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افتتاحية

والســام عــى ســيدنا حممــد وعــى آلــه وصحبــه
احلمــدهلل رب العاملــنَّ ،
والصــاة َّ

و َمـ ْن تبعهــم بإحســان إىل يــوم الدِّ يــن .وبعــد:

فيــر «دائــرة الشــؤون اإلســامية والعمــل اخلــري بــديب ـ إدارة البحــوث» أن

إصدارهــا اجلديــد« :التنميــة املســتديمة وعالقتهــا بالوقــف ـ الوقــف الصحــي
تقــدِّ م
َ

أنموذجـ ًا» إىل مجهــور القــراء مــن الســادة الباحثــن واملثقفــن واملتطلعــن إىل املعرفــة.
وقــد جــاء هــذا البحــث ضمــن سلســلة (أوقــاف املســتقبل املســتديمة) يف

إصدارهــا الثــاين؛ لبيــان القواســم املشــركة بــن مفهــوم الوقــف والتنميــة املســتديمة
واألهــداف اجلامعــة هلــا يف تأمــن بيئــة صاحلــة تعيــش هبــا الكائنــات احليــة بأمــن
ووئــام ،وقــد ســبق الوقــف املفاهيــم املعــارصة كاالســتدامة وغريهــا املناديــة بحفــظ

حقــوق أجيــال املســتقبل وأمهيــة املحافظــة عــى املــوارد وعــدم هدرهــا ،وهــذا مــا

حتقــق يف مســرته احلافلــة عــى مــدار القــرون الســابقة.

وقــد م ّثــل الوقــف الصحــي أبــرز صــور التنميــة املســتديمة باعتبــاره يرتبــط

بالعنايــة بصحــة اإلنســان ونفســه ،وهــي إحــدى الــرورات اخلمــس التــي جيــب
املحافظــة عليهــا ،والتــي تســتلزم رعايــة مســتمرة ،وقــد عــدت الرشيعــة اإلســامية
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مســألة إحيــاء النفــوس أمــر ًا عظي ـ ًا؛ إذ جعلــت أجــر القائــم بذلــك كأجــر القائــم

بإحيــاء النــاس مجيع ـ ًا.

وهــذا اإلنجــاز العلمــي جيعلنــا نقــدّ م عظيــم الشــكر والدعــاء ألرسة «آل مكتــوم»

ـب العلــم وأهلــه ،وتــؤازر قضايــا اإلســام والعروبــة بكل
حفظهــا اهلل تعــاىل التــي حتـ ّ

متيــز وإقــدام ،ويف مقدمتهــا صاحــب الســمو الشــيخ حممــد بــن راشــد بــن ســعيد آل
مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس جملــس الــوزراء ،حاكــم ديب ـ رعــاه اهلل ـ الذي

يشــيد جمتمــع املعرفــة ،ويرعــى البحــث العلمــي ،ويشــجع أصحابــه وطالبــه.

راجــن مــن العــي القديــر أن ينفــع هبــذا العمــل ،وأن يرزقنــا التوفيــق والســداد،

وأن يوفــق إىل مزيــد مــن العطــاء عــى درب التميــز املنشــود.

ـي
وآخــر دعوانــا أن احلمــد هلل رب العاملــن ،وصـ ّـى اهلل وس ـ َّلم عــى النبــي األمـ ّ

اخلاتــم ســيدنا حممــد وعــى آلــه وصحبــه أمجعــن.

إدارة البحوث
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احلمــدهلل والصــاة والســام عــى رســول اهلل وعــى آلــه وصحبــه ومــن واآله

وبعــد؛ فيعــد الوقــف بخصائصــه الترشيعيــة ُعــدة كامنــة ألبنــاء جيلــه احلــارض،
وذخــرة آمنــة لألجيــال املتعاقبــة يف املســتقبل عــى حــد ســواء ،إذ خرجــت ملكيتــه

مــن قيــود امللكيــة اخلاصــة والعامــة والدولــة ،لتنفــرد بشــكل ترشيعــي خاص حســب
وصــف الراجــح مــن أقــوال الفقهــاء وتعريفهــم لــه ،وعــى وفــق ذلــك ُبنيــت أحكامه

واســتقرت مفاهيمــه عــى أنــه ال يبــاع وال يوهــب وال يــورث ،ويبــدأ االنتفــاع منــه
ومــن غالتــه مــن ِقبــل املوقــوف عليهــم؛ بدايــة مــن وقفــه مبــارشة ،خمتلفـ ًا بذلــك عــن

مفهــوم الوصيــة .وهــذه املعــاين ســبقت مفهــوم التنميــة (املســتدامة أو املســتديمة)

الــذي يعــد مفهوم ـ ًا معــارص ًا؛ ُولــد مــن مفهــوم (التنميــة) الواســع.

وملــا كان االنتفــاع بالوقــف ال يقتــر عــى زمــن معــن ،وال يتوقــف عــى جيــل

دون جيــل ،فقــد أدى أدوار ًا مهمــة أســهمت يف بنــاء احلضــارة اإلســامية عــى مــر

العصــور بمختلــف مرافــق احليــاة ،ومل يتوقــف عــى صــور حمصــورة بعينهــا ـ كــا
يظــن ـ بحبــس دور العبــادة مــن اجلوامــع واملســاجد واملصليــات وحدهــا فحســب؛

إنــا تنوعــت وجهاتــه وتعــددت أبوابــه بصــور شــتى؛ فشــمل العنايــة باليتامــى

واملســنني ورعايتهــم ،ودعــم طــاب العلــم مــن خــال النفقــة عليهــم وهتيئــة
أماكــن دراســتهم وإقامتهــم ،كــا اهتــم الوقــف بمعاجلــة املــرىض ،وتأمــن الــدواء
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واألطبــاء ،وهتيئــة أماكــن تلقــي العــاج ،وغريهــا مــن الصــور التــي مل تقتــر عــى
انتفــاع املســلمني مــن الوقــف وحدهــم ،وإنــا شــمل غــر املســلمني؛ ممــن يســتحق
اإلعانــة والدعــم املــادي واملعنــوي مــن املقيمــن يف ديــار اإلســام ،بــل مل يقتــر

نفــع الوقــف عــى اإلنســان وحــده فحســب؛ وإنــا شــمل بعــض احليوانــات
التــي يتقــدم هبــا ِ
الســن وتعجــز عــن احلركــة ،وكذلــك بعــض احليوانــات الســائبة
ونحوهــا مــن الطيــور ومــا شــاهبها .وهــذه الصــور وغريهــا كانــت متــول عــن طريــق
حبــس أعيــان معينــة؛ وتوجيــه غالهتــا ومــا ينتــج منهــا للجهــات املوقــوف عليهــا،
وفــق آليــة ورشوط وضوابــط معلومــة.

ويف عرصنــا احلــارض ،ونتيجــة ملــا تقــدم فقــد ارتفعــت األصــوات املناديــة بأمهيــة

املحافظــة عــى خمتلــف أشــكال الوقــف القديــم واحلديــث ،ودعــت إىل أمهيــة تعاهــد
مجيــع صــوره واملحافظــة عليــه واســتدامته؛ كــون نفــع الوقــف ال يقتــر عــى جيــل

معــن دون آخــر ،إنــا هــو ثــروة ـ ماديــة كانــت أم معنويــة ـ تعــم اجلميــع ،ومــن
هنــا نشــطت الدعــوات يف العقــود األخــرة الســتدامة الوقــف بمختلــف صــوره،
ورضورة إعــادة دوره مــن خــال تفعيلــه وحتريكــه بطــرق االســتثامر احلديثــة ،وبــا

يتوافــق مــع طبيعــة الوقــف الترشيعيــة؛ بــا ال يمــس أصلــه ،ورضورة أخــذه لــدوره

الطبيعــي يف مشــاركته يف واقــع احليــاة املتمثــل بمختلــف املجــاالت الزراعيــة والبيئيــة
والتعليميــة والصحيــة واالجتامعيــة؛ لتنميــة وزيــادة غلتــه وتكثــر منافعــه ،وهــذا مــا

تــم الرتكيــز عليــه بالفعــل؛ إذ تــم عقــد العــرات أو املئــات مــن النــدوات وامللتقيات
العلميــة والربامــج والــدورات التدريبيــة الداعمــة هلــذا التوجــه ،وشــهدت الكثــر
مــن البلــدان ِحــراك ًا جديـ ًا يف مســألة إعــادة دور الوقــف واالنتفــاع مــن خدماتــه ،بــل
وخطــت بعضهــا خطــوات رائــدة متثلــت باســتقالل مؤسســات الوقــف اإلنتاجيــة

واالســتثامرية ،التــي حتتــاج بطبيعــة وضعهــا إىل إدارة حديثــة مســتقلة؛ تعنــى باجلانب
اإلداري التنظيمــي لتنميــة الوقــف واســتدامته بالدرجــة األســاس.
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وقــد جــاء هــذا البحــث (التنميــة املســتديمة وعالقتهــا بالوقــف ـ الوقــف الصحي

أنموذج ـ ًا) لبيــان العالقــة القائمــة بــن التنميــة املســتديمة والوقــف ،وإمكانيــة دعــم

بعــض القطاعــات احليويــة اخلدميــة املهمــة يف حيــاة األمــم والشــعوب املتمثلــة يف
القطــاع الصحــي والتعليمــي والبيئــي وغريهــا ،وقــد تــم اختيــار القطــاع الصحــي

كعينــة لفكــرة البحــث ،والتدليــل عليــه مــن خــال بيــان مكانتــه وأمهيــة دوره،
وحــث الواقفــن إىل التوجــه نحــوه ،أمــ ً
ا يف حتقيــق تنميــة مســتديمة بصــورة

مســتمرة ،خدمــة للجيــل املعــارص ،وكذلــك األجيــال التــي تليــه يف املســتقبل ،ومــا

يمكــن أن يؤديــه اجلمــع بــن كل مــن قطــاع الوقــف وقطــاع الطــب ،مــع بعضهــا يف
إنتــاج مرشوعــات حيويــة مهمــة ،يمكــن تكرارهــا مســتقب ً
ال عــى خمتلــف القطاعــات
اخلدميــة التــي حتتــاج إىل دعــم ومتويــل مــايل.

مشــكلة البحــث :تــردد مصطلــح التنميــة كثــر ًا يف العقــود األربعــة املنرصمــة مــن

الزمــن ،وخاصــة عــى مســتوى امللتقيــات الدوليــة والفعاليــات األمميــة املعنيــة بوضــع

خطــط النهــوض االقتصــادي ،وتفعيــل اجلوانــب املعنيــة بتطويــر الــدول ودعمهــا
بشــكل عــام ،كــا ظهــر بعــده مصطلــح التنميــة املســتديمة أو املســتدامة؛ الــذي راج

اســتخدامه كثــر ًا ،ومل يقتــر عــى جانــب الدراســات االقتصاديــة وحدهــا؛ إنــا

شــمل الدراســات االجتامعيــة والبيئيــة والطبيــة وحتــى الرشعيــة كذلــك؛ وقــد

تركــز األخــر منهــا بشــكل خــاص يف جمــاالت االقتصــاد اإلســامي بشــقيه الربحــي
واخلــري ،ومنهــا بشــكل أخــص الدراســات والبحــوث املعنيــة بقضايــا الوقــف،

وقــد حــاول هــذا البحــث الوقــوف عــى املقصــود بالتنميــة؛ والتنميــة املســتديمة يف

الفكــر االقتصــادي الوضعــي ،وبيــان هــل معنامهــا ومفهومهــا املــراد يف الدراســات
االقتصاديــة واالجتامعيــة ،هــو نفــس املــراد منهــا يف الدراســات الرشعيــة ،أو جيمعهــا

املعنــى اللغــوي ،ويفرقهــا املعنــى االصطالحــي؟ كــا حــاول البحــث الوقــوف عــى
املوقــف الرشعــي منهــا ،وبحــث مســألة إمكانيــة اإلفــادة مــن اجلمــع بــن كل مــن
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التنميــة والوقــف يف خدمــة القطاعــات احليويــة املهمــة يف حيــاة األفــراد واملجتمعــات؛

مــن خــال متويــل إقامــة املؤسســات اخلدميــة مــن املــدارس واجلامعــات واملشــايف

واملراكــز الصحيــة ومــا شــاهبها؛ التــي تســتهدف االســتثامر يف الرأســال البــري؛

بــا يســاهم بــدوره يف تأمــن جــزء مــن رأس املــال اإلنتاجــي؛ باعتبــار أن وقــف
املؤسســات اخلدميــة يســاهم يف بنــاء اإلنســان مــن جهــة ،ويعمــل يف معاجلــة البطالــة؛
عــر تأمــن بعــض فــرص العمــل ،وتشــغيل األيــدي العاملــة مــن جهــة أخــرى ،وهــي

املفاهيــم التــي تلقــي املســؤولية عــى جهــات إدارات الوقــف بأمهيــة اتبــاع الســبل
الكفيلــة بالتــرف يف األعيــان واألمــوال املوقوفــة عــى مســتحقيها بصفــة دائمــة؛
حتــى ال يتحــول الوقــف إىل جمــرد صدقــات عاديــة مســتهلكة مصريهــا النفــاد ـ مهــا

بلــغ مقدارهــا وقــت وقفهــا ـ واالنتهــاء بمــرور الزمــن ،مــن دون أي عائــد ،ومــن بــاب
أوىل عــدم حتقيــق أي نــاء ،ولعــل اســتثامر الوقــف يف اجلانــب الصحــي حيقــق التنميــة
املســتديمة املنشــودة يف هــذا القطــاع احليــوي املرتبــط بصحــة اإلنســان ،وال ختفــى

اإلشــكاالت املرتتبــة عــى تنفيــذ مثــل هــذه املرشوعــات يف الواقــع ،والتــي تتلخــص يف

صعوبــة إقنــاع الواقفــن بتوجيــه (أعياهنــم وأمواهلــم) نحــو هــذه املرشوعــات اخلرييــة،
بعــد أن أســتقر يف أذهــان وأعــراف الكثــر مــن النــاس أن الوقــف ينحــر بصــور
نمطيــة ال بديــل عنهــا ،بوقــف املســاجد ومــا يلحــق هبــا مــن أبنيــة وأعيــان ،أو حفــر
آبــار ،أو طباعــة املصحــف الرشيــف ،وغريهــا مــن أعــال اخلــر والــر املعتــادة .أمــا

التوجــه نحــو إنشــاء وتأســيس مستشــفى أو مركــز صحــي أو كليــة طبيــة ،مــن قبــل
أفــراد فيحتــاج إىل وعــي مجاهــري كبــر؛ لرتســيخ حقيقــة أن الوقــف الصحــي ال

يقــل ثواب ـ ًا عــن بقيــة صــور الوقــف األخــرى؛ بــل قــد يزيــد عليهــا حســب الــرورة
واحلاجــة التــي تقــدر بقدرهــا؛ ال ســيام عندمــا يتعلــق األمــر بإحيــاء النفــوس وانتشــاهلا
مــن األمــراض واألوبئــة الفتاكــة؛ للوقايــة منهــا ابتــدا ًء ،ومعاجلتهــا عنــد وقوعهــا،
ويمثــل الوقــف الصحــي أحــد أدوات ووســائل هــذا اإلحيــاء.
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أهــداف البحــث :هيــدف البحــث إىل االنتقــال الفعــي مــن واقــع الوقــف

املحــدود ،إىل أفقــه الرحــب الواســع ،الــذي ينبغــي أن يكــون عليــه ،كــا كان يف

األزمنــة الســالفة ،الــذي اســتطاع دخــول خمتلــف جمــاالت احليــاة وحتريكهــا ودعمهــا

بــا امتلكــه مــن مقومــات ترشيعيــة مرنــة ،كــا أن دوره مل يقتــر عــى اجلوانــب
التعبديــة البحتــة؛ يف بنــاء املســاجد ،وختصيــص األرايض كمقابــر لدفــن املوتــى ،أو

طباعــة املصحــف الرشيــف ،وغريهــا مــن األعــال التــي يرجتــي فيهــا الواقــف األجــر
والثــواب مــن اهلل

يف اآلخــرة ،إنــا اهتــم الوقــف بجانــب ذلــك أيضــ ًا وعــى

مــدار تارخيــه بأعــال خدميــة متنوعــة شــملت أعــاالً جبــارة ومشــاريع عمالقــة

وقتئــذ؛ متثلــت يف شــق القنــوات املائيــة؛ وتغذيــة املرشوعــات الزراعيــة بواســطتها،
وكذلــك إنشــاء املنــارات هلدايــة الســفن يف جــزر البحــر ،وبنــاء اجلســور ،وإنــارة
وتعبيــد الطــرق ،وحفــر اآلبــار ،ورعايــة اجلنــد ،ودعــم أهــل الثغــور ،وغريهــا مــن
جمــاالت احليــاة املتعــددة ،التــي يمكــن إعــادة دوره يف توظيــف مثــل هــذه اخلدمــات

مــع مراعــاة مــا يتناســب مــع وقتنــا احلــارض؛ الــذي شــهد دخــول املجــال التقنــي

الرقمــي خمتلــف جمــاالت اخلدمــات يف الكثــر مــن املؤسســات .واهلــدف الرئيــس
يرتكــز يف االرتقــاء بتنميــة خدمــات الوقــف لينهــض بواقــع املجــاالت احليويــة
املهملــة التــي متــس صميــم حيــاة النــاس الصحيــة والتعليميــة والبيئيــة وغريهــا،

والعمــل عــى اســتدامتها.

منهــج البحــث العلمــي املتبــع :اعتمــد البحــث املنهــج الوصفــي التحليــي مــن

خــال دراســة املفــردات الرئيســة الــواردة يف عنــوان البحــث الرئيســة املتمثلــة

بـ(التنميــة واالســتدامة والوقــف) وتنزيــل األفــكار الــواردة يف ذلــك عــى واقــع
الوقــف الصحــي وتطويــره بالصيــغ االســتثامرية احلديثــة؛ بــا يتوافــق مــع ضوابــط

الوقــف الترشيعيــة؛ لتنميتــه واســتدامته.
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الدراســات الســابقة :شــهد الواقــع العلمــي يف اآلونــة األخــرة الكثــر مــن

الدراســات والبحوث ورســائل املاجســتري وأطروحــات الدكتــوراه واملؤمترات

والنــدوات التــي خصصــت لدراســة تنميــة الوقــف واســتدامته؛ وحقيقــة هــي

أكثــر مــن أن حتــى ،وخاصــة تلــك التــي محلــت عنــوان( :الوقــف والتنميــة
املســتدامة) ،ولكــن مل يتــم رصــد دراســة واضحة مســتوفية تعنــى بإفــراد التنمية

املســتديمة ببيــان عــى مســتوى اجلوانــب اخلدميــة املجتمعيــة للقطاعــات التــي

متــس صميــم حيــاة النــاس ،وتُســهم يف رفــع مســتوى معيشــتهم عــن طريــق
تفعيــل قطــاع اخلدمــات العامــة املتمثلــة بالصحــة والرتبيــة والتعليــم والبلديــة

مــن خــال مؤسســة الوقــف وتفعيلهــا ،مثــل تطويــر قطــاع الصحــة والتعليــم
والبنــى التحتيــة املتعلقــة باملــاء والكهربــاء والــرف الصحــي واخلدمــات
األساســية لتشــييد املجتمعــات احلديثــة ،كــا قــام بــه البحــث الــذي بــن أيدينــا

(التنميــة املســتديمة وعالقتهــا بالوقــف ـ الوقــف الصحي أنموذجـ ًا) من خالل
اجلديــد الــذي جــاء بــه يف اســتهداف قطــاع خدمــي مهــم ،وتنزيــل مســاقات

البحــث عليــه .إذ غلــب عــى مــا تــم رصــده والوقــوف عليــه مــن الدراســات
والبحــوث التــي تناولــت دعــم الوقــف للقطاعــات اخلدميــة الصحيــة ـ بشــكل

خــاص ـ عــى ذكــر نــاذج تأرخييــة مــن الوقــف الصحــي ،وبيــان مــا أحدثتــه من
آثــار يف جمتمعاهتــم وقتئــذ ،ودراســة وحتقيــق بعــض صكــوك وحجــج ووثائــق
الوقــف الــواردة بشــأهنا ،وبيــان بعــض األحــكام الرشعيــة العامــة املتعلقــة

بالوقــف الصحــي .ومل يتــم الوقــوف عــى نــاذج ومقرتحــات تطويريــة معنيــة
بتفعيــل الوقــف الصحــي؛ بــا يتوافــق مــع مقومــات عرصنــا احلــارض يف إنشــاء
وتأســيس وقــف صحــي واســتدامته مــن خــال طــرق االســتثامر الرشعيــة

احلديثــة.
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ويمكــن اإلشــارة إىل أهــم املصــادر والدراســات التــي تناولــت الوقــف الصحــي

كــا يــي:

•أوقــاف الرعايــة الصحيــة يف املجتمــع اإلســامي ،أمحــد عــوف حممــد بــن
عبدالرمحــن ،كتــاب األمــة ،قطــر ،الطبعــة األوىل2007 ،م.

