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خلق اهلل ك ّل ما يف الك�ن ليتع ّلم منه اأرقى كائنات الك�ن األ وه� الإن�سان ،واخرتت عن�ان مقالتنا عن ال�سرنقة ب��سفها
مرحلة متر بها بع�س خمل�قات اهلل يف ط�ر يعقب الريقة قبل اأن يكتمل من�ها لت�سري فرا�سة كاملة.
وكذا ه� حال اقت�ساد الب�سر جنده ينتقل من ط�ر اإىل ط�ر ،ورغم اأن ال�سرنقة ط�ر يخ�س احل�سرات ذات التط�ر
الكامل ،وه� مرحلة تط�ر نح� البل�غ ،فاإن النتقال يف اقت�سادات الدول ل يعني بال�سرورة احلركة الإيجابية بل قد تك�ن
مرتنحة بني امل�جب وال�سالب.
ً
ً
واحل�سرة تك�ن يف ط�ر العذراء يف هم�د غالبا ،بع�سها يتحرك ،وبع�سها يظل �ساكنا ،فعذراء البع��س متحركة وعذراء
الذبابة غري متحركة ،وعذراء الفرا�سة �سعيفة احلركة.
وكذا حال القت�سادات ،فمنها مازال راكد ًا ل يتحرك لأنه غري م�ستغل ،ومنها ما ه� متحرك ،ومنها ما ه� بطيء
احلركة.
ول حرج يف ذكر اأمثلة من البع��س والذباب والفرا�س ،فجميعها كائنات خلقها اهلل وحتدى بها الب�سر ودعاهم للتعلم
منها وذكرها يف كتابه العظيمّ ،
وتبني للنا�س الذين بحث�ا عن �س ّر هذه املخل�قات اأنها تعي�س �سمن تنظيمات دقيقة
تخ�سها ،واأنها خلقت بطريقة جتعل اأعتى الب�سر عاجزا اأمامها ،بل حتدى اهلل تعاىل من يدعي اأن يخلق مثل هذه
ُون
املخل�قات ال�سعيفة من دونه ،فقال يف �س�رة احلج :يَا اأَ ُّيهَا ال َّن ُ
ا�س ُ�س ِربَ َم َث ٌل َف ْا�س َت ِمعُ�ا َل ُه ج ِاإ َّن ا َّل ِذينَ َتدْعُ َ�ن ِمن د ِ
ال َّلـ ِه َلن ي َْخ ُل ُق�ا ُذبَابًا َو َل ِ� ْاج َت َمعُ�ا َل ُه ج َو ِاإن ي َْ�س ُل ْبهُمُ ال ُّذبَابُ َ�س ْي ًئا َّل ي َْ�س َتن ِق ُذو ُه ِم ْن ُه �سلى َ�سع َُف َّ
الطا ِلبُ و ْ ََامل ْط ُل�بُ (.)73
ومما ل�سك فيه اأن الق�سد بالنتقال بني الأط�ار ،ه� احلركة الإيجابية اأ�س�ة باأط�ار احل�سرات بخروجها من الط�ر
الأقل اإىل الط�ر الأف�سل ،لكن كثري ًا من اقت�سادات الدول ل ت�سري بهذه احلركة الطبيعية لأنها ح�سرت نف�سها يف اأو�ساع
�س ّيعت فيها حق�ق النا�س وممتلكاتهم ل�س�ء اإدارتها.
وتتطلب ال�سرنقة القت�سادية مغادرة القت�سادات و�سعها الأقل من� ًا اإىل حال اأف�سل لتحقيق التط�ر الكامل .وتعترب
دوامة الفقر والبطالة من اأهم العرثات الناجمة عن الفج�ة املزمنة بني الناجت الق�مي ومعدلت النم� ال�سكاين ،فيزداد
اأعداد النا�س وتتفاقم حاجاتهم ،ول يزداد اإنتاجهم.
ومن �س�ء الإدارة مث ًال اإ�سرار بع�سهم على كبح معدلت النم� ال�سكاين ب��سفه �سيا�سة واجبة التطبيق واأنه احلل
ال�سحري للدوامة.
