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ب  

  شكر وتقدير
  

الحمد اهللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلـى ألـه                
 الحمد والشكر هللا رب العالمين أوال وأخيرا الذي بفضله أعانني على إنجـاز      .وصحبه الغر الميامين  

" جامعـة القـدس   "م بجزيل الشكر وعظيم االمتنان للصرح العلمي الشامخ         هذا البحث وبعد اهللا أتقد    
ممثلة بإدارتها وهيئتها التدريسية إلتاحة المجال أمام أبناء الوطن الستكمال تحصيلهم العلمي داعيـا              

 وهنا ال يسعني إال أن أتقدم بالشكر الجزيل وعظيم االمتنـان            .اهللا ألعلي القدير أن تبقى نبراسا للعلم      
 ربيع عويس، الذي كان له الفضل الكبيـر فـي تقـديم اإلرشـاد               . أستاذي الدكتور المشرف د    إلى

ثم أخص بالشكر الجزيـل      .والتوجيه نحو الصواب والسداد حتى خرجت الدراسة إلى حيز الوجود         
   :كالً من

  
 بالدكتور زيـاد قنـام مـدير        لين ممث  المعهد التنمية المستدامة، وكل القائمين على هذا     معهد   •

  .يه وجميع العاملين فلمعهدا

  .عبد الوهاب الصباغ.  د،طارق الحاج. د. وأيضاَ ألعضاء لجنة المناقشة، أ •

  .كل الشكر والتقدير لألساتذة الكرام الذين تفضلوا بتحكيم االستبانة الميدانية لهذه الدراسة •

  البحث مجلس قروي فقوعة ممثال برئيسه وأعضائه لما قدموه في مساعدة على إنجاز هذا •

وأتقدم بالشكر لزمالئي في قسم الشؤون في وكالة الغوث الدولية على مساعدته لي بتوزيع                •
 االستمارة وجمعها ممثلين باألخت نجوى أبو الهيجا مديرة المكتب 

 طوباس لهم مني كل التقدير      - قلقيليه   – طولكرم   – نابلس   –لجان الزكاة في محافظة جنين       •
  . علي ال بوقتهم وال بالمعلوماتواالحترام الذين لم يبخلوا

  
وأتقدم بالشكر لجميع اإلخوة واألصحاب على مساعدتهم لي بإنجاز هذا البحـث وعلـى جهـودهم                

وأخص بالذكر كل من محمد عبد الرحمن        المخلصة، وعملهم الدقيق في طباعة الرسالة وإخراجها،      
 . سالمة، وكل من أحب نجاحي     صالح، منير بركات، إبراهيم الحج، احمد جيتاوي، محمود نمر أبو         

   .والحمد هللا رب العالمين
  

محمد حسن عبد الرحمن عمري 



ج  

  تعريفات
  

لقد اشتملت هذه الدراسة على مجموعة من المصطلحات التي قد تكـون مبهمـة بالنـسبة لـبعض                  
  : أخذت من المراجع التي تناولها الباحث خالل عمله في الدراسة وهي المطلعين على هذه الدراسة،

  
عملية دينامكية مقصودة تتم من خالل التدخل البشري بغرض الـتحكم             :   التنمية

وتوجيه التغير االجتماعي واالقتصادي عن طريق اسـتثمار المـوارد          
البشرية ودعم العالقات بين األفراد وجماعات المجتمع لدرجة تسمح لها          

يـق  باالستخدام األفضل للموارد المتاحة، وذلك من خالل المشاركة لتحق        
  )1995خاطر، . (األهداف المجتمعية

التنمية التي تستخدم الموارد الطبيعية بطريقة تصونها األجيال القادمـة            :  التنمية المستديمة
وتحافظ على التكامل البيئي وال تسبب في تدهور عناصـر ومكونـات            

  )2003الفاعوري والهروط، . (األنظمة البيئية وال تخل بالتوازن بينهما
التزام الفرد حاكما أو محكوما باتخاذ مواقف إيجابية أو سلبية بدافع من              :االجتماعي التكافل 

شعور وجداني عميق ينبع من أصل العقيدة تضمن هذه المواقف وجـود     
األفراد و المجتمع ككل في حياة إنسانية حرة كريمة كمـا تـضمن درء          

  )1998السباعي، . (الخطر عنهم داخليا و خارجيا
تحقيق زيادة سريعة تراكمية ومستمرة في متوسط نصيب الفـرد مـن              :  قتصاديةالتنمية اال

   )2006نصر، (.الدخل الوطني الحقيقي خالل فترة زمنية معينة
  :التنمية االجتماعية 

  
وهي عملية تغيير بنائي شامل منظم ومخطط ومقصود يهدف إلى تغيير           

 رتفـع هيكلي ليحقق ألفـراد المجتمـع حيـاة كريمـة ذو مـستوى م             
  ) 2002محمد،(

 الحشائش واألشجار    : األنعام التي ترعى أكثر العام من الكأل المباح مثل          :  السائمة 
  )1992القرضاوي،  ( .ومخلفات الزروع والثمار وما في حكم ذلك

المسلم المسافر الذي ضاع ماله أو نفذ خالل السفر ويدخل في هـؤالء               :  ابن السبيل
 الحروب وطلبة العلم الغرباء الذين انقطعت       الالجئين والمهاجرين بسبب  

  )هـ334الطبري، (بهم السبل 
الذين عليهم ديون وتعذر عليهم سدادها أو الذين تحملوا أعبـاء بـسبب               :  الغارمون

ضيعت أموالهم  ) كارثة(اإلصالح بين الناس أو الذين أصابتهم جائحـة        
  ) 2008منصور، (



د  

لكن تعطى لهم الزكاة لتأليف قلوب من دخلوا اإلسالم         ليسوا من الفقراء و     :  المؤلفة قلوبهم
الطبـري،  . (حديثاً، أو كف شر غير المسلمين عـن إيـذاء المـسلمين           

  )هـ334
شمال الضفة 

  الغربية 
تجمع سكاني يتكون من مجموعة من المحافظات وهي نابلس، طوباس،            :

. جنين، طولكرم، قلقيلية، يطلق عليها منطقة شـمال الـضفة الغربيـة           
  )2006اإلحصاء المركزي الفلسطيني، (

مجموعات تطوعية ال تستهدف الربح ينظمها مواطنون علـى أسـاس             : المنظمات األهلية 
ويتمحور عملها حول مهام معينـة يقودهـا        . محلى أو قطري أو دولي    

أشخاص ذو اهتمامات مشتركة وهى تؤدى طائفة متنوعة من الخدمات          
ات على شواغل المواطنين وترصيد     والوظائف اإلنسانية وتطلع الحكوم   

األمـم  .(السياسات وتشجيع المشاركة السياسية على المستوى المجتمعي      
  )1997, المتحدة



ه  

  ملخص الدراسة

  
نابلس، طوباس،  (،  لجان أموال الزكاة في محافظات شمال الضفة الغربية        الدراسة على    أجريت هذه 

اللجان في تحقيق التنمية وتبيان ما إذا كان لها          بهدف التعرف إلى دور هذه       )جنين، طولكرم، قلقيلية  
والحالة االجتماعية، ومتوسط الـدخل   الجنس، والعمر، والمؤهل العلمي،(أثراً تبعاً للمتغيرات التالية    

   ).الشهري، والمحافظة
  

اعتمدت الدراسة على المنهج ألوصفي لمالئمة هذا المنهج ألغراض الدراسة، مستخدمة أداتين مـن              
لبحث العلمي، أداة المقابلة لرؤساء وموظفين لجان أموال الزكاة من أجل معرفـة البـرامج               أدوات ا 

والمشاريع والخدمات التي يقدمونها لخدمة المواطنين والمنتفعين، وكذلك أداة االستبانه لمعرفة أراء            
لتي وزعـت   ا. المواطنين متلقي الخدمات والمنتفعين من المشاريع والبرامج التي تعمل عليها اللجان          

على عينة من المجتمع الدراسي، وقد تم توزيع األداة على عينة ممثلة للمجتمع، والذين يشكلون مـا         
 من المنتفعين في محافظات شمال الضفة الغربية، وتم فحص صدقها وثباتها، وتبـين              )%10(نسبته  

 أولية و ثانويـة     ، استندت الدراسة إلى أدبيات ومراجع ومصادر      )0.94( تمتعها بدرجة ثبات مقداره   
واإلصدارات الخاصة باللجان، ودراسات سابقة لباحثين في ذات المجال، من أجل إغناء موضـوع              
الدراسة، ولإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها أستخدم الباحث التكـرارات والنـسبة المئويـة              

 للمقارنـات   )Scheffe( للعينات المستقلة، واختبار تحليل التباين األحـادي، واختبـار           )ت(واختبار
  .البعدية لفحص فرضيات الدراسة

  
وقد تم استنتاج أن لجان أموال الزكاة تلعب دور بسيط في التنمية في محافظات شمال الضفة 
الغربية، من خالل تنفيذها العديد من المشاريع والبرامج والنشاطات التي تصب في خانة التنمية 

 وما يترتب عليها .م والعمالة والصناعة والتجارة والزراعةاالجتماعية واالقتصادية، كالصحة والتعلي
من خدمات، وقد أثبتت قدرتها على التشبيك والتعاون مع المؤسسات الحكومية والغير حكومية إلفادة 

   .مجتمعها في نواح مختلفة من احتياجاته
  

لة الفقر والبطالة لم تستطيع من خالل البرامج التي عملت عليها من المساهمة في حل مشكإال أنها 
ولم تخطط للقيام بمشاريع تنموية صغيرة لألسر بل قامت على تقديم المساعدات اآلنية العينية 
والمادية، وعملت على تشجيع التعليم وبناء المؤسسات التعليمية أيضا بشكل بسيط وقد كان ذلك في 

مؤسسات التعليم العالي، وفي المدينة فقط ولم تخرج إلى جميع أنحاء المحافظة ولم تعمل على بناء 
بعض اللجان لم يكن هناك مؤسسات تابعة للجنة أموال الزكاة، وكان هناك ضعف وتقصير من 



و  

اللجان بالعملية التوعوية الثقافية ألفراد المجتمع عن عمل لجان أموال الزكاة والتشجيع على إخراج 
  .الزكاة للجان

  
شكل بسيط ولم يكتب للمشاريع الصغيرة التي قامت كذلك عملت اللجان على التنمية االقتصادية ب

بتنفيذها النجاح وذلك بسبب عدم التخطيط السليم لمثل هذه المشاريع، كما وعملت اللجان على 
المجال الصحي فقامت ببناء العيادات الصحية والمستشفيات وقد كان ذلك في المدينة ولم تشمل باقي 

 التي عملت بشكل جيد في هذا المجال في جميع أنحاء أنحاء المحافظة باستثناء محافظة نابلس
المحافظة تقريبا، وكان هناك اختالف في آلية العمل والبرامج والمشاريع التي تعمل عليها اللجان 

 الخارج ومستوى التعليم إلىويعود ذلك إلدارة اللجنة وقدرتها على جلب التمويل والوصول 
  .والتخطيط



ز  

The role of Zakat Committees in Achieving Development in the North of 
the West Bank  
 
Abstract  
 
The study was conducted on the Zakat Committees in the north districts of the West Bank 
(Nablus, Tubas, Jenin, Tulkarm, Qalqelia). It aimed at knowing the role of Zakat 
committees in achieving development in the northern West Bank from the viewpoint of 
beneficiaries in the following points: the role of Zakat committees in social, health and 
economic development, and it also aimed at determine the impact of the variables of (sex, 
age, qualifications, social status, the average monthly income, and district) in the role of 
Zakat committees in achieving development.  
 
The study is based on the descriptive method for its suitability to its purposes using two 
tools: the questionnaire which was handed to the beneficiaries to know their views and the 
interview of the directors and the employees of the Zakat Committees, the questionnaire 
was distributed to a sample of the research community (10%), the sincerity and reliability 
of the questionnaire were examined, and it indicated a degree of stability of (0.94), and the 
researcher adopted many of the secondary sources constituted of books ,and publications 
of the Committees, as well as many of the studies and the literature and previous research 
on the subject of this study, and to answer the questions and the hypotheses of the study the 
researcher used the frequencies, the percentages, and T test for independent samples, and 
One Way Anova test (analysis of variance test), and (Scheffe) test for after comparisons to 
examine the study hypotheses. 
 
The study results showed that Zakat committees play a simple role in achieving 
development in the districts of the north of the West Bank through executing several 
projects , programs, and activities for the benefit of social and economical development 
such as health, education, industry, trade, and agriculture, and related services. Zakat 
committees were able to communicate and to cooperate with governmental and non 
governmental organizations to benefit the society. But through these programs the 
committees were not able to solve the problem of poverty and unemployment , and they 
did not plan to conduct developmental projects for the families, they only offered some 
money and material aids, and they encouraged education, and build educational 
organizations in a simple form, and this was only in the city and did not spread to other 
villages in the districts. They did not build higher education buildings, In some committees 
there were no institutions of the Zakat Committee, there was a weakness and a shortening 
of the commissions process, cultural awareness to community members on the work of 
Zakat funds and promoting the output of the Zakat committees. 
 
Committees also worked on economic development in a simple form and their 
implemented projects did not have success due to the lack of proper planning for such 
projects, committees have worked on health by building health clinics and hospitals in the 
city and did not include the rest of the district with the exception of Nablus, which worked 
well in this area across the district, almost, and there was a difference in the mechanism of 
action, programs and projects committees working on due to administration of the 
committees and their ability to attract funding and access to the outside and the level of 
education and planning. 
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 الفصل األول

______________________________________________________  

  خلفية الدراسة
  

  المقدمة 1.1
 

مع تزايد الفقر والحاجة في المجتمعات اإلسالمية أصبح هناك ضرورة للبحث عن المكامن الحقيقية              
ـ              .ع المـسلم  واألساسية خلف األسباب، ووضع الحلول المناسبة لها والعمل على اجتثاثها من المجتم

فأخذ العلماء والفقهاء يؤكدون على دور الزكاة في معالجة هذه القضايا والتي انتشرت بين قطاعات               
وهناك ضرورة في قيام الزكاة بـدورها الفاعـل فـي    . كبيرة من المسلمين في مختلف أنحاء البالد   

كثـرت الدراسـات    وقـد   . تحقيق الحياة الكريمة للمسلمين على الصعيد المحلي واإلقليمي والدولي        
والندوات والمؤتمرات حول هذا الموضوع وأخذت بعض الدول اإلسالمية تصدر التشريعات التـي             

   )1992علوان، (تنظم جمع الزكاة وتوزيعها في مصارفها بالحق 
  

ولعل المحرك الرئيسي لهذا االهتمام بالزكاة كركن من أركان اإلسالم من قبل الـدول والمنظمـات                
مية، ما أكدته البحوث والدراسات في أن الزكاة وعلى مر العصور الـسابقة وزمـن               الدولية واإلقلي 

 السلف الصالح كانت األداة الحقيقية الزدهار ورخاء ونمو المجتمع المسلم، وعندما تركها وأهملهـا             
المسلمون لحقت الكثير من األضرار في المجتمع المسلم، وأن جل هذه األضـرار جـاءت نتيجـة                 

 لإلنسان تجاه ركن مهم من أركان اإلسالم، لذلك فإن هناك دور كبير يقـع علـى                 للسلوك الخاطئ 
عاتق لجان الزكاة والحاكم في نشر الوعي والثقافة بين أفراد المجتمع، بهدف إحياء هذه الفريـضة                
لجمعها بالحق وصرفها في المصارف التي حددها الـشرع بـالحق أيـضا، والتربيـة اإلسـالمية                 

ة على إحداث هذا التغيير لدى أفراد المجتمع، ومساعدة األفـراد والجماعـات             الصحيحة هي القادر  
  )2005ابن تيميه،  (.على اكتساب الوعي بأمور دينهم من جميع جوانبها والمشكالت المرتبطة بها
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فاالهتمام بالزكاة مهم في حياة األفراد، إال أن الحاجة لهذا الوعي لدى المجتمعات اإلسالمية والتـي                
من الفقر والحاجة يجب أن تكون أكثر أهمية، ألن هناك عالقة قوية بـين الزكـاة والتنميـة                  تعاني  

الشاملة التي تسعى المجتمعات اإلسالمية إلى تحقيقها، وتنعكس آثار ها على الوضـع االجتمـاعي               
واالقتصادي التي تعتمد عليها التنمية الشاملة في تحقيقها، وكذلك الحفاظ على جمعها وصرفها فـي               

  )2000عمر،  (.مصارفها بالحق والتي تؤثر بنحو مباشر على التنمية الشاملة
 

 من هنا تبرز أهمية لجان الزكاة في تحقيق التنمية، فتعالت األصـوات بـضرورة تنفيـذ البـرامج                 
والمشاريع التنموية الصغيرة التي تخدم األفراد واألسر الفقيرة والمحتاجة لتحـويلهم مـن متلقـي               

وهذا هو الهدف من الزكاة رفع مستوى الفقراء         .شخاص عاملين منتجين دافعي للزكاة    الخدمات إلى أ  
وتحويلهم إلى طاقة إنتاجية وال يقتصر األمر على إعطائهم معونة في وقت معين، بل تقـوم علـى                  
شراء اآلالت ووسائل اإلنتاج لمساعدتهم في رفع مستواهم االقتصادي والصعود بهـم مـن قائمـة                

 .تاجين إلى أشخاص عاملين منتجين دافعين للزكـاة بـدل أن يكونـوا متلقـين لهـا                الفقراء والمح 
  )1997شلتوت،(

  
ال شك بان للزكاة دور هام وكبير جدا في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعيـة وتكمـن أهميـة                  

ـ                 ق مواردها في اإلسهام بدفع عجلة التنمية وذلك من خالل المساهمة المباشرة والفعالـة فـي تحقي
 فهي وسـيلة هامـة للمجتمـع        .ةالعدالة االجتماعي متطلبات التنمية االجتماعية واالقتصادية وتحقيق      

 حيث أنها تسهم بـدور أساسـي فـي          .اإلسالمي في تنشيط كافة المجاالت االقتصادية واالجتماعية      
كيف نمط  االقتصاد الوطني للدولة وذلك من خالل تحقيق المستويات المرغوبة والمناسبة األسعار وت           

أبـو  ( . بتوفير القدر الالزم من السلع والخدمات والتي تكفل مستوى الئق من المعيـشة             .االستهالك
   )1999كريشة، 

  
وتشكل السياسة المالية حجر الزاوية في السياسة االقتصادية وما يرتبط بينهما من السياسة النقديـة               

ف إلى المحافظة على مستوى العمالة والحد       التي تقوم على تنظيم السيولة العامة لالقتصاد والتي تهد        
 وإن للزكاة دورا هاما في االقتصاد من خالل تأثيرها          .والتخفيف من البطالة وخدمة المجتمع تنمويا     

على الدخل والثروات وعلى عوامل اإلنتاج والمنتجات وعلى العرض والطلب في السوق ومرونتها             
وتجنب أسباب الركود االقتصادي بكـل      . االقتصاديةوالتي بدورها تؤثر على تحريك عملية التنمية        

  )2006، يحيى. (جوانبه السلبية
  

  وتلعب الزكاة دور هام وحيوي في إنعاش االقتصاد وتحقيق التنمية من خالل ثالثة عوامل رئيسية 
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 محاربة االكتناز، وتشجيع االستثمار، وتشجيع اإلنفاق، وهي من أهم األهداف التـي تـسعى               .وهي
وإن هذا المفهوم   . زكاة، حيث أن اكتناز األموال وبقائها ساكنة ال تقدم منفعة القتصاد المجتمع           إليها ال 

يتوافق مع مبادئ االقتصاد العالمي الحالي حيث أن اكتناز األموال من أهم العوامـل التـي تعـوق                  
ارد المحلية،   فهي تقلل من حجم المو     عليهالتنمية وعن الموارد الراكدة ال تدخل في عملية االقتصاد و         

مما يؤدي إلى مستوى تنموي أقل بكثير مما لو كانت كل الموارد موظفة ومستخدمة فـي إنعـاش                  
 وإن مفهوم الزكاة يشجع ضمنا استثمار األموال بشكل كامل حيث أن األموال التي تؤخذ               .االقتصاد

  )1981، مشهور (.منها الزكاة إذا لم تستثمر بالشكل الصحيح وتنمى فإنها مع مرور الزمن تتالشى
  

لذا جاءت هذه الدراسة من أجل اإلطالع على واقع النشاطات والبرامج التي تنفذها لجـان الزكـاة                 
والخاصة فيما يتعلق بالوعي بالزكاة وأهميتها للمجتمع، ومدى تحقيق هـذه البـرامج والنـشاطات               

أفراد المجتمع ولجان أمـوال     ألهدافها نحو التنمية المستدامة، مستندة لمبادئ المشاركة والتكامل بين          
وجاء اختيار لجان الزكاة في شمال الضفة الغربية واألسر المستفيدة من برامج لجان أموال              . الزكاة

 مجتمع الدراسة، ولدراسة جدوى ما تقوم به لجان أموال الزكـاة مـن مـشاريع                الزكاة كونها تمثل  
 وتهدف هذه   .إلفراد المجتمع  والتعليميةوبرامج في مجال التنمية االجتماعية واالقتصادية والصحية        

الدراسة إلى الخروج بنوع من التحليل والتقييم لواقع برامج ونشاطات لجان أمـوال الزكـاة التـي                 
تنفذها في شمال الضفة الغربية بشكل يساعدها على العمل على تطوير برامجها ومـشاريعها التـي              

ان، وهو األمر الذي تسعى الدراسة للوصول إليـه         تتماشى فعالً مع تحقيق التنمية الشاملة قدر اإلمك       
  .وتحققه لجان أموال الزكاة

  
  الدراسةمشكلة 2.1

  
الحظ الباحث ومن خالل تواجده في محافظات شمال الضفة الغربية ارتفاع نسبة البطالة والفقر في               

ة للجان  محافظات شمال الضفة الغربية مع نشوء وتنامي مؤسسات اجتماعية، اقتصادية وصحية تابع           
ما هو دور لجان     :السؤال الرئيسي التالي   في اإلجابة عن      تنحصر  مشكلة الدراسة   فإن .أموال الزكاة 

أموال الزكاة في تحقيق التنمية في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر رؤساء وموظفين               
  .لجان أموال الزكاة والفئة المستفيدة من اللجان

  
  أهمية الدراسة 3.1

  
   من نوعها في فلسطين على حد علم الباحث من األولى الدراسة من كونها الدراسة ذههمية هتنبع أ
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خالل وجود الباحث في محافظات شمال الضفة الغربية، والتي تتناول دور لجان أموال الزكاة فـي                
تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية والصحية في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر             

  .ؤساء وموظفين اللجان والمستفيدين من اللجانر
  

  أهداف الدراسة 4.1

  

  :تهدف الدراسة بشكل عام التعرف إلى
 

في محافظات   مدى مساهمة لجان أموال الزكاة في التنمية االجتماعية، االقتصادية، الصحية          •
  . شمال الضفة الغربية من وجهة نظر رؤساء وموظفين لجان أموال الزكاة والمنتفعين

البرامج المستخدمة للتنمية التي تعمل عليها لجان أموال الزكاة في محافظات شمال الـضفة               •
  .الغربية

 اللجـان فـي التنميـة فـي         رؤساء وموظفين لجان أموال الزكاة حول مساهمة      وجهة نظر    •
  .محافظات شمال الضفة الغربية

نمية في محافظـات     اللجان في الت   حول مساهمة  المنتفعين من لجان أموال الزكاة    وجهة نظر    •
   .شمال الضفة الغربية

 لجان أموال الزكـاة فـي       تأثير خصائص عينة الدراسة على إجابات المبحوثين حول دور         •
 رؤساء ومـوظفين لجـان      في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر       تحقيق التنمية   

  .أموال الزكاة والمنتفعين
 

   مبررات الدراسة5.1
  

  :هاهناك مبررات للدراسة من
  

في ظل تعاظم وتنامي نشاط المؤسسات التابعة للجان أموال الزكاة فـي الـضفة الغربيـة                 •
وقطاع غزة بشكل عام وفي منطقة شمال الضفة الغربية بشكل خاص، حيث نشوء وظهور              

 كان مبررا ودافعا إلجـراء مثـل هـذه          ،مؤسسات اقتصادية واجتماعية وصحية وتعليمية    
 .الدراسة

  .في تحقيق التنمية ة البرامج واألنشطة التي تقوم بها لجان الزكاةمدى فاعلية وايجابي •
 .قلة الدراسات في هذا المجال وفقا لمعرفة الباحث •

   .تفاقم مشكلتي الفقر والبطالة في فلسطين دفعت الباحث إلى إجراء مثل هذه الدراسة •
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 . تقديم مادة علمية للمكتبة والمهتمين بالتنمية في المجتمع •

  

   الدراسةفرضيات 6.1

  

وللتعرف على تأثير خصائص عينة الدراسة على إجابات المبحوثين على أسـئلة البحـث اعتمـد                
  :الباحث الفرضيات التالية

  
في محافظات شـمال      الصحية ، االقتصادية ،لجان أموال الزكاة في التنمية االجتماعية     تساهم   •

  .و المنتفعينالضفة الغربية من وجهة نظر رؤساء وموظفين لجان أموال الزكاة 
تساهم البرامج المستخدمة من قبل اللجان في التنمية من وجهة نظر رؤساء وموظفين لجان               •

  . أموال الزكاة و المنتفعين
في دور لجان أموال الزكـاة فـي تحقيـق           )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية        •

 متوسـط   ،االجتماعيـة  الحالة   ،العمر،التنمية في شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس       
 .المحافظة،الدخل الشهري

 
   أسئلة الدراسة 7.1

  

فـي    الـصحية  ،ما مدى مساهمة لجان أموال الزكاة في التنمية االجتماعيـة، االقتـصادية            •
  ؟محافظات شمال الضفة الغربية

التي تعمل عليها لجان أموال الزكاة في محافظات شـمال           ما هي البرامج المستخدمة للتنمية     •
  ؟الغربيةالضفة 

الزكاة في التنمية في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهة           لجان أموال  ما مدى مساهمة   •
  ؟نظر رؤساء وموظفين اللجان 

ما مدى مساهمة اللجان في التنمية في محافظات شمال الضفة الغربية مـن وجهـة نظـر                  •
  ؟المنتفعين من اللجان 

 في دور لجـان أمـوال الزكـاة فـي     )a=0.05(هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند    •
محافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس، العمر، الحالة االجتماعيـة، الـدخل             

 ؟الشهري، المحافظة
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  الفصل الثاني

______________________________________________________  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة 

  
   المقدمة1.2

  
م في تعاليمه على التنمية والعطاء من أجل تحقيق التنمية وإعمار األرض، وذلـك مـن                ركز اإلسال 

نيـة  آخالل العمل الجاد بدالً من انتظار اإلحسان، ويتبين ذلك من خالل العديـد مـن اآليـات القر                 
ألن يأخذ أحدكم حبله، فيأتي بحزمة الحطب       : "واألحاديث النبوية وأن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال        

فيحث اإلسالم  ". على ظهره، فيبيعها فيكف اهللا بها وجهه، خير من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه              
 من الدين، فكل مسلم مطالب بأن يعمل لمحاربة         أعلى العمل الجاد ويعتبره عبادة فهو جزء ال يتجز        

  . الفقر
  

الم، ففي العصور اإلسالمية     الوسائل التي من خاللها يتم تحقيق التنمية في اإلس         ىكما تعد الزكاة إحد   
الماضية كانت تجمع الزكاة في بيت المال وتوزع بالعدل ولم تكتفي بـسد االحتياجـات األساسـية                 

 بل كانت تستخدم لتوفير وسائل العمل و كسب الرزق، فدور الزكاة ال يقتصر على توزيـع                ،للفقراء
، وبهذا تعد الزكاة وسـيلة هامـة        األموال على الفقراء، بل كانت تستخدم إلنشاء مشروعات للفقراء        

لخلق فرص عمل، ولكننا نجد اآلن أن الزكاة وغيرها من أشكال العطاء الديني والعطاء االجتماعي               
توجه فقط لسد االحتياجات األساسية وال تهتم بتحقيق التنمية مما أدي إلى استمرار حـاالت الفقـر                 

  )1997عزت، (. والعديد من المشاكل االقتصادية
  

مية في اإلسالم هي التنمية الشاملة لإلنسان الذي يؤدي وظيفته في القيام بأعباء االستخالف في               فالتن
والتنمية االقتصادية في اإلسالم هي مسئولية مشتركة تجمـع بـين الحكومـة             . األرض وإعمارها 
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، كما ال   وال يؤيد اإلسالم التنمية الرأسمالية التي تضمن حرية التعبير وال تضمن قوت اليوم            . والفرد
ويركز مفهوم التنمية في الفكر     . يؤيد التنمية االشتراكية التي تضمن قوت اليوم وتمنع حرية التعبير         

كما تسعى  . اإلسالمي على محاولة القضاء على األسباب التي تؤدي إلى حدوث المشكلة االقتصادية           
األفراد وإعالء الـروابط    إلى الوصول إلى تنمية المجتمع للنواحي غير المادية، حيث السمو بأرواح            

نميـة  ذلك ال يتحقق إال بتنمية االحتياجات األساسـية أوال و ت          حل المشاكل االجتماعية و   اإلنسانية و 
  )م1999 التنمية البشرية،. (هئتحقيق رخاو ثروات المجتمع

  
وذلك يتـضح مـن خـالل       .  على التنمية وإعمار األرض     شديداً حرص اإلسالم في تعاليمه حرصاً    

إذا قامت الساعة وفي يـد أحـدكم فـسيلة          : "ثيرة عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم منها       أحاديث ك 
فيدعو اإلسالم إلى العمـل والجـد       ." فاستطاع أال تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها فله بذلك أجر         

والعمل الجاد المـتقن فـي      ." السماء ال تمطر ذهباً وال فضة     " فكما قال عمر بن الخطاب      . والسعي
ومعنى ذلك أن المسلم الذي يتعبد بدون عمـل،         . الم عبادة وبذلك فهو جزء ال يتجزأ من الدين        اإلس

 وبالتالي  ، فكل مسلم مطالب أن يعمل، وهذا العمل هو األداة األساسية لمحاربة الفقر            ،فعبادته ناقصة 
ـ     من سعى في األرض واجتهد نال جزاءه في الدنيا و اآلخرة وعم عليه الرخاء و               ن مـن امتنـع ع

   )ـه1410شبرا، . (لعمل فليس من حقه أن يلوم الفقر والتخلف، بل يلوم نفسهالسعي وا
  

 وفي العصور اإلسـالمية الماضـية كانـت         .تعد الزكاة إحدى األدوات لتحقيق الضمان االجتماعي      
الزكاة ببيت المال مسئولية الدولة لتوزع بالعدل ولسد االحتياجات األساسية للفقـراء وتـوفر لهـم                

 وهي كذلك مـن أهـم أدوات        ، فهي أول مؤسسة للضمان االجتماعي     ،ئل للعمل وكسب العيش   وسا
 وقد نجحـت    الفقراء،الحفاظ على المجتمع وإقامة العدالة االجتماعية وتقليل الفجوات بين األغنياء و          

  . الزكاة في تحقيق دورها بصورة رائعة في عصري الخلفاء عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز
  

 ء المالحظ أن دور الزكاة لم يكن يقتصر على توزيعها على الفقراء، إنما كانت تستخدم في بـد                 ومن
 دور حيـوي يجـب      هـا  وبالتالي فإن ل    يجعلها وسيلة هامة لخلق فرص عمل،      مماهم  مشروعات ل 

 لحل العديد من المشاكل االقتصادية التي يعاني منها المجتمع في الوقت الحالي             ه بشكل سليم  استغالل
ومن ثم فـإن اإلسـالم أرسـى        . ثل مشكلة البطالة، والفقر، والديون، والفجوة االقتصادية الفاحشة       م

. قواعد أساسية تحث كل مسلم على السعي والعلم والعمل الجاد لتحقيق النمو واإلعمـار المـستمر               
د على  وبدون ذلك، فإن حال المسلمين سوف يبقى كما هو عليه من الفقر والبطالة والتخلف واالعتما              

والمسلمين بهذا الوضـع اليـوم ال        .الدول األجنبية المتقدمة وبالتالي التذلل والضعف وغياب الحيلة       
يجب إال أن يلوموا أنفسهم حيث أنهم تعودوا على التكاسل واالعتماد على اآلخرين واألخذ بدال من                
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 جيدا في كلمة سـيدنا      ولذلك يجب أن نعمل وأن نلغي الكسل والتواكل من حياتنا وأن نتفكر           . العطاء
   )2004الطيار، . ("السماء ال تمطر ذهبا وال فضة"عمر بن الخطاب والتي ذكرناها سابقا، 

  
, مفهومها من منظور إسالمي والتنميـة المـستدامة        و في هذا الفصل عن التنمية    يتم الحديث   وسوف  

 الزكـاة تعريفهـا لغـةً       ويتحدث أيضا في هذا الفصل عن     , والتنمية االجتماعية والتنمية االقتصادية   
  .شروط الزكاة وفيما تجب وعلى من تجب مصارفها والدراسات السابقة, واصطالحاً وشرعاً

  
  مفهوم التنمية من منظور إسالمي  2.2

  
إن المشاريع التنموية مهما اختلفت أهدافها أو تعددت أغراضها، فإنها تتفق في الهدف العام والمتمثل               

 وعلـى . فاهيته، وتقدم وتطور المجتمع اقتصادياً وسياسياً واجتماعيـاً       في تحقيق سعادة اإلنسان ور    
الرغم من هذا االتفاق فقد اختلفت المناهج المستخدمة لتحقيق ذلك، وهذا االختالف سـببه الـرئيس                

   )2008، إشتية(.موقف التنمويين من العملية التنموية؛ هل هي وسيلة أم غاية؟
  

قيق سعادة اإلنسان ورفاهيته، ففي هذه الحال تكون التنمية خادمـة           فالذي يرى أن التنمية وسيلة لتح     
 لها ولو كان ذلـك  لإلنسان محققة لمصالحه، وأما من يرى أنها غاية في ذاتها فيجعل اإلنسان خادماً          

فتعد . على حساب سعادته، وفي هذا الموقف تكون التنمية من أجل التنمية وليست من أجل اإلنسان              
وهذا الموقف مبني على التـصور  . قيق سعادة اإلنسان ورفاهيته في الدنيا واآلخرة      التنمية وسيلة لتح  

إن اإلنسان غاية جميع ما في الطبيعة، وكّل ما في الطبيعة           "اإلسالمي للكون والحياة واإلنسان حيث      
﴿اهللا الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بـأمره ولتبتغـوا مـن              : مسخر له، كما في قوله تعالى     

وبناء على ذلك، فإن هدف التنمية اإلسالمية هو اإلنـسان، ولـذا تكـون              . ﴾له ولعلكم تشكرون  فض
العملية التنموية وسيلة غايتها تحقيق سعادة اإلنسان المادية والمعنوية، فاإلنسان هو محور التنميـة              

فـي هـذه    اإلسالمية وهدفها الوحيد، فإن التنمية من منظور إسالمي أكدت على محورية اإلنـسان              
فكـون اإلنـسان    . العملية، بحيث جعلتها تطويراً شامالً لقدرات اإلنسان ومهاراته المادية والمعنوية         

محوراً للتنمية اإلسالمية وغايتها يعطي أولوية للتعليم بحيث يعتني بالتنمية التعليمية ويركز عليهـا              
   )1997، هالل والمالكي.(قبل غيرها من مجاالت التنمية المتنوعة

  

  مفهوم التنمية 3.2
  

  ليس مفهوم التنمية مجرد عملية أو زيادة إنتاج السلع والخدمات أو تحسين دخول األفراد، وتحقيق 
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 إضـافية أخـرى،   المزيد من العدالة في توزيع الدخل القومي فقط، بل يتعدى ذلك إلى اسـتحقاقات  
إلنتاج واإلبداع، واالسـتمتاع    تشمل الحرية السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية، وتوافر الفرص ل       

   .باحترام الذات وضمان حقوق اإلنسان
  

فالتنمية الشاملة تقوم على أساس تكامل اجتماعي واقتصادي متماسك قادر على الصمود بقواه الذاتية              
المشاركة الشعبية، فالمشاركة بمختلف صورها هي صمام       عبر  في مواجهة االضطرابات الخارجية،     

والفساد، فالتنمية الحقيقية هي التنمية المطردة والقابلة للتواصل، وهـذا يعنـي            األمان ضد التخلف    
تفادي االستخدام الجائر للمواد غير المتجددة، وتوفير مقومات الحفاظ على البيئـة وصـيانتها مـن                
التلوث والموازنة بين احتياجات األجيال الحاضرة وحقوق األجيال القادمة في نصيب عـادل مـن               

   )2006عارف، . (فالتنمية ليست مجرد عمل روتيني، فهي ضد التخلف والتبعية. طبيعيةالثروات ال
  

التنمية على أنها عملية توسيع خيارات الناس، بأن يحيى اإلنسان حياة طويلـة              UNDPوقد عرفت 
   )UNDP 1993. (وصحية، وأن يكتسب المعرفة، وان يحصل على الموارد الالزمة لحياة كريمة

  
  تنميةأهمية ال 4.2

  
تعود أهمية التنمية في تحسين مقصود في نوعية الحياة البشرية من حيـث العـيش حيـاة طويلـة                   

كما عرفتها تقارير البشرية الصادرة عن      . وصحية واكتساب المعرفة والوصول إلى الموارد الالزمة      
والجتماعيـة  البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة، أنها عملية توسيع خيارات اإلنـسانية واالقتـصادية             

والسياسية والثقافية، كما عرفها تقرير التنمية اإلنسانية العربية وبالتالي هي كل هذه األشياء ولـيس               
  )1995, خاطر. (فقط مجرد نمو مستمر في متوسط دخل الفرد

  
  التنمية المستدامة 5.2

  

  الوفـاء  فهي التنمية التي تفي باحتياجات الحاضر دون األضرار بقـدرة أجيـال المـستقبل علـى               
 .باحتياجاتها الخاصة، وهي تفترض حفظ األصول الطبيعية ألغراض النمو والتنمية في المـستقبل            

تتطلب التنمية المستدامة   و .هي تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة وهي المتجددة والقابلة لالستمرار        
 ما يتجـاوز قـدرة   الطبيعية إلى تحسين ظروف المعيشة لجميع الناس دون زيادة استخدام الموارد

في ثالثـة مجـاالت رئيـسة هـي النمـو       وتجرى التنمية المستدامة .كوكب األرض على التحمل
  .)1995 خاطر،( االجتماعية االقتصادي، وحفظ الموارد الطبيعية والبيئية، التنمية
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  :أبعاد التنمية المستدامة .1.5.2
  

تطوير للمجتمعات لجميع األعمـال   هي عملية )Sustainable Development(التنمية المستدامة 
 ويواجـه  .بشرط أن تلبي احتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية حاجاتها   

 الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخلي عن حاجات التنمية االقتصادية            البيئي خطورة التدهور    العالم
  .وكذلك المساواة والعدل االجتماعي

  
إن من متطلبات التنمية المستدامة تحسين ظروف المعيشة لجميع الناس دون زيادة استخدام الموارد              

وتجرى التنمية المستدامة في ثالثة مجاالت رئيسة هي النمو االقتصادي، وحفظ المـوارد             . عيةالطبي
إن من أهم التحديات التي تواجهها التنميـة المـستدامة هـي            . الطبيعية والبيئة، التنمية االجتماعية   

فراط فـي   القضاء على الفقر، من خالل التشجيع على إتباع أنماط إنتاج واستهالك متوازنة، دون اإل             
هناك ثالثة أبعاد للتنمية المستدامة حسب مـا  و. )UNDP, 1993. (االعتماد على الموارد الطبيعية
  :)2003(ورد في منشورات اليونسكو 

  
تهدف االستدامة االقتصادية إلى ضمان إمداد كاف من الميـاه ورفـع            : التنمية االقتصادية  •

اعية والحضرية والريفية، باإلضـافة إلـى       كفاءة استخدام المياه في التنمية الزراعية والصن      
كما أنها تعمل على زيـادة       .رفع اإلنتاجية الزراعية واإلنتاج من أجل تحقيق األمن الغذائي        

 .اإلنتاجية من خالل الرعاية الصحية والوقائية وتحسين الصحة واألمان في أماكن العمـل            
لمـوارد البنـاء ونظـم      كما أنها تعمل إلى ضمان اإلمداد الكـافي واالسـتعمال الكـفء             

والعمل على زيادة الكفاءة االقتصادية والنمو وفـرص العمـل فـي القطـاع               .المواصالت
  .الرسمي

وتهدف االستدامة االجتماعية إلى تأمين الحصول على المياه في المنطقة          : التنمية االجتماعية  •
ين اإلنتاجية وأرباح   إلى تحس . الكافية لالستعمال المنزلي والزراعة الصغيرة لألغلبية الفقيرة      

فرض معايير للهواء والمياه والضوضاء     . الزراعة الصغيرة وضمن األمن الغذائي المنزلي     
ضمان الحصول على   . لحماية صحة البشر وضمان الرعاية الصحية األولية لألغلبية الفقيرة        

السكن المناسب بالسعر المناسب باإلضافة إلى الصرف الصحي والمواصـالت لألغلبيـة            
إلى دعم المشاريع الصغيرة وخلق الوظائف األغلبية الفقيـرة فـي القطـاع غيـر            . قيرةالف

  .الرسمي
وتهدف االستدامة البيئية إلى ضمان الحماية الكافيـة للمـستجمعات المائيـة            : التنمية البيئية  •

 :  ما يليوالمياه الجوفية وموارد المياه العذبة وأنظمتها اإليكولوجي إلى
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ستدام والحفاظ على األراضي والغابات والميـاه والحيـاة البريـة           ضمان االستخدام الم   •
  . واألسماك وموارد المياه

  .ضمان الحماية الكافية للموارد البيولوجية األنظمة اإليكولوجية واألنظمة الداعمة للحياة •
  .ضمان االستخدام المستدام أو المثالي لألراضي والغابات والطاقة والموارد المعدنية •
تعمال المستدام للموارد الطبيعية الضرورية للنمو االقتصادي في القطـاعين          مان االس ض •

  .العام والخاص

  
   التنمية االجتماعية 6.2

  
وهي عملية تغيير بنائي شامل منظم ومخطط ومقصود، يهدف إلى تحقيـق االرتقـاء بالمـستوى                

يكلي لتحقق ألفـراد    االجتماعي وتحسين خصائص األفراد المتنوعة، فهي عملية تهدف إلى تغيير ه          
المجتمع مستوى مرتفع من الحياة الكريمة، والتي يزول في ظلها بالتدرج مشكالت البطالة والفقـر               

. كة في توجيه مسار حياته ومستقبلة     والجهل والمرض، ولتوفر للمواطن قدرا أكبر من فرص المشار        
دوره إلى تعزيز وتحـسين     إن تحسين األوضاع االجتماعية يؤدي إلى التطور والتقدم والذي يؤدي ب          
   )1997, شلتوت. (األحوال االجتماعية وإن العنصر البشري هو هدف وغاية هذا التطور

  
وتتطلب التنمية االجتماعية إحداث تغييرات جوهرية في نظام التعليم القائم على مواجهة احتياجـات              

 ونجاحهـا وجـود كفـاءات       الثورة الصناعية والتكنولوجية، كما تتطلب التنمية االجتماعية السريعة       
  .إدارية تنظيمية مالئمة وذلك من أجل رفع معدل االستثمار

  
وإن من أبرز المعوقات االجتماعية لعملية التنمية في البلدان النامية، العقبة السكانية وخاصة المتعلقة              

تعلـيم ونـدرة    بالنمو السكاني العالي، وعالقة ذلك بالموارد الطبيعية أو الثروة المادية، ومحدودية ال           
المهارات الفنية واإلدارية بالنسبة للمجال االقتصادي، وعدم كفاءة الجهاز الحكومي للقيام بالنـشاط             

   )1979أحمد، . (اإلنتاجي، إضافة إلى عدم عدالة توزيع الدخل الوطني بين عناصره المكونة له
  

  التنمية االقتصادية 7.2

   
لدخل عن طريق توسيع وتنميـة القطاعـات االقتـصادية    التنمية االقتصادية هي العمل على زيادة ا      

, مرحلة التأهب , المختلفة ومنهم من عرفها بالمراحل التي يمر بها المجتمع كمرحلة المجتمع التقليدي           
ويرى البعض أن التنمية االقتـصادية      , مرحلة النضوج ومرحلة االستهالك الواسع    , مرحلة االنطالق 
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 ومستمرة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الـوطني الحقيقـي            تعني تحقيق زيادة سريعة تراكمية    
  .خالل فترة زمنية معينة

