هذه اخلريطة هي لغر�ض التو�ضيح فقط (للداللة على حدود املحافظات املختلفة) وال تعرب عن ر�أي ب�ش�أن احلدود ال�سيا�سية.
مع ذلك نالحظ �أن معظم املحافظات قد ت�ضاءلت يف احلجم بفعل بناء امل�ستوطنات الإ�رسائيلية واجلدار الفا�صل (ملزيد من
التفا�صيل راجع خرائط منظمة "بيت�سيلم" ،مركز املعلومات الإ�رسائيلي حلقوق الإن�سان يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة:
<.)>http://www.btselem.org/english/Maps/Index.asp
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الملخ�ص التنفيذي

لقرون

عديدة ،ظلت الم�ساجد في ال�ضفة الغربية تدير لجان ًا طوعية غير ر�سمية مُ كلفة ب�إدارة
التبرعات المُقدمة من المجتمعات المحلية وفي ال�سبعينيات بد�أت وزارة الأوقاف
الأردنية في ت�أ�سي�س بع�ض هذه اللجان ر�سميا على �أنها "لجان زكاة" بموجب قانون
الزكاة الأردني .ا�ستمرت هذه اللجان الطوعية العاملة في مجال الزكاة في �إدارة الم�شاريع الخيرية التي يمولها
المجتمع المحلي ،وح�صلت تدريجيا على تمويل من الجاليات الإ�سالمية في الغرب ودول الخليج �أي�ضا
وبالتالي بقيت بمن�أى عن م�صادر التمويل التقليدية في �أميركا ال�شمالية و�أوروبا ،مثل وكاالت التنمية.

ورقة العمل هذه هي ح�صيلة م�شروع بحثي ق�صير �أجراه مركز درا�سات النزاعات والتنمية وبناء ال�سالم
( )CCDPبهدف تقديم �سرد تف�صيلي عن لجان الزكاة في ال�سياق المحلي بال�ضفة الغربية من خالل االعتماد
ب�شكل رئي�سي على معلومات من م�صادر فل�سطينية والمناق�شات ال�سيا�سية الداخلية .لقد تطورت ن�ش�أة لجان
الزكاة في بيئة اجتماعية �سيا�سية متغيرة في ظل االحتالل الإ�سرائيلي ثم في ظل كل من الإدارة الأردنية
وال�سلطات الفل�سطينية المتعاقبة ،وبالتالي تتطرق هذه الدرا�سة �إلى الكيفية التي �أدت بها التحوالت ال�سيا�سية
في ال�سنوات الأخيرة �إلى ت�سيي�س دورها .وا�ستنادا �إلى المعلومات التي تم جمعها ،يخل�ص الكاتب الى �أنه منذ
ت�أ�سي�سها ،كانت لجان الزكاة في ال�ضفة الغربية� ،إلى حد كبير ،منظمات �شعبية متجذرة عملت ببراعة وكفاءة
على تعزيز القدرة على اال�ستجابة داخلي ًا واالعتماد على الذات مع تجنب اللجوء �إلى الغير والوقوع �ضحية له.
لقد �أثّر االنق�سام ال�سيا�سي بين فتح وحما�س ،والذي ف�صل ال�ضفة الغربية �سيا�سي ًا عن قطاع غزة في عام ،2007
على �أ�سلوب �إدارة لجان الزكاة .ففي عام � 2007أدخلت ال�سلطة الفل�سطينية ( )PAالخا�ضعة لحركة فتح �إعادة
تنظيم لجان الزكاة في ال�ضفة الغربية و�أخ�ضعت لجان الزكاة فيها لرقابتها الم�شددة والمركزية .وفي الوقت
الراهن تتبنى كل من الحكومة في غزة التابعة لحركة حما�س ،والحكومة في ال�ضفة الغربية التابعة لحركة فتح
موقف ًا مفاده ب�أن لجان الزكاة في غزة وال�ضفة الغربية تتمتع باال�ستقاللية حالياً .غير �أن تقارير و�سائل
الإعالم والمعلومات الر�سمية وكذلك ما يُروى عن هذه اللجان يثير ال�شكوك في �أن هذا اال�ستقالل قد �ضعُف
نتيجة للتطورات ال�سيا�سية التي حدثت منذ فوز حما�س بانتخابات المجل�س الت�شريعي الفل�سطيني ( )PLCفي
عام  ،2006وخا�صة بعد االنف�صال ما بين الم�ؤ�س�سات في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة في يونيو/حزيران .2007
�إذا كان هذا هو واقع الحال في القطاعين ،فهناك نتيجتان محتملتان .ف�إما �أن ن�شهد ت�سيي�س ًا متناميا للجان
الزكاة تحت �إدارتين منف�صلتين على �أ�س�س حزبية �سيا�سية� ،أو �أن ن�شهد ظهور تحالفات اجتماعية جديدة يكون
من �ضمن �أر�ضيتها الم�شتركة حفظ وا�ستعادة ا�ستقالل لجان الزكاة.
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قبل االنت�صارات التي حققتها كتلة "التغيير واال�صالح" بقيادة حركة حما�س في انتخابات عامي 2005
و ،2006لم يكن دور ومهام لجان الزكاة في �أغلب الأحيان مثيراً للجدل في الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة.
�إال �أنه منذ ت�أ�سي�س ال�سلطة الفل�سطينية عام  ،1994كانت م�س�ألة والء �أع�ضاء لجـان الزكـاة لل�سلطة الفل�سطينة
مو�ضوعا متكررا في مناق�شات �سيا�سية عديدة .لقد كانت لجان الزكاة تُدار تقليديا من قبل ائتالفات اجتماعية
ت�ضم �أ�صحاب الم�شاريع ال�صغيرة والمتو�سطة الحجم ذوي الجذور المحلية ،والأئمة و�شخ�صيات معروفة
بثقافتها الإ�سالمية� ،إ�ضافة �إلى ن�شطاء ينتمون �إلى جماعات و�أحزاب �سيا�سية مختلفة ذات جمهور من
الناخبين الملتزمين �إ�سالميا مثل جماعة الإخوان الم�سلمين وحركة حما�س وحركة فتح وحزب التحرير
وغيرهم .يطرح الم�ؤلف في ورقة العمل هذه وجهة نظره ب�أن ال�شرطين الأ�سا�سيين لتمكين لجان الزكاة من
العمل بكفاءة في الم�ستقبل هما ال�شفافية والحمايـة من ال�ضغوط ال�سيا�سية الحزبية.

ورقة العمل هذه نتاج لم�شروع بحثي �أكاديمي م�ستقل بدعم وتمويل من ق�سم ال�ش�ؤون ال�سيا�سية الرابع التابع
لوزارة الخارجيـة الفيدرالية ال�سوي�سرية ،كجزء من برنامج "الدين وال�سيا�سة :المبادرات والأبحاث التطبيقية".
هذا الم�شروع بعيد عن �أية انتماءات �أو ميول �سيا�سية وال يهدف �إلى التدخل في ال�سيا�سة الفل�سطينية الداخلية.
نوفمبـر 2009

الأ�ستاذ كيث كراو�سه

الأ�ستاذ ريكاردو بوكو

مركز درا�سات النزاعات والتنمية وبناء ال�سالم
معهد الدرا�سات الدولية العليا والتنمية – جنيف
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عرفان الكاتب

لقد

تي�سر �إعداد ورقة العمل هذه من خالل �أن�شطة المجموعة الأ�سا�سية لمبادرة مونترو .وتهدف هذه
َّ
المبادرة التي ي�ست�ضيفها معهد الدرا�سات العليا منذ عام  2005كجزء من برنامج "الدين وال�سيا�سة:
المبادرات والأبحاث التطبيقية"� ،إلى �إزالة العقبات غير المبررة التي تعيق عمال للمنظمات الخيرية
الإ�سالمية الم�شهود لها بالم�صداقية .وي�شارك في �إدارة هذا البرنامج ويدعمه الى حد كبير ق�سم ال�ش�ؤون
ال�سيا�سية الرابع التابع لوزارة الخارجيـة الفيدرالية ال�سوي�سرية.

هذا البحث �أُنجز بالتعاون مع جوناثان بينتول ،اال�ست�شاري الم�ستقل الذي مقره المملكة المتحدة .حيث رافقني
و�ساعدني على مدار �أ�سبوع في بعثة تق�صي الحقائق في الفترة من  18مايو –  18يونيو  .2009واعتمدت ورقة
العمل هذه على مقالته ،لجان الزكاة الفل�سطينية  2007-1993وت�أويالتها المختلف عليها (معهد الدرا�سات
الدولية العليا والتنمية ،)2008 ،وا�ستندت ب�شكل كامل تقريبا �إلى م�صادر محلية.
ب�صفتي كمُع ٍد لهذا البحث ،ف�إنني �أتحمل الم�س�ؤولية منفردا عن �أي �أخطاء في الحقائق التي قد يحتويها الن�ص.
الغر�ض من هذا الم�شروع البحثي هو تقديم و�صف �شامل للجان الزكاة في ال�ضفة الغربية من خالل اال�ستماع
�إلى �شريحـة وا�سعة من المحاورين .و�إذا كان للمحاورين �آرا ٌء ور�ؤى متباينة فيما يتعلق بنظام الزكاة في
ال�ضفة الغربية ،فقد بذلت كافة الجهود لتوثيقها في هذه الورقة.
هذه الورقة هي بمثابة الخطوة الأولى نحو درا�سة وا�سعة النطاق عن لجان الزكاة الفل�سطينية ،بينما تهدف
الخطوة التالية �إلى درا�سة لجان الزكاة في قطاع غزة.
و�أود �أن �أ�شكر جميع المحاورين الذين �أ�سهموا بوقتهم اهتمامهم للرد على الأ�سئلة ،وكذلك �أ�شكر وزارة الأوقاف
وال�ش�ؤون الدينية في ال�سلطة الفل�سطينية لتعاونها ،ووزارة الخارجية الفيدرالية ال�سوي�سرية على دعمها لي.
عالوة على ذلك� ،أود �أن �أعرب عن امتناني لجميع �أ�صدقائي وزمالئي الذين �ساعدوني في هذا الم�شروع
البحثي� ،سواء كان ذلك عن طريق تقديم مالحظات قيمة على الم�سودات� ،أو مناق�شة هذه الق�ضية� ،أو من خالل
كرم �ضيافتهم خالل رحالتي.
وعلى وجه التحديد� ،أود �أن �أ�شكر جوناثان بينتول على الم�شورة والمناق�شات المثمرة ،بالإ�ضافـة �إلى بينوا
�شاالن ،جان نيكوال�س بيتر ،ريكاردو بوكو ،اوليفر يوتر�سونكه ،كيث كراو�سه ،ح�سان طهبوب ،ع�صام م�صطفى،
ميجان بريت�شارد� ،ساندرا رايمان ،ناتالي �شفايتزر ،لينه قماطي� ،سامان جالل ،المو�سوعة للترجمة القانونية
في دبي و كارين �أرفي.

عمانوئيل �شاوبلين
نوفمبر 2009
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المخت�صرات
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مُ قدمـــة

للجان

الزكاة الطوعية المكلفة بجمع وتوزيع التبرعات من المجتمع المحلي تاريخ طويل في
منطقة ال�شرق الأو�سط .فلقرون عديدة ،كان رجال الأعمال المتدينين و�أ�صحاب
الم�شاريع ال�صغيرة والمتو�سطة الحجم و�أئمة الم�ساجد وبع�ض �أف�ضل الرجال المتعلمين
و�أكثرهم ثقافـة من مختلف المجتمعات يجتمعون في الم�ساجد المحلية من �أجل ت�شغيل الم�شاريع الخيرية مثل
مطاعم الوجبات المجانية للفقراء ومراكز الإغاثة الطبية ورعاية الأيتام وتقديم الأ�ضاحي في المنا�سبات
الدينية وغيرها من المنا�سبات المماثلة .وفي ال�ضفة الغربية وبحلول عام  ،1977بد�أت وزارة الأوقاف الأردنية
1
ت�سجل ر�سميا مثل هذه اللجان الطوعية على �أنها "لجان زكاة" بموجب قانون الزكاة الأردني.

ووفقا لمن حاورتهم في ال�ضفة الغربية ف�إن لجان الزكاة هي بمثابة تعبير م�ؤ�س�سي عن الحوافز الدينية
للمجتمع .فالزكاة� ،أو ال�صدقة الإلزامية ،هي واحدة من �أركان الإ�سالم الخم�سة .فهي واجب ديني (فر�ض) على
الم�سلمين الورعين لت�أدية و�إخراج زكاتهم وفق ًا لمبادئ محددة 2.وتُعد لجان الزكاة كجزء من مجال �أو�سع
للن�شاطات اال�سالمية في الرعاية االجتماعية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية الإ�سالمية والجمعيات
الخيرية 3.في حين �أن المنظمات الإ�سالمية غير الحكومية م�سجلة كمنظمات علمانية غير حكومية لدى وزارة
الداخلية في ال�سلطة الفل�سطينية ،ف�إن لجان الزكاة اعتبرت م�ؤ�س�سات �شبه حكومية" ،ت�شرف عليها وزارة
الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية الفل�سطينية وتعمل على جمع الزكاة والهبات من الأغنياء لتقوم بتوزيعها على
الفقراء 4".ولجان الزكاة هي الم�ؤ�س�سات الوحيدة في ال�ضفة الغربية التي يحق لها ر�سميا ا�ستخدام م�صطلح
"زكاة" لأغرا�ض جمع الأموال.
منذ بدء ت�سجيلها ر�سميا ،وا�صلت لجان الزكاة في ال�ضفة الغربية على وجه الخ�صو�ص ت�شغيل الم�شاريع
الخيرية التي يمولها المجتمع المحلي .و�إلى جانب دورها كمكون اجتماعي وديني قوي – ونظرا لأهمية كرامة
الإن�سان – �سعت لجان الزكاة في ال�ضفة الغربية �إلى تقوية العمود الفقري لمجتمعاتها من خالل م�شاريعها.
ويتمثل �أحد �أهدافها في جعل المجتمعات المحلية �أكثر قدرة على ال�صمود في مواجهة ال�ضم الم�ستمر لل�ضفة
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الغربية عن طريق التو�سع اال�ستيطاني اال�سرائيلي ومقاومة عملية الهجرة الى الخارج.
تُعد المنظمات والم�ؤ�س�سات الإ�سالمية في منطقة الخليج و�أوروبا والواليات المتحدة من بين �أهم م�صادر التمويل
الخارجي للجان الزكاة في ال�ضفة الغربية ومناطق �أخرى ونظرا لمدى تر�سخها في ن�سيج المجتمع المحلي – �إلى
جانب ح�صولها التدريجي على تمويالت كبيرة من الجاليات الم�سلمة في الغرب ودول الخليج – ا�ستطاعت لجان
الزكاة في ال�ضفة الغربية �أن تبقى بمن�أى عن م�صادر التمويل الأمريكية ال�شمالية والأوروبية المعتادة.
في �أعقاب فوز حما�س في االنتخابات الت�شريعية لعام � ،2006أدت اال�شتباكات الدامية بين فتح وحما�س �إلى
ف�صل غزة �سيا�سي ًا عن ال�ضفة الغربية .ومنذ عام  ،2007ت�سيطر حما�س على قطاع غزة في حين ت�سيطر حركة
فتح على ال�ضفة الغربية ،الأمر الذي جعل التوترات بين فتح وحما�س ت�ؤ ِثّر ب�شكل متزايد على كل م�ستوى من
م�ستويات المجتمع الفل�سطيني في الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة .والقناعة ال�سائدة الآن لدى الكثير ب�أن الجمود
الحالي الموجود على �أعلى م�ستوى �سيا�سي �سي�ستمر ،في حين يدفع المواطنون ثمن تدهور ظروف حقوق
الإن�سان وت�آكل هياكل الديمقراطية و�شفافية الإدارة .وفي مجتمع يعتمد بدرجة كبيرة على الم�ساعدات
الخارجية ،تكون لل�سيطرة على الم�ؤ�س�سات التي توزع مثل هذه الم�ساعدات �أهمية متزايدة للحركات ال�سيا�سية
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على الرغم من االحتالل الإ�سرائيلي لل�ضفة الغربية ،كانت وزارة الأوقاف الأردنية مخولة �آنذاك ب�إدارة لجان الزكاة
في ال�ضفة الغربية عبر مكتبها الفرعي في القد�س.
للتفا�صيل �أنظر بينتول و بيليون-جوردان.]Benthall and Bellion-Jourdan, 2003[ .
مجموعة االزمات الدولية [.]International Crisis Group, 2003
ا�شتية� ،2008 ،ص .472
ا�شتية� ،2008 ،ص  ،472وكتيبات وتقارير �سنوية من لجان زكاة متنوعة.
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التي ت�سعى �إلى توطيد �سيطرتها على �إقليم هو �أي�ضا بحكم الأمر الواقع مُ حتل من قبل �إ�سرائيل.
قبل االنق�سام ،كان هناك اقتراح بت�سمية �أع�ضاء جدد بلجنة الزكاة على الم�ستوي المحلي وتعيينهم بموافقة وزارة
الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية .و�شملت التعيينات �أع�ضاءاً م�ستقلين ،وكذلك عنا�صر من حركتي فتح وحما�س
والحركات ال�سيا�سية الفل�سطينية الأخرى ذات الدوائر االنتخابية الدينية .لقد �أدى انق�سام عام � 2007إلى تغير
و�ضع المنظمات غير الحكومية ولجان الزكاة في غزة وال�ضفة الغربية ب�شكل كبير ،ف�إعادة تنظيم لجان الزكاة
التي �أُدخلت ا�ستهدفت زيادة �سيطرة الحكومة وتعزيز �سلطة كل من حما�س وفتح على المناطق اللتين تديرانها
حاليا في ظل القيود الناجمة عن الح�صار المفرو�ض على قطاع غزة واالحتالل الإ�سرائيلي لل�ضفة الغربية.
في عام  ،2007قامت حكومة الطوارئ بال�سلطة الفل�سطينية برئا�سة رئي�س الوزراء �سالم فيا�ض بحل لجان
الزكاة في �إثنين وت�سعين مدينة وقرية بال�ضفة الغربية ،وعينت �أحدى ع�شرة لجنة مركزية جديدة ،واحدة لكل
محافظة بال�ضفة الغربية وي�سيطر �صندوق الزكاة المركزي الذي ت�أ�س�س حديثا ،ومقره في وزارة الأوقاف ،على
هذه اللجان وي�شارك في �إدارتها .لقد حقق �إعادة تنظيم لجان الزكاة تغييراً جذري ًا في طبيعة ومركزية لجان
الزكاة في ظل رقابة م�شددة من حركة فتح التي ت�سيطر على ال�سلطة الفل�سطينية .ومع ت�أكيد العديد من
المحاورين الحاجة �إلى تح�سين تنظيم لجان الزكاة ،يبقى هناك قلق كبير مفاده ب�أن المركزية تنطوي على
مخاطرة �أال وهي �أن اللجان الجديدة ال ترقى �إلى م�ستوى كفاءة لجان الزكاة في فترة ما قبل م�سيرة �إعادة
تنظيم لجان الزكاة ،والتي كانت تعمل ب�شكلٍ وثيق مع المجتمعات المحلية ومجال�س القرى 6.في نف�س الوقت،
يتزايد جمع وتوزيع �أموال الزكاة عبر قنوات غير ر�سمية.
في الوقت الحا�ضر ( ،)2009ت�سيطر حركة فتح على وزارة الأوقاف ولجان الزكاة في ال�ضفة الغربية ،في حين ت�سيطر
حما�س على وزارة الأوقاف ولجان الزكاة في قطاع غزة ،وت َدّعي ك ُل من الوزارتين �أنها تمثل ال�سلطة الفل�سطينية� 7.أن
تُطل و�سائل الإعالم الغربية علينا بو�صف حما�س ب�أنها حركة �إ�سالمية متطرفة وحركة فتح بالمعتدلة والعلمانية يعد
تب�سيطا مبالغ فيه يحتاج �إلى التحقق منه في مقابل الحقائق والتطورات ال�سيا�سية .ت�أمل هذه الورقة في �أن ت�سهم في
التحقق من هذا التمييز (انظر الف�صل الخا�ص بلجان الزكاة والحركات ال�سيا�سية).
تحقيق ًا لذلك الهدف ت�ستر�شد ورقة العمل هذه بالأ�سئلة التالية:
	.1
	.2
	.3

�إلى �أية درجة وب�أية طريقة (طرق) يمكن للجنة الزكاة �أن تكت�سب هوي ًة �سيا�سية؟ ما هي خلفيتها
االجتماعية والدينية والقانونية ؟ من �أ�س�س لجان الزكاة؟
هل تم ت�سيي�س لجان الزكاة؟ �إذا كانت الإجابة بنعم ،كيف �أ�سهمت التحوالت الظرفية للأحداث في
هذا الت�سيي�س؟ �أو هل �أ�سهمت لجان الزكاة من خالل �أن�شطتها في ت�سيي�س دورها؟
ما هي المتطلبات التي تُمكن لجان الزكاة من العمل بكفاءة؟ كيف كانت هذه اللجان تُدار في الفترة
ما بين ال�سبعينيات ومرحلة انت�صار كتلة التغيير والإ�صالح التى تقودها حما�س في انتخابات
عامي  2005و2006؟

منذ عام  ،1977كانت لجان الزكاة في ال�ضفة الغربية تخ�ضع لرقابة �شديدة من قبل ال�سلطات الأردنية
والإ�سرائيلية .وبعد اندالع االنتفا�ضة الأولى ( ،)1993-87اعتقلت ا�سرائيل �أع�ضاء لجان الزكاة و�أبقتهم رهن
االحتجاز .مع ذلك ،ظلت لجان الزكاة في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة �إلى حد بعيد بمن�أى عن اهتمام الأو�ساط
الأكاديمية والبحثية ،ولم تحظَ باالهتمام العالمي في �أوربا والواليات المتحدة �إال خالل "الحرب �ضد
الإرهاب" التي قادتها الواليات المتحدة ،من جراء االدعاء ب�أنها تابعة لحركة حما�س التي تعتبرها الواليات
المتحدة وكذلك االتحاد الأوروبي منظمة �إرهابية.
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بينتول [� ،]Benthall 2008aص  20و.21

كالهما لديه موقع �ألكتروني :ال�ضفة الغربية  ،www.pal-wakf.ps/siteغزة .www.palwakf.ps/ar/index.php
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وفي الوقت الحا�ضر (اعتباراً من  ،)2009هناك العديد من الدعاوى الق�ضائية التي �أُقيمت بناء على التمويل
المزعوم للإرهاب ،والتي يلعب فيها تف�سير لجان الزكاة الفل�سطينية دوراً حا�سماً .ففي الواليات المتحدة
و�أوروبا ،وُجهت الى العديد من المنظمات والأفراد اتهامات (و�أحيانا �أدينوا �أو عوقبوا) بتهمة توفير الدعم
المالي لحركة حما�س عن طريق التبرع بالمال �إلى لجان الزكاة.
تُ�سلط هذه الدرا�سة ال�ضوء على ادعاءات االنتماء ال�سيا�سي للجان الزكاة �إلى حما�س .وبحكم تنوع الخلفيات
االجتماعية والحركات الإ�سالمية الممثلة في لجان الزكاة ،ف�إن هذا البحث يقدم حجة مفادُها ب�أن لجان
الزكاة كانت تابعـة بدرجات متباينة لحركات �سيا�سية مختلفة .وفي حين �أن بع�ض لجان الزكاة تمثل
تحالفات اجتماعية �أو�سع تابعة ب�شكل ف�ضفا�ض �إلى حركات �سيا�سية ذات دوائر دينية ،مثل حما�س وفتح
والجهاد الإ�سالمي وحزب التحرير ،كان هناك لجان �أخرى تابعة ب�شكل مبا�شر لحما�س �أو فتح .في االنتخابات
البلدية لعام  2005واالنتخابات الت�شريعية لعام  ،2006ر�شح العديد من �أع�ضاء لجان الزكاة �أنف�سهم �ضمن كتلة
التغيير والإ�صالح التي تقودها حركة حما�س ،مما �ساهم ب�أثر رجعي في ت�سيي�س دور اللجان .اال �أن هذا
الت�سيي�س كان ح�صيلة تطورات �سيا�سية معينة قبل �إجراء االنتخابات ،ونتيجة النق�سام غزة وال�ضفة الغربية
على وجه الخ�صو�ص .في الفترة من � 1977إلى مرحلة �إعادة التنظيم في عام  ،2007كانت لجان الزكاة في
ال�ضفة الغربية منظمات ذات خبرة �ساعدت في �إر�ساء ن�سيج اجتماعي �أقوى في المنطقة .وبما �أنها منظمات لها
جذورها المحلية وم�ستقلة عن االقت�صاد المدعوم بالم�ساعدات الأمريكية والأوروبية في الأرا�ضي الفل�سطينية
المحتلة ،تمكنت لجان الزكاة من اكت�ساب قدر كبير من الثقة ال�شعبية .وهذا ما عك�سته اال�ستبيانات التي �أُجريت
ب�ش�أن هذه الثقة ال�شعبية من قِ بَل المنظمات والم�ؤ�س�سات المحلية في الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة ،و�آخرها
ذلك الذي �أُجرى في عام ( 2004انظر الف�صل الخا�ص بلجان الزكاة في ال�سياق المحلي) .وكان من بين ال�شروط
الأ�سا�سية لنجاح لجان الزكاة في ال�ضفة الغربية تمتعها باال�ستقاللية والتزامها بالمجتمعات المحلية
والتن�سيق مع المجال�س القروية والمنظمات القاعدية وال�شفافية .وا�ستناداً �إلى درا�سة �شاملة عن لجان الزكاة
في ال�ضفة الغربية خلُ�صت هذه الورقة �إلى �أن غالبية لجان الزكاة ،قبل عام  ،2007عملت كجمعيات خيرية
الحتياجات محددة.
ٍ
بمعنى الكلمة وتلبي ًة
لقد �أجرى الباحثون مقابالت غير منظمة و�شبه منظمة مع �أع�ضاء لجان الزكاة قبل وبعد �إعادة التنظيم في
عام  ،2007و�شملت المقابالت م�س�ؤولين حكوميين بال�سلطة الفل�سطينية و�صحفيين محليين و�أكاديميين
وعاملين بمنظمات غير حكومية ومحامين مدافعين عن حقوق الإن�سان ومخاتير وم�شايخ .عالوة على ذلك،
قام الباحثون بجمع كمية كبيرة من الوثائق عن لجان الزكاة من �ستِ مدن وبلدات كبرى بال�ضفة الغربية
(الخليل ورام اهلل ونابل�س وقلقيلية وجنين وطوبا�س) .وقد تم اختيار هذه اللجان وفقا للأ�سباب التالية� :أنها
كانت متواجدة كلجان زكاة قبل م�سيرة �إعادة التنظيم في عام  2007الذي �أدى الى ا�ستبدال �أع�ضائها لتتحول
�إلى لجان زكاة مركزية جديدة وبعد �أن �أغلقت ال�سلطة الفل�سطينية لجان الزكاة في المناطق النائية في ال�سنة
ذاتها .وعلى الرغم من �أن الخليل ورام اهلل ونابل�س هي �أهم المدن في ال�ضفة الغربية ف�إن االختيار وقع على
جنين وطوبا�س وقلقيلية لأنها تمثل المناطق النائية في �شمال ال�ضفة الغربية.
ت�سعى ورقة العمل هذه �إلى تقديم و�صف �شامل لنظام الزكاة في ال�ضفة الغربية ككل .بيد �أن التحليل المتعمق
حول �إقحام لجان الزكاة في االقت�صاد ال�سيا�سي الأو�سع للمعونة في الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة ،هو خارج
8
نطاق هذه الورقة ،ومن الم�ؤمل �أن يتم التطرق �إلى هذا المو�ضوع في بحث م�ستقبلي.
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فيما يتعلق باالحتياجات الإن�سانية في الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة ،انظر على �سبيل المثال "ذي الن�سيت"
[( ]The Lancetالمملكة المتحدة)  .2009ال�صحة في الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة ن�سخة الموقع الألكتروني 4 ،مار�س
 .www.thelancet.com/series/health-in-the-occupied-palestinian-territoryقدر تعلق الأمر باال�ضطرابات
االقت�صادية التي ت�ؤثر على الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة منذ بداية االنتفا�ضة الثانية ،انظر على �سبيل المثال
العجلوني[]Ajluni, 2003؛ ب�ش�أن دور المانحين الدوليين في الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة ،انظر على �سبيل المثال
[ ]Challand 2008و  2009ذكر نف�س الم�صدر لجنة زكاة الخليل ودور الم�ؤ�س�سات الخيرية الإ�سالمية في الأرا�ضي
الفل�سطينية المحتلة.
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الأدبيات

ت�شكل

لجان الزكاة جزءاً كبيراً من المنظمات الخيرية الإ�سالمية في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
وقد حظيت هذه اللجان باهتمام الباحثين الغربيين �أ�سا�سا ب�سبب وجود اهتمام متزايد
بـ "الإ�سالم ال�سيا�سي" في فل�سطين ،خ�صو�صا بعد الفوز االنتخابي لحركة حما�س وكتلة
التغيير والإ�صالح في انتخابات المجل�س الت�شريعي الفل�سطيني عام  .2006ومع ذلك ،هناك مخاطر وا�ضحة
م�صدرها �سوء فهم هذه اللجان والدور الذي ت�ضطلع به �إذا �أُريد التركيز فقط على م�س�ألة �صالت لجان الزكاة
بال�سيا�سات الحزبية .فلجان الزكـاة تعمل في �سياق اجتماعي �سيا�سي مُ عقد.

ت�شير كل الأدبيات المن�شورة والمعرو�ضة هنا �إلى مـواد ت�سبق م�سيرة �إعادة تنظيم لجان الزكاة عام 2007
ومعظمها ي�شير الى لجان الزكاة الفل�سطينية من منظور االنتماء ال�سيا�سي فقط وعلى وجه الخ�صو�ص االنتماء
لحركة حما�س.

ب�شكل عام يبدو �أن الذين تناولوا هذا المو�ضوع ال ُك ًتّاب متفقون على �أن لجان الزكاة لعبت دورا هاما في
الحفاظ على الممار�سات الإ�سالمية والت�ضامن االجتماعي في الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة وتعزيزهما .كما �أن
ه�ؤالء الباحثين الحظوا غياب برنامج �شامل لن�شاط الرعاية االجتماعية الإ�سالمية وكذلك عدم وجود هيئة
جامعة تمثل م�صالحهم �أمام ال�سلطة الفل�سطينية .وعلى ما يبدو ف�إن االنتماء ال�سيا�سي ي�أتي بدرجات .فمعظم
الكتّاب متفق على �أن لجان الزكاة كانت هيئات على درجة عالية من المهنية يديرها على �أ�سا�س طوعي رجال
كبار مدربين ب�شكل جيد و�إن نقاط القوة الرئي�سية لهذه اللجان كانت تكمن في االعتماد على الذات وتمكين
المجتمعات المحلية والم�ساءلة والتعاون الف ًعّال مع المجال�س القروية والمنظمات المحلية.
ويختلف الباحثون حول درجة انتماء لجان الزكاة تقليدي ًا للحركات ال�سيا�سية .وي�صف "ليفيت" لجان الزكاة
ب�أنها تابعة لحركة حما�س وتعمل ك�أدوات لن�شر التطرف في المجتمع وتعبئته في �صورة مقاومة عنيفة ،في
حين يري كل من "بينتول" و"بومغارتن" و"مالكا وغاننغ" �أن لجان الزكاة لها انتماء على نحو ف�ضفا�ض
(بدرجات متفاوتة) لأهداف حما�س العامة بدون �أي �شكل من �أ�شكال التحكم المبا�شر من حما�س على قرارات
هذه اللجان .ويقدم كلٍ من بومغارتن وبينتول ومالكا وروي حججً ا مهمة �ضرورية لفهم دور لجان الزكاة في
ال�سياق االجتماعي وال�سيا�سي المعقد.
�أما �سارة روي ( )2000فت�سلط ال�ضوء على عدد من الحقائق ذات ال�صلة بالمنظمات غير الحكومية الإ�سالمية:
[الإدارة] والموظفون على قدرٍ عالٍ من التعليم ومدربين تدريبا عاليا وم�ؤهلين مهني ًا (يحمل منهم
درجات علمية عالية من جامعات غربية) .ثانيا ،الخدمات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية
الإ�سالمية هي ب�صفة عامة عالية الجودة وينظر �إليها ال�سكان على هذا النحو ]...[ .ال يوجد برنامج
اجتماعي �شامل �أو خطة رئي�سية (على الم�ستوى الأ�شمل) بين الإ�سالميين �أو داخل الحركة الإ�سالمية
التي ت�شكل �إطارا للتنمية الم�ؤ�س�سية �أو لو�ضع البرامج .هناك غياب في الر�ؤية التنظيمية التي تربط
البرامج االجتماعية بالخطـة االجتماعية مما يك�شف عن عدم وجود تفكير �أو تخطيط طويل الأمد .بدال
من ذلك ،ف�إن برامج وم�شاريع المنظمات غير الحكومية الإ�سالمية هي مبادرات من الأفراد والم�ؤ�س�سات
التي ينتمون �إليها ]...[ .ال بد للم�ؤ�س�سات الإ�سالمية �أن تتناف�س على الم�ستوى االجتماعي  /التنموي
لأنها واحدة من القنوات القليلة المتاحة لهم .هذه المناف�سة لي�ست فقط لمن�صب و�سلطة بل �أي�ضا من
�أجل البقاء .ومما ال يثير العجب �أنه هناك الآن نمطا وا�ضحا من المهنية بين �أو�ساط المنظمات غير
الحكومية الإ�سالمية .ومع تحول التركيز �إلى القطاع االجتماعي ،يبدو �أن الحركة الإ�سالمية ت�سير
باتجاه فل�سفةٍ �أكثر واقعية وغير �صدامية.
ويو�ضح تقرير مجموعة الأزمات الدولية ب�شـ�أن الأن�شطة الإ�سالمية للرعاية الإجتماعية (� ،2003ص  )11-10في
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الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة ما يلي:
بما �أن منظمات الرعاية االجتماعية الإ�سالمية [التي ت�شكل لجان الزكاة جزءاً منها فقط] هي كيانات
م�ستقلة ر�سميا ،ف�إن انتماءاتها ال�سيا�سية ال تظهر للعيان مبا�شرة .فبع�ضها م�ستقل من الناحية
ال�سيا�سية وكذلك من الناحية القانونية بينما ينتمي البع�ض الآخر �إلى كيان �سيا�سي ،مثل حما�س �أو
فتح� ،أو ال�سلطة الفل�سطينية نف�سها .االنتماء ،بدوره ،غالبا ما يكون على درجات.
وي�ست�شهد التقرير �أي�ضا بقول م�س�ؤول في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية:
ما الذي يعنيه بال�ضبط "االنتماء" ال�سيا�سي في بيئة يكون فيها كل �شخ�ص �إما تابعا لحركة �سيا�سية
�إلى حد ما �أو مو�سوم بتلك ال�صفة ؟ هل يمكنك �أن تحدد "انتماءاً �سيا�سياً" لمنظمة ما �إذا لم يكن لديها
برنامج عمل �سيا�سي وزعيمها غير منتمٍ �إلى حركة �سيا�سية بما ي�صل �إلى درجة الت�صرف نيابة عن تلك
الحركة ال�سيا�سية بالتعار�ض مع م�ؤ�س�سته؟
ناق�شت بومغارتن (� ،2006ص  )133-132الزكاة والرعاية االجتماعية الإ�سالمية في �إطار التطورات ال�سيا�سية
الأو�سع ودور الدولة وترى ب�أن الرعاية االجتماعية الإ�سالمية قد �أ�صبحت ذات �أهمية �سيا�سية فقط عندما
كالعب على ال�ساحة ال�سيا�سية:
ٍ
ظهرت حما�س
بما �أن الدول اال�ستبدادية في المنطقة العربية قد �أهملت القطاع االجتماعي تماما ،فقد تمكنت هذه
المنظمات ذات الطابع الإ�سالمي من لعب دور محوري في هذا المجال بعد �أن ر�أت �أنه يت َعّين عليها لعب
ذلك الدور الأمر الذي لقي ا�ستح�سان و�شكر جموع النا�س .هذا التوجه �صاحبه النظرة الى الممثلين
الحكوميين ب�أنهم �أنانيون و�إلى النخب الر�سمية على �أنها مجموعة �سيا�سية اجتماعية مهتمة �أ�سا�سا
بم�صالحها الفردية الخا�صة .في نف�س الوقت ،ازدادت النظرة �إلى القطاع الإ�سالمي على �أنه هيكل
�إيجابي مترابط اجتماعي ًا هدفه االهتمام بم�صالح الفقراء والمحرومين وال يعمل من �أجل مكا�سب
�شخ�صية بل يكر�س جهوده تماما للقيام بمهامه .ومما ال �شك فيه �أن ال�صورة الإيجابية االجتماعية
والتعليمية وعمل ال�شباب الم�ستوحاة من الإ�سالم قد �أثّر في الفهم ال�سائد بين المجموعات الإ�سالمية
الم�ؤثرة مثل حما�س .فال حما�س وال �أي منظمة �إ�سالمية �أخرى كانت قد ر�أت في هذا النوع من العمل
�أداة لممار�سة الت�أثيرال�سيا�سي .فل�سنوات عديدة �شكـ ّل العمل االجتماعي والتعليم جزءا محوريا من ن�شاط
جماعة الإخوان الم�سلمين دون �أن يكون للحركة �أي ن�شاط �سيا�سي يُذكر 9.مع ذلك ،في الوقت الذي
دخلت فيه حما�س �إلى ال�ساحة كالعب �سيا�سي �أ�سهم [العمل االجتماعي والتعليم] في جاذبيتها
ال�سيا�سية ونفوذها ال�سيا�سي .ويبقى هيكل كل هذه المنظمات التي ال تنتمي ر�سميا لحما�س ولكنها
10
تت�أثر بحما�س للعمل نحو الخير والعمل المهني بدون ف�ساد ،في غايـة الأهميـة.
ي�ضع ليفيت (� ،2006ص  )80جمعيات الرعاية االجتماعية الإ�سالمية ومعظم لجان الزكاة في خانة ما ي�صفه
بقطاع "الدعوة" في حركة حما�س ،حيث ي�صف هذا القطاع ب�أنه جز ٌء ال يتجز�أ من الحركة وي�شكل �أ�سا�س
الجناحين الع�سكري وال�سيا�سي .وفقا لليفيت ت�ستخدم حما�س الرعاية االجتماعية لزرع التطرف في ال�شباب،
ولتعليم الإرهاب وال�سعي للأهداف الإرهابية عن طريق مكافـ�أة الهجمات االنتحارية بمدفوعات مجزية
مبا�شرة �إلى الأ�سر المعنية.
وهناك من يزعم �أن حما�س ت�ستخدم �أي�ضا ال�شعور بالعرفان لدى الم�ستفيدين من الزكاة لل�ضغط عليهم في �إ�سداء
الخدمات كت�سليم المتفجرات .ي�ستند ليفيت الى ح ٍد كبير على معلومات م�صدرها المخابرات الإ�سرائيلية لإظهار
9

