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امل�ستخدمة  الو�سائل  اأهم  من  التطوعي  التنموي  و  االجتماعي  العمل  يعترب   
للم�ساركة يف النهو�ض مبكانة املجتمعات يف ع�سرنا احلايل, ويكت�سب العمل االجتماعي 
اأن احلكومات, �سواء يف  بعد يوم, فهناك قاعدة م�سلم بها مفادها  اأهمية متزايدة يوماً 
وجمتمعاتها,  اأفرادها  احتياجات  �سد  على  قادرة  تعد  مل  النامية,  اأو  املتقدمة  البلدان 
فمع تعقد الظروف احلياتية ازدادت االحتياجات االجتماعية واأ�سبحت يف تغيرّ م�ستمر, 
اأخرى موازية للجهات احلكومية تقوم مبلء املجال  ولذلك كان ال بد من وجود جهة 
ل الدور الذي تقوم به اجلهات احلكومية يف تلبية االحتياجات االجتماعية,  العام وتكمرّ
املنظمات  اأحيان كثية يعترب دور  ". ويف  " املنظمات اخليية  ويطلق على هذه اجلهة 
والثقافية  واالقت�سادية  االجتماعية  الق�سايا  بع�ض  معاجلة  يف  �سباقاً  دوراً  اخليية 

ولي�ض تكميلياً, واأ�سبح ي�سع خططاً وبرامج تنموية حتتذي بها احلكومات .
وقد �ساهمت املنظمات اخليية يف تقدمي عدد من املبادرات يف تنمية املجتمع ,   
ومن ذلك العناية بالفقي وتقدمي امل�ساعدات املالية والغذائية العينية له ب�سكل م�ستمر . 
وهذا جهد م�سكور لها, ولكن ينبغي اأن تتجه اجلهود واالأموال اأي�ساً بنف�ض القدر لتاأهيل 

الفقي وتنمية مهاراته وبناء قدرته , ليكون قادراً على اإعالة اأهله واأ�سرته .
ومع �سعف املبادرات وامل�ساريع يف هذا الباب الأ�سباب عديدة , ولدت فكرة ملتقى   
" توعية وتاأهيل الفقي " ليكون منارة ت�سيء االأفق للعاملني يف املجال االجتماعي من 
خالل عر�ض اأوراق عمل متخ�س�سة وجتارب ناجحة ا�ستهدفت تاأهيل وتوعية الفقي يف 

مناطق خمتلفة من اململكة . 
وي�سعى هذا امللتقى نحو: 

قيام اجلمعيات املهتمة بدورها يف تاأهيل وتوعية الفقراء . 1 .
نقل التجارب بني اجلمعيات املهتمة . 2 .

التن�سيق بني اجلمعيات لعدم تكرار اجلهود . 3 .
ن�سر هذه الثقافة جلمعيات الرب على م�ستوى اململكة . 4 .

ختاماً ... ن�سكر راعي هذا امللتقى " موؤ�س�سة حممد وعبد اهلل اإبراهيم ال�سبيعي اخليية 
اأن يكون  ون�ساأل اهلل   , امللتقى  الرائعة الإقامة هذا  الكرمية ومبادرتهم  " على رعايتهم 

مفتاحاً للم�ساريع واالإبداعات الرتبوية يف م�ستقبل االأيام .

اإدارة امللتقى
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فهرس األوراق وتجارب العمل

الصفحةالمتحدثعنوان الورقة

7د. محمد بن إبراهيم السعيديحقوق الفقير التي كفلها الشرع والنظام

23أ. عبد اهلل بن أحمد القرنيالخصائص النفسية واالجتماعية للفقير

41د. يحيى بن إبراهيم اليحيىالتأصيل الشرعي لتوعية وتأهيل الفقير

55د. محمد المرتضىمبادرة التوطين بالتنمية

61د. محمد بن محمود السيدتأهيل األسر الفقيرة تعليميًا

67م. فهد بن محمد الجاسرمشروع بارعة

71أ. يوسف جستنيةمبادرة باب رزق جميل

81ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتجارب إثرائية مميزة
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المقدمة:
احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني    اأما بعد :   

املبنية  االقت�سادية  البنية  كفاءة  مدى  على  دقيقاً  موؤ�سراً  املجتمعات  يف  حجمه  يعترٌب  اقت�سادي  مر�ٌض  الفقر   
الأجلها , فات�ساع دائرة الفقراء ِداللة على �سعف اأثر الربامج االقت�سادية يف تلك الدولة وتقل�سها َدليٌل على جناحها .

كما اأن لهذا الداء اأ�سراراً عديدة تتعدى ذات الفقي اإىل اأ�سرته وجمتمعه منها الديني ومنها االأخالقي ومنها االجتماعي 
وال�سيا�سي اأي�ساً , ولي�ست هذه الورقة مقاَم �سردها واال�ستدالل عليها , لكن للتاأكيد على اأن وراءها  يكمن ال�سر يف عناية 

ال�سريعة االإ�سالمية بعالج مبعثها وهو الفقر.     
و�سوف اأنطلق اإىل ذلك من اإيجاز احلقوق التي كفلتها ال�سريعة االإ�سالمية للفقي واحلقوق التي كفلها له النظام اأي�ساً , 

اإذ يف بيان ذلك ولو باإيجاز ما ُي�ْسهم يف عالج هذه امل�سكلة اأو يحد من ا�ست�سرائها . 

أواًل: حقوق الفقير من خالل التدابير الشرعية الواقية من الفقر : 
ت�سمنت ال�سريعة االإ�سالمية يف طياتها تدابي كرمية نقي املجتمع امل�سلم من اآفة الفقر ,  واإجراء هذه التدابي   

على متامها حق للمجتمع للوقاية من الفقر ومنها : 
فمن ذلك  • 	 , حث ال�سريعة على العمل وطلب الرزق , وهذا االأمر وا�سح مقطوع به يف خطابات ال�سارع على تنوعها 
اأمره �سبحانه بال�سعي والكد لطلب الرزق )هو الذي جعل لكم االأر�ض ذلواًل فام�سوا يف مناكبها وكلوا من رزقه واإليه 
الن�سور ()امللك: 1٥(. واأمر باالجتار والبيع وال�سراء حتى يف ذلك اليوم الذي هو عيد امل�سلمني وهو يوم اجلمعة ) فاإذا 
ق�سيت ال�سالة فانت�سروا يف االأر�ض وابتغوا من ف�سل اهلل ()اجلمعة: 1٠(, وحث على ك�سب اليد كما يف قوله عليه 

ال�سالة وال�سالم: »ما اأكل اأحد طعاًما قط خًيا من اأن ياأكل من عمل يده«.رواه البخاري يف �سحيحه

•م�سوؤلية الدولة يف اإيجاد العمل : 	
لي�ست الدولة م�سوؤولة يف االإ�سالم عن اإيجاد عمل لكل اأحد لكنها م�سوؤولة م�سوؤولية تامد عن توفي البيئة املالئمة 
اأن اهلل  ُم�َسلََّمة قراآنية وهي  االإ�سالمية تنطلق من  الت�سريعات  اإن  اإذ   , التي حتول دون توفره  العوائق  واإزالة  للعمل 
تعاىل قدر يف االأر�ض اأقوات النا�ض كلهم , ومل ياأمرهم بال�سعي فيها اإال وهي مت�سمنة لرزقهم قال تعاىل :)وجعل فيها 
روا�سي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اأقواتها( )ف�سلت 1٠ ,٦ ( ولذلك خاطب اهلل النا�ض مب�سوؤوليتهم يف ال�سرب 

يف االأر�ض والبحث عن الرزق )واآخرون ي�سربون يف االأر�ض يبتغون من ف�سل اهلل( املزمل 2.
 ومل يرد ن�ض �سرعي ُيَكلِّف الدولة م�سوؤولية ت�سغيل النا�ض كما مل يرد بذلك فعل من اأحد اخللفائء الرا�سدين اأو 
ِلُحه من االأعمال كما قال  َمن بعدهم , ولعل من احلكم يف ذلك : كون االإن�سان اأب�سر بقدراته وما ي�سلح له وما ُي�سْ
تعاىل : )بل االإن�سان على نف�سه ب�سية ( )القيامة 14(, كما اأن ان�سغال الدولة االإ�سالمية بتوظيف النا�ض يف قطاعاتها 
 , اإرهاق مايل واإداري للدولة يرتتب عليه تطال معي�سة النا�ض والدولة ذاتها , وتف�سيل ذلك يطول  �سيرتتب عليه 
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اأمية و�سدر  الرا�سدة ودولة بني  الن�سي كالدولة  التي حققت جناحاً منقطع  اأدوارها  االإ�سالمية يف جميع  واالإدارة 
دولة بني العبا�ض والدول الناجحة يف االأدل�ض واملغرب , ُكلها مل تكن تعتمد اإثقال كاهل الدولة بتوظيف من يزيدون 
عن حاجتها , كما اأن احتياجها اإذ ذاك من املوظفني كان قلياًل جداً  لكفياية الوقف االإ�سالمي بكثٍي من حاجات النا�ض 
ر الوقف عن اأدائه اإما ل�سعف الوقف  ال�سرورية كالتعليم وال�سحة , وبذل الدولة كامل و�سعها يف تغطية كل ما ُيَق�سِّ

عن كفاية النا�ض اأو لعدم ترتيب اأوقاف لبع�ض املرافق كالُطُرق والربيد . 
واأعني  الفقر  ا�سباب  اأهم  فاإنها تق�سي بذلك على   , العمل  التي حتول دون توفر  العوائق  اإزالة  الدولة  وحني تتوىل 

البطالة. 
فالبطالة احلقيقية لي�ست نا�سئة عن عدم توفر فر�ض العمل , بل من�سوؤها هو وجود العوائق التي حتول دون حتقق 

تلك الفر�ض

�سرد  �ساأذكره يف  ما  بع�ض  اإزالتها  االإ�سالمية  الدولة  على  ويتوجب  العمل  توفر  دون  حتول  التي  العوائق  تلك  ومن 
التدابي الواقية من الفقر .

  : • �سرعاً  اأي ال يت�سمن خمالفات لل�سريعة االإ�سالمية كاملعامالت امل�سرفية املحرمة	 اإيجاد مناخ اقتا�سدي �سرعي   
فهي من اأبرز ما يت�سبب بالفقر واأاأ�سبابه كالبطالة , وال�سر يف ذلك اأن غالب ما ُيعرف باملنتجات البنكية تعتمد يف 
اأ�سا�سها على مبادلة النقد بالنقد , وبذلك يكون النقد �سلعة ولي�ض و�سيطاً �سرائياً , االأمر الذي يجعل فر�ض الربح 
يف جتارة النقد اأكرث اأماناً , وبالتايل ُي�سهم يف تقليل روؤو�ض االأموال التي تعمل يف م�ساريع اإنتاجية وجتارية ذات ن�سبة 
اأكرب مما  اأرباح  اإىل  املنتجني  ياأتي �سره  , ومن هنا  اأو رمبا مرتفعة  اأعلى  اأو مقاربة مع ن�سبة خماطرة  ربح ُمكافئة 
ي�ساهم يف جعل اأ�سعار ال�سلع عالية جداً وللربا اآثار كبية جداً وخطية على بنية املجتمع االقت�سادية واالأخالقية 
لي�ض هذا مكان ا�ستق�سائها لكنني اأ�سي اإىل كتاب  اآثار الربا االقت�سادية واالجتماعية تاأليف فهد بن مبارك احلربي 

وكتاب الربا واآثره االجتماعيةوال�سيا�سية واالقت�سادية يف خمتلف الديانات لفا�سل عيا�ض احلمود.
ومما ُيلحق بالربا يف بع�ض اأ�سراره على احلياة االقت�سادية املتاجرة بالعمالت , فهذه التجارة واإن كانت �سحيحة يف 

نظر الفقهاء اإال اأنها من حيث حجزها للمال وحرمان ال�سوق منه تكاد تكون �سبيهة له يف ذلك .
ومما ُيحقق البيئة االقت�سادية ال�سليمة اأي�ساً والطاردة للفقر مراقبة التجارة يف البالد وتخلي�سها من جميع العيوب 
االأ�سعار  ارتفاع  اإىل  يوؤدي  فاإنه  العديدة  باأنواعه  كاالحتكار   , الأ�سحابها  ال�سعيفة  النفو�ض  تزينها  قد  التي  واالآفات 

وي�ساهم يف ن�سوء بيئة الفقر . 
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ات,  • كاأنواع املخدرات واملَُفرتِّ ومن التدابي الواقية من الفقر حماربة  دخول ال�سلع التي يوؤدي ا�ستهالكها اإىل االإدمان	
اأ�سر  اإىل  ورمبا  فقية  اأ�سر  اإىل  اجليد  اأو  املتميز  املادي  الدخل  ذات  االأُ�سر  ُل  وِّ وحُتَ املال  على  تق�سي  جميعاً  فهي 

م�ستجدية. 

• املوؤدية اإىل الفقر , كاالإ�سراف والتبذير  . تربية االأمة تربية اإميانية حتول بينها وبني االأخالق االقت�سادية	
اأما االإ�سراف فهو �سرف ال�سئ فيما ينبغي زائداً على ما ينبغي , والتبذير هو �سرف ال�سئ فيما ال ينبغي كما ذكره 

العالمة ابن عابدين . 
فهذان العيبان �سانعان للفقر ال حمالة من جهات عديدة , فهما من اأ�سباب زيادة االأ�سعار واأ�سباب حتول احلاجيات 
رد يوؤدي اإىل نق�ض قوة العملة التي رباأيدينا , وهذا ما ح�سل يف بالدنا كما  والتح�سينيات اإىل �سروريات ب�سكل مطَّ
اأوردته درا�سة اأعدتها م�سلحة االإح�ساءات العامة ون�سرتها �سحيفة الريا�ض حيث ذكرت الدرا�سة : اأن ع�سرة اآالف ريال 

يف عام 1999ت�ساوي قدرتها ال�سرائية اليوم ٥9٥٠ ريااًل , ويف ظني اأن اال�ستهالك غي املن�سبط من اأ�سباب ذلك .

• االأقارب , وينبغي للدولة اإيجاد  اإلزام املجتمع بواجباته املالية جتاه اأفراده , ومن هذه الواجبات واجب النفقة على	
رة التي من خاللها يقوم املكلفون بها �سرعاً باأدائها ,  كما عليها اأن توفر ال�ُسبل التي ي�ستطيع امل�ستحقون  ال�سبل املَُي�سَّ

ملثل هذه الواجبات من املطالبة بها ب�سكل ال يوؤثر على مواقفهم من اأقربائهم وال يوؤدي اإىل نزاعات غي حممودة . 
والوا�سح من تتبع الواقع اأن ن�سبة كبية ممن يدرجون اليوم يف بالدنا �سمن قوائم الفقراء هم  من امل�ستحقني لنفقة 

االأقارب , وال�سبب الرئي�ض فيما هم عليه من فقر عدم قيام هوؤالء االأقارب بواجبهم ال�سرعي . 
ومن اأمثلة ذلك : االأرامل واملطلقات القائمات على نفقة اأطفالهن , فمن املُقرر �سرعاً : اأن والد هوؤالء االأطفال – يف 
حالة املراأة املُطلَّقة – هو امل�سوؤول عن االإنفاق عليهن , لكن الكثي من املَُطلِّقني  لالأ�سف يتخلف عن اأداء هذا الواجب 
عمداً , وال ت�ستطيع املَُطلَّقة مطالبته بحقوق �سغارها خلوفها من مطالبته بح�سانتهم , والرجل يعلم ذلك جيداً وهو 

ميار�ض حالة م�ساومة على االأطفال يف �سبيل اإ�سقاط النفقة . 
وذلك على   , اأعمامهم  اأبناِء  اأو  اأعماِمهم  اأو  هم  َجدِّ  , والدهم  باأقاربهم من جهة  اأطفالها منوطة  فنفقة  االأرملة  اأما 
اأهل املتوفى , والالتي يعلمن ذلك  , االأقدر فاالأقدر , واالأرامل غالباً يجهلن هذا احلق الأطفالهن يف ذمة  الرتتيب 
منهن ال يطالنب به ملا تتطلبه املَُطالبة يف الق�ساء من اأعباء كبية لي�ض يف املال وح�سب بل يف الوقت واجلهد , اإ�سافة 

اإىل اأن تنفيذ االأحكام بعد �سدورها يحتاج اإىل جهد اآخر ال مُيكنها القيام به . 
 ولهذا كان من حقوق هذوؤالء االأرامل واملطلقات على الدولة اإن�ساء نظاٍم اجتماعي جديد يكفل اإي�سال هذه احلقوق 
لهن بي�سر و�سال�سة , وقد كتبت يف فكرة هذا النظام مقاالت بعنوان نظام احلقوق االجتماعية ون�سر يف �سحيفة املدينة 
, كما قدمت ورقة عمل مطولة عر�ست يف ندوة املراأة ال�سعودية بني احلقوق والواجبات والذي اأقيم يف مدينة الريا�ض 

عام 1433هـ . 
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لة  ونفقة االأقارب ي�ستحقها اأي�سا االأباء واالأبناء واالإخوة وابناء العمومة من اأقاربهم املو�سرين , وهو من احلقوق املَُعطَّ
وهذا مما يوؤ�سف له , و�سبب تعُطِلها عدم وجود نظام يتوىل ترتيبها واالإلزام بها . 

لت يف بالدنا ب�سكل �سحيح وان�سيابي لتقل�ض وب�سكل كبي جداً عدد امل�ستحقني خلدمة  ويف ظني اأن نفقة االأقارب لو ُفعِّ
ال�سمان االجتماعي يف بالدنا , والأدى ذلك اإىل رفع م�ستوى هذه اخلدمة للم�ستحقني احلقيقيني لها . 

ر اأن تتقل�ض ن�سبة الفقراء بل  ما تقدم كان هو �سئ من حقوق الفقي يف القيام بالتدابي الواقية من الفقر , والتي ُيقدَّ
ا تنعدم وذلك يف حال ما اأدي هذا الواجب خي اأداء .  ُرمبَّ

ثانيا : الحقوق الشرعية للفقير . 
  ي�ستحق املواطن يف الدولة االإ�سالمية حني ال ي�ستطيع احل�سول على عمل عطاء من بيت مال امل�سلمني ُيفر�ض 
له بقدر حاجته , ويكون هذا العطاء من غي الزكاة يف حال وجود فوائ�ض زائدة عن حاجات الدولة , وهذا العطاء نا�سئ 
عن حق امل�سلم يف بيت املال , فاملقتدر مالياً ياأخذ هذا احلق فيما تقدمه الدولة من خدمات ورعاية لالأمن وامل�سالح العامة 

, اأما العاجزون مالياً فياأخذون هذه اخلدمات م�سافاً اإليها قدر كفايتهم من املال.. 
م له ما يكفيه من الزكاة .  ويف حال خلو بيت املال عن فائ�ض عن احتياجات الدولة فاإن حق الفقي اأن ُيَقدَّ  

واالأ�سل اأن تكون الدولة هي امل�سوؤولة عن العمل على جمع الزكوات من الواجبة عليهم واأدائها مل�ستحقيها , وذلك   
الأن املفرت�ض يف الدولة امل�سلمة اأن لديها معرفة تامة بامل�ستحقني , فتقوم باإي�سال الزكاة الأيديهم هم مبا�سرة دون اأن 

تلحق اأحداً منهم منة اأحٍد من االأغنياء . 
حد  اإىل  بالفقراء  الو�سول  مُيكنه  ال  ملياراً   22 والبالغ  الدولة  جتمعه  الذي  الزكاة  مقدار  اأن  له  يوؤ�سف  ومما   

الكفاف . 
اأن حد  �سنة 2٠٠٥ حتكي  ن�سرها  اململكة ومت  الفقر يف  الباز عن  �سعد  بن  را�سد  الدكتور  التي قدمها  فالدرا�سة   
الكفاف يف ذلك التاريخ لالأ�سرة املكونة من زوج وزوجة هو 3٠٠٠ اآالف ريال وال �سك اأن هذا الرقم قد زاد مبا ال يقل عن 
2٥% يف ال�سنوات الثمان التي تف�سلنا عن تاريخ الدرا�سة اأي اأن حد الكفاف للالأ�سرة املكونة من زوج وزوجة يف هذا التاريخ 
التقديرات املطروحة يف  اأقل  , وهذا  ال�سعودية مبليون فقياً  الفقراء يف  , وحني نقدر عدد  ال يقل عن 4٠٠٠اآالف ريال 

ال�ساحة فاإن  دخل الفقي من مبالغ الزكاة التي تتوىل الدزلة جمعها هو 22٠٠ريااًل فقط . 
وحني نعود لدرا�سة الدكتور را�سد الباز والتي ن�سرها يف 2٠٠٥ جند اأنها حتدد خط الفقر الأ�سرة مكونة من زوج   
وزوجة مبا يقارب 2٥٠٠ريااًل مت�سمنًة اأجرة ال�سكن , اأي اأن ما ي�ستحقه الفقي اليوم من ال�سمان االجتماعي هو املبلغ 

الذي يبقيه عند خط الفقر قبل ثمان �سنوات وبالتايل فهو اليوم دون خط الفقر ب%2٥ . 
وهنا يجب اأن نالحظ اأن ما ي�ستحقه الفقي من ال�سمان لي�ض هو ما يح�سل عليه فعاًل , وذلك الأن امل�ستفيدين   
يف  الفقراء  لعدد  التقديرات  اأقل  �سعف  ي�ساوي  عدد  وهو   , قلياًل  املليونني  على  عددهم  يزيد  االجتماعي  ال�سمان  من 

اململكة. 
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يحتاج  اأنه  اأي  ريال  الت�سعمائة  عن  قلياً  يقل  ما  على  االجتماعي  ال�سمان  من  يح�سل  الفرد  اأن  جند  ولهذا   
ل1٦٠٠ريال على اأقل تقدير حتى ي�سل خلط الفقر . 

ومن هنا يظهر لنا اأن اأبرز احلقوق واأوالها باملعاجلة ال�سريعة هو زيادة ا�ستحقاق الفقراء من ال�سمان االجتماعي   
بن�سبة 2٠٠% على اأقل التقديرات لن�سل بهم اإىل حد الكفاف . 

تقوم  ال  الزكاة  الأن   %2٠٠ اإىل  اأي�سا  ت�سل  الدولة  من  اإعانة  اإىل  حاجة  يف  االجتماعي  ال�سمان  اأن  يعني  وهذا   
بتغطية احتياج املواطنني . 

وُي�سكك كثيون يف كون املبالغ التي جتمعها الدولة هي الزكاة امل�ستحقة فعاًل , ويرون اأن هناك هروباً من دفع   
الزكاة مل�سلحة الزكاة والدخل بذرائع خمتلفة وا�ستغالل ثغرات يف نظام ح�ساب الزكاة لفعل ذلك , ويقول هوؤالء اإن الزكاة 

لو دفعت كما ينبغي �سوف تفوق ال3٦ ملياراً . 
اأي�ساً غي كافية للو�سول اإىل املطلوب وفق  وب�سرف النظر عن �سحة هذا الطرح من عدمها , فاإن 3٦ ملياراً   

التقديرات احلالية للفقراء اأو وفق ما يقدمه ال�سمان من اإعانات . 

خاتمة: 
كل الباحثني عن الفقر وحلوله يف اململكة العربية ال�سعودية تواجههم عقبة كبية دون الو�سول اإىل اآراء اأكرث   

دقة وهي عقبة االإح�ساءات الدقيقة . 
والتخمني  احلد�ض  عن  بعيدة  دقيقة  معايي  وفق  الكفاف  وخط  للفقر  خط  ملعرفة  كبية  حاجة  يف  فالباحث   
وكذلك  العدد الفعلي للفقراء , لكن كل ذلك لالأ�سف غي متوفر بال�سكل الذي يتمناه الباحث , واإن كانت الكثي من 

التقديرات موجودة لكن هناك مالحظات على معاييها . 
ال ميكن الق�ساء على الفقر يف اأي بلد من بلدان العامل مامل ت�ستاأ�سل اأ�سبابه , وهي اأ�سباب كثية جداً يزيد منها   
ا�ستغراق جميع بلدان العامل اليوم يف اأتون االقت�ساد الراأ�سمايل الذي مل نر من الدول اليوم من تخطط للخال�ض منه 

.

هذا واحلمد هلل اأوال واآخرا و�سلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم 
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ورقة إثرائية من الدكتور محمد بن إبراهيم السعيدي

رؤية شرعية استراتيجية للقضاء على الفقر في بالدنا

احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف االأنبيائ واملر�سلني وعلى اآله و�سحبه ومن نهج نهجه اإىل   
يوم الدين   اأما بعد :

فما بني اأيديكم هو ورقة تت�سمن ت�سوراً للحلول وال تقدم احللول مل�سكلة هي من اأعتى واأقدم م�سكالت الب�سرية    
مِّ احلل وبني من يت�سوره . ٌ كما يبدو يل بني من ُيقدِّ وهي الفقر , والفرق بنيِّ

والبيئية  وال�سيا�سية  واالجتماعية  االقت�سادية  اأبعادها  جميع  من  بامل�سكلة  اأحاط  اأنه  يزعم  احلل  م  ُيقدِّ فمن   
ماٍت من هذه االإحاطة وعلى دراية وافية بالعلوم الالزمة لفهم  والعقائدية والنف�سية , وبنى ما لديه من حلول على ُمقدِّ

تلك االأبعاد وومعاجلتها وا�ستنتاج  وا�ستنتاج احللول من خاللها .
اأما من يقدمون ت�سورات احللول وهم الفئة التي اأزعم اأنني اأنتمي اإليها يف ورقتي هذه , فهم اللذين يعي�سون   
اأن تلك املعاي�سة وهذه املعرفة كفيلة باأن  اأبعادها لكنهم ال يحيطون بها اإحاطة درا�سة وتدبر , ويرون  امل�سكلة ويعرفون 

متكنهم من تقدمي مفاتيح وروؤى قد تفيد اأ�سحاب احللول يف التوجه مبا�سرة اإىل موا�سع الدائ ومكامن الدواء.
لكنني واأنا اأُِعد لكتابة هذه الورقة التي  تعالج ظاهرة الفقر بدا يل: اأن الفقر يف املعلومات ال�سحيحة عن الفقر, والفقر 
ا يف الدرا�سات التي تعاجله يف بالدنا اقت�سادًيا واجتماعًيا اأكرب خطراً من الفقر ذاته, وهذه دعوة اأطرحها يف مقدمة  اأي�سً
املوؤمترات العلمية املتخ�س�سة يف درا�ستها ورفع  مقالتي هذه لاللتفات لهذه الظاهرة بالدرا�سة الواعية, واملبادرة بعقد 

التو�سيات العاجلة اإىل قيادتنا التخاذ التدابي النظامية لواأدها.