  
بأنها العملية المتمثلة في قيام المجتمع في اسـتخدام المـوارد الماديـة              ,وكما عرفها يوسف إبراهيم   

 والبشرية أفضل استخدام ممكن في ظل المعرفة الفنية السائدة وتوزيع الناتج الذي يحقق للناس حـد               
وللتنمية االقتصادية أهمية في زيادة الدخل الحقيقي وبالتالي تحسين         . الكفاية المتناسب مع حجم الناتج    

وتوفير فرص عمل للمواطنين توفير السلع والخدمات المطلوبة إلشباع حاجـات            معيشة المواطنين، 
ة واالقتصادية بين   المواطنين وتحسين المستوي الصحي و التعليمي والثقافي تقليل الفوارق االجتماعي         

  . طبقات المجتمع
  

وتقتضي التنمية االقتصادية لنجاحها متطلبات في تغييـرات متعـددة فـي المجـاالت الـسياسية                 
واالجتماعية والثقافية في المجتمع، أما من ناحية المجال السياسي فتتطلب التنمية قيام سلطة سياسية              

  .ة في التنمية االقتصاديةنابعة من الفئات االجتماعية ذات المصلحة األساسي
  

من أهم العقبات االقتصادية التي تواجه عملية التنمية االقتصادية، تفشي ظاهرة االقتصاد المـزدوج              
وانعدام الترابط االقتصادي بين القطاعات االقتصادية كما وتواجه عملية التنمية عقبـات اقتـصادية              

النسبة لعدد السكان، وترجع هذه النـدرة       أخرى مثل ندرة رؤوس األموال وخاصة منها المستثمرة ب        
إلى مشكلة ضعف مستويات االدخار لدى األفراد والتي تقف بـدورها عقبـة فـي سـبيل تحقيـق       

  .االستثمار
  

ولنجاح التنمية االقتصادية يجب تغطية جميع المرافق االقتصادية التي تحتاجها األمة، وتحقيق الحياة             
 قوة األمة االقتصادية بحيث تكون قادرة على الـصمود فـي            الكريمة لكل إنسان في المجتمع، وبناء     

  )1992البشير،  (.وجه التحديات الخارجية، تأمين فرص العمل لكل القادرين عليه
  

   مفهوم الزكاة 8.2

  

، "المعجـم الوسـيط   "مجمع اللغـة العربيـة      (هي البركة، النماء، والطهارة، والصالح      : الزكاة لغة 
وقد استعملت بهـذه    . )1924ابن دريد،   (يزكو زكوا وزكوا وزكاء     مصدر زكاة   : ، والزكو )1972

سـورة  ( ﴾قد أفلح مـن زكاهـا     ﴿المعاني في القران الكريم والحديث الشريف ومن ذلك قال تعالى           
أي قد أفلح من زكى نفسه بطاعة اهللا عز وجل فطهرها من الذنوب بفعل الطاعات               ،  )9الشمس اآلية   
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عين وهي الطائفة من المال المزكي بها وعلـى المعنـى وهـو             وتطلق على ال  . واجتناب المعاصي 
والمراد به التزكية ال العين، فالزكاة طهره        )والذين هم للزكاة فاعلون   (وبه فسر قوله تعالى     . التزكية

  )2007ابن كثير، (. لألموال واألبدان
  

هللا سبحانه وتعـالى    تطلق الزكاة على الحصة المقدرة من المال التي فرضها ا         فأما الزكاة في الشرع     
لمستحقيها وسميت هذه الحصة المخرجة من المال زكاه ألنها تزيد في المال الذي أخرجـت منـه                 

نفس المتصدق تزكو، وماله يزكـو،  "وتقيه اآلفات، كما نقله النووي عن الواحدي وقد قال ابن تيميه         
   )هـ728ابن تيميه، (.يطهر ويزيد في المعنى

  
  أهمية الزكاة 9.2

  
 آية  82ذكرها في كتابه الكريم في       أمر اهللا تعالى بها و     .ة هي الركن الثالث من أركان اإلسالم      الزكا

كل مسلم ومسلمة حر، مالك للنصاب ومر عام هجري  فرض اهللا الزكاة على .أهميتها مما يدل على
لصبي المجتهدون على وجوب الزكاة في مال ا وقد أختلف الفقهاء واألئمة .كامل على ملكية النصاب

على المكلف في ذاته فقط بل تجب علـى   إال أن زكاة الفطر زكاة متعدية وليست بالزمة .والمجنون
الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم    ولقد واجهت فريضة الزكاة تحديا كبيرا بعد وفاة .من تلزمه نفقتهم

محاربـة  الصحابة رضي اهللا عـنهم علـى    ولكن أجتمع. حيث أن الكثيرين امتنعوا عن دفع الزكاة
عنه حتى اعتبروا أن من يمتنع عن دفعها خارجاً  مانعي الزكاة في عهد الخليفة أبي بكر رضي اهللا

ومن ثم يتضح أن الزكاة حق مفروض ال تهاون فيـه،  . أركانه عن اإلسالم بما أنه ال يقر بركن من      
  )2004 ،الطيار (.على كل مسلم إخراجها وااللتزام بها عند ملك النصاب وحوالن الحول

  
   حكم الزكاة10.2

  
كما أوجب على الحكام المسلمين المطبقـين لـشريعته أخـذها    , أوجب اهللا على القادرين دفع الزكاة  

خـذ مـن    : (حيث قال اهللا عز وجـل     , وتوزيعها على المستحقين لها ضمن المصاريف التي حددها       
, كان اإلسـالم الخمـسة     إن الزكاة هي أحد أر     )103التوبة  ( .)أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها    

ووردت فـي سـنة   , وهي الركن الثالث وقد قرنت بالصالة في اثنتين وثمانين آية في القرآن الكريم          
وقد فرض اهللا سـبحانه     , الرسول صلى اهللا عليه وسلم واإلجماع أن منكرها كافر مرتد عن اإلسالم           

اإلخوة وتأكيد األلفة والتعاون الذي     وتعالى الزكاة في أموال األغنياء لترد على الفقراء لتقوية رابطة           
  )2001أحمد، (.أمرنا به اهللا سبحانه وتعالى بين أفراد المجتمع المسلم
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  وجوب الزكاة  11.2

  
  :هناك خمسة شروط يجب أن تتوفر في الشخص لتجب عليه الزكاة وهي

  
لـى  فتكـون زكاتـه ع    , وما بيده ملك لسيده   , ألنه ال مال له   ; فال تجب على مملوك   , الحرية •

 . السيد

ألنهـا قربـة    ; بحيث ال يطالب بأدائها   , فال تجب على كافر   , أن يكون صاحب المال مسلما     •
, وال تتأتى من الكافر   , وألنها تحتاج إلى نية   , والكافر ليس من أهل القربة والطاعة     , وطاعة

فمحـل  , أما وجوبها عليه بمعنى أنه مخاطب بها ويعاقب عليها في اآلخرة عقابـا خاصـا              
فادعهم إلى شهادة أن ال إله إال اهللا        (وفي حديث معاذ رضي اهللا عنه       , ين أهل العلم  خالف ب 

فأعلمهم أن اهللا افتـرض     , ثم قال، فإن هم أطاعوك    , ثم ذكر الصالة  , وأن محمدا رسول اهللا   
 .  فجعل اإلسالم شرطا لوجوب الزكاة)فترد على فقرائهم, تؤخذ من أغنيائهم, عليهم صدقة

سـواء  , وهو قدر معلوم من المال يأتي تفصيله,  تجب فيما دون النصاب فال, امتالك نصاب  •
 . لعموم األدلة, عاقال أو مجنونا, كان مالك النصاب كبيرا أو صغيرا

كـدين  , فال زكاة في مال لم تـستقر ملكيتـه        , بأن ال يتعلق بها حق غيره     , استقرار الملكية  •
 . األداءويمتنع من , ألن المكاتب يملك تعجيز نفسه; الكتابة

ال زكاة قي مال حتـى يحـول        : (لحديث عائشة رضي اهللا عنها    , مضي الحول على المال      •
 . رواه ابن ماجه)عليه الحول

 
فتجب فيه الزكـاة    , فأما الخارج من األرض     , وهذا في غير الخارج من األرض كالحبوب والثمار       

ي النقود والماشـية وعـروض      وإنما يبقى تمام الحول مشترطا ف     , عند وجوده فال يعتبر فيه الحول     
, فال زكـاة فيـه    , وما أعد من األموال للقنية واالستعمال      .ليتكامل النماء فيها  , التجارة رفقا بالمالك  

والدواب المعدة للركوب واالستعمال، وما أعد للكراء       , والسيارات, وأثاث المنزل , والثياب, كالسكن
 وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت النـصاب          ,زكاة في أصله  فال  , كالسيارات والدكاكين والبيوت  

   .بنفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول
  

لقوله , فال تسقط بالموت, وجب إخراجها من تركته, ثم مات قبل إخراجها , ومن وجبت عليه الزكاة
ا الوارث أو فيخرجهم,  رواه البخاري ومسلم وغيرهما)فدين اهللا أحق بالوفاء: (صلى اهللا عليه وسلم

يجب إبراؤه , وهي دين في ذمة الميت, فال تسقط بالموت, ألنها حق واجب ; غيره من تركة الميت 
  :ما األموال التي تجب فيها الزكاة فهي أ.منها
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  الذهب والفضة •
  الزر وع والثمار •
  .والغنم, والبقر, السائمة من بهيمة األنعام وهي اإلبل •
 ,زكاة عروض التجارة •

  .هي واجبة على كل مسلم ومسلمة صغير وكبيرا حر أو عبدو: زكاة الفطر •
  .زكاة العسل والمنتجات الحيوانية •
  .زكاة الثروة المعدنية والبحرية •
  . الخ....العمارات والمصانع, زكاة المستغالت •
 .زكاة كسب العمل والمهن الحرة •

  .زكاة األسهم والسندات •
  

والغـنم  , والسيارة مـال  , فالذهب مال واإلبل مال   ,  وامتالكه باقتنائهالمال هو كل ما يرغب اإلنسان       
أما شرعاً فقد اختلف الفقهاء في تعريف المال شرعاً فعرفه الحنفية أنه كل مـا               , واألرض مال , مال

وقال إن المال ليس    , يمكن حيازته فهو مال واالنتفاع به أيضا وخالفتهم الشافعية والمالكية والحنابلة          
  )1997، إبن قدامة(زه بنفسه بل يكفي بحيازة أصله ومصدره شرطاً أن يكون باإلمكان إحرا

  
   مصارف الزكاة12.2

  
ِإنما الصدقَاتُ ِللْفُقَراء والْمساكينِ والْعاملين علَيهـا والْمَؤلفَـة قُلُـوبهم وفـي الرقَـابِ               {: قال تعالى 

؛ فالمـصارف الـشرعية     }رِيضة من اِهللا واُهللا عليم حكـيم      والْغَارِمين وفي سبِيِل اِهللا وابنِ السبِيِل فَ      
   .الثمانية حددت بنص القرآن والسنة، واجتهد العلماء في توزيع نسبها

  
األول هـو   النـوع : " الفقراء والمساكين و يالحظ أن هناك نوعين من الفقراء و المساكين •

أدوات  ع و لكنه فـي حاجـة إلـى   القادر على العمل و الكسب كالصانع و التاجر و الزار
أمـوال   فالواجب لمثل هذا النوع أن يعطي من. الصناعة أو الزراعة أو رأس مال للتجارة
قوتـه   والنوع اآلخر غير قادر علـى كـسب  . " الزكاة ما يمكنه من امتالك أدوات اإلنتاج

  . فهؤالء يجب أن يعطى الواحد منهم كفاية السنة.كالمريض، والشيخ، واليتيم

يكـون   أن( و يشترط في العامل على الزكـاة  .لعاملون عليها و هم الذين يجمعون الزكاةا •
 )مكلفاً، أميناً، عالماً بأحكام الزكاة، كفؤاً في عمله

  .في الرقاب و هم العبيد أو اإلماء لتحريرهم •
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 أو بكف التثبيت عليه المؤلفة قلوبهم و هم الذين يراد تأليف قلوبهم باالستمالة إلى اإلسالم أو •
  .شرهم عن المسلمين، سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين

أي الذين يدخلون بين قبيلتين أو قريتين لمنع حصول         : الغارمون وهم الذين يتحملون الحمالة     •
دم بينهما وإلصالح ذات البين ويتحملون المال ويدينون به أو الـذين تحملـوا دينـاً إثـر                  

  .والهم على أال تكون بغير شريعة هللا وفي الحرامإصابتهم مصيبة خسروا فيها جميع أم
 لم يقتصر على الجهـاد      ."في سبيل اهللا  " في سبيل اهللا و لقد توسع العلماء في تفسير معنى            •

  .ولكنه شمل سائر المصالح و أعمال الخير و البر

 وهو الشخص المسافر من بلد آلخر وليس معه شيء يستعين به علـى سـفره                :ابن السبيل  •
  )1990القرضاوي،  (.ن الصدقات ما يكفيه حتى يعود إلى بلدهفيعطى م

  
  دور الزكاة في التنمية االجتماعية 13.2

  
  اري لرفع مستوى اإلنسان الثقافي والفكري ـوهي عملية تغيير اجتماعي حض: ةـالتنمية االجتماعي

سان دائمـاً   فاإلن, والصحي والروحي ضمن المجتمع الذي يعيش فيه وتطوير اإلنسان نحو األفضل          
طموح ويريد دفع مستواه وقدراته في الكثير من الحاجات مثل التعليم والثقافـة والـصحة واألمـن                 
والعدالة والتنمية االجتماعية هي عملية ديناميكية توالت النهوض والتطوير المستمر من اجل العمل             

ن يكـون فـي   على تطوير المجتمع وكذلك فإنها عملية موضوعية الجميع بين ما هـو مرغـوب أ              
فهي دائماً تهدف إلى الوصول باإلنسان إلـى أرقـى          . المجتمع والواقع المتوفر إلنجاز هذا التطور     

 فالتنمية االجتماعية مهمة جداً في المجتمع حيـث       , وأعلى المستويات من المتعة والرفاهية والكرامة     
تماعية الموجـودة فـي   إنها تعمل على تغيير األوضاع االجتماعية وتحسينها وعالج المشكالت االج    

  ).2000القدس المفتوحة  (. الخ...المجتمع كالجهل والمرض واألمية والكسل
  

وتهدف التنمية االجتماعية إلى تحقيق مستوى مرتفع للمعيشة بتحقيق الضروريات المادية في الحياة             
قيـق  البشرية وهي المأكل والمشرب والملبس والمسكن والتعليم والصحة والتـدريب المهنـي وتح            

   .مستوى معيشة أفضل وبالتالي تعمل على تحسين زيادة الدخل في المجتمع
  

 اإلسالم في تعاليمه على تحقيق التنمية وإعمار األرض ومن أجل ذلك وجد اإلنـسان علـى                 حض
من أجل العمل الجاد بدال من انتظار اإلحسان وقد بين ذلك من خـالل              , األرض فهو مستخلف فيها   

قرآنية واألحاديث النبوية الشريفة ومن بينها ما رواه البخاري عن الزبيـر بـن              العديد من اآليات ال   
, فيأتي بحزمة الحطب على ظهره    , ألن يأخذ أحدكم حبله   : (العوام أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال       
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فكل شخص فـي المجتمـع   , )فيبيعها فيكف اهللا بها وجهه خيراً من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه 
   )1997الجزيري  (.طالب بالعمل وقد حث اإلسالم على العمل وحض عليه لمحاربة الفقرالمسلم م

  
فالزكاة هي الركن الثالث في اإلسالم وجزء مهم وركن أساسي من نظام اإلسالم االقتـصادي فـي                 
معالجة مشكالت الفقر في المجتمع وإيجاد التوازن ومكافحة الحرمان وتحقيق التكامل بين القـادرين          

اجزين وتكوين مجتمع متعاون ومتضامن وتعد الزكاة مؤسسة التكافل االجتمـاعي فـي البيئـة     والع
اإلسالمية الرئيسية بحيث يشارك األغنياء بالمجتمع في تأمين ظـروف العـيش الكـريم للفقـراء                

تعمل علـى تطهيـر     , والمحتاجين وذلك من خالل جمع الزكاة من األغنياء وتوزيعها على الفقراء          
فهي تعمل علـى تنميـة الـنفس        , الشح والبخل ومن الحسد والحقد وتبارك المال وتنميه       النفس من   

وفـي معالجـة المـشاكل      , والمجتمع وتسهم في نفقات الدولة واألمة في كثير من المصالح العامة          
االجتماعية واالقتصادية وذلك من خالل محاربة التفاوت الطبقي في المجتمع وتولد المحبة والحنان             

بـل تعمـل علـى تـشغيل        , اد المجتمع األغنياء منهم والفقراء ويصبح التعاون بين الجميع        بين أفر 
وترفع مستوى الفقراء وتولـف بـين       , العاطلين عن العمل وتزيد في اإلنتاج وثروة المجتمع وتنمية        

قلوب المسلمين فهي تقضي على مظاهر البطالة والفساد والتسول وتغني الفقراء والعـاطلين عـن               
  )2002 ،الطبري (.ن السؤالالعمل ع

  
وإن دور الزكاة في المجتمع ال يقتصر فقط على سد االحتياجات األساسية للفقراء فهـي تـستخدم                 
أيضا لتوفير وسائل العمل والكسب الحالل من خالل مساعدة الفقراء على شـراء اآلالت الحرفيـة                

, عناية بالعجزة والمسنين والفقراء   وال, وبناء المؤسسات التعليمية والصحية   , وعمل المشاريع الصغيرة  
فهـي أول مؤسـسة للـضمان       , فالزكاة تعمل على رفع مستوى الفرد االجتماعي في جميع جوانبه         

االجتماعي ومن بين مقاصد اإلسالم أيضا رفع مستوى الفقراء والمساكين وتحـويلهم إلـى طاقـة                
بل يمكن أن نشترى لهـم وسـائل        فال يقتصر األمر على إعطائهم إعانة وقتية         ,إنتاجية في المجتمع  

كما أن فريقاً من الفقهاء يرى أن يأخذوا ما يكفـيهم ومـن             , اإلنتاج مثل اآلالت الحرفية والحيوانات    
ولقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الدور       , يعولون طول العمر إذا كان هناك فائضاً في حصيلة الزكاة         

علَى رسوِله من َأهِل الْقُرى فَللَّـه وِللرسـوِل وِلـذي الْقُربـى     ما َأفَاء اللَّه  :(فقال اهللا سبحانه وتعالى   
والْيتَامى والْمساكينِ وابنِ السبِيِل كَي ال يكُون دولَةً بين الَْأغْنياء منْكُم وما آتَاكُم الرسوُل فَخُذُوه ومـا   

   وا وفَانْتَه نْهع اكُمقَابِ       نَهالْع يدشَد اللَّه ِإن ويجوز لولي األمر المسلم أن يبـاين        .7الحشر  )اتَّقُوا اللَّه 
في توزيع الصدقات بين الفقراء والمساكين لتحقيق التقارب بينهم، ولقد طبق رسول اهللا صـلى اهللا                

 للتقريب بينهم   عليه وسلم هذا المنهج في توزيع أموال بنى النضير، إذ خص بها المهاجرين وخصهم             
  )1997براهيمي، . (وبين األنصار
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البطالة مشكلة متعددة األطراف لها آثار عقدية وخلقية واجتماعية واقتصادية وسياسية، وهى 
كالسرطان يهدد كيان المجتمع بأسره، وتعانى منها كافة دول العالم سواء أكانت رأسمالية أو 

 وضع اإلسالم مجموعة من الضوابط لتجنب ظهورها اشتراكية وسواء أكانت متقدمة أو نامية، ولقد
من األصل فقد حث اإلسالم على العمل واعتبره عبادة وقيمة وشرف وثوابه مثل ثواب المجاهد في 

وآخرون (.سبيل اهللا ولقد أشار القرآن إلى ذلك في مواطن كثيرة، منها قول اهللا تبارك وتعالى
، وقال  "20: "المزمل" )ن يقاتلون في سبيل اهللايضربون في األرض يبتغون من فضل اهللا وآخرو

رواه " )الساعي على األرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل اهللا : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
   ."اإلمام أحمد

  
وعلى ولى األمر المسلم مسؤولية توفير فرص العمل وإعداد وتدريب العاملين وإن الزكاة تـساهم               

 مشكلة البطالة من خالل توفير مـستلزمات العمـل مـن آالت ومعـدات               مساهمة فاعلة في عالج   
وخامات للعمال حتى يتحولوا إلى طاقة إنتاجية وكذلك اإلنفاق على البرامج التدريبية للشباب العاطل              

   )1995قطب، (.لتأهله للعمل في ضوء احتياجات سوق العمالة
  

ا تلعب دورا كبيرا فـي تنميتـه الروحيـة          وللزكاة أثر ودور عميق في تربية نفس المسلم حيث أنه         
 .اهللا ورسوله  فاقتطاع جزء من أموال المسلم إلرضاء اهللا تعالى يعود المسلم على طاعة.واألخالقية

كما أن اهللا تعالى خص فئـة       ،  فهي عبادة مالية تقرب المسلم من اهللا و تعوده على االمتثال ألوامره           
تعالى على نعمه عـن طريـق إعطـاء     لفئة أن تشكر اهللادون األخرى باألموال، مما يتسنى لهذه ا

: اإليمـان نـصفان  : اهللا صلى اهللا عليه وسـلم   فلقد قال رسول.الفقراء حقهم في مال اهللا نيابة عنه
على المتزكي باألموال، ولذلك فيجب عليه الشكر عن          فلقد من اهللا تعالى    .نصف صبر ونصف شكر   

لتخلي عن جزء من المال وهو من األشياء المحبوبة لقلـب           الحين، ا   وفي نفس  .طريق إعطاء الزكاة  
 ونفس الشيء ينطبق علـى      . وبالتالي فيكون المتزكي أكمل نصفي اإليمان      .اإلنسان يستدعي الصبر  

اهللا  حيث أنه يصبر على فقره و في نفس الوقت يشكر اهللا عندما تأتيه زكاة المال الذي أمـر  الفقير
زكاة تعد تدريب نفسي للمتزكي حيث أنها تطهره من الحـب الزائـد              كما أن ال   .الغني أن يعطه إياه   

 ومـن ناحيـة     .للمال والبخل وتعوده على العطاء والبذل في سبيل اهللا أوال وفي سبيل اآلخرين ثانيا             
فإن شعور الحقد والحسد والغل يتالشـى   أخرى، مع شعور الفقير باهتمام المجتمع به ومساندته له،

  ) 1990الشافعي، ( .لرحمة والحب واإلخاءويحل محله اإليمان با
  

حيث يعتبر الزواج من الحاجات      وللزكاة دور في عالج مشكلة العنوسة وإعانة الراغبين في الزواج         
الضرورية األصلية لإلنسان والتي يجب على كل فرد من أفراد المجتمع القادر علية أن يتزوج لقول                
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ويتوجب على ولي األمر والمجتمـع      " الباءة فليتزوج   من ملك منكم    " الرسول صلى اهللا علية وسلم      
اإلسالمي التضامن والتكافل لتحقيق هذه الحاجة الملحة إذا كان الشاب فقيرا غير قادر على الزواج،               
الن الشباب الفقراء إن تركوا من غير زواج فقد تنتشر الفاحشة والرذيلة في المجتمع وتسبب مشكلة                

وقد أجاز الفقهاء مساعدة الشباب المسلم الفقراء غير القـادرين علـى          .اجتماعية جديدة في المجتمع   
الزواج ونفقاته من أموال الزكاة في إطار الضروريات كما ورد في سيرة عمر بن عبـد العزيـز                  
رضي اهللا عنة وأرضاه أنه عندما زادت حصيلة الزكاة ولم يكن هناك فقيرا وال مسكينا يأخذ منهـا                  

الناس أين المساكين؟أين الغارمين؟ أين الناكحين؟ وبهذا استنبط الفقهاء مـن           أمر المنادي أن ينادي ب    
 .ذلك القول أنه يجوز مساعدة الشباب الفقراء الذين ليس لهم زوجات أن يتزوجوا من أموال الزكـاة          

أن الزواج من تمام الكفاية وقد أفتى في جواز مساعدة الفقيـر            : وقد أكد الدكتور يوسف القرضاوي    
لزكاة ليتزوج إذا لم يكن متزوجا واحتاج إلى الزواج، وهناك أيـضا ضـوابط يجـب أن                 من مال ا  

عدم اإلسـراف فـي     : تراعى في مساعدة الشباب المسلم الفقير على الزواج من أموال الزكاة وهي           
 وان يتم اإلنفـاق     .النفقات، أن ال يتم اإلنفاق في هذا الباب في أي شيء مخالف للشريعة اإلسالمية             

 الضروريات والحاجات األصلية للزواج، أو أن يكون هذا الشاب مثقل بالـديون بـسبب               في مجال 
  .الزواج وقد تعذر عليه سدادها فيعبر ذلك من الغارمين وتجـوز مـساعدته مـن أمـوال الزكـاة                  

  )2007، الزحيلي(
  

واالقتـصادية  فإن التنمية في اإلسالم هي مفهوماً متكامالً ليشمل التسمية لجميع جوانبها االجتماعية             
فالتنمية في اإلسالم تهتم بتغيير الحياة اإلنسانية نحـو األفـضل فهـي        , والسياسية والعلمية والثقافية  

بل تتعدى االهتمام باألمور الدنيوية وإعمار األرض إلى االهتمـام          , ليست قضية رفاه مداي فحسب    
قية الفاضـلة بعيـدة عـن القـيم         وتوثيق الصلة باهللا عز وجل فااللتزام بالقيم األخال       , بأمور اآلخرة 

, نفـسية , بل إنها عملية بناء شـاملة     , األخالقية والمعايير والضوابط واألطر االجتماعية والروحية     
لجميع أفـراد المجتمـع لتحقيـق وتـأمين الكفايـة      , واقتصادية وسياسية وعملية ثقافية , واجتماعية

 في األرض في كل زمان ومكـان، وإن         والمستوى الالئق من الحياة لإلنسان ليكون بحق خليفة اهللا        
 .للزكاة دور كبير في تحقيق التنمية من خالل إخراجها وجمعها وإعادة توزيعهـا فـي مـصارفها                

  )2003حجازي (
  

   دور الزكاة في التنمية االقتصادية 14.2

  
 أمثل ما واستغالل الموارد االقتصادية النادرة إلنتاج هو العلم الذي يبحث في كيفية إدارة: االقتصاد

إلشباع الحاجات اإلنسانية من متطلباتها المادية التي تتسم بالوفرة  يمكن إنتاجه من السلع والخدمات
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 إطار معين من القيم والتقاليد والتطلعات الحضارية للمجتمع، كما يبحث في الطريقة والتنوع في ظل

فهو علم يعنـى بدراسـة    .نتاجيةالتي توزع بها هذا الناتج االقتصادي بين المشتركين في العملية اإل     
، وما ينشأ عـن هـذا النـشاط مـن ظـواهر             )استهالك، إنتاج، توزيع، تبادل   (النشاط االقتصادي   

   ) 2005كامل، .(وعالقات
  

استهالك، إنتـاج، توزيـع،     ( علم يعنى بدراسة النشاط االقتصادي       وعرف االقتصاد اإلسالمي بأنه   
هر وعالقات، في ضوء أحكام المذهب االقتـصادي فـي          ، وما ينشأ عن هذا النشاط من ظوا       )تبادل

  )1996، السبهاني(.اإلسالم
  

إن زكاة األموال هي عصب النظام االقتصادي اإلسالمي ففيها الحلول للمشكالت االقتصادية المعاصرة             
والتي فشلت النظم االقتصادية الوضعية في عالجها، ومن بين هذه المشكالت مشكلة تكدس األموال في               

ئة مما أدى إلى زيادة الفوارق بين الطبقات، ومشكلة عدم االستقرار االقتصادي، ومشكلة التضخم،              يد ف 
 ولقد أدت هذه المشكالت وغيرها إلى الحياة العسيرة للطبقـة           .ومشكلة الفوائد الربوية  , ومشكلة االكتناز 

 دور الزكاة في عـالج       ويتمثل .الفقيرة، وانخفاض مستوى الدخل وعدم توفير الحاجات األساسية للحياة        
مشكلة الفقر في أنه يساهم في تحويل الفقراء القادرين على العمل إلى منتجين، وأنها تزيد مـن القـوة                   
الشرائية للنقود بنقلها إلى الفقراء الذين ينفقونها على الضروريات والحاجيات بدالً من أنها كانت تنفـق                

ناً إلى التنمية االقتصادية الذاتية داخل البيوت الفقيرة        على الكماليات، كما سوف توجه أموال الزكاة أحيا       
. من خالل تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر وهذا بدوره يساهم في عالج مشكلة الفقر              

  )1995عناية، (
  

إن تحصيل الزكاة بالحق واستخدامها أيضا في مصارفها بالحق ومنـع اإلسـراف والتبـذير فـي                 
امها في مجاالت الترف تؤدي بالتالي إلى زيادة القوة اإلنتاجية للمجتمع وزيـادة             تحصيلها أو استخد  

الدخل القومي، وذلك عندما نعطى الفقير والمسكين ونساعد الذين أثقلتهم الديون وإقامـة المرافـق               
العامة والمصانع والمشاريع االقتصادية، إن ذلك سوف يؤدى إلى ارتفاع مستوى دخـول األفـراد               

بذلك ترتفع الكفاية اإلنتاجية لكل منهم، وعندما طبق ذلك في عهد عمر بن عبـد العزيـز                 جميعاً و 
  .ارتقى مستوى المعيشة لألفراد لدرجة أنهم لم يجدوا فقيراً أو مسكيناً إلعطائه الزكاة

  
فرض اهللا الزكاة وجعلها من دعائم دين اإلسالم تؤخذ من "أنه ) 1992(في حين يرى القرضاوي 

ترد على الفقراء، فيقضى بها الفقير حاجاته األساسية المادية مثل المأكل والمشرب األغنياء ل
والملبس والمسكن وحاجاته النفسية والحيوية مثل الزواج وحاجاته المعنوية الفكرية مثل العلم، وبهذا 
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يستطيع الفقير أن يشارك في الحياة االقتصادية فالذي يحصل على الزكاة اليوم سوف يصبح بعد 
كما تعمل زكاة المال على القضاء . "ذلك دافعاً لها وهذه هي سنة الحياة ولن نجد لسنة اهللا تبديال

 فهي تنمى موارد .على مشكلة تكدس األموال في يد فئة قليلة واتساع الهوة بين األغنياء والفقراء
   .الفقير والمسكين والمثقل بالديون

  
تحقيق التنمية وذلك نتيجة لثالثـة عوامـل أساسـية          اد و  دورا حيويا في إنعاش االقتص     تلعب الزكاة 

اإلنفاق وإن من أهم األهداف التـي   ومترابطة و هي محاربة االكتناز و تشجيع االستثمار و تشجيع
و بقائها كموارد ساكنة ال تقدم منفعـة حقيقيـة القتـصاد     اكتناز األموال منع تسعى إليها الزكاة هي

مـن   د معرفة أن اإلسالم ال يشجع على إبقاء قطعة أرض لمدة أكثر ويتضح هذا المبدأ عن.المجتمع
وهذا المبدأ يعد أكثر أهمية بالنسبة لألموال السائلة والتـي ال يجـب أن              . ثالث سنين دون إعمارها   

االقتصاد العالمي الحالي والذي يؤكـد   وهذا المفهوم يتوافق مع مبادئ   . تبقى مكتنزة وغير مستخدمة   
التنمية االقتصادية للدولة ألن هذه الموارد الراكدة ال          من أهم العوامل التي تعوق     أن اكتناز األموال  

ومن ثم، فإن ذلك يـؤدي إلـى        . تدخل في عجلة االقتصاد، وبالتالي تقلل من حجم الموارد المحلية         
مستوى تنموي أقل بكثير مما يمكن أن يتحقق لو أن كل الموارد موظفة ومـستخدمة فـي إنعـاش                   

ألن هذه األموال إذا لم تستثمر  أيضا إن الزكاة تعمل على تشجع استثمار األموال المكتنزة االقتصاد،
  ) هـ1410شبرا، . (وتنمى فسوف تتالشى مع مرور السنين

  
تستثمر األموال لكي تنمى و تدفع الزكاة من أرباح هذا االسـتثمار   وبالتالي فإنه من األساسيات أن

تستخدم فقـط لـسد احتياجـات    ال فإن أموال الزكاة يجب أن ،  وكذلك.المال وليس من أصل رأس
 إنما يجب أن تستخدم في خلق أدوات لالستثمار          والشراب والملبس،  االستهالكية مثل الطعام   الفقراء

سـد  لثابـت   لهؤالء الفقراء حتى يستطيعوا بدورهم أن يمتلكوا أدوات اإلنتاج التي تضمن لهم دخل
حيث  وا دافعين للزكاة بدل أن يبقوا عالة على المجتمع ومتلقين لها          احتياجاتهم بصفة مستمرة ويصبح   

في المجتمع كل حسب    وفاعل    الفقير إلى عضو ومنتج    أنه يجب االستفادة من هذه األموال في تحويل       
مهاراته وقدراته لكي يتمكن من التخلص من حالة الفقر واالعتماد على مساعدة اآلخرين بـصورة               

  .ديتضمن استقالله االقتصا
  

لهذا يجب استخدام أموال الزكاة في بناء المصانع والمؤسسات التجارية وخلق أنشطة مدرة للـدخل               
الزكاة تعد مـن    وتلك الوسيلة في استخدام أموال.لتحول الفقراء من متلقين للزكاة إلى دافعي الزكاة

تصادية و خـالي مـن   بشرية واق أكفأ الوسائل التي تحول المجتمع بأكمله إلى مجتمع منتج به تنمية
الطريقة سوف تساهم في إرساء العـدل فـي     ولذلك، فإن الزكاة إذا استخدمت بهذه.البطالة والفقر
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 كما أنها تعمل على تـشجيع اإلنفـاق         .لغنية والفقيرة  ا المجتمع و تقليل الفجوات القوية بين الطبقات      
ى تحقيق التنمية االقتصادية إذا لـم       فاالستثمار وحده ال يعمل عل     .وفقا للنظريات االقتصادية الجديدة   

فهنـاك عالقـة    .يكن هناك سوق يستوعب تسويق هذه المنتجات الصادرة من هـذه االسـتثمارات            
ترابطية ما بين االستثمار واإلنفاق حيث إن التقليل من اإلنفاق يؤثر على السوق في التقليـل مـن                  

األمـوال ال يريـدون المجازفـة    قدرته على استيعاب المنتجات مما يجعل الكثيرون من أصـحاب     
 وقد ذكر القرآن الكريم كلمة إنفاق خمسا وسـبعين مـرة وذلـك لتـشجيع                .بأموالهم في االستثمار  

 وذلك ليس فقط لتطهير الـنفس ومـساعدة         .المسلمين على صرف أموالهم على شكل زكاة وصدقة       
ال مما يؤدي إلـى زيـادة       الفقراء والمساكين ولكن أيضا ألن مبدأ اإلنفاق يساعد على تداول األمو          

 ويتضح ذلك أيضا من تشجيع اإلسالم على اإلنفاق ليس فقط .االقتصاد الطلب في األسواق و إنعاش
أن ال تكنـز    فإن األموال يجب.على الفقراء وإنما أيضا على أهل البيت مما يعد في حد ذاته صدقة

قق دورها الفعلي في إنعـاش  واحد لكي تح تستخدم في مصارف استثمارية واستهالكية في آن وأن
  )1996شحاتة،  (.االقتصاد وتنميته

  
وليس مجرد تنميـة المـوارد    أما في النظام اإلسالمي، فإن جوهر التنمية هو تنمية اإلنسان نفسه،

إلى تكوين اإلنسان السوي الذي يشكل  االقتصادية المتاحة إلشباع حاجاته، فهي تنمية أخالقية تهدف
المادي من منطلق الخالفة في األرض، التي سيحاسـب    والذي ينظر إلى التقدمنواة مجتمع المتقين،
 ولذلك فإن عمارة األرض ـ أي التنمية بالمـصطلح الحـــديث ـ     .وجل عليها أمام المولى عز

 وال يتعـارض الجانـب   .دنيويا محضا، بل هي عمل تعبدي فيه طاعة هللا عـز وجـل   ليست عمالً
ال   وعلى ذلك.رة األرض مع تحقيق الرفاهية المادية للمجتمع اإلسـالميفي التنمية، وعما التقليدي

توفير حد  تنصرف جـهود التنمية في اإلسالم إلى مجــرد تحسين مستوى دخل أفراد المجتمع أو
المعاصرة ـ وإنما تنشد أساسا   الكفاف أو إشباع حاجاتهم األساسية فقط ـ كما تهدف النظم اإلنمائية 

على النحو الذي يخرجهم من دائرة الفقر إلـى    المعيشية لكل فرد من أفراد المجتمع،تحقيق الكفاية
 التنمية االقتصادية في اإلسالم، تنمية شاملة متوازنة تجمع بـين تنميـة اإلنـسان،     فإن.حد الغنى

 المحيطة بـه  وإعداده إعدادا صحيحا ـ ليضطلع بمسؤولياته أمام اهللا عز وجل ـ وبين تنمية البيئة  
المسؤوليات على الشكل المطلوب خيـر   اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا، لتمكنه من القيام بهذه

  ) هـ1414قحف، (.قيام
  

وهناك الكثيـر   التي تعاني منها المجتمعات وأخطرها الركود االقتصادي إن من المشاكل االقتصادية  
لعالج لها، حيث قال البعض أن الـسبب        من الكتابات التي جاءت حول طبيعة هذه المشكلة وطرق ا         

الرئيسي لها هو نقص الطلب الفعال، وقال آخرون أن زيادة السلع والمخزون والبضائع أدت إلـى                
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هذه المشكلة، وإحجام المؤسسات المالية المانحة للتمويل المطلوب لألنشطة االقتـصادية، ويـضيف             
 فجميـع   .ده من األحداث العالمية الحالية    آخرون بأن السبب الرئيس للركود االقتصادي هو ما نشاه        

عكف الكثير من االقتصاديين في دراسة المـشكلة        هذه األسباب تؤدي إلى الركود االقتصادي، وقد        
وعلـى   والبحث عن الحلول للخروج منها، وقد تناولوا ما وضعه العالم االقتصادي الشهير كينـز،             

قتصادي، إال أنهم لم يتوصلوا إلى شيء، وقـد  الرغم من كثرة الحلول والمقترحات لعالج الركود اال 
اتجهت بعض الدراسات إلى البحث عن وسائل في االقتـصاد اإلسـالمي فـي معالجـة الركـود                  
االقتصادي، وتبين من هذه الدراسات أن إحدى الوسائل التي وضعها اإلسالم لعالج هذه األزمة هي               

هـو  :  فـالركود االقتـصادي    .د االقتصادي فريضة الزكاة وإمكانياتها نحو التأثير في عالج الركو       
                انخفاض في الطلب الكلي الفعلي يؤدي إلى بطء في تصريف السلع والبضائع في األسواق، ومن ثم
تخفيض تدريجي في عدد العمالة في الوحدات اإلنتاجية، وتكديس في المعروض والمخـزون مـن               

لتزاماتهم الماليـة وشـيوع اإلفـالس       السلع والبضائع وتفشي ظاهرة عدم انتظام التجار في سداد ا         
  )2006محمد، (والبطالة 

  
للزكاة دور فعال في التضييق على عناصر اإلنتاج المعطلة، ولها القدرة في محاربة البطالة وإعادة               
توزيع الدخل والثروة، فهي تؤخذ من األغنياء لترد على الفقراء وبهذا يتم إعـادة توزيـع الـدخل                  

 فكنز المال وتعطيله وتجميده أمر نهى عنه اإلسالم وأمـر باسـتثماره             .جتمعوالثروة بين أفراد الم   
والذين يكنـزون   (وتحريكه داخل المجتمع، وقد توعد اهللا سبحانه وتعالى الكانزين للمال بقوله تعالى             

 يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى        .الذهب والفضة وال ينفقونها في سبيل اهللا فبشرهم بعذاب أليم         
   .)35-34:( التوبة)جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم ألنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزونبها 

  
فرض اهللا سبحانه وتعالى الزكاة من أجل تحريك األموال بين أفراد المجتمع وإعادة توزيعها وشجع               

الزكاة، على استثمار األموال من أجل إخراج الزكاة من األرباح وليس من رأس المال حتى ال تأكله                 
ويتضح ذلك من دعوة الرسول صلى اهللا عليه وسلم إلى ضرورة استثمار األموال حتى ال تأكلهـا                 

 فـإذا كـان     )من ولي يتيماً له من ماله فيتجر منه وال يتركه حتى تأكله الـصدقة             (الزكاة، فقد قال    
ـ               ى أن ينمـي    الرسول صلى اهللا عليه وسلم يأمر األوصياء باستثمار أموال اليتامى، فمن بـاب أول

اإلنسان ماله ليدفع الزكاة من ربحه في سهولة ويسر، أما إذا لم يقم باستثماره وتركه عـاطالً كـان        
والزكاة تعمـل علـى     . للمجتمع حقه فيه وهو الزكاة التي تعتبر في هذه الحالة عقوبة على االكتناز            

 استثمار أمواله حتى    سرعة دوران رأس المال إذ إنها تشجع صاحب المال بطريق غير مباشر على            
يتحقق فائض يؤدي منه الزكاة، ومن ثم فقد استفاد صاحب المال مـن اسـتثماره بـالربح، وأفـاد                   
المجتمع بأداء حق الفقراء والمحتاجين بالزكاة، وهذا ما يؤدي إلى دوران رأس المـال وتحريكـه،                
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 وعـالج جميـع المـشاكل        مما يؤدي إلى رخاء في المجتمع      فالزكاة دافع لألموال نحو االستثمار،    
  )1997ابن قدامه، (. االقتصادية التي يعاني منها المجتمع

  
إن التنمية، تحتاج إلى موارد لتمويلها لتستطيع إنجاحها، بحيث أن القيام بعملية تنموية ناجحة يتطلب 

المالية وإن توفير الموارد المادية وخاصة  .توفير الموارد المادية والبشرية المناسبة، كماً وكيفاً
أخذت الكثير من اهتمام القائمين على التنمية، وذلك بسبب ندرتها في المجتمعات المقبلة على العملية 
التنموية، وألهميتها في بناء الهياكل األساسية لإلنتاج، فضالً عن الحاجة إليها في تحسين بعض 

الموارد وتمويل التنمية بشكل وإن للزكاة دور كبير في توفير هذه . السمات النوعية للموارد البشرية
مباشر وأخر غير مباشر، فتمويل الزكاة للتنمية بشكل مباشر من خالل العمل على تمويل النواحي 

األدوات اإلنتاجية وبناء الهياكل األساسية،  اإلنتاجية للعملية اإلنمائية، وذلك عن طريق توفير
اإلستراتيجية بحيث يكون لها شأنها في دفع والتطوير العلمي لإلنتاج، وتمويل الصناعات العسكرية و

العملية اإلنمائية بقوة في الطريق الصحيح، كما وتساهم من خالل مصارفها في توفير جو الثقة 
. واألمان الالزم لبدء العملية اإلنمائية والذي يعتبر من الشروط األساسية لنجاحها وإستمراريتها

  )1954رشيد، (
  

بالطريقة الغير مباشرة فهي من خالل محاربة الزكاة لالكتناز ومضاعفة أما تمويل الزكاة للتنمية 
عمل الزكاة وقد عالجت األسباب الموضوعية لالكتناز وعدم المشاركة في النظام االقتصادي وإن 
دور الزكاة في تمويل التنمية ال يتوقف على الدفعة اُألولى التي تمول مباشرة كافة أوجه العملية 

مثل الذين ينفقون {:  حيث قال تعالى.ما تزيد أضعاف عن مقدار التمويل األولياإلنمائية، وإن
أموالهم في سبيل اهللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة واهللا يضعف لمن يشاء 

 وتحقق صورة مادية في الحياة الدنيا، بحيث تمتد اآلثار .261: سورة البقرة}واهللا وسع عليم
على اإلنفاق األولي للزكاة، وتتضاعف لتنمي االقتصاد كله، حتى يعم الخير، ويعود النفع المترتبة 

: سورة البقرة} وما تنفقوا من خيرٍ يوف إليكم وأنتم ال تظلمون{: على المنفق نفسه، لقوله تعالى
ه الكريم،  وقد أثبت التاريخ أن تطبيق شريعة الزكاة، كما أنزلها اهللا تعالى، وبينتها سنة رسول.272