• أحــكام الوقــف الطبــي ،يزيــد بــن محــد البليهــي ،رســالة ماجســتري ،جامعــة

اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية ،املعهــد العــايل للقضــاء1435 ،هـــ ـ
1436هـــ

•الوقــف الصحــي ـ رؤيــة مقاصديــة تطبيقيــة ،د .حممــد صالــح ســلطان،
دائــرة الشــؤون اإلســامية والعمــل اخلــري بــديب ،منتــدى فقــه االقتصــاد

اإلســامي ،ديب2017 ،م.

خطــة البحــث :وقــد تضمــن البحــث مقدمــة عامــة عــن فكــرة املوضوع ومشــكلة

البحــث وأهدافــه ومنهجــه العلمــي ،وأهــم الدراســات الســابقة ،ثــم ثالثــة مباحــث،
ضــم كل مبحــث منهــا جمموعــة مــن املطالــب ،وخامتــة احتــوت ملخص ـ ًا للبحــث
مــع أهــم النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا مــع بعــض التوصيــات ،وفــق التقســيم
اآليت:

مقدمة البحث:
املبحــث األول :التنميــة املســتديمة ـ مفهومهــا ،واملوقــف الرشعــي منهــا،

ووســائل حتقيقهــا.

وتضمن ثالثة مطالب:
املطلب األول :مفهوم التنمية املستديمة يف الفكر االقتصادي الوضعي.
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املطلب الثاين :موقف الرشيعة اإلسالمية من التنمية املستديمة.
املطلــب الثالــث :وســائل حتقيــق التنميــة املســتديمة مــن خــال آليــات الصناعــة

املاليــة اإلســامية.

املبحث الثاين :عالقة قطاع الوقف بالتنمية املستديمة.
وتضمن ثالثة مطالب:
املطلــب األول :األبعــاد االقتصاديــة واالجتامعيــة للوقــف الداعمــة للتنميــة

املســتديمة.

املطلــب الثــاين :دوام النــاء أبــرز املشــركات اجلامعــة بــن فلســفتي الوقــف

والتنميــة املســتديمة.

املطلب الثالث :دور الوقف املؤسيس يف حتقيق التنمية املستديمة .
املبحــث الثالــث :اســتدامة قطــاع الوقــف مــن خــال تفعيلــه يف قطــاع الوقــف

الصحــي.

وتضمن أربعة مطالب:
املطلب األول :الوقف الصحي بني املايض واحلارض.
املطلــب الثــاين :أمهيــة الوقــف الصحــي واســتدامته ومــا يمكــن أن يؤديــه يف

عرصنــا احلــارض .

املطلب الثالث :تفعيل الوقف الصحي واستدامته.
املطلب الرابع :أساليب وصيغ تفعيل الوقف الصحي واستدامته .
ثم ختم البحث باخلامتة التي اشتملت عىل أهم التوصيات ثم املصادر.
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املبحث األول

التنمية املستديمة ـ مفهومها ،واملوقف
الشرعي منها ،ووسائل تحقيقها
ويتضمن ثالثة مطالب:
المطلب األول:
* مفهوم التنمية المستديمة في الفكر االقتصادي الوضعي.
* المطلب الثاني:
موقف الشريعة اإلسالمية من التنمية المستديمة.
* المطلب الثالث:
وسائل تحقيق التنمية المستديمة من خالل آليات الصناعة
المالية اإلسالمية.

املطلب األول

مفهوم التنمية املستديمة
في الفكر االقتصادي الوضعي
التنمية املستديمة :مصطلح مركب يتكون من لفظتني مها :التنمية واالستدامة؛

والتي تصاغ بصيغة اسم الفاعل (املستديمة) واسم املفعول (املستدامة) واألول هو
الصواب؛ ملا سيأيت.

والتنمية يف لغتنا العربية مشتقة من الفعل نّمى؛ وهو الزيادة .قال ابن منظور:
الز َيا َدةُ .ن ََمى َين ِْمي ن َْمي ًا ون ُِم ّي ًا ونَام َءَ :زا َد وكثر)(((.
(نمي :النَّام ُءِّ :
أما كلمة املستديمة يف اللغة :فهي املداومة واملواظبة عىل أمر .قال ابن منظور:
استِدا َم ُة األَ ِ
مر األَناةُ؛ وا ُملداو َم ُة َع َل األَمر :ا ُْل َوا َظ َب ُة َع َليه) (((.
(قال الليثْ :
ومصطلح التنمية املستديمة :هو صيغة اسم فاعل للفعل (استدام) الذي ال

ينصب مفعوال به حتى يشتق له اسم مفعول ،ولكن يمكن أن يشتق منه اسم الفاعل

(مستديم) وهو األكثر دقة من الصيغة الشهرية (مستدامة) باسم املفعول؛ والسبب ـ
فيام يبدو ـ يعود إىل الرتمجة احلرفية من اللغات األجنبية.

((( لسان العرب ،البن منظور ،دار صادر ،بيروت ،الطبعة الثالثة 1414 ،هـ.341/15 ،
((( المرجع السابق ،حرف الميم ،فصل الدال المهملة.213/12 ،
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أما (التنمية) يف اصطالح االقتصاديني فهي ترتدد عندهم يف أكثر من مسمى،

وإن كان لكل مسمى منها مفهوم دقيق خاص هبا خيتلف عن اآلخر ،إال أهنا بمثابة
مرتادفات هلا؛ تصب مجيعها يف معنى التنمية ،حسب اعتبارات بعض االقتصاديني(((،
ومن أشهر هذه املصطلحات :النمو ،والتغيري طويل املدى ،والتطوير االقتصادي.

عرف االقتصاديون التنمية بأهنا :العملية التي من خالهلا نحاول زيادة متوسط
وقد ّ

نصيب الفرد من إمجايل الناتج القومي خالل فرتة زمنية حمددة ،وذلك من خالل رفع
متوسط إنتاجية الفرد واستخدام املوارد املتاحة لزيادة اإلنتاج خالل تلك الفرتة(((.

ويمكن أن نلخص أهم ما عناه االقتصاديون يف تعريفهم ملفهوم التنمية ومرادفاهتا

يف الفقرات اآلتية:

•أهنا عملية يــزداد من خالهلا الدخل القومي احلقيقي للدولة خالل فرتة زمنية
معينة(((.

• أهنا عملية توسع يف االقتصاد بصورة جتعله قادر ًا عىل امتصاص املزيد من
القوى العاملة كل سنة ،وتقوم بتوفري احتياطات نقدية تسمح باإلنفاق

العسكري ،وحتقيق مستويات عالية من التعليم املجاين ،والقيام بمختلف
الربامج االجتامعية(((.

•أهنا تضم كل ما تقدم زيادة إىل رضورة توافر التكنولوجيا ،والقدرات الفنية،
زيادة إىل إحداث زيادات يف الناتج القومي(((.

((( التنمية االقتصادية ،طلعت عبد الملك ،المعهد القومي لإلدارة العليا 1965 ،م ،ص .8
(((أسس علم االقتصاد ،نعمة الله نجيب إبراهيم ،مؤسسة شباب الجامعة ،اإلسكندرية،
 2000م ،ص .499
(((التنمية االقتصادية ،جيرالد ماير وروبرت بو لديوين ،ترجمة د .يوسف عبدالله صائغ،
مكتبة لبنان 1964 ،م.18/1 ،
((( التنمية االقتصادية ،د .صالح الدين نامق ،دار النهضة العربية 1972 ،م ،ص.33
((( المرجع السابق ،ص .33
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وال خيفى عىل املتتبع ملوضوع التنمية أن املفاهيم الــواردة أعاله قد ارتبطت

باملراحل التارخيية التي مرت هبا ،إذ طرأت عليها تطورات مفاهيمية كبرية عىل
املستوى اإلقليمي والعاملي؛ نتيجة املستجدات واملشكالت التي ظهرت يف

املجتمعات وتوسعها السكاين ،وبشكل رئيس من النصف الثاين يف القرن العرشين،
وما رافق تلك احلقبة من تغريات دولية بعد هناية احلرب العاملية الثانية ،من خالل
مرورها بمراحل متعددة ،عىل النحو اآليت:

•مرحلة التنمية بوصفها رديف ًا للنمو؛ إذ اعتمدت بعض الدول إسرتاتيجية
التصنيع واعتامده وسيلة لزيادة الدخل القومي وحتقيق معدالت نمو اقتصادي

رسيعة ومرتفعة ،ومل تلق النجاح املطلوب فاعتمدت دول أخرى إسرتاتيجية
املعونات اخلارجية ،والتجارة من خالل زيادة الصادرات(((.

• مرحلة التنمية وفكرة النمو والتوزيع؛ والتي متثلت بتوسيع مفهومها وانتقاهلا
من حالة االقتصار عىل النواحي االقتصادية حرص ًا ،إىل التوسع يف الرتكيز عىل
النواحي االجتامعية ،وحماولة رصد وتشخيص املعوقات ،واملتمثلة بمشكالت

الفقر واملــرض والتخلف والبطالة ،والعمل عىل معاجلتها من خالل اعتامد

أساليب ووسائل متنوعة .وقد امتدت هذه املرحلة من هناية عقد الستينات يف
القرن العرشين إىل منتصف السبعينات(((.

•مرحلة التنمية االقتصادية واالجتامعية الشاملة؛ وقد امتازت هذه املرحلة
بتبني مفهوم التنمية الشاملة ،التي استهدفت تطوير خمتلف جوانب املجتمع

(1).Nohen D and Nuscheler, F Handbuch der Dritten Welt, Hoffmnn and Campe, Hamburg.1982.p 48.

((( التنمية المستديمة ـ فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها ،د .عثمان محمد غنيم ،د.
ماجدة أحمد أبو زنط ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ـ األردن ،الطبعة األولى 1427 ،هـ ـ
 ،2007ص .20
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واحلياة ،من خالل برامج شاملة تقوم عىل أسس حتسني ظروف السكان

واالهتامم بواقعهم املعييش؛ من حيث العناية بصحتهم وتعليمهم وتأمني بيئة

صاحلة ،وقد اتسمت هذه املرحلة باستقاللية معاجلة كل جانب جمتمعي مما

تقدم عن اآلخر بشكل منفصل متام ًا .وقد امتدت هذه املرحلة من منتصف
عقد السبعينيات إىل منتصف عقد الثامنينيات تقريب ًا(((.

• مرحلة التنمية املستدامة(((؛ وهي املرحلة التي أعقبت ظهور دعوات رضورة
وقف االعتداء عىل كوكب األرض واملسامهة يف وقف تدمريه املتمثل بالتعدي

عىل البيئة ،من خالل املخلفات الناجتة من الوقود األحفوري التقليدي املتمثل
بداية من الفحم احلجري مرور ًا بالنفط والغاز ،وما ينتج عن ذلك من األبخرة
والغازات السامة وغريها من املخلفات والنفايات الضارة بالبيئة والكائنات احلية

بشكل عام .وقد نشطت هذه الدعوات يف النصف الثاين من عقد الثامنينيات،
وقد برز مصطلح التنمية املستديمة يف تقرير اللجنة العاملية للبيئة والتنمية ،والذي

محل عنوان (مستقبلنا املشرتك) وقد نرش ألول مرة سنة  1987م.

والواقع أن مفاهيم التنمية املتقدمة أعاله ،وغريها ،مل تسلم من اعرتاضات

وانتقادات شديدة؛ بسبب الكثري من املالبسات التي رافقت عمليات التنمية التي

أخرجتها من حمتواها ،وحولتها من مشاريع وبرامج ،إىل جمرد خطط عىل الورق
وشعارات رنانة ترتدد يف املحافل واألدبيات ،وكانت يف احلقيقة بعيدة عن الواقع

يف كل مفاصله االقتصادية والبيئية واالجتامعية ،بحيث أصبح حتقيقها يف بلدان
العامل الثالث ،وعموم الدول الفقرية واملتخلفة جمرد أمنيات بعيدة املنال ،حتى

(((المشكلة السكانية وخرافة المالتوسية الجديدة ،رمزي زكي ،سلسلة عالم المعرفة ،العدد
 ،84المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت 1984 ،م ،ص.435
(((التنمية المستديمة ،د .عثمان محمد غنيم ،د .ماجدة أبو زنط ،ص .21
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أطلق بعض الباحثني عىل ما صاحب برامج التنمية من خطط ومشاريع وأهداف
ورؤى ،مصطلح (خرافة التنمية)((( .ولسنا معنيني يف هذا البحث باجلدل

املحتدم يف إثبات وجود التنمية ،أو عدم وجودها يف أرض الواقع ،كوصفة لعالج

املشكالت املستعصية التي يعيشها العامل اليوم ،وتنادي هبا املنظامت الدولية ،فهذا
ليس مراد الدراسة وال مقصدها ،وإنام يتجىل هدف الدراسة كام تقدم ذكره يف

املقدمة ببيان الوسائل والسبل التي يمكن من خالهلا تفعيل قطاع الوقف بتنزيله

عىل واقع القطاع الصحي؛ لوجود القاسم املشرتك بني مفهو َم ْي فلسفة الوقف
والتنمية املستدامة؛ وكلتامها تقوم عىل العناية بالواقع وتأمني املستقبل ،وفق آلية

سيتم رشحها وبياهنا يف ثنايا فقرات البحث الذي بني أيدينا( :التنمية املستديمة

وعالقتها بالوقف ـ الوقف الصحي أنموذج ًا).

االستدامة يف االصطالح :يراد هبا العمل عىل تأمني املعاين املتقدمة الواردة يف مفهوم

التنمية يف كل من املجاالت االقتصادية والبيئية واالجتامعية ،من خالل ضامن تلبية
احتياجات األجيال احلالية ،دون املساس بحقوق واحتياجات األجيال الالحقة(((.

وال خيفى عىل املهتمني ما تواجهه املدن بشكل عام اليوم يف خمتلف دول العامل

من حتديات وخماطر هتدد وجود سكاهنا زيادة عىل األجيال القادمة؛ بسبب الزيادة
املستمرة يف أعداد نسامت هذه املدن بشكل يفوق قدرهتا عىل الوفاء باحتياجاهتم ،إذ

يمثل التضخم السكاين العامل األبرز يف هذه التحديات ،فقد عانت الكثري من دول
العامل من موجات اهلجرة بمختلف صورها؛ ابتداء من هجرة الريف إليها؛ وإذ ال

(((ينظر على سبيل المثال :خرافة التنمية والتنمية البشرية المستدامة ،د .عبدالجبار محمود
العبيدي ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،عمان ـ األردن ،الطبعة األولى 1433 ،هـ ـ  2012م.
(((االستدامة سعادة وابتكار ،مجموعة من الكتاب ،قنديل للطباعة والنشر ،الطبعة األولى،
دبي2017 ،م ،ص .22
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خيفى ما خيلفه ذلك من آثار سلبية تتعلق بتحول الفالح ا ُملزارع املهاجر من منتج إىل
مستهلك؛ زيادة إىل بقية أفراد أرسته ،مرور ًا بعمليات النزوح واهلجرة الطوعية من
املدن املفتقدة إىل اخلدمات الرئيسة إىل املدن املخدومة ،فض ً
ال عن عمليات التهجري

القرسي الــذي شهدته بعض املــدن يف العقدين األخريين بسبب االضطرابات

نمت النزاعات العرقية.
والقالقل التي َّ

وقد أثقلت الزيادة السكانية الطارئة غري املدروسة التي شهدهتا املدن الكبرية يف

العرص احلديث بشكل ملحوظ كاهل ميزانيات الدول بشكل عام ،ومثلت عبئ ًا كبري ًا

أدى إىل احلد من نموها وتطورها؛ ملا ترتب عىل هذه الزيادة السكانية من متدد املدينة
وزحفها وتوسعها بشكل عشوائي ،إىل خارج املساحات املخصصة هلا؛ باعتبارها
غري مغطية للخدمات املفتقرة إىل وجود ال ُبنى التحتية التي يتوقف عليها دعم وتوفري

وسائل اخلدمات الرضورية للحياة واملتمثلة بتأمني املياه النظيفة الصاحلة لالستعامل

البرشي ،وترصيف مياه الــرف الصحي ،ومــدّ وتوصيل شبكات الكهرباء
واالتصاالت ،وما يرتتب عىل ذلك من أعباء تأمني خدمات توليد الطاقة الكهربائية

التي تعتمد بدورها بشكل رئيس عىل النفط يف جتهيزها من جهة ،والذي تتعدى
استعامالته ـ النفط ـ إىل تزويد وسائل النقل واملواصالت وتغذيتها بالوقود الالزم؛

باعتباره املادة الرئيسة املغذية ملختلف وسائل نقل سكان املدن داخلي ًا وخارجي ًا،
بر ًا وبحر ًا وجو ًا ،يف مقابل ما يرتتب عىل ذلك من خماطر نضوب النفط يف الدول
النفطية وتذبذب أسعاره ،وعدم استقراره عاملي ًا ،زيادة عىل األرضار التي يتسبب هبا
يف التأثريات السلبية الضارة عىل البيئة واملسامهة يف تلوثها بشكل كبري(((.

(((مدن المستقبل الذكية وأحكامها الفقهية ،سلسلة دراسات تأصيلية في اقتصادات
المستقبل ،اإلصدار رقم( )1د.إبراهيم عبداللطيف العبيدي ،دائرة الشؤون
اإلسالمية ،دبي 2021 ،م ،ص .36-30
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ويف ظل ما تقدم فإن اإلحصائيات تشري إىل حدوث زيادة سكانية مطردة هائلة

يف املدن؛ بسبب موجات اهلجرة .وبالرغم من استمرار الوباء العاملي املعروف

بوباء(كوفيد  )19وقربه من دخوله يف سنته الثالثة ،منذ بداية ظهوره يف مدينة وهان

الصينية أواخر  2019م إىل اآلن ،وما سببه من وفيات بلغت إىل اليوم اإلثنني 2

من ُصفر  1444هـ املوافق  29أغسطس-آب  2022م ( )600875353إصابة
مؤكدة .فيام بلغت نسبة حاالت الوفاة ( )6486034حالة يف عموم أنحاء العامل(((،
فإن التمدد السكاين آخذ بالنمو والتضخم.

ويف نظرة إحصائية رسيعة نلمح هذا التمدد ،فام بني عام  1950م وحتى عام

 1990م ،زاد تعداد سكان املدن من  200مليون نسمة إىل ما يربو عىل ملياري
نسمة ،بالرغم مما وقع يف تلك احلقبة من كــوارث وأوبــاء عاملية وحــروب ،ومن

املتوقع أن يرتفع عدد سكان املدن إىل ثالثة مليارات يف عام  2025م ،وكام تشري

اإلحصائيات الدقيقة فإن اليوم هناك  20مدينة عاملية يزيد عدد سكاهنا عل 10

ماليني نسمة ،وهناك  19مدينة ضمن  25مدينة يف العامل أكثر اكتظاظ ًا بالسكان تقع
يف الدول النامية ،بينام هناك  60مدينة يفوق عدد سكاهنا  4ماليني نسمة(((.

وبناء عىل ما تقدم فإن املجتمعات التي تنظر لغدها نظرة إسرتاتيجية ،تنمو وتتطور

من خالل التعامل الذكي مع املــوارد الطبيعية التي حتيط هبا من حوهلا ،وكذلك
الثروات التي متتلكها ،فاملاء املتوفر اليوم قد يقل أو حتى ينضب بالغد ،وهو أساس

حياة اإلنسان والنبات واحليوان ،ومن َّثم فإن العمل عىل استمرار تدفق املوارد املائية

ـ عىل سبيل املثال ـ من خالل ترسيخ التوعية املجتمعية ،وإشاعة آليات ووسائل
((( ويكيبديا الموسوعة الحرة https://ar.wikipedia.org/wiki

((( االستدامة سعادة وابتكار ،مجموعة من ال ُكتَّاب ،ص .43
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ثقافة التدوير يف املجتمع من خالل اإلعالنات يف خمتلف وسائل االتصال؛ بام يتوافق

مع نسبة استيعاب كل فئات املجتمع ،بداية من احلث والتذكري بنعمة املوارد الطبيعية
وقيمتها ،إىل التأنيب والتوبيخ ،إىل رسوم األطفال وغريها من الصور والوسائل،
ستسهم يف ترسيخ حتقيق استدامة املوارد واملحافظة عليها.