10

نحن نعار�ض ادعاء بومغارتن ب�أن حركة الإخوان الم�سلمين لم تكن نا�شطة �سيا�سيا ب�أي �شكل من الأ�شكال .ومع ذلك،
قررنا �أن نقتب�س ر�أيها هنا حيث نرى تف�سيرها حول كيفية تعزيز المنظمات الخيرية واالجتماعية والتربوية المنبثقة
لجاذبية «حما�س» كحركة �سيا�سية نا�شئة ذات �صلة.
اقتبا�س مُ ترجم من الألمانية بوا�سطة الكاتب.
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العالقة بين �أفراد من لجان الزكاة وحما�س .وفي محاولته لتحديد كيف ا�ستخدمت حما�س لجان الزكاة �سيا�سياً،
ي�صر ليفيت على �أنها ت�ساعد حما�س على "ك�سب قلوب وعقول النا�س" و�أنها تُ�ستخدم لتجنيد �أع�ضاء جدد.
يرد بينتول (� ،2008ص  )15-12ب�شكل نقدي على االدعاءات التي يطلقها ليفيت �ضد لجان الزكاة بالإ�شارة الى
ق�صور ومخاطر الطرق البحثية التي ي�ستخدمها خبراء مكافحة الإرهاب مثل ليفيت:
إرهاب؛ وفي الحقيقة ،المواطنون عِ ْندَهُ ْم الحق
لي�س هناك �سبب للت�شكيك في حُ �سنِ نيّة خبرا ِء مكافحة ال ِ
في كل مكان لِكي َيكُونوا ممتنين �إلى ال�شرط ِة ودوائ ِر المخابرات ،تلك التي تتعقب وتحبط الهجمات
الإرهابية .على �أية حال ،ف�إن طرق التحقيق الم�ستخدمة في �سبيل هذه الغاية تعتمد ب�شكل دقيق على
بناء �أنماط الجمعيات من خالل تحليل ات�صاالتها واالجتماعات بين الأفراد 11.ولذلك يوجد خطر بالغ
في �إن�ساب الجرم بالتداعى .هذا الخطر مت�شكل من �أقوال التقارير ال�صحفية المتحيّز ِة جداً ومن مواقع
12
اال�ستخبارات ،و�أحيان ًا باالعتماد على بيانات اُنتزعت من محتجزين تحت اال�ستجواب القهري.
ِ
ويب
ينتقد بينتول ( )2008aنموذج ليفيت ،الذي ي�سميه بـ "نموذج الهرم" ويعتر�ض على الر�أي القائل ب�أن لجان
الزكاة تن�ضوي تحت لواء حما�س على �أنها قطاع الرعاية االجتماعية – ي�شار اليها �أحيانا "بالدعوة" –
وت�ستخدم لدعم قطاعاتها الع�سكرية وال�سيا�سية 13.ويقترح اثنين من النماذج البديلة التي يرى من خاللها لجان
الزكاة .النموذج الأول ويعرف با�سم نموذج "�إيميك" ،ويُ�صنف لجان الزكاة بال�ضفة الغربية في فئات يعرفها
جميع الم�ساهمين فيها ولديها بع�ض العمق الزمني 14.ويو�ضح بينتول �أن لجان الزكاة تعود الى ما قبل ت�أ�سي�س
حركة حما�س في  1987/8م�ستخدما مثال لجنة زكاة نابل�س .بهذا المثال يعود بينتول ب�أ�صلها �إلى الوقت الذي
كانت فيه لجنة غير ر�سمية ملحقة بم�سجد محلي ومكلفة بجمع وتوزيع الزكاة .وي�صل �إلى ا�ستنتاجٍ مفاده �أن
لجان الزكاة قبل عام  2007كانت بال�ضبط ذلك النوع من الم�ؤ�س�سات الطوعية ال�شعبية والمجتمعية التي تنظر
�إليها الآن العديد من الجهات الدولية المانحة كبديل عن االهدار والف�ساد الذي عاد ًة ما يرافق تدفقات المعونة
من خالل م�ؤ�س�سات بيروقراطية كبيرة 15.والنموذج الثاني ،وهو نموذج "ايتيك" الذي ي�صف لجان الزكاة
بال�ضفة الغربية كظاهرة محلية ذات توجه عالمي ،ف�إن نمو المنظمات غير الحكومية الإ�سالمية والتي هي في
حد ذاتها حالة خا�صة من المنظمات التي تقوم على �أ�سا�س العقيدة الدينية – ولكن في نطاق ال�سياق التاريخي
16
الفريد للنزاع الإ�سرائيلي الفل�سطيني.
كذلك يعار�ض غاننيغ ( )2007نموذج ليفيت ويقر ب�أن الجمعيات الخيرية التابعة لحما�س،
تجمع الكثير من تمويلها ب�شكل فردي ،وم�س�ؤولة فقط من الناحية الفنية �أمام ع�ضويتها الخا�صة (والتي
غالبا ما تت�ضمن �أع�ضاء من غير حركة حما�س) ]...[ .يرى ليفيت [ ]...ب�أن الجمعيات الخيرية جزء ال
يتجز�أ من جهد المقاومة في حركة حما�س �إال �أنه رغم التداخل الكبير بين الأفراد والم�صالح ،فكل
جمعية خيرية تُدار بوا�سطة مجل�س �إدارتها الم�ستقل .وعلى الرغم من �أن ممثلي الجمعيات الخيرية
ي�شغلون مقاعد في مجل�س �شورى حركة حما�س ال تبدو الجمعيات الخيرية وك�أنها خا�ضعة ل�سيطرة
17
مبا�شرة من حما�س.]...[ .
لقد كان نجاح �سيا�سة حما�س في ك�سب الثقة مرهون ًا بغياب الف�سـاد والقدرة على تحمل الم�س�ؤولية
11
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14
15
16
17

انظر التقرير الحكومي الأمريكي الر�سمي عن � 11سبتمبر� ،ص  .10-9درا�سة حول تَمويل الإرهاب :الهيئة تقدم تقريرا
للجنة الوطنية عن الهجمات الإرهابية على الواليات المتّحد ِة (وا�شنطن ،دي� .سي :.اللجنة الوطنية عن الهجمات
الإرهابية على الواليات المتّحدةِ.)2004 ،
بينتول [� ،]Benthall, 2008aص .22
بينتول [� ،]Benthall, 2008aص .8
بينتول [� ،]Benthall, 2008aص .10
بينتول [� ،]Benthall, 2008aص .22
بينتول [� ،]Benthall, 2008aص .26
غانينغ [� ،]Gunning, 2007ص  153و.154
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والكفاءة في نجاح �سيا�ستها لك�سب الثقة ،على عك�س �سمعة حركة فتح التي ي�شوبها الف�ساد وغياب
الكفاءة .كذلك لعبت �شبكات الم�ؤ�س�سات الخيرية الوا�سعـة التابعـة لحما�س دورا هاما في تعزيز �سمعة
حما�س كمنظومة ذات كفاءة وقدرة على تحمل الم�س�ؤولية من خالل تقديم خدمات جعلت النا�س
يدينون بالوالء للحركة (رغم �أن الجمعيات الخيرية التابعة لها تحر�ص عادة على �صورتها بتقديم
18
الخدمات لأي محتاج ،ولي�س فقط لأولئك الذين ي�ؤيدونها[.)]...
ويرى مالكا ( )2007ب�أن "الت�صور ب�أن جميع المنظمات الخيرية اال�سالمية الفل�سطينية هي ر�سميا جزء من
حما�س �أو تدار ب�شكل دقيق من قبل قيادة الحركة ال�سيا�سية فيه تعتيم على عالقة و�سلطة حما�س" 19فوفقا
لمالكا ،قد يتعاطف العديد من �أع�ضاء �أو موظفي لجنة الزكاة مع الحركة الإ�سالمية ،وقد يكون البع�ض �أع�ضاء،
غير �أن
[يلعب] الوالء الأيديولوجي دورا حا�سما في تعبئة �شبكـة حما�س �أكثر مما يفعله االنتماء الر�سمي]...[ .
من غيرالمحتمل �أن تعتمد حما�س على نظام �سيطرة �صارم للح�صول على الدعم ال�سيا�سي ،بدال من ذلك
ف�إن قدرتها على االعتماد على �شبكة ف�ضفا�ضة منظمة في الأوقات الحرجة هو م�صدر رئي�سي من
م�صادر قوة الحركة ]...[ 20..ت�ستطيع «حما�س» �أي�ضا ح�شد الدعم والأ�صوات من الفل�سطينين التقليديين
غير المنتمين لحما�س ب�سبب �سمعتها التي تتميز بالنزاهة والم�صداقية ويرجع ذلك جزئيا �إلى خدماتها
االجتماعية .و�أولئك الذين ي�شكلون قاعدة الدعم الرئي�سية لحما�س ي�شاركونها الر�أي في النظرة العالمية
الإ�سالمية للحركة .بو�سع حما�س �إعطاء معنىً و�سياق ًا للن�ضال الوطني الفل�سطيني من خالل الطرح
الديني الذي يلقى �صدى طيبا لدى الفئات من المحافظين اجتماعيا ،خ�صو�صا في قطاع غزة و�أو�ساط
الالجئين .فتوجيه المجتمع وفقا للنظم الدينية واالجتماعية يحظى بوقع �أكثر ت�أثيراً على الذين عانوا
وقت ي�شعر فيها الفل�سطينيون بغياب �سيطرتهم على
من غياب ال�سلطة وت�آكل الهياكل التقليدية .في ٍ
حياتهم وم�ستقبلهم ،تبقى ر�سالة حما�س التي تمنح القوة هي البديل الوا�ضح عن اال�ست�سالم وال�شعور
بالعجز� .إنها القدرة على تمكين الفل�سطينيين� ،إما من خالل تمجيد العمليات الع�سكرية �أو توفير
21
الخدمات االجتماعية الفعالة ،التي تعطي بع�ض ًا من �أن�صار حما�س �شيئ ًا من وَهم التحكّم بم�صيرهم.

يقدم لوندبالد ( )2008في مقالته "الرفاهية اال�سالمية ،النظرية والتطبيق� -إ�ضفاء الطابع الم�ؤ�س�سي على الزكاة
في فل�سطين" ،النزر الي�سير عن النفوذ ال�سيا�سي على لجان الزكاة .ويذكر ر�أيا �شائعا بين خ�صوم الحركة
الإ�سالمية والذين يدعون ب�أن لجان الزكاة هي جزء من الجهود اال�سالمية لخلق دولة داخل الدولة .عالوة على
ذلك ،الحظ لوندبالد وجود درجة معينة من العزلة بين لجان الزكاة عن المنظمات غير الحكومية العلمانية في
فل�سطين" :لي�س للجان في فل�سطين مجل�س �أعلى �أو هيئة عليا تمثل م�صالحها �أمام ال�سلطة الفل�سطينية ،كما
22
�أنها ال تن�ضوي تحت مظلة �أية منظمات غير حكومية في الأرا�ضي المحتلة.

18
19
20
21
22

غانينغ [� ،]Gunning, 2007ص  153و.154
مالكا [� ،]Malka, 2007ص .105
مالكا [� ،]Malka, 2007ص .105
مالكا [� ،]Malka, 2007ص .110
لونبالد [� ،]Lundbladص  .210يرجى مالحظة �أن بع�ض لجان الزكاة تبدو وك�أنها ع�ضوا في فروع محلية لإتحاد

الجمعيات الخيرية (ات�صال �شخ�صي مع بينوي �شاالن).
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نظرة تاريخية

ي�ستند

هذا الو�صف التاريخي الموجز عن لجـان الزكاة في ال�ضفة الغربية �إلى نموذج "ايميك"
23
الذي طرحه بينتول حول لجان الزكاة.

المرحلـة الأولـى :حتـى 1967
خالل المرحلة الأولى ،كانت ال�ضفة الغربية ما تزال تحت ال�سيطرة الأردنية .وكانت لكثير من الم�ساجد مثل
الم�سجد الحنبلي في نابل�س وم�سجد ال�شيخ علي بقاعه في الخليل لجان زكاة داخلية مكلفة بجمع وتوزيع
الزكاة في المنطقة المجاورة .عالوة على ذلك،
[وكان] [بع�ض] التمويل ي�أتي ب�شكل كبير من الأثرياء الم�سلمين المقيمين في الجوار كالتزام منهم
بفري�ضة الزكاة ،بل وكان �أي�ضا ي�أتي من عائدات بع�ض �أوقاف العقارات – �أموال تم التبرع بها لفائدة
لجان الزكاة 24.وتُوزع ال�صدقات على الفقراء وعلى المعوزين في المدينة – تبعا للممار�سة التقليدية
للجان الزكاة في كافة �أرجاء العالم الإ�سالمي .وتقع الم�س�ؤولية الرئي�سية المحكومة بالقانون الإ�سالمي
على �إمام الم�سجد ،ولكنها تقع �أي�ضا تحت �إ�شراف وزارة الأوقاف التابعة للحكومة الأردنية والمكلفة
26
بال�ش�ؤون الدينية 25وبالأماكن المقد�سة.

المرحلة الثانية:

1994 – 1968

بد�أت هذه المرحلة مع انت�صار ا�سرائيل في حرب الأيام ال�ستة ،وما ترتب عليه من احتالل لل�ضفة الغربية
وانتهت مع قيام ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية (ال�سلطة الفل�سطينية) .بعد االحتالل الإ�سرائيلي لقطاع غزة وال�ضفة
الغربية في عام  ،1967كان هناك مجال �أكبر للمنظمات المحلية ذات المرجعية الإ�سالمية هذه الحرية الجديدة
قادت �إلى ت�أ�سي�س منظمات �إ�سالمية كثيرة – بع�ضها بمبادرة من جماعة الإخوان الم�سلمين� 27،أخرى بب�ساطة
بوا�سطة �أهل التقوى �أو بوا�سطة تيارات �إ�سالمية مختلفة .وفقا ل�صحافي بجريدة "الأيام" ومقرها في رام اهلل.

23
24

25
26
27

بينتول [� ،]Benthall, 2008aص .10
م�ؤ�س�سة الوقف ،رغم �أنها لي�ست من �أ�صل قر�آني ،وجاءت بعد ت�أ�سي�س الإ�سالم ثم �أ�صبحت منت�شرة في �أغلب العالم
الخيري الأوروبيِ  .انظر
ِ
الإ�سالمي .و�إذا و�ضعنا جانبا بع�ض التفا�صيل القانونية ،فهي م�شابهة لودائع العمل
.Benthall and Bellion-Jourdan 2003: 29–37
الم�سيحيون وكذلك الم�سلمون.
بينتول [� ،]Benthall, 2008aص .11-10
جماعة الإخوان الم�سلمين هي منظمة ت�أ�س�ست في م�صر عام  .1928ولديها فروع في دول عربية مختلفة تتفاوت في
درجة الت�شدد .وقد قام �أع�ضاء الفرع الفل�سطيني بت�أ�سي�س حركة حما�س في عام  1987من �أجل مواجهة االحتالل
الإ�سرائيلي على �أ�سا�س الكفاح الم�سلح .وكان لهم عالقة وثيقة مع جماعة الإخوان الم�سلمين في الأردن ،والتي هي –
خالفا للنزعة ال�سائدة داخل حما�س – تنتهج �سيا�سات معتدلة بعيدة عن العنف و�أ�صبحت نوعا من «المعار�ضة
الموالية» للملكية الأردنية الها�شمية .في مذكرة �أعدها المكتب ال�سيا�سي لحما�س في عام  2000ت�شير الحركة �إلى
نف�سها ب�أنها "الوريث الفكري والمتحرك" لجماعة الإخوان الم�سلمين في فل�سطين .وتعر�ض المذكرة �سردا للمراحل
التاريخية المختلفة لجماعة الإخوان الم�سلمين في فل�سطين على �سبيل المثال" ،ب" مرحلة الإعداد لإطالق م�شروع
الحركة ( .)80-1967في هذه المرحلة حددت الحركة قوائم بالمجاالت التي تعهدت بالعمل عليها خالل هذه المرحلة.
"[� .4 ]...إن�شاء م�ؤ�س�سات خيرية اجتماعية عديدة� :شملت المجمع الإ�سالمي والجمعية الإ�سالمية في قطاع غزة وعدد
من لجان الزكاة والم�ؤ�س�سات الخيرية في ال�ضفة الغربية .التميمي� ،2007 ،ص  .255انظر �أي�ضا �أبو عمرو،1994 ،
�ص .15-14
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لم يكن العمل الخيري في لجان الزكاة م�سي�سا على الإطالق في تلك الأيام وقد ت�أ�س�س البع�ض من هذه اللجان
من خالل جهد �أع�ضاء ملتزمين دينيا من حركة فتح مع �أو بدون �صالت بجماعة الإخوان الم�سلمين .وقد كانت
لجميع الآباء الم�ؤ�س�سين لحركة فتح ،وهم خليل �إبراهيم الوزير (�أبو جهاد) و�صالح م�صباح خلف (�أبو �إياد)،
28
ويا�سر عرفات (�أبو عمار) عالقات وثيقة بجماعة الإخوان الم�سلمين.
في الفترة  ،1978-1977تم ت�سجيل لجان الزكاة في نابل�س ورام اهلل وقلقيلية لدى مكتب القد�س (مجل�س الأوقاف) بوزارة
الأوقاف الأردنية والتي ظلت م�س�ؤولة عن الأوقاف والم�ساجد والزكاة في ال�ضفة الغربية على الرغم من االحتالل
29
الإ�سرائيلي.
تم ت�أ�سي�س لجنة الزكاة في جنين في عام  1984على يد ال�شيخ توفيق جرار ،والذي كان ممثال لواحدة من �أكبر العائالت في
جنين.
تم ت�سجيل لجنة الزكاة في مدينة الخليل عام  1987ويبدو �أن �إدارة لجنة الزكاة في كل من الخليل وجنين كان على �أ�سا�س
غير ر�سمي قبل ت�سجيلهما ،كما هو الحال �أي�ضا مع العديد من اللجان الأخرى.
في عام  ،1988تم ت�سجيل لجنة الزكاة في طوبا�س بوا�سطة ال�شيخ الكيالني ،الذي �شغل �أي�ضا من�صب مدير الأوقاف في
محافظة طوبا�س.
في العام نف�سه ،)1988( ،ت�أ�س�ست حركة حما�س.

مع اندالع االنتفا�ضة الأولى ( 9دي�سمبر � ،)1987أ�صبحت لجان الزكاة قنوات هامة لجلب التمويل الخارجي
لل�ضفة الغربية .وقد قامت هذه اللجان بتنظيم �أن�شطة تعليمية و�أن�شطة معنية بال�صحة للتعوي�ض عن الخدمات
التي غابت نتيجة لالنتفا�ضة الم�ستمرة .كانت الأموال تُحول ب�صورة رئي�سية عن طريق البنك الإ�سالمي الأردني
وبنك القاهرة عمان ،والذي اف ُتتِحَ م�ؤخرا في ال�ضفة الغربية (انظر الف�صل الخا�ص بلجان الزكاة والدولة) 30.مع
الزيادة في التمويل الوارد من الجهات الم�سلمة المانحة في الخارج ،بد�أت لجان الزكاة في تنويع �أن�شطتها،
و�أن�ش�أت على مدى ال�سنوات ح�ضانات ومدار�س ومراكز رعاية الأطفال وم�ست�شفيات ومراكز طبية وعيادات
متخ�ص�صة ،وم�شاريع خلقت فر�ص ًا للعمل.
مع انتهاء االنتفا�ضة وت�أ�سي�س ال�سلطة الفل�سطينية ،خ�ضعت �أجزاء من الفرع الفل�سطيني التابع لوزارة الأوقاف
الأردنية ل�سيطرة ال�سلطة الفل�سطينية قبل �أن تُ�صبح وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية في ال�سلطة الفل�سطينية،
والتي كانت م�س�ؤولة عن مراقبة الأوقاف والم�ساجد ولجان الزكاة في ال�ضفة الغربية .غير �أن الأوقاف ولجان
الزكاة في مدينة القد�س بقيت تحت �إ�شراف وزارة الأوقاف الأردنية اعتبارا من عام .2009

28

29
30

�صحفي ،جريدة الأيام ،رام اهلل 1 ،يونيو  .2009انْظُ ْر �أي�ضا �أبو ري�ش� ،1998 ،ص � .22أبو عمرو (� ،1994ص  :)15لقد
تمتعت الحركة الإ�سالمية بدعم القادة في حركة فتح ،فبع�ض قادة حركة فتح بد�أوا حياتهم ال�سيا�سية في المنظمات
الإ�سالمية والإخوان الم�سلمين وحزب التحرير الإ�سالمي وا�ستمروا في تعاطفهم تجاه الجماعات الإ�سالمية .وقد قام
قادة �آخرون في حركة فتح بدعم الجماعات الإ�سالمية لأنهم يرغبون في ال�سيطرة على الحركة الإ�سالمية �أو على الأقل
ال�ستمالة �أو تحييد تحديها لمنظمة التحرير الفل�سطينية .بع�ض ه�ؤالء الزعماء كانوا يعتقدون �أن التحالف مع
الجماعات الإ�سالمية قد يكون مفيدا من �أجل تحقيق التوازن بين التحالفات المتناف�سة� ،إذا تطلب الأمر ذلك .يعر�ض
�أبو عمرو ( )20 :1994ا�ستطالعا للر�أي �أُجري بين طلبة الجامعات في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة في عام  1982ويذكر
في الخاتمة" :جماعة الإخوان الم�سلمين لي�ست هي الم�ستفيد الوحيد من الدعم من الأفراد ذوي التوجه الديني.
فالمنظمات القومية ،مثل حركة فتح ،هي �أي�ضا مدعومة من الفئات التي تريد �إقامة دولة ا�سالمية" .وقد �أ�شارت
المذكرة التي �أعدها المكتب ال�سيا�سي لحما�س في عام ( 2000ورد في الحا�شية �أعاله) الى �أن حركة الإخوان الم�سلمين
كانت ت�شارك في المقاومة الم�سلحة �ضد القوات اال�سرائيلية  70-1968تحت مظلة فتح .لقد عمل الإخوان الم�سلمين
انطالقا مما كان يُعرف في ذلك الوقت با�سم "مخيمات ال�شيوخ" [ .]...وقد انتهت هذه الن�شاطات نتيجة لأحداث �سبتمبر
الأ�سود .التميمي� ،2007 ،ص .254
ا�شتية� ،2008 ،ص .472
مقابلة مع م�س�ؤول حكومي ،وزارة الأوقاف بال�سلطة الفل�سطينية ،العيزرية ،ال�ضفة الغربية ،مايو�/آيار .2009
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المرحلة الثالثة2006 – 1994 :
قامت ال�سلطة الفل�سطينية التي �أن�شئت حديثا بتعيين عددٍ من اال�شخا�ص الجدد في منا�صب رفيعة الم�ستوى في
وزارة الأوقاف .لذا وجد بع�ض الم�س�ؤولين الذين كانوا يعملون تحت �إ�شراف الأردنيين قبل عام � 1994أنف�سهم
يعملون تحت م�س�ؤولية �أفراد من ال�سلطة الفل�سطينية بخبرة �ضئيلة في الإدارة 31فيما بقي قانون الزكاة الأردني
مطبقا في هذه الفترة .وقد ارت�أت ال�سلطة الفل�سطينية اال�ستمرار في ذلك حتى �إقامة الدولة الفل�سطينية التي من
�ش�أنها �أن ت�سمح ب�صياغة قانون زكاة فل�سطيني .وتحت �إ�شراف م�س�ؤولي وزارة الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية
32
�أُن�شئت �أي�ضا لجان زكاة في قطاع غزة حيث لم تكن متواجدة بهذا ال�شكل �سابقا.
يف عام  ،1996كان هناك  47جلنة زكاة يف ال�ضفة الغربية و  3يف قطاع غزة.
يف عام � ،1997سجلت ال�سلطة الفل�سطينية ر�سميا جلان الزكاة التي كانت من قبل حتت �إ�رشاف وزارة الأوقاف الأردنية.
34
مت ت�سجيل املزيد من جلان الزكاة يف ال�ضفة الغربية حتى بلغ عددها  60-50بحلول عام .2006
يف عام  ،2002و�ضعت �إ�رسائيل جلان الزكاة يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة على القائمة ال�سوداء ولكنه ال يزال م�سموحا
لها بالعمل.
يف عام � ،2005شاركت كتلة التغيري والإ�صالح التي تقودها حركة حما�س بنجاح كبري يف االنتخابات البلدية التي جرت يف
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
يوم  25يناير  ،2006فازت كتلة التغيري والإ�صالح التي ت�ؤيدها حركة حما�س بعدد  74من �أ�صل  132مقعدا يف انتخابات
املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني.
33

ووفقا لبع�ض الأكاديميين والعاملين في المنظمات غير الحكومية� ،سجلت حركة فتح قرابة ثالثمائة منظمة
غير حكومية جديدة في وزارة الداخلية في الفترة الق�صيرة ما بين فوز حما�س في االنتخابات واللحظة التي
بد�أت فيها حما�س ممار�سة الحكم ر�سميا .لقد ثبتت دقة ح�سابات حركة فتح – �أن المنظمات غير الحكومية قد
ت�صبح الطريق الوحيد المقبول �سيا�سيا من الجهات المانحة الغربية ل�ضخ الأموال �إلى الأرا�ضي الفل�سطينية
المحتلة ،حيث �أن البلدان الغربية المانحة وا�صلت مقاطعة �أي حكومة تقودها حما�س ،وهي ال�سيا�سة المنتهجـة
حتى يومنا هذا.

المرحلة الرابعة :حمـا�س تحكم ال�سلطة الفل�سطينية
(مار�س  – 2006يونيو )2007
في  20مار�س�/آذار � ،2006شكلـ ّت كتلة التغيير والإ�صالح مجل�س ًا للوزراء و�أدى "ا�سماعيل هنية" (من حما�س)
اليمين الد�ستورية كرئي�س للوزراء في  29مار�س�/آذار .و�شغل "نايف الرجوب"( 35حما�س ،الخليل) من�صب وزير
الأوقاف في �أول حكومة لكتلة التغيير واال�صالح وبعد �إلقاء القب�ض عليه من قبل �إ�سرائيل في  29يونيو 2006
تم تعيين يو�سف رزقة (وزير االعالم في مجل�س الوزراء ،حما�س) وزيراً للأوقاف بالوكالة.
لقد كان ال�ضغط الدولي على حكومة حما�س هائال حين امتنعت حما�س عن التقيد بال�شروط الثالثة للجنة

31
32
33

34
35

مقابلة مع م�س�ؤول حكومي ،وزارة الأوقاف بال�سلطة الفل�سطينية ،العيزرية ،ال�ضفة الغربية ،مايو�/آيار .2009
مقابلة مع م�س�ؤول حكومي ،وزارة الأوقاف بال�سلطة الفل�سطينية ،العيزرية ،ال�ضفة الغربية ،مايو�/آيار .2009
هالل والمالكي� ،1997 ،ص  .40ي�شير هالل والمالكي �إلى �أ�سباب تاريخية في �شرح االختالف في عدد ت�شكيل لجان الزكاة
هناك ،ف�ضال عن �سيا�سة وزير الأوقاف الأردني قبل فك االرتباط الأردني عن ال�ضفة الغربية .كما ا�ست�شهد بوكالة الإغاثة
[الأونروا] التي كانت تركز �أن�شطتها على قطاع غزة.
مقابلة مع م�س�ؤول حكومي ،وزارة الأوقاف بال�سلطة الفل�سطينية ،العيزرية ،ال�ضفة الغربية ،مايو�/آيار .2009
نايف الرجوب هو �شقيق ال�سيا�سي ال�شهير بحركة فتح جبريل الرجوب.
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الرباعية الدولية لل�شرق الأو�سط 36.ونتيجة لذلك ،قاطع المجتمع الدولي الحكومة الجديدة واحتجزت ا�سرائيل
ال�ضرائب التي �سبق لها ان جمعتها نيابة عن ال�سلطة الفل�سطينية عندئذ �سجلت وزارة الأوقاف في ال�سلطة
الفل�سطينية التي ت�سيطر عليها حركة حما�س اثنين وثالثين لجنة محلية كانت تعمل فيما �سبق ب�صورة غير
ر�سمية 37كلجان زكاة 38.وفي مار�س�/آذار  ،2007اتفقت حما�س وفتح على ت�شكيل حكومة وحدة وطنية وتم
تعيين ح�سين الترتوري (حما�س ،ال�ضفة الغربية) وزيرا للأوقاف �إال �أن حكومة الوحدة الوطنية لم ت�ستمر لمدة
طويلة حيث ت�صاعدت اال�شتباكات الم�سلحة بين حركتي فتح وحما�س وتدهور النظام العام في قطاع غزة.
وخوفا من اتخاذ �إجراءات �صارمة تدعمها الواليات المتحدة ،ا�ستولت حما�س على ال�سلطة في قطاع غزة
بالقوة في يونيو/حزيران .2007
بحلول يونيو/حزيران  ،2007كانت هناك اثنتان وت�سعون جلنة زكاة م�سجلة يف ال�ضفة الغربية 39وهي على النحو التايل:
حمافظة جنني [ :]1مدينة جنني.
حمافظة نابل�س [ :]19مدينة نابل�س ،عقربه ،ع�صرية ال�شمالية ،ع�صرية القبلية ،برقة� ،سب�سطية� ،سامل ،بيتا ،مادما ،خميم
بالطة ،تل ،ال�سنابل ،حوارة ،الب�شائر ،بيت ايبا ،روجيب ،جماعني ،قبالن ،بورين.
حمافظة طوبا�س [ :]5مدينة طوبا�س ،طمون ،خميم الفارعة ،عقابه ،الأغوار ال�شمالية (عني البي�ضا وبردلة).
حمافظة طولكرم [ :]4مدينة طولكرم ،عنبتا ،عتيل ،باقة ال�رشقية.
حمافظة قلقيلية [ :]11مدينة قلقيلية ،كفر قدوم ،عزون ،جين�صافوط ،جيو�س ،حجة ،حبلة ،باقة احلطب ،كفر ثلث ،اماتني،
كفر القف.
�سلفيت [� :]12سلفيت املركزية ،املحلية ،فرخة ،دير اي�ستيا ،زيتا جماعني ،كفر الديك ،بديا� ،رسطا ،بروقني ،كفل حار�س،
قراوة بني ح�سان ،مردة.
حمافظة �أريحا [ :]1مدينة �أريحا.
حمافظة رام اهلل والبرية [ :]1مدينة رام اهلل (جلنة الزكاة رام اهلل والبرية واللواء).
حمافظة القد�س (�رشقي اجلدار الفا�صل) [� :]9أبو دي�س ،الرام ،بري نباال� ،سمريامي�س ،العيزرية ،حزما� ،سواحرة ال�رشقية،
�سواحرة الغربية ،عناتا.
حمافظة بيت حلم [ :]9مدينة بيت حلم ،بيت فجار ،بيت �ساحور ،اخل�رض ،مراح رباح ،خميم الدهي�شة ،ال�شواورة ،تقوع،
الدوحة.
حمافظة اخلليل [ :]13مدينة اخلليل ،حلحول� ،سعري ،ال�شيوخ ،بيت كاحل ،بيت �أوال ،اجلبعة ،خميم العروب ،بيت �أَمر ،بني
نعيم� ،صوريف ،خارا�س ،تفوح.
حمافظة دورا :]7[ 40دورا ،يطا ،ال�سموع ،الظاهرية ،خميم الفوار ،الرما�ضني� ،إدنا.

36

لفهم عملية �صنع القرار في اللجنة الرباعية الدولية لل�شرق الأو�سط ،انظر مبعوث الأمم المتحدة للجنة الرباعية الدولية
لل�شرق الأو�سط ،الفارو دي �سوتو [ ،]Alvaro De Sotoنهاية عام .2007
.www.guardian.co.uk/world/2007/jun/13/usa.israel
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"خالل االنتفا�ضة الأولى� ،شكلت كل قرية في ال�ضفة الغربية �شك ًال من �أ�شكال اللجان المحلية للتعامل مع الأموال
الواردة .وتحظى هذه الهيئات باالعتراف قبل الجهات المانحة وجدت نف�سها م�ضطرة �إلى االنتماء الى لجان زكاة
�أكبر مما قاد �إلى تحويل الكثير من هذه اللجان �إلى لجان زكاة غير ر�سمية .وعندما تولت حما�س �إدارة الحكومة قامت
بت�سجيل هذه اللجان القائمة ب�شكل ر�سمي ".مقابلة مع ع�ضو بالمجل�س الت�شريعي الفل�سطيني (حما�س) ،رام اهلل ،يونيو/
حزيران .2009
وزارة الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية ،من�شور ر�سمي من وزارة الأوقاف ب�ش�أن �صندوق الزكاة الفل�سطيني 27 ،مايو/
�آيار  ،2008العيزرية ،ال�ضفة الغربية ،ومقابالت مع م�س�ؤول رفيع الم�ستوى في وزارة الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية،
العيزرية ،ال�ضفة الغربية ،مايو�/آيار  ،2009ع�ضو بالمجل�س الت�شريعي الفل�سطيني (حما�س) ،رام اهلل ،يونيو/حزيران
.2009
القائمة التي قدمتها وزارة الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية ،العيزرية ،ال�ضفة الغربية ،يونيو/حزيران .2009
تقع بلدة دورا في جنوب غربي مدينة الخليل .في هذه القائمة ،قرية دورا والقرى المجاورة مُ درجة باعتبارها
محافظة م�ستقلة.
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المرحلة الخام�سة :حكومة الطوارئ برئا�سـة رئي�س الوزراء الدكتور �سالم
فيا�ض
(يونيو/حزيران  – 2007حتى الآن)
في  15يونيو/حزيران  ،2007قام الرئي�س عبا�س بتعيين �سالم فيا�ض (وزير المالية في حكومة الوحدة
الوطنية) رئي�سا لحكومة لطوارئ كُ لفت بمهمة �إدارة دفة الحكم في ال�سلطة الفل�سطينية في ظل غياب ال�سلطة
الت�شريعية .ولم يعد المجل�س الت�شريعي الفل�سطيني الى االنعقاد و�سُ جن العديد من البرلمانيين الذين اُنتخبوا
على الئحة التغيير والإ�صالح .على الرغم من توليه من�صبه الجديد كرئي�س للوزراء ،ما يزال �سالم فيا�ض ي�شغل
من�صب وزير المالية عالو ًة على من�صبه الجديد.
في  12يوليو/تموز  2007عُ ين ال�شيخ جمال بواطنة ،41المفتي ال�سابق لمدينة رام اهلل ،وزيرا للأوقاف وال�ش�ؤون
الدينية الذي �أدخل �إعادة تنظيم لجان الزكاة بالت�شاور مع مجل�س الوزراء .فتم حل اثنين وت�سعين لجنة زكاة
بال�ضفة الغربية وتم ت�شكيل �أحدى ع�شرة لجنة زكاة مركزية .مع بع�ض اال�ستثناءات القليلة كان الأع�ضاء الجدد
في لجان الزكاة المركزية حديثي عهد في هذا المجال وخبرتهم محدودة في �إدارة لجنة الزكاة .بالتالي
واجهت اللجان الأولى �صعوبات في العمل الأمر الذى قاد �إلى �إعادة هيكلتها في عام ( 2008انظر ف�صل م�سيرة
�إعادة تنظيم لجان الزكاة عام  2007ونتائجها).
بحلول عام � ،2009ضمت لجان الزكاة المركزية مزيجا من �شخ�صيات موالية لفتح وحكومة ال�سلطة الفل�سطينية
وممثلين عن القرى المحلية من �أ�صحاب "ال�سجل النظيف"� ،أي ال عالقة لهم بالحركة الإ�سالمية .وح�سب
الم�صادر في ال�ضفة الغربية ،ف�إن كال من حركة حما�س في قطاع غزة وحركة فتح في ال�ضفة الغربية ت�سعيان
لت�شديد قب�ضتيهما على المنظمات غير الحكومية من خالل فر�ض ال�سيطرة وا�ستبدال واعتقال �أع�ضاء مجال�س
الإدارة .ويجب النظر �إلى �إعادة تنظيم لجان الزكاة في هذا ال�سياق لأنه " لوال الأحداث في غزة في يونيو/
42
حزيران  ،2007لما �أمكن حل لجان الزكاة.

41
42

ح ّل ال�شيخ /بواطنة محل وزير الأوقاف ال�سيد /محمود الهبا�ش بتاريخ  18يونيو/حزيران .2009
مقابلة مع م�س�ؤول حكومي ،وزارة الأوقاف بال�سلطة الفل�سطينية ،العيزرية ،ال�ضفة الغربية ،مايو�/آيار  ،2009ومقابلة
مع ع�ضو في حركة فتح ،مدينة الخليل ،ال�ضفة الغربية ،مايو�/آيار  ،2009ر راجع �أي�ضا :عمران� ،آية ،عائئ�شة احمد،
وحازم هنية.2008 ،
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لجـان الزكـاة في ال�سياق المحلي

يقدم

هذا الف�صل و�صفا للجان الزكاة على وجه التحديد في �سياق المجتمعات المحلية .ت�ستخدم
�صيغة الفعل الم�ضارع للإ�شارة عموما �إلى لجان الزكاة في الفترة ما بين ت�سجيل �أول لجنة
زكاة في ال�ضفة الغربية عام  1977وحتى الوقت الحا�ضر .مع ذلك في بع�ض الأحيان يجد
الكاتب نف�سه م�ضطراً �إلى الإ�شارة �إلى م�سيرة �إعادة تنظيم لجان الزكاة عام  2007من �أجل �إظهار التغييرات
نقا�ش دار بخ�صو�ص م�سيرة �إعادة تنظيم لجان الزكاة عام
التي حدثت نتيجة لها .ويمكن الإطالع �أدناه على ٍ
( 2007انظر الف�صل الخا�ص بم�سيرة �إعادة تنظيم لجان الزكاة عام  2007ونتائجها).
تُع ِرّف مو�سوعة فل�سطينية لجان الزكاة ب�أنها "م�ؤ�س�سات خيرية �أهلية ت�شرف عليها وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون
الدينية الفل�سطينية وتعمل على جمع الزكات وال�صدقات والهبات من الأغنياء لتقوم بتوزيعها على الفقراء
43
ح�سب الن�صو�ص ال�شرعية".
في حين تُ�شير وثيقة بغر�ض التعريف والتوعية حول لجان الزكاة في رام اهلل قبل عام � 2007إلى تعريف اللجنة
على النحو التالي:
�ساحة محبة ولقاء ،فهي تجمع بين جمال الأخذ و�سماحة العطاء معتمدة في م�سيرتها المنهج العلمي
والبحث االجماعي وال�شفافية والتجرد ،واهلل خير ال�شاهدين وهي لجنة خيرية لي�س لها �أي ا�صطباغ
�سيا�سي �أوحزبي �أو ع�شائري وت�صر على الحيادية في الخير ،وتحمل �أعباء الفقراء والأيتام والمحتاجين
ب�أمانة و�إن�صاف ،وتلتزم في عملها ب�أحكام ال�شرع وتقوى اهلل عز وجل ومحبة النا�س ،وي�شرفها �أن
44
تنوب عن الأغنياء في �إي�صال زكاتهم و�صدقاتهم للفقراء و�أهل الحاجة.
وعلى الرغم من طابعها الديني القوي ،ت�ضع لجنة الزكاة في رام اهلل قائمة بمبادئ عدم التمييز بين
الم�ستفيدين وت�صر على الر�صد والمراقبة الدقيقة:
لجنة الزكاة في رام اهلل طريق الغني الى الفقير وطريق الفقير الى الغني وطريقهما معا الى اهلل .تعطي
الم�ستحقين بدون �أي �أ�سا�س للتمييز بين المواطنين .تحر�ص عل التحري الدقيق حر�صا على وقوع الخير
في يد م�ستحقه فقط .وتطلب �أن الجميع �أن يعلم �أن �أموال الزكاة حق لم�ستحقيها ال منّة عليهم ،و�أن
�أموال الزكاة لي�ست كغيرها ،فمن �أخذ �شيئا منها بغير حق فك�أنما �أخذ نارا ،ومن �أخذها في الدنيا وهو
45
من غير �أهلها فويل له في الآخرة.