قوالً وفعالً، وتطبيقاً أميناً، عملت على كفاية المجتمع وفضلت أموال الزكاة بكاملها، ولم يقبل أحد 
بسبب أن كل فرد في .على األخذ منها؛ كما حدث في عهد الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب

 إال أن إهمال .جتمعالمجتمع وجد كفايته وهذا ما تسعى إليه التنمية وجود الكفاية لكل فرد في الم
الزكاة وعدم تطبيقها بالحق في الجمع والتوزيع حال دون تحقيق األهداف التي وضعت من أجلها 

وهناك عدة تجارب ناجحة لمؤسسات الزكاة في . )1975أبو عبيد، (الزكاة وهي بمعنى أخر التنمية 
  :البلدان اإلسالمية ونستعرض التجربة السودانية بالزكاة
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م في المنطقة العربية واإلسالمية تستحق الدراسة والنظر من أجل أن يستفاد من هذه              فهي نموذج مه  
التجربة في جميع المنطقة العربية واإلسالمية ولمعرفة كيف كانت الزكـاة فـي الـسودان قطـاع                 
اقتصادي تخرج منه مشاريع يستفيد منها الناس عملت السودان على تكوين لجنة مـستقلة وسـمتها                

والمهمة الموكلة لهذه اللجنة أو هيئة هو جمع الزكاة وتوزيعها في مـصارفها وبيـان          , ديوان الزكاة 
وان , أهمية الزكاة للفرد والمجتمع والتعريف بأحكام الزكاة تعزيز للتكافل االجتماعي بـين النـاس             

إيرادات الزكاة ال تستخدم في مصاريف الحكومة بالرغم من أن الحكومة هي التي تعمل على تعيين                
وترصد أو قانون للزكاة في السودان في عـام         , يئة ويترأس هذه الهيئة وزير التخطيط االجتماعي      ه

 بهدف إحياء الفريضة وقد تم إنشاء مؤسسة صندوق الزكاة علـى أن يـتم جمـع الزكـاة                   1980
 .وتوزيعها على سبيل التطوع والخيار وقد تم اختيار أعضاء إدارة الصندوق من مؤسسات حكومية             

 عملت الحكومة السودانية إلى ضم صندوق الزكاة إلـى إدارة الـضرائب التابعـة               1984 وفي عام 
وهنا أصبحت الزكاة للجميع بـصورة      , لوزارة المالية واالقتصاد وسمتها صندوق الضرائب والزكاة      

وفرضت ضريبة التكافل االجتماعي لغير المسلمين وهذه       , وألغيت كافة الضرائب المباشرة   , إلزامية
 كان إلزاميـا    1984فقانون الزكاة السوداني لعام     ,  هي بمقدار الزكاة أو تعادل نسبة الزكاة       الضريبة

 صدر قانون فصلت فيه الزكاة      1986وفي عام   , على كل مسلم وأعطي المسؤولية للدولة في جبايتها       
اة وعين أول أمين عام لديوان الزك     , عن الضرائب وأسست هيئة مستقلة للزكاة سميت بديوان الزكاة        

وقد أسس في جميع فـروع واليـات        ,  وكان يتبع لوزارة الرعاية االجتماعية     1988السوداني عام   
 صدر قانون للزكاة يقول أن جباية الزكاة في كـل مـال نـامي مكتمـل                 1990السودان وفي عام    

وقد أكد القانون أهمية مشاركة شعبية بإنشاء لجان شـعبية علـى مـستوى المحافظـات                , النصاب
المحلية للمساعدة في عملية جمع الزكاة وقد ألزم السودانيين الذين يعملون خارج السودان             والمجالس  

  .)1992 ،البشير (.بدفع الزكاة للديوان وهناك عقوبات بحق كل من يمتنع أو يتهرب عن دفع الزكاة
  

نيـة  فالزكاة في السودان واجبة على كل ما يطلق عليه مال ويبلغ النصاب وقد شملت الثـروة المعد                
والنقد وما يقوم مقامـه مـن األوراق        , والذهب والفضة , بجميع أنواعها وعروض التجارة وأموالها    

, الودائع والزر وع والثمار وكل مـا أنبتـت األرض         , األسهم والصكوك , المالية ذات القيمة النقدية   
أي جميـع   . اميةاألنعام والمرتبات وإيرادات ذوي األعمال الحرة والمهنية والمستغالت واألموال الن         

مـن تحـصيل    % 50حيث تساهم زكاة الزر وع والثمار في السودان بنـسبة           , ما يطلق عليه المال   
وتتم جباية الزر وع بعـدة أسـاليب منهـا          , الزكاة وال تشترط في الزر وع وزكاتها حوالن الحول        

, لزراعيـة بالوكالة عند طريق المؤسسات الزراعية واتحادات المزارعين وعبر أسواق المحاصيل ا          
عروض التجارة كل ما يعد للبيـع       % 10نسبة مساهمة زكاة األنعام     , وعند طريق تعبير المختصين   

والشراء ألجل الربح ويحدد من خالل اإلقرارات الموازنة المقدمة ويتم الفحص والتقدير بناء علـى               
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تأجير أو بيع   وهي كل مال ثابت يدر دخل بواسطة        , زكاة المستغالت . ما جاء من بيانات ومعلومات    
وهذه الزكاة تؤخذ كل حـول ويـتم        , مثل إيجار العقارات ووسائل النقل ومزارع األبقار والمصانع       

  )1990محمد، . (تقييم المستغالت ودفع الزكاة
  

زكاة المال المستفاد والمقصود كل ما يحصل عليه المسلم من ارث أو عمل أو أجر عمل كأصحاب                 
أصحاب الحرف أو الذي يأخذ هبة حيث أخذ القانون برأي العلماء           المهن مثل األطباء والمهندسين و    

الذين قالوا بزكاة المال المستفاد يوم قبضه إذا بلغ النصاب أيضا نص القانون على تـشكيل لجنـة                  
خاصة لجمع أموال الزكاة من السودانيين العاملين خارج الـسودان تخـصيص الحاجـة األصـلية                

من المرتب إذا بلغ النصاب وعنـد       % 30ن يزكي المبلغ المتبقي     من الراتب وأ  % 70للعاملين نسبة   
   .طريق إقرار المغترب

  
أموال الشركات المستثمرة تعتبر ملك واحد فتجب في المال مجتمعا إذا بلغ النصاب             : زكاة الشركات 

وإذا كانت الشركة صناعية محضة تعامـل معامـل         , وإذا اختلط فتسري عليه أحكام المال المختلط      
وإذا كانت تمارس عمالً تجاريا محضاً فتعامل معاملة عروض التجارة ومقدار الزكـاة             , غالتالمست

  : كما يأتيوقد عملت السودان على مصارف الزكاة . )1990محمد،  (.الواجب فيها هو ربع العشر
  

الْمَؤلفَـة قُلُـوبهم وفـي الرقَـابِ        ِإنما الصدقَاتُ ِللْفُقَراء والْمساكينِ والْعاملين علَيهـا و       {: قال تعالى 
            ـيمكح يملاُهللا عاِهللا و ة مننِ السبِيِل فَرِيضاببِيِل اِهللا وي سفو ينالْغَارِم؛ فالمـصارف الـشرعية     }و

وأخذا بمبدأ المفاضلة وتماشيا     .الثمانية حددت بنص القرآن والسنة، واجتهد العلماء في توزيع نسبها         
 المصلحة الشرعية المعتبرة وأن الفقر أصبح ظاهرة غالبة على أهل البالد، فقـد أخـذ                مع مقتضى 

% 6والمـساكين، و   للفقراء% 60: المشرع السوداني بتوزيع نسب الزكاة على المصارف كما يلي        
في سبيل  % 8، و )المؤلفة قلوبهم والرقاب  (المصارف الدعوية   % 2.5ابن السبيل، و  % 1الغارمين، و 

، أما مصرف العاملين عليهـا فيأخـذ نـسبة          )يقصد به المصروفات اإلدارية   ( التسيير   %7.5اهللا، و 
 حيث أن التعريفات التي عرفها      .، وهي تتضمن مرتبات واستحقاقات أخرى     %12-10تتراوح بين   

  : القانون السوداني لمصارف الزكاة هي كما يلي
  

اجة والعاجزين عن الكسب    يشمل هذا المصرف صنفين؛ أهل العوز والح      : الفقراء والمساكين  •
ويخصص له دعم مباشـر، والـصنف        كالمريض واألعمى واألرملة واليتيم والشيخ الهرم     

 .اآلخر يستطيع أن يعمل ويكسب بنفسه ولكنه ينقصه أدوات الصناعة والحـرث وغيرهـا             
  .إعاشة ووسائل إنتاج لهم من دعم الفقراء في مشاريع% 40ويخصص 
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يه دين في أمر مباح، وقد يكون غارما لمصلحة نفسه في نفقة            الغارم هو الذي عل   : الغارمون •
 أو غارم لمصلحة الغير في الغرامات وإصالح ذات البين، وقـد            .أو كسوة أو عالج وغيره    

  .لظهور مشكلة الديون الزراعية ومشاكل نزالء السجون% 6أعطي 
ا ترقيـة الخـدمات     توسيع مفهوم في سبيل اهللا ليشمل كافة أعمال الخير ومنه         : في سبيل اهللا   •

العالجية بالمستشفيات وحفر الترع والحفائر واآلبار واستقرار الـسكان الرحـل وتـوطين             
   )2007محمد،( .العائدين

مؤلفـة  (تشمل الصرف على طالب العلم وعلى الفقراء غير المسلمين          : المصارف الدعوية  •
دراسة ألطفالهم، كما يشمل     من خالل توفير الغذاء والدواء والكساء لهم وتهيئة بيئة ال          )قلوبهم

  )2004حمزة،  (.سهم المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل اهللا
  

  : تحصيل الزكاة كانت بالطرق التالية ن فيوإن األساليب التي اعتمدها السودا
  

يجب على كل شخص مكلف بالزكاة تقديم اإلقرار على ضوء نموذج أعده ديـوان               :اإلقرار •
الزكاة مدعوما باألوراق والمستندات التي تؤيد صحة ما ورد باإلقرار من معلومـات فـي               

  .نهاية كل سنة هجرية
  :دير وفقا لسبعة لمبادئ هييقوم الديوان بالفحص والتق :الفحص والتقدير •

  
o التقويم على سعر السوق.  
o السنوية، أي تحديد السنة القمرية أساسا لقياس زكاة عروض التجارة.  
o النماء الحقيقي أو التقديري أثناء الحول.  
o استقالل السنوات المالية.  
o القدرة التكلفية وهي النصاب.  
o تبعية المال بضم كل أموال الممول.  
o 1990حكومة السودان،  (.اةعدم الثني في الزك(  

  
اهتم الديوان بالعمل على التقليـل مـن        : المشاريع التنموية التي قامت بها لجان الزكاة في السودان        

الفقر عبر تقديم الخدمات االجتماعية للفئات الضعيفة في المجتمع، إلى جانـب دعـم العديـد مـن                  
رار اآلالف من األسر الفقيرة فـي       المشروعات التي أسمهت في العمل التنموي، وعملت على استق        

  : مختلف أنحاء السودان وهي
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الدعم العيني والنقـدي لمراكـز       يساهم الديوان في مجال التعليم بتقديم     : في المجال التعليمي   •
والكتب واألدوات المدرسية للطلبة     تحفيظ القرآن والمدارس النظامية بتوفير الزي المدرسي      

فوف الدراسية في المرحلة االبتدائية، وفي مجـال التعلـيم          الفقراء، كما يساهم في بناء الص     
  .العالي يقدم الديوان كفاالت للطالب الجامعيين في شكل مصروفات شهرية

يقدم الديوان دعما للمستشفيات والمراكز الـصحية الحكوميـة التـي           : في المجال الصحي   •
ستشفيات من األجهـزة    يرتادها الفقراء وذوو الدخول الضعيفة، وذلك بشراء لوازم هذه الم         

والمعدات، ومن أمثلة في هذا الصدد شـراء معـدات متطـورة للمستـشفيات المركزيـة                
ومركـز القلـب     مستشفى العالج باإلشعاع الـذري،    : الخرطوم مثل  المتخصصة بالعاصمة 

هذا إلى جانب توفير الدواء والتعامل مـع        . بمستشفى الخرطوم، ومستشفى المناطق الحارة    
مة التي تقوم بإعطاء المريض الدواء بناء على تصديقات من الـديوان، ثـم              الصيدليات العا 

وقام الديوان بإنشاء صيدليات شعبية توفر الدواء        .يسدد الديوان الحقا قيمة الدواء للصيدلية     
هذا إلى دعم صـندوق الـدواء لمرضـى الكلـى            رمزية،  بتكلفة والمساكين للفقراء مجانا

 كما دعم تأهيـل     .إنشاء مجمعات طبية لعالج الفقراء مجانا      ويعمل الديوان على     .والسكري
وفي مجال التأمين الصحي بعد ازديـاد مـشكلة العـالج            .المستشفيات العامة المتخصصة  

وارتفاع تكلفته، عمل الديوان على إدخال األسر الفقيرة تحت مظلة التأمين الصحي، وسعى             
   )2004مجذوب، %.(75إلى تغطية تكاليف عالجهم بنسبة 

قام ديوان الزكاة بمشروعات زراعية استهدفت استصالح األراضـي         : في المجال الزراعي   •
 الزراعية، وتوفير البذور المحسنة، وتوفير التجهيزات الزراعية الالزمة للمزارعين الفقراء         

   .والمساكين في العديد من واليات السودان
  

  :وقد أدى تطبيق الزكاة في السودان إلى تحقيق األهداف الحقيقية للزكاة كفريضة وهي
  

  .إحياء فريضة الزكاة أحد أركان الدين الخمسة، وتأكيد تولي الدولة شئون إدارتها •
كاة، وتطوير التشريعات الخاصة بجمع الزكاة وتوزيعها، واألخذ باالجتهـادات         تجديد فقه الز   •

  .التي تراعي مقتضيات الحياة المعاصرة
تقديم نموذج عملي لتطبيق الزكاة ودورها في محاربة الفقر وإعـادة توزيـع الثـروة فـي                  •

  .المجتمع لصالح الفقراء والمساكين
ليها من واقع الممارسة ومن خـالل المفهـوم         تحرير الزكاة من األطر السابقة المفروضة ع       •

   .الموروث الذي يربطها بالضريبة ويحصرها في اإلطار الكمي
 عملت الزكاة على التقليل من االعتماد على اإلغاثة في ظروف الحرب والكوارث الطبيعية •
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 . كما ساهمت في زيادة التنمية في مجاالت الزراعة والصناعات الصغيرة          .التي حلت بالبالد  
فإن الزكاة تعد وسيلة فعالة للقضاء على الفقر وتأهيل الفئات الفقيرة وزيادة مساهمتها فـي               

 ورغم البيانات التفـصيلية     .العملية اإلنتاجية التي تصب في صالح استقرار المجتمع ونموه        
الشحيحة المنشورة عن دور الزكاة فإنها تنطوي على مساهمة بالغة التأثير في القضاء على              

 مشكلة الفقر، وللوصول إلى النموذج المنشود من تطبيق نظام الزكاة ال بـد مـن                تداعيات
 ويجب أن يستوعب دورها دعـم رأس المـال البـشري وامـتالك              .تطوير مؤسسة الزكاة  

 من الجوانب التي تحتاج إلى مراجعة في التجربة السودانية          .األصول اإلنتاجية لفئات الفقراء   
الواجب العمل على تقليل هذه التكلفة حتى يمكن توجيه أمـوال           ارتفاع تكلفة إدارة الزكاة؛ ف    

أكثر إلى الفقراء والمساكين، هذا إلى جانب الرقابة الشرعية والمحاسبية واإلدارية الصارمة            
عبـد   (.على أعمال ديوان الزكاة مما يزيد من الثقة فيها ويجعل أنـشطته أكثـر شـفافية               

  ) 1990اهللا،
 
  ر الزكاة على مر العصو15.2

  
وكان الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم        . فرضت الزكاة في السنة الثانية للهجرة في المدينة المنورة        

يبعث الجباة لجمع الزكاة، ما ورد في الحديث الصحيح أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أرسل معاذ                 
ا تـدعوهم   إنك تقدم على أهل كتاب، فليكن أول م       : "إلى اليمن وحثه على جمع الزكاة بها حيث قال        

إليه عبادة اهللا سبحانه وتعالى، فإذا عرفوا اهللا تعالى فأخبرهم أن اهللا فرض عليهم زكاة تؤخـذ مـن               
أغنيائهم وترد إلى فقرائهم فإذا هم أطاعوا لذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم واتق دعوة المظلـوم                 

وسلم إلى زرعة بن يزن وقال      كما كتب رسول اهللا صلى اهللا عليه        . فإنه ليس بينها وبين اهللا حجاب     
معاذ بن جبل، وعبد اهللا بن رواحه ومالك بن عبادة ومالـك            : إذا أتاكم رسلي فإني آمركم بهم خيرا      

 "بن مرارة، فاجمعوا ما كان عندكم من الصدقة والجزية فأبلغوها رسلي فإن أميرهم معاذ بن جبـل                
 فـي بيـت مـال       )ى اهللا عليه وسـلم    الرسول صل (فكانت الزكاة تجمع من قبل جباة تعينهم الدولة         

 وكانت جميع هذه الجبايات     .المسلمين تتوزع على المصارف التي ذكرها اهللا سبحانه وتعالى بالحق         
من الزكاة والصدقات تسجل في بيت مال المسلمين ليوزع كل في معرفة، وكانـت النفقـات تزيـد           

 أو يستعجل الزكاة وذلـك عنـدما        أحيانا عن اإليرادات فكان النبي صلى اهللا عليه وسلم، يستعرض         
ولم يكن هناك غني فاحش في تلك األيام، فكانـت  . استعجل الصدقة من عمه العباس رضي اهللا عنه       

 فقد كان الرسول صلى اهللا      .موارد الزكاة قليلة، لذلك لم يكن هناك حاجة واضحة لخزن هذه األموال           
 عندي ذهبا،   )جبل أحد (ما أحب أن أحدا     : "عليه وسلم يصرفها في مصارفها حالما استلهما حيث قال        

  ) 2003قدي، (."فيأت علي ثالثة، وعندي شيء إال شيء أرصده في قضاء دين
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 فقد كانت الزكاة محـور الـردة        )أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه     (الزكاة في عهد الخلفاء الراشدين      
كانت خاصـة بالرسـول     وأحلها حيث امتنع بعض الناس عن إخراج الزكاة اعتقادا منهم أن الزكاة             

صلى اهللا عيه وسلم فكان هناك وقفة للخليفة أبو بكر الصديق وقد حاربهم وقاتل المرتدين عن دفـع                  
واهللا ألقاتلن من فرق بين الصالة والزكاة، فقد قال إال بحقها فإن الزكاة             : "الزكاة وقال قولته الشهيرة   

وقد " ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقاتلتهم عليه       حق المال واهللا لو منعوني عقاال كانوا يؤدونه إلى رسو         
نشط أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه في إرسال الجباة لجمع الزكاة وقد أرسل أنس بن مالك بكتاب                  

 ففي أيام أبو بكر الصديق رضي اهللا عنـه، كثـرت الزكـاة              .يحث فيه أهل البحرين على إخراجها     
 مكانا لوضع هذه األموال وهو بيت مال المسلمين من          والغنائم والموارد المالية فكان منه أن خصص      

 وكان  .غير إحصاء وال تدوين وأن الخليفة عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه هو أول من كتب ودون                
 وقد فرض الخليفة عمر بـن       .السبب في ذلك كثرة الزكاة واألموال الواردة إلى بيت مال المسلمين          

 وأول ديوان أنشأه عمر بن الخطاب رضي        .ى العطايا الخطاب للمسلمين الفروض والدواوين وأعط    
اهللا عنه وأرضاه ديوان الجند وأطلق عليه أيضا ديوان العطاء وذلك للتسجيل فيه مقـادير األمـوال                 

 وتسجيل أسـماء الجنـد لـصرف        .الواردة إلى بيت المال، مثل الزكاة والجزية والعشور وغيرها        
ي عهد الخلفاء الراشدين رضي اهللا عـنهم بـرز هنالـك        وبسبب الفتوحات اإلسالمية ف    .العطايا لهم 

أنواع جديدة من األموال لم تكن موجودة في غالبية أرض الجزيرة العربية، واستدعى إلى االجتهاد               
 وقد استمر جمع الزكاة وبعث الجباة لجمعها في عهد الخليفة عثمان بن عفان وعلي بن أبـي                  .فيها

ن بن عفان إخراج الزكاة في األموال الباطنة إلى أصـحابها           طالب رضي اهللا عنهما، وقد ترك عثما      
 وكان عثمان بن عفان رضي اهللا       .وذلك لرفع المشقة عنهم وتوفيرا لنفقات جمعها أي العاملين عليها         

عنه متابعا للرسول صلى اهللا عليه وسلم وخليفته أبو بكر وعمر بن الخطاب رضي اهللا عنهم، الذين                 
 وفـي   .وا الناس على دفعها من األموال الباطنـة       �ظاهرة والماشية ولم يكر   كانوا يجمعون األموال ال   

عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم وخلفائه الراشدين كانت الزكاة تجمع بالحق وتوزع في مصارفها               
بالحق فأدت الزكاة في ذلك الوقت دورها الحقيقي في عالج جميع المشاكل االجتماعية في المجتمع               

 تصرف للفقراء والمساكين إلطعامهم ومساعدة العاطلين عـن العمـل والتعلـيم              فكانت .اإلسالمي
 فأدت الزكاة دورها في المجتمع فـي الوقـت          .الخ... وتزويج غير القادرين على الزواج     .والصحة

   ) 1989 ،زإبن با (.الذي كانت تجمع به بالحق فتصرف في مصارفها بالحق أيضا
  

جعت أهمية الزكاة وإيراداتها مقابل اإليرادات األخرى وقد استمر         الزكاة في عهد الدولة األموية ترا     
الخلفاء األمويون بجمع الزكاة من األموال الظاهرة فقط، وأهملت الباطنة باإلضافة إلى بذخ الخلفاء              
األمويين وكثرة صرفهم من بيت المال مما أدى إلى تكوين شكوك بعض الناس حول صـحة دفـع                  

فقال له رجل إنهم    " ادفعوا الزكاة إلى األمراء   : "لسؤال في ذلك فقال ابن عمر     الزكاة إليهم، وقد كثر ا    
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ال يضعونها مواضعها فقال وإن وقد رجع بن عمر قوله ادفعوا زكاتكم إلى الـسلطان إذا كـان ال                   
يضعها في موضعها وقال ضعوها في مواضعها، فلما جاء عمر بن عبد العزيز رضـي اهللا عنـه                  

ك وفـرة   مما ذل , وإنفاقها في مصاريف وفق منهجها الشرعي الصحيح      . كاةوأرضاه اهتم بجمع الز   
 ويقول يحيى بن سعيد بعثني عمر بـن عبـد           .غناء الفقراء من الزكاة   األموال وحسن التوزيع في إ    

العزيز رضي اهللا عنه على صدقات إفريقيا فأقتضيها وطلبت فقراء بعضها فلم نجد فقيرا ولم نجـد                 
 وقد حرص رضي اهللا عنـه علـى تـأمين           .نى عمر بن عبد العزيز الناس     فقد أغ , من يأخذها مني  

األمور المعيشية األساسية وتوفيرها في بيت مال المسلين سواء للعجـزة أو الفقـراء أو المـساكين        
البد للرجال من المسلمين من مسكن يأويه وخادم يكفيه مهنة وفرس يجاهد عليه وأثاث فـي                : (فقال
تي عم العدل والرخاء في إرجاء الدولة اإلسالمية حتى أن الرجل كان ليخرج             فكانت الفترة ال  . )بيته

   )2007، الصالبي(. الزكاة من أمواله فيبحث عن الفقراء فال يجد من هو بحاجة إليها
  

الزكاة في العصر العباسي فقد ضعف االهتمام بالزكاة وحجمها وذلك بسبب تنامي إيرادات ضريبة              
 وكانت فـي تلـك      .فرض على المسلمين واعتماد الدولة شبه الكامل عليها       الخراج واألعشار التي ت   

الفترة تتبع الزكاة إلى ديوان الخراج ويقوم العاملون على الخراج بجمع الزكاة من األموال الطاهرة               
وقـد  . كالزر وع والثمار والسائمة أما األموال الباطنة النقدية فكانت تترك ألصـحابها إلخراجهـا             

زكاة وتوزيعها في عهد الدولة العباسية بعض اإلهمال مما أدى بالعلماء إلى تـأليف              واجهت جمع ال  
الكتب بالكتابة بالزكاة والصدقات بإخراجها بما يصيب المجتمع من عدم إخراجها بالحق وتوزيعهـا              

  )1989،عبد القديم (.في مصاريفها بالحق
  

 ظل تنازع ملـوك الطوائـف وظلمهـم         الزكاة زمن الدولة األموية وفي عهد الدولة األندلسية ففي        
, لم تكن الزكاة في ذلك الوقت كافية لسد احتياجـات الفقـراء      . وجبايتهم المسرفة والكثيرة للضرائب   

لسد مصارفهم وبـذخهم، فلـم   , فقام هؤالء الملوك الظالمين بفرض المكوس والجزية على المسلمين  
  ).1998،السباعي(. يكن هناك تقوى هللا في جمع الزكاة وصرفها في مصارفها

  
فلم يكن هناك اهتمام بالزكاة وجمعها فلم تكن إلزامية ال          : وكذلك األمر كان في زمن الدولة الفاطمية      

في المال الطاهر وال الباطن وكان هم الخليفة اإلمام جمع المال حيث كان يرسل الـدعاة والجبـاه                  
  )1978نعمان ال(ويطلب من الوالة جمع الواجبات أو خمس المال ودفعها إليه 

  
أما بالنسبة للدولة العثمانية فقد كان االهتمام بالزكاة ضعيف جداً وكان االهتمام بموارد الخراج وذلك               
ألهميتها البالغة في ذلك الوقت وكانت الزكاة تؤدي عند المسلمين بتركها ألصحابها فلم يكن هنـاك                
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ولم تكن الزكاة من اهتمامـات      , مؤسسات ترعى الزكاة وتقوم على جبايتها وتوزيعها في مصارفها        
   )1981فريد (.  الدولة العثمانية بموارد الخراجوكان من اهتمام, الدولة

  
   نشأة وتطور لجان الزكاة في الضفة الغربية 16.2

  

ال شك بأن العمل األهلي في فلسطين نشا مبكرا إلى حد كبير إذ يمكن العودة فـي البـدايات إلـى                     
 العديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تقدم الخدمات والعمل           حيث شهد تشكيل   ،العشرينيات

 هذا الوعي المؤسساتي رافقه وعي سياسي اقتصادي سيء ميز الحالة الفلسطينية، مع بداية              .الخيري
المخططات االستعمارية الصهيونية، وما تبعها من أضرار الحقة على الفلسطينيين مـن مـصادرة              

ع تشكلت أنساق مجتمعية وجدت نفسها أمام متطلبات عمل جديد، هـي            وعلى هذا الوض  . األراضي
المقاومة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، فكان هناك العمل الوطني إلـى جانـب الخـدمات                

   )1990نخلة، . (األخرى، االقتصادية واالجتماعية والتربوية
  

بيـة واإلسـالمية، حيـث قامـت        إن نشوء لجان أموال الزكاة في فلسطين حديثة كباقي الدول العر          
جمعيات خيرية في فلسطين في نهاية الحكم العثماني، وبعد صدور قانون الجمعيات العثمانية عـام               

وقد استمر عمـل هـذه الجمعيـات        . ، وهذا سبب تسمية هذه الجمعيات بالجمعيات العثمانية       1907
وبعد قيام دولة إسرائيل فـي      . 1917 فترة االحتالل البريطاني لفلسطين منذ عام        )العثمانية(الخيرية  

 خضعت األراضي الفلسطينية لثالث سلطات خضعت الضفة الغربية لإلدارة األردنيـة،            1948عام  
  )http://www.palwakf.org(وقطاع غزة خضع لإلدارة المصرية 

 
 وبعد حرب عام    . بقيت خاضعة لحكم االحتالل اإلسرائيلي     1948األراضي الفلسطينية المحتلة عام     

 خضعت كل األراضي الفلسطينية لحكم االحـتالل اإلسـرائيلي حيـث رفـضت إسـرائيل                1967
وقامت فقـط    ،1967االعتراف بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على األراضي الفلسطينية المحتلة عام           

بتطبيق الشق اإلنساني من االتفاقية، مما أدى إلى استمرار بقاء عمل الجمعيات العثمانية في الضفة               
بية وقطاع غزة، وذلك بموافقة سلطات االحتالل اإلسرائيلي على عمل هذه الجمعيات، وذلـك              الغر

بسبب ثقل األعباء االقتصادية واالجتماعية المترتبة على حاجات الالجئين الفلسطينيين في الـضفة             
رغبـة سـلطات      وكذلك .الغربية وقطاع غزة، وعدم قدرة سلطات االحتالل العسكري على تحملها         

 باإلضافة إلى   .الل العسكري اإلسرائيلي في تركيز جل جهدها في الجوانب األمنية والعسكرية          االحت
رغبة االحتالل بإظهار أنها دولة ديمقراطية متحضرة أمام اإلعالم العالمي بالـسماح للمؤسـسات              
اإلنسانية العمل بالضفة الغربية وقطاع غزة، وقد عملت الجمعيات علـى الخـدمات االجتماعيـة،               
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الخدمات الثقافية والترفيهية، الخدمات التربوية والتعليمية، الخدمات الرياضـية،          خدمات الصحية، ال
 المنظمات، وقـد    هذهالخدمات القانونية، ومن هذه الجمعيات لجان الزكاة، حيث كانت اللجان إحدى            

ـ             بـر  رائيلي تعت كانت اللجان القائمة على الزكاة منذ بداية االنتداب البريطاني وزمن االحتالل اإلس
قامت وزارة األوقاف األردنية بتأسيس      حتى بداية السبعينات حيث   منظمات وجمعيات خيرية وأهلية     

 واستمرت كذلك حتى استالم     ، اللجان رسميا على أنها لجان زكاة بموجب قانون الزكاة األردني          هذه
 رئاسي بضم لجان    مرسوم بإصدار  حيث قام رئيس السلطة    2004 عام   ،السلطة الوطنية الفلسطينية  

 وبموجب هذا القرار أصـبحت      ،أموال الزكاة إلى وزارة األوقاف الفلسطينية والعمل تحت إشرافها        
لة و وهي المسؤ  ،تحت إشرافها  تابعة لوزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وتعمل        اللجان هذه

فهي مؤسـسات   . اللجان ههذلة عن تعين أعضاء     و وهي المسؤ  ،عن جميع أعمالها وتعمل بتوجيهاتها    
حكومية تتبع للحكومة وتقوم على جبايتها الحكومة أو الدولة منذ أن فرضت الزكاة في السنة الثانية                

 وفي  .هذه بيت مال المسلمين والذي هو بمثابة وزارة المالية في أيامنا            إلى والتي كانت تتبع     ،للهجرة
 فهـي   ، وزارة الماليـة واالقتـصاد الـوطني       ىإلالمملكة العربية السعودية تتبع لجان أموال الزكاة        

  )1999لجنة زكاة جنين، نشرة خاصة، ( .مؤسسات حكومية
  

إن نشوء لجان أموال الزكاة في فلسطين حديثة كباقي الدول العربيـة واإلسـالمية، حيـث قامـت                  
م جمعيات خيرية في فلسطين في نهاية الحكم العثماني، وبعد صدور قانون الجمعيات العثمانية عـا              

 وقد استمر عمـل هـذه الجمعيـات         .، وهذا سبب تسمية هذه الجمعيات بالجمعيات العثمانية       1907
 وبعد قيام دولة إسرائيل فـي       .1917 فترة االحتالل البريطاني لفلسطين منذ عام        )العثمانية(الخيرية  

تحت الـسيطرة     حيث كانت الضفة الغربية ما زالت      1967 وقد استمر كذلك حتى عام       1948عام  
 ، وكانت اللجان مازالت تعمل كالجان طوعية في المساجد مثل المسجد الحنبلي في نـابلس              ،األردنية

 اللجان مكلفة بجمع وتوزيع الزكـاة بحيـث كـان           هذهومسجد الشيخ علي بقاعة في الخليل وكانت        
  وكـان  ،المساجد وأفضل الرجال المتعلمين وأكثرهم ثقافة من مختلف المجتمعات         أعضائها من أئمة  

 أالماكن إضافة إلى أالماكن المجاورة كالتزام       هذه اللجان من أثرياء المسلمين القيمين في        هذهتمويل  
  . األموال توزع وتنفق على الفقراء والمعوزينهذهمنهم بفريضة الزكاة وكانت 

  
 وبعد احتالل إسرائيل للضفة الغربية كان هناك مجال أكبـر للمنظمـات المحليـة               1967وفي عام   
   )2007 ،العثامين( .مية من العمل في هذا المجال حيث تأسس الكثير منها في تلك الفترةاإلسال

  

 اللجان رسميا على أنها لجـان زكـاة         هذهقامت وزارة األوقاف األردنية بتأسيس       1977وفي عام   
 وهنا بدأت لجان الزكاة بالعمل رسيا تحت إشراف وزارة األوقـاف            ،بموجب قانون الزكاة األردني   
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 حيـث قـام رئـيس       2004 عام   ،دنية واستمرت كذلك حتى استالم السلطة الوطنية الفلسطينية       األر
مرسوم رئاسي بضم لجان أموال الزكاة إلى وزارة األوقاف الفلـسطينية والعمـل              بإصدار السلطة

 حيـث ارتـأت الـسلطة الوطنيـة     ، اللجان تعمل وفق القانون األردنـي هذه وبقيت   ،تحت إشرافها 
 وبعد ذلك يتم إصدار     ،بيق القانون األردني على الزكاة إلى أن تقيم دولتها الفلسطينية         االستمرار بتط 

   )1997هالل والمالكي،  (.قانون فلسطيني للزكاة
  

وقد تأسست لجان الزكاة في الضفة الغربية في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات، فتأسست لجنـة               
 م  1985 – ـه1405 م، وفي عام     1977 – ـه1398زكاة جنين على يد الشيخ توفيق جرار عام         

وأخذت الترخيص من وزارة األوقاف والـشؤون والمقدسـات         . أخذت اللجنة تعمل بالشكل الرسمي    
اإلسالمية في عمان وأما اآلن فإن اللجنة تعمل بترخيص من وزارة األوقاف والشؤون الدينية فـي                

في مطلع السبعينات تأسـست لجنـة        ع غزة، السلطة الوطنية بعد تسلم السلطة الضفة الغربية وقطا       
وفـي قلقيليـة     ،1977عبد الرحيم الحنبلي والشيخ حامد البيتاوي، في عـام          .زكاة نابلس على يد د    

 وقد بـدأت مزاولـة      1989، وفي طوباس تأسست لجنة الزكاة عام        1981تأسست لجنة الزكاة عام     
 .ص الرسمي من وزارة األوقـاف      أخذت اللجنة الترخي   1997 وفي عام    1995عملها الرسمي عام    

  )مقابلة مع السيد أحمد سالطنة، لجنة زكاة جنين ( .1982وفي طولكرم تأسست لجنة الزكاة عام 
  

 1997 وفـي عـام      . لجان في قطاع غـزة     3 و ، لجنة 47 كان في الضفة الغربية      1996وفي عام   
ارة األوقاف األردنية وقد    سجلت السلطة الوطنية الفلسطينية لجان الزكاة التي كانت تحت إشراف وز          

 -50 اللجان التي لم تكن موجودة في الضفة الغربية حتى أصبح عـددها              هذهتم تسجيل المزيد من     
  :كما يأتيكاة مسجلة في الضفة الغربية وهي  لجنة ز92 كان هناك،2007وفي  .2006 في 60
  

   . مدينة جنين،1محافظة جنين  •
 ، برقـة  ، عـصيرة القبليـة    ،عصيرة الـشمالية   ، عقربة ،، مدينة نابلس  19محافظة نابلس    •

 ، روجيب ، بيت إبا  ، البشائر ، حوارة ، السنابل ، تل ، مخيم بالطة  ، مادما ، بيتا ، سالم ،سبسطية
   . بورين، قبالن،جماعيين

عـين  ( األغوار الشمالية    ، عقابا ، مخيم الفارعة  ، طمون ، مدينة طوباس  ،5 محافظة طوباس  •
   ) بردلة ،البيضاء

، مدينة قلقيلية، كفر قدوم، عزون، جينصافوط، جيوس، حجة، حبلة، باقة           11محافظة قلقيلية    •
  . الحطب، كفر ثلث، اماتين، كفر القف

   . باقة الشرقية، عتيل، عنبتا، مدينة طولكرم،4محافظة طولكرم  •
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 ، بـديا  ، كفر الديك  ، زيتا جماعين  ، دير إستيا  ، فرخة ، المحلية ،سلفيت المركزية  ،12سلفيت   •
   . مردة، قراوة بني حسان، كفل حارس، بروقين،سرطا

  . مدينة أريحا،1محافظة أريحا  •
   )لجنة زكاة رام اهللا والبيرة واللواء ( مدينة رام اهللا ،1محافظة رام اهللا والبيرة  •
، أبو ديس، الرام، بير نبـاال، سـميرا مـيس،           9 )شرقي الجدار الفاصل    (محافظة القدس    •

   .سواحرة الغربية، عناتاالعيزرية، حزما، السواحرة الشرقية، ال
 مخيم  ، مراح رباح  ، الخضر ، بيت ساحور  ،، بيت فجار   مدينة بيت لحم   ،9 محافظة بيت لحم   •

   . الدوحة، تقوع، الشواورة،الدهيشة
 ، الجبعة ، بيت كاحل، بيت اوال،    ، الشيوخ ، حلحول، سعير  ، مدينة الخليل  13 محافظة الخليل  •

  . ارس، تفوح، صوريف، خمخيم العروب، بيت أمر، بني نعيم
عمانوئيل  (. إذنا ، الرماضين ، مخيم الفوار  ،، السموع، الظاهرية  ، دورا، يطا  7 محافظة دورا  •

   )2009 ،شاوبلين
  

 وبعد تعيين الدكتور سالم فياض وزير المالية في حكومة الـسلطة الوطنيـة،              2007وفي حزيران   
لمفتي السابق لمحافظـة رام     ورئيس الوزراء في حكومة الطواريء، وتم تعيين الشيخ جما بواطنة ا          

 ه، فقام بحل جميع هذ     على لجان الزكاة   اهللا وزيرا لألوقاف والشؤون الدينية فقد قام بإدخال تعديالت        
 لجنة مركزية وتـم تعيـين       11 وتم دمجها واعتماد     ، لجنة 92اللجان التي تم تسجيلها مؤخرا وهي       

 هذا المجال حيث واجهـت اللجـان        أعضاء جديدة لها حيث كان هؤالء األعضاء قليلي الخبرة في         
 األمر الذي أدى إلى إعادة النظر وقد تم العمل على هيكلتها من جديـد عـام                 ،صعوبات في العمل  

  ) 2008 ،وزارة األوقاف الفلسطينية( 2008
  

  الدراسات السابقة 17.2

  
علقة بـدور   ضمن هذه الدراسة تم اإلطالع على مراجعة العديد من الدراسات العربية واألجنبية المت            

  :لجان الزكاة في تحقيق التنمية، فيما يأتي ملخص ألهمها
  

  : الدراسات العربية.1.17.2

  
حيـث هـدفت    " مصرف في سبيل اهللا، من مصارف الزكاة        : " بعنوان: )2000(دراسة الجعبري،   

الدراسة التعرف واالطالع على أوجه الصرف للزكاة وخاصة مصرف في سبيل اهللا مـن خـالل                
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هية البرامج والمشاريع التي تعمل عليها اللجان، والمؤسسات التابعة لها، وقـد أظهـرت              معرفة ما 
نتائج الدراسة أن لجان الزكاة في فلسطين تتوسع في تطبيق هذا المصرف على المـصالح العامـة                 

حيث كان في ذلك الوقت الكثير من الموارد المالية التي تصب في صـناديق الزكـاة                .ووجوه الخير 
 وقد تحدث فيهـا عـن الزكـاة فـي الـشريعة      .عم الخارجي للجان يصل دون أية مشكلة   وكان الد 

اإلسالمية، معناها لغة وشرعا، وتعريفها عند المذاهب األربعة، وجوب الزكاة ومنزلتها في اإلسالم،             
فكانت الدراسة دراسة   .العقوبة الشرعية الدنيوية لمانع الزكاة، عناية القرآن الكريم بمصارف الزكاة         

  .نظرية ألوجه صرف الزكاة
  

وهو بحث مقدم لنيل    " أثر الملك في وجوب الزكَاة و النّوازل فيه       : " ، بعنوان )2006(دراسة المسلم،   
و قد كان تركيز الباحث في خطتـه علـى دراسـة            ،  درجة الدكتوراه، في قسم الفقه بكلية الشريعة      

في وجوب الزكَاة، والتي قد ركز الباحث في        اشتراط الملك في الزكَاة، و ما يتعلق بأثر نقص الملك           
بجثة على جانب من جوانب الزكَاة، وهو ما يتعلق بأثر شرط الملك في وجوب الزكَـاة، و شـملت                   
دراسته جمع وتحرير المسائل الموجودة في كتب الفقهاء من جهة، ونوازل هذا الموضوع من جهة               

لم يتطـرق بهـا     .نت أيضا الدراسة دراسة نظرية     وكا .أخرى، و من خالل عرض النّوازل المتقدمة      
 .إلى الدور اإلداري للجان الزكاة في التنمية

 
تحدثت الباحثة في بحثها تعريف لغة الزكـاة        " الزكاة وأثرها التربوي  " بعنوان  )1996(دراسة محمد، 

ثـم  لغة واصطالحا والدليل وعلى مشروعيتها وأهدافها الثالث اإليماء االجتمـاعي واالقتـصادي و   
 وقد تحدثت عن التكافل االجتماعي عن ماهيته وأهميتـه          .تكلمت عن أقسامها ومصارفها المستحقة    

وسائل تحقيق هذا التكافل في المجتمع اإلسالمي وتحدثت عن دور الزكاة كفريضة في تحقيق هـذا                
التكافل ومحاربة الفقر وحل مشكالت المجتمع وفصلت الكالم في تمويـل نـشرة الـدعوة علـى                 

وقد تحدثت الباحثة أيضا عن موضوع البحث وهو اثر الزكاة في           , ناف الباقية المستحقة للزكاة   األص
   .تربية الفرد والمجتمع من الناجية التربوية االجتماعية

  
تحدث فيها عن اآلثار     "الزكاة وإثرها على مشكلة الفقر في األردن      "  بعنوان   )1988(دراسة القاضي، 

 االقتصادية، مشكلة الفقر في األردن، تقدير الزكاة في االقتصاد األردني،         االجتماعية للزكاة واآلثار    
   .الخالصة واالستنتاجات والتوصيات

  
تحدث فيها الباحث عـن  " الواجبة حقاً هللا تعالى استثمار األموال"بعنوان : ) 2007( الفوزان دراسة

سة ما قد يعرض لهذا االسـتثمار       بيان الحكم الشرعي الستثمار األموال الواجبة حقا هللا تعالى، ودرا         
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من أحكام كضمان المال المستثمر والحقوق المتعلقة به، عرض بعض التجـارب المعاصـرة فـي                
استثمار بعض األموال كالزكاة ومحاولة دراسة هذه التجارب وتقويمها بناء على ما يتم التوصل إليه               

  .في التأصيل الشرعي لهذه الفكرة
  

وتحدث الباحـث فيهـا      "التجربة السودانية وتجربة الزكاة في السودان      "بعنوان)1992(دراسة بشير، 
الثروة المعدنية بجميع أنواعهـا، وأمـوال        أوعية الزكاة، وقد شملت   ،  عن التطور التشريعي للزكاة   

التجارة وعروضها، والذهب والفضة، والنقد وما يقوم مقامه من األوراق المالية ذات القيمة النقديـة               
كوك والودائع، والزروع والثمار وكل مـا أنبتـت األرض، واألنعـام، والمرتبـات              واألسهم والص 

وإيرادات ذوي األعمال الحرة والمهنية، والمستغالت واألموال النامية، وتشمل األموال التي ال تقع             
في إطار عروض التجارة والنقد والزر وع والنعم، وذلك كأجرة العقارات وإيرادات وسائل النقـل               

وتحدث أيضا عن مصارف الزكاة، و أساليب جمع الزكاة، وذلك ضـمن طريـق              . لمزارعوإنتاج ا 
يجب على كل شخص مكلف بالزكاة تقديم اإلقرار على ضوء نموذج أعـده ديـوان                اإلقرار بحيث 