إن االستدامة تعني استخدام املجتمع ملوارده والوفاء باحتياجات سكانه تتأثر

بمعدالت التجدد املتوازن يف منظومة حمكمة؛ بحيث ال يتم الفصل بينها ،وإنام

يتم التعامل معها كحلقات مكملة لبعضها ،من أجل حتقيق مورد مستدام ،فعند
التفكري بمعاجلة التضخم السكاين مثالً ،يتم إنشاء حي سكني؛ وحتى حيقق املرشوع
جدواه من دون أرضار ،فال بد هلذا املرشوع من مراعاة قاعدة التجدد يف معدل

إنشاء وحدات سكنية جديدة ،وبطبيعة احلال البد هلذا التجدد أن يكون متوازن ًا مع
منظومة اخلدمات العامة ،املتممة لعملية بناء الوحدات ،واملتمثلة بتأمني شبكات
املياه والكهرباء والرصف الصحي؛ كمرحلة أساسية ،وإن جتاهل أي فقرة منها يؤدي
إىل حصول ضغط عىل مصادر تغذية شبكات املياه أو الكهرباء أو الرصف الصحي
الرئيسة ،مما يعود بالرضر املبارش عىل بقية املشرتكني يف هذه الشبكات؛ بسبب زيادة
األمحال فوق طاقتها االستيعابية؛ وبالنتيجة حيدث عطلها وإعطاهبا ،وهذا الترصف
بدوره ينعكس عىل إحداث رضر كيل يف منظومة االستدامة.

وباختصار فإن االستدامة التي تعني إشباع حاجاتنا من خمتلف متطلباتنا بمعدل

متوازن ،من دون حرمان أجيال املستقبل من إشباع حاجاهتم ،يكمن يف كيفية
التعامل مع مصادر املوارد بشكل متوازن متوسط.

وبناء عىل ما تقدم يكون تعريف التنمية املستديمة (املستدامة) هو وجود تضامن
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بني اجليل احلايل واألجيال القادمة ،بحيث تضمن حقوق األجيال املقبلة يف املوارد
البيئية ،وال يستأثر اجليل املعارص بام حيوزه من موارد وحده ،وإنام يستشعر وجود

آخرين خلفه ،ال تقل درجة حاجاهتم إىل هذه املوارد عن حاجتهم إليها ،إن مل تزد
عليها(((.

وتتمثل أهداف التنمية املستديمة يف حتسني ظروف املعيشة جلميع سكان العامل،

وتعمل عىل توفري أسباب الرفاهية والصحة واالستقرار لكل فرد((( .وقد مثل مفهوم
التنمية املستديمة مفهوم ًا جديد ًا يف الفكر التنموي من خالل دجمه بني االحتياجات
االقتصادية واالجتامعية والبيئة يف تعريف مشرتك واحد.

((( وقد تم تعريف التنمية المستديمة بتعريفات متعددة متقاربة تكاد تشترك بمسألة
التضامن وعدم استئثار الجيل الحاضر بالموارد دون غيره ،ولكن بتعبيرات مختلفة.
((( حوار حول هدي اإلسالم في التنمية المستدامة ،رامي لطفي كالوي ،الطبعة األولى،
 1424هـ ـ  2012م ،دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري ،دبي ،ص .13
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املطلب الثاني

موقف الشريعة اإلسالمية
من التنمية املستديمة

أوالً :قراءة خمترصة لنظرة الرشيعة اإلسالمية إىل النعم واملــوارد التي حتيط
باإلنسان وكيفية التعامل معها:
يف ضوء ما تقدم من تعريف عام للتنمية املستديمة والذي كان ملخصه :تلبية

احتياجات اجليل احلارض بمختلف املجاالت االقتصادية والبيئية واالجتامعية وغريها،

مع ضامن عدم املساس باحتياجات وحقوق األجيال السابقة .يمكن القول إن إمجال
هذا املفهوم قد ذكره القرآن الكريم والسنة النبوية يف العديد من النصوص الرشعية
املختلفة ،بمسميات ومصطلحات أخــرى؛ باعتبار أن مصطلح التنمية ،والتنمية

املستديمة عىل وجه اخلصوص من املصطلحات احلديثة املعارصة ،مقارنة باملعاين

املتأصلة الواردة هبا النصوص الرشعية يف بيان مفاهيم إعامر األرض وأمهية استخدام
النِعم واملــوارد التي أمتن اهلل تعاىل عىل خلقه هبا ،بعيد ًا عن كل أشكال اإلرساف
والتبذير ،واعتبار اإلنسان املستخلف عن اهلل

واملكلف يف تلقي نصوص اخلطاب

الرشعي ،هو املسؤول عن تنفيذ جممل األوامر والنواهي الرشعية ،ومنهامحاية البيئة
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واملحافظة عليها ،وحذرته من إفسادها؛ باعتبار الكائن اإلنساين (بني آدم) هو املكلف
املطالب بإصالحها وصيانتها يف كل األحوال من بني بقية املخلوقات األخرى ،حتى

يف أشد الظروف التي يمر هبا((( ،واألمثلة والنامذج يف ذلك متعددة بأشكال وصور
متنوعة؛ منها عىل سبيل املثال حديث السفينة الذي اقرتح من كان يف اجلزء األسفل
منها إحداث ثقب بخرقها بدل صعودهم يف كل مرة إىل أعالها ،كي ال يزعجوا الذين

فوقهم(((.

واهلل سبحانه وتعاىل حينام خلق األرض بام فيها من خريات ونعم خلقها وفق

مقدر
نواميس دقيقة تتوافق مع سري هذا الكون بأجرامه ومجيع خملوقاته ،فكل يشء
ٌ

بأمره

 ،وقد سخر اهلل تعاىل األرض بام فيها من خملوقات خلدمة اإلنسان ،ودوام

حياته واستمرارها ،كي يتمكن من أداء وظيفته يف عامرة األرض بالشكل الذي أراده

منه ،كام يف قوله تعاىل               

{     لقامن .}20 :ومن أجل متكن اإلنسان من االنتفاع هبذه

((( إشارة إلى مجموعة أحاديث نبوية كريمة منها قول النبي ^« :إن قامت الساعة وبيد أحدكم
فسيلة ،فإن استطاع أن ال يقوم حتى يغرسها فليفعل» ،أخرجه اإلمام أحمد في مسنده عن أنس
برقم  .12981وأمره ^ بإماطة األذى عن الطريق كما في قوله« :اإليمان
بن مالك
بضع وسبعون ـ أو بضع وستون ـ شعبة ،فأفضلها قول ال إله إال الله ،وأدناها إماطة األذى عن
برقم
الطريق ،والحياء شعبة من اإليمان» ،أخرجه مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة
 ،58كتاب اإليمان ،باب شعب اإليمان .ونهيه عليه الصالة والسالم عن التبول في الماء الراكد
كما عند ابن ماجه والنسائي وغيرهما.
 ،ونصه أن النبي ^ قال:
(((رواه البخاري في صحيحه بسنده عن النعمان بن بشير
«مثل القائم على حدود الله والواقع فيها ،كمثل قوم استهموا على سفينة ،فأصاب بعضهم
أعالها وبعضهم أسفلها ،فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم،
فقالوا :لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا ،فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا
جميعا ،وإن أخذوا على أيديهم نجوا ،ونجوا جميعا» .صحيح البخاري ،كتاب الشركة،
باب هل يقرع في القسمة واالستهام ،برقم .2493
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النعم ،فإنه مطالب باملحافظة عليها من دون هدر أو تعدٍّ ؛ بصور قد تؤدي مستقبال
إىل نفادها أو تدمريها ،ويمكن أن نحدد املالمح العامة لطبيعة التنمية املستديمة
وخطوطها العامة يف القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة ،من خالل املفاهيم
املستنبطة منهام يف الفقرات اآلتية:

.١املوارد الطبيعية العامة التي متثل أساس احلياة هي ملك ومسؤولية اجلميع
لقول النبي ^« :املسلمون رشكاء يف ثالث املاء والنار والكأل»((( .ويدخل
ضمنها كل ما يبنى عىل هذه املوارد الثالثة اليوم من أعيان ،وخدمات حديثة،

كاملياه النقية ،والكهرباء والطاقة وغريها.

.٢املوارد الطبيعية العامة يف األرض رغم كثرهتا وتنوعها فهي حمدودة ،بالرغم
من كثرهتا يف أصلها؛ إذ ال تعد وال حتىص ،وخزائن اهلل
وهــذا ما نلمحه من قول اهلل

مألى ال تنفد،

         :

{     احلجر .}21 :وبعيد ًا عن اخلالف حول مفهوم
املشكلة االقتصادية ،فقد حتتوي الكواكب األخرى يف الفضاء كميات هائلة

ونوعيات خمتلفة من املعادن الثمينة ،ولكن هل يستطيع البرش استخراجها
وإنزاهلا إىل األرض من القمر أو من كوكب املريخ مثالً ،التعبري القرآين [

 ]   حيسم أمر حمدودية املوارد(((.

((( مسند اإلمام أحمد ،برقم  ،٢٣٠٨٢تحقيق :شعيب األرنؤوط وآخرين ،مؤسسة
الرسالة ،بيروت ،الطبعة األولى١٤٢١ ،هـ ـ ٢٠٠١م ،وإسناده صحيح.

((( ويبدو أن هذه المسألة تثير اهتمام المهتمين فقد طالعتنا الصحف العالمية قبل أيام قليلة
فقط عن :كويكيب يحمل معادن ثمنيه تكفي لجعل كل البشر مليارديرات https://www.
/albayan.aeتاريخ نشر الخبر  8أغسطس  2021م.
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.٣االنتفاع بالسلع واخلدمات ،وإشباع احلاجات الرضورية واحلاج ّية والكاملية
بعيد ًا عن اإلرساف والتبذير والبذخ غري املربر ،متاشي ًا مع املنهج الرشعي
املعترب يف سلوك الفرد املسلم عند التعامل مع سائر الترصفات اليومية ابتداء

من الطعام والــراب وامللبس واستخدام وسائط النقل واستعامل أجهزة
االتصال وغريها ،وعدم إغفال جانب الربكة ،إذ يقول النبي ^« :طعام

االثنني كايف الثالثة ،وطعام الثالثة كايف األربعة»(((.

.٤التعامل مع املوارد الطبيعية يكون عىل أساس املحافظة عىل كل مورد ومعاملته
عىل أنه املورد الوحيد ،واحليلولة دون فساده واستنزافه ،وتعاهده ورعايته
وتنميته إىل أن يبلغ مرحلة النضج واإلنتاج ،فقد جاء يف احلديث الرشيف

قول النبي ^« :إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة ،فإن استطاع أن ال يقوم
حتى يغرسها فليفعل»(((.

ثاني ًا :التنمية املستديمة ومقصد عامرة األرض:
أما املعنى الدقيق لعملية التنمية املستديمة فيكاد يتجىل يف عملية إعامر األرض

التي حتدث عنها املفرسون والفقهاء انطالق ًا من قول اهلل

     

{   هود .}61 :ومجلة     الواردة يف اآلية الكريمة

تشري ـ كام يذكر اإلمام القرطبي ـ إىل هداية اإلنسان ،وإهلامه معاين التعمري ،إذ يقول:
 ،في كتاب األطعمة ،باب طعام االثنين
(((رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة
بلفظ:
يكفي الثالثة ،برقم  .5392ورواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله
سمعت رسول الله ^ ،يقول« :طعام الواحد يكفي االثنين ،وطعام االثنين يكفي األربعة،
وطعام األربعة يكفي الثمانية» ،في كتاب األشربة ،باب فضيلة المواساة في الطعام القليل،
وأن طعام االثنين يكفي الثالثة ونحو ذلك برقم .2059
((( سبق تخريجه.
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(أمركم بعامرة ما حتتاجون إليه فيها من بناء مساكن ،وغرس أشجار .وقيل :املعنى
أهلمكم عامرهتا من احلرث والغرس وحفر األهنار وغريها)((( .وقد ذكر عدد من
املفرسين أن معنى     :أي :أمركم بالعامرة ،وقد اختلفوا يف حكم

هذا األمر ،فذكر بعضهم أن( :العامرة متنوعة إىل واجب وندب ومباح ومكروه)(((.

بينام ذكر القرطبي فيام نقله ابن العريب عن بعض علامء الشافعية( :أن الطلب املطلق
من اهلل تعاىل عىل الوجوب)((( .وبذلك يتبني املعنى العام جلملة (استعمركم فيها)
إمجاالً :أي أراد اهلل

منكم عامرهتا ،وأقدركم عىل ذلك وأمركم به؛ ألن احلياة ال

تستقيم وال تستمر من دون عمل وقوت يقتات الناس عليه ويديمون حياهتم به،
وهذا ال يكون من دون إعامر واستصالح لألرض ،ويف ذلك يقول اإلمام حممد بن
احلسن الشيباين (رمحه اهلل تعاىل) يف كتاب الكسب( :فإن الكسب نظام العامل ،واهلل

تعاىل حكم ببقاء العامل إىل حني فنائه ،وجعل سبب البقاء والنظام كسب العباد ،ويف

تركه ختريب نظامه ،وذلك ممنوع)(((.
وال خيفى أن اهلل

قد سخر كل ما موجود عىل األرض من بحار وحميطات

وجبال وهضاب وما يكمن بداخلها وما حييط فيها من أجرام وجمرات ،لبني آدم

(اإلنسان) وهيأها أمامه لينتفع هبا ويعمر الكون وينميه ويصلحه ،إذ يقول عز
(((الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي ،أبو عبد الله محمد بن أبي بكر القرطبي ،تحقيق:
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب المصرية ،القاهرة ،الطبعة الثانية1384 ،هـ ـ
 1964م.56/9 ،
(((فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف) شرف الدين
الحسين بن عبد الله الطيبي ،جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ،الطبعة األولى 1434 ،هـ ـ
 2013م.118/8 ،
((( الجامع ألحكام القرآن للقرطبي.56/9 ،
(((الكسب ،أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ،تحقيق د .سهيل زكار ،الناشر:
عبد الهادي حرصوني ـ دمشق ،الطبعة األولى1400 ،هـ.47/1 ،
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من قــال               :



{   اجلاثية .}13-12 :وكل النعم التي أنعم اهلل تعاىل هبا عىل اإلنسان،
وأوجدها له وهيأ له أسباب احلصول عليها ،ويرس له طرق استخراجها والبحث

عنها ،مل يقرصها رب العاملني

بجيل معني من البرش عىل حساب غريه ،وإنام

أتاحها أمام كل من حيسن االنتفاع منها واستغالهلا االستغالل األمثل من دون
تفريط أو ٍ
تعد عىل اآلخرين ،فكل اخلريات والنعم التي يعيش اإلنسان اليوم بظالهلا
وينتفع من خرياهتا من ثمرات وأنعام ومعادن متنوعة وموارد مائية أو شمسية أو

معدنية وغريها عىل مستويات الطاقة وحدها ـ عىل سبيل املثال ـ التقليدية أو النظيفة

عىل حد سواء؛ متتد لتشمل مجيع األجيال منذ أن خلق اهلل

اخللق ،وإىل يومنا،

ولتمتد من بعدنا إىل أن يرث اهلل تعاىل األرض ومن عليها ،وهو خري الوارثني ،وفق

ما تقتضيه عدالة اهلل تعاىل املطلقة ،لتشمل نعمه مجيع خلقه ،عىل عكس ما ينتفع منه
اإلنسان من خدمات هذه املوارد ،التي تبقى حمدودة مهام بلغ مقدارها ،فإن عدم
االستخدام األمثل هلا يعرضها للنقص والنفاد ،وهذا ما انتبه إليه مبكر ًا اإلمام

املــاوردي رمحه اهلل بقوله( :لوال أن الثاين((( يرتفق((( بام أنشأه األول حتى يصري
((( أي الجيل الثاني.
(((يرتفق :هو ما ينتفع به .جاء في القاموس الفقهي( :كل ما يرتفق به ،وينتفع .وفي التنزيل
العزيز                    :

 

{  الكهف 30 :ـ  }31أي :نعمت الجنة ثوابا على أعمالهم ،وحسنت منزال
ومقاما) .القاموس الفقهي ،د .سعدي أبو جيب ،دار الفكر ،دمشق ،سورية ،الطبعة الثانية،
 1408هـ ـ  1988م.150/1 ،
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مستغني ًا ،الفتقر أهل كل عرص إىل إنشاء ما حيتاجونه من منازل السكنى وأرايض

احلرث ،ويف ذلك من اإلعواز وتعذر اإلمكان ما ال خفاء فيه)((( .وهكذا يفهم

أن التعامل مع املوارد العامة كلام كان متوازن ًا ،كان عطاؤها أنفع وأعظم ،ألكرب
عدد من الناس ،وكلام كان االستغالل؛ سواء عىل مستوى االنتقاع من املوارد ،أو

بالترصف فيها ،من خالل إقطاع ويل األمر فرد ًا دون غريه ،كان اخللل أعظم ،وهذا
ما نلحمه يف فعل النبي ^ يوم أقطع أبيض بن محال املاء ِ
العدِّ  ،ثم ملا ُأخرب النبي

^ بأن هذا املاء املقتطع إىل أبيض هو مما متس حاجة الناس إليه ،وهو بأرض ليس
فيها ماء غريه ،وال يمكن االستغناء عنه ،رده منه ،كام جاء يف احلديث الذي يرويه

أبيض بن محال نفسه ،أنه استقطع امللح الذي يقال له :ملح شذا بمأرب ،فأقطعه

له ،ثم إن األقرع بن حابس التميمي أتى رسول اهلل ^ فقال :يا رسول اهلل :إين قد
وردت امللح يف اجلاهلية وهو بأرض ليس هبا ماء ،ومن ورده أخذه ،وهو مثل املاء
ِ
العدِّ  ،فاستقال رسول اهلل ^ أبيض بن محال يف قطيعته يف امللح ،فقال :قد أقلتك

منه عىل أن جتعله مني صدقة ،فقال رسول اهلل ^« :هو منك صدقة ،وهو مثل املاء
ِ
يف
العدِّ  ،من ورده أخذه»((( .والشاهد من هذه احلادثة قول األقرع بن حابس
وصف هذا امللح ...( :وهو بأرض ليس هبا ملح) ،يعني أنه تتعلق به حاجة اجلميع،
وقوله(:ومن ورده أخذه ،وهو مثل املاء ِ
العدِّ بأرض ) يعني أنه ال يبذل جهد كبري

يف سبيل احلصول عليه ،وأن وقوعه حتت ترصف فرد يعني منع وحرمان باقي أفراد
املجتمع من االستفادة منه ،وبناء عىل ما تقدم ذهب بعض الباحثني املعارصين الذين

(((أدب الدنيا والدين ،علي بن محمد بن حبيب الماوردي ،تحقيق مصطفى السقا ،مطبعة
مصطفى الحلبي ،الطبعة الثالثة 1995 ،م ،ص .146
((( رواه ابن ماجه عن أبيض بن حمال برقم  2475وصححه األلباني.
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تناولوا موضوع اخلصخصة((( إىل أنه ال جيوز متليك ،أو منح امتياز أي فرد ،أو فئة
من األفراد ألي منتج خدمي أو سلعي؛ سواء كان استغالل موارد طبيعية أم بيع
منافع عامة ،إذا كان هذا املنتج حيتاج إليه عامة الناس ،وتكثر حاجة الناس إليه ،وال

يمكن االستغناء عنه ،كاملاء الصالح للرشب ،وخدمات منفعة الكهرباء والرصف
الصحي ،واملواصالت العامة ،والتعليم ،وتأمني اخلدمات الصحية والطبية ،وكل

ما يتعلق بدوام احلياة وصفوها واستمرارها بالطريقة الكريمة التي تضمن احلياة
الرغيدة ،إال ضمن رشوط معينة حتفظ للناس حقوقهم ،ومتنع عنهم االستغالل،

