
و�ضط اأعباء الروتني اليومي ومع زيادة �ضغوطات 
تزداد  اجتماعية  وواجبات  التزامات  من  الوقت 
اأهمية الرتفيه والرتويح عن النف�س باعتباره بوابة 
حدة  تخفيف  على  تعمل  التي  النف�ضية،  ال�ضحة 
النف�ضي،  االعتالل  عوامل  من  وغريها  االنفعاالت 
املك�ضب  هو  للرتويح  النف�ضي  العائد  وي�ضبح 
احلقيقي لالإن�ضان، حيث ا�ضتعادة احليوية والطاقة 
االأعباء  من  والتخل�س  لالأف�ضل،  املزاج  وجتديد 

واالإرهاق البدين والنف�ضي.
النف�س  عن  للرتويح  االأهمية  تلك  من  الرغم  وعلى 
وقيود  �رشوط  اإىل  حتتاج  ال  التي  اأدواته  وب�ضاطة 
مبا  البع�س  لدى  مرتبطًا  اأ�ضبح  مفهومه  اأن  اإاّل 
ُيقدم اإليه من و�ضائل ترفيهية اأو فعاليات واأن�ضطة 
هنا  وال�ضوؤال  االأ�رش،  م�ضتوى  على  خا�ضة  خمتلفة 
عن  الرتويح  وو�ضائل  مفهوم  لدينا  تغري  ملاذا 
وتعقيداً؟  تكلفًا  اأكرث  فيه  اأ�ضبح  الذي  للحد  النف�س 
وهل اأ�ضبحت تلك الراحة مقرتنة بالرتفيه وال�ضفر 

ال غري؟.

اأ�رشي  ال�رشمي -م�ضت�ضار  البداية قال د. حممد  يف 
باأن  اعتقاده  يف  يخطئ  من  هناك  اإن  وتربوي–: 
ال  واالأبناء  االأ�رشة  وعن  النف�س  عن  الرتويح  من 
يكون اإاّل بال�ضفر اإىل اخلارج، و�رشف مبالغ طائلة 
فالرتويح  االأ�رشة،  رب  قدرة  من  اأعلى  تكون  قد 
ا�ضتعداداً  اأب�ضط من ذلك بكثري، ولكنه يتطلب  اأمره 
رب  ي�ضتطيع  حتى  باأهميته،  وقناعة  نف�ضيًا 
وفق  اأ�رشته  الأفراد  ممتعًا  وقتًا  مي�ضي  اأن  االأ�رشة 
يف  النا�س  اأن  م�ضيفًا  وماديًا،  زمانيًا  له  املتاح 
جمتمعنا ينق�ضمون اإىل فئات ثالث؛ االأوىل مبالغة 
فت�ضع  النف�س،  عن  والرتويح  الرتفيه  ق�ضايا  يف 
لنف�ضها م�ضتوى عاليًا جداً ال تر�ضى ب�ضيء دونه، 
فمثاًل اإذا مل ت�ضافر االأ�رشة اإىل بلد �ضياحي م�ضهور 
باالإجازة،  قد متتعت  نف�ضها  تعد  ال  فاإنها  عامليًا، 

وال رّوحت عن نف�ضها. 
عن  للرتويح  اأهمية  ترى  فال  الثانية  الفئة  اأّما 
الدرا�ضة  االأبناء عن  اأن توقف  راأت  اأنف�ضهم، ورمبا 
يف العطلة ال�ضيفية هو ترويح عن النف�س كاف لهم 

بالرتتيب  نف�ضه  االأ�رشة  رب  يكلف  فال  ذاته،  بحد 
اأ�رشته، مبا  اأفراد  فيها مع  لرحلة منا�ضبة يجتمع 
يتنا�ضب مع دخلهم وميزانيتهم، بل وال حتى يرتب 
الأماكن  فيها  يقيم  التي  املدينة  داخل  رحالت 
كان  ما  اأو  منها  املجاين  �ضواء  املنا�ضبة،  الرتفيه 

