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تعدددد مؤسسدددة الحسدددبة مددد

هدددم مؤسسدددات االقتصددداد اإلسدددالمً التدددً تتمٌدددز
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بخصوصٌتها الحضارٌة .وتؤدي دورا ساسٌا فً مجال الرقابة اإلحتسابٌة التوجٌهٌدة
للنشدداط المجتمعددً بصددور تضددم األسددلمة المتوالٌددة للحٌددا االقتصددادٌة  ،واألخلقددة
المتنامٌة للسلوك االقتصادي االجتماعً ،فٌنعكس ذلك فً الحد م نمدو للٌدات الفسداد
االقتصددادي الددذي تعددانً منددا معاددم االقتصددادٌات اإلسددالمٌة ،فتسدداهم فددً الترقٌددة
المضددطرد الدائهددا ،والرفددد م د قدددراتها التنافسددٌة فددً عددالم ٌقددوم فٌددا الصددرا
االقتصادي على سس عقائدٌة و ٌدٌولوجٌة.
ولقد ضحت الضرور ملحة لمأسسة النشاط اإلحتسابً ،وتوسٌد مجاالتدا
لٌشددم ل المسددتجدات المتعلقددة بالحٌددا المجتمعٌددة االقتصددادٌة واالجتماعٌددة ..لٌتكامددل
دورهددا و تناٌمهددا مددد بدداقً عناصددر المناومددة المؤسسددٌة لالقتصدداد اإلسددالمً فددً
إعدداد بندداء القدددرات االقتصددادٌة لالمددة اإلسددالمٌة لمواجهددة تحدددٌات القددر الواحددد
والعشرٌ .

Abstract
Hisbah’ is one of the main islamic institutions.It is meant to
play an important role in the control and orientation of social
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activities so as to lead to a gradual islamization of all aspects of
economic life. The ultimate goal is to discourage the informal growth
of corruptive mechanisms existing in most Islamic countries.
It has become necessary to institutionalize “hisbah” activities
and enlarge its scope to touch all aspects of social and economic life.
“Hisbah” should be regarded as one of the main institutions which
will have a vital role in preparing the “Ummah” to face the
challenges for the forthcoming events of the 21st century.

:مقدمة

مؤسسة الحسبة م بٌ هدم مؤسسدات االقتصداد اإلسدالمً التدً تنبثدع عد
تطبٌع المذهبٌة االقتصدادٌة للمدنه التنمدوي اإلسدالمً وتجسدٌد مناومتدا المؤسسدٌة
 و تنبدد همٌتهدا مد كونهدا الوسدٌلة الفعالدة لرفدد مسدتوٌات،فً واقد الحٌا اإلنسدانٌة
األداء التددً تتطلبهددا عملٌددات التلٌٌددر الجددذري و اإلصددالق الشددامل لتحقٌددع هددداف

مــــكانة مـؤسسة الحسـبة فً االقتصــاد اإلسالمً

6

التنمٌة و تجسٌد ولوٌاتهدا وربدط حركٌدة النشداط االقتصدادي واالجتمداعً بالضدوابط
الشدددرعٌة و األخالقٌدددة والعقائدٌدددة اإلسدددالمٌة بصدددور تسددداعد علدددى سدددلمة الحٌدددا
االقتصادٌة و خلقتها واالرتقاء بمسدتوٌات األداء االقتصدادي لتجداوز وضدا التخلدف
الحالٌة و شكال الفساد المرتبطة بها.
و سوف نتناول هذا الموضو ضم المحاور التالٌة :
 مدددخل للتعرٌددف بالحسددبة ومكانتهددا فددً االقتصدداد اإلسددالمً ودورهددا فددً
محاربة الفساد االقتصادي.
 المكاندددة الواائفٌدددة للحسددددبة ودورهدددا فددددً تقلدددٌص للٌددددات علدددى الفسدددداد
االقتصادي.
 المكاندددة اإلدارٌدددة لمؤسسدددة الحسدددبة ودورهدددا فدددً الفضددداء علدددى الفسددداد
االقتصادي.

  

المحور األول
مدخل للتعرٌف بالحسبة ومكانتها فً االقتصاد اإلسالمً ودورها فً محاربة الفساد
االقتصادي
وال  :تعـــــــرٌف الحسبة

التعرٌفات الشائعة فً الكتب الفقهٌة جلها تركز على المفهوم الللوي و
الشرعً للحسبة االمر الذي ٌستدعً ضرور بلور مفهوم شامل ٌبرز التفعٌل
الناري التحلٌلً للمفهوم الفقهً الشرعً فً واقد الحٌا المعاصر  ،و لذلك
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سنتعرض للتعرٌف الشرعً الفقهً ،ثم نحاول صٌاغة تعرٌف مالئم ٌنسجم مد
التناٌر الحالً فً الفكر االقتصادي اإلسالمً.
 -1التعرٌف الشرعً الفقهً للحسبة
الحسبة عند القاضً بً ٌعلً هً  " :مدر بدالمعروف اذا اهدر تركدا ونهدً
عد المنكددر اذا اهددر فعلددا " ( )1وعرفهددا ب د خلدددو بأنهددا ":واٌفددة دٌنٌددة مد بدداب
األمر بالمعروف والنهً ع المنكر الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمٌ ٌعٌ
لذلك م ٌراه هال لا ،فٌتعٌ فرضدا علٌدا ،وٌتخدذ االعدوا علدى ذلدك ،وٌبحدث عد
()2
المنكرات ،وٌعزر وٌؤدب على قدرها ،وٌحمل الناس على المصالح العامة " ...
و عرف جمهور الفقهاء الحسبة بأنها  ":األمر بالمعروف الذي اهر تركدة و
()3
النهً ع المنكر إذا اهر فعلا
و المعروف هدو مدا تعدارف علٌدا العقدالء مد فعدال نافعدة و عمدال صدالحة
بالمعاٌٌر العلمٌة و النقلٌة ،و المنكر هو عكس ذلك م االنشطة والممارسات الضار
بالحٌا الفردٌة والجماعٌة.
إ التعرٌددف السددابع للحسددبة واسددد و غٌددر محدددد ذلددك هندداك مؤسسددات
خرى تشترك فً صفة األمر بالمعروف و النهً عد المنكدر ،فضدال عد ضدرور
تفصددٌل هددذا العمددوم بمفهددوم ٌتددرجم تلددك المصددطلحات إلددى للددة العصددر فددً المٌدددا
الرقابً ،كما هدو مبدٌ فدً تعرٌدف د .محمدد المبدارك للحسدبة بأنهدا " مؤسسدة رقابدة
إدارٌددة تقددوم بهددا الدولددة عد طرٌددع مددوافٌ خاصددٌ علددى نشدداط األفددراد فددً مجددال
األخددالع و الدددٌ و االقتصدداد ي فددً المجددال االجتمدداعً بوجددا عددام تحقٌقددا للعدددل و
الفضٌلة وفقا للمبادئ المقرر فً الشر اإلسالمً و األعدراف المألوفدة فدً كدل بٌئدة
()4
و زما "
ولقددد وردت لٌددات كثٌددر تؤكددد علددى هددذه الواٌفددة الدٌنٌددة فددً المجتمددد قددال
تعالً ":ولتك منكم مة ٌدعو إلى الخٌر وٌأمرو بالمعروف وٌنهو ع المنكر "
سددور لل عمددرا ا ٌددة  111وقددال تع د لى :والمؤمنددو والمؤمنددات بعضددهم ولٌدداء
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بعض ٌأمرو بالمعروف وٌنهو ع المنكر سور التوبة ا ٌة 77.
 -2نحو تعرٌف أشمل للحسبة:
ٌمكدد تعرٌددف الحسددبة بأنهددا االمددر بددالمعروف والنهددً عدد المنكددر اللددذٌ
ٌتجسدا فً العمل الرقابً التوجٌهً الترشٌدي للنشاط المجتمعً العام و الخاص فً
المجتمدددد اإلسدددالمً لٌنسدددجم مدددد األصدددول المذهبٌدددة و القدددٌم األخالقٌدددة و المعددداٌٌر
الموضوعٌة م جل رفد كفداء األداء الدذي فدً إطداره ٌتحقدع السدلوك الرشدٌد الدذي
ٌعادددم المصدددلحة المجتمعدددة الفردٌدددة و الجماعٌدددة ،الحالٌدددة والمسدددتقبلٌة ،الدنٌوٌدددة
وا خروٌة .و هً مكملة لألعمال األمنٌة و القضدائٌة و حلقدة مد الحلقدات الرسدمٌة
للتناٌم المجتمعً .
و مؤسسددة الحسددبة إذ هددً ذلددك الجهدداز المؤسسددً الرقددابً الحدددٌث الددذي
ٌشرف على إنسجام األنشطة المجتمعٌة مد المبادئ المذهبٌدة و الضدوابط الشدرعٌة و
الموضوعٌة للمنه اإلسالمً و هً بهذه الصفة م المؤسسات الخاصة بهدذا المدنه
و المنبثقة ع تطبٌقا فً الواقد .
فهً شمل م المؤسسدات الرقابٌدة الجزئٌدة فدً االقتصدادٌات الحدٌثدة ،ألنهدا
تجسد النار المتكاملة ألهمٌة التأثٌرات المتبادلة بٌ مختلف مٌادٌ الحٌا و نواحٌها
المادٌة و المعنوٌة ،و إنعكاساتها على العملٌة التنموٌة .
و كما هو مالحا التحلٌل االقتصادي ضحى عاجزا عد اإللمدام بجواندب
متعدددد م د الواقددد االقتصددادي الددذي توسددعت فٌددا األنشددطة الخفٌددة المرتبطددة بتطددور
للٌات الفساد االقتصادي التً ساهمت فً زٌداد الرٌدو االسدتلاللٌة غٌدر المنتجدة ،و
لهددذا م د الضددروري التأكٌددد علددى همٌددة الدراسددة العلمٌددة الموضددوعٌة القتصددادٌات
الفساد التً ال تتوقف عند التفسٌر األخالقً للسلوك اإلنسانً المنحرف.
و إذا كددا الدددكتور جددوري قددرم ٌددرى بأنددا مد جددل اسددتبٌا " للٌددات الفسدداد
االقتصادٌة ال بد م إجراء تحلٌل موضوعً ،بال رجو للمفاهٌم األخالقٌة" .5
فددنح نددرى بددأ الكثٌددر م د القددٌم األخالقٌددة اإلٌجابٌددة المتجدددد فددً الحٌددا
المجتمعٌة ال ٌمك تفعٌلها فً الواقد االقتصادي بدو االعتمداد علدى جهداز مؤسسدة
رقابً ٌبحث ع االنحرفات ( )6السلبٌة سواء كدا مصددرها خالقٌدا م كدا خدالف
ذلك ،و ٌقوم بالتوجٌدا المتواصدل  ،والتقدوٌم الددائم الدذي ٌحدد مد تطدور للٌدات الفسداد
االقتصادي و االجتماعً و السٌاسً و الثقافً ،و ذلك أل للٌدات الفسداد االقتصدادي
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تتفاعل و تنمو بشكل مضدطرد فدً ادل انتشدار الفسداد فدً ندواحً الحٌدا السٌاسدٌة و
االجتماعٌة و الثقافٌة و االعالمٌة الخ . ..
و نرى همٌة السبع التطبٌقدً فدً المذهبٌدة االقتصدادٌة اإلسدالمٌة فدً إدراك
ذلدك االرتبدداط بدٌ مختلددف ندواحً الحٌددا  ،و فدً عدددم تدرك سددٌر الحٌدا االقتصددادٌة
للقددوانٌ الطبٌعٌددة و ا لٌددات الخفٌددة للسددوع التددً تنامهددا المذهبٌددة الر سددمالٌة ،و
للقوانٌ و ا لٌات اإلجبارٌة التً تفرضها النخدب المهٌمندة علدى الدولدة فدً المذهبٌدة
االشتراكٌة ،فكا طبٌعٌا االعتماد على مؤسسة الحسبة التً قامت بدور رٌادي كبٌر
فددً توجٌددا األنشددطة المجتمعٌددة بصددور قللددت بشددكل دائددم م د نمددو الفسدداد وتطددور
االنحرافات .
و المتفحص فً الواقدد الحدالً لالقتصدادٌات اإلسدالمٌة ٌالحدا إلدى ي مددى
إستشري الفساد بمختلف مااهر و ضحى للٌة تعٌع تطبٌع السٌاسدات االقتصدادٌة،
وتعرقل جه ود التلٌٌر التصحٌحٌة التً تتطلبها عملٌة التنمٌة الشاملة التً ال ٌمك
تنطلدددع بددددو إعددداد االعتبدددار للددددور التنمدددوي لمؤسسدددة الحسدددبة الرقابٌدددة الحدٌثدددة
باعتبارها إحدى هم مؤسسات االقتصاد اإلسالمً .
ثانٌا :نشـــــــأ الحسبة و تطورها و تعطٌلها

 -1نشأة الحسبة :
لقد كانت نشأ الحسبة مرتبطة بانتشار المبدادئ المذهبٌدة و التعدالٌم األخالقٌدة
و التوجٌهات العقائدٌة التً تجسد الخصدائص الحضدارٌة للمجتمدد اإلسدالمً ،و كدا
تناٌمها فً بداٌة األمر ،محدودا و بسٌطا بساطة النشاط المجتمعً السائد ،و طبٌعدة
اإلنسا الذي كا شدٌد التمسك بالتشرٌعات التً تحكما.
ونارا ألهمٌتها فقد كاندت قٌداد المجتمدد ممثلدة فدً الرسدول  وخلفائدا مد
بعده تقوم باإلشدراف المباشدر علدى النشداط اإلحتسدابً ٌقدول بدو الحسد المداوردي":
والحسددبة مد قواعددد االمددور الدٌنٌددة وقددد كددا ئمددة الصدددر االول ٌباشددرونها بانفسددهم
لعمدددوم صدددالحها وجزٌدددل ثوابهدددا" ( )7و لهدددذا ندددرى بعدددض المدددؤرخٌ و الفقهددداء و
المهتمٌ بالبحث فً موضو الحسبة ٌرجعـــو نشـــأ خطتها إلى عهد الرسول 
و عهدددد خلفائدددا الراشددددٌ "( )8و ٌصدددر بعدددض المستشدددرقٌ و مددد تدددأثٌر بهدددم مددد
المؤرخٌ إلى التأكٌد على األصل الٌونانً الرومانً للحسدبة ،فالمستشدرع دٌمدومبٌ
" ٌ " Demombynesدددرى بأندددا " :لدددٌس ثمدددة شدددك فدددً الحسدددبة اقتبسدددت مددد
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البٌزنطٌٌ ثم صبلها المسلمو بالصبلة اإلسالمٌة "( . )9على سداس المسدلمٌ :
ٌقدموه بدٌال عنهدا ٌضداف إلدى ذلدك نهدم شدللوا بدالحروب
" لم ٌك لهم ما ٌمك
والفدتح مدد طوٌلة،واسدتمرت هدذه الواٌفدة -الٌونانٌدة -التدً صدبح المشدرف علٌهددا
ٌسمى المحتسب ٌام األموٌٌ والعباسٌٌ فً المشدرع،كما عرفدت فدً األنددلس حٌدث
كا المحتسب ٌسمى صاحب السوع "(.)10
و الحقٌقة هذا الزعم غٌر صحٌح إذ لو كا المسلمو قدد اقتبسدوا واٌفدة
الحسبة م الٌونا والرومدا  " ،ألبقوهدا فدً الشدام و مصدر حدٌ الفدتح كمدا بقدوا
سدائر الواددائف اإلدارٌدة التددً ال تتعددارض و اإلسدالم" ( ،)11بددل فدال ٌعقددل و لد " :
ٌخطر بالبال نهم بموجب التأثٌر و التفاعل انتحلوا ترتٌبها و نامتها"( )12الٌونانٌدة .
و بالتددالً ف د صددلها م د صددمٌم المجتمددد و تجسددٌد لتمٌددزه و خوصصددٌتا .بددل لعددل
األمددر المؤكددد هددو انتقددال مؤسسددة " الحسددبة م د الدولددة اإلسددالمٌة التددً إلددى المملكددة
الصلٌبٌة ببٌت المقددس ،و الصدلٌبٌٌ اسدتخدموها كمدا اسدتخدمها المسدلمو بدذاتها
()13
وصفتها "
 -2تطور مؤسسة الحسبة و تعطٌلها
بتطددور المجتمددد و اتسددا نشددطتا و تنددو معامالتددا بدددت الضددرور ملحددة
إلنشاء جهداز مسدتقل ٌتدولى الواٌفدة الرقابٌدة االحتسدابٌة التدً بموجبهدا ترتفدد كفداء
األداء الفددردي و الجمدداعً عنددد القٌددام باألعمددال األساسددٌة و المهددام الضددرورٌة التددً
ٌتطلبهددا تطددور المجتمددد بصددور مضددطرد  ،و صددبح ذلددك الجهدداز والٌددة مسددتقلة
ضددحت مد بددٌ الوالٌددات المهمددة فددً الدولددة اإلسددالمٌة ٌقددول اب د خلدددو " ثددم لمددا
انفردت واٌفة السلطا ع الخالفدة وصدار نادره عامدا فدً مدور السٌاسدة انددرجت
()14
فً واائف الملك و فردت بالوالٌة "
و مندذ واخددر العهدد األمددوي بددد ت الحسدبة تأخددذ شددكل تنادٌم واٌفددً مسددتقل
وكددا العصددر العباسددً فددً عهددد الخلٌفددة المهدددي الددذي اسددتقرت فٌددا الدولددة العباسددٌة
العهد الذي اهرت فٌا مؤسسة الحسبة بسلطاتها الواسعة ،و امتدت إلى مد المشدرع
و مددد الملددرب العربددً فاألندددلس ،و صددبح دورهددا بددارزا و حٌوٌددا فددً ضددبط و
توجٌددا و ترشددٌد السددلوك اإلنسددانً التعدداملً فددً الحٌددا االقتصددادٌة و االجتماعٌددة و
الثقافٌة و السٌاسٌة ،كما سنرى .
و لمدددا تزاٌددددت االنحرافدددات السٌاسدددٌة و انعكسدددت علدددى سدددائر الوالٌدددات و
الواددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددائف
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وم بٌنها مؤسسة الحسبة بد ت همٌتها تضعف فً معام المد الشرقٌة اعتبارا مد
القدددر السدددابد الهجدددري (  11م)  ،إلدددى تالشدددت فدددً معامهدددا ،و جددداءت حركدددة
اإلستعمار اللربدً الواسدد النطداع فعطلدت المشدرو الحضداري المجتمعدً و قضدت
على ما تبقى م التناٌمات االحتسابٌة الرسمٌة .
و اسددتمر تلٌددب هددذه المؤسسددة بعددد حصددول معاددم البلدددا اإلسددالمٌة علددى
إستقاللها ،فً إطار استراتٌجٌات التحدٌث التلرٌبً لمجاالت الحٌا و ما رافقهدا مد
نقل مكثف للقوانٌ و األنامة و المؤسسات .
ثالثا :مكانة مؤسسة الحسبة فً ال تطور الفساد االقتصادي فً االقتصادٌات اإلسالمٌة