الزكاة مدعوما باألوراق والمستندات التي تؤيد صحة ما ورد باإلقرار من معلومات في نهاية كـل                
يقوم الديوان بالفحص والتقدير وفقا للتقويم على سـعر         ،  الفحص والتقدير  قوعن طري ،  سنة هجرية 

السوق، التقويم على سعر السوق، السنوية، أي تحديد السنة القمرية أساسا لقياس زكـاة عـروض                
التجارة، النماء الحقيقي أو التقديري أثناء الحول، إستقالل السنوات المالية، القدرة التكليفيـة وهـي               

   .بعية المال يضم كل أموال الممول، عدم الثني في الزكاة، استقالل السنوات الماليةالنصاب، ت
  

تحدثت فيها الدراسة   " دور الزكاة في عالج التبعية االقتصادية     " بعنوان  : )1995(دراسة المرزوقي   
راسة  التحليل االقتصادي للزكاة، وقد خرجت الد      عن الوسائل العامة في عالج التبعية االقتصادية، و       

ونخلص إلى أن الوسائل العامة لعالج التبعية االقتصادية تكمن فـي المـشروعات              .:بالنتائج التالية 
إذ أن المـشروعات المـشتركة تـشتد        , المشتركة والسوق العربية المشتركة وإحياء مؤسسة الزكاة      

الذي يخدم العمليـة  الحاجة إليها لقدرتها على تنويع القاعدة االقتصادية في الدول العربية على النحو          
التنموية والمبادالت التجارية ويعزز من إمكانات التخصص وقسمة العمل العربية وزيادة التـدفقات             

 بينما تبرز أهمية الـسوق      .المالية بين الدول العربية بشكل يسهم في توطينها داخل المنطقة العربية          
لما تحققه من منافع اقتـصادية عديـدة        العربية المشتركة في إخراج الدول العربية من التبعية نظراً          

كاتساع حجم السوق وقسمة العمل وتحسين شروط التبادل التجاري للدول األعضاء وتوسيع سـوق              
 كما أن هناك مبررات أخـرى       .االستثمار والتمويل وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية        

لسوق العربية المشتركة منهـا التكـتالت       إضافة إلى التبعية االقتصادية تقتضي التعجيل بخطوات ا       
 كما تناول الفصل المقومـات      .االقتصادية الدولية وانهيار النظم الشيوعية وخطر الكيان الصهيوني       
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االقتصادية للسوق العربية المشتركة ممثلة في طبيعة توزيع الموارد الطبيعية والمالية والبشرية بين             
عربية المشتركة كمبدأ األمة الواحدة وإن تعـددت الـدول     الدول العربية واألساس الشرعي للسوق ال     

واألقاليم ومبدأ التعاون وحرية التجارة بين األقاليم اإلسالمية وهي كلها مبادئ تحض علـى إقامـة                
 كما تبرز أهمية دور الزكاة في عالج التبعية االقتصادية كونهـا تعتبـر              .السوق العربية المشتركة  
اب على مدار السنة بشكل تقل معه الحاجة إلى االقتراض الخارجي ويسهم            مورداً مالياً منتظم االنسي   

في تمويل التنمية االقتصادية وذلك من خالل دورها في تحرير المعطلة وتوجيههـا نحـو قنـوات                 
  .االستثمار والتنمية وفي تمويل السلع اإلنتاجية وزيادة اإلنتاج واتساع السوق

  
وتحدث الباحث في   " مية الزكاة كسبيل إلى التكافل االجتماعي       أه" بعنوان  : ) 2004(دراسة الطيار   

دراسته عن حالة التدهور التي أصابت االقتصاد المصري في السنوات األخيرة، بامتناع األغنيـاء              
إنه إذا وصلت أموال الزكاة إلى مستحقيها مـن الفقـراء           :  وأكدت الدراسة  .عن دفع الزكاة للفقراء   

الكتفاء الذاتي للمواطنين، واسـتغلت الطاقـات البـشرية فـي العمـل             والمساكين وغيرهم لتحقق ا   
 .بمشروعات تساعد على النمو االقتصادي وتوفرت فرص العمل للـشباب الخـريجين العـاطلين             

أن زيادة أعداد الفقراء تؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية، وعلى العكـس             وأوضحت الدراسة أيضا  
ستحقيها فإنهم سيقبلون على شراء السلع، كما ستؤدي إلى الحد من           من ذلك إذا قدم األغنياء الزكاة لم      

  .البطالة من خالل إقامة مشروعات الشباب من أموال هذه الزكاة
  

والذي تحدث بها   "أهمية الزكاة في التنمية االجتماعية واالقتصادية       "  بعنوان :)1996( دراسة شحاتة 
دور الزكـاة فـي عـالج       األخالق الفاضلة،   الرذائل االقتصادية وغرس    دور الزكاة في عالج     عن  

 االكتناز وتنـشيط االقتـصاد، دور       محاربةمشكلة الفقر وتحقيق التنمية االقتصادية، دور الزكاة في         
الزكاة في تحسين أحوال الفقراء والمساكين، دور الزكاة في تحقيق التوازن واالستقرار االقتصادي،             

ة في عالج مشكلة البطالة وتنمية العنصر البشري، دور         دور الزكاة في الحد من التضخم، دور الزكا       
الزكاة في عالج مشكلة اتساع الهوة بين األغنياء والفقراء، دور الزكاة في عالج مشكلة الكـوارث                

، وكانت   الزواج  الراغبين في  وإعانةوالتعثر المالي واإلفالس، دور الزكاة في عالج مشكلة العنوسة          
كريم والكتب الفقهية حيث أظهرت الدراسة أن للزكاة دور كبيـر فـي             الدراسة نظرية من القرآن ال    

تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية للمجتمع المسلم إذا ما جمعت بالحق وصرفت في مـصارفها              
وأستشهد على ذلك في زمن الـسلف       . التي ذكرها اهللا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بالحق أيضا         

  .ية زمن عمر بن عبد العزيزالصالح الخالفة اإلسالم
  

  اإلطار المؤسسي للزكاة أبعاده " بعنوان   دراسة) 1990المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، (دراسة
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وتحدثت الدراسة عن مقارنة لنظم الزكاة ونماذج إللزامية دفعها للدولة، مقارنـة لـنظم              "ومضامينه  
الضوابط الـشرعية واإلداريـة     : نة لنظم الزكاة  الجوانب العامة واإلدارية والتنظيمية، مقار    : الزكاة

، اإلطار المؤسسي لجمع الزكاة     )السودان، السعودية (األموال الزكوية   : والمالية، مقارنة لنظم الزكاة   
دراسة ألنشطة الهيئات الزكوية التي تقوم على مبـدأ         , في البلدان والمجتمعات اإلسالمية   وتوزيعها  

 عرض لتجارب واقعية في جمـع وتوزيـع         . بيت الزكاة في الكويت    حالة: اإللزامي القانوني للزكاة  
 الرقابة الشرعية والمالية واإلدارية لنظـام الزكـاة         .الزكاة في بعض البلدان والمجتمعات اإلسالمية     

 إدارة الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة في اليمن، تحليل لجهاز الزكاة في المجتمـع             .المعاصر بالسودان 
دراسة حالة تحصيل الزكاة في الباكستان، دراسة حالة ماليزيا، إدارة الزكاة في            .اإلسالمي في الهند  

  .ماليزيا
  

وقد تحدث البحث عن تـأثير      " مقترح لتنظيم وإدارة أموال الزكاة      "  بعنوان )2006الرفاتي،(دراسة  
 إعطـاء   التنظيم اإلداري ألموال الزكاة في تحقيقها ألهدافها، وهل الكفاءة في تطبيق ذلك تساهم في             

نموذج حي وصالحية نظام اإلسالم لكل زمان ومكان ومدى مساهمة التنظيم اإلداري فـي إبـراز                
السياسة المالية لإلسالم باعتبار أن الزكاة من أهم أدوات السياسة المالية، نشأة ديوانية المال، نظـام                

  .اةالرقابة على الديوان في بيت المال، نموذج مقترح لتنظيم وإدارة أموال الزك
  

وهناك الكثير من الدراسات والمؤتمرات والندوات التي عقدت في موضوع الزكاة وكانـت معظـم               
هذه الدراسات والندوات والمؤتمرات نظرية تقوم على التعريف بالزكاة وأهميتهـا فـي المجتمـع               

ي، اإلسالمي، وبيان أثرها على الفرد والمجتمع، وأثرها االجتماعي واالقتصادي، والفكـري الثقـاف            
م والتـي تـضمنت     1984في الكويت عـام       ومنها المؤتمر العالمي األول للزكاة     ،الخ ...والسياسي
آثار الزكاة على األفراد والمجتمعات، والجوانب القانونية إلنشاء وتنظيم وإدارة مؤسـسات            : أعماله

ـ              اة ودور  الزكاة وتطبيقاتها العلمية المعاصرة، والتطبيقـات التاريخيـة والمعاصـرة لتنظـيم الزك
مؤسساتها، ودور الزكاة في االقتصاد العام والسياسة المالية، وأصول محاسبة الزكاة وضبط جمعها،             

 وأصدر هذا المـؤتمر     .وأوصى المؤتمر بعقد مؤتمر للزكاة كل سنة مرة في أحد األقطار اإلسالمية           
ا، وزكـاة المـستغالت     فتاوى في زكاة أموال الشركات، وزكاة األسهم وبين كيفية تقدير الزكاة فيه           

كالمصانع والعقـارات والسيارات الكبيرة، واآلالت، وزكاة األجور والرواتب وأرباح المهن الحرة           
  .وسائر المكاسب، وزكاة السندات والودائع الربوية واألمـوال

  
نظام الزكاة المطبق في : ، والذي عرض فيه1986 الثاني للزكـاة في الرياض المؤتمر العالمي

   3ة العربية السعودية، وتجربة باكستان في جمع وتقسيم الزكاة، وبيت الزكاة الكويتي خالل المملك



 40

 .سنوات، والتطور التشريعي للزكاة في األردن، ودور الزكاة في تنمية المجتمع اإلسالمي

  
اإلطار  :م، وموضوعه الرئيسي1990ماليزيا،  –العالمي الثالث للزكاة في كوالمبور المؤتمر
أبعاده ومضامينه، لفهم النظم المؤسسية الخاصة بالزكاة القائمة وأبعادها  ي للزكاة،المؤسس

االجتماعية واالقتصادية والتنظيمية والمدلوالت االقتصادية لألسر المؤسسية، ومدى تأثير إلزامية 
  .دفع الزكاة للدولة، ومقارنة النظم المؤسسية المتعددة في جمع وتوزيع الزكاة

 
م، وموضوعه الرئيسي اآلثار االجتماعية 1995لمي الرابع للزكاة في دكّار، بالسنغال المؤتمر العا

واالقتصادية للزكاة في المجتمع المعاصر، وخاصة عند تطبيقها على المستوى المحلي في كل دولة، 
مع قيام المؤسسات اإلسالمية العالمية لتحسين الجدوى والمنافع المستخلصة من التطبيق العملي 

   .كاةللز
 

مؤسسات الزكاة واستيعاب   "م، تحت شعار    1998المؤتمـر العالمـي الخامس للزكـاة في الكويت       
متغيرات القرن الحادي والعشرين والذي بحث آفاق التعاون المستقبلي بين مؤسسات الزكـاة فـي               

مـستقبل  والزكاة وعلم االجتماع لبيان أثر الزكاة في المجتمع المعاصر، و          إطـار عولمة االقتصاد،  
دور الزكاة في تنمية المجتمعات ذات األقلية المسلمة، ومؤسسات الزكاة وتفعيل دورهـا التنمـوي،               

  . والزكاة كأداة تنمية للفقراء والمساكين، والبناء المؤسسي وتبادل المعلومات في مؤسسات الزكاة
  

كـاة بأحكامهـا    مؤتمرات مجمع البحوث اإلسالمية بالقاهرة التي تتناول باسـتمرار موضـوع الز           
  :الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة

  

مؤتمرات ديوان الزكاة في الخرطوم، ومنها المؤتمر العلمي العالمي األول للزكاة، ثم عقد المؤتمر 
م وبحث عدداً من المشكالت العملية التي تعترض ديوان 2001العلمي العالمي الثاني للزكاة في

تكاليف اإلنتاج الزراعي وأثرها، وحساب "  الحياة، ومنها الزكاة عند التطبيق اإللزامي العملي في
، وإحالة الزكاة على المشتري، ومؤسسة الزكاة، والجديد من )مستلزمات الجباية(مصروفات الجباية 

أوعية الزكاة، ومنها مفهوم وعاء الزكاة وما جد فيه، وزكاة أموال الشخصية االعتبارية، وزكاة 
ستثمار وزكاة المال المستفاد، وزكاة المال المشبوه، ثم مصارف الزكاة أموال الدولة المعدة لال

استثمار أموال الزكاة، والصرف األفقي والرأسي، والمصارف بين التسوية والمفاضلة، ثم : وفيها
اإلشكاليات والمستجدات في الجباية والمصارف التي عرضها مدير ديوان الزكاة بحسب الواقع 

ة أو الجباية من أموال الدولة المعدة لالستثمار، ونفقات جباية أموال الزكاة وإشكاالته في اإلدار
 .المباشرة، ونفقات التسيير واإلدارة ومصروفات األصول الرأسمالية وغيرها
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  : الدراسات األجنبية.2.17.2

  
وقد تحدث  "الزكاة في اإلسالم"  بعنوان)free market Institute,2002 THE Islamic(دراسة 

تعريف الزكاة، وما هيتها، أنواع الزكاة، تطبيق الزكاة عبر التاريخ اإلسـالمي، أهـداف              : ا عن فيه
الزكاة االجتماعية واالقتصادية، مقادير الزكاة، كيفية دفع الزكاة، الممتلكات التي يجب الزكاة فيهـا،              

العمـل  : تاليـة وقد خرجت الدراسة بالنتائج ال     مصارف الزكاة والمستفيدين منها، وتعريف الصدقة،     
على تحمل الدولة جمع الزكاة وصرفها في مصارفها بالحق، العمل على وضع قوانين إلزامية تلزم               
الفرد بإخراج الزكاة في وقتها المحدد، يجب أن تعمل لجان الزكاة على التوعية إلفـراد المجتمـع                 

  .بأهمية الزكاة وأهدافها
  

تحدث فيها عن الزكاة "  جديدا لتمويل التنميةالزكاة مصدر" بعنوان )zaki badawi,2001(دراسة 
، تعريف الزكاة، كيفية وجوب دفعهـا، والطريقـة التـي تـدفع بهـا،               "وأهميتها في تمويل التنمية   

بـين الزكـاة     مصارفها، النظام االجتماعي واالقتصادي في ضـوء الـشريعة اإلسـالمية،التفريق          
  : خرجت الدراسة بالنتائج التاليةوالضريبة، وقد

  
 فالزكاة لها الطابع الروحي وجذوره في الوحي،        .ب علينا أن نفرق بين الزكاة والضريبة      يج •

   .في حين أن العلمانية هي الضرائب التي تفرضها السلطة المدنية أو العلمانية
وظيفة الزكاة واضحة المعالم كما بينها اهللا سبحانه وتعالى في مصارفها الثمانية في حين أن                •

   .أوسع بكثير من التطبيقاتالضرائب على نطاق 
جمع الضرائب يعتمد على مهارة وقوة السلطات، مما يدفع الكثير من الناس إلـى الـسعي                 •

الزكاة كونها واجبا دينيـا تكـون حـافز     آما.لتفادي الدفع، إن لم يكن من التهرب من الدفع       
 تخـدع   يمكنك خداع الحكومة،في إخراج الضريبة، ولكن كيف يمكنك أن         للمسلم إلخراجها، 

  . لهذا أعتقد أن الزكاة يجب أن يظل التزاما على دافعي الضرائب من المسلمين؟اهللا 
سلطة مركزية قادرة على تجميع ما يكفي مـن رؤوس األمـوال الكبيـرة               ويجب أن يكون   •

 والهدف من هذه الشريعة هي مساعدة الفقراء والمحتاجين علـى           .والمشاريع الطويلة األجل  
 اإلسالم يبغض أولئك الذين يتخذون      . أنها ليست لتشجيع ثقافة التبعية     .تيتحقيق االكتفاء الذا  

 النبي محمد مرة اشترى فأس لفقير لجمع الحطـب والعلـف للبيـع لنفـسه                .التسول مهنة 
  .وألسرته

خطة لتحقيق الهدف المتمثل في الشريعة اإلسالمية ولكـن ينبغـي أن             إن أموال الزكاة هي    •
  .عة اإلسالمية التي هي إليجاد حل على المدى الطويل للفقرتخطط لتحقيق الهدف من الشري
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 العمل على إيجاد منظمة نظام لجمع الزكاة وصرفها في مصارفها لتحقيق الهدف اإلسالمي             •

  .التي جاءت من أجله
  

وقد تحدث فيها عن الزكاة " الزكاة وأثرها قي اإلسالم " بعنوان )Ibrahim Sayed, 2000(دراسة، 
 في المجتمع المسلم، وأيضا عن تعريف الزكاة، أنواع فرضها في الدول اإلسالمية             واإلحسان وأثره 

كيف جاءت في القرآن الكريم وكيفية إنفاقها، ومضاعفة أجرها عند اهللا سـبحانه             )إلزامية، طوعية (
وتعالى، مصرفها ومن أجل من أنشأت، األموال التي تجب فيها الزكاة، كيفية حساب الزكاة ومتـى                

كاة، أيضا تحدث عن الصدقة معناها وتركيز القرآن الكريم عليها، وحث اإلسـالم علـى               تخرج الز 
الزكاة والصدقة ودورها في التنمية االجتماعية، وتحدث عن الرسول صلى اهللا علية وسلم وزوجاته              
رضوان اهللا عليهن كيف كانوا يخرجون الزكاة ويجودون بها، فالدراسة كانت دراسة نظرية كمعظم              

    .ات السابقة التي تناولت الزكاة نظرياالدراس
  

، قام "دراسة الحالة الدينية من أجل التغيير االجتماعي" بعنوان ) ,1999Amelia Fauzia(دراسة 
فيها الباحث بدراسة حالة الزكاة في إندونيسيا والحركة اإلسالمية، الزكاة وكيفيـة ممارسـتها بـين        

اك زيادة كبيرة فيها وأنها مصدر كبير من المصادر         الجماعات اإلسالمية وكيف تطورت وأصبح هن     
االقتصادية، أهمية الزكاة في اندونيسيا وكيفية تأثيرها على أسلمت المجتمع وكيف أصـبح هنـاك               

  .والدولة للسيطرة على الزكاة، وأثر الزكاة على المجتمع المسلم صراع بين الجماعة اإلسالمية
  

الطريقة التي يمكن للنظام المصرفي اإلسالمي أن ":  بعنوان) FIONA CUTLER,2004(دراسة 
تحدث فيها الباحث عن الزكاة على أنها واجب ديني لجميع المـسلمين، حيـث              " )الزكاة  (يصوغها  

كل سنة بشرط أن يحمل عليهـا        % 2.5يتطلب منهم دفع جزء معين من الدخول السنوية ونسبتها          
الزكـاة فـي     قران الكريم، وتحدث فيها عن تجربة     الحول، وإخراجها للثمانية أصناف التي ذكرها ال      

   .ماليزيا وبعض الدول اإلسالمية األخرى
  

القواعد واألنظمـة وفلـسفة   : دراسة مقارنة": فقه الزكاة:" بعنوانYusuf Al Qaradawi)(دراسة 
    الزكاة فـي ضـوء القـران والـسنة وقـد تحـدث فيهـا عـن الزكـاة فـي جميـع جوانبهـا                        

  
بعنـوان الزكـاة شـبكة األمـان     : ")Imran Ashraf Toor and Abu Nasar, 2003(دراسة 

االجتماعي استكشاف األثر تحدثت الدراسة عن أثر الزكاة على الرعاية المنزلية والمستفيدين مـن              
أموال الزكاة والمؤشرات االجتماعية واالقتصادية بين المستفيدين وغير المستفيدين وإمكاناتها فـي            
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ي لم تتحقق بالكامل حسب الدراسة التي أجريت في أربـع مقاطعـات فـي               الت مجال مكافحة الفقر  
   .الباكستان

  

 : خالصة الدراسات السابقة.3.17.2

  

دور "بعد اإلطالع على الدراسات السابقة العربية منها واألجنبية، استنتج الباحث أن موضوع دراسة            
في في الوطن العربي، وال حتى فـي        ، لم يحظ باالهتمام الكا    " لجان أموال الزكاة في تحقيق التنمية     

الضفة الغربية،بحيث أن هناك الكثير من الدراسات واألبحاث والندوات والمؤتمرات التي تناولـت             
الزكاة وأثرها في تحقيق التنمية االجتماعية، االقتصادية، السياسية، إال أنها لم تتطرق إلـى الـدور                

 بالرغم من أهمية هذا الموضوع في مجال التنميـة         الوظيفي للجان الزكاة ودورها في تحقيق التنمية      
   .في أيامنا هذه

  
ويرى الباحث أن هذه الدراسات تناولت جوانب كثيرة في مجاالت الزكاة بشكل عام والتنمية بشكل               

  :خاص، حيث ركزت الدراسات على ما يلي
  

 وكـذلك   غالبية الدراسات العربية درست البعد النظري الخاص بالزكاة وأساليب تحقيقهـا،           •
  الدراسات األجنبية فكانت تسعى للربط ما بين التنمية والزكاة 

اتجهت الدراسات نحو الزكاة لكونها أحد أركان اإلسالم وفريضة اهللا عـز وجـل وبيـان                 •
  .أهميتها في المجتمع المسلم باعتبارها عملية شاملة متكاملة ومستمرة

كاة لألفراد، وتحمل الدولة مـسؤولية      الحاجة إلى زيادة العمل على وضع قوانين إلزامية الز         •
  جمع الزكاة من مصادرها بالحق وصرفها في مصارفها بالحق 

قلة قليلة من الدراسات عالجت دور لجان الزكاة وإدارتها ألموال الزكاة في تطوير وتنفيـذ                •
  .برامج تخدم التنمية الحقيقية للفقراء والمحتاجين

حكم إدارة اللجان ألموال الزكاة وتحميها، ووضع       التأكيد على أهمية وضع معايير وقوانين ت       •
إدارة محايدة بعيدة عن السياسة، وذا كفاءة عالية، وكذلك التأكيد على أهمية إعداد المهنيين              

  .وتدريبهم بشكل مستمر
 . دور مؤسسة الزكاة في التوعية والتثقيف بالزكاة وأهميتها بالتنمية الشاملة للمجتمـع            تفعيل •

  .عمل اللجانوبيان دور وأهمية 
عدم وجود أي دراسة تشير إلى دور لجان أموال الزكاة في تحقيق التنميـة، فـي الـضفة                   •

  .الغربية وأشارت الدراسات إلى دور فريضة الزكاة في تحقيق التنمية للمجتمع
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تتمثل بعدم توفر الـدعم المـادي، وعـدم ثقـة      التأكيد على وجود مشكالت سياسية دولية،   •
ملة في مؤسسات الزكاة، وبالتالي عدم التعاون الكافي من قبل األفـراد            المجتمع باللجان العا  

 .مع هذه اللجان

سواء فـي تحديـد األمـوال       , وفي مجال ضيق  , الزكاة المعاصرة ال تطبق اليوم إال جزئيا       •
ولم يرد فيهـا نـص      , أو في تتبع األموال المستجدة التي لم تكن سابقا        , الزكوية وحصرها 

 أو في توزيعها,  أو في جمع الزكاة ,وال حكم فقهي , شرعي
 

وتأتي هذه الدراسة لتوضيح الدور التي تساهم به لجان أمـوال الزكـاة فـي التنميـة االجتماعيـة       
واالقتصادية في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر رؤساء وموظفي لجان أموال الزكاة              

تندة للمقابلة التي أجريت مع رؤساء وموظفي       حيث ستقدم الدراسة تقييماً لهذا الدور مس      . والمنتفعين
 وهـذا كـان     .واالستبانة التي وزعت على المستفيدين من لجان أموال الزكـاة          لجان أموال الزكاة  

   .أسلوب جمع البيانات الخاصة بهذه الدراسة
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  الثالث الفصل 

______________________________________________________  

   الدراسة ءاتالمنهجية وإجرا
  

  ةالمقدم 1.3

  
لخطوات التي قام الباحث بإعدادها وتنفيذها وترتيبها، وذلك وفق األصول العلمية           فيما يأتي ملخص ل   

للبحث العلمي، من أجل بلوغ الهدف العام لهذه الدراسة، والذي يتجلى في توضيح النظرة العامـة،                
وما تقوم به اللجان مـن أجـل تحقيـق          . ميةوالرأي الواعي لدور لجان أموال الزكاة في تحقيق التن        

لذلك فإن السطور اآلتية ستوضح كل الخطـوات التـي           .التنمية في محافظات شمال الضفة الغربية     
أتبعها الباحث لبلوغ الهدف المنشود من هذه الدراسة، وتحديد مشكلة الدراسة، ثم عرضها عرضـاً               

ا وآليات تطبيقها، والتأكد من صدقها وصحتها       سريعاً واضحاً لمنطقة هذه الدراسة، وعينتها ومنهجه      
  .وتنفيذها، خاصةً وأن هذه الدراسة وحسب تقرير الباحث نفسه، دراسة جديدة في هذا المجال

  
   الدراسةمنطقة 2.3

  
 هـذه  حيث يشكل مجموع     ،محافظات شمال الضفة الغربية هي المنطقة التي تم إجراء الدراسة فيها          

 التجمعات السكانية يوجد فيهـا      هذه ف ،المأهولة بالقاطنين  ن ومخيمات التجمعات والبلدات وقرى ومد   
   .لجان أموال للزكاة التابعة لوزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية والتي تخضع إلدارتها

   )2006دائرة اإلحصاء المركزي، (
  

   مجتمع الدراسة3.3

  

   ن برامج لجان أموال الزكاة فيمن رؤساء وموظفين والمستفيدين ممبحوثين يتكون مجتمع ال
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 أما عدد المستفيدين من البرامج فقـد        ،موظف) 220( عددهم    شمال الضفة الغربية والبالغ    محافظات
  . مستفيد)8220(بلغ ما يقارب 

  
   عينة الدراسة4.3

  

نـابلس،  (لقد تم مقابلة رؤساء وموظفين لجان أموال الزكاة في محافظات شمال الضفة الغربية في               
 وقد تم توزيع االستبانة على عينـة الدراسـة مـن            ).10( والبالغ عددهم    ) طولكرم، قلقيلية  جنين،

 وبلغ عدد االستبيانات التي     ، إستبانة )822( المستفيدين من برامج لجان أموال الزكاة والبالغ عددهم       
والجدول  استبانة   )785(، وبعد التدقيق تبين أن عدد االستبيانات الصالحة للتحليل          )796(استرجعت  

  :التالي يوضح نسبة العينة من المجتمع حسب التالي
  

  . الدراسةأفراد عينةتوزيع : 1.3جدول 
  

  )%10( عينة الدراسة عند  مجتمع الدراسة  المحافظة

  150  1500  محافظة جنين
  135  1350  محافظة طوباس
  320  3200  محافظة نابلس

  150  1500  محافظة طولكرم
  67  670  محافظة قلقيلية

  822  8220  لمجموعا

  
  : أما توزيع العينة على متغيراتها المستقلة فالجداول التالية توضح ذلك

  

  .توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغير الجنس: 2.3جدول 
  

  النسبة المئوية  العدد  الجنس

  56.6  465  ذكر
  43.4  357  أنثى

 % 100  822  المجموع

  
فعين من لجان أموال الزكاة في محافظات شمال الـضفة          من المنت % 56.6 أن   )2.3(أظهر الجدول   

  .إناث% 4.3.4الغربية كانوا ذكوراً في حيث 
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   .توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغير العمر: 3.3جدول 
  

  النسبة المئوية  العدد  العمر

  24.6  202  سنة30أقل من 
  30.2  248  سنة40-30من
  26.1  215  سنة50-41من

  19.0  157  سنة50أكثر من 

  %100  822  المجموع
  

من المنتفعين من خدمات لجان أموال الزكاة تتراوح أعمارهم مـا           % 30.2 أن   )3.3(أظهر الجدول 
أعمارهم أقـل   % 24.6سنة، وأن   85-41أعمارهم ما بين    % 26.1سنة، في حين أن     40-30بين  
  سنة50تجاوزت أعمارهم عن سن % 19سنة، بينما بلغ ما نسبته 30من 

  
  .توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية: 4.3جدول 

  
  النسبة المئوية  العدد  الحالة االجتماعية

  22.4  184  أعزب
  46.3  381  متزوج
  7.8  64  مطلق
  23.4  193  أرمل

  %100  822  المجموع
  

هـم أرامـل، فـي حـين        % 23.4من العينة متزوجـون، وان      % 46.3 أن   )5.3( أظهر الجدول 
   .من فئة مطلق% 7.8من فئة أعزب، وأن ما نسبته % 22.4لغ ما نسبته ب
  

  .توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغير متوسط الدخل الشهري: 5.3جدول 
  

  النسبة المئوية  العدد  متوسط الدخل الشهري

  55.6  457  شيكل1000أقل من 
  31.7  261  شيكل1500-1000من
  10.2  84  شيكل2000-1501من

  2.4  20  شيكل2000من أكثر 

  %100  822  المجموع
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من متلقي خدمات لجان أموال الزكاة دخلهم الـشهري أقـل مـن             % 55.6 أن   )6.3(أظهر الجدول 
% 10.2شـيكل، وأن    1500-1000منهم دخلهم تراوح ما بين      % 31.7شيكل، في حين أن     1000

 العينة دخلهم أكثر مـن     شيكل في حين أن نسبة ضئيلة من أفراد       2000-1501دخلهم تراوح ما بين     
  .%2.4شيكل وبنسبه 2000

  
  توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغير المحافظة: 6.3جدول 

  
  النسبة المئوية  العدد  المحافظة

  18.3  150  جنين
  16.3  135  طوباس
  39.0  320  نابلس

  18.3  150  طولكرم
  8.0  67  قلقيلية

  %100  822  المجموع
  

أكثر المنتفعين من خدمات لجان أموال الزكاة في محافظة نـابلس بنـسبة              أن   )6.3( أظهر الجدول 
ثـم  % 16.3، تليها محافظة طوبـاس بنـسبة        %18.3، تليها محافظة جنين وطولكرم بنسبة       39%

  .%8قلقيلية بنسبة 
  

  أدوات الدراسة 5.3

  

ها الباحث إلعـداد    إن األداة الدراسية، هي الوسيلة الفاعلة في جمع البيانات والمعلومات التي احتاج           
الدراسة المقصودة، فهناك العديد من األدوات الدراسية، البحثيـة، فمنهـا المقابلـة، والمالحظـة،               

  واالستبانة، وقد اعتمدت هذه الدراسة على األداة اآلتية

  

   :المقابلة .1.5.3

  

مـل  ، قـام الباحـث بع     )المقابلـة   (ولغرض تنفيذ الدراسة استخدم الباحث أداة أخـرى لدراسـته           
دليل المقابلة، أسئلة مفتوحة، اعتمد الباحث في إعـدادها علـى أدبيـات التنميـة والتـي تخـدم                   

 فقـرة وقـد     51الدراسة فتم عرضها على عدد من األساتذة وبعد التعـديل عليهـا تكونـت مـن                 
االجتماعيـة، االقتـصادية، والمـشاريع التنمويـة التـي تعمـل            (توزعت على النشاطات التالية     
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وقد تمت المقـابالت مـع لجـان الزكـاة فـي كـل مـن                .ن في شمال الضفة الغربية    عليها اللجا 
لجنة زكاة جنين، نابلس، طوباس، طولكرم، قلقيلية، مـع مـع رؤسـاء أو أعـضاء أو مـوظفي                   

   .اللجان
  

   :االستبانة. 2.5.3

  

،طورهـا مـستعينا بـاألدب      )اسـتبانة   (ولغرض تنفيذ الدراسة قام الباحث بإعداد أداة لدراسـته          
  :السابق متبعا الخطوات التالية

  
صمم الباحث نموذج االستبانة على غرار اسـتبيانات الدراسـات الـسابقة التـي أعـدت                 •

  .من قبل باحثين سابقين
قام الباحث بصياغة فقرات االستبانة باالسـتعانة بعـدد مـن المراجـع المتنوعـة مـن                  •

  . التنمويوهو القطاع رسائل ماجستير وكتب باإلضافة إلى قطاع هام وواسع
تم عرض اإلستبانة بصورتها األولية على عدد من المحكمـين ممـن هـم صـلة وثيقـة                   •

وذلـك مـن أجـل زيـادة        , بالبحث العلمي من ذوي المؤهالت والتخصصات المختلفـة         
حيث الحظ الباحث اجتهادات مختلفـة للمحكمـين مـن تعـديل أو             , موضوعية الدراسة   

ا بعد المناقـشة مـع بعـضهم وأعـاد توزيـع            اعتمد الباحث جزءا منه   , إضافة أو حذف    
  .لتجنب نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة الفقرات على المحاور

 فقرة فعليـه موزعـة علـى ثالثـة محـاور أساسـية              )44(تكونت االستبانة النهائية من      •
 متغيرات مستقلة  باإلضافة إلي ست, حددت أوزانها حسب سلم ليكرت الخماسي 

  

  صدق أداة الدراسة 6.3

  

 المدرسين في جامعة   رض أداة الدراسة في صورتها األولية على مجموعة من األخصائيين         تم ع لقد  
النجاح الوطنية، والجامعة األمريكية، حيث طلب منهم إبداء آرائهم وإصدار أحكامهم على األداة من              

ـ               : حيث ا، مدى اتساق الفقرات مع المحاور التي صنفت فيها، ومدى وضوح الـصياغة اللغويـة له
ومدى وضوح المعنى لهذه الفقرات، وأخيراً وضع أية مالحظات يرتئونها مناسـبة، وفـي ضـوء                

  :مالحظاتهم تم ما يلي
  

  .حذف الفقرات التي اقترح حذفها بعض المحكمين •
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  .إضافة بعض الفقرات التي اقترحها بعض المحكمين •
  .تعديل بعض العبارات وإعادة صياغتها لتعطي المدلول المقصود منها •
  .حديد المحاور التي تنتمي إليها العبارات بدقةت •

  
بعد حذف الفقرات التي اقترح حذفها المحكمون وإضـافة الفقـرات التـي اقترحوهـا، أصـبحت                 

  . محاور)3( فقرة موزعة على )44(األداة مكونة من 
  

 ثبات األداة 7.3

  
ق التنمية في شمال الـضفة      دور لجان أموال الزكاة في تحقي     أداة الدراسة المتعلقة ب    ثبات للتحقق من 
 باعتباره مؤشـراً  - )Cronbach - Alpha( ألفا –الثبات كرونباخ  معامل حساب ، تم بالغربية

 )44( ذلك من خالل توزيع فقرات األداة والبـالغ عـددها            )Consistency(على التجانس الداخلي    
ن األداة تتمتع بمعامالت ثبات      والممثلة لعينة الدراسة،حيث تبين أ     )50(فقرة على عينة ثبات قوامها      

مقبولة نسبياً وذلك على مستوى المحاور الفرعية وعلى األداة الكلية، إذ بلغ معامل الثبـات لـألداة                 
  ).0.94(الكلية 

  
  إجراءات تطبيق الدراسة  8.3

  

 بعد استكمال كل الخطوات العلمية الالزمة إلجراء الدراسة الميدانية، كتصميم االستبانة وتحكيمهـا،            
قام الباحث بزيارات ميدانية للجان أموال الزكاة في محافظات شمال الضفة الغربية للحصول علـى               

 وقد شرع الباحث    .اإلحصائيات الالزمة ونشاطات اللجان وعمل مقابلة مع أعضاء اللجان وموظفيها         
ـ                سيطة في توزيع االستمارة وتعبئتها من قبل أفراد مجتمع الدراسة عن طريق أخذ عينة عشوائية ب

   .من مجتمع الدراسة
  

   متغيرات الدراسة9.3

  
  :تتناول هذه الدراسة المتغيرات التالية

  
متغيـر الجـنس، متغيـر العمـر، متغيـر المؤهـل العلمـي،              : لمتغيرات المستقلة وهي  ا •

 متغير المحافظة متغير الحالة االجتماعية، متغير متوسط الدخل الشهري،
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بـدور لجـان أمـوال       التابعـة فـي هـذه الدراسـة          تتمثل المتغيرات  :المتغيرات التابعة  •
 :الزكاة في تحقيق التنمية في شمال الـضفة الغربيـة موزعـة علـى محاورهـا وهـي                 

دور لجـان أمـوال الزكـاة فـي         ، و دور لجان أموال الزكاة فـي التنميـة االجتماعيـة         
  .دور لجان أموال الزكاة في التنمية االقتصادية، والتنمية الصحية

  
  اإلحصائيةالمعالجة 10.3

  

بعد جمع االستبيانات من عينة الدراسة قام الباحث بتفريـغ اسـتجابات أفـراد العينـة وإدخالهـا                  
بهـدف الحـصول علـى      ) spss(إلى الحاسب اآللي إذ تم معالجتهـا باسـتخدام برمجيـة الــ              

 لـذلك بعـد تحويـل اسـتجابات أفـراد           معالجات إحصائية وصفية دقيقة لتلك البيانات المتـوفرة       
ينة على السلم الخماسي إلى درجات خـام، بعـد ذلـك تـم حـساب المتوسـطات الحـسابية                    الع

) ت(واالنحرافات المعيارية بهدف اإلجابـة عـن أسـئلة الدراسـة، كمـا تـم إجـراء اختبـار                    
للمقارنـات البعديـة    )Scheffe(للعينات المستقلة، واختبار تحليـل التبـاين األحـادي، واختبـار            

  .لفحص فرضيات الدراسة

  

   الدراسة  منهجية11.3
  

 ومالءمتـه لهـذه     الوصـفي العلمـي    لمناسبة هذا المنهج     ألوصفي؛ الدراسة على ألمنهج  تعتمد هذه   
 الغربية وذلـك   التي تقوم على دراسة دور لجان الزكاة في تحقيق التنمية في شمال الصفة               ،الدارسة

جهة نظر المستفيدين من برامج      التنمية االجتماعية واالقتصادية من و     اللجان في من خالل بيان دور     
 ، يوفر للباحث مجاالً واسعاً لمعرفة جمـع المعلومـات     الوصفياللجان، حيث أن هذا المنهج العلمي       

 التي توفر كماً كبيراً من المعلومات المتعلقة بالحالة الدراسية          ،وإجراء الدراسات والمسحات الميدانية   
  .الوصفي المنهج بإتباع واقع مشكلة الدارسة المتناولة، وذلك فإن الدارسة تعتمد في معالجة

  

  مصادر الدراسة  12.3

  
 تم مقابلة رؤساء وموظفين لجان أموال الزكاة في محفظات شمال الضفة            :المصادر األولية  •

تم إعداد استبانة بحثية تهدف إلى جمـع المعلومـات والحقـائق المتعلقـة              الغربية ومن ثم    
مـن  أفراد عينة الدراسة    الستبانة التي وزعت على     بموضوع هذه الدراسة، من خالل هذه ا      

 وقـد عـالج     ،المستفيدين من برامج لجان أموال الزكاة في محافظات شمال الضفة الغربية          
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الباحث هذه البيانات التي توفرت له من االستبانة بواسطة الحاسوب، وباستخدام البرنـامج             
تي وزعت على عينة الدراسـة      ، وقد بلغ عدد االستبيانات ال     )SPSS(سب  اإلحصائي المحو 

 االستبانة، وبعد تدقيق االسـتبيانات      )796( استبانة، واسترجع منها     ) 822( من المستفيدين 
 . استبانة) 785(تبين بأن عدد االستبيانات الصالحة 

وتتكون من مراجع عربية وأجنبية، باإلضافة إلى األنظمـة والقـوانين           : المصادر الثانوية  •
 وكذلك مطالعة ومراجعة العديـد مـن الدراسـات          ،ان أموال الزكاة  ـلجواللوائح المتعلقة ب  

  . العربية منها وأجنبية ذات العالقة بموضوع هذه الدارسة
  

  محددات الدراسة 13.3

  

  : ارتبط تحديد هذه الدارسة ومحدداتها بالعوامل اآلتية
  

دراسية وقعت فـي     تم إجراء وتنفيذ هذه الدراسة وإتمامها في ثالثة فصول           :العامل الزماني  •
  .م2010/ أيلول  – 2008/ تموز  الممتدة من شهر ةالفترة الزمني

في   اقتصرت هذه الدراسة على لجان أموال الزكاة والمستفيدين من برامجها          :العامل المكاني  •
   .محافظات شمال الضفة الغربية

 ، اقتصرت هذه الدارسة على رؤسـاء ومـوظفين لجـان أمـوال الزكـاة              :العامل البشري  •
 ، طوبـاس  ، نـابلس  ، جنـين  ،والمستفيدين من برامجها في محافظات شمال الضفة الغربية       

   . وطولكرم،قلقيلية
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   الرابعالفصل 

______________________________________________________  

  عرض النتائج ومناقشتها
  

  المقدمة  1.4

  

لزكاة في تحقيق التنمية في شمال الـضفة         دور لجان أموال ا    "هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على       
، كما هدفت التعرف إلى دور متغيرات الدراسة وذلك من خالل فحص األسـئلة المتعلقـة                 "الغربية

ومعامـل  , ولتحقيق هدف هذه الدراسة تم تطوير استبيانه وتم التأكد من صـدقها              .بهذه المتغيرات 
وإدخالها إلـى الحاسـوب ومعالجتهـا إحـصائيا         وبعد عملية جمع االستبيانات تم ترميزها       , ثباتها  

  : وفيما يلي نتائج الدراسة تبعاً لتسلسل األسئلة)SPSS(باستخدام الرزمة اإلحصائية االجتماعية 
  

   الدراسة  بأسئلةالنتائج المتعلقة 2.4

  
دور لجـان أمـوال الزكـاة فـي تحقيـق التنميـة             مـا   "وينص السؤال األول علـى مـا يلـي          

  ؟ "في شمال الضفة الغربية  الصحية،تصادية االق،االجتماعية
  

واالنحرافـات  , جل اإلجابة على سـؤال الدراسـة تـم اسـتخراج المتوسـطات الحـسابية                من أ 
واعتمـد الباحـث    , الحـسابي  ومن ثم ترتيبها تنازليا وفـق المتوسـط       , المعيارية لفقرات اإلستبانة  
  :المستويات اآلتية للتقدير

  
    . منخفضة2.49-1.50من  •
  . متوسطة3.49-2.50من  •
  . كبيرة5-3.50من •
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إجابات أفراد العينة بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجـة التقـدير علـى             : 1.4 جدول
  .محور دور لجان أموال الزكاة في التنمية االجتماعية

  

  الفقرة الرقم
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  التقدير
  متوسطة  1.01  3.36  عالقات االجتماعية في المجتمع  في تقوية ال اللجانتساهم  1
  متوسطة  1.06  3.45 .تعزز اللجان التكافل األسري بين أفراد المجتمع  2
  متوسطة  1.00  3.25 .تساعد اللجان من تعميم حقوق اإلنسان في المجتمع  3
  متوسطة  1.21  3.34 .تعمل اللجان على الحد من ظاهرة عمالة األطفال  4
  متوسطة  1.10  3.36 .أفراد المجتمع لجان في تشجيع العمل التطوعي بينتساهم ال  5
  كبيرة  1.17  3.61  .تعمل اللجان على تشجيع المرأة بمواصلة التعليم  6
  متوسطة  1.33  3.22 .تساهم في محاربة الجهل وإنشاء مراكز لمحو األمية  7
  متوسطة  1.10  3.38 تساعد على وجود رياض أطفال في جميع أرجاء المحافظات  8
  متوسطة  1.30  2.73 تعقد اللجان الكثير من اللقاءات األدبية والندوات الثقافية  9

  كبيرة  1.03  3.68 تعمل اللجان على تشجيع العلم ومواصلة التعليم إلفراد المجتمع  10
تسهم في تشجيع تعليم ذوي االحتياجات الخاصة من الشرائح   11

 الفقيرة
  كبيرة  1.22  3.69

ت اللجان مؤسسات تعليمية متطورة لخدمة المجتمع لمختلف أنشأ  12
 .الفئات العمرية

  متوسطة  1.17  3.21

  متوسطة  1.27  3.08 تمنح لجان أموال الزكاة األراضي الوقفية إلقامة المشاريع   13
  كبيرة 0.99  4.08  تعمل اللجان على وضع برامج متخصصة لرعاية األيتام وكفالتهم  14

 متوسطة  0.70  3.39 المتوسط العام

  
أن دور لجان أموال الزكاة في التنميـة االجتماعيـة كـان بدرجـة               )1.4(يتضح من نتائج جدول     