وحتقق منفعة القتصاد املجتمع.
وقد جعل اهلل

كونه مكلف ًا منه

تسخري الكون بام فيه من موارد عامة لإلنسان وأوكلها إليه؛

بمهمة كبرية متثل رسالة عظيمة ،وهي اخلالفة عنه يف أرضه

(سبحانه وتعاىل) التي تتمثل بوظيفة إعامر وإصالح األرض ،واالنتفاع من خرياهتا
الظاهرة واملكنونة فيها؛ بام حيقق حياة طيبة لكل بني اإلنسان .وبناء عىل ذلك فإن

اإلنسان مأمور باستغالل املوارد بطريقة سليمة تضمن االنتفاع غري الضار بأحد،
وإن أي رضر حيصل يف املوارد بسبب االستغالل غري األمثل؛ الذي يؤدي إىل هدر

املــوارد والعبث هبا ،يتحول إىل كفر بنعمة اهلل

كام قــال     :



{          النحل:
 .}112والكفر هو اجلحود وعدم االعرتاف؛ وعليه فإن ترك املوارد التي امتن اهلل

تعاىل عىل خلقه هبا ،والتقاعس عن القيام بالدور املناط باإلنسان يؤدي إىل تعطيل
((( الخصخصة :هي تحويل الملكية العامة (القطاع العام) إلى ملكية خاصة (قطاع خاص).
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خريات ومكنونات الكون ،من دون استغالل وتعريضها للتلف واإلمهال ،وعدم

استغالهلا االستغالل األمثل يعد من كفران النعمة؛ كون اإلنسان قرص وتكاسل

عن استخراج النعم التي تعج من حوله ،وعطل وظائفها يف خدمته ،ولذلك نجد

الرشيعة اإلسالمية أيدت مفاهيم التنمية ودعمتها بقوة عىل مستوى اجلانب النظري
من خالل الكثري من املبادئ ،ويف اجلانب العميل بالطرق والوسائل املتعددة الداعية

لعامرة األرض ،ولكن بغري هذه التسمية الشائعة التي ظهرت وانترشت قبل عقود
معدودة من الزمن.
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املطلب الثالث

وسائل تحقيق التنمية املستديمة من
خالل آليات الصناعة املالية اإلسالمية

يف هذا املطلب ستتم اإلشارة إىل أهم الوسائل التي يمكن من خالهلا تنزيل األفكار

النظرية املتعلقة بالتنمية املستديمة عىل أرض الواقع من خالل آليات الصناعة املالية
التعرف يف
اإلسالمية ،وهو املصطلح املعارص الذي سنقف عنده بعد قليل ،إذ تم ّ
املطلبني السابقني عىل ٍ
كل من مفهوم التنمية والتنمية املستديمة يف الفكر االقتصادي

الوضعي ،ثم موقف الرشيعة اإلسالمية منها ،والتأكيد عىل معناها بام يتوافق مع
املعاين الكثرية العامة التي أمرت باالعتدال والتوسط يف التعامل مع سائر النِعم
واملوارد التي أمتن اهلل تعاىل عىل خلقه هبا ،وهنت عن اإلرساف والتبذير فيها ،وحثت

عىل جتنب اإلفساد يف األرض بكل صوره؛ والذي يدخل فيه اهلدر والسفه وغريها
من الترصفات غري املسؤولة التي تؤدي إىل التعدي عىل البيئة واملخلوقات التي
تعيش فيها .زيادة إىل املعنى الدقيق املشرتك للتنمية املستدامة يف الرشيعة اإلسالمية

هو عامرة األرض ،باعتبارها أحد الوظائف التي كلف اهلل تعاىل هبا اإلنسان الذي
استخلفه ملهمة اخلالفة عنه

بقوله         :

{    البقرة.}30 :
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ومن أجل حتقيق تنمية نموذجية مستدامة يف عرصنا احلارض ،بام يمكنها من تأمني
دوام تدفق النِعم واملوارد الطبيعية املختلفة لألجيال احلالية واستمرارها ،مع ضامن

حقوق األجيال القادمة ،من دون ٍ
تعد أو إفراط أو ترصف يف ملكيتها ،أو إساءة
الستخدام أصول منابعها وغريها من الصور املؤدية إىل استئصاهلا ،يمكن اعتامد
وسائل الصناعة املالية اإلسالمية لتحقيق هذا املقصد.

وقبل التعرف عىل اآلليات التي يمكن اتباعها يف حتقيق تنمية مستدامة من خالل

وسائل الصناعة املالية اإلسالمية؛ البد من معرفة املراد بمصطلح الصناعة املالية
اإلسالمية ،الذي تكرر يف األدبيات املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي بشكل عام ،واملالية
اإلسالمية ـ بمختلف حماورها ـ بشكل خاص ،من دون بيان دقيق ،يوضح املراد منه
عىل وجه التحديد(((.

وبعد بحث معمق ٍ
وحتر يف أكثر من جانب ،تم التوصل إىل أن املراد بمصطلح

(الصناعة املالية اإلسالمية) هو حتقيق ثروة (مالية أو عينية) بطرق مرشوعة ،من
خالل التعامل بالطرق الربحية القائمة عىل عقود املعامالت املتنوعة بمختلف

تعامالت الصريفة ،واألسواق املالية ،والتأمني التكافيل ،والرشكات االستثامرية،
التي تعمل هبدف حتقيق الربح املرشوع من جانب ،يضاف إليها كل من قطاع الزكاة

وقطاع الوقف؛ اللذان يتميزان بخصوصية ترشيعية خمتلفة من جانب آخر ،واجلامع
بني حموري العقود املالية املتقدمة وقطاعي الزكاة والوقف ،بشكلهام املؤسيس؛ ال

(((من ذلك على سبيل المثال تكراره في مواطن متعددة في المعايير الشرعية الصادرة عن
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية المعروفة اختصار ًا بـ()AAOIFI
فقد وردت في كلمة أمينها العام الدكتور حامد حسن ميرة في مقدمة الطبعة األخيرة في
2017م ،عن دار الميمان لفظة الصناعة والصناعة المالية اإلسالمية سبع مرات.
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الفردي ،هو حتقيق الثروة بالطرق املرشوعة ،سواء كانت تعود لألفراد ،أم لعموم

املجتمع كنفع عام(((.

وجتدر اإلشارة بعد هذه التوطئة إىل أنه ال يمكن اإلحاطة الشاملة ـ هاهنا يف

هذه املساحة املخترصة ـ الستيعاب عنوان املطلب من حيث إحاطة الوسائل املتقدم

ذكرها يف حتقيق التنمية املستدامة؛ بسبب حرص عنوان البحث بجانب الوقف منها،
وحتديد ًا اقتصاره عىل (القطاع الصحي) ،ولكن هذا ال يمنع من تسجيل إضاءات

عامة تتعلق بأمهية وسائل الصناعة املالية اإلسالمية املتنوعة وعالقتها بتحقيق تنمية
مستدامة هادفة ،مع الرتكيز يف مطالب الحقة عىل اآلليات والصيغ التي يمكن من

خالهلا تنمية موارد قطاع الوقف -متاشي ًا مع وحدة موضوع البحث -يف إحداث
تنمية مستدامة فاعلة.

ويمكن اإلشارة إىل أهم اإلضاءات املتعلقة بتحقيق التنمية املستديمة من خالل

وسائل الصناعة املالية اإلسالمية بشكل عام ،عىل النحو اآليت:

أوالً :أعامل املالية اإلسالمية الربحية (عمليات التمويل ،وعمليات االستثامر).
ثاني ًا :أعامل املالية اإلسالمية غري الربحية (قطاع الزكاة ،وقطاع الوقف).
ومن أجل بيان آلية حتقيق التنمية املستديمة بشكل موجز نقف الوقفات الرسيعة

اآلتية مع الفقرتني أعاله ،عىل النحو اآليت:

أوالً :أعــال املالية اإلسالمية الربحية (عمليات التمويل ،وعمليات

االستثامر) :وهذا القطاع يشمل خمتلف التعامالت التي تقوم عليها الصيغ التعاقدية
((( وهذا التعريف من اجتهاد الباحث.
39

التنمية الم�ستديمة وعالقتها بالوقف

يف املؤسسات املالية اإلسالمية بمختلف تشكيالهتا ،والتي ال تتوقف عىل واقع
الصريفة اإلسالمية وحدها ـ وإن كانت يف مقدمتها ـ وإنام تشمل كذلك القطاعات

التي سبقت اإلشارة إليها ،واملتمثلة باألسواق املالية اإلسالمية (تداول األسهم
والصكوك) ،ورشكات التأمني التكافيل ،والرشكات االستثامرية اإلسالمية وغريها

من املؤسسات املالية التي تعتمد يف عملها عىل قطاعي التمويل واالستثامر؛ باعتباره

القطاع احليوي القائم عىل إجياد اقتصاد حقيقي ملموس ،من شأنه املسامهة يف ظهور
أعيان وسلع جديدة إىل الوجود ،والعمل عىل تداوهلا ،وحتريك السوق من خالهلا،

خالف ًا للخدمات املرصفية التي يتم التعامل هبا يف املصارف حتديد ًا ،ويميل اجلانب
األكرب منها إىل النمط االستهالكي ،الذي ال ينسجم مع ضوابط التنمية بشكل عام،
فضال عن التنمية املستدامة.

عىل عكس أعامل قطاع التمويل واالستثامر الذي ينقسم بدوره أمام التنمية إىل

جانبني:

األول :عمليات التمويل؛ القائمة عىل أساس تقديم املال مقابل تبادل السلع

واألصول واملنافع املوجودة يف السوق مسبق ًا ،سواء من خالل تصنيع السلع،

أم وجود األصول واألعيان وتشييدها املسبق ،وجاهزيتها التامة لالنتقاع هبا،
أو وجود اجلهة املقدمة للخدمات مث ً
ال وغريها من الصور التي تقوم عىل مبدأ

التمويل ،اعتامد ًا عىل حتديد الثمن مسبق ًا ،مع حتديد نسبة العائد (الربح) املعلوم
املقدر سلف ًا قبل التعاقد ،ويرتتب عىل هذه الصورة من التمويل نشوء مديونيات يف

ذمة املتعاقد باألصل أو املنفعة ،مع تأشري انخفاض درجة املخاطرة يف عموم هذه
العقود التمويلية التي تندرج حتت هذا القطاع؛ الحتامل ضعف جانب اخلسارة،
40

المبحث الأول :التنمية الم�ستديمة  -مفهومها ،والموقف ال�شرعي منها ،وو�سائل تحقيقها

وإن وقعت فبنسب يسرية((( ،والتي تتمثل يف عقود كل من املرابحة واالستصناع
والسلم واإلجارة بأنواعها ،ومنها إجارة اخلدمات التي تتنوع ما بني الرضوري

واحلاجي والكاميل.

والواقع أن هذا القطاع ال خيلو من تأثري حمدود يف إحداث التنمية بشكل عام،

فضال عن التنمية املستدامة؛ كونه ال يساهم يف إجياد ثروة حقيقية تساهم بفاعلية

كبرية يف تفعيل االقتصاد احلقيقي ،عىل عكس قطاع االستثامر التايل ،وإنام تنحرص
وظيفته بتبادل السلع واخلدمات املوجودة ،وتقديم تسهيالت االنتفاع هبا ،واملتمثلة
يف النهاية بأهنا عمليات استهالكية غري منسجمة مع مفاهيم التنمية املستدامة.

الثاين :عمليات االستثامر؛ القائمة عىل أساس إجياد ثروة جديدة ـ غري موجودة

يف األصــل ـ من خالل مشاركة جمموعة أطــراف بتقديم عنارص املــال من طرف
والعمل من طرف آخر ،وربام إسناد اإلدارة إىل طرف ثالث أحيان ًا ،أو من خالل

اجلمع بني العمل واإلدارة أحيان ًا أخرى .وتقوم فلسفة قطاع االستثامر يف املؤسسات
((( ترجع أسباب انحسار الخسارة في عموم تعامالت المصرفية اإلسالمية واستثماراتها؛
ألسباب قد يطول بيانها ،ولكنها تتمثل باختصار بتنويع الوعاء االستثماري ،الذي يقوم عليه
عادة مجموعة من الخبراء واالستشاريين الذين يدرسون واقع السوق المحلي واإلقليمي
والعالمي بما يتقارب مع المخزون المالي المتجمع من المودعين لدى مؤسساتهم
المالية؛ الستثماره في قطاعات شبه مضمونة الربح؛ بسبب الطلب المتزايد عليها ،مثل
األغذية واألدويــة واأللبسة واألحذية والمنظفات ومستحضرات التجميل ،ومختلف
السلع االستهالكية المتنوعة ،والتي توصف بالرغم من قلة عوائد أرباحها ،إال أن إنتاجها
واستهالكها يكاد ال يتوقف .ثم يقوم الخبراء واالستشاريون بتطعيم هذه االستثمارات
ببعض القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية وغيرها؛ والتي توصف باألقل إقباالً وأكثر
أرباح ًا ،من القطاعات االستهالكية ،وفق ًا لدراسات واستقراءات ومسوحات خاصة يقومون
بها بشكل مستمر ،ومن هنا تبرز أهمية رفد مؤسسات الصناعة المالية المؤسسية غير الربحية
(الزكاة والوقف) بمثل هذه اللجان من المستشارين ،كما سيأتي بيان ذلك في المطلب
الرابع من المبحث الثالث في هذا البحث.
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املالية اإلسالمية عىل أساس فكرة إنشاء وإقامة أنشطة اقتصادية جديدة ،مثل إنشاء

أبنية وجممعات سكنية أو جتارية أو مصانع أو مستشفيات أو مشاريع حيوية تساهم

مسامهة كبرية يف إحداث التنمية ،مشارك ًة بذلك يف دعم وتنشيط االقتصاد احلقيقي،

بام يقدمه من قيمة مضافة ،تعمل عىل حتريك سوق العمل يف املجتمع بمختلف
القطاعات؛ خالل تداول وبيع ورشاء مواد االستثامر واأليدي العاملة التي تغطي
خمتلف األنشطة التجارية والصناعية والزراعية وما يرتبط هبا من األنشطة اإلدارية
واخلدمية وغريها؛ ولذلك فإن خماطرة هذا القطاع كبرية ،واحتامل الربح واخلسارة

فيها كبري ًا جد ًا أيض ًا ،وال يرتتب يف الذمة مديونية ،وإن حتققت األرباح فإهنا تفوق
ـ يف الغالب ـ أرباح قطاع التمويل ،وال خيفى أثر التنمية يف النتيجة من خالل القيمة
املضافة التي أحدثتها هذه االستثامرات من أثر واضح مستدام ،وتتمثل صور هذا

النوع من االستثامرات يف خمتلف عقود املشاركات وعقود االسرتباح املعروفة يف
الفقه اإلسالمي بعقود املزارعة واملساقاة ونحوها.

ثاني ًا :أعامل املالية اإلسالمية غري الربحية:
وتنقسم أعامل هذا القسم إىل قطاعني رئيسني أيض ًا:
األول :قطاع الزكاة؛ متثل فريضة الزكاة الركن الثالث من أركان اإلسالم،

وقد اقرتن أداؤها مع إقامة الصالة يف العديد من آيات الذكر احلكيم؛ وما ذاك إال

لبيان أمهيتها ودورها يف حياة األفراد وتنمية املجتمع من خالل إسهامها يف تنشيط
ورص اجلانب اإلنساين وغريه ،بام
املجال االقتصادي ،وتقوية الدور االجتامعي،
ّ
تؤديه من أدوار متعددة ،أبرزها تقليل حدة ال َفقر ،وتوفري فرص عمل للعاطلني

عن العمل ،عن طريق توجيه أموال الزكاة لتأسيس مشاريع صغرية ومتوسطة
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للفئات املستحقة املنصوص عليها يف القرآن الكريم ،ودعم ومتكني من كان من
هذه األصناف صاحب حرفة وينقصه التمويل الالزم لتأسيس مرشوع صغري؛

وفق ًا ملن يرى من الفقهاء حتقيق اإلغناء الشامل للمستحق من خالل حتقيق حد

الكفاية ،قال اإلمام النووي( :قال أصحابنا فإن كان عادته االحرتاف أعطي ما
يشرتي به حرفته ،أو آالت حرفته َق َّل ْت قيمة ذلك أم ك ُثرت ،ويكون قدره بحيث

حيصل له من ربحه ما يفي بكفايته غالبا تقريب ًا ،وخيتلف ذلك باختالف احلرف
والبالد واألزمان واألشخاص .وقرب مجاعة من أصحابنا ذلك فقالوا :من يبيع
البقل يعطى مخسة دراهم أو عرشة ،ومن حرفته بيع اجلوهر يعطى عرشة آالف

درهم مثالً ،إذا مل يتأت له الكفاية بأقل منها ،ومن كان تاجر ًا أو خبازا أو عطار ًا أو
رصاف ًا أعطي بنسبة ذلك ،ومن كان خياط ًا أو نجار ًا أو قصار ًا أو قصاب ًا أو غريهم

من أهل الصنائع أعطي ما يشرتي به اآلالت التي تصلح ملثله ،وإن كان من أهل
الضياع يعطى ما يشرتي به ضيعة ،أو حصة يف ضيعة تكفيه غلتها عىل الدوام .قال

أصحابنا :فإن مل يكن حمرتف ًا وال حيسن صنعة أص ً
ال وال جتار ًة وال شيئ ًا من أنواع
املكاسب أعطي كفاية العمر الغالب ألمثاله يف بالده ،وال يتقدر بكفاية سنة .قال
املتويل وغريه :يعطى ما يشرتي به عقار ًا يستغل منه كفايته .قال الرافعي :ومنهم

من يشعر كالمه بأنه يعطى ما ينفق عينه يف مدة حياته .والصحيح بل الصواب هو
األول ،هذا الذي ذكرناه من إعطائه كفاية عمره ،هو املذهب الصحيح الذي قطع

به العراقيون وكثريون من اخلراسانيني ونص عليه الشافعي)(((.

(((المجموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن
شرف النووي ،دار الفكر.194/6 ،
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ونلمح الدور التنموي للزكاة باألمر بجبايتها ،وأخذها من األغنياء ،وردها إىل

الفقراء ،وعدم ترك األمر إىل الغني إن شاء أداها وإن مل يشأ مل يؤدها ،كام دلت عىل

ذلك نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية ،قال اهلل

     :

{    التوبة .}103 :وكام ثبت يف الصحيحني وغريمها

أن النبي ^ بعث معاذ ًا

إىل اليمن ،فقال« :ادعهم إىل شهادة أن ال إله إال اهلل،

وأين رسول اهلل ،فإن هم أطاعوا لذلك ،فأعلمهم أن اهلل قد افرتض عليهم مخس
صلوات يف كل يوم وليلة ،فإن هم أطاعوا لذلك ،فأعلمهم أن اهلل افرتض عليهم

صدقة يف أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم وترد عىل فقرائهم»(((.

وعىل وفق هذا األمر قامت مؤسسات الزكاة بصورها القائمة يف الكثري من

الدول يف عرصنا احلارض عىل شكل مسميات متعددة منها :بيوت وصناديق وهيئات

ومصالح زكاة وغريها من املؤسسات التي تفرتق يف املسميات ،وجتتمع يف املضمون
املتمثل بجباية ومجع الزكاة وإعادة توزيعها (((.

ومما تقدم يمكن أن نستنبط أهم اآلثار االجتامعية واالقتصادية التي يمكن أن

تؤدهيا فريضة الزكاة يف حتقيق التنمية املستدامة:

 1 .تعمل الزكاة عىل إعادة توزيع الدخل ،وحتقيق الكفاءة االقتصادية من خالل
ختصيص موارد املجتمع حسب احلاجات احلقيقية ألفراده.

 ،واللفظ للبخاري ،كتاب الزكاة ،باب وجوب الزكاة،
((( متفق عليه عن ابن عباس
وكذلك باب أخذ الصدقة من األغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا .وفي كتاب المغازي،
باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع ،برقم  .1395وعند مسلم في
كتاب اإليمان ،باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع اإلسالم برقم .29
ً
تأصيال وتطبيق ًا ،د .إبراهيم عبداللطيف العبيدي ،دائرة الشؤون
((( نحو صناديق زكاة فاعلة ـ
اإلسالمية والعمل الخيري ،دبي 2018 ،م ،الصفحات .48-45
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2 .يساهم أداء الزكاة يف حتريك السوق ،الذي يؤدي بدوره إىل زيادة الطلب عىل
األيدي العاملة ،واحلد من نسبة البطالة يف املجتمعات.