هذه ال�سيا�سة تتعار�س مع اأ�س�ل عري�سة من اأ�س�ل ال�سريعة الإ�سالمية رغم تلطيفها تنظيم للن�سل ل وقف للت�الد.
لذلك ل عجب اإن مل جتد نداءات املنظمات الدولية اأ�سداءها لدى عامة امل�سلمني لتطبيق هذه ال�سيا�سة ،فالنا�س ت�ؤمن
بث�ابت �سريعتهم ،كق�ل اهلل تعاىل يف �س�رة الإ�سراء :و ََل َت ْق ُت ُل�ا اأَو َْل َد ُك ْم َخ ْ�س َي َة اإِ ْم َال ٍق �سلى َّن ْح ُن َن ْر ُز ُقه ُْم َواإِ َيّا ُك ْم ج اإِ َّن َق ْت َله ُْم
َك َان ِخ ْط ًئا َك ِب ًريا ( ،)31وما جاء يف حديث ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ال�سحيح :تزوج�ا ال�دو َد ال�ل� َد فاإين مكاث ٌر
بكم الأممَ ي� َم القيام ِة.
ومن جهة اأخرى ل ياأمن كثري من النا�س نتائج درا�سات واأبحاث غالبا ما يكتنفها ت�سيي�س ومكر اأو خط أا وق�س�ر ،وقد
اأثبتت بع�س الدرا�سات ال�سرتاتيجية اأن اأمما تعي�س بيننا �ستزول خالل ع�سرات ال�سنني رغم ت�سنيفها باأنها عريقة
ال�سم واحل�سارة!
لذلك يجب اأن ين�سب الرتكيز على ( )1زيادة الناجت الق�مي (اأو املحلي اأو حتى العاملي) ب��سفه ال�سبب الأهم للفج�ة
املزمنة .اإ�سافة اإىل ( )2اإدارة القت�ساد ذاته ،فال�سيا�سات النقدية واملالية والقت�سادية ال��سعية هي �سيا�سات مك ّر�سة
للفقر ،وهذا ما �سرنكز عليه يف مقالنا احلايل.

فالفقر والغنى ي�سيبان الأفراد واجلماعات والدول ،فهناك دول غنية،
واأخرى فقرية ،وكالهما ي�سعى لتح�سني حاله وحال اأفراده ،منهم من
ُتفلح �سيا�ساته ومنهم من تف�سل .وباملجمل فاإن دوام احلال من�ط بح�سن
الت�سرف.
َ
َ
َ
لقد خلق اهلل الك�ن مت�ازنا :وَالأر َْ�س َم َد ْد َناهَ ا َواأ ْل َق ْي َنا ِفيهَا َرو َِا�س َي َواأن َب ْت َنا
ِفيهَا ِمن ُك ِّل َ�س ْي ٍء َّم ْ� ُز ٍون (احلجر ،)19 :وا�ستخلف اهلل تعاىل الب�سر فيه
ليعمروه :اأَو َ َْمل ي َِ�س ُريوا ِيف ْ أَ
الر ِْ�س َف َي ُنظ ُروا َك ْي َف َك َان عَ ا ِق َب ُة ا َّل ِذينَ ِمن َق ْب ِل ِه ْم
مما عَ َم ُروهَ ا (الروم:
َكا ُن�ا اأَ َ�س َّد ِم ْنه ُْم ُق َّ� ًة َواأَ َثارُوا َْ أ
الر َْ�س وَعَ َم ُروهَ ا اأَ ْك َ َرث ِ َّ
 ،)9فاأ�ساء منهم من اأ�ساء واأح�سن من اأح�سن ،فظهر الف�ساد يف الأر�س:
ا�س ِلي ُِذي َقهُم َب ْع َ�س ا َّل ِذي
َظ َه َر ا ْل َف َ�سا ُد ِيف ا ْل َ ِّرب وَا ْل َب ْح ِر ِبَا َك َ�سبَتْ اأَي ِْدي ال َّن ِ
عَ ِم ُل�ا َل َع َّله ُْم َي ْر ِجع َ
ُ�ن (الروم ،)41 :ومن ذلك الف�ساد واأعظمه انت�سار
الفقر.
