول إلى اسإلمام.

 ير لآلخرقن.وحون املعاملة لبب في زقادة األلفة واملحبة بين املولمين، وتجب الخير والبركة للمتعاملين، وهي دليل حب الخ

 .(68)وهو لين الجانب بالقول والفعل، واألخذ باأللهل، وهو ضد العنفالرفق:  -4

والتعامل بالرفق بين الناس مؤداه صفاء الحياة، وتماين النفوس مع بعضها البعض فيحصل التوافق واالنسجام فتكون املعيشة 

 الشريعة لتحقيقه بين املنسوبين لها.الطيبة، وقحصل الخلق الحون بين املترافقين وهو هدف عظيم توعى 

 .(69)قال صلى هللا عليه وللم: "إن هللا رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ماال يعطي على العنف وماال يعطي على لواه"

ال يكون  وعن عائشة رض ي هللا عنها قالت أن رلول هللا صلى هللا عليه وللم قال لها: "عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش فإن الرفق

 .(70)في ش يء إال زانه وال ينزع من ش يء إال شأنه"

 فرفق بهم -
ً
ودعا صلى هللا عليه وللم بالرفق ملن تولى أمر أمته فرحمهم قال صلى هللا عليه وللم: "اللهم من ولى من أمر أمتي شيئا

 .(71)فارفق به"

اس، وقنمي روح املحبة والتعاون بين الناس، وهو دليل على فالرفق دليل كمال اسإيمان، وحون اسإلمام، وقثمر محبة هللا ومحبة الن

 من الغل والعنف.
ً
 لاملا

ً
 صماح العبد وحون خلقه، وهو عنوان لعادة العبد في الدارقن، وقزقن األشياء وقنشأ مجتمعا

ق بل هي أخماق ثابتة توتمد وهذه األخماقيات التي يحثنا ديننا الحنيف على التحلي بها ال تعرف التطور فليس لكل زمان أو مكان أخما 

 
ً
 وفنيا

ً
 شرعية فما تتأثر بأنواع التطور في العلوم والحضارات بل على العكس كلما تطورت األمة علميا

ً
 وأحكاما

ً
ثباتها من كونها قيما

؛ كلما تجلى لها لمو وفضل هذه األخماق، وتأكد لديها الحاجة املالة إلى التزام تعاليم وآداب الشريعة ا
ً
سإلمامية املتمثلة في وأدبيا

 أخماقها القائمة عليها.

 التزام الحالل الطيب واجتناب الحرام الخبيث: -5

( )البقرة:
ً
 طيبا

ً
(. )يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كوبتم ومما أخرجنا 260يقول تعالى: )يا أيها الناس كلوا مما في األرض حماال

 (.162لكم من األرض( )البقرة:

 ازن في اإلنفاق:التو  -2

(. )والذين إذا أنفقوا لم يورفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما( 6يقول تعالى: )وأنفقوا مما جعلكم موتخلفين فيه( )الحديد:

( )اسإلراء:62)الفرقان:
ً
 محوورا

ً
 (.17(. )وال تجعل يدك مغلولة إلى عنقك وال تبوطها كل البوط فتقعد ملوما

 بالباطل:عدم أكل أموال الناس  -0

( )وال تأكلوا أموالكم 17يقول تعالى: )يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون تجارة عن تراض منكم( )النواء:

 من أموال الناس باسإثم وأنتم تعلمون( )البقرة:
ً
 (.200بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فرققا

 الثاني: املبحث

 العامة. الوظيفة أخالقيات لحماية اإلسالم شرعها التي لياتاآل

 وهي الذاتية، للرقابة بداية العامة،حيث نعرض الوظيفة أخماقيات لحماية اسإلمام شرعها التي اآلليات لدرالة املبحث هذا يخصص  

 ضمير آلية إلى يركن لم –بواقعيته– لمامياسإ  السشريع أن غير أخرى، آلية عن كل أغنى صادق حقيقي بشكل وجد إن الذي األول  األلاس

  األخماقيات هذه لحماية الولطاني بالوازع التعان بل املهنة، بأخماقيات اللتزامه كدافع وحيد العام املوظف
ً
َيَزعُ  هللا بقاعدة :"إن عمما

َ
 ل

 72.بالقرآن" يزع ال ما بالولطان

                                 
 (.008)01اتح علظ بي شبح  حبح علظخ بي  نظا حجب علبسقفد    عب علفكب  )(   68)

 (2883-11/سلد )(   69)

 (2880-16/سلد )(   70)

 (2882-10/سلد )(   71)
 أحاديث في ، األصول جامع ،)ه 505 :ت( الجزري، الشيباني محمد بن المبارك السعادات أبو الدين مجد األثير، ابن :انظر 72

 :األرناؤوط قال . 7019 حديث.9 ط المالح، مطبعة الحلواني، مكتبة األرناؤوط، القادر عبد :تحقيق ، 37 ص ،1 ج ،الرسول

 عثمان كالم من مشهور وهو منقطع، وإسناده رزين، أخرجه
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 ونواهيه، القرآن زواجر فيهم تؤثر ال ممن العموميين، املوظفين بعض بلق من من انحراف يصدر قد ما محاربة إلى القاعدة هذه وتهدف

 الرقابة جانب إلى شرع اسإلمام الحاالت تلك وملواجهة ارتدعوا، الولطان من عقوبة هناك أن علموا ومتى مباالة، دون  على املحارم فيقدمون 

 ليتم ما و هذا األخماقيات، هذه عن الخروج تجرم التي لات العقابيةالويا من العديد شرع كما اسإدارقة، الرقابة :عليه يطلق ما الذاتية

 اآلتية: املطالب في درالته

 :العام للموظف الذاتية الرقابة :األول  املطلب

  بنفوه، لنفوه املوظف بها : مراقبة يقصد :ومشروعيتها تعريفها -
ً
 .73هللا" من وخوفا السشعارا

  املولمين قلوب  فيهللا أودعه الذي الداخلي امليزان وهي
ً
 الشريعة مقاصد أحد هو النفوس في الشر، وتقوقتها من الخير به لَيِزنوا عموما

  قوله  مثل عليها التي تحث الشرعية النصوص من العديد بداللة اسإلمامية
ْ
َرأ

ْ
َفى ِكَتاَبَك  اق

َ
َيْومَ  ِبَنْفِوَك  ك

ْ
ْيَك  ال

َ
 91 النواء لورة( َحِويًبا َعل

. 

ت ما رُّ البِ  )ص(:وقوله
ّ
لع أن وكِرهَت  صدرك، في حاك ما :واسإثم .الّنْفس إليه اطمأن

ّ
  )).74())الناس عليه يط

فَتاَك  َوِإْن (( :الطبراني رواية وقضيف في
َ
توك َما الناس أ

ُ
ف
َ
 .75.)ص( ))أ

 والعقاب، الثواب ملعاني حضارهاسإنواني، والت الضمير بصحوة مرهون  بها والتحلي املهنة، أخماق من القرب إن :الذاتية الرقابة أهمية-

 الشريعة به تتميز مما وهذا مجردة، أخماقية مبادئ كونها من وأكثر صمابة أقوى، تكون  راسخة دينية كعقيدة األخماق تعتنق فعندما

 الدنيوي، والقهر جزاءبال املتعمد القهر(( :هما متوازقين بخطين يويران فيها التأثيم أدوات أن ذلك القوانين الوضعية، لائر عن اسإلمامية

 .76))والحواب اللقاء يوم تعالى هللا من بالخوف املعنوي 

  مبارك زكي يقول 
ً
 لنشوء هناك أن ننس ى أن لنا يصح ال(:الضمير صحوة في الشريعة تأثير مبينا

ً
  لدارلها توِجد فالفلوفة الضمير، ألبابا

ً
 نوعا

  فيها للباحث واألخماق توجد الجوانب، بعض إزاء باملوؤولية الشعور  من
ً
  بها املتدين تورث كذلك والشريعة الواجب، إدراك من نوعا

ً
 نوعا

 .77،)الوجدان من

 .78مؤمن" فأنت حونتك ولرتك ليئتك، لاءتك :"إذا)ص(:قوله  وفي

 التمرارهاجوهرها و  أن األخماق في فاألصل وترشيدها، الولوكيات توجيه في الديني والوازع الضمير اسإنواني، صحوة أهمية إلى إشارة

  يعتمدان
ً
ن والتربية، بالتوعية املعزز  الديني، الوازع بصحوة الذاتي، االلتزام على ألالا  .79(االجتماعية والحماية باليقظة واملحصَّ

 ي تغر  للطات من األحوال من كثير يرافقها في وما العامة، الوظيفة شأن لخطورة العام املوظف لدى الذاتية الرقابة قيام أهمية وتتعاظم

 إليها أشار التي الصفات التقوى  مع وجمع الراسخة، التقوى  صاحب إال أمام مغرقاتها يصمد فما هللا، حرمات انتهاك إلى وتدفعه باسإنوان،

مٌ (( فيه: يقول  والذي  الجراح بن عبيدة أبي إلى كتابه فيبن الخطاب  عمر ليدنا
َ
ا عليك، لما مَّ

َ
ِإنهُ  بعد، أ

َ
م ف

َ
ْمَر  ُيِقْم  ل

َ
 ِإال الناِس، في هللاِ  أ

 
ُ

عقل، َحِصيف
ْ
، َبِعيُد  ال

َ
ة   القوَّ

َ
لُع  ال

ّ
ى ِمنه الناُس  َيط

َ
  َعْوَرٍة، َعل

َ
َحّق  ُيِحسُّ  َوال

ْ
ى ِفي ال

َ
  ُحّرِه، َعل

َ
  وال

ُ
  هللاِ  في يخاف

َ
ْوَمة

َ
م الئم، ل

َ
يك والوما

َ
. 80))عل

 العام، املوظف لدى يةالذات الرقابة تنمي التي والتعاليم بالتوجيهات غنية اسإلمامية والشريعة

                                 
 رسالة ،واإلداري المالي الفساد من معالمجت حماية في اإلسالمية الشريعة منهج ناصر، بن هللا عبد غصاب، آل :نظر ا 73

 39 ص ،) 7003 ( الجنائية، العدالة قسم األمنية، للعلوم نايف جامعة ماجستير،
 إحياء دار الباقي، .عبد فؤاد محمد :تحقيق ،مسلم صحيح ،)ه 759 :ت( الحسن، أبو الحجاج النيسابوري، القشيري مسلم :انظر 74

 7667 قمر حديث ،1 ج بيروت، العربي، التراث
 مكتبة المجيد، عبد بن حمدي :تحقيق ،الكبير المعجم ،)ه 750 :ت( اللخمي، مطير بن أيوب بن أحمد بن سليمان الطبراني، :نظر 75

 107 حديث ، 77 ج ،7 ط القاهرة، تيمية، ابن
 في والعقاب التجريملفلسفة  األخالقية المرتكزات فاضل، عماد وركاب، علي، محمد الرضا، وعبد حنون، غازي فاضل، :نظر 76

 59 ص ، 7099 -17.،الثالث العدد قار، ذي جامعة القانونية، والبحوث للدراسات القانون مجلة ،اإلسالمية الشريعة
 ) 910 ص ،9 ط ،) 9133 ( الجيل، دار بيروت، ،الغزالي عند األخالق زكي، مبارك، :انظر 77
 ) ،األرناؤوط شعيب بأحكام مذيالا  أحمد اإلمام مسند ،)ه 719 :ت( الشيباني، هللا عبد أبو أحمد، حنبل، ابن :نظر 78

 :األرناؤوط شعيب 9 ط بيروت، الرسالة، مؤسسة وآخرون، األرناؤوط شعيب :تحقيق ، تعليق ، 77961 :رقم حديث ، 75 ج ،

 .ثقات رجاله صحيح حديث
 تاريخ /7097/1. )قطر واألخالق، اإلسالمي شريعالت دراسات مركز ،الشرعية باألحكام األخالق عالقة زينب، الريسوني، :انظر 79

91 ،)www.cilecenter.org( : المركز رابط على متوفر 
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 وحون الخدمة، لجهاز العامة ترليخ املبادئ على يواعد الذي األمر وأفعالها، ذاته في تحكمه على وتعينه لديه، األخماقي الوعي وتعمق

 الوقت، رامواحت املعاملة، والعدالة في الشخصية، مصالحه على العمل وتقديم مصلحة العامة، الحاجات تلبية على كالحرص :لها التجابته

  همه يكون  ألن العام باملوظف تدفع أنها املراجعين. كما بعض غماظة املوارد، وتحمل وتفادي هدر
ً
  ودينه، وطنه خدمة في منصرفا

ً
 قاصدا

 كانت منو  راغمة، وهي الدنيا وأتته شمله، له وجمع قلبه، في غناه هللا جعل همه، اآلخرة كانت من )ص(:اآلخرة ؛ لقوله والدار وجه هللا بذلك

 .81)له قدر ما إال من الدنيا يأته ولم شمله، عليه ومزق  عينيه بين فقره هللا جعل همه الدنيا

 :اإلدارية الرقابة :الثاني املطلب

 ،مرضية بصورة املخططة األهداف في اتجاه توير اسإدارقة األعمال أن من التأكد بهدف الدائمة املتابعة عملية هي :اإلدارية الرقابة تعريف -

 .82العادلة  القانونية املحالبة ومحالبته املوؤول عنها تحديد بعد واالنحرافات، األخطاء عن والكشف

 فعل ، وكذلك)ص(للنبي القولية والفعلية والونة الكرقم، القرآن من بنصوص مشروعة اسإدارقة الرقابة :اإلدارية الرقابة مشروعية -

 الراشدين الخلفاء

  :الكتاب من -أ

ِذيَن قوله تع
َّ
اُهْم  ِإْن  الى:" ال نَّ

َّ
ْرِض  ِفي َمك

َ ْ
اُموا األ

َ
ق
َ
  أ

َ
ة

َ
ما ُوا الصَّ

َ
  َوآت

َ
اة

َ
ك َمُروا الزَّ

َ
عروف َوأ

ْ
ِه  املنكِر  ونهوا عن ِبامل

َّ
  َوِلل

ُ
ُموِر  َعاِقَبة

ُ ْ
 42الحج لورة( األ

 :)ص(قوله :القولية السنة من -ب 

 وهي راعية زوجها بيت في واملرأة رعيته، عن موؤول وهو راع أهله في عيته والرجلر  عن وموؤول راع فاسإمام رعيته، عن وموؤول راع "كلكم 

 .83)رعيته عن موؤول راع وهو ليده مال في والخادم عن رعيتها، موؤولة

  التعمل )ص(هللا رلول  أن الحديث في جاء :الفعلية السنة من -ج
ً
 هذا ليو  لكم هذا :قال قدم اللتبية، فلما ابن له يقال األلد من رجما

 في قعد أفما .لي أهدى وهذا لكم هذا فيقول  أبعثه عامل بال ما(( وقال : عليه وأثنى هللا فحمد املنبر هللا على رلول  لليلي ، فقامليأهدى

، منها منكم أحد ينال ال بيده محمد نفس والذى ال، أم إليه أيهدى ينظر أمه حتى بيت في أو أبيه بيت
ً
 على قيامة يحملهال يوم به جاء إال شيئا

 .84))تيعر شاة أو خوار لها بقرة أو رغاء له بعير عنقه

 

 :،الراشدين الخلفاء فعل -د

 في نضجت الخطاب الذي بن عمر ..وكذلك85األقاليم على عماله يحالب بكر أبا ، فنجد)ص(هللا رلول  نهج على الراشدون  الخفاء لار 

 اسإدارقة وتنوعت الرقابة ألاليب عهده

 قضيت أكنت بالعدل، أمرته ثم أعلم من خير عليكم التعملت إذا أرأيتم(( قوله:  هعن وقؤثر

  )) .86ال أم أمرته بما أعمل عمله في أنظر حتى ال،: قال نعم: قالوا علّي؟ ما

 :منها  .87اسإدارقة الرقابة تطبيق في متعددة ألاليب اسإلمامي التارقخ لنا نقل :اإلدارية الرقابة أساليب -

  املالي األداء عن الدورية اريرالتق 1-
ً
 أموال ضبط في  عبيدة الصديق بأبي أبوبكر التعان فقد :محددة زمنية فترة كل في عموما

 حوابك "أرفع  :له قال )ص(النبي وفاة بعد اليمن جبل من بن معاذ قدم ،،فلما واملنصرف املوتخرج على عماله يحالب وكان املولمين،

 .88املنصرفات"و  اسإيرادات على وحالبه

                                 
81

 ج بيروت، العربي، التراث) إحياء دار عليها، األلباني بأحكام مذيلة الترمذي سنن الصحيح الجامع عيسى، بن محمد الترمذي، :

 .صحيح حديث :األلباني قال . 7156 رقم حديث ،1
 ) 1 ط الرياض، والتوزيع، للنشر الخريجي دار اإلسالم، في اإلدارة إبراهيم، سن، أبو :انظر 82
 ومسلم، . 7777 رقم حديث ،3 ج ،) 9131 .الشعب، دار الصحيح، الجامع ،)ه 765 :ت( إسماعيل، بن محمد لبخاري،ا :انظر 83

 9 ط القاهرة، ، ) 1373 رقم حديث ،1 ج سابق، مرجع ،الصحيح
 ) 1317 رقم حديث ،5 ج سابق، مرجع ،الصحيح مسلم، :انظر ) . 84
 دار الخالدي، هللا عبد :تحقيق ،اإلدارية التراتيب ،)ه 9737 :ت( اإلدريسي، الحسني الَحي   َعْبد محمد :الكتاني الحي عبد :انظر 85
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 بالذهاب  مولمة بن مَحمد بن الخطاب عمر ليدنا فيها أمر التي الحادثة في كما :العلني والتحقيق الحقائق لتقص ي الرسل إرسال 2-

  وقاص  بنى  بن لعد أن من ورده ما صحة من والتأكد الكوفة، إلى
ً
  لها وجعل لعد، قصر لميت دارا

ً
 وأمره األصوات، عنه ليحجب بابا

 ..89ذلك صح إن الدار باب رق بح

ِليَرن  -هللا شاء إّن - عشت لئن عمر ليدنا يقول  هذا وفي العمل ملرافق امليدانية الزيارات3-.
َ
 أ

ُع  حوائج للناس أن أعلم فإني َحْوال، الرعية في
َ
ْقط

ُ
ا دوني، ت مَّ

َ
هم أ

ُ
ال ما ُعمَّ

َ
ُعوَنَها ف

َ
، َيْرف يَّ

َ
 يِصلون  هم وأما ِإل

َ
يَّ  فما

َ
 تفقدية قام بزقارات د. .وق90ِإل

 ) 91)عمواس طاعون  بعد الشام إلى

 والتهم، في الرعية آراء والتطماع للمراجعة واملحالبة، مولًما الحج مولم الخطاب بن عمر جعل : والرعية للوالة العامة املؤتمرات4-

 لتقديم أنفوهم العمال وقأتي والوالة، العمال راقبةمل دولته أرجاء في يبثهم عمر كان والرقباء الذي واملظالم، الشكايات أصحاب فيه فيجتمع

 أعمالهم. عن كشف الحواب

  حياته في عمر تيمية:" كان ابن يقول 
ً
  نوابه، على رقيبا

ً
 وقنهاهم فيأمرهم الرعية، وبين بينهم ليحكم عام كل بالحج ألفعالهم، يأمرهم متعقبا

  ."92يكرهه مما وقمنعهم

 األمر باب من دينية وظيفة(( :خلدون  أبن عرفها كما حوبةوال :الحسبة طريق عن الرقابة 5-

  يراه من لذلك يعين املولمين بأمور  القائم على فرض هو الذي املنكر عن والنهي باملعروف
ً
 على األعوان وقتخذ عليه، فرضه له، فيتعين أهما

 .93)مةالعا املصالح على الناس قدرها، وقحمل على وقؤدب ويعزر  املنكرات، عن وقبحث ذلك،

 أجل من ، األول معاوقةالخليفة  من قبل انشاؤهما تم البريد وديوان الخاتم ديوان :واألزمة والبريد الخاتم ديوان طريق عن الرقابة 5-

  بالشمع تختم الرلائل فأصبحت املرالمات، لرقة وتأمين الدولة، أعمال على الرقابة إحكام
ً
 راضأغ لخدمة إنشاؤه تم للتزوقر، والثاني منعا

 باقي يراقب كجهاز موتقل املهدي الخليفة فأنشأه األزمة ديوان أما والواليات، املركزقة الولطة بين واألخبار نقل األوامر ولسوهيل الدولة،

 ..94 املالية والشؤون الحوابات في والتدقيق الدواوقن،

 الهيئة مروان، ولهذه امللك بن عبد األموي  لخليفةعهد ا  في ظهرت موتقلة قضائية هيئة وهو :املظالم ديوان طريق عن الرقابة 7-

ي في النظر(( تشمل: والعة صماحيات ال وجور  الويرة، في بالعوف الرعية وأخذهم على الوالة تعّدِ اب .األموال من يجبونه فيما العمَّ تَّ
ُ
 وك

ح الدواوقن؛ م ...إليهم وكل أحوال ما فيتصفَّ
ُّ
 َوَرّد الغصوب؛ .بهم النظر وإجحاف عنهم، رهاتأخُّ  أو أرزاقهم، نقص من املوترزقة وتظل

حها  عن إنفاذها، لضعفهم أحكامها من ما وقف القضاة وتنفيذ عرفها، إذا واقفها شروط على وقمضيها لبيلها، على ليجريها فيتصفَّ

زه، عليه املحكوم عن وعجزهم ة لتعزُّ ْدِره أو يده، وقوَّ
َ
 ) .95)لعلّوِ ق

  ومن :العمومي املوظف عن الصادرة التجاوزات ملواجهة عقابيةال السياسات :الثالث املطلب

 الويرة لوء أو الكفاءة اسإدارقة لعدم والعزل  والرشوة، ،)االختماس( الخيانة حاالت بمواجهة الخاصة الويالات: األحكام أهم هذه

 آت هو فيما منها ذلك، ونعرض لكل توتدعي التي األحوال بعض في أموال ومصادرة الشخصية،

 
ً
 :)االختالس( الخيانة حالة ملواجهة العقابية السياسات -أوال

 .96الخفاء في عليه مؤتمن هو مما يده تحت هو مما األخذ(( :الخيانة تعريف -

 أو نقدية كانت ونحوها، لواء أموال من بأيديهم ما على عملهم مكان في حكمهم في ومن واملوظفين العاملين السيماء((املعاصر: الفقه ومن 

 .)) .97شرعي لند بدون  ينية،ع

                                 
 11 ص ،1 ج ه، 9713 .) 7 ط بيروت، التراث، دار ،والملوك الرسل تاريخ ،)ه 790 :ت( يزيد، بن جرير بن محمد الطبري، :انظر 89
 ) 709 ص ،1 ج ق،ساب مرجع ،والملوك الرسل تاريخ الطبري، :نظرا 90
 ، ) 19 ص ،1 ج ،) 9133 .) شيري، علي :تحقيق ،والنهاية البداية ،)ه 111 :ت( الدمشقي، عمر بن إسماعيل الفداء أبو ،كثير ابن :انظر 91

 9 ط العربي، التراث إحياء دار
 ، ، ) 963 ص ،5 ج ،) .القدرية  م الشيعةكال نقض في النبوية السنة منهاج الحراني، الحليم عبد بن أحمد الدين تقي تيمية، ابن :انظر 92

 9 ط اإلسالمية، سعود بن محمد اإلمام جامعة سالم، رشاد محمد :تحقيق
 713 ص ،9 مجلد ،) 9111 ( بيروت، . ) اللبناني، الكتاب دار ،خلدون ابن مقدمة  محمد، بن محمد بن الرحمن عبد خلدون، ابن :انظر 93
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  حرامٌ  :االختالس حكم
ً
 وجه دون  الناس أموال وأكل بالباطل، الناس أموال أكل في داخل ألنه شرعا

َها َيا تعالى: " لقوله  شرعي يُّ
َ
ِذيَن  أ

َّ
  ال

ْ
  آَمُنوا

َ
  ال

ْ
وا

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
ْم  ت

ُ
ك

َ
ْمَوال

َ
ْم  أ

ُ
َباِطِل  َبْيَنك

ْ
  ِبال

َّ
ن ِإال

َ
وَن  أ

ُ
ك
َ
  ت

ً
  َعن ِتَجاَرة

َ
ْم  َراٍض ت

ُ
نك   ّمِ

َ
  َوال

ْ
وا

ُ
ْقُتل

َ
ْم  ت

ُ
نُفَوك

َ
هَ  ِإنَّ  أ

ّ
اَن  الل

َ
 ك

ْم 
ُ
 17 :النواء( َرِحيما ِبك

 وألن)) .98قطع مختلس وال منتهب وال على خائن :"ليس )ص(لقوله القطع، دون  وضمان حبس من منالب هو بما التعزقز :االختالس عقوبة

 .99 (الخائن يد في كان قد املال ألن الحرز، يلقصور ف لارق  غير والخائن الوارق، يد قطع الواجب

 :الرشوة حالة ملواجهة العقابية السياسات -ثانيا 

  تعريفها -
ً
 )) .100يرقد ما على يحمله أو له ليحكم لغيره أو لحاكم الشخص يعطيه ما(( :اصطالحا

جار(( :املعاصر الفقه ومن
ّ
 املوتخَدم، أو املوظف من قبل به الوعد أو علُج  قبول  أو عمل بطلب وتكون  الخدمة، أو الوظيفة بأعمال ات

 .101وظيفته أعمال من عمل عن امتناعه أو بعمل قيامه مقابل

، ولحديث املحرم بالباطل الناس أموال أكل في تدخل ؛ألنها) .102 (تحرقمها على مجمع :الرشوة حكم -
ً
 لعن(( :عمرو قال بن هللا عبد شرعا

 .103واملرتش ي هللا الراش ي رلول 

 -الجمهور  عند- يجوز لإلنوان أنه غير .واملرتش ي الراش ي بين الوليط عمل يحرم كما وقبولها، وبذلها، الرشوة، طلب الحرمة إلى متدوت هذا، 

 .104 (الراش ي دون  على املرتش ي اسإثم وقكون  ضرر، أو ظلم لدفع أو حق، على للحصول  رشوة يدفع أن

 حكمهم في وما واملوظفين للعاملين تعطى التي الهدايا حرمة على الفقهاء أجمع وقد هذا،

اَن  " َوَمايقول  بها، حيث القرآن ندد ولقد األمانة، خيانة أنواع من ونوع املحرمة، الرشوة قبيل من ؛ألنها الوظيفية بصفتهم
َ
ْن  ِلَنِبي ك

َ
لَّ  أ

ُ
 َيغ

ْل  َوَمْن 
ُ
ل
ْ
ِت  َيغ

ْ
لَّ  بما َيأ

َ
ِقَياَمِة  َيْومَ  غ

ْ
مَّ  ال

ُ
ى ث

َّ
َوف

ُ
لُّ  ت

ُ
ْفٍس  ك

َ
َوَبت اَم  ن

َ
  َوُهْم ك

َ
لمون ".آل ال

ْ
 ) .105 (. 161 :عمران ُيظ

  القاض ي يراه بما التعزقر فيها فيكون  مقدرة عقوبة فيها ليس الجرقمة هذه :الرشوة عقوبة -
ً
 .106 (منالبا

 
ً
 لوبب إال بالعزل  تومح ال الشريعة اسإلمامية :السيرة وسوء الشبهة أو الكفاءة عدم حاالت في بالعزل  املتمثلة العقابية السياسات -ثالثا

  توقعه. وال ذلك تجيز ال فإنها لبب دون  أما مشروع،

 :هي العزل  فيها يجوز  واألسباب التي

 أفعال اختراق على العام املوظف يقدم حين يكون  العزل  وهذا :اإلدارية الكفاءة لعدم العزل  -أ

 اسإخمال أو األوامر، خالفةم أو إداري، خطأ كارتكاب ووظيفته، إدارته إلى تس يء فادحة إدارقة

 ..107 وعينه واله من قبل من فيعزل  الوظيفية، بواجباته

 في العام املوظف إن :التوظيف شروط من أكثر أو شرط فقدان أو السيرة وسوء للشبهة العزل  -ب

  اقترافه حالة في اسإلمامية الدولة
ً
  أمرا

ً
 من ارتكب ما جزاء وظيفته من عزله األمر ولي على يجب البنية، عليه وقامت به، اتهامه أو عنه، منهيا

 :الحالة لهذه العزل  ألباب أمثلة ومن شرعية، مخالفات

 . .108الومعة ولوء الشبهة الرشوة، الفوق، الخيانة، النفاق، الردة،

  يعزلون  ال اسإلمامية الدولة في املوظفين أن :سياسية ألسباب العزل  -ج
ً
 موتوفين داموا ما تلقائيا

 بن عمر الفاروق عهد في حدث ما :ومنها ليالية، أللباب عزال هناك أن إال ية،الوظيف الشروط

                                 
 ) .صحيح حسن حديث :الترمذي قال . 9113 رقم حديث ،7 ج سابق، مرجع الترمذي، سنن الترمذي، :انظر 98
 933 ص ، 7 ج ،9 ط . ) القاهرة، الصفوة، دار مطابع بالكويت، اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة ،الكويتية الفقهية الموسوعة :انظر 99

 دار ،األبصار ، ) 757 ص ،6 جتنوير  شرح المختار الدر على المحتار رد حاشية ،)ه 9767 :ت( عمر، أمين محمد عابدين، ابن :انظر 100

 7 ط بيروت، الفكر،
 ) 7 ص ،) ( اإلسكندرية، الجامعية، المطبوعات دار ،الرشوة جرائم مجدي، مصطفى هرجة، :انظر 101
 بيروت الجيل، دار ،األخبار .) منتقى شرح األخيار سيد أحاديث من األوطار نيل ،)ه 9715 :ت( محمد، بن علي بن محمد الشوكاني، :انظر 102

 919 ص ،1 ج ،)
 ) .صحيح حسن حديث :الترمذي قال . 9775 رقم حديث ،7 ج سابق، مرجع الترمذي، سنن الترمذي، :انظر 103
 ) 777 ص ، 77 ج سابق، مرجع ،الكويتية الفقهية الموسوعة :نظر 104
 بيروت، الجيل، دار ،األخبار .) منتقى شرح األخيار سيد أحاديث من األوطار نيل ،)ه 9715 :ت( محمد، بن علي بن محمد الشوكاني، :نظر 105

 919 ص ،1 ج ،) 9117 (
 ) 775 ص ، 77 ج سابق، مرجع ،الكويتية الفقهية الموسوعة :نظر 106
 91 :النشر تاريخ /7001/3.) دراسة ،المعاصرة اإلدارية والنظم اإلسالمي النظام بين العام الموظف عزل أوالد، مرزوق هللا، عبد :انظر 107

،)http://moslimamazighi.wordpress.com( موقع على 
 ) .السابق المرجع ذات :انظر 108
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 قنورقن، إلى الوليد بن خالد أبو عبيدة بعث(( :تارقخه في الطبري  اسإمام روي فقد الجيش، إمارة والية عن الوليد بن خالد عزل  عند الخطاب

 ولم حشروا، إنما وأنهم عرب، أنهم خالد إلى فأرللوا الحاضر أهل أحد، وأما منهم يبق لم حتى فماتوا الروم إليهم زحف بالحاضر نزل  فلما

 عزله مني، وكان بالرجال أعلم كان هو بكر أبا هللا يرحم نفوه، خالد أمر :قال ذلك عمر بلغ وملا .وتركهم فقبل منهم حرب، رأيهم عند يكن

 .109 يوكلوا إليها أن فخشيت ،عظموهما الناس ولكن رقبة، عن أعزلهما لم إني :وقال ،--واملثنى

 
ً
 توليهم بعد تملكوها التي أموالهم مقالمة الوالة عمر بها عمل التي الويالات من :األموال بمصادرة املتمثلة العقابية السياسة :رابعا

 من اكسوبوا قد الوالة هؤالء يكون  أن من خشية املناصب،
ً
 في الوالة تيمية:" محاباة ناب يقول  ملناصبهم، محاباتهم بوبب األموال هذه شيئا

 عنه هللا رض ي بن الخطاب عمر شاطر ولهذا الهدية؛ نوع من هو ذلك ونحو واملزارعة، واملواقاة واملضاربة، املبايعة، واملؤاجرة من املعاملة

 ذلك؛ يقتض ى األمر وكان وغيرها، ةمحابا من الوالية ألجل كانوا خصوا ملا شاطرهم وإنما بخيانة، ُيتهم ال وديٌن، فضٌل  له كان َمْن  عماله ِمن

 .110))يقوم بالووقة عدل، إمام كان ألنه

، عمر، قال : اشتريت بن هللا عبد وقروي
ً
 بن عمر بها، فدخل قدمُت  لمنت، ، فلما–للدولة محمية أرض وهي– الحمى إلى وأنجعتها إبما

، إبما فرأى الووق   الخطاب
ً
 أمير ابن بٍخ  بٍخ  عمر بن هللا عبد يا :يقول  فجعل :قال .عمر بن هللا لعبد :قيل اسإبل؟ هذه ملن فقال لمانا

 –البعير املهزول وهو نضو جمع– أنضاء إبل :قلت قال اسإبل؟ هذه ما قال املؤمنين؟ أمير يا مالك ألعى، فقلت فجئته :قال املؤمنين،

 بن هللا عبد يا املؤمنين، أمير ابن إبل القوا أمير املؤمنين، ابن لإب ارعوا :عمر فقال .املولمون  يبتغي ما أبتغي الحمى إلى بها وبعثت اشتريتها،

 ) .111)املولمين مال في بيت باقيه واجعل مالك، رأس على اغُد  عمر

 الخاتمة. ومن خالل العرض السابق توصلت إلي النتائج اآلتية :

 األخماق جمع خلق وهي العادة والسجية والطبع واملروءة والد -2

م: ونظامه السشريعي صورة مجودة لهذه الروح األخماقية إذ الدين يقوم على تنظيم حياة اسإنوان ووضع األخماق روح اسإلما  -1

 الضوابط التي تحفظ لإلنوان ضروراته وتحقق حاجياته

 االلتزام بأخماقيات العمل واحترامها والتموك بها ليرتقي باألداء وقحقق اسإنجاز الذي نتمناه ويهذب وعينا العام. -1

 ت العمل تفرض على كل موظف وعامل أن يؤدي عمله بكل أمانة وإخماص فما يعطل معاممات الناس ومصالحه.أخماقيا -4

أخماقيات العمل وواجباته ال يمكن أن تقبل باملحووبيات والوالطات في تعيين املوظف.. وتمنع التغمال الوظيفة واملال العام  -5

 ركة البناء والتطوقر الذي يوعى لها والة األمر.والعبث به، ألن ذلك يعطل املصالح العامة.. ويعيق ح

 عدم تطبيق أخماقيات العمل تجعلها نعيش في أخطاء وتجاوزات تعيق ركضنا لتحقيق النمو واالزدهار للوطن واملواطن. -6

 الصدق خلق حون ومعناه: موافقة الظاهر للباطن والقول للعمل والخبر للواقع. -2

م وعليها يقوم أمر الوموات واألرض، وهي من أعظم الصفات الخلقية التي وصف هللا بها األمانة من كمال اسإيمان وحون اسإلما  -0

 عباده املؤمنين.

 حون املعاملة خلق مطلوب يكوبك ثقة اآلخرقن، وقرغب غير املولمين في الدخول إلى اسإلمام. -7

 الرفق ال يكون في ش يء إال زانه، وال ينزع من ش يء إال شانه. -20

 ابتة ال تتغير بتغير املتغيرات املعاصرة.األخماق اسإلمامية ث -22

 ال يجوز التغمال الوظيفة للمصلحة الذاتية. -21

 الوالطة  خلق ليئ و مفودة للعمل اسإداري. -21

 الرشوة:  خلق ليئ و يعطي سإبطال حق أو إحقاق باطل. -24

 التزوقر:  خلق ليئ  وهو التماعب بالحقائق وتغييرها بغرض التأثير على الحقوق. -25

 ر دليل على لؤم الطبع وفواد املروءة وعلى قلة الصبر وضيق الصدر.إفشاء األلرا -26

.
ً
 كثيرا

ً
 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين ولبحان ربك رب العزة عما يصفون وصلى هللا على نبيه وآله وصحبه وللم توليما

                                 
 ) 509 ص ،7 ج سابق، مرجع ،والملوك الرسل تاريخ الطبري، :انظر 109
 لطباعة فهد الملك مجمع ، ) 739 ص ، 73 ج ، قاسم، الرحمن عبد :تحقيق ،الفتاوى مجموع الحراني، الحليم عبد بن أحمد تيمية، ابن :نظر 110

 9 ط النبوية، المدينة الشريف، المصحف
 ) 99619 رقم حديث ،5 ج سابق، مرجع ،الكبرى البيهقي سنن البيهقي، :انظر )  111
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 دور تخطيط النقل والتسويق اإلقليمي في تثمين صورة وهوية مدينة قسنطينة

 )دراسة استطالعية( 4305للثقافة العربية لسنة كعاصمة 

  د. نعيمة يحياوي  | أ. فضيل بوجالل | د. زكية مقري   

 كلية العلوم االقتصادية والتجارقة وعلوم السويير

 megrizakia@yahoo.fr  fodilmaster@yahoo.com@gmail.comyahiaoui966|  جامعة باتنة

 ملخص:

 أثر وتحديد ،1025إلى التعرف على مدى تثمين هوقة وصورة قونطينة بوصفها عاصمة الثقافة العربية لونة  الدرالة هدفت هذه

تخطيط النقل وتثمين  بين العماقة في وليط كمتغير السووقق اسإقليمي أثر واختبار دينة،تثمين هوقة وصورة امل في متغير تخطيط النقل

  تم وضع التبيان األهداف تلك تحقيق هوقة وصورة قونطينة. ولغرض
ً
مفردة من العاملين في كل من 50على  وزع البحث ملتغيرات وفقا

 ة للتحليل اسإحصائي." منها صالح33مديرقات الثقافة والوياحة والنقل وتم الترجاع "

  وأنه ال يوجد مرتفعة، بدرجة كان عينة املبحوثةمن طرف ال تثمين هوقة وصورة قونطينة موتوى  أن إلى الدرالة توصلت وقد
ً
  أثرا

ً
 معنوقا

خطيط ت عماقة في معنوي  بشكل أثر وليط كمتغير السووقق اسإقليمي وأن تثمين هوقة وصورة قونطينة، موتوى  في تخطيط النقل ملتغير

 تخطيط النقل في مدينة قونطينة، تحوين إلى الرامية التوصيات من مجموعة البحث تضمن النقل بسثمين هوقة وصورة قونطينة. وقد

 .وتثمين هوقة وصورة قونطينة السووقق اسإقليمي من كٍل  في إيجابي انعكاس من لذلك ملا

Abstract: 

 This study aimed to determine the extent of identity and image valuation of Constantine as Arab culture capital for 2015 

and determine the impact of transportation planning in identity and image valuation of the city, and to test the impact of 

territorial marketing as mediator variable in the relationship between transportation planning and identity and image 

valuation of Constantine. For achieving these objectives, a questionnaire was developed based on the research variables 

on a sample of 50 people in each direction: culture, tourism and transport, of which 33 were recovered which are valid for 

statistical analysis. 

The study revealed that the level of identity and image valuation of Constantine by the sample studied has a high degree, 

and that there was no significant effect of transportation planning in the level of identity and image valuation of 

Constantine, and territorial marketing, mediator variable, has a significant effect in the relationship between transportation 

planning and identity and image valuation of Constantine. The research included a series of recommendations to improve 

transportation planning in Constantine; it has a positive impact on territorial marketing and the identity and image 

valuation of Constantine. 

 مقدمة:

ي البنية التحتية للنقل كي توهم بدورها في تحقيق أهداف إن التخطيط الفعال هو أفضل وليلة لضمان التوجيه الصحيح لمالسثمار ف

املدن من ناحية النمو االقتصادي وجودة الحياة والبيئة. لذلك، يعتبر التخطيط الدقيق والفعال من أهم الولائل التي يتوجب 

يذه. وربما يزقد في تفاقم مشكلة التخدامها لتحديد ماهية نظام النقل املطلوب للمدى الطوقل والقصير وبرامج العمل املمائمة لتنف

الحركة واملرور في الدول النامية قلة املصادر التموقلية وعوامل الهجرة املختلفة ونشوء ما يومى بالتجمعات العشوائية والكثير من 

يدة تميز املدينة املشاكل األخرى التي توتدعي مراجعة وتحديث الويالات املتبعة لتنظيم املدن. ومما ال شك فيه أن هناك قضايا عد

العربية عن تلك الغربـية: التارقخ، البنية التحتية، السشريعات والقوانين وغيرها. وفي نفس الوقت فإن هناك موائل ومشاكل تشارك فيها 

 قل واملرور.املدن الغربية مثل تلك التي تتعلق باالزدحام املروري والحاجة إلى الربط بين قضايا التخطيط العمراني وقضايا الحركة والن

إن املشكلة املراد البحث فيها تتعلق بتخطيط النقل ودوره في تثمين هوقة وصورة املدينة العربية لتنشيط الوياحة وزقادة الدخل 

املدينة الجزائرقة في مصاف الكبار في هذا املجال. مع اسإشارة إلى أن  تجعلالقومي خاصة في ظل املتاح من موارد طبيعية لياحية تكاد 

مين صورة وهوقة مدينة ما هدف تشترك فيه عدة جهات )لياحية، بيئية، صناعية، تعليمية ومختلف الخدمات العمومية( يفترض تث

أن تتعاون في وضع ليالة تووققية مشتركة تحت مومى السووقق اسإقليمي للمدينة. وفي إطار ترشيح مدينة قونطينة الحتضان 

قطاع النقل في هذا املجال. فإلى أي مدى تواكب مشاريع هذه الدرالة اختبار مدى مواهمة تحاول تظاهرة عاصمة الثقافة العربية، 

mailto:megrizakia@yahoo.fr
mailto:fodilmaster@yahoo.com
mailto:fodilmaster@yahoo.com
mailto:fodilmaster@yahoo.com
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النقل املوتحدثة بقونطينة في تثمين هوقتها وصورتها لتأهيلها كعاصمة للثقافة العربية، وهل يتوجب تضمين تخطيط النقل في 

 التراتيجيات السووقق اسإقليمي لتحقيق الهدف املرجو.