بر�ضوم.
يف  تقف  التي  هي  الثالثة  الفئة  اأن  اإىل  واأ�ضار 
بح�ضب  خارجيًا،  اأو  داخليًا  حينًا  فت�ضافر  الو�ضط، 
ما يتي�رش، وتق�ضي وقتًا عائليًا ممتعًا يف لقاءات 
الأفراد  امل�ضوقة  لالأماكن  زيارات  اأو  اجتماعية، 
مثل  واملتعة،  الفائدة  بني  جتمع  التي  االأ�رشة، 
وبع�س  العلمية،  اأو  الثقافية  واللقاءات  املتاحف 
احلدائق  حتى  بل  املنا�ضبة،  الرتفيهية  الفعاليات 
لهوؤالء  تكون  اأن  ميكن  الت�ضوق  اأماكن  اأو  العامة 
االأ�رش فر�ضة ترفيهية ممتعة، الأنهم يعرفون كيف 

ي�ضتمتعون بوقتهم مع بع�ضهم البع�س.
عن  الرتويحية  الفر�س  اأن  ال�رشمي  د.  واأو�ضح 
اأبنائهما،  من  الوالدين  يقرب  والرتفيه  النف�س 
م�ضتوى  يرفع  حميميًا  جواً  االأ�رشة  على  وي�ضفي 
االألفة بينهم، لذلك فاإن االأب حينما يخ�ض�س وقتًا 
اإىل  ال�رشور  اإدخال  بهدف  الأ�رشته،  ومميزاً  نوعيًا 
الغالب  يف  �ضيكون  االإيجابي  االأثر  فاإن  اأنف�ضهم، 
عاليًا عليهم، وقد ال يهم كثرياً موا�ضفات املكان 
مقارنة بالقرب االأ�رشي الناجت من اجتماعهم يف 
مكان واحد، وبهدف م�ضرتك هو الت�ضلية والرتفيه 
يكون  الذي  االأ�رشي  الرتفيه  اأن  م�ضيفًا  للجميع، 
على  ينعك�س  اأبنائهما  من  قريبني  الوالدان  فيه 
االأبناء  يتعلم  حيث  ال�ضلوكي،  االن�ضباط  م�ضتوى 
درو�ضًا يف حتمل امل�ضوؤولية، وي�ضعرون باالإ�ضباع 
اأكرث  �ضخ�ضياتهم  ت�ضبح  وبالتايل  العاطفي، 
ن�ضجًا وا�ضتقراراً، كما اأن االأ�رش التي مت�ضي وقتًا 
اأقل،  م�ضكالتها  تكون  البع�س  بع�ضها  مع  نوعيًا 
وم�ضتوى  اأعلى،  اأفرادها  بني  التعاون  وم�ضتوى 
اأ�ضواأ  اأن  اإىل  الفتًا  اأعلى،  الدرا�ضية  ال�ضغوط  تقبل 
هي  االأ�رش،  بع�س  منها  تعاين  التي  امل�ضكالت 
االأنانية املفرطة لدى بع�س االآباء، الذين يغتنمون 
ممكن،  قدر  اأق�ضى  اإىل  الأنف�ضهم  الرتويح  فر�س 
من  وزوجاتهم  اأبناءهم  يحرمون  الذي  الوقت  يف 
ي�ضعر  هنا  به،  اأنف�ضهم  ميتعون  فيما  امل�ضاركة 
االأبناء باأنهم حمرمون من بع�س املتع التي يرون 
والدهم يح�ضل عليها مرة اأو ب�ضع مرات يف العام، 
لكنه ال يريد م�ضاركتهم فيها، وهذا بحد ذاته �ضبب 
يف ال�ضعور بال�ضيق، ورمبا تطور اإىل نظرة �ضلبية 
بينه  والروابط  لالأ�رشة  املراهقني-  عند  -خا�ضًة 
وبني والده، نتيجة �ضعوره باالإهمال واأنه غري مهم 

يف حياته، لذلك ال يحر�س على اإ�ضعاده.
واأكد على اأن االأ�رشة الناجحة هي من توفر فر�س 
حمدوداً،  كان  ولو  االإيجابي  النف�س  عن  الرتويح 
ويف هذا رفع مل�ضتوى الر�ضا واأي�ضًا الثقة بالنف�س، 