الطريق الصحيح للقضاء على الفقر:
بالرغِم من اأن الفقَر مر�ٌض ب�سري مزمٌن تتوارثه اأجيال االإن�سان منذ قدمي الزمن فاإن الذي اأَ�ستيِقُن منه: اأن   

اأمره ال يعدو كونه مكروًبا, �سرعان ما ميوت حني تتخلف الظروف البيئية املنا�سبة لبقائه.
ولو اأن الب�سرية كتبت تاريخها االجتماعي, كما كتبت تاريخها ال�سيا�سي لكان من املت�سور اأن جند اأحواال كثية   

جنح االإن�سان فيها يف قتل هذا املكروب بتغيي االأجواء املنا�سبة لعي�سه.
لكننا مع االأ�سف ال جند فيما هو مكتوب بني اأيدينا اإال فرتات وجيزة يف تاريخ االإن�سان الطويل مثل ع�سر عثمان   
بن عفان وع�سر معاوية بن اأبي �سفيان ر�سي اهلل عنهم وع�سر عمر بن عبدالعزيز وع�سر يو�سف بن تا�سفني يف املغرب 

وع�سر اأورنك زيب يف الهند عليهم رحمة اهلل
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وحتى هذه الع�سور مل ُتوؤرخ لنا بال�سكل الذي يوحي باأنها جتربة اقت�سادية ميكن تقليدها اأو تطويرها بل هي   
اإما مرويٌة على �سكل خرٍب عابٍر ال يختلف عن خرب اأي معركة خا�سها اأولئك الزعماء, اأو مرتوٌك اأمُر ا�ستنباطها للقارئ 

ه عدداً من جزئيات االأحداث. من خالل �َسرْبِ
ا كان عليه  ويف ع�سرنا احلا�سر ع�سِر التقنية واملعلومات وفورِة االقت�ساِد وحقوِق االإن�سان ال يختلف احلال عمَّ  
يف التاريخ ال�سحيق, فالتجارب التي ق�ست فيها االإن�سانية املعا�سرة على الفقر جتارُب نادرٌة اأو قل معدومة حتى يف تلك 
الدول التي تفر�ض ال�سرائب على النا�ض لتقدمها لهم على �سكل خدمات ملمو�سة وتفر�ض للعاطلني واملحتاجني دخاًل 

ا�ستثنائًيا كحٍل موؤقت ملطالبهم..
ب�ستة وثالثني مليار  ال�سعوديني  اأموال  بامل�سائل االقت�سادية قد قدر زكاة  املعنيني  االأجالء  اأحد علمائنا  وكان   
ريال,هذا يف حال لو اأُدِّيت كما ينبغي ,  وحتدث الكثيون عن اإثر ذلك على الزكاة يف اململكة العربية ال�سعودية واأنها لو 

اأُديت على وجهها ال�سحيح لق�ست على الفقر يف بالدنا ق�ساء مربًما.
والذي يظهر يل اأن تلك النتيجة التي خل�ض اإليها هوؤالء االإخوة حتتاج اإىل مزيد مراجعة فنحن يف اململكة حتى   
البع�ض عددهم مبليون فرد, وهو  الفقراء يف بالدنا, ويخمن  اليوم -ح�سب علمي - لي�ض لدينا تقدير دقيق لعدد  هذا 

تخمني غي من�سبط بتعريف دقيق للفقي اأو حد اأدنى للفقر.
وحني نغ�ض الطرف عن الدقة التي يحتاجها الباحث للو�سول اإىل نتيجة حتدد االأثر احلقيقي للزكاة ون�ست�سلم   
لتخمني املليون فقي, �سنجد اأن �ستة وثالثني ملياًرا ال ميكن اأن تكون جمدية للق�ساء على وجود الفقر ل�سبب وا�سح وهو 
اأن نتيجة ق�سمة هذا املبلغ الكبي على هذا العدد الغفي �ستو�سلنا اإىل اأن دخل الفقي ال�سهري من الزكاة �سيكون ثالثة 

اآالف ريال فقط, وهو مبلغ ال ميكن اأن يقال اإنه يو�سل اإىل النتيجة املرجوة..
وحني نعتمد نتيجة الدرا�سة التي اأ�سرف عليها الدكتور را�سد الباز من جامعة االإمام حممد بن �سعود , جند اأن   
هذا املبلغ الذي توفره الزكاة ال ي�سل حلد الكفاف لالأ�سرة ال�سغية املكونة من زوجني وطفلني حيث قررت الدرا�سة اأن 
حد الكفاف لهذه االأ�سرة هو 3٦934 ومع مالخظة اأن هذه الدرا�سة كانت �سنة 2٠٠٥ ونحن يف �سنة 2٠13وبح�ساب ن�سبة 
الت�سخم العامة والتي تتجاوز قلياًل اخلم�سة يف املائة �سنجد اأن حد الكفاف قد ارتفع حتماً اإىل ما يقارب اخلم�سة اآالف 

ريال .
وهذا االأمر لي�ض غريًبا اأبًدا الأن الق�ساء على الفقر لي�ض مهمة الزكاة وحدها, اأو بعبارة اأدق لي�ست احلكمة من   

فر�ض الزكاة هي الق�ساء على الفقر, بل امل�ساهمة يف تعجيل الق�ساء عليه وجعل هذه املهمة اأكرث �سهولة وي�سًرا.
اأقول ذلك الأنني اأرى اأن هناك روؤية يتوافق فيها الر�سمي مع ال�سعبي باأن حل م�سكلة الفقر يف بالدنا يتلخ�ض يف   

الزكاة اأو ال�سمان االجتماعي اأو االإعانات الدورية حتت م�سميات خمتلفة ك�سندوق الفقر , اأو حتى دون اأي م�سميات .
واأجد اأن العمل يجري ر�سمًيا و�سعبًيا وفق هذه النظرة وحدها دون االلتفات اإىل تاريخ الزكاة وال�سمان االجتماعي   

ِرد.. عرب عقود من ن�ساأة الدولة والذي يفيد اأن الفقر بالرغم منهما يف ازدياد ُمطَّ
اأما النظرة التي يبدو يل اأنها �سحيحة فهي :اأن الق�ساء على الفقر يحتاج اإىل الق�ساء على جميع االأ�سباب     
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الداعية اإىل تكونه يف جمتمعنا, وهي اأ�سباب ميكن اأن يدركها املالِحظ من النظرة االأولية كما �ساأفعل يف هذه الورقة.
لكن النظرة االأولية ال تكفي فامل�ساألة خطية جداً ويف حاجة اإىل درا�ساٍت يتكاتف فيها االجتماعي مع االقت�سادي للو�سول 
ا يف حق ال�سعب و�سلوكياته  اإىل نتائج علمية ينبني عليها قرارات م�سيية يف حق الدولة ونظامها االقت�سادي بالكامل واأي�سً

ا, فالفقر ابن بيئة �سيئة تتلخ�ض معاملها يف اأمور منها: الرتبوية واالجتماعية واالقت�سادية اأي�سً
�سوء الثقافة اال�ستهالكية والتي اأنتجت عادات �َسَرِفية فر�ست نف�سها. 1 على جميع طبقات املجتمع املادية واأ�سبح ت�سابق 
النا�ض اإليها يوؤدي اإىل نفاد ما باأيديهم من املال قل دخلهم اأم كرث, بل اإن �ساحب املرتب العايل ي�ستكي �سرعة نفاد 

مرتبه, وهي ذات ال�سكوى التي ن�سمعها من �ساحب الدخل املنخف�ض.
 بطالة ال�سباب والتي لها وحدها ق�سة اأخرى يف اأ�سباب ن�سوئها وتفاقمها. 2 وطرق عالجها.

م. 3 لها, بعد اأن كانت مراكَز توؤدي  غياب البيت عن مركزية االإنتاج حيث اأ�سبحت البيوت عبارة عن اأفواه تاأكل كل ما ُقدِّ
واجبها يف اإمداد املجتمع مبا يحتاجه من غذاء ولبا�ض ودواء واأثاث, وهي ِعلة العلل اإال اأن اأحًداً مل ُيعلن عنها ب�سبب 

الرتويج اململ لق�سية حق املراأة يف العمل خارج بيتها..
ودخولها لالأ�سف  ُنُه هذه الورقة من معامل بيئة الفقر: انت�سار بع�ض القيم االقت�سادية الراأ�سمالية . 4 وهو اآخر ما �ساأُ�َسمِّ

يف منظومة النظم االقت�سادية يف اململكة العربية ال�سعودية.
وحني ن�سبو اإىل م�سرع الفقر ال بد من الق�ساء على اأ�سبابه.  

الفقر الصناعي والفقر الطبيعي:
وتعيق  مائها  من  تقتات  التي  الطفيلية  النباتات  اجتثاث  من  البد  جيد  ب�سكل  مزروعاتنا  �سقاية  نريد  حني   

منوها.
وحني نريد عالج الفقر يف جمتمعاتنا البد اأن نعلم اأن هناك فقراً ن�ساأ ب�سكل طبيعي نتيجة زيادة الت�سخم و�سعف �سوق 

العمل وزيادة النمو ال�سكاين اأو غي ذلك من العوامل االقت�سادية واالجتماعية امل�سببة للفقر .
وهناك فقراً طفيلياً نبت يف قيعان اأحوا�ض الفقراء لي�ستقي من مائهم , والبد من اجتثاثه لي�سل املاء كاماًل اإىل الفقراء 

احلقيقيني الذين هم م�سروعنا ومو�سع عنايتنا هنا.
والفقراء ال�سناعيون اأو الطفيليون اأ�سناف عدة , لكل �سنف منهم ق�سته التي ال يعني اجتثاثنا له من حيا�ض الفقراء 

اإهمالنا لها , بل يعني اأننا ناأخذه من املكان اخلطاأ لنعالج م�سكلته يف مكانها ال�سحيح .
ومن هوؤالء :

ال باأ�ض بها ممن يدخلون هم واأ�سرهم اليوم يف  • ُلون ن�سبة 	 ُمَتعاطوا املخدرات واملفرتات وامل�سكرات باأنواعها , فهم ُي�سكِّ
اإح�سائيات الفقر , واإذا كان املدمنون منهم يبلغون 14٠ األفاً ح�سب تقرير ن�سبه موقع العربية نت ملركز الدرا�سات يف 

غرفة الريا�ض , فقد يكون غي املدمنني اأو املدمنون غي امل�سجلني اإح�سائياً اأ�سعاف هذا العدد.
وال �سك اأن تعاطي املخدرات وامل�سكرات باأنواعها من اأ�سباب الفقر ال�سيما لدى الطبقة املتو�سطة , لكن هوؤالء ينبغي اأن ُتَعالج 
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ُم�سكلتهم بعيداً عن �سمهم اإىل اإح�سائيات الفقر الطبيعي والذي ال جناية على االإن�سان يف االبتالء به .
ويجب اأن ين�سرف اجلهد معهم اإىل حماية البالد من تدفق املخدرات اإليها واإىل طرق الوقاية منها وعالج امل�سابني بها.

اإىل  اأطفالهن  اإعالة  اإ�سناد  • , وال�سواب 	 اأطفالهن  اإعالة  اللواتي نتج فقرهن عن توليهن مل�سوؤلية   االأرامل واملطلقات 
امل�سوؤول ال�سرعي عنها , الأن املراأة لي�ست �سرعاً م�سوؤولًة عن اإعالتهم . ومن هنا اأوؤكد على وجوب اإ�سدار نظام للحقوق 

االجتماعية يحمل على عاتقه اإ�سناد امل�سوؤوليات االجتماعية اإىل امل�سوؤولني ال�سرعيني عنها فور ا�ستحقاقهم لها .
اإعالة اأ�سرهم لكنهم م�سابون بداء التبذير وهو �سرف  • ُرون , وهم طائفة من الرجال لديهم املقدرة املالية على 	 املَُبذِّ

اأموالهم فيما ال طائل وراءه كال�سفر ولعب القمار اأو امل�ساريع التجارية الفا�سلة وغي املدرو�سة.
نَّاِع الفقر , ولهذا ينبغي معلجة م�سكلتهم بعيداً عن اال�سرتاتيجية العامة ملكافحة الفقر. ون من �سُ وهوؤالء اأي�ساً ُيَعدُّ

اإنَّ حل ُم�سِكالت هذه االأ�سناف ومن كان على �ساكلتها من اأ�سحاب الفقر ال�سناعي على حده �سيقطع رافداً مهماً   
من روافد الفقر والفاقة يف بالدنا , فوجود اأمثال هذه االأ�سناف يف اإح�سائيات الفقراء ُيْف�ِسُد اأي ا�سرتاتيجية بعيدة املدى 

ميكن ال�سروع فيها للق�ساء على الفقر .
, فمتعاطي  االأ�سلية على حالها  باإبقاء م�سكالتهم  الطبيعي كفيٌل  الفقر  من قائمة  ُمَعاجلة فقرهم �سِ اأن  كما   
املخدرات �ستكون االأموال املقدمة له حلل م�سكلة فقره مورداً جديداً بالن�سبة له ي�سرفه على موبقاته , وكذلك االأرامل 
واملطلقات العائالت الأبنائهن اإذا مل ُيرفع الظلم عنهن وُت�سند امل�سوؤولية املالية عن اأطفالهن اإىل امل�سوؤولني عنها �سرعاً 
فالعائد عليهن من املال �سيبقى ذريعة ال�ستمرار وقوع الظلم عليهن وا�ستمرار تكرار امل�سكلة بل وتناميها , واالأمر كذلك 

فيما يتعلق باأهل ال�سرف والتبذير و�سوء التدبي.
اأن ف�سل ال�سمان االجتماعي يف حتقيق مقا�سده بل وف�سله يف الو�سول بامل�ستحقني اإىل حد الكفاف  ويف ظني   
ف�ساًل عن اإغنائهم من اأ�سبابه دخول هذه العانا�سر يف قوائم ال�سمان وهدم حل م�سكالتهم مبعزل عن الفقر الطبيعي.

اإذا اأردنا الق�ساء فعلياً على الفقر اأو  اإن تق�سيم الفقر اإىل طبيعي و�سناعي وحل م�سكلة كل نوع على حدة �سروري جداً 
مقاربة الق�ساء عليه .

َنة للفقر الطبيعي العناصر الُمَكوِّ
ناعي و�سرورة عزله يف احللول عن الفقر الطبيعي ومكوناته  , اأحتدث هنا عن  بعد اأن حتدثنا عن الفقر ال�سِّ  

ُمَراِدي بالفقر الطبيعي .
الفقر الطبيعي هو  عجز االإن�سان عن توفي املال الالزم ال�ستيفاء مطالبه ال�سرورية واحلاجية دون اأن يكون   

هذا العجز نا�سئاً عن جناية االإن�سان على نف�سه كتعاطي املخدرات , اأو جناية غيه عليه كاملطلقة العائلة الأطفالها.
حمركاتها  بجميع  االقت�سادية  البيئة  مع  لالإن�سان  الطبيعي  التفاعل  عن  النا�سئ  العجز  فقط  فيه  ويدخل   

املعروفة.



17

َنِة له , وهي العنا�سر التي متد الفقر  ِكُن حماربته اإال بالق�ساء على العنا�سر املَُكوِّ وهذا النوع من الفقر ال مُيْ  
غالبا بعامل النمو ال�سيما يف الدول التي ال تعاين من حيث االإجمال �سحا يف مواردها املالية .

وأول هذه العناصر : �سراهة املجتمع فيما ي�سمى باال�ستهالك .
وعند التاأمل جند اأن االأليق ت�سميته باالإهالك , حيث اإن االأمر و�سل اإىل اأن مقدرات االأر�ض اأ�سبحت ُتنَفق اإىل غي بدل 
اأن كانت معظم مقدراُت االأر�ِض تخ�سع لعملية تدويٍر جتعلها غي منقطعة املنفعة على مر  , بعد  , وهذا هو االإهالك 

الع�سور.
علماء مقا�سد ال�سريعة ُيَق�ِسمون مطالب االإن�سان يف االأر�ض اإىل �سروريات وهي ما يرتتب على فقدها الهالك   
وحاجيات وهي ما يرتتب على فقدها �سدة ال�سيق وحت�سينات وهي ما يرتتب على فقدها فقدان التو�سعة والتزين باأطايب 
احلياة , ويجعلون لكل مطلب من هذه املطالب متممات لت�سبح اأق�سام ما يحتاجه االإن�سان يف حياته �ستة , ثالثة رئي�سة 
وثالثة تبع لها , واملجتمع يكون مثاليا من الناحية االقت�سادية حني تكون مطالبه احلياتية وفق هذه الق�سمة , واأعني 
باملثالية : اأن مطالبه حني تكون وفق هذه الق�سمة فاإنه يكون قادراً على املقاومة الذاتية لكل م�ساعب احلياة املالية , كما 

اأنه حينذاك يكون قابال عند اأي م�سكلة اقت�سادية طارئة لال�ستجابة لكل اأنواع العالج الدائم واملوؤقت.
اأو�سحها علماء  التي  املايل للمجتمعات حني ال يتزامن مع خطة للمحافظة على هذه اخلارطة  لكن االنفتاح   

املقا�سد , �سوف ينتج عنه ورم خبيث ي�سعب ا�ستئ�ساله يف كل مطلب من هذه املطالب.
فمع االنفتاح املايل تت�سع دائرة ال�سروريات كثيا لت�سمل ما كان ُي�سمى باالأم�ض حاجيات وت�سبح احلياة م�ستحيلة   

دون توفر احلاجيات التي كان فقدها باالأم�ض ال يوؤدي اإال اإىل �سيء من ال�سيق.
ثم ت�سبح كماليات االأم�ض وحت�سيناته حاجات يوؤدي فقدها اإىل ال�سيق والع�سر , وبالتايل يبتكر املجتمع النَِّهم   

اأموراً حت�سينية مل تكن معروفًة فيما م�سى ورمبا مل تكن واردة يف قامو�ض االأمة اللغوي.
التي تن�سم �سريعا  الكماليات  اإىل  ال�سروريات ي�سل يف منو حتى ي�سل  , فورم  وال يتوقف هذا االأمر عند حد   
اإىل دائرة ما يوؤدي فقده اإىل الهلكة وال�سياع , ويبتكر املجتمع حاجات جديدة وحت�سينات غي متوقعة وهكذا اإىل ماال 

نهاية.
و�سيق م�ساحةالورقة حتول بيني وبني اال�سرت�سال يف �سرب االأمثلة لكن فطنة القارئ لن يبتعد عنها ت�سور   
مطالب املجتمع احلياتية هذه االأيام ومقارنتها مبطالبها قبل ع�سر �سنوات ومقارنتها مبا كان قبل ع�سر �سنوات اأخر , 
ا�ستهالكية جعلت من حت�سينات االأم�ض  اإىل حركة  اأدى  اأن التدفق املايل يف جمتمعنا  اإىل حقيقة ملخ�سها  لي�سل معي 

�سروريات اليوم وهي حركة تقودها دائما الطبقات الرثية �ساحبة وراءها كل مكونات املجتمع دون هوادة اأو ترقب.
وهو �سي ال يعباأ مبن ال يطيق , فاجلميع عليه اأن ي�ست�سلم لنمو ورم ال�سروريات وورم احلاجيات ويوقن اأن مطالبه لن 

يكون لها نهاية.
اأن يوجد الفقر مهما عُظَم دخُل الدولِة ومهما عُظَم متو�سُط دخِل الفرِد يف البالد , فمن  يف بيئة كهذه ال بد   
كان مرتبه ال�سهري ع�سرة اآالف ريال وهي تكفيه اليوم لن تكون كافية له غدا , الأن هذه الع�سرة اإمنا تكفيه الأنه م�ستغن 
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يها يف الغد القريب ورُم احلاجيات وال�سروريات لت�سبح مما ال ميكن  عن الكثي من متطلبات الرفاهية التي �سوف ُيَغطِّ
اال�ستغناء عنه وهذا ما �سيجعل ذلك الرجل القانع بع�سرة االآالف فقياً اأو على حافة الفقر.

احلقيقة املرة يف تقديري اأن هذه ال�سورة منطبقة على جمتمعنا يف اململكة العربية ال�سعودية , وما دام هذا الورم   
يف منو م�ستمر فاإن جميعنا مهددون بالفقر والعوز اأو على االأقل احلاجة املا�سة .

بل اإنني مل�ست ممن التقيت بهم من بع�ض كبار االأثرياء اأنهم ي�ستكون هم اأي�سا من قلِة ذات اليد , وبع�ض النا�ض   
يكذبهم يف �سكواهم ويتندر مبا يقولون , لكنني اأتفهم م�سكلتهم ب�سكل جيد فاإن ما هو من متممات التح�سينات عندنا قد 

اأ�سبح عندهم �سرورياً.
امل�سكلُة االأكرُب يف نظري اأن جميَع ما اأُ�ساهده من حماوالٍت لعالج الفقِر والعوِز واحلاجِة يف بالدنا تتم بعيداً عن   

هذه النظرة , ولهذا مل جتْد حتى االآن ولن جتدَي بعد االآن اأي�سا.
فزيادة املرتبات ورفع ال�سمان االجتماعي واإعطاء االإعانات وت�سهيل القرو�ض التنموية , كلها حلوٌل غُي ناجعٍة   

الأنها تبداأ بالطبقِة الو�سطى والفقيِة يف املجتمِع , وهاتان الطبقتان ال تقودان قطاَر اال�ستهالِك وال توؤثران فيه.
احلل ياأتي ناجعاً ومفيداً واإن كان بطيئاً حني َيْن�َسُب على الطبقاِت الرثيِة يف املجتمِع والتي جتل�ض وحدها يف عربة قيادة 

قاطرة اال�ستهالك وِمن عنِدها يبداأ ورم ال�سرورات.
اأما كيف يكون عالج هذه الطبقة من داء االإهالك واال�ستهالك فاأمٌر يحتاج اإىل درا�سة , املهم اأن يقتنع االأطباء   

بهذا الت�سخي�ض املتوا�سع.
ثم اأعود اإىل احلديث عن معامل البيئة املنا�سبة حلياة  جرثومة الفقر وتكاثرها يف بالدنا, فاأقول :  

إن ثاني هذه المعالم هو: غياب البيت عن دور االإنتاجية االقت�سادية يف املجتمع, وهي اآفة اأوجدها العديُد من 
العوامل لي�ض يف بالدنا وح�سب بل يف معظم بالد العامل, فقد كان الإنتاِج البيِت معظَم متطلباِت حياته من طعاٍم و�سراٍب 

ولبا�ٍض واأثاٍث اآثاٌر كبيٌة جداً على االقت�ساد وعلى كل ما يوؤثر يف االقت�ساد من اأخالق وعادات وتقاليد.
باإنتاج  تقوم  االأ�سرة  اأن  النقِد من جهِة  ا�ستخداِم  اإىل  احلاجَة  باإنتاجيته  يقلل  البيت  كان  اقت�ساديٍة  فمن جهٍة   
معظم ما حتتاجه من مواد ا�ستهالكية, واأحياًنا كثية كانت االأ�سرة متتلك م�سادر املواد اخلام التي حتتاجها عملية االإنتاج 
كاملوا�سي والدواجن وامل�ساحات الزراعية ال�سغية التي تفي باإنتاج متطلبات االأ�سرة, ويف حال عدم قدرة االأ�سرة اإىل اإنتاج 
اأ�سٍر منتجٍة اأخرى, وبذلك ال تكون بحاجة  اإنتاجها فاإنها تقوم مبقاي�سِة منتجاتها مع  اأو عدم متلكها مل�سادر  �سلعة ما 
اإىل ا�ستخدام الو�سيط النقدي اإال يف القليل من احلاالت, وهذا االأمر موؤثٌر كبٌي يف حمافظِة العملِة النقديِة على قوتها 
ال�سرائية, وهذا ما ُيف�سر لنا ُقدرة الريال الواحد -مثال للعملة النقدية - قبل اأربعني �سنة على الوفاء بقيمة عدد من 

احلاجيات ال ي�سكل اليوم ن�سف قيمة اأحدها.
قدرُتها  1999ت�ساوي  عام  1٠٠٠٠ريااًل  كل  فاإن  الريا�ض  جريدة  يف  العجاجي  فادي  خل�سها  درا�سة  وفق  اإنه  بل   

ال�سرائية اليوم ٥9٥٠ريااًل .