 :اآلتي من أهميتها الدرالة توتمد :ةالدراس أهمية

 وملا املتغيرات، هذه والعماقة بين والسووقق اسإقليمي وتثمين هوقة وصورة املدينة؛ تخطيط النقل؛ تسناولها: وهي التي املتغيرات أهمية  -1

 .على إنجاح مشروع قونطينة كعاصمة الثقافة العربية انعكاس لذلك من

وتثمين هوقة وصورة مدينة  تعزقز على تحوين تخطيط النقل الداعم واملشجع ضرورة املدينة إلى في املوؤولين اهتمام توجيه أهمية -2

 قونطينة الحتضان التظاهرة.

 النقل، الوياحة والثقافة واملشروع الذي يجمعهم. قطاع وهي البحث، يسناولها القطاعات التي أهمية -3

 :ةاآلتي األهداف تحقيق إلى الدرالة توعى   :الدراسة أهداف

 .1025التعرف على مدى تثمين هوقة وصورة قونطينة بوصفها عاصمة الثقافة العربية لونة  -1

 .بسثمين هوقة وصورة قونطينة تخطيط النقل متغير أثر التعرف على -2

 .وتثمين هوقة وصورة قونطينة تخطيط النقل متغير بين العماقة في وليط كمتغير السووقق اسإقليمي دور  التعرف على -3

 :اآلتية السواؤالت عن اسإجابة الدرالة تحاول  :لدراسةا تساؤالت

 تثمين هوقة وصورة قونطينة؟ درجة ما -1

 في تثمين هوقة وصورة قونطينة؟ التأثير في دور  تخطيط النقل ملتغير هل -2

 ؟ وتثمين هوقة وصورة قونطينة تخطيط النقل بين العماقة على وليط كمتغير السووقق اسإقليمي دور  ما -3

 :اآلتية الفروض من الدرالة تنطلق :الدراسة فروض

  يؤثر تخطيط النقل -2
ً
 في السووقق اسإقليمي ملدينة قونطينة كعاصمة للثقافة العربية. إيجابي وبشكل معنوقا

  السووقق اسإقليمي ملدينة قونطينة يؤثر -1
ً
 تثمين هوقة وصورة قونطينة كعاصمة للثقافة العربية. في إيجابي وبشكل معنوقا

  تخطيط النقل يؤثر -1
ً
 في تثمين هوقة وصورة قونطينة كعاصمة للثقافة العربية. إيجابي وبشكل معنوقا

تخطيط النقل وتثمين هوقة وصورة قونطينة  متغيرات بين العماقة في وليط كمتغير السووقق اسإقليمي ملدينة قونطينة يؤثر -4

 كعاصمة للثقافة العربية.

 نموذج الدراسة:

 أوال: تخطيط النقل

 قلنطيط الحاجة املدن لتخ

 علتسابي ظ ت/ت ل
 عإقلب/  علتسابي/ل /با 

 /باق ت علتسابي عإقلب/ 

 تخ ب  علدق   لى عل/ ى عل اب 
 تخ ب  علدق   لى عل/ ى علق بب

 ابة قسد بدا    /ا علثق اا تث/با  
هابته  ا ابته  علت ببخبا :  علببظبا

اعلحل ببا  عل بدبا علثق ابا اعنجت/  با  
علظبربا اعلبل/با /ق بدا ظظقبا   عل د  با 

 ا علجزعرببا.عل/ 

 المتغير الوسيط: 
 علتسابي عإقلب/ 

 :المتغير المستقل
 تخ ب  علدق 

 :المتغير التابع
 تث/با  ابة / بدا قسد بدا
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بعد مرور عدد من الونوات من التعايش مع الويارة وولائط النقل األخرى ظهرت العديد من املشاكل جراء التخدامها أهمها: 

االزدحام، الحوادث والومامة، مشكلة الضوضاء، مشكلة تلوث الهواء، مشكلة االهتزازات، مشكلة الطلب املتزايد على الوقود، فضما عن 

تزايد على األرض وخاصة الحاجة إلى تخصيص األراض ي لخدمات النقل ملختلف أنواعها كاملرائب النظامية واملطارات مشكلة الطلب امل

ومحطات الوكك والطرق والجوور وغيرها. وهكذا أصبحت حركة ولائل النقل لماح ذو حدين )حد ايجابي( يتمثل في توهيل حركة 

( يتمثل على األغلب بالولبيات آنفة الذكر. لذا يأتي الحاجة إلى )تخطيط النقل( النقل إلى موافات بعيدة بوقت قصير و)حد للبي

Transportation Planning  كأفضل املعالجات للحصول على اكبر قدر من النواحي االيجابي وتقليل النواحي الولبية وخاصة في املدن

 (.scpta.gov.iq/ar/upload/upfile/3MOF2.docxباعتبارها )املسوع اسإقليمي( لهذا املشاكل)

إن الثورة الصناعية في أوربا كانت العامل األكبر الذي قلب املوازقن في املدن األوروبية. ومع تطور ما يدعى بعلم التخطيط الحضري أو  

 عملت تغيرات جذرقة في املدن
ً
نذكر منها  العمراني وظهور من يوّمون بعمالقة التخطيط والتنظيم في هذه املدن، والذين وضعوا خططا

( للحفاظ على ولط فيينا ومخطط لرداه Ring( في باريس ومخطط الحلقة )Boulevardsمخطط هاولمان وفتح الشوارع العرقضة )

(Cerda ملدينة برشلونة، والعديد من الذين لاعدوا على حل مشاكل لم تشهدها املدن من قبل، إال أنهم وبنفس الوقت لم يتخيلوا )

 أن تصبح حركة 
ً
املرور والنقل يمثل ما هي عليه اآلن، ومن هنا نقول إن هذه الخطط والتجارب تبدو غير شاملة ألنها تفتقر إلى يوما

 (.1005عنصر مهم أصبح أحد ركائز التخطيط الحضري أال وهو كل ما يتعلق بالنقل واملرور)الكردي، 

صادر التموقلية وعوامل الهجرة املختلفة ونشوء ما يومى وربما يزقد في تفاقم مشكلة الحركة واملرور في الدول النامية قلة امل 

بالتجمعات العشوائية والكثير من املشاكل األخرى التي توتدعي مراجعة وتحديث الويالات املتبعة لتنظيم املدن. ومما ال شك فيه أن 

سشريعات والقوانين وغيرها. وفي نفس الوقت فإن هناك قضايا عديدة تميز املدينة العربية عن تلك الغربـية: التارقخ، البنية التحتية، ال

هناك موائل ومشاكل تشارك فيها املدن الغربية مثل تلك التي تتعلق باالزدحام املروري والحاجة إلى الربط بين قضايا التخطيط 

 العمراني وقضايا الحركة والنقل واملرور.

 أنواع تخطيط النقل

 شاكل صار يتحقق من خمال محورقن في تخطيط النقل هما:إن تحقيق هذا الهدف ووضع الحلول لهذه امل

( لنة 10( لنوات وتصل إلى )20-5الذي يشمل التفكير باالحتياجات واملوتلزمات لفترة قد تتعدى ) التخطيط بعيـد املـدى: -

ومن هذا املنطلق فان  أحيانا وهذا يتطلب القيام بمشاريع جذرقة مكلفة وتغيرات ألالية في التعماالت األرض أو على حركة النقل

 االلتعماالت املطلوبة سإحداث مثل هذا التغير الرئيس يتطلب إعداد الدرالات ووضع املقترحات املطلوبة.

الذي يتمثل في إجراءات قليلة الكلفة لتحوين األوضاع الحالية وبصورة خاصة االلتفادة من التخطيط القصير املدى:  -

أي أن الحل القصير املدى يأتي لمالتفادة مما هو متوفر من معطيات لوضع النقل والتعماالت  اسإمكانات املتوفرة إلى الحد األقص ى

 األرض املخصصة له بشكل أقص ى ولعمل ذلك ربما نحتاج إلى إجراءات بويطة غير مكلفة مقارنة بمشاريع النقل ذاتها.

وات عبر هذين النمطين من تخطيط النقل فإذا كانت ولعل الرجوع إلى تجارب الدول في مجابهة هذه املشاكل يوضح لنا تلك الخط

التجربة األمرقكية في مجابهة االزدحام في الشوارع من خمال فتح شوارع أخرى تقلل الزخم املروري باتجاهات معينة وكانت حداثة املدن 

النقل الشامل( املتمثل باالتي تومح بهذا فان املشكلة هذه لم تواجه بهذا الشكل في أوروبا وإنما من خمال ما يعرف بـ)تخطيط 

(Brotors, 1970:5:) 

 ؛تطوقر حركة النقل العام -

 تطوقر شبكة النقل من خمال فتح شوارع جديدة او توليع الشوارع القائمة؛ -

 من التعايش بين املدينة واملركبة من خمال وضع القيود والويطرة على حركة الويارة في املدينة. -
ً
 إيجاد نمطا

 تخطيط قصير املدى )الذي يتمثل في حون إدارة املرور( فقد شمل الخطوات التالية:أما في مجال ال  

 تحديد اتجاهات الوير من خمال التخدام األضواء واسإشارات املرورقة؛ -

 وضع تحديدات للورعة على الشوارع وتحديد موارات شاحنات البضائع؛ -

 إنشاء مواقف )مرائب( للويارات؛ -

 ممرات وإنفاق للمشاة وجوور معلقة فوق الشوارع؛ إنشاء خدمات املشاة من خمال -

 خلق التوعية املرورقة. -

 ثانيا: التسويق اإلقليمي واستخداماته في الترويج للمدن
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 مفهوم التسويق اإلقليمي

لجذب عدد  وضع قرقة، مدينة، منطقة في الووق الوطني أو الدولي لزقادة جاذبيتها وتعزقز تنميتها إن الغرض من السووقق اسإقليمي هو 

 كبير من الوياح. وعادة ما تبحث األقاليم على تأكيد االختمافات القائمة فيما بينها بتعزقز حمماتها االتصالية والتروقجية ولكن تفتقر 

وليلة لدرالة وتحليل هوقتها املحلية لغياب االتصال وتشوقه واقع اسإقليم. وقمكن الويطرة عليها من خمال الهوقة اسإقليمية التي تعتبر 

 . (Dupé, 2007: 29-30)سإعطاء طابع مميز والتغمال الفرص الجذابة من أجل تمييز نفوها عن العديد من األقاليم

وعليه، يعبر عن السووقق اسإقليمي أنه الجهد املبذول لتثمين األراض ي في األلواق التنافوية من أجل التأثير في للوك جماهيرها بعض 

بشكل دائم وأحون من املنافوين. يوّير هذا النشاط عادة من قبل وكاالت التنمية نيابة عن الولطات  القيمة املتوقعة من الزبائن

أو الجهات الفاعلة من القطاع الخاص. فهو يحتوي على مدخمات االقتصاد اسإقليمي والحضري واالقتصاد الصناعي والوياحي  العمومية

 والعمل على القدرة التنافوية.

لتنافس ي، أصبح تطبيق وممارلة السووقق اسإقليمي ضرورة، فهو يومح بتوفير األلاليب واألدوات والطرق املفيدة وفي ظل املحيط ا  

للمواهمة في تحوين جاذبية اسإقليم. غير أن األهم من ذلك، أن السووقق اسإقليمي يترجم حالة جديدة لتطلعات وطموحات موؤولي 

تماد مجموعة من األلاليب واألدوات. وقتم توليع نطاق السووقق اسإقليمي بتطبيقه على األقاليم بوضع "الزبون" في قلب املوعى باع

 ,Gollain)مشاريع معينة كاملشاريع الكبرى في املناطق الحضرقة وخدمات معينة أو إتباع مواعي شاملة بهدف تعزقز جاذبية اسإقليم 

2008: 4) . 

رح مجموعة من األلئلة حول اسإمكانيات املتوفرة في اسإقليم من أجل عرضها، ومن يحتاج تطبيق السووقق اسإقليمي على كل إقليم إلى ط

هم زبائنها الحاليين، وكيفية تطوقر لياحة منالبة، وكيفية الحفاظ على عماقات جيدة مع الزبائن. فالهدف من السووقق اسإقليمي ليس 

تيجية هي رؤقة شاملة تتوجه إلى أنشطة املنظمة على املدى الطوقل فقط االتصال بل الوعي اسإلتراتيجي لتنمية هذا اسإقليم. فاسإلترا

بهدف اكسواب ميزة تنافوية. أي أن املوعى اسإلتراتيجي يتعلق بما يمكن أن يقدمه اسإقليم ويعتمد ألالا على معرفة الهوقة املحلية 

 .(Gollain, 2008: 30-31)واملجتمع اسإقليمي 

شاء السووقق اسإقليمي دون النظر إلى بيئة اسإقليم وخصائصه. ولتطوقر إلتراتيجية ناجحة يجب من الواضح أنه يتعذر تأليس أو إن 

. وفي هذا  (Rotureau, 2012 : 24)تحديد أهداف واضحة تومح ببناء إلتراتيجية متمالكة وتنفيذ إجراءات بناء على مخطط املشروع

التنمية االقتصادية؛ التنمية  اف الرئيوية للسووقق اسإقليمي وهي كالتالي:العديد من األهد Desbordesو  Hautboisاسإطار يقدم كل من 

الوياحية؛ التهيئة اسإقليمية؛ الوعي والومعة؛ الصورة؛ إبراز املهارات اسإقليمية؛ التروقج لإلقليم؛ تعزقز الثقة مع الشركاء 

  . (Rotureau, 2012 : 25)االقتصاديين

خمال: جمع الولائل واأللاليب؛ التنظيم اسإقليمي؛ الدرالات وتعزقز القدرات؛ الجماهير  يتم تطبيق السووقق على اسإقليم من

املوتهدفة؛ األماكن املهمة في األقاليم؛ الولوك؛ دعم وتحقيق أهداف السووقق 

 . (www.med74.fr/filemanager/download/355)اسإقليمي

 هوية املدينة

ن اآلخرقن من التعرف عليها. تأخذ الهوقة مصادرها بالشكل الذي توتطيع 
ّ
فيه هيئة معينة التعرقف بنفوها، وبالشكل الذي يمك

. فالهوقة (Kapferer,1991)وحوب هذه املقاربة فإن "الهوقة هي مفهوم إصدار، يهتم بتعيين املعنى، املشروع، واملفهوم الذاتي للعمامة"

اظ عليها، وتحديد مجموعة قيم يتم ربطها باملدينة"، وهذه القيم تتفق تعرف "كمجموعة ارتباطات معينة يطمح املدير سإنشائها أو الحف

 . (Aaker, 1996)مع ما هي عليه في الواقع 

-Stigel & Frimann, 2006 : 245) وثمة صعوبة كبيرة تظهر، وهي االعتقاد أنه من غير املمكن اكسشاف هوقة أو ذهنية واضحة للمدينة

وية تتطلب نظام قيم ورؤقة فرقدة للمدينة، بمعنى هوقة للعمامة. ومع ذلك، فإن التعقيد الكامن في . وبالفعل، فإن العمامة املؤل(268

املدن، أو باألحرى املدن املتحضرة، يتطلب عمل قد يتجاوز نظرقة إدارة الهوقة. وعلى املوتوى التطبيقي، فإن عملية تعرقف هوقة يمكن 

ة. ومهما كان هذا التعرقف فهو حتما مبوط نوبة لتعقيد كل الذين يعيشون في تنوع كبير ليوت لهلجمهور ذو تقالمها من قبل 

 املناطق الحضرقة. 

 St Jacques de Compostelleفي فرنوا أو   Lourdesوقمكن للمدن أن ترتبط بأحداث أللباب تارقخية. وهو حالة الكثير من املزارات مثل 

سنقلون إلى األماكن املقدلة وكل املعاني املرتبطة بها، أكثر من انتقالهم إلى املدينة مثما يفي كرواتيا. فالحجاج  Medjugorjeفي البانيا أو 

بحد ذاتها. في حين أن هذه املدن توتعمل هذه االرتباطات القوقة في اتصاالتها وتربطها بالزقارة وموقع العبادة )انظر على لبيل 
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. وعلى العكس املدن أيضا يمكن أن ترتبط  بأفعال جد للبية )مثل (www.medjugorje.hrأو  france.com-www.lourdesاملثال

Bhopal في الهند، وSrebrenica في البولنة وTchernobyl لص من هذه العمامة في هذه الحالة هو التخ–في أوكرانيا(، وهدف املدينة

مة. وبعيدا عن هذه األمثلة، فمتى كانت املدن مرتبطة بمنتوج أو حدث أللباب تارقخية، يتوجب ما االرتباطات القوقة املدمرة لصورة الع

 على املدن خلق صورة عمامة وارتباطات قوقة بصفة موبقة. 

 صـورة املـديـنة

املحدودة. والحالة األكثر شهرة هو التنافس من أجل تنظيم األلعاب االوملبية  من املعروف أن املدن في تنافس من أجل املوارد النادرة أو 

ا والذي يعتبر عامل وحيد للتنمية، وللشهرة والصورة واملوارد املالية. وخارج هذه األحداث االلتثنائية، توعى املدن لتنمية وترقية مزاي

ومؤلوات، وتجنيد والحفاظ على أشخاص موهوبين وأكفاء، أو تنافوية. وتقتض ي الحاجة لجذب الوواح إلى إنجاح بناء مصانع 

املواعدة على بيع وتصدير منتجات محلية تقتض ي وضع إدارة لعمامة ماهية املدينة. وعلى املدينة أن تتعرف على منافويها األلاليين 

تيجية على إدارة صورة العمامة، مما يعني )مدن أخرى أو مناطق(، وتبني إلتراتيجية عمامة قادرة على توليم قيمة. وتقوم هذه اسإلترا

 عنصرقن ألاليين:

 تحديد الجمهور املوتهدف؛ -

 إيجاد نقاط الصورة وتموقع قوي ومتميز وجدير بالصدق. -

. فباريس، مثما، (Gilmore, 2002: 281-293)إن الجمهور الذي توتهدفه املدينة متنوع وليس له بالضرورة نفس األهمية اسإلتراتيجية 

مليون ليلة أجنبية  11ممايين قادمون و 7، منهم 1005مليون ليلة عام  14مليون زائر و 25ة لياحية بامتياز بأكثر من هي مدين

)www.parisinfo.com(.  باريس ينفق ورقم األعمال الناتج فيها عن الوياحة مهم جدا. علما، على لبيل املثال، أن لائح أمرقكي في

. وبالنوبة للمواهمة الوياحية، فإن باريس ال تهتم كثيرا بجذب (De la Chenais, 2006)أورو في اليوم وللفرد الواحد 260حوالي 

االلسثمارات املباشرة. وهو ليس نفس حالة مدن جزقرة فرنوا، علما أن هذه املنطقة هي األولى في االلسثمارات املباشرة األجنبية في 

 في فرنوا 1005مليار أورو في  40ألف منصب عمل و 11مشروع و 664(. وهذا ما يمثل 1005من مجموع لنة  %10)تمثل فرنوا 

)france.org-in-www.invest( . 

: الوواح )والذين ال يعتبرون (Merunka & Ouattara, 2009 :7) فالجمهور الذي توتهدفه املدن وتموقعها يتكون من عدة فئات وأهمها

الزوار ) لواح األعمال(؛ املوسثمرون، وباألخص املوسثمرون األجانب املباشرقن؛ ؛ مجموعات متجانوة ومن ثم يتوجب تجزئتهم(

 ومؤلوات الطيران(.املوهلون )مثل الوكاالت الوياحية،  الولائط )الصحافة(؛ التجار؛ املنفيون أو املغتربون؛ الطلبة؛ املقيمون؛

غير دالة وغير كاملة. وهي تبين تنوع الجمهور وحاجاتهم، مما يجعل من إلتراتيجية تموقع املدينة أمر معقد. وقمكن أن إن هذه القائمة 

ة حوب . واألبعاد الثماث(Keller, 1993: 1-22)ينظر إلى صورة املدينة كهيكلة معاني مبنية على ارتباطات تختلف وفقا لثماث أبعاد 

 هي:  Kellerنموذج 

: ارتباط املدينة يمكن أن يأتي نظاميا إلى الذهن وقمكن أن يدرج ضمن األوائل، مثل برج ايفل لباريس، والجاز في قوة االرتباط -

 لوقزقانا. 

للبي، مثل في ري ودي جانيرو، محايد أو   Carnavalأو Copacabana : ارتباط يمكن أن يكون  ايجابي مثل شواطئ قيمة االرتباط -

 التلوث في مدينة مكويكو.

: االرتباط يمكن أن يكون قوي وايجابي ولكنه مشترك مع عدة أماكن. واملثال األكثر شيوعا هو الشمس وحدانية االرتباط  -

طات والشواطئ في كل مدن لاحل املتولط. مثل هذا االرتباط ال يومح بتمييز املدن والحصول على ميزة تنافوية. وعلى العكس ارتبا

في نيس، برقجيت باردو هي كلها ارتباطات وحيدة صنعت مدنا أصلية لها  Negrescoفرقدة مثل مهرجان كان، التراحة االنجليز أو فندق 

 عوامل جذب خاصة بها.

في تنافس وكوجه مقارنة، فإن املنتجات واملوردين الذين يسنافوون على نفس الووق هم في األخير عدد محدود، أما بالنوبة للمدن فهي 

ألف مدينة ومئات اآلالف في أوربا(، والحركة املتزايدة للجمهور تجعل املنافوة أكثر  16مع عدد كبير من املقاصد )ففي فرنوا توجد 

حدة. وهناك مثال مهم وهو مجال التعليم والجاذبية التي تحدثها جامعة أو مدرلة. فمنذ عشرقة أو اثنتين، يدرس أي طالب طبيعيا في 

محلية وأحيانا يختار بين عدة جامعات أو مدارس على موتوى جهوي أو وطني. أما اآلن، فالعالم أصبح مفتوحا أمامه، وطالب في جامعة 

اسإدارة يتردد في االختيار بين باريس وبرشلونة وبولطن وبكين. إن لرعة تغيير األماكن أحدثت أيضا خيارات متعددة بالنوبة 

 للمؤلوات.

http://www.lourdes-france.com/
http://www.medjugorje.hr/
http://www.parisinfo.com/
http://www.invest-in-france.org/
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عالية، يجب أن تتمتع صورة املدينة باملصداقية، البواطة، الجاذبية، والتميز. وقجب أن تركز على حقائق واقعية ومن أجل تحقيق الف 

يمكن تجربتها من طرف الجمهور املوتهدف. هذه الحقائق هي جودة وألعار الوكن واألمن واملرافق الفندقية )بالكمية وبالجودة(، 

التعليم )املدارس، الثانوقات، الجامعات، املدارس العاملية(، نوعية اليد العاملة، نوعية اسإدارة  اسإنشاءات والترفيه، التنمية الثقافية،

 املحلية، السوهيمات لمالسثمارات ...الخ.

وتكمن الصعوبة في إدارة هذه الصورة في أن الجمهور الذي توتهدفه متنوع )وله حاجات مختلفة وأحيانا متناقضة(. ومهمة خلق 

صورة عمامة مدينة تكون مكلفة. وقمكن القول أن صورة قوقة ومتميزة ليوت حكرا على املدن الكبيرة وامليزانيات  والحفاظ على

 ,Dubrovnik:الضخمة )باريس، نيوقورك، لندن، ميونيخ،...(، هناك أمثلة كثيرة تثبت العكس. فما شك أن مدنا لياحية بقوة مثل

Saint-Tropez, Monaco, Salzburg, Aix en Provence, Sun City, San Diego, Gsaadt, Marrakech قد عرفت كيف تصنع لها صورة ،

قوقة ومتميزة. وبطرققة توتوقف النظر، التطاعت بعض املدن، التي لها إمكانيات محدودة والقليل من الخصائص املميزة، أن تصنع 

حلي والعالمي. وفي هذه الحالة فاملدينة تكون مرتبطة صورة قوقة ورأس مال عمامة عن طرقق خلق حدث معترف به على املوتوى امل

، «jazz in Marciac»بقوة بهذا الحدث والذي يمثل عامل شهرة وصورة وعامل موارد. واألمثلة كثيرة: مهرجان الجاز في ماركياك واملدعو 

، وربيع Carhaixدوات الحرث القديمة في ، مهرجان أAngoulême، املهرجان العالمي للرلوم املتحركة في Avoriazومهرجان الفيلم في 

Bourges واالجتماع الونوي ملماك ،Harley Davidson  فيSturgis. 

إذا كانت نظرقات وتطبيقات إدارة العمامات تطبق عموما على املدن )اكسشاف املوتهدفين وحاجياتهم، االلتدالل على املنافوة، التمييز، 

يجابية والفرقدة للعمامة، خلق رأس مال العمامة(، فإنه يتجلى أيضا أن املدن ليوت في نفس البيئة إدارة الصورة واالرتباطات القوقة، اال 

 القرارقة كالعمامات التجارقة وأن إدارة عمامة املدينة أكثر تعقيدا. 

 إسالميةعربية ثالثا: صورة وهوية قسنطينة كمدينة 

 املدن اإلسالمية بين الحاضر واملاض ي

سإلمامية في يومنا الحاضر كما كانت عليه قديما، إذ تغير فيها مفهوم العمارة وتفرقت املنشآت واملباني كاملواجد لم تعد املدن ا  

واأللواق والقصور واملوسشفيات وابتعدت عن بعضها البعض. كل هذه التقلبات أثرت للبيا على األوضاع البيئية والحياة االجتماعية 

ة. وفقدت املدينة اسإلمامية بذلك طابعها املعماري والديني وهوقتها األصلية، ولم تعد تعكس صورة والثقافية في املجتمعات اسإلمامي

ولقد أصبحنا نلمح في أوروبا اليوم هذه املعالم التي كانت يوما من األيام من لمات املدن اسإلمامية، ففي مدينة  .حضارتها العرققة

، نرى الكنيوة واملدرلة جنبا إل
ً
ى جنب، وفي جوارهما الدوائر الحكومية واأللواق التجارقة. ومما يلفت االنسباه أن ظهور أكوفورد مثما

هذا النظام اسإلمامي باملدن األوروبية كان بعد الحروب الصليبية، أي إن األمم األوروبية تبنت أللوب ونظام املدينة اسإلمامية وقامت 

حن اليوم في أمس الحاجة إلى تغيير داخلي عميق، وتعديمات جذرقة في فن العمارة فن .بتطبيقهما في أرجاء بمادها بعد الحروب الصليبية

اسإلمامية، ودرالات هندلية جديدة في املرافق التربوقة والتعليمية التي تلعب دورا ألاليا في توجيه املجتمعات اسإلمامية. فمقولة 

رنا بوجوب العودة إلى جذورنا التارقخي"
ّ
ة وأصولنا الحضارقة وتراثنا العلمي واسإنواني الرفيع، لنوتلهم منه ما اسإنوان ابن بيئته" تذك

إن املدينة هي مرآة الحضارات وهوقتها، وإنها عمامة االزدهار والتطور. وإحياء مفهوم املدينة  .يعيننا على إنشاء واقع أفضل لحياتنا كأمة

البد من تأصيل القيم العمرانية التراثية في املدن املعاصرة، ومن إعادة  هذه، هو إحياء للقيم واملعايير التخطيطية للمجتمع اسإلمامي، إذ

تكوقن القاعدة األلالية للقيم املعنوقة وتأصيلها في املجتمع عن طرقق الخدمات الثقافية والتعليمية واالجتماعية 

 .)w.hiramagazine.com/archives/title/292http://ww (واسإدارقة

، األوربي، كما جودتها املرحلة الكولونيالية. أدى «اآلخر»لم تعرف املجتمعات العربية املدينة الحديثة إال من خمال صدمة اللقاء مع 

ا كان معروفا في املدن العتيقة، هذا الوضع إلى التسباب نماذج هندلية معمارقة عصرقة مغايرة، في أبعادها وأدوارها ووظائفها، مِل 

وتطلب بالتالي إعادة تخطيط وتوزيع للفضاء واالمتدادات، بطرق عقمانية. هكذا، عوضت الشوارع والواحات الفويحة والحدائق 

 والحارات املتاهية، التي شكلت الطابع املميَز للمدينة التقليدية. إذا ما رجعنا إلى مفهوم 
َ
عند ابن « العمران»واملدارات الطرقية األزقة

خلدون، نجد أنه ال يحيل على املعنى الضيق الذي أصبح له اآلن، في ارتباطه بالبنايات فقط، بل كان مفهوما مركبا وغنيا يحيل على 

هذا، بشكل خاص، على طبيعة الوجود « العمران»الظواهر والعادات والطقوس االجتماعية والثقافية والويالية. ينطبق مفهوم 

ي داخل املدينة التقليدية ذات الهندلة املتاهية، حيث كانت كل األبعاد الوظيفية للناس تتوقف وتتحد في فوض ى منظمة االجتماع

العرب، انطماقا من لقائهم مع املوتعمر األوربي، ذات بعد وظيفي معقلن، نابع من « التنسخها»ومقبولة. لكن املدينة الحديثة، التي 

http://www.hiramagazine.com/archives/title/292
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يئته وتوزيعه بالشكل الذي يجعل التحرك داخله لهما ومتاحا للكل، وخلق مبدأ االختصاص داخله، عقلنة العماقة مع الفضاء وته

 .)ur.freehostia.com/index.php?option=com_http://jedo  (والتمييز بين ما هو إداري، وما هو تجاري وما هو اجتماعي... إلخ

 هوية وصورة مدينة قسنطينة

 يوتحيل أن يوجد مثله عبر 
ً
 فرقدا

ً
تتميز قونطينة، املدينة القديمة، بكونها مبنية على صخرة من الكلس القاس ي، مما أعطاها منظرا

د، وأهميتها تكمن في موقعها الذي يتولط إقليم الشرق عرفت التقرار البشر منذ ثماث آالف لنة قبل امليما  .العالم في أي مدينة

الجزائري، فهي تقع على خط التل الذي يشكل املحور الذي تتماقى فيه شبكة الطرق املمتدة عبر املدن الجزائرقة، فلكيا على خط طول 

وقحيط بها أخدود الوادي الرمال،  تتربع املدينة على كتلة صخرقة بالعدوة الغربية لوادي .شماال 21/16شرقا، ودائرة عرض  2/15

العميق، وذلك زاد من حصانتها، وجعلها قلعة شامخة في علو محفوفة بالعوائق واملنحدرات الشديدة من أغلب جهاتها زقادة على 

 ة. ، وهو أول تومية اشتهرت بها املدينللمملكة النوميديةفاختيرت عاصمة  .الحصانة وفرة املياه واألراض ي الصالحة للزراعة

كانت مقرا هادئا مفضما للفينيقيين خمال القرن الثالث قبل  قرطاج، حيثمن توتمد قونطينة هوقتها التارقخية والثقافية بحكم قربها 

حتى أصبحت التقاليد والعادات واملعبودات واللغة والكتابة الفينيقية هي املتعامل ، امليماد، خاصة في حكم امللك النوميدي مالينيوا

وهي لفظة لامية كنعانية معناها  "كرتن" أو "كرطة" ملدينة، والوائدة في اململكة النوميدية، فأطلق الفينيقيون على املدينة المبها في ا

م احتل الرومان قونطينة، وصارت عاصمة 221في لنة  ."سيرتا"القلعة أو املدينة، وهو ما أطلقه الماتينيون فيما بعد بالم 

ومن  "يوغرطة" ثم وقعت ثورة على الرومان بقيادة .ربع التي تجتمع تحت لوائها وهي: ميلة ولكيكدة والقللكنفدرالية املوتعمرات األ 

م على الولطة املركزقة، فاجتاحتها القوات الرومانية من جديد، وأمر اسإمبراطور  122 تماه، أثناء العهد البيزنطي، وتمردت املدينة لنة

م، وظلت على هذا الحال إلى أن أمر اسإمبراطور الروماني قوطنطين 122انها وثلم ألوارها عام ماكوينوس بتدمير منشآتها وتخرقب عمر 

 "Constantine "م121م بترميمها وأعاد لها مكانتها كعاصمة سإقليم الشرق، ولماها بالمه فتدعى منذ 121م لنة 271/337)األكبر )

، غير أنها بعد الفتح اسإلمامي فقدت مكانتها كعاصمة، "قسنطينة"ة فصارت ، وملا فتحها املولمون زادوا تاء املؤنث املربوطقسطنطين

حيث أصبحت مدينة ميلة عاصمة الوالية الغربية، تدار من القيروان، وتدير هي شؤون املغرب العربي بعد العصمة القيروان، ومنها 

 .كلم200تنطلق الورايا، وميلة مدينة تقع غرب قونطينة تبعدها أقل من 

هـ، باملغرب األولط 625وط دولة املوحدين؛ نشأت ثماث دول عنها: باملغرب األدنى الدولة الحفصية وحاضرتها مدينة تونسبعد لق

أما مدينة قونطينة فكانت تابعة  .هـ688هـ، باملغرب األقص ى الدولة املرقنية وحاضرتها فاس 633الدولة الزقانية وحاضرتها تلموان

وتعد  .شرقا إلى الشرق الجزائري، حيث شملت إدارتها مدنا كعنابة وبجاية وبوكرة وتقرت فرققية )لبييا(للدولة الحفصية، املمتدة من إ

قونطينة القاعدة الثانية للحفصيين بعد العاصمة تونس، حيث كان يعين عليها ولي العهد الحفص ي أو أمير مؤهل يتميز بالخبرة والحنكة 

ين فقونطينة هي املدينة الثانية بعد العاصمة مدينة الجزائر، وهي عاصمة املقاطعة الويالية والعوكرقة. أما في عهد العثماني

جنوبا، ومن الحدود التونوية شرقا إلى بماد  الشرقية؛ املمتدة من شواطئ البحر املتولط شماال إلى صحراء الزقبان )والية بوكرة(

  .ة لكثرة لكانها وأموالها ومواردها، واتواعها الجغرافي، ووصفها املؤرخون باململك"بايليك"القبائل غربا، وكانت بتقويم 

 لتضاريس املدينة الوعرة وأخدود وادي الرمال العميق الذي يشقها، أقيمت عليها لبعة جوور لسوهيل حركة التنقل
ً
واشتهرت  .ونظرا

 :، وهيمدينة الجسور املعلقةبعد ذلك قونطينة بالم 

وهدمه الفرنويون ليبنوا على أنقاضه الجور القائم  حاليا وذلك  2271ه األتراك عام جور باب القنطرة: وهو أقدم الجوور بنا -

 ؛2061لنة 

م، بدأت حركة املرور به 21م وعرضه 442م، طوله 205م، وققدر علوه بـ20قولا، يبلغ قطر أكبرها   27وقحمله :جور ليدي راشد -

 ، وهو أعلى وأضخم جور حجري في العالم؛2721لنة 

 املدينة؛ فيعلى ال ، وهو أ260م وطوله 225ويومى أيضا بالجور املعلق، يقدر ارتفاعه بـ 2721ويد: بناه الفرنويون عام جور ليدي م  -

م وعرضه مترين ونصف، وهو يربط بين شارع محطة 25هو ممر حديدي خصص للراجلين فقط، وقبلغ طوله  جور مماح لليمان: -

 الوكك الحديدية وولط املدينة؛

 م: هو امتداد لشارع رحماني عاشور، ونظرا لضيقه فهو أحادي االتجاه؛جور مجازن الغن -

 جور صغير يربط بين ضفتي وادي الرمال وققع في ألفل األخدود؛ جور الشيطان: -

 ؛2710يوجد على الطرقق املؤدي إلى املوبح وتعلو الجور مياه وادي الرمال التي تمر تحته مكونة شماالت، وبني عام  جور الشماالت: -

http://jedour.freehostia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=127:%25
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م طرققين ذهابا وطرققين إيابا باسإضافة إلى 15م، وبعرض 2250 نوبة إلى وادي الرمال وليكون بطول  روع جور الرمال العمماق:مش -

وصوال إلى "حي جنان الزقتون" ومن  "م وليمتد من مرتفعات "حي املنصورة200في ولط الجور وعلى ارتفاع أكثر من  "ترامواي" لكتي

 .مليون دينار جزائري  150وقد خصص له غماف مالي  1007ة املفروض أن يكتمل بناءه لن

ملك قونطينة ولائل نقل متوفرة كالنقل الحضري وشبه الحضري الذي يغطي املدينة ولكنه ال يلبي وفي مجال النقل الحضري، ت

اء منه وبدأ السشغيل الرلمي طلبات املوتخدمين لخطوطها مما أدى إلى التفكير بالتحداث خطوط ترامواي وهو املشروع الذي تم االنته

 2100عربة بطاقة السيعاب تصل حتى أكثر من  11أمتار وقضم هذا الخط  202على علو  تيلفيريك. كما تمتلك 2013جوقلية  4يوم  هل

ألف نومة كما يخدم زوار  200دقائق وقضمن الخدمة ألزقد من   08موافر في الواعة باالتجاه الواحد وقمكن تغطية الرحلة في ظرف

تملك . يوميا وأدى إلى خلق ديناميكية جديدة اللتكشاف املناظر الوياحية لقونطينة آالف زائر  20املوسشفى الجامعي املقدر بـ 

 .ومرليليا ونيس باريسوغيرها وكذلك يربطها باملدن الفرنوية  ووهران كالجزائر العاصمةقونطينة مطار دولي تربطه باملدن الكبرى 

 موضوع تسويق مدينة قسنطينة

عاصمة ربية من طرف املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )أليوكو(، وهي تم اسإعمان عن اختيار قونطينة عاصمة للثقافة الع

وقد اتخذها مالينيوا عاصمة ململكته وشهدت مولد أب اسإصماح الجزائري اسإمام عبد الحميد بن باديس إبان االحتمال  نوميديا

تنتعش" ثقافيا خمال لنة بأكملها "قة ليرتا العتيقة وبالفعل فإن فناني املدينة ورجال الثقافة جد مهتمين برؤ  .الفرنس ي للبماد

قتعين مواصلة عمليات معالجة البيئة وتعزقزها أكثر بانخراط و وقنتظرون هذا الحدث الذي ليضفي على مدينتهم حركية ثقافية. 

لدى جميع موؤولي  "حقيقية إحداث "ثورة ذهنيةيتطلب األمر في هذا الصدد و املواطنين في تطبيق التدابير التي تلمع صورة البماد.

كما يجب  ايماء عناية  "أولوقة مطلقة" لقواعد "النظافة واالحترافية"املؤلوات التي توتقبل الجمهور والذين ينبغي عليهم إعطاء 

 خاصة سإعادة تأهيل شبكة النقل التي تعد جزءا من هوقة املدينة وإحدى طرق تعزقز الهندلة املعمارقة للمدينة.

من شأنه أن "يعزز مكانة املدينة وقجعلها  1025عاصمة للثقافة العربية  -املدينة التي يزقد عمرها عن ألفي لنة-قونطينةإن اختيار 

غير  تعيد االعتبار ملنشآتها الثقافية وهياكل االلتقبال بها. كما يشكل هذا الحدث أيضا فرصة لمانفتاح على باقي الثقافات وتثمين تراثها.

احتضان مدينة الجوور املعلقة طيلة لنة كاملة لفعاليات عاصمة ثقافية عربية لم يمنع بعض القونطينيين لبعض أن هذا التفاؤل ب

 "املخاوف" بشأن تأخر انجاز بعض املشاريع في آجالها املحددة.

 رابعا: الدراسة امليدانية

 اإلطار املنهجي للدراسة امليدانية

ثر األدوات اسإحصائية شيوعا لجمع املعلومات المازمة لتحقيق أهداف الدرالة، ومن اجل يعتبر االلتبيان من أكأداة جمع البيانات. 

يحتوي األول على البيانات املتعلقة بالخصائص الديمغرافية لعينة الدرالة  ذلك تم تصميم قائمة االلتقصاء تتكون من قومين:

تمثل األبعاد املختلفة ملتغيرات الدرالة وم الثاني على ألئلة ؛ بينما يشتمل الق()املديرقة، النوع، الون، املنصب، لنوات الخبرة

 جدول اآلتي: حوب االلتبيان لعبارات املبحوثين التجابات لقياس ليكرت مقياس التخدام تم وقد)املتغير املوتقل، التابع والوليط(.  

 ليكرت مقياس : درجات2جدول رقم 

 غير موافق بشدة عير موافق ال أدري  موافق موافق بشدة االلتجابة

 2 1 1 4 5 الدرجة

 وتكون مجاالت املتولطات املرجحة املقابلة لكل إجابة وفقا ملا يلي: 0,0= 5(/2-5ومنه تكون طول الفترة املعبرة عن كل إجابة هي )

 ة.  وقد تم تفريغموافق بشد 5,00- 4,10موافق،  4,10 -1,40محايد،  1,40 -1,6غير موافق،  1,6-2,00غير موافق بشدة،  2,00-2,00

 . Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) اسإحصائي التحليل اسإصدار العشرقن لبرنامج خمال من االلتبيان وتحليل

 ثبات لحواب Cronbach's Alpha كرونباخ  ألفا طرققة واعتمد في الدرالة على ثبات املقياس لحواب طرائق عدة توجد ثبات املقياس. 