ٌقددوم االقتصدداد اإلسددالمً علددى مددذهب ٌشددتمل علددى مجموعددة متكاملددة م د
المبادئ العامة واالصول الكلٌة التً تضبط حركٌة الحٌدا االقتصدادٌة ،وهدً مسدتمد
مدد المقاصددد الكبدد رى لالسددالم وعلدددى ضددوئها ٌتحدددد دور الدولددة وواٌفددة الملكٌدددة
والناددر إلددى المددال ،وطبٌعددة الحرٌددة االقتصددادٌة و شددكال توزٌددد الثددرو  ،ومكانددة
القطاعات االقتصادٌة ( العام والخاص والتكافلً ... )...الخ
وٌتجسد االقتصاد اإلسالمً ع طرٌع ناام اقتصادي ٌدتم فدً إطداره إعمدال
المبادئ واألصدول المذهبٌدة والضدوابط الشدرعٌة فدً الواقدد االقتصدادي المتجددد مد
خددالل مناومددة مؤسسددٌة وإجرائٌددة ،تشددتمل علددى العدٌددد م د المؤسسددات م د بٌنهددا
مؤسسات تبرز خصوصٌة االقتصاد اإلسالمً وتمٌزه مثل مؤسسة الزكدا  ،ومؤسسدة
االوقدداف ،ومؤسسددات المشدداركة المصددرفٌة ،ومؤسسددات التددأمٌ التعاونٌددة ،ومؤسسددة
الحسددبة الرقابٌددة ،وتعددد هددذه االخٌددر مد هددم المؤسسددات التددً تجسددد الطددابد الممٌددز
لالقتصاد اإلسالمً م خدالل خلقدة الحٌدا االقتصدادٌة وتوجٌههدا توجٌهدا ٌسداهم فدً
رفددد كفدداء داء االقتصددادات اإلسددالمٌة التددً تعددانً الٌددوم م د تطددور شددكال الفسدداد
االقتصادي وتنامً للٌاتا بصور ضحت تؤثر سلبا فً حاضرها وتهدد مستقبلها.
وم هنا تبرز مكانة مؤسسة الحسبة فً المساهمة فً ترشدٌد حركٌدة النشداط
االقتصادي والتقلٌص التدرٌجً مد تندامً للٌدات الفسداد مد خدالل الوادائف العدٌدد
التً ٌمك ا تضطلد بها وتنعكس اٌجابٌا فً زٌداد القددرات التنافسدٌة لالقتصدادٌات
اإلسددالمٌة نتٌجددة الرتفددا مسددتوٌات االنتاجٌددة الشدداملة فددً منددا حٌددوي تددرتبط فٌددا
الحركٌددددة االقتصددددادٌة بالمعدددداٌٌر االخالقٌددددة والقددددٌم العقائدٌددددة ،وتنضددددبط بالسددددس
الموضوعٌة م خالل ترقٌة النشاط المؤسسً االحتسابً.
لقددد كدددت تجربددة التطددور فددً اددل المددنه الوضددعً الددـلربً بددأ فصددـل
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االقتصاد ع القٌم واألخالقٌات ( العلمنة االقتصادٌة ) دى إلدى تندامً شدكال الفسداد
االقتصادي وتطور األزمات االقتصدادٌة  ،وهدذا مدا جعدل الدبعض ٌؤكدد علدى همٌدة
األخالع فً القضاء على الفسداد " إال ثمدة لخدرٌ ٌندازعو فدً تصدنٌف السدلوك
ذاتا وٌعتبرو ا صحة المجتمد األخالقٌدة بصدفة عامدة هدً القضدٌة األساسدٌة فٌمدا
ٌتعلع بتعرٌف الفساد" ( )15وبالتالً فالفساد ٌتناسب طردا مد االنحرافات والمنكدرات
الناتجة ع األمراض المجتمعٌة األخالقٌة وهناك م حصر تعرٌفا فً مجال محدود
ٌشددكل مصدددر الفسدداد مثددل التعرٌددف الددوارد فددً تقرٌددر البنددك ال ددولً بأنددا  ":إسدداء
اسددتعمال السددلطة العامددة لتحقٌددع مكسددب خدداص " ( ،)16ولقددد تزاٌددد االهتمددام بادداهر
الفساد على المستوي العدالمً بسدبب تندامً خسدائره الندا ٌ " :فسدد الحدوافز وٌقدوض
المؤسسددات وٌعٌددد توزٌددد الثددرو والسددلطة لصددالح غٌددر المسددتحقٌ  ،وعندددما ٌقددوض
الفساد حقوع الملكٌدة وحكد م القدانو وحدوافز االسدتثمار فدا ٌشدل التنمٌدة االقتصدادٌة
والسٌاسٌة " (.)17
و عٌد االعتبار لدور الفضائل واألخالقٌات فً الحد م الفساد ،و همٌتهدا فدً
()18
تحقٌددع االزدهددار االقتصددادي وترسددٌخ عوامددل الثقددة و سددس القددو فددً المجتمددد
والشك فً ا الفساد االقتصادي لٌس ااهر جدٌد ،ولك االهتمام با فدً ادل تطدور
شكال العولمة تزاٌد لتذلٌل الصعوبات مدام دوائدر األعمدال خاصدة فدً االقتصدادٌات
النامٌة .
والحقٌقة الفساد ال ٌرتبط بالسلطة العامة فحسدب بدل نعتقدد بأندا شدمل مد
ذلك و عقدد و عمدع ،فداالنحراف والمنكدرات المتعلقدة باسدتخدام الثدروات المتاحدة فدً
هذا الكو وطرع استلاللها واالنتفا بها ،و شكال وللٌات توزٌدد الثدروات والددخول
وتكددالٌف التحددوالت المجتمعٌددة والممارسددات التددً تنمددً االضددطرابات االجتماعٌددة
والثقافٌة وتهز االستقرار االجتماعً مدور كلهدا تعدود فدً معادم األحٌدا إلدى سدلوك
اإلفساد المرتبط بفصل االقتصاد ع القٌم واألخالع وفصل الدٌ ع الدولدة وعلمندة
الحٌا اإلنسانٌة ...الخ وكل ذلك نات ع ممارسات اإلنسا السلبٌة ،وفدً ذلدك ٌقدول
المدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددولى عدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددز وجدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل:
 اهر الفساد فً البر و البحر بما كسبت ٌدي الناس لٌذٌقهم بعض الذي عملدوا لعلهدم
ٌرجعو  سدور الدروم ا ٌدة  .01وبالتدالً كاندت مؤسسدٌة الحسدبة األدا األساسدٌة
لمحاربة السلوك الفاسد وما ٌرتبط با م منكرات.
وتددم فددً االقتصدداد اإلسددالمً إنشدداء مؤسسددة مسددتقلة مهمتهددا القضدداء علددى
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االنحرافات ومحاربة التصرفات السلبٌة التً تتناقص مد القٌم والمبادئ واألخالقٌدات
والقوانٌ والتشرٌعات ،والعمل على ترقٌة الممارسات والسلوكات اإلٌجابٌة فً سائر
األنشطة المجتمعٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة الخ …
كددل ذلددك ٌعددد إدراك لمخدداطر االنحددراف ولثددار الفسدداد علددى حركٌددة المجتمددد
وتطددوره وبالتددالً كددا فضددل السددبع األولددً فددً التجربددة الحضددارٌة اإلسددالمٌة إلددى
مأسسة وسائل االحتساب للقضداء علدى الفسداد ،إال ا اسدتراتٌجٌات التنمٌدة المرتكدز
على فلسفة التحدٌث التلربً قد عطلت معادم مؤسسدات االقتصداد اإلسدالمً دو ا
تجد بدٌال ٌؤدي كافة واائفها.

المحور الثانً
المكانة الواائفٌة للحسبة ودورها فً تقلٌص للٌات الفساد االقتصادي

تنبد همٌة مؤسسة الحسبة م حجم مهامها وطبٌعة إختصاصاتها ومكانتها
الواٌفٌة فً االقتصادٌات اإلسالمٌة للتقلٌل م تطور شكال وللٌات الفساد
االقتصادي ،و نمو االنحرافات السلبٌة المرتبطة با بصور تؤدي إلى ترقٌة األداء
االقتصادي ورفد مستوٌات التنافسٌة م خالل مدخل مؤسسً موضوعً ٌرتكز
على دور الجوانب الشرعٌة و األخالقٌة و العقائدٌة فً تحسٌ مستوٌات اإلنتاجٌة
الفردٌة والجماعٌة بمختلف األنشطة االقتصادٌة و االجتماعٌة والسٌاسٌة والثقافٌة فً
المجتمد اإلسالمً .
وسوف نبرز المكانة الواائفٌة الرقابٌة لمؤسسة الحسبة فً المٌادٌ التالٌة:
 مراقب دة مدددى االلتددزام بمقدداٌٌس الجددود و اإلتقددا و مواصددفات السددالمة
العامة.
 مراقبة كفاء القٌام بالمه  ،و ضوابط داء الحرف المجتمعٌة المتنوعة .
 مراقبة و تناٌم األسواع و توجٌا المعامالت المرتبطة بها .
 مراقبة عملٌات جباٌة و تحصٌل و إنفاع الموارد المالٌة العامدة و المحلٌدة
.
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مراقبددة عملٌددات إقامددة القاعددد الهٌكلٌددة وتنمٌددة البنٌددة األساسددٌة المؤسسددٌة
والقانونٌة.
توجٌددددا السددددلوك اإلنسددددانً و ضددددبط ا داب العامددددة و رعاٌددددة الحقددددوع
األساسٌة بالمجتمد .