والفقر له ع�امل جاذبة منها تطبيق ال�سرائب وانت�سار الربا ،وهما اأداتان
اأ�سا�سيتان يف ال�سيا�ستني املالية والنقدية لقت�سادات الدول احلالية ،وهما
حمرمتان يف ال�سريعة الإ�سالمية.
فال�سرائب بن�عيها املبا�سرة وغري املبا�سرة تطال الفقري قبل الغني بل اإنه
ي�سددها كاملة لأنها ُحتتجز من املنبع مبا�سرة ً
وغالبا ما يتهرب منها الغني.
كما يُ�ساء ت�زيع متح�سالتها با ي�افق الت�سريع املايل ال��سعي فال تقابل
اخلدمات العامة وهذا حال اأغلب الدول وخا�سة النامية منها.
اأما الربا فقد م ّيزها القت�ساد ال��سعي بعائد اأكيد وترك عائد العمل
ً
احتماليا؛ فالأول ميتلكه الأغنياء والثاين يخ�س الفقراء.
لقد عزا تقرير البنك الدويل للتنمية لعام  2002زيادة فقر املزارعني اإىل
طرق التم�يل الر�سمية وغري الر�سمية .وا�ستغلت بع�س الدول ما ُ�سمي
بتم�يل التنمية امل�ستدامة بفر�س �سريبة جديدة ا�سمها �سريبة التنمية
امل�ستدامة رغم اأن م�ؤمتر الأر�س عام  1992مل يحدد �سبل التم�يل مما
يعني اأن يدفع الفقراء والأغنياء �س�ية ،وهذا يخالف ا�سرتاتيجيات حماربة
الفقر .فارتاأى الحتاد الأوربي مثال فر�س �سريبة ط�عية على تذاكر
الطريان ل�سالح الدول الفقرية.
خال
وقد رفع البنك الدويل منذ اإن�سائه يف عام �( 1944سعار نح� عامل ٍ
ً
مرف�عا على م�قعه اللكرتوين .فمحاربة الفقر
من الفقر) ،ومازال ال�سعار
يك�ن عادة يف البلدان املتخلفة اأو التي هي قيد النم� ،اأما اأن ينت�سر يف اأرقى
البلدان غنى وتط�ر ًا ،باملقايي�س احلديثة ،فهذا اأم ٌر يحتاج اإعادة نظر بعد
ً 70
عاما من رفع البنك الدويل ل�سعاره .ومثال ذلك:

دولر ًا يف ال�سنة .وبلغ عدد الأمريكيني الذين ل يغطيهم التاأمني ال�سحي
نح�  50ملي�ن �سخ�س.
وذكر تقرير اآخر للبي بي �سي عام  2007اأن الفقر يف ني�ي�رك جتاوز 1.3
ملي�ن ممن ل يجدون طعاما ً
كافيا بعدل  1من كل  6اأ�سخا�س ممن ل
ي�ستطيع�ن تاأمني الطعام الكايف .واأن النا�س الذين ي�ستخدم�ن اأماكن ت�زيع
الطعام الذي يقدم للفقراء ً
جمانا اأو باأ�سعار زهيدة قد زادت بنح�  ٪20يف
نف�س العام.
الفقر يف فرن�سا:
اأكدت درا�سة ن�سرها املعهد الفرن�سي لالإح�ساء اأن عام  2009قد �سهد
ارتفاع ن�سبة الفرن�سيني الذين يعي�س�ن حتت خط الفقر ليبلغ�ا  ٪13.5من
�سكان البالد( ،تقرير فران�س  24تاريخ .) 2011-8-30

الفقر يف اأملانيا:
قالت نائبة رئي�س امل�ؤمتر الق�مي للفقر :اإن معدلت الفقر يف اأملانيا ترتاوح
بني  ٪16-14منذ �سن�ات ،واأ�سافت :اأنه من املخزي اأن ي�ستقر عدد الفقراء
عند م�ست�ى مرتفع ،حيث اأن  ٪9.3من ال�سكان يح�سل�ن على م�ساعدات
حك�مية لت�فري احلد الأدنى من املعي�سة .ويرى الربوف�س�ر كري�ست�ف
ب�تريفيغه :اأن العديد من امل�سنني يف اأملانيا يعي�س�ن حتت خط الفقر.