م�ضيفًا اأن الذي يهم االأبناء ب�ضكل اأكرب هو روؤيتهم 
حر�س والديهم على اأن يح�ضل اأبناءهما على قدر 
منا�ضب من االأوقات املمتعة، ال�ضيما بعد انق�ضاء 
لهم  يو�ضل  اأن  �ضاأنه  فهذا من  درا�ضي طويل،  عام 
نظر  باأنهم مهمون يف  لهم  تقول  اإيجابية،  ر�ضالة 
واملال  الوقت  بذل  ي�ضتحقون  واأنهم  والديهم، 
االأخرى  اجلوانب  مع  ي�ضهم  هذا  مثل  الإ�ضعادهم، 
طاعة  اأكرث  االأبناء  جعل  يف  االإيجابية  للرتبية 

لوالديهم وبراً بهم حا�رشاً وم�ضتقباًل.
النف�ضي-  الطب  -ا�ضت�ضاري  �ضرب  اأ�ضعد  د.  و�ضّدد 
ال�ضبل  اأحد  كونه  النف�س  عن  الرتويح  اأهمية  على 
االأ�ضا�ضية للتمتع ب�ضحة نف�ضية �ضوية، خا�ضًة يف 
ظل تغيريات احلياة املتالحقة وان�ضغال كثري مّنا 
ي�ضاحبها  وما  االجتماعية  االأدوار  من  بالعديد 
باجلوانب  يتعلق  ما  �ضواء  حياتية  �رشاعات  من 
اإىل  اأو املادية، هذا باالإ�ضافة  اأو املهنية  االأ�رشية 
دائرة  ات�ضعت  حيث  املتزايدة،  احلياة  متطلبات 
طاقات  على  اإ�ضافية  اأعباء  لت�ضمل  االحتياجات 

الفرد خا�ضًة النف�ضية، وبالتايل تزيد حدة ال�ضغوط 
اأنه  م�ضيفًا  امل�ضكالت،  من  العديد  يتبعه  ما  وهو 
وتراكم  اال�ضتثارة  و�رشعة  والقلق  للتوتر  نتيجة 
واالإنهاك  باالأفكار  العقل  وازدحام  ال�ضغوط 
االأعرا�س  من  العديد  تظهر  والنف�ضي،  اجل�ضمي 
اأ�ضارت العديد من نتائج  اأنه  �ضبه املر�ضية، مبينًا 
البحوث النف�ضية اإىل اأن النف�س تعتل كاجل�ضم متامًا 
ق�ضطًا  تنال  واأن  واال�ضرتخاء  الراحة  حقها  ومن 
اإجناز  على  القدرة  اأجل  من  الزمنية  الفوا�ضل  من 
باحلياة،  اال�ضتمتاع  لذة  تفويت  عدم  مع  العمل 
وذهني  نف�ضي  ا�ضرتخاء  عليه  يرتتب  ما  وهو 
بجانب  احلياتية  االأمور  ملعظم  هادئ  وتفكري 
تفريغ لل�ضحنة االنفعالية ال�ضلبية واإحاللها بطاقة 
اإيجابية متجددة، م�ضرياً اإىل اأن الرتويح عن النف�س 
�ضد  الناجع  الوقائي  واالإجراء  الذاتي  العالج  هو 
التوتر احلاد ومن ثم االأعرا�س املر�ضية اجل�ضمية 
اأنه  املوؤكد  من  احلياتي  املناخ  فتغيري  والنف�ضية، 
ويحول  وال�ضعادة  والهدوء  الن�ضوة  بالنف�س  يبعث 

احلالة املزاجية اإىل االأف�ضل، وهو ما يرتتب عليه 
معتدل  ومزاج  متجددة  اإيجابية  بطاقة  التمتع 
والعودة للحياة االأ�رشية واملهنية اأو العلمية بقبول 

وهمة عالية ورغبة باالإجناز.
واأ�ضاف اأنه للح�ضول على �ضحة نف�ضية عالية البد 
للرتويح  االأ�ضبوع  اآخر  اإجازة  يوم  تخ�ضي�س  من 
ال�ضتعادة  الرتفيهية  االأن�ضطة  جميع  ملمار�ضة 
يحر�س  ما  وهو  والطاقة،  وال�ضباب  اللياقة 
اأعمار  معدالت  يقلل  ما  ذلك  ولعل  الغرب،  عليه 
ال�رشقية  باملجتمعات  مقارنة  لديهم  ال�ضيخوخة 
النف�س  عن  الرتويح  و�ضائل  اأن  م�ضيفًا  والعربية، 
حتب  وما  ذاتها  ال�ضخ�ضية  لطبيعة  وفقًا  تختلف 
اأن تفعله وما يحقق لها ال�ضعادة وير�ضيها داخليًا، 
متابعة  اأو  الر�ضم  اأو  بالقراءة  البع�س  كا�ضتمتاع 
ال�ضفر  اأو  الرحالت  اأو  ممار�ضتها  اأو  املباريات 
لل�ضياحة اأو للتنزه مع االأ�رشة اأو الرفاق، املهم هو 
والراحة  الر�ضا  وحتقيق  النف�ضي  االإ�ضباع  درجة 