وال  :مراقبة مدي االلتزام بمقاٌٌس الجود و اإلتقا و مواصفات السالمة العامة

 -1مراقبة مدى االلتزام بمقاٌٌس الجودة و اإلتقان
تلعددب مؤسسددة الحسددبة دورا معتبددرا فددً توجٌددا السددلوك اإلنتدداجً التنافسددً
توجٌها ٌجسد االلتزام بمقاٌٌس الجود و ضوابط اإلتقا و ذلك ع طرٌدع مندد كافدة
الممارسددات السددلبٌة بالمؤسسددات اإلنتاجٌددة و التددً تددؤدي إلددى اإلخددالل بالمقدداٌٌس و
الضوابط المعروفة ضدم كدل سدلعة و خدمدا فتقدل بصدور معتبدر اداهر اللد و
التزٌٌف و التقتٌر التً ضحت السمة الممٌز للبٌئة المحٌطة بالعملٌة اإلنتاجٌة سواء
فددً القطددا الصددناعً و الزراعددً و غٌددرهٌ ،قددول حددد البدداحثٌ مؤكدددا علددى هددذا
االختصاص قائال  ":و نفس هذه الرقابة تطبع فً الصناعة فٌتوجا ناره إلى حصر
المهنٌٌ فً هل مهنتهم و إلى متابعة غشهم ،وإلى فدرض إتبدا المنداه المعٌندة فدً
كل صناعٌة ،دفعا لما ٌخشى م إرتحال ٌؤدي إلى التزٌٌف فالضدٌا سدواء بالنسدبة
لمسددتوى الصددناعة نفسددها و بالنسددبة للمتجددرٌ و العدداملٌ فٌهددا ،و لم د ٌس دتهلكو
منتجاتها " (.)19
و الذي ٌتتبد المٌراث التطبٌقدً والتجربدة المٌدانٌدة لمؤسسدة الحسدبة الرقابٌدة
فً المشرع و الملرب ٌالحا التناٌم الرقدابً الددقٌع علدى جمٌدد األنشدطة اإلنتاجٌدة
والضددوابط اإللزامٌددة التددً كانددت تخضددد لهددا ثندداء داء واٌفددة اإلنتدداي بالمؤسسددات
االقتصدادٌة و طبٌعددة الزواجددر التددً قددد تصدل إلددى حددد توقٌددف المؤسسددة اإلنتاجٌددة و
الخدمٌة توقٌفا دائما و مؤقتا و معاقبة المتسدببٌ فدً االنحرافدات التدً تخدل بالسدلوك
اإلنتدداجً الرشددٌد و لددذلك فقددد كددا جددائزا لجهدداز الحسددبة كمددا ٌقددول الشددٌرزي " :
ٌجعل ألهل كل صنعة عرٌفا م صالح هلها ،خبٌرا بصناعتهم ،بصٌرا بلشوشدهم و
تدلٌسا تهم  ،مشهورا بالثقة و األمانة ٌكو مشرفا علدى حدوالهم و ٌطالعدا بأخبدارهم
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… و غٌددر ذلددك م د األسددباب التددً ٌلددزم المحتسددب بمعرفتهددا فقددد روى البنددً "
صلعم" قال  " :استعٌنوا على كل صنعة بصالح هلهدا" ( )20بدل القاضدً بدا علدً
جعددل هددذ ا المٌدددا م د إختصدداص مؤسسددة الحسددبة الددذي تنفددرد بددا ع د غٌرهددا م د
الوالٌات فٌؤكدد ذلدك بقولدا":و ما مد ٌراعدً عملدا فدً الجـــدـود والدرداء فهدو ممدا
()21
ٌنفـــرد بالنار فٌا وال الحسبة "
إ تعطٌددل و تلٌٌددب مؤسسددة الحسددبة فددً واقعنددا المعاصددر جعددل االنحرافددات
تتوسددد و ٌتفددن بعددض المنتجددٌ فددً تلطٌددة مخالفدداتهم لمقدداٌٌس الجددود و ضددوابط
اإلتقا فً مواجهة األجهز الرقابٌة الموجود التً لدم تسدتطٌد تمدأل الفدراذ الدذي
تركتدا مؤسسددة الحسددبة مد حٌددث حجدم صددالحٌاتها و شددمولٌتا و تكامددل نشددطتها ،و
سرعة إجراءاتها التصحٌحة و سلطة و مكانا جهازها ضم الهٌكل التناٌمً للدولة.
إ رفد القدرات التنافسٌة لالقتصادٌات اإلسالمٌة ٌقتضً تفعٌل دور مؤسسة
الحسبة الرقابً الخارجً على المؤسسات االقتصادٌة بالتوازي مدد األجهدز الوطنٌدة
للمواصددفات القٌاسددٌة.ذلك ا التطددورات الكبددرى التددً تشددهدها مٌددادٌ إنتدداي وتبددادل
السلد والخدمات على المستوى الددولً و انعكاسداتها علدى المنتجدٌ المحلٌدٌ للحفداا
على مكانتهم فً السوع الوطنٌة ومحاولة اكتساب حصدة فدً السدوع الدولٌدة تقتضدً
التزاما متواصال بالمواصفات القٌاسٌة للجدود واإلتقدا حٌدث " ٌجدب علدى الشدركات
التدددً تتوقدددد المنافسدددة فدددً األسدددواع العالمٌدددة تتوافدددع عمالهدددا ومنتجاتهدددا مدددد
( )22
المواصفات القٌاسٌة السائد "
كمددا االتفاقٌددات التددً عقدددتها العدٌددد مدد البلدددا اإلسددالمٌة ،سددواء تلددك
المتعلقة بالمنامة العالمٌدة للتجدار و الخاصدة باتفاقٌدات الشدراكة و بتطدوٌر العالقدة
مد بعض التجمعات اإلقلٌمٌة تتطلب االلتدزام بالمواصدفات والمقداٌٌس الدولٌدة لتعادٌم
مكاسب التعاو فً إطار تلك االتفاقٌات.
ونعتقد بأ مؤسسٌة الحسبة ستلعب دورا معتبرا م خدالل جهزتهدا الرقابٌدة
المتخصصة للمساهمة فً تقلٌص االنحرافات لضما جود السلد والخددمات المنتجدة
فً األسواع الوطنٌة التً تشهد تنامً االخدتالالت فدً واٌفدة اإلنتداي بصدور تجلدت
فً تدهور مستوٌات الجود واإلتقا وااللتزام بالمواصفات القٌاسٌة.
 -2مراقبة مدى التقٌد بمواصفات السالمة العامة
ٌمتد النشاط الرقابً التوجٌهً لمؤسسة الحسبة لٌشمل التأكد م مدى تقٌد
المؤسسات اإلنتاجٌة و الخدماتٌة بالمواصفات المتعلقة بالسالمة العامة الخاصة
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بالمستهلكٌ و بالعاملٌ  ،و بالمحافاة على البٌئة.
 -1-2مراقبة المواصفات العامة الخاصة بسالمة المستهلكٌن
تقوم مؤسسدة الحسدبة بددورها الرقدابً للتأكدد مد تدوافر الشدروط الضدرورٌة
لممارسة النشاط اإلنتاجً بصور تضم التقٌد بالمواصدفات العامدة الخاصدة بسدالمة
المسدددتهلكٌ و بصدددحة النددداس جمٌعدددا ،بددددءا بمحاربدددة كافدددة شدددكال اللددد و الخلدددط
والتددلٌس ،إلددى مراعدا القواعددد الصدحٌة ،و ضددوابط الناافدة و السددالمة ،و الجوانددب
التطبٌقٌدددة لمؤسسدددة الحسدددبة تؤكدددد علدددى تجسدددٌد دور  ":المحتسدددب و نشددداطا فدددً
المجدداالت الصددحٌة ،و فددً تصددوٌر رقابتددا الشدددٌد  ،بمسدداعد عوانددا ،علددى نددوا
األطعمة التً كاندت تبدا بدالمحالت و فدً الطرقدات للتأكدد مد ناافتها،وسدالمتها و
صالحٌتها حفاا على صحة الناس  ،و فً ترتٌب السلد المختلفــــة فً األسواع كدل
فً المكا الذي ٌلٌع با "(.)23
هددذا إضددافة إلددى إلددزام المؤسسددات اإلنتاجٌددة و الخدمٌددة بتنفٌ دذ التعلٌمددات و
مراعددا الشددروط الخاصددة بكددل صددناعة و نحوهددا لضددما السددالمة العامددة ،و الواقددد
التطبٌقً لهذه المؤسسة الرقابٌة ٌبرز تفصٌالت كثٌر و دقٌقة لضبط سلوك الوحددات
االقتصادٌة تمتد إلى كٌفٌات العمل و شكال اللباس و شروط الناافة الخ…
 -2-2مراقبة المواصفات العامة الخاصة بسالمة العاملٌن
ٌتوسددد دور مؤسسددة الحسددبة لمراقبددة شددروط العمددل و اروفددا للتأكددد مدد
سالمة العاملٌ و ضما توافر سالٌب الحماٌة المطلوبدة ،وإنتفداء شدكال اإلسدتلالل
المؤدٌة إلى هضم حقوقهم م جهدة ،و مددى التدزام العمدال بتطبٌدع قواعدد الصدحة و
السالمة و قٌامهم بواجبهم فً فضل الاروف م جهة خرى .
 -3-2مراقبة المواصفات العامة المتعلقة بسالمة البٌئة و حماٌة المحٌط
إ تطددور المجتمددد و تندددامً نشدداطا اإلنتددداجً بشددكل كبٌدددر ضددحى ٌشدددكل
مصدددرا م د المصددادر المددؤثر علددى سددالمة و حماٌددة المحددٌط ،و بالتددالً بددات دور
مؤسسددة الحسددبة مهمددا فددً مراقبددة مدددى اإللتددزام بالمواصددفات والشددروط المتعلقددة
بسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالمة البٌئدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة
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وحماٌددة المحددٌط حفاددا للحٌددا اإلنسددانٌة م د كافددة االنعكاسددات الضددار الناتجددة ع د
التلوث و التهاو فً معالجة المخلفات و العوادم و النفاٌات ،و التً لم تعد فً بعدض
البلدا اإلسالمٌة مقتصر على حركٌة مؤسساتها اإلنتاجٌدة بدل صدبحت بفعدل غٌداب
هذه المؤسسة الرقابٌة موطنا للنفاٌات السامة للدول المتقدمة.
إ الوضعٌة الحالٌة لمجتمعاتنا تاهدر حجدم الفدراذ الرقدابً الحدالً و طبٌعدة
تلعبددا مؤسسددة الحسددبة بددالتوازي و التكامددل مددد شددكال
الدددور الفعددال الددذي ٌمك د
الرقابددة الجزئٌددة التابعددة لددبعض الهٌئددات الرسددمٌة و الجمعٌددات الخٌرٌددة و النقابددات
المهٌنة و التً لم تعد لوحدها قدادر علدى تحقٌدع االنضدباط المجتمعدً الحضداري ،و
بالتددالً تزاٌدددت تكددالٌف االنحرافددات التددً ٌتحملهددا االقتصدداد الددوطنً ،األمددر الددذي
ٌتطلب ضرور إعداد بعدث هدذه المؤسسدة الرقابٌدة الهامدة و التدً نعتقدد بدأ تكدالٌف
إقامتهددا سددتكو قددل بالمقارنددة مددد تكددالٌف االنحرافددات الحالٌددة ،و مددد حجددم المنددافد
المتوقعة منها .
ثانٌا  :مراقبة كفاء القٌام بالمه و ضوابط داء الحرف و الواائف المجتمعة المتنوعة

-1
المتنوعة
تتوسد الرقابة اإلحتسابٌة لتشمل كافة المه و الواائف ،حٌث تقوم مؤسسة
الحسددبة بالتأكددد مدد سددالمة النشدداط المجتمعددً المهنددً و الواددائفً م د المخالفددات
الشددرعٌة و القانونٌددة ،و تسددهر علددى صددحة الممارسددات و التصددرفات و خلوهددا م د
االنحرافدات ،و مطابقتهددا لمبددادئ الكفاٌدة و ضددوابط الفعالٌددة بصدور تضددم التحقٌددع
المضطرد ألهداف العملٌة التنموٌة و التجسٌد الفعلً ألولوٌاتها .
وال ٌخفً على حد مدى االضطراب الذي تشهده الواائف و المه و حجدم
التدهور فً مستوٌات األداء  ،بصور ضدحت تهددد االسدتمرار الحضداري اإلٌجدابً
الفعددال للمجتمددد بصد فة عامددة،و االقتصدداد الددوطنً علددى الخصددوص ،و مد هنددا تنبددد
همٌة إعاد بعث مؤسسة الحسبة الرقابٌة لتلطً هدذا الفدراذ الكبٌدر بمدا ٌسداعد علدى
إحددداث حٌوٌددة مهنٌددة و دٌنامٌكٌددة واائفٌددة تعامددا مصددلحة المجتمددد فددً مٌددادٌ و
مراقبة كفاء

القٌام بالمه

 ،وضوابط تأدٌة الواائف المجتمعة
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قطاعدات كثٌدر  ،كقطددا التربٌدة و التعلدٌم و قطددا الثقافدة و اإلعدالم و االتصددال ،و
قطددا الصددحة و الشددؤو االجتماعٌددة  ،وقطددا العدالددة و القضدداء ،و قطددا النقددل و
الموصددالت ،و قطددا السددٌاحة ،إضددافة إلددى الواددائف الرسددمٌة فددً بقٌددة اإلدارات.
فالمه و الواائف المجتمعٌة بهدذه المجداالت تسدتدعً مزٌددا مد التوجٌدا و الترشدٌد
اللددذٌ ٌمكنددا م د رفددد كفدداء األداء المهنددً و زٌدداد الفعالٌددة الواائفٌددة المرتبطددة
بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددااللتزام بالضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوابط الموضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوعٌة
واألخالقٌة .
ولقددد ثبتددت التجربددة التارٌخٌددة فددً الددبالد اإلسددالمٌة مكانددة مؤسسددة الحسددبة
و همٌددة مهامهددا الرقابٌددة فددً مجددال الواددائف والمه د المتعدددد فددً المجتمددد فٌقددول
القاضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددً
بو ٌعلً محمد الفراد فً تحدٌد نوعٌة الرقابة ومداها ماٌلً :
" وممددا ٌؤخددذ وال الحسددبة لمراعاتددا م د هددل الصددنائد فددً األسددواع ثالثددة
صناف:
 منهم م ٌراعً عملا فً الوفاء والتقصٌر ونمهم م ٌراعً حالا فً األمانة والخٌانة()24
 ومنهم م ٌراعً عملا فً الجود والرداء "وذلك ح ساب لطبٌعة كدل مهندة وواٌفدة فٌقدول عد الدذٌ ٌراعدً عملهدم فدً
الوفدداء والتقصددٌر كالمددا شددٌقا جمددٌال لٌتددا ٌراعددً مدد فددً وقتددا الحاضددر ،مدداٌلً:
"فكالطبٌددب والمعلمددٌ أل الطددب إقدددم علددى النفددوس ٌقتضددً التقصددٌر فٌددا إلددى تلددف
و سددقم ،وللمعلمددٌ الطرائددع التددً ٌنشددأ علٌهددا الصددلار فٌقددر مددنهم م د تددوفر عملددا
وحسنت طرٌقتا وٌمند م قصر و ساء فً التدرٌس لما ٌفسد با النفوس وتخبث با
()25
ا داب"
مددا الددذٌ ٌراعددً عملهددم فددً األمانددة والخٌانددة فٌقددول عددنهم ":فمثددل الصدداغة
والحاكة والقصارٌ والصباعٌ ألنهم ربما هربدوا بدأموال النداس فٌراعدً فدٌهم الثقدة
واألمانة فٌقرهم  ،وٌبعد مد اهدرت خٌانتدا" امدا عد الدذٌ ٌراعدً عملهدم مد حٌدث
الجود والرداء فٌقول " :فهو مما ٌنفرد بالنار فٌا وال الحسبة ولهدم ٌنكدروا فدً
()26
العموم فساد العمل ورداءتا"
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 -2مراقبة كفاءة القٌام بالحرف و مدى االلتزام بضوابط أدائها
إ تناٌم الحرف و توجٌهها و تطهٌرها مد الممارسدات السدلبٌة ،و حماٌتهدا
م الزوالٌ ،عد مد بدٌ هدم األهدداف التدً تضدم التطدور التراكمدً الحرفدً الدذي
ٌجسد حركٌة التواصل بٌ القدٌم منها و الحدٌث بصور تساهم بشكل دائم فً إبرار
مالمح الخصوصٌات المادٌة لبعض جوانب الحٌا االقتصادٌة.
فتقددوم مؤسسددة الحسددبة بمراقبددة كفدداء القٌددام بددالحرف المجتمعٌددة المتنوعددة و
مددددى التزامهدددا بضدددوابط األداء مددد جدددل ضدددما اسدددتمرارها و تطورهدددا و إنتفدددا
االقتصدداد الددوطنً م د مخرجاتهددا ،و هددً بهددذا تقددوم بدددور رٌددادي مهددم فددً البلدددا
اإلسالمٌة ،التً نجد الكثٌر م نشطتها الحرفٌة انقرضدت ،و ٌعدانً بعضدها المتبقدً
مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد التددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهور
واالضددطراب ،فددً الوقددت الددذي نجددد فددً كبددر عواصددم الدددول المتقدمددة المخرجددات
الحرفٌدددة االسدددتهالكٌة و االسدددتعمالٌة و الفنٌدددة التدددً تددددل علدددى عراقدددة المجتمدددد و
خصوصٌتا و توا صلٌتا  ،بٌنما تشهد اقتصادٌاتنا إكتساق تدمٌري للكثٌر م الحرف
و المه و خاصة فً ال موجا العولمة االقتصادٌة للتجربة الحضارٌة اللربٌة.