لجان الزكاة هي جزء من مجموعة �أو�سع من الم�ؤ�س�سات الإ�سالمية الفل�سطينية .وبالتالي هناك العديد من
الجمعيات الإ�سالمية التي تختلف عن لجان الزكاة ويتم ت�سجيلها كمنظمات غير حكومية لدى وزارة الداخلية
في ال�سلطة الفل�سطينية .ووفقا لروي (:)2000
ورد في التقارير �أن الم�ؤ�س�سات الإ�سالمية في �أي مكان تُ�شكل  40-10بالمئة من جميع الم�ؤ�س�سات
االجتماعية في قطاع غزة وال�ضفة الغربية .هذه الأرقام م�ستمدة من مجموعة متنوعة من الم�صادر،
بما في ذلك وزارات فل�سطينية ومنظمات غير حكومية �إ�سالمية وعلمانية وم�ؤ�س�سات بحثية فل�سطينية.
(الأرقام الدقيقة �إما غير موجودة �أو ي�صعب الح�صول عليها �أو التحقق منها)� .أما بالن�سبة للقطاعات
43
44

45

ا�شتية� ،2008 ،ص .472
وثيقة (ن�شرة) تعريفية من لجنة الزكاة برام اهلل لتوعية المواطنين حول الر�ؤى والبرامج والأن�شطة التي ت�ضطلع بها
اللجنة .على ما يبدو �أنها قد طبعت ما بين عامي  1997و .2003
كتيب عن لجنة الزكاة برام اهلل� ،1997 ،ص .5-4

ورقـة عمل مركز درا�سات النزاعات والتنمية وبناء ال�سالم

21
المنفردة كالتعليم ف�إن الن�سب المئوية �أعلى من ذلك .فوفقا لم�س�ؤولي وزارة التربية والتعليم ف�إن 65

بالمئة من جميع الم�ؤ�س�سات التعليمية دون م�ستوى الثانوية في غزة هي م�ؤ�س�سات �إ�سالمية.

ما زال من ال�صعب الح�صول على الأرقام الدقيقة ،وخا�صة في ظل وجود عدد من الإ�صالحات وعمليات
الإغالق الم�ستمرة عام  46.2009مع ذلك ووفقا لمعلوماتنا ،ف�إن �أكبر المنظمات غير الحكومية الإ�سالمية في
ال�ضفة الغربية هي الجمعية الخيرية الإ�سالمية في الخليل .قبل عام  ،2007كانت لهذه المنظمة غير الحكومية
ميزانية �سنوية ت�صل الى �ستة ماليين دوالر .47وقد ت�أ�س�ست هذه المنظمة بموجب القانون العثماني في عام
 .1965ويُ�شير م�س�ؤول كبير في وزارة الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية الى �أن الجمعية الخيرية الإ�سالمية في
الخليل تدير "لجنة زكاة خفية" 48و�أنها قد تعر�ضت للمداهمة والإغالق من جي�ش الدفاع الإ�سرائيلي في ربيع
عام  49.2008وقد �أدان وزير ال�ش�ؤون االجتماعية الفل�سطينية في ذلك الوقت محمود الهبا�ش 50.هذا التدخل
اال�سرائيلي في ال�ش�ؤون الداخلية الفل�سطينية 51.وفي يونيو/حزيران عام  ،2009توفى ع�ضو مجل�س �إدارة
الجمعية الخيرية الإ�سالمية في الخليل الذي ينتمي �إلى حركة حما�س نتيجة الحتجازه من قبل ال�سلطة
الفل�سطينية .وهناك مزاعم ب�أنه تعر�ض للتعذيب حتى الموت 52.للأ�سف �أية درا�سة مقارنة بين المنظمات غير
الحكومية ولجان الزكاة الإ�سالمية ،على الرغم من �أهميتها البالغة ،تقع خارج نطاق هذه الورقة الحالية
ولكنها يمكن �أن تكون مو�ضع بحث في الم�ستقبل.

البُعـد الدينـي للزكـاة
�إيتاء الزكاة للتخفيف عن الفقراء هو �أحد �أركان الإ�سالم الخم�سة ،وي�ؤكد القر�آن الكريم مرارا وتكرارا على
ألوف �إلى حد ما بالن�سبة للعقول "الغربية".
�أهميتها .غير �أن ال�سياق القر�آني للت�صدق يبقى �أمراً غير م� ٍ
والم�صطلحات القر�آنية الم�ستخدمة للتطرق �إلى مو�ضوع الزكاة لي�ست متطابقة تماما مع المفاهيم الأخالقية
53
والقانونية الغربية "للأعمال الخيرية".
يُقدم القر�آن الكريم العديد من الم�صطلحات للتطرق �إلى ال�صدقة فالزكاة وال�صدقات والخير ،وهي �أكثر
الألفاظ �شيوع ًا وعُ ر�ضة للتداخل في الن�ص القر�آني وقد �أدت التف�سيرات القانونية في مراحل الحقة الى
الفروق الوا�سعة التالية.
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على �سبيل المثال المركز الفل�سطيني لحقوق الإن�سان " .)PCHR). 2008يدين المركز �إجراءات قوات االحتالل �ضد
الم�ؤ�س�سة الخيرية في نابل�س" .ن�سخة االنترنت 8 ،يوليو/تموز.
 .www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2008/62-2008.htmlويغطي التقرير المداهمات و�إغالق الم�ؤ�س�سات
الإ�سالمية في نابل�س التي تفر�ضها القوات الإ�سرائيلية في يوليو  .2008الم�ؤ�س�سات المعنية هي" :مركز نابل�س
التجاري (مملوك من قبل �شركة التنمية واال�ستثمار والت�أمين) وجمعية نفحة ل�ش�ؤون الأ�سرى واتحاد النقابات
الإ�سالمية للتجارة والعلوم الطبية وجمعية يازور الخيرية وجمعية ب�سمة ومنتدى الخريجين الثقافي.
المعلومات مُ قدمة من منظمة خيرية ا�سالمية مقرها في لندن كانت تعمل مع الجمعية الخيرية الإ�سالمية في الخليل.
التقدير ي�ستند �إلى �أرقام �أعوام  2000و  2001و .2002
مقابلة مع م�س�ؤول حكومي ،وزارة الداخلية في ال�سلطة الفل�سطينية ،رام اهلل ،ال�ضفة الغربية ،يونيو/تموز .2009
تعر�ضت لجان الزكاة والجمعيات الخيرية الإ�سالمية لمداهمات وهجوم من قبل جي�ش الدفاع الإ�سرائيلي في مراحل
عدة �أثناء االنتفا�ضة الثانية .على �سبيل المثال في عام  ،2006تم مداهمة  37جمعية خيرية .وقام جي�ش الدفاع
الإ�سرائيلي بم�صادرة �أجهزة الكمبيوتر وال�سجالت .انظر �أبو �سعدى ،ما�ضي وعويدات� ،2007 ،ص .45
�أ�صبح وزير الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية في مايو�/آيار .2009
[ .]Humanity Voice. 2008وزير ال�ش�ؤون االجتماعية الفل�سطيني" :المنظمات الخيرية في الخليل هي منظمات
�شرعية ،وتت�سم بالكفاءة والفعالية ،وذات م�صداقية عالية" .الن�سخة الألكترونية 7 ،مايو�/آيار.
.www.humanityvoice.net/news_details.php?id=590
رويترز" .2009 .موت ع�ضو من حما�س فى �سجن في ال�ضفة الغربية يُذكي العداء الفل�سطيني ".الن�سخة الألكترونية15 ،
يونيو/حزيران .www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSLF503919
لمحة عن م�صطلحات الزكاة وال�صدقة والأعمال الخيرية والإح�سان ،انْظُ ْر �سنجر [� ،]Singer, 2008ص .9-4
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الزكاة :ت�ص ُدّق �إلزامي� ،أي ( )1واجب بالن�سبة للم�سلمين لإعطاء ن�سبة معينة من �أموالهم ل�صالح الفقراء )2( ،في
الغالب ما قيمته  2.5بالمئة من �أموالهم ف�ضال عن �أماكن ال�سكن و�أدوات العمل �سنويا .ويرد لفظ "الزكاة" 32
مرة في القر�آن الكريم .وهناك مثال ال�ستخدامه يمكن العثور عليه في القر�آن الكريم �سورة البقرة �آية .177
الَخِ ِر وَا ْلمَلاَ ِئ َك ِة
ِالل وَا ْل َيوْمِ ْ آ
َلي َْ�س ا ْل ِب َّر �أَنْ ُت َو ُلّوا وُجُ وهَ ُك ْم قِ َب َل ا ْلمَ�شْ رِقِ وَا ْل َم ْغر ِِب َو َلك َِّن ا ْل ِب َّر مَ نْ �آَمَ نَ ب َهّ ِ
َال�سا ِئلِينَ وَفِ ي
ال�سبِيلِ و َّ
َاب وَال َّن ِب ِيّينَ َو�آَتَى ا ْلمَالَ عَ لَى حُ ِّب ِه ذَوِي ا ْل ُق ْربَى وَا ْل َيتَامَ ى وَا ْلمَ�سَ اكِ ينَ وَابْنَ َّ
وَا ْل ِكت ِ
َال�ض َرّا ِء وَحِ ينَ
َال�صا ِبرِينَ فِ ي ا ْل َب�أْ�سَ ا ِء و َّ
ال�صلاَ َة َو َ�آتَى ال َزّكَ ا َة وَا ْلمُوفُونَ ِب َع ْهدِهِ ْم ِ�إذَا عَ اهَ دُوا و َّ
َاب َو�أَقَامَ َّ
ال ِّرق ِ
ا ْل َب�أ ِْ�سُ �أو َلئِكَ ا َّلذِينَ َ�ص َدقُوا َو�أُو َلئِكَ هُ ُم ا ْل ُم َّتقُونَ .
ال�صدقة :تبرع طوعي
الخير� :إح�سان �أو خير – كن�شاط و�إنجاز معنوي.
وخير تعبير عن التعقيد الالهوتي والقانوني للت�ص ُدّق (ال�صدقة) الإ�سالمي يتمثل في النقا�شات العديدة بين
علماء الم�سلمين عبر القرون 54.بعيداً عن الفروق والخ�صو�صيات ال�سامية ،يمكن الإ�شارة �إلى ما يلي:
�إن منظور القر�آن الكريم قدر تعلق الأمر بتقا�سم الثروة والموارد الفردية من خالل �أعمال الت�صدق هو
�أمر متر�سخ في مُ ُثّل ال غنى عنها �أال وهي .1 :غياب الف�صل بين الم�ساعي الروحية والمادية في حياة
الإن�سان ،بمعنى �أن الأفعال المجازة كجزء من الإيمان ترتبط �أي�ضا بظروف الحياة اليومية في هذا
ّا�س َت�أْمُ رُونَ
العالم؛  .2طبيعة وغر�ض ووظيفة المجتمع الأ�سالمي بو�صفه "خَ ْي َر �أ َُّمةٍ �أُخْ رِجَ تْ لِل َن ِ
ُوف َو َت ْن َهوْنَ عَ نِ ا ْل ُم ْن َكرِ" (القر�آن الكريم �سورة �آل عمران �آية  )110و .3الو�صاية على الثروة
بِا ْل َم ْعر ِ
55
والملكية ،وبالتالي الم�ساءلة عن الطريقة التي يتم الت�صرف بهما.
�إن ال�شكل الم�ؤ�س�سي للزكاة ،على النحو الذي يراه م�ؤيدو �إقامة دولة ت�ستند �إلى ال�شريعة الإ�سالمية ،مطروح
للمناق�شة في الف�صل الخا�ص بلجان الزكاة والدولة.

�أهـداف لجـان الزكـاة
وفقا لمو�سوعة فل�سطينية (ا�شتية  ،)2008ف�إن لجان الزكاة هي م�ؤ�س�سات تقليدية� ،سُ جلت منذ ال�سبعينيات،
وت�سعى �إلى تحقيق الأهداف التالية:
 .aالعمل على توفير التكافل االجتماعي في المجتمع الفل�سطيني.
�	.bإيجاد مراكز معتمدة لم�ساعدة المحتاجين والفقراء وذوي الق�ضايا االجتماعية والحاالت الطارئة
وحفظ كرامتهم.
 .cتوفير �أ�سباب النفع العام والبر الدائم في المجتمع بمنع الت�سول و�إحداث التوازن االجتماعي في
المجتمع الفل�سطيني.
�	.dإيجاد م�ؤ�س�سات موثوقة يتجه �إليها المح�سنون لأداء فري�ضة الزكاة وال�صدقات والهبات ،ما يوفر
عليهم عناء البحث عن الأ�سر المتعففة والمحتاجة ،وي�سهل عليهم دفع الزكاة.
56
�	.eإحياء �سنّة ال�صدقة الجارية ب�إقامة م�شاريع وفقية خيرية ا�ستثمارية ينفق �إيرادها على الفقراء وم�شاريع الخير.
54

55
56

لإلقاء نظرة عامة على المناق�شات الالهوتية والقانونية� ،]Zysow، 2005[ :ص  ،441لإلقاء نظرة عامة على التف�سير
الحالي وممار�سة الزكاة في الإ�سالم :بينتول وبيليون – جوردان[ ،Benthall and Bellion-Jourdan 2003وال �سيما
الف�صل الأول]� ،'Financial Worship' :ص .28-7
نانجي[� ،]Nanji، 2001ص .64
ا�شتية� ،2008 ،ص .472
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ت�أ�س�ست لجنة زكاة جنين في عام  ،1984لتحقيق الأهداف التالية:
	.a
	.b
	.c
	.d

االعتناء بالفقراء والأيتام وتقديم الم�ساعدات االجتماعية والثقافية والطبية واالقت�صادية الالزمة.
توفير فر�ص عمل جديدة من خالل �إن�شاء م�شاريع جديدة لت�شجيع المواطنين على التم�سك ب�أر�ضهم.
�إقامة الم�شاريع الخيرية الالزمة من قبل المجتمع المحلي ،وال �سيما الم�شاريع االجتماعية
واالقت�صادية التي ت�شكل البنية التحتية للتنمية.
57
ت�شجيع الدرا�سات التربوية والأكاديمية من خالل منح جوائز للدرا�سة في الخارج.

�إلى جانب العن�صر االجتماعي والديني القوي ف�إن لجان الزكاة لديها �أي�ضا نية لتقوية العمود الفقري لمجتمعها من �أجل
مقاومة ال�ضم الم�ستمر لل�ضفة الغربية عن طريق التو�سع اال�ستيطاني الإ�سرائيلي وثنيهم عن الهجرة �إلى الخارج.

الم�شروعات التي تديرها لجـان الزكـاة
رعايـة الأيتــام
تُدير لجان الزكاة ال�ستة التي كانت مو�ضع درا�سة في هذا البحث برامج لرعاية الأيتام .باللغة العربية� ،أي
�شخ�ص يتوفى والده فهو يتيم .ومع ذلك ،هناك اختالفات طفيفة بين لجان الزكاة في كيفية �إدارة برامج رعاية
الأيتام .ب�صفة عامة ،يتم ت�سجيل الأيتام �إما با�ستخدام ا�ستمارة لجان الزكاة الخا�صة بها – في الغالب في
حالة الجهات المانحة المحلية – �أو با�ستخدام نموذج ا�ستمارة المنظمات المانحة في الخارج على يد لجنة
الزكاة التي تن�سق عملية الرعاية نيابة عن المنظمة المانحة الخارجية .ويتم ت�سجيل المعلومات ذات ال�صلة
بالو�ضع الخا�ص لليتيم با�ستخدام هذه اال�ستمارات .وحفاظ ًا على م�صلحة اليتيم ،وبغية تفادي الت�سيي�س ،ال
تميز لجنة الزكاة بين اليتامى على �أ�سا�س �سبب وفاة الأب �أو انتماءاته ال�سيا�سية ال�سابقة .ف�سواء توفي والد
اليتيم من جراء المر�ض� ،أو ًقتِل في معارك مع القوات الإ�سرائيلية �أو في هجوم �إرهابي �ضد المدنيين �أو الجنود
الإ�سرائيليين� ،أو �أُعدم على يد القوات الفل�سطينية لتعاونه مع جي�ش الدفاع الإ�سرائيلي ،ف�إن ذلك ال ي�ؤثر على
�أهلية الطفل للرعاية" .فالطفل اليتيم لي�س م�س�ؤوال عن هذه الحرب وال عن �أعمال والده" .58وي�ؤيد جميع
الأع�ضاء والعاملين في لجان الزكاة الذين �أجريت معهم مقابالت في �سياق بعثة تق�صي الحقائق هذا الر�أي
فالقر�آن الكريم ي�ؤكد المبد�أ القائل ب�أنه ال ينبغي ل�شخ�ص ما �أن يتحمل عبء ووزر �شخ�ص �آخر (على �سبيل
المثال :القر�آن الكريم �سورة الأنعام �آية � ،164سورة الإ�سراء �آية � ،15سورة فاطر �آية .)7
وهناك باحثون اجتماعيون مكلفون ر�سميا بزيارة �أ�سرة اليتيم و�س�ؤال الجيران للتحقق من حاجة هذا اليتيم
للرعاية .وفي بع�ض الحاالت ،تجتمع لجنة الزكاة بعائلة اليتيم وذوي قرباه من �أجل العثور على �شخ�ص
ي�ستطيع تحمل م�س�ؤولية الطفل .في الغالب يتعين على الأيتام كتابة تقارير منتظمة عن مدى تقدمهم في
المدر�سة وفي الحياة ب�صفة عامة .ثم يتم �إر�سال هذه التقارير �إلى الجهة التي تتحمل نفقات رعايتهم.
يتم �سداد المدفوعات �إما �شهريا �أو كل ثالثة �أ�شهر �أو كل ن�صف �سنة تبعا للجنة والمنظمة المانحة في الخارج.
ويتعين على ال�شخ�ص الم�س�ؤول عن اليتيم ،وعادة ما تكون الأم ،فتح ح�ساب م�صرفي .وبعد تلقي كل دفعة ،يجب �أن
يح�ضر اليتيم �إلى لجنة الزكاة ويوقع على اال�ستالم �أو يترك ب�صمته لت�أكيد اال�ستالم .وتبقى بع�ض الجهات المانحة
على ات�صال مع الأيتام الذين يرعونهم ب�شكل مبا�شر عن طريق الهاتف المحمول ولو �أن معظم لجان الزكاة ال تميل
�إلى تحمل تكاليف �إ�ضافية لرعاية الأيتام� .أما �إذا فعلوا ذلك فيكون المبلغ �صغيراً جدا ويُحدد بدقة وينبغي �أن توافق
عليه الجهات المانحة .ويحتاج كل تحويل م�صرفي �إلى توقيع عدد من �أع�ضاء لجان الزكاة ،ومنذ عام � ،2007أُ�ضيف
�أي�ضا ختم المراقب المالي المعين للجنة الزكاة من قبل وزارة المالية في ال�سلطة الفل�سطينية.
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الم�ساعدات المالية المنتظمـة للأ�سـر الفقيـرة
تبدي معظم الجهات المانحة رغبتها في رعاية طفل يتيم ب�سبب الأهمية المعينة التي يوليها القر�آن الكريم
لرعاية الأيتام ،بيد �أن العديد من الأطفال الفقراء في الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة لي�سوا �أيتاما .لذا تعمل
لجان الزكاة على ت�شغيل برامج رعاية منتظمة تنتهج نموذج ا�ستمارة كفالة الأيتام للأ�سر الفقيرة عموما
وتولي اهتمام ًا خا�ص�أً للأ�سر التي فقدت عائلها ب�سبب حادث �أو مر�ض .غير �أن �أُ�سّ ر المعتقلين ال�سيا�سيين
لي�ست م�ؤهلة لتلقي الم�ساعدة من لجنة الزكاة لأن وزارة �ش�ؤون الأ�سرى في الحكومة الفل�سطينية م�س�ؤولة
تحديدا عن رعاية الأ�سرى.
غالبا ما يتم دعم الأ�سر الفقيرة بمجرد �أن يحدد الباحثون االجتماعيون التابعون للجنة الزكاة �أهلية الأ�سرة
للح�صول على الرعاية في نف�س الوقت الذي يتم فيه ح�ساب القدرات المالية للجنة الزكاة المعنية .لذا قد تكون
المدفوعات غير منتظمة ،و�أحيانا يكون الدعم في �شكل تبرعات عينية .لذا اعتمد مدير لجنة زكاة طوبا�س ،على
�سبيل المثال ،نظاما مُ حكما لتحديد �أهلية الأ�سرة لتلقي الم�ساعدات .فالمعلومات التف�صيلية عن و�ضع �أ�سرةٍ ما
ي�سمح للجنة زكاة طوبا�س بتقدير درجة االحتياج.

الم�ساعدات المبا�شرة للأفـراد في حالة الحاجة الما�سـة
في حاالت الحاجة المُلحة مثل العمليات الطبية والنظارات وما �شابه ذلك ،تقوم لجنة الزكاة باالت�صال
بالم�ست�شفى �أو الطبيب وتدفع مبا�شرة للخدمة المقدمة ويتم هذا الدفع بوا�سطة �شيك مو َقّع من قبل عدد من
�أع�ضاء لجان الزكاة .منذ عام � ،2008أ�صبح من المطلوب تذييل هذه ال�شيكات بختم المراقب من وزارة المالية
في ال�سلطة الفل�سطينية.

الم�ساعدات العينيـة
تمتلك بع�ض اللجان ت�سهيالت كبيرة جدا تقوم فيها بتخزين تبرعات عينية ،مثل الحقائب المدر�سية والأقالم
والمالب�س واللوازم الغذائية الأ�سا�سية ولعب الأطفال والمواد الالزمة لترميم المنازل ،وما �إلى ذلك .عادة ما
ت�صل خالل �شهر رم�ضان المبارك التبرعات العينية �إلى ذروتها ،ويتم توزيعها على الأ�سر الفقيرة الذين �سبق
لهم الت�سجيل لتلقي م�ساعدات عينية .ووفقا لأع�ضاء في لجنة الزكاة ،ف�إن حوالي  80في المائة من التبرعات
العينية ت�أتي من ال�سكان المحليين .وتقوم بع�ض اللجان بت�شغيل مطاعم تقدم الوجبات المجانية للفقراء –
عادة ما تكون ملحقة بالم�ساجد – وتقدم وجبات الطعام لمئات الأ�سـر .ويزداد ن�شاط هذه المطاعم خالل �شهر
رم�ضان ،حيث يتم توزيع �أطعمة خا�صة للمزيد من الأ�سر .وفي الخليل ،هناك مطعم للفقراء بجوار حرم �إبراهيم
(الحرم الإبراهيمي) تعود جذوره �إلى القرن الثالث ع�شر.

تقديم الأ�ضاحي وتوزيع لحومها وغيرها من المـواد الغذائية
بمنا�سبة االحتفاالت الدينية ،مثل عيد الأ�ضحى المبارك وعيد الفطر ،ت�صل التبرعات المحلية والدولية �إلى
ذروتها .وتن�سق لجان الزكاة ذبح الأ�ضاحي مع الأئمة والجزارين المحليين ليتم توزيع لحومها على الفقراء
جنبا �إلى جنب مع غيرها من المواد الغذائية مثل الأرز والطماطم المعلبة .ويراقب الجمهور عن كثب عمليات
التوزيع خالل �شهر رم�ضان المبارك (وغيرها من المنا�سبات الدينية) ،وهو ما يُملي على �أية لجنة زكاة �أن
تتوخى النزاهة وال�شفافية.
وت�ضطلع معظم لجان الزكاة بالأن�شطة المذكورة �أعاله في حين ت�ضطلع اللجان الأكبر ب�أن�شطة �إ�ضافية.
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الخدمـات الطبيـة
تدير لجان الزكاة العديد من العيادات ال�صغيرة التي تقدم �أدوية وخدمات طبية مجانا �أو ب�أ�سعار زهيدة
للفقراء .وتدير بع�ض اللجان العاملة في المناطق النائية الم�ست�شفيات .فعلى �سبيل المثال� ،أن�ش�أت لجنة جنين
م�ست�شفى الرازي في عام  1991الذي يوفر جمل ًة من الخدمات الطبية المتخ�ص�صة والتي تخفف على المر�ضى
عناء ال�سفر �إلى نابل�س �أو رام اهلل من �أجل الح�صول على العالج .وقد قامت جهات مانحة مختلفة – مثل
حكومتي ايطاليا وكندا� ،أو الم�ؤ�س�سات في الكويت ودول الخليج الأخرى – بتمويل مختلف �أق�سام الم�ست�شفى.
في مدن مثل رام اهلل والخليل ،حيث توجد حاليا العديد من الم�ست�شفيات ،تكون المراكز الطبية �صغيرة جدا في
الحجم وتوفر �أ�سا�سا العالج الطبي المجاني �أو الزهيد للفقراء ومعظم الخدمات التي يقدمها هي خدمات ب�سيطة
مثل خدمات طب الأ�سنان .كما يقدم المركز الطبي للجنة نابل�س بع�ض الخدمات الب�سيطة مقترنا بعيادة للعيون
والتي تكمل الخدمات الطبية الحكومية القائمة في مدينة نابل�س .وتعمل بع�ض المراكز الطبية بنوبات ليلية في
عيادات مخيمات الالجئين والقرى ال�صغيرة لتكمَل الخدمات الطبية التابعة للأونروا ،والتي ال توفر خدمات
في الليل .فعلى �سبيل المثال ،يعمل الأطباء من المركز الطبي للجنة زكاة رام اهلل في نوبات ليلية في المركز
الطبي للأونروا في مخيم الجلزون بالقرب من رام اهلل.

التعليــم
جرت العادة �أن تعمل بع�ض اللجان علي ت�شغيل مدار�س ومراكز �إ�سالمية لتحفيظ القر�آن الكريم� ،إال �أنه منذ عام
 ،2007ال يبدو �أن �أ ًيّا من مراكز التحفيظ تلقت تمويال من لجان الزكاة .وبتاريخ  21مايو�/آيار  ،2008تلقت لجنة
الزكاة المركزية في طوبا�س ر�سالة عامة ب�شـ�أن المدار�س والمراكز الإ�سالمية من وزير الأوقاف على غرار
ر�سالة مماثلة وُجهت �إلى لجان الزكاة المركزية الأخرى في ال�ضفة الغربية .وي�شير م�ضمون الر�سالة الموجهة
�إلى لجنة الزكاة المركزية في طوبا�س ب�أن الم�شاريع التي تهدف �إلى تحفيظ القر�آن الكريم �أ�صبحت خارج
نطاق ن�شاط لجان الزكاة .وعالوة على ذلك تق�ضي بما يلي:
[…] مراكز تحفيظ القر�آن الكريم للذكور تتبع مديرية الأوقاف [طوبا�س] ،في حين �أن مراكز تحفيظ
القر�آن الكريم للإناث تتبع الإدارة العامة للعمل الن�سوي وب�إمكان المعلمين تقديم طلباتهم من �أجل
59
الح�صول على مخ�ص�صات معلمين �شهرية.
وال يعرف الكاتب ما �إذا كانت هذه المراكز ال تزال تدير �أن�شطتها �أم �أنها �أغلقت �أبوابها.
تتولى بع�ض اللجان �إدارة مدار�س خا�صة مُ لحق بها مراكز رعاية نهارية للأيتام ،وت�ضطر الأ�سر لدفع الأموال
لإر�سال �أبنائهم �إلى هذه المدار�س� ،إال �إذا كانت الأ�سرة فقيرة جدا �أو �أن الطفل يتيم .ويبدو �أن بع�ض اللجان
كانت قد قدمت منحا درا�سية لدعم الطلبة المتفوقين للدرا�سة في الخارج .ولبع�ض الأ�سر التي لديها �أبناء
وبنات في الجامعة الأهلية لتلقي م�ساعدات في حاالت معينة .وفي بع�ض الحاالت الأخرى تتكفل لجان الزكاة
�أي�ضا بتغطية الر�سوم الجامعية للطالب غير القادرين على تحمل هذه الر�سوم ب�أنف�سهم.

م�شاريع خلق فر�ص العمل
قامت لجنة زكاة نابل�س ،والتي يعتبرها الكثير �أول و�أف�ضل لجان الزكاة في ال�ضفة الغربية ،بت�شغيل م�شروع
لخلق فر�ص عمل منذ عام  1990وقد �أدى هذا الم�شروع �إلى �إن�شاء م�صنع "ال�صفا" للألبان في نابل�س� .أُن�شئ

59

وزارة الوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية ،ر�سالة �إلى لجنة الزكاة المركزية في طوبا�س 21 ،مايو�/آيار .2008
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م�صنع منتجات الألبان في عام  98-1999ليبد�أ الإنتاج في عام  .2001وقد �شغل ال�شيخ الحنبلي ،وهو طبيب
بيطري وع�ضو �سابق في لجنة زكاة نابل�س من�صب المدير العام للم�صنع عند ت�أ�سي�سه.
لقد كان انطباعنا �أن هذا الم�صنع هو م�شروع نموذجي للتنمية حيث �أنه:
W

W
W
W
W

W

يوفر �سوقا للمزارعين من مُ ربي الما�شية – �أحد المزارعين كانت لديه ع�شر �أبقار ،ولديه الآن  300منها
(بد�أ الم�شروع من خالل �شراء �أبقار للمزارعين)
يوفر العمالة المحلية
يقلل من خطر داء البرو�سيالت (الحمى المالطية) الذي م�صدره الحليب غير المعقم
يوفر كمية من الحليب ومنتجات الألبان المجانية
يتلقى عقود مدفوعة القيمة مع العديد من وكاالت توزيع الحليب ومنتجاته في الأرا�ضي الفل�سطينية
المحتلة بالمجان
يُ�سوق بع�ض منتجات الحليب �إلى قطاع التجزئة للم�ستهلكين لي�شكل م�صدر دخلٍ �إ�ضافي لقطاع منتجات
الألبان.

ومنذ عام  ،2007تولَى مدير عام جديد �سبق له العمل في م�صنع الألبان �إدارة الم�صنع .ووفقا للرئي�س الجديد
للجنة المركزية للزكاة ،تمت ترقية هذا ال�شخ�ص لإدارة م�صنع الألبان لدرايته بعملية الت�شغيل والإدارة ول�سجله
"النظيف" �سيا�سي ًا والبعيد عن �أية �صلة بالمعار�ضة الإ�سالمية (انظر الف�صل الخا�ص بم�سيرة �إعادة تنظيم
لجان الزكاة عام  2007ونتائجها) .يُعتبر م�صنع "ال�صفا" للألبان مثاال على النجاح الذي يمكن �أن ي�ستمر
طوال الفترة االنتقالية لتغيير اللجان .فالم�صنع مجهز ب�آالت حديثة ا ْق ُت ِنيَتْ بم�ساعدة من البنك الإ�سالمي
للتنمية .وهناك وثائق تظهر تعاون م�صنع "ال�صفا" مع برنامج الغذاء العالمي وبرنامج الأمم المتحدة
الإنمائي ومنظمة الإعانة الأمريكية لالجئين بال�شرق الأدني والوكالة الأمريكية للتنمية وم�ؤ�س�سة ال�شرق
الأدنى والمنظمات الم�سيحية المحلية ،كما �أن هناك عدداً من الوثائق الحديثة التي تبين �أن هذه العالقات ما
تزال م�ستمرة في عام .2009

الوقف 60واال�ستثمارات العقارية
الأر�ض والمباني المملوكة للجان الزكاة هي "وقف"� .أي �أنها م�ؤ�س�سات مُ �ستخدمة �إما لأغرا�ض خيرية �أو
مُ �ؤجرة لم�ؤ�س�سات تعليمية ب�شروط تف�ضيلية �أو متوفرة لم�ست�أجرين تجاريين عاديين ويُ�ستخدم ريع هذه
الممتلكات لتمويل م�شاريع خيرية.
في الغالب يتبرع �أثرياء م�سنون بالأرا�ضي والمباني �إلى �إحدى لجان الزكاة �أو �أحد الم�ساجد المحلية
كممتلكات وقفية .وقد ح�ضر الكاتب مثل هذا التبرع في طوبا�س عندما تبرع رجل ثري بقطعتي �أر�ض ومنزل
للجنة الزكاة المركزية كوقف زكاة ،وقد نُق�شت على جدار المنزل الكلمات التالية :المُلك هلل تعالى ،هذا البنيان
وقف لوجه اهلل تعالى .ويتكون البناء من طابقين ويمكن للأ�سا�س �أن يتحمل �سبعة طوابق .وقال الرجل الثري
للجنة الزكاة في طوبا�س" :اذا كنتم �ستفعلون �شيئا جيدا بهذا المبنى وتكونون على قدر الم�س�ؤولية ف�س�أعطيكم
61
المزيد من الممتلكات".
في ربيع عام � ،2009أ�صبحت جميع الممتلكات الوقفية للجان الزكاة والم�ساجد المحلية ممتلكات ر�سمية
لوزارة الأوقاف التابعة لل�سلطة الفل�سطينية (انظر الف�صل الخا�ص بم�سيرة �إعادة تنظيم لجان الزكاة عام 2007
ونتائجها).
60

61

للمحة عامة عن الوقف كم�صدر للأعمال الخيرية ،انظر بيتول وبيليون – جوردان [،]Benthall and Bellion-Jourdan, 2003
�ص .44-29
مقابلة مع رجل ثري ،طوبا�س ،ال�ضفة الغربية 25 ،يونيو/حزيران .2009
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الثقـة ال�شعبيــة
على حد ر�أي بينتول في مقاله �آنفاً:
ثمة ا�ستطالع ر�أي عام �أُجري في منا�سبتين في ال�سَ نَوات الأخيرة في جامعة بير زيتِ في رام اهلل،
ؤ�س�سات المدني ِة المُخْ َتلِفةِ .هذه الجامع ِة لَها �إحدى �أف�ضل
ِ
للتحقّق من درج ِة الثق ِة ال�شعبي ِة في الم�
ال�سمعات الأكاديمية في الأرا�ضي الفل�سطين ّيةِ� .إن النَتائِج ،بالرغم من �أنها خام بع�ض ال�شيء كبيانات
62
اجتماعية ،فهي موحية جدا:
الجامعات
لجان الزكاة
المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية
ال�صحف المحلية
النظام الق�ضائي الر�سمي
النقابات المهنية
المعار�ضة لفل�سطينية
الحركات /الأحـزاب ال�سيا�سية

70.9%
62.5%
50.0%
46.0%
43.5%
37.5%
34.2%
63
27.8%

وقد خرج بينتول في تعليقه على الفارق بين درجة الثقة بلجان الزكاة ،وهي مرتفعة للغاية ،على عك�س الثقة
في الحركات ال�سيا�سية ،وهي منخف�ضة نوعا ما ،بنتيجة مفادُها �أن الجمهور ال يرى �أن لجان الزكاة تابعة
لحزب �أو حركة ما.
�أجرى برنامج درا�سات التنمية في جامعة بيرزيت درا�سة مماثلة في  9-2008لكن فئة لجان الزكاة للأ�سف لم
تُدرج في هذه الدرا�سة الجديدة .ويُ�شير الباحثون الذين �أعدوا الدرا�سة �أن �سبب �إغفال لجان الزكاة هو �أنهم
اعتبروها في حالة مد وجزر 64.مع ذلك ،ووفقا لعدد من المحاورين ،ف�إن م�ستوى الثقة ال�شعبية بلجان الزكاة
�شهد تراجع ًا منذ بدء م�سيرة �إعادة تنظيمها عام  ( 2007انظر الف�صل الخا�ص بم�سيرة �إعادة تنظيم لجان الزكاة
عام  2007ونتائجها).
في �أبريل/ني�سان  ،2000ن�شر برنامج التنمية الب�شرية وجامعة بيرزيت ،في رام اهلل (ال�ضفة الغربية) تقريرا
بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التخطيط الفل�سطينية ،ق�سم التعاون الدولي لإدارة التنمية
الب�شرية وبناء الم�ؤ�س�سات .ت�ضمن هذا التقرير نتائج ا�ستطالع للر�أي العام �أُجري في (99-1998في كل من
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة) درجة الثقة التي تحظى بها مختلف �أنواع الم�ؤ�س�سات داخل الأرا�ضي الفل�سطينية.
وفي حين �أن الجامعات الفل�سطينية �سجلت �أعلى ن�سبة من درجات الثقة ( 67في المائة)� ،سجلت لجان الزكاة
ن�سبة  57في المائة – �أعلى بكثير من ن�سبة  34في المائة بالن�سبة للنقابات المهنية ون�سبة  24في المائة
للمعار�ضـة ال�سيا�سية 65.وتعود هذه الدرجة العالية من الثقة ال�شعبية في لجان الزكاة في مرحلة ما قبل عام
 62جامعة بيرزيت ،برنامج درا�سات التنمية 2000 .و  .2004ا�ستطالعات الر�أي :الثقة في الم�ؤ�س�سات الفل�سطينية.
 .www.birzeit.edu/cdsنق ًال عن [� ،]Benthall, 2008aص  ،17-16الذي وحد البيانات وخرج بمتو�سط الن�سبة المئوية
لنتائج ا�ستطالعين للر�أي ،رقم �( 1أغ�سط�س �إلى �سبتمبر  )2000ورقم ( 17يونيو �" :)2004أخذنا في االعتبار الأخطاء
المطبعية الوا�ضحة في الجداول التي تم ن�شرها .الثقة في لجان الزكاة كانت على ما يبدو �أكبر في قطاع غزة منها في
ال�ضفة الغربية ولكن الفرق لي�س كبيرا بما يكفي للت�أثير على النظام .يمكن الإطالع على تحليل للبيانات الأولية في
نف�س الموقع الإلكتروني [انظر �أدناه] تحت عنوان "ا�ستطالعات الر�أي العام .وهي ت�ستند �إلى عينة بحجم  1256في عام
 1197 ،2000في عام  ،2004و  70عينة من المواقع في عام  ،2000و 75عينة في عام  .2004وقد �شارك  85باحثا في
ا�ستطالع عام  .2004هام�ش الخط�أ المقترح هو ".%3 -/+
 63بينتول [� ،]Benthall, 2008aص .17-16
 64مقابلة مع باحث في برنامج درا�سات التنمية بجامعة بيرزيت ،رام اهلل ،ال�ضفة الغربية ،يونيو/حزيران 2009
 65مركز درا�سات التنمية في جامعة بيرزيت .1990 ،تقرير التنمية الب�شرية في فل�سطين.99-1998 ،
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� 2007إلى العديد من الأ�سباب المختلفة .وتوفر الحقائق التالية بع�ضا من التو�ضيح.
كانت لجان الزكاة تُدار من قبل رجال �أعمال محليين و�أ�صحاب م�شاريع وممثلين عن عائالت معروفة ورجال
ذوي م�ستويات تعليم عالية (�سواء كانوا من ال�شباب �أو الأ�ساتذة المتقاعدين) ،وجميعهم عمل على �أ�سا�س
طوعي في مرحلةٍ كان فيها ندرة في عدد ال�شهادات الجامعية في ال�شريعة اال�سالمية .وبوجه عام ،كان ه�ؤالء
الأع�ضاء يتمتعون ب�سمعة طيبة كال�صدق والورع وااللتزام في خدمة المجتمع ويعملون بدون �أي اعتبار للحدود
الدينية وال�سيا�سية والع�شائرية .ونق ًال عن جميع لجان الزكاة الجديدة والقديمة التي �أُجريت مقابالت معها
كان من بين الم�ستفيدين مجاميع من الم�سيحيين ،الأمر الذي �أك�سب اللجان م�ستوىً من االحترام يتجاوز
الحدود الدينية.
لعب تمثيل العائالت والأحياء دورا هاما في تاريخ لجان الزكاة .وي�شير ع�ضو لجنة الزكاة المركزية في الخليل
ب�أن العديد من عائالت الخليل تُبدي اهتمام ًا ب�أن تكون ممثلة في اللجنة لأن الع�ضوية في لجنة الزكاة يُعتبر
مركزاً اجتماعي ًا هاماً:
قبل عام  ،2007كانت هناك �سبعة �أُ�سّ ر هامة ممثلة� .أما الآن ،وفيما عدا ا�ستثناءات قليلة ،هناك عائالت
مختلفة في اللجنة المركزية للزكاة .و�أنا �أول فرد من عائلتي ين�ضم �إلى لجنة الزكاة .ما يجب معرفته
هنا �أنه لي�س فقط تمثيل العائلة هو الذي يلعب دورا هاما ،بل الأحياء كذلك ،حيث �أنه في بع�ض الأحياء
المختلفة تُ�شكل العائالت تحالفات .بالن�سبة لي �شخ�صيا ف�إن ع�ضوية اللجنة �أمر مفيد �إذ يجعلني
66
معروف ًا في المدينة.
يحظر قانون الزكاة الأردني على الأقارب (حتى الدرجة الرابعة) من �أن يكونوا ممثلين في نف�س لجنة الزكاة.
قبل عام  ،2007كان الأع�ضاء ي�ستمرون في ع�ضوية لجان الزكاة في كثير من الأحيان لعدة عقود وبعد وفاتهم
جرت العادة �أن يحل �أحد الأبناء محل م�ؤ�س�سي لجان الزكاة .هذا الترتيب على ما يبدو كان بمثابة ال�ضمانة
ال�ستقرار وا�ستمرارية الم�شاريع التي تقوم بها لجان الزكاة.
67

