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جملة �سهرية (اإلكرتونية) ف�سلية (مطب�عة) ت�سدر عن املجل�س العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بالتعاون مع مركز اأبحاث فقه املعامالت الإ�سالمية

هدية العدد

االإف�ساح املحا�سبي عن امل�س�ؤولية االجتماعية يف
امل�سارف االإ�سالمية
االأزمة املعرفية لالقت�ساد االإ�سالمي
م�سكلة التطبيق  -ت�سخي�ص حالة التم�يل االإ�سالمي
امل�سطلح االإ�سالمي لل�رضائب
[ الت�ظـيف املايل :م�رضوعيته و�رضوطه ]
كيف نربي اأبناءنا على مفاهيم االقت�ساد االإ�سالمي؟

كفاءة بيت املال لعتماده نظرية الإيرادات

دور الدولة يف االقت�صاد:
اإن دور الدولة (اأو التدخل احلك�مي) يف الن�ساط القت�سادي وحدوده قد
َ�سغل ح ّيز ًا وا�سع ًا بني النظرية والتطبيق .فهناك من رف�س التدخل احلك�مي
بتات ًا فجعل من الدولة حار�س ًا للم�سالح رافع ًا �سعار احلرية القت�سادية،
واملناف�سة ،لي�سمن حتقيق اأهداف املجتمع .وهناك من اأ ّيد التدخل احلك�مي
الكامل فاأعطى الدولة حق التدخل يف كل �سيء .وهناك من يرى �سرورة
حتقيق الن�سجام بني اآليات التدخل احلك�مي واآليات ال�س�ق على نح� ُيكمل
كل منهما الآخر دون تعار�س.
فاأ�سحاب الراأي الأول يرون يف دور الدولة حار�س ًا لق�اعد اللعبة القت�سادية،
اأما اأ�سحاب الراأي الثاين فريون يف دور الدولة املتدخلة الالعب الأ�سا�سي
واأحيانا ال�حيد .ويبدو اأن املدر�سة النقدية الأمريكية قد �سقطت ،وجنحت
املدر�سة الكنزية جزئي ًا لأنها نادت بتدخل ورقابة اجلهات احلك�مة.
لقد تبنت النظم احلاكمة خمتلف الأ�سكال ال�سابقة ،وقد ف�سل تطبيق التدخل
ال�سم�يل ف�س ًال ذريع ًا يف نهاية القرن املا�سي بخروج هذا الأمن�ذج نهائي ًا
من ال�س�ق .واأثبتت الأزمات املالية العاملية نهاية اأمن�ذج احلرية القت�سادية
املطلقة بعدما عجزت حمددات ال�س�ق عن التحكم الذاتي بنف�سها .ويعترب
الأمن�ذج الثالث املر�سح الأف�سل ،لكن حدوده �سبابية املعامل .فما ه� مدى
التدخل احلك�مي باآليات ال�س�ق حتى ُيحا َفظ عليه دون خلل اأو اأزمات
عا�سفة؟
اإن احلد الأدنى ملا ي�سرتك به النا�س كلهم يعترب احلد الأدنى مل�س�ؤولية الدولة
جتاه اأفرادها ،وقد حدد ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ذلك بق�له" :النا�س
�سركاء يف ثالثة املاء والكالأ والنار"( .)1و ُي�ستدل بذلك على رعاية الدولة
اأو من ُميثلها للم�سالح الأ�سا�سية للمجتمع ،حيث ي�سرتك النا�س عم�م ًا مبا
يت�فر من ماء وطعام واأدوات ت�ساعد يف تاأمني الطاقة مبختلف اأ�سكالها.
وقد كره ابن خلدون(  )2دخ�ل احلك�مات يف جمال ال�ستثمار ملا فيه من
�سرر للرعية واإف�ساد للجباية .ويتمثل معنى ال�سلطان وفق املفه�م املعا�سر
باحلك�مة ،وتتمثل اجلباية ب�اردات الدولة من الأم�ال .فاحلك�مات ت�سعى
لتع�ي�س عجز ميزانياتها من خالل:
 tفر�س املك��س (اأي ال�سرائب) على مبيعات التجار للرعايا وعلى
الأ�س�اق ،اأو زيادة املك��س اإذا كانت قدِ ا�ستحدثت من قبل.
 tمقا�سمة العمال واجلباة ،وامتكاك (اأي امت�سا�س) عظامهم.
 tممار�سة التجارة والزراعة ،وه� ما ي�ستقيم معه رخاء الدولة
وم�سالح الرعية ،ولي�س ال�فاء بحاجة بيت املال.
ويدين ابن خلدون هذا ال�سل�ك من ِق َبل احلاكم وي�سفه باأنه ٌ
"غلط عظي ٌم
واإدخا ٌل لل�سرر على الرعايا من وج�ه متعددة".
لذلك فاإن لتحديد دور الدولة اأثره يف ر�سم معامل حاجتها لالأم�ال من
اأجل القيام بدورها .واإن تخ�سي�س الكالم عن املجتمع الإ�سالمي مرده
الفروق اجل�هرية لهذا املجتمع عن غريه من املجتمعات .فجميع العالقات
يف املجتمع الإ�سالمي تق�م على اأ�سا�س التكافل ،كالعالقة بني اأفراده ،بينما
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ي�س�د ال�سراع الطبقي املجتمعات غري الإ�سالمية ،حيث العالقات كلها مبنية
على اأ�سا�س امل�سلحة فقط ،وت�ست�جب هكذا عالقات الت�سارع بني الفرقاء
لتعار�س م�ساحلهم.
اإن �سكل العالقات يف املجتمع الإ�سالمي يحكمها تطبيق ال�سريعة الإ�سالمية
و�سرورة اللتزام بها ،مما يعني قيام نظام مرتبط بتطبيق ال�سريعة احلاكمة
بل ويتاأثر به.
واإن ما يهمنا يف هذا املقام ه� الكالم عن ال�ساأن القت�سادي ،تت�سكل
امل�ؤ�س�سات املالية الأ�سا�سية لأي جمتمع اإ�سالمي (ال�سكل اأ) من:
 tم�ؤ�س�سة بيت املال :ومتثل ال�سيا�سات املالية يف اإدارة اإيرادات
ونفقات الدولة.
 tم�ؤ�س�سة ال�قف.
 tم�ؤ�س�سة الزكاة :وهي الركن الثالث من اأركان الإ�سالم.