 3 .تساعد الزكاة عىل عالج التقلبات االقتصادية من خالل رفع الطلب عىل
االستهالك من خالل رفع امليل نحو االستهالك؛ بسبب الدخل الذي حصل

عليه مستحقو الزكاة.

 4 .تتجىل التنمية املستديمة يف أرض الواقع من خالل التفريق بني االدخار
املحمود واالكتناز املذموم ،باعتبار أن األول يقوم عىل إخــراج جزء من
املال املدخر ومداولته ،بينام يعمل الثاين عىل حجز وإيقاف املال عن حركته

ودورته االقتصادية.

 5 .للزكاة دور اجتامعي تنموي يقوم عىل إشغال الفراغ الذي حيدثه الفقر عند
الفئات املستحقة ،وما يمكن أن يشغل به الفراغ من أعامل سلبية تتمثل
باجلرائم ،والتسكع يف الطرقات ،وما يرتتب عىل ذلك من آثار خمتلفة.

الثاين :قطاع الوقف؛ متت اإلشارة مسبق ًا بشكل عريض إىل شكل العالقة بني

مفهوم كل من قطاع الوقف ،والتنمية املستدامة؛ للقواسم املشرتكة اجلامعة بينهام(((،
التي تتجىل هبدف الوقف والتنمية املستديمة يف تأمني موارد مالية أو عينية ثابتة

دائمة جليل الوقف املعارص له ،وملن يأيت بعده من أجيال املستقبل ،بحيث يمكن من
خالل هذه املوارد تلبية حاجات اقتصادية واجتامعية وبيئية لفئات حمددة من املجتمع

أحيان ًا ،وغري حمددة أحيان ًا أخرى ،ختتلف بحسب الصيغة الوقفية ومضامينها ،وقد
((( سيتم بيانها بشكل أوسع في مطلب قادم.
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يمكن اخلروج عليها أحيان ًا عند الــرورة((( .وكذلك فإن من مقاصد وأهداف

الوقف املهمة ـ التي تتوافق مع مفهوم التنمية املستدامة ـ حتسني وتطوير احلياة
اإلنسانية ،والعمل عىل استغالل املوارد املتاحة بتوفري حياة كريمة؛ من خالل حتسني

نوعية اخلدمات املقدمة للناس ،والفارق بني كال املفهومني ،مسألة احتساب الواقف
مقابل وقفه ،الثواب واألجر األخروي الذي ينتظر الواقف عند اهلل سبحانه وتعاىل
جراء حبسه ألمواله (السائلة والعينية) من االنتفاع الشخيص هبا ،وإخراجها من
ملكيته وعدم إمكانية ترصفه فيها بعد الوقف؛ وهي مسألة اختلف الفقهاء فيها عىل

أكثر من قول ،يف حتديد اجلهة املالكة للوقف ،وكام ييل:

القول األول :وهو لفقهاء احلنفية ،إذ يرى اإلمام أبو حنيفة :أن الوقف حبس

العني عىل ملك الواقف والتصدق باملنفعة((( ،بينام يرى صاحباه (القايض أبو
يوسف وحممد بن احلسن الشيباين) بأنه(:حبس العني عىل حكم ملك اهلل تعاىل،
والتصدق باملنفعة)((( وهو الراجح يف مذهبهم؛ إذ خيرج من ملك الواقف إىل غري

مالك من العباد .وإىل هذا ذهب ابن حزم أيض ًا ،كام يوضح ذلك بقوله (:إن احلبس

ليس إخراج ًا إىل غري مالك ،بل إخراج إىل ّ
أجل املالكني وهو اهلل سبحانه وتعاىل)(((.
القول الثاين :وهو لفقهاء املالكية الذين ذهبوا إىل أن ملكية العني املوقوفة ال

خترج عن ملك الواقف وتبقى يف ملكه ،لكن منفعة الوقف تكون ملك ًا الزم ًا
(((وهذه الصورة لها تفصيل طويل ،منها على سبيل المثال عدم التقيد بشرط الواقف؛ إن كان
في الشرط ظلم وجور مثالً ،ومنها مسألة االستبدال عند توقف منفعة الوقف وتعطلها،
وغيرها من األمثلة.
(((رد المحتار على الدر المختار ،ابن عابدين الدمشقي ،دار الفكر ،بيروت ،الطبعة الثانية،
1412هـ ـ 1992م.398/8 ،
((( حاشية رد المحتار ،ابن عابدين.398/8 ،
(((المحلى ألبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ،دار الفكر.178/6 ،
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للموقوف عليهم((( ،جاء يف خمترص خليل( :وامللك للواقف ،ال الغلة؛ فله ولوارثه
منع من يريد إصالحه) ((( ،يعني أن الوقف عندهم ليس من باب اإلسقاط ،بل

امللك ثابت للواقف عىل العني املوقوفة باملعنى اآليت ،وملا كان هذا يوهم أن للواقف
الغلة؛ إذ هي فائدة امللكية قال (ال للغلة) فإن املوقوف عليه هو الذي يملك الغلة

والثمرة واللبن والصوف والوبر من احليوان .وإذا كانت العني املوقوفة عىل ملك

الواقف (فله) إن كان حيا (ولوارثه) إن مات (منع من يريد إصالحه) لئال يؤدي
اإلصالح إىل تغري معامله ،فإن مل يمنع الوارث فاإلمام وهذا إذا أصلحوا ،وإال

فلغريهم إصالحه (((.

القول الثالث :وهو لفقهاء الشافعية ،الذين هلم يف املسألة أكثر من قول،

والــراجــح عندهم؛ أن الــوقــف ينتقل إىل ملك اهلل تــعــاىل ،إذ يقول اإلمــام

النووي(:فاألظهر أن امللك يف رقبة املوقوف ينتقل إىل اهلل تعاىل ،أي ينفك عن
اختصاص اآلدمي ،فال يكون للواقف وال للموقوف عليه)((( ،ويعقب الرشبيني

قائالً(:أشار به إىل القولني اآلخرين ،وجه بقاء امللك للواقف أنه حبس األصل

وسبل الثمرة ،وذلك ال يوجب زوال ملكه ،ووجه الثالث اإلحلاق بالصدقة ،فإن

قيل الوقف يثبت بشاهد ويمني ،وهو يدل هلذين القولني ،وأن حقوق اهلل تعاىل
(((الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ،أحمد بن غنيم النفراوي ،دار الفكر،
بيروت1415 ،هـ.165/2 ،
(((مختصر العالمة خليل ،خليل بن إسحاق المالكي المصري ،تحقيق أحمد جاد ،دار
الحديث ،القاهرة ،الطبعة األولى1426 ،هـ ـ 2005م.213/1 ،
(((شرح مختصر خليل للخرشي ،محمد بن عبد الله الخرشي ،دار الفكر للطباعة ،بيروت،
.98/7
(((منهاج الطالبين وعمدة المفتين لإلمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي ،دار المنهاج،
ص.322
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ال تثبت إال بشاهدين ،أجيب أن املقصود بالثبوت هو الريع ،وهو حق آدمي،

ولو جعل البقعة مسجد ًا أو مقربة انفك اختصاص اآلدمي قطعا ،ومثلها الرباط

واملدرسة ونحومها ) (((.

القول الرابع :وهو قول فقهاء احلنابلة ،إذ روي عن اإلمام أمحد يف الراجح عنه

إىل أن الوقف خيرج عن ملك الواقف إىل ملك املوقوف عليهم ،حتى عنون ابن
قدامة يف كتابه املغني فقال (:فصل :وينتقل امللك يف املوقوف إىل املوقوف عليهم،
يف ظاهر املذهب .قال َأمحد :إذا وقف داره عىل ولد َأخيه ،صارت هلم .وهذا يدل

عىل َأهنم ملكوه ،وروي عن َأمحدَ ،أنه ال يملك ،فإن مجاعة نقلوا عنه ،فيمن وقف
عىل ورثته يف مرضه جيوز؛ ألَنه ال يباع وال يورث ،وال يصري ملكا للورثة ،وإنام

ينتفعون بغلتها.

وهذا يدل بِظاهره عىل َأهنم ال يملكون ،وحيتمل أن يريد بقوله ال يملكونَ ،أن ال

الرقبة ،فإن فائدة امللك وآثاره ثابتة يف الوقف)(((.
يملكون الترصف يف َّ

وملخص هذه األقوال تبني لنا أن املستفيدين من الوقف إنام يستفيدون من منفعته

أو غلته وريعه وال يملكون الترصف برقبته (أصله) سواء أكانوا واقفني أو موقوفا
عليهم أو نظار ًا للوقف ،إال استبداال عىل قول بعضهم((( ،فهم يملكون املنفعة وال

يملكون الرقبة .واهلل تعاىل أعلم.

ومما تقدم يتضح أن مرشوع الوقف مرشوع تنموي يقوم عىل بذل األعيان ومنافعها
(((مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،الخطيب الشربيني ،دار الكتب العلمية،
الطبعة األولى1415 ،هـ ـ 1994م.546/3 ،
((( المغني ،موفق الدين ابن قدامة المقدسي ،مكتبة القاهرة1388 ،هـ ـ 1968م.6/6 ،
(((وهم فقهاء الحنفية والحنابلة ،وفق شروط وضوابط محددة ،ينظر :استبدال الوقف ـ رؤية
فقهية اقتصادية قانونية ،د .إبراهيم عبداللطيف العبيدي ،دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل
الخيري ،دبي ،الطبعة الثانية2016 ،م ،الصفحات .104-67
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وإتاحتها لالنتفاع العام منها؛ ملختلف املخلوقات يف األرض؛ لقول النبي ^( :ما من
مسلم يغرس غرس ًا ،أو يزرع زرع ًا ،فيأكل منه طري أو إنسان أو هبيمة ،إال كان له به

صدقة)

(((

وال يقترص مفهوم الطري واإلنسان والبهيمة بجيل معني ،بحيث تقترص

منفعة الزرع والغرس عىل جيل أو زمن حمدد ،إنام متتد ملن يأيت من بعده من األجيال

املتعاقبة؛ باعتبار األلفاظ الــواردة يف احلديث ألفاظ ًا عامة تشمل عموم بني اإلنسان
بأي
والطري والبهائم ،قال
غرسا» قال املظهرّ :
الطيبي :قوله« :ما من مسلم يغرس ً
ّ

«مسلم» ،وأوقعه يف سياق
الطيبي :نكّر
سبب يؤكل مال الرجل حيصل له الثواب ،قال
ً
ّ
وعم احليوان؛ ّ
ليدل عىل سبيل
النفي ،وزاد «من» االستغراق ّية،
ّ
وخص الغرس والزرعّ ،

أي
حرا ،أو عبدً ا ،مطي ًعا ،أو عاص ًيا يعمل ّ
الكناية اإليامئ ّية عىل أن ّ
أي مسلم ،سواء كان ًّ

َع َمل من املباح ينتفع بام عمله أي حيوان كان يرجع نفعه إليه ،ويثاب عليه((( .وهذا ما
فهمه املسلمون جيل بعد جيل؛ من خالل قيامهم بوقف األعيان املستمرة من آبار املاء
واحلوائط((( ونحوها ،فقد بوب اإلمام البخاري

يف صحيحه :باب يف الرشب ،ومن

رأى صدقة املاء وهبته ووصيته جائزة ،مقسوما كان أو غري مقسوم وقال عثامن :قال النبي
^« :من يشرتي بئر رومة ،فيكون دلوه فيها كدالء املسلمني» ،فاشرتاها عثامن

(((.

عند البخاري في كتاب المزارعة ،باب فضل الزرع
(((متفق عليه عن أنس بن مالك
والغرس إذا أكل منه ،برقم  .2320وعند مسلم في كتاب المساقاة ،باب فضل الغرس
والزرع ،برقم .1553
(((البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح اإلمام مسلم بن الحجاج ،محمد بن علي بن آدم بن
موسى اإلثيوبي ،دار ابن الجوزي ،الطبعة األولى 1426 ،ـ  1436هـ.309-308/27 ،
الزبيدي( :الحائط :ال ُب ْستان من الن َّْخل إذا كان عليه جدار ،وبه ُفسر حديث َأبي
(((قال َ
طلحة :فإذا هو في الحائط وعلى خميصة ،وجمعه :حوائط) .تاج العروس من جواهر
الزبيدي ،تحقيق مجموعة
الرزاق الحسيني ،الملقب بمرتضىَّ ،
القاموس ،محمد بن عبد ّ
من المحققين .مادة( :ح وط).221 /19 ،
(((البخاري ،كتاب الشرب :باب في الشرب ،ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة،
مقسوما كان أو غير مقسوم.
49

التنمية الم�ستديمة وعالقتها بالوقف

وما تقدم يكاد ينطبق عىل املفاهيم املذكورة يف التنمية املستديمة ويمثل جوهرها

ومضموهنا ،فحساب املساواة بني األزمنة ،واإلنصاف بني األجيال هو مبدأ ثابت
يف الوقف ،كام هو منهج ثابت يف التنمية املستدامة ،وهو ما يؤكد جتذر العالقة بني

الوقف والتنمية املستدامة((( .وهذا ما يفرس لنا ما أدركه سلفنا الصالح يف بذهلم

للمعروف وحرصهم عىل بذر اخلري لغريهم ،حتى عند تيقنهم أهنم ال يدركون ثمره
ونفعه ،فقد ُروي أن ً
مر بأيب الدرداء
رجل ّ

وهو يغرس َجوزةً ،فقال :أتغرس

هذه ،وأنت شيخ كبري متوت غدً ا ،أو بعد غد ،وهي ال تُطعم إال يف كذا وكذا عا ًما؟

عيل أن يكون يل أجرها ،ويأكل منها غريي.
فقال له :وما ّ

وبناء عىل ذلك ،فيمكن لقطاع الوقف أن يدعم التنمية املستديمة ملا جيمعهام من

األهداف املشرتكة سواء عىل مستوى االرتقاء باخلدمات املقدمة للناس ،أو عىل
مستوى االنتفاع من املوارد الطبيعية واملحافظة عليها ومحايتها وعىل النحو اآليت:

1 .تعزيز مبدأ املشاركة الوقفية لعموم اجلمهور بمختلف الفئات الراغبة يف دعم
الوقف والتربع من خالله بام يستطيع من إمكانيات مادية متواضعة ،وعدم
االقتصار عىل األغنياء وحدهم ،وهذا األمر يتحقق من خالل تفعيل فكرة
الصناديق والصكوك واألسهم الوقفية؛ وفق آلية االكتتاب التي فصلتها
الكثري من البحوث والدراسات املعارصة(((.

(((الوقف اإلسالمي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة ـ عرض للتجربة الجزائرية في تسيير
األوقاف ،د .صالح صالحي ،د .نوال بن عمارة ،المجلة االقتصادية للتنمية االقتصادية،
العدد  ،01ديسمبر  2014م ،ص .157
(((منها على سبيل المثال :الصكوك الوقفية من خالل تمويل برامج التأهيل وأصحاب المهن
والحرف ،د .محمد إبراهيم نقاسي ،جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية ،ماليزيا .وكذلك:
الصكوك الوقفية ودورها في التنمية ،للدكتور كمال توفيق الحطاب ،بحث مقدم إلى =
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2 .البعد الترشيعي والقانوين للوقف يسهم مسامهة فاعلة يف حفظ عني الوقف
(الــثــروة) ويعمل عىل ديمومتها ،ويقف بوجه من يعمل عىل تقاسمها
وتفتيتها.

3 .يعمل قطاع الوقف يف حتقيق الضامن االجتامعي؛ كونه يمثل مؤسسة تكافلية
تقوم عىل احتواء ودعــم األرامــل واليتامى وأبناء السبيل ،والعمل عىل

تأهيلهم وكفايتهم قدر اإلمكان.

4 .يستهدف الوقف تطوير اإلنسان ووقايته من األمــراض وعالجه وهتيئة
خمتلف سبل العيش الرغيد ،وهذا يمثل جوهر التنمية ولبها ،وهلذا اهتم

الوقف من وقت مبكر من نشأته بالتعليم والصحة والبيئة.

5 .يشارك الوقف مشاركة فاعلة يف متويل البنى االرتكازية ،ويساهم مسامهة
فاعلة يف دعم رأس املال االجتامعي ويدعم املشاريع احليوية.

= المؤتمر الثاني لألوقاف بالمملكة العربية السعودية ،جامعة أم القرى ،بحوث المحور
األول .وكذلك :صناديق الوقف االستثماري ـ دراسة فقهية اقتصادية ،د .أسامة عبد المجيد
العاني ،دار البشائر اإلسالمية ،الطبعة األولى1431 ،هـ2010-م
51

املبحث الثاني
عالقة قطاع الوقف
بالتنمية املستديمة
ويتضمن ثالثة مطالب:
* المطلب األول:

األبعاد االقتصادية واالجتماعية للوقف الداعمة للتنمية المستديمة

* المطلب الثاني:

دوام النماء أبرز المشتركات الجامعة بين فلسفتي الوقف والتنمية المستديمة

* المطلب الثالث:
دور قطاع الوقف المؤسسي في تحقيق التنمية المستديمة

املطلب األول

األبعاد االقتصادية واالجتماعية
للوقف الداعمة للتنمية املستدامة

ال خيتلف اثنان حول أمهية الدور الذي قام به الوقف يف العصور املاضية يف

سد وتأمني الكثري من االحتياجات اخلاصة بأكثر من قطاع ،ولعل يف مقدمتها

القطاع التعليمي والصحي والبيئي ،زيادة إىل القطاع التعبدي الرصف املتمثل

يف جانب إنشاء املساجد واألربطة ،وحبس األرايض كمقابر لدفن املوتى،
وطباعة املصحف الرشيف وغريها من الصورة العبادية املحضة؛ التي ال متثل

جمال واهتامم هذا البحث ،بالرغم من أمهيتها ومكانتها.

وانسجام ًا مع مادة البحث وهدفه ،فإن الكالم يف هذا املبحث سيقترص

عىل بيان األبعاد االقتصادية واالجتامعية لقطاع الوقف يف جمال االنتفاع
املادي املحسوس ،وبيان األثر املرتتب عىل حتقيق التنمية املستديمة يف أغلب

املجتمعات اإلسالمية اليوم ،تلك التي تعيش حاالت من شيوع الفقر والبطالة
واالضطرابات والرصاعات الناشئة من سوء توزيع الثروة ،وعدم معرفة التعامل

مع املوارد الطبيعية التي خص اهلل تعاىل هبا كل بقعة بنوع وشكل ربام خمتلف
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عن األخرى ،ومنها ما تم اكتشافه واستغالله ،ومنها ما يزال حبيس األرض
هنا وهناك ،وجتدر اإلشــارة إىل أن مصطلح العمل اخلريي قد شاع وانترش

حتى يف غري بالد املسلمني يف مرحلة مهمة يف التاريخ املعارص أمام ثورة العامل
التي برزت يف القرن امليالدي املنرصم وما صاحبها من اضطرابات ،والتي تم
استيعاهبا من خالل تشجيع الرشكات ذات الثروات الضخمة؛ بإعفاءات كبرية

ملن يدعم منها العمل اخلريي ويساهم يف استقرار املجتمع ،من خالل قطاع
واسع ومهم غري ربحي؛ بات يؤدي دور ًا مه ًام يف البناء االقتصادي ،م ّثل قفزات
نوعية حسب اإلحصاءات العاملية ،فمن ذلك عىل سبيل املثال ما مثلته التجربة
الوقفية املعارصة يف الواليات املتحدة األمريكية ـ بمفهومها اخلاص ـ التي متيزت
باتساعها الشديد وتأثريها املبارش يف جمتمعاهتم ،إذ تشري اإلحصائيات إىل وجود

 64800مؤسسة مالية خريية((( تنشط فيها ،وختتص يف مجع التربعات وتوزيعها
عىل املؤسسات واملشاريع اخلريية التي تضم كل املجاالت االجتامعية تقريب ًا(((.