حتى عام  ،2007كانت لجان الزكاة في نظر الكثير هي مجرد م�ؤ�س�سات ت�ستجيب لأم�س احتياجات النا�س.
وبالمقارنة مع المنظمات غير الحكومية العلمانية ،ف�إنها �أقل �إذعانا لجدول �أعمال خارجي تخ�ضع له المعونات
(راجع الجزء الخا�ص بلجان الزكاة والمعونات الخارجية �أدناه) .فلجان الزكاة لي�ست �أع�ضاء في �شبكة المنظمات
غير الحكومية الفل�سطينية والتي غالبا ما كانت في �أعين مجموعة وا�سعة من المحاورين فا�سدة.
للجان الزكاة دور هام في التعامل مع الفئات الطبقية االجتماعية والتركيز على كرامة الم�ستفيدين .ووفقا
لمدير �إحدى لجان الزكاة الذي يتمتع بما يزيد عن ع�شرين عاما من الخبرة في هذا المجال ،هناك �صلة هامة
بين الفقر والرجولة وال�شرف في المجتمع المحلي:
هناك العديد من الرجال الذين ال ي�ستطيعون ك�سب ما يكفي من المال لإعالة �أ�سرهم� .إنهـا م�شكلة عامة
في مجتمعات ال�شرق الأو�سط في هذه الأيـام .وكثير من الرجال ال يعرفون ما يجب القيام به في مثل
هذه الحالة ،حيث ال يمكنهم �سوى البقاء في المنزل والبكاء يغمرهم �شعور بالخزي والعار .يُمكن للجان
الزكاة �أن ت�ساعدهم لتجاوز هذه المحنة وتح�سين و�ضعهم بطريقة تراعي م�شاعرهم واحترامهم لذاتهم،
ويلعب الدين دورا هاما في فر�ض االحترام المت�ساوي تجاه النا�س من مختلف الطبقات االجتماعية� .إذا
كنا ال نهتم برعاية الفقراء ،من الممكن �أن يتمرد �أطفالهم �ضد المجتمع ،وهو ما يتعين تجنبه .ثم �أخيرا
ف�إن الكرم هو جزء �أ�سا�سي من الكينونة (الجود من الوجود) .يُمكن للأ�سر الفقيرة �أن تتلقي دفعات
�صغيرة من المال على �أ�سا�س غير منتظم – مُ حولة �إلى ح�ساباتهم الم�صرفية ،فلو كان �أحد الأباء الفقراء

66
67

مقابلة مع ع�ضو باللجنة المركزية للزكاة في الخليل ،ال�ضفة الغربية 13 ،يونيو/حزيران .2009
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يتلقى فقط �أربعين دوالرا �أمريكي ًا �إ�ضافية مرة كل �شهرين فذلك �سيمكنه من �شراء بع�ض الألعاب
68
لأطفاله �أو �إح�ضار بع�ض الطعام الجيد للمنزل.
غير �أن بع�ض ًا من المحاورين يرون �أن لجان الزكاة قبل عام  2007كانت تُدار بطريقة بالية مع انعدام الم�ساءلة
وفي المناطق النائية حتى �أن البع�ض يرى �أنها لم تتمكن في الغالب من البقاء خارج م�صالح الع�شيرة والأُ�سّ ر.
وعلى حد ر�أي وزارة الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية تختلف لجان الزكاة في الفترة ما قبل عام  2007قدر
تعلق الأمر بدرجة الم�ساءلة وال�شفافية التي تميز عملها 69.فالفل�سطينيون ذوو العقلية المنفتحة اجتماعي ًا ال
يعرفون في الغالب الكثيرعن لجان الزكاة وينظرون �إليها في بع�ض الأحيان بعين الريبة .فالبع�ض منهم يُ�شّ به
لجان الزكاة بالحركة الإ�سالمية التي يعتبرونها خطرا على الحريات المدنية والقيم االجتماعية التقدمية وهي
حالة قلما لها مثيل في كثير من مجتمعات ال�شرق الأو�سط 70.وكان يُعرف عن بع�ض لجان الزكاة في الفترة ما
قبل عام � 2007أنها تُدار من قبل �أفراد ينتمون �إلى حركة حما�س .وحتى لو لم يكُن هذا واقع الحال ،فانها
كلجان تنتهج العمل ال�سيا�سي المبا�شر غالبا ما واجهت عدم ثقة من المعار�ضين لحركة حما�س .وهناك عدد
�أقل من اللجان التي كان من المعروف عنها �أنها تُدار من قبل حركة فتح.
ووفقا لناثان براون " ،كانت لجان الزكاة في الفترة ما قبل عام  2007تتمتع بقدر كبير من ال�شرعية .وحتى
71
العلمانيين الي�ساريين �أُعجبوا ب�أ�صالتها وقدرتها على العمل دون االعتماد على التمويل الغربي ".
من ثم ف�إننا نقترح �إعادة النظر في العبارة التالية التي ذكرها مالكا (�" :)2007إنها القدرة على تمكين
الفل�سطينيين� ،إما من خالل تمجيد العمليات الع�سكرية� ،أو توفير الخدمات االجتماعية الفعالة ،التي تعطي
بع�ض ًا من �أن�صار حما�س وَهم ال�سيطرة على مقدّراتهم" 72.فعلى النقي�ض من العواقب الوخيمة لال�ستراتيجيات
الع�سكرية الأخيرة لحما�س (الدمار وا�سع النطاق في قطاع غزة الناجم عن حرب ال�شتاء عام ،)2008/2009
يُمكن النظر �إلى التمكين الذي قدمته لجان الزكاة – بغ�ض النظر عن درجة انتمائها لحركة حما�س – ب�صورةٍ
�أكثر �إيجابية من �أن يكون مجرد "وهم ال�سيطرة على مقدّراتهم" .ويرى الكثير من المحاورين �أن غياب الرقابة
الإدارية على �ش�ؤونهم الخا�صة هو واحد من �أهم �أ�سباب ال�شعور بالإحباط.
فالطابع الديني للجان الزكاة يجعل من ال�سهولة بمكان و�ضع العمل الخيري في ظل ظروف �سيا�سية قا�سية،
في �سياقٍ �إ�سالمي �أو�سع وهذا ما يدفع الكثير �إلى بذل الجهد ال�شاق وال�صادق .وللدافع الديني �أفق زمني �أ�شمل
73
يتفق الكثيرون على �أنه ال يمكن �إ�سكاته ،فالدين في هذا ال�سياق هو بال �شك م�صدر �أ�سا�سي ل�صفاء الذهن.

الكفـاءة في الأداء
يُعرف عن لجان الزكاة �أن تكاليفها العامة منخف�ضة جدا .فقبل عام  2007كانت لجان الزكاة االثنتان
وت�سعون على توا�صل ممتاز بالم�ستفيدين المحليين وعلى معرفة جيدة باالحتياجات المحلية .وكان علماء
اجتماع فل�سطينيين قد �أ�شاروا في عام � 1997إلى ما يلي:
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لقاء مع مدير لجنة الزكاة في ال�ضفة الغربية.2009 ،

 69مقابلة مع م�س�ؤول حكومي ،وزارة الأوقاف بال�سلطة الفل�سطينية ،العيزرية ،ال�ضفة الغربية ،مايو�/آيار .2009
70وفقا للمحادثات التي عقدت في مايو�/آيار يونيو/حزيران  .2009تحدث الباحثون �أي�ض ًا مع فل�سطينيين ليبراليين من
ذوي الأفكار المنفتحة اجتماعي ًا [ ]socially liberalولديهم وجهة نظر �إيجابية حول لجان الزكاة في الفترة ما قبل
عام ( 2007انظر الخاتمة).
 71براون [� ،]Brown, 2003ص .160
 72مالكا [� ،]Malka, 2007ص .110
 73مقابلة مع �شخ�صيات دينية و�أكاديميين م�سلمين و�أع�ضاء بلجان الزكاة في الفترة ما قبل  ،2007ال�ضفة الغربية،
مايو�/آيار ويونيو/حزيران .2009
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تجدر الإ�شارة �إلى �أن م�صادر تمويل لجان الزكاة (با�ستثناء لجان الزكاة التابعة لل�سلطة الفل�سطينية
في قطاع غزة) لي�ست خا�ضعة لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية �أو للجهات الأجنبية المانحة ،مما يعطيها
ا�ستقاللية �أكبر ويزيد من فر�صها في تحديد �أولياتها من حيث الفئات الم�ستهدفة وحجم الم�ساعدة
74
ووتيرتها ،قيا�سا بالم�ؤ�س�سات الأهلية الأخرى.
�أما الخدمات الطبية التي تقدمها تلك اللجان فقد جاءت لتكون مُ كّملة للخدمات التي تقدمها ال�سلطة
الفل�سطينية ووكاالت المعونة الأخرى (انظر �شرح الخدمات الطبية المقدمة �أعاله).
عندما يت�صل الأمر بتقديم م�ساعدات مالية للأ�سر الفقيرة ،يمكن القول ب�أن نف�س الم�ستفيدين من لجان الزكاة
في كثير من الأحيان يتلقون �أي�ضا م�ساعدات من م�صادر �أخرى ،مثل وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية .لقد �أولت
لجان الزكاة اهتمام ًا لتن�سيق هذه الم�ساعدات المالية مع الم�صادر الأخرى باعتبار �أن م�صدراً واحداً لن يكون
كافيا لتغطية تكاليف المعي�شة لأ�سرة فقيرة.

لجـان الزكـاة والإعـانات الخارجية
وفقا لتقديرات وزارة الأوقاف و�أع�ضاء لجان الزكاة ف�إن  20في المائة فقط من تمويل لجان الزكاة ي�أتي من
داخل الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة ومن بين هذه الـ  20في المائة 80 ،في المائة تقريبا يُقدم كتبرعات عينية.
ثمانون في المائة من �إجمالي التمويل ي�أتي من دولٍ �أجنبية.
في عام  ،1997الحظ علماء اجتماع فل�سطينيون �أن "لجان الزكاة تتمتع (�إذا ما ا�ستثنينا اللجان الم�شكلة من
قبل ال�سلطة) با�ستقاللية مالية تامة عن ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،وبا�ستقاللها عن تمويل الم�ؤ�س�سات
الحكومية وغير الحكومية الأوروبية والأمريكية" 75.وقد تفاوتت الن�سبة بين التمويل من داخل وخارج الأرا�ضي
الفل�سطينية المحتلة بين لجان الزكاة في الفترة ما قبل عام  .2007اذ في بع�ض الحاالت �شكلت التمويالت
المحلية ما بين � 20إلى  40في المائة من الميزانية �إال في حالة ا�ستثنائية (لجنة زكاة نابل�س) حيث بدا �أن 90
76
في المائة من التمويل من م�صادر محلية.

المنظمـات الإ�سالميـة
تُعد المنظمات والم�ؤ�س�سات الإ�سالمية في منطقة الخليج و�أوروبا والواليات المتحدة من �أهم م�صادر التمويل
للجان الزكاة ،حيث �أنها تقوم �أ�سا�س ًا بتمويل �صندوق كفالة الأيتام وغيره من برامج الرعاية المن�سقة من قبل
لجان الزكاة .وقد ذكّ ر �أع�ضاء في لجنة زكاة في الفترة ما قبل عام  2007في مقابالت �أجريت معهم � َّأن
المنظمات الدولية والإ�سالمية انخرطتْ �أحيان ًا �أكثر مما يجب في العملية ال�سيا�سية ،مما كان له نتائج �سلبية
محتملة على العمل المحلي للجان الزكاة.
لم تكن بع�ض المنظمات الإ�سالمية الدولية دائما على درجةٍ كافية من الإدراك ب�أنه نظرا للتوترات
ال�سيا�سية المحلية ف�إن من بين �أهم �أولويات لجان الزكاة �أن تظل محايدة �سيا�سيا .ف�أف�ضل العالقات
مع المنظمات الإ�سالمية هي تلك التي ت�ستند �إلى العالقات ال�شخ�صية التي تتوثق بمرور الزمن والقائمة
77
على الثقة.
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هالل والمالكي� ،1997 ،ص .62
هالل والمالكي� ،1997 ،ص .62
ا�ستبيانات معب�أة من قبل لجان الزكاة في ال�ضفة الغربية عام  ،2003مقدمة من قبل منظمة خيرية �إ�سالمية مقرها
في لندن كانت تعمل مع لجنة زكاة نابل�س.
مقابلة مع نائب رئي�س لجنة الزكاة في الفترة ما قبل  ،2007ال�ضفة الغربية ،يونيو/حزيران .2009
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ويذكر بع�ض المحاورين �أنه ،قبل عام  ،2007كان االنتماء ال�سيا�سي لحركة حما�س �أو الإخوان الم�سلمين
بمثابة ميزة �إلى حد ما لجمع التبرعات 78.ومن ال�صعب تحديد �إلى �أي درجة �أث ّر االنتماء ال�سيا�سي للجهات
المانحة على لجان الزكاة.
في عام  ،1997عندما كانت لجان الزكاة في ال�ضفة الغربية بمن�أىً كامل تقريب ًا عن الت�سيي�س ،الحظ علماء
اجتماع فل�سطينيون �أن بع�ض �أع�ضاء لجان الزكاة كانوا يتخوفون من قيام ال�سلطة الفل�سطينية باعتماد قانون
جديد يربط لجان الزكاة على نحو �أقرب بال�سلطة الفل�سطينية .ومرّد هذا الخوف هو �أن تمتنع العديد من الجهات
المانحة ،من جّ راء ال�سيطرة المبا�شرة لل�سلطة الفل�سطينية على لجان الزكاة ،عن اال�ستمرار في دعمها" .ومن
المعروف �أن ممولي لجان الزكاة يحر�صون على و�صول الأموال التي يتبرعون بها �إلى م�ستحقيها لذلك ف�إن
79
اللجان معنية ب�إبراز ا�ستقالليتها �أمام الممولين والجمهور".

المنظمـات الغربيـة
�ساعدت الحكومات الغربية ،مثل الفرن�سية والإيطالية والكندية ،الم�ؤ�س�سات الطبية (الم�ست�شفيات والعيادات)
التابعة للجان الزكاة لبناء �أق�سام متخ�ص�صة.
تعاوَن كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،منظمة الإعانة الأمريكية لالجئين بال�شرق الأدنى (�أنيرا) مع
لجان الزكاة لتوزيع الغذاء والدواء اال �أن معظم هذا التعاون توقف في عام  2006عندما حاولت حما�س �أن
تحكم ال�سلطة الفل�سطينية 80.فعلى �سبيل المثال ،في عام  ،2006توقفت "�أنيرا" عن توفير الدواء للجنة الزكاة في
مدينة الخليل ،وبد�أت بتوزيعه من خالل الم�ست�شفيات الحكومية ،وهي القنوات التي كانت تُعتبر �أكثر �أماناً.
وحتى بعد �إعادة تنظيم لجان الزكاة في عام  ،2007لم تعود "�أنيرا" �إلى توزيع الأدوية من خالل المركز الطبي
81
التابع للجنة المركزية للزكاة في مدينة الخليل ،لأنه وفقا لأنيرا ،كانت القنوات الحكومية تعمل ب�شكل جيد.
وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هنا� :إذا كانت الجهات المانحة ،مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و "�أنيرا" قلقة
حيال ت�أثير حما�س على ال�سلطة الفل�سطينية بعد انتخابات عام  ،2006لماذا التغيير في الدعم من المراكز
الطبية التابعة للجان الزكاة �إلى الم�ست�شفيات الحكومية (ال�سلطة الفل�سطينية)؟ قد يكون من الجائز حقا عدم
وجود �أي عالقة بين فوز حما�س في االنتخابات وقرار "�أنيرا" العمل مع الم�ست�شفيات الحكومية.
ووفقا لبينتول (" ،)2008aكانت لجان الزكاة قد بد�أت باال�ستفادة بنجاح من نظام المعونة الدولية ،و�أنها
كانت �ست�ستمر في العمل بهذا االتجاه لو كانت قد لقيت ت�شجيعا على ذلك" .بع�ض لجان الزكاة في الفترة ما
قبل عام  2007لم يكن لديها بال�ضرورة الرغبة في ذلك ربما �إدراك ًا منها ب�أن هذا قد يكون ثمن ًا للتبعية .عالوة
على ذلك ،فقد ذكرت هذه اللجان �أن وكاالت المعونة والتنمية الغربية ذات �صيت مرتبط بتمويل الف�ساد
والهيمنة و�أنها تتحمل م�س�ؤولية التمييز الحاد من الناحية ال�سيا�سية في توزيع الم�ساعدات.

الدول العربية
بالمقارنة مع الجهات المانحة من القطاع الخا�ص ،ف�إن التبرعات المُقدمة من الدول العربية �إلى لجان الزكاة
تبدو �شحيحة على حد ر�أي المحاورين من لجان الزكاة في الفترة ما قبل  .2007وقد قام ال�صندوق العربي
للتنمية بتمويل عدد من م�شاريع لجان الزكاة.
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مقابلة مع نائب رئي�س لجنة الزكاة في الفترة ما قبل  ،2007ال�ضفة الغربية ،يونيو/حزيران .2009
هالل والمالكي� ،1997 ،ص .62
توقفت "�آنيرا" عن تقديم الأدوية المجانية للمركز الطبي التابع للجنة الزكاة في الخليل في عام  2006عندما كانت
حما�س تتولى ال�سلطة .يونيو/حزيران  ،2009ال�ضفة الغربية..
مقابلة مع ممثل "�آنيرا" ،الخليل ،ال�ضفة الغربية ،يونيو/حزيران .2009

ورقـة عمل مركز درا�سات النزاعات والتنمية وبناء ال�سالم

32
لجـان الزكاة والدولـة

"في

ظل دولة �إ�سالمية يُفتر�ض �أن تكون هناك جهة تتولى التمويل هي بيت المال ،يدفع اليها
الجميع الزكاة ك�ضريبة .هذا �أمر م�ستحيل اليوم حيث �أننا في ظل نظام مدني 83".82ويرى
م�ؤيدوا حكومة ت�ستند �إلى ال�شريعة الإ�سالمية ب�أنه في دولة �إ�سالمية مثالية ف�إن الزكاة �ستعيد
توزيع الثروة و�ستق�ضي على الفقر تلقائيا .اال �أنه في الوقت الحالي ال توجد دولة في العالم لديها نظام زكاة
يعمل وفقا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وبا�ستثناء دول و�ضعها خا�ص مثل المملكة العربية ال�سعودية
وباك�ستان اللتين عملتاعلى دمج الزكاة في �أنظمتها المالية الر�سمية 84.على الرغم من �أن الزكاة فر�ض يتحمل
من يهمله عقوبات روحية ،ف�إن الن�صو�ص الإ�سالمية (القر�آن وال�سنة) ال تق�ضي بعقوبات دنيوية على الم�سلمين
الذين يق�صرون في ت�أدية زكاتهم .بدال من ذلك ف�إنها ت�شجع على دفع الزكاة بطرق غير ر�سمية – للأقارب
والجيران المحتاجين على �سبيل المثال .وفي ال�ضفة الغربية ،اتخذت الزكاة – كمفهوم ديني – ال�شكل الم�ؤ�س�سي
للجان الزكاة التي كانت في البداية تحت �إ�شراف وزارة الأوقاف الأردنية ،ومن ثم تحت �إ�شراف وزارة الأوقاف
في ال�سلطة الفل�سطينية .منذ البداية الأولى للجان الزكاة الم�ؤ�س�سية في عام  ،1977كانت �إ�سرائيل تحتل
الأرا�ضي التي �أُن�شئت فيها هذه اللجان .ووفقا لم�س�ؤول في وزارة الأوقاف" ،فل�سطين لها الكثير من الآباء،
85
الأردن وال�سلطة الفل�سطينية و�إ�سرائيل ،والأجهزة التابعة لهم ،كل له ر�أي مبا�شر في ما يجري هنا".
القانون المطبّق على لجان الزكاة في ال�ضفة الغربية هو قانون �صندوق الزكاة الأردني رقم ( )8ل�سنة 1988
والتعليمات رقم ( )1ل�سنة ( 1990التعليمات الإدارية والمالية للجان الزكاة)؛ والتعليمات رقم ( )3لعام 1996
(تعليمات لجان الزكاة ال�صادرة عن مجل�س �إدارة �صندوق الزكاة بموجب المادة ( 11ب) من قانون �صندوق
الزكاة رقم  8ل�سنة  – 1988المعروفة با�سم لوائح لجنة الزكاة لعام  .)1996ويبدو �أن هذه القوانين قد �صيغت

على غرار القانون الأردني (الم�شتق من القانون االنجليزي) ،مع �إدراج بع�ض الإ�شارات �إلى الدين ِ�ضمنه.
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و�ستظل هذه القوانين �سارية لحين �صياغة قانون زكاة فل�سطيني .في يوليو/تموز  ،2009كانت وزارة التخطيط
في ال�سلطة الفل�سطينية ب�صدد �إعداد م�شروع ن�سخة فل�سطينية من قانون الزكاة بق�صد مناق�شته في مجل�س
الوزراء في يوليو/تموز  ،2009وهذا الإجراء ي�أتي بدال من الجل�سات البرلمانية المعلقة منذ عام ( 2007انظر
الف�صل الخا�ص بالنظرة التاريخية) .على الرغم من �أن لجان الزكاة ر�سميا جز ٌء ال يتجز�أ من هيكل الدولة
كلجان م�ؤلفة من متطوعين تم تعيينهم من قبل هذا الهيكل نف�سه – �أو على الأقل يعملون بموافقته – ،فهي ال
تنفق �أموا ًال حكومية بل تجمع وتعيد توزيع �أموال عامة تبرع بها �أ�صحاب التقوى من الم�سلمين .ولجان الزكاة
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هناك التبا�س حول م�صطلحات مثل "علماني" و "مدني" باللغة العربية .يُ�ستخدم م�صطلح "مدني" لترجمة م�صطلح

[ ]civil societyالم�أخوذ من اللغة االنكليزية .كما يمكن �أن ي�ستخدم للإ�شارة �إلى نظام �سيا�سي علماني [نظام مدني]
والذي يتعار�ض �أحيانا مع النظام الإ�سالمي [نظام �إ�سالمي].نظرا الحتمال الخلط المحيط بالترجمة العربية
لم�صطلح[ ]civil societyالمجتمع المدني ،وذلك ب�سبب غمو�ض كلمة "مدني" ،قررنا عدم ا�ستخدام م�صطلح "المجتمع
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المدني" في هذا الن�ص .عالوة على ذلك ،ف�إن م�صطلح "المجتمع المدني" نادرا ما كان يُ�ستخدم من قبل المحاورين
�أثناء المقابالت التي �أجريت باللغة العربية .لمناق�شة م�صطلح "المجتمع المدني" في ال�شرق الأو�سط ،انظر
[� ،]Challand, 2009ص .58-25
مقابلة مع مدير لجنة زكاة ،ال�ضفة الغربية ،يونيو/حزيران .2009
المملكة العربية ال�سعودية لي�س لديها نظام �ضريبة لكن الزكاة هي �ضريبة فعلية.
مقابلة مع م�س�ؤول حكومي ،وزارة الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية ،العيزرية ،ال�ضفة الغربية ،مايو�/آيار .2009
المادة  8من قانون عام  1988تذكر فئات الم�ستفيدين من الزكاة التي هي متطابقة تقريبا للفئات المذكورة في القر�آن
الكريم �سورة التوبة �آية .60 .انظر �أي�ضا بينتول وبيليون – جوردان [� ،]Benthall and Bellion-Jourdan, 2003ص .10
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هي الهياكل الوحيدة التي يحق لها ا�ستخدام م�صطلح �أموال الزكاة لأغرا�ض جمع الأموال.
وهكذا تنتقل لجان الزكاة بين طرفي نقي�ض:

87

 .aمفهوم الدولة الإ�سالمية وبيت المال حيث ت�سيطر الدولة بالكامل على �أموال الزكاة وتوزيعها
العادل.
 .bمفهوم �أن لجان الزكاة م�ستقلة عن الدولة �أو حكومة �شبه الدولة لل�سلطة الفل�سطينية .غير �أن هذا
�سيعني �أنها �أ�صبحت جمعيات خيرية �إ�سالمية عادية في و�ضع منظمات غير حكومية.
ف�إذا تقربت لجان الزكاة �أكثر من الالزم من حكومة الدولة ،قد تعمد الجهات المانحة من القطاع الخا�ص التي
تبرعات �أقل.
ٍ
ال تثق بالحكومات في المنطقة (في هذه الحالة ال�سلطة الفل�سطينية على وجه التحديد) �إلى تقديم
ولكن من جهة �أخرى من الذي يملك �شرعية تعيين �أع�ضاء اللجنة� ،إن لم تكن الدولة – التي تمثل ،من حيث
المبد�أ� ،إرادة ال�شعب؟ في الق�سم التالي� ،سنلقي نظرة �سريعة على عالقة لجان الزكاة بالأردن وال�سلطة
الفل�سطينية و�إ�سرائيل ،و�سنبحث في الكيفية التي تم بها حل هذه الم�سائل عمليا.

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية الأردنية
كان لوزارة الأوقاف في الأردن مكتب فرعي في مدينة القد�س ،والذي وا�صل العمل بعد عام  1967على الرغم
من االحتالل اال�سرائيلي .حتى عام  ،1994كان المدير الإقليمي للأوقاف يمثل �أي�ضا وزارة الأوقاف الأردنية
في كل محافظة من محافظات ال�ضفة الغربية.
في عام  ،1977تلقى مكتب وزارة الأوقاف الأردنية في القد�س طلبات من مدينة نابل�س الفتتاح �أول لجنة زكاة
في ال�ضفة الغربية ووافق على ذلك .ووفقا لأحد الم�س�ؤولين الذين عملوا مع فرع الوزارة الأردنية في القد�س ثم
مع وزارة ال�سلطة الفل�سطينية ،كانت الدولة الأردنية بعيدة كل البعد عن لجان الزكاة في �أيام الت�سجيل بينما
كان الإ�شراف �ضعيفا 88.لقد تم ت�سجيل لجان الزكاة ر�سمي ًا والإ�شراف عليها من قبل وزارة الأوقاف الأردنية
عن طريق مديرية الزكاة وال�صدقات (ملحقة بمديريات الأوقاف) لكل محافظة من محافظات ال�ضفة الغربية،
وقد اقت�صر �إ�شراف وزارة الأوقاف الأردنية �أ�سا�سا على الجوانب المالية بينما كانت الأن�شطة تُدار من قبل
89
اللجان التي تولّت تعيين موظفيها بنف�سها �أي�ضا ب�صورة �شخ�صية.
وفي غياب الم�صارف في ال�ضفة الغربية في ذلك الوقت ،لج�أت لجان الزكاة المُ�سجلة حديثا �إلى فتح ح�سابات
90
م�صرفية في البنك الإ�سالمي الأردني ،كما هو من�صو�ص عليه في قانون الزكاة االردني.
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انظر قانون �صندوق الزكاة الأردني رقم ( )8ل�سنة  :1988تعليمات رقم ( )1ل�سنة ( 1990التعليمات الإدارية والمالية
للجان الزكاة).المادة ( 14ب)" :ال يجوز لأي جهة �أو �شخ�ص جمع الزكاة �إال من خالل هذه اللجان على �أن يتم الجمع
بموجب و�صول المقبو�ضات المعتمدة من ال�صندوق" غير �أنه تجدر الإ�شارة بوجوب االعتبار �أن العديد من المنظمات
غير الحكومية الإ�سالمية كانت تدير لجان زكاة داخلية قبل ( 2007على �سبيل المثال الجمعية الخيرية اال�سالمية في
الخليل) .بعد عام  2007هذه اللجان �أما �أُغلقت �أو مُ نعت من القيام بذلك .مقابلة مع م�س�ؤول رفيع الم�ستوى ،وزارة
الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية ،العيزرية ،ال�ضفة الغربية ،يونيو/حزيران .2009
مقابلة مع م�س�ؤول رفيع الم�ستوى ،وزارة الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية ،العيزرية ،ال�ضفة الغربية ،يونيو/حزيران .2009
هالل والمالكي� ،1997 ،ص .63-61
مقابلة مع م�س�ؤول في الحكومة ،وزارة الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية ،العيزرية ،ال�ضفة الغربية ،يونيو/حزيران
 .2009الحظ �أن قوانين الزكاة الم�شار �إليها �أعاله هي �أكثر حداثة وال تذكر التزاما بالتعامل مع البنك الإ�سالمي
الأردني.
القوانين الم�شار �إليها �أعاله تذكر فقط �أن �أحد مهام مجل�س الإدارة ل�صندوق الزكاة هي "تحديد البنوك التي تودع فيها
�أموال الزكاة على ان يلتزم بان تكون غير ربوية عند وجودها" .انظر قانون �صندوق الزكاة الأردني رقم ( )8ل�سنة
 :1988تعليمات رقم ( )1ل�سنة ( 1990التعليمات الإدارية والمالية للجان الزكاة) :الف�صل  ،1الفقرة .3.7
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ويُ�شير ذات الم�س�ؤول في وزارة الأوقاف �إلى �أن نفقات لجان الزكاة في ال�ضفة الغربية كانت تتطلب موافقة
وزارة الأوقاف الأردنية مما ي�شير �إلى �أن �سيطرة الأردنيين لم تكن بمثل هذا ال�ضعف .ف�إذا �أرادت �إحدى لجان
الزكاة في ال�ضفة الغربية �إجراء عملية تحويل م�صرفي ،كان عليها مخاطبة مديرية الأوقاف المحلية والتي
كانت ترد على فرع وزارة الأوقاف الأردنية في القد�س ،والذي بدوره كان يرد على مدير الزكاة في وزارة
الأوقاف الأردنية ،والذي يُر�سل �أمرا بعد ذلك �إلى البنك الإ�سالمي الأردني ل�صرف الدفعـة المُحددة.
في عام  ،1987افتتح بنك القاهرة عمّان فرع ًا له في ال�ضفة الغربية و�سمحت وزارة الأوقاف الأردنية لبع�ض
لجان الزكاة في ال�ضفة الغربية بفتح ح�سابات م�صرفية في بنك القاهرة عمّان في �أعقاب قرار ا�ستثنائي حيث
�أنه خرق لقانون الزكاة الأردني الذي وفقا له ال يمكن لأحد �أن يفتح ح�ساب ًا م�صرف ًيّا �إال في البنك الإ�سالمي
الأردني 91.ووفقا للم�س�ؤول بوزارة الأوقاف ،كانت هذه هي النقطة التي بد�أ عندها االمتثال لقانون الزكاة
الأردني في اال�ضمحالل .وبما �أن الجهات المانحة للجان الزكاة بد�أت في اختيار البنك الذي �سيتم التعامل
92
معه ،ف�إن بع�ض لجان الزكاة �سرعان ما وجدت نف�سها تمتلك قرابـة ع�شرة ح�سابات م�صرفية مختلفة.
في عام  ،1988فك الأردن ارتباطه بال�ضفة الغربية با�ستثناء فرع وزارة الأوقاف في القد�س .وفي عام
� ،95-1994سلم الأردن معظم فرع وزارة الأوقاف في القد�س �إلى ال�سلطة الفل�سطينية ولكنه �أبقى ال�سيطرة على
الوقف والزكاة من القد�س ال�شرقية .وما تزال هذه ال�سيطرة م�ستمرة في عام  .2009وي�صف �أع�ضاء �سابقون في
لجنة الزكاة في الخليل ونابل�س �إجراءات ت�شكيل لجان الزكاة في ال�ضفة الغربية الخا�ضعة لل�سيطرة الأردنية
على النحو المبين �أدناه.
كانت لجنة زكاة نابل�س هي اللجنة الأولى من نوعها التي �أن�ش�أت في ال�ضفة الغربية .ووفقا لع�ضو �سابق وابن
م�ؤ�س�س اللجنة كان والده يحظى بالدعم والت�شجيع من قبل الأردنيين وعلى وجه التحديد ال�شيخ عبد العزيز �آل
الخياط 93.ففي ذلك الوقت ،لم تكن الأ�سر التي لديها �أطفال فوق �سن الثامنة ع�شرة م�ؤهلة للح�صول على
وقت كانت � 3000أ�سرة في نابل�س تعي�ش دون
م�ساعدات من وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية اال�سرائيلية في ٍ
م�ستوى الفقر.
وي�صف ع�ضو في لجنة الزكاة بالخليل في الفترة ما قبل عام � 2007إجراءات الت�شكيل على النحو التالي:
في  17مار�س�/آذار � ،1987س�أل مدير الأوقاف في مدينة الخليل ،بناء على طلب من فرع وزارة الأوقاف
الأردنية في القد�س� ،ستين �شخ�صا عما اذا كانوا يرغبون في العمل لدى لجنة زكاة جديدة ر�سمية في
مدينة الخليل .ووقع االختيار على ع�شرة �أفراد هُ م الأكثر ت�أهيال وحما�سا ،من قبل فرع وزارة الأوقاف
وقت لم يكن ا�سم "حركة حما�س" معروفاً .ونالت �أ�سماء الأ�شخا�ص الع�شرة
الأردنية في القد�س في ٍ
الذين وقع عليهم االختيار موافقة المخابرات الأردنية وبد�أوا العمل .في كل عام ،كنا نقدم تقارير مالية
تف�صيلية وم�شروحة .تُر�سل ن�سخة واحدة �إلى الجهات المانحة ،وواحدة للجنة الزكاة وواحدة �إلى مديرية
الأوقاف التي ترفع تقريرها �إلى مكتب وزارة الأوقاف الأردنية الرئي�سي في القد�س .كانت الأمـور في
غاية ال�شفافية .فجميع المبالغ كانت تُ�سجل لأن الدفع كان يتم من خالل ال�شيكات الم�صرفية .في تلك
الأيام كنا نتلقّى زيارات م�س�ؤول من مكتب وزارة الأوقاف الأردنية في القد�س على �أ�سا�س منتظم والذي
كان ك�أنه ع�ضو �آخر من �أع�ضاء لجنة الزكاة .في بع�ض الأحيان كان ي�أخذ �أ�شخا�صا من لجان الزكاة
الأخرى �إلى لجنة الزكاة في الخليل لتعليمهم �أعمال لجان الزكاة .لم يكن هناك وزير للأوقاف� ،سواء
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انْظُ ْر الحا�شية �أعاله.

مقابلة مع م�س�ؤول في الحكومة ،وزارة الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية ،العيزرية ،ال�ضفة الغربية ،يونيو/
حزيران .2009

ال�شيخ عبد العزيز الخياط هو عالم دين �إ�سالمي في وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية في الأردن ،وم�ؤلف كتاب
"الزكاة وتطبيقاتها وا�ستخداماتها" للكاتب عبد العزيز الخياط عام  ،1993عمان :وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية.
بخ�صو�ص ال�شيخ عبد العزيز الخياط ،انظر بينتول وبيليون – جوردان [،]Benthall and Bellion-Jourdan, 2003
�ص .17-10

ورقـة عمل مركز درا�سات النزاعات والتنمية وبناء ال�سالم

35
كان �أردنيا �أم في الوزارة التابعة لل�سلطة الفل�سطينية ،اال و�أر�سل لنا ر�سالة امتنان ي�شكرنا فيها على
عملنا .بقي جميع الأع�ضاء الع�شرة الذين تم تعيينهم في عام  1987يعملون في اللجنة حتى عام
94
.2007
كانت لجان الزكاة الأولى تت�ألف من �أ�شخا�ص تختارهم مديريات الأوقاف الإقليمية ،وهذا ما ت�ؤكده �أي�ضا
المقابالت في مناطق �أخرى من ال�ضفة الغربية.
بع�ض �أفرادها نجاحات
كانت للعديد من العائالت ذات النفوذ في ال�ضفة الغربية عالقات مع الأردن ،وقد حقق ُ
مهنية في الأردن ،و�شغلوا عدة منا�صب عليا في الحكومة الأردنية .كما �أ�سهمت وزارة الأوقاف في مزيد من
الربط بين ال�ضفة الغربية والأردن ،حيث ي�ستمر تمثيل العديد من العائالت ذات النفوذ والتي لديها عالقات
ووالءات للأردن في وزارة الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية .في الوقت نف�سه ،تعتبر العائالت والحركات
ال�سيا�سية والءات منف�صلة ويكون هناك في كثير من الأحيان انتماءات حزبية مختلفة جدا �ضمن نف�س
95
العائلة.
وبحكم طابعها الديني ،كانت وزارة الأوقاف دائما نقطة التقاء للأ�شخا�ص المتدينين من عائالت ذات نفوذ
تعاطف بع�ضهم مع جماعة االخوان الم�سلمين .ومن �شبه الم�ؤكد �أن جماعة االخوان الم�سلمين تمتعت بدرجة
من النفوذ داخل وزارة الأوقاف .عالوة على ذلك لعبت المخابرات الأردنية دوراً ن�شط ًا في الإ�شراف على عمل
وزارة الأوقاف ولجان الزكاة ،كما ت�شير الأدلة �إلى �أنها ما تزال تلعب دورا ن�شطا في هذا المجال وتمار�س
نفوذا في ال�ضفة الغربية من خالل الع�شائر الموالية للأردن( 96.راجع الف�صل الخا�ص بوزارة الأوقاف قبل
م�سيرة �إعادة تنظيم لجان الزكاة لعام � 2007أدناه) .قدمت لجنة زكاة حلحول (قرب الخليل) في الفترة ما قبل
عام  2007التف�سير التالي لنظامها الإداري والمالي:
[…] �إن �أع�ضاء اللجنة معروفون با�ستقالليتهم وعدم تدخلهم في ال�ش�ؤون ال�سيا�سية ،حيث خ�ضعت
�أ�سما�ؤهم لتدقيق من المخابرات الأردنية �أوال ثم الإ�سرائيلية ثم ال�سلطة الفل�سطينية وال يوجد لأي منهم
97
�أية �سوابق �أمنية من �أي جهة كانت.