الشكل (أ) المؤسسات المالية في المجتمع اإلسالمي

متثل امل�ؤ�س�سة الأوىل اجلانب احلك�مي ،وامل�ؤ�س�ستني الأخريني املجتمع املدين.
وتتكامل هذه امل�ؤ�س�سات بالتكافل ،وهي لي�ست عالقة �سراع .مثال ذلك:
ُيناط باحلك�مة تدبر �س�ؤون النا�س ومنها �س�ؤون احلرب والت�سليح ،وعلى بيت
املال اأن ُينفق من اإيراداته الذاتية .ويرتتب على املجتمع املدين مب�ؤ�س�ساته
دعم احلك�مة عند اللزوم ،فم�ؤ�س�سة ال�قف تق�م بذلك من خالل وقف
الأغنياء جلزء من اأم�الهم ل�سالح ذلك الإنفاق العام كاأن ي�قف �سخ�س ما
عقار ًا لتم�يل احلرب .كما اأن م�ؤ�س�سة الزكاة فيها م�سرف خا�س ي�سمى يف

�سبيل اهلل ،علم ًا اأن م�سارف الزكاة حمددة يف القراآن الكرمي وهي من ث�ابت
ال�سريعة الإ�سالمية ول يحق حلاكم اأو حمك�م اأن يلغيها.
كما ُيناط باحلك�مة رعاية امل�سالح ال�سحية والطبية لأفرادها ودفع الفقر
عنهم ،وتتكبد لأجل ذلك املبالغ ال�سخمة ،لكن م�ؤ�س�سة ال�قف تدعم هذا
الإنفاق ب�سكل وا�سح يف املجتمع الإ�سالمي ،كما اأن ج ّل م�سارف الزكاة
تت�جه لدعم هكذا اإنفاق .ونف�س ال�سيء يقال عن كفالة الغارمني واملدينني
وغريها ،ال�سكل (ب).
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الشكل (ب) تكامل وتكافل المؤسسات المالية في المجتمع اإلسالمي

