Global Humanitarian Assistance

من ضروب
اإلميان

متويل املساعدات اإلنسانية والزكاة

الكاتب:

كلوي ستيرك

التاريخ:

مارس/آذار 2015

ACKNOWLEDGMENTS

موجز تنفيذي

موجز تنفيذي

This paper was written by Lydia Poole, independent consultant, who
also authored the previous GHA report on Afghanistan in 2011, ‘Tracking
Major Resource Flows to Afghanistan.’* The executive summary was
written by Development Initiatives. Additional data analysis and support
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تشير إلى أن ما يجمع من أموال الزكاة في هذه
العالم وتقدميها .وعلى الرغم من صعوبة حتديد

ُ
ّ
يقل عن  ٧٫٥تريليون دوالر أمريكي
البلدان وحدها ال
حجم األموال املدفوعة بدوافع دينية سنويا ً حول
ّ
*Available at: http://www.globalhumanitarianassistance.org/new-ghaحاليا ً في كل عام.
العالم ،فقد بات جليا ً أن املؤسسات الدينية
report-tracking-major-resource-flows-to-afghanistan-2715.html
تعمل على تعبئة وتقدمي نسبة ال بأس بها من
وحسب تقديراتنا فإن إجمالي حجم ِ أموال الزكاة
املساعدات اإلنسانية العاملية وتنهض بتقدميها
التي تُمع عامليا ً كل عام من خالل اآلليات الرسمية
املؤسسات
تلقت
إلى مستحقيها .وفي عام ّ ،٢٠١٣
ّ
تبلغ عشرات املليارات على أقل تقدير .فإذا أخذنا
وقدمت ما بني  ٤٢٠إلى  ٤٣٤مليون دوالر
الدينية ّ
أمريكي ( )%١٦-١٥من إجمالي املساعدات اإلنسانية في االعتبار أموال الزكاة التي يُعتقد أنها ت ُ ْدفع
١
عبر اآلليات غير الرسمية ،فقد تتضاعف املبالغ
الدولية املقدمة عبر املنظمات غير احلكومية.
املتاحة ورمبا تصل إلى مئات املليارات من الدوالرات.
املقدمة
وباملقارنة فإن املساعدات اإلنسانية الدولية
كذلك أضحت البلدان اإلسالمية وتلك التي تضم
ّ
من احلكومات واجلهات املانحة اخلاصة في عام ٢٠١٣
تعدادا ً كبيرا ً من املسلمني من كبرى اجلهات املانحة
بلغت  ٢٢مليار دوالر أمريكي ٣،بينما بلغت املساعدة
واملتلقية للمساعدات اإلنسانية .فبني عامي ٢٠١١
اإلمنائية الرسمية من الدول األعضاء في جلنة
املقدمة
و ،٢٠١٣زادت املساعدات اإلنسانية الدولية
ّ
املساعدة اإلمنائية ( )DACالتابعة ملنظمة التعاون
من حكومات دول منظمة التعاون اإلسالمي
والتنمية في اجملال االقتصادي ( ١٣٤.٨ )OECDمليار
( )OICمن  ٥٩٩مليون دوالر أمريكي إلى أكثر من
٤
دوالر أمريكي في العام نفسه.
 ٢,٢مليار دوالر أمريكي ،وهو ما ميثّل منوا ً في نصيب
املقدمة من
إجمالي املساعدات اإلنسانية الدولية
ّ
وأظهرت أبحاثنا كذلك أن ما بني  %٢٣و %٥٧من
احلكومات من  ٪٤إلى  .٪١٤وفي الوقت ذاته ،تشير
أموال الزكاة التي يتم جمعها حاليا ً يستخدم
أن نحو  ٪٧٥من سكان أكبر عشرة
التقديرات إلى ّ
بلدان متلقيّة للمساعدات اإلنسانية في عام  ٢٠١٣ألغراض املساعدة اإلنسانية ،بحسب السياق الذي
٢
املرجح أن تكون
تُمع وتُستخدم فيه .ولذلك فمن
هم من املسلمني.
ّ
الزكاة بالفعل مصدرا ً هاما ً من مصادر التمويل
اإلنساني في العديد من األماكن ،وهناك مؤشرات
والزكاة هي فرض على كل مسلم يلتزم مبوجبها
على أن لديها القدرة على توفير املساعدة اإلنسانية
بدفع  ٪٥,٢على أمواله املتراكمة لصالح الفقراء
بقدر يتجاوز بكثير الواقع احلالي .فعلى سبيل املثال،
الهامة في
عد إحدى األدوات
ّ
واملساكني ،حيث ت ُ ّ
تشير األدلّة إلى أن مبالغ الزكاة املتاحة حاليا ً في
صراحة
تهدف
وهي
اإلسالمي.
التمويل االجتماعي
ً
كل من إندونيسيا وباكستان ميكن أن تلبي جميع
ستغل
وت
املسلمني،
بني
الكبير
التفاوت
إلى احلد من
ُ ْ
املتطلبات احلالية لالستجابة حلاالت الطوارئ
أموال الزكاة في البلدان اإلسالمية على نطاق
تبقي مبالغ كبيرة تكفي
مع
احمللية،
اإلنسانية
واسع لتمويل التنمية احمللية وجهود احلد من
ّ
ٍ
لتغطية مصارف الزكاة األخرى.
تشابه واضحة بني الفئات
الفقر .وهناك جوانب
الثمان املستحقة للزكاة كما وردت في القرآن ومن
يتعي
التي
إال ّ أن هناك عددا ً من العقبات احملتملة
يحتاجون إلى املساعدات اإلنسانية.
ّ
ّ
تتحقق االستفادة الكاملة من
التغلّب عليها كي
ّ
ٍ
الزكاة على صعيد املساعدات اإلنسانية .وتنقسم
عديدة وإلى مختلف
وميكن دفع الزكاة بسبل
هذه العقبات إلى قسمني رئيسيّني:
املؤسسات ،سواء احلكومية منها أو غير احلكومية،
وذلك في الغالب بحسب البلد الذي يعيش
• عقبات لوجستية – مثل وضع آليات
فيه املسلم أو بحسب طائفته .وال تتوافر حاليا ً
مبسطة ورسمية لكيفية جمع الزكاة
التي يدفعها
معلومات
ٌ
ٌ
ّ
كم الزكاة ّ
موثوقة حول ّ
والقائمني عليها وسبل تقدميها جملتمع
املسلمون حول العالم بالضبط أو مصارف هذه
االستجابة اإلنسانية.
الزكاة عامليا ً .ومع ذلك فإن البيانات التي جمعناها