دولـة �إ�سرائيـل
�شاركت دولة ا�سرائيل في الإدارة والإ�شراف على لجان الزكاة في ال�ضفة الغربية على ثالثة م�ستويات:
 .1م�س�ؤول الإدارة المدنية في جي�ش الدفاع الإ�سرائيلي
 .2الوزارات اال�سرائيلية المخت�صة (حتى )95-1994؛
 .3جهازال�شين بيت

م�س�ؤول الإدارة المدنية في جي�ش الدفاع الإ�سرائيلي
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مقابلة مع ع�ضو لجنة زكاة الخليل في الفترة ما قبل  ،2007الخليل ،ال�ضفة الغربية ،يونيو/حزيران .2009
مقابلة مع باحث في منظمة دولية في مدينة الخليل ،و�أع�ضاء من الع�شائر الهامة في مدن مختلفة بال�ضفة الغربية،
يونيو/حزيران .2009
مقابلة مع �أع�ضاء بلجنة الزكاة الحالية ومن الفترة ما قبل  ،2007قلقيلية والخليل ،يونيو/حزيران .2009
لجنة زكاة حلحول تحت �إ�شراف مديرية �صندوق الزكاة في ظل وزارة الزكاة في ال�سلطة الفل�سطينية.
�صيغت الوثيقة بعد عام  1997وقبل عام  .2005تقرير موجز عن �سير العمل الإداري والمالي للجنة الزكاة حلحول .تم
الح�صول على هذه الوثيقة من جمعية خيرية �إ�سالمية مقرها لندن ،كانت تعمل مع لجنة حلحول.

ورقـة عمل مركز درا�سات النزاعات والتنمية وبناء ال�سالم

36
وفقا لأع�ضاء �سابقين بلجنة الزكاة ،كانت ات�صاالت اللجان مع الإدارة المدنية الإ�سرائيلية في الأرا�ضي
الفل�سطينية المحتلة من  1977حتى  2007مكثفة – �سواء بالتبادل الودي �أو التن�سيق �أو ال�سيطرة� ،أو المداهمة
واالعتقال واالحتجاز.
وذكر ع�ضو �سابق في لجنة زكاة نابل�س ما يلي:
كانت لجنة زكاة نابل�س على ات�صال منتظم مع م�س�ؤول الإدارة المدنية بجي�ش الدفاع الإ�سرائيلي في
نابل�س .وفي كثير من الأحيان كان م�س�ؤول الإدارة يدعوني لمقابلته عند حاجز حوارة 98لتقييم الو�ضع
وتن�سيق تو�صيل الم�ساعدات الطبية والغذائية �إلى المحتاجين خالل حظر التجول الع�سكري في نابل�س.
99
كان الإ�سرائيليون يعلمون ب�أننا نقوم بعمل جيد و�صادق.
ويبيّن ع�ضو �سابق �آخر في لجنة زكاة نابل�س �أثناء االنتفا�ضة الأولى " ،كان الجي�ش الإ�سرائيلي في بع�ض
الأحيان يح�ضر ذبح الأ�ضاحي بمنا�سبة االحتفاالت الدينية" .100وي�شير ع�ضو �سابق في لجنة زكاة قلقيلية
�إلى �أنه:
في عام  ،1991ات�صل م�س�ؤول الإدارة المدنية في الجي�ش اال�سرائيلي بلجنة الزكاة في قلقيلية ،وطلب
منا الح�ضور �إلى مكتبه ،فذهبنا .عندما �أدرك محقق ال�شرطة الع�سكرية �أنه ال يمكن العثور على �أي �شيء
لتوجيه االتهام لنا �أ�صابه الغ�ضب في البداية .لقد تم اعتقال بع�ض �أع�ضاء لجان الزكاة لب�ضعة �أ�شهر
وبقوا رهن االحتجاز في �سجن الفارعة .عثر المحققون على �شريط كا�سيت ي�ضم محتوى معادي ًا
لليهودية كان يباع في محل بيع كتب تابع للجنة الزكاة فكتبت ر�سالة �إلى ال�شخ�ص الم�س�ؤول في
المكتبة بعدم بيع هذه الأنواع من الأ�شرطة بعد ذلك .لم يتمكن محقق ال�شرطة الع�سكرية من العثور على
101
�أي �شيء �أخطر من هذا الكا�سيت لتوجيه االتهام لنا .وتم �إطالق �سراحنا بعد ب�ضعة �شهور.
كانت �أ�شرطة الكا�سيت التي تت�ضمن محتويات مثيرة للجدل �أو عدائية ومعادية لليهودية متداولة في ال�ضفة
الغربية لفترة طويلة وفي العديد من الم�ؤ�س�سات المحلية .فالكثير من الفل�سطينيين يرون في ذلك "جزءاً من
ال�صراع" وي�أتي كرد فعل على فقدان الأر�ض .غير �أن بع�ض المحاورين �أبدوا فهم ًا ب�أن لجان الزكاة كم�ؤ�س�سات
102
�إن�سانية وخيرية ال ينبغي �أن ت�شارك في ن�شر المواد العدائية كي ال يُ�صبح ن�شاطها هدف ًا �ضمن ال�صراع.
با�ستثناء الواقعة �أعاله لم يمر على الباحث �أي دليل على �أن لجان الزكاة كانت تعمل على ن�شر مثل هذه المواد.
قام جي�ش الدفاع الإ�سرائيلي بمداهمة لجان الزكاة في عام � 2002أثناء اجتياحه لل�ضفة الغربية في بداية االنتفا�ضة
الثانية 103.وفي يوليو/تموز  ،2008فر�ض وزير الدفاع اال�سرائيلي ايهود باراك حظراً على �ستة وثالثين جمعيات خيرية
دولية بحجة �أنها كانت قد �أر�سلت �أموا ًال �إلى ال�ضفة الغربية لدعم الأن�شطة الإرهابية .في الوقت نف�سه ،داهمت القوات
الإ�سرائيلية لجان الزكاة وم�ؤ�س�ساتها (مثل المدار�س والمراكز ال�صحية ومطاعم الفقراء ودور الأيتام) وكذلك وزارة

 98حاجز "نقطة تفتي�ش" عند المدخل الجنوبي لنابل�س.
 99مقابلة مع ع�ضو بلجنة زكاة نابل�س في الفترة ما قبل عام  ،2007نابل�س ،ال�ضفة الغربية ،يونيو/حزيران .2009
 100مقابلة مع ع�ضو بلجنة زكاة نابل�س في الفترة ما قبل عام  ،2007نابل�س ،ال�ضفة الغربية ،يونيو/حزيران .2009
 101مقابلة مع ع�ضو بلجنة زكاة نابل�س في الفترة ما قبل عام  ،2007قلقيلية ،ال�ضفة الغربية ،يونيو/حزيران .2009
 102مقابلة مع �أع�ضاء بلجنة زكاة في الفترة ما قبل عام  ،2007ال�ضفة الغربية ،يونيو/حزيران .2009
 103وفقا لتقرير مراجعة الح�سابات للجنة الزكاة في ال�ضفة الغربية ل�سنة ( 2002تم الح�صول عليه من �إحدى الجمعيات
الخيرية الإ�سالمية ومقرها لندن والتي كانت تعمل مع لجان الزكاة في ال�ضفة الغربية) ،عدم وجود م�ستندات مالية
ل�شهر يونيو كما هو مذكور نتيجة غارة �شنتها قوات الدفاع الإ�سرائيلية في عام .2002
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الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية وغيرها من الجمعيات الخيرية الإ�سالمية في ال�ضفة الغربية.

104

الوزارات الإ�سرائيليـة المخت�صـة (حتى الفترة )95-1994
�شاركت العديد من الوزارات الإ�سرائيلية في �إدارة وتن�سيق الجهود مع لجان الزكاة في ال�ضفة الغربية
والمعلومات التي تم جمعها حول هذا المو�ضوع خالل مرحلة تق�صي الحقائق لإعداد هذه الورقة نادرة جدا،
وبالتالي هناك حاجة لمزيد من البحث حول هذا المو�ضوع .ويروي �أع�ضاء �سابقون في لجنة زكاة نابل�س �أن
اللجنة كانت تتعاون مع وزارة الرعاية االجتماعية الإ�سرائيلية منذ ت�أ�سي�سها .عالوة على ذلك،
حتى عام  ،1995كان هناك تن�سيق مع وزارة ال�صحة الإ�سرائيلية لتخفي�ض تكاليف الت�أمين ال�صحي
للفقراء ،وقد غطت وزارة ال�صحة الإ�سرائيلية  50في المائة من هذا الت�أمين للفقراء .ا�ستمر هذا الخ�صم
بعد عام  1995تحت �إ�شراف وزارة ال�صحة في ال�سلطة الفل�سطينية كما كانت هناك �أي�ضا خ�صومات على
خدمات الم�ست�شفيات 50 :في المائة من التكاليف تغطيها الم�ست�شفى (على الأرجح م�ست�شفى تديره لجنة
105
الزكاة) و 25في المائة تغطيها لجنة الزكاة و 25في المائة من قبل ال�شخ�ص الفقير نف�سه.
منذ ال�سبعينيات ،لم تقدم الحكومة الإ�سرائيلية �إال القليل للنهو�ض بالرعاية االجتماعية في الأرا�ضي
الفل�سطينية المحتلة .فعلى �سبيل المثال.
لم تفعل �إ�سرائيل �شيئا يذكر لتطوير البنى التحتية ال�صحية .بل �أن عدد الم�ست�شفيات الحكومية تراجع
من ع�شرين في عام � 1968إلى �أربعة ع�شر بحلول عام  ،1992مما حد من نطاق الخدمات المُقدمة .وقد
تم تحويل ثالثة من الم�ست�شفيات ال�ست التي �أغلقت �إلى مركز �شرطة وقاعدة ع�سكرية و�سجن .وفي �أواخر
الثمانينيات ،بينما كانت �إ�سرائيل ت�ستثمر  306دوالرا في �صحة الفرد الواحد من مواطنيها داخل الخط
الأخ�ضر لعام  ،1949كانت تنفق  30دوالرا على الفرد الواحد في ال�ضفة الغربية وحتى هذا المبلغ
106
انخف�ض �إلى  20دوالرا فقط لل�شخ�ص الواحد بحلول عام .1991
و�أ�شار بع�ض المحاورين �أي�ضا �إلى �أن بع�ض لجان الزكاة تعاونت مع وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية الإ�سرائيلية
منذ عام .1977
عالوة على ذلك ،تبرعت العديد من المنظمات الإ�سالمية داخل �إ�سرائيل ب�أموال عن طريق لجان الزكاة في
ال�ضفة الغربية غير �أن هذا الن�شاط �أ�صبح غير م�شروع ًا في عام  .2001ومنذ ذلك الحين يتبرع الم�سلمون
107
والإ�سرائيليون ب�صورة غير ر�سمية للأيتام في ال�ضفة الغربيـة.

جهاز ال�شين بيت
في فترات زمنية معينة كان هناك ت�شاور مع جهاز الأمن الداخلي الإ�سرائيلي قبل تعيين �أع�ضاء لجان الزكاة.
وكانت مديرية �صندوق الزكاة في وزارة الأوقاف التابعة لل�سلطة الفل�سطينية توفر للجان الزكاة ا�ستمارات
 104راجع ه�آارت�س " .2008باراك يحذر  36م�ؤ�س�سة غير حكومية من تمويل حركة حما�س 7 ".يوليو/تموز
.www.haaretz.com/hasen/spages/999412.html
وه�آارت�س " .2008المنظمات الخيرية اال�سالمية التي ا�ستهدفتها �إ�سرائيل تفعل �أكثر من تمويل االرهاب 13 ".يوليو/تموز
.www.haaretz.com/hasen/spages/1001367.html
 105مقابلة مع ع�ضو بلجنة زكاة في الفترة ما قبل  ،2007ال�ضفة الغربية ،يونيو/حزيران .2009
� ،]Challand 2008[ 106ص .230
 107مقابلة مع �أع�ضاء بلجنة زكاة في الفترة ما قبل  ،2007ال�ضفة الغربية ،يونيو/حزيران .2009
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الطلب لأع�ضاء جدد في لجان الزكاة .ووفقا لبع�ض المحاورين ف�إن هذه الوثائق كانت مو�ضع تبادل بين
المخابرات الفل�سطينية والإ�سرائيلية والأردنية (انظر الق�سم الخا�ص بوزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية
الأردنية �أعاله) .ومن غير الوا�ضح ما �إذا كان هذا التبادل يجري ب�شكل ر�سمي وما �إذا كان قائم ًا طيلة الوقت
منذ  1977حتي  ،2007الأمر الذي يتطلب المزيد من البحث.

وزارة الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية قبل م�سيرة �إعادة
تنظيم لجان الزكاة عام 2007
في  ،95-1994حلت وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية في ال�سلطة الفل�سطينية محل فرع وزارة الأوقاف الأردنية
في القد�س .وفي عام  1997تم ت�سجيل لجان الزكاة ر�سميا في وزارة ال�سلطة الفل�سطينية .نتيجة لذلك،
�أ�صبحت لجان الزكاة مرتبطة ر�سميا بوزارة الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية عن طريق مديرية الزكاة
وال�صدقات لكل محافظة من محافظات ال�ضفة الغربية (انظر الق�سم الخا�ص بوزارة الأوقاف وال�ش�ؤون
الإ�سالمية الأردنية �أعاله).
وبد�أ العديد من ه�ؤالء الذين كانوا جزءا من وزارة الأوقاف قبل عام  1994يوجهون االنتقاد �إلى ال�سلطة
الفل�سطينية في �إ�شارة منهم �إلى �أنهم يف�ضلون �أ�سلوب العمل والكفاءة المهنية للأردنيين ،والتي لم تتمكن
ال�سلطة الفل�سطينية من م�ضاهاتها .فالبع�ض ر�أى في ال�سلطة الفل�سطينية �أنها تعبير عن توجه �شبابي ون�شاط
تنظيمي �أكثر من كونها حكومة جـادة .عالوة على ذلك ،ف�إن بع�ض الأثرياء �أعربوا عن تف�ضيلهم لمفهوم
ال�سيطرة الملكية الأردنية على ال�ضفة الغربية وذلك العتقادهم ب�أن هذا من �ش�أنه توفير �شروط �أف�ضل
لال�ستثمار والتنمية االقت�صادية وال�سالمة .من ناحية �أخرى ،كانت هناك انق�سامات في وزارة الأوقاف بين
108
م�ؤيدين ومنتقدين لجماعة الإخوان الم�سلمين وغيرهم ممن يتخذون موقفا حياديا وي�شكلون مع�سكرا ثالثا.
109
هناك عدد من الع�شائر التي كانت ممثلة ب�شكل تقليدي في وزارة الأوقاف منذ الحقبة الأردنية.
منذ عام  ،1997تولى ق�سم الزكاة في وزارة الأوقاف مهمة الإ�شراف على �أعمال لجان الزكاة .كما �أ�شرفت
الوزارات المخت�صة في ال�سلطة الفل�سطينية – مثل وزارة ال�صحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية ووزارة الداخلية – على الم�شاريع والم�ؤ�س�سات التي تديرها لجان الزكاة.
وفي عام  ،1997ر�أت ال�سلطة الفل�سطينية �أن من م�صلحتها �إ�ضفاء طابع ال�سلطة الفل�سطينية على لجان الزكاة
التي كانت معروفة بكفاءة عملها المجتمعي� .آنذاك لم تكن لجان الزكاة تعار�ض �إ�شراف ال�سلطة الفل�سطينية
كو�سيلة لتجنب ال�صراعات الناتجة عن المناف�سة المحتملة بين لجان الزكاة التابعة لل�سلطة الفل�سطينية
والخدمات االجتماعية التي تقدمها ال�سلطة .وبما �أن عملها كان بعيدا عن المجال ال�سيا�سي في تلك الأيام ،لم
تخ�ش ال�سلطة الفل�سطينية الم�شاكل الناجمة عن ذلك 110.مع ذلك� ،أبقى جهاز المخابرات في ال�سلطة الفل�سطينية
َّ
لجان الزكاة و�أع�ضائها تحت المراقبة منذ عام  1996بحكم القناعة �أن والء لجان الزكاة قد يميل تجاه
المعار�ضة بدال من القوى ال�سيا�سية التي تحكم ال�سلطة الفل�سطينية.
وفي الوقت الذي كان يتعين على لجان الزكاة في الأردن تقديم  20في المائة من ميزانيتها ال�سنوية �إلى
دولة الأردن ،ف�إن ال�سلطة الفل�سطينية تعتمد ن�سبة  10في المائة ويبدو �أن البع�ض من هذه اللجان تدفع هذه
ال�ضريبة �إلى ال�سلطة الفل�سطينية في حين لم تمتثل لجان �أخرى لهذا الطلب 111.حتى عام  ،2007كانت لجان
الزكاة تقوم باختيار العاملين والمر�شحين ليحلوا محل �أع�ضائها (و�إن كان هذا نادرا ما يحدث) وبمجرد
108

مقابلة مع م�س�ؤولين بالحكومة ،وزارة الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية ،ال�ضفة الغربية ،مايو�/آيار ويونيو/
حزيران .2009

 109طهبوب� ،سالمة� ،صبري ،تميمي و�آخرون.
 110مقابلة مع �صحفي مطّ لع ،رام اهلل ،ال�ضفة الغربية.2009 ،
 111مقابلة مع �أع�ضاءء في لجان الزكاة في الفترة ما قبل  ،2007ال�ضفة الغربية ،يونيو/حزيران .2009
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اختيارهم يتم �إخطار وزارة الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية بالقرار .في بع�ض الأحيان ،تتطلب هذه الأ�سماء
موافقة من عدد من �أجهزة المخابرات قبل الموافقة عليها (انظر الق�سم الخا�ص بوزارة الأوقاف وال�ش�ؤون
الإ�سالمية الأردنية �أعاله).
وثيقة �أ�سلوب الإدارة
يف ظل حكم ال�سلطة الفل�سطينية وبنا ًء لأوامر من وزارة الأوقاف يف ال�سلطة الفل�سطينية وا�ستنادا �إىل قانون الزكاة الأردين
املعمول به يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،و�ضعت بع�ض جلان الزكاة وثيقة تنظيم داخلي .تقع هذه الوثيقة 112للجنة
زكاة رام اهلل يف الفرتة ما قبل  2007يف ثماين �صفحات وتت�ضمن نظرة مف�صلة عن �أ�سلوب �إدارة اللجنة وعالقتها بال�سلطة
الفل�سطينية .وت�شري ال�صفحة الأوىل من الوثيقة �إىل "جلنة الزكاة وال�صدقات يف رام اهلل والبرية واللواء" باعتبارها جزءاً ال
يتجز�أ من وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية يف ال�سلطة الفل�سطينية.
تت�ضمن الوثيقة �أربعة ف�صول هي .1" :هيكلية الهيئة الإدارية واجتماعاته و�آليات اتخاذ قراراتها وحدود �صالحياتها؛
 .2هيكلية املكتب الإداري ،و�آليات عملها ،وحدود �صالحياتها؛  .3امل�ؤ�س�سات التابعة للجنة الزكاة ،و�أ�سلوب �إدارتها؛
و� .4آليات ال�رصف".
تو�ضح املادة الأوىل من الف�صل الأول �إجراءات الت�شكيل" :تت�شكل جلنة الزكاة وال�صدقات بقرار الأوقاف ولذلك فهي
هيئة �إدارية معنية ال تنبثق من هيئة عامة ،وال تفرز بطريق االنتخاب ،وحتل وتعدل وتقبل ا�ستقاالت �أع�ضائها بقرار
وزارة كذلك".
املادة الثانية من الف�صل الأول حتدد معايري التعيني كع�ضو" :مبا �أن اللجنة خمت�صة مب�س�ألة دينية هامة وركن عظيم من
�أركان الإ�سالم هو الزكاة فان من �رشوط ع�ضوية الهيئة الإدارية املفرت�ضة التقوى ،والثقافة الدينية ،والأمانة ،وال يجوز
�إخ�ضاع الع�ضوية لأي اعتبار �آخر خ�شية الإ�ساءة للدين".
حتدد املادة الرابعة من الف�صل الأول يف ثماين نقاط الإجراءات املتعلقة بالإجتماعات العادية للمجل�س واتخاذ القرارات.
�إذ ت�شري النقطتان  6و 7ب�أن قرارات اللجنة تُتخذ بالأغلبية العادية (ن�صف عدد احلا�رضين زائد واحد) ،ووجوب ح�ضور
الأغلبية العادية (ن�صف عدد اع�ضاء اللجنة زائد واحد) حتى يت�سنى بدء الإجتماع.
�أما املادة  5من الف�صل الأول فتتناول النظام املحا�سبي وح�سابات اللجنة يف البنوك .وتن�ص النقطة  2ب�أن فتح ح�ساب
م�رصيف للجنة الزكاة يتطلب موافقة مديرية الأوقاف والأخذ يف االعتبار التعليمات جتاه امل�صارف والتي ن�رشتها مديرية
الأوقاف .تذكر النقطة  3ب�أن �أية معامالت مالية تتطلب عدة توقيعات وال ميكن �إجناز �أية معاملة على �أ�سا�س توقيعٍ واحد.
وتو�ضح املادة ال�ساد�سة من الف�صل الأول العالقة بني جلنة الزكاة ووزارة الأوقاف" .النقطة  :1تعترب اللجنة تابعة مبا�رشة
لوزارة الأوقاف [ .]...النقطة  :2مرا�سالت اللجنة مع �صندوق الزكاة من خالل مديرية الأوقاف .النقطة  :3تلتزم اللجنة ب�أية
تعليمات �صادرة من وزارة �أو مديرية الأوقاف وال تتخذ �أي قرار يناق�ض تلك التعليمات .النقطة  :4تقدم اللجنة ميزانيتها
ال�سنوية �إىل �صندوق الزكاة ،وتخ�ضع ح�ساباتها للمراقبة امل�ستمرة من حما�سب الأوقاف وحما�سب وزارة الأوقاف دون
اعرتا�ض من جلنة الزكاة".
حتدد املادة ال�سابعة من الف�صل الأول �أ�سباب "فقدان الع�ضوية )1 :الوفاة؛  )2الإقالة ال�صادرة من وزارة الأوقاف؛ )3
اال�ستقالة الطوعية؛  )4التغيب عن ح�ضور ثالث جل�سات ر�سمية متتالية بدون عذر مقبول لدى �أغلبية اللجنة؛  )5الإ�رضار
مب�صالح اللجنة �إ�رضارا وا�ضحا يتفق على حدوثه �أغلبية �أع�ضاء اللجنة العادية؛ و  )6الإتيان مبخالفة �رصيحة وبينة
للعقائد �أو الأخالق اال�سالمية".
�أما املادة التا�سعة فتتناول متثيل اللجنة يف االجتماعات .تو�ضح النقطة � 1إجراءات التمثيل حيث ال يجوز لأحد �أن يتحدث
�أو يُقرر نيابة عن اللجنة وبدون موافقتها� .أما النقطة  3فتتناول عالقة اللجنة بال�سيا�سة" :ال يجوز مطلقا �صبغ اللجنة ب�أية
�صبغة �سيا�سية ،وال تقبل اللجنة �أية م�ساعدة جتربها على اال�صطباغ ال�سيا�سي ،وال ي�سمح لل�سيا�سة �أن ت�ؤثر على �أي قرار من
قراراتها .وتظل اللجنة وجها خرييا نزيها حمايدا".
�أما املادة العا�رشة من الف�صل الأول فتحدد قواعد جمع الزكاة.
يتناول الف�صل الثاين هيكلية املكتب الإداري و�آليات عملها وحدود �صالحياتها.

 112وزارة الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية� ،صندوق الزكاة ،لجنة الزكاة وال�صدقات في رام اهلل والبيرة واللواء.
(بدون تاريخ) .النظام الداخلي .هذه الوثيقة مُ قدمة من منظمة خيرية ا�سالمية مقرها في لندن تعمل مع لجنة الزكاة
في رام اهلل.
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�إذ تن�ص املادة ال�ساد�سة من الف�صل الثاين على �أن يحافظ مدير اللجنة وموظفيه "على حيادية اللجنة والتزام العمل اخلريي
املفتوح واملرتفع عن �أي اعتبار �آخر غري م�صلحة الفقري� ".أما املادة ال�سابعة من الف�صل الثاين فتنظم �إجراءات التوظيف
وت�شري النقطة � 4إىل ما يلي" :ال يخ�ضع التوظيف للو�ساطة �أو القرابة �أو االعتبارات ال�سيا�سية مطلقا".
يحدد الف�صل الثالث العالقات بني جلنة الزكاة وم�ؤ�س�ساتها" .تخ�ضع م�ؤ�س�ساتها اللجنة لها من الناحيتني الإدارية
واملاليةب�صورة مبا�رشة".
يدور الف�صل الرابع حول الإجراءات املالية (التوقيعات الالزمة ملختلف �أنواع النفقات).

في نوفمبر/ت�شرين الثاني  ،2004بدت العالقة بين لجنة الزكاة في رام اهلل وال�سلطة الفل�سطينية �إيجابية .وفي
خطاب تو�صية ،كتب يو�سف جمعة �سالمة ،الم�ساعد التنفيذي لوزير الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية:
ت�شهد وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية �أن لجنة زكاة و�صدقات رام اهلل والبيرة التي تم ت�أ�سي�سها �سنة
1978م للعمل على تقديم الم�ساعدات المالية والعينية للأ�سر الفقيرة والأيتام والعائالت الم�ستورة في
113
المحافظة وان اللجنة مرخ�صة ر�سميا وتعمل بموافقة وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية [.]...
هذا وي�ؤكد خطاب تو�صية (مايو�/آيار � )2004صادر عن الغرفة التجارية في محافظة رام اهلل والبيرة �أن لجنة
الزكاة في رام اهلل تلعب دورا فعاال في المجتمع من خالل �أن�شطتها الخيرية ويثني على لجنة زكاة رام اهلل من
حيث نزاهتها "في التعامل مع الأيتام والمحتاجين والفقراء" 114.وبالمثل ،ي�ؤكد خطاب تو�صية (يونيو/حزيران
� )2004صادر عن وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية الفل�سطينية ب�أن لجنة الزكاة في رام اهلل تعمل مع اليتامى
والم�ساكين "بتعاون تام مع مديرية ال�ش�ؤون االجتماعية" 115.وهناك مثال �آخر من خطاب تو�صية (يونيو/
116
حزيران � )2004صادر عن بلدية البيرة يُقر باالحترام التي تتمتع بها لجنة زكاة رام اهلل في المحافظة.
منذ ت�أ�سي�س ال�سلطة الفل�سطينية ،ظلت المناق�شات جارية حول م�ستقبل نظام الزكاة في فل�سطين .وعلى حد ر�أي
�أحد الم�س�ؤولين في وزارة الأوقاف كان هناك �أ�سا�سا ر�ؤيتان  /فكرتان داخل وزارة الأوقاف:
 .aالزكاة هي ذراع للدولة ويجب �أن ت�سيطر عليها الدولة وت�شارك في �إدارتها ب�شكل مبا�شر ،بما في
ذلك التطبيق ال�صارم للقانون الأردني ،اال �أنه ،ال ينبغي �أن تُدمج مع نظام ال�ضرائب .وينبغي على
الدولة �أن ت�ضطلع بدور ن�شط في جمع تبرعات الزكاة من الم�صادر الدولية (منطقة الخليج
والجاليات الم�سلمة وغيرها من الم�صادر).
 .bيجب �أن تكون الزكاة متعددة الأوجه وذات جذور محلية لأنها تنبع من الم�ساجد .فالزكاة كانت
توزع في ال�ضفة الغربية من قبل لجان طوعية مقراتها الم�ساجد ثم تطورت لت�صبح لجان زكاة
منظمة ر�سميا .وي�ؤكد �أع�ضاء اللجنة �أنهم يدركون �أن اهلل هو الرقيب على �أعمالهم� .أما الدولة فتتولى
دور المُ�شرف �أو " المظلة " مهمتها الإ�شراف والتنظيم فقط خا�صة و�أن الأموال م�صدرها الزكاة
وال�صدقات التي يقدمها ال�شعب ولي�س الحكومة.
حتى عام  ،2007لم تتمكن ال�سلطة الفل�سطينية من تو�ضيح عالقتها مع لجان الزكاة .وما تزال هذه المناق�شات
حول لجان الزكاة مُ �ستمرة ولم يُ�ساعد ت�صاعد التوتر بين حما�س وفتح منذ عام  2007على الم�ضي قدما نحو
التو�صل �إلى حل دائم .فمنذ الفوز االنتخابي لحركة حما�س وكتلة التغيير والإ�صالح التابعة لها في االنتخابات
البلدية في عام � ،2005أ�صبحت ق�ضية لجان الزكاة مُ �سي�سة ب�شكل متزايد و�أدى �إلى �إعادة تنظيم لجان الزكاة
وتطبيقها في ال�ضفة الغربية منذ دي�سمبر .2007
 113وزارة الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية .2004 ،خطاب تو�صية 11 .فبراير�/شباط .قدمت (هذا الخطاب والأخرى �أدناه)
منظمة خيرية �إ�سالمية مقرها لندن كانت تعمل مع لجنة زكاة رام اهلل �آنذاك.
 114غرفة التجارة وال�صناعة في محافظة رام اهلل والبيرة" .2004 .خطاب تو�صية" 27 .مايو�/آيار.
 115وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية في ال�سلطة الفل�سطينية .2004 .خطاب تو�صية 27 .مايو�/آيار.
 116بلدية البيرة .2004 .خطاب تو�صية 27 .مايو�/آيار.
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م�سيرة �إعادة تنظيم لجان الزكاة عام 2007

ونتائجـها

بعد

االنق�سام ال�سيا�سي بين غزة وال�ضفة الغربية في عام  2007وت�شكيل حكومة طوارئ برئا�سة رئي�س
الوزراء فيا�ض ،بد�أت وزارة الداخلية في ال�سلطة الفل�سطينية �سل�سلة من اال�صالحات 117التي كان
للبع�ض منها �أثراً على المنظمات الخيرية .فخالل عام � ،2007أغلقت وزارة الداخلية في ال�سلطة
الفل�سطينية  123منظمة خيرية �إ�سالمية وعلمانية تحمل �صفة "منظمة غير حكومية" في ال�ضفة الغربية.
وا�ضطرت المنظمات غير الحكومية �إلى �إعادة ت�سجيل نف�سها لدى وزارة الداخلية ،ووفقا للقرار الإداري رقم
 20/2007يتطلب ذلك منها الرجوع �إلى الأجهزة الأمنية ال�ستكمال الت�سجيل" 118.كان الهدف من هذه االجراءات
119
وا�ضحا جدا وهو الق�ضاء على نفوذ حما�س في المنظمات غير الحكومية".

انتهجت ال�سلطة الفل�سطينية �سيا�سة تهدف �إلى �إحكام ال�سيطرة على المنظمات غير الحكومية ب�صفة عامة .ففي
عام  ،2007هاجمت �أجهزة الأمن الفل�سطينية مقّار بع�ض الجمعيات وتدخلت في �إدارة الجمعيات وجمدت
ح�سابات م�صرفية لبع�ض الجمعيات ،والحقت �أع�ضاء مجل�س الإدارة والعاملين في الجمعيات وحلت و�أغلقت
بع�ض الجمعيات 120.وقد اندرجت �إعادة تنظيم لجان الزكاة في ال�ضفة الغربية في نف�س ال�سياق .وعلى حد ر�أي
ع�ضو �سابق في لجنة الزكاة في ال�ضفة الغربية" :ما يجري في ال�ضفة الغربية مع المنظمات غير الحكومية
ولجان الزكاة هو �إنعكا�س لما يحدث في غزة" 121.ووفقا لم�س�ؤول في وزارة الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية:
"بدون �أحداث يونيو �[ 2007سيطرة حما�س الكاملة على قطاع غزة] ،لما كانت �إعادة تنظيم لجان الزكاة
ممكنا" 122.من هذه العبارة الأخيرة ،يمكن للمرء �أن ي�ستنتج ب�أن التدابير الجذرية التي �صدرت �إبان م�سيرة
�إعادة تنظيم لجان الزكاة عام  2007هي جزء من ال�صراع الحزبي على ال�سلطة في الأرا�ضي الفل�سطينية
المحتلة والذي ا�ستخدم بطريقة م�شابهة لل�سيطرة على المنظمات غير الحكومية والجمعيات والم�ساجد ولجان
الزكاة.

�إعادة تنظيم لجان الزكاة
في � 12أغ�سط�س�/آب  ،2007دعا وزير الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية لجان الزكاة االثنين وت�سعين �إلى اجتماع
طلب فيه تزويده بمعلومات مف�صلة عن عملهم وح�ساباتهم الم�صرفية و�أ�صولهم وما �إلى ذلك .وفي � 20سبتمبر/
�أيلول  2007تم ت�شكيل اللجنة العليا للزكاة "من خير الكفاءات في الوزارة الأوقاف وبمبادرة �شخ�صية من

�سماحة الوزير" 123.بعد ثالثة �أيام ،قرر هذا المجل�س في �أحد االجتماعات �إعادة تنظيم لجان الزكاة في
المحافظات ال�شمالية وفقا للوائح قانون الزكاة الأردني 124والذي يجيز لرئي�س �صندوق الزكاة حل �أو ا�ستبدال

 117انظر مجموعة االزمات الدولية [.]International Crisis Group, 2008a
 118عمران� ،آية وعائ�شة �أحمد وحازم هنية.2008 ،
 119مقابلة مع مدير منظمة غير حكومية محلية ،رام اهلل ،ال�ضفة الغربية ،مايو�/آيار .2009
 120عمران� ،آية وعائ�شة �أحمد وحازم هنية.2008 ،
 121مقابلة مع ع�ضو بلجنة زكاة في الفترة ما قبل  ،2007ال�ضفة الغربية ،يونيو/حزيران .2009
 122مقابلة مع م�س�ؤول حكومي ،وزارة الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية ،العيزرية ،ال�ضفة الغربية ،مايو�/آيار .2009
	123وزارة الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية ،من�شور ر�سمي من وزارة الأوقاف ب�ش�أن �صندوق الزكاة الفل�سطيني 27 ،مايو/
�آيار  ،2008العيزرية ،ال�ضفة الغربية.
	124وزارة الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية ،من�شور ر�سمي من وزارة الأوقاف ب�ش�أن �صندوق الزكاة الفل�سطيني 27 ،مايو/
�آيار  ،2008العيزرية ،ال�ضفة الغربية.
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الأع�ضاء في لجان الزكاة في �أي وقت ي�شاء.

125

في  12و 13نوفمبر/ت�شرين الثاني � ،2007أر�سل وزير العدل طلبا �إلى وزارة الأوقاف يطلب منها �إجراء �إعادة
تنظيم لجان الزكاة في ال�ضفة الغربية 126.الذي حدث �أنه تم التخلي عن قرار �سابق يق�ضي ب�ضرورة مواءمة عمل
لجان الزكاة في المحافظات ال�شمالية فقط مع قانون الزكاة ل�صالح قرار يذهب �إلى �أبعد من ذلك يق�ضي بحل
لجان الزكاة .غير �أن هذا القرار لم ي�صدر عن وزارة الأوقاف .ففي  20نوفمبر/ت�شرين الثاني � ،2007أ�صدرت
اللجنة العليا للزكاة ،والتي ت�ضم م�س�ؤولين من وزارة الأوقاف ووزارة المالية ،مر�سوما يق�ضي ب�إنهاء جميع
لجان الزكاة في ال�ضفة الغربية بدءا من ذلك التاريخ و�أمرت ب�إن�شاء �أحدى ع�شرة لجنة مركزية جديدة ،واحدة
لكل محافظة.
في  29نوفمبر/ت�شرين الثاني  ،2007ح ّل القرار الإداري رقم  01/2007لوزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية لجان
الزكاة االثنين وت�سعين ،وحدد االجراءات االنتقالية التي قادت �إلى �إن�شاء اللجان المركزية الجديدة.

�إن�شاء �صندوق الزكاة
في  12دي�سمبر/كانون الأول � ،2007أعلنت وزارة الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية عن ت�أ�سي�س �صندوق زكاة
مركزي فل�سطيني وهذا ال�صندوق من�صو�ص عليه في قانون الزكاة الأردني غير �أنه لم يكن بهذا ال�شكل في
الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة من قبل 127.ومنذ عام � 2008أ�صبح �صندوق الزكاة هو الم�س�ؤول عن تن�سيق وتنظيم
نظام الزكاة وكذلك الإ�شراف على لجان الزكاة (بالتعاون مع وزارة المالية وق�سم الأمن في وزارة الداخلية
و�إدارة برنامج كفالة اليتيم .وما زالت لجان الزكاة تحتفظ بح�سابات منف�صلة ،حتى و�إن �أ�صبح �صندوق الزكاة
المالك الر�سمي لجميع الممتلكات الوقفية التي جمعتها لجان الزكاة ال�سابقة على مر ال�سنين (راجع الق�سم
الخا�ص بالممتلكات الوقفية للجان الزكاة �أدناه).