وذلك من خالل متوسط استجابات المبحـوثين علـى          متوسطة في محافظات شمال الضفة الغربية،     
 وكـان   )13،  12،  9،  8،  7،  4،5،  3،  2،  1(محور التنمية االجتماعية، حيث كان ذلك في الفقرات       

، "3.22"،  "3.36"،  "3.34"،  "3.25" ،"3.45" ،"3.36("متوسط استجابات المبحوثين لها على التوالي     
 وبمتوسط  )14،  11،  10،  6(، وكانت بدرجة كبيرة في الفقرات     )"3.08"،  "3.21"،  "2.73"،   "3.38"

 بمناقشة أعلـى     ومن هنا سيقوم الباحث    )"4.08"،  "3.69"،  "3.68"،  "3.61: ("استجابة على التوالي  
تبين من  و .فقرة حظيت بمتوسط حسابي وأقل فقرة وكذلك المتوسط العام لمحور التنمية االجتماعية           

 أن أعلى متوسط حسابي في محور دور لجان أموال الزكـاة فـي              )1.4( خالل استعراض الجدول  
ضـع بـرامج    تعمل اللجان علـى و    " التنمية االجتماعية كان للفقرة الرابعة عشر والتي تنص على          
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 وبدرجـة تقـدير كبيـرة،       )4.08(وكان المتوسط الحسابي لها     " متخصصة لرعاية األيتام وكفالتهم   
ويستدل الباحث السبب من وراء هذا االرتفاع في استجابات المبحوثين كون أن الـدور المركـزي                

يحة المنفذ من قبل لجان أموال الزكاة في محافظات شمال الضفة الغربية يركز علـى هـذه الـشر                 
الضعيفة من المجتمع الواجب رعايتها وكفالتها استنباطاً من أحكام الشريعة اإلسالمية والسنة النبوية             
العطرة التي تحض وتشدد على رعاية اليتيم وتقديم العون والمساعدة المادية والمعنوية له في كافـة                

 صعيد شخصيته وأسـرته     األصعدة والتي تمكنه من خاللها في النمو وتحقيق االستقرار الذاتي على          
والمجتمع المحيط به، األمر الذي ينعكس تنموياً على المجتمع من خالل الجهود الناتجة مـن هـذه                 
الفئات المجتمعية الكبيرة نوعا ما، وتحقيق المساواة والعدالة االجتماعية بين طبقات وفئات المجتمع             

   .المتنوعة في محافظات شمال الضفة الغربية
  

اقل فقرة حظيت بمتوسط حسابي في محور دور لجان أموال الزكـاة فـي التنميـة                كذلك تبين أن    
تعقد اللجان الكثير من اللقاءات األدبية والندوات       " االجتماعية كانت الفقرة التاسعة والتي تنص على        

 وبدرجة تقدير متوسـطة، ويعـزو الباحـث         )2.73(وقد بلغ المتوسط الحسابي لهذه الفقرة       " الثقافية
في ذلك إلى أن الفئة المشمولة بالبحث تدرك دور اللجان في نشر الـوعي الثقـافي داخـل                  السبب  

المجتمع ولكن بدرجات أقل من اهتماماتها في الجوانب األخرى األكثر أهمية، وتركيز هذه اللجـان               
جل اهتمامها على الجوانب الحساسة واألساسية في المجتمعات المحلية مثل كفالـة اليتـيم وتقويـة                

القات االجتماعية وحل المشكالت األسرية وتعزيز التكافل االجتماعي بين طبقات وفئات المجتمع            الع
  .المتنوعة

  
أما بالنسبة للمتوسط العام الخاص بمحور دور لجان أموال الزكاة في التنمية االجتماعية فقد حظـي                

ين مـن عينـة    وبدرجة استجابة وتقدير متوسطة من قبـل المـشمول  )3.39(بمتوسط حسابي قدره   
الدراسة، وهذا يعزز من الدور التنموي لهذه اللجان في تقديم العديد من الخدمات االجتماعية، األمر               

  .الذي نال اهتمام وتأثير فئات المجتمع المختلفة وخاصة الفئات المهشمة والفقيرة
  

كـان بدرجـة    أن دور لجان أموال الزكاة في التنمية الصحية         ادناه،  ) 2.4(يتضح من نتائج جدول     
متوسطة في محافظات شمال الضفة الغربية، وذلك من خالل متوسط استجابات المبحـوثين علـى               
جميع فقرات محور التنمية الصحية، عدا الفقرة السادسة فقد كان متوسط استجابات المبحوثين على              

توسـط  وبدرجة كبيرة، ومن هنا سيقوم الباحث بمناقشة أعلى فقـرة حظيـت بم  ) 3.50(هذه الفقرة   
  . حسابي وأقل فقرة وكذلك المتوسط العام لمحور التنمية الصحية
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يوضح استجابات أفراد العينة بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة التقدير          : 2.4جدول  
  .على محور دور لجان أموال الزكاة في التنمية الصحية

  

  الفقرة  الرقم
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  لتقديرا
  متوسطة  1.04  3.41  .أنشأت اللجان مستشفيات لخدمة المجتمع المحلي  1
  متوسطة  0.98  3.30  .تقدم اللجان خدمات طبية لألمراض المختلفة  2
توفر اللجان اختصاصات طبية من خـالل كـادر طبـي             3

  .متخصص وذو كفاءة عالية
  متوسطة  1.09  3.21

 متقدمـة فـي     تعمل اللجان على إجراء عمليات جراحية       4
  .مراكزها الصحية

  متوسطة  1.12  2.73

توفر اللجان فحوصات طبية تخدم المرضى مـن خـالل            5
  .معدات طبية حديثة متخصصة

  متوسطة  1.01  3.29

  كبيرة  1.44  3.50  .تقدم اللجان خدمات اإلسعاف األولي والطوارئ  6
تقوم اللجان بتقديم المعلومات واإلرشادات حول األمراض         7

  رةالمنتش
  متوسطة  1.11  3.23

تعمل اللجان على متابعة الحـاالت المرضـية المتـرددة            8
  .عليها

  متوسطة  1.01  3.11

تقوم اللجان بعرض الملصقات الصحية التثقيفيـة داخـل           9
  .المراكز والمستشفيات التابعة لها

  متوسطة  1.09  3.32

تساعد اللجان في العمل على تطـوير وبنـاء المهـارات             10
  .مكافحة األمراضالالزمة ل

  متوسطة  1.01  3.42

تعمل اللجان من خالل المراكز الطبية على تقديم المشورة           11
  .الطبية الصحية

  متوسطة  1.00  3.35

تقوم اللجان بمسح وأبحاث طبية تتعلق بالوضع الـصحي           12
  .الخاص بالمنطقة

  متوسطة  1.06  3.11

  متوسطة  1.09  3.00  .تقدم اللجان خدمات طبية لألمراض المختلفة  13
 متوسطة  0.73 3.23 المتوسط العام 

  
 أن أعلى متوسط حسابي في محـور دور لجـان أمـوال             )2.4( تبين من خالل استعراض الجدول    

تقدم اللجـان خـدمات اإلسـعاف    " الزكاة في التنمية الصحية كان للفقرة السادسة والتي تنص على     
 وبدرجة تقدير كبيرة، ويرشد ذلك الباحـث        )3.50(وكان المتوسط الحسابي لها     " األولي والطوارئ 

في استقراء الوضع الخاص بهذه اللجان وذلك من خالل األنشطة العديدة والملموسة في هذا المجال               
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حيث أن هنالك العديد من المراكز الصحية التي ترعى وتهتم بفئات المجتمع في الجوانب الـصحية                
للفئات المتنوعة من المجتمـع وخاصـة    والعالج األدويةوالنفسية، والتي يقدم من خاللها العديد من     

الفقيرة منها، باإلضافة إلى أنها تراعي ظروف المجتمع وتقـدم الكثيـر مـن األنـشطة الـصحية                  
وخصوصا في أوقات األزمات حيث أنها تقف جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي والخـاص فـي                 

كز الصحية المنتشرة جغرافياً بأمان متنوعة العديد       مواجهة ذلك، كما أنها يتوافر لديها في هذه المرا        
   .من سيارات اإلسعاف المجهزة بأحدث األجهزة الطبية وكذلك طواقم طبية متخصصة وماهرة

  
كما نجد أن اقل فقرة حظيت بمتوسط حسابي في محور دور لجان أموال الزكاة في التنمية الصحية                 

اللجان على إجراء عمليـات جراحيـة متقدمـة فـي           تعمل  " كانت الفقرة الرابعة والتي تنص على       
 وبدرجة تقدير متوسطة، ويـستدل      )2.21(وقد بلغ المتوسط الحسابي لهذه الفقرة       " مراكزها الصحية 

الباحث من خالل ذلك إلى أن هذه اللجان يتوافر لديها مراكز مجهزة بمعدات طبية حديثة وطـواقم                 
منخفضة نوعا ما نظـراً لعـدم تـوافر بعـض           طبية متخصصة ولكن جاءت استجابات المبحوثين       

المستشفيات التابعة للجان في جميع المناطق الجغرافية وتوجه بعض أفـراد العينـة إلـى القطـاع                 
   .الحكومي للعالج نظرا نتيجة توافر التأمين الصحي لديهم الذي يوفر عليهم العديد من التكاليف

  
ن أموال الزكاة في التنمية الصحية فقـد حظـي          أما بالنسبة للمتوسط العام الخاص بمحور دور لجا       

 وبدرجة استجابة وتقدير متوسطة من قبـل المـشمولين مـن عينـة     )3.23(بمتوسط حسابي قدره   
الدراسة، وهذا يفيد بالدور الجيد الذي تحققه لجان أموال الزكاة في التنمية الصحية في محافظـات                

  .شمال الضفة الغربية
  

 أفراد العينة بالمتوسط الحسابي واالنحـراف المعيـاري ودرجـة           يوضح استجابات : أ-3.4جدول  
  .التقدير على محور دور لجان أموال الزكاة في التنمية االقتصادية

  

  الفقرة  الرقم
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  التقدير
تستثمر اللجان أموال الزكاة في أنشاء المراكز التجارية،الصناعية   1

  .في المنطقة
  متوسطة  1.12  2.90

  متوسطة  1.08  3.04 تشجع اللجان األفراد على إنشاء مشاريع إنتاجية صغيرة  2
  متوسطة  1.14  3.02 توفر اللجان صناديق ااقراضية لدعم مشاريع صغيرة منتجة  3
توفر اللجان صناديق اقراضية لدعم الطالب المحتاج في المدارس           4

 .والجامعات
  متوسطة  1.23  3.24
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يوضح استجابات أفراد العينة بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعيـاري ودرجـة           : ب-3.4جدول  
  .التقدير على محور دور لجان أموال الزكاة في التنمية االقتصادية

  

  الفقرة  الرقم
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  التقدير
تساهم اللجان في تقديم المساعدات المادية للفئات الفقيرة   5

 .والمهشمة
  كبيرة  1.22  3.58

تساهم اللجان في تقديم المساعدات العينية للفئات الفقيرة   6
 .والمهشمة

  كبيرة  1.30  3.60

 من خالل قيام )مزارعة، تأجير(توفر اللجان األراضي الزراعية  7
  تسويق�المواطنين باإلنتاج وا

  متوسطة  1.20  3.07

  متوسطة  1.16  3.06 .م الزراعيةتمول اللجان المواطنين الستصالح أراضيه  8
تدعم اللجان المزارعين في األوساط الريفية باألشتال والبذور   9

 .الالزمة لزراعة األراضي
  متوسطة  1.17  3.03

  متوسطة  1.07  2.80 .تتيح اللجان فرص أوسع للعمل في الوظائف المتنوعة  10
واعها تعمل اللجان على دعم الصناعات المنزلية للنساء بشتى أن  11

 .وخصوصاً لفئات األرامل واأليتام
  متوسطة  1.19  3.09

توفر اللجان برامج للعاطلين عن العمل من أجل التخفيف من حدة   12
 .البطالة المنشرة

  متوسطة  1.19  3.26

  متوسطة 0.82 3.14 المتوسط العام 
  

دية كـان بدرجـة     أن دور لجان أموال الزكاة في التنميـة االقتـصا          )3.4(يتضح من نتائج جدول     
وذلك من خالل متوسط استجابات المبحـوثين علـى          متوسطة في محافظات شمال الضفة الغربية،     
 حيث حظيتا بمتوسط حسابي علـى       )الخامسة والسادسة (فقرات محور التنمية االقتصادية،عدا الفقرة      

ة حظيـت    وبدرجة كبيرة، ومن هنا سيقوم الباحث بمناقـشة أعلـى فقـر            )"3.60"،  "3.58("التوالي
   .بمتوسط حسابي وأقل فقرة وكذلك المتوسط العام لمحور التنمية االقتصادية

  
 أن أعلى متوسط حسابي في محور دور لجان أموال الزكاة )3.4(تبين من خالل استعراض الجدول

 )3.58-3.60(في التنمية االقتصادية كان للفقرة السادسة والخامسة بمتوسط حسابي على التوالي 
 أن هنالك واقع ملموس لفئات العينة وذلك قدير كبيرة، ويعزو الباحث السبب في ذلك الىوبدرجة ت

من خالل ما يحصلون عليه من هذه اللجان في سبيل سداد احتياجاتهم االقتصادية المتنوعة، حيث 
ات أن هنالك الكثير من الدعم المقدم لهم في الجوانب العينية والمادية كالمساعدات المالية والتبرع
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اجل سد احتياجاتهم والحد من جعلهم عالة على المجتمع وضمان  وكفالة األيتام واإلنفاق عليهم من
 المساعدات العينية كاللباس والطعام والتموين والطرود الغذائية التي إلىالعيش الكريم لهم، باإلضافة 

  .الضفة الغربيةتوزع ضمن آليات واستحقاقات معينة من قبل إدارة اللجان في محافظات شمال 
  

كما نجد أن اقل فقرة حظيت بمتوسط حسابي في محور دور لجان أمـوال الزكـاة فـي التنميـة                    
تستثمر اللجان أموال الزكاة في إنشاء المراكـز        " االقتصادية كانت الفقرة األولى والتي تنص على        

 وبدرجـة تقـدير     )2.90(وقد بلغ المتوسط الحسابي لهذه الفقـرة        " التجارية والصناعية في المنطقة   
سبب ذلك إلى أن اللجان قامت في الماضي ببعض هذه المشروعات االسـتثمارية              متوسطة، ويرجع 

التجارية والتي أثبتت نجحها، ولكن لم يتم تعميمها وتوسيع رقعتها على جميع المناطق التي تعمـل                
   .ن من عينة الدراسةمن خاللها اللجان، األمر الذي انعكس على استجابات المبحوثين من المنتفعي

  
أما بالنسبة للمتوسط العام الخاص بمحور دور لجان أموال الزكاة في التنمية االقتصادية فقد حظـي                

 وبدرجة استجابة وتقدير متوسطة من قبـل المـشمولين مـن عينـة     )3.14(بمتوسط حسابي قدره   
ع األفـراد علـى إنـشاء       الدراسة، وهذا يفيد بالدور الحيوي والنشط لهذه اللجان على مستوى تشجي          

مشاريع إنتاجية صغيرة ومتوسطة الحجم، وتقديم قروض إسالمية ميسرة للفئات الفقيـرة لتنميـتهم              
سواء فيما يتعلق باستصالح األراضي الزراعية وتوفير فرص عمل لهذه الفئات، يمكنهم من خاللها              

مناطق سـكناهم، كـل ذلـك       تحقيق االكتفاء الذاتي والعمل على المساهمة في الجانب التنموي في           
  .ينعكس وبشكل مباشر على التنمية االقتصادية في هذه المحافظات

  
يوضح استجابات أفراد العينة بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة التقدير          : 4.4جدول  

   .على محاور الدراسة والمحور الكلي
  

  الفقرة الرقم
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  لتقديردرجة ا

  متوسطة  0.70  3.39 .دور لجان أموال الزكاة في التنمية االجتماعية   1
  متوسطة  0.73  3.23 .دور لجان أموال الزكاة في التنمية الصحية   2
  متوسطة  0.82  3.14 .دور لجان أموال الزكاة في التنمية االقتصادية   3

  متوسطة  0.64  3.25 المحور الكلي
  

من خدمات لجان أموال الزكـاة   أن متوسط استجابات المبحوثين المنتفعين )4.4(يتضح من الجدول   
 )3.39(في محافظات شمال الضفة الغربية بلغ على محور دور اللجان فـي التنميـة االجتماعيـة                 
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 )3.23(وبدرجة تقدير متوسطة، كذلك على مجال دور اللجان في التنمية الصحية بمتوسـط قـدره              
توسط استجابات المبحوثين المنتفعـين لـدور اللجـان فـي التنميـة             وبدرجة متوسطة، بينما بلغ م    

 وبدرجة تقدير متوسطة، وكـذلك علـى المحـور الكلـي بمتوسـط              )3.14(االقتصادية بمتوسط   
 وعلية فإن دور لجان أموال الزكاة في تحقيق التنميـة فـي شـمال               . وبدرجة متوسطة  )3.25(قدره

   .الضفة الغربية كان بدرجة متوسطة
  

  نتائج المتعلقة بفرضيات الدراسةال 3.4

  

ال توجد فروق ذات دالة إحصائية عند مـستوى         " والتي تنص على أنه      :تأثير متغير الجنس   •
 في متوسط استجابات أفراد العينة حـول دور لجـان أمـوال    )α=0.05(الدالة اإلحصائية  

جل اإلجابـة   من أ  و .الزكاة في تحقيق التنمية في شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس          
لعينتين مـستقلتين ونتـائج الجـدول       " ت"على الفرضية السابقة فقد استخدم الباحث اختبار        

  .تبين ذلك )5.4(
  

 لداللة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسـة حـسب           )T-test" (ت"نتائج اختبار   : 5.4جدول  
  متغير الجنس

  

  الجنس  المحاور
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

جات در

  الحرية

"قيمة

  "ت

الداللة 

 اإلحصائية

  دور اللجان في التنمية االجتماعية  0.73  3.31  ذكر
  0.64  3.49  أنثى  

408  2.62  0.009*  

  دور اللجان في التنمية الصحة  0.75  3.19  ذكر
  0.69  3.28  أنثى  

408  1.31  0.189  

  دور اللجان في التنمية االقتصادية  0.83  3.10  ذكر
  0.80  3.19  أنثى  

408  1.10  0.272  

  الدرجة الكلية  0.66  3.20  ذكر
 0.60  3.33  أنثى

408  1.97  0.049*  

  )α=0.05(دال إحصائيا عند مستوى  •
  

  انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية)5.4(تضح من الجدول 
)α=0.05(ور لجان أموال الزكاة في تحقيق التنمية في  في متوسط استجابات أفراد العينة حول د  
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  .شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس عدا محوري التنمية االجتماعية والدرجة الكلية
 

حيث بلغـت الداللـة اإلحـصائية لمتغيـر الجـنس تبعـاً لمحـور دور اللجـان فـي التنميـة                      
 وهذا يدل على وجـود      )α=0.05(رضة، وهذه الداللة اقل من قيمة الداللة المفت       )0.009(االجتماعية

أن  فروق ذات داللة إحصائية حيث كانت الفروق لصالح اإلناث، ويعزو الباحث سبب ذلـك إلـى               
لجان أموال الزكاة تركز في تنفيذ خدماتها على جميع أفراد المجتمع مع اهتمام أكبر لفئـة النـساء                  

لة أبنائهن أو أعالة أنفسهن، وأن لجان       كونهن من الفئات المعالة في المجتمع، ويقع على عاتقهن أعا         
أموال الزكاة تخصص نفقات للفئات المهشمة والفقيرة في المجتمع من النـساء سـواء األرامـل أو                 
المطلقات بدرجة كبيرة، األمر الذي يقوي مبدأ التكافل األسري في المجتمع، ويؤمن لهن حقـوقهن               

أكمال دراستهن لمحاربة الجهل والتخلف فـي       المجتمعية، باإلضافة إلى أن ذلك يشجع النساء على         
توجد فروق ذات دالـة      :المجتمع، لذا تم رفض الفرضية الصفرية وتم األخذ بالفرضية البديلة القائلة          

تجابات أفراد العينة حول دور     ـط اس ـ في متوس  )α=0.05(إحصائية عند مستوى الدالة اإلحصائية      
اعية في شمال الضفة الغربية تعـزى لمتغيـر الجـنس           لجان أموال الزكاة في تحقيق التنمية االجتم      

  .ولصالح اإلناث
  

 أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً عنـد مـستوى الداللـة اإلحـصائية               )5.4( كذلك تبين من جدول   
)α=0.05(       في استجابات أفراد العينة حسب متغير الجنس )  تبعـاً لمحـور التنميـة       )ذكور، إنـاث 

  وهذه القيمة أكبر من قيمـة الدالـة المفترضـة          )0.189( ئية له الصحية، حيث كانت الدالة اإلحصا    
)0.05α=(               ويعزو الباحث سبب ذلك إلى أن أفراد العينة على اختالف أجناسهم يالحظون بالـدور 

الجيد للجان أموال الزكاة في التنمية الصحية وذلك من خالل المستشفيات المنتـشرة فـي أمـاكن                 
عيادات الصحية وما تقدمه من خدمات طبية متخصصة وخدمات         سكناهم كمستشفى الرازي مثالً وال    

اإلسعاف والطوارئ واللجان المتخصصة التي تخدم المرضى وتوفر سبل الرعاية الطبيـة الجيـدة              
 .ضمن كوادر كفئه تخدم المجتمع المحلي بكافة قطاعاته، لذا تم قبول الفرضية الصفرية المفترضـة              

يا في محور دور لجان أموال الزكاة في التنمية االقتـصادية           كما تبين عدم وجود فروق دالة إحصائ      
 وهذه القيمة أكبر مـن قيمـة الدالـة          )0.272(حسب متغير الجنس، فقد بلغت الداللة اإلحصائية له       

 ويعزو الباحث انسجام أفراد العينة المـشمولين بالدراسـة علـى اخـتالف              )α=0.05(المفترضة  
فراد على أقامة مشاريع إنتاجية صغيرة مـن خـالل تقـديم            أجناسهم إلى دور اللجان في تشجيع األ      

لدعم أفراد المجتمع ضمن القطاعات الفقيرة ولمهمشة، وما تقدمة اللجان كذلك من             قروض إسالمية 
إقراض لطلبة الجامعات وكذلك دعم الصناعات المنزلية وغيرها من أمور تحقق نوعاً من التنميـة               

  .جتمعاالقتصادية للفئات الفقيرة في الم
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حسب الجنس فقد كانت الداللة اإلحصائية      ب ةحصائيا فقد تبين وجود فروق      ،أما بالنسبة للدرجة الكلية   
 وكانت الفروق لصالح اإلنـاث      )α=0.05( وهذه القيمة أقل من قيمة الدالة المفترضة       )*0.049(لها

لنساء األرامـل    وذلك لطبيعة الخصوصية في تقديم الخدمات ل       )3.33(ذات المتوسط الحسابي األعلى   
والمطلقات اللواتي بعانيين من الفقر والتهميش االجتماعي واالقتصادي والصحي أكثر من الـذكور             

  .في المجتمع الفلسطيني لذا تم رفض الفرضية الصفرية المفترضة وتم األخذ بالفرضية البديلة
  

عند مـستوى   ال توجد فروق ذات دالة إحصائية       "والتي تنص على أنه      : تأثير متغير العمر   •
 في متوسط استجابات أفراد العينة حـول دور لجـان أمـوال    )α=0.05(الدالة اإلحصائية  

من أجل اإلجابـة     و ."الزكاة في تحقيق التنمية في شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير العمر          
 من أجـل اسـتخراج      )ANOVA(على الفرضية السابقة تم اختبار تحليل التباين األحادي         

بي واالنحراف المعياري والداللة اإلحصائية من أجل معرفة الفـروق بـين            المتوسط الحسا 
  :إجابات أفراد عينة الدراسة حيث الجدول التالي يوضح ذلك

  

 لفحص داللـة الفـروق   )One Way ANOVA( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي: 6.4جدول 
  إلجابات أفراد العينة حسب متغير العمر

  
   اتبين المجموع

  )3درجات حرية (

 داخل المجموعات

  )406(درجات حرية (

  المحاور

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

مجموع 

 المربعات

متوسط 

المربعات

قيمة 
F  

مستوى 

  الداللة

    0.48  195.88  1.74 5.42 دور اللجان في التنمية االجتماعية

  0.605  0.61  0.53  216.94  0.33  0.89  دور اللجان في التنمية الصحة
  *0.026  3.12  0.66  2.68  2.07  6.22 دور اللجان في التنمية االقتصادية

  *0.034  2.92  0.40  164  1.18  3.55  المحور الكلي
  )α =0.05(دال إحصائيا عند مستوى *: 
  

 انه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )6.4(يتضح من الجدول 
)α=0.05(أفراد العينة حول دور لجان أموال الزكاة في تحقيق التنمية في  في متوسط استجابات 

 .شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير العمر عدا محور التنمية الصحية

  

   وهذه القيمة أكبر )0.605(حيث بلغت الداللة اإلحصائية لمتغير العمر تبعاً لمجال التنمية الصحية 
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دل على عدم وجـود فـروق دالـة إحـصائية بـين              وهذا ي  )α=0.05(من قيمة الداللة المفترضة     
استجابات المبحوثين من المنتفعين من لجان أموال الزكاة في محافظات شمال الضفة الغربية علـى               

 ويعزو الباحث   )سنة50سنة، أكثر من    50-41سنة، من 40-30سنة، من 30أقل من (اختالف أعمارهم 
ة من المستشفيات والمراكـز الـصحية       ذلك إلى أن جميع الفئات العمرية تتلقى خدمات صحية جيد         

التابعة للجان أموال الزكاة على صعيد الخدمات الطبية لألمراض المختلفة، واإلسعاف والطـوارئ،             
وكذلك أجراء العمليات التخصصية ضمن كادر طبي متخصص ومؤهل ومدرب تدريبا جيداً، كذلك             

ات ومعلومـات حـول األمـراض       ما يتلقوه المشمولين بالدراسة على اختالف أعمارهم من إرشاد        
المنتشرة وما يتلقوه من إرشادات طبية وخدمات للرعاية النفسية للمنتفعين، لذا تم قبـول الفرضـية                

  .الصفرية المفترضة
  

 في كل من    )α=0.05 (  كذلك تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة اإلحصائية          
والتنمية االقتصادية والمحور الكلي حسب متغير العمـر،        محور دور اللجان في التنمية االجتماعية       

، وهذه القيم أقل    )*0.034(،  )*0.026(،  )*0.013(حيث كانت الداللة اإلحصائية لهما على التوالي      
 لذا تم رفض الفرضية الصفرية وتم األخذ بالفرضية البديلـة           )α=0.05(من قيمة الداللة المفترضة     

  .ح هذه الفروق عند متغير العمر توض)Scheffe(وجداول اختبارات 
  

 للمقارنات البعدية لداللة الفروق بين متوسـط فئـات العمـر            )Scheffe(نتائج اختبار   : 7.4جدول  
  لمحور دور لجان أموال الزكاة في التنمية االجتماعية 

  

 العمر
    سنة30أقل من 

)3.29(  

  سنة40-30من 

)3.33(  

  سنة50-41من

)3.40(  

 سنة 50أكثر من 

)3.61(  

    سنة30أقل من 
) 3.29(  

_ _ _  0.317  0.1098-  *0.3215-  

  سنة40- 30من 
)3.33(  

_ _ _  _ _ _  0.661  0.2783-  

  سنة50-41من
)3.40(  

_ _ _  _ _ _  _ _ _ 0.2117-  

 سنة 50أكثر من 
)3.61(  

_ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _  

  
  في محور دور لجان لمتغير العمر الفروق في استجابات أفراد العينة تبعاً) 7.4(رقم أظهر الجدول 
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سنة لصالح فئة أكثر من     30سنة وأقل من    50 أموال الزكاة في التنمية االجتماعية بين فئة أكثر من          
، ويعزو الباحث سبب ذلك إلى أن أكثـر الفئـات المتلقيـة             )3.61(سنة ذات المتوسط الحسابي     50

ذه الفئات ال تستطيع العمل وفي بدايات       سنة كون ه  50لخدمات لجان أموال الزكاة هم فئات أكثر من         
سن الشيخوخة األمر الذي يستدعي قيام لجان أموال الزكاة بتقديم الخدمات االجتماعية لهم وذلك من               

  .أجل رعايتهم وتقوية التكامل األسري والعالقات االجتماعية في المجتمع
 

فروق بين متوسـط فئـات العمـر         للمقارنات البعدية لداللة ال    )Scheffe(نتائج اختبار   : 8.4جدول  
  لمحور دور لجان أموال الزكاة في التنمية االقتصادية

  

 العمر
    سنة30أقل من 

)3.03(  
  سنة40- 30من 

)3.06(  
  سنة50-41من

)3.16(  
 سنة 50أكثر من 

)3.37(  
    سنة30أقل من 

)3.03(  
_ _ _  0.917-  0.132-  *0.3417-  

  سنة40- 30من 
)3.06(  

_ _ _  _ _ _  0.1003-  0.3107-  

  سنة50-41من
)3.16(  

_ _ _  _ _ _ _ _ _ 0.2105-  

 سنة 50أكثر من 
)3.37(  

_ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _  

  
في محـور دور لجـان       لمتغير العمر   الفروق في استجابات أفراد العينة تبعاً      )8.4(أظهر الجدول   

سـنة لـصالح    50 وأكثر من    سنة30أموال الزكاة في التنمية الصحة ما بين الفئات العمرية أقل من            
 ويعزو الباحث ذلك إلى المساعدات المادية والعينية        )3.37(سنة ذات المتوسط الحسابي     50أكثر من   

تأتي لكبار السن والشيوخ واألرامل والمطلقات، لسد العوز، والتخفيف في حدة الفقر التـي يعـانوا                
 خـالل تـأجير أو المزارعـة        منها، كذلك في تقديم تميل ألصحاب األراضي الستصالحها أو من         

لكي يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم في هذا السن دون أن يحتاجوا من يعـولهم               باألراضي الوقفية لهم  
  .في المستقبل

  
الفروق في استجابات أفراد العينة تبعاً لمتغير العمر في المحـور الكلـي   ادناه ) 9.4(أظهر الجدول   

على الفئات األخرى، وذلك نظراً     ) 3.43(لحسابي األكبر سنة ذات المتوسط ا   50لصالح فئة أكثر من     
لطبيعة هذه الفئة العمرية وما تحتاجه من خدمات دعم اجتماعي وخصوصا لفئة األرامل والمطلقين،              
وكذلك من تقديم خدمات طبية ومادية لهم، والتي تقوم بتقديمها لجان أموال الزكاة فـي محافظـات                 
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ى الفروق في استجابات أفراد العينة، حيث أن لكل مـنهم رأيـه             شمال الضفة الغربية، لذا تبين مد     
الخاص به حول طبيعة الخدمات االجتماعية واالقتصادية المقدمة من قبل لجان أموال الزكاة األمـر             

سنة وهذا طبيعي ويعرض الواقع ودرجـة الفئـات         50الذي اظهر هذه الفروق لصالح فئة أكثر من         
  .مال الضفة الغربيةالمستفيدة من خدمات للجان في ش

  
 للمقارنات البعدية لداللة الفروق بين متوسـط فئـات العمـر         )Scheffe(نتائج اختبار   : 9.4دول  ج

  للمحور الكلي
  

 العمر
    سنة30أقل من 

)3.17(  
  سنة40- 30من 

)3.20(  
  سنة50-41من

)3.28(  
 سنة 50أكثر من 

)3.43(  
    سنة30أقل من 

) 3.17(  
_ _ _  0.742  0.1065  *0.2591-  

  سنة40- 30من 
)3.20(  

_ _ _  _ _ _  0.9014-  0.2316-  

  سنة50-41من
)3.28(  

_ _ _  _ _ _ _ _ _ 0.1526-  

 سنة 50أكثر من 
)3.43(  

_ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _  

  
ال توجد فروق ذات دالة إحـصائية عنـد         "والتي تنص على أنه      تأثير متغير المؤهل العلمي    •

 في متوسط استجابات أفراد العينة حـول دور لجـان           )α=0.05(مستوى الدالة اإلحصائية    
من  و ."أموال الزكاة في تحقيق التنمية في شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير المؤهل العلمي            

 من أجل   )ANOVA(أجل اإلجابة على الفرضية السابقة تم اختبار تحليل التباين األحادي           
لداللة اإلحصائية مـن أجـل معرفـة        استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وا     

  :الفروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة حيث الجدول التالي يوضح ذلك

  
انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ادناه ) 10.4(يتضح من الجدول 

تحقيق في متوسط استجابات أفراد العينة حول دور لجان أموال الزكاة في ) α=0.05(اإلحصائية 
حيث بلغت الداللة اإلحصائية لمتغير  .التنمية في شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير المؤهل العلمي
، وهذه الداللة أكبر من قيمة )0.142(المؤهل العلمي تبعاً لمحور دور اللجان في التنمية االجتماعية

ئية على اختالف وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصا) α=0.05(الداللة المفترضة



 66

المؤهالت العلمية ألفراد عينة الدراسة، ويعزو الباحث سبب ذلك إلى مدى االنسجام والتوافق في 
استجابات المبحوثين من المنتفعين من خدمات لجان أموال الزكاة، حيث أنهم يشيدون بالدور الذي 

سان والحد من ظاهرة عمالة تقوم به اللجان تعزيز التكافل االجتماعي واإلسهام ف تعميم حقوق اإلن
األطفال ونشر الوعي التطوعي والثقافي بين أفراد المجتمع في منطقة الدراسة من خالل ما تقوم به 
اللجان في عقد اللقاءات األدبية والثقافية وتشجيع العلم من خالل فتح مدارس ورياض أطفال 

 وتعمل على تحقيق التنمية خاصة، ومحاربة األمية وغيرها من أمور مهمة تعزز وتقوي وتحفز
 .االجتماعية في المنطقة لذا تم قبول الفرضية الصفرية المفترضة

  
 لفحص داللة الفـروق  )One Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي: 10.4جدول 

  إلجابات أفراد العينة حسب متغير المؤهل العلمي
  

  بين المجموعات

  )2درجات حرية (

  جموعاتداخل الم

  )407درجات حرية (

  المحاور

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

قيمة 
F  

مستوى 

  الداللة

    0.489  199.20  0.961 1.92  دور اللجان في التنمية االجتماعية

 0.105  2.26  0.53  215.52  1.20  2.40  دور اللجان في التنمية الصحة
 0.088  2.44  0.669  271.52  1.63  3.27  قتصاديةدور اللجان في التنمية اال

 0.065  2.91  0.407  165.26  1.18  2.37  المحور الكلي
  )α =0.05(غير دال إحصائيا عند مستوى *: 
  

     أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مـستوى الداللـة اإلحـصائية             )10.4( كذلك تبين من جدول   
)α=0.05(     متغير المؤهل العلمي    في استجابات أفراد العينة حسب )     أقل من ثانويـة عامـة، دبلـوم

 )0.105( تبعاً لمحور التنمية الصحية، حيث كانت الدالة اإلحصائية لـه          )متوسط، بكالوريوس فأعلى  
 ويعزو الباحث ذلـك إلـى أن المـشمولين          )α=0.05(وهذه القيمة أكبر من قيمة الدالة المفترضة        

لزكاة من دعم متواصل للمجتمع المحلي في تعزيز التنمية         بالبحث يدركون ما تقوم به لجان أموال ا       
الصحية عن طريق إنشاء المستشفيات والمراكـز الـصحية المتخصـصة وخـدمات اإلسـعاف                
والطوارئ، والتي بدورها تكون مساندة للقطاع الصحي الحكومي والخاص، ومكملة للـدور الجيـد              

شمال الصفة الغربيـة وتقـديم الرعايـة        على هذا الصعيد في خدمة المجتمع المحلي في محافظات          
كما تبين عدم وجود فـروق دالـة         .الصحية وبنوعية جيدة لكافة الفئات المنتفعة في منطقة الدراسة        

إحصائيا في محور دور لجان أموال الزكاة في التنمية االقتصادية حسب متغير المؤهل العلمي، فقد               
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 ومـرد   )α=0.05( أكبر من قيمة الدالة المفترضة     وهذه القيمة    )0.088(بلغت الداللة اإلحصائية له   
ذلك من وجهة نظر الباحث أن أفراد عينة الدراسة يتلقون خدمات جيدة من لجـان أمـوال الزكـاة               
تؤهلهم وتنميهم ذاتياً وتجعلهم أكثر استقاللية واعتماداً على الذات من خالل تشجيع الجان لهم فـي                

لعاملين، وكذلك في تشجيع أفراد العينة على إقامة مشاريع         أقامة مراكز تجارية تستقطب العديد من ا      
صغيرة وتوفير خدمات أراضية وتقديم المساعدات المالية والعينيـة للفئـات الفقيـرة مـن                إنتاجية

المجتمع األمر الذي يكون له دور ايجابي في تحقيق التنمية االقتصادية على المـدى الطويـل فـي                  
  .المجتمع المحلي

  
لدرجة الكلية فقد تبين عدم وجود فروق دالة إحصائيا حسب متغير المؤهل العلمي فقـد               أما بالنسبة ل  

 وهـذا   )α=0.05( وهذه القيمة أكبر من قيمة الدالة المفترضة       )0.065(كانت الداللة اإلحصائية لها   
يدل على توافق أفراد العينة على اختالف مؤهالتهم العلمية على دور لجان أموال الزكاة في تحقيق                

   .لتنمية في محافظات شمال الضفة الغربية لذا تم قبول الفرضية الصفرية المفترضةا
  

ال توجد فروق ذات دالة إحصائية عند       "والتي تنص على أنه      تأثير متغير الحالة االجتماعية    •
 في متوسط استجابات أفراد العينة حـول دور لجـان           )α=0.05(مستوى الدالة اإلحصائية    

 ."ق التنمية في شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير الحالة االجتماعيـة          أموال الزكاة في تحقي   
 من  )ANOVA(من أجل اإلجابة على الفرضية السابقة تم اختبار تحليل التباين األحادي            و

أجل استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والداللة اإلحصائية من أجل معرفـة            
  :سة حيث الجدول التالي يوضح ذلكالفروق بين إجابات أفراد عينة الدرا

  

 لفحص داللة الفـروق  )One Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي: 11.4جدول 
  إلجابات أفراد العينة حسب متغير الحالة االجتماعية

  
  بين المجموعات

  )3درجات حرية (

  داخل المجموعات

  )406درجات حرية (

  المحاور

وع مجم

 المربعات

متوسط 

 المربعات

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

قيمة 
F  

مستوى 

  الداللة

    0.48  195.06  2.01 6.05  دور اللجان في التنمية االجتماعية

 0.549  0.70  0.53  216.80  0.37  1.16  دور اللجان في التنمية الصحة
 0.176  1.65  0.67  274.79  1.010  3.32  دور اللجان في التنمية االقتصادية

 0.071  2.36  0.407  164.75  0.96  2.88  لكليالمحور ا
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  انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية)11.4(يتضح من الجدول 
)α=0.05( في متوسط استجابات أفراد العينة حول دور لجان أموال الزكاة في تحقيق التنمية في 

حيث بلغت  .عية عدا محور التنمية االجتماعيةشمال الضفة الغربية تعزى لمتغير الحالة االجتما
تبعاً لمحور دور اللجان في التنمية  الداللة اإلحصائية لمتغير الحالة االجتماعية

 وهذا يدل على وجود )α=0.05(، وهذه الداللة أقل من قيمة الداللة المفترضة)*0.006(االجتماعية
توجد  : وتم األخذ بالفرضية البديلة القائلةفروق ذات داللة إحصائية لذا تم رفض الفرضية الصفرية
 في متوسط استجابات أفراد )α=0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية

العينة حول دور لجان أموال الزكاة في تحقيق التنمية االجتماعية في شمال الضفة الغربية تعزى 
 للمقارنات البعدية )Scheffe( نتائج اختبار  يوضح)12.4(لمتغير الحالة االجتماعية وجدول 

  .ودالالت الفروق عند محور التنمية االجتماعية
  

  أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً عنـد مـستوى الداللـة اإلحـصائية           )11.4(كذلك تبين من جدول   
)α=0.05(          في استجابات أفراد العينة حسب متغير الحالة االجتماعية )     ،أعزب، متـزوج، مطلـق

 وهذه القيمة أكبر مـن      )0.549(تبعاًً لمحور التنمية الصحية، حيث كانت الدالة اإلحصائية له        )أرمل
 ويعزو الباحث ذلك إلى درجة التوافق واالنسجام بين أفراد العينة           )α=0.05(قيمة الدالة المفترضة    

 صـحية   حول طبيعة الخدمات الصحية المقدمة من قبل لجان أموال الزكاة ودورها في تحقيق تنمية             
في منطقة الدراسة، حيث يشيد أفراد العينة بطبيعة هذه الخدمات وما توفره مـن خـدمات صـحية      
متخصصة تخدم المرضى وتوفر لـه التواصـل المباشـر بيـنهم وبـين األطبـاء والممرضـين                  
المتخصصين، وما تقدمه من مشورة طبية لكافة الفئات، وكذلك ما توفره من عقاقير طبية وأدويـة                

لتأمين الصحي المجاني للفئات المهمشة من المجتمع عدا ما تقوم به من خصومات لهـذه               وخدمات ا 
الفئات وخصوصاً عند إجراء العمليات الطبية الجراحية المتخصصة والتي يقوم عليها أطباء مهـرة              

  .من كافة التخصصات الطبية، لذا تم قبول الفرضية الصفرية المفترضة
  

إحصائيا في محور دور لجان أموال الزكاة في التنمية االقتـصادية           كما تبين عدم وجود فروق دالة       
والمحور الكلي حسب متغير الحالة االجتماعيـة، فقـد بلغـت الداللـة اإلحـصائية لهمـا علـى                   

 ومرد ذلـك مـن      )α=0.05( وهذه القيم أكبر من قيمة الدالة المفترضة         )0.071 ()0.176(التوالي
راسة يشيدون بدور لجان أموال الزكاة في التنمية االقتـصادية          وجهة نظر الباحث أن أفراد عينة الد      

من خالل دعم المزارعين في الريف الفلسطيني باألشتال والبذور لزراعة أراضيهم وحـثهم علـى               
استصالح المناطق الوعرة، والعمل مع المزارعين على نظام المزارعة لألراضي الوقفية ليكونـوا             

شجيع استقاللهم الذاتي ودعمهم فـي عمليـات التـسويق لهـذه            منتجين، ومعتمدين على أنفسهم لت    
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المنتجات مما يعمل على تحقيق درجة من التنمية االقتصادية في المجتمع المحلي، لـذا تـم قبـول                  
   .الفرضية الصفرية المفترضة

  
 للمقارنات البعدية لداللة الفروق بين متوسط فئـات الحالـة           )Scheffe(نتائج اختبار   : 12.4جدول  

  جتماعية لمحور دور لجان أموال الزكاة في التنمية االجتماعية اال
  

 الحالة االجتماعية
  أعزب

)3.24(  

  )3.55(    أرمل  )3.58(    مطلق )3.35(     متزوج

  أعزب
)3.24(  

_ _ _  0.1015-  0.3365-  *0.3069-  

     متزوج
)3.35(  

_ _ _  _ _ _  0.2341-  0.2080-  

  مطلق 
)3.58(  

_ _ _  _ _ _  __ _ 0.6042-  

  _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _  )3.55(    أرمل
  

 الفروق في استجابات أفراد العينة تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية في محـور             )12.4(أظهر الجدول   
دور لجان أموال الزكاة في التنمية االجتماعية ما بين فئة الحالة االجتماعية أرمل وأعزب لـصالح                

، ويعزو الباحث ذلك إلى اختالف وجهـات النظـر          )3.55(لحسابي األكبر فئة أرمل ذات المتوسط ا    
حول طبيعة الخدمات االجتماعية المقدمة من قبل لجان أموال الزكاة، حيث أن دور لجـان أمـوال                 
الزكاة يكون أكثر وضوحاً في تقديم خدماته للمنتفعين من فئة أرمل أكثر من الفئات األخرى نظـراً                 

جتماعية وخصوصاً ما تحتاجه هذه الفئة من الرعاية االجتماعية التـي تكـون             لطبيعة هذه الحالة اال   
من غيرها على جميع األصعدة االجتماعية واالقتصادية والصحية، ونظراً لطبيعة الخصوصية            أكثر

في تقديم الخدمات لهذه الفئة والتي تكون من أكثر الفئات متلقية للدعم من لجان أموال الزكاة لتحقيق                 
  . العدالة والمساواة مع فئات المجتمع األخرىنوع من