ومن جهة اأخرى فقد ازدادت ثروات اأغنياء اأملانيا وتراجعت ثروات الدولة
لأكرث من ال�سعف خالل الع�سرين �سنة الأخرية ( ،)2012-1992فرتاجعت
ثروات الدولة بـ  800مليار ي�رو( ،تقرير دي دبلي� بتاريخ .)2012-12-20
ويبلغ عدد الأ�سر الأكرث ثراء يف اأملانيا  ٪10ميتلك�ن اأكرث من ن�سف
الرثوات ،يف حني ميتلك ن�سف الأ�سر الأقل دخ ًال نح�  ٪1باملائة فقط من
ثروات البالد .مما دفع املعار�سة الأملانية اإىل املطالبة بفر�س �سريبة على
الرثوات يف �س�ء تزايد ات�ساع اله�ة بني الأغنياء والفقراء يف البالد.
و�سادت خماوف من "هروب جماعي" لالأثرياء من فرن�سا ،مما دفع الت�جه
الي�ساري لبع�س الفرن�سيني بزعامة رئي�سهم (فران�س�ا اأولند الرئي�س
احلايل لفرن�سا) الأثرياء واأ�سحاب الدخل املرتفع للتفكري برتك فرن�سا
ب�سبب حماولة فر�س �سرائب عالية جد ًا عليهم لإ�سالح امل�ازنة( ،تقرير
دي دبلي� بتاريخ .)2012-12-20
اأما خطة الرئي�س الأمريكي (اأوباما) الإ�سالحية فاقرتحت يف اأيل�ل
 2011خطة ترمي اإىل خف�س عجز امليزانية الفيدرالية يف خطة ط�يلة
الأمد ت�سمنت تر�سيد الإنفاق احلك�مي ،وزيادة ال�سرائب املفرو�سة على
الأغنياء ،وت�جيه هذه الزيادات اإىل برنامج مكافحة البطالة.
الفقر يف الوليات املتحدة:
لذلك ميكننا الق�ل اإن اإدارة القت�ساد عامل هام من ع�امل خلق الأزمات
ارتفعت ن�سبة الفقر من  ٪14.3عام  2009اإىل  ٪15.1يف عام  2011احلادة .فال�سيا�ستان النقدية واملالية يف القت�ساد ال��سعي تكر�س الفقر
ح�سب تقرير للبي بي �سي بتاريخ  ،2012-12-20وانخف�س مت��سط الدخل وت�سعى لتحقيق م�سلحة الأغنياء �سد م�سلحة الفقراء .ويزيد الأمر �س�ءا
ال�سن�ي لكل اأ�سرة اأمريكية بن�سبة  ٪2.3عام  2010لي�ستقر عند حدود  50انت�سار الف�ساد ،وكل ذلك م�ؤداه انت�سار البطالة ،والتفاوت يف ت�زيع الدخ�ل،
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والت�سخم ،والرك�د القت�سادي ،والت��سع بالدي�ن ،والتل�ث البيئي ،و�س�ل
اإىل انت�سار اجلرمية الجتماعية ،وهذه بع�س الآثار املتتالية ل�سعف اإدارة
القت�ساد وهي من ع�امل جذب الفقر.
ولعل زيادة انت�سار اجلمعيات اخلريية يف جميع اأنحاء العامل دليل على
انت�سار الفقر والع�ز مقابل �سعف احلل�ل احلك�مية وت�ستت احلل�ل
ً
منظما قاب ًال للرقابة وال�سبط ،بينما
الفردية ،فاحلك�مات تعتربها �سك ًال
ي�ستغلها بع�سهم لأهداف حتيد عن م�ساعدة الفقراء احلقيقيني ،وقد حتذو
بع�س احلك�مات ذلك اأي�سا.