ثالثا :مراقبة و تناٌم األسواع و توجٌا المعامالت المرتبطة بها

 -1طبٌعة السوق و خصائصها فً االقتصاد اإلسالمً
ثبتدددت التجربدددة بدددأ محاولدددة إللددداء السدددوع و تحٌٌدددد دورهدددا فدددً الحٌدددا
االقتصددادٌة ع د طرٌددع جهددز التخطددٌط و التدددخل الحكددومً الشددامل فددً تناٌمهددا ،
محاولة لها إ نعكاساتها السدلبٌة علدى االقتصداد الدوطنً سدواء علدى قدوى العدرض بمدا
فٌهددا م د وحدددات اقتصددادٌة إنتاجٌددة و خدمٌددة  ،و علددى قددوى الطلددب بمددا فٌهددا م د
وحدات استهالكٌة وسٌطة و نهائٌة ،و تحملت االقتصدادٌات االشدتراكٌة ،و الموجهدة
تكالٌف كبٌر بفعدل سٌاسدتها االقتصدادٌة المتعلقدة بتنادٌم السدوع  .كمدا دلدت التجربدة
بأ االعتقاد بوجدود للٌدات خفٌدة تضدبط بشدكل تلقدائً حركٌدة السدوع فتحقدع مصدالح
جمٌد طرافها  ،إ عتقاد مبدال فٌدا إذ سدرعا مدا ٌدؤدي ذلدك إلدى زمدات كبٌدر تللدً

مــــكانة مـؤسسة الحسـبة فً االقتصــاد اإلسالمً

10

المكاسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب المزعومددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة
وتتحمددل اال قتصددادٌات الر سددمالٌة و اقتصدداداتها المحٌطٌددة التابعددة تكددالٌف تفاعالتهددا
مثددل تنددامً التفدداوت فددً توزٌددد الثددروات و الدددخول  ،و تجدددد األزمددات الدورٌددة  ،و
تطور التكتالت االحتكارٌة التً تهددد المنافسدة االقتصدادٌة  ،و تزاٌدد التبدٌدد للمدوارد
المتاحة إلخ ...
انطالقدددا ممدددا سدددبع فددد طبٌعدددة السدددوع و خصائصدددها و للٌدددات تناٌمهدددا و
مراقبتها فً االقتصاد اإلسالمً تختلف ع تلك المستمد م المذهبٌدة االشدتراكٌة و
الر سمالٌة.
فتناٌم قوى السوع و توجٌهها ٌهدف إلى االستفاد م مزاٌاها للمساهمة فدً
التخصددٌص األمثددل للمددوارد  ،و التوزٌددد األكفددأ للدددخول  ،والتخفٌددف مدد سددلبٌاتها
وعٌوبها فً مجالً التخصٌص و التوزٌدد بللٌدات تكمٌلٌدة  ،تجعدل للسدوع خصدائص
ممٌز همها :
 التفاعددل الحددر بددٌ قددوى العددرض و الطلددب ٌخضددد للضددوابط المذهبٌددةو الموضوعٌة التً تحكم الحرٌة االقتصادٌة  ،و تضبط الملكٌة و توجا تدخل الدولدة
 ،األمر الذي ٌقلل م الممارسات السلبٌة اإلستئثارٌة و التصرفات التحاٌلٌة  ،فتتحقع
مصالح جمٌد األطراف .
ب -المنافسة التعاونٌدة اإلٌجابٌدة التدً هدً نقدٌض المنافسدة السدلبٌة التدمٌرٌدة
التددً تقددوم علدددى الوسددائل غٌدددر المشددروعة و غٌددر النزٌهدددة ،و علددى االحتكدددار  ،و
االسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتلالل
واإلغراع إلخ . . .
فهددً منافسددة تعاونٌددة تقددوم علددى تعبئددة الجهددود الفردٌددة و الجماعٌددة ،العامددة
والخاصة  ،الداخلٌة و الخارجٌة.
و هً إٌجابٌة تقوم على الكفاء و الجود و السعر المناسب و لٌس على
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و التلرٌر بالمستهلكٌ وغٌرها

ساس التلطٌة و التحاٌل والتموٌا اإلعالمً والل
م الوسائل.
 -2مراقبة و تنظٌم سوق السلع و الخدمات و توجٌه معامالتها
لقد تطورت الحٌدا البشدرٌة و تطدورت معهدا الحاجدات اإلنسدانٌة  ،فتطدورت
األسددواع كمجددال حٌددوي لتلددك الحاجددات و انتقددل التعامددل فٌه دا م د عملٌددات محدددود
حدودا زمانٌة و مكانٌة و حالٌة إلى تعدامالت واسدعة تتفاعدل قدوى العدرض و الطلدب
فٌهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا
وتتشدددابك عالقاتهدددا المتبادلدددة ،و ضدددحت الضدددرور ملحدددة لتناٌمهدددا و مراقبتهدددا و
توجٌهها لتنشدٌط الحركٌدة االقتصدادٌة و تنمٌتهدا ،و تسدرٌد حلقدات تصدرٌف السدلد و
تسوٌع الخدمات .
و تنوعت األسواع و تعددت تقسدٌماتها حسدب لطبٌعدة المعٌدار المسدتخدم فدً
التفرقددة بٌنه دا.فم د حٌ دث دٌمومتهددا و إسددتمرارها هندداك األسددواع الدائمددة كددالمراكز
التجارٌة الكبٌر فً المد الكبرى و العواصم التجارٌدة المحلٌدة و العالمٌدة  ،و هنداك
األسواع المؤقتة والموسمٌة كأسواع القرى و المعارض إلخ ،...و م حٌدث اتسداعها
و مداها فهناك األسواع المحلٌة و اإلقلٌمٌة و األسواع العالمٌدة  ،و مد حٌدث ندو و
طبٌعة السلد المتداولة إلى سوع المحاصٌل الزراعٌدة و سدوع المنتجدات الصدناعٌة و
سوع العقارات ،و سوع السلد االستهالكٌة  ،و م حٌث حجم التداول و شكلا فهنداك
سددواع الجملددة و سددواع التجزئددة  ،و م د حٌددث اللددرض اإلسددتعمالً للسددلعة فهندداك
سدددوع السدددلد اإلنتاجٌدددة و سدددوع السدددلد اإلسدددتهالكٌة ،و مددد حٌدددث طبٌعدددة التعامدددل
التجدددددددددددددددددددددددداري فنهدددددددددددددددددددددددداك سددددددددددددددددددددددددوع المنافسددددددددددددددددددددددددة التامددددددددددددددددددددددددة
وسوع المنافسة االحتكارٌة و السوع االحتكارٌة إلخ . . .
و لقدد تطددورت بعدض األسددواع و انفصددلت عد مددواط إنتاجهدا مثددل سددواع
النفط و المحاصٌل الزراعٌة الرئٌسٌة بمعنى النادر إلٌهدا لدم تعدد مرتبطدة بمجدال
جلرافً محدود فً ال التطور الهائل فً وسائل النقل و االتصال و اإلعالم  ،و لدم
ٌعد التفاعل بٌ قوى العرض و الطلب فً بعدض األسدواع مباشدرا .و ال خدالف بدٌ
المتخصصٌ فً متابعة التطدورات االقتصدادٌة فدً بلدداننا بدأ معادم سدواقنا تعدانً
مد تطدور شدكال الفسداد و االنحرافدات السدلبٌة و الفوضدوٌة التدً تجعلهدا بعٌدد عد
المساهمة فً التخصٌص األمثل للموارد  ،و المشاركة فً التوزٌدد المالئدم للددخول ،
األمددر الددذي ٌدددل علددى وجددود فددراذ حقٌقددً تناٌمددً و رقددابً و تددوجٌهً ٌسددتدعً
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ضددرور بعددث مؤسسددة الحسددبة الحدٌثددة لتقددوم بدددورها االقتصددادي الرٌددادي فددً هددذا
المجال ع طرٌع :
 -1-7اإلشراف المباشر على تناٌم األسواع حسدبا لطبٌعتهدا و ندو سدلعتها
واروف تسوٌقها بلٌة التقلٌل م الفوضى الحالٌة و ضما األم و السالمة و إزالة
الحري و دفد العسر و المشقة لضما المندا األفضدل للحركٌدة التجارٌدة التدً تعتبدر
م هم مقاٌٌس كفاء وفعالٌة االقتصادٌات الحدٌثة.
ٌتوسددد النشدداط االحتسددابً الرقددابً علددى األسددواع لٌشددمل مكافحددة
وٌمكد
األشكال الجدٌد م الل والتحاٌل فدً مجدال العالقدات التجارٌدة فقدد غرقدت معادم
سواع البلدا اإلسالمٌة بالسدلد والمنتجدات المزٌفدة العالمدات ،والتدً تتمٌدز بانخفداا
مسددتوٌات جودتهددا ،ومددا ٌصدداحب ذلددك م د خسددائر للمسددتهلكٌ وللشددركات المالكددة
للعالمات ( . )27إ استفحال هذه الااهر ٌتطلدب ضدرور تطهٌدر هدذه األسدواع منهدا
صبحت العالمات والماركدات التجارٌدة مشدمولة ضدم اتفاقٌدة حقدوع
خاصة بعد
الملكٌددة الفكرٌددة المرتبطددة بالتجددار والتددً تتضددم العالمددات التجارٌددة والتأشددٌرات
الجلرافٌة ،والتصمٌمات الصناعٌة وبراءات االخترا (.)28
 -7-7معاٌندة حركدة األسددعار و التأكدد مد مدددى ارتباطهدا بالتفداعالت الحددر
بٌ قوى العرض و الطلب  ،منعدا للتصدرفات االحتكارٌدة  ،و الممارسدات اإلحتٌالٌدة
التحكمٌددة فددً األسددعار التددً تددؤدي إلددى اسددتلالل المنتجددٌ و المسددتهلكٌ مدد قبددل
الوسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددطاء
والمضاربٌ  ،و التً تتٌح لمؤسسدة الحسدبة تحدٌدد األسدعار و هدوام األربداق فدً
مثل هذه الحاالت االستثنائٌة .
 -1-7متابعددة مدددى التقٌددد بالضددوابط الشددرعٌة و الموضددوعٌة فددً التعددامالت
التجارٌة بما ٌفضً إلى تخفٌض السلوك التجاري االسدتلاللً الدذي ٌقدوم علدى اللد
واالحتكار والخلدط السدلعً و التعامدل الربدوي ،و التطفٌدف فدً المدوازٌ و المقداٌٌس
والمكاٌٌل حتى تنضبط سوع السلد و تنكشف تعامالتها اإلٌجابٌة السلٌمة .
 -0-7مراقبة مدى سالمة التعامالت م كافة األشكال التً تؤثر فً عناصدر
ال ثقددة التجارٌددة فددً األسددواع ،و ذلددك بالتأكددد م د مسددتوى االلتددزام بددالعقود و الوفدداء
بالدٌو  ،و إتمام الصفقات ،و انتفاء التجاوزات و التعدٌات ،و هً مد األمدور التدً
تستدعً تدخال فورٌا و دائما م قبل مؤسسدة الحسدبة لفدض منازعاتهدا و التقلٌدل مد
انعكاساتها على التعامالت التجارٌة .
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 -5-7مراقبددة مدددى االلتددزام بشددروط األم د و الصددحة العامددة و قٌددود ناافددة
المحددٌط و سددالمة البٌئددة حٌددث تمتددد سددلطة مؤسسددة الحسددبة لمراقبددة مسددتوٌات التقٌددد
بالشروط التً تحقع األم و تضم الصحة العامة و ما تتطلبا م مواصدفات لحفدا
السدلد و ادروف تقددٌم الخدددمات ،إضدافة إلدى مراعاتهدا لمدددى المحافادة علدى ناافددة
المحددٌط و سددالمة البٌئددة فددال بددد لجهدداز الحسددبة الرقددابً ٌ " :طمددئ علددى الناافددة
العامدددددددددددددددددددددددددددددددددددة  . . .و ٌتأكدددددددددددددددددددددددددددددددددددد مددددددددددددددددددددددددددددددددددد دقدددددددددددددددددددددددددددددددددددة
وناافة األدوات الصحٌة لدى األطبداء و غٌدر ذلدك مد الجهدات التدً ال حصدر لهدا "
()29
.
 -3مراقبة و تنظٌم سووق العمول و السووق النقدٌوة و توجٌوه المعوامالت المرتبطوة
بهما
 -1-1مراقبة و تناٌم سوع العمل و توجٌا المعامالت المرتبطة بها
إ سددوع العمددل فددً معاددم البلدددا العربٌددة و اإلسددالمٌة تشددهد بشددد نددوا
االستلالل ،و شد لوا انتهاكات حقوع اإلنسا  ،سواء على مسدتوى السدوع العامدة
و الخاصددة ،و تددزداد هٌمنددة ربدداب األعمددال و ممارسددتهم االسددتلاللٌة و االحتكارٌددة
للعمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال
واألجددراء ،و للقصددر و األطفددال ،و ضددعف دور الدولددة و المؤسسددات التكافلٌددة فددً
الوصددول إلددى تحقٌددع التددواز المطلددوب فددً سددوع العمددل م د جهددة و ضددما الحددد
المناسب م األجر للفئات العاملة البسٌطة ،و بدد ٌحددث ندو مد الحدراك الوادائفً
نحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو المهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد و الحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرف
واألعمال التً تتطلبهدا اقتصدادات االنفتداق اللٌبرالدً المتسدر  ،األمدر الدذي ضدحى
ٌهدد التركٌب الواائفً األساسً بالمجتمد .
و لهذا ف

دور مؤسسة الحسبة سٌكو هاما و حٌوٌا فً مراقبة هدذه السدوع

وإزالة شكال اإلجحاف و لوا االستلالل التً صبحت تمٌزها و هذا سدٌؤدي حتمدا
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إلى إعاد االعتبار لعنصر العمدل فدً مقابدل عنصدر ر س المدال الدذي هٌمندت طبقتدا
على الحٌدا االقتصدادٌة و السٌاسدٌة  ،ب عداد النادر فدً ادروف العمدل و شدروطا و
وضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداعا
وإعاد تقٌٌم سلم األجور و المكافئات  ،و مند استلالل األطفال و إلزام المعنٌٌ م
سر قادر و هٌئات رسمٌة بضدرور التكفـــدـل بهدم و رعاٌتهـــدـم و ضدما حقدوقهم
األساسٌة (.)30
وم المعلوم بأ الجوانب االجتماعٌة للعمل والاروف المحٌطة با صدبحت
م العوائع الخارجٌدة لددخول سدواع الددول المتقدمدة حٌدث صدبحت تشدترط احتدرام
الدولددة لحقددوع اإل نسددا فددً مجددال التشددلٌل والعمالددة كمقدمددة لتمكددٌ منتجاتهددا مدد
الدخول إلى األسواع.
فقد عانت بعض الدول النامٌة م القٌود على صادراتها النسٌجٌة بسدبب قٌدام
صناعاتها على تشلٌل األطفال وإنعدام الاروف المناسبة للعمل وتزاٌدد االسدتلالل...
تلعب دورا متكامال مد مؤسسات الدولة األخدرى
ونعتقد بأ مؤسسة الحسبة ٌمك
فً تحرٌر االقتصاد م المنكرات و شكال الفساد المرتبطة بهذه الجوانب.
 -2-3مراقبوووة و تنظوووٌم السووووق النقدٌوووة و المالٌوووة و توجٌوووه المعوووامالت
المرتبطة بها
تمتددد سددلطة مؤسسددة الحسددبة الرقابٌددة الحدٌثددة إلددى السددوع النقدٌددة و المالٌ دة
لتطهٌرهددا مدد المعددامالت غٌددر المشددروعة ،و الممارسددات التددً تخددالف الضددوابط
المرشدددد لحركدددة االسدددتثمار و التموٌدددل و نحددد ندددرى بضدددرور االحتسددداب علدددى
السلطات النقدٌة منعا لوسائل النقدنة التً تخالف الضدوابط المذهبٌدة مد جهدة ،و كدذا
الحد م سٌاستها التً تؤثر بشدكل مباشدر علدى القدو الشدرائٌة لننسدا و تسداهم فدً
توسدٌد دائدر الفقدر ،و نحد هندا نسدتلرب كٌدف تعامدل الحكومدات فدً بعدض البلددا
اإلسالمٌة بشكل إزدواجً ا ثار التً حدثتها سٌاستها النقدٌة المتعلقدة بتخفدٌض قٌمدة
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عمالتها فهً م جهة تسدعى لتخفٌدف لثدار ذلدك االنخفداض علدى عنصدر ر س المدال
بمحاولة تعدوٌض الشدركات عد خسدائر الصدرف و التقدوٌم التدً صدابتها ،بٌنمدا فدً
تعاملها مد عنصر العمل تتجاهل انعكاسات الخسائر التدً صدابت األرجدراء بتخفدٌض
قٌمدددة عملهدددم و تددددهور قدددوتهم الشدددرائٌة و زٌددداد مسدددتوى فقدددرهم بسدددبب إنعكاسدددات
سٌاسدات التخفدٌض فدً قٌمددة العملدة و مدا ٌرافقددا مد إرتفدا متددوال فدً األسدعار مددد
ثبات مستوٌات األجور فً معام األحٌا و زٌادتها بنسب ال تلطً االرتفاعدات فدً
مستوٌات األسعار.
فلمؤسسددة الحسددبة دور حٌددوي فددً حماٌددة األطددراف المتضددرر فددً السددوع
النقدٌدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة
والمالٌة بصور تقلل م االنحرافات و تفضً عبدر الدزم إلدى مزٌدد مد االسدتقرار
اإلٌجابً.
و إذا كانت معام كتب الحسبة قد كدت علدى دور عمدال الحسدبة فدً مراقبدة
نشطة الصرافة و نشدطة إصددار النقدد و غٌرهدا  ،فد

األمدور قدد تطدورت فدً هدذا

العصر إلى سواع حدٌثة و متطور مثل السوع النقدٌدة و مدا تضدمنتا مد مؤسسدات
كالبنددك المركددزي و البنددوك التجارٌددة و بٌددوت الصددرافة للعمددالت األجنبٌددة ..ال دخ ،و
هناك سوع ر س المال و ما تتضمنا م مؤسسدات مثدل مصدارف العقدارات و بندوك
األعمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال و شددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددركات
وهٌئات التأمٌ و صنادٌع اإلدخار و غٌرها ،و ما تشملا سوع ر س المال م سوع
ولٌة تتولى اإلصدارات الجدٌد  ،و سدوع ثانوٌدة ٌجدري التعامدل فٌهدا علدى األوراع
المالٌة التً سبع إصدارها ( )31فهناك مجداالت جدٌدد لمؤسسدة الحسدبة لمراقبدة مددى
االلتزام بالضوابط الموضوعٌة والشدرعٌة التدً ترشدد حركٌدة القدوى المتفاعلدة داخدل
هددذه السددوع بمددا ٌسدداعد علددى تعاددٌم المصددلحة المجتمعٌددة لالقتصدداد الددوطنً ،و هددذه
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األسواع ا

تعانً م حالة فراذ رقابً و توجٌهً خارجً مستقل ع هٌاكلها .