  
ال توجد فروق ذات دالة إحصائية عنـد        "والتي تنص على أنه      :تأثير متغير الدخل الشهري    •

 في متوسط استجابات أفراد العينة حـول دور لجـان           )α=0.05(مستوى الدالة اإلحصائية    
لمتغيـر متوسـط الـدخل    أموال الزكاة في تحقيق التنمية في شمال الضفة الغربية تعـزى        

من أجل اإلجابة على الفرضية السابقة تم اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي                و ."الشهري
)ANOVA(              من أجل استخراج المتوسـط الحـسابي واالنحـراف المعيـاري والداللـة 
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اإلحصائية من أجل معرفة الفروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة حيث الجـدول التـالي               
  :يوضح ذلك

  

 لفحص داللة الفـروق  )One Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي: 13.4 جدول
  إلجابات أفراد العينة حسب متغير متوسط الدخل الشهري

  
  بين المجموعات

  )3درجات حرية (

  داخل المجموعات

  )406درجات حرية (

  المحاور

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

مجموع 

 مربعاتال

متوسط 

 المربعات

قيمة 
F  

مستوى 

  الداللة

 0.271  1.30  0.49  199.19  0.642 1.92  دور اللجان في التنمية االجتماعية
 0.128  1.90  0.52  214.90  1.00  3.02  دور اللجان في التنمية الصحة

 0.067  2.52  0.66  269.74  1.8  5.05  دور اللجان في التنمية االقتصادية
 0.076  2.30  0.40  164.82  0.93  2.81  المحور الكلي

  )α=0.05(غير دال إحصائيا عند مستوى 
 

 انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )13.4(يتضح من الجدول 
)α=0.05( في متوسط استجابات أفراد العينة حول دور لجان أموال الزكاة في تحقيق التنمية في 

حيث بلغت الداللة اإلحصائية لمتغير  .الدخل الشهريشمال الضفة الغربية تعزى لمتغير متوسط 
، وهذه الداللة أكبر )0.271( متوسط الدخل الشهري تبعاً لمحور دور اللجان في التنمية االجتماعية

 وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في )α=0.05(من قيمة الداللة المفترضة
شيكل، من 1000أقل من (  على اختالف دخلهم الشهرياستجابات المبحوثين المشمولين بالعينة

ومرد ذلك من وجهة نظر )شيكل2000شيكل، أكثر من 2000-1501شيكل، من1000-1500
الباحث إلى الدور الجيد الذي تقدمه لجان أموال الزكاة يعمل على تحقيق نوع من التنمية االجتماعية 

م متفقون ومدركون لهذا الدور الذي يقوي وهذا ما أظهره متوسط استجابات المبحوثين، حيث أنه
العالقات االجتماعية في المجتمع ويعمل على تشجيع المرأة على التعليم ويحارب الجهل من خالل 
أقامة دور رياض األطفال ومراكز محو األمية والمدارس التابعة للجان في تعزيز التعليم ونشره بين 

إلقامة المشاريع االجتماعية لتحقيق التنمية  قفيةوما تمنحه اللجان من األراضي الو المجتمع،
  .االجتماعية بين أفراد المجتمع بكافة قطاعاته

  
    أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة اإلحصائية)13.4( رقم كذلك تبين من جدول
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)α=0.05(            ـ ة الـصحية،    في استجابات أفراد العينة حسب متغير الدخل الشهري تبعاً لمحور التنمي
 )α=0.05( وهذه القيمة أكبر من قيمة الدالـة المفترضـة           )0.128(حيث كانت الدالة اإلحصائية له    

ويعزو الباحث سبب ذلك إلى أن أفراد العينة على اختالف دخولهم الشهرية يشيدون بما تقدمه لجان                
راعي دخولهم  أموال الزكاة من أنشاء مراكز صحية متخصصة ورعاية أولية وخدمات أرشاد طبي ت            

الشهرية، وتدفع إلى تحقيق درجة من التنمية االقتصادية في المجتمع المحلي في منطقة لذا تم قبول                
  .الفرضية الصفرية المفترضة

  
كما تبين عدم وجود فروق دالة إحصائيا في محور دور لجان أموال الزكاة في التنمية االقتـصادية                 

 وهذه القيمة أكبر من قيمـة       )0.067(لة اإلحصائية له    حسب متغير الدخل الشهري، فقد بلغت الدال      
 ويعزو الباحث انسجام أفراد العينة بالدراسة على اخـتالف دخـولهم            )α=0.05(الدالة المفترضة   

الشهرية إلى دور اللجان في تشجيع األفراد على أقامة مشاريع إنتاجية صغيرة لدعم أفراد المجتمـع         
صوصاً ذوي الدخول المنخفضة، وما تقدمة اللجان كذلك مـن  ضمن القطاعات الفقيرة والمهمشة وخ    

إقراض لطلبة الجامعات المحتاجين ضمن صندوق الطالب المحتاج من خالل الجمعيات المنتـشرة             
التابعة للجان أموال الزكاة، وكذلك دعم الصناعات المنزلية والصناعات النسوية وغيرها من أمـور              

للفئات الفقيرة والمهمشة في المجتمع لـذا تـم قبـول الفرضـية             تحقق نوعاً من التنمية االقتصادية      
  الصفرية المفترضة

  
أما بالنسبة للدرجة الكلية فقد تبين عدم وجود فروق دالة إحصائيا حسب متغير الدخل الشهري فقـد                 

 وهـذا   )α=0.05( وهذه القيمة أكبر من قيمة الدالة المفترضة       )0.076(كانت الداللة اإلحصائية لها   
ى انسجام وتوافق أفراد عينة الدراسة على اختالف دخلهم الشهري في الدور الجيد الذي تقوم               يدل عل 

به لجان أموال الزكاة في تحقيق التنمية االجتماعية والصحية واالقتصادية فـي محافظـات شـمال                
  .لذا تم قبول الفرضية الصفرية المفترضة الضفة الغربية

  

ال توجد فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى        " أنه   والتي تنص على   تأثير متغير المحافظة   •
 في متوسط استجابات أفراد العينة حـول دور لجـان أمـوال    )α=0.05(الدالة اإلحصائية  

مـن أجـل     و ."الزكاة في تحقيق التنمية في شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير المحافظـة           
 مـن أجـل     )ANOVA(دي  اإلجابة على الفرضية السابقة تم اختبار تحليل التباين األحـا         

استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والداللة اإلحصائية مـن أجـل معرفـة             
  :الفروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة حيث الجدول التالي يوضح ذلك
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 لفحص داللة الفـروق  )One Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي: 14.4جدول 
  نة حسب متغير المحافظةإلجابات أفراد العي

  
  بين المجموعات

  )3درجات حرية (

  داخل المجموعات

  )406درجات حرية (

  المحاور

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

قيمة 
F  

مستوى 

  الداللة

  *0.000  7.92  0.461  182.51  3.65 14.60  دور اللجان في التنمية االجتماعية
  *0.003  4.16  0.51  209.33  2.15  8.60  ان في التنمية الصحةدور اللج

  *0.000  6.40  0.64  258.40  4.09  16.39  دور اللجان في التنمية االقتصادية
  *0.000  7.64  0.38  155.84  2.94  11.97  المحور الكلي

  )α=0.05(دال إحصائيا عند مستوى * 
  

ائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  انه توجد فروق ذات داللة إحص)14.4(يتضح من الجدول 
)α=0.05( في متوسط استجابات أفراد العينة حول دور لجان أموال الزكاة في تحقيق التنمية في 

 .شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير المحافظة

  

 وجود فروق دالة إحصائيا في استجابات المبحوثين حسب متغير المحافظة في            )14.4(أظهر جدول 
ور اللجان في التنمية االجتماعية، ودور اللجان في التنمية الصحية ودور اللجان في             كل من محور د   

التنمية االقتصادية، وكذلك على المحور الكلي، حيث كانت الداللـة اإلحـصائية للمحـاور علـى                
م أقل من قيمـة الداللـة المفترضـة          وهذه القي  )0.000(،  )0.000(،  )0.003(،  )0.000:(التوالي

)α=0.05( ا يدل على اختالف في وجهات نظر أفراد العينة حسب أماكن سـكناهم وطبيعـة                وهذ
  : المحافظات التي يقطنون بها لذا تم رفض الفرضية الصفرية وتم األخذ بالفرضية البديلة القائلة

 في متوسط استجابات )α=0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 
 دور لجان أموال الزكاة في تحقيق التنمية في شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير أفراد العينة حول

 للمقارنات )Scheffe( تظهر نتائج اختبار )18.5(،)17.5(،)16.5(،)15.5(المحافظة والجداول
 .البعدية لداللة الفروق في استجابات المبحوثين عند متغير المحافظة

  
بات أفراد العينة تبعاً لمتغير المحافظة في محور دور لجان          الفروق في استجا  ) 15.4(أظهر الجدول   

أموال الزكاة في التنمية االجتماعية ما بين محافظة نابلس وطولكرم وطوباس لصالح مدينة طولكرم              
ويعزو الباحث سبب ذلك إلى كون كل من محافظة نـابلس           ) 3.54(ذات المتوسط الحسابي األكبر     
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أموال الزكاة أكثر من محافظة طوباس على سبيل المثال مستشفى          وطولكرم تنتشر بها مراكز لجان      
الرازي في كل منهما ودار اليتيم العربي في محافظة طولكرم والتي تقـدم الخـدمات االجتماعيـة                 

  .لأليتام وفي كافة المجاالت االجتماعية والنفسية والتعليمية وغيرها
  

دية لداللة الفروق بين متوسط فئات المحافظة        للمقارنات البع  )Scheffe(نتائج اختبار   : 15.4جدول  
  لمحور دور لجان أموال الزكاة في التنمية االجتماعية 

  

 المحافظة
  جنين

)3.38(  

     طوباس

)3.06(  

    نابلس

)3.38(  

    طولكرم

)3.54(  

    قلقيلية

)3.80(  

  -0.411  -0.158  0.274  0.326  _ _ _  )3.38( جنين
  -0.738  -0.484*  -0.318*  _ _ _  _ _ _ )3.06( طوباس
  -0.419*  -0.166 _ _ _ _ _ _  _ _ _  )3.38( نابلس
  -0.253  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ )3.54( طولكرم
  _ _ _  _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _  )3.80(  قلقيلية

  
 للمقارنات البعدية لداللة الفروق بين متوسط فئات المحافظـة       )Scheffe( نتائج اختبار    16.4جدول  

  ر دور لجان أموال الزكاة في التنمية الصحية لمحو
  

 المحافظة
  جنين

)3.37(  

     طوباس

)3.01(  

    نابلس

)3.15(  

    طولكرم

)3.37(  

    قلقيلية

)3.44(  

  -0.333  -0.963  0.216  0.357  _ _ _  )3.37( جنين
  -0.430  -0.360  -0.140*  _ _ _  _ _ _  )3.01( طوباس
  0.290  -0.219  __ _ _ _ _  _ _ _  )3.15(  نابلس
  0.037  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  )3.37(  طولكرم
  _ _ _  _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _  )3.44( قلقيلية

  
في محور دور لجان     لمتغير المحافظة  الفروق في استجابات أفراد العينة تبعاً     ) 16.4(أظهر الجدول   

س ولـصالح محافظـة نـابلس ذات        أموال الزكاة في التنمية الصحية ما بين محافظة نابلس وطوبا         
 كون أن أكثر المنفعتين هم من محافظة نـابلس والبـالغ عـددهم              )3.15(المتوسط الحسابي األكبر  

) 17.4(التـالي رقـم      أظهر الجدول     و . منتفع )1350( منتفع مقارنة مع محافظة طوباس       )3200(
ر لجان أمـوال الزكـاة فـي        الفروق في استجابات أفراد العينة تبعاً لمتغير المحافظة في محور دو          

  التنمية االقتصادية ما بين كل من محافظة نابلس وطولكرم وطوباس ولصالح محافظة طولكرم ذات 
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  ). 3.34(المتوسط الحسابي األكبر
  

 للمقارنات البعدية لداللة الفروق بين متوسط فئات المحافظة         )Scheffe(نتائج اختبار   : 17.4جدول  
  اة في التنمية االقتصاديةلمحور دور لجان أموال الزك

  

 المحافظة
  جنين

)3.06(  

     طوباس

)2.78(  

    نابلس

)3.16(  

    طولكرم

)3.34(  

    قلقيلية

)3.51(  

  -0.443  -0.275  0.528  0.279  _ _ _  )3.06( جنين
  -0.722  -0.554*  -0.374*  _ _ _  _ _ _  )2.78( طوباس
  0.348  -0.180 _ _ _ _ _ _  _ _ _  )3.16( نابلس

  0.167  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  )3.34( ولكرمط
  _ _ _  _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _  )3.51( قلقيلية

  
 للمقارنات البعدية لداللة الفروق بين متوسط فئات المحافظة         )Scheffe(نتائج اختبار   : 18.4جدول  

  للمحور الكلي
  

 المحافظة
  جنين

)3.27(  
     طوباس

)2.95(  
    نابلس

)3.23(  
    طولكرم

)3.42(  
    قلقيلية

)3.58(  
  -0.309  -0.145  0.009  0.3.21  _ _ _  )3.27( جنين
  -0.630*  -0.466*  -0.280*  _ _ _  _ _ _  )2.95( طوباس
  0.349  -0.185 _ _ _ _ _ _  _ _ _  )3.23( نابلس
  -0.163  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ )3.42( طولكرم
   _ __  _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _  )3.58( قلقيلية

  
ما  في المحور الكلي   لمتغير المحافظة   السابق الفروق في استجابات أفراد العينة تبعاً       )18.4(أظهر  

بين محافظة نابلس وطولكرم وقلقيلة وطوباس لصالح محافظـة قلقيليـة ذات المتوسـط الحـسابي                
  ).3.58(األكبر
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   الفصل الخامس

______________________________________________________  

  دور لجان الزكاة في التنمية االجتماعية واالقتصادية في شمال الضفة الغربية 
  

   مقدمة1.5

  

لقد كان لتأسيس لجان أموال الزكاة في محافظات الوطن ضرورة ملحة لما يلحق بها من تبرعـات                 
ريضة من فرائض   فجاءت لتحقيق ف  . لتحقيق التكافل االجتماعي في المجتمع، ولخدمة أبناء المجتمع       

وأركان اإلسالم وهي الزكاة لجمعها وتوزيعها، لمحو ظلمة الفقر والحاجة ولتزهوا بـراعم وورودا              
واعدة وتشرئب أعناق وهامات أعاد لها الحياة دف األخوة والمحبة ولمسات الحنان والكرم والمودة،              

ا الفصل عن لجان أمـوال      وسوف يتحدث هذ  . والنهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة ألفراده     
عـن تأسيـسها، اإلدارة     ) نابلس، طوباس، جنين، طولكرم، قلقيلية    (الزكاة في شمال الضفة الغربية      

فيها، البرامج والمشاريع التي تعمل عليها، التشبيك والتعاون بينها وبين المؤسسات األخرى، الخطط             
لك من خالل المقابلة التي أجريت مـع        والتخطيط المستقبلي، العمالة والتوظيف،الصحة والتعليم، وذ     

   .رؤساء وأعضاء وموظفين هذه اللجان وذلك من أجل معرفة مدى مساهمة هذه اللجان في التنمية
  

  االجتماعية  التنمية 2.5

  

تعمل لجنة أموال الزكاة في محافظة جنين على تنمية التكافل االجتماعي في المجتمع مـن خـالل                 
ي شهر رمضان المبارك وحث أفراد المجتمع على كفالة األيتام من           عمل الندوات والدروس خاصة ف    

تعمل لجان أموال الزكـاة      و .داخل المجتمع والشعور مع األهل واألقارب والجيران كالجسد الواحد        
في محافظة جنين على محاربة الفقر من خالل التعميم على أئمة المساجد في الحديث فـي خطـبهم        

 واالقتصادية والنفسية والثقافية والعقائدية مدعمين خطبهم بأمثلـة مـن           عن الفقر وأثاره االجتماعية   
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حـاثين أفـراد    " لو كان الفقر رجال لقتلته      " التاريخ القديم وقول سيدنا عمر بن الخطاب عن الفقر          
عملت اللجنة على العمل على تنميـة المـرآة وقـدراتها            ولقد   .المجتمع على العمل وعدم التكاسل    

جتمع من خالل عمل دورات تدريب نسيج وخياطة وتوفير فرص عمـل لهـا فـي                وتأهيلها في الم  
المركز والمؤسسات التابعة لها مثل المستشفى والمدرسة وكذلك في مقر اللجنـة، إال أن مـشروع                

  .التدريب توقف بسبب قلة الدعم والموارد االقتصادية
  

 وكذلك ال يوجد لديهم ضـمانات       .ال يوجد لدى اللجنة مراكز تدريب في المحافظة وال في أي مجال           
اجتماعية إال بشكل فردي ومساعدة لمرة واحدة، وال يوجد تأمين صحي للمستفيدين من برامجها من               

 أما بالنسبة الستصالح األراضي الزراعية ودعم المزارعين فلم تعمل عليـة            ،الفقراء والمحتاجين، 
والسبب هو أن مثل هذه المشاريع هـي        اللجنة وذلك بسبب منع وزارة األوقاف لمثل هذه المشاريع          

  ) مقابلة مع السيد أحمد سالطنة. (من اختصاص المؤسسات الزراعية
  

عملت اللجنة على التكافل االجتماعي وذلك بتسويق الفكـرة مـن خـالل             : أما في محافظة طوباس   
قـاف  الجلسات العامة في المحافظة وليس بطريق الندوات المخطط لها وبتوجيهات مـن وزارة األو     

كما وتعمل  . إلى أئمة المساجد في الحديث عن التكافل فيما بين أفراد المجتمع في الخطب والدروس             
اللجنة أيضا على الحض على العمل التطوعي لخدمة المجتمع وذلك من خالل تسويق فكرة عمـل                

 تحتـاج   الخير واألجر والثواب والمساعدة في األعمال التي تقوم بها اللجنة في المواسم حيث أنهـا              
بض األشخاص للمساعدة في عمليات التوزيع فيقوم بعض األشخاص بالتطوع للمساعدة في عمليات             

أيضا بتوجيهات من وزارة األوقاف الئمة المـساجد        . التوزيع وأي أعمال أخرى تحتاجهم اللجنة بها      
  .للحديث عن الفقر وآثاره االقتصادية واالجتماعية والثقافية والحث على العمل

  
كفاالت أيتـام، ومـساعدة األسـر       . امج التي عملت عليها اللجنة هي إغاثية فقط ال تتعدى ذلك          البر

  أعضاء 5إن اللجنة السابقة في محافظة طوباس المكونة من         و. المستورة بالمواد الغذائية العينية فقط    
علمـين  ولألسف كانت تعمل بطريقة عشوائية بدائية والسبب في ذلك أن أعضاء اللجنة من غير المت              

كانت المساعدات توزع   و. وأصغرهم سنا كان في الخمسين من العمر، وقد عينوا بناءا على العائلية           
  :بالطريقة التالية

  
تم تقسيم المحافظة بناءا على العائالت الموجودة في المحافظة وإعطاء كل عائلة نسبة مئوية حسب               

ل عضو في اللجنة يمثل عائلة يأخـذ        حجم العائلة في المحافظة وكل نسبة تكون لها حصة معينة وك          
حصة هذه العائلة ويوزعها على العائلة بالطريقة التي يراها مناسبة فأين هي الزكاة ومصارفها في               
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مثل هذا العمل والتي تقوم به لجنة تسمي نفسها لجنة أموال الزكاة والتي ملقى على عاتقهـا جمـع                   
وبقيت األمور تسير بهذه الطريقة إلـى أن تـم           .أموال الزكاة بالحق وتوزيعها في مصارفها بالحق      

تغيير اللجنة القديمة واستبدالها بلجنة أخرى أكثر كفاءة وشفافية، حيث أن اللجنة القديمة لم تعـرف                
الموازنات طول فترة عملها وكان عملها عشوائيا وبطرق بدائية، فعند استالم اللجنة الجديـدة تـم                 

  تغيير جذري لنمط العمل الذي كان
  
موال به في السابق وبدأ ذلك العمل بعمل ميزانية للجنة وتقديمها إلى وزارة األوقاف، وقد تم عمل                مع

ذاتية للمواطن الذي يريد تقديم طلب للمساعدة من اللجنة وقد تم تعميم ذلك في المساجد واألمـاكن                 
رة أخـرى للتقيـيم     وقد قامت اللجنة بعمل استما    . العامة ويحق ألي مواطن التقدم لتعبئة هذه الذاتية       
تدخل على برنامج الكمبيوتر للتقييم وكل ذاتية تأخذ         وذلك ضمن برنامج اإلكسل وجميع هذه الذاتيات      

ويحـق  .  فما فوق يستحق صاحبها تلقي المساعدة من اللجنـة         50عالمة، والذاتية التي تأخذ عالمة      
 الذاتية لـم تجمـع النقـاط        لكل مواطن قام بتعبئة الذاتية المراجعة ومعرفة سبب الرفض إذا كانت          

المحددة للنجاح ويرى المواطن تقييم ذاتيته على البرنامج دون أي إحراج للجنة فالشفافية التي تعمل               
  .واضحة للعيان عليها اللجنة الجديدة

  
تعمل لجنة أموال الزكاة في محافظة طوباس سنويا على مشروع دعم الطالب في الحقيبة المدرسية               ف

باإلضافة إلى المشاريع الموسمية    . افة إلى األسر الفقيرة والمحتاجة في المحافظة      والقرطاسية باإلض 
  . األخرى مثل توزيع الطرود الغذائية في شهر رمضان المبارك، وكسوة العيد، ولحوم األضاحي

  
هناك مشروع مشترك تقوم عليه لجان الزكاة مع جمعية الشبان المسيحية وهو خلق فـرص عمـل                 

مقابلة مـع الـسيد   .( عن العمل للحد من البطالة ولكن المشروع بسيط وغير مستمر          للعمال العاطلين 
  ) فواز صوافطة 

  

على تنمية التكافل االجتماعي في المجتمع من خالل الحث علـى           عملت اللجنة    :وفي محافظة نابلس  
لمـرآة  كفالة األسر واأليتام ومساعدة الطلبة الجامعيين وطلبة المدارس، كما وساهمت في تنميـة ا             

مشروع مشغل خياطة والذي كان يعمل بشكل جيد ولكن بعـد إغـالق             وتطوير قدراتها من خالل     
فتح العمل به على المستوى البـسيط وهـو         . الحدود مع إسرائيل أصبح المشغل غير مجد اقتصاديا       

 وتحاول اللجنة إعطاء  . أالن يعمل لمصنع الصفا أكياس للبن ومالبس للموظفين الموجودين بالمصنع         
بعض الماكينات إلى اسر تستطيع العمل عليها لمساعدتها في كسب رزقها وزيادة دخلها من األسـر              

  . امرأة100حيث كان يعمل في المشغل حوالي . التي تستفيد من اللجنة.الفقيرة والمحتاجة
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ت برامج مساعدة األسر الفقيرة والمحتاجة في المحافظة وتقسم هذه المساعدا         كما وتعمل اللجنة على     
  :إلى عدو أقسام منها

  
 أسرة من مختلـف أنحـاء       750هناك مساعدات مالية منتظمة لعدد من األسر تعد بحوالي           •

هذه األسر بالتوجـه     المحافظة، تأتي هذه المساعدة مباشرة على البنوك وتقوم اللجان بإبالغ         
ان من خالل مندوب للجان في كل منطقة حيث قسمت لج          وذلك. الستالم حصتهم  إلى البنوك 

عدة أقسام وهي بالتالي شمال شرق المحافظة وشرق جنـوب المحافظـة             منطقة نابلس إلى  
ففي كل منطقة من هذه المناطق      . الشمال، الجنوب، والمنطقة الغربية، والمدينة والمجتمعات     ,

 أسرة مستفيدة من هذا     1500يوجد مندوب يعمل لدى اللجان لمساعدتها وكذلك هناك حوالي          
  دينة والمخيمات البرنامج في الم

فمثال في بداية العام الدراسي حيث تقـوم        : هناك اسر تستفيد من برامج المناسبات الموسمية       •
 اللجنة بتوزيع الشنط المدرسية والقرطاسية على الطالب في األسـر المحتاجـة والفقيـرة             

مـن   األسر سابقة الذكر التي تستفيد     بما فيها   أسرة 3500البرنامج حوالي    من هذا  ويستفيد
 ) المساعدات المالية(برنامج 

وكسوة العيد وهذا البرنامج يستفيد منه جميـع األسـر           لحوم األضاحي  أيضا هناك برنامج   •
البرامج سابقة الذكر أيضا حسب حجم هـذه         السابقة الذكر باإلضافة إلى اسر ال تستفيد من       

 )لحوم األضاحي(المساعدات 

وكـسوة   رمضان يع الطرد الغذائي في شهر    عليه اللجنة وهو توز    هناك أيضا برنامج تقوم    •
 العيد أيضا تستفيد من جميع األسر باإلضافة إلى اسر غير مستفيدة من اللجنة في المشروع 

هناك أيضا مشروع الصيف و هو توزيع مواد وطرد غذائية في المحافظـة تـستفيد منـه                  •
  أسرة تقريبا3500

مـن  (لمحتاجة والفقيرة التي تستهدفها   هناك مشروع توزيع األلبان كل سنة مرة على األسر ا          •
التابع للجنة وهو واحد كيلو لبنة لألسر الكبيرة الحجم و نص كيلـو لألسـر               )مصنع الصفا 

 المتوسطة والبسيطة الحجم

  
 يتـيم مـن     2700تعمل اللجنة على برنامج كفالة األيتام بشكل جيد حيث يوجد لدى اللجنة كفاالت              

وتقـوم  . تام يأخذون مخصصاتهم من البنوك أيضا بشكل مستمر       جميع إنحاء المحافظة و هؤالء األي     
اللجنة بمتابعة هذه األسر و التواصل معها باستمرار من خالل المندوب الموجود فـي المنطقـة و                 

وهناك تحديث للبيانـات باسـتمرار      . األخصائي االجتماعي الذي يزور األسرة كل ستة شهور مرة        
  ) مع الدكتور محمد حنون مقابلة (.لألسر المستفيدة من اللجنة
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عملت اللجنة في المجال االجتماعي بشكل بسيط فهي تعمل علـى كفـاالت             : وفي محافظة طولكرم  
األيتام واألسر الفقيرة، باإلضافة إلى التكافل االجتماعي بين أفراد المجتمع من خالل الحـظ علـى                

   )مال سليمان مقابلة مع السيد ج(كفالة األيتام وجمع التبرعات لألسر المحتاجة 
  

حيث عملت اللجنة في المجال االجتماعي بشكل بسيط فهي تعمل على كفاالت             :وفي محافظة قلقيلية  
األيتام واألسر الفقيرة، باإلضافة إلى التكافل االجتماعي بين أفراد المجتمع من خالل الحـظ علـى                

    ) الحاج مقابلة مع السيد مصطفى(كفالة األيتام وجمع التبرعات لألسر المحتاجة 
  

  المجال الصحي  3.5

  

عانت محافظة جنين من صعوبة في األوضاع الصحية وعدم كفاية الخدمات المقدمة للمواطنين كما              
ونوعا، وتم إنشاء مستشفى الرازي لتقديم المساعدات الطبية للمواطنين وبأسعار معقولـة تراعـي              

 ألف  250 جنين الذي يضم حوالي      الظروف االقتصادية واالجتماعية للمواطنين خاصة في محافظة      
  . مدينة وقرية ومخيم79نسمة موزعين على أكثر من 

  

تعرض لنا األرقام اإلحصائية صورة صعبة للوضع الـصحي فـي جنـين مقارنـة بالمحافظـات                 
الفلسطينية األخرى وباإلضافة إلى األسباب اإلنسانية وطبيعة المشروع الذي يهـدف إلـى خدمـة               

ساكين فان مشروع المستشفى ذو أهمية بالغـة حيـث تبـين اإلحـصائيات إن               الفقراء واأليتام والم  
محافظة جنين هي أفقر المحافظات الفلسطينية على نطاق الخدمات السريرية حيث تبلغ نسبة األسرة              

حوالي خمسة أسرة لكل عـشرة آالف       (وهي األقل على مستوى فلسطين      ) 0.47(لكل ألف مواطن    
  ).مواطن

  
لزكاة اهتماماً خاصاً للرعاية الصحية، وذلك بسبب نقص الخدمات الصحية فـي            أولت لجنة أموال ا   

محافظة جنين التي تعتبر أفقر المحافظات الفلسطينية على مستوى تقديم الخدمات الصحية وبخاصة             
م ويـشمل   1994في المستشفيات،حصلت لجنة أموال الزكاة على ترخيص للمستشفى فـي العـام             

الباطني، األطفال، الجراحة،   :  سريراً موزعة على ثمانية أقسام وهي      90الترخيص السماح بتشغيل    
يـتم  فمباني المستشفى الرئيـسية     أما  النساء والتوليد، انف أذن حنجرة، مسالك بولية وقسم الخداج،          

  : إشغالها كما يلي
  

 العيادات الخارجية وقسم الطوارئ، العيادات التخصصية،والمتمثل في : الطابق األرضي •
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ة وااللتراساوند، التصوير الطبقي، تصوير الثدي، تخطيط الدماغ، تخطيط العـضالت           األشع
  . واألعصاب، عيادة األسنان،االستقبال وسجالت المرضى، المحاسبة والصيدلية

  . قسم الوالدة وجراحة النساء، المختبر وعيادة جراحة الوجه والفكين: الطابق األول •
  .جال، قسم الباطني والمناظيرالعمليات وجراحة الر: الطابق الثاني •
تم تجهيز المبنى ليكون مقراً لإلدارة والخدمات والمطبخ وتم ربط          : مبنى الخدمات واإلدارة   •

المبنى مع المستشفى بجسر حيث تمت إضافة ثالث طوابق جديدة إلنـشاء قـسم لألطفـال                
 .واألطفال حديثي الوالدة والجراحات التخصصية كالعظام واألعصاب

الجراحة، األطفال، البـاطني، النـسائية، أنـف أذن حنجـرة،           : ختصاص تشمل عيادات اال  •
  . المسالك البولية، جراحة األعصاب، جراحة الوجه والفكين والعظام

  
في ضوء الوضع الصحي المتردي لمحافظة جنين، فقد كان هناك ضـرورة كبيـرة إلنـشاء هـذا            

يته أحداث انتفاضة األقـصى، حيـث       المشروع الخيري األول في محافظة جنين، و الذي أكدت أهم         
حوصرت المحافظات الفلسطينية و لم يعد باإلمكان تحويل الحاالت المرضية بسهولة إلى نـابلس و               
المناطق المجاورة، و بدا من الضرورة بمكان أن يتم تجهيز مستشفى في محافظة جنـين بأحـدث                 

ة قيام المستشفى الحكومي الوحيد في      األجهزة الطبية لعالج الحاالت المختلفة، ناهيك عن عدم إمكاني        
  .المحافظة بتغطية االحتياجات الطبية لسكان المحافظة

  
وقد عملت إدارة المستشفى على التشبيك مع المراكز الصحية األخرى والتعاون فيما بينها من أجل 

دمات تقديم أفضل خدمة للمواطن وهناك تعاون أيضا بينها وبين العديد من المؤسسات في تقديم الخ
، وموظفي الجامعة UNRWAالصحية لمنتفعيها مثل وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين، 

 عمان و بنك األردن،طلبة جامعة النجاح –العربية األمريكية جامعة القدس المفتوحة و بنك القاهرة 
  . الوطنية، شركات التأمين األهلية

   
بلغت قيمـة المـساعدات المقدمـة مـن          :يالمساعدات المقدمة للسكان من مستشفى الراز      •

 دوالرا وهي مفصلة    1362990المستشفى لسكان المحافظة خالل سنوات االنتفاضة حوالي        
 )1.5 (في الجدول أدناه

  
 مرضى إلجراء   9كان يتوجه من جنين إلى نابلس يوميا ما ال يقل عن            , قبل إنشاء مستشفى الرازي   

بمعنى إن إنشاء مستشفى الـرازي      . لمراجعات الطبية عمليات جراحية إضافة إلى عشرين مريضا ل      
ناهيك عن عدد مضاعف من األقـارب الـذي كـانوا يرافقـون             ,  مريضا سنويا  8700خفف عناء   
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وبنظرة بسيطة فإن قيمة التوفير المادي على السكان بلغ خالل          , المرضى أو يضطرون للمبيت معهم    
  .  دوالرا139200العام الواحد 

  
  خالل سنوات االنتفاضةجنين ات المقدمة من المستشفى لسكان محافظة المساعد: 1.5جدول 

  
 التفاصيل  2000 2001 2002  2003  2004

 عيادات خارجية وأشعة ومختبر وصيدلية   82166  93472 218420 108414 121333

 جراحة وأقسام داخليه   92761 154661  95397  32942 57424

 حاالت والدة   54511  45414  29936  21176 40828

 جرحى االنتفاضة   2724  34396  74868  5720  8130

 صندوق إعانة المرضى  -  12520  4707  16469  4601

 المجموع بالدوالر األمريكي   182162 340463 423328 184721 232316

  
اك أسعار مخفضة وإعفاءات    يقدم مستشفى الرازي الخدمات الطبية لجميع شرائح المجتمع، ولكن هن         

بنسب مختلفة يقدمها المستشفى بنسب متفاوتة حسب وضع متلقي الخدمة، فإذا كان أحد المـستفيدين               
، وأحيانا يعالج مجانا حسب الحالة، وهنـاك تـأمين          %50من اللجان يحصل على خصم يصل إلى        

ما في  ا في المستشفى ك   هصحي فقط للموظفين في مؤسسات لجان أموال الزكاة، واألسعار المعمول ب          
  ).2.5(الجدول 

  
   مقارنة باسعار القطاع الخاص الرازياألسعار المعمول بها في مستشفى: 2.5

  
  السعر في القطاع الخاص  السعر في الرازي  نوع الخدمة

 25 10 كشفية طوارئ

 100 -  40 15 كشفية طبيب اختصاصي

 100 60 كشفية طوارئ

 25    استشارة طبية

  
  من أسعار القطاع الخاص % 20ة وأشعة أقل بنسبة فحوص مخبري •
  من أسعار القطاع الخاص% 25عمليات جراحية ووالدة أقل بنسبة  •
  من التكاليف% 50العائالت الفقيرة تدفع  •
  المقيمين في بيت المسنين يعالجون مجانا •
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رابطـة المقـاتلين    ،  موظفي البلـديات  ،  نقابات العمال  :لكل من % 20خصم خاص بواقع     •
  المدرسون، موظفي األوقاف والمحكمة الشرعية، طلبة المدارس والجامعات، مىالقدا

  
يعاني المستشفى من معيقات منها قلة الدعم المادي لتوفير األجهزة الحديثة والمكلفة وتحول اللجنـة               
في التغلب على هذه المشكلة من خالل السعي لتوفير الدعم بهذه األجهزة وليس بالمال لتكون فرصة                

ال يوجد مصدر تمويل محدد وثابت لمستشفى الرازي، وتعتمد اللجنة علـى           و .ل عليها أسهل  الحصو
الزكوات والتبرعات بحيث تقوم باستالم الوكالة والصدقات والتبرعات من المحسنين، كمـا وتقـوم              
اللجنة بإرسال وفود خاصة إلى الدول المسلمة لجمع الزكوات والتبرعات مـن المحـسنين هنـاك                

يـات  إضافة إلى بعض المؤسسات الخيريـة والجمع      . أبناء الوطن الذين يعملون بالخارج    وأيضا من   
  .التي تقوم بدعم اللجنة مادي

  
 تقدم اللجنة مساعدات طبية لألسر المحتاجة والفقيرة سـواء كـان ذلـك فـي            وفي محافظة نابلس،  

اون مع مؤسسات طبية    المراكز الصحية التابعة لها التي تتقاضى بها أجور رمزية أو من خالل التع            
خارجية تساهم بجزء ولو كان بسيطا من تكاليف العالج لألسر الفقيرة وأيضا التحدث مع المؤسسة               

في تخفيض و خصم جزء آخـر        بأن وضع األسرة العالجية سيء و يرجى مساعدتهم قدر اإلمكان         
جنة لطلب المساعدة فـي     فمثال الكثير من األسر الفقيرة والمحتاجة تتوجه إلى الل        . من تكاليف العالج  

إجراء عمليات جراحية في مراكز خاصة فتقوم اللجنة باالتصال بالمركز لتبليغه بأنها تغطي نـسبة               
معينة من تكاليف هذه العملية باإلضافة إلى شرح وضع األسرة االقتصادي لمساعدة المركز أيـضا               

فى الـذي يريـد المـريض       لها و تخفيض نسبة أخرى للتكاليف من المركز أو المؤسسة أو المستش           
وإنمـا للـصور الطبقيـة و        العمليات الجراحية فقـط    إجراء العملية الجراحية به وليس فقط إجراء      

الفحوصات الطبية والنظارات لألطفال و جميع الخدمات الطبية التي يحتاجها الفـرد فـي األسـرة                
حـسب  % 25إلـى   و بعض األخر    % 50وتصل مساهمة لجنة الزكاة لبعض األوقات إلى         .الفقيرة

وضع األسرة والمبلغ المترتب على نوعية الخدمة الطبية التي يريد أن يتلقاها المريض وهي تعمـل                
  .على توفير كافة الخدمات الطبية في المراكز الطبية التابعة لها

  
كل شهرين مـرة    )العائالت المستورة (هناك أسر فقيرة تستفيد عن طريق مكتب لجنة أموال الزكاة           

خذون مستحقاتهم من المكتب سواء كانت مادية أو عينية، حيث تقوم اللجنة بجمـع بعـض                تقريبا يأ 
المساعدات المقدمة من أهل الخير في المحافظة فهناك أناس يتبرعون بمالبس، أو مـواد غذائيـة                

قامـت اللجنـة    و. بجميع أنواعها، يتم توزيعها على األسر المحتاجة التي تأتي إلى مكتـب اللجنـة             
ع وزارة الصحة إلبرام اتفاقية حول عمل تأمين صحي لألسر الفقيرة والمحتاجـة التـي               بالحوار م 
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سيقل فقـط،   ) 600(تستفيد من برامج اللجنة في المحافظة لتخفيض رسوم التامين لهذه األسر بمبلغ             
وتقوم اللجنة بالمساهمة في هذا التامين لألسر الفقيرة جدا حسب وضع األسرة بمبالغ مختلفة تـصل                

هناك عدد من المراكز    و. سيقل حسب وضع األسرة وحاجتها للتامين     ) 500(بعض األحيان إلى    في  
  : الصحية تابعة للجنة في محافظة نابلس وهي

  
مركز التضامن اإلسالمي في المدينة ويوجد في هذا المركز عيادة عامة، طوارئ، تحاليل، تصوير              

رمزية ودائما هناك عجز فـي الميزانيـة        الخ، ويعمل المركز بأجور     ...أشعة، صيدلية، فحص نظر   
  . تعمل على تغطيتها اللجنة

  
وهناك عدة مستوصفات في سبسطية، برقة، عقربه، بيتا، حواره وهناك مستوصف تحت اإلنـشاء              

أيضا هناك   و .في بالطة البلد تحاول اللجنة التعاون مع مؤسسات داعمة وشريكة إلكمال هذا المبنى            
 هناك بعض اإلشكاليات حول افتتاح هذا المستشفى في توفير الدعم           مستشفى في حواره جاهز ولكن    

وتجهيزه باألجهزة الحديثة وهناك حديث مع وزارة الصحة لالتفاق على أليه عمل لتشغيل المستشفى              
  .وافتتاحه وذلك بسبب النقص الكبير في الموارد المالية التي تعاني منها اللجنة في الوقت الحاضر

  
مركز صحي تابع للجنة أموال الزكاة حيث        ال يوجد في محافظة طوباس أي      ،وفي محافظة طوباس  

  .أن اللجنة لم تعمل بهذا المجال نهائيا ولم تخطط له
  

: يوجد لدى لجنة زكاة طولكرم مستشفى تابع لها ويـضم األقـسام التاليـة              :وفي محافظة طولكرم  
ليـد، عمليـات الرجـال، اإلنعـاش        العيادات الخارجية، باطنية، عظام، أنف أذن حنجرة، قسم التو        

  . المكثف، األشعة، الطبقية، الفك والتصوير الملون
  

تقدم اللجنة الخدمات الصحية في المستشفى بأجر بسيط حيث قامت اللجنة بدراسـة علـى جميـع                 
المستشفيات في الضفة الغربية وأخذت متوسط الكشفيات المأخوذ في جميع المستشفيات والمراكـز             

تساهم اللجنة بتغطية عالجـات      و .وجد تأمين صحي تابع للجنة في محافظة طولكرم       وال ي . الصحية
من قيمة الكشفية المطلوبـة     % 70-40لألسر المحتاجة والفقيرة كل حسب حالته بنسب تتراوح بين          

  .سواء كانت األسر من المستفيدين من اللجنة أو من غيرها من األسر الفقيرة والمحتاجة
  

يتكون من عدة أقسام وهي عيـادة       . هناك مركز صحي تابع للجنة في المدينة       وفي محافظة قلقيلية،  
وهناك بطاقـة تـأمين    .نسائية وتوليد، طبيب عام، انف وإذن وحنجرة، أسنان، مختبر، مركز أشعة    
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صحي تعمل عليها اللجنة لألسر المستفيدة من اللجنة وهذه البطاقة تستخدم فقط المركـز الـصحي                
  . اللجنة الجديدة حاليا بتنظيم هذه البطاقة وعمل دارسة عليهاوتقوم. التابع للجنة
  

وتساهم أيضا في دعـم مـادي        شبه مجانية في جميع إنحاء المحافظة      تساهم اللجنة بعمل أيام طبية    
والحاجات التي تلتزم هـذه الفئـة مـن     بعض المعدات باإلضافة إلى توفير  لذوي الحاجات الخاصة  

وهناك مـشروع   . ست عديدة ومستمرة حيثما توفر الدعم الالزم لذلك       المجتمع ولكن بشكل بسيط ولي    
 جاهز ولكـن ينقـصه اآلالت والمعـدات       حيث أن البناء    فى للزكاة في محافظة قلقيلة      إلنشاء مستش 

. للبـدء العمـل فيـه      وتجهيـز المستـشفى    بالبحث عن مصادر تمويل    لتشغيله وتقوم اللجنة حاليا   
فـي   وتطويرهـا  يها اللجنة هو الحفاظ على مؤسساتها الموجـودة     والمشاريع التنموية التي تعمل عل    

مشاريع تنموية اقتصادية عديدة في المحافظـة        وذلك بسبب عدم المقدرة على تمويل      الوقت الحالي 
محمـد  . جنـين، د  . أحمد سالطنة : مقابالت أجريت مع كل من السيد     (من الناحية المادية    

قلقيلية، فواز صـوافطة، طوبـاس،      . نابلس،مصطفى الحاج، علي حسن داوود    . حنون
  ) جمال سليمان، إدارة شؤون الموظفين، طولكرم

  
  مجال التعليم 4.5

  
أقامت لجنة أموال الزكاة في محافظة جنين روضة ومدرسة اإليمان وهي من الروضة حتى الصف               

تـضم  السابع فقط، أقيمت من أجل النهوض بالمستوى التعليمي للطالب وهي لجميع فئات المجتمع و            
األيتام وأبناء األسر الفقيرة التي تتلقى المساعدات من اللجنة، ففي البداية كان األيتام وأبناء األسـر                
الفقيرة يدرسون ي المدرسة مجانا حتى القرطاسية والمواصالت والكسوة كانت مجانية لهم، ولكـن              

لمدرسة تقدم خـدماتها    من التكاليف لتبقى ا   % 40بعد انقطاع وتخفيف الدعم أصبحت هذه الفئة تدفع         
الخطة والمناهج المعمول بها في المدرسة هي خطة ومناهج التربية والتعليم الفلسطينية ولكن هنـاك     

وإن الكثير من المـشاريع     . تميز في المدرسة بالمناهج الالمنهجية وكذلك المدرسة الشرعية الثانوية        
كفاالت ألسر أو أليتـام تـأتي مـن         التي تأتي للجنة هذه األيام هي مشاريع مشروطة فمثال هناك           

جمعيات ومؤسسات من الخارج ألسر معينة ومحددة حتى أنها لو لم تكن محتاجة فيكون أقارب لهذه                
األسر في الخارج يقومون بالتوصية عليهم من الخارج، وال تستطيع اللجنة هنا من استبدالها بأسـر                