اإذ ًا للخروج من ط�ر ال�سرنقة وجتاوز عنق الزجاجة والدخ�ل يف ط�ر اأكرث
ن�سجا لبد من التفكري ً
ً
مليا يف اإعادة هند�سة ال�سيا�سات املالية والنقدية
الكلية ب�سكل وا�سع.
فاإذا جمعنا ما و�سل اإليه بع�س اأع�ساء  G7اأ�سحاب اأكرب القت�سادات
العاملية بالتجربة العملية كما ذكرنا اآنفا كفر�س الحتاد الأوربي �سريبة
على تذاكر الطريان ل�سالح الدول الفقرية ،واجتاه املعار�سة الأملانية
للمطالبة بفر�س �سريبة على الرثوات يف �س�ء تزايد ات�ساع اله�ة بني
الأغنياء والفقراء يف البالد ،وت�جه ي�ساري� فرن�سا لفر�س �سرائب عالية
جد ًا على الأثرياء واأ�سحاب الدخل املرتفع لإ�سالح امل�ازنة ،وخطة الرئي�س
الأمريكي بزيادة ال�سرائب املفرو�سة على الأغنياء لإ�سالح امل�ازنة وت�جيه
الزيادات لدعم برامج مكافحة البطالة.
ف�سنك�ن اأمام بع�س ال�سيا�سات التي و�سعتها ال�سريعة الإ�سالمية ،دون
الت�سحية ب�سالح وحياة اأجيال واأجيال لنك�ن اأمام واقع جتريبي ياأخذ
بيدنا نح�ها .فتكلفة التجارب الجتماعية باهظ ومرتفع على خمتلف
الأ�سعدة.
لقد عالج الإ�سالم الفقر ب��سفه م�سكلة (اجتماعية  -اقت�سادية) ولي�س
م�سكلة (اقت�سادية) وح�سب ،فان�سب احلل الجتماعي على بناء جمتمع
البنيان املر�س��س ،وان�سب احلل القت�سادي على تاأمني مت�يل م�ستدام
بالزكاة وال�سدقات .لذلك مل ي�سهد التاريخ الإ�سالمي اأزمات حادة كما
ح�سل يف القرنني ال�سابقني حيث العديد من الأزمات احلادة ،بل �سهد
ً
مت�ازنا عرب قرون ط�يلة.
اقت�سادا
وت�سكل الزكاة وال�سدقات ع�امل نابذة للفقر ،فالزكاة واجبة يف حق
الأغنياء وم�سارفها حمددة يف القراآن الكرمي للفقراء واملحتاجني الدائمني
وامل�ؤقتني كابن ال�سبيل والغارمني مث ًال .وت�جه ال�سدقات اأي�سا ككفارة
ممن اأخطاأ اإىل الفقراء واملحتاجني وما اأكرث اخلطائني!
وتعترب الرتبية ال�سل�كية عامال مهما يف نبذ الفقر وم�سبباته ،فالف�ساد
ميكن احلد منه قبل انت�ساره فدرهم وقاية خري من قنطار عالج ،فاإذا
ات�سع اأمره �سار بحاجة اإىل اإ�سالح ،ف�سر ّع الإ�سالم للنا�س بل اأمرهم باإنكار
الف�ساد والنهي عنه ،وطلب منهم اإتيان املعروف بل والأمر به .فرغم اأن

ً
اأركان الإ�سالم هي خم�سة ،فقد اأ�ساف لها بع�سهم ً
�ساد�سا ه� الأمر
ركنا
باملعروف والنهي عن املنكرَ :و ْل َت ُكن مِّن ُك ْم اأُ َّم ٌة َيدْعُ َ�ن اإِ َىل ْ َ
اخل ْ ِري َو َياأْ ُم ُر َون
وف َو َي ْن َه ْ� َن عَ ِن ْاملُن َك ِر َواأُ ْو َلـ ِئ َك هُ مُ ْاملُ ْف ِلحُ َ�ن (اآل عمران )104 :ملا
ِب ْ َامل ْع ُر ِ
لهذا الركن من اأهمية .ف�سطره الأول اأي الأمر باملعروف متثل ق�ة دفع،
و�سطره الثاين اأي النهي عن املنكر متثل ً