النف�ضية وخف�س معدل ال�ضغوط واإعادة التكيف.

التعامل   النا�س هذا  وقد تعارف عليه  بني جمع من 
الذي يتخذه املواطن العراقي  لي�ضهل عليه من بع�س 
وتاثيث  ال�ضكن  ايجار  م�ضاكل  على  والتغلب  االمور 
واالآجل  بالتق�ضيط  البيع  وم�ضاألة   باملقتنيات  بيته 
من  ومريبة  حم�ضورة  �ضبه  كانت  ا�ضاليب  وال�ضلف  
االقت�ضادي  الوعي  غياب  ب�ضبب  املواطن  نظر  وجهة 
م�ضهدا  ا�ضبح  العاملية،لكنه  اال�ضواق  على  واالنفتاح 
اقت�ضاديا واجتماعيا وا�ضعا عده اقت�ضاديون و�ضيلة 
من و�ضائل الت�ضوق واالدخار الق�رشي ،لكنه ويف نف�س 
الوقت يوؤ�رش خلال يف النظام امل�رشيف املتاأخر.وعلى 
م�ضاعب  من  الن�ضاطات  تلك  من  ينتج  ما  من  الرغم 
ملواجهة  ناجحة  بدائل  �ضكلت  لكنها  وا�ضكاليات 
من  واخلال�س  امل�ضلتزمات  وتلبية  العي�س  متطلبات 
من  نوع  باأنها  اخرون  و�ضفها  ،فيما  والفوائد  الربا 
الن�ضاط االجتماعي والتجاري واالقت�ضادي ميار�ضها 
كال اجلن�ضني ويجري االتفاق وقبول الطرفني وا�ضبح 

تقليدا متعارفا يف املجتمع العراقي. 
لديه حمال جتاري يف منطقة  ا  احمد جبار  املواطن 
فرتة  منذ  باالجل  نتعامل   اننا  قال  اجلديدة  بغداد 
طويلة وتولدت الثقة فنقوم ب�ضحب كميات من العطور 
ومتطلبات اخرى ت�ضل اىل 10 ماليني  دينار  ويكون 
الت�ضديد ا�ضبوعيا وب�ضجل خا�س عند الطرفني ويتبع 
ن�ضاطا  يتطلب  كما  الت�ضديد  مبواعيد  االلتزام  ذلك 
للت�ضديد  الالزمة  ال�ضيولة  لتوفري  العمل  يف  م�ضاعفا 
اال  وم�ضاكلها  باالآجل  البيع  عملية  خماطر  ورغم 
ميلك  او  مال  راأ�س  ميلك  ال  ملن  مالئمة  طريقة  انها 
الت�ضديد  االآجل  املال  فيكون  منه  ب�ضيطا  جزءا 
الب�ضائع  اخذ  التاجر يحملنا  ان  و�ضيلة م�ضاعدة كما 
لت�ضويقها اىل النا�س وبا�ضعارها احلقيقية وبدون ربا 
الب�ضائع  ولي�س  املال  لك  يوفر  من  هنالك  حني  يف 
ويحملها الربا احلرام لذلك ما يوفره بع�س التجار لنا 
هو نوع من خدمة الباعة والق�ضاء على البطالة �رشط 

االلتزام االخالقي بالتعامل واال نفقد ثقتهم.
ان  الربيعي  حممد  االقت�ضادي  املحلل  اأعترب  فيما 
البيع بالتق�ضيط ظاهرة اقت�ضادية عاملية منت�رشة يف 
، وخا�ضة  اقت�ضادي موجود  كاأجراء  العامل  دول  كل 
حينما بداأت هذه الظاهرة بالربوز يف وزارة ال�ضناعة 
على  �ضاعد  ومما   ، باالنت�ضار  ف�ضيئا  �ضيئا  واآخذت   ،
انت�ضارها هو انخفا�س الدخول يف ذلك الوقت ح�ضب 