  . غيرها
  

ا على مشروع دعم الطالب في الحقيبـة المدرسـية      تعمل لجنة أموال الزكاة في محافظة جنين سنوي       
حقيبة مدرسية مع قرطاسيتها    " 10000" والقرطاسية وتوفر اللجنة كل عام في هذا المشروع حوالي          
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باإلضافة إلى المـشاريع    . المنتفعين من اللجنة باإلضافة إلى األسر الفقيرة والمحتاجة في المحافظة         
  .الموسمية األخرى

  

هناك مدرسة أكاديمية القرآن الكريم في المدينة تابعة للجنة أموال الزكاة وهي            : وفي محافظة نابلس  
من الصف األول األساسي وحتى الصف العاشر وفي كل عام تقوم اللجنة بإضافة صف حتى تصل                

موظفا وعامال، وهي لجميـع فئـات المجتمـع         )40(يوجد في المدرسة    . إلى نهاية المرحلة الثانوية   
. ناء األسر الفقيرة والمحتاجة التي تستفيد من برامج اللجنة والذين يريدون التعليم بها            باإلضافة إلى أب  

فالمنهاج المستخدم في المدرسة هو مناهج التربية والتعليم الفلسطيني باإلضافة إلى تحفـيظ القـران               
وجـل  الكريم، فالطالب الذي يدرس بهذه المدرسة وعندما يتخرج منها يكون حافظا لكتاب اهللا عز               

بالكامل عن غيب، فطالب هذه المدرسة من الطلبة األذكياء المتفوقين جـدا، وإن اإلقـساط التـي                 
تتقاضاها المدرسة ليست عالية وإنما معتدلة وذلك طبعا مع القرطاسية والمواصالت بسبب بعـدها              

 اإلقـساط   عن مركز المدينة، وإن الطلبة الفقراء الذين تستفيد أسرهم من اللجنة وال يستطيعون دفع             
  . تقوم اللجنة بمساعدتهم وتتحمل جزء من هذه اإلقساط

  
إن المساعدة المقدمة من لجنة أموال الزكاة في المحافظة للطالب الفقير ال تلبي الحد األدنى من هذه                 
االحتياجات وذلك بسبب ضعف الموارد المالية وقلتها، وتعمل اللجنة على توفير التعلـيم المجـاني               

لفقيرة التي تستفيد من اللجنة وأيضا الطلبة المحتاجين من غير األسر المـستفيدة مـن         ألبناء األسر ا  
هناك مساعدة مقدمة للطالـب الفقيـر       . اللجنة في المستقبل وهي من ضمن الخطط المستقبلية للجنة        

دينارا لطالب الجامعات، فالطالب الذي ال يستطيع دفع القسط الجـامعي ويتـأخر عـن               ) 50-75(
ذا السبب وبحكم عمل رئيس اللجنة والتنسيق مع الكليات األخرى في المحافظـة تقـوم               التسجيل له 

كمساعدة لهذا الطالب ليستطيع توفير جزء مـن القـسط          ) 75-50(اللجنة بإعطاء هذا الطالب من      
حيث تقوم اللجنة عند ظهور نتائج الثانوية العامة بتشكيل لجنة لمـساعدة الطلبـة الفقـراء الـذين                  

 دينار أردني وهناك أناس    5000، فتقوم اللجنة بوضع مبلغ      %90 معدالت عالية فوق     يحصلون على 
 ألف دينار أردني تقوم     40-30من أهل الخير أيضا يتبرعون لهذا الغرض فتجمع اللجنة ما يقارب            

  . بتوزيعها على هؤالء الطلبة ولمرة واحدة فقط
  

 يستفيدون من لجنة أمـوال الزكـاة فـي        أيضا طالب المدارس من األسر الفقيرة والمحتاجة والذين       
المحافظة بعد دفعهم لألقساط المدرسية يحضر أهل الطالب وصل الدفع إلى اللجنة وتقـوم اللجنـة                

هناك مشروع تم التخطيط له من      و .بمساعدتهم بمبلغ بسيط للمساعدة في المصاريف األخرى للطالب       
ر التمويل وخالل أيام قليلة سوف يتم توقيع        قبل اللجنة في محافظة نابلس وقد نجحت اللجنة في توفي         
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االتفاقية للبدء بتنفيذ هذا المشروع وهو بناء مدرسة نموذجية لأليتام في مدينة نابلس بجانب مركـز                
  .التضامن اإلسالمي الطبي التابع للجنة في مدينة نابلس

  
ة أموال الزكاة،   ال يوجد في محافظة طوباس أي مؤسسات تعليمية تابعة للجن         : وفي محافظة طوباس  

وإنما هناك بعض المشاريع التي تعمل عليها اللجنة في دعم الطالب الفقير والمحتاج ولكنها بـسيطة                
جدا، باالظافة إلى المشاريع الموسمية مثل توزيع الزى المدرسي والحقيبة المدرسية، وهناك خطـط           

  . نمستقبلية للعمل على التعليم في المحافظة لمساعدة الطلبة المحتاجي
  

هناك مدرستان في المحافظة تابعة للجنة وهما مـدارس اإلسـراء، واحـدة             : وفي محافظة طولكرم  
للذكور وأخرى لإلناث وهذه المدارس تضم كافة فئات المجتمع واأليتام وأبناء األسر الفقيرة الـذين               

ب المدرسـية   يستفيدون من اللجنة وتساعد اللجنة الطلبة الفقراء في بعض المشاريع فقط وهي الحقائ            
وال تساعد اللجنة بتغطية األقساط المدرسية وذلك بسبب قلـة          . باإلضافة إلى المالبس  . والقرطاسية

  .الموارد المادية لدى اللجنة، كما ويوجد روضة وحضانة تابعة للجنة في المدينة
  

طـولكرم  المشاريع الزراعية واالقتصادية والصناعية والتجارية، ال يوجد أي منها لدى اللجنة فـي              
  .وكما ذكرت سابقا لعدم المقدرة على مثل هذه المشاريع من الناحية المادية

  
استفادت اللجنة من األراضي الوقفية في المحافظة بشكل بسيط حيث قامت بإنشاء مبنى للجنة يتكون               

 شقة مؤجرة ويوجد فيها مكتب لجنة الزكاة وبيت للضيافة وإن ريع هذه             13 طبقات يوجد فيها     6من  
  . مالك هو للجنة لخدمة المجتمع المحلياأل
  

كان هناك مدرسة اإليمان التابعة للجنة ولكن تم إغالقها ألسـباب ماديـة وال              : وفي محافظة قلقيلية  
تساهم اللجنة بمساعدة عدة من طالب المدارس بدفع        . يوجد أية مؤسسات تعليمية للجنة في المحافظة      
ك من خالل مدراء المدارس، بحيث يقدم المدير كشف         اإلقساط المدرسية عن بعض الطالب ويتم ذل      

بتوفير مبلغ   وتقوم اللجنة  بأسماء الطلبة الفقراء المحتاجين غير القادرين على دفع الرسوم المدرسية         
  . في هذا المجال من المال لمساعدة الطلبة

  
يوجد ريـاض   ... بالنسبة إلى مساعدة الطلبة الجامعيين إلى هذه اللحظة ال يوجد مثل هذه المشاريع            

والطالب هنا  . واألخرى في قرية حبلة   .  في محافظة قلقيلية تابعة للجنة واحده بالمدينة       2أطفال عدد   
مقابالت أجريت مع كل من     ( .يدفع رسوم معتدلة وال يوجد تغطية مساعدة مالية متمثلة بهذا المجال          
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قلقيليـة،  . لي حسن داوود  نابلس، مصطفى الحاج، ع   . محمد حنون . جنين، د . أحمد سالطنة : السيد
  ) طوباس، جمال سليمان، إدارة شؤون الموظفين، طولكرم. فواز صوافطة

  
  العمالة والتوظيف  5.5

  
، %95بشفافية ومهنية عالية على حد قول المدير اإلداري لها بنسبة            تعمل اللجنة في محافظة جنين    

التقدم لهذه الوظائف ومن ثـم يـتم        حيث تقوم اللجنة باإلعالن عن الوظيفة المطلوبة بالصحف ويتم          
  . فرز الطلبات ومن ثم عمل المقابالت ويتم التعيين حسب الكفاءة والخبرة وحسب الدور

  
ال يوجد لدى لجنة أموال جنين برامج تعمل عليها للحد من البطالة أو تشغيل أفراد عـاطلين عـن                   

فرص عمل موسمية فمـثال إذا      العمل بسبب عدم وجود دعم مادي لمثل هذه المشاريع، وإنما هناك            
كان هناك مشروع لدى اللجنة مثل توزيع طرود غذائية ويكون هنـاك حاجـة إلحـضار عمـال                  
يحضرون عدد من العمال حسب الحاجة، أو في مشروع توزيع لحوم األضاحي أو أي مشروع أخر                

  . وهكذا
  

ؤسـساتها وهـي     فرصة عمل توفرها في م     305يوجد لدى لجان الزكاة في محافظة جنين حوالي         
 موظفـا   90 موظف في مستشفى الرازي التابع لها في المحافظة، ويوجد حوالي            200كالتالي يوجد   

  . موظفا في الدائرة15في روضة مدرسة اإليمان أيضا، ويوجد حوالي 

  

بشفافية ومهنية عالية على حد قـول المـدير          تعمل اللجنة في محافظة نابلس    : وفي محافظة نابلس  
ويتم التقـدم   . ، حيث تقوم اللجنة باإلعالن عن الوظيفة المطلوبة بالصحف        %95نسبة  اإلداري لها ب  

لهذه الوظائف ومن ثم يتم فرز الطلبات ومن ثم عمل المقابالت ويتم التعيين حسب الكفاءة والخبـرة     
ويوجد لدى لجان الزكاة في محافظة نابلس الكثير من الوظائف وفرص العمل التـي              . وحسب الدور 

 موظف باإلضـافة  40في المؤسسات التابعة لها، حيث يوجد في المدرسة التابعة لها حوالي           توفرها  
 موظف، باإلضافة إلى المـوظفين الموجـودين فـي          100إلى الطاقم الموجود في المصنع حوالي       

  . المراكز الصحية التابعة لها وموظفي اللجنة أيضا
  

ي مؤسسات تابعة لها بسبب عمل اللجنـة         ال يوجد لدى لجنة زكاة طوباس أ       :وفي محافظة طوباس  
  .القديمة التقليدي لذلك ال يوجد وظائف لدى اللجنة في طوباس
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ال يوجد لدى لجنة قلقيلية مراكز كثيرة تابعة لها لهذا فهي ال تحتاج إلى أعداد               : وفي محافظة قلقيلية  
تبعة فـي جميـع اللجـان،       متبعة في اللجنة هي اآللية الم      وإن اآللية التي كانت    كبيرة من الموظفين  

  .وحاليا إن جميع الوظائف هي عن طريق ديوان الموظفين التابع للحكومة الفلسطينية
  

هناك عدم شفافية في التوظيف بحيـث تـدخل بهـا الواسـطة والعالقـات       : وفي محافظة طولكرم  
فـي   موظف وعامل في لجنة أمـوال الزكـاة   220هناك حوالي . االجتماعية واالنتماءات السياسية 

. أحمـد سـالطنة   : مقابالت أجريت مع كل من السيد     ( طولكرم مقسمين بين مقر اللجنة، المستشفى     
طوبـاس،  . قلقيلية، فواز صوافطة  . نابلس،مصطفى الحاج، علي حسن داوود    . جنين، د محمد حنون   

  ) جمال سليمان، إدارة شؤون الموظفين،طولكرم
  

   التنمية االقتصادية 6.5

  
 والصناعية غير موجودة في محافظة جنين، ففي الفترة السابقة كانـت هـذه              إن المشاريع التجارية  

المشاريع من السهل القيام بها وذلك بسبب الدعم المالي المتوفر في ذلك الحين إال أن اإلدارة السابقة                 
للجنة لم تفكر ولم تعمل على مثل هذه المشاريع بالرغم من حث المدير اإلداري لها على مثل هـذه                   

يع، وكانت األموال التي تجمع جميعها توزع على الفقراء والمحتـاجين لـسد االحتياجـات               المشار
اليومية لها ولم يتم التخطيط لمثل هذه األيام القليلة المورد وكانت التنمية لألموال المجموعـة غيـر       

ـ                 ي واردة في أذهان أعضاء اللجنة، أما اآلن تقوم اللجنة الجديدة بعمل دراسات وخطط تنمويـة وه
  . تسعى جاهدة إليجاد التمويل لها

  
وبالنسبة لصناديق اإلقراض فاللجنة لم تتعامل مع هذا الموضوع نهائيا وال بأي شكل من اإلشـكال،                

  . والمعيقات االقتصادية التي تعاني منها اللجنة هو قلة الموارد التمويلية
  

سيطة بالشراكة مع مؤسسات    عملت لجنة الزكاة في محافظة جنين على برامج ومشاريع اقتصادية ب          
المجتمع المحلي بسبب كونها لديها كامل المعلومات عن األسـر الفقيـرة والمحتاجـة إال أن هـذه                  
المشاريع لم تنجح كما كان مخطط لها، ويعزى ذلك إلى الثقافة السائدة في المجتمع وقلة الوعي أوال                 

يريده المجتمع جاهز دون تعب، فقامـت       والى تعود أفراد المجتمع على االتكالية ثانيا وأن كل شيء           
مؤسسة كير الدولية بتوزيع أغنام على عدد كبير من األسر المحتاجة في المحافظة بالـشراكة مـع                 

دون تخطيط مسبق ودراسة أوضاع األسر التي وقع عليها االختيار لالستفادة من هـذا               لجنة الزكاة 
غنام و توفير المكان المناسب لها و تـوفير         المشروع و تدريب هذه الفئة على كيفية التعامل مع األ         
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الطعام لنجد أن الكثير من هذه األغنام نفقت بسبب عدم مالئمة المكان وقلة الخبرة في التعامل معها،                 
وعدم مقدرة األسرة توفير الطعام لها وإن الكثير من األسر قامت ببيع هذه األغنام بعد فترة وجيزة                 

  .من امتالكها
  

ل في السابق على دعم المزارعين في حفر اآلبار لمـساعدتهم وتـشجيعهم علـى               كانت اللجنة تعم  
الزراعة ولكنها لم تستمر به بسبب قلة التمويل والموارد المالية المتاحة لها، وقد عملت اللجنة فـي                 
ذلك الوقت على جلب مشروع تنموي جيد وهو مزرعة أبقار نموذجية للمحافظة ولكـن الدراسـة                

  .خرة لألسف ولم يتم تنفيذ المشروعللموضوع جاءت متأ
  

بالنسبة للمشاريع التنموية الصغيرة ودعم األسر الفقيرة والمحتاجة من أجل أن           : وفي محافظة نابلس  
إن الميزانيات الموجـودة    . تصبح اسر منتجة تعتمد على نفسها دافعة للزكاة بدل أن تكون أخذة لها            

وهي تعمل على التخطيط لمثل هذه المشاريع فـي          , لدى اللجنة ال تسمح بإقامة مثل هذه المشاريع       
  . المستقبل إذا توفرت اإلمكانيات المادية

  
 فرصة عمل   70، حيث يوفر هذا المشروع      )ألبان الصفا  مصنع(هناك مشروع لجنة الزكاة التأهيلي      

حـسب    فرصة عمل بصورة مؤقتة    90موظفين رسمين يتقاضون رواتب شهرية من المصنع ويوفر       
ألكثر  وهذا لتوفير اكبر فرص عمل     العامل أسبوعين ويقعد أسبوعين    عمل لهم فمثال يعمل   احتياج ال 

الالزمة للمصنع من    عدد من العمال العاطلين عن العمل وتحاول اللجنة توفير الحليب والمواد الخام           
لدعم المزارع وتسويق منتجاته، وعند جميع الحليب يـتم عمـل            الغربية جميع مناطق شمال الضفة   

الذين يلتزمون بالمواصفات الصحية الالزمـة منـذ         ويؤخذ من المزارعين  . فحوصات الالزمة له  ال
للفترات السابقة وتحاول اللجنة     أضعاف أربعة زاد إنتاج المصنع   استالم اللجنة الجديدة إلدارة اللجنة    

وهنـاك   جإلى الخار  هناك وتصديرها  لتسويق متوجاتها  في الخارج  مع الدول العربية   عمل اتفاقيات 
  .للتصدير لتوقيع اتفاقيات بوادر

  
كما أن هناك عقارات معينه تابعة للجنة الزكاة في محافظة نابلس وكذلك أراضي معينـة اسـتفادت               

ففي رفيديا في مدينة نابلس يوجد      . منها اللجنة وهناك ارضي مازالت غير مستعملة بالشكل الصحيح        
. يعود ريعها للجنة وهي مستفيدة منه بـشكل جيـد         عمارة تابعة للجنة أموال الزكاة وهي مؤجرة و       

وهناك . أيضا المستشفى الذي أقيم في حواره أقيم على ارض وقفية والمراكز الصحية األخرى أيضا             
استغاللها بشكل ايجـابي وهنـاك مـا         بيوت معينة تم استغاللها كمراكز لتحفيظ القران الكريم وتم        

 مركز لإلناث وتضم    30 طالب و  160لمحافظة وتضم    مركز لتحفيظ القران للذكور في ا      40يقارب  
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 طالبة أيضا وهنا تريد وزارة األوقاف والشؤون الدينية بان تكون هذه المراكز تابعة لها وتحت          150
  .إشرافها وال يتم أي عمل في لجنة أموال الزكاة إال بموافقة وزارة األوقاف

  
والتجارية والزراعية فهي غير موجـودة      إن المشاريع االقتصادية الصناعية     : وفي محافظة طوباس  

في محافظة طوباس وذلك بسبب قلة الموارد االقتصادية والدعم المادي باإلضافة إلى عدم التخطيط              
من قبل اللجنة السابقة لمثل هذه المشاريع، وعدم موافقة وزارة األوقاف على مثل هذه المشاريع في                

رد المالية وأن لهذه المشاريع مؤسسات تخـتص بهـذا         الوقت الحالي لعدم توفر الدعم المادي والموا      
تعمل اللجنـة    و .العمل ومثال ذلك الزراعة والمشاريع الزراعية هي من اختصاص وزارة الزراعة          

  : في محافظة طوباس على التخطيط لمشاريع تنموية للمستقبل وهي
  

م األسـر الفقيـرة     تنمية الموارد البشرية من خالل رفع الكفاءات وإعادة تأهيل األيتام ودع           •
والمحتاجة بما يخدم إنتاج مشاريع صغيرة تستطيع األسر تنفيذها واالستفادة مـن ناتجهـا              

  . االقتصادي
عمل دورات خياطة ونسيج للسيدات، ومشاريع الثروة الحيوانية حيث تخطط اللجـان إلـى               •

فيـة  عمل مشروع مزرعة أبقار نموذجية في المحافظة لالستفادة أيضا من األراضـي الوق            
  .الموجودة في المحافظة

مشاريع ودورات تقوية للطالب األيتام وأبناء األسر الفقيرة والمستورة ومـساعدتهم علـى              •
وهنـاك خطـة أيـضا لمـشروع        . رفع مستواهم الدراسي لتأهيلهم على المنافسة للجامعة      

مستوصف صحي لخدمة المواطنين في المحافظة وخاصة الفئة المستهدفة من قبل اللجنـة              
  .م الفقراء والمحتاجين واأليتام لتخفيف وطأة المعاناة التي تعانيها هذه الفئة من المجتمعوه

  

بالنسبة إلى مراكز تدريب تابعة للجنة الزكاة ال يوجد لدى أموال الزكـاة أيـة        : وفي محافظة قلقيلية  
 افظة قلقيلية مراكز للتدريب، أما المشاريع الصناعية والتجارية والزراعية فهي غير موجودة في مح           

وذلك بسبب قلة الموارد االقتصادية والدعم المادي باإلضافة إلى عدم التخطيط من قبل اللجنة لمثل               
هذه المشاريع، وعدم موافقة وزارة األوقاف على مثل هذه المشاريع في الوقت الحالي لعدم تـوفر                

العمل ومثال ذلك الزراعـة  الدعم المادي والموارد المالية وأن لهذه المشاريع مؤسسات تختص بهذا        
والمشاريع الزراعية هي من اختصاص وزارة الزراعة، فلم تعمل اللجنة على المـشاريع التنمويـة              

  . الصغيرة لدعم األسر الفقيرة والمحتاجة
  

  وفي محافظة طولكرم المشاريع الصناعية والتجارية والزراعية غير موجودة في محافظة طولكرم 
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االقتصادية والدعم المادي باإلضافة إلى عدم التخطيط مـن قبـل اللجنـة             وذلك بسبب قلة الموارد     
السابقة لمثل هذه المشاريع، وعدم موافقة وزارة األوقاف على مثل هذه المشاريع في الوقت الحالي               
لعدم توفر الدعم المادي والموارد المالية وأن لهذه المشاريع مؤسسات تختص بهذا العمل ومثال ذلك               

إن االنتفاضة أنهكت اللجنـة      مشاريع الزراعية هي من اختصاص وزارة الزراعة كما       الزراعة وال 
ماديا في تحمل عبء كبير نحو المجتمع في معالجة الجرحى وترميم وبناء البيوت للكثير من األسر                

. جنين، د محمد حنون   . أحمد سالطنة : مقابالت أجريت مع كل من السيد      (.في المحافظة 
طوبـاس، جمـال    . قلقيلية، فواز صوافطة  .  علي حسن داوود   نابلس، مصطفى الحاج،  

  )سليمان، إدارة شؤون الموظفين، طولكرم
  

  :مصادر التمويل. 1.6.5

  
ال يوجد مصدر تمويل محدد وثابت في لجنة زكاة جنين، وتعتمد اللجنة على الزكوات والتبرعـات                

 وتقوم اللجنة بإرسـال وفـود       بحيث تقوم باستالم الزكاة والصدقات والتبرعات من المحسنين، كما        
خاصة إلى الدول المسلمة لجمع الزكوات والتبرعات من المحسنين هناك وأيضا من أبنـاء الـوطن         

إضافة إلى بعض المؤسسات الخيرية والجمعيات التي تقوم بـدعم اللجنـة            . الذين يعملون بالخارج  
  . باإلضافة إلى العالقات الخارجية للجنة.ماديا

  
ال يوجد مصدر تمويل محدد وثابت، وتعتمد اللجنة على الزكوات والتبرعـات            : سوفي محافظة نابل  

بحيث تقوم باستالم الزكاة والصدقات والتبرعات من المحسنين، كما وتقوم اللجنة بإرسـال وفـود               
خاصة إلى الدول المسلمة لجمع الزكوات والتبرعات من المحسنين هناك وأيضا من أبنـاء الـوطن         

إضافة إلى بعض المؤسسات الخيرية والجمعيات التي تقوم بـدعم اللجنـة            . خارجالذين يعملون بال  
ماديا، باإلضافة إلى المردود المادي لبعض المشاريع االقتصادية التنموية التي قامت عليها اللجنـة              

  .في نابلس

  
ال يوجد مصدر تمويل محدد وثابـت، وتعتمـد اللجنـة علـى الزكـوات               : وفي محافظة طولكرم  

ت بحيث تقوم باستالم الزكاة والصدقات والتبرعات من المحسنين، كمـا وتقـوم اللجنـة               والتبرعا
إضافة إلى بعض   . بإرسال وفود خاصة إلى الدول المسلمة لجمع الزكوات والتبرعات من المحسنين          

وبعض إيرادات العقارات التـي تقـوم       ،  المؤسسات الخيرية والجمعيات التي تقوم بدعم اللجنة ماديا       
  . بتأجيرهااللجنة 
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ال يوجد مصدر تمويل محدد وثابت، وتعتمد اللجنة علـى زكـاة األمـوال              : وفي محافظة طوباس  
والتبرعات بحيث تقوم باستالم الزكاة والصدقات والتبرعات من المحسنين، كمـا وتقـوم اللجنـة               

 إلى  إضافة. بإرسال وفود خاصة إلى الدول المسلمة لجمع الزكوات والتبرعات من المحسنين هناك           
  . التي تدعم اللجنة بعض المؤسسات الخيرية

  

ال يوجد مصدر تمويل محدد وثابت، وتعتمد اللجنة على الزكوات والتبرعـات          : وفي محافظة قلقيلية  
بحيث تقوم باستالم الزكاة والصدقات والتبرعات من المحسنين، كما وتقوم اللجنة بإرسـال وفـود               

مقابالت أجريت مع كل    . (التبرعات من المحسنين هناك   خاصة إلى الدول المسلمة لجمع الزكوات و      
قلقيلية، . نابلس،مصطفى الحاج، علي حسن داوود    . جنين، د محمد حنون   . أحمد سالطنة : من السيد 

   )طوباس، جمال سليمان، إدارة شؤون الموظفين، طولكرم. فواز صوافطة
  

  : التخطيط. 2.6.5

  
 مؤسساتها وتطويرهـا وذلـك مرهـون بالوضـع     يوجد لدى اللجنة في محافظة جنين خطط لتنمية       

السياسي واالقتصادي في المنطقة، وكذلك هناك خطط لمشاريع مستقبلية قامـت اللجنـة بدراسـتها         
وإعدادها وهناك مشروع استطاعت اللجنة أن تحضر دعم له وهو مستوصف صحي تنوي إقامتـه               

  . فيذه بعد فترة قصيرةفي الجهة الجنوبية من المدينة عند مثلث الشهداء وسوف يتم تن
  

يوجد لدى اللجنة في محافظة طولكرم خطط لتنمية مؤسـساتها وتطويرهـا             :وفي محافظة طولكرم  
  .وذلك مرهون بالوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة

  

التخطيط في لجنة قلقيلية هو تطوير المراكز التابعة للجنة والحفاظ عليها مـن             : وفي محافظة قلقيلية  
  . مرارية في العمل بهذه المؤسساتخالل االست

  

 تعمل اللجنة في محافظة طوباس على التخطيط لمشاريع تنمويـة للمـستقبل             :وفي محافظة طوباس  
  : وهي

  
تنمية الموارد البشرية من خالل رفع الكفاءات وإعادة تأهيل األيتام ودعم األسـر الفقيـرة                •

تنفيذها واالستفادة مـن ناتجهـا      والمحتاجة بما يخدم إنتاج مشاريع صغيرة تستطيع األسر         
  . االقتصادي
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عمل دورات خياطة ونسيج للسيدات، ومشاريع الثروة الحيوانية حيث تخطط اللجـان إلـى               •
عمل مشروع مزرعة أبقار نموذجية في المحافظة لالستفادة أيضا من األراضـي الوقفيـة              

  .الموجودة في المحافظة
  

جنة لتطوير المؤسسات التابعة لها والحفاظ عليها،       هناك خطط موضوعة في الل    : وفي محافظة نابلس  
مقابالت أجريت مع   ( .حيث أنهم يقومون بتطوير مؤسساتهم باستمرار وخاصة المؤسسات التعليمية        

. نابلس،مصطفى الحاج، علـي حـسن داوود      . جنين، د محمد حنون   . أحمد سالطنة : كل من السيد  
  )رة شؤون الموظفين، طولكرمطوباس، جمال سليمان، إدا. قلقيلية، فواز صوافطة

  
   أوجه الشبه واالختالف بين لجان الزكاة في شمال الضفة الغربية 7.5

  
ومن خالل المقابالت التي أجريت مع لجان أموال الزكاة اتضح أن هناك أوجه شبه واختالف فـي                 

مل بها كـل    عمل اللجان والنشاطات والبرامج التي تقوم بها والمناهج واألساليب والمجاالت التي تع           
والبرامج التي تقـوم عليهـا       لجنة من الجان أموال الزكاة العاملة في شمال الضفة الغربية باألعمال          

اللجان حيث أن هناك أساسيات لعمل اللجان وجدت وفرضت الزكاة من أجلها وفي المصاريف التي               
 لجنة من اللجان منهج     جميع اللجان على العمل بها ولكل      حددها اهللا سبحانه وتعالى للزكاة حيث تقوم      

وأسلوب للتعامل مع هذه البرامج ومنها حفالت األيتام واألسر المحتاجة والفقيرة والبرامج الموسمية             
مثل توزيع الطرود الغذائية والحقائب المدرسية والزي المدرسي وكسوة العيد ولحـوم األضـاحي              

فلكـل لجنـة إمكانياتهـا       للجانومساعدة طالب العلم حيث أن هناك تفاوت في هذه المشاريع بين ا           
وعالقاتها وقدرتها على التعامل مع هذه المشاريع فنجد أن آلية عمل اللجان فـي هـذه المـشاريع                  
والبرامج تختلف من لجنة إلى أخرى وفي أغلب هذه المشاريع ال تستخدم المناهج واألساليب العلمية               

م دمجها في هذه البرامج وذلـك بـسبب   الصحيحة في جمع المعلومات عند األسر أو األفراد التي يت 
عدم توفير اإلمكانيات للباحثين داخل اللجان من جهة وعدم كفاية الباحثين الموجـودين فـي هـذه                 
 المؤسسات وعدم التشبيك والتعاون مع جميع المؤسسات العاملة في مثل هذه البرامج ولالعتماد في             

لبلديات مما يؤدي إلى وجـود غايـات        جمع المعلومات على بعض األشخاص والمجالس المحلية وا       
  .شخصية وليست خطأ في هذه المعلومات

  
وهناك أيضا أوجه شبه واختالف في الخدمات االجتماعية واالقتصادية والصحية التي تعمل عليهـا              
اللجان بحيث تتشابه بها جميع اللجان العاملة في شمال الضفة الغربية ولكن بنسب مختلفة بمنـاهج                

 أيضا ففي مجال خدمات التعليم والصحة فهناك تشابه في مثل هذه الخـدمات بـين                وأساليب مختلفة 
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اهتمام مـن قبـل      اللجان وأيضا بشكل متفاوت فمثال في محافظة طوباس لم تجد هذه الخدمات أية            
اللجان فال يوجد أي مؤسسة تعليمية أو مركز تابع للجنة في المحافظة وكان جـل اهتمامهـا فـي                   

توزيع ما تحصل عليه اللجنة من أموال أو مواد وبعد حل اللجنة القديمة وتعيـين               البرامج اإلغاثة و  
لجنة جديدة بدأت هذه اللجنة بالتفكير والتخطيط لمثل هذه المشاريع وفي محافظة جنين أقامت اللجنة               
, مدرسة وروضة اإليمان باإلضافة إلى المدرسة الشرعية الثانوية واهتمت في المجال الصحي أيضا            

مت مستشفى الرازي وهناك تخطيط إلقامة مركز صحي آخر لخدمة أهالي المحافظة في الجزء              فأقا
الجنوبي من المحافظة وسوف يبدأ العمل به في فترة زمنية قريبة وفي محافظة نابلس أنشأت اللجنة                
مدرسة نموذجية في المحافظة مدرسة القرآن الكريم والتي تضم الطلبة من المرحلة األساسية وحتى              
المرحلة الثانوية وهي في تقدم مستمر ولها أثرها الواضح في تخريج أفواج طلبة مميـزين وهنـاك          

التابعة للجنة في جميع أنحاء المحافظة وفي محافظـة طـولكرم            أيضا العديد من المراكز الصحية    
ة، هناك مدرسة تابعة للجان باإلضافة إلى مستشفى وفي محافظة قلقيلية هناك مركز صحي تابع للجن              

أما بالنسبة للمؤسسات التعليمية فال يوجد أي مؤسسة تابعة للجنة، فقد كان هناك مدرسة اإليمان وقد                
  تم إغالقها؟

  
إن جميع لجان أموال الزكاة العاملة في شمال الضفة الغربية تشابه في تقديم هذه الخـدمات ولكـن                  

لف عند األخـرى كـل حـسب        فإن المناهج واألساليب المستخدمة في كل لجنة تخت       , بشكل متفاوت 
ففي نابلس وجنين مثال تقـوم لجنـة        , اإلدارة القائمة على هذه اللجنة وحسب اإلمكانيات المتاحة لها        

الزكاة بدعم هؤالء الطلبة في تغطية قسم أو جزء مـن األقـساط المدرسـية والـزي المدرسـي                   
ـ      ل طالـب وحـسب   والقرطاسية والمواصالت وقد تصل في بعض األحيان إلى اإلعفاء الكامـل ك

بينما ال نجد هذه المساهمة مثال في باقي المحافظات وإن وجدت فهي بـشكل بـسيط جـدا           , وضعه
  .ولمرة واحدة فقط

  
بالنسبة للمشاريع االقتصادية التنموية نرى أن محافظة نابلس هي المحافظة الوحيدة المتميزة بهـذا              

مـشغل  , مشروع مصنع ألبان الـصفا    الجانب وذلك من خالل إقامة مثل هذه المشاريع ومثال ذلك           
الخياطة في المحافظة وبعض المشاريع التنموية الصغيرة مثل مساعدة بعض األسر الفقيـرة فـي               

وفي محافظة طوباس لم يكن أي من هذه المشاريع         , مشاريع صغيرة مثل بقاله أو شراء أدوات عمل       
 والتي بادت بالفـشل مثـل       على جدول أعمال اللجنة في محافظة جنين وكان هناك بعض المشاريع          

مشروع توزيع األغنام على المزارعين واألسر الفقيرة بالمشاركة مع مؤسسة كير الدولة ومشروع             
اآلالت الزراعية الستصالح األراضي الزراعية الذي نجح في البداية وبسبب عدم التخطيط الجيـد              

ناك مشروع النحل التـابع     أيضا في محافظة طولكرم كان ه     , لهذا المشروع تم فشل هذا المشروع       
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للجنة وقد فشل هذا المشروع وهناك مشروع وحيد للجنة في محافظة طولكرم وهو البنـاء الـذي                 
شقة مؤجرة للمواطنين وفـي     ) 11(إقامته اللجنة حيث أن مقر اللجنة موجود فيه وفيه أيضاً حوالي            

  .نةمحافظة قلقيلية لم يكن أي مشروع من هذا النوع على جدول أعمال اللج
  

أيضا هناك أوجـه    , بالنسبة للتشبيك والعمالة والتوظيف وآلية الوصول إلى المستفيدين من البرامج           
شبه واختالف في هذا األمر من لجنة إلى أخرى بحيث أن هناك بعض التشبيك بين لجنـة الزكـاة                   

عاون على  وبعض المؤسسات العاملة في المحافظات ولكنه تشكيل بسيط جدا والتنسيق والتشبيك والت           
وبالنسبة للعمالة والتوظيف في لجان الزكاة في شمال الـضفة          , مستوى اللجان أنفسها غير موجود      

الغربية أيضا كما في المؤسسات العاملة في الضفة الغربية فهناك من يتبع أسلوب الشفافية في هـذا                 
 واألشخاص التـي    األمر وهناك من يوجد لديها المحسوبية ففي محافظة جنين ونابلس حسب الكفاية           

تمت معهم المقابلة هناك شفافية والكفاءة هي التي تلعب الدور األكبر في عمليـة التوظيـف وفـي                  
طوباس ال توجد مؤسسات تابعة للجنة لتوظيف أشخاص لها والباحثين الذين يعملون مع اللجنة هـم                

ـ         , تحت الطلب وليس بشكل دائم     ر فـي عمليـة     في طولكرم ال يوجد شفافية والمحـسوبية دور كبي
  .التوظيف والعمالة في قلقيلية

  
وفي محافظة نابلس في مصنع الصفا يتم       , والعمالة في لجان أموال الزكاة مؤسسة حسب المشاريع         

العمل على هذا المجال بطريقة توفير فرص عمل األكبر عدد ممكن من األيدي العاملة العاطلة عن                
  . وهكذاالعمل من خالل تشغيل العامل أسبوع بعد أسبوع

  
إن للمستوى العلمي والثقافي دور كبير جدا في إدارة اللجان وعملها ونالحظ ذلك من خالل اللجـان            

ففي محافظة طوباس عندما كان أعضاء لجنة الزكاة ممن هم كبرى السن وغيـر              , السابقة وعملها   
ين عمـل اللجنـة     فلم يكن هناك أية وثائق أو أرشيف يب       , كانت إدارتهم للجنة بشكل بدائي    , متعلمين

وكانت المساعدات التي يعدها تقدم بشكل عشوائي وبسيط وتقوم على أساس العائلة فـي المحافظـة      
يقوم توزيعها عضو اللجنـة      وكانت تقسم حسب حجم العائلة في المحافظة ولكل عائلة حصة معينة          

ـ               ك بـسبب عـدم     الذي يمثل هذه العائلة حسب ما يراه مناسبا وهذا مخالف لفريضة الزكاة وكان ذل
ونالحظ أيضا بـأن هنـاك       .وجود أعضاء متعلمين ومثقفين وواعيين لألمور الدينية وهذه الفريضة        

تسييس للجان أموال الزكاة في البرامج واألعمال التي تقوم بها اللجـان وأن المنـاهج واألسـاليب                 
دة أعداد كبيرة من    العلمية كانت معينة عن عمل اللجان وان المحسوبية كان لها دور كبير في استعا             

األسر الذين ال يستحقون هذه المساعدات من اللجان مما أدى إلى خلق عدم ثقة في نفس المـواطن                  
  .الذي يريد إخراج زكاة أمواله وعدم دفعها للجان أموال الزكاة



 96

 بالنسبة إلى مصادر التمويل والعقبات التي تواجه اللجان فإن جميع اللجان تتشابه في هذه المجاالت،              
بالنسبة لمصادر التمويل فهناك مصادر محلية وهي بسيطة أو مصادر خارجية وهي التـي تعتمـد                
عليها اللجان بشكل كبير وهي محدودة هذه األيام وتعتمد على إدارة اللجنـة وعالقاتهـا والمنـاهج                 

تـي  واألساليب التي تعمل بها اللجنة للحصول على هذه المصادر والقدرة على جلبها وإن العقبات ال              
حيـث  , تواجه اللجان وعملها هي عقبات تتمثل في مجملها بالمشكلة االقتصادية والـدعم المـادي             

  .أصبحت هذه الموارد قليلة وشحيحة وذلك بسبب الوضع السياسي الذي تمر به المنطقة
  

  العقبات والمعيقات التي تواجه لجان الزكاة في شمال الضفة الغربية 8.5

  

، مـشكلة اقتـصادية    في   التي تواجه لجان الزكاة في شمال الضفة الغربية       والمعيقات  تتمثل العقبات   
 :مشكلة إدارية، ومشكلة ثقافية توعوية، و سياسيةمشكلةو

  
تتمثل المشكلة االقتصادية في التمويل الذي تحصل عليه اللجان حيث كانت في السابق وقبل               •

 مشكلة تذكر ولكـن     تحصل على التمويل وخاصة من الخارج دون أية       .  سبتمبر 11أحداث  
بعد ذلك أصبحت اللجان تجد صعوبة كبيرة في توفير التمويل وذلك بسبب الحصار الـذي               
فرض على وصول هذا التمويل للجان من إسرائيل وأمريكا بحجة أن هذه األمـوال تـدعم                

أي تعطى لأليتام من أبناء الشهداء، ففرضت الحصار على البنوك وقامت بإغالق            )اإلرهاب(
  . ن المؤسسات والجمعيات الخيرية في الضفة الغربيةالكثير م

تتمثل المشكلة السياسية في أن إدارة اللجان السابقة كانت تحسب علـى التيـار اإلسـالمي                 •
وأن الدعم الذي يصل إلى هذه اللجان كان يستخدم بشكل أو بـأخر لـدعم حركـة                 )حماس(

كاة ومصادرة محتوياتها مـن     وقد قامت إسرائيل بمداهمة مقرات لجان الز      . حماس وأفرادها 
كتب وأرشفة وكمبيوترات لتصل بعد ذلك إلى أرقام حسابات اللجان قامـت علـى أثرهـا                

  . بمداهمة البنوك وسحب هذه األرصدة
تتمثل المشكلة الثقافية التوعوية في األفراد داخل المجتمع المسلم حيث أن هناك الكثير مـن                •

كاة بدفع زكاتهم لها وذلك بسبب تسييس اللجان وفي         هؤالء األفراد ال يثقون بلجان أموال الز      
هذا الجانب هناك إهمال كبير من اللجان في نشر الوعي والثقافة داخل المجتمـع بأهميـة                
الزكاة وأهمية دفعها الى اللجان ودورها في تحقيق أهدافها في الحد مـن الفقـر والبطالـة                 

وملبس والتعليم والصحة وإزهـار     وتوفير االحتياجات األساسية لألفراد من مأكل ومشرب        
المجتمع ورخائه، وذلك من خالل بيان اللجان للموازنات والتقارير والبرامج التـي تعمـل              

   .عليها بصورة واضحة وجلية للجميع
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تتمثل المشكلة اإلدارية في عدم التخطيط المسبق للمشاريع التنموية والتركيز على إعطـاء              •
لها من اللجنة بدون برامج حيث أن الكثيـر مـن الـذين             أموال الزكاة للذين يأتون طالبين      

يأخذون هذه األموال ال تسد إال االحتياجات اآلنية للفرد أو األسـرة وقـد ال تكـون هـذه                   
الرجل الذي يأخذ هذه األموال لشراء الدخان أو المرآة التي          (االحتياجات أساسية ومثال ذلك     

 يكون هنالك نظرة مستقبلية للجان بالعمـل        فيجب أن )تأخذ هذه األموال لشراء مواد التجميل     
. على إخراج الفقراء من دائرة الفقر ومن متلقين للمساعدات إلى أناس منتجين دافعين للزكاة             

مقابلة مع الـسيد    . (الضفة الغربية  وإن هذه المعوقات تواجه جميع اللجان العاملة في شمال        
  )أحمد سالطنة، مدير إداري في لجنة زكاة جنين

  
   خالصةل ا9.5

  
بعد إجراء المقابالت مع رؤساء وأعضاء وموظفي لجان أموال الزكاة، وتوزيع االسـتمارة علـى               

هـو   الدور الذي تقوم به اللجان في شمال الضفة الغربية فـي التنميـة             المنتفعين فقد تم استنتاج أن    
. فروضة عليهـا  متوسط حسب اإلمكانيات المتاحة لها، وفي ظل الحصار التي تعاني منة والقيود الم            

وذلك من خالل اإلطالع على البرامج والمشاريع التي تعمل عليها اللجان، حيـث أن اللجـان لـم                  
تستطيع العمل على الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، فلم يكن هناك برامج للعـاطلين عـن العمـل                  

دية صغيرة  بصورة كبيرة، بل كان هناك أعمال موسمية وبشكل بسيط ولم يكن هناك مشاريع اقتصا             
لألسر للخروج بها من دائرة الفقر، وهناك أوجه شبه واختالف فـي عمـل اللجـان والنـشاطات                  
والبرامج التي تقوم بها والمناهج واألساليب والمجاالت التي تعمل بها كل لجنة من الجـان أمـوال                 

 حيـث أن هنـاك      والبرامج التي تقوم عليها اللجان     الزكاة العاملة في شمال الضفة الغربية باألعمال      
أساسيات لعمل اللجان وجدت وفرضت الزكاة من أجلها وفي المصاريف التي حـددها اهللا سـبحانه                

جميع اللجان على العمل بها ولكل لجنة من اللجان منهج وأسلوب للتعامل             وتعالى للزكاة حيث تقوم   
موسـمية مثـل توزيـع      مع هذه البرامج ومنها حفالت األيتام واألسر المحتاجة والفقيرة والبرامج ال          

الطرود الغذائية والحقائب المدرسية والزي المدرسي و كسوة العيد ولحـوم األضـاحي ومـساعدة               
فلكل لجنـة إمكانياتهـا وعالقاتهـا        طالب العلم حيث أن هناك تفاوت في هذه المشاريع بين اللجان          

مشاريع والبرامج تختلف   وقدرتها على التعامل مع هذه المشاريع فنجد أن آلية عمل اللجان في هذه ال             
من لجنة إلى أخرى وفي أغلب هذه المشاريع ال تستخدم المناهج واألساليب العلمية الصحيحة فـي                
جمع المعلومات عند األسر أو األفراد التي يتم دمجها في هذه البرامج وذلك بـسبب عـدم تـوفير                   

جودين في هذه المؤسسات وعدم     اإلمكانيات للباحثين داخل اللجان من جهة وعدم كفاية الباحثين المو         
جمع المعلومـات    التشبيك والتعاون مع جميع المؤسسات العاملة في مثل هذه البرامج ولالعتماد في           



 98

على بعض األشخاص والمجالس المحلية والبلديات مما يؤدي إلى وجود غايات شخـصية وليـست               
  .خطأ في هذه المعلومات

  
االجتماعية واالقتصادية والصحية التي تعمل عليهـا       وهناك أيضا أوجه شبه واختالف في الخدمات        

اللجان بحيث تتشابه بها جميع اللجان العاملة في شمال الضفة الغربية ولكن بنسب مختلفة بمنـاهج                
وأساليب مختلفة أيضا ففي مجال خدمات التعليم والصحة فهناك تشابه في مثل هذه الخـدمات بـين                 