ف ذا خذنا سوع العمالت األجنبٌة كمثال ف ننا نالحا بأ االقتصداد اإلسدالمً
تضم العدٌد م الضوابط المرشد التً تجعل  " :المعامالت تتصف بالمشدروعٌة ،
و ٌنأى بها ع شبهة الربا و الحرام ،و ٌحدول دو اسدتخدامها كدأدا لالسدتلالل  ،و
المقامر غٌر المشروعة و الكسب غٌر المشرو . . .
للتعامل مد العمالت األجنبٌة كوسٌلة للكسب المرتبط بالزم

و عدم استعمال ٌة صٌلة
و التأخٌر الزمنً

()32

رابعا  :مراقبة المالٌة العامة و المحلٌة

ٌمتد النشداط الرقدابً لمؤسسدة الحسدبة لٌشدمل المالٌدة العامدة للدولدة و المالٌدة
نطلع على هذا النو م الرقابدة اإلحتسدابٌة إسدم الحسدبة المالٌدة
المحلٌة ،و ٌمك
والتً تتضم  " :مجموعة اإلجراءات و األجهز و القواعد و السٌاسدات التدً تحكدم
التصددرفات المالٌددة اإلنفاقٌددة و اإلٌرادٌددة و غٌرهددا لددندار المالٌددة العامددة  . . .حٌددث
ٌتخصص دٌوا الحسبة و غٌره م الدواوٌ المالٌة بمراقبة األوضا و اإلجدراءات
()33
و التصرفات المالٌة لندار العامة". .
و لما كانت األوضا المالٌة العامة و المحلٌة تعانً م الفساد و االنحرافات
التددً عجددزت األجهددز الرقابٌددة الحالٌددة ع د التخفٌددف منهددا و التقلٌددل م د انعكاسدداتها
السلبٌة على المنا االقتصادي و االجتماعً و السٌاسً ،ف الضرور ملحة إلعداد
بعددث فددرو الحسددبة المالٌددة لتقددوم بدددورها الفعددال فددً محاربددة الفسدداد المددالً الددذي
استشرى فً اإلدار المالٌة العامة و المحلٌة .
 -1مراقبة عملٌات الجباٌة و التحصٌل
ال تخلو عملٌات الجباٌة و التحصٌل للموارد العامة و اإلٌدرادات المحلٌدة مد
التجدداوزات فددً حددع الممددولٌ سددواء كددانوا ضددم األنشددطة االقتصددادٌة الفردٌددة و
المؤسسٌة ،األمر الذي ٌؤثر سلبا فً مدى إستمرارٌتهم فً المٌددا االقتصدادي  ،و
تكو مهمة الحسبة المالٌة التأكد م عددم تعسدف اإلدار  ،و الحدد مد تجاوزاتهدا فدً
حع ربداب األعمدال و صدحاب األنشدطة االقتصدادٌة بالسدرعة المناسدبة التدً تحمدً
حركٌة النشاط االقتصادي م التأثر السلبً بتلك الممارسات .
و ال غرابددة ف ننددا نالحددا الٌددوم ضددلطا ضددرائبٌا و جمركٌددا كبٌددرا بصددور
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مضطرد بسبب الفساد الكبٌر الذي تعانً منا اإلدارات القائمة بهذه المهمة و تدهور
كفاءتها التحصٌلٌة م جهة ،و بسدبب تندامً السدلوك التبدذٌري لنٌدرادات العامدة مد
جهة ثانٌة .
كمدا التجداوزات قدد تكدو فدً حدع المجتمدد بسدبب تندامً شدكال التهددرب
والتفلدت مد تأدٌدة الفددرائض المالٌدة الواجبدة بتددورط بعدض عدوا اإلدار الجبائٌددة و
تلطٌتها ،األمر الذي ٌعمع التفاوت و الالم و إنعددام العدالدة ثنداء عملٌدات التحصدٌل
والجباٌة ،وٌكو دور الحسبة المالٌة حاسدما فدً مندد هدذه االنحرافدات بأقدل التكدالٌف
لما ٌترتدب عد التددخل الرقدابً السدرٌد مد تحقٌدع التدواز و العدالدة  ،و زٌداد فدً
الموارد ووفر فً الحصدٌلة بسدبب تقلدٌص حجدم االقتصداد المدوازي وانكشداف حجدم
الثروات الفعلٌة فً االقتصاد الرسمً نتٌجة النتشار منا العدالة االقتصادٌة.
 -2مراقبة عملٌات الصرف و اإلنفاق
لقددد صددبح السددلوك التبددذٌري للمددوارد العامددة السددمة الممٌددز لننفدداع العددام
بمعاددم اإلدارات علددى كافددة المسددتوٌات ،و ضددحت الواٌفددة العامددة وسددٌلة ساسددٌة
لبددروز نخبددة جدٌددد مد المددالك و صددحاب االمتٌددازات فددً معاددم البلدددا العربٌددة و
اإلسالمٌة ،فتدنً األجور و المرتبدات مد جهدة و الضدعف المؤسسداتً و القدانونً و
الرقابً م جهة خدرى ،جعدال اإلمكانٌدة متاحدة لتحوٌدل المدوارد العامدة ،و اسدتلالل
الواٌفة العامة للحصول على رٌو إضدافٌة مكملدة لألجدور ،و ٌدتم كدل هدذا فدً ادل
الفراذ الرقابً .
و بالتددالً فد الضددرور ملحددة للحددد مد هددذا الهدددر المددالً ب عدداد االعتبددار
للحسددبة المالٌددة التددً تقددوم بالمتابعددة المباشددر و الرقابددة الدائمددة لعملٌددات الصددرف و
اإلنفاع للموارد المالٌة العامة و المحلٌة.
رقابددة تنبددا إلددى االخددتالالت فددً السددلوك اإلنفدداقً ومددا ٌصدداحبها مد هدددرو
تبددذٌر و تقتٌددر و محابددا وتؤكددد علددى همٌددة تددامٌ مسددتوٌات مناسددبة م د األجددور
والرواتددب فددً الواددائف الرسددمٌة للتقلٌددل م د االنحرافددات والفسدداد االقتصددادي الددذي
ٌرتبط بتحسدٌ مسدتوى الحٌدا بطدرع غٌدر شدرعٌة لددى بعدض النخدب فدً اإلدارات
العامة هذا مد جهدة وكدذا الحفداا علدى الكفداءات فدً الوادائف العامدة فدً مؤسسدات
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الدولة م االنتقال والنزوق الواٌفً للقطاعات األخرى م جهة ثانٌدة وهدذا مدا كدده
تقرٌددر البنددك الدددولً" :ومد ثددم فددا الفسدداد ٌددرتبط غالبددا ارتباطددا إٌجابٌددا بددالفرع بددٌ
مرتبات القطداعٌ العدام والخداص و ممدا ٌمكد

ٌسدمى "معددل اإلغدراء" غٌدر

مجرد زٌاد رواتب موافً الخدمة المدنٌة قد ال ٌؤدي إلى الحدد مد الفسداد ،ذلدك
إصالق األجور ٌنبلً

ٌقتر بالرقابدة الفعالدة وتنفٌدذ القدوانٌ " ( )34الدخ … األمدر

الذي ٌؤدي عبدر الدزم التدً ترشدٌد اإلنفداع العدام و المحلدً ،فترتفدد كفداء اسدتخدام
الموارد العامة و المحلٌة .
و نحد إذ نؤكددد علددى ضددرور الرقابددة العامددة المسددتقلة للحسددبة المالٌددة ألننددا
نالحا فً الواقد كٌف ضحت الموارد العامة تحصٌال و إنفاقا ،مجاال واسعا للتبذٌر
واالسدتئثار واالسدتحواذ فدً ادل عددم قددر الهٌئدات الرقابٌدة األخدرى علدى الحدد مد
تطور الفساد المدالً ،بحكدم ضدعف سدلطاتها و طدول عملٌدات إجراءاتهدا الرقابٌدة ،و
تزاٌددد ارتباطهددا بالفسدداد اإلداري المؤسسدداتً القددائم  .فددً حددٌ نجددد بددأ اسددتقاللٌة
مؤسسددددة الحسددددبة و انكشدددداف إجراءاتهددددا و شددددفافٌة رقابتهددددا و سددددرعة متابعتهددددا
للتطددورات الواقعٌددة ،و ارتبدداط حركٌتهددا المٌدانٌددة بالجوانددب المعنوٌددة و العقائدٌددة و
األخالقٌة ،مور تجعل كفاء هذه المؤسسة ترتفد فً حفا الموارد العامدة و المحلٌدة،
فتكمل بذلك الجهود الرقابٌة القائمة و تسد هذا الفراذ الرقابً الحاصل حالٌا .
و نعقددد بددأ تكددالٌف إقامددة هددذا الفددر اإلحتسددابً سددتكو

قددل م د تكددالٌف

التبددذٌر الحالٌددة مقارنددة مددد المكاسددب المتوقعددة الناتجددة ع د قدددرتها علددى التخفددٌض
المضطرد م اإلنحرافات الكبٌر الحالٌة فً استخدام المواد المالٌة العامة ،المحلٌة.
خامسا  :مراقبة عملٌات إقامة القاعد الهٌكلٌة وتنمٌة البنٌة األساسٌة المؤسسٌة والقانونٌة
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 -1مراقبددة عملٌددات تنمٌددة القاعددد الهٌكلٌددة وصددٌانتها وترشددٌدا اسددتخدامها
واالنتفا بها
إ تنمٌة القاعد الهٌكلٌدة االقتصدادٌة و االجتماعٌدة و الثقافٌدة جدزء ال ٌتجدز
مدد عملٌددة التنمٌددة الشدداملة ،و نجدداق الدولددة مددرتبط بمدددى كفاٌددة قاعدددتها الهٌكلٌددة
و بنٌتها األساسٌة ،فالبنٌة " األساسٌة الجٌــــد تزٌدد اإلنتاجٌـــــدـة ،و تقـــدـلل تكدالٌف
اإلنتاي "( )35و تحس اروف اإلنتاي و تسهل شروط الحٌا .
 -1-1دور مؤسسة الحسبة المتعلق بالقاعدة الهٌكلٌة االقتصادٌة
إ مؤسسددة الحسددبة لٌسددت مسددؤولة مسددؤولٌة مباشددر علددى تنمٌددة وصددٌانة
القاعد الهٌكلٌة االقتصادٌة لك الدولة و الهٌئات الوصدٌة التابعدة لهدا معنٌدة بتطدوٌر
الفرو المتعلقة بها م طرع و جسور و موانئ و سدود و تدر و شدبكات كهربائٌدة
و غدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداز
وهاتف ومٌاه  .فالدولة مكلفة باإلشراف على عملٌدة إقامتهدا وتنادٌم عملٌدات االنتفدا
بخدماتها ولقد بٌنت التجربة السابقة فدً العدٌدد مد البلددا اإلسدالمٌة خدالل مسدٌرتها
الحدٌثة بأ التدخل فً اطار االستراتٌجٌات الوضعٌة ترافدع مدد تددهور كفداء االداء
التددً تجلددت فددً سددلبٌات عدٌددد منهددا ":عدددم كفدداء التشددلٌل والصددٌانة غٌددر الكافٌددة
واالعتمدددداد المفددددرد علددددى ال مددددوارد المالٌددددة ،واالفتقددددار إلددددى االسددددتجابة الحتٌاجددددات
المستخدمٌ والمنافد المحدود التً تعود على الفقراء والمسؤولٌة البٌئٌة غٌر الكافٌدة
" ( )36وانتشار منكرات عدٌد متعلقة بتطدور الفسداد االقتصدادي فدً مجدال التعاقددات
االنجازٌددة لمرافددع البنٌددة األساسددٌة ،وإبددرام صددفقات المشددترٌات الحكومٌددة الالزمددة
لندارات والمرافع العامة.
ولهذا فا األمر ٌتطلب إشراك القطا التكدافلً الدوقفً والقطدا الخداص فدً
عملٌات اإلنجاز وتأدٌة الخدمات العامة ع طرٌع صٌ التعاقدد التدً تخفدا التكدالٌف
وهذا ٌحتاي إلى تفكٌدك الحزمدة االحتكارٌدة لمكوندات البنٌدة األساسدٌة مد قبدل الدولدة
وتطبٌددع المعدداٌٌر التجارٌددة التنافسددٌة بددٌ الددذٌ ٌقدددمو الخدددمات وٌقومددو بأعمددال
اإلنجاز و التشلٌل والصٌانة إضافة إلى تمكٌ المنتفعدٌ والمسدتفٌدٌ مد المشداركة
ضددم األطددر المؤسسددٌة التددً تمكددنهم مد اإلشددراف علددى االنجدداز والرقابددة المتعلقددة
بالمرافع والخدمات التدً سٌسدتفٌدو منهدا وتلعدب الرقابدة االحتسدابٌة دورا هامدا فدً
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هذه المجاالت.
وٌتأكددد دور مؤسسددة الحسددبة عنددد تقصددٌر تلددك الهٌئددات ع د القٌددام بمهامهددا
التنموٌة للقاعد الهٌكلٌدة ،و جهودهدا الصدٌانٌة ،فٌنتقدل دورهدا مد الرقابدة التنبٌهٌدة
التوجٌهٌددة إلددى المشدداركة فددً إلددزام الجه دات المسددؤولة للقٌددام بالعملٌددات االسددتثمارٌة
المطلوبة للتطوٌر و اإلنجاز و للصٌانة و الترمٌم  ،و ذلدك حسدبا لددرجات التقصدٌر
و مستوٌات القصور م جهة خرى ،و فً هذا المجال ٌؤكد القاضً بدو ٌعلدً دور
المحتسددب فٌمددا ٌتعلددع بددالحقوع العامددة و المصددالح المرتبطددة بهددا قددائال " :فكالبلددد إذا
تعطدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل شدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددربا،
و استهدم سوره … ف كا فً بٌت المال … مر ب صالق شدربهم و بنداء سدورهم
… ف ذا ما عوزت بٌت المال … كا األمر … متوجها إلى كافة ذوي المكندة مدنهم
ف شر ذو و المكنة فً عملا … سقط ع المحتسدب حدع األمدر بدا "( )37وٌقدول
اب جماعة  " :ومنا النار فً الشوار والمجاري والمنافد " (.)38
و المالحا فً واقعنا الحدالً ٌدرى حالدة الفدراذ الرقدابً الرهٌدب فٌمدا ٌتعلدع
بالقاعد الهٌكلٌة االقتصادٌة خاصة فً مجال الرقابة على نشطة الصدٌانة و التدرمٌم
و اإلصالق ،الشًء الذي ٌؤدي إلى تحمل المجتمد تكالٌف اإلهمال و التهداو ب نفداع
كبددر علددى التجدٌددد و اإلحددالل بسددبب انعدددام العناٌددة المالئمددة بالبنٌددة األساسددٌة لعدددم
وجددود رقابددة خارجٌددة للجهددات المعنٌددة ،و مد المعلددوم بددأ " إنقدداص اإلنفدداع علددى
الصدٌانة هددو تددوفٌر زائددف أل الصددٌانة غٌدر الكافٌددة تقصددر عمددر المرافددع" ،فتلعددب
مؤسسة الحسبة دورا حٌوٌا فً هدذا المجدال فدً إطدار التكامدل و التنسدٌع و التعداو
مد سائر األطر المؤسسٌة للدولة فً االقتصاد اإلسالمً.
 -2 -1دور مؤسسوووة الحسووووبة المتعلوووق بالقاعوووودة الهٌكلٌوووة االجتماعٌووووة و
الثقافٌة والتعلٌمٌة
ٌمتد دور مؤسسة الحسبة إلى مراقبة مدى كفاٌدة القاعدد الهٌكلٌدة االجتماعٌدة
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و الثقافٌددة و مسددتوى صددٌانتها و حماٌتهددا و تطوٌرهددا لتناسددب مددد محتددوى المصددالح
العامددة التددً تهدددف إلددى تحقٌقهددا ،فٌددزداد دور الرقابددة التوجٌهٌددة التنبٌهٌددة فٌمددا ٌتعلددع
بمرافع البنٌة األساسٌة م مؤسسات وقفٌة تكافلٌة و مستشفٌات و مدارس و مسداجد
و جامعاتومراكز ثقافٌة  . . .الخ .
فتتولى مؤسسة الحسبة االجتماعٌدة الرقابدة علدى المؤسسدات الوقفٌدة الخٌرٌدة
التكافلٌددة و متابعددة عملٌددات تنمٌتهددا و صددٌانتها و تتأكددد مدد مدددخلٌها و مصددارٌفها
ونفقاتهددا لضددبطها و ترشددٌدها ،و تعمددل علددى تٌسددٌر و تمكددٌ الفئددات المسددتحقة م د
االنتفا بخدماتها و قد شار معام كتاب الحسبة إلى هذه الجوانب ،فنص حدهم على
مؤسسددة الحسددبة تنمددً  " :مددوال األوقدداف بمالحاددة صددولها ،والمحافاددة علددى
رٌعهاومحصدددولها ،و إمضددداء مصدددارفها علدددى شدددروط واقفٌهدددا" ( ،)39و رغدددم قٌدددام
مؤسسددة األوقدداف بدددورها فددً إدار شددؤونها إال مؤسسددة الحسددبة تقددوم بالرقابددة
التوجٌهٌة ال تحرزٌة منعا م حدوث الهدر فدً المدوارد التكافلٌدة و وقدو اإلجحداف
فً توزٌد منافعها
و لمدددا كاندددت التربٌدددة السدددلٌمة و التكدددوٌ العلمدددً والمعرفدددً مددد وجدددب
األولوٌددات المجتمعٌددة التددً تسدداعد علددى االنطددالع الجدددي للجهددود التنموٌددة ،و كددا
الجهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل و األمٌدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة
والتددأخر العلمددً هالكددا للمجتمددد و إخددالال بمكانتددا الحضددارٌة ،ف د مؤسسددة الحسددبة
تتأكد مد مددى كفاٌدة مرافدع البٌندة األساسدٌة الثقافٌدة والتعلٌمٌدة فدً تحقٌدع األهدداف
المطلوبة ،و تتدخل لضما سالمة ر س المال الثقدافً و حسد إسدتلاللا ،و إسدتكمال
الددنقص بتنبٌددا الهٌئددات إذا كانددت إمكانٌاتهددا تسددمح بددذلك ،و بددأمر القددادرٌ بددذلك
عجزت موارد الدولة التً تتحرك فً إطار األولوٌات ع إرتٌاد هذه المٌادٌ .
 -2مراقبة عملٌات توفٌر البنٌة األساسٌة المؤسسٌة والقانونٌة
ا هذه الواٌفدة مد هدم الوادائف التدً تقدوم بهدا الدولدة ألنهدا تمثدل اإلطدار
القبلدددً لتثمدددٌ الجهدددود التلٌٌرٌدددة و تفعٌدددل االنطالقدددة الصدددحٌحة لعملٌدددة التنمٌدددة فدددً
االقتصادٌات اإلسالمٌة ،فكم م الجهود تبدددت بسدبب ضدعف المؤسسدات وإستشدراد
الفساد فً جهزتها وكم مد المشدارٌد التدً عطلدت و للٌدت م وتحمدل المجتمدد مد
جراء ذلك تكالٌف كبٌر نتٌجة لتلٌب القوانٌ وتجاوز الهٌئات.
إ هذا الوضد ٌتطلدب معالجدة جدرٌدة مد خدالل إٌجداد المناومدة المؤسسدٌة
الكفؤ فٌنبلً ":للمصلحٌ فً نحاء العالم تطبٌدع هدذا الددرس ب عداد تركٌدز االنتبداه
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علددى القدددر المؤسسددٌة والمهمددة عاجلددة ...وا قدددر الدولددة لهددا همٌددة محورٌددة فددً
()40
توفٌر إطار مؤسسً سلٌم للتنمٌة"
كمددا األمددر المكم دل لنطددار المؤسسددً هددو تددوفٌر القددوانٌ المالئمددة التددً
تتمٌز بشفافٌتها بحٌث ال تفتح المجال للتفسٌر البٌروقراطً ،وإٌجداد القواعدد واللدوائح
المرنة والشفافة التً تصدا فدً الهدا الملكٌدات الخاصدة والعامدة وتكفدل فدً إطارهدا
حرٌة النشاط االقتصادي.
ونعتقد بأ مد بدٌ هدم المجداالت االحتسدابٌة الجدٌدد هدو األمدر بدالمعروف
والنهددً ع د المنكددر المتعلددع بالمناومددة المؤسسددٌة والقانونٌددة وإجراءاتهددا المٌدانٌددة
للتقلٌص م مااهر الفساد الكبٌر الدذي ٌدرتبط بدادار المؤسسدات والتطبٌدع االنتقدائً
للقوانٌ .
سادسا  :توجٌا السلوك و ضبط ا داب و رعاٌة الحقوع األساسٌة بالمجتمد