ت�شكيل اللجان الجديدة
جرى ت�شكيل لجان الزكاة المركزية الجديدة على �أ�سا�س الأوامر الإدارية ال�صادرة عن �صندوق الزكاة التابع
لوزارة الأوقاف في عام � .2008إذ طلب مدير عام �صندوق الزكاة التابع لوزارة الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية
من وزير الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية ،ومحافظي ال�سلطة المحلية ور�ؤ�ساء البلديات والغرف التجارية
المحلية تزويد ال�صندوق ب�أ�سماء �شخ�صيات مرموقة ذات خبرة في مجال العمل االجتماعي على الم�ستوى
المحلي (يبدو �أن االعتبارات الدينية لعبت دورا ثانويا).
وجد �صندوق الزكاة نف�سه �أمام قائمة من � 50إلى  100ا�سم من كل محافظة من المحافظات الإحدى ع�شر .تم
�إر�سال الأ�سماء �إلى وزارة الداخلية في ال�سلطة الفل�سطينية لإجراء التحقق الأمني والذي �أدى �إلى ا�ستبعاد
البع�ض منها .واختارت وزارة الأوقاف �أع�ضاء لجنة الزكاة المركزية من بين تلك الأ�سماء التي وافق عليها
وزير الداخلية بهدف تحقيق تمثيل جغرافي مت�ساوٍ داخل اللجنة المركزية للزكاة .ولم يقع االختيار بال�ضرورة
على �أع�ضا ٍء جدد من ذوي الخبرة ال�سابقة في عمل الزكاة .ووفقا للمقابالت والمالحظات ال�شخ�صية خالل
	125تعليمات رقم ( )3ل�سنة ( 1996تعليمات لجان الزكاة ال�صادرة عن مجل�س ادارة �صندوق الزكاة بموجب المادة ( 11ب)
من قانون �صندوق الزكاة رقم  8ل�سنة  – 1988المعروفة ب�أنها الئحـة لجنة الزكاة لعام  ،)1996الفقرة ( 3ه).
 126مقابلة مع م�س�ؤول حكومي ،وزارة الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية ،العيزرية ،ال�ضفة الغربية ،مايو�/آيار .2009
"	127كان يوم  4دي�سمبر/كانون الأول 2007م يوما جديدا في تاريخ العمل الزكوي في فل�سطين ،حيث تم تد�شين �صندوق
الزكاة والأعالن عن ت�شكيل ( )11لجنة الزكاة موزعة على المحافظات في ال�ضفة الغربية بناء على درا�سات بن�سبة
الم�ستفيدين وتوزيعاتهم ".]...[ ،وزارة الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية .2009 .تقريرعن عمل �صندوق ولجان الزكاة
من  4دي�سمبر/كانون الأول 2008م وحتى  16مار�س�/آذار 2009م .العيزرية ،ال�ضفة الغربية� ،ص .2
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عملية تق�صي الحقائق ،ظهر �أن �أغلبية الأع�ضاء الجدد ينتمون لحركة فتح .كانت وزارة الأوقاف قد نظرت في
خيار �إبقاء �أع�ضاء اللجنة القديمة في مجل�س الإدارة 128ولكنها في النهاية قررت �أنه من الأعدل �أن تقوم في
البداية بعزل جميع الأع�ضاء لتجنب �أي نقا�ش حول التمييز .في البداية كانت معظم اللجان المركزية الجديدة
تت�ألف من �سبعة �إلى ت�سعة �أع�ضاء فقط ،مع ترك مجال لل�سكان المحليين �أو �أ�شخا�ص من لجان الزكاة
130
القديمة 129نظرا �إلى �أن القوانين تن�ص على �سبعة �إلى خم�سة ع�شر ع�ضوا في كل لجنة زكاة.

الموظفون
تم طرد الموظفين العاملين بلجان الزكاة التي ت�أ�س�ست قبل عام  ،2007اعتبارا من يوم  31دي�سمبر ،2007
وين�ص النظام الإداري على �أنه يجوز للوزارة �إعادة تعيين الموظفين الحاليين ح�سب ال�ضرورة .في بع�ض
الحاالت احتفظ العديد من الموظفين القدماء بوظائفهم ،وفي حاالت �أخرى ،كما في نابل�س وقلقيلية ،تم عزل
معظم الموظفين .لقد تم تعيين بع�ض الموظفين الجدد على �أ�سا�س عرو�ض عمل نُ�شرت في ال�صحف �أعقبتها
المقابالت بمقر لجنة الزكاة مع �أحد م�شرفي �صندوق الزكاة .بعد ذلك تم ت�سليم قائمة ب�أ�سماء المر�شحين
الفائزين �إلى ق�سم الأمن في وزارة الداخلية الذي يحق له االعترا�ض على توظيف الأفراد على �أ�سا�س "مخاوف
131
�أمنية".

الإدارة
بد�أت عملية �إعادة تنظيم لجان الزكاة دون االتفاق على �أ�سلوب الإدارة .وال توجد حاليا (اعتبارا من )2009
وثيقة نظام داخلية توجه عمل لجان الزكاة حيث تُدار هذه اللجان على �أ�سا�س التعليمات الواردة مبا�شرة من
وزارة الأوقاف� ،أي من مدير �صندوق الزكاة .ويُقال �إن معظم هذه التعليمات �أ�سا�سها قانون �صندوق الزكاة
الأردني لعام  .1988وال يبدو �أن وثيقة نظام الإدارة (انظر الخانة في الف�صل ال�سابق) التي �أعدتها لجنة زكاة
رام اهلل قبل عام  2007ت�شكل مرجعا في المناق�شات الجارية حاليا ب�ش�أن نظام لجنة الزكاة.
تريد ك ٌل من وزارة الداخلية ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية �أن يكون لهما دو ٌر �أهم في ال�سيطرة على لجان الزكاة
وقد ذكر م�س�ؤول بوزارة الداخلية اقتراح ًا يدعو �إلى �إن�شاء لجنة توجيهية مختلطة مع ممثلي وزارة الداخلية
ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ووزارة الأوقاف 132.ويمكن القول ب�أن وزارة الداخلية ت�سعى �إلى تو�سيع نفوذها من
133
�أجل تولي الرئا�سة بحكم الأمـر الواقع.

	128وزارة الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية ،من�شور ر�سمي من وزارة الأوقاف ب�ش�أن �صندوق الزكاة الفل�سطيني 27 ،مايو/
�آيار  ،2008العيزرية ،ال�ضفة الغربية.
	129على �سبيل المثال �إن�سان اونالين " .2008بواطنة ي�صدر قراراً بتعيين لجنة جديدة لزكاة نابل�س" [الن�سخة العربية].

طبعة الويب،
 6مار�س�/آذار.www.insanonline.net/news_details.php?id=2954 .
	130تعليمات رقم ( )3ل�سنة ( 1996تعليمات لجان الزكاة ال�صادرة عن مجل�س ادارة �صندوق الزكاة بموجب المادة ( 11ب)
من قانون �صندوق .الزكاة رقم  8ل�سنة  – 1988المعروفة با�سم الئحة لجنة الزكاة لعام  ،)1996الفقرة .3
 131مقابلة مع م�س�ؤولين بوزارة الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية ،و�أع�ضاء بلجنة الزكاة المركزية ،ال�ضفة الغربية ،مايو/
�آيار ويونيو/حزيران� ،2009 .إ�ضافة �إلى وثائق مقدمة من المحاورين في هذه المقابالت.
 132مقابلة مع م�س�ؤول حكومي ،وزارة الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية ،رام اهلل ،ال�ضفة الغربية ،يونيو/حزيران .2009
 133مقابلة مع محامي الموارد الب�شرية ،وع�ضو في حركة فتح ،اللجنة الم�ستقلة لحقوق الإن�سان ،رام اهلل ،يونيو/حزيران
.2009
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الرقابة المالية
كجزء من عملية �إعادة تنظيم لجان الزكاة ،عينت وزارة المالية في ال�سلطة الفل�سطينية (التي ير�أ�سها رئي�س
الوزراء �سالم فيا�ض) مراقبين ماليين على مالك الوزارة للإ�شراف عن كثب على �أعمال اللجان الجديدة .وفي
عام  ،2007عمل ثالثة ع�شر م�شرف مالي من وزارة المالية على عملية جرد وتقرير مراقبة الح�سابات .وعلى
الرغم من �أن هذا التقرير لم يُعلن �إال �أنه يُ�ستخدم ك�أ�سا�س لتبرير القرار الإداري رقم  01/2007الذي ق�ضى بحل
اثنين وت�سعين لجنة زكاة .وتم تعيين خم�سة من المراقبين الماليين الذين كانوا يعملون على التقرير كموظفين
في �صندوق الزكاة .في البداية كان التركيز الرئي�سي لوزارة المالية في هذا الم�سعى هو الإ�شراف على لجنة
نابل�س وذلك �أ�سا�سا لما لها من ثقل ونظرا للأهمية اال�ستراتيجية لنابل�س.
ويُ�شير �إثنان من المراقبين الماليين العاملين على عملية الجرد وتقرير مراقبة الح�سابات والمكلفان بالإ�شراف
على لجان الزكاة في �شمال ال�ضفة الغربية �أنهما اكت�شفا ح�سابات م�صرفية �سرية خارج الأرا�ضي الفل�سطينية
المحتلة كانت تديرها لجان الزكاة .وقد �أكدت وزارة الأوقاف هذه المعلومات" .لقد �أف�صحت اللجان ال�سابقة
عن ( )158ح�ساب بنكي داخل الوطن و( )13ح�سابا خارج الوطن ،وتم اكت�شاف ( )11ح�سابا داخليا و( )17ح�سابا
134
خارجيا غير م�صرح بها".
با�ستثناء لجنة الزكاة في بيت فجار بمحافظة بيت لحم لي�س هناك �أية دعوى ق�ضائية �ضد لجنة �سابقة .و�إذا
كانت الح�سابات الم�صرفية غير المعلنة قد ا�ستخدمت لتحويل �أموال ب�شكل غير قانوني �أو غير �سليم فمن ال�سهل
اثبات ذلك نظرا للرقابة المجهرية المالية التي تفر�ضها �أجهزة المخابرات المختلفة على البنوك في المنطقة.
في حالة بيت فجار هناك مزاعم ب�أن �أحد الأع�ضاء في لجنة الزكاة ال�سابقة كان يدير ح�ساب اللجنة با�سمه
135
ال�شخ�صي ،وقد قررت المحكمة �ضرورة نقل هذه الأموال �إلى �صندوق الزكاة.
الممتلكات الوقفية للجان الزكـاة
في  14مايو�/آيار  ،2009قام قا�ضي الق�ضاة وهو �أعلى قا�ضي في المحاكم ال�شرعية في ال�ضفة الغربية – وهي
هيئة قريبة من ال�سلطة الفل�سطينية ولكنها م�ستقلة عن وزارة الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية – ب�إبالغ وزير
العدل في ال�سلطة الفل�سطينية في ر�سالة ر�سمية بقراره كما يلي:
	.a
	.b

تثبيت الممتلكات الوقفية لجميع الم�ساجد الأهلية (التي ال تنتمي �إلى ال�سلطة الفل�سطينية) [الم�ساجد
الأهلية];
تثبيت العقارات التابعة للجان الزكاة.

ووفقا لقا�ضي الق�ضاة ،ف�إن هذا الإجراء هو واجب قانوني لقا�ضي الق�ضاة لكن �إدارة الممتلكات �ستكون من
اخت�صا�ص وزارة الأوقاف .هذا الإجراء لي�س م�ؤقتا ،حيث �أن القانون الأردني المطبق في ال�ضفة الغربية ين�ص
136
على �إ�شراف وزارة االوقاف على هذه الممتلكات.
ويدّعي بع�ض الأع�ضاء ال�سابقين في لجان الزكاة ب�أنهم ا�شتروا عقارات ب�أموالهم الخا�صة و�سجلوها تحت ا�سم
لجنة الزكاة (كمكاتب ومرافق خزنٍ �أو�سع) .وقد �أعرب ع�ضو �إحدى لجان الزكاة في الفترة ما قبل عام 2007

134

135

وزارة الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية ،من�شور ر�سمي من وزارة الأوقاف ب�ش�أن �صندوق الزكاة الفل�سطيني 27 ،مايو/
�آيار  ،2008العيزرية ،ال�ضفة الغربية.
مقابلة مع م�س�ؤول حكومي ،وزارة الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية ،رام اهلل ،ال�ضفة الغربية ،يونيو/حزيران  ،2009ومع

مدير وحدة المتابعة المالية في ال�سلطة الفل�سطينية (مكتب ت�أ�س�س حديثا يتعامل مع المعلومات اال�ستخباراتية المالية
المخت�صة بلجان الزكاة) ،رام اهلل ،ال�ضفة الغربية ،يونيو/حزيران .2009
 136مقابلة مع قا�ضي الق�ضاة ،المحاكم ال�شرعية ،البيرة ،ال�ضفة الغربية ،يونيو/حزيران .2009
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عن حزنه لقيام ال�سلطة الفل�سطينية ب�ضم ما بنوه ب�أموالهم الخا�صة وب�سواعدهم و �أن ال�سلطة "تدمّ ر نظام
الزكاة في ال�ضفة الغربية" .ويقتب�س ع�ضو لجنة �سابق �آخر نقال عن ق�صة الملك �سليمان واالمر�أتان اللتين ادعتا
ب�أنهما والدة نف�س الطفل ،حيث اقترح الملك �سليمان بتقطيع الطفل �إلى ن�صفين بحد ال�سيف ،ن�صف لكل امر�أة.
في تلك اللحظة ،تقاطع �إحداهما الملك قائلة ب�أنها في هذه الحالة تف�ضل �أن تحتفظ المر�أة الأخرى بالطفل – لذا
قام الملك بمنح الطفل للمر�أة الأولى .ويرى ع�ضو اللجنة ال�سابق ب�أنه في موقف المر�أة الأولى .فعلى الرغم من
137
�أن الطفل (لجنة الزكاة) قد انتزع منه حاليا� ،إال �أنه واثق من �أن العدالة �ست�أخذ مجراها في نهاية المطاف.

نتائج
كان الهدف الرئي�سي لإعادة تنظيم لجان الزكاة هو �إ�ضفاء المركزية و�إحكام �سيطرة الحكومة عليها .وفيما يلي
بع�ض النتائج:
الم�شاكل الإدارية للجان الزكاة المركزية الأولى
تو�ضح تقارير مجموعة االزمات الدولية في عام � 2003أن الرعاية االجتماعية الإ�سالمية �أمر حيوي لعمل
المجتمع الفل�سطيني ،و�أن قدرة ال�سلطة الفل�سطينية على "تولي م�س�ؤولية" هذه الوظيفة الحيوية هي
138
مو�ضع �شك.
ففي عام  ،2008واجهت لجان الزكاة المركزية الأولى المعينة �صعوبات في العمل بالنظر �إلى التغيرات
المفاجئة وقلة الخبرة في �إدارة لجان الزكاة في �صفوف القيادة الجديدة.
 .وفي دي�سمبر/كانون الأول  ،2008تم ا�ستبدال بع�ض �أع�ضاء لجان الزكاة المركزية بعد �إجراء تقييم من قبل
�صندوق الزكاة التابع لوزارة الأوقاف وهو التقييم الذي لم يٌن�شر كوثيقة عامة ولي�س باالمكان الإطالع عليها.
في البداية كانت اللجان تت�ألف �أ�سا�سا من �أع�ضاء في حركة فتح .و�أ�ضيفت �إليهم في وقت الحق مجموعة من
الأع�ضاء الكبار في ال�سن ممن لهم �شرعية محلية ،وفي حاالت ا�ستثنائية �أعيد تعيين �أفراد من حركة فتح كانوا
139
في ال�سابق �أع�ضاء باللجان القديمة.
ال�شحة المالية
وفقا للجان الزكاة المركزية الجديدة التي تمت مقابلتها �شددت كلها على �أن ال�شحة في الموارد المالية تجعل
من الم�ستحيل اال�ستمرار في العمل بنف�س وتيرة فترة ما قبل عام  140.2007وقد ذهبت الأهرام ويكلي �إلى �أبعد
من ذلك عندما �أوردت ب�أنه "وفقا لم�صادر مطلعة في اللجان انخف�ضت التبرعات المحلية والدولية بن�سبة تزيد
على  90في المائة نتيجة التخاذ الإجراءات ال�صارمة [�إعادة تنظيم لجان الزكاة] " 141.ومن المرجح �أن تكون
هذه التقديرات مبالغ فيها و�أن هذه التقديرات المالية تبقى مو�ضع �شك في غياب �أية ح�سابات تم التحقق منها.
وال يُمكن تقدير التراجع الفعلي في الموارد بدون الح�صول التقارير المالية للجان الزكاة االثنين وت�سعين
ومقارنتها بتقرير �صندوق الزكاة .هناك تقرير مالي �سردي واحد ل�صندوق الزكاة يغطي الفترة من  4دي�سمبر/
 137مقابلة مع �أع�ضاء لجان الزكاة في الفترة ما قبل  ،2007ال�ضفة الغربية ،يونيو/حزيران .2009
� 138أنظر مجموعة االزمات الدولية [� ،]International Crisis Group, 2003ص .17-16
 139مقابالت مع م�س�ؤول حكومي ،وزارة الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية ،العيزرية ،ال�ضفة الغربية ،و�أع�ضاء حاليين
( )2009بلجنة الزكاة ،ال�ضفة الغربية ،مايو�/آيار ويونيو/حزيران .2009
 140مقابالت مع �أع�ضاء بلجنة الزكاة المركزية ،قلقيلية ونابل�س والخليل ورام اهلل وجنين وطوبا�س ،مايو�/آيار ويونيو/
حزيران .2009
 .Al Ahram Weekly. 2008 141خالد عمايرة [" .]Khaled Amayrehال يزال ينا�ضل ويعي�ش رم�ضانا كئيبا �آخر في رام
اهلل" طبعة ويب� 11 ،سبتمبر�/أيلول.http://weekly.ahram.org.eg/2008/914/fe1.htm .
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كانون الأول � 2008إلى نهاية مار�س�/آذار .2009

142

ويُ�شير العاملون في المراكز الطبية في الخليل وقلقيلية ونابل�س ولجان رام اهلل �إلى الو�ضع المالي فيها مزرٍ � .إذ
توقفت خطط التو�سع وبد�أت بع�ض اللجان في �إغالق المراكز والعيادات .ويُ�شير المدراء التنفيذيون و�أع�ضاء
مجال�س �إدارة جميع لجان الزكاة ال�ستة التي خ�ضعت للدرا�سة �إلى �أن الو�ضع المالي يمثل م�شكلة رئي�سية و�أن
الموارد المالية �شحيحة.
ويبين المدير المحلي لإحدى المنظمات غير الحكومية الأجنبية العاملة في القد�س ما يلي:
حاليا ،هناك �أزمة مالية تواجه لجان الزكاة .مثال واحد على ذلك هو لجنة الزكاة في بلدة يطا قرب
الخليل اذ كانت تُ�سمى "جمعية �إ�سالمية" �إال �أنها في الواقع كانت لجنة زكاة .هناك مبنى مكون من
�ستة طوابق تعود ملكيته للجنة الزكاة التي �أقامت فيه مدر�سة للمعوقين ولجنة رعاية وما �إلى ذلك.
المبنى الآن �شاغر .تم تعيين �أع�ضاء لجنة زكاة جدد ولكن ال �أحد يثق بهم .معظم التمويل ي�أتي من
المملكة العربية ال�سعودية ودول الخليج ،ولكنه توقف .االعتقاد ال�سائد هو �أن حركة فتح ت�ستقطع جزء
143
من التبرعات وال توجد اموال لدفع رواتب العاملين.
هناك �سببان لغياب التمويل�[ :أ] هناك عدم ثقة من جانب الجهات المانحة المحلية والدولية 144و[ب] حتى بعد
�إعادة تنظيمها ،تبقى لجان الزكاة تُعامل كمنظمات �إجرامية في الواليات المتحدة و�إ�سرائيل الأمر الذي يدعو
145
النا�س �إلى التخوف من التبرع بالمال بما قد يكون لذلك من عواقب قانونية قا�سية.
ووفقا لتقرير �صحفي من �صحيفة الأهرام ويكلي ل�شهر �سبتمبر�/أيلول ،2008
[ ]...ال�سلطة الفل�سطينية م�ستاءة من حقيقة �أن ع�شرات الجهات المانحة ووكاالت المعونة ومقرها دول
عربية غنية بالنفط توقفت بالكامل تقريبا عن تحويل الأموال �إلى لجان الزكاة في �أعقاب �سيطرة
حركة فتح والتي اتهمت حما�س بـ "تحري�ض" الجهات المانحة على التوقف عن �إر�سال �أموال
الم�ساعدات لهم �إلى ال�ضفة الغربية .وردت حما�س ب�أنها تتحدى حركة فتح �أن تقدم �أ�شخا�ص ًا يتميزون
بالأمانة يحظون بقبول الجهات المانحة .حاولت وزارة الأوقاف �إنقاذ الو�ضع من خالل نقل
مخ�ص�صات مالية من ميزانية الحكومة �إلى لجان الزكاة بيد �أن هذه المخ�ص�صات كانت غير منظمة
بالمرة ،ح�سب قول م�س�ؤولين في الجمعيات الخيرية .بل �إن حكومة ال�سلطة الفل�سطينية ذاتها ت�صارع
للحفاظ على كفايتها المالية ،على الرغم من مليارات الدوالرات التي دفعتها البلدان المانحة �أو وعدت
146
بدفعها.
ويذكر مدير �صندوق الزكاة �أنه في �أعقاب حل لجان الزكاة مبا�شرة كانت الحالة المالية تعاني من �شحة
147
الموارد ولكن الأمور بد�أت تتح�سن ببطء.
في الفترة الزمنية االنتقالية ( 4دي�سمبر/كانون الأول  – 2008نهاية مار�س�/آذار  ،)2009كان �صندوق الزكاة
 142وزارة الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية .2009 .تقريرعن عمل �صندوق ولجان الزكاة من  4دي�سمبر/كانون الأول
2008م وحتى  16مار�س�/آذار 2009م .العيزرية ،ال�ضفة الغربية.
 143مقابلة مع مدير منظمة غير حكومية ،القد�س ال�شرقية ،يونيو/حزيران .2009
 144مقابالت مع مديرين حاليين بلجان الزكاة ،و�أع�ضاء بلجان الزكاة الحالية وفترة ما قبل  ،2007ال�ضفة الغربية ،مايو/
�آيار ويونيو/حزيران .2009
 145مقابالت رئي�س لجنة زكاة حالي وم�س�ؤولين حكوميين بوزارة الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية ،ال�ضفة الغربية مايو/
�آيار ويونيو/حزيران .2009
 146الأهرام ويكلي [ .]Al Ahram Weekly, 2008خالد عمايرة [" .]Khaled Amayrehال يزال ينا�ضل ويحيا رم�ضانا
كئيبا �آخر في رام اهلل" طبعة ويب� 11 ،سبتمبر�/أيلول.http://weekly.ahram.org.eg/2008/914/fe1.htm .
 147مقابلة مع م�س�ؤول حكومي ،وزارة الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية ،ال�ضفة الغربية ،يونيو/حزيران .2009
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يمتلك ميزانية قدرها  19مليون دينار �أردني .ويُقدر مدير �صندوق الزكاة �أن حوالي  75في المائة من الدخل
جاء من منظمات �إ�سالمية من خارج الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة ( 80في المائة منها دعم مالي و 20في
المائة دعم عيني) وحوالي  25في المائة من داخل الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة ( 80في المائة منها دعم عيني
و 20في المائة دعم مالي) .وقد ت�شمل ن�سبة الـ  25في المائة من الداخل المخ�ص�صات التي قُدمت من داخل
ال�سلطة الفل�سطينية (انظر االقتبا�س من "الأهرام ويكلي" �أعاله).
توزيع الزكاة عبر قنوات غير ر�سمية
على حد ر�أي �أحد �أع�ضاء اللجان المركزية ف�إن "�إعادة تنظيم لجان الزكاة هي ب�شكل رئي�سي لم�صلحة �إ�سرائيل
والواليات المتحدة اللتين �سيكون لديهما �شعور ب�إمكانية التحكم ب�شكل �أف�ضل ب�أحدى ع�شرة لجنة فقط بدال من
148
�إثنين وت�سعين .معنى ذلك �أنه �سيتعين عليهما �إجراء التحقق "الأمني" لنحو � 150شخ�ص بدال من ".1500
ويُ�ضيف �صحفي في رام اهلل قائالً:
منذ عام  2008واللجان خا�ضعة كليا ل�سيطرة �أفراد موالين لحركة فتح .نفوذ ال�سلطة الفل�سطينية في
اللجان معروف على نطاق وا�سع وي�ؤدي �إلى انعدام الثقة ال�شعبية في اللجان .ال�سلطة الفل�سطينية
�صورتها �سيئة في ال�ضفة الغربية ب�سبب الف�ساد .وغالب ًا ما تُدفع �أموال الزكاة الآن ب�صورة غير ر�سمية
مبا�شرة �إلى الأئمة وغيرهم من اال�شخا�ص المعروفين بالتدين وال�صدق لكن حوالي  80في المائة من
الزكاة وال�صدقات تُدفع الآن وتُوزع "من تحت الطاولة"� .أنا ال �أدفع زكاة �أبداً ،ولكن �إن كنت �س�أفعل،
ف�إنني لن �أدفعها �إلى لجان الزكاة المركزية الجديدة لأنها تحت �إمرة ال�سلطة الفل�سطينية ،وبالتالي فهي
149
جزء من منظومة فا�سدة.
في حين �أن �صندوق الزكاة ولجان الزكاة المركزية يكافحان للح�صول على التمويل ،يعمل النا�س ب�شكل متزايد
على تطوير هياكل غير ر�سمية لجمع وتوزيع �أموال الزكاة محلياً .فالأموال التي كانت ت�أتي كزكاة من دول
الخليج والجاليات الم�سلمة في �أوروبا يجرى الآن توزيعها ب�شكل غير ر�سمي .وعلى ال�صعيد الدولي ،يمكن النظر
�إلى �سيا�سة تجريم لجان الزكاة والجمعيات الخيرية الأخرى وو�ضعها بالقائمة ال�سوداء دون �أ�سا�س قانوني
نزيه و�شفاف للطعن في مثل هذه القرارات على �أنها تجريم ع�شوائي للعمل الخيري وهذا ما ي�ؤدي �إلى ت�آكل
150
هياكل محلية ذات �شفافية تحظى باالحترام.

وجهات نظر مختلفة
فتح وحكومة رئي�س الوزراء فيا�ض
الهدف من �إعادة تنظيم لجان الزكاة هو فر�ض �سيطرة مركزية على نظام مجز�أ والمركزي .في نف�س الوقت
يبدو �أي�ضا وك�أنه محاولة للحد من نفوذ حما�س في ال�ضفة الغربية على غرار الجهود التي تبذلها حركة حما�س
للحد من نفوذ ال�سلطة الفل�سطينية في قطاع غزة .وتنظر الفئات ال�سكانية المت�أثرة ب�إعادة تنظيم لجان الزكاة
�إلى ال�سلطة الفل�سطينية على �أنها تعمل بت�أييد من الحكومتين الأمريكية والإ�سرائيلية .ووفقا لأحد العلماء
الفل�سطينيين� ،أنها [�إعادة التنظيم] يهدف �أي�ض ًا �إلى "رفع "�شعبية" الحكومة وال�سلطة الفل�سطينيتين لدى كل
 148مقابلة مع ع�ضو لجنة الزكاة المركزية وع�ضو حركة فتح والذي يزعم �أنه �شديد االنتقاد لحركة فتح ب�شكل عام،
وحكومة الطوارئ الحالية على وجه الخ�صو�ص ،ال�ضفة الغربية ،يونيو/حزيران .2009
 149مقابلة مع �صحفي بجريدة "الأيام" ومقرها رام اهلل ،ال�ضفة الغربية ،مايو�/آيار .2009
 150بنتول [� ،]Benthall, 2008aص  .1-14لمزيد من المعلومات حول التدابير الأمريكية لمكافحة الإرهاب و�أثرها على
العمل الخيري ،انظر الموقع الإلكتروني ل�شبكة الجمعيات الخيرية والأمن.www.charityandsecurity.org .
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فقرار تعيين �سبعة �أع�ضاء فقط لكل لجنة زكاة في بداية عام  2008قد يكون ا�شارة �إلى �أن ال�سلطة الفل�سطينية
م�ستعدة لل�سماح لبع�ض �أع�ضاء لجنة الزكاة ال�سابقين لالن�ضمام �إلى اللجان المركزية في مرحلة الحقة .وعلى
حد ر�أي �أحد الم�س�ؤولين عن المنظمات غير الحكومية في وزارة الداخلية ف�إن م�ستقبل نظام الزكاة ما يزال قيد
المناق�شة .ان �إعادة تنظيم لجان الزكاة يهدف �إلى اقامة هيكل هرمي ي�ضمن توزيعا �أكثر عدال وان�سجاما
للأموال عن طريق دفع لجان الزكاة على نحو متزايد لرعاية الم�شاريع المّدرة للدخل ،وذلك تم�شيا مع مبد�أ
تعزيز االعتماد على الذات بدال من التبعيـة 152 .مع ذلك ،فقد كانت بع�ض اللجان تتطور بنجاح في هذا االتجاه
قبل عام ( 2007انظر الف�صل الخا�ص بلجان الزكاة في ال�سياق المحلي).
كتب �أحد الأكاديميين الفل�سطينيون هو الأ�ستاذ �أ�سعد عبد الرحمن ،قائال �إن هناك ثالثة مواقف رئي�سية
لم�س�ؤولي فتح �إزاء لجان الزكاة ال�سابقة:
لقد توزع �أن�صار القرار ،وربما �صانعوه ومتخذوه ،على فئات ر�سمية و�شبه ر�سمية ثالث:
�أوالها تقول �إن "لجان الزكاة" �إنما هي مت�شكلة من �أع�ضاء و�أن�صار حركة المقاومة الإ�سالمية
(حما�س) بالمطلق �أو بالأغلبية ال�ساحقة وبالتالي ،فهي لجان�/أدوات للحركة ،بل هي �أدوات لترويج
�شعبيتها وك�سب الأع�ضاء والأن�صار لها ،وبالتالي هي "ج�سر" حركة حما�س لل�سيطرة على المجتمع
كبداية ،مرورا بمحطة الت�سيد الكامل عليه ،وانتهاء بتثبيت ذلك الت�سيد و�إدامته.
�أما الفئة الثانية فت�ؤكد �أن ع�ضوية "اللجان" لي�ست مق�صورة على حركة حما�س و�إنما على ت�شكيلة
متفاوتة من حم�ساويين �أو �أن�صارهم �أو م�ستقلين �أو حتى فتحاويين متدينين ،الأمر الذي يجعلها لجانا
ت�صب الماء (�أو معظمه) في خدمة �أن�صار التيار الإ�سالمي �أو في الت�أثير على الأفراد والعائالت
الم�ستهدفة للإدخال في ذلك التيار .وبهذا المعنى ،ف�إنها لجان�/أدوات ت�صب الماء في الطاحونة
ال�سيا�سية لحما�س حتى لو لم تكن امتدادا ع�ضويا لها ولكنها تخدم – بهذا القدر �أو ذاك – م�ساعي
الحركة لل�سيطرة على الحكم وربما لإدامته.
وثمة فئة ثالثة تعلم �أن لجان الزكاة هي لجان منتخبة وبالتالي ف�إن الواقع فيها حم�ساوي وفتحاوي
مختلط وبن�سب متفاوتة بينهما ومع ف�صائل �أخرى وم�ستقلين .وه�ؤالء – رغم معرفتهم بالواقع الفعلي،
ف�إنهم ال يرتاحون �إلى بقائها تحت �سيطرة قوى "م�ستقلة" عن ال�سلطة/الحكومة ،وبالتالي ف�إنه ال
153
منا�ص من ال�سيطرة عليها �سواء تحت يافطة وزارة الأوقاف �أو تحت �أي �صيغة �أخرى.
وذكر ع�ضو في حركة فتح ورئي�س اللجنة المركزية الجديدة في نابل�س �أن لجان الزكاة الجديدة هي مثل بركة
ماء و�أن قطرة واحدة من الحبر من �ش�أنها �أن تلوثها بالكامل 154و�أن قطرة الحبر هذه هي �أي �شخ�ص له �أية

 151انظر جلف نيوز [" ]Gulf News, 2008خطة تجديد لجنة الزكاة تثير الده�شة".
[ ]Zakat panel revamp plan raises eyebrowsطبعة الويب 14 ،يونيو/حزيران
.http://archive.gulfnews.com/articles/08/06/14/10220927.html
تنب�أ بع�ض المعلقين المحليين ب�أنه ،بما �أن كال من حركتي فتح وحما�س منق�سمتين على نحو عميق من الداخل ،فقد
تظهر تكوينات �سيا�سية جديدة في وقت قريب ،حتى مع وجود �إمكانية لمزيد من االنق�سامات في ال�سيطرة الجغرافية
في الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة .من وجهة نظر ا�سرائيل �سيعمل ذلك على تفاقم م�شاكلها الأمنية من ناحية ،ولكن
من ناحية �أخرى �سيُ�ضعف من الموقف التفاو�ضي لل�شعب الفل�سطيني .بل لقد �أوحى �أحد المحاورين �أن وراء �إلغاء
جميع فروع لجان الزكاة في ال�ضفة الغربية عام  2007قد يكون تدبيرا ينم عن فزع لدى ال�سلطة الفل�سطينية بهدف
توطيد �سلطتها بعد �سيطرة حما�س في قطاع غزة� ،أكثر من كونه قرار مدرو�س بعناية.
 152مقابلة مع م�س�ؤول حكومي ،وزارة الداخلية في ال�سلطة الفل�سطينية ،ق�سم المنظمات غير الحكومية ،رام اهلل ،ال�ضفة
الغربية ،يونيو/حزيران .2009
 153انظر جلف نيوز ["].Gulf News, 2008خطة تجديد لجنة الزكاة تثير الده�شة".
[ ]Zakat panel revamp plan raises eyebrowsطبعة الويب 14 ،يونيو/حزيران.
.http://archive.gulfnews.com/articles/08/06/14/10220927.html
 154مقابلة مع رئي�س لجنة الزكاة المركزية في نابل�س ،وع�ضو بحركة فتح ،نابل�س ،ال�ضفة الغربية ،يونيو/حزيران .2009
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�صلة بحركة حما�س .مما يعني �أنه في ر�أي بع�ض �أع�ضاء حركة فتح �أن ال�سبيل الوحيد لعدم ت�سيي�س لجان
الزكاة هو ربطها بالكامل بال�سلطة الفل�سطينية� .إال �أنه في ظل حكومة حيث تمثل ال�سلطة الفل�سطينية �أ�سا�سا
م�صالح طرف محدد واحد (حركة فتح) ،ف�إن مثل هذه الخطوة قد تزيد في الواقع من درجة الت�سيي�س بدال من
تقليلها – خ�صو�صا ان الحكومة الحالية ال تحظى باعتراف �أي الأحزاب الرئي�سية وتبقى مرفو�ضة حتى من
155
�أطراف من داخل حركة فتح.
وزارة الأوقاف
�أثارت العديد من اللجان ال�سابقة الت�سا�ؤالت عن عدم قيام وزارة الأوقاف ب�إجراء تحقيق في لجان الزكاة
الواحدة تلو الآخرى ومن ثم فر�ض عقوبات على تلك التي ارتكبت مخالفات �أو انتخبت �سيا�سيين لمجال�س
�إدارتها على �أ�سا�س قرار نزيه وب�شفافية .من المحير حقا لماذا تم هذا "التطهير" ال�شامل في مجال العمل
الخيري حيث لكلٍ من الذاكرة الم�ؤ�س�سية والخبرة المهنية �أهمية .وح�سب ر�أي مدير �صندوق الزكاة �أن هذا كان
من �ش�أنه �أن يلفت انتباه الإ�سرائيليين �إلى الأع�ضاء الذين تم ف�صلهم و�أن �صندوق الزكاة يريد حمايتهم و�أن هذا
ما �أف�ضى �إلى حل جميع اللجان وطرد جميع الأع�ضاء.
تولى وزير الأوقاف الجديد ،محمود الهبا�ش ،مهامه منذ  18مايو�/آيار  2009فقط ولم ت�سنح الفر�صة لمقابلته
ب�ش�أن هذه الم�س�ألة .ومن المحتمل �أنه ما تزال هناك �أ�صوات في وزارة الأوقاف تف�ضل مبد�أ التفوي�ض ل�صانعي
القرارات المحليين بد ًال من تقنين ي�سعى لتوزيع الموارد على نح ٍو �أكثر �إن�صافا .وتلتزم وزارة الأوقاف الحالية
بتهدئة المخاوف الأمنية للحكومتين الإ�سرائيلية والأمريكية وت�أمل في �إنهاء تجريم لجان الزكاة.
ذكر مدير �صندوق الزكاة ما يلي:
حاليا� ،أريد �أن �أق�سو على اللجان كطفل �صغير بحاجة للتعلم من معلمٍ �صارم كي ينجح في حياته .لهذا
ال�سبب �أنظّ م اللجان بطريقة �أ�شبه بالدكتاتورية .نحن بحاجة �إلى ال�شفافية �أمام الجميع ،وخا�صة
156
�إ�سرائيل والواليات المتحدة ،من �أجل تطوير الهياكل القادرة على ت�أدية دورها.

حما�س
تواجه م�سيرة �إعادة تنظيم لجان الزكاة االنتقادات الحادة من طرف حما�س .ففي خطاب بتاريخ  25يونيو/
حزيران  ،2009تحدث خالد م�شعل ،زعيم الجناح ال�سيا�سي لحما�س ومدير المكتب ال�سيا�سي للحركة في دم�شق،
عن "عملية اجتثاث منهجية" 157للجان الزكاة .ومو�ضوع لجان الزكاة له �صلة بمفاو�ضات القاهرة الجارية
بين الحركة اال�سالمية وحركة فتح ،حيث طلبت الأولى العودة �إلى الو�ضع الذي كان قائما من قبل.

هل حركة حما�س على ا�ستعداد لنزع الطابع ال�سيا�سي عن قطاع الرعاية االجتماعية الإ�سالمية ككل واالمتثال
للتدقيق المالي المتزايد على المنظمات الخيرية الإ�سالمية ولجان الزكاة؟ لقد كان ا�ستعداد لجان الزكاة في
الفترة ما قبل عام  ،2007والتي خ�ضعت للدرا�سة في هذه الورقة البحثية ،لالمتثال لمعايير �صارمة من
ال�شفافية المالية عالي ًا جدا ،ذلك �أن معظمها يُدار من قبل رجال �أعمال ناجحين ولي�س �شخ�صيات �سيا�سية.

 155انظر على �سبيل المثال القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني" .2009 .فتح ترف�ض فيا�ض" .طبعة الويب 13 ،مايو�/آيار.
.www.palestinianbasiclaw.org/news/fatah-rejects-fayyad
 156مقابلة مع م�س�ؤول حكومي ،وزارة الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية ،العيزرية ،ال�ضفة الغربية ،مايو�/آيار ويونيو/
حزيران .2009
 157خالد عمايرة" .2009 .م�شعل لأوباما :نحن نقدر كلماتك ،لكن الأفعال تتحدث ب�صوت �أعلى".PIC & Ikhwanweb ،
طبعة الويب 26 ،يونيو/حزيران.www.ikhwanweb.com/Article.asp?ID=20610&LevelID=1&SectionID=0 .
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الجهات المانحة
تتابع المنظمات المانحة الإ�سالمية في الخارج م�سيرة �إعادة تنظيم لجان الزكاة بنوع من ال�شك .وفي �سبتمبر/
�أيلول � ،2008أبدت الجمعيات الخيرية الإ�سالمية التي كانت في الما�ضي تُر�سل الأموال �إلى لجان الزكاة وتت�سلم

ح�سابات مف�صلة عن كيفية �إنفاق الأموال في المقابل 158تردداً في �إر�سال �أموال �إلى �صندوق الزكاة المركزي
الجديد لأنها�[ ،أ] ت�شك في قدرة تلك اللجنة المركزية على تقديم الم�ساعدات على نحو فعال؛ [ب] لديها مخاوف
من �إ�ساءة ا�ستخدام المال و[ج] تخ�شى �أن ت�ستخدم حركة فتح م�ؤ�س�سات الزكاة التي ت�أ�س�ست حديثا لتحقيق
مكا�سب �سيا�سية .ووفقا لوكاالت الأنباء الفل�سطينية ف�إن حركة فتح بد�أت بالفعل في تدعي لنف�سها بالثناء
لقيامها بتوزيع المعونة عن طريق لجان معينة حديثا 159ويبدو من الم�ستبعد جدا �أن ت�ؤدي مثل هذه ال�سيا�سة
�إلى �إعطاء دعم حقيقي لحركة فتح بين الجهات المانحة في الخارج والتي ت�سعى لتحقيق الديمقراطية
وال�شفافية على الم�ستوى ال�شعبي .من ناحية �أخرى ،ووفقا لأع�ضاء بلجان الزكاة المركزية الجديدة ،ف�إن هناك
مجموعة �صغيرة من الجهات المانحة التي توا�صل� ،أو �شرعت م�ؤخرا ،في تقديم التبرعات للجان الزكاة
الجديدة .وتختلف الثقة في لجان الزكاة الجديدة من محافظة �إلى �أخرى .ففي بع�ض المحافظات تالقي اللجان
الجديدة ترحيبا �أكبر من المحافظات الأُخرى .ومع ذلك ،ف�إن قدرات جمع التبرعات للجان الجديدة تبقى
�أ�ضعف ويرجع ذلك �إلى حقيقة �أنها �أقل عددا وال تتمتع �إال بعالقات �شخ�صية محدودة في مجال العمل الخيري
الإ�سالمي.
في ظل الحالة المتوترة والمعقدة �سيا�سيا في ال�ضفة الغربية ،ف�إن �إعادة تنظيم لجان الزكاة ب�شكلٍ يم�س �سل�سلة
من الم�سائل الجوهرية والح�سا�سة تنطوي دائما على خطر زيادة حدة التوتر واالرتباك بدال من تو�ضيح
وتح�سين نظام �إدارة ممار�سة الزكاة خدم ًة لم�صلحة الذين يعانون من الفقر ومن انعدام الفر�ص لعي�ش حياة
الئقة بكرامة.
�سيتناول الف�صل التالي دور الحركات ال�سيا�سية وتدخلها في عمل لجان الزكاة بهدف �شحذ فهمنا للت�سيي�س
العام الذي �أثر على لجان الزكاة في ال�سنوات الأخيرة.