19

تكون  وبالتايل  اأبنائها  اال�ستهالكية على  العادات  املتحكمة يف فر�ض  االأ�سرة هي  البيتي يجعل  االإنتاج  كان  كما   
تلك العادات يف املجتمع باأ�سره �سناعة حملية حم�سة وال يخفى على اأحد اأثر العادات اال�ستهالكية على جمموع االأخالق 

والعادات والتقاليد واأثر كل ذلك يف احلركة االقت�سادية ب�سكل عام.
الذي يحدث اليوم: اأن البيت غائب عن االإنتاج وهو م�سرٍت لكل ما يحتاجه ولهذا جنده حمتاًجاً اإىل الو�سيط   
النقدي يف كل جرعة ماء ي�سربها ويف كل لقمة طعام ياأكلها ف�ساًل عن لبا�سه واأثاثه, وهذا الطلب املكثف على العملة جعلها 
عالية القيمة جدا, ون�ستطيع اأن نتعرف على قيمة العملة احلقيقية مبعرفة ما ميكن ا�ستبدالها به من �سلع, فال�سلعة هي 
القيمة احلقيقية للعملة, فكلما كانت العملة غالية ظهر عجزها اأمام ال�سلع امل�ستهلكة وكلما كانت رخي�سة ظهرت قوتها 
اأمام ال�سلع, واإذا كان هذا الكالم خالف املتعارف عليه فذلك الأن العرف اجلاري هو تقييم العمالت بعمالت اأخر لكننا 
حني ُنَقيُمها بال�سلع ن�سل حتًما اإىل هذه النتيجة. ويزيُد من �سعِف العملِة اأمام ال�سلع املنتجة خارج البيت كوُن َمْن حلَّ 
َل البيِت يف االإنتاج �سركاٌت عامليٌة بعيدٌة جًداً عن البيت امل�ستهِلك ,االأمُر الذي َحتَّم وجود العديد من الو�سطاء بني املنتج  حَمَ
وامل�ستهلك وهو ما يجعل عبء تكلفة هذه الو�ساطة زائًدا يف قيمة ال�سلعة. وثقافة اال�ستهالك يفر�سها دائًما من بيده 
ي عنها حلَّت ال�سركاُت العامليُة املنتجُة حملَّه, واأ�سبحت تت�سابق يف ابتكار  االإنتاج, وحني تنحى البيت عن هذه املهمة اأو ُنحِّ
ال�سلع, اأو تطوير �سكل ال�سلعة الواحدة و�سناعة م�ستقات منها وابتكار فنون من الدعاية للمنتجات اجلديدة, واأ�سبحت 
مهمة البيوت هي الت�سابق على اقتناء تلك املنتجات للرفاهية يف بداية االأمر ثم ال تلبُث اأن ي�سبَح وجوُدها عادًة ا�ستهالكيًة 

ت�سل بها اإىل حد ال�سرورة.
هذه البيئة منا�سبة جداً لتغذية جرثومِة الفقِر فهي بيئة ال حد فيها للغالء وبذلك ال تب�سر اأبدا بتوقف ن�سوء   

املجتمعات الفقية التي يت�ساحب تكونها عادة مع الغالء وكرثة اال�ستهالك.
احللول التقليدية للغالء تن�سب عادة على فر�ض معونات على ال�سلع ال�سرورية اأو رفع اإعانات الفقراء ورواتب   
املوظفني, وهي حلوٌل ثبت مبا ال يدع جمااًل لل�سك عدُم جناحها بل ارتدادها على الفقراء ب�سكل يجعل االأمر اأ�سد �سرًرا 

من حال عدمها.
ال وهو اإلغاء املجتمع املتمدن والعودة اإىل املجتمع القروي اأو البدوي, وهذا  وقد يظن البع�ض اأنني اأدعو اإىل حُمَ  

القول على فر�ض وجوده نا�سي عن فهم خاطئ للمدنية ينبغي مراجعته.
اإمنا اأدعو اإىل عودة البيت لالإنتاج قروًيا كان اأم مدنًيا, واإال فاإن قطار الراأ�سمالية ال�سريع �سوف يلقي بالكثيين   

كل يوم اإىل مهالك الفقر بينما يظل متجًها مبن معه نحو الهاوية.
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خنق الرأسمالية
العن�سر الثالث من عنا�سر البيئة املكونة للفقر :النظم الراأ�سمالية التي ت�سربت جلميع الدول االإ�سالمية وكانت   
�سببا رئي�سا يف تغذية الفقر بني �سعوبها , واأعتقد اأن مثل هذه االأنظمة ت�سربت اأي�سا اإىل بالدنا وهي االآن تت�سبب يف تكاثر 

عدد الفقراء يوما بعد يوم .
�سحيح اأن اأثر هذه االأنظمة على الفقر لدينا يبدو للرائي بطيئا , و�سر ذلك كون الدولة وهلل احلمد تتمتع بدخل   
قوي جداً يعيق حركة تغلغل الوباء الراأ�سمايل اإىل اأعماق املجتمع لكنه مع الزمن ي�سل اإليها ومن َثم ُيحدث اأثراً بالغاً يف 

تلك االأعماق ال يلبث اأن يطفو غثاوؤه على ال�سطح.
اأو  مرة  يوم  كل  يف  فيها  الفقراء  اأعداد  مب�ساعفة  تتكفل  الراأ�سمالية  فاإن  ال�سعيفة  املداخيل  ذات  الدول  اأما   

مرتني.
من التقاليد الرا�سمالية التي دخلت اإىل بالدنا وكان لها اأثٌر وا�سٌح يف اإن�ساِء اأوىل لبناِت الفقِر يف جمتمعنا بعد   
اأن ودعناه فرتة من الزمن حني توحدت الدولة وكرث خيها: النظام البنكي ب�سورته االأوربية الربوية , وقبل اأن اأم�سي 
يف بيان عالقته بالفقر اأنبه اإىل اأن هذا النظام يف طريقه للت�سحيح بعد اأن برزت امل�سرفية االإ�سالمية كقوة ت�ستطيع اأن 
تقدم لكبار املودعني ميزات اأكرب وظمانات اأف�سل مما تقدمه امل�سرفية التقليدية , مع مالحظة اأن امل�سرفية اجلديدة ما 

تزال يف حاجة اإىل �سبغة اإ�سالمية اأكرث ظهوراً.
امل�سرفية التقليدية اأعطت راأ�ض املال الذي يو�سف بكونه جبانا ذريعة قوية للجنب فهو يف ظلها يحقق اأرباحا   
منتظمة وم�سمونة وبذلك لن يكون يف حاجة اإىل النزول اإىل ميدان العمل اإال حني يح�سل على اأرباح تفوق بكثي اأرباحه 
امل�سرفية مع �سمانات جتعل املغامرة املالية �سبه معدومة , وهذه الذريعة كانت �سببا يف غياب املال الوطني عن التنمية يف 
�سوق االأبحاث وال�سناعات الأنه يجد جماال اأكرث ربحا واأقل خماطرة يف اال�ستياد اأو العقار اأو االأ�سهم اأو ال�سندات اأو جتارة 

العملة وهي اأ�سواق تقل احلاجة معها اأو رمبا تنعدم اإىل اليد العاملة .
كما ي�ساهم يف زيادة االأ�سعار و�سعف قدرات العملة اأمام ال�سلع اال�ستهالكية.  

كما اأن امل�سارف اأي�سا تاأخذ على عاتقها تزيني عملية اال�ستهالك يف ال�سلع التح�سينية الغالية الثمن عن طريق   
تي�سي قرو�ض �سرائها االأمر الذي يوؤدي اإىل ان�سياق املجتمع باأ�سره اإىل موا�سلة جتديد احتياجاتهم من هذه ال�سلع حتى 
ينتقل اقتناوؤها من كونه اأمرا حت�سينيا اإىل �سرورة حياتية , وهو االأمر الذي ُي�َسيِّ كل اأ�سحاب الدخول املحدودة من 
املواطنني اأ�سبه ما يكونون اأجراء لدى البنوك يقدمون لهن ما يزيد اأحياناً كثيًة على ن�سف مداخيلهم التي لن تعود 
بعد الوفاء مبطالب البنوك لتفي مبطالب االأ�سرة ال�سرورية من اأجرة �سكن اأو م�ساريف تقت�سيها رعاية اأ�سرهم رعاية 

كاملة.
كما اأن تدخل امل�سارف يف حياة النا�ض اال�س�ستهالكية يعد �سبباً اأواًل يف كرثِة الطلِب على ال�سلع التح�سينية الغالية   
مما ُي�سهم ب�سكل وا�سح يف زيادة اأ�سعارها يوما بعد يوم حتى اإننا حني نتتبع ر�سما بيانيا الأ�سعار تلك ال�سلع منذ ثالثني 

�سنة مثال ال جند اأنها انخف�ست عاما من االأعوام بل ال جند اأنها توقفت عن النمو فيما ُيعرف با�ستقرار ال�سلع.
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وهذا االأمر – وهو املوؤ�سف حقا – مل تقم امل�سرفية االإ�سالمية حتى اليوم بتقدمي عالج له , بل على العك�ض   
�ساهم ما ُي�سمى بالتورق امل�سريف املي�سر يف تاأجيج هذا االإقبال على اال�ستهالك , وتبنته البنوك الأنه يقدم لها مكا�سب اأكرث 
ريعا واأكرث �سمانات من الفائدة اخلال�سة على القرو�ض مما جعل امل�سارف التقليدية جتعل نوافذها م�سرعة لعمليات 

التورق االإ�سالمية.
يف هذا املقال الق�سي ال ميكن اإال اأن نقدم مثاال جمرداً على الِقَيم والُنُظِم الراأ�سمالية التي اأ�سهمت يف رعاية   

جرثومة الفقر يف بالدنا , واإال فاخلطب اأكرب.
والعجيب اأن هذه القيم ال يوجد موؤ�سٌر اإىل اأنها يف الطريق للزوال بل اإننا ن�سمع عن ال�سي وراء اإنزال منتجات   
وهما  ال�سندات  و�سوق  العقاري  كالرهن  االآن  املتوا�سع  و�سعها  من  اأكرب  ب�سكل  االقت�سادي  نظامنا  اإىل  اأخر  راأ�سمالية 
نا مع البنوك مثلث النكبة االقت�سادية التي كادت تطيح باملوؤ�س�سة االقت�سادية  االأمران اللذان يقول املتخ�س�سون اإنهما َكوَّ

االأمريكية وما زالت اآثار اأ�سرارها تنهك املواطن االأمريكي.
ولعل كون اخلرباء املوكل اإليهم اإدارة دفة االقت�ساد يف بالدنا من خُمرجات املدر�سة االقت�سادية الغربية هو ما   
اأثر يف تبني هذا املنهج يف معاجلة م�ساكلنا املالية , ولهذا فاإنني اأدعو هوؤالء اخلرباء اإىل االنفتاح على املدر�سة االقت�سادية 

ال�سرعية وعدم التعامل معها وفق اأحكام ُم�سبقة وانطباعات بعيدة عن الواقعية.
بل ينبغي امل�ساهمة يف تبني احلل االإ�سالمي مل�سكالتنا املالية وامل�ساهمة يف تقدمي البدائل ال�سرعية للمنتجات   
االقت�سادية التقليدية , الأن بالدنا وهي النظام االإ�سالمي الوحيد يف العامل يجب اأن تكون هي املتبنية للحل االإ�سالمي 

جلميع م�سكالت العامل ,لي�ض يف االقت�ساد وح�سب بل يف الرتبية واالجتماع والعدالة وكل ما يهم الب�سرية .
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المقدمــة
  احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف االأنبياء واملر�سلني نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني 

.. وبعد:
ال �سك اأن الفقر اآفة قاتلة ومدمرة من اآفات الع�سر, ت�سعى االأمم الواعية اإىل عالجه والتخل�ض منه ومن اآثاره   

املوؤملة يف الفرد واملجتمع.
واإذا اأردنا اأنا ن�سهم يف حل م�سكلة الفقر فنحن بحاجة اإىل فهم نف�سية الفقي ومعرفة خ�سائ�سه االجتماعية   
فالفقر يرتك على �سخ�سية الفقي وحياته االجتماعية ندوباً قد تعيق منوه النف�سي واالجتماعي بل قد يكون معها غي 

قادر على مغادرة خط الفقر ولو قدمت له االأموال واخلدمات الالزمة والواجبة.
فاأنت ترى االإ�سالم ينهى عن اإظهار املنة على الفقي بل ينهى عن نهر ال�سائل حتى ال نعزز عنده ال�سعور بالنق�ض   

والدونية فهذا ال�سعور يعيقه عن االإنتاج وي�سعف اإرادته على التغيي اإىل االأف�سل.
كرامة  على  وحفاظاً  الفقر  على  للق�ساء  املدينة  اإىل  الهجرة  عند  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  وجدنا  ولذلك   
املهاجرين قام باملواخاة بني املهاجرين واالأن�سار وعندما جاءت االأموال اإىل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأعطى املهاجرين 

لكنهم ردوا ما اأعطي لهم وا�ستقلوا بدور خا�سة بهم واعتمدوا على اأنف�سهم يف حت�سني اأحوالهم.
اأمام  النف�سية واالجتماعية للفقي لت�سئ الطريق  اأبرز تلك اخل�سائ�ض  اإىل  الورقة �سنتطرق  من خالل هذه   

الراغبني يف م�ساعدته ملراعاة تلك اخل�سائ�ض واعتبارها يف معاجلة م�سكلة الفقر وتاأهيل الفقي.

مفهوم الفقر والفقير: 
مثله مثل باقي املفاهيم يف العلوم االجتماعية التي تتميز بحملها م�سامني ودالالت فل�سفية ومعرفية ترتبط   
باالإن�سان يف املجتمع, والتي مل تلق اإجماعاً تاماً حولها, فاإن مفهوم الفقر قد اختلف يف حتديده املفكرون واخلرباء,ويبدو 
االأبعاد  على  اأكرث  يركزون  الذين  االجتماع  وعلماء  كمية,  معايي  يعتمدون  الذين  االقت�ساد  علماء  بني  بيناً  االختالف 

االجتماعية.
وتاأ�سي�ساً على هذا, ي�سود جدل كبي بني الدار�سني واملهتمني يف مفهوم الفقر وحتديده وا�ستخداماته يتم بناء   
على خلفيات فكرية واأيديولوجية؛ ولذلك مل ي�سهد االإجماع حوله,ال�ستخداماته املختلفة يف �سياقات متباينة وحتديد 
كبياً  تنوعاً  ولهذا نالحظ  املنظور.  هذا  التعامل معه من  يجب  ن�سبياً  يبقى مفهوماً  وعليه  بكيفيات خمتلفة,  نطاقه 
اأخرى يغلب عليها الطابع  الكمي وتارات  تارة يغلب عليها الطابع  الفقر. بح�سرها يف عدة موؤ�سرات  يف حتديد ظاهرة 
يف  بالعجز  يوحي  التعريفية,  املحاوالت  كل  حوله  ت�سرتك  الذي  الفقر  مفهوم  فاإن  الروؤى  تنوعت  مهما  ولكن  الكيفي, 
حتقيق احلاجات املادية واملعنوية للفرد, وذلك بغ�ض النظر عن حمددات الفقر التي ت�سي اإىل ربطه بنمط اإنتاجي حمدد, 
  :17 , اإىل موؤ�سراته التي تعك�ض خمتلف مظاهر الفقر كالتواكل, االتكالية, القدرية, اخلمول ...الخ )قية واآخرون  اأو 

.) 2٠٠3
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التعقيد  بالغة  واقت�سادية  اجتماعية  و�سف ظاهرة  يحاول  الن�سبية حيث  املجردة  املفاهيم  الفقر من  يعد  اإذن   
الفكرية  واخللفية  القيا�ض  واأدوات  التاريخية  والفرتات  املجتمعات  باختالف  يختلف  مفهوم  وهو  جهة  من  والت�سابك 

واالأخالقية للمت�سدى لدرا�سة الظاهرة من جهة ثانية. )ح�سن,2٠٠4:1٠(
تعريف الفقر لغًة:

)فقر(الرجل ونحوه - فقراً: ك�سر فقار ظهره.
)فِقَر(- فقراً: ا�ستكى فقاَره من ك�سر اأو مر�ض. فهو فقي.

)اأفقر( اهلل فالناً: جعله فقياً. )افتقر(: �سار فقياً.
وافتقر اإىل االأمر: احتاج. )الفاقرة( : الداهية. )ج( فواقر.

)الفقارة( : واحدة من عظام ال�سل�سلة العظيمة الظهرية املمتدة من الراأ�ض اإىل الع�س�ض...)ج(فقار.
يف  وخفقان  النف�ض,  يف  وتتابع  �سحوب  ي�سحبه  تكوينه  يف  وا�سطراب  به  نق�ض   : وفقرالدم  واحلاجة.  العوز   : )الفقر( 

القلب.
)الفقي( من ال ميلك اإال اأقل القوت والفقي : الواحد ممن ي�سمون بالدراوي�ض )ج( فقراء.

)املفاقر( : وجوه الفقر.يقال �سر اهلل مفاقره : اأغناه. )املعجم الوجيز مادة فقر(

الفقر اصطالحًا : 
ي�سي اإبراهيم )2٠٠9: 11( اإىل اختالف الباحثني يف مفهوم الفقر على عدة اأقوال:  

األول:
اأن الفقر هو عجز الفرد عن احل�سول على ال�سروريات واحلاجيات.  

الثاني:
املعدمني  اأغلبية مواطنيها من  التي يكون  ال�سعوب  ,وال�سعوب الفقية هي  اأن الفقي هو الذي الميتلك �سيئاً   

وذلك متييزا لهم عن اأولئك االأغنياء الذين ميتلكون معظم و�سائل االإنتاج.
الثالث:

اأن انخفا�ض الدخل اإىل م�ستوى معني يف ال�سنة )مابني ٥٠  اأي  اأ�سحاب هذا الراأي على معيار الدخل.  ي�ستند   
دوالر و7٥ دوالر باأ�سعار عام197٠ )يف راأي البنك الدويل(يعني وجود الفقر.

الرابع:
اأو ال�سعب وال يعني العي�ض عند م�ستوى  اأن الفقر ال يعني عدم توافر امللكية للفرد  يرى القائلون بهذا الراأي   

الكفاف, واإمنا يعني اإح�سا�ض الفرد اأو ال�سعب باأنه يعي�ض عند م�ستوى يقل عما يعي�ض عنده اأفراد اأو �سعوب اأخرى.
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بينما ترى نادية ح�سن)2٠٠4( اأن هناك ثالثة مفاهيم اأ�سا�سية يف بحوث الفقر هي:  
 الفقر املطلق: يعنى اأن هناك مقايي�ض مطلقة للفقر التوجد عليها اعرتا�سات. من املقبول ب�سفة عامة اأن الفقراء1.  
يف املجتمع هم اأولئك االأفراد غي القادرين على اكت�ساب �سروريات احلياة. اإن الفقر من خالل هذا املنظور هو حالة 

اقت�سادية اجتماعية يكون فيها االأفراد غي قادرين على تلبية احتياجاتهم االإن�سانية االأ�سا�سية.
الفقر الن�سبي: يعنى اأن الفقر �سياقى وعر�سة للمعايي املتغية بتغي املواقف فالفقر لي�ض هو يف كل مكان, ولي�ض هو. 2 

نف�سه يف اأي جمتمع من فرتة تاريخية الأخرى. هكذا الميكننا اأن نفر�ض املعايي املا�سية على االأوقات احلالية.
اأفراد. يعي�ض االأفراد. 3  اأربعة  الفقر الر�سمي: يف عام 1997 كان خط الفقر الر�سمي 1٦.27٦ لالأ�سرة التي تتكون من 
يف م�ستويات خمتلفة, ب�سرف النظر كما يك�سبونه. كذلك تتباين تكاليف املعي�سة من منطقة الأخرى ومن مدينة 
الأخرى وبني املناطق الريفية واحل�سرية. اأخياً, يف�سر معيار الفقر الر�سمي دخل املال ويتجاهل الو�سع يف االعتبار 

جوانب الفقر االأخرى كاملدار�ض الفقية والرعاية ال�سحية وما �سابه ذلك .

منظومة مؤشرات الفقر :
ي�سي )اأوزال( اإىل �ستة موؤ�سرات للفقر على النحو التايل :  

الفقر املطلق: يعرف باأنه احلالة التي ال ي�ستطيع فيها االن�سان عرب الت�سرف بدخله, الو�سول اىل احلاجات االأ�سا�سية. 1 
املتمثلة بالغذاء وامل�سكن وامللب�ض والتعليم وال�سحة والنقل .

باأنه احلالة التي ال ي�ستطيع فيها االإن�سان عرب الت�سرف بدخله, الو�سول اىل ا�سباع احلاجة. 2  الفقر املدقع: يعرف 
الغذائية املتمثلة بعدد معني من ال�سعرات احلرارية التي متكنه من موا�سلة حياته عند حدود معينة.

وقد مت التمييز بني نوعني من خطوط الفقر:
 • حد الفقر املطلق: يعرف باأنه اإجمايل تكلفة ال�سلع املطلوبة ل�سد هذه االحتياجات �سواء للفرد اأو لالأ�سرة, وفق منط	

احلياة القائمة يف املجتمع املعني وبحدوده الدنيا.
 • ال�سائد يف	 الغذائي  النمط  االأ�سرة, وفق  اأو  للفرد  �سواء   الغذائية  املدقع: وميثل كلفة تغطية احلاجات  الفقر  خط 

املجتمع املعني وبحدود معينة.
وقد و�سع البنك الدويل رقمني قيا�سيني ي�ستندان اىل احلد االأدنى من اال�ستهالك, وم�ستوى املعي�سة , لقيا�ض   
الفقر على امل�ستوى العاملي ب�سورة عامة ,والدول النامية ب�سورة خا�سة على اأ�سا�ض اأ�سعار الواليات املتحدة االأمريكية لعام 
198٥, فاحلد االأدنى للدخل هو27٥ دوالر للفرد �سنوياً , وهو ما اأ�سماه البنك بالفقر املدقع , واحلد االأعلى للدخل هو 37٠ 

دوالر للفرد �سنوياً , وهو ما اأ�سماه البنك بالفقر املطلق.
ن�سبة الفقر: تعرف باأنها ن�سبة ال�سكان حتت خط الفقر اإىل اإجمايل ال�سكان, وهذه الن�سبة. 3 تقي�ض االأهمية الن�سبية 

للفقراء �سواء كان ذلك على م�ستوى االأفراد اأم على م�ستوى االأ�سر.
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فجوة الفقر: يقي�ض هذا املوؤ�سر حجم الفجوة االإجمالية املوجودة بني دخول الفقراء وخط الفقر اأو. 4 مقدار الدخل 
الالزم للخروج من حالة الفقر اإىل م�ستوى خط الفقر املحدد.

املوجود بني الفقراء, وميكن ح�سابه باعتباره ي�ساوي الو�سط احل�سابي ملجموع  �سدة الفقر: يقي�ض هذا املوؤ�سر التفاوت . ٥
مربعات فجوات الفقر الن�سبية للفقراء كافة.

وغي  فقراء  ال�سكان  مابني جميع. ٦  الدخول  توزيع  التفاوت يف  لقيا�ض  كموؤ�سر  املعامل  هذا  ي�ستخدم  معامل جيني: 
فقراء.

الخصائص النفسية للفقير  :
الشعور بالنقص. 1 والدونية

حيث ي�سي علوان )14٠1( يف كتابة تربية االأوالد يف االإ�سالم اإىل اأن ال�سعور بالنق�ض حالة نف�سية تعرتي االأوالد   
النف�سية يف  اأخطر الظواهر  اأو ظروف اقت�سادية...وهذه الظاهرة هي من  اأو عوامل تربوية,  الأ�سباب َخلقية ومر�سية, 
تعقيد الولد وانحرافه وحتوله اإىل حياة الرذيلة وال�سقاء االإجرام...والعوامل التي ت�سبب ظاهرة ال�سعور بالنق�ض يف حياة 

الولد هي كما ياأتي: 
   • التحقي و االإهانة	

 • الدالل املفرط	
  • املفا�سلة بني االأوالد	

• العاهات اجل�سدية	
•  اليتم	
• الفقر	

...اأما عامل الفقر فهو عامل كبي يف انحراف الولد النف�سي ,ويقوى جانب هذا االنحراف فيه حني يفتح عينيه   
ويرى اأباه يف �سائقة, واأ�سرته يف بوؤ�ض وحرمان ..ويزداد االأمر لديه �سوءاً حني يرى بع�ض اأقربائه اأو اأبناء جيانه, اأو اأبناء 
جيانه, اأو رفاقه يف املدر�سة ... وهم يف اأح�سن حال, واأبهى زينة, واأكمل نعمة ..وهو كئيب حزين ال يكاد يجد اللقمة التي 
ت�سبعه, والثوب الذي ي�سرته... فولد هذه حاله ماذا ننتظر منه اأن يكون نف�سياً؟ حتماً �سينظر اإىل املجتمع نظرات احلقد 
والكراهية ..وحتما �سي�ساب باأمرا�ض من مركبات النق�ض, والعقد النف�سية.. وحتما �سيتبدل اأمله اإىل ياأ�ض, وتفاوؤله اإىل 
ت�ساوؤم ..و�سدق ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم القائل ــ فيما رواه اأحمد بن منيع والبيهقي - :«كاد الفقر اأن يكون كفراً..

بل كان عليه ال�سالة وال�سالم كان يقول: »اللهم اإين اأعوذ بك من الكفر والفقر«. واالإ�سالم عالج م�سكلة الفقر باأمرين 
اأ�سا�سيني:

. • االأول: احرتامه الكرامة االإن�سانية	
        . • الثاين: �سنه ملبادئ التكافل االجتماعي	
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اإلحباط: 2 .
هناك تعريفات كثية لالإحباط ن�ستخل�ض منها هذا التعريف »يعرف االإحباط باأنه العملية التي تت�سمن اإدراك   

الفرد لعائق يحول دون اإ�سباع حاجته اأو توقع الفرد حدوث هذا العائق يف امل�ستقبل«
يحدث االإحباط نتيجة الإدراك الفرد للظروف واملواقف التي حتيط به. ولي�ض معنى ذلك اأن االإحباط وقف على   
الفرد وحده, فهناك من الظروف العامة ماي�سبب ال�سعور باالإحباط لدى جميع االأفراد. ففي حالة املجاعة التي حتيط 

بجماعة ما, جند جميع اأفراد اجلماعة ينظرون اإىل هذا املوقف على اأنه موقف اإحباطى كبي.
اأما غي ذلك من املواقف االإحباطية, فاإنها تختلف من فرد الآخر, فقد ينظر فرد اإىل موقف ما, على اأنه عامل   
اإحباطى كبي, بينما ينظر اإليه فرد اآخر على اأنه هني, وقد ي�سبب موقف الر�سا للبع�ض, بينما ي�سبب ال�سيق للبع�ض 

االآخر.
وهناك عامل اآخر يحدد اإدراك الفرد للموقف االإحباطى, ذلك هو ثقة املرء بنف�سه, فاالإن�سان الذي متكنه ظروفه   
واإمكانياته من التغلب على ما ي�سادفه من عقبات, والذي اأتاحت له اإر�ساء دوافعه, يحرز قدراً كبياً من الثقة بالنف�ض. 
كما �ستكون نظرته اإىل املواقف املختلفة نظرة متفائلة تبعث على الر�سا. وذلك بعك�ض ال�سخ�ض الذي ف�سل يف كثي من 
املواقف يف التغلب على العقبات التي ت�سادفه, فاإن مثل هذا ال�سخ�ض تقل ثقته بنف�سه, وتتلون نظرته اإىل احلياة بلون 

قامت مت�سائم.
وهكذا نرى اأن درجة ثقة الفرد بنف�سه تقررها املواقف واخلربات املختلفة التي مير بها يف حياته اليومية ,فاملوقف   

املر�سى يزيد من ثقة املرء بنف�سه ,وهي بدورها توؤثر على احتمال النجاح يف امل�ستقبل.
وثقة املرء بنف�سه حتدد اإدراكه للموقف االإحباطية , ذلك اأن ال�سخ�ض الواثق من نف�سه ي�ستطيع اأن يتغلب على   
العوامل االإحباطية, وقد ال يهتم باملواقف االإحباطية الب�سيطة .اإن ال�سخ�ض ال�سعيف الثقة يف نف�سه يكون ح�سا�ساً الإدراك 

املواقف االإحباطية. وينفعل اإزاءها وتوؤثر يف �سلوكه و�سخ�سيته اإىل مدى بعيد.
وكما اأن اإدراك الفرد للموقف االإحباطي يعتمد اإل حد بعيد على ثقته بنف�سه, فاإن هذا االإدراك يتاأثر اأي�ساً بثقته   
يف بيتئه املحيطة به, وهذه البيئة اخلارجية تت�سمن االأ�سخا�ض واملوارد الطبيعية املحيطة بالفرد مبا يف ذلك من عوامل 

اقت�سادية واجتماعية وقانونية, وغي ذلك مما يحيط باالإن�سان.
فاإذا كانت كل هذه العوامل تعمل بحيث ت�سبع للفرد دوافعه وحاجته وتعرتف له باملكانة والتقدير, فاإن الفرد   
اإذا كانت هذه العوامل البيئية ت�سع حواجز يف  اأما  اإليها مملوءة بالتفاوؤل واالأمل.  �سوف يثق يف بيئته, و�ستكون نظرته 
�سبيل حتقيق حاجات الفرد, ويف �سبيل ح�سوله على االإ�سباع, فاإن ثقته فيها �ستقل, وبالتايل �سيتوقع منها االإحباط , وعدم 