ٌمتددد النشدداط االحتسددابً الرقددابً إلددى المٌددادٌ التددً تحس د حركٌددة السددلوك
اإلنسانً الفدردي و الجمداعً وتضدبط ا داب العامدة بالمنداطع الحضدرٌة ،و تحمدً
الحقوع األساسٌة الفردٌة و الجماعٌة  .األمدر الدذي ٌجعلهدا تحدافا علدى الخصدائص
الحضددارٌة و الثقافٌددة الممٌددز للمجتمددد حتددى ال ٌفقددد هوٌتددا ،و ٌحددافا علددى نمطددا
الحٌاتً الخاص ،لٌكو بذلك عامل جذب و إسدتقطاب و تدأثٌر فدً مٌددا التعدارف و
التعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداو
والمشاركة مد غٌره م المجتمعات المختلفة الخصائص الثقافٌة و االجتماعٌة .
 -1توجٌه السلوك اإلنسانً و ضبط اآلداب العامة
إننا نالحا مدى استشراء الفساد االجتماعً فً معام التجمعدات الحضدرٌة
فددً المددد و األرٌدداف فددً غلددب البلدددا العربٌددة و اإلسددالمٌة ،و ضددحت تكددالٌف
إسدددتمرار هدددذه األوضدددا كبٌدددر  ،سدددواء مددد الناحٌدددة االقتصدددادٌة ،و مددد الناحٌدددة
الحضارٌة ،لما ٌترتب ع ذلك م فقدا الهوٌدة و زعزعدة لالسدتقرار االجتمداعً،
وضعضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعة ألسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددس التماسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددك،
وضددٌا للقددٌم اإلٌجابٌددة المجتمعٌددة .و قددد عجددزت المؤسسددات القائمددة علددى الددتحكم
اإلٌجابً فً الحركٌة التعاملٌة المجتمعٌة و ذلك أل الفراذ النات ع تلٌٌب مؤسسة
الحسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبة
وإللائها لم تشللا المؤسسات الحدٌثة ،األمر الذي ٌتطلب ضرور بعث فر الحسدبة
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االجتماعٌددة لتقددوم بدددورها الحٌددوي فددً توجٌددا السددلوك اإلنسددانً الفددردي و الجمدداعً
وتطوٌعدددا و قلمتدددا و ضدددبط ا داب االجتماعٌدددة لالرتقددداء بمجتمعاتندددا إلدددى فضدددل
مستوٌات األناقة االجتماعٌة ،التً تحقع م خالل الرقابة التحسٌنٌة للسلوك وهدذا مدا
عبر عنا الشٌخ محمد الطاهر ب عاشور بقولا " :وهً عندي ماكا بها كمدال األمدة
فً ناامها حتى تعٌ لمنة مطمئة ولها بهجدة منادر المجتمدد فدً مدر ى بقٌدة األمدـم
حتى تكو األمة اإلسالمٌة مرغوبدا فدً االنددماي فٌهدا و التقدرب منهدا " ( )41فتكدو
بددذلك نموذجددا للتقدددم االجتمدداعً الددذي ٌجسددد خصوصددٌة المجتمددد و قٌمتددا ،خالفددا
للوضد الحالً الذي ضحت فٌا مجتمعاتنا مٌدانا لنمو اإلنحرفات المتوطنة و ساحة
لتمثل ا فات االجتماعٌة الوافد
فمهمدددة الحسدددبة االجتماعٌدددة هدددو مراقبدددة الحٌدددا االجتماعٌدددة الٌومٌدددة لتنمٌدددة
السدددلوكات اإلٌجابٌددددة و مندددد المنكددددرات و االنحرافددددات السدددلبٌة ،و بٌنددددت التجربددددة
الحضارٌة لتطبٌع هدذه المؤسسدة فدً المٌددا االجتمداعً بدأ المحتسدب كدا ٌشدرف
علددى  " :خددالع فددراد المجتمددد ،كمددا ٌحددرص علددى تددوافر األمانددة و األدب بٌددنهم ،و
المخالفات المفروض ٌمنعها هً على وجا العموم … خرع السدلوك المسدتقٌم …
" (.)42
فكثٌر م األمور تستدعً سرعة الفصل وعددم إنتادار إجدراءات القضداء و
تحقٌقات األمد حتدى ال ٌعدم الفسداد و تنتشدر االنحرافدات ،عد طرٌدع جهداز رقدابً
فاعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل
ومستقل ٌمارس االحتساب فً المٌدا االجتماعً .
 -2رعاٌة الحقوق األساسٌة بالمجتمع
ٌمتد النشداط الرقدابً اإلحتسدابً فدً المجدال االجتمداعً إلدى رعاٌدة الحقدوع
األساسٌة وم همها:
 الحقوع المدنٌة والشخصٌة والحرٌات المتصلة بها وتشمل الحع فًالحٌا والحرٌات المتعلقة با والحع فً االم وحرمة المسك وخصوصٌاتا...
ب -لحقوع والحرٌات الفكرٌة والمعنوٌة وتشمل حع التعبد وممارسة
الشعائر وحرٌة االعتقاد والحع فً االختالف وحع التعلم وحع الدعو وحرٌة
التبلٌ ...
جـ -الحقوع والحرٌات الثقافٌة ومنها حع المجتمد فً الحفاا على
خصوصٌة الثقافٌة الفردٌة والجماعٌة ،وحقا فً
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تواصلا الثقافً ،وحع الفرد فً المشاركة الثقافٌة وممارسة حرٌاتا
الثقافٌة فً إطار مجالا الحضاري.
د -الحقوع والحرٌات االقتصادٌة ومنها كفالة حع الفرد وحرٌتا فً مزاولة
النشاط االقتصادي فً ال الضوابط الشرعٌة ع طرٌع ضما حقوع الملكٌة
الخاصة والحرٌات المرتبطة بها مثل الحقوع المتعلقة باالستلالل واالستعمال و
التصرف ،وكذا حقوع االستثمار واإلنتاي واالستهالك والحرٌات المتعلقة بذلك،
والحع فً العمل واألجر المناسب والحماٌة م األخطار...
هـ -الحقوع والحرٌات االجتماعٌة ومنها الحقوع والحرٌات التً تقد فً
دائر األسر وتشمل الحع فً الزواي وتكوٌ سر  ،وحقوع األطراف األسرٌة
والقرابٌة كحقوع األبو و الطفولة واألمومة والتنشئة األسرٌة ،وكذلك الحقوع
والحرٌات التً تقد فً دائر المجتمد الواسعة ومنها حع الضما االجتماعً وحع
التكافل االجتماعً ،اللذٌ فً إطارهما تتأكد الحماٌة الجماعٌة ألعضاء المجتمد م
العجز ،والشٌخوخة والترمل واألمراض وا فات االجتماعٌة ،وكذا الحقوع الجوارٌة
والقرابٌة الخ...
و -الحقوع والحرٌات القضائٌة والقانونٌة والسٌاسٌة وهً تلك التً تمك
كل فرد فً المجتمد م العٌ فً مأم م مخاطر الالم واالعتداء والتهمٌ ،
ولعل م همها الحع فً العدل ،والحع فً دفد الالم والتعسف والحع فً المساوا
مام القانو و مام القضاء ،وفً تولً الواائف العامة ،والحع فً االنتفا بالخدمات
والمرافع العامة ،والحع فً التقوٌم واالنتقاد الصحٌح البناء ورفض الالم
واالضطهاد...
إ رعاٌدددة هدددذه الحقدددوع والحرٌدددات المرتبطدددة بهدددا مسدددؤولٌة العدٌدددد مددد
المؤسسددات فددً المجتمددد اإلسددالمً ،إال لمؤسسددة الحسددبة تددؤدي دورا ساسددٌا فددً
مراقبة وتوجٌا النشاط المجتمعً ،بما ٌضم إتاحدة هدذه الحقدوع بصدور تسداهم فدً
تدعٌم عنصر الثقة واالطمئنا  ،واالستقرار والتماسك داخل المجتمد ،مما ٌدؤدي إلدى
تماسك جبهتا الداخلٌة وتنامً قدراتها فً مواجهة التحددٌات الخارجٌدة ،وهنداك مثلدة
كثٌر للدور الذي كا ٌلعبا المحتسب فً هذه المٌادٌ م واقد تجربتنا الحضارٌة.
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المحور الثالث
المكانة التناٌمٌة اإلدارٌة لمؤسسة الحسبة
ودورها فً القضاء على الفساد االقتصادي