أما يتعلق بصور الدعم االقتصادي واالجتامعي املرتتب عىل قطاع األموال

الوقفية السائلة وما يرتتب عليها ،وما يمكن أن يؤديه يف دعم التنمية املستدامة،

فيمكن تفعيله يف املجاالت اآلتية عىل النحو املبني أدناه:

(((وينحصر نشاط هذا النوع من المؤسسات الخيرية التي تعرف  Foundationفي توفير مصادر
مالية لتمويل األنشطة والمشاريع الخيرية ،وترتبط هذه المؤسسات في الغالب بوقفيات
ضخمة ألصحاب مؤسسات اقتصادية مشهورة ،أمثال بيل وميليندا غيتس  21مليار ،توزع
سنوي ًا ما يقارب المليار دوالر .ينظرThe 2004,Foundations Giving Trend ,Today Series :
.Foundatio Center USA, Ibidem
(((عولمة الصدقة الجارية ،نحو أجندة كونية للقطاع الوقفي ،طارق عبدالله ،مجلة أوقاف،
األمانة العامة لألوقاف ،الكويت ،العدد  ،14السنة الثامنة ،جمادى األولى 1429هـ ـ مايو
2008م ،ص .38
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1 .متويل إقامة وإنشاء املدارس والكليات ومراكز البحوث املتخصصة باجلوانب
العلمية الرصفة؛ وال خيفى ما يرتتب عىل هذه العملية التي تصنف عىل أهنا

استثامر يف رأس املال البرشي ،الذي ال يقل أمهية عن رأس املال املادي ،كام

يسهم هذا النوع من االستثامر يف تأمني جزء من رأس املال اإلنتاجي؛ باعتبار

أن وقف املدارس والكليات وغريها من أشكال املال املادي الالزم إلنتاج
خمرجات العملية التعليمية.

 2 .يمكن للوقف اإلسهام يف معاجلة البطالة؛ من خالل تأمني فرص عمل
للعاطلني عن العمل ،وإنشاء صناديق خاصة غرضها توفري إعانات هلم؛
عرب رفع مستوى التشغيل ك ًام وكيف ًا؛ وحماولة االرتقاء بالعاطلني عن العمل،
بتأهيلهم وحتويلهم من كوهنم عامل غري ماهرين ،إىل عامل ماهرين حمرتفني،

من خالل تدريبهم بام يؤهلهم إىل فئات عاملة خمتصة مطلوبة يف سوق العمل.
وهذا ما يلقي باملسؤولية عىل جهة الوقف؛ بأمهية تتبع السبل التالية لعملية

حتول (الوقف) إىل
رصف املال عىل مستحقيه ،والذي يمثل غياب املتابعة ّ
جمرد (صدقة عادية) مستهلكة؛ ال تلبث أيام ًا حتى ترصف يف االحتياجات
اليومية من قبل الفئات املستهدفة ،ومن دون أي عائد أو نامء.

3 .توفري القروض للقطاعات العاملة يف املجال الزراعي والصناعي؛ مما يسهم
يف توسيع النشاط االقتصادي الــذي يــؤدي بــدوره إىل دفع عجلة النمو
االقتصادي ،ويساعد يف إجياد فرص عمل جديدة ،من شأهنا التقليل من نسبة

معدالت البطالة.

 4 .يمكن لألموال املوقوفة أن تُسهم يف حتسني البنية التحتية لالقتصاد من خالل
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إنشاء وتأسيس شبكات املياه مع ما حتتاجه من معامل التصفية والتحلية،

وهي عىل غرار وقف حفر اآلبار ،بام يتوافق مع طبيعة املجتمع وتطوره وفق
معايري اجلودة والكفاءة يف املواصفات العاملية التي تتعلق بصحة وسالمة
األغذية واملياه الصاحلة لالستخدام.

5 .يقوم الوقف بدور بارز يف املحافظة عىل املوارد االقتصادية وتنميتها ،من
خالل ضامن استمرارية تقديم املنفعة لعني الوقف نفسها؛ كونه يمثل أولوية

اإلنفاق من ريع عني الوقف عىل نفسها؛ لسد وتغطية النفقات واملرصوفات
املطلوبة يف صيانة العني؛ وما تتطلبه من مرصوفات وأجور عامل وغريها

من األسباب التي تضمن استمرار الوقف ونامئه وعدم تعطله ،وهذا ما

نلمحه من تأكيد الفقهاء عىل مسألة اإلنفاق عىل أصل الوقف من إيراداته
املتحققة منه ،وإن مل ينص الواقف عىل ذلك أو يشرتطه؛ مما يعني أن الرشيعة

حريصة عىل املحافظة عىل أصل مال الوقف ،وعىل ضامن قدرته عىل اإلنتاج
املستمر((( .وهذا األمر يعزز فكرة حتقيق التنمية املستدامة ،ويؤكدها بشكل

عميل ،ويربز احلكمة يف دوام الوقف ونامئه ،ولنا أن نتصور ما يمكن أن
حيدث بعكس ذلك عند اضمحالل الوقف وتعطله عن إنتاج الغلة وانتهاء

عينه .وهو ما حدث بالفعل ألمثلة وقفية كثرية ال تعد وال حتىص عىل مدار
التاريخ ويف أماكن متعددة.

6 .يعد الوقف بقطاعاته املتعددة من أهم وسائل دخل الفقراء والعاجزين عن
العمل من فئات األرامــل واملطلقات واليتامى وغريهم ممن تقطعت هبم

((( نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي ،بحوث ومناقشات الندوة الفكرية ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،بيروت 2003 ،م ،ص .783
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السبل ،وال شك أن هذا األمر يسهم يف إعادة توزيع الدخل القومي ،ويعمل

عىل إحــداث تأثري يف حركة النشاط االقتصادي مما يغطي حاجات هذه

الفئات األساسية ،األمر الذي يشارك يف تدوير وإدامة احلركة االقتصادية
التي ختدم خمتلف فئات املجتمع.

7 .كام يمثل القطاع الوقفي الذي يقوم عىل أصل فكرة املحافظة عىل األعيان
املوقوفة مستند ًا بذلك لألصل الترشيعي الذي حيتم صفة اللزوم والتأبيد
عىل الراجح من أقوال الفقهاء((( ،ما ينعكس عىل استمراره من دون بيعه
أو وراثته أو رهنه أو اقتسامه أو توزيعه أو فسخه ،أو حتى حتويله إىل منفعة

أخرى غري التي حبس من أجلها ،وال شك أن هذه العوامل مجيعها تُسهم

يف حفظ املــوارد االقتصادية املوقوفة ،والعمل عىل استغالهلا االستغالل
األمثل؛ سواء كان املوقوف عليهم جهة خريية عامة ،أو عىل عقب الواقف
وقف ًا ذري ًا أو مشرتك ًا بني كال الصنفني ،وهذا كله حيافظ عىل األمالك املوقوفة

من التقسيم والتاليش التدرجيي ،ويمنح هذه الوقفيات ضامن استمرارها،

من خالل تغطية املرصوفات اإلدارية وأعامل الصيانة ،من غلة عني الوقف
نفسها ،التي تتوافق مع مبادئ التنمية وأسسها يف املحافظة عىل املوارد
والثروات واالنتفاع منها بام يتوافق مع عدم اإلرضار بأصلها.

((( خالف ًا لفقهاء المالكية الذين يرون عدم اشتراط التأبيد في الوقف.
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دوام النماء أبرز املشرتكات الجامعة
بني فلسفيت الوقف والتنمية املستديمة

إن فكرة إنشاء وقف يف الفكر اإلسالمي أشبه ما يكون بتأسيس مؤسسة

اقتصادية متثل وجود ًا مستمر ًا ،فهي متثل عملية تتضمن النظر إىل األمام يف

استثامر طويل األجل والبناء للحصول عىل ثروة إنتاجية تغطي اجليل احلايل وما
يعقبه من أجيال قادمة ،لتوزع خرياهتا يف املستقبل عىل شكل منافع وعوائد.

ويكاد الوقف بمعناه القائم عىل إنتاج الغالت واالستثامر بشكل عام يمثل

عملية حتويل لألموال من مصري االستهالك ،إىل االدخار واالستثامر يف صورة

أصول رأساملية إنتاجية ،تقوم بإنتاج املنافع واإليــرادات التي تستهلك يف
املستقبل .كام يمثل وقف العقار القائم عىل حتصيل املال النقدي عن طريق عقد
إجارة املبنى العقاري الوقفي؛ سواء كان خمزن ًا أم مصنع ًا أم سوق ًا أم مستشفى

أم مرشوع ًا صناعي ًا أم أرض ًا زراعية وغريها صيغة لتحويل املال النقدي إىل
االستثامر ،وهي الصيغة التي يطلق عليها عملية االستثامر الوقفي ،التي تساعد

عىل زيادة رأس مال الوقف ،وتصب يف النهاية يف خدمة اإلنسان ونفعه وهتيئة
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احلياة الكريمة الالئقة به وفق ما أكرمه اهلل

به ،إذ يقول   :



{   اإلرساء.}70 :

ويمثل دوام منفعة الوقف والتنمية املستديمة مصادر دعم وقوة إلنسان اليوم وإنسان

الغد كذلك (األجيال القادمة) ،وكذلك مصدر دعم للبيئة التي حتتضن اإلنسان وحتيط

به ،وبناء عىل ذلك سيتم الوقوف عىل حماور الثالثيات اآلتية:
• الوقف والتنمية واالهتامم بإنسان اليوم.
• الوقف والتنمية واالهتامم بإنسان الغد.
• الوقف والتنمية واالهتامم بالبيئة.

وللوقوف عىل طبيعة هذه املحاور وعالقتها ببعضها نقف الوقفات الرسيعة اآلتية:
• أوالً :الوقف والتنمية واالهتامم بإنسان اليوم
يمثل اإلنسان الذي يعيش يف وقت إبرام عقد الوقف مقصد غاية الوقف

وقمته وهدفه((( .

ومما استقر العمل عليه عند العلامء ،أن الوقف ال يندرج ضمن العبادات

التوقيفية اخلالصة ،وإنام هو معقول املعنى ،مصلحي الغرض ،مستقبيل النظرة،
خريي املقصد ،إنساين البعد ،أخالقي الغاية ،وتكاد صفاته احلسنة ال تنتهي

((( وهذا ما يفهم من تفريق الفقهاء بين مصطلحي الوقف والوصايا ،وجمعهما في باب واحد،
إذ يفرق الوقف عن الوصية؛ بأن العمل يتم بتنفيذه عند الوقف مباشرة؛ أي في حياة الواقف،
بما يعود بالنفع على الموقوف عليه مباشرة ،على عكس الوصية التي يتم العمل بها وينتفع
الموصى له بعد وفاة الموصي.
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لكثرهتا؛ بام يرسم له من أهداف وما تبنى عليه من آمال ،فهو مرشوع حضاري
عريق؛ ملا يستهدف من حماور لتفعيلها وتنشيطها ،ولنا يف التجارب التي حققها
الوقف يف تاريخ األمة اإلسالمية عرب عصورها املمتدة ملا يزيد عن أكثر من ألف عام

أمثلة ال حتىص يف هذا اجلانب ،بالرغم من االنعطافات التي مرت باألمة ،زيادة إىل
االنعطافات واالعتداءات التي مرت بقطاع الوقف نفسه ،عىل مدى عقود وقرون

متعاقبة من الزمن ،وبالرغم من مصادرة الكثري من أشكاله وتأميم بعضها ،إال أنه
ما زال موجود ًا ومل ِ
ينته ومل َ
يتالش ،وبقي مستمر ًا إىل يومنا ،ومن صور بقائه جتدد
صوره وأشكاله املعارصة ،التي مل تكن سائدة إىل عهد قريب ،وهي الصيغ الوقفية

التي جرى العمل هبا مؤخر ًا؛ أمثال الصكوك واألسهم والصناديق الوقفية وغريها
من الصيغ املعارصة التي جرت صياغتها ،ومتثل أساليب حيوية تتوافق مع طبيعة
املجتمع املعارص والصيغ االستثامرية احلديثة يف عامل األسواق املالية وغريها ،إذ مل

تكن معروفة من قبل ،والتي تم تنزيل بعضها بام يتوافق مع طبيعة الوقف وينسجم
معه وفق قواعده الترشيعية العامة ،وهذا االستمرار والتجديد يف الوقف يف حد

ذاته يمثل تنمية مستدامة ألعيان الوقف ،ربام كان مصريها االندثار واالنتهاء وعدم

البقاء واالستمرار ،لوال هذه املرونة التي اتصف هبا ،إذ وجد الوقف أساس ًا خلدمة
اإلنسان ،ومن هذا املبدأ اهتم الوقف بالبعد االقتصادي واالجتامعي والتعليمي

لإلنسان ،بل تعداه إىل احليوان كام يذكر التاريخ صور االعتناء باحليوانات التي تكرب

أعامرها ،وال تقوى عىل العمل ،وما كان خيصص من وقف إلطعامها وإعالفها،

بل تنوعت هذه الصورلتشمل إطعام الكالب الضالة يف بعض األحيان .وكل ما
تقدم ينطبق عىل معاين التنمية املستديمة التي سبق احلديث عنها ،وبيان املشرتكات

اجلامعة بينها ،والتي حتمل مضمون ومقصد الوقف نفسه.
63

التنمية الم�ستديمة وعالقتها بالوقف

• ثاني ًا :الوقف والتنمية واالهتامم بإنسان الغد (األجيال القادمة)
تقدم آنف ًا أن الوقف والتنمية املستديمة يستهدفان اإلنسان بالدرجة األوىل

الذي يعيش يف عرص إبرام عقد الوقف ،إال أن هذا املعنى ال يعني إمهال أو هتميش

وإقصاء األجيال املتعاقبة القادمة وفق مفهوم الوقف الذي يقتيض حبس العني إىل
ما ال هناية ،وكذلك مفهوم التنمية املستديمة التي يراد منها عدم التعدي عىل حقوق
األجيال املتعاقبة من خالل التعامل غري األمثل مع الثروات واملــوارد الطبيعية

العامة التي وهبها اهلل سبحانه وتعاىل وبثها يف ظاهر وباطن األرض ،لذلك نجد

الوقف والتنمية املستديمة يشرتكان يف مسألة االهتامم بالواقع ،ويعمالن عىل هتيئة
فرص العمل الالزمة ،وحتقيق الرعاية الالزمة ملختلف األعامر ،وبشكل خاص
فئات األطفال واملسنني والنساء ،ويأخذان بعني االعتبار ضامن مستقبل األجيال

القادمة من خالل االستغالل األمثل للثروة واملوارد من معادن أو عنارص الطاقة

واملحافظة عليها واستثامرها بالطريقة املثىل التي تضمن عدم إتالفها .كام تقوم كل
من التنمية املستديمة والوقف بالعمل صف ًا واحد ًا يف محاية العنرص البرشي من
آفات اجلهل واملرض والفقر ،والعمل عىل هتيئة الظروف املساعدة عىل التغلب عىل

هذه املشكالت االجتامعية التي متثل حجر عثرة يف التنمية وشق طريقها .كام يعمل
الوقف عىل إعادة توزيع الثروة بني خمتلف فئات املجتمع ،والعمل عىل مداولة املال

وعدم اكتنازه وتعطيله عن أداء دوره الوظيفي يف متويل احلاجات األساسية وإجياد
فرص العمل وتشغيل العاطلني والتقليل من آثار مشكالت البطالة االجتامعية
والنفسية واألرسيــة ،واإلسهام يف عالج تدرجيي ملشكلة الفقر ،وهو ما هتدف

التنمية املستديمة إىل حتقيقه يف القضاء عىل ظاهرة الفقر تدرجيي ًا.
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• ثالث ًا :الوقف والتنمية واالهتامم بالبيئة
للبيئة يف رشيعتنا اإلسالمية الغراء حيز كبري من االهتامم ،وقد أيدت هذا

االهتامم النصوص والقواعد الرشعية التي ب َّينت أمهية املحافظة عىل نظافة البيئة

ودورها يف محاية األفراد واملجتمع ،والرضر الذي يمكن أن يصيب اإلنسان
واحليوان والنبات والبيئة نفسها عند التعامل اجلائر مع املوارد الطبيعية التي

خلقها اهلل

لالنتفاع منها ،ال لرضر اآلخرين هبا.

ويف ضوء ما استجد من النهوض يف الواقع البيئي ،وخاصة يف مرحلة ما

شح املياه ،وما نتج عنها من بروز ظاهرة
بعد تفاقم مشكالت البيئة املتمثلة يف ِّ
التصحر ،واالحتباس احلراري وما نتج عنها من تغريات املناخ وغريها من
األرضار مثل زيادة النفايات واملخلفات الصناعية املحملة باألبخرة الضارة

والسموم وغريها ،فإن الوقف يمكن أن يسهم مسامهة كبرية يف تصحيح

االعوجاج البيئي احلاصل؛ نتيجة الترصفات اخلاطئة يف التعامل مع املوارد ،إذ
يمكن للوقف الدخول عىل خط دعم مصادر الطاقة النظيفة واملشاركة يف دعم
وسائل توليدها ،بعيد ًا عن الطريقة التقليدية القائمة عىل الوقود األحفوري

الضار ،من خالل تفعيل قطاع االقتصاد الدائري؛ كونه أحد االجتاهات احلديثة
الفاعلة يف اقتصاد املستقبل(((.

((( لمزيد من االطالع على مفهوم االقتصاد الدائري ،ينظر( :االقتصاد الدائري ودوره في
التنمية وحماية البيئة من التلوث) اإلصدار رقم ( )3ضمن سلسلة دراسات تأصيلية في
اقتصادات المستقبل ،د .إبراهيم عبداللطيف العبيدي ،دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل
الخيري ،دبي 2021 ،م.
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دور قطاع الوقف املؤسسي
في تحقيق التنمية املستديمة

بعد أن تم التعرف بشكل عام خمترص عىل أهم مسارات الوقف والتنمية املستديمة،

يمكن بيان دور قطاع الوقف املؤسيس((( بتشكيالته املتنوعة املختلفة يف حتقيق التنمية
املستديمة عىل مستوى االجتاهات االقتصادية واالجتامعية والبيئية ،وعىل النحو اآليت:

أوالً :دور القطاع الوقفي املؤسيس يف حتقيق التنمية املستديمة يف املجال االقتصادي
تقوم فلسفة نظام الوقف يف اإلسالم عىل حتريك املال املكتنز املعطل يف أصله عن أداء

دوره الطبيعي يف احلياة ،فقد قامت فكرة املال عىل أساس تداوله واالنتفاع به ،وليس

خلزنه وتكديسيه وتعطيله عن وظائفه .وخيتلف االكتناز عن االدخار؛ إذ يمثل مفهوم
االدخار واحد ًا من املفاهيم القديمة احلديثة التي اتسمت بالثبات عىل أصل املفهوم
الذي أنشئت عليه َطوال استخدامه ،كام أحتد املعنى اللغوي مع املعنى االصطالحي

(((المراد بمصطلح الوقف المؤسسي :هو ما تتم إدارته وتنميته عبر المؤسسات الحكومية
واألهلية على حد سواء ،وفق ًا لقرارات صادرة عن جمعيات عمومية أو مجالس إدارة،
بعيد ًا عن أشكال الوقف الفردية.
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الذي جاء بمفهوم واحد يراد به إخفاء اليشء واالنتفاع به يف وقت احلاجة إليه .وعن

توافق املعنى اللغوي للمعنى االصطالحي يقول صاحب معجم لغة الفقهاء(:االدخار:
أصلها اذختار فقلب كل من الذال والتاء داال مع االدغام ،فتحولت الكلمة إىل ادخار،
االحتفاظ بجزء من الدخل للمستقبل .االحتفاظ باليشء لوقت احلاجة)((( .

ويمثل مفهوم الوقف يف التقليل من الفجوة احلاصلة يف اكتناز األموال والثروات

وتعطلها عن أداء وظائفها ،وتوجيهها نحو االستثامر الذي يؤدي إىل حتريك عجلة
االقتصاد بمختلف مراحله اإلنتاجية ،واالستهالكية ،والتوزيعية ،والتبادلية.

وتربز األمهية االقتصادية التي حيققها القطاع الوقفي يف املجتمع من خالل دعمه

ملجال التعليم والبحث العلمي ،وما يثمر عن تطوير قطاع التعليم واملعرفة من

ترقية وهنوض واقع املجتمع من جهة ،واإلسهام يف خمتلف القطاعات االقتصادية
والتجارية والصناعية والزراعية ،وما ينتج عن هذه القطاعات من زيادة يف إنتاجيتها،
ورفع ملستوى تشغيلها ،وختفيف عن أعباء الدولة من جهة أخرى(((.