 يجب بالثبات املقياس يتمتع (، وحتى0 -2بين ) تراوح ألفا االرتباط معامل وقيمة، (spss;v20)اسإحصائية  البرامج حزمة ملقاييس بالتخداما

 
ّ
 :1نجد نتائج ألفا في درالسنا موضحة في الجدول ، (0,6االختبار عن ) هذا في املعامل لقيمة األدنى الحد يقل أال

 األداة باستخدام ألفا كرونباخ : نتائج ثبات 4جدول رقم 

 درجة معامل ألفا كرونباخ قائمة املتغيرات

 0.83 تخطيط النقل

 0.76 السووقق اسإقليمي 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%8A%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7
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 0.80 تثمين هوقة وصورة قونطينة

 0.79 املجموع

 .%27كرونباخ جيدة لهذه االلتمارة حيث بلغ معامل ألفا كرونباخ  يتضح من خمال الجدول الوابق أن معامل ألفا

 أدوات التحليل اإلحصائي

املتعاملين  على وللوقوف الدرالة لنوع عينة البيانات العامة على للتعرف املئوقة والنوب التكرارات، في املتمثل الوصفي التحليل -

 إدراكهم ألثر تخطيط النقل على تثمين هوقة وصورة قونطينة؛  ومدى

 عبارات االلتبيان؛  على املوتجوبين سإجابات العام ملتولطا الحوابية واالنحرافات املعيارقة ملعرفة املتولطات -

 اختبار االرتباط واالنحدار البويط الختبار فرضيات الدرالة. -

 مجتمع وعينة الدراسة

مديرقات: النقل، الثقافة والوياحة لوالية قونطينة. وعليه فمجتمع الدرالة ليضم كل املعنيين على  موتوى  على الدرالة هذه جرت

التمارة التبيان  50. أما عينة الدرالة فشملت توزيع 1025ذه املديرقات بمشروع قونطينة كعاصمة للثقافة العربية لونة موتوى ه

بمديرقة النقل الترجع منها  10، و22بمديرقة الوياحة الترجع منها  25، 7بمديرقة الثقافة الترجع منها  05التمارة ) 11الترجع منها 

 ائي.( صالحة للتحليل اسإحص21

 أن: 1يوضح الجدول خصائص عينة الدراسة. 

(، وأخيرا مديرقة الثقافة بنوبة %11,1( من مديرقة النقل تليها مديرقة الوياحة بـنوبة )%17,4أكبر نوبة من املوتجوبين ) -

 (؛12,1%)

 15و 15بون الذين أعمارهم بين النوبة األكبر بالنوبة ألعمار املوتجوبين قد ركزت في الفئة العمرقة الثانية والتي تمثل املوتجو  -

لنة وذلك بنوبة  45و 15( ثم يليها الفئة العمرقة الثالثة والتي تضم املوتجوبون الذين تقع أعمارهم بين %52,5بنوبة وصلت إلى )

 (؛%20,1)لنة وبنوبة تقدر بـ  40، ثم الفئة العمرقة الرابعة والتي تضم املوتجوبون الذين أعمارهم أكثر من (%10,1وصلت إلى )

 ؛(%61,6( كانت أقل من نوبة املوتجوبين من اسإناث والتي بلغت )%16,4نوبة املوتجوبين من الذكور بلغت ) -

، ثم تليها نوبة (%40,5لنوات من الخبرة في العمل وقد بلغت نوبتهم ) 5إن الغالبية العظمى من أفراد العينة لديها أقل من  -

 25إلى  5لنة. أما نوبة املوتجوبون الذين تتراوح خبراتهم من  15-25لنوات خبراتهم بين  ( تمثل املوتجوبون الذين تتراوح14,1%)

 لنة؛ 15( لألفراد الذين لنوات خبرتهم أكثر من %7,2( ثم تليها نوبة )%20,1لنة فوصلت نوبتها إلى )

( لرئيس قوم، %7,2صلحة و)( لرئيس م%21,2ثم تليها نوبة ) (%25,0نوبة كانت ذوي منصب "موظف" وقدرت بـ ) أعلىإن  -

 . ( ملنصب مدير%1ونوبة )

 : النتائج اسإحصائية الخاصة بالبيانات العامة لعينة الدرالة1جدول رقم 

 %النوبة  التكرار الفئة متغيرات الدرالة

 %11.1 22 مديرقة الوياحة املديرقة

 27.3% 7 مديرقة الثقافة

 39.4% 21 مديرقة النقل

 0% 0 لنة 15أقل من  

 51.5% 17 لنة 15-15 العمر

 30.3% 10 لنة 45 -15 

 18.2% 6 لنة 45أكثر من  

 36.4% 12 ذكر الجنس

 63.6% 21 أنثى 

 48.5% 16 لنوات 5أقل من  األقدمية في املؤلوة

 18.2% 6 لنة 25-5بين 

 24.2% 8 لنة 15-25بين  

 9.1% 3 لنة 15أكثر من  

 3.0% 1 مدير 
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 0% 0 نائب مدير 

 9.1% 3 رئيس قوم املنصب

 12.1% 4 رئيس مصلحة 

 75.8% 25 موظف 

 

ومتغير تثمين صورة وهوية قسنطينة )املتغير التابع( والتسويق اإلقليمي املقاييس الوصفية ملتغير تخطيط النقل )املتغير املستقل( 

 )املتغير الوسيط(

 متغير تخطيط النقل

(، وهي قيمة مرتفعة جدا تشير إلى قبول 4,10تغيرات تخطيط النقل مجتمعة تواوي  )أن املتولط الحوابي مل 4يوضح الجدول 

املوتجوبين لعمليات تخطيط النقل في مدينة قونطينة، وبالنظر إلى النتائج املفصلة ملختلف العمليات متفرقة، نجد تباين، إذ تعطى 

( على التوالي ولكليهما تقييم مرتفع جدا. 4,14، 4,15لطات حوابية )األولوقة لتخطيط النقل على املدى الطوقل ثم للمدى القصير  بمتو 

 وقمكن تبيان النتائج الجزئية كما يلي:

 (:6-2: بهدف اختبار هذا املتغير وضع عدد من العبارات في االلتبيان وهي من )تخطيط النقل على املدى الطويل -

ينة املبحوثة أن تقييم املوتجوبين لهذه العملية ايجابي، وقد تجاوزت كل أكدت نتائج املتولطات الحوابية واالنحرافات املعيارقة للع

، وهذا يدل على أن أفراد العينة يتجاوبون إيجابا مع هذه الويالة، ويعطون األولوقة لرفع املعاناة على املواطن 3.40العبارات املتولط 

الزدحام...( بينما يرتبون عبارة "اآلخذ بعين االعتبار املواقع الوياحية والزوار والعابرقن من مشاكل النقل املعروفة )الومامة املرورقة، ا

 واملعالم الدينية والتارقخية" اقل ترتيب.

 (:22-2: بهدف اختبار هذا املتغير وضع عدد من العبارات في االلتبيان وهي من )تخطيط النقل على املدى القصير -

دى القصير في قونطينة، وحصلت الفقرات املوجهة لقياس هذا البعد على يوافق املوتجوبون على عملية تخطيط النقل على امل

وضع تحديدات للورعة على . وبمقارنة ترتيب العبارات األكثر قبوال من طرف العينة نجد أن عبارة "بتقييم مرتفع جدا 4,14متولط 

إنشاء خدمات املشاة من خمال  خذ عبارة "بينما تأ 4,45الشوارع وتحديد موارات شاحنات البضائع" تأخذ أعلى تقييم بمتولط 

  . 1,72ممرات وإنفاق للمشاة وجوور معلقة فوق الشوارع" اقل تقييم بمتولط  

 : املقاييس الوصفية الستجابات عينة البحث اتجاه متغير تخطيط النقل4جدول رقم 

 القيمة الترتيب  االنحراف املعياري  املتولط الحوابي العبارات 

 مرتفعة جدا 2 0.54 4.35 على املدى الطوقل في مدينة قونطينةتخطيط النقل 

 مرتفعة جدا 1 0.66 4.58 من أولوقاته انويابية الحركة واملرور داخل املدينة وخارجها .2

رفع املعاناة على املواطن والزوار والعابرقن من مشاكل النقل املعروفة )الومامة  .1

 املروروقة، االزدحام...(

 ة جدامرتفع 2 0.48 4.64

 مرتفعة جدا 1 0.79 4.27 اخذ بعين االعتبار نمو املدينة والتولع العمراني .1

 مرتفعة 6 0.95 4.18 اخذ بعين االعتبار املواقع الوياحية واملعالم الدينية والتارقخية .4

 مرتفعة جدا 4 0.86 4.24 اخذ بعين االعتبار خصوصية املدينة للتعايش مع ولائل نقل معينة .5

ض ي لخدمات النقل ملختلف أنواعها كاملرائب النظامية واملطارات تخصيص األرا .6

 ومحطات الوكك والطرق والجوور وغيره

 مرتفعة جدا 5 1.05 4.21

 مرتفعة جدا 1 0.69 4.24 تخطيط النقل على املدى القصير في مدينة قونطينة يعمل على

 مرتفعة جدا 1 0.78 4.36 قة.تحديد اتجاهات الوير من خمال التخدام األضواء واسإشارات املرور  .2

 مرتفعة جدا 2 0.83 4.45 وضع تحديدات للورعة على الشوارع وتحديد موارات شاحنات البضائع. .0

 مرتفعة جدا 1 0.94 4.27 إنشاء مواقف )مرائب( للويارات. .7

إنشاء خدمات املشاة من خمال ممرات وأنفاق للمشاة وجوور معلقة فوق  .20

 الشوارع.

 ةمرتفع 5 1.07 3.91

 مرتفعة جدا 4 0.99 4.21 خلق التوعية املرورقة  .22

 مرتفعة جدا  0.55 4.30 اسإجمالي 

 متغير تثمين هوية وصورة قسنطينة
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 (: 22-21بهدف معرفة تقييم العينة لهذا املتغير تم تخصيص العبارات من )

(، وهذا يؤكد 4,11ذلك بمتولط حوابي إجمالي )جاءت آراء العينة املبحوثة ايجابية وبتقييم مرتفع جدا لكل الفقرات املعتمدة، و 

للهوقة والصورة وجاء أفضل تقييم موافقة املبحوثين لفكرة تووقق مدينة قونطينة الحتضان تظاهرة عاصمة الثقافة العربية. 

قة والصورة العلمية ، وفي املرتبة الثالثة تأتي الهو 4,51، تلتها الصورة والهوقة الدينية بمتولط 4,64التارقخية للمدينة بمتولط 

( يأتي ترتيب هوقة وصورة قونطينة الثقافية واالجتماعية، إما الصورة البيئية 4,20، وبمتولط قرقب )4,27للمدينة بمتولط 

 ( على التوالي.4,06- 1,21والصناعية فتأتي في مؤخرة الترتيب وبمتولط )

 غير تثمين صورة وهوية قسنطينةاملقاييس الوصفية الستجابات عينة البحث تجاه مت : 5جدول رقم 

 التقييم الترتيب االنحراف املعياري  املتولط الحوابي العبارات 

يمكن تووقق املدينة الحتضان تظاهرة قونطينة عاصمة الثقافة العربية 

 لتثمين:

 مرتفع جدا  0.70 4.22

 مرتفع جدا 2 0.54 4.64 هوقتها وصورتها التارقخية والحضارقة مقارنة ببقية املدن الجزائرقة  .21

 مرتفع جدا 1 0.61 4.52 هوقتها وصورتها الدينية مقارنة ببقية املدن الجزائرقة .21

 مرتفع 4 1.01 4.18 هوقتها وصورتها الثقافية واالجتماعية مقارنة ببقية املدن الجزائرقة .24

 مرتفع 6 1.32 3.73 هوقتها وصورتها الصناعية مقارنة ببقية املدن الجزائرقة .25

 مرتفع 5 1.02 4.06 ورتها البيئية مقارنة ببقية املدن الجزائرقةهوقتها وص .26

 مرتفع 1 1.12 4.19 هوقتها وصورتها العلمية مقارنة ببقية املدن الجزائرقة .22

 متغير التسويق اإلقليمي

 (: 42-20بهدف التعرف على تقييم هذا املتغير تم تخصيص العبارات من )

(، وهي قيمة مرتفعة تشير إلى قبول 4,02تغيرات السووقق اسإقليمي مجتمعة تواوي  )أن املتولط الحوابي مل 6يوضح الجدول 

املوتجوبين لعمليات السووقق اسإقليمي ملدينة قونطينة، وبالنظر إلى النتائج املفصلة ملختلف العمليات متفرقة، نجد تباين، إذ تعطى 

يم املوتجوبون متطلبات ومعوقات السووقق اسإقليمي بموتوى أقل ، في حين يق4,27األولوقة ملضامين السووقق اسإقليمي بمتولط  

 ( على التوالي. وقمكن تبيان النتائج الجزئية كما يلي:1,70، 1,22لكنه يبقى بقيمة مرتفعة بمتولطات حوابية )

 (: 11-20: خصصت له العبارات من )متطلبات التسويق اإلقليمي -

قومات التي تؤهل قونطينة الحتضان التظاهرة، وكانت اتجاهات املوتجوبون كلها مرتفعة تركز العبارات الوت على أهم املتطلبات وامل

تحتاج قسنطينة إلى تعزيز شبكة (، وتجدر اسإشارة إلى أن أعلى تقييم كان لعبارة "4,57و 1.17ومرتفعة جدا تتراوح متولطاتها بين )

 ".تتوفر قسنطينة على املكونات االقتصادية والبنى التحتية"، غير أن أقل تقدير كان لعبارة "الطرق داخل وخارج املدينة

 (: 12-14بهدف التعرف على تقييم هذا املتغير تم تخصيص العبارات من ) مضامين التسويق اإلقليمي: -

ليمي، فقرة نظرا التواع مجال تطبيق السووقق اسإقليمي من حيث مشروع الشراكة المازم لتنفيذ السووقق اسإق 24خصص لهذا املحور 

 إجراءات من أجل تنويع املنتوج اسإقليمي، األماكن املهمة في اسإقليم، واآلليات الداعمة سإنجاح العملية. وقد القت كل العبارات تقييم

(. وأخذ محور تنويع املنتوج املراتب الثماث األولى. كانت األولوقة من نصيب 4,62و 1,10( وتتراوح اسإجابات بين )4,27مرتفع بمتولط )

"، تلتها ومنع ترييف املدينةاملحافظة على التراث املعماري العتيق واملجاالت الطبيعية  تحتاج املدينة إلى إجراءات من أجل:عبارة "

". أما أقل وضع مخططات للتنمية البشرية تكون واضحة املعالم" ثم عبارة "تشجيع املنتوج الثقافي السياحي، والتقليديعبارة "

مقومات املدينة من الناحية العملية قوية مثل الفنادق، االتصاالت، ة  فهو في محور األماكن املهمة في عبارة "تقدير وبقيمة متولط

 ".املواصالت...

 (:42 -10: وخصص لهذا املحور أربع عبارات من )معوقات التسويق اإلقليمي -

، ويعطون األولوقة لعبارة 1,22ييم عام مرتفع بمتولط يماحظ من نتائج التحليل أن كل املعوقات يعتبرها املوتجوبون ذات أهمية وبتق

"، أما املعوقات املالية فيعطونها تقييم متولط ولكن بسشست  عدم تحيين آليات التخطيط الحضري مع املتطلبات الحالبة للمدينة "

 .1,40مرتفع ألن االنحراف املعياري بلغ 

 تجاه متغير التسويق اإلقليمي املقاييس الوصفية الستجابات عينة البحث : 2جدول رقم 

 التقييم الترتيب االنحراف املعياري  املتولط الحوابي العبارات 

 مرتفع  0.58 3.98 متطلبات السووقق اسإقليمي
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     تحتاج مدينة قونطينة الحتضان تظاهرة عاصمة الثقافة العربية إلى:

 رتفع جدام 1 076 4.27 وضع برامج تنموقة تراعي خصوصيات وحجم املدينة .20

 مرتفع جدا 2 061 4.59 تعزقز شبكة الطرق داخل وخارج املدينة .27

     تتوفر لدى مدينة قونطينة الحتضان تظاهرة عاصمة الثقافة العربية 

 مرتفع 4 1.03 4.00 املكونات الجغرافية )الطبيعية، البشرقة( .10

 مرتفع 1 0.94 4.09 مكونات الهوقة والرموز )التارقخ، الثقافة، املنظمة(  .12

 مرتفع 6 1.27 3.39 املكونات االقتصادية والبنى التحتية .11

 مرتفع 5 1.37 3.58 املرافق ذات املصلحة العامة .11

 مرتفع  0.43 4.19 مضامين السووقق اسإقليمي

     مشروع تووقق مدينة قونطينة ينجح  من خمال:

 مرتفع 22 0.82 4.00 تعزقز الشراكة مع املجتمع املدني .14

ين مختلف القطاعات في املدينة )النقل، الوياحة، البيئة، التنويق ب .15

 الثقافية، الجامعة، الصناعة، الزراعة، ...(

 مرتفع جدا 2 0.72 4.30

خلق لجنة مكونة من جميع القطاعات يخول إليها تدبير شؤون املدينة مع  .16

 تحديد موؤول واحد يشرف على إدارة املدينة

 مرتفع 21 1.22 3.94

 مرتفع 20 0.91 4.03 في إنجاح املشروعدوركم ألاس ي  .12

     تحتاج املدينة إلى إجراءات من أجل:

ومنع ترقيف املحافظة على التراث املعماري العتيق واملجاالت الطبيعية  .10

 املدينة

 مرتفع جدا 2 0.59 4.67

 مرتفع جدا 1 0.71 4.45 وضع مخططات للتنمية البشرقة تكون واضحة املعالم .17

 مرتفع جدا 6 0.81 4.33 ارقة للمحافظة على الخصوصيات املحليةوضع مخططات معم .10

 مرتفع جدا 1 0.79 4.52 تشجيع املنتوج الثقافي الوياحي، والتقليدي .12

     األماكن املهمة في إقليم قونطينة

مقومات املدينة من الناحية العملية قوقة مثل الفنادق، االتصاالت،  .11

 املواصمات.....

 متولط 24 1.44 3.30

 مرتفع جدا 0 0.76 4.27 توظيف املآثر التارقخية والحضارقة كعامل ألاس ي سإنجاح املشروع .11

     دعم وتحقيق أهداف تووقق املدينة يحتاج إلى:

 مرتفع جدا 4 0.75 4.42 تفعيل البحث العلمي لبعث مشاريع جديدة تنمي الوياحة .14

عرقف التحداث منظومة معلوماتية تمزج بين مختلف الولائط للت .15

 باملدينة محليا ودوليا

 مرتفع جدا 5 0.61 4.42

 مرتفع 7 0.72 4.18 انشاء نظام املعلومات الجغرافية للمواعدة في اتخاذ القرارات .16

التحداث صندوق لدعم املشاريع الكبرى في املدينة تشارك فيه كل  .12

 القطاعات

 مرتفع 21 1.07 3.82

 مرتفع  0.94 3.77 معوقات السووقق اسإقليمي

 متولط  2.48 3.39 ضعف املوارد املالية املخصصة .10

 مرتفع  0.89 4.06 عدم تحيين آليات التخطيط الحضري مع املتطلبات الحالبة للمدينة .17

التأخير في مصادقة بعض القطاعات الوزارقة املختصة على تصاميم  .40

 التهيئة القطاعية للمدينة

 مرتفع  1.15 3.82

في حالة تداخل االختصاصات بين  غياب النصوص القانونية الفاصلة .42

 القطاعات

 مرتفع  1.18 3.82

 اختبار الفرضيات

 يمكن معالجة واختبار الفرضيات على النحو التالي:

 اختبار الفرضية األولى

  يؤثر تخطيط النقل
ً
 في السووقق اسإقليمي ملدينة قونطينة كعاصمة للثقافة العربية. إيجابي وبشكل معنوقا
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 ممات االنحدار والتحديد لنموذج السووقق اسإقليمي: معا2 جدول رقم

معامل التحديد  معامل التحديد  معامل االرتباط موتوى املعنوقة قيمة "ف"

 املعدل

 الخطأ املعياري 

0.18 0.66 0.078 0.006 -0.02 0.43 

 : نموذج النحدار البويط لتأثير متغير تخطيط النقل على السووقق اسإقليمي0 جدول رقم   

 الداللة اسإحصائية موتوى املعنوقة "ت" املحووبة م. االنحدار املعياري  الخطأ املعياري  معامل االنحدار تغيرامل

  0.000 6.11 / 0.60 1.02 الثابت

 غير معنوقة 0.66 0.41 0.02 0.21 0.06 تخطيط النقل 

وذلك يعني  0,06لنحو التالي: إن معامل االنحدار يواوي إلى ثبوت عدم صحة هذا الفرض على ا 0و 2تشير النتائج الواردة في الجدولين 

أن إشارة معامل االنحدار املوجبة تشير إلى أن العماقة بين تخطيط النقل والسووقق اسإقليمي عماقة طردية، إن معامل االرتباط 

" وليوت 0,020هذه العماقة هي"" يعني ذلك أن العماقة بين تخطيط النقل والسووقق اسإقليمي عماقة ضعيفة وأن قوة 0,020يواوي"

عدم وجود عالقة بين وهذا ما يدعم  0,05أكبر من  0,66وهي غير معنوقة عند موتوى  6,11معنوقة، إن قيمة اختبار"ت" يواوي 

ير وهي غير معنوقة مما يعني أن املتغير املوتقل تخطيط النقل غ 0,20، إن قيمة اختبار"ف" يواوي التسويق اإلقليمي وتخطيط النقل

املوتقل  تخطيط النقليعني أن متغير  وهو  %0,6والذي يواوي  R2صالح للتنبؤ باملتغير التابع السووقق اسإقليمي. إن معامل التحديد 

 السووقق اسإقليمي وهي نوبة ضعيفة جدا. من التغير الحاصل في املتغير التابع  %0,6يفور ما مقداره 

 يتم رفض الفرض األول أي ال يوجد أثر معنوي ملتغير تخطيط النقل على السووقق اسإقليمي.  بناءا على نتائج التحليل اسإحصائي الوابق

  الفرضية الثانيةاختبار 

  السووقق اسإقليمي ملدينة قونطينة يؤثر
ً
 تثمين هوقة وصورة قونطينة كعاصمة للثقافة العربية. في إيجابي وبشكل معنوقا

 لنموذج تثمين هوقة وصورة قونطينة : معاممات االنحدار والتحديد 7جدول رقم 

معامل التحديد  مربع معامل التحديد معامل االرتباط  موتوى املعنوقة قيمة "ف"

 املعدل

 الخطأ املعياري 

20.42 0.001 0.50 0.15 0.11 0.62 

 

 ة تثمين هوقة وصورة قونطين : نموذج النحدار البويط لتأثير متغير السووقق اسإقليمي على في20جدول رقم

الداللة  موتوى املعنوقة "ت" املحووبة م. االنحدار املعياري  الخطأ املعياري  معامل االنحدار املتغير

  0.41 0.02 / 2.05 0.05 الثابت اسإحصائية
 معنوقة 0.001 1.11 0.50 0.15 0.01 السووقق اسإقليمي

وذلك يعني أن إشارة  0,01على النحو التالي: إن معامل اسإنحدارإلى ثبوت صحة الفرض وذلك  20و 7تشير النتائج الواردة في الجدولين   

معامل االنحدار املوجبة إلى أن العماقة بين السووقق اسإقليمي وتثمين هوقة وصورة قونطينة عماقة طردية، بمعنى أنه كلما زاد السووقق 

وهذا يعني أن العماقة بين املتغيرين  0,50يواوي اسإقليمي أدى ذلك إلى زقادة وتحوين صورة وهوقة قونطينة، إن معامل االرتباط 

أقل من  0,001وهي معنوقة عند موتوى  1,11وهي ذات معنوقة؛ إن قيمة اختبار "ت" تواوي  0,50عماقة طردية وقوة هذه العماقة هي 

تقبل الفرضية البديلة؛  ، وهذا يؤكد وقدعم ثبوت صحة وجود تأثير للسووقق اسإقليمي على تثمين هوقة وصورة قونطينة. وعليه0,05

معنوقة مما يعني أن املتغير املوتقل السووقق اسإقليمي صالح للتنبؤ باملتغير التابع تثمين هوقة  20,42أن قيمة اختبار "ف" تواوي 

 من التغير الحاصل في %15يعني أن متغير املوتقل يفور ما مقداره  %15والذي يواوي  R2وصورة قونطينة، إن معامل التحديد 

 املتغير التابع، وأن النوبة الباقية ترجع إلى عوامل أخرى لم تكن موضوع درالة البحث.

تثمين  في ملتغير السووقق اسإقليمي  معنوي  أثربناءا على نتائج التحليل اسإحصائي الوابقة يتم قبول الفرض الثاني فيما يتعلق بوجود 

 هوقة وصورة قونطينة.

 اختبار الفرضية الثالثة 

  خطيط النقلت يؤثر
ً
 في تثمين هوقة وصورة قونطينة كعاصمة للثقافة العربية. إيجابي وبشكل معنوقا

 : معاممات االنحدار والتحديد لنموذج تخطيط النقل22جدول رقم 

معامل التحديد  مربع معامل التحديد معامل االرتباط موتوى املعنوقة قيمة "ف"

 املعدل

 الخطأ املعياري 

0.20 0.66 0.02 0.006 0.01- 0.22 
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 على متغير تثمين هوقة وصورة قونطينة  : نموذج االنحدار البويط لتأثير متغير تخطيط النقل21جدول رقم 

الداللة  موتوى املعنوقة "ت" املحووبة م.االنحدار املعياري  الخطأ املعياري  معامل االنحدار املتغير

 اسإحصائية

  0.002 1.01 / 0.77 1.27 الثابت

 غير معنوقة 0.66 0.41 0.022 0.11 0.07 نقل تخطيط ال

 0,07إن معامل االنحدار يواوي  إلى عدم ثبوت صحة هذا الفرض وذلك على النحو التالي: 21و 22تشير النتائج الواردة في الجدولين  

ينة؛ إن معامل االرتباط وتثمين هوقة وصورة قونطتخطيط النقل إشارة معامل االنحدار املوجبة إلى أن العماقة بين ذلك يعني أن 

وهي ضعيفة جدا وغير معنوقة؛ إن قيمة  0,02عماقة طردية وقوة هذه العماقة هي  املتغيرينوهذا يعني أن العماقة بين  0,02يواوي 

وعليه تقبل  بين املتغيرينهذا يؤكد وقدعم عدم وجود تأثير  0,05وهي ليوت معنوقة عند موتوى أكبر من  0,20اختبار "ف" تواوي 

صالح للتنبؤ باملتغير التابع؛ إن غير وهي غير معنوقة مما يعني أن املتغير املوتقل  0,41الفرضية الصفرقة؛ أن قيمة اختبار "ت" تواوي 

من التغير الحاصل في املتغير التابع وهو  %0,6يعني أن املتغير املوتقل ال يفور لوى ما مقداره  %0,6والذي يواوي  R2معامل التحديد 

 ضعيف جدا.موتوى 

تثمين هوقة  فيتخطيط النقل ملتغير  معنوي  أثربناءا على نتائج التحليل اسإحصائي الوابقة يتم رفض الفرض الثالث فيما يتعلق بوجود 

 وصورة قونطينة.

 اختبار الفرضية الرابعة

ثمين هوقة وصورة قونطينة كعاصمة تخطيط النقل وت متغيرات بين العماقة في وليط كمتغير السووقق اسإقليمي ملدينة قونطينة يؤثر

 للثقافة العربية.

 : معاممات االرتباط والتحديد لنموذج تثمين هوقة وصورة قونطينة 21جدول رقم 

 الخطأ املعياري  معامل التحديد املعدل مربع معامل التحديد معامل االرتباط  موتوى املعنوقة قيمة "ف"

5.00 0.02 0.54 0.17 0.10 0.64 

 : نموذج االنحدار لتأثير متغير تخطيط النقل24جدول رقم 

 على تثمين هوقة وصورة قونطينة بوجود السووقق اسإقليمي كمتغير وليط 

معامل  املتغير

 االنحدار

م. االنحدار  الخطأ املعياري 

 املعياري 

موتوى  "ت" املحووبة

 املعنوقة

الداللة 

 اسإحصائية

  0.611 0.47 / 2.11 0.66 الثابت

قل تخطيط الن

 والسووقق اسإقليمي 

 معنوقة 0.02 0.14 0.038 0.10 0.047

بنفس منطق التحليل الوابق يماحظ أن إدخال متغير السووقق اسإقليمي كمتغير وليط بين تخطيط النقل  24و 21من خمال الجدولين 

قة وصورة قونطينة حوب وتثمين هوقة وصورة قونطينة غير الوضع، فبعد عدم وجود العماقة بين تخطيط النقل وتثمين هو 

تخطيط النقل إشارة معامل االنحدار املوجبة إلى أن العماقة بين ذلك يعني أن  0,047معامل االنحدار يواوي  الفرضية الرابعة، فان

قة هي عماقة طردية وقوة هذه العما املتغيرينوهذا يعني أن العماقة بين  0,54وتثمين هوقة وصورة قونطينة؛ إن معامل االرتباط يواوي 

بين املتغيرين هذا يؤكد وقدعم وجود تأثير  0,05وهي معنوقة عند موتوى أقل من  5,00وهي معنوقة؛ إن قيمة اختبار "ف" تواوي  0,54

وهي معنوقة مما يعني أن املتغير املوتقل صالح للتنبؤ  0,14وعليه تقبل الفرضية؛ أن قيمة اختبار "ت" تواوي  بوجود املتغير املعدل

من التغير الحاصل  %17يعني أن املتغير املوتقل ال يفور لوى ما مقداره  %0,17والذي يواوي  R2التابع؛ إن معامل التحديد  باملتغير 

 في املتغير التابع بوجود املتغير الوليط.

تثمين هوقة  فيالنقل  تخطيطملتغير  معنوي  أثربناءا على نتائج التحليل اسإحصائي الوابقة يتم قبول الفرض الرابع فيما يتعلق بوجود 

 وصورة قونطينة بوجود السووقق اسإقليمي كمتغير وليط.

 النتائج والتوصيات:

 :الدراسة نتائج
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  أبعاد أكثر بتقييم مرتفع جدا، وإن تخطيط النقل أبعاد البحث، عينة ،يدرك املوتجوبون  -
ً
 املبحوثين قبل من تخطيط النقل إدراكا

 بعد تخطيط النقل على املدى القصير؛ يليه ل،بعد تخطيط النقل على املدى الطوق هو

البحث لهوقة وصورة قونطينة يصل إلى الدرجة املرتفعة جدا للمقياس خاصة صورتها وهوقتها التارقخية  عينة تثمين موتوى  إن -

 والحضارقة؛

 للسووقق اسإقليمي ملدينة قونطينة مرتفع؛ البحث عينة تقييم إن -

 السووقق اسإقليمي وتثمين هوقة وصورة قونطينة؛ من كٍل  في املبحوثون  يدركه ماك لتخطيط النقل معنوي  أثر ال يوجد -

 تثمين هوقة وصورة قونطينة؛ موتوى  على للسووقق اسإقليمي معنوي  أثر هناك -

 وتثمين هوقة وصورة قونطينة. بين تخطيط النقل العماقة في وليط كمتغير السووقق اسإقليمي يؤثر -

 :الدراسة توصيات

 درالة لتخطيط النقل الشامل لكل مدن املنطقة وقراها وتحديث هذه الدرالة بصفة دورقة؛ ضرورة إجراء -

 إنشاء صفحة إلكترونية تهتم بأبحاث النقل واملرور بغية التوصل بين الباحثين وتطبيقها من قبل الجهاد املوتفيدة؛ -

 كفاءته؛االلتفادة من األبحاث والدرالات ونماذج النقل في تحوين أداء النقل ورفع  -

 االلتفادة من مرافق وولائط النقل املتاحة إلى أقص ى درجة ممكنة من خمال تطبيق مبادئ إدارة أنظمة النقل الحديثة؛ -

اسإلزام بإجراء الدرالات املرورقة عند إعطاء تصارقح البناء للمشاريع العمرانية الكبرى ومراعاة تأثير املرافق الحكومية على  -

 اختيار موقعها؛ شبكة الطرق واملواقف عند

تكليف الجهات البحثية بالتعاون مع األمانات والبلديات املعنية بإجراء درالة لتنظيم املواقف على الشوارع في املنطقة  -

 املركزقة بالتخدام العدادات؛

 زقادة الوعي بالسووقق اسإقليمي وما له من أهمية بالغة في تنمية املدن واألقاليم؛ -

 ت الوياحية املبنية على صورة وهوقة املدينة؛تفعيل دور مكانة االتصاال  -

 يجب على كل إقليم الوعي إلى تحديد األماكن املهمة في إقليمه وتعزقزها وتنميتها؛ -

التأكيد على األهمية والدور الذي يأتي من وراء التخدام األلاليب التروقجية كالصحف والراديو واالنترنيت والبيع الشخص ي...الخ  -

 على املدن؛

 تحوين صورة املدينة وهوقتها وما لها من إيجابيات في التعرقف باملدينة واألماكن املميزة فيها؛ أهمية -

 االهتمام بتطوقر البنى التحتية كالنقل، املواصمات واالتصاالت؛ -

 ..الخ؛الوعي إلى جعل املدينة وجهة لياحية جذابة من خمال تقوقة وتعزقز جميع القطاعات من لياحة، ثقافة، صناعة، بيئة.. -

 التغمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتطوقر املدينة. -
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 جامعة املويلة - أ / قجة رضا

 reda_fakr@yahoo.fr العنوان االلكتروني :

 امللخــص:

سإصدار النقدي فهي مجموع اسإجراءات التي تتخذها الولطات النقدية لتنظيم وضبط تلعب الويالة النقدية دورا هاما في ضبط ا

اسإصدار النقدي مما يسنالب مع تموقل الناتج الوطني وتعتبر وليلة الحكومة الخاصة بالنقود و االئتمان. و في نفس الوقت هي ليالة 

 ظمة النقدية املوضوعة.محيرة ومربكة, الن األوضاع تختلف من دولة إلى أخرى و تختلف األن

فمفكروا االقتصاد الرألمالي و االقتصاد اسإلمامي اتفقوا حول  مفهوم و أهداف الويالة النقدية واملصرفية, فاالختماف يكمن ألالا 

النقدية و في الولائل املوتعملة للوصول إلى تحقيق الغايات, ونقطة اختمافهم تكمن في الفائدة . وإدراكا منا بأهمية موضوع الويالة 

 املصرفية من منظور إلمامي ارتأينا طرح مجموعة من األلئلة التي تربط بين هاذين املحورقن. 

هل يمكن اعتماد ليالة نقدية ومصرفية بعيدة عن التعامل بالفائدة ؟ هل هناك ليالة نقدية إلمامية بديلة عن تلك التي طبقت 

 ح ذلك من خمال موضوع البحث الكامل.في الدول الرألمالية, وما مفهوم الفائدة ؟ وليتض

 الربا  –الويالة املصرفية  –الفائدة  –الويالة النقدية  الكلمات املفتاحية:

 املـقـدمـة 

الويالة النقدية لها عماقة وطيدة بالنقد والجهاز املصرفي وخاصة منه ما يتعلق بويالة االئتمان و كذلك بالجزء من الويالة املالية 

تتعلق بمشكلة الدين العام بصورة خاصة و باملركز النقدي للدولة على وجه العموم, وقثار لؤال عن ماهية الولطة الحكومية التي 

النقدية التي توتطيع التأثير في كمية النقود. وتعبير الولطات النقدية نقصد به البنك املركزي الذي يشرف على كافة البنوك األخرى, 

 ثم يتحكم في حجمها.والذي يصدر أوراق البنوك, و من 

وفي هذه اآلونة األخيرة تولع مجال العمل بالويالة النقدية باملفهوم الضيق بل كذلك اسإجراءات الحكومية التي لها تأثيرات نقدية في 

ة مجال االقتصاد. وهذا يعني مفهوم الويالة النقدية قد امتد إلى أفاق ابعد مما كان عليه لابقا, بحيث أصبحت األهداف العام

 لماقتصاد جزءا ال يتجزأ من نشاطات الدولة و طبقا لرغبتها الخاصة و العامة.

 أوال: السياسة النقدية في اإلسالم

تعرقفها:هي مجموعة اسإجراءات التي تتخذها الدولة بالنوبة لكل من النقود واالئتمان و تنظيم الويولة العامة لإلقتصاد, إذ هي  .0

رة ومربكة, ألن األوضاع املقررة تختلف من دولة ألخرى وكذلك تختلف األنظمة النقدية املوضوعة. وليلة الحكومة, وتعتبر ليالة محي

فالرقابة على عمليات النقود واالئتمان منقومة بين الحكومة و بين املصرف املركزي بدرجات متفاوتة لدى كل دولة, وأحيانا يوجد 

ى املكشوف من مصارف الودائع هو املنبع الهام لمائتمان, بينما ينحصر ذلك مجلس أعلى لإلئتمان. وفي بعض البلدان يكون السحب عل

املنبع في خصم الكمبياالت عند بماد أخرى. و النسيجة أن الويالة النقدية تختلف وال تسشابه وحتى حينما تختلف بدرجات متفاوتة إذ 

كثير من الغموض و اسإبهام تتخلله الورقة و يحدوه الخفاء, ليوت عمما موحدا يجتمع في عدة قرارات كامليزانية, بل هي عمل محاط بال

ية كما تدخل الحكومة أو يدخل مصرفها املركزي بائعا أو مشتريا لألوراق املالية, دون أن يعلن قيمة ما اشترى أو باع وآثار الويالة النقد

 صعب حصره أو قياله.  اشد و أقس ى خفاء الن األثر الذي يحدث  إنما يتأثر من عامل الثقة, والثقة أمر 

وال شك أن الويالات النقدية و الويالات املصرفية متصلة بعضها ببعض اتصاال وثيقا ومع ذلك هناك ليالة ائتمانية ال تتصل 
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 مباشرة بالويالة النقدية كما لو عارضت الحكومة ليالة البيع بالتقويط أو جعلت هذا الدفع من املعاممات الصعبة.

 أهدافها: 2. 

 النقود موضوع درالة الويالة النقدية التي تعتبر عنصرا أو مكونا من مكونات الويالة االقتصادية الكلية. تمثل

فأهداف الويالة االقتصادية تتغير من اقتصاد آلخر, ومن اقتصادي ألخر, في حين تجد من ينظر إلى الويالة النقدية على ألاس  -

أي تمثل أداة واحدة وال يناط بوليلة تحقيق مجموعة من األهداف ذات تعارض على  أنها جزء فقط من الويالة االقتصادية الكلية

إن هذه الويالة هي وليلة للتأثير على ليولة االقتصاد, فيحدد لها فقط تحقيق األهداف املرتبطة  -موتوى الطبيعة والتغير فيها, 

  بهذه الويولة.

األلعار وان قيمة النقود ما هي إال مقلوب األلعار, فإن مكافحة التضخم,  وجود عماقة بين النقود و التضخم, ارتفاع موتوقات -

املحافظة على اسإلتقرار النوبي في موتوى األلعار تتفق الكثير من اسإقتصاديات على اعتباره كهدف نهائي للويالة النقدية. فأملانيا و 

يات املتحدة األمرقكية فقد أشركت مع هذا الهدف أهدافا أخرى فرنوا وهولندا و البانيا قد أعلنت عن هذا الهدف كقانون, أما الوال 

 تمثلت في السشغيل الكامل, التخفيض من ألعار الفائدة على املدى املتولط.

أما هدف الويالة النقدية في الدول النامية, يعلق عليها أكثر من هدف فمثما تجد االقتصاديات العربية تنص على أهداف الويالة  -

 آلتي:النقدية كا

 تحقيق االلتقرار النقدي. -   

 ضمان قابلية الصرف و املحافظة على قيمة العملة. -   

 تشجيع النمو االقتصادي. -   

 املواهمة في إيجاد لوق نقدي و مالي متطور. -   

 دعم الويالة االقتصادية للدولة. -   

 تحقيق التوازن الداخلي و الخارجي. -   

 دية في أي اقتصادي معاصر تنحصر بصفة عامة في :فإن أهداف الويالة النق

 تحقيق معدل عال لنمو االقتصاد القومي. -   

 تحقيق موتوى عال على التوظيف )هدف التوظيف الكامل (. -   

 تحقيق درجة منالبة من االلتقرار في األلعار. -   

 الوصول إلى درجة من التوازن املقبول في ميزان املدفوعات. -   

 حماية أرصدة الدولة من النقد األجنبي و اسإحتياطات النقدية الدولية من النقود و تقوقة قيمة العملة في الخارج. -   

 التخفيف من البطالة. -   

و أخيرا تهدف الويالة النقدية إلى التأثير في عرض النقود أي محاولة تثبيت األلعار و بالتالي تثبيت قيمة النقود و منع حدوث الدورة 

ر التجارقة التي تتعاقب خمالها فترات الكواد التجاري, يحدث نسيجة زقادة اسإدخار عن اسإلسثمار و أن الرواج يحدث نسيجة زقادة اسإلسثما

 عن اسإدخار.

 فإن الويالة النقدية للحكومة يجب أن تتجه نحو تحقيق التعادل بين اسإدخار و اسإلسثمار.

 الة النقدية أداة و وليلة واحدة فيجب أن ال تحمل بأكثر من هدف واحد.و ختاما ما نقوله هو أن مادامت الوي

 املحافظة على التقرار األلعار كهدف نهائي, ألن يعتقد بالتقرار األلعار يمكن املحافظة على ألعار العملة الخارجية. -

محاولة التصدي للصدمات التضخمية و لعر الصرف و كذا إمكانية اسإلسثمار و عليه يرتفع معدل النمو, فالهدف األلاس ي هو  -

 األهداف األخرى تحقيقها تابع لتحقيق الهدف املذكور.

و بمعنى آخر أصبحت األهداف الويالية النقدية متعددة مسوعة بحيث أصبحت من واجب الولطات النقدية و أهمها البنوك املركزقة 

مي, و على التخفيف من البطالة و على تحقيق التوازن في ميزان أن تعمل على مواندة للمجهودات املبذولة لتنمية اسإقتصاد القو 

املدفوعات و تحقيق فائض معقول فيه إذا أمكن و كبح موجات التضخم و اسإتجاهات اسإنكماشية, و على حماية قيمة العملة في 

ون بعضها أهدافا متكاملة, و تختلف الداخل و الخارج إلى غير ذلك من األهداف التي  قد يسناقض بعضها من البعض األخر. في حين يك

األهداف الويالية النقدية و ألاليب تحقيقها في الدول املتقدمة التي تجاوز اسإقتصاد القومي مرحلة االنطماق, و أصبحت عملتها من 

دها القومي يعتمد اعتمادا العممات الدولية,عنها في الدول املتخلفة و النامية التي مازالت في أول عهدها برامج التنمية أو مازال إقتصا
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 كبيرا على العون الخارجي, و على تصدير محصول ألاس ي واحد .