اال�ستجابة حلاجاته, وهذا �سيوؤثر يف اإدراكه للمواقف االإحباطية , وبالتايل يوؤثر يف �سلوكه )فهمي,199٥:188-18٦(.
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: العنف. 3
اأو  فردياً  العنف  هذا  يكون  وقد  له.  يرمز  ما  اأو  باالآخرين  االأذى  اإيقاع  اإىل  يهدف  �سلوك  باأنه:  تعريفه  ميكن   

جماعياً )منيب و�سلمان, 12:2٠٠7(.
, ومن ذلك ما  العنف  اإىل  ثم  اإىل اجلرمية  توؤدي  التي رمبا  االأ�سباب  �سل�سلة من  ي�سكل  الفقر  اإن ما ي�ساحب   
ي�ساحب الفقر اأو الدخل املتدين, من �سغوط اجتماعية ونف�سية, وعوامل خارجية م�ساحبة كاجلية التي تغذى ثقافة 
العنف, وال�سحبة املماثلة لذلك, واالأ�سرة املت�سدعة وغيها من االأ�سباب امل�ساحبة. كما اأن االأو�ساع االقت�سادية املتدنية 
قد جند اأنها مرتبطة مب�ساكل اأخرى كالهجرة والبطالة وم�سكالت االإ�سكان ال�سعبي املتقارب وم�ساكل املوا�سالت ونق�ض 
ملواجهة  العنف  جرائم  الرتكاب  مياًل  اأكرث  وجتعله  االإن�سان  تدفع  رمبا  الظروف  وهذه  االأولية  االجتماعية  اخلدمات 
املادية  والنظرة  الوطنية  الرثوة  الطبقية و�سوء توزيع  الفوارق االجتماعية  امل�ساكل. كذلك  الناجمة عن هذه  احلاجات 
اإىل املظاهر اال�ستهالكية والتقليد. كل ذلك يجعل ) املحرومني ( يعي�سون �سور  التي �سادت عامل اليوم جنوح اجلميع 
احلقد على املجتمع وي�سعرون بالتفرقة واال�سطهاد والقنوط التي ترتجم اإىل �سحنات من العنف تتفجر مبنا�سبة وبدون 

منا�سبة )عبد املحمود,2٠٠3م:3٥( .
بينما وجد )�سو( يف اأبحاثه عن اجلرمية وجنوح االأحداث يف مدينة �سيكاغو و�سوء ظروفهم املعي�سية, اأن الن�سبة   
كبية من اجلانحني ترجع جرائمهم و�سلوكهم امل�ساد للمجتمع اإىل �سوء االأحوال االقت�سادية واالجتماعية وظروفهم 
االجتماعية ال�سيئة. واأما موؤمتر نيويورك)1997( فقد انعقد لبحث م�سل�سل العنف اليومي الذي تعاين منه املدن الكربى 
يف العامل, فقد اأ�سي فيه اإىل االأرقام االأخية الر�سمية التي اأظهرت اأن عدد اجلرائم وحوادث العنف ارتفعت ثالث مرات 
األف قتيل جراء جرائم القتل التي جرت  خالل ال�سنوات القليلة املا�سية يف الدول الغربية, فقد بلغ عدد القتلى)1٥٠( 
من  يقرب  وما  حماولة,  نحو)2٥٦(األف  االغت�ساب  حماوالت  عدد  بلغ  واأملانيا,كما  وفرن�سا  وبريطانيا  اأمريكا  يف  اأخياً 
)88( األف حماولة �سطو كبية على بنوك وحمالت جتارية كربى, واالأعمال العنيفة تتخذ �سكل ع�سابات من املراهقني 
واملتمردين على املجتمع, وميثل ذلك هروباً من الواقع و�سغوط احلياة على هذه ال�سريحة الكربى من النا�ض التي تعاين 
التمايزات االجتماعية, وتخفف من وجود  االأنظمة وعدالتها لتلغي  الفقر والقهر واملعاناة والبوؤ�ض, وذلك لق�سور  من 
الفوارق الكبية بني الفقراء واالأغنياء, وتقلل من عدد الفقراء وامل�سردين الذين جعلوا من التمرد والعنف تعبياً عن 

و�سعهم ومايعانونه. )ال�سهري,42:2٠٠9(
وت�سي درا�سة التي )1418هـ( حول العنف العائلي اأن اأدنى الن�سبة املئوية للعنف العائلي كانت للذين اأجابوا بكفاية   

الدخل وعلى العك�ض كانت اأعلى الن�سب املئوية للعنف العائلي للذين قالوا باأن الدخل غي كاف.)التي,113:1997(.
وتوؤكد جونيات )2٠٠9( من خالل مقالها يف جملة حريات االأردنية والذي يحمل عنوان الفقر والعنف االأ�سري عالقة 
طردية تنعك�ض على �سلوك االأطفال, اإىل اأن العنف االأ�سري يحدث نتيجة الفقر املدقع, اأو الرثاء الفاح�ض, بح�سب الطبيب 
النف�سي حممد احلبا�سنة, الذي يو�سح اأن العنف االأ�سري يتزايد على طريف ال�سلم االقت�سادي االجتماعي. وهكذا, فاإن 
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الفقر وما ينتجه من �سغوط املعي�سة والعجز عن تلبية االحتياجات االأ�سا�سية للحياة, هو اأحد اال�سباب الرئي�سية للعنف 
االأ�سري.

الطبيب النف�سي جمال اخلطيب,يوؤكد وجود عالقة طردية قوية بني الفقر والعنف االأ�سري, كما بني الظروف   
االجتماعية ال�سعبة االأخرى, وهذا النوع من العنف. الفقر ينتج �سغطاً نف�سياً هائاًل على رب االأ�سرة, اإذ يجد نف�سه مكباًل 
عند  فيه,  التاأثي  ي�ستطيع  الذي  املجال  الأنها  العنف جتاهها,  ملمار�سة  فيندفع  اأ�سرته,  تلبية متطلبات  على  قادر  وغي 
كل مرة يحدث فيها احتكاك مع اأفراد االأ�سرة. ينعك�ض ذلك بح�سب اخلطيب, على متا�سك املجتمع, اإذ كلما زادت حاالت 
تفكك االأ�سر, ثم عدم توازن اأفرادها, زادت اإمكانية وقوع اختالالت جمتمعية, وتكاثرت امل�ساكل االجتماعية, واال�سطرابات 

املتعلقة باالنحراف واجلنوح وما �سابه.

المرض النفسي: 4 .
يف املوؤمتر الثاين ع�سر الحتاد االأطباء النف�سيني العاملي, والذي يعد املوؤمتر االأهم يف الطب النف�سي, الأنه يعقد   
املوؤمتر  هذا  عقد  وقد   .. العاملية  ال�سحة  منظمة  عن  ينبثق  االحتاد  وهذا  النف�سي,  للطب  العاملي  االحتاد  رعاية  حتت 
يف اليابان, وح�سره ب�سع اآالف من االأطباء النف�سيني, وكذلك االأ�سخا�ض املهتمني بال�سحة النف�سية من اخت�سا�سيني 
نف�سيني واجتماعيني وممر�سني نف�سيني.. يف هذا املوؤمتر خل�ض املجتمعون اإىل اأن ال�سبب االأول لالأمرا�ض النف�سية هو 
الفقر ...!! طبعاً هذا لي�ض باالأمر اجلديد اأو الغريب..الفقر ال يقت�سر فقط كونه �سحاً يف املال وال نق�ساً يف الطعام, لكنه 

اأي�ساً ال�سبب االأول لالأمرا�ض النف�سية, وكذلك ي�سبب الكثي من االأمرا�ض الع�سوية.
الفقر هو ال�سبب االأول لالأمرا�ض النف�سية التي باتت ت�سكل مع�سلة �سحية يف جميع اأنحاء العامل, واأ�سحبت   
منظمة  فتقرير  والع�سرين..  احلادي  القرن  يف  العامل  تواجه  التي  ال�سحية  امل�ساكل  اأكرث  من  النف�سية  االأمرا�ض  هذه 
الع�سرة,هناك خم�سة  االأمرا�ض  اعاقة �سحية,�سمن هذه  ت�سبب   �سوف  اأمرا�ض  باأن هناك ع�سرة  العاملية ي�سي  ال�سحة 

اأمرا�ض نف�سية..!! هي :الف�سام, االكتئاب, االإدمان, الو�سوا�ض القهري وا�سطراب الوجدان ثنائي القطب .
لالأ�سف بالرغم من اأن االأمرا�ض النف�سية يف ازياد م�سطرد, واأن املر�سى النف�سيني ي�سكلون يف مرحلة ما من   
املراحل يف حياة الب�سرية مابني 2٠ اإىل  3٠ % من ال�سكان اإال اأن ما ينفق على ال�سحة النف�سية يف اأكرث دول العامل اأقل من 
1% من امليزانية املخ�س�سة للخدمات ال�سحية.. هذا ح�سب تقارير منظمة ال�سفحة العاملية التي تتعلق برعاية وعناية 

املر�سى النف�سيني.
االأمرا�ض النف�سية يف ازدياد.. والفقر يتفاقم, خا�سة يف دول العامل الثالث.. والبطالة ت�ست�سري.. وهذا مو�سوع   

اآخر من م�سببات االأمرا�ض النف�سية!..)جريدة الريا�ض اجلمعة 2٦ �سفر   14٥2 العدد 13٠8٠ ال�سنة39( .
ومن اأ�سهر االأمرا�ض النف�سية القلق واالكتئاب والف�سام :
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• 	Generalized Anxiety Disorder ا�سطراب القلق العام
باأنه: �سعور عام غام�ض غي �سار  يختلف الكثي يف تعريف القلق النف�سي كمر�ض م�ستقل, ون�ستطيع تعريفه   
بالتوج�ض واخلوف والتحفز والتوتر, م�سحوب عادة ببع�ض االإح�سا�سات اجل�سمية خا�سة زيادة ن�ساط اجلهاز الع�سبي 
الالاإرادي, وياأتي يف نوبات متكررة, مثل :ال�سعور بالفراغ يف فم املعدة اأو ال�سحبة يف ال�سدر, اأو �سيق يف التنف�ض اأو ال�سعور 

بنب�سات القلب, اأو ال�سداع, اأو كرثة احلركة ...اإلخ )عكا�سة,138:2٠1٠( .

• 	Depression االكتئاب
يف  حلظات  وانتابته  اإال  منا  �سخ�ض  من  وما  االأيام.  هذه  كثياً  ن�سادفه  اآخر  ع�سابي  مر�ض  فهو  االكتئاب  اأما   
ــ اأثر اأزمة خارجية , اأو فقدان قريب اأو �سديق �سعر فيها باحلزن وال�سياع. مثل هذا ال�سعور جند  ي�سيطر على  عمره 
يف  االإكتئاب م�سحوباً  ويكون  باالإكتئاب.  هوؤالء م�سابني  ن�سمى مثل  لهذا  واأطول مما هو معتاد,  اأقوى  ب�سورة  البع�ض 
كثي من االأحيان بالقلق والياأ�ض, واالأرق, وم�ساعر الذنب املبالغ فيها, وفقدان ال�سهية, والبكاء املتكرر.. وانعدام الثقة 
االإجتماعية  وعالقاته  ويبلد,  ي�سعف  ال�سخ�ض  ن�ساط  اأن  جند  االإكتئاب  ن�ساأة  وعند  للذات,  امل�ستمر  والتاأنيب  بالنف�ض, 

تتقل�ض ,ويتقوقع ال�سخ�ض على ذاته يف خيبة اأمل , وعجز )اإبراهيم1994:2٦( .

• 	 Schizophrenia )الف�سام)�سكيزوفرنيا
الف�سام هو مر�ض ذهاين, يتميز مبجموعة من االأعرا�ض النف�سية والعقلية التي توؤدي – اإن مل تعالج يف بدء   
واالإدراك  والوجدان  التفكي,  :ا�سطرابات  االأعرا�ض  واأهم هذه  وال�سلوك.  ال�سخ�سية  وتدهور يف  ا�سطراب  اإىل  االأمر- 

واالإرادة وال�سلوك.
اأما معنى الكلمة احلرفى فم�ستق  ال�سكيزوفرنيا هو ))بلويلر(( عام 1911,  اأو  واأول من �سمى املر�ض بالف�سام   
من كلمتني, �سكيز)Schiz(ومعناها االنق�سام واالنف�سام, وفرينا)Phrenia(, ومعناها العقل اأي انق�سام اأو انف�سام 

العقل, ولي�ض ال�سخ�سية كما يعتقد الكثيون )عكا�سة288:2٠1٠(.

تدني مستوى الطموح : 5 .
واالقت�سادي  االجتماعي  امل�ستوى  بني  عك�سية  ارتباطية  وجود عالقة  اإىل  )2٠٠٥م(  �سبي  درا�سة  تو�سلت  فقد   

وم�ستوى الطموح.
كما اأكد العي�سوي)2٠٠9( على وجود خا�سية اأو �سمة قلة الطموح بل عدم الطموح لدي الفقي, حيث خل�ض من   

درا�سته اإىل اأن هذه ال�سمة كانت اأعلى ال�سمات ارتباطاً بالفقراء.
وقد تناول تعريف الطموح جمموعة من الباحثني وقد عر�سها �سبي)2٠٠٥م( ونذكر منها:  

اأو هو امل�ستوى الذي على  تعريف )دريفر( مل�ستوى الطموح باأنه: »االإطار املرجعي الذي يت�سمن اعتبار الذات   
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اأ�سا�سه ي�سعر الفرد بالنجاح اأو الف�سل«.
وتعريف)الزيادي( مل�ستوى الطموح باأنه: » امل�ستوى الذي يتوقع الفرد اأن ي�سل اإليه على اأ�سا�ض تقديره مل�ستوى   

قدرته واإمكانياته«
واعتبار امل�ساعيد م�ستوى الطموح باأنه: » �سمة نف�سية ثابتة ثباتاً ن�سبياً متيز االأفراد عن بع�ض يف اال�ستعداد,   
والو�سول اإىل اأهداف فيها نوع من ال�سعوبة, ويت�سمن الكفاح  وحتمل امل�سوؤولية واملثابرة وامليل والتفوق ويتحدد ح�سب 

اخلربات ذات االأثر الفعال التي مر بها الفرد يف حياته«
وتعريف رجاء خطيب مل�ستوى الطموح باأنه » طاقة اإيجابية دافعة وموجهة نحو حتقيق هدف مرغوب فيه«.    

ويف اعتقادي اأن الفقي اأحوج النا�ض اإىل الطموح ليغادر حالة الفقر وليبذل اجلهود واملحاولة تلو االأخرى, واأما   
مع فقد الطموح وحتى مع توفر امل�ساعدات املادية فقد تكون مغادرة الفقر �سعبة. 

الخصائص االجتماعية للفقير :
األمية وتدني المستوى التعليمي: 1 .

حيث ي�سي اإبراهيم )2٠٠9( اإىل اأن االأمية لي�ست قا�سرة على عدم تعلم القراءة والكتابة واإمنا االأمية اأبعد من   
ذلك فاإن االأمية بكافة اأنواعها تنت�سر يف البالد الفقية اإىل حد كبي وهي تنق�سم اإىل ثالثة اأق�سام :

• وتعني عدم معرفة القراءة والكتابة ولقد وجدنا القراآن الكرمي يدعو اإىل مقاومتها يف قوله تعاىل : )  اأمية اأبجدية	
 اْقَراأْ ِبا�ْسِم َرِبرَّك اَلرِّذي َخلََق* َخلََق االإِْن�َساَن ِمْن َعلٍَق* اْقَراأْ َوَرُبرَّك ااْلأَْكَرُم* اَلرِّذي َعلَرَّم ِباْلَقلَِم* َعلَرَّم االإْن�َساَن َما مَلْ َيْعلَْم
يف  منح�سرون  هم  واإمنا  عامة  بثقافة  يتمتعون  ال  هوؤالء  من  كثياً  اأن  اأي   • املتعلمني	 اأمية  فهو  الثاين  النوع  واأما 
تخ�س�ساتهم وهناك فرق بني التخ�س�ض والثقافة فالتخ�س�ض يعني معرفة كل �سيء عن �سيء اأما الثقافة فتعنى اأن 
يعرف االإن�سان عن كل �سيء �سيئاً وهذا اأمر يوؤثر عدمه يف االأمم مما يوؤدي اإىل انت�سار الفقر والتخلف اإذ كل اإن�سان 
اأن يعرف �سيئاً عن ال�سحة العامة ومعرفة �سيء عن االقت�ساد ومعرفة �سيء عن العلوم االإن�سانية من  حمتاج اإىل 
تربية وعلم  نف�ض واجتماع اإىل اآخره الأن كل فرد من اأفراد االأمة هو زوج اأو زوجة وهو اأب, كما اأنها اأم ولها اأبناء وبنات 
يحتاجون يف التعامل معهم اإىل معرفة �سيء عن االأ�ساليب الرتبوية ومعرفة �سيء عن العلوم االإن�سانية ... لكن عدم 

ذلك يوؤدي اإىل الفقر والتخلف معاً .
• وتعني عدم معرفة النا�ض عن دينهم فال نقول اأنه يجب عليه اأن يتعلموا دينهم مبا  والنوع الثالث االأمية الدينية	
ي�ستمل عليه من علوم خمتلفة لكن عليهم اأن يعرفوا الثوابت منه. وانتفاء االأمية الدينية ي�ساعد على ترك التقاليد 

البالية والعمل على االجتهاد والبحث فيما ينفع اإىل جانب االلتزام بالوارد يف الكتاب وال�سنة .
على كل حال فاإن االأمية بكافة اأنواعها تعد بعداً غالباً من اأبعاد الفقر, ولذا فاإن النوع الظاهر من اأنواع االأمية   
هو االأمية االأبجدية والتي يت�سف بها اأغلب الفقراء وترتاوح ن�سب االأمية االأبجدية يف ال�سعوب الفقية بني %33 , 93 %.
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وي�سي )اأوزال :14( اإىل �سبب تدين امل�ستوى التعليمي للفقي اإىل اأن الفقر يوؤدي يف كثي من احلاالت اإىل ت�سرب االأطفال 
من املدار�ض يف �سن مبكرة, اإما الأغرا�ض العمل للم�ساهمة يف توفي دخل االأ�سرة, اأو ب�سبب الظروف واالأو�ساع االأ�سرية 

غي املواتية, اأو ب�سبب عدم القدرة على حتمل نفقات الدرا�سة. 

التفكك األسري وزيادة الطالق : 2 .
انخفا�ض  اأن  حيث  لالأفراد  االجتماعية  احلياة  يف  االقت�سادية  العوامل  اأهمية  الدرا�سات  من  كثي  اأثبتت  لقد   
امل�ستوى االقت�سادي لالأ�سرة ميكن اأن تنعك�ض اآثاره على كثي من اجلوانب املعي�سية االأخرى كالتعليم ,ال�سحة ... الخ, 
وميكن اأن ميتد هذا التاأثي اإىل م�ستوى عمليات التفاعل االجتماعي بني اأفراد االأ�سرة ... فقد يكون فقدان القدرة على 
االأ�سرة  التي حتتلها  املكانة االجتماعية  واأي�ساً يف  االأ�سرية  العالقات  التوترات يف  التي تخلق  العوامل  املك�سب مثاًل من 
ككل واملكانة االجتماعية التي يحتلها امل�سوؤول االأول يف االأ�سرة على توفي الدخل, فغالباً ما يكون الدخل الذي يح�سل 
البطالة  اأو  املر�ض  التك�سب نتيجة  القدرة على  الزوجة عن زوجها, وانعدام  التي حتملها  ال�سورة  الزوج جزءاً من  عليه 
يحجب جزءاً من هذه ال�سورة ويهز مالحمها وي�سعف احلب بني الزوجني وقد اأظهرت كثي من الدرا�سات اأن االأزمات 
االقت�سادية العنيفة وبطالة الزوج توؤدي يف كثي من احلاالت اإىل زيادة يف م�سكالت االأ�سرة ... والواقع اأن فقدان الزوج 

ملن�سب �سغل ميكن اأن يحدث انعكا�ساً على م�ستوى العالقة بني الزوجني ميكن اأن ت�سل على حد الطالق  )�سامية(.
والتفكك االأ�سري يق�سد هنا تخلخل روابط البناء االأ�سري و�سعف التفاعالت االجتماعية بني اأفراد االأ�سرة وا�سطراب 
اجلماعات  نحو  واالجتاه  االأ�سرية  القيود  من  التحلل  يف  والرغبة  االأمن  وانعدام  باالغرتاب  وال�سعور  اأدوارهم  توقعات 

اخلارجية ل�سعف التما�سك الداخلي .
وقد اأظهرت نتائج اإحدى الدرا�سات اأن التما�سك االأ�سري يتاأثر اإيجاباً بكل من درجة التزام االأ�سرة الديني وعدد   
من متغيات الو�سع االقت�سادي لالأ�سرة هو دخل االأ�سرة وم�ستوى احلي الذي تقيم فيه وم�ستوى تعليم الوالد وعمل 

االأب وو�سع االأ�سرة املهني والعالقات القرابية القوية .
ومن ظواهر التفكك االأ�سري يف املجتمع ال�سعودي مايلي :  

 • العنف العائلي : املتمثل يف االإيذاء والعدوان واالإكراه واحلرمان الذي يقع يف اإطار العائلة من قبل اأحد اأفراد العائلة	
مبا له من �سلطة اأو والية, ويذهب �سحيتها يف الغالب ال�سعفاء يف العائلة من اأناث واأطفال وتربط نتائج درا�سات 
التعليم وكرب  الدخل, وتدين م�ستوى  ,وتدين م�ستوى  ال�سعبة من بطالة  االأ�سرية  املعي�سية  الظروف  متعددة بني 

حجم االأ�سرة وتدهور حالة احلي ال�سكني وافتقار امل�سكن اإىل بع�ض ال�سروريات وبني تزايد العنف العائلي.
 • اإىل احلد الذي بلغت فيه 1277٥ حالة	 اأالآونة االأخية  الطالق : ارتفعت معدالت الطالق يف املجتمع ال�سعودي يف 

�سنوياً وبلغت ن�سبة عقود الطالق اإىل الزواج 21% وهي ن�سبة كبية ومقلقة )ال�سبيكي, احلوار الوطني ( .
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عمالة. 3 األطفال :
ب�سفة عامة, فاإن عمل االأطفال هو حا�سر ب�سفة اأكرث عند البلدان النامية, وب�سفة خا�سة عند الطبقات الفقية   
يف املجتمع واالأمثلة كثية وثرية جداً حول اأطفال ذكور واإناث دخلوا ميدان العمل ... فاحلديث عن عمل االأطفال اأ�سبح 
يتجاوز اجلدل القائم حول حقوق االإن�سان اإىل حقائق واقعة تنطق عن ممار�سات فعلية ال ميكننا جتاهلها الأنها �ستاأتينا 
لنالحظها حتى واإن مل نقرر نحن اأنف�سنا ذلك ! وتختلف ال�سور التي يظهر عليها عمل االأطفال فمنهم من يعمل داخل 
البيت مع االأ�سرة, اأو يف موؤ�س�سات �سغية عموماً اأو اأخياً يف ال�سارع ... اإن و�سعية اأطفال ال�سوارع هي من اأعقد مظاهر 
الفقر جميعها, فالطفل يغادر متاماً املدر�سة يف �سن مبكرة حيث يجد نف�سه يومياً م�سطراً لتدبي قوت يومه من اأجل 
العي�ض, وهو بهذا الو�سع �سيدخل يف حلقة العمل حيث تفر�ض عليه مناف�سة الكبار بقوة, ليجد نف�سه مرة اأخرى م�سطراً 
لالندماج يف لعبة العمل داخل حميط ال�سارع مع كل ما حتمله من خماطر, ومن اأجل اأن يعي�ض دائماً يجد نف�سه يبحث 
عن اإقامة توازنات ت�سمح له بتخفيف ال�سغط عليه من خالل اللجوء اإىل املخدرات, واأن اقت�سى االأمر اأي�ساً الدخول عامل 

العنف واالإجرام! )�سامية:11(.