ويسهم الوقف يف تلبية احلاجات األساسية ملختلف فئات املجتمع من خالل

املجاالت التي يتحرك فيها ،بدفع احلرج عن الناس بتمويله ملشاريعهم احليوية

التي تتجىل يف استثامر األموال وتوليد دخل نقدي يقوم بتفعيل النشاط االقتصادي
وحتريك السوق من خالل اآلليات املتنوعة املتمثلة بـ(((:

(((معجم لغة الفقهاء ـ عربي إنكليزي ،د .محمد رواس قلعجي ،دار النفائس للطباعة والنشر
والتوزيع ،بيروت ـ لبنان ،الطبعة األولى1405 :هـ ـ 1985م ،الطبعة الثانية1408 :هـ ـ
1988م ،ص.51
(((الوقف اإلسالمي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة ،د .صالحي صالح ،نوال بن عمارة ،ص .157
((( دور الوقف في التنمية ،مجمع الفقه اإلسالمي ،الهند ،مجموعة باحثين ،دار الكتب العلمية،
بيروت 2007 ،م ،ص .74
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 1 .حتقيق التشغيل عرب الوقف النقدي واستثامره يف شكل مضاربة رشعية
وإنفاق عوائد الوقف يف متويل أنشطة وجماالت اقتصادية واجتامعية تعمل

عىل تأمني فرص عمل من خالل متويل أصحاب اخلربات واألفكار الذين

تنقصهم السيولة املالية.

2 .متويل أصحاب احلرف للحصول عىل معدات وآليات (رأس مال تشغييل)
لدعم املشاريع الصغرية واملتوسطة ،وإلسهام الوقف يف ّ
حل جزئي ملشكلة

البطالة.

3 .قيام مؤسسة الوقف برشاء معدات ثقيلة وتأجريها للقادرين عىل العمل.
4 .تفعيل دور الوقف احليوي من خالل اإلسهام يف املجال العقاري الذي
يشمل األرايض الزراعية ،وخمتلف العقارات من مراكز جتارية ،وفنادق،

وأسواق ،وغريها.

ثاني ًا :دور القطاع الوقفي املؤسيس يف حتقيق التنمية املستديمة يف املجال االجتامعي
ال يقل األثر االجتامعي عن األثر االقتصادي لقطاع الوقف ،الذي ُيسهم إسهام ًا

فاع ً
ال يف رص صفوف املجتمع من خالل تأكيده عىل جمموعة قيم جمتمعية تشد
من متاسكه ،وتقوي أوارصه ،وحتفظ كيانه ،حمققة بذلك تنمية مستدامة فاعلة عرب

اآلليات أدناه:

 1 .حتويل الفئات حمــدودة الدخل والفقرية واملعدومة بعد انتفاعهم من
مرشوعاهتم الصغرية من خانة االستهالك إىل خانة اإلنتاج.
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2 .توثيق أسس التكافل االجتامعي بني أبناء املجتمع الفقراء واألغنياء.
3 .التوزيع العادل للثروة يؤدي إىل حتقيق نوع من التوازن بني الفئات املجتمع
وشعور بالعدالة املجتمعية.

 4 .معاجلة الفقر ودعم التنمية البرشية من خالل املصاريف النقدية واملساعدات
الدورية ،والعمل عىل االرتقاء بالطاقات البرشية من خالل حتصينها بالعلم

والصحة ،وشموهلم بالرعاية االجتامعية.

ثالث ًا :دور القطاع الوقفي املؤسيس يف حتقيق التنمية املستديمة يف املجال البيئي

والتقني

شغل موضوع البيئة واألرضار النازلة هبا بال الكثري من املهتمني واملثقفني

واملفكرين؛ ملا يرتتب عىل إمهال هذا اجلانب من رضر بالغ هيدد حياة اجلميع .وقد

أفاض بعض الباحثني يف توسيع التنمية املستديمة لتشمل ـ زيادة عىل ما تقدم ـ

حتقيق التحول الرسيع يف القاعدة التكنولوجية نحو احلضارة الصناعية ،وأشاروا إىل

أن هناك حاجة إىل تكنولوجيا جديدة تكون أنظف وأكفأ وأقدر عىل إنقاذ املوارد
الطبيعية ،حتى يتسنى احلد من التلوث ،واملساعدة عىل حتقيق استقرار املناخ،
واستيعاب النمو يف عدد السكان ويف النشاط االقتصادي((( ،ويمكن للوقف

املشاركة يف حتقيق هذا التحول التكنولوجي األكفأ واألنظف املنشود ،يف التعامل
األمثل مع املوارد الطبيعية؛ باعتبار طبيعة الوقف املستدامة القائمة عىل أن البرش هم
الثروة احلقيقية.

(((اإلصالح اإلداري لمؤسسات قطاع األوقاف ـ دراسة حالة الجزائر ،كمال منصوري ،رسالة
دكتوراه ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة الجزائر 2008 ،م ،ص 143ـ .144
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املبحث الثالث
استدامة قطاع الوقف من خالل
تفعيله في قطاع الوقف الصحي
ويتضمن أربعة مطالب:
* المطلب األول:
الوقف الصحي بين الماضي والحاضر
* المطلب الثاني:
أهمية الوقف الصحي واستدامته وما يمكن أن يؤديه في عصرنا الحاضر
* المطلب الثالث:
تفعيل الوقف الصحي واستدامته
* المطلب الرابع:
أساليب وصيغ تفعيل الوقف الصحي واستدامته

املطلب األول

الوقف الصحي بني املاضي والحاضر

بداية البد من بيان تعريف الوقف الصحي ،حتى يتضح مفهومه ومعناه بشكل

ّبي ،ثم تتم اإلشارة إىل مداه وحجمه بني املايض واحلارض.

وقد تم تعريف الوقف الصحي بتعريفات حمدودة ،منها( :حتبيس مالك مكلف

عين ًا منتفع ًا هبا ،بقطع الترصف يف رقبتها عىل مرصف صحي مباح)((( .وقد عرفه

باحث آخر بتعريف أكثر وضوح ًا وأشد اختصار ًا بقوله( :حتبيس األصل وتسبيل
املنفعة عىل مرصف صحي مباح)(((.

وقد سبقت اإلشارة إىل أنه قد نال التوجه نحو الوقف نصيب ًا كبري ًا من اهتامم

الواقفني يف العصور اإلسالمية املاضية املختلفة ،مقارنة مع عرصنا احلارض ،بل
وتفوق عليه ،وهذا ما يلمسه كل من تتبع واقع وآثار الوقف بشكل عام؛ ومنه الوقف

(((الوقف الصحي ،د .نذير بن محمد بن أوهاب ،مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ،المملكة
العربية السعودية ،العدد  ،84السنة  1430هـ ،ص .127
(((أحكام الوقف الصحي ،يزيد بن أحمد البليهي ،رسالة ماجستير ،جامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية ،المعهد العالي للقضاء 1435 ،هـ ـ  1436هـ ،ص .14
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الصحي بشكل خاص؛ مع الفارق بني طبيعة وحجم األعيان من العمران وغريها
بني العرص املايض واحلارض ،إذ نلمح ذلك عند املقارنة بني العصور السالفة وواقع

الوقف يف الوقت احلارض ،من خالل رصد املجاالت الصحية املتنوعة ،واالبتكار يف
توسيع املجاالت الوقفية املتعددة آنذاك ،وقوة الرتابط بني الوقف وبعض القطاعات
ترابط ًا وثيق ًا ،ومن أبرزها الوقف الصحي الذي أ َّثر بطبيعة احلال يف تطوير الواقع
الصحي بشكل عام وتوسع خدماته يف العصور السابقة ،وقد رصد الباحثون ذلك،
وذكروا أن(:املتتبع لتاريخ الطب واملستشفيات يف اإلسالم جيد تالزم ًا شبه تام بني

تطور األوقاف واتساع نطاقها وانتشارها يف مجيع بلدان املسلمني من جهة ،وتقدّ م

الطب كعلم ومهنة ،والتوسع يف جمال الرعاية للمواطنني من جهة أخرى)(((.

(أول من بنى املارستان يف اإلسالم ودار املرىض الوليد بن عبد
وذكر املقريزي :أن ّ

امللك ،وهو أيضا ّأول من عمل دار الضيافة ،وذلك يف سنة ثامن وثامنني ،وجعل يف
املارستان األطباء وأجرى هلم األرزاق ،وأمر بحبس املجذمني لئال خيرجوا ،وأجرى

عليهم ،وعىل العميان األرزاق .وقال جامع السرية الطولونية :وقد ذكر بناء جامع
ابن طولون وعمل يف مؤخره ميضأة وخزانة رشاب ،فيها مجيع الرشابات واألدوية،

وعليها خدم ،وفيها طبيب جالس يوم اجلمعة حلادث حيدث للحارضين للصالة)(((.

وإن كان الظاهر العام من هذه الصور ال ينص عىل ذكر الوقف رصاحة ،وإنام ذكر
حالة االهتاممات الصحية والطبية ومؤسساهتا العالجية وأقسامها يف املايض ،لكنه
يلمح وجود الوقف منها؛ من خالل ذكر اجلامع الذي أحلق يف مؤخره ميضأة وخزانة

(((الدور االجتماعي للوقف ،عبدالملك أحمد السيد ،بحث مقدم في ندوة وقائع الحلقة الدراسية
لتثمير ممتلكات األوقاف ،تحرير د .حسن عبدالله األمين ،جدة 1404 ،هـ ،ص .282
(((المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار ،تقي الدين المقريزي ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
الطبعة األولى 1418 ،هـ.267/4 ،
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رشاب ،فيها مجيع الرشابات واألدوية ،وعليها خدم ،وفيها طبيب جالس يوم اجلمعة
حلادث حيدث للحارضين للصالة ،واهلل تعاىل أعلم.

كام شهدت بغداد يف عرص الرشيد تأسيس مستشفى متكامل أطلق عليه سوق

املارستان ،قال ابن جبري عنه( :وهو املارستان الشهري ببغداد ،وهو عىل دجلة ،وتتفقده
األطباء كل يوم اثنني ومخيس ،ويطالعون أحــوال املرىض به ،ويرتبون هلم أخذ ما
حيتاجون إليه ،وبني أيدهيم قومة يتناولون طبخ األدوية واألغذية ،وهو قرص كبري فيه
املقاصري والبيوت ومجيع مرافق املساكن امللوكية ،واملاء يدخل إليه من دجلة)(((.

ونالحظ من خالل الرتكيز يف كتب األقدمني عىل املكان الذي كان يتم فيه معاينة

(البيامر ْستان) وهي كلمة فارسية ُركبت من لفظتني
ومعاجلة املريض واملصاب تسمية
َ

(بيامر) ومعناها مريض أو عليل أو مصاب .ولفظة (ستان) ومعناها مكان أو دار،
وهي دار املرىض أو دار الشفاء أو املستشفى .ثم اخترصت يف االستعامل فأصبحت

(مارستان) كام ذكرها اجلوهري يف صحاحه ((( .ويرصد املتتبع لواقع الوقف بالرغم
من اإلمكانيات املتواضعة املحدودة آنــذاك؛ وجود صور وتطبيقات عملية لدعم

الوقف الصحي مل تقرص عىل خط الصد األول من األطباء واملمرضني ومساعدهيم
وحدهم فحسب ،وإنام توسعت لتشمل بعض الفئات الداعمة واملساعدة للعملية
ٍ
وقتئذ؛ ومنها عىل سبيل املثال ال احلرص ،الصور والتطبيقات التي
الصحية من بعيد
عرفت بـ(املؤنس) املشتقة من األنُس واملؤانسة؛ وهي املالطفة وإزالة الوحشة (((.

(((رحلة ابن جبير ،محمد بن جبير الكناني األندلسي ،دار ومكتبة الهالل ،بيروت ،ص .180
(((تاريخ البيمارستانات في اإلسالم ،د .أحمد عيسى بك ،جمعية التمدن اإلسالمي1357 ،هـ،
مصور بدار الرائد العربي ،بيروت 1401 ،هـ 1981م ،ص .4
(((المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وآخرون،
دار الدعوة.29/1 ،
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وقد تنوعت استعامالت أو أعامل (املؤنسني) حسب طبيعة البيئة والعرص الذي

شهدوه إىل:

 1 .وقف مؤنس املرىض.
2 .مؤنس الغرباء.

 3 .مؤنس الوحشان.
وقد جتسدت بعض صور هذه املؤانسة واملالطفة عىل سبيل املثال بنامذج عملية

من الوقف الصحي حتديد ًا؛ متثلت بقيام بعض املؤذنني برتديد جمموعة من األدعية
واألذكــار واالبتهاالت بأصوات شجية رخيمة يف األوقات التي ال يستطيع فيها

بعض املرىض النوم؛ لشدة األمل؛ ختفيف ًا عنهم وتسلية هلم((( .وهذا العمل ـ فيام يبدو ـ

كان تنفيذ ًا للتوجيه النبوي الكريم يف السعي إىل تقديم املعروف وتنوعه وأمهية بذله
ونرشه ملن حيتاج إليه؛ ومنه مؤانسة الوحشان ،كام ذكر ذلك النبي ^ بقوله« :ال

حتقرن من املعروف شيئ ًا ،ولو أن تعطي صلة احلبل ،ولو أن تعطي شسع النعل ،ولو
أن تفرغ من دلوك يف إناء املستسقي ،ولو أن تنحي اليشء من طريق الناس يؤذهيم،
ولو أن تلقى أخاك ،ووجهك إليه منطلق ،ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه ،ولو أن

تؤنس الوحشان يف األرض ،وإن س َّبك رجل بيشء يعلمه فيك ،وأنت تعلم فيه
نحوه ،فال تسبه؛ فيكون أجره لك ووزره عليه ،وما رس أذنك أن تسمعه فاعمل به،
وما ساء أذنك أن تسمعه فاجتنبه»((( .وقد ذكر رشاح احلديث يف املراد بـ(أن تؤنس

الوحشان) أقواالً منها ما ذكره اخلطايب( :وقيل يف تأويل أنس الوحشان وجهان:
((( المقاصد الشرعية للوقف اإلسالمي ،الحسن تركوي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،
الطبعة األولى 2014 ،م ،ص .156
((( رواه اإلمام أحمد في مسنده ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى1421 ،هـ ـ 2001م ،برقم
 ،15955وإسناده صحيح ،رجاله ثقات رجال الصحيح.
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أحدمها :أن تلقاه بام يؤنسه من القول اجلميل .والوجه اآلخر :أنه أريد به املنقطع
بأرض الفالة ،املستوحش هبا حتمله فتبلغه مكان األنس ،واألول أشبه)(((.

والواقع أن عنوان هذا املطلب كبري وواسع ،ويستحق أن يفرد ببحث مستقل؛

لبيان الدور الذي كان يلعبه ،وما يمكن أن حيققه من تطلعات ومقاصد نبيلة يف
هذا اجلانب يف عرصنا احلارض ،حسب احلجج والصكوك الوقفية التي نصت عىل
وقفيات صحية مفصلة متنوعة(((.

ولكن متاشي ًا مع املساحة املخصصة هلذا البحث ،وحفاظ ًا عىل وحدة موضوعه

الرئيس ،وبعيد ًا عن رسد الصور التأرخيية املرشقة يف جمال العناية بالوقف الصحي،

التي لو تم االسرتسال هبا لطال املقام كثري ًا؛ للمهنية العالية التي كانت تتم هبا إدارة
املشايف واملصحات بشكل عام ،معتمدة بتمويلها وإدامة عملها عىل دعم الوقف

للقطاع الصحي آنذاك ،زيادة إىل ما رافقها من املتابعة احلثيثة من قبل اخللفاء واحلكام
واألمراء عىل آلية عمل طواقمها الوظيفية(((؛ فسيقترص عىل إبراز اجلوانب املتعلقة به،

(((شرح صحيح البخاري البن بطال ،أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ،تحقيق:
أبو تميم ياسر بن إبراهيم ،مكتبة الرشد ،السعودية ،الرياض ،الطبعة الثانية1423 ،هـ ـ
2003م.153/7 ،
(((ينظر على سبيل المثال؛ الطب عند العرب ،حنيفة الخطيب ،األهلية للنشر والتوزيع ،بيروت،
 1988م ،وقد ذكر مجموعة من النماذج الوقفية الخاصة بالوقفيات الصحية ،ومنها :وقفية
السلطان قالوون على البيمارستان المنصوري .وينظر كذلك :البيمارستان النوري بحلب
ووقفيته ،د .محمد مطيع الحافظ ،مجلة أوقــاف ،نصف سنوية محكمة ،األمانة العامة
لألوقاف ،الكويت ،العدد  ،6السنة الثالثة ،ربيع الثاني 1425 ،هـ ـ  2004م ،ص  169ـ .176
((( من ذلك على سبيل المثال؛ أن أحد األطباء أخطأ في تشخيص مريض ،ووصف له عالج ًا خاطئ ًا فمات
الرجل المريض ،وكان هذا في زمن خالفة المقتدر سنة  319هجرية ،فأمر الخليفة على إثر هذه الحادثة
بامتحان جميع األطباء في بغداد من جديد ،وكان عددهم آنذاك نحو تسعمائة طبيب .ينظر :الوقف
ودوره في تنمية المجتمع اإلسالمي ،د .محمد الدسوقي ،المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية ،وزارة
األوقاف المصرية ،العدد  ،65سلسلة قضايا إسالمية 1421 ،هـ ـ  2000م ،ص .41
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وإمكانية االنتفاع منها ،يف تفعيل الوقف الصحي يف عرصنا احلارض؛ بام ينسجم مع

املستوى العام الذي يشهده القطاع الصحي اليوم من تطور عىل خمتلف املستويات،

من استخالص أبرز الصور العامة للوقف الصحي يف تارخيينا اإلسالمي ،ودراسة
إمكانية تفعيلها وفق الصيغ احلديثة يف التمويل واالستثامر واإلدارة املتوافقة مع

ضوابط الوقف العامة.

ومن خالل تتبع واقع الوقف الصحي يف العصور السالفة واالطالع عىل بعض

احلجج والصكوك والوقفيات املعنية بالقطاع الصحي ،يمكن تقسيم أنواع هذه

الوقفيات وما ضمته من أقسام إىل املجاالت اآلتية:

1 .وقف البيامرستانات العامة؛ وكانت يف الغالب عبارة عن قسمني منفصلني
بعضهام عن بعض؛ أحدمها للذكور ،واآلخر لإلناث .وهي تشبه إىل حد
ما املؤسسات الصحية احلديثة التي يطلق عليها يف بعض البلدان اليوم
باملستوصفات ،أو املراكز الصحية والطبية ،والتي توجد وتنترش يف األحياء
واملناطق السكنية الصغرية والنواحي واألقضية والقرى ،وهي معنية بعالج
احلاالت املرضية العامة ،أما احلاالت الطارئة واملستعصية فتتم إحالتها إىل

املجال الطبي التخصيص.