سهم في سبيل اهلل

سداد المجتمع لتكاليف المساهمة االجتماعية

كفاءة إدارة بيت المال

ُي�ساف ملا �سبق من اخل�س��سية ،حرمة الربا ،مما يجعل ال�سيا�سة النقدية
التقليدية يف مهب الريح ،كما اأن حرمة ال�سرائب جتعل ال�سيا�سة املالية
التقليدية م�سل�لة متام ًا ،ويحتاج هذا الأمر تف�سي ًال لي�س الآن حمله.
فال�سيا�سة املالية للدول التي تتبع الأنظمة غري الإ�سالمية تتمثل بال�سرائب
التي جتبيها من النا�س فتق�م بخف�سها ورفعها تبع ًا للظروف القت�سادية
ال�سائدة ملعاجلة الآثار ال�سيئة ،وبذلك يعترب امل�اطن يف تلك البالد قد �سدد
ما عليه من تكاليف اجتماعية .بينما يف املجتمع الإ�سالمي فاإن زكاة اأم�اله
هي مبثابة امل�ساركة الفعالة يف التكاليف الجتماعية التي ُي�سهم بها ،لذلك
فاإن تربير حترمي ال�سرائب اأمر عادل لطبيعة النظام اخلا�سع لتطبيق اأحكام
ال�سريعة الإ�سالمية.
والفارق بني حالتي ال�سيا�ستني املاليتني يف املجتمعات الإ�سالمية وغري
الإ�سالمية اأنه ل� ق�سرت الدولة عن القيام ب�اجبها لظلم احلك�مات اأو
ل�سعف تدبريها فاإن الأحكام �سارية املفع�ل يف املجتمع الإ�سالمي ،حيث
يتح�ل فر�س الكفاية اإىل فر�س عني بني الأفراد حتت مظلة التكافل.
اختالف املنهج يتطلب اختالف الطريق
لي�س املق�س�د تغيري العامل من ح�لنا بل املق�س�د التزامنا مبنهج يراعي
الثقافة العامة والتزامات الأفراد مبعتقداتهم حيث ل يقدرون على اخلروج
عنها ول� ا�سطروا ل�سداد التكاليف الجتماعية مرتني اأو اأكرث ،فالتهرب من
�سداد ال�سريبة م�سكلة قان�نية اآثارها قابلة لل�سيطرة( ،ال�سكل ج) .بينما
عدم �سداد الزكاة ُيخرج املرء عن دينه ويذهب مبعتقده وهذا ما ل ميكنه
حتمل اآثاره وتبعاته ،ال�سكل (د).

مؤسسة الزكاة

كفاءة إدارة األسواق

الشكل (د) المساهمة االجتماعية في المجتمع غير اإلسالمي

اإن حتديد م�ارد تخ�س بيت املال وم�ؤ�س�سته دون التطفل على النا�س جتعل
القائمني عليه م�سطرون اإىل اإدارته بكفاءة عالية ت�سمح لهم ر�سم التدخل
يف حياة النا�س والإ�سراف على م�ساحلهم.
لذلك ميكن الق�ل باأن القت�ساد الإ�سالمي اأقام بيت ماله اأو وزارة خزانته
على اأ�سا�س ((نظرية الإيرادات)) باأن جعل م�ارد تخ�س بيت املال ،بينما
اأقام القت�ساد التقليدي وزارة خزانته على اأ�سا�س ((نظرية النفقات))،
حيث تقدر م�ازنة العام القادم النفقات الالزمة ،وعلى اأ�سا�سها ي�سدر
قان�ن جباية ال�سرائب من النا�س .وكاأن الأول يق�م على اأ�سا�س املثل
ال�سعبي( :على قد ب�ساطك م ّد رجليك) بينما الثاين يق�م على اأ�سا�س( :م ّد
.3
رجليك ثم منط الب�ساط ون�سده لي�سل القدمني) ،و�ستان بني احلالني
.
.
.
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