البطالة : 4 .
اأ�سارت العديد من االأدبيات اإىل العالقة املوجبة بني ارتفاع معدالت الفقر وارتفاع معدالت البطالة. حيث وجد   
الفقراء  التحاق  عدم  اإىل  يرجع  قد  الذي  االأمر  املتعطلني.  من  هم  الفقية  املجموعات  اإىل  املنتمني  االأفراد  معظم  اأن 

بالتعليم اأو اال�ستمرار فيه, مما يوؤدي اإىل تدين فر�ض ح�سولهم على وظائف مالئمة .
العمل حل�سابهم  اأو يف   casual work العار�سة  الوظائف  الفقراء يف  اآخر يرى تركز معظم  وهناك اجتاه   
 self employment مثل الباعة اجلائلني ولي�ض املتعطلني فقط, مما يعني اأن م�سكلة الفقر ال تتمثل يف نق�ض 
 date  et )1998( فر�ض العمل فقط واإمنا تتمثل اأي�ساً يف حجم الدخل الذي يح�سل عليه الفرد كما اأو�سحت درا�سة

 ,.alاأن العمالة املوؤقتة ترتكز اأكرث يف الفقراء من الذكور عنها يف االإناث الفقيات ) اأحمد واآخرون,2٠٠٦(.
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تدني المستوى الصحي : 5 .
يرتبط املر�ض وب�سفة خا�سة اأنواع منه بحالة الفقر التي تكون عليها االأ�سرة واملجتمع وذلك لقلة املوارد من جهة   
ول�سعف الوعي من جهة اأخرى ولق�سور التغذية من جهة ثالثة, اأو ملا ين�ساأ عنها من ظروف ويت�سل بها من مالب�سات 
توؤدي كلها اإىل انعدام ال�سحة وقائياً اأو عالجياً ... و�سوء التغذية ونق�ض ال�سعرات احلرارية والفيتامينات واعتالل ال�سحة 
باالإ�سافة اإىل اأمرا�ض اجلهاز التنف�سي واأمرا�ض اجلهاز اله�سمي والتي اأثبتت العديد من التقارير ال�سحية والتنموية 
العاملية �سلتها الوثيقة بالفقر, كما اأن التفاعالت بني البيئة وال�سحة والفقر تفاعالت ذات دالالت وا�سحة فالتلوث البيئي 
)قذارة املياه والهواء( يعترب م�ساهماً رئي�سياً يف االإ�سابة باالإ�سهال واأمرا�ض اجلهاز املعوي واأمرا�ض اجلهاز التنف�سي وهي 
اأكرب اأ�سباب الوفاة �سيوعاً للن�ساء واالأطفال الفقراء ح�سب ما جاء يف كثي من تقارير االأمم املتحدة ووكاالتها املخ�س�سة 
– 2٠٠3م ( وقد تو�سلت اإحدى الدرا�سات املحلية اإىل عدة موؤ�سرات تدل على تدين امل�ستوى ال�سحي  منذ عام )199٠م 
لالأ�سر الفقية يف االأحياء ال�سعبية من مدينة الريا�ض منها تدين م�ستوى النظافة ال�سخ�سية, تدين م�ستوى النظافة 
العامة, اإهمال �سحة البيئة, نوعية الغذاء غي اجليدة اإهمال رعاية االأمومة والطفولة, عدم توفر امللف ال�سحي العائلي 
لبع�ض االأ�سر, االعتماد على الر�ساعة اال�سطناعية مع اإهمال طرق النظافة والتعقيم وا�ستمرار الر�ساعة اال�سطناعية 
ملا بعد �سن الرابعة, �سوء ا�ستخدام وحفظ االأدوية وخا�سة امل�سادات احليوية واإهمال طرق جتنب احلوادث املنزلية, وعدم 
االإملام باأ�سا�سيات االإ�سعافات االأولية. كما اأت�سح من درا�سة اأخرى عالقة الظروف ال�سكنية غي املنا�سبة باالإ�سابة مبر�ض 
الدرن واأنها قد تكون اأحد االأ�سباب املوؤدية له ... واالإ�سكالية يف مر�ض املراأة الفقية يف الوقت احلا�سر لي�ض يف احل�سول 
املطلوب  الوعي  املراأة  ينق�ض  ولكن  واملواطنات  املواطنني  جلميع  باملجان  ال�سعودي  املجتمع  يف  العالج  الأن  العالج  على 
باأميتها و�سعف وعيها  الغالب  املراأة يف  الدواء وذلك الرتباط فقر  اأخذ  تعليمات  ولتنفيذ  للعالج  ال�سحيحة  بالطريقة 
واإدراكها باأهمية تلك التعليمات وخطورة اإ�ساءة ا�ستخدام الدواء التي من املمكن اأن توؤدي اإىل نتائج عك�سية ي�سعب بعدها 
العالج كما اأ�سار اإىل ذلك اأحد الباحثني وال �سك اأن البيئة املعي�سية غي املالئمة �سحياً وارتفاع ن�سبة التزاحم ال�سكني 
قد تكون عاماًل هاماً من عوامل انتقال العدوى باالأمرا�ض وتف�سي اجلراثيم وبالتايل تردي االأحوال ال�سحية للمر�سى 
وغي املر�سى يف العائلة حيث وجد عالقة بني نوع ال�سكن وعدد مرات التنومي يف امل�ست�سفيات العامة ... وعندما يزداد 
و�سع االأحوال ال�سحية �سواء ويتطلب االأمر عالجاً متخ�س�ساً تبداأ امل�سكلة احلقيقية ال�سحية للمراأة الفقية من حيث 
االنتظار الذي ميتد باالأ�سهر ملواعيد امل�ست�سفيات املتخ�س�سة املجانية اأو �سبه املجانية والذي قد ال حت�سل عليه ب�سهولة 
اإال من خالل م�سوار طويل من الرتدد واالإثباتات والوا�سطة كما هو م�ساهد يف اأغلب االأحيان, وقد ت�سطر املري�سة حال 
تعذر ذلك اإىل تقدمي طلب االإعانة لعالج ننف�سها يف امل�ست�سفيات اأو العيادات اخلا�سة من اجلمعيات اخليية اأو املح�سنني 
اأو ت�سطر للت�سول اأو اإيكال الت�سول الأبنائها اأو غي ذلك للح�سول على قيمة االأدوية التي ال ت�سرف يف الوقت احلا�سر 

بالكمية املطلوبة حتى من امل�ست�سفيات العامة وقد تكون دائمة اأو مكلفة )ال�سبيكي , احلوار الوطني (.
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االنحرافات األخالقية والجريمة : 6 .
العربية  اململكة  يف  للفقر  ال�سلبية  االآثار  اأبرز  من  االأحداث  جنوح  اأن  اإىل  )2٠٠7م(  اجليزاين  درا�سة  تو�سلت   

ال�سعودية.
ويف اإطار هذا االجتاه فقد اأكد روبرت ود�سن اأنه حيث تكون معدالت اجلرمية مرتفعة تكون البنية االقت�سادية   
وتدمي  اخلراب  معدالت  وتزايد  البطالة  ومنو  احليوية  االقت�سادية  امل�ساريع  اإهمال  يف  ال�سعف  هذا  ويتمثل  �سعيفة 
االقت�سادية يف  العوامل  اأهمية  ويو�سح جيفري   , املايل  والدعم  العامة  اإىل اخلدمات  االفتقار  �سبب  واملمتلكات  االأ�سياء 
الدافع اإىل ارتكاب اجلرمية بقوله ) اأن ملدخل االأ�سا�سي لل�سيطرة على اجلرمية وحماولة منعها اأو �سبطها له �سلة قوية 
مبا اأ�سبح يعرف اليوم بالتخيل االقت�سادي للجرمية (... وتو�سح بع�ض الدرا�سات التي اأجريت يف بلدان عربية اأهمية 
العوامل االقت�سادية واالجتماعية يف الدافع اإىل ارتكاب اجلرمية فالدرا�سة التي قام بها ال�سيد عارف العطار عن اجلرمية 
يف منظمة )اخلال�ض ( يف العراق بينت اأن التخلف االجتماعي واالقت�سادي واجلهل وتدين امل�ستوى التعليمي لل�سكان يف 
هذه املنطقة من اأهم العوامل التي �ساعدت على انت�سار اجلرمية هناك ويف هذا االإطار فقد اأ�سار الدكتور اأخلالدي اإىل 
اأن الظروف والعوامل االجتماعية هي وراء ظاهرة االإدمان على امل�سكر والتي اأ�سبحت تنت�سر على نطاق وا�سع يف املجتمع 
واإن  االأغنياء  والكره جتاه  ال�سخط  ب�سبب  تكون  ما  غالباً  القوة  امل�سلوبي  النا�ض  وجرائم  الفقراء  اإن جرائم   ... العربي 
الفقراء قد يحملون حماًل على ممار�سة اجلرمية من اأجل توفي الغنى والرثوة وهذا يعني اأن ظروف الفقر الالاإن�سانية 
كما يقول كالرك هي التي تخلق من بني الفقراء من يتجه اإىل ممار�سة اجلرمية ... وقد حاولت اإحدى البحوث احلديثة 

اأن تبني اأن اأغلب اجلانحني وغيهم من املنحرفني ينتمون اإىل طبقة الفقراء والعمال غي املهرة ) عادل ,2٠٠9(.
ك�سفت درا�سة علمية �سعودية, اأن الفقر اأكرب دافع لبيع الن�ساء اأعرا�سهن, م�سية اإىل اأن ٥٦% من ال�سجينات يعدن   

لل�سجن الرتكابهن جرائم اأخالقية.
وك�سفت درا�سة علمية عن العائدات اإىل اجلرمية قامت بها الدكتورة يف علم االجتماع اأ�سماء التويجرى اأن اأكرب   
دافع للعائدات للجرمية االأخالقية هو العامل االقت�سادي, خ�سو�ساً بني فئات العاطالت من العمل اأو املطلقة اأو التي 

الينفق عليها زوجها.
واأ�سافت الدرا�سة اأن ال�سبب الثاين هو العامل االجتماعي مثل تعامل االأ�سرة مع ال�سجينة بعد االإفراج عنها.  

ولفت مدير االإ�سالح يف �سجون منطقة ع�سي م�سواح امل�سواح اأن البطالة والفقر هما العامل االأول للجرمية,   
اأواًل وقبل كل �سيء  العامل االقت�سادي  اأن العالج واحلل يبداأ من معاجلة  اأغرا�سهن. منوهاً  النا�ض لبيع  وهو مايدفع 

)العربية 2٠12:24(.
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التوصيات:
مما �سبق ميكن اأن اأو�سي بالتايل:

التاأهيل النف�سي للفقي مما يخل�سه من االآثار النف�سية للفقر والتي قد تعيقه تقدمه وحت�سن اأحواله. 1 .
التوجيه املهني واإعداده ل�سوق العمل للتخل�ض من البطالة وا�ستثمار نقاط القوة لديه. 2 .

التاأهيل االجتماعي بتعليمه مهارات التعامل مع ال�سغوط واملحبطات وفن التعامل مع االآخرين ونحوها. 3 .
كل ذلك جنب اإىل جنب مع تقدمي الدعم املايل واخلدمات الالزمة الإخراجه من بوؤرة الفقر والعوز. 4 .
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احلمد هلل رب العاملني, وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف االأنبياء واملر�سلني وبعد:
فاإن تاأهيل النف�ض هو اأ�سا�ض كل تاأهيل, فاإذا كانت النف�ض زاكية حيية نفعتها اأدنى توعية با�ستثمار طاقتها, ور�سيت مبا 

تي�سر من الك�سب, وحر�ست على اأن تبقى لها عزتها وكرامتها.
اجلهات  اأولويات  من  امل�ستفيد  تاأهيل  واأ�سبح  اهتمامهم,  واأولوه  اجلانب,  هذا  اخليي  العمل  يف  العاملون  وعى  وقد 

اخليية.

أصل التأهيل وغايته:
اإن  اإذ  اأوال؛  اأ�سل التاأهيل والغاية منه تكمن يف حفظ ماء الوجه  اأن  بعد البحث امليداين و�سرب اأحوال امل�ستفيدين وجد 
من اأراق دم وجهه وامتهن امل�ساألة - �سواء عن طريق االأفراد اأو اجلهات اخليية - ا�ستمراأ هذا العمل واعتربه مهنة له, 
في�سعب عليه تركها والتحول اإىل العمل واالحرتاف, وليت االأمر اقت�سر على رب االأ�سرة فقط!, بل اإن هذه املهنة انعك�ست 

بالذلة واملهانة على �سائر اأفراد االأ�سرة من بنني وبنات!.
ونحن حني نهمل �سريحة املحتاجني - ونغفل عنهم حتى نلجئهم اإىل امل�ساألة ومراجعة اجلهات اخليية بطلب امل�ساعدة 
- نكون قد �ساهمنا يف ت�سهيل مهنة الت�سول!, وتعمدنا اإراقة ماء وجه املحتاج!؛ فاإن املالحظ اأن كل حمتاج يقدم اإىل جهة 
خيية الأول مرة بطلب امل�ساعدة جتده غالبا متنكرا متلثما م�ستحييا, ومرة بعد اأخرى تزول عنه تلك ال�سفات, وي�سبح 

ممتهنا الت�سول! وال يهمه َمن يراه يف اجلهات اخليية.
ولقد جاءت ن�سو�ض ال�سريعة بالرتغيب يف اإخفاء ال�سدقة, وال�سرت على الفقي, قال اهلل تعاىل: )اإن تبدوا ال�سدقات 
فنعما هي واإن تخفوها وتوؤتوها الفقراء فهو خي لكم ويكفر عنكم من �سيئاتكم واهلل مبا تعملون خبي()1(؛فاإن االآية اأولت 

اأهمية اإخفاء ال�سدقة على الفقراء, واأنه مقدم على اإعالنها)2(.
ورتب على اإخفاء ال�سدقة ف�سل عظيم, ودرجة رفيعة, حيث نال �ساحبها �سحبة ال�سبعة الذين يظلهم اهلل يف ظله يوم 
ال ظل اإال ظله, فقال �سلى اهلل عليه و�سلم: )) �سبعه يظلهم اهلل تعاىل يف ظله يوم ال ظل اإال ظله: اإمام عدل و�ساب ن�ساأ 
يف عبادة اهلل ورجل قلبه معلق يف امل�ساجد ورجالن حتابا يف اهلل اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امراأة ذات من�سب 
وجمال فقال: اإين اأخاف اهلل, ورجل ت�سدق ب�سدقة فاأخفاها حتى ال تعلم �سماله ما تنفق ميينه ورجل ذكر اهلل خاليا 

ففا�ست عيناه (()3(.
وقال عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه: )) واهلل لياأتني الراعي يف اليمن حقه من هذا املال ودمه يف وجهه ((.

وكان عمل ال�سلف الوجه التطبيقي والعملي لهذه الن�سو�ض, فعلي بن احل�سني -رحمه اهلل- مل يعلم اأهل املدينة باأنه هو 
املت�سدق على بيوتات الفقراء حتى مات؛ اإذ كان ياأتيهم ليال خفية في�سع الطعام على عتبات اأبوابهم!.

وعامر بن الزبي -رحمه اهلل- كان ي�سع الدناني يف اأحذية القراء وهم ي�سلون, فلما �سئل مل ال تعطيهم بنف�سك اأو تر�سل 
بها خادمك؟ قال: )) اأخ�سى اأن يلقاين اأحد منهم فيتمعر وجهه ((.

اأ�سقط عنهم  اأخذوا  النا�ض ي�ساألونه فقال: )خذوا بالدين(, فلما  وقد وقع لبع�ض جتار االأندل�ض ملا غلت االأ�سعار جاءه 
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الديون يف ما بعد!, فلما �سئل قال: اأخ�سى اأن ياأنف بع�ض املحتاجني من ال�سدقة!. فهو يريد اأن ال يحرج �ساحب املروءة, 
وال ياأخذ غي املحتاج؛ الأنه بيع, وال ياأخذ اأكرث من حاجته؛ فهو دين عليه.

وقال �سعيد بن العا�ض البنه عمرو: )) يا بني اأخزى اهلل املعروف اإذا مل يكن ابتداء عن غي م�ساألة, فاأما اإذا اأتاك تكاد ترى 
دمه يف وجهه خماطرا ال يدري اأتعطيه اأم متنعه فو اهلل لو خرجت له من جميع ما متلكه ما كافاأته (()4(.

اأين هذه النماذج امل�سرقة عما يقوم به بع�ض العاملني يف اجلهات اخليية من اإراقة مياه وجوه املحتاجني, فاأي اإراقة ملاء 
تلك  للم�ستفيدين, وحفظ  وامل�ساعدات  املعونات  ت�سليم  اأثناء  للت�سوير  اأ�سد من ممار�سة بع�ض اجلهات اخليية  الوجه 

ال�سور يف اإر�سيفها؛ فاإنرّ بقاء تلك الوثائق يف االإر�سيف -فيما اأراه- عار على الفقي وعلى ذريته من بعده!.
الت�سول  هو  وهذا  م�ساعدة(,  بطلب  اخليية  للجهة  م  تقدرّ باأنه: )من  امل�ستفيد  تعرف  اخليية  اجلهات  اأن  واملالحظ 

املنظم. 
والذي اأقرتحه على اجلهات اخليية, اأن تتعامل بهذا ال�سعار )) الفقي نعرفه وال يعرفنا,ناأتيه وال ياأتينا ((, ويف هذا 

حفظ ملاء وجه الفقي, وال �سك اأن هذا يتطلب عددا من الباحثني املتطوعني.

وسائل التأهيل:
مل يعرف املجتمع امل�سلم البطالة يف عموم تاريخه!؛ حيث هياأ النفو�ض ورغبها يف العمل واالحرتاف وفتح للم�سلم جميع 
اأبواب العمل واألغى جميع القيود وال�سروط عليه ما دام العمل حالال يف نوعه اأو طريقة ك�سبه, واإن العامل اليوم بحاجة 
ما�سة اإىل قراءة التاريخ االإ�سالمي يف جانبه العملي واحل�ساري؛ لت�ستخل�ض تلك االأ�ساليب والو�سائل التي غدا معها كل 
فرد يف املجتمع االإ�سالمي عامال ومنتجا, ال يعرف االعتماد على االآخرين, وال يخطر بباله اأن يرتك العمل ليمد يده اإىل 

غيه, حتى وجد يف بع�ض مدده ا�ستغناء تام عن الزكاة.
ومن  اال�ستقراء ال�سريع للمنهج االإ�سالمي تبني يل اأن هناك و�سائل مبا�سرة وو�سائل غي مبا�سرة يف تهيئة املجتمع للعمل 

عامة.

الوسائل المعنوية أو غير المباشرة:
قرر االإ�سالم و�سائل كثية كانت مبثابة تهيئة املجتمع كله للعمل حتى ال يبقى عاطل اإال من كان عاجزا قد اأعاقه املر�ض 

اأو ال�سيخوخة. ومن تلك الو�سائل: 
يأذن  • أوال: التشديد في منع المسألة وتقبيحها والتغليظ على من امتهنها. ولم 	

فيها إال في ثالث حاالت مؤقتة:
عن قبي�سة بن خمارق الهاليل قال حتملت حمالة فاأتيت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأ�ساأله فيها فقال: )) اأقم حتى 
تاأتينا ال�سدقة فناأمر لك بها(( قال ثم قال)) يا قبي�سة اإن امل�ساألة ال حتل اإال الأحد ثالثة رجل حتمل حمالة فحلت له 
امل�ساألة حتى ي�سيبها ثم مي�سك ورجل اأ�سابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له امل�ساألة حتى ي�سيب قواما من عي�ض اأو قال 
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�سدادا من عي�ض ورجل اأ�سابته فاقة حتى يقوم ثالثة من ذوي احلجا من قومه لقد اأ�سابت فالنا فاقة فحلت له امل�ساألة 
حتى ي�سيب قواما من عي�ض اأو قال �سدادا من عي�ض فما �سواهن من امل�ساألة يا قبي�سة �سحتا ياأكلها �ساحبها �سحتا (()٥(.

وقال �سلى اهلل عليه و�سلم:)) ال يفتح عبد باب م�ساألة اإال فتح اهلل عليه باب فقر (()٦(.
وعن يحيى بن اأبي كثي: اأن رجال اأتى ابن عمر ف�ساأله, فقال: )) اإن كنت ت�ساأل يف دم مفظع, اأو غرم موجع, اأو فقر مدقع, 

فقد وجب حقك, واإال فال حق لك ((. قال: ثم اأتى احل�سن بن علي فقال له مثل ذلك)7(.
وعن عروة, عن اأبيه, عن عبيد اهلل بن عدي بن اخليار, اأنه حدثه رجالن, فحدث عنهما قاال: جئنا ر�سول اهلل �سلى اهلل 
عليه و�سلم يف حجة الوداع, والنا�ض ي�ساألونه ال�سدقة, فزاحمنا عليه النا�ض, حتى خل�سنا اإليه, ف�ساألناه من ال�سدقة فرفع 

الب�سر فينا وخف�سه, فراآنا جلدين, فقال: )) اإن �سئتما فعلت, وال حظ فيها لغني وال لقوي مكت�سب (()8(.
وعن عبد اهلل بن م�سعود قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: )) ما من اأحد ي�ساأل م�ساألة وهو عنها غني اإال جاءت 
يوم القيامة كدوحا, اأو خدو�سا, اأو خمو�سا يف وجهه. قيل: يا ر�سول اهلل, وما غناه اأو ما يغنيه؟ قال: خم�سون درهما, اأو 

ح�سابها من الذهب (()9(.
 وقد ذكر بع�ض الفقهاء اأن من حق ويل االأمر اأن يوؤدب كل �سحيح قادر على التك�سب يريد اأن يعي�ض عالة على االآخرين 

وهو يجد عمال)1٠(.
االحتراف والعمل والترغيب فيه: • ثانيًا: الحث على 	

عن الزبي بن العوام ر�سي اهلل عنه عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال: )) الأن ياأخذ اأحدكم حبله فياأتي بحزمة احلطب 
على ظهرة فيتبيعها فيكف اهلل بها وجهه خي له من اأن ي�ساأل النا�ض اأعطوه اأو منعوه (()11(.

كان حممد بن �سيين اإذا اأتاه رجل من العرب قال له: )) ما لك ال تتجر؟ كان اأبو بكر تاجر قري�ض (()12(.
وعن عائ�سة قالت: )) كان اأبو بكر من اأجتر قري�ض حتى دخل يف االإمارة (()13(.

وقال عمر بن اخلطاب: )) يا مع�سر القراء ارفعوا روؤو�سكم فقد و�سح الطريق, فا�ستبقوا اخليات, وال تكونوا عياال على 
امل�سلمني (()14(.

وقال �سعيد بن امل�سيب: )) كان اأ�سحاب ر�سول اهلل r يتجرون يف بحر الروم, منهم طلحة بن عبيد اهلل و�سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل (()1٥(.

 وعن الهيثم بن جميل قال: قلت البن املبارك: )) اأجتر يف البحر؟ قال: اجتر يف الرب والبحر, وا�ستغن عن النا�ض (()1٦(.
وعن ابن عمر قال: )) اإذا مل يرزق اأحدكم يف البلد, فليتجر يف بلد غيه (()17(. 

ولقي رجل احل�سن بن يحيى باأر�ض احلب�سة, معه جتارة, فقال له: )) ما الذي بلغ بك هاهنا؟ فاأخربه, فعذله الرجل, 
فقال: اأكل هذا طلب للدنيا, وحر�ض عليها؟ فقال له احل�سن: يا هذا اإن الذي حملني على هذا كراهة احلاجة اإىل مثلك! ((

.)18(

وقال عمر بن اخلطاب: )) اإين الأرى الرجل فيعجبني, فاأقول: له حرفة؟ فاإن قالوا: ال, �سقط من عيني ((.
ولقد اأثر هذا الرتغيب على جميع االأمة حتى انخرط رموزها وعظماوؤها يف االحرتاف والعمل لك�سب الرزق, ون�سب جمع 
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من عظماء االأمة وعلمائها اإىل املهن فكان منهم: القفال, الزجاج, اخلراز, اجل�سا�ض, اخلوا�ض, اخلياط, اخلباز, ال�سبان, 
القطان, البزاز, النجار, احلذاء, ال�سمان, ال�سواف, اخلراز, الزيات, الفراء...

اإن انت�ساب هوؤالء العلماء االأجالء للحرف اأعطى �سبغة العزة للحرف جميعا, حتى مل يكد يوجد يف املجتمع االإ�سالمي من 
ينتق�ض احلرف اأو ي�سغر من �ساأن اأ�سحابها, ولعل هذا من االأ�سباب املبا�سرة التي اأدت اإىل انخراط عامة االأمة يف العمل 

والك�سب.
• ثالثًا: الحث على حسن التدبير واالقتصاد في المعيشة:	

قد  والفقر  امل�سكنة  ذوي  كثيا من  بل جتد  الدخل فقط,  وقلة  املوارد  اأو �سعف  الك�سب,  الفقراء يف عدم  م�سكلة  لي�ست 
امتلك يوما من االأيام اأمواال كثية, اأو له ك�سب لو كان عند غيه لكفاه, ولكنه يعاين من �سوء التدبي و�سعف التوزيع اأو 
االإ�سراف, ومن هنا جاء االإ�سالم حاثا على ح�سن التدبي والرفق يف املعي�سة, وم�سددا على االإ�سراف والتبذير واالإغراق يف 

الكماليات, ورا�سما برامج عملية يف االقت�ساد وتوجيه املال وتنظيمه. 
اأروع االأمثلة يف  امل�سهور, ي�سرب  التاجر  اأحد كرماء االإ�سالم وعظمائمم و�سجعانهم وهو قي�ض بن �سعد بن عبادة  فهذا 
التمر واحل�سف, ومييز كل واحد على حدة,  يلتقط  له  اأتاه قوم ف�ساألوه حمالة, فراأوه يف حائط  اأنه  املال, وذلك  تدبي 
فقالوا: ما عند هذا خي!, ثم كلموه, فق�سى حاجتهم, فقالوا: ما اأبعد هذا من فعلك االأول؟ فقال: )) اإمنا اأعطيكم من 

هذا الذي اأجمع (()19(.
عن عبد اهلل املزين قال ر�سول اهلل r: )) اإذا ا�سرتى اأحدكم حلما فليكرث مرقته, فاإن مل ي�سب حلما اأ�ساب مرقا (()2٠(.

عن �سامل بن اأبي اجلعد اأنرّ رجال �سعد اإىل اأبي الدرداء, وهو يلتقط حنطة, فقال: )) اإنرّ من فقهك رفقك مبعي�ستك ((
.)21(

وقال عمر: )) اأيها النا�ض, اأ�سلحوا اأموالكم التي رزقكم اهلل عز وجل, فاإن اإقالال يف رفق خي من اإكثار يف خرق (()22(.
ويف امل�سند عن عبد اهلل قال: قال ر�سول اهلل r: )ما عال مقت�سد()23(.

وعن عائ�سة: )) ال جديد ملن ال خلق له (()24(.
وقال عمر بن اخلطاب: )) كفى باملرء �سرفا اأن ياأكل كل ما ا�ستهى (()2٥(.

وعن عبيد اهلل بن حميد قال: )) مر جدي على عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه وعليه بردة فقال: بكم ابتعت بردك هذا؟ 
األف  راأ�ض مالك  اإليه بالدرة, فجعل ي�سربه ويقول:  األف درهم. قال: فقام  قال: ب�ستني درهما. قال: كم مالك؟. قال: 

درهم, وتبتاع ثوبا ب�ستني درهما؟ راأ�ض مالك األف درهم, وتبتاع ثوبا ب�ستني درهما؟! (( )2٦(.

وينبغي اأن يو�سع منهج للموازنة بني الدخل وال�سرف, ويربى عليه النا�ض ال�سيما ال�سباب.
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• رابعا: الحجر:	
جاء ال�سرع باملحافظة على املال �سيانة له من ف�ساد مالكه, وحلقوق النا�ض عند اإفال�ض املديونني, وهذا من عناية ال�سرع 

مبقاومة الفقر, فباحلجر على ال�سفيه يوقى من اإ�ساعة ماله ويحمى من االنتقال من الغنى اإىل الفقر.
وال�سبيان,  الن�ساء  االآية هم  ال�سفهاء يف هذه  اأن  ال�سلف  اأموالكم(,جاء عن جماعة من  ال�سفهاء  توؤتوا  تعاىل: )وال  قال 
وعن اآخرين هم الن�ساء خا�سة, وقيل هم ال�سبيان واليتامى قال الطربي رحمه اهلل: ))وال�سواب من القول يف تاأويل 
ذلك عندنا اأن اهلل جل ثناوؤه عم بقوله: )وال توؤتوا ال�سفهاء اأموالكم(, فلم يخ�س�ض �سفيها دون �سفيه, فغي جائز الأحد 
اأن يوؤتي �سفيها ماله �سبيا �سغيا كان اأو رجال كبيا, ذكرا كان اأو اأنثى, وال�سفيُه الذي ال يجوز لوليه اأن يوؤتيه ماله هو 

امل�ستحق احلجر بت�سييعه ماله, وف�ساده, واإف�ساده, و�سوء تدبيه ذلك(( )27(.
وعن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال �سمعت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يقول: )من اأدرك ماله بعينه عند رجل اأو اإن�سان 

قد اأفل�ض فهو اأحق به من غيه( )28(.
وقال البخاري رحمه اهلل : )وقال مالك اإذا كان لرجل على رجل مال وله عبد ال �سيء غيه فاأعتقه مل يجز عتقه, ومن 
باع على ال�سعيف ونحوه فدفع ثمنه اإليه واأمره باالإ�سالح والقيام ب�ساأنه فاإن اأف�سد بعد منعه؛ الأن النبي �سلى اهلل عليه 

و�سلم نهى عن اإ�ساعة املال( )29(.