هذا كما أن أهداف الويالة النقدية و ألاليبها قد تختلف في بلدين وصلتا مرحلة  متقدمة  من النمو اسإقتصادي وفقا لنمط 

نقد و لوق رأس املال و الويالة اسإقتصادية العامة التي اسإقتصاد القومي و لعته, و املؤلوات النقدية القائمة و حجم لوق ال

تتبناها الحكومة إلى غير دلك من عوامل تؤثر بالضرورة في أللوب اسإدارة النقدية, و يمكننا بوجه عام أن نحمل األلس العامة التي 

 تحكم الويالة النقدية :

بيقه في جميع الظروف و األحوال, و على البنوك املركزقة أن ليس هناك نمط ثابت و موجه للويالة النقدية يمكن األخذ به و تط -0

تقرر إتباع الويالة النقدية التي تراها  ممائمة لألوضاع اسإقتصادية الوائدة و األهداف االقتصادية املرجوة و الظروف النقدية 

 املحيطة.

ن تحقيق األهداف املرجوة منها, مثما إتباع إن إتباع ليالة نقدية غير ممائمة يمكن أن يعوق الويالة اسإقتصادية العامة ع -4

ليالة نقدية معينة, زقادة درجة الويولة العامة في املجتمع تقتضيه  لظروف القائمة أدى دلك إلى ظهور ضغوط تضخمية قد تتطور  

حوافز العمل و زقادة التفاوت في  إذا لم تبادر البنوك املركزقة إلى كبحها إلى تضخم واضح يؤدي إلى انهيار القوة الشرائية للعملة, وفقدان

توزيع الناتج الحقيقي و اتواع دائرة التضخم في حلقات متزايدة نسيجة لتوالي تزايد األلعار و األجور باسإضافة إلى ضعف القدرة على 

مواك فانه قد يترتب على التصدير و تدهور مركز الدولة ) املبادالت الخارجية ( و إذا اتبعت الويالة النقدية فعالية في التضييق و اسإ 

دلك تعذر تموقل العمليات اسإنتاجية و تعذر  تصرقف ما يتم إنتاجه من للع و خدمات و شيوع حالة من الكواد الذي يوتحيل بعد 

 تفاقم ألبابه.

د على نجاح هده إن الويالة النقدية يجب أن تدور في فلك الويالة اسإقتصادية العامة طاملا أنها تمثل أحد العوامل التي تواع -

الويالة األخيرة في تحقيق أهدافها. ومن تم فانه من الضروري أن تكون الولطات النقدية على اتصال وثيق بواضعي الويالة 

 اسإقتصادية و منفذيها وعلى إملام تام باألهداف التي تشدد الولطات اسإقتصادية لتحقيقها.

بين مقتضيات املبادلة الداخلية و مقتضيات ميزان املدفوعات, يجب أن تكون  أنه يجب أن تعمل الويالة النقدية على التوثيق  -

 الويالة االئتمانية و ليالة الصرف األجنبي متوافقتين و قادرتين على تدعيم الويالة اسإنتاجية و الويالة التجارقة.

 أدواتها: 3. 

لة النقدية التي تسبعها و يعتبر التأثير على حجم و لائل تتدخل الدولة في النشاط اسإقتصادي بطرققة غير مباشرة من خمال الويا

 الدفع في املجتمع من أهم جوانب الويالة النقدية.

و ذلك بامتصاص الفائض من الكتلة النقدية أو توفير أرصدة نقدية جديدة, فالبنك املركزي يجب أن يقوم بدور أكثر فاعلية في التحكم 

قل, و بالتالي الرقابة على البنوك و بصفته القائم على الولطة النقدية فانه يوتعمل مجموعة من في الرصيد النقدي و الرقابة و التمو 

 األدوات لتحقيق األهداف املوطرة في الويالة النقدية,  بحوب الحاالت التي يعرفها اسإقتصاد من التضخم أواالنكماش...  الخ

لإلقتصاد, اذ يتوجب زقادتها لتنفيذ الصفقات و املعاممات اسإقتصادية, اذ  إن الويالة التولعية تقتض ي عدم كفاية الويولة املتوفرة

توحي هده الحاالت بوجود قصور واختناق في الطلب ) وضع غير تضخمي ( فإتباع الويالة من طرف البنك املركزي تشتهي إلى زقادة 

 الويولة.

 استعراض بعض أساليب التأثير على السيولة: 

 اري:سياسة االحتياطي اإلجب -

إجبار البنوك التجارقة على وضع قيمة معينة ) محددة قانونيا ( في خزانة البنك التجاري في شكل حواب تحت الطلب بدون عائد ) 

 عرض هدا التنظيم هو حماية املودعين (.

اسإحتياطي الفيدرالي إلى  فكرة التخدام أداة اسإحتياطي اسإجباري كأداة من أدوات الويالة النقدية قد ظهرت ألول مرة في تقرقر نظام

 .2711و لكن لم يتم التخدامها إال في عام  2726عام 

و تعتبر من األدوات الفعالة للبنك املركزي خاصة في الدولة املتخلفة أين يوتحيل التخدام عمليات الووق املفتوحة بضيق األلواق, 

دودة األثر لضيق ألواق الخصم ) محدودية التعامل باألوراق أو انعدام ألواق النقد أو املال, كما أن تغير لعر إعادة الخصم مح

 التجارقة وغيرها ( في هده الدول.

 سياسة سعر إعادة الخصم  :  -

, لعر إعادة 2017تبين العماقة املباشرة بين البنوك القانونية )التجارقة( و البنك املركزي. التعملت من طرف البنك املركزي عام 
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تقاضاه البنك املركزي مقابل إعادة خصمه ألوراق ممثلة لعمليات تجارقة كمبيالية أو عمليات إقراض قصير الخصم هو الثمن الذي ي

األجل لم يصل تارقخ التحقاقها بعد لصالح البنوك القانونية, بحيث يترتب على هذه  العملية بأن يحصل البنك التجاري على قيمة 

املحووب على ألاس معدل إعادة الخصم بحيث يقوم البنك املركزي بوالطة هذه اآللة نقل عن القيمة اسإلمية للورقة بمقدار املبلغ 

تنفيذ الويالة النقدية لواء كان املقصد تولعي أو إنكماش ي, فالويالة التولعية تقتض ي زقادة معدالت القروض من أجل زقادة 

 "ة اسإقراض, و هذا بالتعمال تكلفة اسإقراض األلالية الطلب الكلي الذي يحتاج إلى توفير في الويولة, و هذا يتحقق بسوهيل عملي

 . "معدل الفائدة 

و بما أن معدل الفائدة يومى أحيانا  معدل الخصم الذي تطبقه البنوك التجارقة على مختلف األعوان  االقتصاديين يخضع من ناحية 

ي الذي يوتعمل معه ما يطلق بوعر إعادة الخصم, هذا لتكلفة حصول البنك التجاري على الويولة من مموله املتمثل في البنك املركز 

 يقتض ي من البنك املركزي و تخفيض لعر إعادة الخصم طالبا من البنوك التجارقة التولع في اسإقراض بطرققة غير مباشرة, و هذا

املنخفضة و هكذا ينتعش  بتخفيضها ملعدالت الفائدة,  فيقبل املوسثمرون على البنوك التجارقة للحصول على األموال بالتكلفة  

 االقتصاد, لكن لنرى أن هذا األمر ليس على هذه الدرجة من األوتوماتيكية.

أما في حالة انتهاج البنك املركزي لويالة نقدية انكماشية فالحال يقتض ي وجد ليولة و عملة الوعي لتخفيض هذه الويولة ملقارنة 

قراض من البنوك التجارقة, و هذا يتحقق له بالبحث عن وليلة لرفع تكلفة املوجات التضخمية, و عليه ينتهج ليالة تنفيذ اسإ

 القروض التي يوتطيع التحكم فيها و املتمثلة في معدل الفائدة .

ي و لقيام البنوك التجارقة برفع هدا املعدل, يبادر البنك املركزي املكلف بأمر الويالة النقدية برفع تكلفة تموقل البنوك التجارقة , أ

ع موتوى لعر إعادة الخصم و بالتالي صعوبة تكلفة حصول البنوك التجارقة على الويولة, مما يؤدي بهم لرفع لعر الفائدة لتحقيق رف

الربح على القروض, و منه يعرف أرباب املشاريع عن اسإقتراض فتنخفض الويولة في اسإقتصاد , كما يؤدي بالضاربين إلى السثمار 

ق املالية بشرائهم الوندات و هكذا تخرج األموال من مصيدة الويولة و على اثر ذلك يتقلص حجم الفجوات أموالهم الوائلة في الوو 

 التضخمية .

كخماصة وجود عماقة و ثيقة بين لعر إعادة الخصم و لعر الفائدة, خصوصا في الدول ذات الجهاز املالي املتقدم و هذه العماقة هي 

عر إعادة الخصم يؤدي بارتفاع لعر الفائدة من طرف الهيئات و املؤلوات املصرفية و املالية, أي عماقة طردية موجبة بمعنى ارتفاع ل

 أن لعر إعادة الخصم بعد بمثابة املتغير املوتقبل, حيث يقرره البنك املركزي وفق الظروف اسإقتصادية و هدف الويالة النقدية(. 

 دة الخصم تجد أن لديه عماقة عكوية مع االئتمان و يشكمان عماقة عكوية بينهما.أما لعر الفائدة فيمثل املتغير التابع اثر لعر إعا

 عملية السوق املفتوحة:  -

يرى فرقدمان أن كما من ليالتي لعر إعادة الخصم و نوبة اسإحتياطي اسإجباري, يعتبران أن أدواة نقدية ناقصة و يعتمد كأدوات مؤثر 

بضرورة تحوين كفاءة البنوك املركزقة في الويطرة على عرض النقود, و اسإهتمام بالنمو  فقط مع عمليات الووق املفتوحة, كما نادى

النقدي حتى يمكن التخفيف من حدة عمليات الخصم, و التغير من نوبة اسإحتياطي النقدي تعني ليالة لوق مفتوحة, دخول بنك 

الكتلة النقدية عن طرقق شراء أو بيع األوراق املالية و  أو زقادة -تخفيض–اسإصدار, بنك املركزي للووق النقدية من أجل تدمير 

التجارقة, اذ تعتبر هذه األداة من أهم أدوات الويالة النقدية ال ليما في البلدان املتطورة بحيث توتخدم بغرض التأثير على حجم 

لخصم, لكن انجلترا و أمرقكا كانتا قد بعد اكسشاف محدودية أدوات لعر اعادة ا 2710اسإئتمان, و قد ظهرت أهميتها في أعقاب عام 

 التخدمتا هذه األداة قبل هذا التارقخ.

إثر عمليات الووق املفتوحة يقوم البنك املركزي عن طرقق هذه الويالة بالتأثير على ليولة البنوك التجارقة  و بالتالي ليولة الووق 

رف األدوات املذكورة لابقا باألدوات التقليدية و من األدوات النقدية ملحاولته  تطبيق ليالة لواء نقدية كانت أو تولعية و تع

 الحديثة : 

* ليالة تأطير القروض :  تمثل هذه الويالة إجراءا إدارقا ملراقبة إنشاء الكتلة النقدية, اسإئتمان من قبل البنوك التجارقة بحيث 

 تحدد بمدة لنة و في حاالت قد تتعدى الونة.يمثل اسإئتمان مصدر إنشاء النقود  بحيث توضع معايير لتقديم القروض  

وفي حالة تجهيز البنوك التجارقة لهذا املعيار املحدد فإنها لتعاقب توتعمل عموما هذه الوليلة  في الفترات الصعبة التي يعرفها 

 االقتصاد.

 ليالة املخططة بطرققة مباشرة منها : * ولائل كيفية :  باعتبار البنك املركزي بنك البنوك  فيمكنه أن يوجه البنوك التجارقة وفق

 ** اسإقناع األدبي:  أي قيام البنك املركزي بتوجيه إرشادات و تعليمات للبنوك التجارقة بخصوص منح اسإئتمان.  
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** هامش الضمان املطلوب :  يمثل هامش الضمان املطلوب املقدار من النقود الذي يمكن أن يحصل عليه العمماء من البنوك 

رقة لتموقل مشترياتهم من األوراق املالية  فقد يطلب البنك املركزي من البنوك التجارقة رفع هذه النوبة املقدمة في حالة الركود التجا

 لتجاوزه هذه املرحلة  و يطلب خفض هذا الهامش في حالة الوضع التضخمي .

ي اسإجباري بنوبة معينة من أرصدتها على شكل ودائع يطلب البنك املركزي من البنوك التجارقة أن تحتفظ لديه بخماف اسإحتياط -

 مجمدة حتى يفرج عنها بوالطة  الولطات النقدية مقابل فائدة معينة على لبيل املثال :

 و ذلك حتى يقلل من قدرة البنوك على إنشاء االئتمان . ℅2لجا إلى هذه الويالة مقابل فائدة تقدر ب 2760بنك انجلترا عام 

 فهوم الربا والفائدة ثانيا : دراسة م

غير الربا في اللغة الزقادة و النمو و اصطماحا فهو زقادة في رأس املال ال يقابلها عرض مشروع,  بمعنى زقادة احد البلدين املتجانوين من  

 أن يقابل هذه الزقادة عوض و منه قوله تعالى: 

 رتفعت و منه القاعدة الفقهية . أي بمعنى علت و ا(0)﴿ فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت و ربت ﴾ 

 و معناه أن الزقادة املشروطة على مبلغ القرض و التي تمثل نفعا أو فائدة أو ربحا للمقترض فهي ربا .  "كل قرض جر نفعا فهو ربا  "

من الربا إن كنتم مؤمنين و  وقد جاء حكم اسإلمام القاطع في تحرقم الربا في قوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين امنوا اتقوا هللا و ذروا ما بقي

إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من هللا و رلوله و إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون و ال تظلمون و إن كان ذو عورة فنظرة إلى 

 (4)﴾ ميورة و أن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون و اتقوا يوما ترجعون فيه إلى هللا ثم توفى كل نفس ما كوبت و هم ال يظلمون 

وفي هذا لم يأت هذا الحكم القاطع في تحرقم الربا من أول األمر و إنما تدرج القران الكرقم في هذا التحرقم بنفس منهج تحرقم الخمر و 

ذلك بهدف اسإعداد النفس ي و الذهني لألحكام التي تمس عادات و تقاليد متأصلة في نفوس املخطئين . ففي اآلية التي يقول هللا لبحانه 

فون تعالى فيها :﴿ و ما أتيتم من الربا ليربوا في أموال الناس فما يربوا عند هللا و ما أتيتم من زكاة ترقدون وجه هللا فأولئك هم املضعو 

. نجد أن هللا عز و جل لم يقل أنه رتب عقابا أو جزاءا ألكل الربا, و في مرحلة ثانية قص علينا القرآن ليرة اليهود الذين حرم علم (0)﴾

الربا فأكلوه و عاقبهم هللا ملعصيتهم حيث يقول :  ﴿ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم و بصدهم عن لبيل هللا 

. و هذا التحرقم تحرقم (4)كثيرا و أخذهم الربا و قد نهوا عنه و أكلهم أموال الناس بالباطل و اعتدنا للكافرقن منهم عذابا أليما ﴾

لنص الصرقح, وفي مرحلة ثالثة جاء التحرقم لكنه لم يكن إال تحرقما جزئيا عن الربا الفاحش الذي يتزايد حتى يصير بالتلوقح ال با

 أضعافا مضاعفة.

 . (5)قال تعالى : ﴿ يا أيها الذين امنوا ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة و اتقوا هللا لعلكم تفلحون﴾

با, من يتمادى في ذلك فانه معرض إلى حرب من هللا و رلوله فهو الخالر فيها ال محالة. و من و أخيرا نزلت اآلية القاطعة في تحرقم الر 

 أشكال ذلك ما تعانيه الدول والشعوب من جراء قروض وفوائد صندوق النقد الدولي و غيره من املنشات الربوقة.

ى أن البيع مثل الربا  و لكن ﴿ أحل هللا البيع و حرم الربا ﴾. كما تبين هذه اآليات من لورة البقرة عن اشسباه أمر الربا على املرابين عل

به أي أحل هللا الربح في التجارة و البيع و الشراء و حرم الزقادة بوبب األجل و تأخير الدين. و﴿ يمحق هللا الربا ﴾ محق الربا أما بذها

ملن كان يؤمن باهلل حق اسإيمان. وان اختلف عليه األمر, و , (2)كلية أو بحرمانه بركة ماله. وفي حديث : ﴿ الربا وان كثر فإلى قل ﴾

 (0)الرلول صلى هللا عليه و للم يقول : ﴿الربا ثماث و لبعون بابا ﴾

 أما في األحاديث النبوقة فقد ورد النهي عن أكل الربا و لعن أكل الربا و لعن املتعاملين به فعن  أبي هرقرة رض ي هللا عنه أن رلول هللا -

 عليه و للم قال : " اجتنبوا الوبع املوبقات" )أي املهلكات(, قالوا يا رلول هللا و ما هن ؟ قال: ﴿ الشرك باهلل و السحر و قتل صلى هللا

وعن ابن  (0)النفس التي حرم هللا إال بالحق وأكل الربا وأكل مال اليسيم والتولي يوم الزحف وقذف املحصنات املؤمنات الغافمات "﴾

 عنه قال :﴿ لعن رلول هللا صلى هللا عليه و للم أكل الربا و موكله ﴾ رواه مولم و رواه الترميذي و غيره:﴿ و شاهده و موعود رض ي هللا

 (0)كاتبه ﴾.

 وورد الربا وحكمه معه في صورتين رئيويتين هما ربا الديون و ربا البيوع. -

فاء الدين وليس مع املدين املبلغ, عرض عليه الزقادة في األجل و يومى ربا الديون ربا الجاهلية حيث كان الرجل إذا أجل اجل السي

بشرط أن يزقده مبلغا من املال, و هكذا كلما حل األجل و عجز املدين عن السوديد, يووى الذي بأن يقول الدائن : " أتقض ي أم تربي " و 

 يأخذ فوق أصل الذين أضعافا مضاعفة.

يا أيها الذين امنوا ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة, واتقوا هللا لعلكم :» ان في قوله تعالى و هي من باب الربا الجلي املحرم بنص القر 

 (03)« تفلحون 
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 و يطلق على ربا الجاهلية ربا النويئة و النويئة هي األجل و هي الزقادة على رأس مال الدين مقابل الزقادة في األجل. محرمة بنص الونة

 صلى هللا عليه و للم في خطبة حجة الوداع بشأن ربا الجاهلية ﴿ و ربا الجاهلية موضوع أول ربا النبوقة أيضا حيث قال رلول هللا

 (00)وضع ربا العباس بن عبد املطلب, فإنه موضوع كله﴾ و املراد بالوضع الرد و اسإبطال. 

 (04)ألحد املتعاقدين في عقد املعاوضة بغير مقابل. أما ربا البيوع فهو ربا الفضل, والفضل بمعنى الزقادة, و شرعا هو الزقادة املشروطة  -

, ربا الفضل محرم بنفس الحديث الصحيح الذي رواه مولم , حيث قال رلول هللا صلى هللا عليه و للم : ﴿الذهب بالذهب و الفضة 

ا بيد, فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا بالفضة و البر بالبر, والشعير بالشعير و التمر بالتمر و امللح بامللح مثما بمثل لواءا بوواء, يد

 كيف شئتم إذا كان يدا بيد ﴾.

 وعن عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه أن رلول هللا صلى هللا عليه وللم قال : ﴿ الذهب بالورق إال هاء وهاء و البر بالبر إال هاء وهاء, و  -

 (.00)ء ﴾ التمر بالتمر ربا إال هاء وهاء, والشعير بالشعير ربا إال هاء وها

 (04)وعن أبي هرقرة رض ي هللا عنه أن رلول هللا صلى هللا عليه و للم قال : ﴿الدينار بالدينار و الدرهم بالدرهم ال فضل بينهما ﴾  -

 (05)و قال ابن عمر رض ي هللا عنه : ﴿الدينار بالدينار و الدرهم بالدرهم ال فضل بينهما هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم ﴾  -

 (02)و عن لعيد بن املويب قال : " ال ربا إال في الذهب أو في الفضة أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب ". -

و حديث الذهب بالذهب و الفضة بالفضة ... في الحقيقة يشمل نوعين من الربا, ربا الفضل وربا النواء, أما ربا الفضل فيحرم في لفظ 

ادلة الشيئين من نفس الصنف من أصناف املذكورة املتمثلة في الذهب و الفضة والقمح و الشعير و مثما بمثل, لواء بوواء . أي أن مب

التمر و امللح, البد من أن تكون بنفس املقدار و نفس الكيل, و ال عبرة بتفاوت الجودة. كان يتم السبدال قنطار من القمح الجيد 

 بقنطارقن  من أقل جودة, فهذا هو ربا الفضل .

ا النواء و الذي هو الزقادة في أجل السوليم مع شرط اختماط األصناف, لواء بتفاضل بينهما أو بدون تفاضل, كأن يتم مبادلة بقي رب

قنطار قمح بقنطاري شعير على أن يولم الشعير حاضرا و يؤجل توليم القمح إلى وقت الحق. و يظهر شرط السوليم الفوري في لفظ يد 

أم لم تختلف, السنادا ملا لبق ذكره حول الربا, فاملعاملة التي تتم على غير صورا لربا املذكورة, فإنها ال بيد, لواء اختلفت األصناف 

 تعد من باب الربا املحرم.

  مفهوم الفائدة :  -  

ة اسإدخار على حوب النظرقة التقليدية يشكل معدل الفائدة ثمن التخلي عن االلتهماك, فارتفاع معدل الفائدة يدفع األفراد إلى زقاد 

 حواب االلتهماك و العكس بالعكس. 

% مثما, فيعجز املدين عن لداد  7% أو  2مفهوم الفائدة  ال يختلف عن مفهوم الربا و هذا عين املصارقف الحالية . تكون الفائدة  

ادل رأس املال, و هذه هي الفائدة املركبة الدين فتضاعفت عليه الفائدة في العام الثاني و الثالث. و هكذا حتى تكاد الفائدة في النهاية تع

فيطرح الوؤال : هل الفائدة على القروض تعتبر صورة من صور الربا الحرام ؟ الظاهر من طبيعة الفائدة على القرض أنها ربا بنوعيه و 

 يتضح ذلك فيما يلي :

على صنف ربوي هي النقود قيالا بالذهب و الفضة  الفائدة على القرض نويئة و ربا فضل, فأما من حيث أنها ربا فضل فألنها تشترط -

 ) و يقال لهما القدين ( و من حيث أنها ربا نويئة فيظهر ذلك في األجل. إذ ال يعقل أن تتم مبادلة مبلغ القرض يدا بيد و إنما البد من

 أجل معين سإلتحقاق مبلغ القرض و الفائدة في املعاممات املصرفية تخضع ملعيار األجل. 

يظهر الربا الجلي في الفائدة املركبة, حيث تدفع أضعافا مضاعفة قبل حلول أجل السوديد عن طرقق رألملة مبلغ القرض و إعادة و  -

اطلين توظيفه  بفائدة جديدة أثناء فترة الدين. و يتضح الربا في الفوائد التأخيرية  التي تفرض على املدين املعور و أيضا على العمماء املم

لدين, البد من عقابهم و لكن بطرققة بعيدة عن شبهة الربا . وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى هللا عليه و للم قال : ﴿ في الدفع ا

للواجد  ظلم يحل عرضه و عقوبته ﴾ أي مماطلة الغني في دفع ما عليه من حقوق لغيره هي لون من الظلم الذي يبيح للحاكم حبوه و 

 تأديبه و معاقبته.

الربا جاء ليرفع الغبن على املحتاجين و يمنع ظهور طبقة من األغنياء الذين يصنعون ثرواتهم بفتح أوعية الربا, لتتجمع فيها  إن تحرقم -

أموال الناس الذين بذلوا في لبيلها جهدا ووقتا وماال . ذلك بأن الفوائد املتأتية عن طرقق الربا تجعل الناس يقعدون عن العمل 

 في التجارة وااللسثمار.تمنعهم من بذل الجهد 

فوائد القروض في النظام املصرفي تفعل باملجتمع و اسإقتصاد أكثر مما تفعله ربا الجاهلية باملحتاجين و ذلك بوبب شيوع ظاهرة  -

 اسإقتراض من املصارف لود احتياجات األفراد و املؤلوات والحكومات .
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بلغ األصلي للقرض في إطار عملية إنشاء النقود, يضع في حوزة االقتصاد كتلة الفائدة على القرض من موببات التضخم ألن تداول امل -

نقدية دون ما يقابلها من الولع و الخدمات و ذلك رغبة من املقرضين في تحصيل مبلغ الفائدة من رأس املال وال يهمهم إذا تم توظيفه 

مليون دينار,  25ي. فمثما شركة جديدة أنشأت برأس مال قدره لتحصيل القيمة املضافة من النشاط الحقيقي . تجارقا كان أو السثمار 

ممايين قدرها  5ممايين دينار و واجهت املبلغ املتبقي بقرض مصرفي قيمته  20التطاعت أن تجمع بوالطة االكتتاب في األلهم مقدار 

ا إلى الووق, و خمال هاتين الونتين ال يحصل %, فهي تحتاج إلى لنة بعد جمع املال بتركيبه في اسإنتاج و لنة ثانية سإنزال منتجاته0

دينارا عن كل لنة , لذا ليحمل على تكاليف  400.000.00الشركاء على ش يء, في حين تكون فوائد املصرف القرض مضمونة و تقدر ب 

ارتفاع املوتوى العام لأللعار اسإنتاج و بالتالي ارتفاع األلعار. و بما أن الجهاز املصرفي كله مطبوع بنظام الفائدة فإن هذا يعمل على 

 على املوتوى الكلي محدثا بذلك ما يعرف بالتضخم املالي .

و من جهة أخرى فان القروض املقدمة تمثل زقادة في كمية النقد املتاحة في االقتصاد, وهذه الزقادة ال يقابلها في اسإنتاج و منه يقع 

 يتولد عنه موجة تضخمية . اسإنحراف في النقود املتداولة و الولع املعروضة , و 

الفائدة على القروض عبارة عن تكلفة إضافية تدخل في حواب ألعار الولع و الخدمات املمولة عن طرقق القروض البنكية, و    -

 ارتفاع األلعار مع ثبات األجور يعني تدهور القدرة الشرائية . و منه كواد التجارة, ثم يحدث أن يتخذ أصحاب املشاريع إجراءات

 لتخفيض تكلفة اسإنتاج, و أهم التكاليف التي يمكن التخلص منها بوهولة هي أجور العمال, و هو ما يؤدي إلى ارتفاع معدالت البطالة . 

إعاقة التنمية و هذا يتمثل في تشجيع املمولين على القعود عن العمل و ترك التفكير و املبادرة في املشروعات اسإنتاجية ما دام هناك  -

لهل هو القرض بالفائدة. وفي حالة خوارة املوسثمر في مشروعه فان هذه الخوارة تكون مركبة يوتحيل معها عودة املوسثمرقن طرقق 

ملزاولة نشاطهم اسإنتاجي من جديد . وال يخفى ما في ذلك من آثار على الحياة االقتصادية و االجتماعية لكن الوؤال الذي يبقى مطروح 

 هذه الفوائد ؟.هل يمكن اسإلتغناء عن 

قد يكون من الوهل جدا أن الذين يهدف الهدم و أن تكون ضمائرهم راضية و نحن نسوبب في شقاء اآلخرقن, فهل هذا ذنب ينبغي أن 

 نتعايش معه, أم يمكن االلتغناء و التخلي عنه ؟ هنا يتدخل املشروع اسإلمامي كما قال الويد : " اوليفه جوكار دلتان ".

لفائدة على القرض أخذا و عطاء, يطرح اشكاال بالنوبة للتجار و املوسثمرقن  من أين يمكنهم الحصول على قرض بدون إن إلغاء لعر ا

فائدة , و هو ما يعرف اصطماحا بالقرض الحون, كما يطرح مشكلة للبنك,  هل عليه أن يغلق أبوابه باعتبار لعر الفائدة الحافز 

والهم في البنك, ليس من املعقول أيضا تعطيل نشاطات القطاعات اسإقتصادية التي تعتمد ألالا الرئيس ي سإقبال الجمهور على إيداع أم

 على مصدر تموقل موثوق به مثل البنك . 

من أجل ذلك كان البد وجود ولائل لود الفراغ الذي يحدثه إلغاء الفوائد البنكية, التي تشكل عنصر الربحية الرئيس ي للبنك الوضعي, 

 ف اسإلمامي فإن الربح ال يمكن تحقيقه إال وفقا للمعاممات الربحية التي تحقق املنفعة اسإقتصادية للمتعاملين بها .أما في املصر 

 ثالثا : طرق اإلصدار في اإلقتصاد اإلسالمي 

 إن ألاليب اسإصدار التي يقترح تطبيقها في ظل االقتصاد اسإلمامي يجب أن تراعى فيها الجوانب التالية: 

 حكم في إصدار املعروض النقدي: الت0-0

 أن اسإصدار يجب أن يكون ممائما أللس و قواعد األحكام الشرعية اسإلمامية.  - أ

ضرورة وضع خطة لنوقة لتحديد حجم املعروض النقدي المازم حوب االحتياجات الفعلية ضمن الخطة العامة للتنمية   - ب

 االقتصادية للدولة. 

ن الطلب على النقود و عرضها من خمال رفع نوبة الذهب كأحد مكونات غطاء اسإصدار, العمل على أحداث توازن و التقرار بي  - ج

 وعلى الحكومة أن تقلل من تموقل عجز املوازنة حتى ال يكون هناك فائض في اسإصدار النقدي.

 أن يتصف نظام اسإصدار باملرونة المازمة لتلبية االحتجايات الحقيقية لماقتصاد الوطني و تطوره. - د

  مناقشة غطاء اإلصدار النقدي في اإلقتصاد اإلسالمي:  0-4

 إن الغطاء الحالي لإلصدار النقدي في االقتصاد الوضع يتكون ألالا من أربعة عناصر هي :

صر من الذهب و األوراق املالية األجنبية, األوراق املالية الحكومية و األوراق املالية الخاصة و فيما يلي  اقتراح البديل اسإلمامي لكل عن

 عناصر  اسإصدار النقدي الحالي.

منذ القدم يعتبر الذهب من أهم عناصر الغطاء لإلصدار النقدي, إال أنها في وقتنا الحاضر لم يعد يمثل في الحقيقة إال  الذهب : - أ

لذهب فإنها تعمل على نوبة صغيرة تحددها الدولة  إذ يمكن تغيير هذا املقدار حوب حاجتها فإذا أرادت تووقة  مدفوعاتها الخارجية با
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إنقاص املقدار من الذهب و تزقد  من أذونات الخزانة, و بالرغم من تقلص دور الذهب إال أن هناك من يبادر بالدعوة إلى نظام الذهب  

 نسيجة األزمات اسإقتصادية الحادة التي تعيق تطبيق نظام اسإصدار الحر.

أو أذونات  تصدرها الحكومة, وأذونات الحكومة تعني أذونات الخزقنة التي  و هي عبارة عن صكوك باألوراق املالية الحكومية :  - ب

يكتسب فيها البنك املركزي و املعاد خصمها من املصارف التجارقة, أما الصكوك الحكومية فهي لندات على الحكومة و تمثل قروضا 

الشرعية كلها تعتبر أصما ال تتماءم مع الشريعة اسإلمامية, عليها, حيث يتم تداولها في لوق األوراق املالية, و وفقا لقواعد و األحكام 

لذلك يصرح أن ال يلجأ إلى اسإصدار النقدي  مقابل األوراق املالية الحكومية إال تلبية لحاجة إقتصادية حقيقية أو حالة ضرورة قصوى, 

دام عناصر موافقة ألحكام الشريعة كغطاء اسإصدار وال يلجأ إلى هذه الطرققة قبل السنفاذ كافة مصادر التموقل األخرى, و يقترح التخ

 النقدي املتمثلة في السبدال هذه األوراق املالية بأوراق مالية ال تتعارض مع الشرع, مثما شهادات اسإقراض املركزقة و شهادات الودائع

ا بدون عائد يوتخدم في تموقل االلسثمارات املركزقة و لندات املشاركة في األرباح . و يقترح أن تكون هذه األوراق في صنفين :  أحدهم

الكها التي ال تدر ربحا بطبيعتها كااللسثمارات  الخاصة ببناء املراكز االجتماعية, إقامة الجوور و الطرقات , و األخرى أوراق مالية تمنح مل

 الحق في املشاركة بنوبة محدودة في أرباح االلسثمار الذي شاركت في تموقله . 

من الضروري االبتعاد عن تغطية اسإصدار النقدي في االقتصاد اسإلمامي عن هذه األوراق, الية و النقود األجنبية : األوراق امل - ج

لك ألنها أصول ربوقة, و إذا كان هدف الدولة من التعمال املالية األجنبية في الغطاء هو تحقيق الربح )املشروع(, نقترح أوال أال  يحدث ذ

ئل تموقل اسإلسثمارات املحلية املتضمنة في خطة تنمية اسإقتصاد الوطني, وثانيا أن يكون النقد األجنبي يوتعمل إال بعد السيفاء كل ولا

ضمن عناصر الغطاء من املعاممات الدولية اسإرتكازقة أو يكون قابما للصرف بالذهب كما يجب أال تكون نوبة إلتخدام هذه الوليلة 

 لتبعية النقدية .في الغطاء تمثل حدا يثير إحتماالت ا

 : صعوبة عالقة املصرف املركزي باملصارف اإلسالمية 0-0

حتى توتطيع املصارف اسإلمامية مواصلة مويرتها بثبات و نجاح فمابد لها من دعم قوي يوندها و ينوق فيما بينها وبين مختلف 

و تدعمها خاصة وأن تجربة املصارف اسإلمامية هي املتعاملين معها, فهي ال توتطيع أن تعمل بمعزل عن للطة نقدية ومالية توجهها 

 فيها. حديثة النشأة قليلة الخبرة و التجربة, باسإضافة إلى طبيعتها املتميزة عن باقي املصارف التقليدية و الظروف الغير العادية التي تعمل

صرف املركزي عليها مثل بقية املصارف تعمل املصارف اسإلمامية في مختلف الدول اسإلمامية وفق قوانين و إجراءات يطبقها امل

 التقليدية, و هذه اسإجراءات كثيرا ما تتعارض و طبيعة عمل املصارف اسإلمامية مما يؤدي إلى الحد من نشاطاتها و تولعها.

على أنها مؤلوات فاملصارف املركزقة ما زالت ال تتفهم طبيعة هده املصارف و دورها في تحقيق التنمية االقتصادية  ومازال ينظر إليها 

 كبقية املصارف األخرى, خاصة إذا عرفنا أن املصارف اسإلمامية يمكنها اللجوء إلى املصرف املركزي باعتباره امللجأ و املقرض األخير, و 

أي من منه يمكننا فتح حواب جاري لديه و االشتراك في غرفة املقاصة و تعزقز خطابات الضمان و االعتماد املوسندة على أن ال يشوه 

 هده املعاممات شبهة الربا.

 : تحليل الظروف املؤدية إلى عدم التحكم في السياسة النقدية0-4

يعاني العالم في الوقت الحالي من عدة مشكمات ألالية مرتبطة يبعضها البعض إال أننا نوتطيع أن نميز مشكلة التضخم عن مشكلة 

اسإلمامية في التخفيف من التضخم ال بد من اسإشارة بأن النقود في اسإلمام هي عدم االلتقرار النقدي, وسإعطاء صورة لدور املصارف 

س الوليلة للتبادل و معيار للقيمة, يجب أن تكون قيمتها ثابتة ليتم التخدامها كمقياس لقيم األشياء املختلفة. ألن من أهم مزايا املقيا

مي يجب أن تكون قيمة العممات التي تصدرها الدولة مواوقة لقيمة الجيد هو ثابت قيمته من فترة و أخرى, وفقا لإلقتصاد اسإلما 

 اسإنتاج الحقيقي من الولع و الخدمات فحوب هدا املفهوم ال توتطيع الدولة زقادة كمية النقود في املجتمع, إذ لم يقابلها زقادة حقيقية

 (00)تعتبر من وجهة نظر اسإلمام أكل أموال الناس بالباطل  في اسإنتاج, كما أن أية زقادة في كمية النقود تفوق قيمة اسإنتاج اسإجمالي

ومن الواضح أن هذا التعامل بين كمية النقود و الناتج اسإجمالي يؤدي إلى توازن بين الطلب على الولع و الخدمات و عرضها في املجتمع, 

ذي شهده الكثير من دول العالم اليوم خاصة مما يبعد االقتصاد القومي عن شرور التضخم, و إن من األلباب الرئيوية للتضخم ال

الدول النامية, هو عدم ثبات قيمة النقود نسيجة لتولع الدولة في إصدار النقود بشكل يفوق كثيرا حجم اسإنتاج من الولع و الخدمات, 

لحقيقي, كقيام األفراد بتزييف و قد شبه بعض اسإقتصاديين اسإلماميين قيام الدولة بالتولع في إصدار النقود زقادة عن حجم اسإنتاج ا

 النقود, و هذا ينتج عنه أثر.

وفقا ملبادئ اسإلمام. ثم   خاصة أن الويالة النقدية تتمتع بأدوات وألاليب  متعددة تمكنها من تحقيق أهداف اقتصادية و اجتماعية

صرف املركزي ألداء ليالته من منظور إلمامي.  إلغاء الفائدة كأداة من أدوات الويالة  النقدية التقليدية  لن يشكل أي أمام امل إن
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باي حال  انه يوبب صعوبات للولطة النقدية بل لوف يعطي امكانية األخذ  وعليه فتعدد أدوات الويالة النقدية و تداخلها  ال يعني

الدولة في أي فترة زمنية و عند أي  باألدوات املمائمة لعماج االزمات االقتصادية التضخمية منها و االنكماشية التي قد يتعرض لها اقتصاد

 موتوى من النمو االقتصادي. 

و نقترح في األخير أن تكون األدوات النوعية و االدوات املواعدة و املوتحدثة هي ألاس أدوات الويالة النقدية املمكن اتباعها من 

تموقل. أما االدوات الكمية فيمكن أن تكون التثنائية منظور المامي للتأثير على حجم الكتلة النقدية املتداولة و حجم االلسثمار و ال

 هذا على عكس ما تسبعه الويالات النقدية في النظم االقتصادية الحالية. 

ـــاتمة:  الخـ

ختاما ملا ذكرنا لابقا أنه ملن الصعب جدا أن تخلو أية درالة للويالة االقتصادية, بما فيها الويالة النقدية و املالية من العوامل 

الجتماعية و الويالية املختلفة, مما جعل هده الدرالة صعبة و شاقة للغاية و خاصة و أن معطيات الويالة االقتصادية و أهدافها ا

و البيئة التي تنفد فيها له طبيعة ليالية و اجتماعية و إلتراتيجية ال يمكن تجاهلها, ومن أجل تبويط الدرالة و توضيح التصور يعزل 

ي عن بقية العوامل األخرى لتمكن من تشخيصه, و إذا كان النظام اسإقتصادي في حد ذاته موتمد من الواقع الجانب اسإقتصاد

االجتماعي لألمة و دواخلها, فهل نحن مؤهلون من الناحية النظرقة و التطبيقية معا بأن نقدم نظاما اقتصاديا بديما و مؤهما له القدرة 

الويالة النقدية الناتجة من النظام الربوي, في تصورنا أن القضية ذات جانبين, جانب يخصنا لحل كل هذه املشكمات بما فيها مشكلة 

نحن املولمين في العالم املعاصر  و موقفنا من اسإلمام كنظام شامل للحياة يهيمن على جميع شؤوننا االقتصادية و الويالية و 

الذي لم يفرض نظامه القتصادي علينا فقط, بل فرض حضارته و نظمه على االجتماعية و القانونية و الثقافية و جانب العالم الغربي 

 العالم اسإلمامي و على الدول النامية بصفة عامة.

يقول األلتاذ جاك أولتراي: و هو واحد من علماء اسإقتصاد الفرنس ي ," أن طرقق اسإنماء االقتصادي ليس محصورا في املذهبين 

ي, بل هناك مذهب إقتصادي ثالث راجح هو املذهب اسإقتصادي اسإلمامي ". و يضيف أيضا أن هذا املعروفين, الرألمالي و االشتراك

املذهب ليوود عالم املوتقبل ألنه أللوب كامل للحياة, كما أن اسإلمام يرلم طرققا متميزا للتقدم إذا أدرك هده الحقيقة عدد من 

ن اسإلمام له مذهبه  و نظامه االقتصادي, و يجب أن نبين هذا ألنفونا أوال العلماء الغربيين, فإنه ملن واجبنا كمولمين أن نؤمن بأ

وللعالم كله ثانيا. لكن ال يمكن للعالم أن يدرك ذلك ما لم نكن نحن القدوة في تطبيق هذا النظام, ورغم كل املعوقات التي تظهر بوادر 

و اسإقتصاد, و نعني بذلك حركة البنوك اسإلمامية و املؤلوة على لهذا التطبيق لشرع هللا في هذا املجال الحيوي املتمثل في املال 

التعامل الماربوي ,و إذا كانت حركة البنوك اسإلمامية تمثل لنا شقا من الحل التطبيقي و الجزئي, بل وهي تطبيق جزئي للنظام 

, و للخروج من هذه األزمات على موتوى االقتصادي اسإلمامي املتكامل. فهناك شق آخر نعتبره ألاس ي و ضروري لتدعيم هذه الحركة

العالم اسإلمامي و لإلفمات من الويطرة املطلقة للنظام الرألمالي الربوي, أال وهو تعاون هذه الدول اسإلمامية مع بعضها البعض و في 

 عدة صور و حاالت, فإن مصلحتها اسإقتصادية تحتم عليها هدا التطبيق.