تعبريه .
وعن اجلذور التاريخية لهذه الظاهرة ا�ضاف ان اول 
انكلرتا  يف  كان  االقت�ضادية  الظاهرة  لهذه  ظهور 
وفرن�ضا ، وبداأت تت�ضع بعد ذلك اىل انحاء خمتلفة من 
لها  لي�ضت  الظاهرة  هذه  اأن   اىل  ولفت   ، العامل  مدن 
�رشر على االقت�ضاد العراقي ، بل على العك�س فاإنها 

ت�ضجع النا�س على اقتناء احلاجات اال�ضا�ضية ، فالبيت 
فاملفرو�س  كمالية  حاجة  اليوم  التعترب  وال�ضيارة   ،
كيفية  وعن   . احلاجتان  هاتان  لديه  عراقي  كل  اأن 

دخول الب�ضائع اىل البلد .
خمطط  غري  بطريقة  للب�ضائع  دخول  هناك  ان  وبني 
وخا�ضة   ، للبلد  الفعلية  احلاجة  تتطلبه  وما  لها، 
هنالك  تكون  ان  واملفرو�س   ، ال�ضيارات  جمال  يف 
درا�ضة بني وزارة التخطيط ، والبيئة ، واملوا�ضالت ؛ 
ال�ضلع  دخول  عملية  لتنظيم  الالزمة  ال�ضوابط  لو�ضع 
؛  للبلد  الفعلية  احلاجة  يتنا�ضب مع  ب�ضكل  والب�ضائع 
املنتظم  غري  الب�ضائع  دخول  فو�ضى  نتجنب  حتى 

للبلد .
اإن  يقول   عاما   30 جا�ضم  ح�ضني  املواطن  ويقول 
التي  ال�رشكات   وحتى  واال�ضواق  املحال  بع�س 
اأرباح  جني  هدفها  باالأق�ضاط  البيع  بنظام  تتعامل 
املحدود  الدخل  ذوي  املواطنني  وا�ضتغالل  فاح�ضة 

ب�ضكل غري مبا�رش.
�ضيارة من �رشكة  اأنوي �رشاء  "كنت  وي�ضيف جا�ضم  
دوالر،  األف  ع�رش  �ضبعة  بقيمة  باالأق�ضاط  تتعامل 
�ضعرها  حني  يف  عامني،  خالل  املبلغ  اأدفع  اأن  على 
األفًا يف حال قمت ب�رشائها  احلقيقي هو خم�ضة ع�رش 
نقداً"، معترباً اأن "البيع باالإق�ضاط ي�ضهل عملية ال�رشاء 

لذوي الدخل املحدود، ولكنه حل مر".
التي  ال�ضعبة  االقت�ضادية  الظروف  من  الرغم  وعلى 
تبقى  هذا  يومنا  اىل   2003 عام  منذ  بالبالد  حلقت 
كونها   ، الكثري  لدى  ايجابية  باالجل  البيع  م�ضاألة 

�ضهلت على اغلب املواطنني معي�ضتهم وفتحت الكثري 
ثالجات  من  املنزلية  باملواد  للتجهيز  املنازل  من 

ومكيفات وغريها من املواد ال�رشورية.
احمد خليل موظف يف احد الدوائر احلكومية يقول "، 
وذوي  املوظفني  ت�ضاعد  باالأق�ضاط  البيع  "عملية  اأن 
اأنه  مبينًا  احتياجاتهم"،  توفري  يف  املحدود  الدخل 
يكن  مل  له  حديثه  �ضيارة  توفري  من  متكن  "�ضخ�ضيًا 