األساليب المباشرة في التأهيل:
فتحت ال�سريعة طرق الك�سب؛ لت�سغيل املجتمع والق�ساء على الفقر حتى و�سلت االأمة يف طول البالد وعر�سها - من اأوربا 
غربا اإىل حدود ال�سني �سرقا - اإىل اأن يحمل اأحدهم هم �سدقته! كيف يجد من ياأخذها منه؟, كما وقع يف عهد عمر بن 

عبد العزيز. واإليك بع�ض هذه الطرق:
 • أوال: تعريف املرء بطاقاته وفتح اآفاقه على اأبواب الك�سب, فقد تغلق يف عني االإن�سان اأبواب الرزق ويظن اأن ال جدوى	

يف العمل واالحرتاف فيلجاأ اإىل امل�ساألة, ولقد اأعطى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم در�سا عظيما يف هذا ال�ساأن.
عن اأن�ض بن مالك اأن رجال من االأن�سار اأتى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ي�ساأله فقال: )) اأما يف بيتك �سيء؟ قال: بلى 
حل�ض)3٠( نلب�ض بع�سه ونب�سط بع�سه, وقعب)31( ن�سرب فيه من املاء, قال: ائتني بهما, قال: فاأتاه بهما, فاأخذهما ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه و�سلم بيده وقال: من ي�سرتي هذين؟ قال رجل: اأنا اآخذهما بدرهم, قال: من يزيد على درهم؟ مرتني اأو 
ثالثا قال رجل: اأنا اآخذهما بدرهمني, فاأعطاهما اإياه واأخذ الدرهمني واأعطاهما االأن�ساري وقال: ا�سرت باأحدهما طعاما 
فانبذه اإىل اأهلك, وا�سرت باالخر قدوما فاأتني به, فاأتاه به ف�سد فيه ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم عودا بيده ثم قال له: 
اذهب فاحتطب وِبع وال اأرينك خم�سة ع�سر يوما, فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد اأ�ساب ع�سرة دراهم فا�سرتى 
ببع�سها ثوبا وببع�سها طعاما فقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: هذا خي لك من اأن جتيء امل�ساألة نكتة يف وجهك يوم 

القيامة اإن امل�ساألة ال ت�سلح اإال لثالثة لذي فقر مدقع اأو لذي غرم مفظع اأو لذي دم موجع (()32(.
ففي هذا احلديث دالئل كثية, منها اأنه �سلى اهلل عليه و�سلم مل يعالج م�سكلة ال�سائل املحتاج باملعونة املادية الوقتية, ومل 
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يعاجلها بالوعظ املجرد والتنفي من امل�ساألة, ولكنه اأخذ بيده يف حل م�سكلته بنف�سه, وعاجلها بطريقة �سريفة ناجحة. 
وهذا ما ي�سمى: تهيئة بيئة العمل.

 • ثانيا:اأعطى الفقي امتيازات يف امل�سالح العامة دون الغني, وفتح له اأبواب العمل اأكرث من غيه, ويكفي اأن نذكر	
هذه الق�سة من اإدارة اخلليفة الرا�سد عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه:

عن زيد بن اأ�سلم عن اأبيه )) اأن عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه ا�ستعمل موىل له يدعى هنيا على احلمى, فقال: يا هني 
ا�سمم جناحك عن امل�سلمني, واتق دعوة املظلوم؛ فاإن دعوة املظلوم م�ستجابة, واأدخل رب ال�سرمية ورب الغنيمة, واإياي 
ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان؛ فاإنهما اإن تهلك ما�سيتهما يرجعا اإىل نخل وزرع, واإن رب ال�سرمية ورب الغنيمة اإن تهلك 
ما�سيتهما ياأتني ببنيه فيقول: يا اأمي املوؤمنني, اأفتاركهم اأنا ال اأبا لك؟ فاملاء والكالأ اأي�سر علي من الذهب والورق, واأمي 
اهلل اإنهم ليون اأين قد ظلمتهم, اإنها لبالدهم فقاتلوا عليها يف اجلاهلية واأ�سلموا عليها يف االإ�سالم, والذي نف�سي بيده 

لوال املال الذي اأحمل عليه يف �سبيل اهلل ما حميت عليهم من بالدهم �سربا(()33(.
اإن ال�سيا�سة الرا�سدة هي التي تعمل على توفي االأمل, وتي�سيه للقادرين من الفقراء, وتعمل على تنمية م�سادر الدخل 
ل�سغار املالك؛ لت�ستغني هوؤالء واأولئك بجهدهم اخلا�ض عن طلب املعونة من الدولة, وتكليفها عبء االإنفاق عليهم من 

خزانتها, وهذا يظهر من قول عمر: )فالكالأ اأي�سر علي من الذهب والورق(.
تعليم كل �سبي مهنة تنا�سبه, فقد ذكر الفقهاء اأنه ينبغي لالأب اأن يوؤدب ال�سبي باالأمور الدينية والدنيوية  • ثالثا:	

وي�سلمه ملكتب اأو ذي حرفة يتعلم منها الكتابة واحلرفة.)34(
. • رابعا:من حكم فر�ض الزكاة ت�سغيل طاقات الفقراء وتهيئة اأ�سباب االحرتاف لهم	

اإنرّ الزكاة مل تكن يوما من االأيام عائقة عن العمل, اأو حاثة على البطالة والك�سل, اأو مهيئة الأجواء اخلمول واالعتماد على 
االآخرين, ومل تكن الزكاة ت�سرف كم�سكنات لذوي احلاجة والفقر ليبقوا متعلقني ومتطلعني الأيدي اأهل الغنى والي�سار 

طوال اأعمارهم.
اإنرّ الزكاة جاءت لتنظم الرثوة, واإغناء النا�ض عن امل�ساألة, وفتح اأبواب الرزق اأمام اجلميع واملناف�سة ال�سريفة على الك�سب.
لقد جاء تنظيم الزكاة باأن توؤخذ من اأغنياء كل بلدة فت�سرف على فقرائها, وال تنقل اإىل غيهم, حتى ت�سد حاجتهم, 
وجاء نظامها ب�سرف زكاة االأموال الظاهرة اإىل بيت املال ليقوم بتوزيعها على امل�ستحقني لها؛ �سمانا لعدالة التوزيع؛ 

وحفظا ملاء وجه الفقي, وقطعا للطريق على املحتالني.
وجاء تنظيم الزكاة لتكون م�سغلة جلميع اأفراد املجتمع, فتعدهم ل�سوق العمل وحتفزهم عليه, وتهيئ لهم بيئته مبا يدفع 

لهم من م�ساعدات تخ�ض حرفهم بالغة ما بلغت كما رجح ذلك جمع من الفقهاء.
ذكر النووي رحمه اهلل معنى الكفاية قال: )) فرع: قال اأ�سحابنا: واملعترب يف قولنا يقع موقعا من كفايته املطعم وامللب�ض 

وامل�سكن و�سائر ما ال بد منه على ما يليق بحاله, بغي اإ�سراف وال اإقتار لنف�ض ال�سخ�ض وملن هو يف نفقته (()3٥(.
وف�سل يف مو�سع اآخر يف فرع بعد اأن ذكر اأن اأ�سحابهم العراقيني وكثيا, من اخلرا�سانيني قالوا: يعطيان - اأي الفقي 
وامل�سكني - ما يخرجهما اإىل الغنى, وهو ما حت�سل به الكفاية على الدوام, قال: وهذا ن�ض ال�سافعي, واحتج له بحديث 
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قبي�سة بن املخارق الذي رواه م�سلم. 
وال�ساهد منه: اأن الر�سول �سلى اهلل اأجاز له امل�ساألة حتى ي�سيب ما ي�سد حاجته فدل على ما ذكرناه.

ثم ذكر تف�سيالت االأ�سحاب: قال اأ�سحابنا: فاإن كان عادته االحرتاف اأعطي ما ي�سرتي به حرفته, اأو اآالت حرفته, قلت 
قيمة ذلك اأم كرثت, ويكون قدره بحيث يح�سل من ربحه ما يفي بكفايته غالبا.

البقل  يبيع  من  فقالوا:  ذلك  اأ�سحابنا  من  جماعة  وقرب  واالأ�سخا�ض.  واالأزمان,  والبالد,  احلرف,  باختالف  ويختلف 
يعطى خم�سة دراهم اأو ع�سرة, ومن حرفته بيع اجلوهر, يعطى ع�سرة اآالف درهم مثال؛ اإذا مل يتاأت له الكفاية باأقل منها, 
ومن كان تاجرا اأو خبازا اأو عطارا اأو �سرافا اأعطي بن�سبة ذلك, ومن كان خياطا اأو جنارا اأو ق�سارا اأو ق�سابا اأو غيهم 
من اأهل ال�سنائع اأعطي ما ي�سرتي به االآالت التي ت�سلح ملثله, واإن كان من ال�سياع يعطى ما ي�سرتي به �سيعة, اأو ح�سة 

يف �سيعة تكفيه غلتها على الدوام. 
قال اأ�سحابنا: فاإن مل يكن حمرتفا وال يح�سن �سنعة اأ�سال, وال جتارة وال �سيئا من اأنواع املكا�سب اأعطي كفاية العمر 

الغالب يف بالده, وال يتقدر بكفاية �سنة. 
قال املتويل وغيه: يعطى ما ي�سرتي به عقارا ي�ستغل منه كفايته. 

قال الرافعي: ومنهم من ي�سعر كالمه باأنه يعطى ما ينفق عينه يف مدة حياته, وال�سحيح بل ال�سواب هو االأول.
هذا الذي ذكرناه من اأعطائه كفاية عمره هو املذهب ال�سحيح الذي قطع به العراقيون, وكثيون من اخلرا�سانيني, ون�ض 
عليه ال�سافعي. وذكر البغوي والغزايل وغيهما من اخلرا�سانيني اأنه يعطى كفاية �سنة وال يزاد؛ الأن الزكاة تتكرر كل 

�سنة, فيح�سل كفايته منها �سنة �سنة, وبهذا قطع اأبو العبا�ض ابن القا�ض يف املفتاح.
وال�سحيح االأول وهو كفايته العمر. قال ال�سيخ ن�سر املقد�سي: هو قول عامة اأ�سحابنا, قال: وهو املذهب.اأهـ )3٦(. 
وقال بع�ض العلماء: ))اإن من متام الكفاية ما ياأخذه الفقي ليتزوج به اإذا مل تكن له زوجة واحتاج للنكاح(()37(. 

و�سئل �سيخ االإ�سالم عما ذكروه يف حد امل�سكني من اأنه )من قدر على مال اأو ك�سب يقع موقعا من كفايته وال يكفيه( هل 
اهلل  النووي-رحمه  كما �سححه  باالأخي  قلتم  فاإن  الغالب؟,  العمر  اأو  ال�سنة؟  كل  اأو  اليوم؟  ذلك  الكفاية يف  املراد عدم 
تعاىل- فما حده؟ وما حد الغنى الذي ال يجوز معه اأخذ الزكاة؟, فاإذا كان رجل عمره ع�سرون �سنة مثال ومل يكن كا�سبا, 
وعنده ع�سرة اآالف مثال, وموؤنته كل �سنة األف مثال, فهل يجوز له اأخذ الزكاة اأو ال؟, فاإن قلتم يجوز فما احلد الذي يجوز 

اأخذه, وكم يعطي الدافع له واحلالة هذه؟.
فاأجاب بقوله:  )) من حتقق بالفقر اأو امل�سكنة ال يخلو اإما اأن يكون يح�سن حرفة, اأو جتارة, اأو ال يح�سن �سيئا من ذلك, 
ومن ال يح�سن �سيئا اإما اأن يكون معه �سيء اأو ال, فاأما من له حرفة فاإنه يعطى ثمن اآالت حرفته التي يقوم دخلها بخرجه 
على الدوام, فاإن مل يف دخلها بخرجه كملنا له الزائد باأن ن�سم اإىل ثمن تلك االآالت �سراء حمل نعطيه له يقوم دخله مع 

دخل احلرفة بكفايته وكفاية ممونه بح�سب الالئق به وبهم على الدوام اأي�سا.
واأما من يح�سن التجارة فاإنه يعطى راأ�ض مال يكفيه ربحه, باأن يكون ذلك الربح احلا�سل منه بح�سب العادة بقدر ما 
يحتاجه هو وممونه كما ذكر, وال يتقيد ذلك بحد, وذكرهم اإعطاء البقال واجلوهري وال�سييف وغيهم اأ�سياء خم�سو�سة 
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ذكروها وحددوها اإمنا هو الأن ذلك كان منا�سبا لعرف زمنهم, كما اأ�ساروا اإىل ذلك بقولهم عقب تلك املقادير: تقريبا.
واأما من معه مال وهو ال يكفيه العمر الغالب باأن يكون لو وزعه على ما بقي من عمره باعتبار الغالب الذي يعي�ض اإليه 
اأكرث النا�ض - وهو ما بني ال�ستني وال�سبعني - ال يكفيه بل ينق�ض عن ذلك اأو لي�ض معه �سيء وال يح�سن كل منهما حرفة 

وال جتارة فاإنه يعطى كفاية العمر الغالب, باأن ي�سرتى له اأر�ض اأو عقار يكفيه -كما مر- غلتها على الدوام.
ففي املثال املذكور يف ال�سوؤال ي�سم اإىل الع�سرة االآالف التي معه قدر بحيث لو ا�سرتي بهما حمل كفاه دخله على الدوام, 
وحمله كما علم مما تقرر ما اإذا كانت تلك الع�سرة االآالف يفي ربحها بخرجه اإن كان يح�سن جتارة, اأو ال ي�سرتي بها ما 
يكفيه غلته اإن مل يح�سن �سيئا, ففي هاتني ال�سورتني ي�سم اإليها ما ي�سرتي به ما تكفيه غلته, اأما اإذا كانت تلك الع�سرة 
االآالف ميكن اأن ي�سرتي بها ما تكفيه غلته, اأو ميكنه اأن يتجر فيها مبا يفي ربحه بخرجه فال يعطى �سيئا من الزكاة؛ 

الأنه االآن غني.
واحلا�سل اأنا نعترب اإنفاق عني املال الذي باليد اإال يف �سورة واحدة, وهي اأن يكون معه مال وال يح�سن فيه جتارة وال ك�سبا 
ولو اأنفقه بقية عمره مل يكفه الكفاية ال�سابقة فهذا م�سكني, فيعطى �سيئا ي�سم اإىل ذلك املال وي�سرتى له به ما تكفيه 

غلته.
واأما ما عدا هذه ال�سورة: فمن له حرفة اأو جتارة وال يكفيه دخلها فاإنه يكمل له باأن ي�سرتى له ما ي�سم ربحه اإىل ربح 

حرفته اأو جتارته بحيث يكفيه.
هذا حا�سل املعتمد الذي يتعني االعتناء بفهمه وحتريره يف هذه امل�ساألة؛ فاإنه قد كرث فيها اختالف اأنظار االأئمة فيها, 

وتغليظ بع�سهم لبع�ض يف بع�ض تفا�سيلها. 
... ويندفع مبا تقرر ما اأ�سار اإليه بع�ض االأئمة من اأن اإعطاء العمر الغالب يلزم عليه حرمان اأكرث امل�ستحقني؛ اإذ الغالب 
اأنه ال يوجد من الزكاة ما يكفي م�ستحقيها العمر الغالب, ووجه اندفاع هذا ما علمت اأن اأحدا من الفقراء وامل�ساكني ال 

يعطى حيث ات�سع املال نقدا!, واإمنا ي�سرتى له به ما يفي دخله بخرجه, فاإن قل املال اأعطي كل ما تي�سر له()38(.

عوائق التأهيل المعاصرة :
اإن من اأ�سباب انت�سار البطالة والتقاع�ض عن العمل واالحرتاف عادات اجتماعية متوارثة, وتقاليد غربية وافدة �سغطت 

على مفاهيمنا, وعقيدتنا, واأمتنا من حيث يعلمون اأو ال ي�سعرون, �سكلت عوائق كبية يف طريق التاأهيل, منها:
. االأنظمة املقيدة للعمل واالكت�ساب, ومن ذلك كرثة ال�سروط الالزمة ملزاولة املهنة. 1

على  متار�ض  واحلرف  للمهن  الدونية  النظرة  وهذه. 2  الوظائف,  �ساأن  من  واالإعالء  اأ�سحابها,  وازدراء  املهن  احتقار 
جميع الطبقات!, وتغر�ض يف النفو�ض منذ ال�سغر!, واإن ادعى املثقفون والغي تعظيم اأ�سحاب املهن وتكرميهم فهذا 

ال يتعدى املجال�ض الر�سمية فقط.
التجارية املتكاثرة,  الت�سجيع على االإ�سراف واالإغراق يف الكماليات, وممار�سة ال�سغوط من خالل االإعالم والدعايات . 3
واملمار�سات يف البيوت والق�سور والوالئم, مع كرثة الرتفيه واللهو واالإعالنات املرغبة فيه, حيث يجد الفقي حرجا 
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وعنتا من اأهله اأوالده الأجل حت�سيل هذه الكماليات!.
اإغالق كثي من امل�سالح العامة اأبواب الرزق على حمدودي الدخل, بو�سع ال�سروط وال�سوابط التي. 4 ال تنطبق اإال 

على االأغنياء, اأو كبار التجار.
اإىل حني انتهائها ليعود الفقي ميد  االكتفاء بال�سور التقليدية املتوارثة يف توزيع الزكاة على هيئة اأقرا�ض م�سكنة . ٥

يده مرة اأخرى ي�ستجدي اأهل الي�سار اأو من يقوم بجمعها من املح�سنني!.
لقلة  اأو  بها,  القناعة  لعدم . ٦ اإما  العملية,  التطبيقات  ممار�سة  من  والبعد  مدار�سنا,  يف  النظري  بالتعليم  االكتفاء 

املتخ�س�سني. اأو م�سايرة للقانون الغربي بعدم تعليم االأطفال املهن.

خطوات تأهيل المستفيد:
تعو�ض. حتت عنوان  • عقد دورات تاأهيلية وتدريبية وفنية جمانية, وتعريف امل�ستفيد بطاقاته وقدراته واأنها ثروة ال 	

)اكت�سف نف�سك(.
باإ�ساعة الفر�ض املتاحة للعمل واحلرف.  • فتح اآفاق العمل اأمام الفقراء 	

تربيته على القناعة وال�سرب واالأمانة, وتعريفه بالغنى احلقيقي )الغنى غنى  • تعليمه ف�سل الرزق احلالل وبركته, 	
النف�ض(.

•غر�ض �سرف املهن, ومذلة امل�ساألة يف نف�سه. 	
بالبدائل عن العمل احلكومي وال�سركات اخلا�سة. • زرع القناعة 	

على املهنة؛ الأن بناء القناعات  • لعل هذه مقدمات �سرورية يقنع بها املنخرط يف �سلك التاأهيل قبل اأن ميار�ض التدريب 	
يكون اأوال, ثم يتلوها الربامج واالأن�سطة, فما مل نبنا لقناعات فاإننا قد نخ�سر كثيا من املتدربني.

حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني. • واحلمد هلل رب العاملني , و�سلى اهلل و�سلم على نبينا 	

د. يحيى بن اإبراهيم اليحيى
املدينة النبوية



51

مصادر ومراجع
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الفكرة : 
  انطلق امل�سروع من ال�سعوبات التي واجهت من�ساآت القطاع اخلا�ض يف حتقيق التوطني والتم�سي مع متطلبات 
برنامج نطاقات الذي فر�سته وزارة العمل. ولعدم توفر قوى عمل يف جماالت عمل قطاعات عدة مثل قطاع املقاوالت 
ولدت فكرة ا�ستثمار هذه الفر�ض ل�سالح تنمية القرى واالأرياف بتوفي فر�ض عمل لهم يف نف�ض العمل االنتاجي الذي 
يقومون به مبا يكثف من االنتاج ويحقق التنمية املتوازنة ويوقف الهجرة نحو املدن ويحارب البطالة يف الريف بامكانات 

القطاع اخلا�ض يف مبادرة التوطني بالتنمية من بوابة امل�سوؤولية املجتمعية للقطاع اخلا�ض.
مت عر�ض الفكرة على معايل وزير العمل فاأيدها ووجه بتجريبها.

:Moringapergrina )شجرة البان )اليسر
الفقر الأن  املتحدة �سجرة لدعم احلياة وتتخذ زراعتها و�سيلة ملحاربة  االأغذية والزراعةباالمم  تعدها منظمة   
كافة مكوناتها من االأوراق واجلذور واللحاء وال�سمغ والبذور تعترب مدخالت ملنتجات �سناعية هامة مثل االأدوية وو�سائل 

التجميل واالأعالف واالأ�سمدة الطبيعية والزيوت واالعالف.
وله  الطعام,  نقي �سالح لال�ستخدام يف  زيت  ال�سجرة هو  تنتجها  التي  البذور  وزن  اأن ٥4% من  يهمنا هنا  وما   

خ�سائ�ض عالجية باال�سافات اىل الدخول يف انتاج املراهم وال�سامبوهات وال�سابون.
تنموال�سجرة ع�سوائياً مبحافظة العال وجبال ال�سروات.

لدى مواطني املنطقة ثقافة متوارثة من القدم يف ا�ستخال�ض الزيت من بذور �سجرة البان بو�سائل تقليدية   
وا�ستخدامه يف الطعام والدهن والتجميل والعالج.

المشروع :
العمل  ووزارة  املجتمعية  امل�سوؤولية  وجمل�ض  املحدودة  والتجارة  للمقاوالت  ها�سم  �سركة  بني  اتفاقية  عقد  مت   
لتنفيذ جتربة التوظيف ال�سيفي التكاملي )تكاتف( بنقل فر�ض التوظيف ال�سيفي من املدن اىل القرى واالأرياف كبوتقة 

جتريب.
بينها  من  تثقيفية  م�سروعات  خم�ض  بتنفيذ  التجربة  يف  للم�ساركة  اأخرى  �سركات  ع�سر  بدعوة  ال�سركة  قامت   
تثقيف طالب قرى جيدة مبحافظة العال بفوائد �سجرة البان ونقل اخلربات املتوارثة للجيل اجلديد من الطالب. عقدت 
دورة تدريبية لعدد 34 طالبة و29 طالبة مت فيها تدريب الطالب على طرق زراعة ال�سجرة والتعرف عليها وقطف ثمارها 
من الطبيعة. وتدريب الطالباتت بوا�سطة خبيات من كبيات ال�سن بالقرية على الو�سائل التقليدية ال�ستخال�ض الزيت 

من ثمرة �سجرة البان وا�ستخداماته.
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البان  �سجرة  اعادة توطني  للعمل يف  واملواطنني عامة  ال�سباب من اجلن�سني  لدى  عاما  قبواًل  التجربة  اأفرزت   
وا�ستثمار منتجاتها.

عر�ست مبادرة التوطني بالتنمية على معايل وزير العمل الذي وافق على جتريبها.
تعاقدت �سركة ها�سم للمقاوالت والتجارة مع اجلمعية اخليية بقرى جيدة على ادارة م�سروع ال�ستزراع �سجرة   
البان واال�ستفادة من منتجاتها ل�سالح املواطنني وت�سغيلهم مقابل رواتب ترتواح بني 2٠٠٠ و3٠٠٠ ريال ومتليكهم م�سادر 

االنتاج على اأن تتقا�سم ال�سركة واجلمعية املنتج مقابل ال�سراكة يف االنتاج باملال.
مت توظيف 17 اأ�سرة باجمايل 79 فرد 49 من الذكور و 3٠ من االناث غالبيتهم من ال�سباب غي املتزوجني )48   
فرد( �سكلت االأ�سرة وحدة االنتاج حيث جرى توظيف االأب واالأم والبنت واالبن يف �سن العمل بني 18 و ٦٠ �سنة, براتب 

يرتاوح بني 2٠٠٠ و3٠٠٠ ريال , ليرتاوح دخل اال�سرة ال�سغية املكونة من 3 افراد بني ٦٠٠٠ ريال و9٠٠٠ ريال.
خالل عام زاد جمموع االأ�سجار اجلديدة التي متت زراعتها عن ت�سعة اآالف �سجرة جديدة, ومت تخلي�ض اكرث من   
1٥٠٠ �سجرة من ا�سجار ال�سيال من نبتة العنم القاتلة حماية للبيئة وا�ستخدامها كعلف, وجمع اكرث من7٠٠ كيلو من 

البذور من اال�سجار النامية يف الطبيعة وا�ستخال�ض الزيت منها.
عقدت وزارة الزراعة برعاية �سركة ها�سم للمقاوالت والتجارة املحدودة ور�سة عمل مبدينة العال حول �سجرة   
البان والتعريف بها علمياً و دعمتها بال�ستول بالتعاون مع ال�سركة التي وظفت 1٠ اأفراد النتاج ال�ستول من م�ستل الوزراة 

وتوزيعها جماناً على املزارعني.
اأ�سدرت وزارة ال�سوؤون االجتماعية تعميماً لالأ�سر ال�سمانية بدعم كل ا�سرة تقوم بزراعة ٥٠ �سجرة مببلغ 1٥.٠٠٠   

ريال امياناً بفوائد ال�سجرة.
ا�ستخال�ض الزيت من ثمرة �سجرة البان بالطرق التقليدية ي�ستهلك وقتاً كثياً بجانب اجلهد واحلطب ال�سار   

بالبيئة من خالل االحتطاب.
الدول  يف  وهواملتبع  اجلهد  وقليل  �سريع  فهو  الع�سر  بطريقة  البارد  على  البذور  من  الزيت  ا�ستخال�ض  اأما   

االأخرى.