 158بع�ض المنظمات تدير برامج خا�صة بالأيتام حيث يُمكن للمتبرعين الأفراد الم�سلمين في بريطانيا �أو غيرها من
البلدان الأوروبية التبرع مبا�شرة �إلى الطفل اليتيم في الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة.
 159فل�سطين الآن" .2008 .فتح ت�ستخدم لجنة زكاة نابل�س لترويج جدول الأعمال الخا�صة بها" .باللغة الإنجليزية.
� 3سبتمبر�/أيلول  .2008بعد و�صف الأحداث التي وقعت ،يطرح كاتب المقال الأ�سئلة الحرجة التالية" :ما هو الهدف من
قيام حركة فتح بتوزيع الم�ساعدات بالتعاون مع لجنة زكاة نابل�س ،مع العلم ان هذه اللجنة كانت مغت�صبة بفعل
العدوان والتعدي من قبل الإدارة ،وكان لها مجل�س �إدارة تابع لفتح لإدارتها؟ رغم �أن الجميع ي�شهد على �صدقها
ونزاهتها و�شفافيتها وحيادها ،بالإ�ضافة �إلى �أنها ت�ضم بع�ض ال�شخ�صيات المرموقة المعروفة ببذل الجهود للتو�سط
في النزاعات وال�صراعات في جميع �أنحاء محافظة نابل�س ل�سنوات عديدة؟" ترجمة من اللغة الإنجليزية.
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لجـان الزكـاة والحركـات ال�سيا�سيـة

نظرا

للنزاع على الأرا�ضي في ال�ضفة الغربية بفعل التو�سع اال�ستيطاني لإ�سرائيل من جهة
والنمو ال�سكاني بين الفل�سطينيين المحليين من جهةٍ أُ�خرى ،تكت�سب لجان الزكاة بعداً
�سيا�سي ًا مُ حدداً.

وتو�ضح لجنة الزكاة في جنين ،التي ت�أ�س�ست في عام  ،1984واحدا من �أهدافها:
[ ]...توفير فر�ص عمل جديدة من خالل �إن�شاء م�شاريع جديدة لت�شجيع المواطنين على البقاء في
160
�أر�ضهم.
�أدركت الأحزاب والحركات الفل�سطينية �أهمية الم�ساعدات الإن�سانية وبرامج الرعاية االجتماعية منذ
ال�سبعينيات ،حيث عملت حركة فتح والجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فل�سطين
والحزب ال�شيوعي الفل�سطيني على تطوير هياكلها االجتماعية بالتوازي مع المبادرات الم�ستوحاة من
الإ�سالم 161.لكل من حركة حما�س وحركة فتح ،اللتين برزتا كخ�صمين �سيا�سيين منذ االنتفا�ضة الأولى ،جمهور
مهم من المنا�صرين الإ�سالميين .وكال الحركتين لهما �أ�صولهما في جماعة الإخوان الم�سلمين (انظر الف�صل
الخا�ص بالنظرة التاريخية) ،لذا �أولت ك ٌُل منهما �أهمية خا�صة لل�سيطرة على لجان الزكاة.
وهذا البحث ي�سلط ال�ضوء على �أن ك ًال من حما�س وفتح حاولتا ب�سط �سيطرتهما على لجان الزكاة في �أوقات
مختلفة �أدراك ًا منهما في �إمكانية تحقيق مكا�سب �سيا�سية من وراء عملها (انظر الف�صل الخا�ص بم�سيرة �إعادة
تنظيم لجان الزكاة في عام  2007ونتائجها) .تتمثل الأداة الرئي�سية لممار�سة ال�سيطرة على لجان الزكاة في
و�ضع �أع�ضاء من الجناح ال�سيا�سي للحركات (التنظيم) في لجان الزكاة .ولفترات طويلة من تاريخ لجان
الزكاة ،كان هناك على الأرجح توافق في الآراء بين حما�س وفتح على عدم التدخل �سيا�سيا في �أو عن طريق
لجان الزكاة .ويتوافق هذا المفهوم مع الر�أي الثالث داخل حركة فتح فيما يتعلق بلجان الزكاة (انظر اقتبا�س
الأ�ستاذ عبد الرحمن في الجزء الخا�ص بوجهة نظر فتح في الف�صل ال�سابق).

دور حركة فتح
يتفق جميع المحاورين على �أن حركة فتح ت�سيطر علي الأقلية من لجان الزكاة .وفي عام � ،97-1996أغلقت
ال�سلطة الفل�سطينية – التي تهيمن عليها فتح – عدداً قلي ًال من الم�ؤ�س�سات الإ�سالمية في ال�ضفة الغربية 162.ويرى
بع�ض علماء االجتماع الفل�سطينيين �أن �إغالق اثنتين من لجان الزكاة في عام  1996من قبل وزارة الأوقاف
163
ر�ض.
في ال�سلطة الفل�سطينية يعود �إلى �أنهما لم تديرا العمل ب�شكلٍ مُ ٍ
 160كتيب م�ست�شفى الرازي ،جنين .2009 ،انظر �أي�ضا الف�صل الخا�ص بلجان الزكاة في ال�سياق المحلي.
 161انظر على �سبيل المثال روبن�سون [� ،]Robinson, 1993ص  .302درا�سات روبن�سون  1993حول نه�ضة لجان االغاثة
الزراعية والطبية الفل�سطينية في الثمانينات ،كل منها مرتبط بواحدة من الحركات التالية :فتح والجبهة ال�شعبية
لتحرير فل�سطين ،الجبهة الديمقراطية لتحرير فل�سطين �أو الحزب ال�شيوعي الفل�سطيني.
 162مجموعة االزمات الدولية [� ،]International Crisis Group, 2003ص  6و  .16-17خالل ما تم تحديده في ف�صل
"وجهة النظر التاريخية"العامة على �أنها "المرحلة � ،"3أبقت ال�سلطة الفل�سطينية على العديد من لجان الزكاة في
ال�ضفة الغربية خا�ضعة ل�سيطرتها� .أوحت العديد من الم�صادر ال�شفوية ب�أن قوات الأمن الفل�سطينية �شنت غارات
�ضد واحدة على الأقل من لجان الزكاة في ال�ضفة الغربية في عامي  1996و  ،2001لكن لم تتوفر وثائق لإثبات
هذه الحقيقة .مع ذلك ،تبقى الحقيقة �أنه خالل هذه الفترة حتى عام  2006كان يُ�سمح للجان الزكاة بالعمل دون
عائق خطير.
 163هاللي ومالكي� ،1997 ،ص .62
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وعلى الرغم من �أن ال�سلطة الفل�سطينية كانت على علم ب�أن غالبية لجان الزكاة كانت �أقرب �إلى جماعة الإخوان
الم�سلمين (حركة حما�س وبع�ض الرجال الملتزمون دينيا من حركة فتح) منها �إلى ال�سلطة الفل�سطينية (و�أجزاء
من حركة فتح التي تقودها)� ،إال �أنها انتهجت ا�ستراتيجية عدم التدخل و�سجلت لجان الزكاة لدى وزارة
الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية وكلها �أمل ب�أن يزيد ذلك من ال�شرعية ال�شعبية لل�سلطة الفل�سطينية وحركة فتح في
نهاية المطاف .كذلك كانت ال�سلطة الفل�سطينية تفتقر �إلى الخبرة والدراية والتجذر المحلي لرعاية الفقراء
والمحرومين في المناطق النائية بكفاءة .ومنذ عام  ،1997ر�أت ال�سلطة الفل�سطينية ن�شاط لجان الزكاة كم�صدر
تهديد لها بفعل ا�ستقالليتها و�ضعف نفوذ حركة فتح فيها .لذا ا�ستبدلت ال�سلطة الفل�سطينية بع�ض الأع�ضاء
برجال ملتزمين دينيا من حركة فتح 164.غير �أن بع�ض اللجان ،مثل لجنة الخليل ،بقيت كما هي في الفترة
.1987-2007
كان �أع�ضاء وموظفي لجنة الزكاة وما يزالون الأقرب �سيا�سيا �إلى (بل حتى �أحيانا تحت �سيطرة) حركة حما�س
والحكومات المحلية من ال�سلطة الفل�سطينية .غير �أنه هناك الآن �شخ�صيات دينية من حركة فتح في اللجان
165
وي�شاركون في اتخاذ القرارات.
بد�أ بع�ض الأع�ضاء المتدينين في حركة فتح يتعاطفون مع زمالئهم من المعار�ضة الدينية الإ�سالمية في بع�ض
لجان الزكاة و�أ�صبح والئهم لحركة فتح� ،أو على الأقل �إلى �أجنحة حركة فتح التي تهيمن على ال�سلطة
الفل�سطينية� ،ضعيفا ب�سبب خيبة �أملهم لعدم نجاح المفاو�ضات مع �إ�سرائيل وا�ستمرار التو�سع في الم�ستوطنات
الإ�سرائيلية وتزايد الف�ساد والت�سلط بين هيئات ال�سلطة الفل�سطينية .من ناحية �أخرى ،ت�أثرت هذه المجموعة
بالأعمال ال�صادقة والأ�صيلة والفعالة للجان الزكاة والمعار�ضة اال�سالمية .ووفقا لم�س�ؤولين في ال�سلطة
الفل�سطينية و�أع�ضاء في حركة فتح ف�إن الكثير من ه�ؤالء المتدينين من حركة فتح واالع�ضاء في لجان الزكاة
�إ�ستمروا في ع�ضويتهم في حركة فتح لكنهم "كانوا يعملون لحركة حما�س" 166وعلى ما يبدو ف�إن والء ه�ؤالء
الأع�ضاء المتدينين في حركة فتح لم يكن كامال لل�سيا�سات التي يتبعها حزبهم خا�صة و�أنهم �أر�سو عالقات
عمل جيدة مع المعار�ضة التي كانت تلتف حول الحركة الإ�سالمية مما �أدى �إلى قيام كتلة التغيير والإ�صالح.
�شاركت هذه الكتلة بنجاح في انتخابات عامي  2005و 2006و�ضمت العديد من الم�ستقلين غير المنتمين �إلى
الدائرة المقربة من حركة حما�س.
بين عامي  1998و ،2003تحولت ن�سبة كبيرة من ال�شرائح الدينية في المجتمع الفل�سطيني من حركة فتح �إلى
حما�س وخ�صو�صا �أولئك الذين �صدرت �ضدهم �أحكام بال�سجن من المحاكم الع�سكرية الإ�سرائيلية� .إذ بعد
167
التغيير الذي طر�أ على �أفكارهم في ال�سجن ،ان�ضموا �إلى حركة حما�س بمجرد الإفراج عنهم.
بعد ت�أ�سي�س حكومة الطوارئ� ،أ�صبحت ال�سلطة الفل�سطينية دولة الحزب الواحد .ولم يعترف �أيٌ من الأحزاب
الرئي�سية بالحكومة ،با�ستثناء �أجزاء من حركة فتح .وفي الآونة الأخيرة وجهت بع�ض الأجنحة داخل حركة
فتح انتقادات �إلى رئي�س مجل�س الوزراء فيا�ض 168.فمجل�س الوزراء مُ عين من قبل الرئي�س عبا�س بدعم من
الواليات المتحدة وبدون �شرعية ديمقراطية ومنذ �صيف عام  2007وال�سلطة الت�شريعية غير موجودة كما �أن
المجل�س الت�شريعي لم يعد ينعقد 169و�أدت �إعادة تنظيم لجان الزكاة عام  2007في ال�ضفة الغربية �إلى تعيين
�أ�شخا�ص موالين لل�سلطة الفل�سطينية .عام  2009كانت اللجان ما تزال ت�ضم �أع�ضاء الجناح ال�سيا�سي لحركة
 164مقابالت مع م�س�ؤولين حكوميين في ال�سلطة الفل�سطينية ،و�أع�ضاء بحركة فتح و�صحفي مُ طلع بجريدة الأيام ومقرها
رام اهلل ،ال�ضفة الغربية ،مايو�/آيار يونيو/حزيران .2009
 165مقابالت مع �أع�ضاء بلجان الزكاة في الفترة ما قبل  ،2007وم�س�ؤول حكومي ،وزارة الأوقاف في ال�سلطة الف�سطينية،
و�صحفي مُ طلع بجريدة الأيام ومقرها رام اهلل ،ال�ضفة الغربية ،مايو�/آيار يونيو/حزيران .2009
 166مقابلة مع �أع�ضاء بحركة فتح� ،شمالي ال�ضفة الغربية ،مايو�/آيار .2009
 167مقابلة مع ع�ضو بحركة حما�س و�صحفيين محليين ،رام اهلل ،مايو�/آيار ويونيو/حزيران .2009
� 168أنظر على �سبيل المثال ،الموقع الإكتروني القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني" 2009 .فتح ترف�ض فيا�ض" ،طبعة الويب13 ،
مايو�/آيار.www.palestinianbasiclaw.org/news/fatah-rejects-fayyad .
 169مقابلة مع م�س�ؤول بالمفو�ضية الأوروبية ،القد�س ،ومحامي مخت�ص بحقوق الإن�سان ،رام اهلل ،ال�ضفة الغربية ،يونيو/
حزيران .2009
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فتح (التنظيم) وبع�ض كبار ال�سن وال�شخ�صيات المحترمة التي لي�س لديها �أية �صلة بالحركة اال�سالمية 170.لقد
ا�ستخدمت حجة عدم ت�سيي�س اللجان لتبرير ا�ستبعاد المعار�ضة ال�سيا�سية من اللجان ،ولكن يبدو �أنه هناك
اتجاهات معار�ضة مماثلة �ستظهر في قطاع غزة.

دور حركـة حما�س
ت�أ�س�ست حركة حما�س في  1987-1988لتكون الفرع الم�سلح وال�سيا�سي لجماعة الإخوان الم�سلمين في فل�سطين.
كان هناك الكثير من لجان الزكاة التي كانت قائمة قبل تاريخ ت�أ�سي�س حركة حما�س .ت�أ�س�ست لجان الزكاة
عن طريق "تحالف اجتماعي" بين طبقة متمكنة من المتدينين (ال �سيما رجال االعمال االغنياء) و�أئمة
و�شخ�صيات معروفة بثقافتها الإ�سالمية ،ف�ضال عن النا�شطين الذين ينتمون �إلى جماعات �إ�سالمية مثل
171
الإخوان الم�سلمين وحزب التحرير و�آخرين.
وفرت الزكاة ،والتي لم تكن مثيرة للجدل �إلى حد بعيد في ذلك الوقت� ،أر�ضية م�شتركة لأ�شخا�ص ذوي خلفيات
اجتماعية وقناعات �سيا�سية مختلفة .وبما �أن لجان الزكاة في مراحلها الأولية في ال�ضفة الغربية بد�أت في
تحقيق نجاجات كبيرة في �أوائل الثمانينيات ،تبين للعديد من الأفراد الملتزمين بمجتمعهم المحلي �أن الزكاة
كانت واحدة من �أ�صول المجتمع الفل�سطيني .فمن حيث المبد�أ ،في مجتمع تزداد فيه القيود الم�شددة يبقى الدين
واحدا من الأ�صول الرا�سخة والذي تتج�سد �صورته في التناغم والوئام مع الهياكل المحلية مثل المجال�س
القروية والم�ساجد.
بعد ت�أ�سي�سها وبداية عملها ال�سيا�سي ،حاولت حما�س تعزيز تواجدها في لجان الزكاة .وفي عام  ،1991وبعد
ثالث �سنوات من ت�أ�سي�سها ،يُروى �أن حما�س حاولت �إدخال �أع�ضاء من جناحها ال�سيا�سي (التنظيم) في لجان
الزكاة.
لقد كنت نائبا لرئي�س لجنة الزكاة ،وكان الرئي�س في نف�س الوقت هو مدير الأوقاف المحلية .لذلك بحكم
الواقع كنت �أنا الذي يدير اللجنة .في عام  1991ان�سحبت من لجنة الزكاة لب�ضعة �أ�شهر لالحتجاج على
جهود معينة ا�ستهدفت ربط لجنة الزكاة بانتماء �سيا�سي (يعني حما�س) من خالل زيادة عدد �أع�ضاء
مجل�س الإدارة في اللجنة و�إ�ضافة �أ�شخا�ص من الجناح ال�سيا�سي لحركة حما�س .بعدها عندما طلبوا
مني �أن �أعود ،رف�ضت وقلت انني �سوف �أعود فقط ب�شرط �أن تبقى لجنة الزكاة بعيدة عن االنتماء
172
ال�سيا�سي .في نهاية المطاف �أدركوا �أن حججي �ضد االنتماء كانت على حق ،وعُ دت.
وعلى افترا�ض �أن حوادث مماثلة وقعت في �أماكن �أخرى ،ال بد �أن حما�س حاولت فع ًال ك�سب �أر�ضية وقاعدة
من خالل فر�ض �أ�شخا�ص من جناحها ال�سيا�سي على لجان الزكاة في مطلع الت�سعينيات اال �أن البع�ض من
داخل الحركة �أدرك �أن ال�شخ�صيات ال�سيا�سية في اللجان قد ت�ضر بعمل اللجان و�سالمتها و�سمعتها االجتماعية.
ربما كان هذا التطور قد �أ�سهم �أي�ضا في احتمال وجود توافق تام في الآراء حول عدم التعار�ض �سيا�سيا مع
حركة فتح حول لجان الزكاة .وربما واجه هذا التوافق تحديات في مراحل عديدة منها على �سبيل المثال
عندما قامت ال�سلطة الفل�سطينية بغلق عدد محدود من الم�ؤ�س�سات اال�سالمية في عام  .1996مع ذلك يذكر تقرير
مجموعة الأزمات الدولية (� ،2003ص � ،)6أنه على الرغم من �إغالق ب�ضع ع�شرات من الم�ؤ�س�سات الإ�سالمية� ،إال
�أن ال�سلطة الفل�سطينية "�أبقت على حوار هادئ مع القيادة ال�سيا�سية لحركة حما�س وفي نهاية المطاف تركت
بنيتها التحتية للرعاية االجتماعية �سليمة �إلى حد كبير".
 170مقابلة مع م�س�ؤول حكومي ،وزارة الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية ،العيزرية ،ال�ضفة الغربية ،يونيو/حزيران .2009
 171مقابلة مع �أكاديميين و�أع�ضاء بلجنة زكاة في الفترة ما قبل  ،2007ال�ضفة الغربية ،مايو�/آيار ويونيو/حزيران .2009
 172مقابلة مع رجل �أعمال محلي وع�ضو بلجنة زكاة في الفترة ما قبل  2007يزعم ب�أن له عالقات �شخ�صية بكلتا
الحركتين ،ال�ضفة الغربية ،يونيو/حزيران .2009
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تفاوتت لجان الزكاة الم�سجلة من قبل ال�سلطة الفل�سطينية في عام  1996-1997في درجة االنتماء �إلى حركة
حما�س .ووفقا للفر�ضية المذكورة �أعاله ،ف�إن توافق الآراء بين حركتي حما�س وفتح ب�ش�أن لجان الزكاة تدهور
فقط بعد االنت�صارات االنتخابية لكتلة التغيير والإ�صالح في عامي  2005و.2006
ترى �سارة روي ( )2000الحاجة �إلى التمييز بين المجاالت المختلفة التي تن�شط فيها الحركة الإ�سالمية ،و�أن
ن�شط وقوة حما�س لي�س على قدم الم�ساواة في مختلف المجاالت ،و�أن "م�صطلح "الحركة اال�سالمية" ال ي�شير
فقط �إلى قطاعها ال�سيا�سي الذي ت�سيطر عليه حركة حما�س بل �إلى القطاعات االجتماعية والثقافية والدينية
للحركة ،والتي قد تكون �أو ال تكون لها �صالت مبا�شرة بال�سيا�سية" 173.مع ذلك ،ال ينبغي التقليل من حقيقة �أن
جماعة الإخوان الم�سلمين هي حركة عالمية وقادرة على توليد وفرة من التمويل .غير �أن هذه القوة المالية
الكبيرة للحركة اليوم يمكن �أي�ضا �أن ت�ؤثر �سيا�سي ًا على المنظمات ال�شعبية المحلية مثل لجان الزكاة بطريقة ال
تتما�شى بال�ضرورة مع م�صالح ال�سكان المحليين واحتياجات الفئات المحرومة .وقد ذكر عدد من الأع�ضاء
ال�سابقين في لجنة الزكاة �أنه في �أوقات معينة كان من الأ�سهل الح�صول على تمويل �إذا كان لديك انتماء
174
�سيا�سي للحركة الإ�سالمية.
من ناحية �أخرى ،ووفقا لع�ضو في حركة فتح "تن�شط حركة حما�س من داخل ال�شعب ،في حين �أن ال�سلطة
الفل�سطينية تكذب على نف�سها من خالل �إنكار وجود حركة حما�س في ال�ضفة الغربية" 175.هناك توترات دولية
محتملة بين جماعة الإخوان الم�سلمين الدولية وقيادة حما�س في دم�شق و�أع�ضاء الحركة الإ�سالمية بمفهومها
الأو�سع (�سواء ب�صورة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة �أو لأ�سباب ال عالقة لها �أبدا بحما�س) ممن يمار�سون العمل
االجتماعي على م�ستوى القاعدة وبكفاءة ،و�أهم من ذلك يلتزمون برفاهية مجتمعاتهم المحلية .على الأرجح
�أن بومغارتن (� ،2003ص  )132يُخطئ في القول ب�أن العمل االجتماعي لجماعة الإخوان الم�سلمين على مدى
عقود لم يكن �سيا�سيا ب�أي �شكل من الأ�شكال ،اذ ان جماعة الإخوان الم�سلمين هي حركة دولية لديها نطاق
176
وا�سع من النفوذ والأهداف ال�سيا�سية.
في االنتخابات البلدية لعام  2005واالنتخابات الت�شريعية لعام � ،2006شارك بع�ض �أع�ضاء لجنة الزكاة في
الئحة مر�شحي كتلة التغيير والإ�صالح التي تقودها حما�س .ويبدو �أن نجاح هذه الكتلة قد قام �أ�سا�سا على
ال�سمعة المحلية وااللتزام الحقيقي للأ�شخا�ص الذين ت�ضمهم هذه القوائم تجاه مجتمعهم �أكثر منه على جدول
الأعمال ال�سيا�سي الخارجي لحركة حما�س والدعم الدولي لجماعة الإخوان الم�سلمين .من �أجل البحث في هذه
التفا�صيل ،يتعين مقارنة القوائم االنتخابية بقوائم الع�ضوية و�إجراء المزيد من المقابالت مع �أع�ضاء لجنة
الزكاة الذين تر�شحوا لالنتخابات .المرة الثانية التي حاولت فيها حما�س بن�شاط و�ضع �أ�شخا�ص من الجناح
ال�سيا�سي في اللجان ،كان خالل فترة �سيطرتها على حكومة ال�سلطة الفل�سطينية ابتداء من عام  .2006ويتذكر
نائب �سابق لرئي�س لجنة الزكاة هذه المرة قائال:
 173روي [.]Sara Roy, 2000
 174التميمي� ،2007 ،ص �" :38أ�صبحت لجان الزكاة هذه نف�سها [�أي تلك التي و�ضعتها جماعة الإخوان الم�سلمين في
ال�سبعينيات والثمانينيات] �أ�صبحت فيما بعد الم�ستقبل والموزع الرئي�سي للتبرعات المر�سلة من الخارج من فروع
الإخوان الم�سلمين [�أي جماعة الإخوان الم�سلمين] التي �أن�ش�أت �شبكاتها الخا�صة لجمع التبرعات لدعم الفل�سطينيين
في ظل االحتالل".
ي�ضيف التميمي �أنه "في �أعقاب اندالع االنتفا�ضة عام  ،1987ولتجنب �أي عقوبات قانونية ،كان يتم الت�أكد على �أن
لجان الزكاة والم�ؤ�س�سات التي دعمتها مُ رخ�صة ب�شكل �صحيح .وقد تم �أخذ الحيطة الكافية ل�ضمان �أن تكون �أن�شطتها
قانونية تماما وذات �شفافية؛ ولأنه ال يُ�سمح لبن�س واحد من هذه االموال التي تلقتها هذه الجمعيات الخيرية
باالنزالق في م�شاريع �أخرى ،ال �سيما في الجهد الع�سكري ،الذي لديه م�صادره الخا�صة المنف�صلة للتمويل" .التميمي،
� ،2007ص  ،38الحا�شية رقم .5
 175مقابلة مع ع�ضو بحركة فتح ولجنة زكاة ،ال�ضفة الغربية ،يونيو/حزيران .2009
 176مقابلة مع ع�ضو بلجنة الزكاة في الفترة ما قبل عام  ،2007ال�ضفة الغربية ،يونيو/حزيران  .2009وقال �أي�ضا" :لو
كنت �أكثر انتما ًء من الناحية ال�سيا�سية �إلى جماعة الإخوان الم�سلمين ،لكان من ال�سهل لي الح�صول على التمويل".
التوترات ال�سيا�سية المحيطة بجماعة الإخوان الم�سلمين لي�ست جديدة" :في �أوائل الأربعينيات ،اعتمدت الحماية
البريطانية في م�صر قانونا ي�ستهدف جماعة الإخوان الم�سلمين ،ويحظر المنظمات الإ�سالمية للرعاية االجتماعية من
ممار�سة الأن�شطة ال�سيا�سية ".مار�شال [� .]Maréchal, 2009ص .19
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ذهبت �إلى مكة الداء فري�ضة الحج ،وعندما عدت كان قد تم تعيين �أربعة من �أع�ضاء حركة حما�س في
لجنة الزكاة التي كنت �أديرها .لقد كانوا �أ�شخا�صا طيبين ،ولكنني لم �أكنْ �أقبل �أي �شخ�صيات �سيا�سية
في اللجنة .فعندما تقبل �أ�شخا�ص تابعين لحركة حما�س ،ف�إنك بذلك تعطي الإ�سرائليين ذريعة لإغالق
م�ؤ�س�ستك .دار نقا�ش حول هذا الأمر في لجنة الزكاة وفي النهاية تم فر�ض الأع�ضاء الأربعة وزير
الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية الذي يمثل حركة حما�س .لقد تحدثت �إلى حركة فتح في ذلك الوقت
وطلبت منهم التفاو�ض مع حما�س وكذلك تعيين �أربعة �أع�ضاء من فتح في لجنة الزكاة من �أجل تحقيق
التوازن بين النفوذ ال�سيا�سي ،اال �أن مبرراتي لم تلقَ �آذان ًا �صاغية ،حيث كان ال�صراع ال�سيا�سي مت�صاعداً
177
بين حركة حما�س وحركة فتح.
االنتقـادات الموجهة للجـان الزكـاة في الفترة ما قبل عام 2007
�أعرب ليفيت ( )2006والعديد من المحاورين من ال�سلطة الفل�سطينية عن قلقهم ازاء الزكاة في الفترة ما قبل عام
 2007بما في ذلك االدعاءات التالية:

ت�ستخدم حما�س لجان الزكاة لنقل االموال �إلى ال�ضفة الغربية ال�ستخدامها في الأن�شطة
ال�سيا�سية والع�سكرية.
رغم �أن هذا قد يكون هو الحال اليوم في غزة ،حيث تدفع حركة حما�س الرواتب لبع�ض الموظفين في
حكومتها ،178فمن غير المرجح �أن يكون هذا هو الحال في ال�ضفة الغربية� .إذا كان الأمر كذلك فلن ي�صعب �إثباته
لأن القطاع الم�صرفي يخ�ضع للإ�شراف عن كثب على �أيدي عدة اجهزة مخابرات ولم يتمكن �أيٌ منها من تقديم
دليل دامغ على هذا االدعاء .على الرغم مما ذكرته ال�سلطة الفل�سطينية عن عثورها على ح�سابات م�صرفية غير
م�صرح بها 179عند تحقيقها مع لجان الزكاة في عام  ،2007ال توجد دعوى ق�ضائية قيد النظر �ضد �أي لجنة
على �أ�سا�س تحويل الأموال لغايات مغايرة .و�إذا كانت الأموال قد تم بالفعل ا�ستخدامها لأغرا�ض ع�سكرية �أو
�سيا�سية فلن يكون من ال�صعب �إثبات تحويل هذه الأموال� .أما ب�ش�أن الح�سابات الم�صرفية الأجنبية التي تملكها
بع�ض اللجان فمن المحتمل �أن تكون هناك �أي�ضا �أ�سباب م�شروعة لذلك مثل ت�سهيل �إجراءات الدفع وانخفا�ض
التكاليف وما �إلى ذلك.
يتهم ليفيت ( )2006لجان الزكاة ب�أنها قدمت ت�أمين ًا م�سبق ًا على الحياة لالنتحاريين� .صحيح �أن �أطفال
االنتحاريين اليتامى م�ؤهلون لتلقي م�ساعدات من لجان الزكاة حيث �أن اللجان ال تميز �صراح ًة بين الأيتام
تبع ًا ل�سبب وفاة الوالد (كما هو مو�ضح في الف�صل الخا�ص بلجان الزكاة في ال�سياق المحلي :الم�شروعات التي
تديرها لجان الزكاة :رعايـة الأيتام) ،وال يوجد دليل لدى الباحثين ي�شير �إلى �أن عائالت االنتحاريين قد تمت
"مكاف�أتهم" عن طريق لجان الزكاة.

لجان الزكاة ُت�ساعد حما�س لك�سب "القلوب والعقول"
�أجرى ناثان براون درا�سة حول تغطية لجان الزكاة في ال�صحافة الفل�سطينية خالل الفترة  .1998-2007خالل
الفترة محل الدرا�سة ولم يتمكن من العثور على �أي تقرير لل�صحافة المحلية حول �سلوك غير قانوني �أو غير
الئق من لجان الزكاة في ال�ضفة الغربية (مثل الممار�سات التمييزية) وال �أي تقرير لل�صحافة المحلية حول
 177مقابلة مع ع�ضو بحركة فتح ولجنة الزكاة المركزية ،ال�ضفة الغربية ،يونيو/حزيران .2009
 178الحظ �أن ال�سلطة الفل�سطينية م�ستمرة في دفع رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة في عام .2009
 179وزارة الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية .2008 ،من�شور ر�سمي من وزارة الأوقاف ب�ش�أن �صندوق الزكاة الفل�سطيني،
 27مايو�/آيار  ،2008العيزرية ،ال�ضفة الغربية.
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ح�صول حركتي فتح وحما�س �أو �أي حركة �سيا�سية �أخرى على مك�سب �سيا�سي نتيجة لعمل لجنة زكاة مُ حددة
وهذا ال�شيء الجدير بالمالحظة خا�ص ًة و�أن ال�صحيفتين الرائدتين في الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة (القد�س
والأيام) هما �أقرب �إلى حركة فتح من حركة حما�س.

180

جانب �آخر ،يُمكن للن�شاط البارز في مجال الأعمال الخيرية �أن يُعزز المنا�صرة ال�سيا�سية لأي لحركة
ٍ
من
بطريقة غير مبا�شرة وال ينطبق ذلك ب�أي حال من الأحوال على الق�ضية الفل�سطينية فقط .فالآلية م�شابهة لن�سب
الجرم بالتبعية ولكن بطريقة معاك�سة .في هذه الحالة ،يكون يُف�ضي االنطباع الإيجابي �إلى التبعية.
واعرابا عن التقدير لاللتزام الذي يت�سم بالكفاءة والنزاهة للم�ؤ�س�سات الدينية مثل لجان الزكاة ،تولّد لدى عامة
النا�س بالتبعية تعاطف مع حركة مثل حما�س .وهذه العالقة لي�س مردها بال�ضرورة تداخل الأفراد المنخرطين
في هذا الن�شاط ،بل من الممكن �أن تكون بب�ساطة االرتباط الديني .ف�أن�شطة لجان الزكاة والأن�شطة ال�سيا�سية
لحركة حما�س تزعم ا�ستلهامها لٌقيّمها ،والأهم من ذلك� ،شرعيتها ،من الدين� .أال �أن هذا ال يعني بال�ضرورة �أن
حما�س ا�ستغلت لجان الزكاة بمبادرةٍ من بُناة �أفكارها .ولكن من ناحية �أخرى ،كانت حما�س بالت�أكيد تدرك
قيمة تعاطف الفئات ذات ال�سمعة الطيبة في العالقات العامة.
في �أول مقابلة له مع قناة عربية تلفزيونية كرئي�س للواليات المتحدة ،تناول الرئي�س �أوباما ق�ضية الإرهاب
مقارن ًة بالعمل المجتمعي البنّاء .وفي خطابه الموجه للحركات الإ�سالمية ،قال " :الحكم عليكم �سي�ستند �إلى ما
بنيتموه ،ولي�س �إلى ما دمرتموه" 181.و�إذا كانت لجان الزكاة قد �ساعدت المعار�ضة الإ�سالمية (بمعنى كتلة
التغيير والإ�صالح التي تقودها حما�س) للفوز باالنتخابات التي جرت في عامي  2005و ،2006ف�إن هذا يعود
لكفاءة ونزاهة عملهم المجتمعي ،والذي بدوره قد �أقنع النا�س .لقد الحظ بينتول (� )2008aأن الحجة القائلة ب�أن
لجان الزكاة تك�سب قلوب وعقول ال�شعب الفل�سطيني.
توحي ب�أنه كلما رفعت لجان الزكاة من �أدائها المهني – في تقديم خدماتها على نحو فعال
للمحتاجين -بالتالي الثقة التي تكت�سبها من المجتمعات المحلية التي تخدمها ،كلما زاد على الأرجح
نجاحها في ك�سب "القلوب والعقول" ،الأمر الذي �سيجعلهم �أكثر عر�ضة لالتهام على ت�أييدهم المزعوم
لحركة حما�س .ووفقا لذات الر�أي ،حتى لو نجح مديرو الجمعيات الخيرية والأطباء وغيرهم من
الأ�شخا�ص المعنيين بعمل هذه اللجان في ار�ضاء حكّمٍ محايد ب�أنهم ملتزمون بالعمل بطريقة مهنية
تماما ،ف�إن هذا لن يبر�أهم من تهمة ن�شر جو من الآراء الداعمة لحركة حما�س .مثل هذه الحجة ت�ضع
182
لجان الزكاة في م�أزق مزودج "ال مجال فيه للفوز".
ويرى ع�ضو بالمجل�س الت�شريعي الفل�سطيني من حركة حما�س �أنه�" :إذا كنتُ ن�شطا في م�ؤ�س�سة اجتماعية في �أي
بلد �آخر وناجحا في �أداء عملي بطريقة نظيفة وفعالة ،فلماذا ال يحق لي التر�شح لالنتخابات؟"
من ناحية �أخرى ،كانت حما�س� ،ش�أنها �ش�أن الحركات الفل�سطينية الأخرى ،تن�شر موادا متطرفة ومعادية
لل�سامية تُمجد الموت والحرب المقد�سة �ضد �إ�سرائيل .وقد ذكر بع�ض المحاورين �أن الكثير من هذه المواد م�ضلل
ويخدع المواطنين وال يخدم �أهداف لجان الزكاة لتن�شئة جيل يحدوه الأمل في م�ستقبل �أف�ضل .ويقال �إن النا�س
183
تُقبِل على مثل هذه المواد لأن االحتالل الم�ستمر يتركهم في حالة من الي�أ�س.
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181

182
183

ات�صال �شخ�صي مع ناثان براون ،يوليو/تموز  .2009انظر التقرير الإخباري الوارد في الحا�شية في نهاية الف�صل
الخا�ص بم�سيرة �إعادة تنظيم لجتن الزكاة في عام  2007ونتائجها التي ت�شير �إلى تقارير الأخبار :فل�سطين الآن2008 .
"فتح ت�ستخدم لجنة زكاة نابل�س لترويج جدول الأعمال الخا�صة بها� 3 ".سبتمبر�/أيلول.
العربية �" .2009أوباما ي�صرح للعربية ب�ضرورة ا�ستمرار محادثات ال�سالم" ،طبعة الويب 27 ،يناير/كانون الثاني.
.www.alarabiya.net/articles/2009/01/27/65087.html
بينتول [� ،]Benthall 2008aص .15
مقابلة مع �أع�ضاء بلجان الزكاة في الفترة ما قبل  ،2007وكذلك مع �أع�ضاء بلجنة الزكاة المركزية ،ال�ضفة الغربية،
مايو�/آيار ويونيو/حزيران .2009
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في معرِ�ض خطابه في القاهرة في  4يونيو  ،2009قال الرئي�س �أوباما:
الآن هو الوقت المنا�سب بالن�سبة للفل�سطينيين للتركيز على ما يمكنهم بنا�ؤه .يجب �أن تطور ال�سلطة
الفل�سطينية قدرتها على الحكم من خالل م�ؤ�س�سات تخدم احتياجات �شعبها� .صحيح �أن حما�س تحظى
بت�أييد بع�ض الفل�سطينيين لكن عليها �أي�ضا م�س�ؤوليات .فلكي تلعب دورا في تحقيق تطلعات ال�شعب
الفل�سطيني وتوحيده ،على حما�س �أن ت�ضع حدا لأعمال العنف و�أن تعترف باالتفاقات ال�سابقة وبحق
184
�إ�سرائيل في الوجود.
الجلي ب�أن حركة حما�س ،بحكم ا�ستخدام �إ�سرائيل حتى هذه اللحظة لقوتها الع�سكرية ال�ساحقة لتو�سيع
من َّ
الم�ستوطنات و�إطالة �أمد االحتالل الع�سكري ،تريد الحفاظ على حقها في المقاومة الم�سلحة .مع ذلك يعتمد
ال�شعب في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة على الحركتين والمجتمع الدولي لتهيئة الظروف التي تجعل من الممكن
التركيز على ما يمكن بنا�ؤه .و�إذا ما �صح هذا االعتقاد ،ف�سيكون للجان الزكاة دور هام تلعبه.

