
  
 

 

 
 
 

 االجتماعیة  الحمایة توفیر في الزكاة دور
 مقارنة بین األردن وفلسطین والسودان –

 
 شادوما كارولینا وآنا بیلو شارلوت
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 لدعم على األثریاء دینیًا واجبًا وتعتبر الخمسة اإلسالم أركان من واحدة ھي الزكاة
 الدخل توفیر في طویلباع  المسلمة األغلبیة ذات في البلدان وللزكاة .المحتاجین

 للفقراء والتعلیم الصحة مثل األخرى األساسیة والخدمات االستھالكیة والسلع
 في الزكاة دور في بالتحقیق األبحاث من متنامیة مجموعة وقد قامت. والمھمشین

 أوعلى الرغم من أن المبد. الفقر من للحد كآلیة وأھمیتھا االجتماعیة الحمایة توفیر
التي تتراوح بین اإللزامیة إلى  الزكاةواحد، تختلف الدول اختالفا كبیراً في مأسسة 

 التطوعیة. وكذلك تختلف الترتیبات المؤسسیة والمنافع بشكل كبیر.

 بأشكال المحتاجین إلى المساعدة توفر حیث إلزامیة، السودان في الزكاة مساھمات
 القائم غیر الصحي والتأمین المشروطة، غیر النقدیة التحویالت ذلك في بما عدیدة،

 حاالت وفي رمضان شھر خالل لألسر الموسمیة والمساعدات االشتراكات على
 تمتد واسعة مركزیة ال تحتیة بنیة إلى السودان في الزكاة نظام ویستند. الطوارئ

 خالل كبیر بشكل الزكاة جمع زیادة في السودان نجح وقد .القریة مستوى حتى
ونظرا  .البالد في االجتماعیة للحمایة مصدر أھم جعلھ مما الماضیة، السنوات

 المالیة الزكاة مصادر اعتبار یمكن الحكومة، میزانیة عن الستقالل میزانیة الزكاة
 في حدود ووجود موحد اجتماعي سجل وجود لعدم ذلك، نظراً  ومع. للغایة مستدامة

 حد سواء. على والشفافیة التنسیق في للتحسین مجال ھناك القائمة، الرصد آلیات

ً  فلسطین في الزكاة منالممولة  البرامجلدى   إلى المساعدة تقدیم في طویًال باعا
- المحدودة الدولة في ضوء ھیاكل إلیھا النظر یجب والتي ضعفاً، األكثر الفئات

ً  ذلك ویرجع  أھمیة لألیتام النقدیة المساعدة وتمثل. إسرائیل مع الصراع إلى جزئیا
 على كبیرة بدرجة ویعتمد الطوعیة المساھمات على النظام یعتمد ذلك ومع خاصة،

 من عالیة بمستویات تمتعت الزكاة لجان ومع أن. الخارج من المقدمة المساھمات
 المركزیة واإلصالحات األخیرة السیاسیة الصراعات فإن طویلة، لفترة الجمھور ثقة

 .الزكاة وانخفاض مساھمات الجمھور ثقة انخفاض في ساھمت ذلك أعقبت التي

 وقد صدر. في المنطقة المؤسسیة الصنادیق أقدم من األردن في الزكاة صندوق یعتبر
 دورا الزكاة تلعب والیوم. 1944 عام في في البالد الزكاة جمع ینظم قانون أول

 مطرد بشكل الزكاة موارد الوطني. وقد نمت االجتماعیة الحمایة نظام في رئیسیا
 إدرار ومبادرات العمل فرص خلق مثل الھامة الخدمات الوقت، لتمول مرور مع

 ذلك، ومع. الشھریة النقدیة وُمخّططات المساعدات الطبیة الرعایة وبرامج الدخل،
ال ( الحكومیة المبادرات مختلف بین للمستفیدین مشترك سجل وجود عدم یزال ال

 یشكل) االجتماعیة التنمیة ووزارة الوطنیة المعونة صندوق من المقدمة تلك سیما
 ً  البلد. في الفقر من الحد لبرامج أفضل تنسیق أمام تحدیا

 بشكل البلدان أفریقیا وشمال األوسط الشرق في الدعم أنظمة إصالحات دفعتكما 
ً  أكثر تدابیر اتخاذ إلى متزاید  وفى. االجتماعي اإلنفاق توزیع إعادة أجل من استھدافا

 الفقر من للحد استراتیجیات لدعم بالزكاة الممولة الخطط تعزیز یمكن السیاق، ھذا
 دوراً  تلعب الزكاة أن واألردن وفلسطین السودان بین المقارنة وتظھر. مستدام بشكل
 ً  فیھ تشكل الذي الوقت ففي ذلك، ومع. االجتماعیة الحمایة خدمات توفیر في ھاما

 األردن في األنظمة فإن االجتماعیة، الحمایة مصادر أھم أحد السودان في الزكاة
 ھذه في األخرى الوطنیة االجتماعیة الحمایة ببرامج مقارنة صغیرة تعتبر وفلسطین

 اإلجمالي الحجم في النظر عند تحدیات ھناك تزال ال ذلك، على عالوة. البلدان
 فضالً  األخرى، الوطنیة االجتماعیة الحمایة برامج مع والتنسیق ،الزكاة لصندوق

 .والمساءلة الشفافیة عن

 ولكن ،الزكاةحیث مأسسة  من الجمیع یناسب واحد حل یوجد ومن المسلم بھ انھ ال
 تنفیذ یعد ذلك، على وعالوة. السودان حالة توضح كما مھمة الالمركزیة أن یبدو
ً  أمراً  فعال جمع نظام تطویر  آلیات أن من الرغم التمویل وذلك على لزیادة أساسیا

 التحویالت أو اإللزامیة الضرائب فرض خالل من المثال سبیل على( تلك النظم
 حاسم أمر الدولة مؤسسات بین التنسیق تحسین إن. سیاق بكل خاصة) الطوعیة

 تقییم فإن ذلك، ومع. االجتماعیة للحمایة كمزودین الزكاة صنادیق دور لتعزیز
) تحتیة وبنیة موارد یتطلب البیانات قواعد مشاركة المثال، سبیل على( جدواھا
. العملیة لھذه أساسیة تعد خطوات المعنیین المصلحة أصحاب التزام على والتأكید
 تمتعت التي العامة الثقة لضمان مھم أمر الصنادیق" تسییس عدم" أن یبدو وأخیًرا،

 تقلیدیًا. الزكاة بھا
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