التصنيع مستقبل استدامة المشروع : 
و�سعنا يف خطة امل�سروع الدخول به يف العام الثاين ملرحلة الت�سنيع با�ستياد اآالت الع�سر بحيث يتم ع�سر البذور   
النتاج الزيت كمنتج اول معروف لالأهايل. على ان تكون املرحلة الثانية هي ت�سنيع الك�سب املنزوع الزيت, وكب�سلة الزيت 

كمكمل غذائي, وتعليب االأوراق اجلافة ال�ستخدامها كم�سروب من�سط, ثم التوجه نحو الزراعة كعلف.
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عالقات االنتاج الفريدة : 
بتبدلها.  وتزول  امل�سرتكة  امل�سلحة  دوام  مع  العالقة  تدوم  بحيث  ال�سركاء  بني  االنتاج  عالقات  ن�سجت  لقد   
امل�ستثمرة  ال�سركة  ت�ستفيد منه  الذي  انتاجها  البان مقابل  ا�سجار  انتاج جديدة من  ا�سول  يوم  يتملك يف كل  فاملواطن 
واجلمعية التي تدير فرق العمل ولكال الطرفني م�سلحة يف تعظيم االنتاج. وحني تبلغ قيمة االنتاج حداً يفوق الرواتب 
املقدمة من امل�ستثمر �سيكتفي املزارع ببيع انتاجه املتنوع �سواء كان مادة خام كالبذور واالوراق اأو كان مادة ن�سف م�سنعة 
كالزيت واالوراق املجففة املغلفة من خالل امتالك اآالت الع�سر والكب�سلة واجلر�ض والتعليب والتي هي اآالت �سغية يتجه 

امل�سروع يف مرحلة الت�سنيع لتمليكها لالأ�سر اأو اجلمعيات يف القرى .

األهداف القريبة والبعيدة :
•التوجه نحو العمل املنظومي بداًل من التعامل املنفرد بني القطاعات 	

•ايجاد حمفزات ال�سراكة بني القطاعات مل�سلحة االنتاج الوطني 	
بتمليك و�سائل االنتاج وتطوير عالقات �سراكة جديدة • معاجلة الفقر 	

وهي اآلية راأ�ض املال يف البحث عن فر�ض اال�ستثمار • التمويل من الهدر 	
احلافز لدى املوظفني لذلك. • ايجاد �سريك يقوم بالعمل على االر�ض يف امل�سروعات احلكومية لعدم وجود 	

• النظام  حتويل املوؤ�س�سات اخليية للعمل باآليات ال�سوق من خالل متويل الفقراء مقابل االنتاج ب�سيغ اأقل تعقيداً من	
البنكي.

من بنيات حتتية م�سرتكة. • تعظيم انتاج االأفراد بالتكامل يف م�سروعات ت�ستفيد 	
• واملنتجات واخلروج بها من املحلية للعاملية. ا�ستقراء التجارب العاملية يف تطوير احلرف	

طبقة املوظفني والعمال. • وقف �سيل الهجرة من الريف اىل املدن ومن القطاعات املنتجة )الرعاة واملزارعني( اىل 	
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كيف ت�ستفيد من جتربتنا يف اإن�ساء م�سروع لتنمية امل�ستفيدين لديك بالت�سارك مع احلا�سنة :
الخطوة األولى : عليك اأن تعرف امل�ستفيدين باالرقام

تعمل فيها؟ كم يقطنها؟ • ماهي امل�ساحة اجلغرافية التي 	
ومن ت�ستبعد ومن ت�سم . • ومن هم الذين تخدمهم؟ من ت�ستثني 	

الخطوة الثانية :  تعرف على رغباتهم وماذا يعملون وكيف يريدون تطوير اعمالهم وافكارهم لبناء اعمال جديدة, 
وال تعر�ض عليهم افكارك.

 كيف تنجز هذه اخلطوات ؟
هذه  تقدم  التي  احلكومية  واجلهات  البحث  ودور   • اجلامعات	 مثل  نطاقك  يف  االخت�سا�ض  ذات  املن�ساآت  مع  ت�سارك 

اخلدمات وقدم لها م�سروع بحثي وا�سح وحمدد.
• فعل دور امل�ستفيدين يف توفي املعلومة عرب التقنية .	

له كل  املنتجني  لدعم  اىل م�سروع  كربوحتويله  االأ العدد  لرغبة  ي�ستجيب  الذي  امل�سروع  حتديد   : الثالثة  الخطوة 
عنا�سر امل�سروع التجاري اأي:

• له خلفيات وله منتج وله �سوق وانتاجه قابل للقيا�ض وله هيكل ادارة وانتاج, ورقابة , وله معايي, وله اأفق للتطور .	

الخطوة الرابعة :التعاون مع الحاضنة للحصول على : 
بيئة حمفزة النتاج اأف�سل كما ونوعا. • الدعم العلمي لبيئة العمل وبنيته التحتية وتطويرها لت�سبح 	

• بال�سراكة  حتمل كلفة القوى العاملة كوحدات انتاجية وحتريرها من �سغط احلاجة للدخل, للتفرغ لالنتاج وتطويره	
املحفزة على التطوير .

واهلل من وراء الق�سد وهو الهادي اىل �سواء ال�سبيل



60



61



62

عندما يتناف�ض اجلميع يف ر�سم اأجمل �سور التاأهيل الأفراد اأ�سرة ) فقراء  - اأيتام  -م�ساكني  ( عندها ال بد لتعليم اأن ياأخذ 
هذه الريادة يف التاأهيل بكل م�ستوياته ) تعليمياً – تربوياً-اجتماعياً( , ولك اأن تتاأمل تلك املوؤ�س�سات اأو املجتمعات التي 
كان التعليم اأعظم ا�ستثماراتها كيف كونت القاعدة ال�سلبة يف التنمية امل�ستدمية حتى حققت الإفرادها التمكني ليحققوا 

بهذا التاأهيل التعليمي االإكتفاء املايل واالجتماعي وال�سلوكي باإذن اهلل .

أوال : الخلفية والتبرير :
اأبناء االأ�سر الفقية واليتيمة ميلكون قدرات عقلية عالية ويح�سلون على معدالت مرتفعة يف الثانوية العامة . 1 -

عدم وجود اأي جامعة اأو كلية يف املحافظة . 2 -
عجز هذه االأ�سر عن اإر�سال اأبنائها وبناتها للجامعات واملعاهد ب�سبب التكاليف املادية .  3 -

اإن من اأ�سمن و اأجنح التاأهيل االأ�سري هو املجال التعليم الأنه يوؤهل االأ�سرة و اأبناءها ماديا وعقليا وتربويا . 4 -

ثانيا : المجموعة المستهدفة واإلطار النظامي :

المجموعة المستهدفة:
اأبناء وبنات االأ�سر الفقية . 1 -

( فتاة �سنوياً . )3٠( �ساب )1٥- 2

اإلطار النظامي :
موؤ�س�سة �سليمان الراجحي اخليية . 1 -
	 م�سئوليتها : النظر يف دعم امل�سروع .

جلنة االأ�سرة االإجتماعية التابعة جلمعية الرب باأملج . 2 -

مسئوليتها :
	تنفيذ امل�سروع ب�سكل كامل وح�سب معايي املوؤ�س�سة الداعمة .

	توفي طاقم العمل والقيام على تطويره .
	التوا�سل الفعال مع ال�سريك الداعم بالتقارير عن امل�سروع .
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الجهات المشاركة : 
االإدارة العامة للرتبية والتعليم :  1 -

	 تزويد منفذي امل�سروع بالبيانات التح�سيلية عن الطلبة .

	 التعاون مع منفذي امل�سروع بكل ما يجد يف جمال الرتبية والتعليم .

م�ست�سفى احلوراء باأملج ) وزارة ال�سحة ( : 2 -
	 تدريب بع�ض طالب وطالبات املجال ال�سحي على راأ�ض العمل يف امل�ست�سفى اأو امل�ستو�سفات التابعة لها .

مكتب الدعوة :  3 -
	 التعاون مع منفذي امل�سروع يف اإ�سراك الطالب يف فعاليات املكتب لتنمية قدراتهم االجتماعية .

امل�ستودع اخليي باأملج : 4 -
العمل  ثقافة  مع  الطالب  ليتوا�سل  امل�ستودع  اأعمال  يف  الطالب  اإ�سراك  يف  امل�سروع  منفذي  مع  	 التعاون 

التطوعي.

ثالثا : األهداف العامة واألهداف التفصيلية : 
األهداف العامة : 

تاأهيل اأبناء االأ�سر الفقية يف جمال التعليم اجلامعي . 1 -
تاأهيل اأبناء االأ�سر الفقية يف جمال الكليات ال�سحية واملعاهد اخلا�سة . 2 -

تدريب وتطوير اأبناء االأ�سر الفقية . 3 -

األهداف التفصيلية : 
كفالة 2٥- 1 طالب وطالبة يف التعليم اجلامعي حتى التخرج .
كفالة 2٠- 2 طالب وطالبة يف جمال التعليم ال�سحي واملهنى 

تطوير وتدريب 4٥- 3 طالب وطالب مبهارات احلياة االأ�سا�سية .
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رابعا : مؤشرات االنجاز : 

طرق وحماور التاأكداملوؤثرالهدفم

كفالة 2٠ طالب وطالبة يف التعليم 1
اجلامعي حتى التخرج .

قبول الطالب والطالبات يف  1 -
اجلامعة

ا�ستمرار الطالب يف اجلامعة 2 -

	 البطاقة اجلامعية

	 ك�سف الدرجات

كفالة 2٠ طالب وطالبة يف جمال 2
التعليم ال�سحي واملهنى

قبول الطالب يف الكليات ال�سحية 1 -
ا�ستمرار الطالب يف الدرا�سة 2 -

	 بطاقة الكلية 

ال�سحية
	 ك�سف الدرجات

تطوير وتدريب 4٥ طالب وطالب 3
مبهارات احلياة االأ�سا�سية .

احل�سول على املوافقة لهذه  1 -
الدورات

ك�سف باأ�سماء الدورات 2 -
تفاعل امل�ساركني 3 -

اال�ستبانة عن الدورة 4 -

	 ك�سف االأ�سماء

	 �سهادة الدورة
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خامسًا : االفتراضات واالحتماالت :
انقطاع الطالب اأو الطالبة عن الدرا�سة لظروف معينة ) نادراً( . 1 -
عدم توفي املالية ) حيث اأن هذا امل�سروع يعتمد على ميزانية ( . 2 -

سادسًا : المتطلبات السابقة : 
اإعداد خطة لكل م�سرف ملتابعة امل�سروع . 1 -

موافقة ال�سوؤون ال�سحية للتعاون مع امل�سروع . 2 -
اإعداد قائمة باإ�سم االأ�سر الفقية املتوقع كفالة اأبنائها وبناتها . 3 -

سابعًا : مدة المشروع والموازنة التفصيلية  :
• ريال . مدة امل�سروع : �سنة واحدة , تكلفة امل�سروع : ٠٠٠.٥84	

كفالة 2٥ طالب وطالبة يف التعليم اجلامعي – �سكن ومكافاأة امتياز – ) 1٠٠.٠٠٠- 1 ريال ( .
االإ�سراف واملتابعة لطالب املرحلة اجلامعية – تعليميا وتربويا –  ) 12.٠٠٠- 2 ريال ( .

كفالة 2٠ طالب وطالبة يف الكليات واملعاهد ال�سحية–  )4٠٠.٠٠٠- 3 ريال ( �سنويا ً.
االإ�سراف واملتابعة لطالب الكليات واملعاهد ال�سحية ) 12.٠٠٠- 4 ريال ( .

اإقامة ع�سرة دورات تدريبية مهارية متخ�س�سة ) ٦٠.٠٠٠- ٥ ريال ( .

ثامنًا : المتابعة والتقويم وكتابة التقرير . 
تكوين جلنة اجلودة ملتابعة امل�سروع وتطويره وحتديث جماالته . 1 -

التوا�سل مع ال�سريك الداعم بالتقارير الف�سلية واخلتامية عن امل�سروع . 2 -
اإقامة اإحتفال تكرميي للخريجني على �سرف ال�سريك الداعم للم�سروع . 3 -



66



67



68

عندما كانت روؤية موؤ�س�سة امللك عبد اهلل لوالديه لالإ�سكان التنموي ومن منطلق ر�سالتها يف التنمية باأن يتوىل   
تاأثيث جزء من م�سروع امللك عبد اهلل لوالديه لالإ�سكان التنموي يف منطقة جازان بنات املنطقة من ذوي الدخل املحدود 
, وهذا يتطلب ثالث حماور عند الفتيات ) الرغبة – املعرفة – املهارة ( وهذه حتتاج دورة عملية فاعلة للتاأكد من هذه 
لوالديه  امللك عبد اهلل  فاأمتت موؤ�س�سة   , املنزيل  بالتاأثيث  املطلوب يخت�ض  املنتج  اأن  املنتج وخا�سة  التي تخدم  العوامل 
لالإ�سكان التنموي االإعداد لتنفيذ هذه الدورة الرائدة والتي ت�ستهدف 2٥٠ فتاة بارعة من منطقة جازان , وقد مت جتهيز 

املكان بكل املكائن اخلا�سة لعمل املنتج املطلوب ح�سب املوا�سفات , وكان املنتج املراد �سناعته على النحو التايل : 
•ال�ستائر .  	
•الكنبات . 	
•ال�سرر  . 	

• ال�سرير ( .  االأحلفة ) غطاء	

وقد تاأكدنا بكل امتياز اأن بارعة متلك الرغبة واملعرفة واملهارة التي توؤهلها لعمل منتج مناف�ض يف �سوق العمل .  
التنموي  لالإ�سكان  لوالديه  اهلل  عبد  امللك  موؤ�س�سة  ترتدد  مل  املنزيل  التاأثيث  دورة  يف  بارعة  حققته  الذي  التميز  وبعد 
وانطالقاً من ر�سالتها التنموية باأن تتوىل بارعة تاأثيث م�سروع امللك عبد اهلل لوالديه لالإ�سكان التنموي يف منطقة جازان 

) ٦٠٠٠ ( وحدة �سكنية . 
وقد تولت بارعة �سنع االأثاث التايل : 

•ال�ستائر .  	
•االأحلفة ) غطاء ال�سرير ( .  	

• املخدات .	
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وب�سراكة ومتابعة فاعلة من موؤ�س�سة اجلري�سي و�سركة اخلليج مت اإقامة م�سنع م�سغر لبارعة الإجناز العمل ومت   
توظيف اأكرث من 1٥٠ فتاة بارعة يف هذا امل�سنع ,  وكانت جميع النتائج واملوا�سفات لالإنتاج مميزة ومناف�سة وحتقق هدف 

موؤ�س�سة امللك عبد اهلل لوالديه لالإ�سكان التنموي وهو اأن تكون بارعة مناخ ) ي�ستوطن فيه االإجناز ( . 
اإن م�سروع بارعة موؤهل الأن يدخل �سوق العمل بروؤية حتدد الرتكيز على منتج معني يختلف ت�سميمه من جهة   

الأخرى ح�سب املوا�سفات املطلوبة , بل هناك رغبة يف حت�سني املنتج كت�سميم ح�سب رغبة ال�سريك . 
وهذه الروؤية تتمثل يف اأن تدخل بارعة يف �سناعة جميع مالب�ض القطاعات احلكومية واالأهلية وبجودة عالية .  
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ملجموعة  االجتماعية  امل�سوؤولية  ذراع  بو�سفها   2٠٠3 عام  يف  االجتماعية  جميل  اللطيف  عبد  مبادرات  تاأ�س�ست   
عبد اللطيف جميل, ومتتاز بانت�سارها العاملي, وتوفر من خالل مبادراتها وبراجمها االجتماعية الناجحة, العديد من 
امل�ساريع والربامج واحللول واالآليات امل�ستدامة القابلة للتطبيق عاملياً, وتدعم املبادرات التنمية االجتماعية واالقت�سادية 
من خالل توفي الربامج االجتماعية التي تلبي احتياجات املجتمعات املحلية, ومن اأهم هذه الربامج, برامج توفي فر�ض 
العمل التي حتد من البطالة وبرامج مكافحة الفقر عرب اآليات جديدة ومبتكرة, كما تقدم املبادرات جمموعة من الربامج 

العاملية يف جمال الثقافة والفنون, التعليم والرعاية ال�سحية.
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برنامج التوظيف المباشر 
على  القطاع اخلا�ض وعر�سها  �سركات  لدى  املتوفرة  العمل  اإىل ح�سر فر�ض  املبا�سر  التوظيف  برنامج  ي�سعى   
الباحثني عن العمل وتعريف املوؤ�س�سات الباحثة عن موظفني بالكوادر املوؤهلة املوجودة يف قواعد بيانات باب رزق جميل, 
وخا�سة  العمل  �سوق  يحتاجها  التي  املجاالت  يف  ال�سباب  وتاأهيل  بتدريب  بالتوظيف  املنتهي  التدريب  برنامج  يهتم  كما 
كافة  والفتيات يف  لل�سباب  القطاع اخلا�ض وذلك  �سركات وموؤ�س�سات  بفر�ض عمل يف  التدريب  ينتهي  املهنية منها حيث 

مناطق اململكة العربية ال�سعودية. 
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برامج التدريب المنتهي بالتوظيف
•درا�سات ميدانية حلاجة �سوق العمل من برامج التدريب املنتهي بالتوظيف.  	

•تدريب مهني يف كافة اأنحاء اململكة. 	
•تن�سيق وتعاون مع �سندوق تنمية املوارد الب�سرية للح�سول على الدعم الذي يقدمه ال�سندوق لل�سركات.   	

•منظومة متكاملة من املعاهد ومراكز التدريب التي تلبي حاجة ال�سوق منها:   	
•املعهد ال�سعودي العايل الياباين لل�سيارات  	

•املعهد ال�سعودي ال�سحي  	
•املعهد ال�سعودي لالإلكرتونيات   	

•معهد ال�سمكرة والدهان  	
•معهد اأكادميية نفي�سة �سم�ض للفنون واحلرف  	
•اأكادميية عبداللطيف جميل للخدمات املالية  	

•مركز عبداللطيف جميل للتعليم امل�ستمر 	
•معاهد متنوعة معتمدة للتدريب يف كافة اأنحاء اململكة.  	
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دعم المشاريع الصغيرة 
واإن  امل�ساريع,  اململكة. هذه  اأنحاء  م�سروع �سغي يف خمتلف  األف   18 اأكرث من  بدعم  قمنا  م   2٠٠4 العام  فمنذ   
اإختلفت من حيث احلجم والتمويل, فمنها ما يحتاج اإىل متويل مببلغ 1٠,٠٠٠ ريال �سعودي ومنها ما يتطلب متوياًل يبلغ 
1٥٠,٠٠٠ ريال �سعودي, فاإن جميعها لها �سمات م�سرتكة. جميعها قرو�ض ح�سنة بدون فائدة وفرتة �سداد مريحة ت�سل اإىل 

4 �سنوات, هذا باالإ�سافة اإىل اإمكانية اإ�ستخدام التمويل اإما يف اإن�ساء م�ساريع جديدة اأو تو�سعة م�ساريع قائمة. 
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برنامج األسرة المنتجة :
  هو اأحد مبادرات عبد اللطيف جميل االإجتماعية. حيث ي�ساعد هذا الربنامج ال�سيدات الالئي يرغنب يف اإن�ساء 

م�ساريعهن من املنزل حيث ي�سبح البيت من خالل هذه االأن�سطة م�سدراً لفر�ض حت�سني الدخل. 
املنتجات  من  العديد  النخيل  �سعف  من  ت�سنع  فهي  لذلك,  منوذج  اأف�سل  االإح�ساء  مدينة  من  الزبيدي  بكرية  جت�سد 

التقليدية التي القت اإعجاب االأهل واالأ�سدقاء الأنها جتمع ما بني ال�سكل اجلميل واال�ستخدام العملي. 
وحتى تتمكن من بيع تلك املنتجات على نطاق اأو�سع وبالتايل من زيادة الدخل فقد ح�سلت على قر�ض من باب رزق جميل, 

واأ�سحى هذا
الن�ساط م�سدر رزقها. 
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إجمالي محقق فرص العمل منذ بدء البرامج:
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فروع باب رزق جميل في المملكة
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المقدمة :
ن�سعد يف مركز بيوتنا وم�سروع االأ�سر املنتجة , التابع جلمعية الرب اخليية يف حمافظة املذنب , حني نقدم لكم   
هذا الدليل املتوا�سع  والذي يحوي نبذة ب�سيطة عن مركز بيوتنا, وهو م�سروع اجتماعي ن�سائي يهدف اإىل توعية االأ�سرة 

داخل حمافظة املذنب وخارجها  باأهمية العمل  واالإنتاج , وتنفيذ برامج تعني االأ�سرة على زيادة دخلها املادي .

فكرة المشروع :
انطلق امل�سروع من خالل تبني اإدارة جمعية الرب لفكرة اإن�ساء برنامج لالأ�سر املنتجة , وهو عبارة عن اإنتاج غذائي   
داخل الق�سم باأيدي وطنية, وقد مت ت�سكيل فريق عمل من بع�ض املخت�سني لدار�سة وتقييم امل�سروع ومدى جناحه , واإيجاد 
فر�ض العمل , وكذلك تذليل ما يواجه امل�سروع من �سعوبات وخماطر , وكانت طبيعة عمل امل�سروع اإنتاج وت�سويق املنتجات 
ال�سعبية, وحيث اأن امل�سروع القى اإقباال من فئات املجتمع , وملحدودية امل�سروع وحلاجته اإىل التو�سع تبلورت فكرة ا�ستثمار 

امل�سروع بعد تطويره وتو�سعته , لي�سمل عدة اأق�سام فيما يحتاج اإليه املجتمع وينا�سب الفتاة ال�سعودية . 

أهداف المشروع :
.   • ن�سر ثقافة العمل واالإنتاج داخل املجتمع	

. • توفي الفر�ض الوظيفية الن�سائية	
. • تدريب الفتيات على اكت�ساب املهارات الفنية واملهنية	

. • اإبراز مواهب الفتيات وتنميتها يف العمل	
 • والنظافة	 اجلودة  ناحية  من  م�سمونة  وطنية  اأيدي  بوا�سطة  متنوعة  منتجات  من  املجتمع  يحتاجه  ما  توفي 

واالإتقان.
. • املحافظة على املنتجات ال�سعبية والرتاثية من االندثار	

. • ت�سويق االإنتاج املنزيل	

  أقسام المشروع :
االإنتاج الداخلي , وي�سمل- 1 :
:   • االإنتاج الغذائي  وي�سمل	

	 . االأكالت ال�سعبية
	. املعجنات
	. احللويات
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• الهدايا والديكور .	
• التدريب والتطوير .	
• الت�سويق . 	
• الق�ض والتجميل .	

. • اخلياطة	

االإنتاج اخلارجي- 2 .  
   

أوال : اإلنتاج الداخلي :
وهو يعنى باالإنتاج داخل املركز يف االأق�سام التالية :  

باأ�سنافها  االأجل  طويلة  املنتجات  وكذلك   , واحللويات  واملعجنات  الفورية  الطبخ  منتجات- 1  من  غذائي  اإنتاج   
واأنواعها.

الهدايا والديكور وامل�سنوعات الرتاثية : 2 -
ي�سمل املج�سمات واللوحات الفنية و االإهداءات , باالإ�سافة اإىل امل�سنوعات الرتاثية .

- 3 اخلياطة :     
م�سنع وم�سغل ن�سائي لتف�سيل وخياطة مالب�ض الن�ساء , وكذلك الزي املوحد  .

- 4 التجميل 
وهو ق�سم لق�ض ال�سعر والتجميل بخ�سو�سية تامة .

ثانيا : اإلنتاج الخارجي  :
يهتم باالأ�سر املنتجة يف منازلهم بتقدمي ما يلي :

ن�سر ثقافة االإنتاج يف املجتمع , وا�ستقطاب اأ�سر للعمل واالإنتاج. 1 .
تدريب اأفراد االأ�سر على اأف�سل طرق االإنتاج. 2 .

ت�سويق منتجات هذه االأ�سر. 3 .
ال�سعي لتوفي التجهيزات االأ�سا�سية لالأ�سر املنتجة  . 4
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ثالثا : التسويق  :
يعنى هذا الق�سم بت�سويق جميع منتجات املركز الداخلية وكذلك اإنتاج االأ�سر يف منازلهم عرب الطرق التالية :

 معر�ض رجايل1.  
معر�ض ن�سائي. 2
معار�ض ومهرجانات مو�سمية. 3
تو�سيل املنتجات. 4
عقود �سراكات. ٥
توريد للمحالت. ٦

نقاط بيع. 7 

رابعا   : التدريب والتطوير :
يهدف اإىل التاأهيل والتدريب على مهارات االإنتاج والت�سويق والتوا�سل جلميع فئات املجتمع  .

•ثمار امل�سروع : 	
توظيف اأكرث من ٥٠. 1 فتاة .

ن�سر ثقافة العمل يف املجتمع الن�سائي . 2 .
تنمية مواهب الفتيات . 3 .

اإثراء ال�سوق مبنتجات متميزة وباأيدي وطنية  4 .
دعم االأ�سر املنتجة , وتوفي الفر�ض املنا�سبة لت�سويق منتجاتها . ٥ .

اإيجاد بيئة عمل حمافظة ومنا�سبة للمراأة وبخ�سو�سية تامة . ٦ .
تاأمني اأدوات وم�ستلزمات االإنتاج الأكرث من 4٠. 7 اأ�سرة داخل منازلهم .

: • الداعمون للم�سروع	
1 – وقف عبدالعزيز العي�سى اخليي.

2 – م�ست�سفى حمافظة املذنب .
3  - م�سنع اأماجد لتجهيزات املطابخ .
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• طموحاتنا :	
1 - اإن�ساء مبنى متكامل يحوي جميع اأق�سام املركز .

2- التو�سع يف االأق�سام املهاريه .
3-  اإي�سال منتجات املركز اإىل جميع اأنحاء اململكة  .
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أهداف البرنامج

األهداف العامة
تاأهيل بنات االأ�سر الفقية للعمل يف مهن تنا�سب قدراتهن ح�سب حاجة �سوق العمل 1 .
اإعانة املوؤهالت  على ممار�سة املهنة التي تدربت عليها وتقدمي االأدوات امل�ساعدة لهن 2 .

اال�ستمرار يف بناء �سورة ذهنية اإيجابية لدى املجتمع جتاه العمل املهني احلر 3 .
جتذير التكامل بني اأدوار املوؤ�س�سات القائمة  بخدمة املجتمع عن طريق بناء برامج م�سرتكة 4 .

اإبراز  الدور اخليي واالجتماعي ملوؤ�س�سة ال�سبيعي اخليية ٥ .

األهداف التفصيلية
عقد ثالث دورات يف احلا�سب االآيل لعدد 9٠. 1 فتاة

عقد ثالث دورات يف التجميل الن�سائي لعدد 42. 2 فتاة
عقد دورة يف اخلياطة والتطريز لعدد 2٠. 3 فتاة

م�سح بيئة املتدربات وحتديد الفر�ض فيها 4 .
%من اخلريجات داخل احلا�سنات املهنية متكني 1٥. ٥
% من اخلريجات توفي اأدوات ممار�سة العمل لـ8٥. ٦

تنفيذ )3٦( دورة تنمية �سخ�سية لـ ) 1٥2. 7 ( متدربة
تنفيذ )12( دورة عامة للن�ساء لـ )12٠٠. 8 ( امراأة

تنفيذ ور�سة التمكني 9 .
اإعداد قائمة للمر�سحات للتدريب بالربنامج من قبل مركز التنمية الب�سرية 1٠ .