• عقبات أيديولوجية  -مثل إيجاد أفضل
السبل للتعامل مع اآلراء املتعارضة حول ما إن
كان يجوز لغير املسلمني االستفادة من أموال
الزكاة واملصارف التي يجوز إنفاقها فيها.
إن مسألة جواز استفادة غير املسلمني من أموال
الزكاة لهي مسألة جوهرية في النقاش حول توافق
الزكاة واملبادئ اإلنسانية وسيكون لها تأثير على
جهود زيادة املساعدات اإلنسانية الدولية من خالل
أموال الزكاة.
للبدء في التعامل مع هذه العقبات وزيادة حجم
مبالغ الزكاة املمكن جمعها وفاعليتها في
املساعدة اإلنسانية ،على األطراف املهتمة التركيز
على اجملاالت اخلمسة التالية:
 )1يجب على اجلهات املانحة والوكاالت اإلنسانية
املشاركة في املناقشات مع األكادمييّني
وعلماء الدين اإلسالمي والفقهاء واملمارسني،
ومشاركة املعلومات املستفادة حول
استخدام الزكاة ألغراض املساعدة اإلنسانية.
 )٢يجب أن ت ُ َق ِّدم هيئة عاملية مستقلة
وذات مصداقية شاركت في املناقشات
ٍ
إرشادات بشأن حدود التفسيرات املعقولة
واملقبولة للزكاة.
يتعي على األطراف الفاعلة على جميع
)٣
ّ
املستويات  -مبا فيها املنظمات املَليّة
َ
املتلقية للزكاة واملنظمات غير
الصغيرة
ّ
احلكومية الوطنية والدولية واألمم املتحدة
التعاون معا ً لتحسني القنوات بني
أموال الزكاة املدفوعة ونظام االستجابة
اإلنسانية الدولية.
 )٤البد جلهود تعبئة املوارد التركيز على زيادة
عائدات الزكاة تقدمي مبالغ وأموال جديدة
إلى املساعدات اإلنسانية ،بدال ً من إعادة
توجيه املبالغ املوجودة حاليا ً.
 )5البد أن تقترن جهود زيادة استغالل أموال
الزكاة في املساعدة اإلنسانية بجهود مجتمع
التنمية على نطاق أوسع لضمان اعتماد
نهج تكميلي.

 1حتليل مبادرات التنمية استنادا ً إلى بيانات خدمة التتبع املالي مبكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة
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