وال  :الخصائص الممٌز للمكانة التناٌمٌة اإلدارٌة لمؤسسة الحسبة
تتمٌدددز مؤسسدددة الحسدددبة ،بمجموعدددة مددد الخصدددائص التدددً تبدددرز مكانتهدددا
المؤسسٌة التناٌمٌة واإلدارٌة نذكر منها :
 -1طددابد الخصوصددٌة الحضددارٌة لمؤسسددة للحسددبة  ،فهددً م د المؤسسددات
التددً نشددأت فددً اددل مسددٌر التقدددم الحضدداري للمجتمعددات اإلسددالمٌة و هددً تجسددٌد
لمالمح التمٌز و االستقالل و الخصوصٌة لألمة اإلسالمٌة.
 -7الطددابد الرسددمً العددام للحسددبة ،فهددً إحدددى مؤسسددات الدولددة التددً تقددوم
بتأدٌة مهام وواائف متكاملة فً رقابة وتوجٌا األنشطة المجتمعٌة.
 -1الطابد اإللزامً لوجود مؤسسدة الحسدبة فدً المجتمدد ألهمٌدة الوادائف
التً تقوم بها فً تصوٌب مسٌر التنمٌدة و التقددم ،فتأسٌسدها مد قبدل الدولدة فرٌضدة
شرعٌة لتأدٌة مهمة إبراز طبٌعة المجتمد اإلسالمً و هً كذلك ضرور موضدوعٌة
للتقلٌل مد مادا هر الفسداد االقتصدادي و التفكدك االجتمداعً ،و االغتدراب الثقدافً ،و
االنحدددراف المدددرتبط بالعلمندددة السٌاسدددٌة فدددً الواقدددد الحٌددداتً المعاصدددر فدددً البلددددا
اإلسالمٌة.
 -0خاصٌة إستقاللٌة مؤسسة الحسبة فً تأدٌة الواائف االحتسدابٌة الرقابٌدة
بعٌدا ع الهٌمنة السٌاسٌة و الضلوط و التجاوزات البٌروقراطٌة التً تعد كذلك م
مجاالت الحسبة الرقابٌة المعاصر  ،األمر الذي ٌتٌح لها مزٌدا م الحرٌة فدً ترشدٌد
حركٌة المجتمد التطورٌة .
 -5خاصددٌة التنددو و التكامددل و الشددمول لمؤسسددة الحسددبة ،فتتنددو مهامهددا
وخصائصها و واائفها ،و تتكامل مد مؤسسات المجتمد األخرى ،و تتمٌدز بالشدمول
فً تلطٌة األنشطة المجتمعٌة و مستجداتها.
 -6خاصددٌة وحددد العمددل الرقددابً ع د طرٌددع جهدداز فعددال ٌتددولى توجٌددا و
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مراقبدددة حركٌدددة األنشدددطة المجتمعٌدددة المتنوعدددة ،خالفدددا للوضدددد القدددائم حالٌدددا فدددً
االقتصددادٌات ال حدٌثددة المتقدمددة والنامٌددة واإلسددالمٌة منهددا علددى الخصددوص ،حٌددث
نالحا تفكك العمل الرقابً و عدم تكاملا األمر الذي كرس األزدا وجٌدا الرقابٌدة فدً
تلطٌة بعض األنشطة ،والتعددٌة لبعضدها ا خدر و اإلغفدال حٌاندا لدبعض المٌدادٌ ،
فكددا التضددارب و عدددم الفعالٌددة و الفددراذ الرقددابً مادداهر بائنددة فددً تنددامً األنشددطة
االنحرافٌددة القتصددادٌات الفسدداد و السددلوكات السددلبٌة المرتبطددة بهددا و التددً صددبحت
تكالٌفهددا عبئددا متزاٌدددا ٌتحملددا المجتمددد .و وحددد العمددل الرقددابً فددً إطددار مؤسسددة
الحسبة تتجسد فً الواقد ع طرٌع تناٌم األعمال الرقابٌة و التنسٌع بٌنهدا و توحٌدد
عملٌددة اإلشددراف علٌهددا مد خددالل المدددخل األخالقددً القٌمددً والعقائدددي المعنددوي فددً
المناور اإلسالمً.
 -7خاصٌة السرعة فً إتخداذ اإلجدراءات المتعلقدة بالقضداء علدى المنكدرات
و شكال الفساد و االختالالت بخالف الهٌئات األخرى التً تتمٌدز بطدول مدد تددخلها
وتعقد إجراءاتها ،وهناك مور تستدعً سرعة
 -8الفصدل حتدى ال ٌعدم الفسداد وتددزاد إنعكاسداتا السدلبٌة ولهدذا تعدد مؤسسددة
الحسبة االدا الفعالة للمتابعة ا نٌة السرٌعة فً مجدال االمدر بدالمعروف والنهدً عد
المنكر فً كافة مٌادٌ الحٌا االنسانٌة الفردٌة والجماعٌة فٌما ال ٌتعارض مد غٌرها
م مؤسسات.
ثانٌا  :الجدوى الحالٌة لمؤسسة الحسبة الرقابٌة فً القضاء على الفساد
االقتصادي
إ إستشراء الفساد و إنتشار االنحرافات و المنكرات المرتبطة با ضحى
م

خطر المااهر التً تهدد االستقرار االجتماعً و السٌاسً ،و تعٌع مسٌر

التحوالت االقتصادٌة ،األمر الذي ٌستدعً ضرور بعث مؤسسة الحسبة لتتكفل
بالقضاء التدرٌجً على شكال الفساد ،و تعٌد الوجا الحضاري الالئع الذي ٌمٌز
مجتمعاتنا وٌ برز الحركٌة اإلٌجابٌة لقٌمها االجتماعٌة و مبادئها االقتصادٌة.
فقد باتت الضرور ملحة الستكمال بعث مؤسسة الحسبة ك حدى المؤسسات
التً تشكل المناومة المؤسساتٌة التً ٌتمٌز بها االقتصادي اإلسالمً ،هذه المؤسسة
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التً عطلت ثناء فتر االستعمار اللربً الذي اجتاق معام دول العالم اإلسالمً،
فحرمت و استمر تلٌٌبها بعد االستقالل فً ال المحاوالت الفاشلة لتطبٌع مناه
التحدٌث التلرٌبً ،هذه اإلقتصادات م
واالجتماعٌة ،دو

جدواها

االقتصادٌة و الحضارٌة

ٌسد الفراذ التوجٌهً و الرقابً الذي ترتب ع تعطٌلها و

ٌقلل م التكالٌف الكبٌر الناتجة ع تطور للٌات الفساد االقتصادي.
 -1الجدوى االقتصادٌة الحالٌة لمؤسسة الحسبة الرقابٌة
إ

قٌام مؤسسة الحسبة بدورها التوجٌهً و الرقابً سٌؤدي حتما إلى

تخفٌض التكالٌف الحالٌة التً تتحملها معام االقتصادات العربٌة و اإلسالمٌة ،و
منها :
 -1-1تخفٌض التكالٌف المرتبطة بانتشار الفساد االقتصادي و االنحرافات
المترتبة عنا و ما ٌرافقها م انعكاسات سلبٌة لها لثارها التكالٌفٌة مثل تكالٌف
إضعاف الحافز نحو االستثمار ،و تكالٌف تأخٌر إنجاز المشارٌد،و تكالٌف حرما
رؤوس األموال المحلٌة و األجنبٌة م االنسٌاب نحو منافذ االستثمار دو الدخول
فً حلقة المعوقات البٌروقراطٌة ،و تكالٌف إضعاف المنافسة و خلع الفرص
االحتكارٌة لالقتصاد الموازي المرتبط باألطراف المتنفذ المنمٌة القتصادٌات الفساد
 ،و تكالٌف الهدر المتعلقة باإلٌرادات العامة و المحلٌة و تكالٌف اإلسراف و التبذٌر
المرتبطة بالنفقات العامة و المحلٌة ،و تكالٌف تدهور كفاء الحرف و المه و
الواائف و تدهور مستوٌات الجود و اإلتقا  ،و تكالٌف تطبٌد الرشو التً تحولت
إلى عنصر م عناصر التكالٌف ٌتحملها المتعامل وٌنقل عبؤها للمستهلك… الخ.
 -7-1ا وجود مؤسسة الحسبة ٌساهم فً زٌاد عوائد االقتصاد الوطنً
الناتجة ع رفد كفاء األداء ،و زٌاد إنتاجٌة عناصر اإلنتاي ،و سٌاد المنا
االقتصادي و االجتماعً و السٌاسً االٌجابً المحفز الذي ٌساعد على إحداث
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حركٌة اقتصادٌة إٌجابٌة .
و لذا نرى بأ العوائد التً ستنت ع إقامة مؤسسة الحسبة الرقابٌة ستفوع
التكالٌف المتعلقة بتوطٌ جهازها المؤسسً ،و ال غرابة إذا وجدنا بأ إنشاء
جهز الرقابة المستقلة ،و دواوٌ الماالم و غٌرها م الهٌئات الخاصة للحد م
الفساد ،صبحت م

المطالب التً تؤكد علٌها بعض المؤسسات الدولٌة الكبرى

كالبنك الدولٌة والمنامات الحدٌثة على المستوى الدولً التً انشئت بلرض مناهضة
الفساد
و للٌاتا ،.ف ذا افترضنا بأ

 :تمثل إجمالً العوائد الناتجة ع إعاد بعث مؤسسة

الحسبة
و

 : 1تمثل العوائد الناتجة ع تخفٌض تكالٌف الفساد و الوفورات

المرتبطة بقلٌل االنحرافات و الممارسات السلبٌة .
 : 7تمثل المنافد الناتجة ع تحسٌ األداء و العوائد المتعلقة بزٌاد
اإلنتاجٌة
و

ك  :تمثل إجمالً تكالٌف إعاد بعث و تنشٌط مؤسسة الحسبة.

فستكو :
بحٌث

=
:

و نتوقد بأ تكو

+ 1

1 +7

<ك
= ( -) 1 + 7 + 1ك <1

وهذا ٌؤكد الجدوى

االقتصادٌة الحالٌة إلقامة هذه المؤسسة الحٌوٌة.
 -2الجدوى الحضارٌة و االجتماعٌة لمؤسسة الحسبة الرقابٌة
إ المنه اللربً ٌقوم على ساس عولمة خصوصٌتا الحضارٌة و ٌسعى
بموجب ذلك إلى تهمٌ النماذي الحضارٌة األخرى بتحطٌم قاعدتها االقتصادٌة
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المادٌة فً ال منافسة احتكارٌة تكتالتٌة غٌر متكافئة مد دول ضعٌفة و مؤسسات
اقتصادٌة ضعف ،و لهذا ف م مصلحة اإلنسانٌة الٌوم تشهد اهور نماذي
تنموٌة حضار ٌة خرى ٌكو فٌها التعاو و التكامل بدٌال للصرا و الهٌمنة الذٌ
ٌكرسا األحادٌة الحضارٌة.
فهناك ضرور موضوعٌة لتنمٌة الجوانب المادٌة و المعنوٌة التً تبرز
مالمح خصائص المنه اإلسالمً وصوال إلى عالم تتطور فٌا النماذي المجتمعٌة
بعاداتها
وتقالٌدها و نواعها و ذواقها و نماط حٌاتها فتتجسد روعة الحٌا البشرٌة و
تنوعها
وتتجلى ناقتها الحضارٌة ،وقوفا فً وجا محاوالت التنمٌط األحادي الحالً الذي
ٌهدف إلى عولمة القٌم اللربٌة و علمنا ٌدٌولوجٌتها و تدٌٌ نارٌاتها و تعوٌم
نماط حٌاتها لخدما حفنة م المضاربٌ و المرابٌ الذٌ ٌتحكمو فً سواع العالم
وٌستحوذو على ثرواتا.
فمهمة مؤسسة الحسبة الرقابٌة هامة و ضرورٌة فً مجال ضبط السلوك
اإلنسانً و توجٌها بشكل ٌقلل م االنحرافات االجتماعٌة و ٌبنً نمطا حٌاتٌا ٌدعم
الجوانب التً تاهر خصوصٌة المجتمد و تساعد على نموه المضطر فً إطار
المحٌط اإلقلٌمً و العالمً السائد ،األمر الذي ٌؤدي إلى تنامً ا ثار اإلٌجابٌة
االجتماعٌة على الحٌا االقتصادٌة بصور تعام المنافد و تقلل م التكالٌف الحالٌة
التً ٌتحملها المجتمد فً ال الفراذ الرقابً النات ع تلٌٌب مؤسسة الحسبة .

ثالثا  :نحو هٌكل تنظٌمً لمؤسسة الحسبة لترقٌة دورها ورفع كفاءتها
االحتسابٌة
إ حجم االنحرافات المجتمعٌة و طبٌعة التحدٌات التً تواجا عملٌة التلٌٌر
تأخذ مؤسسة الحسبة وزنا تناٌمٌا و إدارٌا بحجم
و اإلصالق مور تستدعً
وزار دائمة تسمى وزار الحسبة و الرقابة تساعدها مؤسستا هما :
أ -المجلس األعلى للحسبة و الرقابة
الذي ٌقترق الخطط الرقابٌة و مشارٌد التوجٌا اإلحتسابً و ٌعد برام
تطوٌر مناه الرقابة وصٌ االحتساب  ،و ٌقٌم األداء المؤسساتً لمختلف جهز
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التعلٌمٌة ،و دورات االرتقاء