االإ�سراف الفني والتقيم الدوري للمدربات من قبل مركز التنمية الب�سرية 11 .
م�ساركة مركز التنمية الب�سرية يف اجتماعات فرييق اال�سراف 12 .

تنفيذ ملتقى للمهتمات بالعمل التطوعي باملنطقة. 13
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الهيكل التنظيمي للبرنامج :

مخرجات برنامج التدريب المهني

املقبوالت ح�سب الطاقة املتقدماتعـدد مرات التنفيذ
عـدد املتخرجاتاال�ستيعابية

314٠9٠8٥تطبيقات احلا�سب

3٦٥424٠التجميل الن�سائي

12٥2٠2٠اخلياطة والتطريز

723٠1٥214٥املجموع
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برامج التنمية الشخصية ورضا المستفيدات منها

مدة الدورةا�ســم الدورةم

�ساعتانحقوقك وواجباتك يف الربنامج1

�ساعتانحل امل�سكالت واإتخاذ القرارات2

�ساعتاناملال يف حياة املراأة امل�سلمة3

�ساعتانتطوير الذات4

�ساعتانالتخطيط للحياة٥

�ساعتانحياء املراأة وحجابها٦

�ساعتاناأ�سا�سيات يف االإ�سعافات االأولية7

�ساعتاناالإت�سال الفعال8

�ساعتانمهارات الت�سويق لعملك املهني9

�ساعتاناملراأة ودورها االأ�سري1٠

�ساعتاناإدارة الوقت11

�ساعتانالتفكي االإيجابي يف حياة املراأة امل�سلمة12

*بلغ عدد امل�ستفيدات من هذه الدورات)17٠٠(  
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بطاقات رضا المستفيدة للمشاركات في برامج التنمية الشخصية

مفردات التقومياملحور
التقومي

غي منا�سبمنا�سب اإىل حد مامنا�سب

-97.82.3اال�ستقبالاخلدمات االأ�سا�سية
ال�سيافة

قاعة التدريب

ال�سوتيات

99.8٠.2-
االإ�ساءة

و�سائل العر�ض

التكييف

الربنامج التدريبي

اأهمية املو�سوع واحلاجة اإليه

99.٥٠.٥-
تكامل عنا�سر املو�سوع

جودة احلقيبة التدريبية 
وتكاملها

جودة العر�ض والتقدمي

مهارات املدربة

التوا�سل مع املتدربات

98.7٥1.2٥-

مهارات االإلقاء
قدراتها على ا�ستخدام التقنيات

حتقيقها الأهداف الربنامج

قدرتها على اإدارة الوقت
قدرتها على اإدارة قاعة التدريب

مهارات التدريب
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الدورات العامة :
مت تنفيذ عـدد )12( دورة خالل فرتة الربنامج الأمهات املتدربات واملجتمع الن�سائي الواقع فيه الربنامج , وقد   

بلغ عدد امل�ستفيدات من هذه الدورات )13٥٥( .

بطاقات رضا المستفيدة للمشاركات في الدورات العامة

مفردات التقومياملحور
التقومي

غي منا�سبمنا�سب اإىل حد مامنا�سب

اخلدمات 
االأ�سا�سية

اال�ستقبال
1٠٠--

ال�سيافة

قاعة التدريب

ال�سوتيات

1٠٠--
االإ�ساءة

و�سائل العر�ض

التكييف

الربنامج 
التدريبي

اأهمية املو�سوع واحلاجة اإليه

1٠٠--
تكامل عنا�سر املو�سوع

جودة احلقيبة التدريبية 
وتكاملها

جودة العر�ض والتقدمي

مهارات املدربة

التوا�سل مع املتدربات

1٠٠--

مهارات االإلقاء
قدراتها على ا�ستخدام 

التقنيات
حتقيقها الأهداف الربنامج

قدرتها على اإدارة الوقت

قدرتها على اإدارة قاعة 
التدريب

مهارات التدريب
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برنامج التمكين :
التمكين في الحاضنات الداخلية في البرنامج

ال�سابقة مت جتهيز حا�سنات مهنية داخل مقر  املتدربة من دورتها  اكت�سبتها  التي  التدريبية  للمهارات  تطبيقاً   
الربنامج تتطابق يف جتهيزاتها مع ما يوجد يف ال�سوق وخ�س�ض الدخل املكت�سب داخل هذه احلا�سنات بكاملة للمتدربة 

وقد مت متكني   )1٥%( من اخلريجات داخل هذه احلا�سنات .

عدد املمكناتا�سم احلا�سنة

٦خدمات احلا�سب

9التجميل الن�سائي

1٠اخلياطة والتطريز

2٥املجموع

واجلدول التايل يو�سح الدخل بكل حا�سنة طيلة فرتة الربنامج

دخل احلا�سنةا�سم احلا�سنة

3987خدمات احلا�سب

123٥٥التجميل الن�سائي

1٦342املجموع
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التمكين الخارجي
يتم فيه تزويد املتدربة باالأداة اأالزمة للعمل مع متابعة من خالل االت�سال عليها للوقوف على حاجياتها خالل   

فرتة ت�ساوي فرتة التدريب يف الدورة كما تعطى اخلريجة مكافاأة تخرج قدرها )1٠٠٠ريال لكل خريجة(

عدد املمكناتا�سم الدورة

8٥ا�ستخدامات احلا�سب يف االأعمال املكتبية

4٠التجميل الن�سائي

2٠اخلياطة والتطريز

ورشة العمل 
مت عقد ور�سة عمل بعنوان ) اإعداد ال�سباب وال�سابات ل�سوق العمل اأمناط وروؤى تطويرية ( .   

وقد كانت الور�سة على اأربع جل�سات ناق�ست كل جل�سة منط من اأمناط  التمكني ميار�ض يف بع�ض املوؤ�س�سات   
التدريبية التمكني وكان على النحو التايل:-

اإر�سال املتدرب اإىل موؤ�س�سة عمل تتنا�سب مع جمال درا�سته  مع اإ�سراف من اجلهة التي تدرب بها. 1 -
اإن�ساء حا�سنات داخل مقر التدريب جتهز باأدوات العمل لتحاكي �سوق العمل ثم يرتك املتدرب ليمار�ض فيه العمل  2 -

حتت اإ�سراف فريق التدريب .
تزويد املتدرب باأدوات العمل ثم تركه ليخو�ض التجربة يف �سوق العمل حتت اإ�سراف اجلهة  املدربة بال�سوؤال اأو تقدمي  3 -

اال�ست�سارة عند احلاجة فقط .
�سور ميكن اأن يتم بها التمكني غي ما ورد �سابقا. 4 -

حيث نوق�ض يف كل جل�سة  ثالثة حماور اأ�سا�سية هي:-
مميزات هذه الطريقة.  1 -

عيوب هذه الطريقة وطرق عالجها. 2 -
-خطوات ترى باأنها مثلى يف تنفيذ هذه الفكرة. 3 -3
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الجهات المشاركة :
• برنامج عبد اللطيف خلدمة املجتمع	

 •  �سندوق املئوية	
 • الهيئة العامة لال�ستثمار	

 • جمعية حتفيظ القراآن الكرمي بوادي جازان	
 • �سندوق تنمية املوارد الب�سرية	

 • جمعية الريان اخليية بوادي جازان	
 • جمعية الرب بالعار�سة	

• مركز التنمية الب�سرية	
 •  جمعية الرب ب�سبياء	

• جمموعة من ال�سباب املتدربني بهذه اجلهات .	
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ملتقى 
مت عقد ملتقى للمهتمات بالعمل التطوعي باملنطقة , وقد كانت مربرات اإقامة ملتقى املهتمات بالعمل التطوعي :

ندرة اإقامة امللتقيات الن�سائية باملنطقة التي جتمع املهتمات بالعمل التطوعي . 1 -
- 2 التعريف ببع�ض االأعمال التطوعية الن�سائية الناجحة  باملنطقة .

ر�سد الأهم االأن�سطة التطوعية الن�سائية  القائمة باملنطقة . 3 -
ر�سد الأهم االأن�سطة التطوعية الن�سائية   الغي القائمة باملنطقة . 4 -

- ٥ الوقوف على معوقات العمل التطوعي الن�سائي باملنطقة وامل�ساهمة يف و�سع حلول لها .

األوراق المقدمة في الملتقى:
ورقة عمل حول مفهوم العمل التطوعي  واأدوارة داخل املجتمع . 1 -

التعريف ببع�ض االأعمال التطوعية الن�سائية باملنطقة : مهنه لها  - مركزالتنمية الب�سرية الق�سم الن�سائي -جمعية  2 -
امللك فهد اخليية .

ور�سة عمل حول دورة املراأة يف منطقة جازان يف العمل التطوعي . 3 -

شارك في  الملتقى أكثر من 100 أمرآة يمثلون 43جهة خيرية بالمنطقة

من توصيات الملتقى 
عمل درا�سة للمنقطعات عن العمل التطوعي ومعرفة اأ�سبابه وعالجه . 1 -

اإقامة نوادي ترفهية وتثقيفية للفتيات يف �سن 14 اإىل �سن 3٠- 2 .
اإن�ساء جهة تن�سيقية للجهات التطوعية لتوحيد اجلهود وا�ستثمار االإمكانيات املتاحة يف كل جهة . 3 -

تاأ�سي�ض معهد لتخريج داعيات موؤهالت للعمل  التطوعي يف املنطقة . 4 -
اإقامة ملتقى �سنوي للفتيات . ٥ -

اإقامة حمالت دعوية يف مدار�ض البنات . ٦ -
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فكرة المشروع :
حيث اإن بع�ض االأ�سر تعاين من م�سكالت مالية  , متتد اآثارها اإىل اأن مت�ض العالقات االأ�سرية وتوؤدي اإىل تاأزمها   
, فمن هذا املنطلق نحاول اإ�سالح االأ�سرة باإ�سالح جانب مهم وهو اجلانب املايل , بتثقيف االأ�سرة يف كيفية اإدارة ميزانيتها 
واملحافظة على مواردها , باالإ�سافة اإىل تثقيف االأ�سرة يف جانب تعزيز وتنمية املوارد املالية لها عن طريق اإن�ساء م�ساريع 
اأفرد  بني  والتعاون  واملودة  االألفة  روح  ويعزز   , النا�ض  عن  ويغنيها   , مبتطلباتها  يفي  مايل  مردود  ذات  �سغية  منزلية 

االأ�سرة.

األهداف:
االإ�سهام يف املحافظة على ا�ستقرار االأ�سرة من خالل اال�ستقرار املايل . 1 -

تقدمي الثقافة املالية يف اإدارة ميزانية االأ�سرة. 2 -
امل�ساهمة يف و�سع اخلطط املالية امل�ستقبلية لالأ�سرة. 3 -

امل�ساهمة يف و�سع خطة للتخل�ض من الديون . 4 -
املحلية  املعار�ض  يف  وامل�ساركة   , املنزلية  امل�ساريع  دليل  اإ�سدار  من   ) املنزلية  امل�ساريع   ( االأ�سرية  امل�ساريع  اإ�سهار  ٥ -

والدولية.
تنمية امل�ساريع االأ�سرية ) امل�ساريع املنزلية ( من خالل التدريب وفتح فر�ض جديدة واأ�سواق متنوعة . ٦ -

ت�سجيع ذوي الدخل املحدود لال�ستثمار املنزيل, من خالل التدريب العملي. 7 -
ا�ستثمار الطاقات الكامنة ادخل االأ�سرة من بني وبنات, من خالل ا�ستثمار الوقت فيما يعود على االأ�سرة والوطن مبا  8 -

ينفع اجلميع.
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الميزانية:
التكلفةالعددا�سم الفعاليةالربنامجم
4٦٠.٠٠٠تخل�ض من ديونك وابداأ احلياةور�ض عمل وحلقات نقا�ض1
4٦٠.٠٠٠خطوات امل�ساريع املنزليةور�ض عمل وحلقات نقا�ض2
2٠.٠٠٠3٠.٠٠٠ميزانية االأ�سرةاإ�سدار ن�سرات تثقيفية3
2٠.٠٠٠3٠.٠٠٠البداية الر�سيدةاإ�سدار ن�سرات تثقيفية للمقبلني على الزواج4
2٠.٠٠٠3٠.٠٠٠امل�ساريع املنزليةاإ�سدار ن�سرات تثقيفية٥
٥٠.٠٠٠8٥.٠٠٠دليل االأ�سر املنتجةاإ�سدار دليل االأ�سر املنتجة٦

ال نطعمك �سمكة ...اإ�سدار كتيب7
2٠.٠٠٠2٠٠.٠٠٠بل نعلمك ا�سطيادها

49٥.٠٠٠االإجمايل

الفئات المستهدفة:
العدد امل�ستهدفةطبيعة اال�ستهدافالفئة امل�ستهدفةم
2٠.٠٠٠تثقيفاالأ�سر املنتجة1
1٠٠تدريباالأ�سر الراغبة يف االإنتاج2
2٠.٠٠٠تثقيفاالأ�سر ) ميزانية االأ�سرة (3
1٠٠تدريباالأ�سر) ميزانية االأ�سرة (4

المخرجات:
اأزواج ي�ستطيعون اإدارة ميزانية االأ�سرة مبهارة . 1 -

اأفراد ) �سبابا و�سابات ( يحققون االكتفاء املايل . 2 -
تكوين اأ�سرة منتجة ت�ستغني عن احلاجة للجمعيات اخليية. 3 -

مؤشرات النجاح:
انخفا�ض ن�سبة الطالق التي يكون من اأ�سبابها م�ساكل مالية باالأ�سرة. 1 -

انخفا�ض ن�سبة البطالة. 2 -
انخفا�ض ن�سبة املحتاجني لالإعانة املالية من اجلمعيات اخليية . 3 -
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مقدمة
يف اإطار تخ�س�ض امل�ستودع اخليي بجدة ومن واقع عمل 1٠ �سنوات يف معاجلة الفقر ومد يد امل�ساعدة لالأ�سر   

الفقية للخروج بها من حالة العوز واحلاجة .
حر�سنا على البحث يف مكامن القوة لدى االأ�سر الفقية وا�ستغاللها وتطويرها وتوفي االإمكانات الالزمة لها   
للنهو�ض من جديد وك�سب القوت باأيديهم من خالل ما حبا هم اهلل من اإمكانات وقدرات حتتاج اإىل تطوير ودعم لكي 

نخرج هذه االأ�سر من دائرة الفقر وهو الهدف النهائي الذي ي�سعى له امل�ستودع اخليي بجدة .

دراسة مبسطة توضيحية:
, حيث يقوم  امل�سجلة لديه  امل�ستودع اخليي يف كل عام بعمل درا�سة بحثية ميدانية على االأ�سر الفقية  يقوم   

جمموعة من املخت�سني بزيارة االأ�سر الفقية ور�سد :
دخل حمدود ـ اأيتام ـ عجزة ...... ( . • ت�سنيف االأ�سر )اأرملة ـ اأ�سرة فقية ذات 	

. • حتديد م�ستوى الفقر للعائلة	
•حتديد ور�سد مدى احتياج االأ�سرة لتوفي الدعم املنا�سب . 	

وحسب الدراسات الخاصة بالمستودع :
فاإنه يبلغ عدد الفقراء امل�سجلني لديه 9٠٠٠ اأ�سرة فقية م�سنفة كالتايل :

الن�ساء املحتاجات ب�سن العمل من خالل هذه الدرا�سة وجدنا اأن عدد الن�ساء الفقيات ي�سل اإىل 3184 ما بني فقية اأو 
اأرملة اأو مطلقة تعول جمموعة من االأطفال. 
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المشكلة
تبني اأن الكثي من هوؤالء الن�ساء غي قادرات على العمل خارج املنزل لالأ�سباب التالية: 

يف املنزل وعدم القدرة على اخلروج وتركهم مبفردهم . • وجود االأطفال 	
• املوا�سالت والنقل من و اإىل العمل . عد توفر	

• بالرجال مما يدعوهن اإىل عدم  عدم توفر فر�ض العمل املنا�سبة حيث اأن كثياً من االأعمال ت�سطرهن اإىل االختالط	
التقدم لهذه الوظائف .

من هنا جاءت فكرة مشروع نون
وذلك بتوفي وظائف خا�سة بالن�ساء .... باالأرامل واملطلقات والفقيات ب�سبب عجز العائل فيقدم

التدريب والتاأهيل املنا�سب اخلا�ض بال�سنرتال املنزيل املرتبط بال�سركة.
 

فكرة المشروع
• بتوفي التدريب والتاأهيل املنا�سب لل�سيدة عن طريق معاهد متخ�س�سة. يقوم امل�ستودع	

• النحو لتقدمي االأجهزة الالزمة يف  يقوم امل�ستودع اخليي بجدة بالتن�سيق مع ال�سركات الراغبة بالتوظيف على هذا	
منزل املوظفة وبالتايل حت�سل ال�سراكة املجتمعية وحتقيق دخل وعائد مادي لهذه االأ�سر وتوفر فر�ض عمل كبية 

وممتازة.
• منازلهن بعد تاأهيلهن وتدريبهن ثم توظيفهن من خالل اأداء  االتفاق مع �سركات كربى لتوظيف ال�سيدات من خالل	
عملها داخل املنزل دون احلاجة للخروج منه وبالتايل �سنقدم حاًل مهماً ملجموعة من ال�سيدات املحتاجات اإىل العمل 

وحل جزءاً مهماً من م�سكالتهن.
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آليات عمل المشروع
اأن تتعر�ض  اإخراج االأ�سر من دائرة الفقر واإحداث حتول يف حياتها من اأ�سرة حمتاجة اإىل اأ�سرة منتجة بعد   

لربنامج تاأهيلي متكامل ي�سمل جميع نواحي التاأهيل لالأ�سرة من خالل: 
بحث يفرز ال�سيدات اللواتي بحاجة اإىل هذا العمل ح�سب معايي حمددة من خالل �سجالت امل�ستودع.. 1

الركون  يحثهم على رف�ض الفقر ومواجهته وعد . 2 التاأهيل الرتبوي لل�سيدات والنف�سي حيث يقدم لهن برناجماً 
واال�ست�سالم له.

حتفيز امل�سرتكني بالربنامج بالتايل: . 3
برنامج تفوق .. ويقدم احلوافز وجوائز التفوق الدرا�سي الأبناء ال�سيدة , وهو	 اأول خطوة ملواجهة الفقر .

برنامج تاأهيل املنزل حيث �سيقدم تاأهيال	 ملنزل االأ�سرة امل�ستمرة يف الربنامج وذالك لتحفيزها على اال�ستمرار 
والنجاح حيث يقدم لهم االأثاث واالأجهزة و�سيانة للمنزل ( كمكافاأة للنجاح ) يف الربنامج .

برنامج كفالة .. حيث تكفل االأ�سرة طيلة فرتة الربنامج من	 خالل م�ساريع امل�ستودع اخليي بجدة.

مبررات المشروع
• يف اأعداد امل�ستفيدات املتقدمات لطلب امل�ساعدة. الزيادة امل�سطردة	

• دون حل حقيقي. ا�ستمرار م�سكلة الفقر لديهن	
• االأ�سر الفقية واإيجاد روح االإنتاج لديهن. العمل على تخفيف االعتمادية على الغي لدى	

• اإعالمية وقطاعات خا�سة واأهليه وحكومية �سبب كبي لنجاح امل�سروع. تنوع ال�سراكات والتحالفات من	

الهدف : توظيف 3٠٠ �سيدة خالل عام 1434 هـ من منازلهن .
اآلية تنفيذ امل�سروع

• �سيدة من قبل مراكز البحث امليداين بناءا على املعايي التالية: تر�سيح 3٠٠	
اأن تكون اأ�سرة �سعودية	 اأو االأم �سعودية .

لدى امل�ستودع .  	 اأن تكون من االأ�سر الفقية امل�سجلة
اأن تكون قابلة للنجاح يف الربنامج من خالل	 االن�سباط والرغبة والتفاعل  .

خارج املنزل . 	 اأن تكون غي قادرة على العمل
	اعتماد جلنة البحث .

	. اجتياز املقابلة ال�سخ�سية
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من  بدرا�سة  املنزل  خارج  العمل  عن  ال�سيد  تعيق  التي  العوائق  اأبرز  وحتديد  االأ�سر  حاالت  بدرا�سة  امل�ستودع  •يقوم  	
خالل:

وذلك بـ 	: ت�سخي�ض احلالة
التحليل الرباعي �سوات بتحديد نقاط القوة وال�سعف واملخاطر والتحديات . 1 .

التعرف على اأ�سباب فقر العائلة . 2 .
بحث اأعرا�ض الفقر على هذه االأ�سرة . 3 .

و�سع جمموعة من احللول والعالجات . 4 .
ومدى  ـ  الفقر  م�ستوى  ـ  للعائلة  ال�سحي  التاأمني  ـ  لالأبناء  التعليمي  اجلانب  ـ  املنزل  حالة  ت�سخي�ض  ٥ .

االحتياج.
•حتديد نقاط القوة لدى االأ�سرة .. مثال لديهم فتاة يف �سن العمل فنقوم بتدريبها من خالل ال�سراكة مع موؤ�س�سات  	

التدريب ثم توظيفها داخل املنزل مع �سركات وقطاعات ت�ستوعبها مبا يتنا�سب مع امكاناتها وميولها .

معيار ومؤشر استفادة السيدة من البرنامج :
 اأن يتحقق لل�سيدة دخل يغطي احتياجاتها االأ�سا�سية على ح�سب امل�سجل يف الربنامج خالل البحث االجتماعي .

معايير النجاح للمستودع
•املوا�سفات يف امل�سروع : 	

بالت�سغيل  انتهاءاً  والتاأهيل  بالتدريب  مرورا  احلالة  بدرا�سة  يبداأ  متكامل  	 تاأهيلي برنامج  وجود 
والتوظيف.

�سمول الربنامج نواحي تاأهيليه عدة : تربوية . حتفيزية تعليمية . حت�سني احلياة	 املعي�سية . توظيف و 
ت�سغيل .

يخ�سع الربنامج ملتابعة متخ�س�سني حيث ي�سرفون	 على تقدم ال�سيدة وجناحاتها يف امل�سروع .
الربنامج لدعم ا�ستمرارية االأ�سر يف الربنامج . 	 وجود حمفزات يف
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تكلفة رعاية سيدة واحد في برنامج نون
التكلفة 2٠.٠٠٠ ريال �ساملة: 

• قبل اأخ�سائية . البحث االجتماعي من	
•التاأهيل الرتبوي والنف�سي . 	

•التدريب . 	
•التوظيف . 	

• يف برنامج ال�سلة الغذائية ملدة �سنه . كفالة	
املعي�سة . • حوافز ت�سجيعية لتح�سني 	

التقارير
�سيقدم امل�ستودع تقرير عن كل �سيدة م�ساركة يف الربنامج بدءاً من: 

•البحث االجتماعي والتدريب ثم التوظيف . 	
•�سيقدم �سورة من اأول راتب لل�سيدة 	
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مؤسسة محمد وعبداهلل إبراهيم السبيعي الخيرية

نبذة عن المؤسسة:
هي موؤ�س�سة خيية داعمة تعنى باخلدمات االجتماعية والتعليمية وال�سحية واالإغاثية وكافة وجوه الرب �سمن ال�سوابط 
ال�سرعية وفقاً لالأولويات من خالل دعم املوؤ�س�سات اخليية الفاعلة, با�سرت موؤ�س�سة حممد وعبداهلل اإبراهيم ال�سبيعي 
اخليية العمل بتاريخ 142٥/1/1هـ, ومقر املوؤ�س�سة يف مدينة الريا�ض وتعتمد املوؤ�س�سة على ا�سرتاتيجيات وخطط �سنوية 

وفق معايي مت حتديدها �سلفاً بناًء على االأ�سلح واالأنفع -باإذن اهلل- ومن ثم االإ�سراف واملتابعة الدقيقة ل�سي االأعمال.

أهداف المؤسسة:
اأعباء الفقر يف املجتمع, واالهتمام  خدمة كتاب اهلل, والرقي بالعملية التعليمية, وتطوير املوؤ�س�سات اخليية, وتخفيف 
واإن�ساء  املو�سمية,  بامل�ساريع  والعناية  الوافدة,  اجلاليات  وتوعية  الدعوة  ون�سر  االأمرا�ض,  ومكافحة  ال�سحية  بالرعاية 

امل�ساجد وم�ساريع النفع العام, وتبني امل�ساريع النوعية واملتميزة.

الخدمات التي تقدمها المؤسسة:
1. تبنرّي ودعم املوؤ�س�سات اخليية واجلمعيات العاملة يف ال�ساحة مبختلف تخ�س�ساتها.

2. تبنرّي امل�ساريع النوعية التي تخدم قطاعات العمل اخليي ب�سكل م�ستمر ودائم عرب الربامج التعليمية والتاأهيلية التي 
ت�سهم يف الرقي مب�ستوى الفقي وامل�ستفيد.

3. االنطالق من مبداأ البحث عن امل�سروع الذي يتنا�سب مع ا�سرتاتيجياتها واخلطة ال�سنوية املعدة وفق املعايي التي 
حتددها, اآخذة بعني االعتبار دوام االأجر وكرثة نفعه للم�ستفيد, وال تخ�سع لردود االأفعال من خالل اخلطابات الواردة.

4. تنطلق ا�سرتاتيجية املوؤ�س�سة يف بنود �سرف امليزانية مع �سرورة مراعاة تغيي الزمان واملكان واالأو�ساع االقت�سادية 
واالجتماعية.

٥. تنطلق املوؤ�س�سة يف توجيه املال و�سرفه على اجلهات امل�ستفيدة وذات االأهلية من مبداأ التاأكد والتحري الدقيق من اجلهة 
امل�ستحقة وامل�ستفيدة وتتوىل املوؤ�س�سة االإ�سراف واملتابعة على �سي العمل ح�سب الربنامج املتفق عليه بني الطرفني.

٦. ال تتبنى املوؤ�س�سة دعم االأفراد اإال يف نطاق �سيق ومن خالل اجلمعيات اخليية القائمة واملوثوقة.
7. تقوم املوؤ�س�سة على جلان تطوعية متخ�س�سة وفق ال�سوابط ال�سرعية لالإ�سراف واملتابعة على م�ساريع املوؤ�س�سة.

8. تبتعد املوؤ�س�سة كلياً عن دعم اأو م�ساندة اأي جهة عليها اإ�سكاالت اأمنية اأو ت�سيب اإداري اأو مايل.
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وسائل االتصال بالمؤسسة :
الريا�ض – حي املعذر ال�سمايل – طريق مكة )خري�ض( - بجوار )العزيزية بندة( 

هاتف /  281٠8٠9   -   281٠4٠3   -   فاك�ض /  281٠٥99
ir@sf.org.sa / بريد اإلكرتوين    -   www.sf.org.sa / موقع اإلكرتوين
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