 الهوامش:

 5لورة الحج اآلية  -2

 102-120البقرة اآلية لورة  -1

 17لورة الروم اآلية  -1

 262-260لورة النواء اآلية  -4

 210لورة ال عمران اآلية  -5

 00ص  2702االمام أبو جعفر بن جرقر الطبري  -6

 01ص  2722القاهرة دار النهضة  25طنطاوي محمد ليد معاممات البنوك و أحكامها الشرعية الطبعة  -2

 254ص  2700لحين من كمام ليد املرللين مطبوعات ميموني للشروق و التوزيع االمام حرقجي بن شرف النووي رقاض الصا -0

 455نفس املرجع ص  -7

   210لورة ال عمران اآلية  -20

 07طنطاوي محمد ليد مرجع لابق ص   -22

 نفس املرجع -21



152 

 

21- L’     M  ek Ben Ane , e   ou         1er Edition 2 volume hadit par Imen Sayed revu  par fawzi chaabah- Beyrouth 

Dar EL Aker 1993 p 377 

24-  L’     M  ek Ben Ane , opc   o 375   

25- L’     M  ek Ben Ane , …….. 

26- L’     M  ek Ben Ane ,opc   p 376 

ال لوتان عيدين احمد طبعة املصرف في ظل الرألمالية و االشتراكية و اسإلمامية, املؤتمر الثالث للمصرف اسإلمامي الوطني  -22

 2705أكتوبر 

 املراجـــع:

اسإلكندرقة -أحمد فرقد )مصطفى( ولهير محمد الويد حون, الويالات النقدية و البعد الدولي لليورو, مؤلوة شباب الجامعة -2

1000 . 

 حجير )محمد مبارك(, الويالات املالية و النقدية لخطط التنمية االقتصادية, دار القومية بدون تارقخ. -1

 . 2707التارقخي لألنظمة النقدية في األقطار العربية, مركز الدرالات الوحدة العربية  عبد املنعم )ليد على( التطور  -1

 .2772جمال محمد صالح, دور البنوك اسإلمامية في التنمية االقتصادية و االجتماعية منشورات البنك املركزي األردني  -4

 .2707ة األولى لماقتصاد اسإلمامي عبد الحفيظ صدوقي, الويالة النقدية و املالية من منظور إلمامي, الندو  -5

بلعزوز بن علي, درالة مقارنة للويالة النقدية واملصرفية بين الفكر االقتصادي املعاصر و الفكر االقتصادي اسإلمامي, مذكرة لنيل  -6

 .1001الجزائر -معهد العلوم االقتصادية-شهادة املاجوتار

كلية العلوم االقتصادية و -منظور إلمامي, مذكرة لنيل شهادة املاجوترعائشة شبيلة, درالة الويالة النقدية و املصرفية من  -2

 .1001الجزائر -علوم السويير

8- Pargi (stefhani), Les Banques Islamiques , argent et religion , Ransay1989 

9- Algabid (Hamid), Les Banques Islamiques, HristrainGravalda, Paris Economic a 1990. 

 

 

 

 

 

 

 



153 

 

 فعالية التنمية املستدامة واملسؤولية االجتماعية في مواجهة ظاهرة البطالة

 دراسة استقرائية في املنظور اإلسالمي
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 الجزائر -باتنة-كلية العلوم االقتصادية والتجارقة وعلوم السويير جامعة الحاج لخضر  العنوان

 00121274026465 00121661101111 00121551416410 00121222540010 الهاتف

 0012111060610 الفاكس

 امللخص:

 إلى ما ورد من آيات اوالتنمية املوتدامة واملوؤولية االجتماعية من منظور إلمامي،  عرض قضايا البطالةيهدف البحث إلى 
ً
لسنادا

ملراجع العلمية الحديثة املتعلقة بهذه القرآن الكرقم وفي الونة النبوقة من أحاديث شرقفة ذات صلة بهذه القضية، وما ورد في ا

في رلم ليالات تشغيل فعالة لتعظيم السشغيل املنتج والحد من البطالة بصورها وعرض بعضا من الوبل االلمامية القضية.

ب واحتياجات املختلفة بما في ذلك البطالة املقنعة والسشغيل الجزئي، ومتابعة تغير لوق العمل والتوافق بين مخرجات التعليم والتدرق

تبني ومن أهم النتائج املتوصل إليها في هذا البحث ضرورة صياغة إلتراتيجية إلمامية مشتركة ومتكاملة للتنمية املوتدامة و   التنمية.

لاس في ملواجهة أهم التحديات التي تواجه دول العالم اسإلمامي في مجال التنمية املوتدامة التي تتمثل باأل  برامج املوؤولية االجتماعية

 .البطالة

Abstract: 

The research aims to show the problems of unemployment and sustainable development and social responsibility in an 

Islamic perspective , it is based on the statement of verses of the Qur'an and the Sunnah related to this topic . a nd reported 

in the scientific literature on this issue . Islamic introduce some effective policies to maximize the use of the product and 

reduce unemployment in its different forms, including disguised unemployment and partial operation , and monitoring of 

the labor market and change the compatibility between the outputs of education, training and development needs . One of 

the main results obtained in this research is the need to formulate a strategy Islamic integrated sustainable development 

and adoption of corporate social responsibility programs to address the most important challenges facing the Islamic world 

in the field of sustainable development, mainly unemployment. 

 املقدمة:

تمع من املجتمعات اسإنوانية باختماف موتوقات عرفت أغلب املجتمعات اسإنوانية وعلى مر كل العصور ظاهرة البطالة إذ ال يكاد مج

تقدمها وأنظمتها االقتصادية واالجتماعية والويالية يخلو من هذه الظاهرة أو املشكلة بشكل أو آخر. وبات من املؤكد أن البطالة داء 

جهود الحد من انسشاره  خطير إذا أصاب اقتصاد أي بلد فانه حتما لوف يصيبه في مقتل فيما لو غض الطرف عنه وتباطأ وتعثرت

ومعالجته بشكل علمي مدروس. وليس من املنطقي والعدل أن تلقي تبعات وتكاليف املعالجة على قطاع ما بعينه دون بقية القطاعات 

األخرى، حيث انه كما هو معروف في علم االقتصاد أن جميع القطاعات املنتجة للولع والخدمات بشقيها العام والخاص ترتبط بمصير 

شترك تؤثر وتتأثر فيما بينها. وعليه فان طرق معالجة البطالة تتقالمها جميع القطاعات دون التثناء الن الجميع تقع عليه واجبات م

رفة والتزامات كما لهم من حقوق. وبالتالي فإن األمر يحتاج منا التأمل في نتائج هذه املشكلة وتحليل أثارها وفق منظور املنهج العلمي ملع

تحديد ألبابها وآثارها في املجتمع والعمل على تقليص حجم الضرر إلى اقل ما يمكن عن طرقق البحث املوتمر عن الطرق حجمها و 

 الناجحة واملمائمة اجتماعيا واقتصاديا وتربوقا من اجل تطوقق تلك املشاكل ومعالجتها في مهدها. 

ظاهرة البطالة نفوها وما يترتب عليها من آثار جويمة ذات مواس ببنية إن هذا االهتمام الكبير بقضية البطالة يأتي بما شك من أهمية 

املجتمع وبخاصة تلك املتعلقة باآلثار األمنية واالجتماعية واالقتصادية والصحية على أفراد املجتمع ومؤلواته، فضما عن االنعكالات 

 ف
ً
ي ذلك الدول النامية التي ليوت لها القدرات واسإمكانيات الولبية على التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلدان، وأكثرها تضررا

 الكافية ال على صعيد الوقاية وال على صعيد العماج.
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ولعل من أبرز الحلول املقترحة ملعالجة هذه الظاهرة ومواجهة آثارها فلوفة التنمية املوتدامة وثقافة املوؤولية االجتماعية والتي من 

ر البشري وتقيه من شر إصابته بداء البطالة باعتباره من أحد أهم أبعادها، وذلك عن طرقق املزقد من الطبيعي بمكان أن تهتم بالعنص

التطوقر والتأهيل وإعداد الويالات التخطيطية الرشيدة املعالجة للمشكلة وإقامة البدائل والحلول الضرورقة لتفادي تفاقمها في 

لتكامل النوعي والكمي مابين هذه الويالات بما يتوافق وحاجات املجتمع من نوعية املوتقبل القرقب والبعيد، وذلك من خمال تحقيق ا

 وكفاءة رأس املال البشري.

أنها لم تبنى على في ذلك غير أننا إذا التقرأنا جيدا تطبيقات هذه الحلول وبالرغم من الجهود املبذولة إال أنها لم تؤتي ثمارها والوبب 

 ألس لليمة.

في التعرض لهذا املوضوع، لكن  بالرغم من ذلك لم يأخذ حظه الوافر من من أي نظرقة وضعية ن اسإلمام كان لباقا وفي املقابل نجد أ

لتنباط كل األحكام الشرعية املتعلقة بها والواردة في ال  التأصيل والدرالة. ومن هنا جاءت هذه الورقة البحثية املتواضعة كمحاولة

التي تبرز الروابط بين مفهومين هما وجهان لعملة واحدة، التنمية املوتدامة دالئل اسإلمامية وكذلك اسإشارة للالنصوص الشرعية، 

املنظور اسإلمامي ومفاهيمه  منومحاولة االلتلهام  واملوؤولية االجتماعية للمؤلوات ومدى مواهمتهما في مواجهة ظاهرة البطالة.

بالعمل الصالح واملنتج الذي يشكل الدعامة األلالية للتنمية املوتدامة الداعية إلى تعزقز كرامة اسإنوان وتحقيق عمارة األرض 

 وترليخ قيم التكافل االجتماعي وخدمة األجيال الحالية واملوتقبلية.

 مشكلة البحث:

ي، للشركات من منظور إلمامي لم ينل حظه الكافي من التأصيل الشرعواملوؤولية االجتماعية  ما يزال موضوع التنمية املوتدامة

بالرغم من رلوخ مفاهيمه في تعاليم الشريعة اسإلمامية، يأتي هذا البحث كمواهمة لتمافي هذا النقص العلمي و لتبيان األصالة 

 اسإلمامية لهذا املفهوم، و ذلك من خمال محاولة اسإجابة عن السواؤالت التالية:

 ل واملجتمع؟ما هي األلباب املنشئة للبطالة وما هي آثارها على اقتصاديات الدو  -

 للشركات؟ واملوؤولية االجتماعية للتنمية املوتدامة ما هي رؤقة الفكر اسإلمامي -

 كيف تعالج التنمية املوتدامة واملوؤولية االجتماعية ملشكلة  البطالة لتضمن توفير فرص عمل لكل قادر عليه؟. -

 أهداف البحث:

 يهدف البحث إلى درالة:

لى ظهورها في اقتصاديات العالم لواءا املتقدم منها أو تلك االقتصاديات التي في طور النمو، مفهوم البطالة واأللباب املؤدية إ .2

فضما عن التعرف على التأثيرات املباشرة منها وغير املباشرة وما تلحقه تلك الظاهرة من أضرار اقتصادية واجتماعية تطال شرائح 

ن العناصر الرئيوية في بناء ليالة اقتصادية ناجحة، تضع نصب عينيها والعة من املوارد البشرقة التي تشكل العنصر األلاس ي م

 تحقيق أهداف التنمية االقتصادية املوتدامة وصوال إلى حالة من الرفاهية التي هي غاية كل ليالة اقتصادية تنموقة. 

ة اسإلمامية فيما يتعلق بهذين املفهومين املفهوم االلمامي للتنمية املوتدامة واملوؤولية االجتماعية للشركات، و ليؤكد على الرقاد .1

وخصائصهما، بل أكثر من ذلك لنظهر تميز الفكر اسإلمامي و اختمافه النوعي في نظرته للتنمية املوتدامة وللموؤولية االجتماعية 

 مقارنة باألفكار الوضعية.  

ي رلم ليالات تشغيل فعالة لتعظيم السشغيل فبعضا من ألاليب التنمية املوتدامة واملوؤولية االجتماعية من منظور المامي  .1

املنتج والحد من البطالة بصورها املختلفة بما في ذلك البطالة املقنعة والسشغيل الجزئي، ومتابعة تغير لوق العمل والتوافق بين 

نتاج من خمال تحقيق هذه الويالات تبدي اهتماما في تطوقر االقتصاد وولائل اسإ مخرجات التعليم والتدرقب واحتياجات التنمية. 

أفضل السثمار في املوارد البشرقة وإعدادها اسإعداد الصحيح من حيث التعليم والتدرقب وصقل املهارات وتوفير الرعاية الصحية 

وتحقيق العدل واملواواة في فرص العمل واملشاركة الفاعلة في اسإنتاج من اجل الوصول إلى هدف التنمية الجوهري في تحقيق مجتمع 

رفاهية املنشود في ظل ليالات توودها الديمقراطية الحقيقية والشفافية املطلقة في مراكز صنع واتخاذ القرارات واسإجراءات ناهيك ال

 عن تنشيط دور املوائلة واملحالبة الدائمتين.

 منهج البحث:

و واملفهوم اسإلمامي للتنمية املوتدامة  طالةالبيقوم البحث على املنهج العلمي االلتقرائي االلتنباطي، فقد عنينا فيه ببيان مفهوم 

واملوؤولية االجتماعية والذي تم التنباطه من خمال التقراء آيات القرآن الكرقم واألحاديث النبوقة الشرقفة املرتبطة بعناصر التنمية 
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 ا
ً
 علميا

ً
 إلى ما ورد في املعاجم اللغوقة. كما املوتدامة واملوؤولية االجتماعية. وقمنا بتأصيل املفاهيم الواردة في البحث تأصيما

ً
لسنادا

 قمنا بعزو اآليات القرآنية إلى مواضعها من الوور الكرقمة، وتخرقج األحاديث الواردة في البحث من غير الصحيحين. 

 خطة البحث:

 و التالي:قويم البحث إلى مقدمة وأربعة محاور وخاتمة على النحتم تاتواقا مع طبيعة املشكلة والهدف من درالتها 

 التعرف على مفاهيم وألباب وآثار البطالة وذلك كما وردت في األدبيات والوثائق التي عنيت بالبطالة. املحور األول:

 اسإلمام.في  تنمية املوتدامة: دالئل  الاملحور الثاني

 املوؤولية االجتماعية في السشريع اسإلمامي:دالئل  املحور الثالث:

 لى ليالات التنمية املوتدامة واملوؤولية االجتماعية االلمامية في معالجة ظاهرة البطالة .  التعرف عاملحور الرابع: 

 أوال:البطالة: مفهوم، أسباب وآثار: 

عرفت منظمة العمل الدولية العاطل عن العمــل بأنه "ذلك الفرد الذي يكون فوق لن معينة بما عمل و هو قادر .مفهوم البطالة: 0

ومن خمال هذا التعرقف يتضح أن  .112(2772فيه و يبحث عنه عند موتوى أجر لائد لكنه ال يجده ")رمزي زكي، على العمل و راغب

 :113ليس كل من ال يعمل يمكن اعتباره عاطل عن العمل فنجد إذن أن كما من:

من  وا األمل في العثور على عملفقدالعمال املحبطين الذين هم في حالة بطالة فعلية و يرغبون في العمل، و لكنهم لم يحصلوا عليه و  -

 كثرة ما بحثوا، لذا فقد تخلوا عن عملية البحث عن عمل. 

األفراد الذين يعملون مدة أقل من وقت العمل الكامل و هم يعملون بعض الوقت دون إرادتهم، في حين أنه  بإمكانهم العمل كامل  -

 الوقت.

ء البطالة تغيبوا بصفة مؤقتة لوبب من األلباب كاملرض العطل وغيرها من العمال الذين لهم وظائف ولكنهم أثناء عملية إحصا -

 األلباب.

 العمال الذين يعملون أعماال إضافية غير موتقرة ذات دخول منخفضة، و هم من يعملون لحواب أنفوهم. -

 األطفال، املرض ى، العجزة، كبار الون و الذين أحيلوا على التقاعد. -

 ، و الذين هم بصدد تنمية مهاراتهم.التماميذ والطلبةالعمل و ال يعملون مثل األشخاص القادرقن عل  -

 األشخاص املالكين للثروة و املال القادرقن عن العمل و لكنهم ال يبحثون عنه. -

                                 
 المراجع:

 .2114فريقيــا، العدد األول البشير عبد الكريم، تصنيفات البطالة و محاولة قياس الهيكلية و المحبطة منها، مجلة اقتصاديات شمال إ .1

 .2114، 2، العـدد 32البكر محمد عبد هللا ، أثر البطالة في البناء االجتماعي، مجلة العلوم االجتماعية، جامعة الكويت، المجلد  .2

عودية، مجلة المال البكر محمد عبد هللا ، اثر البطالة في البناء االجتماعي ) دراسة تحليلية للبطالة وأثارها في المملكة العربية الس .3

 م.2117 – 11 – 12واالقتصاد، 

المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة  التنمية في اإلسالم )مفاهيم، مناهج، تطبيقات(، العسل إبراهيم ، .4

 .1996األولى، 

م، 2115مايو  2العربية اإلخباري, صفحة األسواق،  الغريب مصطفى، البطالة اكبر تحدي تواجهه دول الخليج منذ عقود، موقع قناة .5

 وليد ناجي الحيالي، دراسة بحثية حول البـــطــالـــــة مقدمة الى األكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك.منقول من 

لسادس للديمقراطية المطوع خليل احمد، المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤتمر منتدى الدوحة ا .6

 م .2116 –ابريل  13 – 11والتنمية والتجارة الحرة، المنعقد في الدوحة من ) 

7. 112
النجار, احمد السيد, تقرير اقتصادي يحذر من البطالة المقنعة في العالم العربي, مجلة الجزيرة تصدر عن صحيفة الجزيرة, العدد  

 م.2114 –,اكتوبر 112

 .2113لجرمود، مقدمة في االقتصاد الكلي،دار المناهج للنشر و التوزيع، األردن، الطبعة األولى، بشير الدباغ و عبد الجبار ا .8

 .1997، الكويت،أكتوبر226مزي زكي، االقتصاد السياسي للبطالة، مجلة عالم المعرفة، العددر .9

 م.2117نسانية واالجتماعية، ماي، عبد الرسول و الخطيب، البطالة والتعليم ) دراسة (، الجامعة األهلية، مركز الدراسات اإل .12

 تحرير مفهوم المسؤولية االجتماعية للشركات، سلسلة تطوير المسؤولية االجتماعية للشركات مركز مراس لالستشارات اإلدارية، .11

 .28، ص : 2111/مجلس المسؤولية االجتماعية بالرياض، 

 فيليبس حول التضخم والبطالة. ويكبيديا الموسوعة الحرة، اقتصاديون أمريكيون: إسهامات ادموند .12

13. Rusnah Muhamad; Corporate Social Responsability : an Islamic perspective; research presented to : 

the international conference on global research in business and economics; Bangkok; Thailand; 2007 

 الهوامش:
 .99، ص : 7991، الكويت،أكتوبر222السياسي للبطالة، جملة عامل املعرفة، العددرمزي زكي، االقتصاد  112
 .72-71نفس املرجع السابق، ص ص :  113



156 

 

 األشخاص العاملين بأجور معينة و هم دائمي البحث عن أعمال أخرى أفضل. -

ء االقتصاد على أنها عدم القدرة على السيعاب أو التخدام الطاقات أو الخدمات وقنظر إلى مفهوم البطالة لدى البعض من علما

البشرقة املعروضة في لوق العمل الذي يعتمد على العرض والطلب والذي يتأثر بقرارات أصحاب العمل والعمال واألنظمة التي تفرضها 

فالبطالة بهذا  .رات هؤالء الذين هم في حاجة إلى خدمات األفرادالدول من أجل التقيد بها وفي لوق العمل تتماقى هذه القرارات مع قرا

املفهوم تعني عدم التخدام القوى البشرقة التي تعتمد في حياتها املعيشية اعتمادا كليا على األجر أي على تقييم الغير لها بالرغم من 

 حرقتها القانونية.

يكله وقتوقف حجمها على مدى فاعلية رجال األعمال والدول ممثلة في ولهذا تعتبر البطالة لمة من لمات نظام الووق ومرتبطة به

ليالاتها في القضاء على البطالة والتقليل من آثارها في الوقت املنالب. ولذلك فان معظم االقتصاديون في هذه األنظمة يقرون أن 

لوق العمل فهي تعتبر ثمنا للحرقة والتخلص من  البطالة هي الثمن الذي تدفعه هذه املجتمعات الهتمام النظم في اسإبقاء على حرقة

 .114الرق وااللتعباد واسإقطاع)وقكبيديا املولوعة الحرة،(

كما يمكن تعرقف البطالة باملفهوم االقتصادي أنها التوقف عن العمل أو عدم توافر العمل لشخص قادر عليه وراغب فيه، وقد تكون 

طالة دائمة أو بطالة جزئية ومولمية، وتتضاعف تأثيراتها الضارة إذا التمرت ملدة بطالة حقيقية أو بطالة مقنعة، كما قد تكون ب

 طوقلة، وخاصة في أوقات الكواد االقتصادي.

 ( يتم التخدام املعادلة التالية: Unemployment Rateوللحصول على معدل البطالة )

 033معدل البطالة = )عدد العاطلين عن العمل/ إجمالي القوة العاملة(

و هو معدل يصعب حوابه بدقة وذلك الختماف نوبة العاطلين حوب الولط )حضري أو قروي( و حوب الجنس و الون و نوع 

   .115(1005التعليم و املوتوى الدراس ي)الغرقب مصطفى، 

 .أنواع البطالة:4

الشخص الفاقد للعمل بل تجاوز لم تعد البطالة في تعرقفاتها ومفهومها االقتصادي يقتصر فقط على تعرقف العاطل عن العمل هو 

مفهوم البطالة إلى موتوقات أولع وأكثر شمولية بحيث تم تصنيف أنواع عديدة من البطالة وإدخالها ضمن تعرقفات البطالة ولكي 

 نتعرف على أشكال البطالة ارتأينا أن نلقي الضوء على البطالة بجميع أنواعها وهي تصنف كالتالي:

هي عبارة عن التوقف املؤقت عن العمل وذلك بوبب االنتقال من وظيفة ألخرى أو التوقف املؤقت للبحث عن و  البطالة االحتكاكية: -

وتحدث كذلك بوبب التنقمات املوتمرة للعاملين بين املناطق و املهن املختلفة الناتجة عن تغيرات في االقتصاد الوطني.  وظيفة أخرى،

لطبيعة التقنية الوائدة في وقت معين بوبب توارع وتيرة التقدم التقني.  يدي العاملةوتنجم أيضا عن عدم ممائمة بعض مهارات األ 

الفئات من األيدي العاملة في  من البطالة يكون قصير املدى على األرجح إذ ال يوتغرق لوى الوقت المازم سإدخال هذه ومثل هذا النوع

ؤهلهم لمانخراط مرة أخرى في النشاط االقتصادي)بشير الدباغ و عبد الجبار التي ت دورات تدرقب منهي لريعة سإكوابها املهارات المازمة

 .116(1001الجرمود، 

تعتمد هذه األخيرة على حجم التأثير الذي تتركه البطالة االحتكاكية، فعندما تتزايد وتوتديم األلباب املؤدية إلى  البطالة الهيكلية: -

تعرف البطالة الهيكلية بأنها "البطالة التي تنشأ بوبب االقتصادي.  صيب الهيكلالبطالة االحتكاكية تصبح هناك بطالة هيكلية ت

وهي . 117(1001بشير الدباغ و عبد الجبار الجرمود، االختماف والتباين القائم بين هيكل توزيع القوى العاملـــة وهيكل الطلب عليها )

ينشأ هذا النوع من البطالة نسيجة للتحوالت االقتصادية التي  أخرى،البطالة الناجمة عن تحول االقتصاد من طبيعة إنتاجية معينة إلى 

تحدث من حين آلخر في هيكل االقتصاد كاكسشاف موارد جديدة أو ولائل إنتاج أكثر كفاءة، ظهور للع جديدة تحل محل الولع 

                                 
 ويكبيديا املوسوعة احلرة، اقتصاديون أمريكيون: إسهامات ادموند فيليبس حول التضخم والبطالة. 114
وليد ناجي الحيالي، م، منقول من 2001مايو  2د، موقع قناة العربية اإلخباري, صفحة األسواق، الغريب مصطفى، البطالة اكرب حتدي تواجهه دول اخلليج منذ عقو  115

  دراسة بحثية حول البـــطــالـــــة مقدمة الى األكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك.
116
 .997، ص : 2009توزيع، األردن، الطبعة األوىل، بشري الدباغ و عبد اجلبار اجلرمود، مقدمة يف االقتصاد الكلي،دار املناهج للنشر و ال 
117
 .999نفس املرجع السابق، ص:  
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عن طرقق اكسواب املهارات اسإنتاجية  إال أن مثل هذا النوع من البطالة يمكن التغلب عليه 118(1004البشير عبد الكرقم، القديمة )

 املطلوبة والتدرقب على موتلزمات الطبيعة اسإنتاجية الجديدة لماقتصاد. 

وهي البطالة الناجمة عن تقلب الطلب الكلي في االقتصاد حيث يواجه االقتصاد فترات من انخفاض الطلب الكلي  البطالة الدورية: -

لوظائفها وبالتالي ارتفاع نوبة البطالة في االقتصاد. إال أن هذه النوبة تبدأ باالنخفاض عندما  مما يؤدي فقدان جزء من القوة العاملة

 .
ً
 يبدأ الطلب الكلي باالرتفاع مجددا

وهي البطالة الناجمة عن انخفاض الطلب الكلي في بعض القطاعات االقتصادية )وليس االقتصاد ككل(. فقد البطالة املوسمية:  -

 أو الزراعة أو الصيد( فترات من الكواد مما يؤدي إلى فقدان العاملين في تشهد بعض القطاع
ً
ات االقتصادية )كقطاع الوياحة مثما

 .
ً
 هذه القطاعات إلى وظائفهم مؤقتا

من ال يعني هذا النوع من البطالة وجود قوة عاملة عاطلة بل هي الحالة التي يمكن فيها االلتغناء عن حجم معين  البطالة املقنعة: -

 ما تتقاض ى هذه 
ً
العمالة دون التأثير على العملية اسإنتاجية حيث يوجد هناك نوع من تكدس القوة العاملة في قطاع معين وغالبا

 أعلى من حجم مواهمتها في العملية اسإنتاجية.
ً
 العمالة أجورا

ة في العملية اسإنتاجية واالنخراط في وظائف وهي البطالة الناجمة عن إحجام ورفض القوة العاملة عن املشارك البطالة السلوكية: -

 معينة بوبب النظرة االجتماعية لهذه الوظائف.

وهي البطالة التي  تواجه جزء من القوة العاملة املحلية في قطاع معين بوبب إنفراد أو إحمال العمالة غير املحلية  البطالة املستوردة: -

من البطالة في حال انخفاض الطلب على للعة معينة مقابل ارتفاع الطلب على للعة  في هذا القطاع. وقد يواجه االقتصاد هذا النوع

 موتوردة.

هذا النوع من اشد  ويعد  باألفراد العاطلين عن العمل الذين يبحثون عن العمل وباألجر الوائد وال يجدونه وتتعلق البطالة اإلجبارية: -

للبحث عن فرص عمل لها وهناك البطالة االختيارقة التي يكون فيها  خارج بلدانهمأنواع البطالة حيث تظهر اغلب الفئات إلى الهجرة 

 .العمل، حيث توجد فرص عمل وبأجور منالبة ولكن ال توجد لديهم الرغبة في العمل األفراد مجبرين بترك

 .أهم ألباب تفش ي البطالة:1

العمل يتوزعون على مختلف أنحاء األرض وهذا الرقم املهول بحد وصلت نتائج التقديرات اسإحصائية إلى أن ما يفوق املليار عاطل عن 

ذاته يمثل نذير خطر ومصدر قلق حقيقي ملوتقبل املجتمع العالمي الذي ينشده الرفاه االقتصادي واالجتماعي والوبل الكفيلة بتحقيق 

 . 119(1001القدر املكن من االلتقرار النوبي في املعيشة الحرة )وليد ناجي الحيالي، 

ولم تنحصر نتائج مشكلة البطالة على الجوانب االجتماعية واالقتصادية بل تعدى ذلك إلى وقوع دول بالكامل في ألر القوى الغنية 

 حيث أن لوق العمالة خضع هو اآلخر لماحتكار من قبل هذه القوى ألغراض 
ً
 أو مجموعات أو دوال

ً
لواء كانت هذه القوى أفرادا

أن هذه األخيرة هي لبب في انسشار هذه الظاهرة لسشابك العوامل واأللباب التي أّصلتها ي مجتمع دون غيره  ليالية، وال يعني بالضرورة

 .120(1004)النجار, احمد الويد، 

البطالة ال تخلق من العدم بل هناك ألباب لنشوئها في املجتمعات، غير أنه من الصعب حصر كافة ألباب تفاقم ظاهرة البطالة في 

الونوات األخيرة نظرا لتداخل هذه األلباب واألبعاد ذات الحوالية الكبيرة التي تكسوبيها على املوتوقات الويالية العالم خمال 

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية. لذا لنحاول التعراض بعض أهم األلباب املباشرة لتفاقم هذه الظاهرة وليس جميعها، فإن 

لبحث الذي مقصده األلاس هو إبراز دور وفعالية التنمية املوتدامة في مواجهة ظاهرة التقصاء ذلك يطول، وقخرج عن طبيعة ا

 البطالة، وأهم هذه األلباب:

تبدأ البطالة من النقطة التي ترتكز عليها نظرة الدولة إلى ليالات السشغيل العام،  . نظرة الدولة لسياسات التشغيل والتوظيف:2.0

ثر في البلدان التي تكون فيها الحكومات ملتزمة بويالات التعيين والسشغيل وبالذات عندما تعجز فنجد أن انسشار البطالة بشكل أك

الدولة عن إنشاء مشروعات جديدة اللسيعاب العاطلين، فتلجأ إلى حشو الجهاز الحكومي بالعاملين التي تفوق قدرة تلك القطاعات على 

طا على التكاليف وإهدارا في النفقات األمة نسيجة لتلك املمارلات الخاطئة السيعاب هذا العدد الضخم من العمالة، مما تشكل ضغ

                                 
118
 .712، ص: 2002البشري عبد الكرمي، تصنيفات البطالة و حماولة قياس اهليكلية و احملبطة منها، جملة اقتصاديات مشال إفريقيــا، العدد األول،  

 .20وليد ناجي احليايل، مرجع سابق، ص.  119

 م.2002 –,اكتوبر 702امحد السيد, تقرير اقتصادي حيذر من البطالة املقنعة يف العامل العريب, جملة اجلزيرة تصدر عن صحيفة اجلزيرة, العدد  النجار, 120
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ملثل هكذا ليالات. وقد نجد انسشار نوعا من أنواع البطالة الذي يطلق عليه بالبطالة املقنعة وهي تلك البطالة التي تسوم بالتوظيف 

ية بوبب رغبة الدولة في مجرد تشغيل هؤالء العاطلين، فيتم والسشغيل سإعداد كبيرة من القوى العاملة مع تدني موتوقاتهم اسإنتاج

األمر الذي يؤدي إلى تعطيل جزء هام بل من أهم عناصر اسإنتاج هو  .تعيينهم في وظائف غير حقيقية ودون حاجة إليهم في هذه الوظائف

يالات إلى خلق حالة من التحلل من عنصر العمل واسإنتاج على الصعيد االقتصادي، أما على الصعيد الوياس ي  فوتؤدي تلك الو

 وال تقوم
ً
 عاطلة واقعيا

ً
 وحالة من الولبية إذ إن هذه القوى العاملة تكون في الشكل كقوة عاملة ولكنها

ً
 ولياليا

ً
 املوؤولية اجتماعيا

مر الذي يؤدي إلى انسشار األ  -وهي أجور متدنية للغاية  -بأي عمل إيجابي  ومنتج ونسيجة األجور التي تمنح في ظل مثل تلك الويالة 

 .121(1002الرشوة والفواد )عبد الرلول و الخطيب،  

تعتبر ليالات التعليم من العوامل التي تواعد على نشوء ظاهرة البطالة في املجتمعات  .سياسات التعليم والتوجيه التربوي:4.0

غم الويالة التعليمية لبلد ما مع متطلبات النمو خصوصا فيما لو أخذنا بنظر االعتبار االختمال الذي ينتج نسيجة إلى عدم تنا

االقتصادي لذلك البلد. ففي البلدان املتقدمة هنالك نوعا من التكامل مابين مخرجات التعليم ومتطلبات احتياجات التنمية من القوى 

تعليم العالي أمرا ضرورقا األمر البشرقة وقسبع لذلك من إتباع ليالات تخطيط منهجية لقطاعات التعليم فيها.كما أن الحاجة إلى ال

الذي يعتبره املنظرون بأنه دعامة رئيوية من دعامات التقدم والرقي، وليس العبرة بعدد الخرقجين منهم بقدر نوعيتهم وموتوى كفاءتهم 

مل وطبيعته إلى املهارات في األداء موتفيدين من البرامج التعليمية املتطورة التي تم تلقيها على مقاعد الدرالة بما يسنالب وحاجة الع

 والكفاءات المازمة له.

إن الخلل في النظام التعليمي في البلدان النامية أدي إلى عدم تأهيل املتخرجين لدخول لوق العمل، وقصبح الكثير من حملة الشهادات 

العمل لواء من حيث طبيعة  والتي يفترض بأنها تشكل جواز مرور بالنوبة لهم للحصول على عمل، هي أقل بكثير مما يطلبه صاحب

عدم املواءمة بين مخرجات إن  .التخصصات املطلوبة أو طبيعة املواد التطبيقية واملهارات التي تؤهل حاملها لمانخراط املباشر في العمل

القائمة على كما أن ضعف التخطيط للمؤلوات  التعليم ومتطلبات لوق العمل تواهم إلى حٍد كبير في انسشار البطالة بين املتخرجين

العملية التربوقة والتعليمية يتحمل الجزء األكبر من ظاهرة انسشار البطالة بين املتعلمين. ونخلص من القول في هذا املجال أن لوء 

و عبد الرلول التخطيط والتوجيه التربوي والتعليمي يعدان البيئة املثالية النسشار ظاهرة البطالة وهي من مقومات نموها في املجتمع )

 .122(1002الخطيب،  

بالقدر املنالب وتراجع األداء االقتصادي، وتراجع قدرة القوانين  في العناية بالجانب االجتماعي التنمية االقتصادية: .فشل برامج0.0

فق العامة مؤلوات الدولة واملرا االلسثمار في توليد فرص العمل بالقدر الكافي وتراجع دور الدولة في إيجاد فرص عمل في املحفزة على

 من ميدان اسإنتاج.
ً
  وانسحابها تدرقجيا

تخضع بعض األعمال لتغيرات فصلية فتحدث أثرها فيها، وتتركها ضعيفة كالدة في أوقات معينة، ونشيطة  . التغيرات الفصلية:4.0

، فيؤدي ذلك إ
ً
 لى البطالة.رائجة في أوقات أخرى، وهذا بالتالي ينجم عنه كثرة العمال في وقت ال يجدون فيه عمما

ينجم عن هذا االضطراب تغيير يطرأ على حركة االلسثمار، فإذا حدث هذا وراجت الصناعات  .اضطراب التوازن االقتصادي:5.0

، ونماحظ أنه خمال فترة الرواج تبدو ظاهرة النشاط في الصناعات 
ً
اسإنتاجية ففي الغالب يؤثر على الصناعات االلتهماكية أيضا

لك بارتفاع أثمان الخامات واملواد المازمة لتلك الصناعات، كما أنه أثناء الكواد تهبط حركة األعمال وتنخفض اسإنتاجية جلية، وذ

 أثمان الخامات فيؤدي ذلك إلى االلتغناء عن عدد كبير من العمال فتتفش ى البطالة.

الي زاد الطلب على العمال، وإذا كانت حالة الووق إذا كانت حالة األلواق جيدة زاد الطلب على اسإنتاج، وبالت .الركود في األسواق:2.0

.
ً
 في ركود، فإن القائم بالعمل يقوم بسورقح بعض العمال في حالة إطالة فترة الركود، فيؤدي ذلك إلى البطالة والسوول أيضا

و مؤلوات القطاع  أدى تطبيق هذه البرامج إلى تورقح أعداد كبيرة من العمال في شركـات تبعات تنفيذ برامج الخصخصة: .0.0

العام. نتج عن خصخصة مشروعات القطاع العام موجة تورقح هائلة من العمالة املوظفة لديها، و خاصة العمالة ذات األجور املرتفعة 

أو خفض رواتب العمال الذين بقوا في وظائفهم. و قد أصبحت عمليات الخصخصة التي تجرى على نطاق والع أكبر مصدر لنمو 

ضاعف من حرج املوقف قيام الشركات األجنبية التي أصبحت تمتلك هذه املؤلوات بترحيل أرباحها للخارج مما يؤثر للبا البطالة، و ي

 موازقن املدفوعات و القدرة التراكمية.

                                 
 م.2001عبد الرسول و اخلطيب، البطالة والتعليم ) دراسة (، اجلامعة األهلية، مركز الدراسات اإلنسانية واالجتماعية، ماي،  121

 رجع السابق.نفس امل 122
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ية التي تعتبر املمارلات الولوكية في معظم املجتمعات النامية من األلباب الرئيو .املمارسات والسلوكيات االجتماعية السيئة:0.0

على الدور الولبي  123تواعد في تهيئة الظروف لتفش ي البطالة في مجتمعاتها. حيث تؤكد الدرالات التي قامت بها منظمة العمل العربية

% من 64الذي تلعبه الولوكيات االجتماعية في تحديد أشكال وصور لوق العمل لدى املجتمعات العربية، من خمال اسإشارة إلى أن 

لرهم تحبذ أن يعمل أبناءها في "وظيفة راقية" حتى لو كان دخلها محدود واألخطر من ذلك أنها تحبذ املشاركين في 
ُ
الدرالة أكدوا أن أ

 عن العمل وأال يعمل في عمل يدوي حتى لو كان الدخل فيه أعلى من مدخول الوظيفة الراقية.كما غلبت روح 
ً
أن يبقى ابنها عاطما

العمل الجاد والصبر واملثابرة، وإشاعة روح المامباالة واسإحجام والعزوف عن العمل. هذا النمط  من الولاطة واملحووبية على مفاهيم 

الولوكيات االجتماعية تحمل في طياتها أخطارا كبيرة ليس فقط على الشباب وال على لوق العمل بل تتعدى ليكسسح حياة امة بأكملها 

 تووده األنانية الفردية التي تقدم على املصالح الوطنية حيث تتجذر ظواهر الفواد. وهكذا تتهلهل العماقا
ً
ت في املجتمع وقصبح مجتمعا

العامة. وعندما يؤكد الشباب العربي في هذا املسح امليداني أن الشهادة الجامعية ال تؤهل إلى إيجاد فرص عمل جيدة وأن الوبيل 

 ى البطالة وانسشارها فحوب بل إلى توطن التخلف.الوحيد إلى ذلك هو الولاطة واملحووبية فهذا مؤشر قوقا ليس إل

 . أهم آثار البطالة:4

تنجم عن البطالة آثار عديدة منها اآلثار االقتصادية واالجتماعية بل وحتى الويالية وعلى الفرد وعلى املجتمع. ولكي نفهم مدى خطورة 

رئيوية ألي مجتمع لواء أكان متقدما أم ناميا. ولهذا الغرض فإننا البطالة ارتأينا إن نتدارس تأثيرات البطالة على األعمدة واملكونات ال

 لوف نسناول تلك اآلثار وفق الوياق التالي:

 انخفاض موتوى الدخل  .اآلثار االقتصادية:0.4
ً
من اآلثار االقتصادية الهدر الكبير في املوارد البشرقة اسإنتاجية غير املوتغلة ونجد أيضا

من انخفاض القوة الشرائية وانخفاض اسإنفاق االلتهماكي وانخفاض حجم االدخار وما قد ينتج عن ذلك  الشخص ي وما يترتب على ذلك

 من كواد وفائض في الناتج الكلي لماقتصاد. كما للبطالة تأثيرات اقتصادية عديدة نوجزها في اآلتي:

 تؤّدي البطالة إلى إهدار في قيمة العمل البشري وخوارة البلد للناتج القومي. 

 ) تؤّدي البطالة إلى زقادة العجز في املوازنة العاّمة بوبب مدفوعات الحكومة للعاطلين ) صندوق دعم البطالة. 

 تؤّدي البطالة إلى خفض في موتوقات األجور الحقيقّية. 

 ض نصيب الفرد من تؤدي البطالة إلى انخفاض في إجمالي التكوقن الرألمالي والناتج املحلي وهذا ما يؤدي بمرور الزمن إلى انخفا

 الناتج املحلي اسإجمالي.

 .إلى اسإضرابات واملظاهرات 
ً
اعات اسإنتاجية بوبب لجوء العّمال أحيانا

ّ
 تؤّدي البطالة إلى شّل الحياة في بعض القط

  دخل تؤدي البطالة إلى دفع العديد من الكفاءات العلمية وشرقحة والعة من املتعلمين إلى الهجرة الخارجية بحثا عن مصادر

جديدة لتحوين قدرتهم املعيشية ولتلبية طموحاتهم الشخصية التي يتعذر تحقيقها في مجتمعاتهم التي تعج بأعداد العاطلين عن العمل. 