اهتمام مـن قبـل      طوباس لم تجد هذه الخدمات أية      حافظةاللجان وأيضا بشكل متفاوت فمثال في م      
اللجان فال يوجد أي مؤسسة تعليمية أو مركز تابع للجنة في المحافظة وكان جـل اهتمامهـا فـي                   
البرامج اإلغاثية وتوزيع ما تحصل عليه اللجنة من أموال أو مواد وبعد حل اللجنة القديمة وتعيـين                 

كير والتخطيط لمثل هذه المشاريع وفي محافظة جنين أقامت اللجنة          لجنة جديدة بدأت هذه اللجنة بالتف     
, مدرسة وروضة اإليمان باإلضافة إلى المدرسة الشرعية الثانوية واهتمت في المجال الصحي أيضا            

فأقامت مستشفى الرازي وهناك تخطيط إلقامة مركز صحي آخر لخدمة أهالي المحافظة في الجزء              
بدأ العمل به في فترة زمنية قريبة وفي محافظة نابلس أنشأت اللجنة            الجنوبي من المحافظة وسوف ي    

مدرسة نموذجية في المحافظة مدرسة القرآن الكريم والتي تضم الطلبة من المرحلة األساسية وحتى              
المرحلة الثانوية وهي في تقدم مستمر ولها أثرها الواضح في تخريج أفواج طلبة مميـزين وهنـاك          

التابعة للجنة في جميع أنحاء المحافظة وفي محافظـة طـولكرم            اكز الصحية أيضا العديد من المر   
هناك مدرسة تابعة للجان باإلضافة إلى مستشفى وفي محافظة قلقيلية هناك مركز صحي تابع للجنة،               
أما بالنسبة للمؤسسات التعليمية فال يوجد أي مؤسسة تابعة للجنة، فقد كان هناك مدرسة اإليمان وقد                

  ا؟تم إغالقه
  

إن جميع لجان أموال الزكاة العاملة في شمال الضفة الغربية تشابه في تقديم هذه الخـدمات ولكـن                  
فإن المناهج واألساليب المستخدمة في كل لجنة تختلف عند األخرى كـل حـسب              , بشكل متفاوت   

ـ     , اإلدارة القائمة على هذه اللجنة وحسب اإلمكانيات المتاحة لها         وم لجنـة   ففي نابلس وجنين مثال تق
الزكاة بدعم هؤالء الطلبة في تغطية قسم أو جزء مـن األقـساط المدرسـية والـزي المدرسـي                   
والقرطاسية والمواصالت وقد تصل في بعض األحيان إلى اإلعفاء الكامـل كـل طالـب وحـسب        

بينما ال نجد هذه المساهمة مثال في باقي المحافظات وإن وجدت فهي بـشكل بـسيط جـدا           , وضعه
  .ة فقطولمرة واحد

  
بالنسبة للمشاريع االقتصادية التنموية نرى أن محافظة نابلس هي المحافظة الوحيدة المتميزة بهـذا              

مـشغل  , الجانب وذلك من خالل إقامة مثل هذه المشاريع ومثال ذلك مشروع مصنع ألبان الـصفا              
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قيـرة فـي    الخياطة في المحافظة وبعض المشاريع التنموية الصغيرة مثل مساعدة بعض األسر الف           
وفي محافظة طوباس لم يكن أي من هذه المشاريع         , مشاريع صغيرة مثل بقاله أو شراء أدوات عمل       

على جدول أعمال اللجنة في محافظة جنين وكان هناك بعض المشاريع والتي بادت بالفـشل مثـل                 
شروع مشروع توزيع األغنام على المزارعين واألسر الفقيرة بالمشاركة مع مؤسسة كير الدولة وم            

اآلالت الزراعية الستصالح األراضي الزراعية الذي نجح في البداية وبسبب عدم التخطيط الجيـد              
أيضا في محافظة طولكرم كان هناك مشروع النحـل التـابع           , لهذا المشروع تم فشل هذا المشروع     

للجنة وقد فشل هذا المشروع وهناك مشروع وحيد للجنة في محافظة طولكرم وهو البنـاء الـذي                 
شقة مؤجرة للمواطنين وفـي     ) 11(إقامته اللجنة حيث أن مقر اللجنة موجود فيه وفيه أيضاً حوالي            

  محافظة قلقيلية لم يكن أي مشروع من هذا النوع على جدول أعمال اللجنة
  

أيضا هنـاك أوجـه   , بالنسبة للتشبيك والعمالة والتوظيف وآلية الوصول إلى المستفيدين من البرامج        
في هذا األمر من لجنة إلى أخرى بحيث أن هناك بعض التشبيك بين لجنـة الزكـاة                 شبه واختالف   

وبعض المؤسسات العاملة في المحافظات ولكنه تشكيل بسيط جدا والتنسيق والتشبيك والتعاون على             
وبالنسبة للعمالة والتوظيف في لجان الزكاة في شـمال الـضفة           , مستوى اللجان أنفسها غير موجود    

 كما في المؤسسات العاملة في الضفة الغربية فهناك من يتبع أسلوب الشفافية في هـذا                الغربية أيضا 
األمر وهناك من يوجد لديها المحسوبية ففي محافظة جنين ونابلس حسب الكفاية واألشخاص التـي               
تمت معهم المقابلة هناك شفافية والكفاءة هي التي تلعب الدور األكبر في عمليـة التوظيـف وفـي                  

 توجد مؤسسات تابعة للجنة لتوظيف أشخاص لها والباحثين الذين يعملون مع اللجنة هـم               طوباس ال 
في طولكرم ال يوجد شفافية والمحـسوبية دور كبيـر فـي عمليـة              , تحت الطلب وليس بشكل دائم    
  .التوظيف والعمالة في قلقيلية

  
 في مصنع الصفا يتم     وفي محافظة نابلس  , والعمالة في لجان أموال الزكاة مؤسسة حسب المشاريع         

العمل على هذا المجال بطريقة توفير فرص عمل األكبر عدد ممكن من األيدي العاملة العاطلة عن                
  .العمل من خالل تشغيل العامل أسبوع بعد أسبوع وهكذا

  
إن للمستوى العلمي والثقافي دور كبير جدا في إدارة اللجان وعملها ونالحظ ذلك من خالل اللجـان            

ففي محافظة طوباس عندما كان أعضاء لجنة الزكاة ممن هم كبرى السن وغيـر              , ملها  السابقة وع 
فلم يكن هناك أية وثائق أو أرشيف يبين عمـل اللجنـة            , كانت إدارتهم للجنة بشكل بدائي    , متعلمين

وكانت المساعدات التي يعدها تقدم بشكل عشوائي وبسيط وتقوم على أساس العائلة فـي المحافظـة      
يقوم توزيعها عضو اللجنـة      م حسب حجم العائلة في المحافظة ولكل عائلة حصة معينة         وكانت تقس 
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الذي يمثل هذه العائلة حسب ما يراه مناسبا وهذا مخالف لفريضة الزكاة وكان ذلـك بـسبب عـدم                   
  وجود أعضاء متعلمين ومثقفين وواعيين لألمور الدينية وهذه الفريضة

  
أموال الزكاة في البرامج واألعمال التي تقوم بها اللجان وأن          ونالحظ أيضا فإن هناك تسييس للجان       

المناهج واألساليب العلمية كانت معينة عن عمل اللجان وان المحسوبية كان لهـا دور كبيـر فـي                  
استعادة أعداد كبيرة من األسر الذين ال يستحقون هذه المساعدات من اللجان مما أدى إلى خلق عدم                 

  . يريد إخراج زكاة أمواله وعدم دفعها للجان أموال الزكاةثقة في نفس المواطن الذي
  

وقد تم إجراء المقابالت مع رؤساء وموظفين لجان أموال الزكاة في محافظات شمال الضفة الغربية 
جنين، د . أحمد سالطنة: السيد(مع كل من ) جنين، نابلس، طوباس، طولكرم، قلقيلية(في كل من 
قلقيلية، جمال سليمان، إدارة . ة، مصطفى الحاج، علي حسن داوودنابلس، فواز صافط. محمد حنون

) شؤون الموظفين،طولكرم 
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  الفصل السادس 

______________________________________________________  

  االستنتاجات والتوصيات 

  
  : االستنتاجات1.6

  

  :االستنتاجات التاليةمن اإلطار النظري وتحليل ومناقشة النتائج توصل الباحث إلى 
  

تلعب لجان أموال الزكاة دورا حيويا في التنمية االجتماعيـة مـن            : في المجال االجتماعي   •
جزء من نظام التكافل االجتماعي في اإلسالم، وهي         إدارتها ألموال الزكاة والتي هي     خالل

مي مواهبه  تساعد األفراد، واألفراد هم المكونون للمجتمع، وكل ما يقوي شخصية الفرد وين           
وطاقاته المادية والمعنوية هو من غير شك تقوية للمجتمع وترقية له، وهـذا الجـزء مـن                 

لجان أموال الزكاة عملت علـى       إال أن . التكافل االجتماعي له اثر هام في تحقيق هذا المبدأ        
التنمية االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية بشكل متوسط فهي لم تـستطيع مـن               

برامج التي تعمل عليها من القضاء على مشكلة الفقر في المجتمع حيث أنها عملـت               خالل ال 
على مشاريع تنموية صغيرة داخل المجتمع لجعل األسرة الفقيرة منتجة وعاملة في المجتمع             
بل عملت على تقديم المساعدات العينية والمادية لألسرة الفقيرة المحتاجة لسد االحتياجـات             

تخطط في جعل هذه األسرة منتجة لسد حاجاتها وتحقيق االكتفاء وإخراج           اآلنية لألسرة ولم    
هذه األسرة من دائرة الفقر إلى اسر منتجة وعاملة دافعة للزكاة بدل االنتظار لألخـذ مـن                 

أيضا هناك إهمال وتقصير من قبل اللجان في العملية التوعويـة والثقافيـة              و .أموال الزكاة 
ان أموال الزكاة بتوعية أفراد المجتمع بأهمية الزكـاة فـي           داخل المجتمع بحيث ال تقوم لج     

المجتمع ودورها في معالجة المشاكل االجتماعية واالقتـصادية داخـل المجتمـع وأهميـة              
إخراجها للجان والحث على العمل والتعاون والتكامل االجتمـاعي وإخـراج الزكـاة مـن           
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رات دورية لتوعيـة النـاس      األموال من خالل عقد دورات واجتماعات دورية وإصدار نش        
 وأن فريضة الزكاة مغيبة ومهملة فـي المجتمعـات          .بفريضة الزكاة وآثارها على المجتمع    

  .ال يعي الزآاة ووجوب إخراجهااإلسالمية وأن الكثير من الناس 

  
 عملت لجان أموال على التنمية الصحية أيضا بشكل متوسط ولكنـه جيـد حيـث                :الصحة •

الصحية والمستشفيات في محافظـات شـمال الـضفة الغربيـة           عملت على إنشاء المراكز     
 وأيضا عمل اللجـان فـي هـذا         .باستثناء محافظة طوباس التي لم تعمل لهذا المجال نهائيا        

المجال وكان يشمل فقط المدينة ولم يخرج هذا العمل ليشمل جميع أنحاء المحافظة إال فـي                
ملت محافظة نـابلس علـى التنميـة        محافظة نابلس والتي تميزت بهذا المجال أيضا فقد ع        

الصحية في جميع أنحاء المحافظة تقريبا وأقامت المراكز الصحية في الكثير مـن البلـدات               
موزعة على جميع أنحاء المحافظة لتقديم هذه الخدمة إلى اكبر عدد ممكـن مـن سـكان                 

كـز  حيث أنها تقوم بتقديم هذه الخدمة بأسعار رمزية لتغطيـة مـصاريف المر            , المحافظة
وأيضا عملـت اللجنـة     , فأحيانا ال تقوم اإليرادات بتغطية مصاريف تقوم اللجنة بتغطيتها          

بتقديم المساعدة لألفراد بتوفير التأمين الصحي بالشراكة مـع وزارة الـصحة الفلـسطينية              
باإلضافة إلى المساعدة في تغطية تكاليف العالج لبعض المنتفعين من برامجها وغيرهم إما             

وفي محافظة جنين عملت اللجنة علـى إقامـة          .أو جزئي حسب وضع الحالة    بشكل كامل   
مستشفى الرازي في مدينة جنين ليقدم الخدمات الطبية لسكان المحافظة وتوفير عناء السفر             
للكثير من المواطنين إلى نابلس ورام اهللا ويوجد تـأمين صـحي لمـوظفين اللجنـة فـي                  

والمحتاجة بتغطيـة تكـاليف      ثير من األسر الفقيرة   المؤسسات التابعة لها وتقوم بمساعدة الك     
 وكذلك األمر في محافظة     .حيث وضع الحالة  % 100العالج بنسب مختلفة تصل أحيانا إلى       

وفي محافظة طولكرم ال يوجد تأمين صحي تقوم اللجنة بالمـساعدة فـي تكـاليف               , قلقيلية
  .العالج بنسب بسيطة حسب إمكانيات اللجنة وحسب الحالة

  
على تـشجيع التعلـيم       عملت لجان اموال الزكاة في محافظات شمال الضفة الغربية         :يمالتعل •

وبناء المؤسسات التعليمية وبشكل متوسط أيضا وقد اهتمت لهذا المجال فقط في المدينة ولم              
تخرج هذه الخدمة إلى جميع أنحاء المحافظة وذلك بسبب إمكانياتها المادية بالطبع ولم تعمل              

سسات التعليمية العليا مثل الكليات والجامعات وإن دعمها لطالب العلـم فـي          على بناء المؤ  
هذه المراحل بسيط جدا حيث أنها تتحدث عن أعداد بسيطة جدا في كل محافظـة وبعـض                 

   .المحافظات غير موجودة على اإلطالق مثل محافظة طوباس وقلقيلية
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 االقتصاد و تحقيق التنمية و ذلك       تلعب الزكاة دورا حيويا في إنعاش     : في المجال االقتصادي   •
 عوامل أساسية و مترابطة و هم محاربة االكتناز و تشجيع االستثمار و تشجيع نتيجة لثالثة

و بقائها كمـوارد   اكتناز األموال منع من أهم األهداف التي تسعى إليها الزكاة هي .اإلنفاق
 موال من أهم العوامل التي تعوقأن اكتناز األ. المجتمع ساكنة ال تقدم منفعة حقيقية القتصاد

 تقلل  التنمية االقتصادية للدولة ألن هذه الموارد الراكدة ال تدخل في عجلة االقتصاد وبالتالي            
بكثير مما يمكن  من ثم، فإن ذلك يؤدي إلى مستوى تنموي أقلو. من حجم الموارد المحلية

 إن مفهـوم الزكـاة  ، فادأن يتحقق لو أن كل الموارد موظفة ومستخدمة في إنعاش االقتص

لم تـستثمر و تنمـى سـوف     ألن أموال الزكاة إذا استثمار األموال المكتنزة يشجع ضمنيا
تستثمر األموال لكي تنمى و تدفع  تتالشى مع مرور السنين و بالتالي فإنه من األساسيات أن
مـوال  على صعيد آخر، فإن أ. المال الزكاة من أرباح هذا االستثمار و ليس من أصل رأس
االستهالكية مثل الطعـام و الملـبس،    الزكاة ال يجب أن تستخدم فقط لسد احتياجات الفقراء

لهؤالء الفقراء حتى يستطيعوا بـدورهم أن   إنما يجب أن تستخدم في خلق أدوات لالستثمار
، ثابت و بالتالي سد احتياجاتهم بصفة مـستمرة  يمتلكوا أدوات اإلنتاج التي تضمن لهم دخل

أموال الزكاة يجب أن يستفاد منها في أن تحول الفقير إلى عضو عامل ومنتج في               حيث أن   
المجتمع كل حسب مهاراته و قدراته لكي يتمكن من التخلص من حالة الفقر واالعتماد على               

استخدام أموال الزكاة  ومن ثم، يجب ،مساعدة اآلخرين بصورة تضمن استقالله االقتصادي
لتحـول الفقـراء مـن     ت التجارية و خلق أنشطة مدرة للدخلفي بناء المصانع و المؤسسا

الزكاة تعـد مـن أكفـأ     و تلك الوسيلة في استخدام أموال. متلقين للزكاة إلى دافعي الزكاة
ية و خالي من بشرية و اقتصاد الوسائل التي تحول المجتمع بأكمله إلى مجتمع منتج به تنمية

الطريقة سوف تساهم في إرساء العدل  استخدمت بهذهلذلك، فإن الزكاة إذا و. البطالة و الفقر
 .الغنية و الفقيرة في المجتمع و تقليل الفجوات القوية بين الطبقات

  
o للنظريـات   طبقـا  .اإلنفـاق  تـشجيع  مبدأ العامل االقتصادي الثالث المرتبط بالزكاة هو

قيقية إن لـم    ح االقتصادية المعاصرة، االستثمار وحده ليس كافي لتحقيق تنمية اقتصادية        
فهنـاك   .يتواجد السوق الذي يستوعب شراء المنتجات الصادرة عن هذه االسـتثمارات          

عالقة مترابطة بين االستثمار واإلنفاق ألن تقليل اإلنفاق يؤثر على السوق ويقلـل مـن         
 قدراته على استيعاب المنتجات مما يجعل الكثيرون غير راغبـين فـي أن يجـازفوا   

مذكورة  ولو نظرنا إلى القرآن الكريم، لوجدنا كلمة إنفاق       .  جديدة بأموالهم في استثمارات  
خمسة وسبعين مرة في نطاق تشجيع المسلمين على صرف أموالهم على شـكل زكـاة               

 وذلك ليس فقط لتطهير النفس ومساعدة الفقراء والمساكين ولكن أيضا ألن مبدأ            .وصدقة
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 دة الطلب في األسواق و إنعـاش اإلنفاق يساعد على تداول األموال مما يؤدي إلى زيا

ويتضح ذلك أيضا من تشجيع اإلسالم على اإلنفاق ليس فقط علـى الفقـراء              . االقتصاد
مما سبق، يتضح أن األموال ال      . وإنما أيضا على أهل البيت مما يعد في حد ذاته صدقة          

أن تكنز وأن أموال الزكاة يجب أن تستخدم في مصارف استثمارية و اسـتهالكية               يجب
   .واحد لكي تحقق دورها الفعلي في إنعاش االقتصاد  آنفي

o          بـالتفكير والتخطـيط     فقد قامت لجان أموال الزكاة في محافظات شمال الضفة الغربية
للعمل على التنمية االقتصادية ومعالجة المشاكل االقتصادية في المجتمع بشكل متوسـط            

على الحد من البطالة بتـشغيل      من خالل إنشاء المشاريع االقتصادية التنمية التي تعمل         
األيدي العاملة في مثل هذه المشاريع أو إيجاد فرص عمل ألسر فقيرة من خالل دعمها               
لمشاريع اقتصادية صغيرة إال أن بعض هذه المشاريع لم يكتب لها النجاح فمثال هنـاك               
مشاريع ناجحة وأدت األهداف التي أنشأت من اجلها مثل مشروع مصنع ألبان الـصفا              

 محافظة نابلس حيث يقوم المصنع بدعم ومساعدة المزارعين فـي شـمال الـضفة               في
الغربية بأخذ منتوجات األبقار واألغنام من الحليب وإلى المصنع باإلضافة إلـى خلـق              
فرص عمل للكثير من األيدي العاملة بتوظيف اإلحصائيين والمهنيين والعمال وكـذلك            

حيث أن للتخطـيط    ,  والمنشآت التابعة للجنة     مشغل الخياطة في المدينة أيضا والمباني     
وإن عدم   العلمي الجيد األثر في استمرارية وتحقيق األهداف المرجوة من هذه المشاريع          

التخطيط العلمي يمثل هذه المشاريع أدت إلى فشل مثـل هـذه المـشاريع فـي بـاقي                  
المـشاريع  المحافظات الشمالية مثل محافظة جنين وطولكرم وعدم العمل على مثل هذه            

فعمل اللجان على التنمية االقتـصادية      , االقتصادية التنموية في محافظتي طوباس قلقيلية     
 .كان بشكل متوسط وبسيط للغاية

  
   التوصيات2.6

  

  :التاليةبعد اإلطالع على االستنتاجات خرج الباحث بالتوصيات 
  

اصرة المتعلقة  المعاألمورالعمل بأسلوب علمي حديث بأرشيف إلكتروني موحد لمعالجة  •
  .وتكون مرجعية لجميع اللجان الفرعية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،بالزكاة

 ، الزكاة في محافظات شمال الضفة الغربيةأموالالعمل على إيجاد دوائر تخطيط في لجان  •
ط المستمر واالستراتيجي لعمل لجان الزكاة للنهوض أسلوب علمي منظم للتخطيتعمل ب

 .ة األصعدةبخدماتها على كاف
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 وذلك من خالل العمل ، االقتصادية،تعزيز دور لجان أموال الزكاة في التنمية االجتماعية •
على إنشاء روابط وعالقات مجتمعية قوية تعزز التكافل األسري بين أفراد المجتمع كافة، 

 . وبناء المؤسسات التعليمية ودعم وتشجيع الطالب المتفوقين الفقراء والمحتاجين

 وذلك لإلقراض ووضع نظام دقيق ومنظم ،ندوق للقرض الحسن من أموال الزكاةإنشاء ص •
  .من أجل التسهيل على المعسرين وتجنب الوقوع في الربا

 داخل الدولة الواحدة وبين ،التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين مؤسسات ولجان الزكاة •
ها اللجان والعمل على التنمية  وذلك من أجل إنجاح المشاريع التي تعمل علي،الدول األخرى

  .المستدامة و لالستفادة من النواحي االيجابية فيها والبعد عن السلبيات

على لجان أموال الزكاة العمل على تطبيق الزكاة كاملة وذلك من خالل الدعوة والترغيب  •
والسعي الجاد بتطبيق أحكام الزكاة حسب المنهج الشرعي الذي نص عليه الشارع، لتحقق 

 .الزكاة أغراضها وأهدافها

العمل على تشجيع ودعم طلبة العلم للقيام بمزيد من األبحاث العلمية حول موضوع الزكاة  •
  .ومستجداته

 بهدف ،االهتمام بتقديم دراسات متكاملة عن حصيلة الزكاة في كل بلد وإنجازات كل لجنة •
 خاصة مع قلة وجود مثل  ونشرها،التعريف بآثار الزكاة بشكل دقيق وإثبات ذلك باألرقام

  . الدراساتهذه

 . االهتمام الذي يستحقه إيالء موضوع الزكاة •
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تفسير الطبـري، مؤسـسة الرسـالة، المملكـة العربيـة            ): 2000( الطبري، إبن جرير     •
 . السعودية

المملكـة العربيـة    . أهمية الزكاة كسبيل إلى التكافل االجتمـاعي      ) 2004: (الطيار، عبداهللا  •
  . رسالة ماجستير. السعودية، الرياض

  .قاهرة، مصرجامعه ال.مفهوم التنمية) 2006: (عارف، نصر •
 .سياسات وأدوات مالية الدولة اإلسالمية، دار النهضة العربية) 2005:(عبد الباسط، وفاء •

  جامعة أسيوط، مصر .عالجها في الفقر ودور الزكاة مشكلة) 2006: (عبد الرحيم، محمد •
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دار جامعـة أم درمـان اإلسـالمية        . نظام الزكاة في السودان   ) 1990: (عبد القادر، محمد   •
 .السودان، أم درمان.  والنشرللطباعة

دراسة مقارنة لنظم الزكاة واألموال الزكوية، الـسودان،         ): 1990( عبد اهللا، أحمد علي،      •
 . جامعة ام درمان

 –جمهورية السودان   (دراسة مقارنة لنظم الزكاة واألموال الزكوية       ) 2001: (عبد اهللا، أحمد   •
 ).المملكة العربية السعودية

دور المنظمات األهلية الفلسطينية في تأهيل البنية االقتـصادية         ):1997(عبد الهادي، عزت     •
  .  لبنان-ورقة مقدمة إلى منظمة االسكوا، بيروت" واالجتماعية في فلسطين المحتلة

المنظمات األهلية الفلسطينية وإدارة االنتقال من اإلغاثة إلى        ): 1997(عبد الهادي، عزت،     •
  . التنمية، القاهرة

 مقدمة كتـاب    – المجلد السابع عشر     –مجموعة فتاوى ورسائل    ) 2007: (دالعثامين، محم  •
  .الزكاة

  .  بيروت–دار الوراق .التكافل االجتماعي في اإلسالم) 1992: (علوان، ناصح •
  . الدار البيضاء. شؤون الزكاة–فلسفة التنمية اإلسالمية ) 2000: (عمر، إبراهيم •
  .، دار إحياء العلوم،لزكاة والضريبة اإلسالمي، ااالقتصاد) 1995: (عناية، غازي •
البيئـة حمايتهـا وصـيانتها، الطبعـة األولـى، دار           ): 2003. (الفاعوري، و الهروط، م    •

  .المناهج،عمان
  . جامعة األزهر. رسالة في الزكاة على مذهب اإلمام مالك) 1981: (فريد، محمد •
تعالى، رسالة ماجـستير،  إستثمار األموال الواجبة هللا  ) 2007( الفوزان، صالح بن محمد،    •

 . الجامعة االردنية

الزكاة وأثرها على مشكلة الفقر في األردن، رسالة ماجـستير           ) 1988( القاضي، محمد،    •
 غير منشورة 

، )اقتـصاديات الزكـاة   (أثر الزكاة على العرض الكلي، في كتاب        )  ه 1414: (قحف، منذر  •
 . سالمي للتنميةتحرير، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإل

) الصراط(الزكاة من منظور اقتصادي، مجلة كلية أصول الدين         ) 2003: (قدي، عبد المجيد   •
  . 2003السنة الرابعة العدد السابع 

فقه الزكاة، دراسة مقارنة ألحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن         ) 1985: (القرضاوي، يوسف  •
  .مصر. مؤسسة الرسالة. والسنة، الجزء األول

فقه الزكاة، دراسة مقارنة ألحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن         ) 1992:(وي، يوسف القرضا •
  .مصر. مؤسسة الرسالة. والسنة، الجزء الثاني
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 .العدالة االجتماعية في اإلسالم، دار الشروق للنشر، القاهرة ): 1995( قطب، سيد  •

 المـدار   الركود وسبل معالجته فـي االقتـصادي اإلسـالمي، دار         ) 2005:( كامل، عمر  •
  . 2005اإلسالمي، 

 . نشرة خاصة ): 1999( لجنة زكاة جنين،  •

  الكويت-أثر الزكاة على المجتمعات واألفراد ) 1984(المؤتمر العالمي األول للزكاة،  •

 الرياض . دور الزكاة في تنمية المجتمع اإلسالمي) 1986(المؤتمر العالمي الثاني للزكاة،  •

تقويم تجربة الزكاة في السودان، دراسة تطبيقية علـى         :  )2007( حسن عبدا هللا،    / محمد   •
 . والية كرد فان، رسالة ماجستير غير منشورة

 الزكاة وأثرها التربوي، رسالة ماجستير  ) 1996( محمد، رقية،  •

بحـث  . حالة تطبيقية في السودان   : تطبيقات عملية في جمع الزكاة    ) 1990: (محمد، محمد  •
  . معهد البحوث والدراسات االجتماعيةمقدم لمؤتمر الزكاة الثالث، 

التبعية االقتصادية في الدول العربية وعالجها في        ): 1995( المرزوقي، عمر بن فيحان،      •
 . االقتصاد اإلسالمي، رسالة دكتوراه ، جامعة آم القرى، المملكة العبية السعودية

 زل فيه، رسالة ماجستير أثر الملك في وجوب الزكَاة و النّوا): 1996( المسلم، عبدا هللا،  •

. االطار المؤسسي للزكاة أبعادة ومضامينة     ) 1990( المعهد االسالمي للبحوث والتدريب،      •
 . القاهرة. مجمع البحوث االسالمية

 . العمل االهلي في فلسطين، الملتقى الفكري العربي، القدس): 1990. (خليل. نخلة، د •

 . المي،مطبعة الحلبي، القاهرةالفقه اإلس ) 1978( النعمان، محمود الحسن،  •

الزكاة األسس الشرعية والدور اإلنمائي، المعهـد        ): 1981( نعمت عبد اللطيف، مشهور،      •
 . العالي للفكر اإلسالمي، القاهرة

 .مفهوم التنمية االجتماعية، المعهد العربي للتنمية) 2002: (وديع، محمد •

• http://www.palwakf.org): 2008 (   

• UNDP ،)1993:(تقرير التنمية البشرية  . 
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• Amelia Fauzia,( 1999) Study the religious situation for social change 
• Bin Saleh: & Althaimeen: (2007) Zakatlessons on fasting , Taraweeh. 
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  تحكيم االستبانة: 1.3ملحق 
  

  :ة الباحث إلى لجنة تحكيم االستبانةرسال
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  لجنة تحكيم علمية

  

   المحترم ...........................................................:األخ

  

  تحية طيبة وبعد،،،، 

  

  تحكيم استبانه بحثية: الموضوع

  

  :انية مع كل من األخوةيشرفني أن تتفضلوا علي بقبولكم عضوية تحكيم استبانه ميد
  

  مكان العمل  التخصص  اسم المحكم  الرقم
 الجامعة العربية األمريكية  دكتوراة في اإلدارة    إياد دلبح .د  1
  جامعة النجاح الوطنية دكتوراة علوم سياسية     حماد حسين.د  2
 جامعة النجاح الوطنية دكتوراة علم إجماع    فيصل زعنون .د  3

  مدرسة فقوعة الثانوية مناهج أساليب تدريس    علي الخطيب.أ  4
 الجامعة العربية األمريكية  دكتوراة في اإلدارة  جواد محمود محمد عبادي .د  5
  جامعة النجاح الوطنية   دكتوراة لغة عربية    حسن أبو الرب .د  6

  
  مع جزيل الشكر والتقدير

  
  .........................التوقيع 

  
  حمن عمريمحمد حسن عبد الر

1.7.2008  
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  االستبانة بصورتها النهائية: 2.3ملحق 
  

  جامعة القدس 

  عمادة الدراسات العليا 

   بناء مؤسسات وتنمية موارد بشرية-معهد التنمية المستدامة

______________________________________________________________  

  

   أختي المواطنة...أخي المواطن

  

  د،،،تحية طيبه وبع
 

  :يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان

  

  )دور لجان أموال الزكاة في تحقيق التنمية في شمال الضفة الغربية(
  

بنـاء  / وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التنميـة الريفيـة المـستدامة             
أقسام، يمثـل القـسم     مؤسسات في جامعة القدس، وعليه فقد طور الباحث استبانه تكونت من ثالثة             

الفقرات : معلومات خاصة بالمنتفعين في محافظات شمال الضفة الغربية، ويمثل القسم الثاني          : األول
التي تعبر عن دور لجان أموال الزكاة في التنمية، حيث تم توزيع الفقرات على مجاالت وبـصفتكم                 

اإلستبانة بـصدق وموضـوعية،     أحد المنتفعين من لجان أموال الزكاة، الرجاء اإلجابة على فقرات           
  .علماً بان المعلومات التي ستدلي بها ستكون ألغراض البحث العلمي فقط

  
  شاكراً لكم حسن تعاونكم

  
  الباحث 

  محمد حسن عبد الرحمن العمري 
2009/   / :التاريخ
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  البيانات األساسية : القسم األول
 

  : في الخانة التي تالئمك)X(ة، ضع إشارة يحتوى هذا القسم على المعلومات الشخصي: عزيزي المستجيب
 

     أنثى□    ذكر□: الجنس .1

  سنة50 أكثر من □  سنة50-41من □  سنة40-30 من □  سنة30 أقل من □: العمر .2

 أرمل □  مطلق□ متزوج □ أعزب□:الحالة االجتماعية .3

 □  شيكل2000-1501 من□ شيكل1500-1000 من□  شيكل1000 أقل من □: متوسط الدخل الشهري .4
  شيكل 2000أكثر من 

     قلقيلية□ طولكرم□   سلفيت□  نابلس□  طوباس□  جنين□: المحافظة .5
 
  :القسم الثاني* 

الرجاء أن تقرأ كالً من العبارات في هذا القسم، والتي تشكل فقرات االستبانة، وأن تحدد إلى أي درجة توافق علـى                     
جان أموال الزكاة في محافظات شمال الضفة الغربيـة، وذلـك           ما جاء فيها استناداً إلى الدور التنموي الذي تقدمة ل         

  : في المكان المناسب الذي يمثل إجابتك)X)بوضع إشارة 
  

  درجات التقدير

 الفقرة  الرقم

جداً
ة 
ير
 كب
جة
در
ب

 

رة
كبي

ة 
رج
بد

طة  
وس
مت

ة 
رج
بد

ضة  
خف
من

ة 
رج
بد

 

جداً
ة 
ض
خف
من

ة 
رج
بد

  

  :عيةدور لجان أموال الزكاة في التنمية االجتما  :أوالً

             في تقوية العالقات االجتماعية في المجتمع  اللجانتساهم   .1

           .تعزز اللجان التكافل األسري بين أفراد المجتمع   .2
           .تساهم اللجان في التوعية للتقليل من ظاهرة عمالة األطفال  .3
           .تساهم اللجان في خلق روح العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع  .4
            .مل اللجان على تشجيع المرأة في إكمال تعليمهاتع  .5
           .تساهم في محاربة الجهل وإنشاء مراكز لمحو األمية  .6
           تساعد على وجود رياض أطفال في جميع أرجاء المحافظات  .7
           تعقد اللجان الكثير من اللقاءات األدبية والندوات الثقافية   .8
           العلم ومواصلة التعليم إلفراد المجتمعتحفز اللجان على حب   .9

           .تسهم في تشجيع تعليم ذوي االحتياجات الخاصة والشرائح الفقيرة  10
أنشأت اللجان مؤسسات تعليمية متطورة لخدمة المجتمع ولمختلف   11

 .الفئات العمرية
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            .تعمل اللجان على وضع برامج متخصصة لرعاية األيتام وكفالتهم  .12
  :دور لجان أموال الزكاة في التنمية الصحية  :ثانياً

            .أنشأت اللجان مستشفيات لخدمة المجتمع المحلي  .13
            .تقدم اللجان خدمات طبية لألمراض المختلفة  .14
توفر اللجان اختصاصات طبية من خالل كادر طبي متخصص وذو            .15

  .كفاءة عالية
          

 إجراء عمليات جراحية متقدمـة فـي مراكزهـا          تعمل اللجان على    .16
  .الصحية

          

توفر اللجان فحوصات طبية تخدم المرضى من خالل معدات طبيـة             .17
  .حديثة متخصصة

          

            .تقدم اللجان خدمات اإلسعاف األولي والطوارئ  .18
            تقوم اللجان بتقديم المعلومات واإلرشادات حول األمراض المنتشرة  .19
تعمل اللجان على التواصل المباشر مـع المتـرددين عليهـا مـن               .20

  .المرضى
          

تقوم اللجان بعرض الملصقات الصحية التثقيفيـة داخـل المراكـز             .21
  .والمستشفيات التابعة لها

          

تساعد اللجان في العمل على تطوير وبناء المهارات الالزمة لمكافحة            .22
  .األمراض

          

لجان من خالل المراكز الطبية على تقديم المـشورة الطبيـة           تعمل ال   .23
  .الصحية

          

وأبحاث طبية تتعلق بالوضع الصحي الخـاص        تقوم اللجان بمسوح    .24
  .بالمنطقة

          

تعمل اللجان على إعداد دورات تأهيلية للكوادر الطبية العاملة فـي             .25
  .المنطقة

          

لرعايـة النفـسية لـبعض فئـات        تعمل اللجان على تقديم خدمات ا       .26
  .المجتمع

          

            .تقوم اللجان بتوفير األدوية األساسية للمنتفعين  .27
           توفر اللجان التأمين الصحي للفئات المهشمة من المجتمع  .28
           .تقدم اللجان برامج للحفاظ على الصحة والسالمة اإلنجابية  .29
           .ية لألمهات الحوامل وما بعد الوالدةتقوم اللجان بتنفيذ حلقات توع  .30
  .دور لجان أموال الزكاة في التنمية االقتصادية  :ثالثاً

تستثمر اللجان أموال الزكاة في أنشاء المراكز التجارية والصناعية   .31
  .في المنطقة
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           تشجع اللجان األفراد على إنشاء مشاريع إنتاجية صغيرة  .32
           ن صناديق اقراضية لدعم مشاريع صغيرة منتجةتوفر اللجا  .33
توفر اللجان صناديق اقراضية لدعم الطالب المحتاج في المـدارس            .34

 .والجامعات
          

           .تساهم اللجان في تقديم المساعدات المادية للفئات الفقيرة والمهمشة  .35
           .يرة والمهمشةتساهم اللجان في تقديم المساعدات العينية للفئات الفق  .36
 من خالل قيام )مزارعة، تأجير(توفر اللجان األراضي الزراعية  .37

 .المواطنين باإلنتاج والتسويق
          

           .تمول اللجان المواطنين الستصالح أراضيهم الزراعية  .38
تدعم اللجان المزارعين في األوساط الريفية باألشتال والبذور   .39

 .اضيالالزمة لزراعة األر
          

           .تتيح اللجان فرص أوسع للعمل في الوظائف المتنوعة  .40
تعمل اللجان على دعم الصناعات المنزلية للنساء بشتى أنواعها   .41

 .وخصوصاً لفئات األرامل واأليتام
          

توفر اللجان برامج للعاطلين عن العمل من أجل التخفيف من حدة   .42
 .البطالة المنشرة

          

            تمنح لجان أموال الزكاة األراضي الوقفية إلقامة المشاريع  .43
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  إستبانة المقابلة لرؤساء وموظفين لجان الزكاة : 3.3ملحق 
  

  جامعة القدس 

  عمادة الدراسات العليا 

   بناء مؤسسات وتنمية موارد بشرية-معهد التنمية المستدامة

______________________________________________________________  

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  

  في شمال الضفة الغربية  دليل المقابلة لرؤساء وموظفين لجان أموال الزكاة

  

  دور لجان أموال الزكاة في تحقيق التنمية في شمال الضفة الغربية : عنوان البحث
  

  ................................................................................................ :اسم لجنة الزكاة
  ....................................................................................................:سنة التأسيس

  ..............................................................................................:عدد أعضاء اللجنة
  

  :بيانات تخصصية

    الوصف الوظيفي: صفة صاحب المقابلة •
   فأكثر-40  سنة39-30  سنة29-20 :العمر •
  دراسات عليابكالوريوس  دبلومأقل من توجيهي : المستوى التعليمي •
  ......................................................................:الخبرات اإلدارية السابقة للموظف •
 شـيكل   4000     شيكل 3000-2000    شيكل 2000-1000    شيكل 1000أقل من   : الدخل •

  فأكثر
  

  الفقرة  الرقم

  المجال االجتماعي  
  .ماهي البرامج التي تعمل عليها لجان أموال الزكاة لمحاربة الفقر  1
  .كيف تعمل لجان أموال الزكاة على التكافل االجتماعي  2
  هل تقوم لجان الزكاة بعمل البحوث العلمية الموجهة لمحاربة الفقر ودحره   3
هل تعمل اللجان على توجيه المنابر اإلعالمية عن مكامن الفقر وأثاره االجتماعية، واالقتصادية والنفسية                4

  .والثقافية والعقائدية والقانونية
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  .للحد من البطالةما هي البرامج التي تعمل عليها لجان أموال الزكاة   5
  .هل تعمل لجان أموال الزكاة على مراكز تدريب في مجاالت اجتماعية وثقافية وإدارية  6
  ؟ في المحافظة)ضمانات اجتماعية(هل تعمل اللجان على برامج   7
   ؟هل تعمل لجان الزكاة على تنمية المرأة وإعطائها دورها في المجتمع الفلسطيني  8
  ة االجتماعية تعمل عليها لجان الزكاة؟ هل هناك خطط للتنمي  9

  ؟كيف تعمل لجان الزكاة على تعميق مفهوم العمل التطوعي لخدمة المجتمع المحلي  10
 كيف  . ما هي نسبتها   .هل يوجد لدى لجان الزكاة دراسات وإحصائيات عن عدد األسر الفقيرة والمحتاجة             11

  يتم متابعة هذه األسر؟
ال الزكاة مع األسر الفقيرة، هل تم تحقيق هدف البرنامج باعتماد األسرة علـى              من خالل عمل لجان أمو      12

  ؟نفسها
  الصحــــة  

  ما هي المرافق الصحية التابعة للجان الزكاة في المحافظة؟  13
  ؟الصحي للمواطنين ما هي الخدمات التي تقدمها مؤسسات لجان أموال الزكاة عل الصعيد  14
  ؟تهدفها المراكز الصحية التابعة للجان الزكاةما هي الفئات التي تس  15
  ؟هل هناك برامج صحية تقدم لذوي االحتياجات الخاصة  16
   ؟هل تقوم المرافق الصحية التابعة للجان الزكاة بعمل ندوات صحية متقدمة للوقاية من األمراض  17
  ؟ألخرىهل يوجد تشبيك بين المراكز الصحية التابعة للجان الزكاة والمراكز ا  18
  ؟ما هي المعيقات التي تعاني منها المراكز الصحية التابعة للجان  19

  ما هي نسبة متلقي الخدمات الصحية في مراكز لجان الزكاة؟  20
  هل هناك خطط تطويرية تعمل عليها اللجان للمرافق الصحية التابعة لها؟  21
  هل يوجد تأمين صحي تابع للجان أموال الزكاة؟  22

  لـيمالتعـــ  
  ما هي المؤسسات التعليمية التابعة للجان الزكاة في المحافظة؟  23
  ؟ما هي المستويات التعليمية في المدارس التابعة للجان أموال الزكاة  24
  ما هي الخطط التربوية التي تعتمدها اللجان؟   25
  ؟هل تعمل لجان الزكاة على دعم التعليم وطالب العلم في المجتمع الفلسطيني  26
  ما مدى مساهمة اللجان في مساعدة الطلبة المحتاجين؟  27
  هل يوجد مراكز تأهيل وتدريب للفقراء؟  28
  هل التعليم في المدارس التابعة للجان أموال الزكاة لكافة فئات المجتمع؟  29
  هل يستهدف التعليم في المدارس التابعة للجان أموال الزكاة فئة خاصة في المجتمع؟  30
  يوجد مراكز تعليمية عليا تابعة للجان أموال الزكاة؟هل   31
  هل تقدم لجان أموال الزكاة منح دراسية للطلبة الجامعيين؟  32
  هل تعمل لجان أموال الزكاة على المؤسسات لمكافحة محو األمية؟  33
  هل تقدم لجان الزكاة منح دراسية لنيل الدراسات العليا؟  34
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  الـــعــمـالة  
   لجان الزكاة بتوظيف مهنيين متخصصين وفقا الحتياجاتها؟هل تقوم  35
  هل تعمل لجان الزكاة على توفير برامج تشغيل للعاطلين عن العمل؟  36
  هل تعمل لجان الزكاة على التخطيط إلنشاء مشاريع تنموية للمحافظة؟  37

  المجال االقـــتــصــادي  

  .في مجال الصناعة والتجارة  
  أموال الزكاة في مجال الصناعة والتجارة؟هل تعمل لجان   38
  ما هي المجاالت التي تستثمر فيها لجان أموال الزكاة األموال التي تجمعها من الزكاة؟  39
  هل تستخدم أموال الزكاة في مشاريع تنموية؟  40
  هل يوجد صناديق أو مؤسسات زكوية لإلقراض؟  41
  ي مشاريع صناعية وتجارية؟هل تعمل لجان الزكاة على توظيف األموال ف  42
  هل هناك معيقات تواجه اللجان في هذا المجال؟  43
  ما هي الخدمات أو المشاريع الزراعية التي تعمل عليها اللجان ومدى نجاحها وفقا للخطط الموضوعية؟  44
  إلى أي مدى تساهم لجان الزكاة في تمويل مشاريع زراعية؟  45
  ها لجان الزكاة للمشاريع الزراعية؟ما هي مصادر الدعم التي توفر  46
  ما هو دور مؤسسة الزكاة في دعم مشاريع صغار المزارعين والفقراء في الوسط الريفي؟  47
  هل تعمل لجان الزكاة على تمويل مشاريع استصالح األراضي؟  48
  ما مدى استغالل األراضي الوقفية في المشاريع الزراعية؟  49
   لتسويق المنتوجات الزراعية؟هل تعتمد اللجان برامج  50

  الـخــدمــات  
هل هناك دراسات الحتياجات المواطنين، هل يؤخذ رأي المجتمع المحلي فيها، هل يوجد لها تمويـل أو                   51

  يبحث لها عن تمويل؟
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