يقدر على �رشاءها نقداً".
يف  املنزلية  املواد  لبيع  حمل  �ضاحب  جانبه   من 
البيع  ا�ضلوب  ان  قال  م�ضطفى  ابو  البياع  مدينة 
القرن  �ضبعينيات  منذ  به  معموال  كان  بالتق�ضيط 
ا�ضلوب تعاوين  ب�ضيطة وهو  باأرباح  املا�ضي املحمل 
احتياج  تلبية  اىل  يهدف  واقت�ضادي  اجتماعي 
وامل�ضتفيد  البائع  بني  عليه  متفق  عقد  وفق  املواطن 
للمواطن  القومي  الدخل  ا�ضبح  تبعتها  �ضنني  ويف 
العراقي جيد جدا اختفى هذا النظام بعد توفر ال�ضيولة 
تطبيقها  ومراقبة  اال�ضعار  م�ضتوى  وحتديد  النقدية 
البيع  نظام  عاد  االن  واىل  الت�ضعينات  �ضنني  ويف 
بالتق�ضيط وتطور كثريا ليتجاوز �رشاء املواد الغذائية 
والكهربائية لي�ضل اىل �رشاء ال�ضيارات و�رشاء الذهب 
كما زادت م�ضاكله وا�ضكاالته ويف مهنتنا تغري نوع 
ال�ضتينات وال�ضبعينات كان االتفاق على  الطلب ففي 
مثل  االهمية  وح�ضب  اثنني  او  واحدة  حاجة  تق�ضيط 
بيوتهم  جهزوا  زبائن  لدينا  االن  والثالجة  التلفاز 
من  عليها  مق�ضطا  �ضهريا  مبلغا  ويدفعون  ب�ضعفها 
ال�ضخ�ضية  املعرفة  ال�ضباب  معهم  تعاونا  جانبنا 

املنزلية  االجهزة  واق�ضد  لها  املا�ضة  وحاجتهم  اوال 
جعلنا نتعاون معهم �ضيما و�ضوقنا متذبذب الطلبات 
وهنالك  الب�ضائع  حلركة  عمل  ا�ضلوب  هو  وبالتايل 
بالتق�ضيط  ال�رشاء  على  يقبلون  املوظفني  بع�س 
ب�ضمان عملهم ال�ضباب تتعلق با�ضتحواذ االيجار على 
عر�ضان  يكونوا  كاأن  رواتبهم  ارباع  ثالث  او  ن�ضف 
جدد او انف�ضلوا عن عوائلهم موؤخرا لذلك يقبلون على 
والطباخ  كالثالجة  املهمة  املنزلية  االجهزة  �رشاء 
للم�ضرتي  ومقنعة  مقبولة  ارباحنا  وتكون  واملولدة 
الذي يروم ال�رشاء بالتق�ضيط على ان تتوفر فيه الثقة 
التامة. من جانبه �ضاحب حمل لالجهزة الكهربائية 
يبيع  بالتق�ضيط يف منطقة العالوي اح�ضان العبيدي 
بالتق�ضيط  ي�ضرتون  الذين  املواطنيني  ان  من  ي�ضكو 
من  ذلك  عن  ينجم  وما  املبلغ  بت�ضديد  يلتزمون  ال 
انه ي�ضعى لت�ضفية ب�ضاعته واجراء  خالفات" مبينا 
بالتق�ضيط  البيع  يوقف  ان  بغية  جتديدات على حمله 
ويكون بيعه فقط باملبا�رش ، فهو يخ�رش �ضهريا ما ال 

يقل عن 3 ماليني ب�ضبب عدم االلتزام بالت�ضديد
املواطن ابو علي �ضاحب حمال جتاري لبيع االجهزة 
هو  باالأق�ضاط  البيع  من  الهدف  اإن  يقول  الكهربائية 
املحدود  الدخل  واملواطنني ذوي  املوظفني  م�ضاعدة 

ليتمكنوا من توفري احتياجاتهم.
اىل  االخرية  االونة  اجتهوا يف  املواطنيني  اغلب  وان 
تاأخذ  بداأت  جديدة  ظاهرة  وهذه  بالتق�ضيط  ال�رشاء  
قطاع  يف  التعامل  اأ�ضكال  من  ك�ضكل  بقوة  موقعها 
اخلطوة  هذه  اأن  علي  ابو  ويرى   . اال�ضواق  يف  البيع 