 25حيث لاعدت البطالة على جعل الهجرة والوفر إلى الخارج حلما يراود أذهان الكثير من الشباب وتقول اسإحصائيات انه خمال الـ

ايد عدد من يعبرون الحدود لعيا وراء حياة أفضل بشكل موتمر ونحن في أوائل القرن الحادي والعشرقن هناك فرد لنة املاضية تز 

واحد من كل خموة وثماثين شخصا حول العالم يعيش كمهاجر وإننا إذا جمعنا كل املهاجرقن في مكان واحد فإنهم ليكونون دولة هي 

لوكان. كما يقدر الخبراء أن ما تجنيه الواليات املتحدة من جراء هجرة األدمغة إليها الخاموة على موتوى العالم من حيث تعداد ا

% أما كندا فان العائد الذي تجنيه يعادل ثماثة أضعاف ما  56بنصف ما تقدمه من قروض ومواعدات للدول النامية  وبرقطانيا 

 .124(1006تقدمه من مواعدات للعالم الثالث )املطوع خليل احمد، 

  املجتمع تحت ليطرة التبعية، فعند وجود الكواد االقتصادي والركود والبطالة في بلد ما يضطر إلى الرجوع إلى عدوه، وقوع

 
ً
ليود كفايته وحاجته، والعدو يتحكم فيه، فما يعطيه إال بشروط، فيفقد هذا البلد شخصيته وقراره ومرجعيته، فيصبح قراره نابعا

 طعام من الفأس، فما قرار من الرأس(.من غيره، وقد قيل: )ما لم يكن ال

                                 
إجراء مسح جاءت هذه املعطيات يف الدراسة امليدانية اليت بادرت وقامت بإعدادها د. سوزان القليين من جامعة عني مشس وطاقم مساعدين هلا من خالل  123

تمعات العربية "  اا يتعلق بالبطالة ميداين على جمموعة من الشباب العرب من العامل العريب حول" دور اإلعالم يف ترسيخ قيمة العمل وتوعية النشء يف اجمل
جتمعية وان الوظيفة تعبري عن املركز االجتما

ُ
ستشرية جملتمع يهتم باملظاهر واملراكز امل

ُ
 .عي واجلاه وأسواق العمل خاصة واهنم ضحايا البطالة امل

124
منتدى الدوحة السادس للدميقراطية والتنمية والتجارة احلرة، املنعقد يف الدوحة من املطوع خليل امحد، املشروعات الصغرية واملتوسطة يف دول جملس التعاون اخلليجي، مؤمتر 

 م (.2002 –ابريل  79 – 77) 
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تعتبر البطالة من األمراض االجتماعية التي يواجهها املجتمع ملا يترتب عليها من آثار اجتماعية ليئة، تتمثل في  . اآلثار االجتماعية:4.4

انقوام هذا املجتمع وتشوه أمراض وشرور اجتماعية ومشاكل عائلية قد تؤدي إلى تفكك املجتمع الذي تنشر فيه وتوتفحل وقؤدي إلى 

 القيم األخماقية واالجتماع.

حيث تمثل البطالة إن قدر لها االنسشار بشكل والع بين صفوف الفئات العمرقة القادرة على العطاء والتي تملك مخزونا من الطاقة 

قي إلى مصاف املجتمعات املتقدمة اسإنتاجية خطرا حقيقيا على صحة املجتمع األمر الذي يعيق أي مجتمع متخلف إلى أن ينموا وقرت

فنيا وعلميا واقتصاديا وكما أن لهذا الداء اثأرا نفوية مدمرة على صحة املجتمع وعافيته وبكل قطاعاته املتنوعة حيث تفيد 

هم جملة اسإحصاءات العلمية أن للبطالة آثارها الويئة على الصحة النفوية والجودية وأن نوبة كبيرة من العاطلين عن العمل تعتري

 من الخصائص النفوية التي نتوقف عند البعض منها:

 .يفتقد العاطلون عن العمل إلى تقدير الذات ويشعرون بالفشل 

 .يوسشري اسإحواس بانخفاض قيمتهم وأهميتهم االجتماعية وأنهم أقل من أقرانهم الذين يزاولون أعماال وأنشطة إنتاجية 

 وأن يقظتهم العقلية والجومية منخفضة. وقد وجد أن نوبة منهم يويطر عليها امللل 

 .أن البطالة تعيق عملية النمو النفس ي بالنوبة للشباب الذين ما زالوا في مرحلة النمو والنضوج العقلي 

  أن البطالة تولد عند الفرد شعورا بالنقص باسإضافة إلى أنه يورث األمراض االجتماعية الخطيرة كالرذيلة والورقة والنصب

 واالحتيال.

  عند العاطلين، فتتوتر أعصابهم، فتزداد لوء الحالة النفوية عندهم، فيؤثر ذلك 
ً
 ليئا

ً
االضطرابات األلرقة إذ تترك البطالة أثرا

على نفوية ألرهم وأوالدهم، فتزداد بذلك قوائم املنحرفين، كما أن الزوجات ال يولمن من أذى أزواجهن العاطلين، فيقع الخصام 

 هو بداية الطماق والفراق.والسشاجر بينهم الذي 

  كما وأن الفرد العاطل عن العمل يشعر بالفراغ وعدم تقدير املجتمع فتنشأ لديه العدوانية واسإحباط وكما أن البطالة تحرم

 املجتمع من االلتفادة من طاقة أبنائه.

 توبب البطالة معاناة اجتماعّية وعائلّية ونفوّية بوبب الحرمان وتدني موتوقات الدخل. 

 تدفع البطالة األفراد إلى تعاطي الخمور واملخّدرات وتصيبه باالكتئاب واالغتراب الداخلي. 

  تدفع البطالة األفراد إلى ممارلة العنف والجرقمة والتطّرف. 

  ألرته.لبطالة تؤّدي إلى انتقاد األمن االقتصادي حيث يفقد العامل دخله ورّبما الوحيد، مّما يعرّضه آلالم الفقر والحرمان هو و 

 على إيجاد فئة من املجتمع تشعر بالحرقة في 
ً
إن البطالة ال يقتصر تأثيرها على تعزقز الدافعية وااللتعداد لمانحراف وإنما تعمل أيضا

 ف
ً
 خطأ أو محظورا

ً
 لهذه القناعة واسإيمان فإن انتهاك األنظمة واملعايير الولوكية العامة أو تجاوزها ال يعد عمما

ً
ي االنحراف. ووفقا

 .125(1004نظرهم ألنهم ليووا ملزمين بقبولها أو االمتثال لها )محمد عبد هللا البكر، 

 في عملية التكيف النفس ي االجتماعي للفرد مع مجتمعه، األمر الذي يؤصل الشعور الدائم بالفشل 
ً
كما تحدث حالة البطالة خلما

عرضة لإلصابة بحالة االكتئاب التي تؤدي بالفرد إلى اللجوء لتعاطي واسإخفاق مما يدفع إلى العزلة وعدم االنتماء وبهذا يصبح الفرد 

 أن االكتئاب يعد من أهم العوامل النفوية الدافعة إلى اسإدمان 
ً
املخدرات وليلة للخروج أو الهروب من معاناة الواقع ومواجهته علما

 .126(1002ضغوط الخارجية )محمد عبد هللا البكر، وذلك ملا يمازم حالة االكتئاب النفس ي من توتر وإحواس بالعجز عن مواجهة ال

إن الوضع الوياس ي واألمني يلعب أيضا دورا كبيرا في تغيير معدالت البطالة بشكل عام حيث أن الدول التي يكون  . اآلثار السياسية:0.4

اب أحادية املنهج والتكوقن وقتمتع بقدر فيها النظام الوياس ي نظاما موتقرا وقتمتع بنوع من األمن والهدوء لتحكمه أمزجة فردية  أو أحز 

معقول من التعددية الحزبية التي تمارس دور الرقيب على مجمل الويالات املحلية والقرارات التي تخص امن ولمامة واقتصاد 

لة تشهد املجتمع ككل. في مثل هكذا نظام لياس ي تعددي قائم على ألاس الكفاءة والعدل والشفافية لنجد حتما أن معدالت البطا

انخفاضات وانحدارات ملحوظة بل على العكس قد نلحظ نشاطا ملحوظا في ارتفاع معدالت العمالة والتوظيف في القطاعات اسإنتاجية 

 املختلفة كقطاعات الصناعة والزراعة والوياحة والتعليم والصحة والبيئة وما إلى ذلك.

                                 
 .2002، 2، العـدد 92حممد عبد اهلل البكر، أثر البطالة يف البناء االجتماعي، جملة العلوم االجتماعية، جامعة الكويت، اجمللد 125

 م. 2001 – 70 – 72الة يف البناء االجتماعي ) دراسة حتليلية للبطالة وأثارها يف اململكة العربية السعودية، جملة املال واالقتصاد، حممد عبد اهلل البكر، اثر البط 126
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ئيويان في زقادة العنف االجتماعي بمختلف أشكاله وطرقه ومؤشران على نهج أكثرية علماء االجتماع يعتبرون البطالة والفقر لببان ر 

 الويالة السولطية التي تمارلها الدولة وقيادتها الويالية.

في ظل وضع كهذا وتفاقم أعداد البطالة وزقادة الضغوط النفوية على املواطن الكادح البويط فانه ال يتوقع أي مظهر من مظاهر 

بل على العكس تجد أن شبح البطالة قد ألقى بظماله على قطاعات والعة من املجتمع بحيث تنجم عن تلك  النزاهة والشفافية

 البطالة وااللتقرار األمني املظاهر التالية:

 .انسشار واتواع دائرة الفواد املالي واسإداري 

 .تفش ي املحووبية والتزلف والتملق للموؤلين وأصحاب القرارات 

 كانت فيما مض ى من أهم وابرز صفات ومكونات املجتمع بحكم الفتن والعوز والفاقة. تفكك أواصر اجتماعية 

 .انخفاض موتوى التعليم كما ونوعا 

 .تزايد ظاهرة عمالة األطفال وهجرة املقاعد الدرالية مبكرا كنسيجة طبيعية لتدني الحياة املعيشية وانسشار الفقر 

  انعدام األمن وااللتقرار الوياس ي.تدني موتوى الخدمات والوعي الصحي نسيجة إلى 

  تؤدي البطالة إلى خلق اختمال كبير في مفهوم املواطنة واالرتباط بالوطن حيث يوود الفهم الخاطئ إذا لم يكن الوطن قادرا على

 إعالتي أو حمايتي فلماذا انتمي إليه.

أنه من الضروري أن ننطلق إلى تبني الويالات االقتصادية  من هنا ومن واقع هذه املعاينة أللباب واآلثار املدمرة للبطالة، بات مؤكدا

الوليمة التي تمكن املجتمع من االلتمرار في طرققه نحو التطور والتقدم وتحقيق معدالت نمو اقتصادية تضفي على ليالة التنمية 

اد بجميع العناصر الضرورقة لتامين املزقد من فرص تحولها من ليالة تنموقة بحتة إلى تحقيق عامل االلتدامة الكفيل برفد االقتص

النمو االقتصادي وبالنوب املعقولة. مع ضرورة عدم ترك األمر كله للقطاع الخاص التخاذ عنصر املبادرة وحيدا دون ضوابط وقوانين 

عامل املنافوة من  تحد من طموحاته وتهذبها باتجاه الويالة التنموقة املنشودة وكما ال يمكن إطماق يد القطاع العام هكذا دون وجود

قبل القطاع الخاص والرقابة النوعية لكي يتمكن القطاع العام من مواصلة التطور واالندفاع نحو األمام تحت مظلة التطور وتحوين 

 الجودة اسإنتاجية.

ومن بين جملة  إن إتباع ليالات تنموقة لليمة موتديمة لتمكن االقتصاد من تدعيم فرص نموه وثباته حتى في حالة وقوع األزمات.

تلك الويالات الوليمة لنتطرق إلى بعضا منها بعجالة وقمكن أن تندرج أيضا تحت تعرقف الويالات الوقائية واملواجهة لتفش ي 

 والسشراء البطالة، وقبل ذلك يجدر بنا أوال التعرف مفهوم ومؤشرات التنمية املوتدامة. 

 التنمية املستدامة في اإلسالم:ثانيا: دالئل 

الرغم من حداثة مصطلح )التنمية املوتدامة( فإن مفهومه ليس بجديد على اسإلمام واملولمين. فقد حفل القرآن الكرقم والونة على 

النبوقة املطهرة بالعديد من النصوص التي تمثل الركائز األلالية للتنمية املوتدامة، وتضع الضوابط التي تحكم عماقة اسإنوان بالبيئة 

ارها صالحة للحياة إلى أن يأتي أمر هللا. ومن الجدير بالذكر أن مفهوم التنمية املوتدامة في اسإلمام أكثر شموال، من أجل ضمان التمر 

النظرة اسإلمامية بل إنه أكثر إلزاما من املفهوم املناظر الذي تم تبنيه في أجندة القرن الحادي والعشرقن املنبثقة عن قمة )رقو(. ف

بمعزل عن الضوابط الدينية واألخماقية، ألن هذه الضوابط هي التي تحول دون التنمية  توجب أال تتم هذه ةاملوتداملتنمية لالشاملة 

 عنىتاملوتدامة لتنمية لالنظرة اسإلمامية الشاملة أية تجاوزات تفقد التنمية املوتدامة مبررات التمرارها. وفي الوقت نفوه فإن 

 الحياة الدنياب املرتبطة ةنشطلى األع املوتدامة ما تقتصر التنميةالروحية والخلقية، فحي ، جنبا إلى جنب مع النوااملادية نواحيالب

، وقجعل صماحية األولى جور عبور إلى النعيم في التوافق بين الحياتين يضمن تحقيقبشكل  ،، وإنما تمتد إلى الحياة اآلخرةوحدها

 . ملوتمرة بما انقطاع وبما منغصاتالحياة األخروقة التي هي الحيوان، أي الحياة الحقيقية ا

ة، بما روحي وأ ةماديبشرقة حاليا وموتقبما، لواء أكانت هي توفير متطلبات الفي املنظور اسإلمامي  املوتدامةمهمة التنمية  وهكذا، فإن

لقية وا في ذلك حق اسإنوان في كل عصر ومصر في أن يكون له نصيب من التنمية
ُ
ذا ُبعد مهم تختلف فيه وه ة.واالجتماعي ةلثقافيالخ

في النظم واألفكار األخرى، ألنه يعتمد على مبدأ التوازن واالعتدال في  املوتدامةعن التنمية في املنظور اسإلمامي  املوتدامةالتنمية 

مامي ال تجعل والتنمية املوتدامة في املنظور اسإلتحقيق متطلبات الجنس البشري بشكل يتفق مع طبيعة الخلقة اسإلهية لهذا الكائن. 

اسإنوان ندا للطبيعة وال مسولطا عليها، بل تجعله أمينا عليها محونا لها، رفيقا بها وبعناصرها، يأخذ منها بقدر حاجته وحاجة من 

وايعولهم، بدون إلراف، وبما إفراط وال تفرقط وفي ذلك يقول لبحانه وتعالى) 
ُ

ْورِف
ُ

 ت
َ

وا َوال وا َواْشَربُ
ُ

ل
ُ

ُه  َوك ِح ِإنَّ  يُ
َ

ْورِِفيَن ال
ُ ْ
(]لورة بُّ امل

لقه، انطماقا من كون العمل في األرض نمطا من أنماط  [12األعراف: آية
َ
َعّد لونا من ألوان شكر املنِعم على ما أنعم به على خ

ُ
كما أنها ت
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اء) الشكر هلل، كما قال تعالى:
َ

ش ُه َما يَ
َ

وَن ل
ُ

ْعَمل َجَو ِمن  يَ
ْ

ال
َ

َماِثيَل َوِجَفاٍن ك َحارِقَب َوتَ ِليٌل مَّ
َ

ًرا َوق
ْ

وا آَل َداُووَد ُشك
ُ

اِلَياٍت اْعَمل ُدوٍر رَّ
ُ

ْن  اِب َوق ِمّ

وُر 
ُ

ك  . [21( ]لورة لبأ: آية  ِعَباِدَي الشَّ

والتنمية املوتدامة من هذا املنظور توجب على األغنياء مواعدة الفقراء، فاملال مال هللا، وهم موتخلفون فيه، قال تعالى: 

( ِذ
َّ

َيْوَتْعِفِف ال
ْ

 َول
ً

احا
َ

ِجُدوَن ِنك ى  يَن ال يَ ُه َحتَّ
َّ

ُم الل ْغِنَيهُ ْضِلهِ ِمْن  يُ
َ

اِتُبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم   ف
َ

ك
َ

ْم ف
ُ

ك َمانُ يْ
َ

ْت أ
َ

ك
َ

ا َمل ِكَتاَب ِممَّ
ْ

ْبَتُغوَن ال ِذيَن يَ
َّ

َوال

وُهْم   َوآتُ
ً

را يْ
َ

ْم ِمْن  خ
ُ

اك ِذي آتَ
َّ

ِه ال
َّ

ِذيَن ) ل:، وقا[11( ]لورة النور: آية  َماِل الل
َّ

ال
َ

ِفيَن ِفيِه ف
َ

ْخل ْم ُمْوتَ
ُ

ك
َ

ا َجَعل ِفُقوا ِممَّ نْ
َ

ِه َوَرُلوِلِه َوأ
َّ

ِمُنوا ِبالل

ِبيٌر 
َ

ْجٌر ك
َ

ُهْم أ
َ

َفُقوا ل نْ
َ

ْم َوأ
ُ

وألن األغنياء إن لم يفعلوا قد يضطرون الفقراء إلى الضغط على املوارد ، .[2]لورة الحديد: آية ( آَمُنوا ِمْنك

زافها من أجل الحصول على قوتهم وقوت أوالدهم. وما تقوم به الدول الفقيرة من قطع جائر لغاباتها، وإقامة للصناعات الطبيعية والسنـ

 امللوثة للبيئة على أراضيها ُيَعّد مثاال ملا يمكن أن يفعله الفقر من دمار بيئي.

مجال لألولى بدون الثانية. وهذا يعني أن العماقة بينهما من موارد، حيث ال   ومنه يبقى تحقيق أغراض التنمية رهين البيئة وما توفره

 وطيدة والتمرار توازنها يوتدعي العقمانية وبعد النظر في املمارلات والتصرفات والولوكات. 

 ثالثا: دالئل املسؤولية االجتماعية في التشريع اإلسالمي:

فه بأن يكون خليفة في هذه األرض، و قد عرف الدكتور عبد هللا خلق هللا لبحانه وتعالى اسإنوان في أحون صورة، خلقه للعبادة وكل

تمكين هللا للبشر عامة ولبعضهم خاصة في إحمالهم محل من قبلهم في ملكية األرض " بن إبراهيم بن عبد هللا الناصر االلتخماف بأنه

يف يدل على أن كل فرد موئول عما يقوم به، ذلك واملال"، فالخمافة تحدد مكانة املولم و دوره و تتحدد من خمالها موؤولياته، والتكل

، التخلفه فيه عمن لبقه بفضله وكرمه،   فيه من ِقبل مالكه الحقيقي عزَّ وجلَّ
ٌ

ف
َ
أن املولم ينظر إلى املال على أنه موتخل

نة يجب أداؤها وقجب وليوتخلف فيه من يأتي بعده، ومن ثمَّ فإن عليه القيام بحق هذا االلتخماف املنوط به، فااللتخماف هو أما

إدارة هذه األمانة بما يحقق املنفعة لألمة كلها )املجتمع(، ومن هذا املنطلق )االلتخماف( يتعين على رجال األعمال ممارلة املوؤولية 

 االجتماعية للشركات، ذلك أن الشركات تعتبر مؤلوات بشرقة و هي جزء من األمة اسإلمامية.

وتعاونوا على البر و  نية أن اسإلمام أعطى أولوقة للعمل الخيري واملوؤولية االجتماعية كما في قوله تعالى )وتبين الكثير من الدالئل القرآ

و في (، )222)البقرة :  آتى املال على حبه ذوي القربى واليتامى و املواكين وابن الوبيل((، وقوله عز وجل )1)لورة املائدة: التقوى(

)من يعمل مثقال ذرة ( وذلك كله ابتغاء مرضاة هللا وليس ألي غرض دنيوي كقوله تعالى 27لذارقات: ( )اأموالهم حق للوائل واملحروم

)فمن (، فضما عما يمكن أن يناله املتطوع في الحياة من بركة ولكينة نفوية ولعادة روحية ال تقدر بثمن 2-)لورة الزلزلةخيرا يره( 

أن عمل الخير وإشاعته وتثبيته من املقاصد الشرعية أو الضرورات األصيلة التي تم  (، كما204)لورة البقرة:  تطوع خيرا فهو خير له(

حصرها في خمس وهي:  املحافظة على الدين، وعلى النفس، والنول، والعقل، واملال وزاد بعضهم لادلة و هي املحافظة على العرض، 

لية اجتماعية، فعلى موتوى الجماعات والشركات والبنوك فحقوق املولم كلها موؤوليات اجتماعية، وإن كان الفرد مطالبا بموؤو 

 . 127تكون املوؤولية أعظم

" ال ضرر و ال ضرارإضافة إلى هذه الدالئل القرآنية نجد كذلك مثلها في الونة النبوقة الشرقفة، فنجده صلى هللا عليه و للم يقول"

دقة: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، و تعين كل لمامي من الناس عليه ص)رواه ابن ماجة و الدراقطني(،  ويشير "

الرجل في دابته، فتحمله عليها، أو ترفع له عليها متاعه صدقة، و الكلمة الطيبة صدقة، و كل خطوة تمشيها إلى الصماة صدقة، و تميط 

 " )متفق عليه(.األذى عن الطرقق صدقة

ذي على الناس راع و هو موئول عنهم، و الرجل راع على أهل بيته، و هو موئول عنهم، و كلكم راع و موئول عن رعيته، فاألمير الوقبين "

املرأة راعية على بيت بعلها وولده، و هي موئولة عنهم، و العبد راع على مال ليده، و هو موئول عنه، أال و كلكم راع و كلكم موئول 

 ")رواه البخاري(.عن رعيته

املولم أخو املولم، ال يظلمه وال مفهوم املوؤولية االجتماعية في قوله )ص( " تماعية اللذين يعكوانويشير إلى األخوة والعدالة االج

يولمه، من كان في حاجة أخيه كان هللا في حاجته، و من فرج عن مولم كربة فرج هللا عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، و من لتر 

 " )متفق عليه(.مولما لتره هللا يوم القيامة

مثل املؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجود الواحد إذا اشتكى مفهوم املوؤولية االجتماعية وقدعمها بقوله )ص( " ؤصلوق

   " )متفق عليه(.منه عضو تداعى له لائر الجود بالوهر والحمى

                                 
 تحرير مفهوم المسؤولية االجتماعية للشركات، سلسلة تطوير المسؤولية االجتماعية للشركات مركز مراس لالستشارات اإلدارية، 127

 .28، ص : 2111االجتماعية بالرياض،  /مجلس المسؤولية
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لمامي يمكن الوصول إلى مجتمع متقدم ومزدهر بالتطبيق الوليم وااللتزام الحرفي باملوؤولية االجتماعية التي نص عليها السشريع اسإ 

به خال من اآلفات لواء في األفراد أو املجتمع أو البيئة التي تحويهم، فمبدأ العدالة االجتماعية هو األلاس الذي يقوم عليه اسإلمام، و 

 بعضا.يرتدع املولمين عن القيام بالحرام، كما أن مفهوم األخوة يجعل املولمين موئولين أمام بعضهم 

ففي ظل العقيدة الوليمة والتوحيد الخالص هلل تنظم العماقات بين العبد بربه، وعماقة اسإنوان مع غيره من الناس، وعماقة اسإنوان 

املولم مع هللا لبحانه وتعالى يوودها الحب والطاعة، ورغبته األكيدة في نيل رضاه واجتناب غضبه  مع البيئة واملحيط، فعماقة

 نهاية املطاف، وتحقيق الفماح.  مولم أن يلتزم بالشريعة اسإلمامية من أجل التماس البركة في وعلى كل وسخطه

اسإلمامية، مثل الثقة والصدق والحزم والعدل واحترام  أما عماقة املولم مع غيره، فيجب أن تكون مؤلوة على القيم األخماقية

و واعيا اجتماعيا، وقوفر ملن هم تحت موؤوليته ما يحتاجونه بما إلراف، وقنبغي على كل مولم أن يكون  والسوامح، القانون، والعطف

األطراف املعنية املتعاملة معها، مثل املواهمين واملوظفين  فيما يتعلق بمنظمات األعمال فإنه ينبغي أن تحترم الحق الشرعي لجميع

 .128واملوردين، فضما عن البيئة

 :129لمام من خمال ثماثة جوانب هامةمما لبق تتحدد املوؤولية االجتماعية في اسإ 

إن تكرقم هللا لإلنوان وتفضيله على غيره من املخلوقات، وتسخيره له ما في الوماوات واألرض، هي   :مسؤولية الفرد تجاه نفسه -

لة الرقاضة، دعوة لهذا اسإنوان ألن يحافظ على بدنه وحياته وبقائه، باعتماد النظافة والطهارة في الجوم والثوب واملكان، وممار 

واألكل من الطيبات والوقاية من األمراض ومعالجتها، وأن يعمل على ضبط غرائزه و أن يصرف همته إلى اكسواب الصفات الحميدة، و 

أن يحون أخماقه في تعامماته مع الغير، ليكون في النهاية محما ألمانة التكليف و القيام بالعمل الصالح الذي يواعده على التعايش مع 

 ماعة و يوطد عماقات التمالك و التعاون.الج

الفرد املولم موئول عن املجتمع الذي يعيش فيه فهو جزء منه و الجزء ال ينفصل عن الكل،   مسؤولية املجتمع عن بعضه بعضا: -

على قرقبه املعور و و الغاية العليا هي لعادة الكل، و ربط القلوب بأواصر املحبة واألخوة، لقد اجمع الفقهاء على وجوب نفقة املولر 

 انه يجب على األغنياء أن يقوموا بكفاية فقرائهم إذا لم تكف الزكاة. 

بالرغم من الواجبات املالية التي فرضها هللا على املولمين للفقراء، فان الدولة موئولة عن   مسؤولية الدولة تجاه الفرد واملجتمع: -

 ة باسإنفاق عليه، وهذه املوؤولية تجعل الدولة موئولة عن جميع أفراد املجتمع. الفقراء واملحتاجين، وقحق لكل فقير أن يطالب الدول

آذنت عالج النظام اسإلمامي مشكلة البطالة وقطع دابرها بعدة إجراءات وولائل و  رابعا:اإلسالم يعالج مشكلة البطالة ويمنع ظهورها:

 محكم
ً
، لتدفع بذلك الخطر عن العقيدة والدين والولوك واألخماق، الونة النبوقة الشرقفة الحرب على البطالة وحاصرتها حصارا

ً
ا

ولتحفظ األلرة، وتصون املجتمع عن املهاوي واملنزلقات، وعن املفالد واملواوئ التي يمكن أن تخلفهما البطالة والسوول في حياة األمة 

 اسإلمامية.

 في العماج، ومن أجل تحقيق الخير لألمة، وتحقيق الحياة الطيبة بعيدة عن البطالة
ً
، اتخذت الونة النبوقة إجراءات في الوقاية، ولبما

 وذلك بالطرق اآلتية:

 :إن املولم في املجتمع اسإلمامي مطلوب منه أن يعمل، ومأمور أن يمش ي في  الطريق األول: الدعوة إلى العمل وترك التواكل

 يود به حاجته، وقحفظ به ماء وجهه، وقكون 
ً
عزقز النفس، عفيف الطبع، وال يجوز اسإعراض عن العمل،  مناكب األرض، ليكوب حماال

أوجدت الدافع الذاتي لدى اسإنوان للعمل وجعل الوعي على فإذا لم يكن عنده عمل لنفوه فعليه أن يعمل لغيره. ومنه فالشريعة 

 الرزق عبادة تكفر بها الذنوب. 

 :عن تدبير عمل لنفوه مع قدرته على العمل وذلك من الناس من يدع العمل والوع الطريق الثاني: تهيئة فرص العمل 
ً
ي عجزا

لقلة حيلته، وضعف معرفته بولائل العيش وطرائق الكوب، وربما كان أهون ش ئ عليه أن يقعد عن الوعي، وقضع عبء نفوه 

رصة للعمل ولو كانت وألرته على الحاكم املوئول، الذي عليه أن يدبر له معونة تكفيه وتغنيه، فقد بينت الونة أنه إن تيور له ف

 متدنية، إذا كانت تود فاقته، وتحفظ له ماء وجهه فهو خير له من السوول أو البطالة.
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 :وفي ذلك يقول الرلول )ص(  الطريق الثالث: تحريم الصدق على غنى أو قادر على العمل ال تحل الصدقة لغني، وال لذي مرة

، املتبطل، الكوول الذي ال يعمل، ويعيش على صدقات الناس وزكواتهم، وقأكلها . وذو املرة الووي: هو الوليم األعضاء، القوي سوى 

، ألنها مال الفقراء واملواكين، واملتبطل القادر على العمل، ال تحل له الصدقة.
ً
 حراما

  الوقف في اللغةالطريق الرابع: الوقف الخيري: و
ً
قطع التصرف في هو حبس مال يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه، ب الحبس، وشرعا

رقبته على مصرف مباح وهذا أول وقف في اسإلمام، وهو من خصائص هذا الدين، وكان له أثر كبير ملموس في كل العصور اسإلمامية، 

 حيث وجد املحرمون فيه ما يقيهم الجوع، والعرى، واألمراض، وحيث قلل من البطالة وجعل الحياة تنشط بالعمل.

 والحث على القرض الحسن: الطريق الخامس: تحريم الربا  
ً
الربا: وليلة محرمة، يكرهها اسإلمام كراهة واضحة، وققبحها تقبيحا

، وقنذر أصحابها بأشنع مصير، قال تعالى 
ً
يأيها الذين ءامنوا اتقوا هللا وذروا ما بقى من الربوا إن كنتم مؤمنين، فإن لم شديدا

ذلك أن الربا وليلة لتضخم رؤوس  رءوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون  تفعلوا فأذنوا بحرب من هللا ورسوله وإن تبتم فلكم

 ال يقوم على الجهد، وال ينشأ من العمل، مما يجعل طائفة من القاعدين، يعتمدون على هذه الوليلة وحدها في 
ً
 شديدا

ً
األموال تضخما

لكادحين، الذين يحتاجون للمال، فيأخذونه بالربا في تنمية أموالهم وتضخيمها، فيشيع بينهم الترهل والبطالة والترف على حواب ا

 لاعة العورة.

 :ألنه في بلد ال  الطريق السادس: الهجرة في طلب الرزق الحالل ،
ً
ال يجوز للمولم أن يتذرع بأنه متبطل أو متعطل ال يجد عمما

ربط الرزق بالوعي عليه قال الذي قدره هللا له و  يجد العمل فيه، فالونة النبوقة أمرته بالوفر في بماد هللا الوالعة، يبحث عن رزقه

لو توكلتم على هللا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا "  صلى هللا عليه وللم" وقال  فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقهتعالى" 

 ، وجعل هللا تعالى الرزق بيده حتى ال ييأس أحد في طلبه.خماصا وتعود بطانا "

 :كلكم راع وكلم  صلى هللا عليه وللم : يقول جعل من مسئولية الحاكم واملسئول أن يوفر فرص عمل لرعيته الطريق السابع "

 . 130وقال عمر بن الخطاب ألحد والته " إن هللا التعملنا على الناس لنوفر حرفتهم ونوتر عورتهم " مسئول عن رعيته "

من الناس حتى ال تمنع نمو مشاريع صغيرة وظهور كفاءات جديدة ومن أمثلة  أوجد اسإلمام نظاما ماليا يمنع تكدس الثروة في أيدي قلة

 تحرقم األعمال التي تدر دخما دون عمل مثل القمار . تحرقم االحتكار والربا، تشريع امليراث ليوزع الثروة، هذه السشريعات:

كاة والصدقات والوقف وغيرها، وأوجد موالم رواج كما ضمن اسإلمام تموقما ذاتيا للفقراء سإيجاد فرص عمل لهم من خمال تشريع الز 

 للسووقق والسووق مثل مولم األعياد والحج وغيرها.

 النتائج والتوصيات:

تعد مشكلة البطالة هي من اخطر املشكمات التي تواجه اقتصاديات العالم عموما واقتصاديات البلدان النامية خصوصا نظرا ملا لها من 

وتوقات االقتصادية واالجتماعية واألمنية  فعلى املوتوى االقتصادي تفقد األمة عنصرا هاما من عناصر آثار للبية خطيرة على امل

التنمية أال وهو عنصر املوارد البشرقة وذلك لواء من خمال تعطيل قدراتهم نسيجة البطالة أو من خمال هجرتهم إلى الخارج أما على 

 لخصبة لنمو املشكمات االجتماعية وجرائم العنف والورقة والقتل واالغتصاب واالنتحار . املوتوى االجتماعي فان البطالة توفر األرض ا

وبما أن التنمية املوتدامة هي االلتعمال املثالي الفعال لجميع املصادر البيئية، الحياة االجتماعية واالقتصاد للموتقبل البعيد مع 

فإنها بالتالي تتطلب تغييرا جوهرقا في راد املجتمع في الحاضر واملوتقبل. التركيز على حياة أفضل ذات قيمة عالية لكل فرد من أف

الويالات واملمارلات الحالية، لكن هذا التغيير لن يتأتى بوهولة، ولن يتأتى أبدا بدون قيادة قوقة وجهود متصلة ونضاال موتمرا من 

 طرف القوى العاملة والشعوب املقهورة في بلدان كثيرة.

 التوصيات التي من شانها أن تجعل من عملية مكافحة البطالة أمرا ممكنا: وفيما يلي أهم

البحث عن حلول غير تقليدية  ذات أثر ملموس من جهة وموتدامة من جهة أخرى، مع دعم اسإنتاجية االجتماعية للفئات األقل  .2

 والبطالة. حظا كوليلة أنجع وأدوم سإخراجهم من بوتقة الفقر

 مع الجهات املعنية بااللسثمار بالتعاون  والكبرى  والتي توفر فرص عمل التنمية املتولطة االنفتاح على املشاريع .1
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دعمه ليأخذ دوره في املشاركة في تقليل نوب ليواهم في تخطيط وتنفيذ املشاريع والبرامج، و  التفاعل اسإيجابي مع القطاع الخاص .1

 البطالة عن طرقق مواهمته في خلق فرص عمل تسنالب وقدراته.

توجيه مخصصات أكثر لدعم وتطوقر املشاريع الصغيرة املجدية اقتصاديا، مع ضرورة توفير البيئة القانونية واسإدارقة لسوهيل قيام  .4

   -إن قام  -هذه املشروعات ورعايتها، حيث تسوم هذه املشروعات بالضعف وارتفاع احتمال الفشل. وقمثل ذلك التوجه 
ً
 جذرقا

ً
تحوال

الحالية التي توفر الحوافز كل الحوافز لرأس املال الكبير بينما تترك املوسثمر الصغير قليل الحيلة بالتعرقف يقع تحت في بيئة االلسثمار 

  ثقل أقس ى العوائق التموقلية واسإدارقة والسووققية.

حقق كفاءة إنتاجية يقوم عماج مختلف أنواع البطالة على إيجاد فرص عمل كافية يوظف فيها العاملون قدراتهم ألقص ى حد بما ي .5

 يكفل إشباع الحاجات األلالية للناس في املجتمع وارتقاء موتوى الرفاه البشر 
ً
 ومتناميا

ً
 مرتفعا

ً
ى عالية ومتزايدة من ناحية وقوفر كوبا

 مع الزمن من ناحية أخرى. 

وتمرقن وفى الرعاية الصحية مع إيماء يتعين االرتقاء بنوعية رأس املال البشرى من خمال االلسثمار املكثف في التعليم والتدرقب امل .6

عناية خاصة للموتضعفين الفقراء والنواء حتى يتأهل األفراد في لوق العمل لفرص العمل األفضل. وهذه مهمة تارقخية ليس لها إال 

 الدولة وعلى حد وفائها بهذه املهمة ليتحدد مدى خدمتها لغاية التقدم.

 لتركيزه على األنشطة وحيث ال ُيتوقع أن يتمكن رأس املال ال .0
ً
كبير من خلق فرص العمل الكافية ملواجهة تحدى البطالة نظرا

االقتصادية كثيفة رأس املال وخفيفة العمالة فيتعين توفير البنية املؤلوية املواتية لقيام املشروعات الصغيرة بدور مهم في خلق فرص 

 العمل. 
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 ة االقتصادية واملالية املعاصرةاألزم معالجةاإلسالمية في  املالية دور الهندسة

 عمر ياسين محمود خضيرات الدكتور  

 كلية اربد الجامعية -جامعة البلقاء التطبيقية-األردن 

  ملخص

 و الويالة رجال بدأ دون التثناء، الدول  جميع اقتصاديات على للبية انعكالات من رافقها وما العاملية، املالية لمازمة الكبير التفاقم بعد

 يوتوجب مما خاصة، الرألمالي النظام وليدة باعتبارها اآلثار، هذه بتخطي الكفيلة البدائل عن البحث في مليا التفكير االقتصاد علماء

 القروض عالية جماح كبح شأنها من منتجات و آليات من لديه يتوفر بما كبديل، متوجا نفوه اسإلمامي النظام يجد و .جديدة آليات طرح

لقد جاءت هذه  وهمية الفوائد.  العقارقة االلسثمارات صناديق ومواجهة غيره، دون  للربا  املولدة التورقق لعمليات يالتصد و املخاطر،

بشكل  الدرالة لبيان دور الهندلة املالية اسإلمامية لتوفير كل من اسإجراءات االحترازقة ملنع وتجنب وقوع األزمات املالية واالقتصادية

املالية بشكل عام  الهندلة بمفهوم  التعرقف البحثية الورقة هذه وتحاول  .لعاملية الراهنة على وجه الخصوصعام واألزمة املالية ا

 صناعة منتجات ألهم عرضا تسناول الورقة كما .التقليدية نظيرتها عن وتميزها وخصائصها ، مفهوم الهندلة املالية اسإلمامية ،وتحديد

األزمة  عماج على اسإلمامية املالية املنتجات قدرة إبراز إلى البحثية الورقة هذه وقد لعت  .سإلماميةا باملؤلوات املالية املالية الهندلة

 على اسإلمامية الومحاء، الشريعة وهج من املوتنبطة اسإلمامية االقتصادية الويالات قوة و املنتجات هذه متانة بحكم الراهنة، املالية

 تتمتع التي البلدان بعض لدى العاملية الراهنة املالية األزمة عز في للعيان تجلى ما هذا ولعل .عموما املالية و االقتصادية لمازمات التصدي

توصلت الدرالة إلى  .لها املتوجه اسإلمامية املالية أدوات الهندلة و اسإلمامية املصارف انسشار خمال من واملصرفية املالية أنظمتها بأللمة

ملالية اسإلمامية تتمثل بااللتزام بالضوابط الشرعية اسإلمامية . وبينت الدرالة كيف يمكن أن هناك ضوابط خاصة للهندلة ا

للهندلة املالية اسإلمامية توفير تدابير واقعية لتجنب الوقوع في األزمات املالية واالقتصادية من خمال األلواق واألدوات املالية 

 ام أمان ألزمات املوتقبل املالية.اسإلمامية، وأن تكون الهندلة املالية اسإلمامية صم

 مقدمة

 والوندات األلهم وألعار وألعار العممات الفائدة وألعار الولع ألعار فيها بما األلعار املتوقعة في وغير التقلبات الكبيرة لقد شكلت

 إدارة من مالية تمكنها دواتأ وابتكار تطوقر في املؤلوات نشطت لذلك .لإلفماس وجودها وعرضتها هددت إذ األعمال مؤلوات على خطر

 توعى .املالية بالهندلة يعرف ما هو التموقلية والعمليات لألدوات االبتكار والتطوقر أي النشاط وهذا.التحوط منها أو املخاطر هذه

 املالية اسإدارات االلسثمار، صناديق التأمين، البنوك،شركات(املالية واملؤلوات عامة بصفة األعمال منشآت قيام إلى الهندلة املالية

 من وتوتفيد تتفاعل مرنة والتراتيجيات مالية وآليات جديدة مالية وأدوات منتجات وابتكار قوقة مالية برلم ليالات خاص بشكل)

 .واملحلية العاملية واسإقليمية املال ألواق في املوتمرة التغيرات

كيلة متنوعة ومتوالفة من األدوات واملنتجات املالية اسإلمامية ذات إن تزايد املؤلوات املالية اسإلمامية يجعلها دوما بحاجة إلى تش

بر جودة عالية تمتاز باملصداقية والشرعية  ومتوافقة مع أحكام الشريعة اسإلمامية وتعتبر بديما شرعيا للمنتجات املالية التقليدية. وتعت

عب دورا بارزا في توفير التموقل ، وإدارة الويولة من خمال الهندلة املالية ذات أهمية كبيرة في اقتصاديات دول العالم ، حيث تل

ل األدوات املالية التي تعمل على نقل األموال من األطراف التي يتوفر لديها فائض من األموال إلى األطراف التي تعاني من عجز في األموا

، فان الحاجة مالة في الواقع العملي لوجود ألواق  .ولم للهندلة املالية من دور هام في توفير التموقل المازم لمالسثمار وتنشيطه

 وأدوات مالية مضبوطة بالشريعة اسإلمامية ، وذات كفاءة عالية وقادرة على مواجهة األزمات وتفعيل النشاط االقتصادي.

 أهمية الدراسة.

مختلفة تفور هذه األزمات من وجهات نظر تناول االقتصاديون األزمات االقتصادية واملالية بالبحث والدرالة، وظهرت درالات وتقارقر 

متعددة، موجهين األنظار إلى طبيعة تلك األزمات وحقيقتها واأللباب التي كانت وراء ظهورها، غير أن األزمة املالية املعاصرة فاقت 

الة على وجه الخصوص، وتقدم األزمات الوابقة في تأثيرها على االقتصاد العالمي وافترقت في ألبابها، مما يجعلها جديرة بالبحث والدر 

التصور اسإلمامي في معالجتها في لياق االقتصاد اسإلمامي كبديل مفترض عن اقتصاد الووق.وتوتمد هذه الدرالة أهميتها أيضا من 

اسإلمامية  خمال تناول مفهوم الهندلة املالية اسإلمامية ، وأهمية تصميم أدوات مالية مشروعة يمكن أن يتم تداولها باأللواق املالية

 والعاملية بحيث تكون هذه األدوات صمام أمان ألزمات املوتقبل املالية وتفعيل النشاط االقتصادي .

 ناقشت هذه الدرالة الفرضية اآلتية: فرضية الدراسة:

النظام املالي واالقتصادي  لألزمة املالية املعاصرة ألباُب فارقة عن ألباب األزمات الوابقة، وإن العالم كان منها بمأمن لو التزم بأحكام
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 اسإلمامي وأن أدوات االقتصاد االلمامي وهندلته املالية يمكن أن توفر تدابير راسخة وواقعية لعدم الوقوع في األزمات املالية ان أحون

 التخدامها .