وزار الحسبة ،وٌقترق على ضوء ذلك البرام
التكوٌنً بالموافٌ … الخ.
و ٌتكو المجلس األعلى للحسبة م مختصٌ وخبراء م مختلف
القطاعات بما ٌضم وجود تشكٌلة متكاملة م الكفاءات التً تلطً مٌادٌ العملٌة
االحتسابٌة الرقابٌة التوجٌهٌة.
ب -المعهد األعلى للحسبة
وهو مؤسسة علمٌة تهتم بتكوٌ اإلطارات القادر على القٌام بواٌفة
االحتساب و مهمة الرقابة بمختلف التخصصات و بمستوٌات متنوعة حسبا لمتطلبات
كل واٌفة و حاجات كل تخصص ،كما تقوم هذه المؤسسة بمهمة علمٌة كادٌمٌة
فتساهم فً تطوٌر األبحاث و الدراسات و االجتهادات المتعلقة بالعملٌة الرقابٌة
االحتسابٌة .
و تتفر وزار الحسبة و الرقابة إلى ثالث مدٌرٌات مركزٌة هً :
 -1المدٌرٌة الوطنٌة للحسبة و الرقابة على النشاط المؤسساتً
و تقوم هذه المدٌرٌة بالعملٌة االحتسابٌة على المؤسسات الوطنٌة و تتكو
لهذا اللرض م اإلدارات الفرعٌة المركزٌة التالٌة :
 -1-1مدٌرٌة الحسبة االقتصادٌة و المالٌة و النقدٌة
و تختص باالحتساب و الرقابة على المؤسسات االقتصادٌة ،و المؤسسات
المالٌة ،و المؤسسات النقدٌة على المستوى الوطنً ،لتتأكد م سالمة نشطتها م
المخالفات الشرعٌة والموضوعٌة ،و االنحرافات التً تخل بمستوٌات األداء ،و
نالحا فً الوضد الحالً فراغا رقابٌا و إحتسابٌا بجعل الكثٌر م هذه المؤسسات
بمعزل ع الرقابة الخارجٌة المستقلة التً لها صالحٌات ترشٌدٌة و توجٌهٌة.
فهذه المدٌرٌة تساهم فً رفد فعالٌة األداء التناٌمً و اإلنتاجً و الخدماتً
لهذه المؤسسات العامة و الخاصة ،المحلٌة و األجنبٌة.
 -2-1مدٌرٌة الحسبة التعلٌمٌة و التربوٌة
و تخص بمتابعة العملٌة التربوٌة و التكوٌنٌة فً المؤسسات التعلٌمٌة
الوطنٌة ،للـتأكد م سالمة طرائقها و حداثا برامجها ،و قدر إطاراتها على تنشئة
األجٌال القادر على القٌام بواٌفتها التلٌٌرٌا التنموٌة و تأدٌة رسالتها الحضارٌة
ٌبع بعٌدا ع التوجٌا و الترشٌد الدائمٌ  ،فً
بكفاء و ال ٌمك لقطا حٌوي
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بداٌة هذا القر الجدٌد الذي ٌتطلب موارد بشرٌة مدربة و محصنة و قادر على
مواجهة التحدٌات الحالٌة و المستقبلٌة .
 -3-1مدٌرٌة الحسبة االجتماعٌة
وتختص باالحتساب و الرقابة على المؤسسات االجتماعٌة الوطنٌة
و المؤسسات الصحٌة الوطنٌة ،و المؤسسات العمرانٌة الوطنٌة لتقوم بدورها بأقصى
درجات المهار و اإلتقا و بأقل ما ٌمك م التكالٌف المالٌة و المادٌة و البٌئٌة ،و
فً ا جال المحدد لمختلف الشرائح و المصالح.
 -4-1مدٌرٌة الحسبة اإلعالمٌة الثقافٌة
و تختص بمراقبة النشاط اإلعالمً الوطنً بمختلف وسائلا لتمكٌنا م
تأدٌة دوره فً جواء الحرٌة ،و المسؤولٌة ،و الصدع ،كما تتابد النشاط الثقافً
لتخلٌصا م مااهر التمٌٌد و التسٌٌس ،و تحفٌز الثقافة الجاد التً تبنً الشخصٌة
الفردٌة و الجماعٌة التً تتطلبها عملٌة التنمٌة الشاملة.
 -2المدٌرٌة الوطنٌة للحسبة و الرقابة على السلطات العامة
ٌتوسد الجهاز المؤسسً للحسبة لٌشمل الرقابة و االحتساب على السلطات
العامة الوطنٌة التً صبحت معام مؤسساتها محضنا للفساد الرسمً المموه تحت
ستار الممارسات البٌروقراطٌة و اإلجراءات اإلدارٌة التحكمٌة ،و ٌمك تقسٌم
نشطة مدٌرٌة الحسبة و الرقابة على السلطات العامة إلى :
 -1-2مدٌرٌة الحسبة السٌاسٌة
و تختص بمراقبة الهٌئة المنامة التً تتولى ممارسة الحكم و إدار شؤو
الدولة ،و تقوم بمتابعة نشطتها بلٌة تحقٌع كفاء األداء السٌاسً فً ال منا
العدل وتكافؤ الفرص منعا لنستبداد ،و التعسف فً إستعمال السلطة و االستقواء بها
على الخصوم و تحقٌقا للتداول السلمً على السلطة و تصرٌفا للتدافد المتعلع بها
بطرٌقة سلمٌة .
فتخضد لالحتساب السلطة السٌاسٌة و المؤسسات التً تشكل الخارطة
السٌاسٌة لضما االصطفاء المناسب للبرام و الكفاءات بما ٌجسد إراد األغلبٌة
وٌصو حقوع األقلٌات.
كما تعمل الحسبة السٌاسٌة على تنبٌا الحكام الى االنحرافات وإرشادهم الى
المخالفات التً تؤدي الى اضعاف الثقة فً السلطة السٌاسٌة كل ذلك م جل بناء
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قو الدولة على تماسك جبهتها الداخلٌة واالقلٌمة.
 -2-2مدٌرٌة الحسبة التشرٌعٌة
و تقوم بالرقابة و االحتساب على السلطة التشرٌعٌة حتى تنسجم تشرٌعاتها
مد خصوصٌة المجتمد و هدافا العامة و مبادئا المذهبٌة منعا للمخالفات و
التجاوزات التشرٌعٌة ،و ضبطا للممارسات الرقابٌة للسلطة التشرٌعٌة.
 -3-2مدٌرٌة الحسبة القضائٌة
و تهتم بمتابعة نشاطات السلطة القضائٌة الوطنٌة  :و مراقبة رجال
القضاء وكذلك حماٌتهم م الضلوط الفوقٌة لتأدٌة واٌفتهم بنزاهة و مانة و
إنصاف،
وحماٌة المجتمد و فراده م انحرافاتهم و ممارساتهم السلبٌة تحقٌقا للعدالة و
المساوا مام القانو  ،م جل إٌجاد المنا المالئم لالرتقاء المجتمعً الذي ال ٌمك
ٌتحقع فً ال انتشار الالم الذي ٌعد م كبر معوقات عملٌة التلٌٌر التنموي.
 -4-2مدٌرٌة الحسبة األمنٌة
تعانً بعض البلدا اإلسالمٌة م هٌمنة األجهز الخاصة على الحٌا
السٌاسٌة و االقتصادٌة ،و تزاٌد تسلطها و تجاوزها لصالحٌاتها و واائفها ،األمر
الذي خل بأولوٌات و هداف العملٌة التنموٌة ،و ضحى ٌشكل ماهرا م مااهر
االنحطاط والتخلف ،و لهذا تتوسد المهام االحتسابٌة الرقابٌة لمؤسسة الحسبة
الحدٌثة لتشمل إدار تتكلف بمتابعة االنحرافات و الحد م الفساد الذي استشرى
داخل المؤسسة األمنٌة التً تفلتت م الرقابة المجتمعٌة فً ال األنامة الوضعٌة
الحالٌة و صبحت تشارك فً تولٌد و إعاد إنتاي الفساد االقتصادي ،و م شأ هذا
النشاط االحتسابً ٌعام الدور الحقٌقً للمؤسسة األمنٌة و العسكرٌة فً توفٌر
األم الوطنً واإلقلٌمً و الدفا ع وحد الوط و سالمة المجتمد خاصة ونح
فً وضد خطٌر تزاٌدت فٌا التحدٌات األمنٌة االستراتٌجٌة الخارجٌة األمر الذي
ٌضم تحقع المنا الضروري لعملٌات التنمٌة الشاملة .
 -3المدٌرٌة الوطنٌة للتسٌٌر و اإلدارة وتشتمل على
 -1-3مدٌرٌة الموظفٌن
وتختص بتسٌٌر الموافٌ و إدار كافة شؤونهم ،و تطوٌر للٌات التعاو
بٌنهم ،و تنمٌة طرع التكامل فً القٌام بالمهام االحتسابٌة و تقٌٌم دور المناومة
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المؤسسٌة للحسبة الرقابٌة فً القٌام بدورها ،م جل رفد كفاء األداء االحتسابً،
وتعمل باستمرار على تحدٌد االحتٌاجات الالزمة م الموارد البشرٌة المطلوب
تشلٌلها،
وتقوم بعملٌة االختٌار و االنتقاء بالتنسٌع مد المدٌرٌات المعنٌة .
 -2-3مدٌرٌة المالٌة والمٌزانٌة
وتختص بتقدر االحتٌاجات المالٌة وتحدٌد المٌزانٌة التً تتطلبها عملٌات
تسٌٌر وادار مؤسسة الحسبة وتسهٌل عملٌات تدخلها ،وكٌفٌة تدبٌر مواردها المالٌة.
 -3-3االتصال والعالقات
وتهتم بتناٌم االتصاالت والعالقات مد األجهز والدواوٌ المختصة وربط
شبكة م العالقات مد مؤسسات الدولة بصور تؤدي إلى تفعٌل عملٌات الرقابة
والتنسٌع مد مختلف المصالح والجهات تالفٌا للتعارض والتقارب واالزدواجٌة.
-4-3مدٌرٌة التكوٌن والتوجٌه
وتختص بتناٌم عملٌات التكوٌ المستمر للواائف االحتسابٌة بما ٌتماشى
مد تطور األنشطة المجتمعٌة و مستجداتها .
و ٌنحدر الهرم التناٌمً التمثٌلً لتلك المدٌرٌات الوطنٌة إلى المستوى
الجهوي
والمحلً فً تنسٌع و تكامل لتأدٌة العملٌة االحتسابٌة الرقابٌة ع طرٌع المدٌرٌات
والمفتشٌات المختلفة بصور تضم كفاء األداء الذي ٌقلل م حد االضطراب
والفوضى فً تأدٌة المهام و إنجاز األعمال و تقدٌم الخدمات المجتمعٌة بما ٌساعد
على رفد اإلنتاجٌة القومٌة لمواجهة التحدٌات الحالٌة و المستقبلٌة  ،و الشكل
الالحع ٌبٌ الهٌكل التناٌمً اإلداري لمؤسسة الحسبة الرقابٌة خاصة ونح نعلم
محدودٌة التجارب الحدٌثة لمأسسة األنشطة االحتسابٌة ضم هٌكل تناٌمً ٌشمل
مختلف الواائف التقلٌدٌة والحدٌثة التً تستوعب مستجدات الحٌا المجتمعٌة .
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الخاتمة :

لعبت مؤسسة الحسبة دورا حضارٌا هاما فً توجٌا األنشطة المجتمعٌة
المتعدد لتنسجم مد مناومة الضوابط الشرعٌة والقٌم األخالقٌة والعقائدٌة اإلسالمٌة،
وتعد م هم مؤسسات االقتصاد اإلسالمً ،وتتأكد مكانتها فً الواقد الحالً
لالقتصادٌات اإلسالمٌة التً إستشري فٌها الفساد وتطورت للٌاتا و ضحت تقلل م
مقدرتها التنافسٌة فً عالم ٌزداد فٌا االنفتاق والتحرٌر والعولمة االنتقائٌة.
ولقد تبٌنت لنا المكانة الواائفٌة للحسبة التً م خاللها ٌتم تفعٌل واائفها
التقلٌدٌة وترقٌا مجاالتها الحدٌثة المتعلقة بمستجدات الحٌا اإلنسانٌة فً مختلف
المٌادٌ ل تساهم فً األسلمة المتوالٌة للحٌا االقتصادٌة واالجتماعٌة و خلقة السلوك
االقتصادي لالرتقاء بمستوٌات األداء االقتصادي و تجاوز وضا التخلف وحاالت
التأزم التً تعانً منها االقتصادٌات اإلسالمٌة.
و المكانة الواائفٌة للحسبة ال ٌمك إعمالها فً الواقد االقتصادي إال م
خالل إعاد بعث مؤسستها فً إطار هٌكل إداري متكامل لا صالحٌاتا واستقاللٌتا
ومكانتا ضم األجهز الهامة للدولة فً البلدا اإلسالمٌة.
وزار الحسبة
والرقابة

المعهد األعلى
للحسبة

المجلس األعلى

للحسبة
والرقابة

المدٌرٌة العامة
للحسبة على النشاط

المدٌرٌة العامة
للتسٌٌر و اإل دار

المدٌرٌة العامة
للحسبة على

مدٌرٌة الحسبة
االقتصادٌة
والمالٌة

مدٌرٌة
الموافٌ

مدٌرٌة الحسبة

مدٌرٌة الحسبة
التعلٌمٌة
والتربوٌة

مدٌرٌة المالٌة
والمٌزانٌة

مدٌرٌة الحسبة
التشرٌعٌة

مدٌرٌة الحسبة

مدٌرٌة االتصال

مدٌرٌة الحسبة

المؤسساتً

االجتماعٌة

والعالقات

السلطات
العامة
السٌاسٌة

القضائٌة
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الحواشً والتعلٌقات
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دار الفكر ،دمشع ،0861،ص=.62
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سهام مصطفى بدو زٌدد  ،الحسدبة فدً مصدر اإلسدالمٌة مد الفدتح اإلسدالمً إلدى نهاٌدة
العصر المملوكً ،الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب 0875،ص 37

مــــكانة مـؤسسة الحسـبة فً االقتصــاد اإلسالمً

36

( )8نفس المصدر  ،ص .38
( )01د .نقوال زٌاد  ،الحسدبة و المحتسدب فدً اإلسدالم ،المطبعدة الكاثولٌكٌدة ،بٌدروت،
 0851ص . 20
( )00سهام مصطفى وزبد  ،مرجد سابع ،ص . 40
( )01عبد الرحما الفاسدً ،خطدة الحسدبة فدً النادر و التطبٌدع و التددوٌ  ،دار الثقافدة ،
ط ،0الدار البٌضاء ،الملرب  ،ص . 01
( )02المرجد السابع  ،ص 03
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 اتهم الرئٌس األمرٌكً األسبع المضاربٌ بسوء األخدالع لتسدببهم فدً زمدات مالٌدة فدً
شرع لسٌا وفً روسدٌا و مرٌكدا الالتٌنٌدة ،ومدد ذلدك فدا القدانو ال ٌجدرم ذلدك السدلوك
رغدم مضداعفاتا اإلقلٌمٌدة والدولٌدة ،وذلددك ال الفصدل التعسدفً لالقتصداد عد األخددالع
ٌؤدي إلى إهمال جوانب الفساد المرتبطة بتجاوز القٌم واألخالقٌات اإلنسانٌة.
( )04ماٌكل جونستو ،المسؤولو العمومٌو والمصالح الخاصة والدٌمقراطٌة المستدامة،فً
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( )05تقرٌر ع التنمٌة فً العالم  ،0886ص .001
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 فحتى العقد االخٌر م القر العشرٌ كانت بعض الممارسات الالخالقٌة معترفا بها فدً
المجال االقتصادي وخاصة فً العالقات االقتصادٌة الدولٌة،
فدددفد الرشددو للمسددؤولٌ االجانددب للحصددول علددى الصددفقات واالعمددال ٌعتبددر معاملددة
معترف بها تخصم تكالٌفها م الدخل الخاضد للضرٌبة فً معام دول
االتحاد االوربً فحتى سنة  0888لم ٌك القانو ٌجرم دافد الرشو .
عبد الرحما القاسً ،مرجد سابع ،ص .21
()08
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 للمزٌددد مد اإلطددال علددى فقددا الحسددبة فددً هددذا المجددالٌ ،مكد مراجعددة  :كتدداب نهاٌددةكتداب فدً لداب
الرتبة فً طلب الحسبة للشٌرزي ،و معالم القربة ألب األخدو  ،و
الحسبة للسقطً ،وكذلك اب عبددو  ،وابد عبدد الدرؤوف ،والجرسدٌفً واللزالدً وابد
بسام و غٌرهم م فقهاء وكتاب الحسبة.
القاضً بو ٌعلً ،مرجد سابع ،ص.212
()10
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المؤتمر العالمً الثالث لالقتصاد اإلسالمً /جامعة م القرى

دٌدجً بادٌرو ،الدلٌل الصناعً إلى اٌزو  ،8111ترجمة فدؤاد هدالل ،دار الفجدر
()11
للنشر والتوزٌد،0888 ،ص .01
 لقد سست العدٌد م المؤسسات القومٌة للمواصفات تقوم بالتنسٌع مد المنامدة العالمٌدةللمواصفات القٌاسٌة
THE INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION IOS
))

سهام مصطفى بوزٌد ،مرجد سابع ،ص = .111
()12
ٌمك مراجعة بعض األحكام المتعلقة بتهذٌب السدلوك اإلنتداجً و التجداري فدً بلدداالملرب العربً و األندلس فً كتاب التسٌٌر فً حكام التسعٌر
ألحمد سعٌد المجٌلدي الذي حققا موسى لقبال و نشدر بدالجزائر ،و كدذلك كتداب حكدام
السوع لٌحً ب عمر الذي حققا حس حسنً عبد
الوهاب و نشر بتونس .و غٌرها م الكتب األخرى.
القاضً بو ٌعلً ،األحكام السلطانٌة ،مرجد سابع ،ص.211
()13
نفس المصدر ،ص .211
()14
نفس المصدر ،ص.212
()15
مهما كانت جنسٌة هذه الشركات فال ٌجوز سرقة عالقتها ورموزها.
()16
راجددد د .جمعددا سددعٌد سددرٌر ،الناددام القددانونً لمنامددة التجددار العالمٌددة ،الدددار
()82
الجماهٌرٌة ،ط.1111 ،0
( )18د  ،رمضا علً السٌد الشرنباصً  ،حماٌة المسدتهلك فدً الفقدا اإلسدالمً دراسدة
مقارنة مطبعة األمانة  ،ط ، 0313 ، 0ص . 70
( )21للمزٌد م التفصٌالت ٌراجد كتاب  :د  .شرف ب علً الشرٌف  ،اإلجار الوارد
على عمل اإلنسا دراسة مقارنة ،دار الشرع ،ط0871 ،0
راجددد سددمٌر عبددد الحمٌددد رضددوا  ،سددواع األوراع المالٌددة و دورهددا فددً تموٌددل
()20
التنمٌة االقتصادٌة  :دراسة مقارنة بٌ النام الوضعٌة و حكام
الشرٌعة اإلسالمٌة  ،المعهد العالمً للفكر اإلسالمً  ،القاهر . 0885 ،
حمدي عبد العاٌم  ،التعامل فدً سدواع العمدالت الدولٌدة  ،المعهدد العدالمً للفكدر
()21
اإلسالمً  ،القاهر  ، 0885 ،ص . 34
نائددل عبددد الحددافا العوالمددة ،الرقابددة المالٌددة العامددة :مدددخل ناددامً مقددار  ،مجلددة
()22
االقتصاد اإلسالمً ،جامعة الملك عبد العزٌز ،حد  ،0881،ص .46
البنك الدولً ،تقرٌر ع التنمٌة فً العدالم  :0886الدولدة فدً عدالم متلٌدر ،مركدز
()23
االهرام ط  ،0886 ،0ص .003

مــــكانة مـؤسسة الحسـبة فً االقتصــاد اإلسالمً
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جددل التنمٌددة ،البنددك

تقرٌددر ع د التنمٌددة فددً العددالم  ، 0883البنٌددة األساسددٌة م د
()24
الدولً ،0883 ،ص . 02 ،01
محمددددد عمددددر شددددابرا ،االسددددالم والتحدددددي االقتصددددادي ،ترجمددددة محمددددد زهٌددددر
()25
السمهوري ،المعهد العالمً للفكر االسالمً ،0885 ،ص.311
القاضً بو ٌعلً الفراء ،ص . 178
()26
راجد كذلك ر ي اب جماعة فً كتاب د .نقوال زٌاد  ،مرجد سابع  ،ص.82
()27
عبد الرحما الفاسً ،المرجد سابع  ،ص . 23
()28
تقرٌر ع التنمٌة فً العالم 0886 ،ص.30
()31
محمددد الطدداهر بد عاشددور ،مقاصددد الشددرٌعة االسددالمٌة ،الشددركة التونسددٌة للنشددر
()30
والتوزٌد ،0874،ص.71
( )31سهام مصطفى بو زٌد ،مرجد سابع ص= . 076