لجان الزكاة تخلق �شعورا بالمديونية بين الم�ستفيدين منها الأمر الذي ت�ستغله حما�س
للتعبئة ال�سيا�سية.
حاالت معينة .بالنظر �إلى
ٍ
على الرغم من عدم وجود دليل قاطع على هذا االدعاء� ،إال �أنه قد يكون �صحيحا في
الطابع الإ�سالمي للجان الزكاة وتركيزها على االعتماد على الذات واال�ستقالل عن التمويل الغربي ،يمكن للمرء
�أن يفتر�ض وجود عدد كبير من المتعاطفين مع حما�س بين �أع�ضاء وموظفي لجان الزكاة 185.وعندما حاولت
حما�س تنظيم تجّ مع ًا جماهيري ًا فمن المحتمل جدا �أنها حاولت على الأقل ا�ستخدام ال�شبكات المحلية للجان
الزكاة .غير �أن المو�ضوع يتطلب المزيد من البحث للتحقيق في ذلك بالتف�صيل.

االتهامات القانونية �ضد لجان الزكاة
االتهامات الموجهة �ضد لجان الزكاة ب�أنها ال تمتثل لقانون الزكاة الأردني تتعلق �أ�سا�سا بالتفا�صيل منها
على �سبيل المثال اعترا�ضات على ع�ضو باللجنة يتر�شح لمن�صب انتخابي .ولربما لو �أن ال�سلطة الفل�سطينية
ولجان الزكاة كانتا قد تحاورتا لكان بالإمكان جعل اللجان تمتثل لقانون الزكاة .وتدعي اللجان �أن ال�سلطة
الفل�سطينية لم تنتقدها على الإطالق 186لعدم التزامها بقانون الزكاة حتى �إلى قبل وقت ق�صير من �صدور الأمر
بحل اثنين وت�سعين لجنة زكاة.

غياب التعاون بين اللجان ال�صغيرة والكبيرة
هذه االدعاءات تتعلق �أ�سا�سا بالتوزيع غير العادل لأموال الزكاة .هذا �أي�ضا لم تثبت �صحته ناهيك عن �أن تقرير
وزارة المالية ب�شـان نظام الزكاة ال ي�صدر علناً .مع ذلك ،قبل عام  2007كانت هناك تحويالت مالية من لجان
كبيرة �إلى لجان �صغيرة وتعاون فيما بينها .غير �أن معظم االنتقادات التي وجهت للجان الزكاة ال تدعمها
الأدلة ،وتقدم الخاتمة االتي تلي بع�ض االجابات على م�س�ألة درجة االنتماء ال�سيا�سي وت�سيي�س لجان الزكاة.
( The Independent 184المملكة المتحدة)" 2009 .الن�ص الكامل لخطاب الرئي�س �أوباما في القاهرة" طبعة الويب،
 4يونيو/حزيران .2009
.www.independent.co.uk/news/world/middle-east/obamas-speech-cairo-speech-in-full-1696792.html
 185هذا االفترا�ض ت�ؤيده �شريحة كبيرة من المحاورين ،ال�ضفة الغربية ،مايو�/آيار ويونيو/حزيران .2009
 186علما ب�أن بع�ض لجان الزكاة في فترة ما قبل عام  2007رف�ضت تقديم مدفوعات النفقات العامة �إلى وزارة الأوقاف
و�آخرون دفعوا الع�شرة في المائة التي طُ لبت منهم .يُقال �إن وزارة الأوقاف الأردنية وال�ش�ؤون الإ�سالمية في ال�سلطة
الفل�سطينية ت�أخذ  20في المائة من النفقات العامة من لجان الزكاة .مقابالت مع �أع�ضاء لجنة الزكاة قبل 2007
وم�س�ؤولين حكوميين ،وزارة الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية ،ال�ضفة الغربية ،يونيو/حزيران .2009
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الخاتمــة

هناك

مخاطر عدة من جراء �إ�ساءة فهم لجان الزكاة في ال�ضفة الغربية لو كان هناك تركيز على
البعد ال�سيا�سي فقط� .إذ غالبا ما و�صف المحاورون الأ�سئلة المتعلقة بعالقات لجان
الزكاة بال�سيا�سة على �أنها "�أ�سئلة �سطحية" و�أكدوا �أن ال�س�ؤال الأهم هو كيف يُمكن
اال�ستجابة لمعاناة الفقراء والتوزيع غير المتكافئ للموارد .ووفقا لأحد المحاورين الذي عمل في لجنة الزكاة
لأكثر من عقد من الزمن ،ف�إن عمل لجان الزكاة لي�س �سوى "قطرة في فم �شخ�ص تائه في ال�صحراء وعلى و�شك
الموت عط�شا".
تعمل لجان الزكاة في ال�ضفة الغربية في بيئة اجتماعية �سيا�سية معقدة ،وهو المطروح في هذه الورقة
البحثية .قبل م�سيرة �إعادة تنظيم لجان الزكاة في عام  187،2007كانت اللجان منظمات قاعدية ذات كفاءة
عززت من نظام اال�ستجابة المحلية واالعتماد على الذات وتقليل االعتماد على الغير والوقوع �ضحية للظروف.
وكانت تت�ألف �أ�سا�سا من رجال �أعمال متدينين و�أكاديميين ذوي �سمعة ح�سنة و�صادقة وات�صاالت وثيقة مع
الحكومات المحلية والمجال�س القروية .عمل �أع�ضاء اللجنة على �أ�سا�س طوعي بينما �ساهم رجال الأعمال في
اللجان بالخبرة والمعرفة الالزمة لإدارة اللجان بكفاءة ومكنوها من تقديم تقارير مالية ممتازة 188.كانت
اللجان فعالة جدا في تحديد احتياجات الفئات الأكثر �ضعفا ولم تكن �أدا ًة طيّعة بيد الجهات الأوروبية
والأمريكية ال�شمالية المانحة .عالوة على ذلك ،لم يكن هناك هد ٌر للأموال من جرّاء دفع رواتب عالية لعاملين
(�أجانب) في المنظمات غير الحكومية .وعلى حد ر�أي مدير �إحدى المنظمات غير الحكومية الفل�سطينية في
القد�س ف�إن عددا هاما من المنظمات غير الحكومية في الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة التي تمولها م�صادر
�أمريكية �شمالية و�أوروبية قد �أ�صبحت تتمتع بالخبرة في كتابة مقترحات ال ُمنّح وتقارير التقييم مع بذل جهد
قليل بالمقارنة لتحقيق اال�ستفادة المثلى من التنفيذ الفعلي للم�شاريع 189.على النقي�ض من هذه المنظمات غير
الحكومية ،كانت النظرة �إلى لجان الزكاة التي يديرها رجال محترمين محليا على �أ�سا�س طوعي على �أنها �أكثر
تم�سّ كًا بالأن�شطة الملمو�سة .عالوة على ذلك� ،أظهرت لجان الزكاة قدرة على العمل عبر الخطوط الع�شائرية
والحزبية وحتى الحدود الدينية .ويمكن �أن تف�سر هذه العوامل الدرجة العالية من الثقة ال�شعبية التي تمتعت بها
190
لجان الزكاة ،وهو ما تم توثيقه في اال�ستطالعات المعرو�ضة �أعاله.

تختلف الآراء فيما بين عامة النا�س وال�سيا�سيين في ال�ضفة الغربية �إزاء انتماء لجان الزكاة لحركة حما�س
اختالفا كبيرا تبعا لدرجة المعرفة بلجان الزكاة والتحيز ال�سيا�سي (�سواء كان �أو لم يكن معلنا) .والجدير
بالذكر هنا �أن معظم الفل�سطينيين والأجانب العاملين في القطاع الطوعي غير الإ�سالمي على وجه الخ�صو�ص،
بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الدولية ،ال يعرفون ب�شكل عام اال القليل عن عمل لجان الزكاة .وت�شير
مح�صلة �آراء المحاورين الأكثر موثوقية والأكثر معرفة �إلى �أن غالبية لجان الزكاة ،قبل عام  ،2007كانت تعمل
ب�صدق كجمعيات خيرية على �أ�سا�س االحتياجات القائمة.
لجان الزكاة هي كيانات م�ستقلة ر�سميا وبالتالي ف�إن “انتماءاتها ال�سيا�سية" لي�ست وا�ضحة مبا�شرة 191.بيد �أن
بع�ض اللجان قد �أ�س�سها� ،أو �شارك في ت�أ�سي�سها� ،أع�ضاء في جماعة الإخوان الم�سلمين وغيرها من الحركات
 187نظرا لحقيقة �أن نظام الزكاة في مرحلة �إعادة الهيكلة ،فمن ال�سابق لأوانه تقديم تقييم للنظام الحالي للزكاة والذي
يعمل ب�إحدى ع�شر لجنة بدال من اثنين وت�سعين لجنة زكاة في ال�ضفة الغربية.
 188ي�ستند هذا �إلى مقابالت اجريت مع �أع�ضاء في لجان الزكاة في مرحلة ما قبل عام  2007دُر�ست في �إطار هذا البحث،
وم�س�ؤولين من وزارة الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية ،والتفتي�ش على التقارير المالية وال�سردية للجان الزكاة في
ال�ضفة الغربية منذ عام .1991
 189مقابلة مع مدير �إحدى المنظمات غير الحكومية ،القد�س 7 ،يونيو/حزيران .2009
 190انظر الف�صل الخا�ص بلجان الزكاة في ال�سياق المحلي ،ال �سيما الأق�سام المتعلقة بالثقة ال�شعبية وكفاءة لجان الزكاة
والم�ساعدات الخارجية.
 191مجموعة االزمات الدولية [� ،]International Crisis Group, 2003ص .10
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ال�سيا�سية الدينية (حزب التحرير وغيرهم) .وقد �أ�س�س �أع�ضاء فتح المتدينين ،الذين كان بع�ضهم متعاطفا مع
الحركة الإ�سالمية ،لجان زكاة �أخرى .والجدير بالذكر �أن بع�ض قادة حركة فتح كانت لهم في البداية عالقات
وثيقة بجماعة الإخوان الم�سلمين ولكن في نهاية المطاف ن�أوا ب�أنف�سهم عنها ،على النحو المبين في الف�صل
الخا�ص بالنظرة التاريخية .ولم ُت�ؤ�س�س حركة الإخوان الم�سلمين حما�س حتى عام .1987-1988
بعد عام � ،1994أدركت ال�سلطة الفل�سطينية �أن غالبية لجان الزكاة كانت �أقرب �إلى جماعة الإخوان الم�سلمين
وحركة حما�س وبع�ض رجال الدين من حركة فتح منها �إلى ال�سلطة الفل�سطينية و�أجزاء من حركة فتح التي
كانت تقودها .مع ذلك ،ف�إنها اعتمدت ا�ستراتيجية عدم التدخل و�سجلت لجان الزكاة لدى وزارة الأوقاف
وال�ش�ؤون الدينية في ال�سلطة الفل�سطينية حيث كانت ت�أمل في �أن يزيد ذلك من ال�شرعية ال�شعبية لل�سلطة
الفل�سطينية وحركة فتح في نهاية المطاف.
ووفقا لم�س�ؤول رفيع الم�ستوى في وزارة الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية،
لم تُ�سجل لجان الزكاة على الإطالق على �أنها م�ؤ�س�سات ر�سمية تابعة لجماعة الإخوان الم�سلمين �أو
حركة حما�س بل ا�ستخدمت حركة حما�س وجماعة الإخوان الم�سلمين الهياكل القائمة لب�سط نفوذهما.
غير �أن لجان الزكاة في حد ذاتها كان لها �أهدافها المن�سجمة بب�ساطة مع �أهداف �أي م�سلمٍ ملتزم� .أما
192
م�س�ألة كيف ينبغي �أن تعمل لجان الزكاة فهو �أمر ال يثير الجدل بين معظم الم�سلمين.
في �أوقات مختلفة حاولت كل من حركة فتح وحركة حما�س فر�ض �أ�شخا�صا من �أجنحتهما ال�سيا�سية على
لجان الزكاة ،وقد كان لذلك �آثارا �سلبية جاءت وما زالت في نهاية المطاف على ح�ساب ال�سكان المحليين .مع
ذلك ،يمكننا �أن ن�ؤكد �أن لجان الزكاة على الأقل في المدن الكبرى في ال�ضفة الغربية ،والتي ركز عليها هذا
البحث ال يُمكن و�صفها ب�أنها "تابعة" لأي حزب �سيا�سي.
وا�ستنادا �إلى بيانات بع�ض المحاورين فيما يتعلق بدرا�سات الحاالت ال�ستة (الخليل ورام اهلل ونابل�س وقلقيلية
وجنين وطوبا�س) ،يمكننا �أن نخل�ص ب�أنه كان هناك على الأقل اجماع �صامت في الآراء بين حما�س وفتح
منع �أع�ضائهما في التنظيم ال�سيا�سي (تنظيم) للحركتين من �أن ين�شطوا �سيا�سيا عن طريق لجان الزكاة في
المدن الكبرى �أو بالنيابة عنها.
وا�ستنادا �إلى المعلومات التي تم جمعها في �إطار هذا الم�شروع لتق�صي الحقائق وتف�سير مجموعة االزمات
الدولية ( )2003ف�ضال عن �آراء بينتول وبومغارتن ومالكا وغاننيغ ،والتي مفادها �أن العديد من لجان الزكاة
تابعة على نحو ف�ضفا�ض لحركة حما�س تبدو �أكثر دقة في التعبير عن الواقع المحلي من وجهة نظر ليفيت
التي ت�صورها على �أنها فروع تابعة لحركة حما�س (انظر الأدبيات).
ُي�ؤكد هذا البحث لتق�صي الحقائق �إلى درجة كبيرة ما خَ لُ�ص اليه نموذج �أيتك ( )2008aالذي قدمه بينتول .فهذا
النموذج ي�سعى لو�صف لجان الزكاة ب�أنها "حاالت محلية لتوجه عالمي ينعك�س في نمو منظمات �إ�سالمية غير
حكومية ،والتي هي في حد ذاتها حاالت خا�صة لمنظمات قائمة على �أ�سا�س الإيمان – ولكن �ضمن ال�سياق
التاريخي الفريد لل�صراع الفل�سطيني الإ�سرائيلي" .لقد �أثبتت حجة بومغارتن قوتها عندما كتبت تقول �أنه "في
اللحظة التي دخلت فيها "حما�س" ال�ساحة كالعب �سيا�سي� ،ساهم عمل [القطاع الإ�سالمي] في جعل الحركة
193
�أكثر جذب ًا للتعاطف وزاد من نفوذها ال�سيا�سي".
في تلك المراحل بالذات (خ�صو�صا في انتخابات عام  )2006ا�ستفادت حما�س ،كحركة �سيا�سية ،من لجان الزكاة
على ال�صعيد ال�سيا�سي .ومن الأرجح �أن بع�ض �أع�ضاء لجان الزكاة انخرطوا في العملية ال�سيا�سية فقط عندما

 192مقابلة مع م�س�ؤول حكومي ،وزارة الإوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية ،العيزرية ،ال�ضفة الغربية ،يونيو/حزيران .2009
 193بومغارتن [� ،]Baumgarten, 2006ص .132-133

ورقـة عمل مركز درا�سات النزاعات والتنمية وبناء ال�سالم

60
قرروا التر�شح لالنتخابات في عام � 2005أو � 2006ضمن الئحة مر�شحي التغيير والإ�صالح التي تقودها حما�س.
ترى �سارة روي (� )2000أنه ال بد من التمييز بين المجاالت المختلفة التي تن�شط فيها الحركة الإ�سالمية وان
ن�شاط وقوة حما�س لي�س على قدم الم�ساواة في مختلف المجاالت 194.ومالحظتها القائلة ب�أن تنوع تيارات
الحركة الإ�سالمية في الميدان االجتماعي والثقافي والديني �أكبر منه في الميدان ال�سيا�سي له �أثر مهم �إذا ما
�أردنا فهم عالقة لجان الزكاة بال�سيا�سة .لقد �أدارت حما�س بع�ض ًا من لجان الزكاة في الفترة ما قبل عام 2007
وكانت ممثلة ب�شكل جزئي في لجان �أخرى حيث �ضمت جهودها لجهود الم�ستقلين وممثلي تيارات �إ�سالمية
�أخرى من �أجل خدمة الفقراء وزيادة ممار�سة ال�شعائر الدينية لمجتمعاتهم� 195.إال �أن ذلك ال يعني بال�ضرورة
ب�أن حركة حما�س كانت تن�شط �سيا�سي ًا عن طريق لجان الزكاة.
ال يُمكن اال�ستهانة بالوزن ال�سيا�سي لجماعة الإخوان الم�سلمين باعتبارها حركة عالمية كبيرة ذات م�صادر
تمويل �ضخمة وجدول �أعمال �سيا�سي وا�ضح .وعلى حد ر�أي بع�ض الأع�ضاء ال�سابقين في لجنة زكاة ب�أنه في
بع�ض الأحيان كان من الأ�سهل الح�صول على �أموال �إذا كان لديك ميل للإخوان الم�سلمين .ولربما هناك احتمال
قيام ال�شبكات الأجنبية لجماعة الإخوان الم�سلمين �أو المكتب ال�سيا�سي لحما�س في دم�شق بالم�ساهمة في
ت�سيي�س عمل لجان الزكاة وربما كان هذا هو واقع الحال في بع�ض المنا�سبات عندما �سعت حما�س �إلى و�ضع
�أع�ضاء من جناحها ال�سيا�سي داخل اللجان (راجع الجزء الخا�ص بحركة حما�س في الف�صل ال�سابق) .فالعالقة
بين الإخوان الم�سلمين وحما�س لي�ست وا�ضحة المعالم حيث انبثقت حما�س عن جماعة الإخوان الم�سلمين
وتُعتبر الجناح ال�سيا�سي المحلي لجماعة الإخوان الم�سلمين في فل�سطين .ومن غير المرجح �أن تكون ال�شبكات
المحلية لجماعة الإخوان الم�سلمين وحما�س ن�سخة طبق الأ�صل .ففي حين �أن �سوريا ،على �سبيل المثال،
ت�ست�ضيف الجناح ال�سيا�سي لحركة حما�س في دم�شق ف�إن الع�ضوية في جماعة الإخوان الم�سلمين ال�سورية هي
جريمة كبرى هناك .وفي ال�ضفة الغربية ،يمكن للمرء �أن يفتر�ض ب�أنه من المرجح �أن ي�صوت �أع�ضاء �أو م�ؤيدوا
جماعة الإخوان الم�سلمين ل�صالح حما�س في االنتخابات .غير �أن نف�س �أولئك الأفراد قد يعتر�ضون على
محاوالت من داخل حركة حما�س للت�أثير على العمل االجتماعي الإ�سالمي ب�شكل مبا�شر جدا (كما حدث عندما
حاولت حما�س و�ضع اع�ضاء من جناحها ال�سيا�سي داخل لجان الزكاة).
بعد االنق�سام بين ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،لم ت�ستطع حركة حما�س والإخوان الم�سلمين وكذلك حركة فتح،
حتى الوقت الحا�ضر� ،أن تُثبت �أنها على ا�ستعداد لحماية العمل المحلي للجان الزكاة من �أي ت�سيي�س وعلى
جعله يتما�شى مع م�صالح ال�سكان المحليين واحتياجات الفئات المحرومة .وحاليا ( ،)2009ت�أتي الح�سابات
ال�سيا�سية وال�سيطرة ال�سيا�سية المبا�شرة على المنظمات غير الحكومية ولجان الزكاة في غزة وال�ضفة الغربية
قبل م�صالح الفئات المحرومة.
على الرغم من ذلك ،ال نرى �أية مكا�سب �سيا�سية فورية يمكن الح�صول عليها من لجان الزكاة ولم يكن
بمقدور � ٍأي من المحاورين بمن فيهم �أ�شد المنتقدين للجان الزكاة� ،أن يقدم �أي �أدلة دامغة على تورط لجان
 194م�صطلح "الحركة اال�سالمية" ال ي�شير فقط �إلى القطاع ال�سيا�سي والذي ت�سوده حركة حما�س ولكن �أي�ض ًا �إلى القطاعات
االجتماعية والثقافية والدينية للحركة ،والتي قد تكون لها �صالت مبا�شرة بال�سيا�سية" ،روي [.]Sara Roy, 2000
 195مجموعة االزمات الدولية [ ،]International Crisis Groupعام  ،2003ت�شير �إلى �أن االنتماء ال�سيا�سي لمنظمات مثل
لجان الزكاة يمكن اال�ستدالل عليه من خالل مزيج من العوامل مثل هوية الم�ؤ�س�سين ،وت�شكيل مجال�س الإدارة
والتمويل والموظفين .ففي حين �أنه ال يوجد �أ�سا�س علمي �أو دقيق لهذه العملية ،ف�إن الفل�سطينيين الذين قابلتهم
مجموعة االزمات الدولية ذكروا �أن انتماء منظمة �إغاثة خا�صة �أو مركز تعليم تمهيدي �أو لجنة زكاة �أو م�سجد لحركة
حما�س هو عموما م�س�ألة معروفة لدرجة �أن النا�س ي�ؤكدون ب�أن "هذا الم�سجد" تابع لحما�س وا �أن الأخر لي�س له
عالقة بها" .مجموعة االزمات الدولية� ،2003 ،ص � .11أكد ذلك المحاورون في ال�ضفة الغربية الذين تمت مقابلتهم من
قبل الباحثين في مايو�/آيار ويونيو/حزيران  .2009وقال العديد منهم �أن ال�سكان المحليين ،وخا�صة في القرى،
يعرفون �أن هناك لجنة زكاة محددة كانت تدار من قبل �أ�شخا�ص لهم عالقات وثيقة مع حركة حما�س �أو حركة فتح،
�أو بوا�سطة م�ستقلين �أو من خليط من هذه الأطراف .من الجديرالذكر ب�أن هذه العالقات ال�شخ�صية مع حركة حما�س
�سمحت لليفيت �أن يبني "نموذجه الهرمي" الذي ي�صور لجان الزكاة على �أنها تابعة لحركة حما�س (انظر هذا الف�صل
والف�صل الخا�ص بالأدبيات).
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الزكاة في �أن�شطة �سيا�سية �أو ن�ضالية.
ت�شير درا�سة حول تغطية لجان الزكاة في ال�صحافة الفل�سطينية �أجراها ناثان براون وت�شمل الفترة من
� 1998-2007إلى �أن الأن�شطة التي ت�ضطلع بها لجان الزكاة لم تكن مثيرة للجدل .وعالوة على ذلك ،لم يتمكن
براون من �إيجاد �أي دليل على �أن الحركات ال�سيا�سية كانت تحقق منفعة �سيا�سية عن عمل لجنة زكاة محددة
(انظر الف�صل الخا�ص بلجان الزكاة والحركات ال�سيا�سية :الجزء الخا�ص ب�إنتقادات لجان الزكاة في الفترة ما
قبل عام  2007حول كيف يُمكن للجان الزكاة �أن ت�ساعد حما�س على ك�سب قلوب وعقول النا�س).
ولكن من ناحية �أخرى ،يمكن للن�شاط البارز في مجال الأعمال الخيرية �أن يُعزز الجذب ال�سيا�سي لأي حركة
ب�شكل غير مبا�شر وهذا ال ين�سحب بال�ضرورة على الق�ضية الفل�سطينية فقط .مثل هذا الفهم يُ�شبه ن�سب الجرم
بالتبعية في االتجاه المعاك�س فقط .في هذه الحالة الهدف هو �إعطاء انطباع �إيجابي عن طريق االنت�ساب.
�إن الجمهور في �إعرابه عن تقديره لاللتزام الذي يت�سم بالكفاءة والنزاهة في الم�ؤ�س�سات الدينية والتي من بينها
لجان الزكاة ،يتولد لديه بالتبعية تعاطف مع حركة مثل حركة حما�س وقد ال يكون مرد االرتباط بال�ضرورة
التداخل بين الأفراد المعنيين ،بل من الممكن ان يكون �أمراً ب�سيطا مثل االرتباط الديني .ت�ستند �أن�شطة لجان
الزكاة والأن�شطة ال�سيا�سية لحركة حما�س �إلى الدين كم�صدر �إلهام ،والأهم من ذلك كم�صدرٍ ل�شرعيتها .ولكن
ذلك ال يعني بال�ضرورة ب�أن حما�س ا�ستغلت لجان الزكاة عن ق�صد .ولكن مما ال �شك فيه �أن حما�س �أدركت
�أهمية ال�سمعة التي يُمكن اكت�سابها بفعل التعاطف الذي تبديه الجهات ذات ال�سمعة الطيبة تجاهها.
منذ ال�سبعينيات ،خ�ضعت لجان الزكاة في ال�ضفة الغربية ب�صفتها م�ؤ�س�سات �شبه حكومية وبطرق مختلفة
لل�سلطة الحكومية في كلٍ من �إ�سرائيل والأردن وال�سلطة الفل�سطينية .ونظرا ل�سرعة وتيرة التغيير في الهيكل
ال�سيا�سي في ال�ضفة الغربية منذ ال�سبعينيات� ،إ�صطدمت لجان الزكاة بوزارات مختلفة وهيئات من دول مختلفة
(انظر الف�صالن الخا�صان بالنظرة التاريخية ولجان الزكاة والدولة).
في عالقتها مع الدولة ،تتحرك لجان الزكاة بين طرفي نقي�ض .ففي المقام الأول هناك الدولة الإ�سالمية وبيت
المال حيث ت�سيطر الدولة بالكامل على �أموال الزكاة وعلى توزيعها العادل .وثانيا هناك مفهوم ا�ستقاللية
لجان الزكاة عن الدولة �أو حكومة �شبه الدولة لل�سلطة الفل�سطينية� .إال �أن هذا المفهوم يعني �أن هذه اللجان
�أ�صبحت جمعيات خيرية �إ�سالمية عادية في و�ضع منظمات غير حكومية .ولم تعمل ال�سلطة الفل�سطينية ،التي
تولت الم�س�ؤولية عن لجان الزكاة منذ عام  ،1995على ت�سوية �أو تو�ضيح و�ضع لجنة الزكاة ب�شكل معمق على
الإطالق لأنها ركزت اهتمامها على عملية ال�سالم وبناء الدولة الفل�سطينية وهي الأهداف التي لم تتحقق بحلول
�سبتمبر�/أيلول  .2009كما ت�سبب اندالع االنتفا�ضة الثانية في عام  2001في مزيد من الت�أخير في النقا�ش حول
مبادئ دور وو�ضع لجان الزكاة.
مع انق�سام ال�ضفة الغربية وقطاع غزة في �أعقاب االنت�صار الكا�سح الذي حققته كتلة التغيير والإ�صالح التي
تقودها حركة حما�س في انتخابات المجل�س الت�شريعي الفل�سطيني عام � ،2006أ�صبحت لجان الزكاة جزءا من
�صراع حاد على ال�سلطة ي�شمل حما�س وفتح ف�ضال عن حلفائهما الدوليين .و ما يزال هذا ال�صراع يُق�سّ م
المجتمع الفل�سطيني على نحو خطير .ويتعين فهم �إعادة تنظيم لجان الزكاة في عام  2007في �ضوء عدد من
اال�صالحات واعادات التنظيم التي �إعتمدتها ال�سلطة الفل�سطينية ونفذها رئي�س الوزراء �سالم فيا�ض منذ عام
 2007واالنق�سام بين حما�س وفتح (انظر الف�صل الخا�ص بم�سيرة �إعادة تنظيم لجان الزكاة في عام 2007
ونتائجها).
في دي�سمبر/كانون الأول  ،2007قامت حكومة الطوارئ الفل�سطينية برئا�سة �سالم فيا�ض ب�إن�شاء �صندوق زكاة
مركزي وحلت �إثنين وت�سعين لجنة زكاة وا�ستعا�ضت عنها ب�أحدى ع�شرة لجنة زكاة مركزية معينة حديث ًا بمعدل
واحدة في كل محافظة من محافظات ال�ضفة الغربية .وتخ�ضع الممتلكات الوقفية و�صناديق ومكاتب الزكاة
والم�شاريع الفرعية (مثل الم�ستو�صفات والمراكز الطبية والمدار�س وغيرها ،انظر لجان الزكاة في ال�سياق
المحلية) التابعة للجان الزكاة في الفترة ما قبل  2007بالكامل الآن ل�سيطرة وزارة الأوقاف في ال�سلطة
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الفل�سطينية .وفي داخل وزارة الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية هناك ر�أيان متباينان ب�ش�أن لجان الزكاة .الأول ،ي�ؤيد
فكرة ربط لجان الزكاة ب�شكل �أوثق بال�سلطة الفل�سطينية عبر مركزية الإدارة و�إجراءات تركيبة ع�ضويتها (انظر الف�صل
الخا�ص بلجان الزكاة والدولة) .والثاني ،الذي هو �أقرب �إلى نظام الزكاة في الفترة ما قبل عام  ،2007فيميل ل�صالح
المزيد من لجان الزكاة الالمركزية التي تعمل بارتباط وثيق مع المجال�س القروية� ،أي الحكومات المحلية.
حققت م�سيرة �إعادة تنظيم لجان الزكاة عام  2007ر�ؤية المفهوم الأول من خالل �إخ�ضاع لجان الزكاة ل�سيطرة
وزارة الأوقاف في ال�سلطة الفل�سطينية التي تولت تن�سيق �إجراءات الت�شكيل مع وزارة الداخلية في ال�سلطة
الفل�سطينية .وعلى ما يبدو ف�إن حكومة ال�سلطة الفل�سطينية برئا�سة رئي�س الوزراء �سالم فيا�ض قد و�ضعت
االعتبارات الأمنية قبل االنجازات الفعلية للأ�شخا�ص الذين كانوا يديرون اللجان من قبل .ويتفق مَ ن
حاورناهم ب�ش�أن هذا المو�ضوع على �أن قرار التدابير القا�سية لم�سيرة �إعادة تنظيم لجان الزكاة عام  2007لم
يُتخذ داخل وزارة الأوقاف ولكن على م�ستوىً �أعلى� ،أي مجل�س الوزراء ووزارة الداخلية – ربما بموافقة كلٍ من
حكومتي �إ�سرائيل والواليات المتحدة.
لقد تم تنفيذ �إعادة تنظيم لجان الزكاة على �أر�ضية مهزوزة من دون �إطار قانوني وا�ضح �أو مبادئ توجيهية
لإدارةٍ تت�سم بال�شفافية الأمر الذي ينطوي على عواقب وخيمة بالن�سبة لنظام الزكاة في ال�ضفة الغربية (انظر
الف�صل الخا�ص بم�سيرة �إعادة تنظيم لجان الزكاة عام  2007ونتائجها) 196.ففي �أعقاب عملية �إعادة التنظيم
واجهت لجان الزكاة المركزية �شحة مالية وفي بع�ض الحاالت كان ال بد من ايقاف �أن�شطة قامت بها اللجان
ال�سابقة .نتيجة لذلك تراجعت الثقة ال�شعبية في لجان الزكاة .وب�سبب غياب الثقة من الجهات المانحة المحلية
والدولية كانت �أموال الزكاة تُجمع وتُوزع على نحو متزايد ب�أ�سلوب خفي بينما ا�ستمرت بع�ض لجان الزكاة في
الفترة ما قبل عام  2007في العمل على �أ�سا�س غير ر�سمي في المناطق النائية ،وهو ما يحمل بالت�أكيد مخاطر
تعميق االنق�سامات والتوترات االجتماعية.
على الرغم من هذا ،هناك فوائد محلية محتملة لإعادة تنظيم لجان الزكاة لأنه قد ي�سهم في �إقناع الواليات
المتحدة و�إ�سرائيل ب�إزالة العقبات الدولية �أمام تحويل �أموال الزكاة وال�صدقات �إلى لجان الزكاة في الأرا�ضي
الفل�سطينية المحتلة (على الرغم من �أنها لم ت�سفر بعد عن هذه النتيجة) .عالوة على ذلك ،قد يجعل �إعادة تنظيم
لجان الزكاة �آليات الرقابة �أكثر كفاءة ويزيد من �شفافيتها .ويتفق معظم الأع�ضاء ال�سابقين والحاليين في
لجان الزكاة على �أن ال�شفافية يجب �أال تقت�صر على م�ستوى القاعدة فقط بل يجب �أن ت�شمل الهيئات الحكومية
وهيئات الرقابة من �أجل �ضمان ديمومة هذه ال�شفافية وبغية الم�ساهمة في م�ستقبل مُ �شرق طويل االجل لنظام
قابلٍ للتطور للزكاة في الأرا�ضي الفل�سطينية.
يهدد االنق�سام الداخلي في المجتمع الفل�سطيني الذي خلفته الحرب الأهلية بين حركة فتح وحركة حما�س
نظام الزكاة في فل�سطين .وعلى ما يبدو ف�إن التقارب بين حما�س وفتح �أ�صبح �شرط ًا �ضروريا لإعادة �إن�شاء
نظام زكاة قوي يتجاوز الخطوط الحزبية .وعلى الرغم من �أن حكومة غزة بقيادة حركة حما�س وحكومة
ال�ضفة الغربية بقيادة حركة فتح ت�شددان على موقفهما ب�أن لجان الزكاة في غزة وال�ضفة الغربية م�ستقلة في
الوقت الحالي� ،إال �أن تقارير و�سائل االعالم الر�سمية وكذلك الأحاديث المتداولة �أثارت ال�شكوك في �أن هذه
اال�ستقاللية قد قُو�ضت ب�سبب الت�سلّط المتزايد منذ عام  .2006و�إذا كان هذا هو الحال في كل المناطق فهناك
وجهان من النتائج المحتملة .ف�إما �أن ن�شهد ت�سيي�س ًا تدريجي ًا للجان الزكاة تحت �إدارتين منف�صلتين في خط
متوازٍ مع �سيا�سات الأحزاب� ،أو �أن نرى ظهور تحالفات اجتماعية جديدة �ستكون �أر�ضية م�شتركة لحفظ
وا�ستعادة ا�ستقالل لجان الزكاة.
لقد قدمنا بع�ض الإجابات على الأ�سئلة المطروحة حول درجة و�شكل االنتماء ال�سيا�سي كما قدمنا تو�ضيحا
ب�ش�أن كيف �أن التحوالت في ال�سياق ال�سيا�سي كاالنت�صارات االنتخابية لكتلة التغيير والإ�صالح التي تقودها
 196لدى �أ�صحاب الم�صلحة المحليون ت�صورات مختلفة تماما بالن�سبة لإعادة تنظيم لجان الزكاة .لإلقاء نظرة على
وجهات نظر فتح وال�سلطة الفل�سطينية ووزارة الأوقاف ،وحما�س والجهات المانحة ،انظر الف�صل الخا�ص بم�سيرة
�إعادة تنظيم لجان الزكاة في عام  2007ونتائجها.
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حما�س في انتخابات عامي  2005و 2006قد زادت من ت�سيي�س دور لجان الزكاة على بدرجةٍ كبيرة دون �أن
تتبنى اللجان نف�سها دورا �سيا�سيا (انظر الف�صل الخا�ص بلجان الزكاة والحركات ال�سيا�سية) .في الفترة ما بين
ال�سبعينيات واالنت�صار الذي حققته كتلة التغيير والإ�صالح التي تقودها حما�س في انتخابات عامي 2005
و ،2006لم تكن �أن�شطة لجان الزكاة مثيرة للجدل داخل الأرا�ضي الفل�سطينية� .أال �أنه منذ �إن�شاء ال�سلطة
الفل�سطينية في عام  1994كانت م�س�ألة والء �أع�ضاء لجان الزكاة لل�سلطة الفل�سطينية ق�ضية متكررة في
المناظرات ال�سيا�سية .قبل �إعادة تنظيمها الجذري في عام  ،2007كانت لجان الزكاة تُدار عن طريق
تحالفات اجتماعية من رجال ملتزمين دينيا كانوا �إما م�ستقلين �سيا�سيا �أو ينتمون �إلى �أحزاب �سيا�سية
مختلفة .ويبقى ال�شرطان الأ�سا�سيان لتمكين لجان الزكاة من العمل بكفاءة هما ال�شفافية والحماية من
ال�ضغوط ال�سيا�سية الحزبية.
كانت درا�سة تق�صي احلقائق هذه حمدودة النطاق ب�سبب الفرتة الزمنية الق�صرية التي �أُعدت فيها .وميكن لدرا�سة �أكرث
�شموال عن نظام الزكاة يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة �أن تتناول م�سائل �أخرى مثل:
� Wإىل �أي مدى تنبعث توجيهات �إعادة تنظيم جلان الزكاة يف ال�ضفة الغربية عام  2007من الدوائر العليا يف ال�سلطة
الفل�سطينية و� /أو حركة فتح ؟
 Wما هو مدى الت�أثري االردين على جلان الزكاة و�إدارتها؟
 Wما هي العالقة بني احلركات الإ�سالمية �أو الي�سارية الأخرى وجلان الزكاة؟
 Wما هو الدور التاريخي للجان الزكاة يف االقت�صاد ال�سيا�سي الأو�سع للم�ساعدات يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة،
والدور املحتمل الذي قد تلعبه يف امل�ستقبل؟
 Wهل للوكاالت اخلارجية املانحة دور حمتمل يف تقدمي خدمات تدريبية �إىل جلان الزكاة الفل�سطينية؟
 Wما هي �أوجه االختالف والت�شابه يف منوذج (وقوانني) جلان الزكاة احلديثة العهد يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة؟
 Wهل كانت م�س�ألة جلان الزكاة جزءا من املناق�شات الداخلية امل�ؤيدة واملعار�ضة مل�شاركة حركة حما�س يف انتخابات
عامي  2005و 2006؟
 Wبقدر ما ميكن �أن تُعترب بع�ض الربامج التي �أطلقتها جلان الزكاة يف ال�ضفة الغربية ،مثل م�صنع منتجات الألبان يف
نابل�س ،مثاال يحتذى به� ،إىل �أي مدى ميكن لهذه النماذج �أن تتكرر مع احتمال "تو�سيع" نطاقها باعتبارها عنا�رص
�أكرث جوهرية يف تعزيز برامج تطوير الأعتماد على الذات؟
 Wما هي �أوجه ال�شبه واالختالف بني نظام جلان الزكاة يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة والزكاة كو�سيلة قابلة للتطور
جلمع الأموال يف كل من املنظمات غري احلكومية الإ�سالمية "الغربية" والدول الغنية بالبرتول؟
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موقع الويبhttp://www.graduateinstitute.ch/ccdp :
الآراء المطروحة في هذا المن�شور هي �آراء الكاتب وال تعبر بال�ضرورة عن �آراء مركز درا�سات النزاعات
والتنمية وبناء ال�سالم � CCDPأو حكومة �سوي�سرا.
�أما في حالة حدوث �أي خالف �أو تنوع في الت�أويل �أو الترجمة �ستكون الن�سخة االنجليزية هي الفي�صل
والمرجع.
جميع الحقوق محفوظة .ال يجوز �إعادة ن�سخ �أي جزء من هذا الن�شر �أو تخزينه في نظام ا�سترجاع �أو نقله ب�أي
�شكل �أو ب�أي و�سيلة – �إلكترونية �أو ميكانيكية �أو الت�صوير �أو الت�سجيل �أو غير ذلك – دون الح�صول على �إذن
م�سبق من مركز درا�سات النزاعات والتنمية وبناء ال�سالم .CCDP
الت�صميم :التيتو ديزاين
مركز درا�سات النزاعات والتنمية وبناء ال�سالم CCDP، 2009
تم الطبع في �سوي�سـرا

ورقـة عمل مركز درا�سات النزاعات والتنمية وبناء ال�سالم
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