ت�ضب يف م�ضلحة امل�ضتهلك اأواًل ملى توفر له من مواد 
واجهزة كهربائية ي�ضدد املواطن بني فرتات حمددوة .
من جانبه ف�ضيلة ال�ضيخ امري الفريجي يقول  من حيث 
الت�رشيع االإ�ضالمي ، ويف باب املعامالت  املبداأ فاأن 
اىل  البيع  يق�ضم  حيث   ، جدا  ممتازة  بروؤية  يتمتع 
عدة انواع ، ومنها هذا النوع ) التق�ضيط ( ، وهو نوع 
يف  طبيعي  اأمر  فهو  الدين  نظرة  وجهة  من  م�ضموح 
واأ�ضاف   عند   . اال�ضالمي  الت�رشيع  مفردات قامو�س 
االول  ببيعني  معرو�ضة  ال�ضلعة  كانت  اإذا   ، الفقهاء 
ومل   ، ال�ضخ�س  ا�ضرتى  فاإذا  باالآجل  والثاين  بالنقد 
اأحد  على  العقد  يقع  مل  اذا  اأي   ، باطل  فالعقد  يعني 
مت  اإذا  اأما   ، باطل  فالعقد  االآجل  اأو  باحلال  البيعني 
التعيني فال م�ضكلة يف ذلك . الفتا يف ذات الوقت اىل 

انها ظاهرة قدمية تدخل �ضمن تي�ضري امور النا�س.
من جانبه اخلبري االقت�ضادي �ضادق حممد يقول اأن 
و�ضلبية  اإيجابية  جوانب  له  باالأق�ضاط   البيع  ظاهرة 

يف الوقت نف�ضه".
اأن  "اجلانب االإيجابي يف املو�ضوع هو  اأن  ويو�ضح  
للمجتمع  الرفاهية  توفري  يف  ت�ضاهم  اخلطوة  هذه 
ال�ضلبي  اجلانب  يتمثل  بينما  املحدود،  الدخل  وذوي 
يف اأن العملية جتري من دون �رشوط و�ضوابط ت�ضمن 
حماية امل�ضتهلك من االأرباح الكبرية التي تطالب بها 

ال�رشكات".
قوانني  "و�ضع  بـ  املعنية  اجلهات  حممد   ويدعو 
و�ضوابط ت�ضمن حقوق وم�ضالح امل�ضتهلك وال�رشكات 

معًا".
تقول   اور  حي  مدينة  �ضكنة  من  حممد  ام  املواطنة 
اليوم  لكن  تلفازا  وال  ثالجة  يحتوي  يكن  مل  "بيتي 
كل  من  مكتمال  ا�ضبح  بالتق�ضيط  البيع  توفري  مع 
�ضيء. لي�س لدينا دخل �ضوى راتب زوجي وهو حمدود 
ميكننا  ال  انه  عن  ف�ضال   ، املبا�رش  لل�رشاء  يكفي  وال 
ال�ضعبة  احلياة  متطلبات  مع  خ�ضو�ضا  املال  جمع 
واملت�ضعبة التي لي�س لها نهاية ، فجاء باب التق�ضيط 
ليكون حال للكثري من اال�ضكاالت مع اعرتافنا بارتفاع 

ن�ضبة الفوائد غري اننا م�ضطرون لذلك" .
  املواطن ابو �ضادق يقول ان عملية البيع بالتق�ضيط 
املنزلية  املتطلبات  من  الكثري  توفري  على  �ضهلت 
الدخل  مقدار  الن  نقداً  �رشائها  من  امتكن  مل  التي 
احلاجة  ل�ضد  كاف  وغري  حمدود  عليه  اح�ضل  الذي 
ذلك  تفوق  ال�ضلع  �رشاء  قيمة  ان  وا�ضاف  ال�رشورية. 
من  الفعالة  امل�ضاهمة  هذه  مثل  ان  اىل  م�ضرياً  بكثري 
�ضلبياته  كل  يفوق  ايجابي  مردود  ذات  التاجر  قبل 
يف  جمرب  غري  يكون  املواطن  ان  وجدت.مبينًا  ان 
كان  �ضواء  �ضلعة  اية  �رشائه  يف  وحراً  اجلانب  هذا 
البيع  ايجابيات  ان  او تق�ضيطًا ،الفتًا اىل  دفعها نقداً 
الي�ضتطيع  كثرية  ازمات  حل  يف  ت�ضاعد  بالتق�ضيط 

ا�ضحاب الدخول املحدودة حلها.
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وا�شبح من �شمن 
التعامالت التجارية برغم 

ما يرافقها احيانا بع�ض 
امل�شكالت وال�شعوبات  
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