مانعا من التقهقر .وي�ستد ّل من
ك�ن الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ركن� ،سرورة اإ�سالح حال النا�س
من اأي ف�ساد ي�سيبهم ،وبنف�س ال�قت ي�سعى اإىل حت�سني حالهم بالأمر
باملعروف وعدم الكتفاء بالدللة عليه بل لبد من القتداء بالأمر حيث
نك�ن اأمام حالة عملية ل جمرد تنظري ،وقد مقت اهلل من ل يفعل ما يق�له:
اهلل اأَن َت ُق� ُل�ا مَا َل َت ْف َع ُل َ�ن (ال�سف.)3 :
َك ُ َرب َم ْق ًتا ِعن َد َّ ِ
ولبد من تطبيق �سيا�سات عادلة ومت�ازنة يف خمتلف ال�سيا�سات النقدية
واملالية والقت�سادية ،ومن ذلك كاأمثلة:
( )1اإن الت��سع يف الإنفاق العام م�ؤداه خلل وعجز ،وجلربه جند احلك�مات
تطبق حل�ل و�سيا�سات تزيد الأمر �س�ءا ،فتلجاأ مثال اإىل �سيا�سة ال�ستدانة،
فتحمل الأجيال القادمة عبء اإ�سراف وتبذير الأجيال احلالية .وحتى تتمكن
احلك�مات من ال�ستدانة من املنظمات وامل�ؤ�س�سات الدولية ت�سرتط عليها
تلك امل�ؤ�س�سات تطبيق �سيا�سة التق�سف كما ه� حا�سل يف الي�نان حاليا.
بينما جند اأن الإ�سالم ي�ؤ�س�س لهكذا ق�سايا قبل وق�عها ،فالرتبية ال�سل�كية
(لالأفراد عم�ما ولأفراد الإدارة احلك�مية خ�س��سا) باحلد من اإ�سرافهم
وتبذيرهم ير�سد ا�ستهالكهم ،وي�سبط ت��سعهم بال َديْن ك�سيا�سة ملقابلة
ازدياد احلاجات ،فيعتاد النا�س على حتمل م�ساق التق�سف ،ومن ذلك ق�له
�سلى اهلل عليه و�سلم يف جزء من حديثه( :اخ�س��سن�ا) ،وهذه �سيا�سة اأجنع
واأقل تكلفة اإن طبقت قبل تاأزم ال��سع واأكرث ا�ستجابة للتطبيق ،وقد فعل
الفاروق عمر ر�سي اهلل عنه ذلك ،ولي�س املجال منا�سب للت��سع اأكرث.
( )2اإن اللج�ء اإىل �سيا�سة الت��سع يف عر�س النق�د لعالجات طارئة هي
�سارة ب�سالح النا�س ،فكيف اإذا اأ�سحت �سيا�سة دائمة؟ وي�سمل ذلك زيادة
الإ�سدار النقدي اأو اعتماد �سعر فائدة ك��سيلة للتحكم بالكتلة النقدية.
وبناء على ما �سبق ،فاإن اأرادت الإدارات احلك�مية خدمة جمتمعاتها فعليها
تاأمني م�ارد من غري فر�س ال�سرائب اأو اإتباع �سيا�سات م�ؤذية مل�سالح
النا�س وحق�قهم ،فاإن عجزت فعليها الت�جه نح� ( )1خف�س اإنفاقها
احلك�مي ،و( )2خف�س اإنفاقها الجتماعي كالتعليم وال�سحة ،و()3
خف�س اإنفاقها على امل�سروعات العامة ،و( )4خف�س اإنفاقها على الت�سلح،
و( )5خف�س ت�ظيفها احلك�مي.
فاحلل يكمن يف تر�سيد الإدارة ،وفي�سل ذلك ه� الكفاءة ،واملهمة التي يجب
األ تغيب عن احلك�مات اأن مهمتها اإدارة �س�ؤون النا�س لت�سيري وحت�سني
ً
ناق�سا.
اأو�ساعهم املعي�سية ،فاإن ف�سلت بهذه املهمة ف�سرط الكفاءة �سار
حماة (حماها اهلل) بتاريخ 2014/7/8
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