ض لها العالم، والتي تفتك به : إن الناظر في عصرنا اليوم يماحظ األزمات االقتصادية املتكررة التي يتعر مشكلة الدراسة وأسئلتها

وبمقدراته، والعالم العربي واسإلمامي هو جزء من هذا العالم الذي يتأثر بكل أحداثه وأزماته.وقمكن أن تظهر مشكلة الدرالة في قصور 

واضح  التحليل االقتصادي القائم على معطيات االقتصاد الوضعي عن تقديم تفوير وتشخيص صائب أللباب األزمة، وتقديم تصور 

 عن التحصن من وقوعها، وقمكن تحقيق ذلك من خمال:
ً
 وصحيح لها، ومن ثم عن رلم الويالات الناجعة في معالجتها، فضما

 . رصد اآلثار والنتائج الواقعة واملتوقعة لهذه األزمة.2

 مية. بيان مدى وضوح املفهوم العلمي  املعاصر للهندلة املالية التقليدية والهندلة املالية اسإلما 1

. طرح الحل اسإلمامي البديل لضبط الحياة االقتصادية من خمال بيان مقدرة الهندلة املالية اسإلمامية في مواجهة األزمة املالية  1

 الحالية واألزمات املوتقبلية.

 :أهداف الدراسة

 التنوقه بخطورة األزمات املالية العاملية وأثرها املباشر على اقتصاديات دول  العالم. -2

 ير الدارلين والباحثين بعيوب النظام الرألمالي في إدارة االقتصاد العالمي باعتبار هذه األزمات نسيجة حتمية لهذا النظام.تبص -1

إظهار قدرة  النظام االقتصادي واملالي اسإلمامي ومن خمال أدواته االقتصادية وهندلته املالية  على مواجهة التحديات االقتصادية  -1

خمال ابتكار األدوات املالية الجديدة واألنظمة والعمليات املالية الجديدة ، وابتكار حلول خماقة مبدعة للمشاكل العاملية ، وذلك من 

 املالية التي تواجه الشركات واملصارف واملؤلوات املالية املختلفة .

عاصرة، وبيان التقدير االقتصادي واسإلمامي تجتهد هذه الدرالة في تقديم رؤقة لأللباب البنيوقة التي  شكلت األزمة املالية املاملنهج: 

 أللباب حدوثها، ثم رصد التدابير الشرعية الوقائية والعماجية التي وضعها اسإلمام الجتناب مثل هذه األزمات، أو التخفيف من آثارها إن

إلى التركيز على الهندلة املالية  وقعت وذلك من خمال التخدام أدوات االقتصاد اسإلمامي وهندلته املالية. وبما أن الدرالة لسوعى

ه اسإلمامية  ، فإنها لتسبع املنهج االلتقرائي، ثم املنهج االلتنباطي، حيث لتسناول ألباب األزمة وتحليلها، ، واقتراح ما يمكن اقتراح

 بما
ً
يتوافق مع األحكام والويالات  من الحلول للتعامل مع هذه األزمات وذلك بااللتعانة في أدوات االقتصاد اسإلمامي وهندلته املالية

الشرعية، وتسبع اسإجراءات والتدابير والضوابط الشرعية التي يمكن أن تمثل الجانب الوقائي والعماجي ملثل هذه األزمات، وتحافظ على 

 االلتقرار االقتصادي.

 هذا وسوف يتم تناول هذا املوضوع من خالل املباحث واملطالب التالية:

 .4330مة املالية العاملية املعاصرة املبحث األول :األز 

 املطلب األول: مظاهر األزمة املالية: 

لقد ظهرت األزمة بصورتها الحالية عندما انفجرت فقاعة لوق العقارات، فيما  أطلق عليه أزمة الرهون العقارقة، حيث تعد العقارات 

 في أمرقكا  أكبر مصدر لإلقراض واالقتراض. 

( التي نتجت عن تووقق العقارات ملحدودي الدخل في الواليات subprimeالرهون العقارقة األقل جودة )وبدأت األزمة فيما عرف ب

املتحدة بطرققة ملتفة، وشروط تبدو لهلة للوهلة األولى، غير أنها في مضمونها غير ذلك،  فقد  كانت العقود في صياغتها بمثابة فخ 

يتخذه كموكن له يعيش فيه، وإذا كان هناك من مواردهم  عقار امتماك إلى فرد كل ملحدودي الدخل، وإذا كان من  الطبيعي أن يهدف

املالية املتاحة تومح لهم بذلك، فان عددا آخر يكون هو األكبر من األفراد ال تومح لهم إمكانياتهم املتاحة فعل ذلك، مما يلجئهم إلى 

  ليمتلك أمرقكي كل أمام الفرصة إتاحة إلى  بوشس الوابق االقتراض، و في الواليات املتحدة األمرقكية لعت إدارة الرئي
ً
خاصا به،  منزال

 اسإمكانية لماقتراض للمقترضين يسيح لكي الفوائد معدالت بخفض الواليات املتحدة في الفيدرالي البنك االحتياطي قام املهمة هذه ولسوهيل

 .الوكن تملك أجل من

الية األميركية في منح قروض لكنية لعدد كبير من األفراد لتموقل شراء لكنات، وارتفع وتعود بداية األزمة حين تولعت املؤلوات امل

وتم تشجيع هذه العملية من قبل الحكومة   4334لنة %2094إلى 0002لنة  %24معدل التمليك الوكني في الواليات املتحدة من 

تحصل أي مؤلوة مالية على ضمانات لودائعها املالية من  والذي ينص على إمكانية أن 0000األمرقكية بمقتض ى القانون الصادر لنة 

 الهيئة الفدرالية للتأمين على الودائع، إذا التزمت باسإقراض إلى ألر أمرقكية من ذوي الدخل املتواضع.

 وقد تمثلت أزمة الرهن العقاري بالخطوات التالية:
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بفوائد و شروط ميورة، مقابل رهنها حتى توديد أقواط البيع و شركات الرهن العقاري لجأت إلى بيع املواكن و العقارات لألفراد  .2

 تبقى لندات امللكية لدى الجهات املقرضة.

نسيجة هذه السوهيمات أقبل األمرقكيون على شراء العقارات بهدف الوكن و االلسثمار الطوقل املدى، و كذا املضاربة بشكل والع  .1

 لكامل لعر املوكن. وقد تميزت هذه العقود بالشروط التالية:                                                      خاصة بعد توهيل الدفعة األولى، و تغطية القرض 

 املركزي.                البنك فائدة بوعر ومرتبطة ثابتة ليوت أي متغيرة، الفائدة أ. ألعار    

 تجعل القوط يرتفع مع طول املدة، ال ألعار تضاعفت دفعة أي لداد عن املدين تأخر ب. إذا    
ً
فائدة، حيث تضمنت العقود نصوصا

 أضعاف عن الشهر الذي لم يتم لداده.                                            1وعند عدم الوداد ملرة واحده تؤخذ فوائد القوط 

 من جزء ملكية إلى تذهب ال املدفوعات أن يعني مما فوائد،ال كلها لوداد تذهب األولى الثماث الونوات خمال الشهرقة ج. املدفوعات     

 لنوات. ثماث مرور إال بعد العقار

ازدهرت الووق العقارقة في الوهلة األولى، و انعكس ذلك على ارتفاع قيمة األصول العقارقة للمقترضين، و كذا قيمة ألهم الشركات  .1

 العقارقة.

بلت الشركات و البنوك الخاصة واملركزقة و كذا املتعاملين على شراء األلهم فى شركات بفعل انفتاح األلواق املالية على بعضها أق  .4

 الرهن العقاري األمرقكية،مما أدى إلى ارتفاع قيمتها ارتفاعا كبيرا، و أصبحت مصدر جدب ألموال املوسثمرقن في الداخل و في الخارج.

، مما حفز الكثيرون على االقتراض لتموقل شراء 1006 -2772الفترة % خمال 214ارتفعت ألعار العقارات خاصة الوكنية بحوالي   .5

 .1004% في 67.1إلى  2776% في 64مواكنهم الخاصة، حيث ارتفع معدل التمليك الوكنى في الواليات املتحدة األمرقكية من 

اطر، ألنها مضمونة برهن املنزل الذي تم االرتفاع املوتمر في ألعار العقار، هو الذي دفع إلى منح القروض  شديدة املخاملراهنة على  .6

شراءه، حيث إن الفكرة األلالية كانت أن ألعار العقارات في الواليات املتحدة األمرقكية ال يمكن إال  أن ترتفع، و هنا فان عدم قدرة 

 .املقترض على الدفع يمكن تعوقضها و بوهولة بوالطة بيع العقار املرهون 

ان قيمة الوكن والوداد املبكر للقرض بدون رلوم، فإمكانية االقتراض بضمان القيمة املتراكمة إمكانية تكرار االقتراض بضم .2

للوكن تومح للجمهور بااللتفادة مباشرة من ثرواتهم الوكنية والحصول على املزقد من القروض عند ارتفاع ألعار الوكنات، 

 قروضهم العقارقة في حالة انخفاض ألعار الفائدة.وتسوبب رلوم الوداد املبكر في تقييد قدرتهم على إعادة تموقل 

ارتفعت ألعار   %1,1و %1,4الذي تراوح بين  1006و1005بوبب ارتفاع التضخم في الواليات املتحدة األمرقكية خمال عامي  .0

دنية وذوي الفائدة  فتضاعفت مشكلة القروض العقارقة، وأصبحت غير ممكنة االحتمال  ملعظم املقترضين من ذوي الدخول املت

 املخاطر العالية، وبدأت تظهر بشكل جلي حاالت التخلف عن الوداد  وحاالت الحجز على الرهن.

ملختلف أنواع القروض العقارقة  دون تمييز حيث وصلت إلى ما نوبته  1002بدأت حاالت التأخر عن الوداد باالرتفاع منذ عام  .7

-1002خمال الفترة  % 21ألعار الفائدة الثابتة، التي سجلت نوبة أقل من  لكافة أنواع القروض بالتثناء القروض ذات % 10- 26%

 .1000 -1002وهو ما أدى خوارة الشركات العقارقة ألموالها، ونتج عنه  ارتفاع حاالت الحجز على الرهونات عامي  1006

أت ألعار املنازل باالنخفاض الوريع، ومما مع ازدياد حاالت التخلف عن الوداد وصلت حالة انتعاش ألعار املنازل إلى نهايتها، وبد .20

زاد األمر لوءا، أن انخفاض ألعار العقار تزامن مع  انتعاش عمليات بناء املنازل الجديدة، فحصل فائض في العرض  التمر إلى 

تغطية ألعار  ، إن انخفاض ألعار املنازل رفع من نوبة التخلف عن الوداد وزاد من خوائر الشركات املقرضة نسيجة عدم1002لنة

 املنازل املحجوزة للقروض املقدمة للعائمات املتخلفة عن الوداد.

العقارقة في الواليات املتحدة األمرقكية على االقتراض من املؤلوات املالية ملنح قروض عقارقة، وذلك عن طرقق عمدت الشركات   .22

عقار وغيرها من القروض املتعثرة على شكل لندات مرهونة حيث قامت ببيع القروض العقارقة املرهونة بال أدوات الهندلة املالية,

بلغت القروض عالية املخاطر التي تم تحوقلها إلى لندات وبيعها  بالعقار، لبنوك السثمار ومؤلوات مالية أخرى محلية وأجنبية، حيث

 .1006-1002% خمال الفترة 00 -%60إلى موسثمرقن في األلواق املالية بين 

كات العقار ببيع الديون إلى شركات التورقق، التي أصدرت بموجبها لندات قابلة للتداول في ألواق البورصة قامت املصارف وشر  .21

لسونيد"، أو"التورقق" وتوالت عمليات التورقق والتي أدت بدورها إلى تولع الفجوة بين االقتصاد االعاملية من خمال ما يعرف بعمليات "

 الحقيقي واالقتصاد املالي.
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مركز الوندات قامت البنوك واملؤلوات املالية بالتأمين على الوندات لدى شركات التأمين، على أن يقوم حامل الوند ولتعزقز  .21

بدفع رلوم التأمين عليها ضمانا لوداد قيمة الوندات من طرف شركة التأمين، هذا في حال إفماس البنك أو عجز صاحب العقار عن 

 املزقد من تلك الوندات. اقتناءلمالتفادة من ألعار الفائدة، مما شجعهم على الوداد، كما قاموا برهن تلك الوندات 

تم إصدار أدوات مالية جديدة تومى "املشتقات املالية" حيث تم املضاربة عليها في األلواق املالية وبصورة منفصلة عن الوندات،  .24

السوديد، قامت البنوك ببيع العقارات محل النزاع والتي  وكنسيجة لتلك الفروقات الوعرقة التي أرهقت أصحاب العقارات وتوقفوا عن

رفض مالكوها الخروج منها، وكنسيجة لهذا النزاع بين البنوك وأصحاب العقارات أدى ذلك إلى انخفاض قيمة تلك العقارات بدًءا من 

ور األفراد لداد ديونهم حتى بعد بيع وأصبحت قيمتها أقل من قيمة الوندات  املتداولة والصادرة بشأنها، فلم يعد في مقد 1002عام 

الوندات التي بدأت قيمتها في االنخفاض، فأصبحوا مكبلين بااللتزامات املالية، وكنسيجة لتضرر املصارف الدائنة من عدم الوداد، 

الة من عدم هبطت قيمة ألهمها في البورصة وأعلنت عدة شركات عقارقة وشركات تأمين إفمالها، فويطر على أذهان املوسثمرقن ح

 على ليولة البنوك على الرغم من تدخمات البنوك املركزقة والتي 
ً
الثقة مما دفع في اتجاه قيام املودعين بسحب ودائعهم، وانعكس للبا

مليار دوالر فأعلنت إفمالها، وتوالت الخوائر وانخفضت ألهم البنوك وشركات االلسثمار العقاري، والنسيجة أصيبت  500جاوزت 

 املالية بالشلل التام.األلواق 

 املطلب الثاني: اآلثار الناجمة عن األزمة املالية.  

 يمكن أن نلخص أهم النتائج املترتبة عن األزمة املالية املعاصرة بما يلي:

 منهم على لبيل املثال:  -0
ً
 الذعر والخوف والقلق والتخبط الذي أصاب الناس جميعا

 لى أمور األلواق املالية . ـ أصحاب املؤلوات املالية والقائمين ع

 ـ أصحاب مؤلوات الولاطة املالية . 

 ـ أصحاب الودائع في البنوك واملصارف وغيرها . 

 ـ املقترضون من البنوك واملتعاملون معها وكذلك أصحاب الودائع . 

 ـ املوتهلكون املهددون بارتفاع األلعار . 

 ـ املوظفون والعمال املهددون بفقد وظائفهم . 

 لفقراء واملواكين الذين يعيشون على اسإعانات والصدقات . ـ ا

إفماس وانهيار بعض البنوك واملصارف واملؤلوات املالية بوبب نقص الويولة وزقادة مسحوبات املودعين ، واضطرار بعض   -4

 للحياة االقتصادية وتقع الحكومات من خمال البنوك املركزقة إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من البقية الباقية حتى ال يحدث ان
ً
 تاما

ً
هيارا

، فقد انهار )الدولة في دائرة اسإفماس .فقد انهيار مجموعة 
ً
 عاليا

ً
( بنك 15كبيرة من البنوك التي كانت تعطيها مؤلوات التصنيف تصنيفا

 في عام 240م و )1000في الواليات املتحدة األمرقكية خمال الربع األخير من عام 
ً
 حتى منتصف شهر مارس ( 10و ) 1007( بنكا

ً
  .1020بنكا

تداعي عمماء البنوك لسحب ودائعهم من البنوك، مما اثر على حجم أصول البنوك مما اضطر الحكومات للتدخل بضخ مليارات  -0

مليار ( 200الدوالرات كقروض للبنوك ملواجهة طلبات السحب من قبل العمماء، فعلى لبيل املثال ضخت الواليات املتحدة األمرقكية )

( مليار، و تفاوتت الحكومات في حجم ما ضمنته من أموال في أجهزتها املصرفية، إال 450دوالر لخزائن البنوك، و ضخت برقطانيا قرابة )

 أنها بالتأكيد ضخت أمواال كثيرة.

اسإنتاجية ، كما بدأت إفماس بعض الشركات والتي كانت تعتمد على صيغة التموقل بنظام القروض بفوائد أو توقف بعض خطوطها   -4

 في التدفقات النقدية لها . 
ً
 بعض البنوك بسنفيذ الرهونات والضمانات التي معها وهذا لبب خلما

فقد الوظائف وارتفاع نوبة طالبي اسإعانات االجتماعية الحكومية وغيرها ، وهذا ألقى املزقد من األعباء على ميزانيات الدول وأوقف   -5

 . 2717حيث ارتفعت  معدالت البطالة بشكل لم يوبق له مثيل منذ أزمة  االلسثمارقة الجديدة .العديد من املشروعات 

قيام بعض الدول إلى فرض املزقد من الضرائب لتعوقض العجز في ميزانياتها بوبب ارتفاع ميزانية الدعم وتقديم املواعدات   -2

 نحو ذلك . للشركات والبنوك املقبلة على اسإفماس أو لدعم الودائع أو 

ين فقدان املقترضون ألصولهم ومنازلهم املرهونة بوبب القروض وأصبحوا في عداد املشردين والماجئين واملهجرقن والفقراء واملواك  -0

(11). 

 من اسإفما و انخفاض ألعار الفائدة إلى أدنى موتوى لها،  -0
ً
 س.انخفاض طلب التموقل للبنوك، رفض البنوك اسإقراض فيما بينها خوفا

 1007م و 1000انخفاض عمليات البنوك في العالم، و بالتالي انخفاض أرباحها، و قد أظهرت ميزانيات البنوك لعامي  -7
ً
م، انخفاضا
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 في أرباح البنوك.
ً
 هائما

الدول، كان أكبرها زقادة املديونية الدولية لواء على موتوى القطاع الخاص أو العام.،وزقادة العجز في امليزانيات العامة في كثير من  -20

 عجز املوازنة العامة األمرقكية والذي يبلغ حوالي ترقليون دوالر أمرقكي .

( دوالر للبرميل في 242انخفاض ألعار الولع اسإلتراتيجية كالوكر والحديد واألرز والنفط حيث انخفض لعر برميل النفط من ) -22

%( 50( دوالر للبرميل الواحد أي حوالي )25ل ألعاره في هذه اللحظة تدور حول )( دوالر بعد األزمة، وال تزا40م إلى قرابة )25/7/1000

 فقط من قيمته عند اندالع األزمة.

انخفاض معدالت النمو االقتصادي في كثير من الدول املتقدمة منها أو املتخلفة، كنسيجة النخفاض النشاط االقتصادي ومعدالت  -21

%(، كما أن تباطؤ النمو االقتصادي قد أصبح الومة الغالبة القتصاديات 14تصل إلى حوالي )التبادل الدولي، حيث انخفضت بنوبة 

 الدول األوروبية واآلليوقة والواليات املتحدة األمرقكية.

خرى، الخوائر الضخمة التي تكبدتها مؤلوات القطاع الخاص بما في ذلك البنوك، لواء فيما يتعلق بأوراقها املالية، أو أصولها األ  -21

 %( من أصولها خاصة بعد انتقال األزمة من القطاع املالي إلى القطاع الحقيقي.50حيث نجد أن بعض املؤلوات فقدت أكثر من )

 شطب مقادير ضخمة من الديون املعدومة من قبل البنوك واملؤلوات املالية األخرى، وهناك تفاوت كبير في تقدير تلك املبالغ. -24

 سباب املباشرة وغير املباشرة لألزمة املالية.األ املطلب الثالث:   

 يمكن تلخيص ألباب األزمة املالية العاملية بشكل مختصر ضمن النقاط التالية:  

مما رفع الطلب على  م،1001% في عام 2انخفض لعر الفائدة حتى وصل إلى فقاعة األموال الرخيصة )انخفاض سعر الفائدة(،  .7

ومع لهولة وتيوير هذه القروض تزايد الطلب عليها مما أدى إلى  رفع لعر العقار في الواليات  القروض وخاصة القروض العقارقة،

وصناديق االلسثمار على الدخول في لوق القروض العقارقة  هذه الفقاعة في قطاع العقار األمرقكي أغرت البنوك الكبرى  .املتحدة

 مخاطرها على نطاق أولع. األمرقكي، مما أدى إلى  نشر

، إذ تعتبر العقارات في الواليات املتحدة األمرقكية أكبر مصدر لإلقراض واالقتراض، إذ شهدت فراط في منح القروض األقل جودةاإل  .2

القروض املوجهة لضعيفي املماءة طفرة في أمرقكا خمال األعوام األخيرة، إذ لم يكن هناك ما هو ألهل من الحصول على قرض لكني، 

أو "القروض الرديئة"، وهي قروض ملقترضين يتميزون بنوبة subprime" رف بالرهون العقارقة األقل جودة"وقد بدأت األزمة فيما يع

، أي أنها تمنح للراغبين في 85%،أو الذين تكون لديهم نوبة مبلغ القرض إلى قيمة الثروة  يزقد عن 55%الدين إلى الدخل تتعدى 

الي قوي، إال إن هذا النظام ال يمكنه العمل إال إذا بقيت معدالت القروض الوكنى من دون االشتراط بأن يكون للمقترض سجل م

 منخفضة وقيمة العقارات تزقد بالتمرار، ضامنة بذلك رأس املال وفوائد.

و ما ترتب عنه من تأليس املزقد من البنوك و الشركات العقارقة طاملا أن ذلك يلقى  تشجيع الحكومة لقطاع اإلقراض العقاري، .3

 ن الحكومة.الدعم م

، من خمال تيوير الوصول إلى اسإقراض، و توهيل إجراءات منح القروض العقارقة من التوسع في عمل شركات اإلقراض العقاري  .4

 بالتنظيمات املصرفية املنظمة لعمليات اسإقراض. االعتداد جانب البنوك و املؤلوات العقارقة، دون 

، وهو البداية الحقيقية لألزمة املالية، حيث قامت هذه الشركات ة التوريقبيع شركات اإلقراض العقاري للديون عن طريق آلي .5

ببيع القروض على شكل لندات دين إلى أفراد و مؤلوات داخل الواليات املتحدة األمرقكية و خارجها،و التي التخدمت كضمان 

تحوقلها إلى لندات وبيعها إلى   تي تمحيث بلغت نوبة القروض عالية املخاطر ال، قروض أخرى ،و تكررت العمليةعلى  للحصول 

 " 1006-1002" خمال الفترة " %00- %60موسثمرقن في األلواق املالية بين"

، حيث لجأت البنوك و الشركات العقارقة و املؤلوات املالية إلى التأمين لدى شركات التأمين على القروض العقارية و مشتقاتها .6

ندات الدين الضامنة للقروض العقارقة، و للتحوط ضد مخاطر انهيار األلعار و إفماس الشركات لتعزقز مركز ل AIGالتأمين الكبرى مثل 

املصدرة لهذه الوندات، أو إفماس أصحاب العقارات ذاتهم، و قد أدى هذا إلى تدعيم الووق العقاري و زقادة ثقة املضاربين، و من ثم 

 لتولع في االقتراض بضمان تلك الوندات.اا وكذ التولع في إصدار الوندات و املشتقات املالية،

ممنوحة بمعدل فائدة متغير ومرتبطة بوعر فائدة البنك املركزي، وهذا يعني  إن قروض الرهن العقاري التغير في معدالت الفائدة،  .7

ومع االرتفاع األلاس  وعلى هذاأن األعباء املالية للسوديد عند االنطماق تكون منخفضة من أجل اجتذاب املقترضين ثم تزقد بالتدرقج، 

جعل األلر األمرقكية ضعيفة املماءة غير قادرة على  ،%5.2إلى حوالي   %1املفاجئ لنوب الفوائد في األلواق املصرفية األمرقكية من 

 ملاليةا األقواط عن لداد املقترضين من كبير عدد توقف حيث ،1002 عام من الثاني النصف األزمة بحلول  ديونها وتفاقمت تحمل أعباء
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 جوا من الذعر في ألواق املال وفي أولاط املوسثمرقن في قطاع العقار.  .عليهم املوتحقة
ً
وهو ما وازداد عددهم مع مرور الوقت محدثا

أدى بألعار العقارات إلى التراجع واالنخفاض، ففي الواليات املتحدة األمرقكية : تراجعت ألعار املنازل إلى أقل من قيمة القروض التي 

بيع املنازل املرهونة زاد من حدة االنخفاض في ألعار  ترض هذه املنازل كضمانات لها، كما أن زقادة العجز عن السوديد وإعادةتف

تضررت البنوك املختصة في القروض العالية املخاطر أكثر من غيرها من ارتفاع نوب الفوائد، العقارات وزقادة خوائر املقرضين، إذ 

  قترضين ذوي الدخل املتواضع.وتأثيرها على أوضاع امل

يعطي العقار ملالكه الحق في االقتراض من البنك، والبنك بدوره يعيد التخدام نفس العقار لماقتراض التعامل باملشتقات املالية:  .8

لتورقق، إذ فيما يعرف با بموجبه من املؤلوات املالية األخرى، فالبنك يوتخدم محفظة الرهون العقارقة سإصدار أوراق مالية جديدة

يقترض بها من املؤلوات املالية األخرى بضمان هذه املحفظة، وتوتمر العملية بحيث يولد العقار طبقات متتابعة من اسإقراض بألماء 

املؤلوات املالية واحدة بعد األخرى، وهكذا أدى تركز اسإقراض في قطاع واحد"العقارات" إلى زقادة املخاطر، ولاعدت األدوات املالية 

جديدة"املشتقات" على تفاقم هذا الخطر بزقادة أحجام اسإقراض، وبما أن القروض العقارقة أصل مالي يدر عائدا للبنك أو الصندوق ال

االلسثماري الذي يملكها، فإن أوراق الرهون العقارقة هي بالتالي أصول مشتقة، أي شكل من أشكال املشتقات املالية. كما أن نمو 

"  RMBSلى تطوقر هذه الهندلة املالية وزقادة الطلب على هذه املنتجات بعيدا عن أي رقابة، فمثما تطور لوق ألعار العقارات أدى إ

Residential Mortage Backed Securities مليار دوالر بين لنتي 1000إلى  640"قروض الرهن العقاري للعائمات" وارتفعت قيمتها من" أو

 النهيار ألعار األلهم والوندات الصادرة عن 10% إلى 0عقارقة األقل جودة منكما ارتفع نصيب القروض ال 1002و 1000
ً
% ونظرا

انهارت قيمة هذه املشتقات وحدث ذعر في األلواق املالية نسيجة لتكالب الجميع على تصفية مراكزهم،  ،البنوك والشركات االلسثمارقة

 أدى إلى شللها.
ً
 كبيرا

ً
 فانخفضت مؤشرات األلواق انخفاضا

تخضع في معظم الدول لرقابة دقيقة من طرف البنوك املركزقة، ولكن هذه الرقابة  فالبنوك التجارقةقص الرقابة واإلشراف، ن  .9

تضعف أو حتى تنعدم بالنوبة ملؤلوات مالية أخرى مثل: بنوك االلسثمار، ولمالرة الرهون العقارقة، والرقابة على املنتجات املالية 

الية، أو الرقابة على الهيئات املالية التي تصدر شهادات الجدارة االئتمانية وصناديق التحوط وبالتالي تشجع الجديدة مثل املشتقات امل

 .املوسثمرقن على اسإقبال على األوراق املالية

ملين في األزمة أن من أهم ألبابها: هو الولوكيات غير الووقة من جانب املتعا لقد أظهرتالجوانب السلوكية واألخالقية لألزمة،  .01

املجال املالي مثل الطمع، إلى جانب املمارلات غير األخماقية التي السشرت في املؤلوات واأللواق املالية مثل الفواد، واملعلومات 

املضللة، و ذلك ألن الدافع الرئيس ي للمتعاملين في البورصات أو األلواق املالية هو املضاربة للحصول على مزقد من الفوائد واألرباح، 

ليس االلسثمار الحقيقي، كما أن أغلب املضاربين في األلواق املالية يولكون أللوب القطيع فولوكهم مبنى على اسإشاعات، وعلى و 

معلومات وتحليمات غير حقيقية، وهذا ما جعلهم يتهافتون على بيع ما لديهم من أوراق مالية وبكميات كبيرة، فتوالى انخفاض األلعار في 

 مؤشراتها .  البورصات وتراجعت

 البطاقات وقادت إلى خلل في ميزانية البيت وكانت لببا في أزمة في بعض البنوك الربوقة. 

 املبحث الثاني:  املشتقات املالية ودورها في األزمة املالية الراهنة.

 املطلب األول: تعريف املشتقات املالية.

 عطاء مفهوم دقيق لهذا املصطلح وفيما يلي أهمها:عرفت املشتقات املالية بالعديد من التعارقف والتي حاولت إ

التابع لصندوق النقد الدولي املشتقات املالية بأنها :" عقود تتوقف قيمتها على ألعار األصول املالية محل  عرف بنك السووقات الدولية -

فوعات على ألاس األلعار أو العوائد، فإن أي التعاقد،ولكنها ال تتطلب السثمار ألصل املال في األصول،وكعقد بين طرفين على تبادل املد

 انتقال مللكية األصل محل  التعاقد والتدفقات النقدية يصبح أمرا غير ضروري."

"يرى البعض اآلخر أن املشتقات املالية هي عبارة عن عقود فرعية تشتق من عقود ألالية ألدوات السثمارقة كاألوراق املالية أو  -

 ا عن العقود الفرعية أداوت السثمارقة مشتقة أو جديدة".العممات األجنبية، وقنش

وقد عملت املجموعة االلسشارقة " لنظم املحالبية القومية" على تعرقفها بصورة أكثر دقة وتفصيما، فهي :" أدوات مالية ترتبط بأداة  -

في األلواق،أما قيمة األداة املشتقة فإنها تتوقف على مالية معينة أو مؤشر أو للعة ، والتي من خمالها يمكن شراء أو بيع املخاطر املالية 

ألعر األصول أو املؤشرات محل التعاقد، وعلى خماف أدوات الدين فليس هناك ما يتم دفعة مقدما ليتم الترداده وليس هناك عائد 

واملراجحة بين األلواق، وأخيرا  موتحق على االلسثمار.وتوتخدم املشتقات املالية لعدد من األغراض وتشمل إدارة املخاطر، التحوط،

 املضاربة".
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من خمال ما لبق يمكن تعرقف املشتقات املالية بأنها عقود مالية فرعية مشتقة من عقود ألالية، بحيث ينشأ عنها أدوات مالية 

 موتحدثة قيمتها مشتقة من األدوات األلالية.

 املطلب الثاني : أدوات املشتقات املالية:

 ألالية يمكن من خمالها أن تتم عملية اشتقاق األصول األلالية مبينة فيما يلي: هناك ثماثة أدوات 

"أنها اتفاق بين طرفين على شراء أو بيع أصل ما في وقت معين في موتقبل بوعر معين. وقتم تداول العقود العقود املستقبلية:  -أ

 مات معيارقة معينة للعقد"املوتقبلية في البورصات، ومن أجل جعل التداول ممكن تحدد البورصة ل

يع  أو يشتري أصوال )أوراق املالية أو غيرها من يبعقد االختيار هو ذلك العقد الذي يعطي لحامله الحق في أن عقود الخيارات:  -ب

 الولع( بثمن محدد موبقا وفي تارقخ معين أو خمال فترة محددة

قدي يتضمن مبادلة نوع معين من التدفق النقدي أو موجود معين مقابل وتومي أيضا باملقايضات وهي التزام تعاعقود املبادالت: -ج

 تدفق نقدي أو موجود أخر، بموجب شروط تنفيذ معينة يتفق عليها عند التعاقد   

 املطلب الرابع: دور املشتقات املالية في بروز األزمة املالية الراهنة:

متعاملين بها، وبالنوبة لماقتصاد ككل، ولقد لاهمت هذه املشتقات املالية تعتبر املشتقات املالية قنابل زمنية موقوتة بالنوبة لل

،  -العقارات –وفي الزقادة من شدتها، حيث أدت إلى تفاقم خطر التركيز في اسإقراض على قطاع واحد  1000مواهمة كبيرة في وقوع أزمة 

الربح الوريع، والتي تعتبر أصل مالي يدر عائد للبنك، وبذلك وأدت أيضا إلى زقادة أحجام اسإقراض  ) القروض العقارقة( بغية تحقيق 

فان الرهون العقارقة تعتبر أصول مشتقة، ونظرا الرتفاع ألعار العقارات فقد أدى إلى زقادة الطالب على هذه املنتجات الجديدة 

روض الرهن العقاري للعائمات" وارتفعت "ق" أو RMBS  "Residential Mortage Backed Securitiesفارتفعت ألعارها، فمثما تطور لوق 

وبعد  .%10إلى  8%كما ارتفع نصيب القروض العقارقة األقل جودة من 1002و 1000مليار دوالر بين لنتي 1000إلى  640قيمتها من

س معظم البنوك انهيار األلهم والوندات الصادرة عن املؤلوات املالية تبعها انهيار هذه املشتقات املالية، أدى ذلك إلى حدوث إفما 

  واملؤلوات وبالتالي حدوث األزمة املالية.

 املطلب الخامس :التوريق ومساهمته في األزمة املالية.  

يعني التورقق "تحوقل أصول مالية غير لائلة مثل القروض واألصول األخرى إلى أوراق مالية )ألهم ولندات( قابلة للتداول في ألواق 

إلى ضمانات عينية أو مالية ذات تدفقات نقدية متوقعة ، وال توسند إلى مجرد القدرة املتوقعة للمدين رأس املال، وهي أوراق توسند 

  على الوداد من خمال التزامه العام بالوفاء بالدين"

وبيع  ويعد التورقق من أحد األلباب الكبرى التي أدت إلى أزمة الرهن العقاري، حيث قامت البنوك وشركات التموقل بتجميع القروض

دين القروض على العمماء الذين قاموا بشراء العقارات إلى شركات التورقق، على أن يكون البيع بمقابل اقل من قيمة الدين ومعجما، 

وبعد ذلك قامت شركات التورقق بإصدار لندات بقيمة هذه الديون طرحت لماكتتاب بقيم أكبر من قيمتها االلمية لألفراد واملؤلوات 

امليها على فوائد القروض التي يتولى تحصيلها مع األقواط شركة التورقق والتموقل ليحصمان على الفرق بين قيمة مقابل حصول ح

القروض وما دفعته لشرائها، وقتم تداول هذه الوندات بين العديد من املوسثمرقن داخل وخارج البماد. كما تقوم املؤلوات املالية 

ؤلوات املالية إلى شركة التورقق التي تقوم بإصدارها على شكل لندات وتطرح في األلواق ببيع القروض التي اقترضها مشتروا امل

املالية، وبذلك يصبح العديد من الناس واملؤلوات املالية لها حقوق على العقار األمر الذي يزقد من قيمة األوراق املالية املصدرة 

فان حملتها يوارعون إلى بيعها فيزيد العرض وقنخفض لعرها وتزداد  وتصبح اكبر من قيمة العقارات، وفي انخفاض قيمة الوندات

الضغوط على شركة التورقق واملؤلوات املالية وهذا بالضبط ما حصل في أزمة الرهن العقاري في الواليات املتحدة األمرقكية حيث إن 

ا نتج عنه من تضخم لقيمة الديون، وانسشار حملة اعتماد البنوك على التورقق وظهور شركات التورقق وانسشار عمليات بيع الديون وم

، حيث انه وبعد منح القروض العقارقة الوندات وترتيب مديونياتهم على عقار واحد قد لاهم إلى حد كبير في حدوث األزمة املالية

قادة العائد وخاصة في ظل لجأت البنوك األمرقكية الو تورقق معظم القروض العقارقة بهدف التقليل من املخاطر، إعادة التموقل وز 

 انخفاض ألعار الفائدة، 

لقد أدت تقنية التورقق إلى تحول لريع للبنوك من النموذج التقليدي ملنح القروض) تقديم القروض واالحتفاظ بها في ميزانيتها إلى 

يتها عن الطرقق التورقق لتجعلها تارقخ االلتحقاق( إلى النموذج الجديد منح القروض ثم التنازل عنه لجهة أخرى وإخراجها من ميزان

أوراق مالية قابلة للتداول على عدد كبير من املوسثمرقن،  وهذا يعني توزيع املخاطر املرتبطة بهذه القروض، فهذا األمر دفع البنوك 

يل من مخاطرها فارتفعت األمرقكية إلى املبالغة في عمليات منح القروض العقارقة وبدون ضمانات مقبولة ألنها قد قامت بتورققها والتقل
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ألعار العقارات وعجز املقترضين من الوفاء بديونهم وتقدم املقرضين بطلبات سحب ودائعهم فأفلوت البنوك واملؤلوات املالية 

 األخرى و حينئذ وقعت األزمة.

 املبحث الثالث : الهندسة املالية اإلسالمية واألزمة املالية الراهنة.

 سة املالية التقليدية والهندسة املالية اإلسالمية.املطلب األول: تعريف الهند

 املالية، ولكن التعرقف الشامل للهندلة املالية أنها  للهندلة التعارقف من مجموعة هناك

 إبداعية لحلول  والصياغة مبتكرة، مالية وآليات ألدوات والتنفيذ، التصميم،والتطوقر،"

  :األنشطة من  أنواع ثماثة تتضمن  ملاليةا الهندلة أن إلى يشير بذلك التموقل هو ملشاكل
ً
 بطاقات مثل جديدة، مالية أدوات ابتكار :أوال

  .االئتمان

 .العاملية الشبكة خمال من التبادل مثل قائمة، ألعمالاسإجرائية التكاليف تخفيض شأنها من جديدة تموقلية آليات ابتكار ثانيا :

ا
ً
 املحيطة الظروف تمائم معينة  ملشاريع تموقلية صيغ إعداد الديون،أو أو الويولة إدارة مثل ة،التموقلي لإلدارة جديدة حلول  ابتكار :ثالث

 .باملشروع

 الكفاءة من أفضل ملوتوى  تحقيقه درجة إلىمتميزا  االختماف يكون هذا أن بد ال بل الوائد، عن االختماف مجرد ليس املقصود واالبتكار

 إجمال فيمكن وعليه.تحقيقه الوائدة األدوات واآلليات توتطيع ال ما تحقق املبتكرة التموقلية اآللية أو اةاألد تكون  أن بد ولذا فما .واملثالية

ز .مالية لحلول  ابتكار بأنها املالية الصناعة مفهوم
ّ
، تقدم أنها كما والتجديد، االبتكار عنصر على فهي ترك

ً
 تلبي احتياجات بذلك فهي حلوال

 التموقل أو التبادل في لواء االقتصادية، األنشطة في مجال االبتكار يحدد مالية وكونها .معطلة واردم أو فرصا  توتغل أو قائمة

 العمل إلى الحاجة تناقص إلى التقني مع التطور  خاصة جديدة تموقلية أدوات وتطوقر ابتكار في املالية الهندلة أدى التخدامولقد 

 وانحور التورقق ، املالية وآلية األوراق لوق  خمال من العجز، ذوي  مع مباشرة التصالا الفوائض بإمكان ذوي  صار ناحية فمن .املصرفي

 ناحية ومن ."الولاطة انكماش" يومى ما إلى أدى ما وهو الطرفين، بين الولاطة في تحقيق وخاصة املصارف املالية املؤلوات دور  ثم من

املصارف  دور  تقلص بحيث واملؤلوات، لألفراد املالية واملطلوبات آجال األصول  نبي املوازنة إمكانية في واملالي التقني التطور  لاهم أخرى،

 .الجانب هذا في حتى

 والتنفيذ والتطوقر التصميم تتضمن عمليات التي األنشطة مجموعة"ا :أنه على اسإلمامية فيمكن تعرقفها املالية أما بالنوبة إلى  الهندلة

 توجيهات الشرع إطار في ذلك وكل التموقل ملشاكل إبداعية حلول  صياغة إلى بتكرة،إضافةامل املالية والعمليات األدوات من لكل

 بعين يأخذ أنه هو عنصرا جديدا أضاف أنه غير لابًقا إليه املشار املالية الهندلة لتعرقف مطابق أنه التعرقف هذا على ".وقماحظاإلسالمي

 املالية الهندلة أن إلى يشير التعرقف وهذا .اسإلمامية للشريعة موافًقا أن يكون  ضرورة االعتبار

 :التالية العناصر تتضمن اسإلمامية

  .جديدة مالية أدوات ابتكار -

  .جديدة تموقلية آليات ابتكار -

 طةاملحي الظروف تمائم معينة ملشاريع تموقلية صيغ أو إعداد الديون، أو الويولة إدارة مثل التموقلية، لإلدارة جديدة حلول  ابتكار -

  .باملشروع

 االختمافات عن ممكن قدر بأكبر االبتعاد مع للشرع موافقة التموقلية العمليات أو األدوات في لواء لابًقا، إليها املشار االبتكارات تكون  أن -

 الشرعية. باملصداقية مما ليميزها الفقهية،

 .اإلسالمية املالية الهندسة خصائص املطلب الثاني: 

 فاملصداقية .االقتصادية والكفاءة الشرعية املصداقية تجمع بين مالية وأدوات منتجات إيجاد إلى اسإلمامية يةاملال تهدف الصناعة

 األدوات ومنافوة تلبية االحتياجات االقتصادية على قدرتها في األلاس هي االقتصادية والكفاءة إلمامية، كونها األلاس في هي الشرعية

 .التقليدية

 قدر الفقهي الخماف من الخروج يتضمن وهذا ممكن، بأكبر قدر للشرع موافقة اسإلمامية املنتجات تكون  أن شرعيةال املصداقية تعنيو 

 محل تكون  مبتكرة حلول  إلى وإنما التوصل آخر، على فقهي رأي ترجيح اسإلمامية املالية الصناعة من األلاس ليس الهدف إذ .املوتطاع

 املالية فالصناعة .اسإلمامية إليه الصناعة تطمح ما وبين شرعا، جائز هو ما دائرة بين رق ابتداءنف أن ينبغي اسإمكان عليه قدر اتفاق

 كذلك، ألن  ليس وما الحاضر، العصر بمقياس نموذجيا يكون  قد ما املشروع تشمل دائرة بينما .نموذجية وآليات ملنتجات تطمح اسإلمامية

  زمان، كل في للجميع جاء الشرع
ُ

 بينما آخر، لعصر ممائمة اآلن النموذجية الحلول  تكون  ال وتسباين، فقد تتفاوت واملجتمعات داألفرا وظروف
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 عن تعبيرا وأحونها النماذج تلك أفضل اختيار فينبغي اسإلمامي، لماقتصاد نموذجا تكون  أن ينبغي اسإلمامية تقدمها الصناعة التي الحلول 

 .اسإلمام

 التقليدية املالية بها الهندلة تتميز التي لتلك مناظرة أخرى  بخاصية الشرعية املصداقية إلى باسإضافة اسإلمامية املالية الهندلة تتميزكما 

مشاركة  في االلسثمارقة الفرص توليع طرقق عن االقتصادية الكفاءة املالية زقادة الهندلة ملنتجات وقمكن .االقتصادية الكفاءة وهي

  .والومورة الولاطة معلومات وعموالت على الحصول  تكاليف وتخفيض املعاممات تكاليف وتخفيض املخاطر

 اإلسالمية. املالية للهندسة الحاجة املطلب الثالث:أسباب

 املنافوة وملواجهة األلواق بيئة تحدث في التي الوريعة التغيرات واللتغمال .تنافوية وأكثر تعقيدا، املالية أكثر أصبحت األلواق 

 حلول  عن البحث الحاجة إلى وتبرز .اسإلمامية املالية للمؤلوات بالنوبة الضرورقات من واالبتكار أصبحا اليةامل الهندلة فإن املتصاعدة،

 يلي: كما نوردها جوانب عدة من إلمامية مالية

 اإلسالمية الشريعة قواعد انضباط .أ 

 تلبي التي التعاممات قبول  فإن وعليه .ددةومح لكنها منضبطة معدودة، كانت وإن بالتبادل، الخاصة اسإلمامية الشريعة قواعد إن

 بحاجة لكنه عويرا، ال يكون  قد الشرط هذا والسيفاء .القواعد لهذه منافاته بعدم مرهوًنا يظل اقتصاديا بصورة كفؤة الناس احتياجات

 من يتطلب قدرا هذين بين الجمعو  .االقتصادية الناس الحتياجات وتقدير إدراك الوقت نفس وفي الشرعية، واملقاصد للقواعد السيعاب إلى

 املالية فالهندلة .املنشود للهدف الوصول  يمكن حتى والعناية البحث

 .الشرعية القواعد متطلبات السيفاء مع االقتصادية االحتياجات تلبي التي الحلول  عن للبحث مطلوبة اسإلمامية

 .املالية املعامالت تطور  -ب

أربعة  منذ اسإلمام حرمها التي األشياء من واالحتكار والغش فالربا أو املرونة، والتطور  الثبات بين جمعت اسإلمام في املعاممات أن املعلوم من

ا، عشر  أو موتحدثة صورة يحل أن ألحد فليس واألشكال اختلفت الصور  فمهما مكان، وكل زمان كل في القيامة، يوم إلى حرام وهي قرنً

 
ً
 عصر كنقود ليوت اليوم نقود يبعثون، ولكن يوم إلى حمال والبيع .وتعالى لبحانه هللا حرمه ما تحت يدخل جوهره في دام ما جديدا شكما

 من املحظور، يخلو البيع دام وما بيوعهم، في الناس بها يتعامل أشكال والتحدثت قبل، العالم من يعرفه لم ما اليوم للع ومن السشريع،

 الثابت بين يميز أن املعاصرة املعاممات فقه يدرس ملن بد ال كان لهذا .معين عصر يف املولمون  به تعامل شكل عند به يقف أن ألحد فليس

 .ذلك أمكن إن البدائل إيجاد ثم ومن الشرعي، بيان الحكم يمكن حتى املوتحدثة للصور  الشرعي التكييف إلى ينظر وأن واملتطور،

 مما االقتصادي، والتبادل للتموقل الحاكمة األنظمة وتغير طر والمايقين،املخا عوامل وتزايد الحاضر العصر في املالية التعاممات فتطور  إذن

 .لها حلول ممائمة عن للبحث الحاجة ثم من وقزقد معقدة مسشعبة، االقتصادية يجعل االحتياجات

 التقليدية املالية املؤسسات من املنافسة  -ج

 فالحلول  .اسإلمامي االقتصاد على التحدي من كبيرا قدرا درجة فرضت إلى ونموها الرألمالية، املالية املؤلوات وجود هو الثالث، الجانب

 .الرألمالية الحلول  تحققها التي لتلك مزايا مكافئة تحقق أن ذلك مع يجب بل فحوب، عملية تكون  أن يكفي ال يقدمها املولمون  التي

 برزت هنا ومن .االقتصاد املعاصر في الوائدة البدائل فوةمنا على قادرة إلمامية اقتصادية حلول  صعوبة إيجاد الجوانب هذه على وقترتب

 .وتأصيلها اسإلمامية املالية الهندلة لتطوقر الحاجة

 .اإلسالمية املالية الهندسة أسس املطلب الرابع:

 في لن من" :"الق حيث وّللم عليه هللا ّصلى النبي حديث من خمال اسإلمام في املالية الهندلة ملفهوم اسإلمامي األلاس توضيح يمكن

 فعليه ليئة لنة اسإلمام في لن ومن أجورهم شيًئا من ذلك ينقص ال القيامة، يوم إلى بها عمل من وأجر أجرها فله لنة حونة اسإلمام

 الحلول  وإيجاد لمابتكار الدعوة الحديث هذا من ويوتدل). مولم رواه"(شيًئا أوزارهم من ينقص ال يوم القيامة، إلى بها عمل من ووزر  وزرها

 اسإلمامية املوجهات من تعتبر مواصلته وضرورة الدعوة لماجتهاد أيضا .العباد مصالح في كانت طاملا املالية وغير املالية للمعضمات املختلفة

 املوائل من يرهغ في وأيضا املالية لوق الخدمات في بإيجابية املنافوة وبالتالي األداء، لحون ضمانا بالتمرار التجديد تدعو إلى التي القيمة

 :التالية باألمور  يتصف السنان، أنه عليه يصدق الذي العمل أن على الحديث يدل كما املولم، للمجتمع الحياتية

 قبل. من به عملوا قد يكونوا لم ش يء على الناس أنظار وجه ألنه جديد، أو حديث أنه -

 إتباع هو املبتكرة الونة من املقصود أن إلى يشير العبارة اهراسإلمامية.وظ البيئة وفي اسإلمامي املجتمع في أي اسإلمام، في أنه -

 .إلماميا نفوه العمل اعتبار في يكفي ال وحده القصد هذا وإن كان اسإلمام،

 حتى الونة بهذه الناس يعمل أن يلزم ال لكن .الشريعة ومقاصدها ألحكام مخالفته أو موافقته بحوب والووء، بالحون يوصف أنه   -    
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 .يوجد لم أم األتباع وجد لواء ثابت، الوزر أو األجر الوصف، ألن هذا توتحق

 على ينبه فالحديث .تبعه من أوزار مثل الحالة هذه في الشخص يتحمل إذ املشروع، غير الضار االبتكار خطورة إلى كذلك نبه الحديث لكن

 فضل أن فكما .أكبر املحتملة الخوارة كانت أكبر،كلما املحتمل ائدالع كان وكلما باملخاطرة، العائد ارتباط :املعروفة القاعدة االقتصادية

 الضار. االبتكار وزر فكذلك كبير، النافع االبتكار

ا
ً
 املالية الهندلة عليها تقوم التي األلس تفصيل يمكننا لبق مما انطماق

 :يلي كما وذلك اسإلمامية،

 اإلسالمية. املالية للهندسة العامة األسس أوال":

 الربا. يمتحر  -أ

لت أو كثرت ، يقول هللا تعالى )وِإن املال، رأس على الزقادة هو هنا به واملقصود الزقادة، اللغة في الربا
ّ
بُتم ق

ُ
م ت

ُ
ك

َ
ل
َ
وس ف

ُ
م رؤ

ُ
مواِلك

َ
ظِلمون  ال أ

َ
ت

ُقوا آمُنوا الِذين أيها يا : )هللا تعالى ( ، و يقول 
ّ
روا هللا ات

َ
 الوبع .وقال رلول هللا )ص( "اجتنبوا ن(مؤمنيكنُتم  ِإن الربا من بِقي ما وذ

 من الدائن يأخذها التي املشروطة الزقادة النويئة وهو ربا :قومان وهو الوماوقة األديان جميع في محرم وهو الربا، منها وذكر ،"املوبقات

 مع بالطعام أو الطعام بالنقود النقود بيع هو الذي الفضل وربا األئمة، وإجماع والونة بالكتاب النوع محرم وهذا التأجيل، نظير املدين

  الشرعية النواحي من مشبعا بحث الربا يعتبر .النويئة ربا إلى ذريعة ألنه محرم وهو الزقادة،
ً
 الغوص لكن الفقه، كتب في وموندا ومؤصما

  ليس فيه
ً
 الربا تقديم سإعادة نماذج ادإيج حاول  من من االقتصاديين نجد لهذا الشرعية، بالعلوم املختصين غير خاصة للكثيرين، لهما

 واللغة العلمية املعاصرة .  يسنالب بأللوب

 التعاقد حرية -ب

 وهو واحد، بقيد إال مقيدين غير يشترطون  التي وبالشروط ما يرون، العقود من يعقدوا أن في للناس الحرقة إطماق التعاقد بحرقة املقصود

 
ّ
 لم فما .اسإلمامي الشرع في حرمه مما أو نحوه الربا، على العقد يشتمل كأن وحرمها الشارع، عنها نهى قد أمور  على عقودهم تشتمل أال

 الزم، بها فإن الوفاء واليقين، القطع درجة إلى ترتفع التي املقررة العامة القواعد بمقتض ى أو محرم بنص أمر على العقود تلك تشتمل

 .منها املحرم بالجزء الوفاء يجب ال األقل على أو فالدة، فهي مه الشارعحر  أمر على العقود اشتملت وإن به، تعهد بما مأخوذ والعاقد

 الحرج. ورفع التيسير -ج

 النحو على بالعبادة القيام معها يوتطيع ال حالة في الشخص فإذا صار الضيق، الحرج من واملراد مشقة، بدون  أي حرج أو عور غير من

 القاعدة هذه عن العلماء عبر العباد، وقد عن للحرج رفع هذا وفي إلتطاعته، حوب أدائها في له يرخص هللا لبحانه فإن املعتاد

  يقول  .{التيوير توجب املشقة:بقولهم
َ
  هللا تعالى ﴿ال

ُ
ف ِ

ّ
ل
َ
فوا هللاُ  يك

َ
  ن

َّ
م جعَل  ﴿وما تعالى:وققول  ،(﴾ ولعها ِإال

ُ
ين في عليك .وقال ﴾حرج ِمن الّدِ

 فاهلل الشرعية، التكاليف في واضحا القاعدة هذه أثر وقظهر البخاري( ، )رواه" غلبه إال دأح الدين يشاد ولن يور الدين إنالنبي )ص( :" 

 لم

 مفتوحا التعاقد باب لبحانه هللا جعل حيث مطردة القاعدة نجد املعاممات مجال وفي ولعهم، ما إال العبادات من املؤمنين على يفرض

 أهمية وتتضح .بالباطل الناس أموال تحرم أكل أو الظلم تمنع التي تلك اال القيود من يضع ولم اسإباحة من فيها األصل وجعل العباد أمام

 بكل تفي ال ألنها عليهم، وتضييق حرج فيه القديمة بالعقود الناس واملتعاملين تقييد أن في كذلك القاعدة هذه

 أو عقد من أكثر بين كاملزج العقود تلك تطوقر في أهميتهاو  املالية اسإلمامية الهندلة ضرورة برزت هنا من .ومتزايدة متنوعة وهي احتياجاتهم

 ما فإن أخرى  جهة ومن جهة، من هذا ...املتزايدة للتموقل الحاجات يلبي بما اسإلمامي الشرع موجهات إطار في ذلك كل التحداث أخرى،

  إليها اللجوء إلى حتى املولم يغري  قد بشكل التموقل وألاليب وطرق  لصيغ موتمر تطوقر من املالية التقليدية املؤلوات به تقوم
ً
 في خاصة

 املالية الهندلة وأهمية بدائل، وجود عدم حالة

 .البدائل تلك إيجاد في طبعا تكون  كذلك هنا اسإلمامية

 املرسلة(. )املصالح واالستصالح االستحسان -د

 يوتحونه ما هو وااللتحوان ."العلم أعشار وعةت االلتحوان":قال أنه مالك اسإمام عن وقروى .التعاقد لحرقة باب هو االلتحوان

 البعض وقال الشرع، يقرها التي جرقان املصالح وهو العام، األصل إلى فيه يرجع بل يثبته، أو يعارضه نص يوجد أن من غير بعقله املجتهد

م ما بمثل املوألة في يحكم عن أن املجتهد يعِدل أن هو االلتحوان أن
َ
 عن العدول  أقوى يقتض ي لدليل وذلك يره،غ إلى نظائرها، في به حك

ِبت األول  الدليل
ْ
  وأولع االلتحوان، صنو وهو االلتصماح، أو املصالح املرللة أما .النظائر هذه لحكم املث

ً
 املصالح ومعنى .شموال

 األخذ من بد ال ولكن .بارهااعت أو بإلغائها الشريعة خاص من أصل يشهد وال بالقبول، العقل يتلقاها مصلحة فيه أمر بكل األخذ املرللة
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 :االعتبار بعين

 وقرغبه الشخص يشتهيه ما كل فيكون  والشهوة، الهوى  يفتح باب الشارع من خاص دليل لها يشهد لم ولو املصالح، بمبدأ األخذ أن -

 .والبوار املفالد إلى يؤدي وذلك واسإقرار، باسإباحة شرعي عليها حكم ينبني مصلحة

 جعلنا فإذا الواحد، الشخص أحوال باختماف بل األشخاص، األقوام،باختماف وباختماف البلدان باختماف تختلف ةاملرلل املصالح أن - 

 في يجوز  ال وذلك حراما، ومرة حمال، مرة فيكون  وتتضارب، اسإلمامية، الشريعة أحكام تسناقض فقد ينالبها، حكما مصلحة تقتض ي كل

 .الشرع

 .)الشارع مقصود على املحافظة فيها التي املصلحة هي اسإلمامية الشريعة أحكام بها تناط التي املرللة املصلحة أن - 

 واحدة. بيعة في بيعتين من التحذير -د

ألن النبي )ص(  الطرفين، بين كان ما على ينصب هنا بيعة واحدة . والنهي في بيعتين عن النهي هو اسإلمامية املالية للهندلة اآلخر األلاس

 طرفين بين بيعتين أي فإن وباختصار .النهي تدخل في لم آخر طرف مع واألخرى  طرف مع البيعتين إحدى كانت فإذا .في بيعةنهى عن بيعتين 

 فإن الثالثة، البيعة لحكم تابعا الحكم يكون  الحالة هذه وفي .الثالثة البيعة بمقياس إليها النظر ينبغي نوع ثالث، من بيعة محصلتهما تكون 

  الثالثة البيعة كانت وإن .كذلك البيعتان كانت شرعا ممنوعة (الثالثة البيعة أي( كانت
ً
 وأمكن للبيعتين، حاجة هناك يكن لم شرعا مقبولة

 وفق املالية الهندلة ألس أهم هي واحدة بيعة في عن بيعتين النهي أي القاعدة وهذه .مباشرة الثالثة البيعة خمال من املقصود تحصيل

 .املالية للمعاممات االقتصادية الكفاءة الشرعية، الومامة إلى باسإضافة تضمن التي هي أنها إلى هميتهاأ وترجع اسإلمامي املنهج

  .اإلسالمية املالية للهندسة الخاصة ثانيا":األسس

 :يمكن تقويم  املبادئ واأللس الخاصة بالهندلة املالية اسإلمامية إلى املجموعات التالية

 ه(وأحوال بالسوق  )وعي الوعي -أ

 إلى باسإضافة املالية، واألوراق لألدوات والتطوقر باالبتكار يقوم معروفة ملن الووق  يتطلبها التي الحاجات تكون  أن بالووق  بالوعي ونقصد

 االقتصاديين مع األعوان لجميع املختلفة االحتياجات تلبية إلى ألالا تهدف املالية الهندلة ألن، األطراف جميع بين تحقيق التراض ي

 .األعوان هؤالء تفادة جميعال

 .وشفافيتها( املعامالت )بيان اإلفصاح -ب

 ينفذ أن يمكن التي الثغرات لود وذلك تطوقرها حتى أو ابتكارها يتم األدوات التي تلك تؤديها أن يمكن التي املعاممات بيان باسإفصاح ونقصد

  تهدف إليها تكن لم تغايا لتحقيق األدوات تلك اللتخدام املضاربون  أو منها املتماعبون 
ً
 القمار. أو الربا على التحايل أو أصما

 التعامل( في اإلسالمية بالشريعة )االلتزام وااللتزام املقدرة -ج

 املمكن من كان وإذا.اسإلمامية بالشريعة االلتزام وبااللتزام الشراء والتعامل، من تمكن رألمالية مقدرة وجود القدرة أو باملقدرة ونقصد

 اسإلمامية يعتبر بالشريعة االلتزام فإن واملقدرة، واسإفصاح الوعي في التقليدية الهندلة املالية مع تشترك أن اسإلمامية املالية للهندلة

 .لها ميزة أنه كما باألولى، خاصا ألالا

 املبحث الخامس: األهمية العلمية والعملية للهندسة املالية اإلسالمية.

 املالية. للهندسة ةالعملي األهمية املطلب األول: 

 :يلي فيما اسإلمامية املالية للهندلة العلمية األهمية إيجاز يمكن

 للتطورات ومواكبته اسإلمامي لماقتصاد املعرفية املنظومة التكمال إلى املالية الهندلة موضوع هما اللذان والتطوقر البحث يؤدي -

 .املالية العلوم الحاصلة في

 املعرفة بين تجمع والتي اسإلمامي، املصرفي العمل يتطلبها التي اسإدارقة الكوادر إيجاد في اسإلمامية ملاليةا للهندلة علم وجود يواعد -

 .اسإلمامية املصرفية الشرعية والخبرة

 .حرمتها قد الشريعة أن يسبين حتى املوتحدثة املعاممات صور  من تحرقم صورة إلى املوارعة يجوز  فما اسإباحة، املعاممات في األصل أن -

 بعكس وعدما وجودا الشرعي بالحكم مرتبطة وعللها معللة املعاممات فقه أحكام أن حيث واملقاصد للعلل املالية املعاممات في العبرة أن -

 اسإلمامي الفقه في لها بأصول  املوتجدة العقود املالية إلحاق فعملية لذلك النص، حدود عند فيها التوقف يجب التي العبادات فقه

 .بالعلة رشدينموت

 القواعد وتقرقر العامة األحكام وتشريع املحرمات من تنقيتها طرقق عن الصحيحة الوجهة وجهها وإنما املالية، العقود ينش ئ لم اسإلمام أن -

 ١لها املنظمة الكلية 
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 اإلسالمي. املنهج وفق املالية للهندسة العملية األهمية املطلب الثاني: 

  فيما يلي : ليةالعم األهمية إيجاز يمكن

 الحاجات لكن آنذاك، املجتمعات بحاجات تفي كانت وقد قرون مضت، منذ تطوقرها تم التي تلك هي املوجودة التموقلية األدوات معظم -

 إطار في وذلك التموقلية الحاجات تلك يلبي ما يتطلب إيجاد ما وهو موتمر، بشكل تتزايد الحاضر الوقت في واملؤلوات التموقلية لألفراد

 .ذلك تحقيق في اسإلمامية املالية الهندلة تبرز أهمية وهنا بالحمال، االلتزام

  منها االلتفادة ومحاولة العاملية األلواق تشهدها التي التطورات من االلتفادة -
ً
 .تجاهها حيادية مواقف اتخاذ من بدال

 بالضوابط االلتزام خمال من أصالته على الوقت ذات في الحفاظ معأجزائه  كل التفادة مع ككل اسإلمامي املالي النظام التمرارقة ضمان -

 .مويرته تقوم الشرعية التي

 اسإلمامي للفقه يكون  ولكي الحديثة، بموتجداتها املالية بالعقود يتعاملون الذين املولمين من املتعاملين جمهور  عن واملشقة الحرج رفع -

  االقتصادية الواحة على قوى  حضور 
ً
 .طيلهتع من بدال

الحوائج  وقضاء املال وتنمية الرزق وطلب االكسواب معاني الجملة(عن)في تخرج ال فيها املكلفين مقاصد كانت وإن املالية املعاممات إن -

 ما هذاو  .الجارقة واألعراف والعادات واألحوال األمكنة واألزمنة، بحوب والتطور  والتغير التبدل ولائلها الومة أن إال واألخروقة، الدنيوقة

 على والحرج املشقة رفع من ذلك في ملا أخرى موتحدثة إيجاد أو تطوقرها أو املوجودة العقود تكييف في االجتهاد باب غلق عدم يوتدعي

 دنياهم، في إليها وعادات يحتاجون  دينهم، بها يصلح عبادات :نوعان واألفعال األقوال من العباد تصرفات":هللا رحمه تيمية ابن الناس)يقول 

 في الناس اعتاده  ما فهي العادات وأما إال بالشرع، بها األمر يثبت ال وأحبها هللا التي أوجبها العبادات أن نعلم الشريعة أصول  فبالتقراء

 الحظر. عدم فيه واألصل إليه، يحتاجون  مما دنياهم

 يودعها التي األموال فتكيف املالية، العقود من كثير قرلتطو  يكون ألالا قد فإنه املالية، الهندلة من جزءا الفقهي التكييف اعتبرنا إذا -

 أنه العلم مع املضاربة، عمليات في واحدة كوحدة هذه األموال مع والتعامل اسإلمامية، املصارف في لهم السثمارقة حوابات في املودعين آالف

 الثنائية املضاربة عقد وتطوقر باملضاربة املشتركة يومى ما التحداث إلى أدى املضاربة، عمليات بدء بعد مال املضاربة خلط يجوز  ال

 وذلك الفقه، في املعروف التقليدي

 . املضاربة عقد في يجوز  ال ما عن لمابتعاد

 املختلفة، بآلياتها املالية الولاطة نموذج وفق يعمل الذي العمل املصرفي وخاصة :املالية العقود بإجراء تقوم التي املؤلوات عمل طبيعة -

 أن من تمكنها جديدة أفكار أو بها موتجدات ملحقة بالتحداث إال معها التعامل يمكن للمصارف ال التقليدية املالية من العقود فكثير

 .للتطبيق قابلة عملية تكون 

 املبحث السادس: تطبيقات وأدوات الهندسة املالية اإلسالمية.

االئتمان وضمان الترداد الديون وتوفير الويولة النقدية ، لواء عبر  يجمع معظم املحللين أن انوياق الفكر املالي وراء الوعي لخلق

 املشتقات املالية أو أي ليالات أخرى مردها إلى األلاس الذي يقوم عليه النظام الرألمالي اال  وهو لعر الفائدة أو الربا.وهذا ما حذا

% على أكثر تقدير . وقطرح البعض اآلخر البديل 1ث ال يتجاوز بالبعض منهم إلى املطالبة بإلغائه أو تخفيضه إلى أدنى املوتوقات بحي

 بما  اسإلمامية، املصرفية الصناعة. كما تبدو اسإلمامي لحل هذه األزمة الذي يحرم الربا مطلقا"، وقمنع بيع دين بدين ،أو بيع ما ال يملك

 الشريعة كنف في والتطور  النمو من قرن  نصف يقارب ما عبر منتجاتها تطويع لياق خبرة في من اكسوبته وبما ذاتية، خصائص من تمتاز به 

 توميته على اصطلح فيما الصناعة هذه تتجلى. الفرص لهذه املضمون  والحاضن األخير النجاة طوق  تبدو هي اسإلمامية الومحاء،

 املالية والعمليات األدوات لكل لتنفيذوا والتطوقر التصميم عمليات تتضمن التي مجموعة األنشطة تمثل والتي املالية سإلمامية، بالهندلة

  اسإلمامي الحنيف الشرع وموجهات محددات إطار في التموقل ملشاكل إبداعية لحلول  صياغة من ذلك وما يمازم املبتكرة،

 الهندلة مفهوم أن ومعلوم العاملية، املصرفية الصناعة من جزء هي اسإلمامية فالهندلة وعليه

 مجاالت في الجديدة التقنيات وانسشار وطالبي التموقل املوسثمرقن احتياجات لتزايد نظرا واملالي، املصرفي النظام بتطور  ارتبط عموما املالية

 الكفاءة مفهوم انسشار مع الليما املعمورة، أرجاء عبر النظام هذا ملنتجات الرواج المامحدود ذلك، إلى باسإضافة واالتصاالت، املهنية املعرفة

 . املالية واألوراق األدوات إصدار عند الرئيس ي املحك ارهماوالفعالية، باعتب

 املصرفية الصناعة من بأخرى  أو بطرققة التفادت قد اسإلمامية املالية الهندلة كانت وإذا

 ومن ، الحرفة هذه لخدمة العمل واالتصال ولائل وتطويع املعلومات تكنولوجيات والتخدام البحت الحرفي املجال في الليما ، العاملية

 من مجموعة والتنبطت أدائها مضمون  في طورت قد ، اسإلمامية املالية أي الهندلة ، فإنها ، املعمورة أصقاع كل في الكبير االنسشار خمالها



178 

 

 اليةامل كل املعاممات أن ذلك ، التقليدية النقد لوق  عليها تقوم التي األدوات كل موسبعدة البحت العملي الواقع بها من الخاصة األدوات

 لوق  في للتداول  القابلة املالية األدوات أنواع أهم بين من انه القول  وقمكن .الشرع الحنيف بحكم قطعيا محرمة الفائدة على املوسندة

 :يلي ما يقره الشرع  حوبما  عموما النقد

 : االستثمارية الصناديق صكوك -أ

 نشرة في بدقة معرف السثماري  في مجال السثمارها بغرض صكوكه يف االكتتاب عبر لألموال تجميع بأنه االلسثماري  الصندوق  يعرف

 يتم التي األخرى  الصكوك لكل أنواع األم الصيغة املقيدة، املضاربة صيغة ألاس علي شرعيا تكيفها بعد املفتوحة الصناديق تمثل. اسإصدار

 .اسإلمامي النقد لوق  في تداولها

 : اإلجارة صكوك - ب

 في عليها االتفاق يتم محددة ايجارقة مقابل مصروفات لطرف آخر بإيجارها املعينة للعين املالك املؤجر يقوم موجبهب عقد عن عبارة اسإجارة

 اسإجارة محل األصل ملنافع وبيع شراء عماقة هي وإنما واملوتأجر، املؤجر بين دائنيه ومديونية ليوت العماقة محل فان وبالتالي .اسإجارة عقد

 فرص لحاملها تسيح املؤجرة لقيمة العين ممثلة تصدر القيمة مسواوقة مالية أوراق عن عبارة اسإجارة صكوك انف ذلك، علي وتأليوا.

 العين بحوب اسإجارة صكوك أنواع تتعدد.اآلخرقن نظرائه علي الصك قيالا حامل دفعا التي املواهمة بمقدار اسإيجار دخل علي الحصول 

 . وغيرها املختلفة، املنقوالت وأنواع الوكنية لصناعة والعقاراتا مجال في مثما تكون  أن فيمكن املؤجرة

 :املضاربة صكوك - ج

 املال، رأس األطراف أحد يقدم بموجبها طرفين بين اتفاقية تعني املقارضة أو املضاربة صيغة

 وفي ابتداء الطرفان عليها يتراض ي لنوب وفقا املشروع هذا عن الناتجة األرباح تقويم يتم أن علي العمل اآلخر يقدمك بينما املال رب ويومي

فهي  وبالتالي األرباح من نوبة وإنما املال، رأس من كنوبة للفا محدد غير أن العائد كون  في الربا عن تختلف ذلك في وهي .العقد مجلس ي

 يتعدد طرف واحد بوالطة تقديمه من فبدال مسواوقة حصص إلى املال رأس تقويم عن عبارة املضاربة ال تتحقق. وصكوك وقد متغيرة

 .مقدموه

 : املشاركة صكوك -د

 كثيرا مشابهة وهي ، شرًعا الجائز املشاركة عقد علي ألالية بصورة تعتمد املشاركة صكوك

 مجموعة أو  طرف من كله املال أن أن صكوك املضاربة في يتمثل األلاس ي االختماف ولكن ، شرحها الوابق املضاربة أو املقارضة لصكوك

 حملة املوسثمرقن ملجموعة شرقكا تعتبر ( للموسثمرقن الصكوك تصدر التي  الجهة الوليطة أن نجد املشاركة صكوك في بينما  فأطرا

 .الحكومية املشاركة لها شهادات الواضح واملثال . العامة املواهمة شركة في الحال عليه هو ملا مشابهة وبصورة الشراكة في وعاء الصكوك

 البنك بين البائع) عليه يتفق ربح هامش زائد التكاليف يغطي بوعر معلومة للعة بيع تعني إلمامية كصيغة املرابحة: املرابحة صكوك -ه

 محل املشروع أو األصل قيمة كبر حالة في وبالذات الووق األولي حالة في ممكنا فقط مرابحة صكوك التصدار إمكانية إن . واملشتري  ( مثما

،  مؤجما يكون  قد املرابحة بيع الن للشريعة مخالفا يعتبر الثانوي  الووق  في تداولها بينما . تنموي كبير( مشروع أو مثما )طائرة املرابحة

 .الفقهاء الفقهاء من كثير يجيزه ال الدين وبيع ، دينا يعتبر فانه وبالتالي

 التوريق(.  ) لألصول  التصكيك عمليات - و

 يمكن والتي األجل قصيرة املالية الهامة األدوات أحد اسإلمامية املالية املؤلوات بها تتمتع تيال املختلفة لألصول  التو رقق عمليات تمثل

 الذكر لالف التو رقق عن يختلف هنا التصكيك أو فالتو رقق وعليه، .بصورة مثلى واملوجودات املطلوبات إدارة موتوي  على منها االلتفادة

لدخل  واملدرة الوائلة غير - األصول  من مجموعة أو جزء تحوقل عملية هنا بالتصكيك ة وققصدالغربي الصيرفة التقليدية في عليه املتعارف

 أخرى  أنواع توجد كما.معينة فترة األصول خمال هذه منافع في الشراكة على قائمة مالية أوراق إلى املؤلوة تمتلكها التي - به التنبؤ يمكن

 واملشاركة كاملرابحة القائمة التموقل صيغ من االشتقاقات أن تعتبر يمكن ماك الولم، وصكوك االلتصناع، صكوك مثل الصكوك من

 .بالتمرار املتغيرة االلسثمارقة البيئة موتجدات تمائم اسإلمامية املالية الهندلة من فنون  رحبة مجاالت وغيرها واملضاربة

 وعقود تموقل صيغ وجود إلى الحاجة قد ابرز  األخيرين عقدينال خمال لها املعتبر واالنسشار  اسإلمامية الصيرفة  عرفته الذي التطور  إن

 املنظمة واملرابحة املتناقصة واملشاركة املوازي  والولم بالتمليك املنتهي أوائل املولمين كاسإيجار عند معهودة تكن لم موتحدثة إلمامية

 ال انه إال املالية وصف الهندلة عليها نوقط أن يصح متميزا وعاءا تمثل املوتخدمة األدوات من وغيرها األدوات هذه إن .والتأمين التكافلي 

 بذاتها. موتقلة عقودا ليوت  عقودها أن إذ املالية( املشتقة)املشتقات العقود وصف عليها يصح

 عن ألالا الناتجة املالية األزمة هذه جراء  املتقدمة البلدان اقتصاديات تلقتها التي الصفعة إن
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 اسإلمامية املصرفية الظاهرة مع على التعاطي والحكومات الدول  من كثيرا حفزت قد املختلفة، ومشتقاتها لتموقلا وصيغ أدوات انحرافات

 معاصرة تنمية تأليس اسإلمامية البنوك بعض من طلبت التي الصين مطلقة مثل بايجابية الخاصة املتناغمة وهندلتها املختلفة بآلياتها

والجزائر  وقطر الهند في الطاقة تجربة نجاح بعد الليما تمثيل، ومكاتب عاملية مؤلوات الطاقة وتوتقطب شركات فيها توسثمر

 اسإلمامية. البنوك هذه قبل من وكازاخوتان

 الخالصة والنتائج والتوصيات. 

طوع لقد كشف البحث عن هشاشة النظام الرألمالي ، وأظهر معظم عيوبه ، والذي يشكل خطرا كبيرا" على البشرقة جمعاء، فو 

ة مالية األزمة املالية العاملية في الواليات املتحدة األمرقكية، خير دليل على ذلك، هذه األزمة كانت أزمة عقار لتتحول بورعة فائقة إلى أزم

ه وبعدها إلى أزمة اقتصادية في ملح من البصر، ليشب الذعر في أولاط املتعاملين االقتصاديين في كل أنحاء  العالم، كأن األمر أشب

 بسوونامي أو زلزال ليقض ى على جل مظاهر الحياة االقتصادية واالجتماعية والويالية.

 وعلى العموم يمكن لرد نتائج البحث في النقاط التالية:

يقصد باألزمة املالية حدوث انهيار مفاجئ وحاد أللعار األلهم والوندات ينتج  عنه إفماس البنوك واملؤلوات املالية، ومن أهم   -

عراض التي تنبأ بوجود أزمة مالية: تباطؤ معدالت النمو، اتجاه هروب رؤوس األموال إلى الخارج، تزايد املخاطر املعنوقة في االقتصاد األ 

وتفش ي املعلومات غير الكاملة وغير الصحيحة، انخفاض قيمة الصادرات، ارتفاع حجم املديونية، تزايد معدالت التضخم وانهيار قيمة 

تبر املؤشرات الوابقة من األدوات املوتخدمة في التنبؤ باألزمات، وقميز الباحثين  في هذا املقام بين أربعة أنواع من األزمات العملة كما تع

 وهي: أزمات العملة، األزمات املصرفية، أزمات األلواق املالية، األزمات املالية املزدوجة.

الجديد، ، متزامنة مع التزايد الكبير في حجم القروض العقارقة املمنوحة بإجراءات تعود جذور األزمة املالية الراهنة إلى بداية القرن  -

بويطة وبرهونات ميورة ومن غير ضمانات كافية، األمر الذي فتح شراهة الكثيرين ودفعهم للتهافت الشديد على االقتراض من اجل 

  .1006ث أزمة القروض العالية املخاطر لنة شراء العقارات في الواليات املتحدة األمرقكية، مما أدى ذلك إلى حدو 

إلى ألباب مالية تتمثل في: انفجار فقاعة الرهن العقاري بوبب التولع في عملية منح  1000ارجع الباحثين قيام األزمة املالية  -

الفعالة، انسشار الفواد القروض بدون ضمانات كافية وتورقق الديون، تفش ي ثقافة االقتراض واملضاربة،غياب للطة الرقابة املالية 

 بكل صوره ، وألباب اقتصادية تتعلق بحالة االقتصاد األمرقكي أهمها: عجز امليزانية، ارتفاع معدالت التضخم وزقادة حجم املديونية.

ية واالقتصادية تتمثل الهندلة املالية التقليدية في ابتكار وتصميم وتطوقر أداوت مالية بغية تحقيق األرباح ومعالجة املشكمات املال -

وتشمل العمليات التالية: ابتكار أدوات مالية جديدة، ابتكار أدوات تموقلية جديدة، ابتكار حلول جديدة وتطوقر األدوات القديمة . 

ت وأنقوم الباحثين في شأن هذه االبتكارات بين فرققين األول يحذر منها ألنها تمثل أللحة دمار شامل وقاطرة تقود الدول إلى األزما

 والخراب، أما الثاني يشجعها ملا لها من قدرة على التقليل من املخاطر.

التي هي عبارة عن عقود مالية فرعية مشتقة من عقود ألالية، ومن أهم ما أنتجته الهندلة املالية  التقليدية املشتقات املالية،  -

لقد لاهمت هذه املشتقات املالية مواهمة بالغة في تأجيج بحيث تتمثل في: العقود املوتقبلية، عقود الخيارات وعقود املبادالت، و 

شرارة األزمة املالية، فقد أدت إلى زقادة أحجام اسإقراض) القروض العقارقة( بغية تحقيق الربح الوريع والتحوط ضد املخاطر، ونظرا 

ها مقيمة بقيم خيالية مشكلة فقاعات الرتفاع ألعار العقارات أدى ذلك إلى تزايد الطلب على املنتجات الجديدة فارتفعت ألعار 

 مرشحة لمانفجار،وهو ما حصل فعما معلنة عن اندالع األزمة.

تحوقل أصول مالية غير لائلة مثل القروض شرارة األزمة املالية، فهو يتمثل في فن تموقلي لعب دورا ألاليا في تأجيج  يعتبر التورقق -

ولقد لعب التورقق دورا هاما في األزمة فقد ( قابلة للتداول في ألواق رأس املال، واألصول األخرى إلى أوراق مالية )ألهم ولندات

التخدمت البنوك هذه التقنية بغرض بيع الديون وتوفير الويولة للتولع في عمليات اسإقراض مما أدى إلى تضخم قيمة الديون 

ي ألعار العقارات. وبالتالي شبت نيران األزمة وتأججت لتلتهم واشتعال نيران األزمة بوبب عجز األفراد عن لداد القروض العقارقة وتهاو 

املؤلوات املالية ذاتها لتعلن عن إفمالها الواحدة تلوى األخرى، األمر الذي دفع الدول للتدخل بغية إنقاذها. وضاربة بذلك عرض 

 ية غير قابلة للنقاش.الى نشرها كأنها أفكار مثكانت منذ زمن ليس بالبعيد تدافع عنها وتعمل عل رغم أنهاالحائط مبادئ حرقة األلواق.

 املالية والعمليات األدوات من لكل والتنفيذ والتطوقر عمليات التصميم تتضمن التي األنشطة مجموعة اسإلمامية املالية بالهندلة يقصد -

 اسإلمامية املالية الهندلة تتميز .الحنيف الشرع موجهات إطار في ذلك وكل التموقل ملشاكل إبداعية حلول  صياغة باسإضافة إلى املبتكرة،

 وهما خاصيتان الشرعية، واملصداقية االقتصادية الكفاءة بين تجمع فهي التقليدية، الهندلة املالية عن الخصائص من بمجموعة

 حدوث في التقليدية ةاملالي الهندلة فيه تسوبب الذي الوقت في األطراف، هذا جميع التفادة أخرى  جهة من وتضمنان جهة من مترابطتان
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وتخدم .قيود بأي تقيدها عدم بوبب الشركات وإفماس في البورصات االنهيارات
ُ
 تواجه التي املختلفة سإدارة املخاطرالهندلة االلمامية  وت

ن وسإدارة اسإلمامية املالية املؤلوات ِ
ّ
ا تموقلية وآليات أدوات وتطوقر ابتكار من الويولة، وتمك

ً
 في الفقه ملوماةا العقود من انطماق

 .اسإلمامي

 تتوافق التي التموقلية والعمليات األدوات كل كبير، لسشمل بشكل تسنوع اسإلمامية املالية الهندلة صناعة منتجات أن لنا تبين وقد

 إلى باسإضافة هو اهنالر  الوقت في اسإلمامية املالية املؤلوات أمام األكبر التحدي أن إلى اسإشارة من بد ال كما اسإلمامي الشرع وموجهات

 في الحديثة املنتجات السيعاب من خمال ككل اسإلمامي املالي النظام بقاء عن املوؤولية هو مويرتها خمال املكالب املحققة على املحافظة

 .اسإلمامية املالية بالهندلة األخذ خمال من إال ذلك لها يتحقق وال املالية الصناعة

 توصيات البحث: 

 مجموعة من التوصيات يمكن تلخيصها بما يلي:  توصل الباحث إلى

االبتعاد عن أدوات الهندلة املالية التقليدية، فقد بينت األزمة املالية الراهنة أنها معاممات تجود طغيان املال وتحفز على التحايل  -

 ألواق املال. والنصب، وتومح بممارلة طقوس الفواد على صغار املوسثمرقن واملواهمين الفاعلين الحقيقيين في

االلتزام بالقيم األخماقية في جل املعاممات املالية، بغية امتصاص مبدأ املادية وانسشاله من نفس بشرقة كرلت لشعار الغاية تبرر  -

الوليلة ، وانعدمت الضوابط لدرجة أن الحضارة الغربية أصبحت كالطائر الذي يطير بجناح واحد هو املال أما القيم فهي مغيبة، 

 للوقوط ال محال.  فمآله

التخلي عن التعامل بالفائدة ألن ذلك ليعيد توزيع الكتلة النقدية بين الناس ، وقضيق فجوة الدخول ، وليحرر الطلب على  -

الولع و الخدمات من التقلبات الحادة واملضرة باالقتصاد،  وفي هذا املقام يجدر بنا نشر أفكار االقتصاد اسإلمامي الذي وضع مؤشر 

 كأداة لتحقيق التوازنات املطلوبة دون اسإضرار بمصالح الناس. الربح 

بشكل عام  دور الهندلة املالية اسإلمامية بتوفير كل من اسإجراءات االحترازقة ملنع وتجنب وقوع األزمات املالية واالقتصادية إبراز  -

 متانة بحكم الراهنة، األزمة املالية عماج على اسإلمامية اليةامل املنتجات قدرة ، وإبراز واألزمة املالية العاملية الراهنة على وجه الخصوص

 االقتصادية لمازمات التصدي على اسإلمامية الومحاء، الشريعة وهج من املوتنبطة اسإلمامية االقتصادية الويالات قوة و املنتجات هذه

 .عموما املالية و

واملتمثلة  بااللتزام بالضوابط الشرعية اسإلمامية ، وإبراز دور الهندلة  التركيز على الضوابط   الخاصة  بالهندلة املالية اسإلمامية -

ة، املالية اسإلمامية بتوفير تدابير واقعية لتجنب الوقوع في األزمات املالية واالقتصادية من خمال األلواق واألدوات املالية  اسإلمامي

 قبل املالية.بحيث تكون الهندلة املالية اسإلمامية صمام أمان ألزمات املوت

 

 