2 .الوقف الطبي التخصيص بأعضاء معينة من جسم اإلنسان؛ والذي احتوى
عىل صور متنوعة من االهتامم واملتابعة حسب احلالة املرضية املعنية وتصنيفها
وما يلزمها من طبابة وعالج ومتابعة ،وقد متثلت أبرز صور هذا اجلانب

باألقسام اآلتية:

•طب العظام (جتبري الكسور).
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• طب اجلراحني (ويشمل جراحات اجلسم املختلفة).
• طب العيون (الكحالني).
 .٣وقف الطب النفيس.
ويعد علم الطب النفيس واحد ًا من التخصصات التي كان للمسلمني قصب

السبق فيها عن غريهم من األمم األخرى؛ يف الوقت الذي كانت األمم األخرى
ينظرون إىل املرض النفيس عىل أنه حاالت متولدة من تسلط األرواح الرشيرة عىل
األجساد ،وال يمكن عالجها إال من خالل تقييدها بالسالسل واألغالل ورضهبا،

بل وحرق املرىض املصابني بالعلل النفسية إذا استصعب األمر عىل املعالج أحيان ًا؛
أمال يف ختليص أصحاب األجساد املريضة مما أصاهبا من تسلط األرواح الرشيرة

عليها ـ حسب ظنهم ـ وقد سادت هذه التصورات دول أوروبا يف العصور الوسطى.
وقد تولد الرصيد املعريف الضخم عند علامء املسلمني مما احتوته آيات الكتاب

وبي
العزيز وسنة النبي ^؛ إذ حتدث القرآن الكريم عن أنواع النفس املختلفةّ ،
ّ
وحذر من إمهال ذلك ،كام ب ّينت السنة النبوية املباركة الكثري من
أمهية تزكيتها،
أمراض النفس اخلفية وطرق عالجها ،وأنواع قلوب العباد وغري ذلك الكثري؛ مما

جعل أمراء وحكام املسلمني يولون الطب النفيس أمهية بالغة ال تقل عن أمهية الطب
البدين ،ومن ذلك عىل سبيل املثال ما ذكره املقريزي يف خططه عن تفقد بعضهم

للمصحات التي كانت تضم خمتلف املرىض بام فيهم املرىض النفسيني ،إذ يقول ـ

وهو ينقل عن جامع السرية الطولونية ما جاء عن أمحد بن طولون ـ ( :ويف سنة اثنتني

وستني ومائتني كان ما حبسه عىل املارستان والعني واملسجد يف اجلبل الذي يسمى

بتنور فرعون ،وكان الذي أنفق عىل املارستان ومستغله ستني ألف دينار ،وكان
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يركب بنفسه يف كل يوم مجعة ويتفقد خزائن املارستان وما فيها واألطباء ،وينظر إىل
ّ
األعلء واملحبوسني من املجانني)(((.
املرىض وسائر

ومما تقدم يمكن لقطاع الوقف يف زماننا احلارض االنتفاع من التجارب الوقفية

التأرخيية يف جمال القطاع الصحي من خالل لفت أنظار الواقفني إىل أمهية الوقف

عىل جوانب هذا القطاع املختلفة وتفعيلها عن طريق التوعية بأمهية الوقف عىل
النواحي العالجية والدوائية والوقائية؛ وهذا يشمل وقف خمتلف األجهزة الطبية

(((

التي بلغت مراحل متقدمة يف تشخيص األمراض والعلل احلرجة ،وإمكانية بيان
((( المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار ،تقي الدين المقريزي.267/4 ،

((( وهذه المسألة تتعلق بمسألة وقف المنقول ـ حسب تعبير الفقهاء ـ الذي يقابل وقف األعيان
من األراضي والعقارات التي تتسم بالثبات في مكانها وعدم حركتها ،على عكس األجهزة
الطبية وسيارات اإلسعاف وما كان يقاس عليها من الخيل وكتب العلم سابق ًا .ويصح وقف
المنقول عند جمهور الفقهاء ،خالف ًا لفقهاء الشافعية .وكتب ومصادر المجيزين تبين ذلك،
وفق ًا لفقهاء الحنفية ،كما في كتاب :النهر الفائق شرح كنز الدقائق ،ابن نجيم الحنفي،
تحقيق :أحمد عزو عناية ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى1422 ،هـ ـ .316/3 ،2002
والواقع أن فقهاء الحنفية ال يجيزون وقف المنقول منفرد ًا ،ولكنهم أجازوا وقفه إذا كان
تبع ًا للعقار ،فقد ذكر الكاساني( :وأما الذي يرجع إلى الموقوف فأنواع( :منها) أن يكون
مما ال ينقل وال يحول كالعقار ونحوه ،فال يجوز وقف المنقول مقصودا لما ذكرنا أن التأبيد
شرط جوازه ،ووقف المنقول ال يتأبد لكونه على شرف الهالك ،فال يجوز وقفه مقصودا إال
إذا كان تبعا للعقار ،بأن وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيده فيجوز ،كذا قاله أبو يوسف،
وجوازه تبعا لغيره ال يدل على جوازه مقصودا كبيع الشرب ومسيل الماء ،والطريق أنه ال
يجوز مقصودا ويجوز تبعا لألرض والدار ،وإن كان شيئا جرت العادة بوقفه) .بدائع الصنائع
في ترتيب الشرائع ،عالء الدين الكاساني ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الثانية1406 ،هـ ـ
1986م .220/6 ،وكذلك يصح وقف المنقول عند فقهاء المالكية ،كما في كتاب:
عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ،أبو محمد جالل الدين الجذامي السعدي
المالكي ،دراسة وتحقيق د .حميد بن محمد لحمر ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،لبنان،
الطبعة األولى 1423 ،هـ ـ  2003م .961/3 ،ويصح كذلك عند الحنابلة وقف المنقول،
وعن اإلمام أحمد في رواية عنه ال يصح .ينظر :اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف،
عالء الدين المرداوي ،دار إحياء التراث العربي ،الطبعة الثانية.7/7 ،
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ورصد درجته ومراحل احلاالت اخلطرة ،والتي حيتاج إليها كثري من الفئات يف بعض

املجتمعات وال يمكن هلم الوصول إليها؛ الرتفاع ثمنها ،وغالء تكلفة استعامالها يف

الغالب.

ومن هنا تربز أمهية الربط بني مفهوم سعة الوقف وتشعبه ،وعدم توقفه وحرصه

باملجاالت الوقفية املعلومة مثل بناء املساجد وطباعة املصحف الرشيف وغريها من

صور الوقف العظيمة املألوفة ،مع بيان اآلثار االجتامعية واالقتصادية والبيئية املرتتبة
عىل تفعيل وقف القطاع الصحي ،وما يمكن أن حيدثه من نفع عام لفئات جمتمعية
متعددة ،زيادة لدعمه احلكومة يف رفد القطاع الصحي وتطويره وتأمينه وتقويته ،من
خالل تفعيل وسائل الوقف املعارصة ((( ،والعمل عىل تعزيز سالمة ووقاية املجتمع

من خالل معاجلة األمــراض واألسقام واألوبئة ،امتثاالً لقول اهلل

   :

{      املائدة .}32 :وال شك أن كل هذه
اإلجراءات تُسهم بشكل فاعل يف حفظ اجليل احلارض ،ومن خالله األجيال القادمة

سليمة معافاة ،وهو ما يتوافق مع جوهر وأساس أصل مرشوع التنمية املستديمة

التي تستهدف احلفاظ عىل املوارد والثروات لألجيال القادمة ،بينام يستهدف الوقف
الصحي العناية باجليل احلايل واستدامة األجيال القادمة نفسها.

((( كما سيتم بيان ذلك في المباحث القادمة.
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أهمية الوقف الصحي واستدامته
وما يمكن أن يؤديه في عصرنا الحاضر

هيدف الوقف إىل إحداث تنمية عرب تركيزه عىل بناء ثروة إنتاجية متول نفسها

بنفسها ،من خالل سعيه إىل تراكم رأس املال وتنميته؛ عرب حتويل األموال من جمال
االستهالك إىل االستثامر يف رؤوس أموال منتجة ،كي تدر إيرادات زيادة إىل منافعها
املعنوية ،ثم توجه هذه اإليرادات إىل دعم الفئات املوقوف عليها وغريها من الفئات
املستحقة للمساعدة والدعم ،وبذلك يكون الوقف شك ً
ال من أشكال رأس املال

االستثامري املتنامي ،ال االستهالكي املتناقص مع مرور الزمن .وسيتم التعرف يف

هذا املطلب عىل دور الوقف املرتقب يف دعم القطاع الصحي وتطوره بعد املقدمات
الواردة يف الفقرات اآلتية:

أوالً :تطور القطاع الصحي عىل املستوى العاملي وظهور مصطلح السياحة

العالجية

وقد شهد واقع القطاع الصحي عىل املستوى العاملي يف خمتلف جماالته تطور ًا كبري ًا،

وأولت الدول املتقدمة له مساحات واسعة من االهتامم والتطوير املستمر ،ما انعكس
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عىل واقع هذه البلدان ،حتى باتت تعرف وتتميز بعضها وتقصد للسياحة العالجية؛
التي تقوم عىل استخدام املصحات املتخصصة واملراكز الطبية واملستشفيات احلديثة

التي يتوفر فيها جتهيزات طبية وكوادر برشية متتاز بالكفاءة العالية يف ختصصات طبية
دقيقة بعينها ،واملنترشة يف الدول املتطورة يف العامل ،مع وجود دول بعينها تفوقت عىل
غريها يف هذا املجال وأصبحت مشهورة بام بات يعرف بالسياحة العالجية(((.

وتأيت يف مقدمة هذه املجاالت األجهزة واملعدات والتجهيزات الطبية الدقيقة

احلساسة التي تستخدمها املستشفيات واملراكز الصحية والطبية التخصصية يف

كشف وتشخيص وعالج احلاالت املرضية املتنوعة بمختلف مراحلها ،التي زادت

أمهيتها وكثر اإلقبال عليها يف ظل زيادة األمراض وارتفاع نسبة املصابني باألورام

الرسطانية؛ ألسباب عديدة يطول رشحها ،لعل من أمهها التلوث البيئي ،واملنترشة
آثاره يف أغلب دول العامل؛ بسبب ما ينتج من تصاعد األبخرة والغازات الضارة
وانتشار املخلفات والنفايات املؤذية وغريها من الصور التي يعود رضرها عىل
اإلنسان بشكل رئيس ،زيادة إىل بقية املخلوقات والكائنات احلية األخرى.

وبناء عىل ما تقدم شهد القطاع الصحي عىل مستوى العامل بشكل عام قفزات

كبرية مذهلة ،كان لألجهزة الطبية املتطورة النصيب األكرب من ذلك؛ بسبب ما

شهدته خمتلف الصناعات الكهربائية وامليكانيكية واإللكرتونية من دخول عامل
التقنيات احلديثة واخلدمات الرقمية عىل جممل الصناعات احلديثة ،التي قربت

بدورها املسافات ،واخترصت عدد ًا من اخلطوات ،وسهلت الكثري من اإلجراءات
والتعقيدات التي كانت الزمة ملثل هذه املعامالت ،ال سيام بام شهدته مؤخر ًا من

((( الموسوعة الحرة ـ

ويكيبيدياhttps://ar.wikipedia.org
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اقتحام برامج الذكاء االصطناعي إىل خمتلف املجاالت الصناعية ،ومنها األجهزة
واملعدات الطبية ،وال سيام أجهزة الكشف املبكر يف رصد األمراض وكشفها.

ثاني ًا :عالقة الوقف بتطوير القطاع الصحي وحتقيق التنمية املستديمة
أما عن عالقة الوقف بتطوير القطاع الصحي ،فيكمن أن توظف اخلدمات

الطبية املتطورة بمختلف أنواعها ،يف خدمة الفئات حمدودة الدخل والفقرية؛ التي

ال تستطيع عادة االنتفاع من هذه اخلدمات؛ بسبب ارتفاع أسعارها ،وعدم مقدرهتم
املادية عىل تغطية أتعاب هذه اخلدمات ،وهذه الفئات هي جوهر مادة الوقف؛ ملا

تقدّ م بيانه من أن فقه الوقف وممارسته العملية يف أرض الواقع عرب التاريخ أظهرت

أن للوقف طبيعة مستديمة تقوم عىل أن البرش هم الثروة احلقيقية ،التي تقوم املوارد
بخدمتها؛ من خالل متويل الوقف للعمل اخلريي القائم عىل تقديم املنافع املادية
واملعنوية للفئات العاجزة ،أو شبه العاجزة عن إعانة نفسها ،ويف هذا املجال إعادة

لتفعيل دور الوقف التارخيي املشهود يف هذا القطاع احليوي ،بام يتالءم مع طبيعة
الصيغ احلديثة لالستثامرات املوافقة مع ضوابط الرشيعة اإلسالمية واملحافظة عىل

أصول وأعيان الوقف وعدم املساس به.

وهذا ما يوافق خصائص التنمية املستديمة التي جتمع يف أهدافها بني دعم اجلانب

االقتصادي ،واجلانب الصحي ،واجلانب البيئي ،واجلانب االجتامعي ،وغريها من
جوانب احلياة املختلفة ،والتي هتدف بمجملها إىل توفري وتأمني حياة إنسانية كريمة،

إذ تقوم التنمية املستديمة باألساس عىل وجود عالقة متداخلة وممتدة فيام بني اجلوانب
املذكورة أعاله؛ بداية من اجلانب االقتصادي الذي يستهدف سد احتياجات ومتطلبات
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أكثر الفئات عوز ًا وفقر ًا يف املجتمع((( .يف الوقت الذي ال تغفل فيه هذه التنمية املستديمة
عن أمهية تأمني مستقبل األجيال القادمة؛ من خالل التعامل املنطقي مع املوارد املتاحة،
بعيد ًا عن اإلرساف وجتنب هدر وإتالف الكميات الكبرية كام جيري ـ غالب ًا ـ يف واقع

القطاع العام؛ وفق الثقافة اخلاطئة السائدة باعتباره ماالً متاح ًا للجميع ،والسعي يف عدم
اإلرضار بالبيئة مما ترتكه من خملفات ونفايات؛ من شأهنا انتشار األمراض واألوبئة.

وكام تقدم الكالم يف املطالب السابقة ،فإن العالقة بني الوقف والتنمية املستديمة

عالقة مرتابطة متالزمة؛ إذ تشرتكان يف املقاصد والغايات وحتى الوسائل يف بعض

األحيان ،فالوقف صفته دوام احلبس والتأبيد إىل قيام الساعة((( ،وهو يشرتك
بذلك مع مفهوم التنمية املستديمة يف حفظ حقوق األجيال القادمة .والوقف الذي
يستهدف انتشال الفقراء ومن يف حكمهم من الفئات املتعددة األخرى ،من املرض

واجلهل والعوز ،بتأمني الغذاء والــدواء واملأوى والتعليم وغريه ،يشرتك كذلك
أيض ًا مع مفهوم التنمية املستديمة يف سد احتياجات أكثر الفئات املجتمعية فقر ًا.
والوقف الذي هيتم بتأمني حياة كريمة لإلنسان يف خمتلف جوانب احلياة االجتامعية
واالقتصادية والعلمية والثقافية والبيئية ،يشرتك مع أهداف التنمية املستديمة التي ال

تقترص عىل اجلانب االقتصادي فحسب؛ كام هو مفهوم التنمية بمفردها ،وإنام هلا أبعاد تتجاوز
حدود اجلوانب االقتصادية والصحية واالجتامعية والبيئية وغريها (((.

(((مساهمة التنمية المستديمة في تحقيق التنمية المستدامة ،ريمة خلوطة ،وسلمى قطاف،
بحث مشارك بمؤتمر التنمية والكفاءة االستخدامية للموارد المتاحة ،كلية العلوم والتيسير،
جامعة فرحات عباس2008 ،م ،ص .6
((( على رأي جمهور الفقهاء ،خالف ًا للمالكية باستثناء المسجد ،كما تقدمت اإلشارة إلى ذلك.
(((مجاالت وقفية مقترحة غير تقليدية لتنمية مستدامة ،أحمد محمد هليل ،بحث مقدم
إلى المؤتمر الثاني لألوقاف ـ الصيغ التنموية والرؤى المستقبلية ،جامعة أم القرى ،مكة
المكرمة ،السعودية 2006 ،م ،ص .9
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ثالث ًا :الوقف الصحي ال يقل ثواب ًا عن بقية صور الوقف األخرى؛ بل قد

يزيد عليها:

وتتبني أمهية توجه أموال الوقف نحو املؤسسات الصحية ودعمها؛ ملا يرتتب عىل

ذلك من آثار إجيابية تتمثل يف مقصد إحياء األنفس املريضة ومعاجلة األجساد التي

أصابتها العلل ونزلت هبا األسقام ،أو التخفيف عنها يف أضعف األحوال؛ إذ ال خيفى
الثواب العظيم الذي خص اهلل

به ملن مدَّ يد العون واملساعدة إلنقاذ نفس مكروبة،

أو روح ملهوفة ،إذ جعل اهلل تعاىل إنقاذ نفس واحدة تعادل إحياء البرشية مجعاء ،كام

يف قوله تعاىل              :



{    املائدة ،}32 :قال ابن العريب( :هذا مبني عىل
األصل املتقدم من أن رشع من قبلنا رشع لنا أعلمنا اهلل به وأمرنا باتباعه)((( .وقد
جاء يف تفسريها وجوه منها :أن اهلل

كام جعل عىل من يقتل نفس ًا بغري حق إثم من

قتل مجيع الناس ،فله ـ كذلك ـ أجر من أحيا مجيع الناس إذا أرصوا عىل اهللكة .ومنها

أن من قتل واحد ًا ،فهو متعرض ألن يقتل مجيع الناس ،ومن أنقذ واحد ًا من غرق
أو حرق أو عدو ،فهو معرض ألن يفعل مع مجيع الناس ذلك ،فاخلري عادة والرش

جلاجة((( .كام ال ختفى نصوص السنة النبوية املباركة التي حثت عىل إغاثة امللهوف من

ذلك ما أخرجه البخاري بسنده أن النبي ^ قال( :عىل كل مسلم صدقة) قالوا :فإن

(((أحكام القرآن ،أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي ،تحقيق :محمد عبد القادر عطا ،دار
الفكر ،لبنان.85/2 ،
(((المصدر نفسه.90/2 ،
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مل جيد؟ قال« :فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق» ،قالوا :فإن مل يستطع أو مل يفعل؟

قال« :فيعني ذا احلاجة امللهوف» ،قالوا :فإن مل يفعل؟ قال« :فيأمر باخلري» ،أو قال:

«باملعروف» ،قال :فإن مل يفعل؟ قال« :فيمسك عن الرش فإنه له صدقة)((( ،ويالحظ
إطالق العموم يف قوله عليه الصالة والسالم (فيعني ذا احلاجة امللهوف) ،وهو كام
قال بعض رشاح احلديث( :املتحري يف أمره احلزين أو الضعيف أو املظلوم املستغيث،

ثم إنه حيتمل أن تكون اإلعانة بالفعل أو باملال أو باجلاه أو بالداللة أو النصيحة أو
الــدعــاء)((( ،فاتساع تقديم اإلعانة بمختلف األشكال املتقدمة من الفعل واملال
واجلاه والداللة والنصيحة والدعاء يفتح الباب أمام خمتلف أنواع الرب ،ومنه توجيه

الوقف نحو قطاع املجال الصحي ،الذي يسعى إىل عالج األجساد املصابة وإحياء

النفوس املنهكة وختليصها مما َّ
حل هبا من األمراض الظاهرة والباطنة ،واآلالم والعلل
والعاهات ونحوها ،وهذا يتحقق بمشاركة الوقف يف النهوض بالواقع الصحي،
سواء باملجال املايل ،أو من خالل دعمه ورفده للملكات البرشية املتخصصة؛ عىل

مستوى دعم وتطوير األطباء واملمرضني واملعاجلني والفنيني وغريهم ،يف تعليمهم
من خالل الدورات التدريبية ،وإيفادهم للتدريب عىل استخدام األجهزة واملعدات

الطبية اخلاصة ببعض االستعامالت ،من العالجات الطبيعية والرياضية وغريها،
زيادة إىل الدعم املادي املبارش.

وال شك أن الوقف الصحي يستهدف إحياء النفوس وختليصها مما أصاهبا من اآلالم

والعلل واألمراض والعاهات ونحوها ،وقد أرشد النبي ^ بمجموعة وسائل وطرق
(((رواه البخاري في صحيحه عن سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى األشعري ،عن أبيه ،عن
جده برقم ،6202 ،كتاب األدب ،باب كل معروف صدقة.
(((مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،علي بن (سلطان) محمد ،المشهور بالمال علي
القاري ،دار الفكر ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى1422 ،هـ ـ 2002م.1337/4 ،
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لنفع اآلخرين وإغاثة هلفة امللهوفني وتفريج كربة املكروبني ،وال شك فإنه عند وقوع
صور البالء ،وتعرض أصحاهبا إىل هالك عضو ما من أعضاء اجلسد؛ نتيجة عارض
ما؛ بسبب وقوع حادث سري أو نشوب حريق أو ما شابه ذلك ،من نزول مرض ،فإن
واجب إحياء النفس ،والعمل عىل عدم َف ْق ِد احلياة ،التي كرم اهلل اإلنسان هبا ،مقدم
عىل غريه من األعامل؛ لدرجة وجوب قطع الصالة املفروضة إن مل جيد املصيل من يلبي

من يستغيث به إلنقاذه مما نزل به من غرق أو حريق وما شابه ذلك(((.

وقد تعدى الرفق والشفقة يف الرشيعة اإلسالمية إىل بقية الكائنات احلية األخرى؛

لدرجة أن اهلل

لبغي سقت كلب ًا ،كام صح عن النبي ^ أنه قال« :إن امرأة بغ ّي ًا
غفر ٍّ

رأت كلب ًا يف يوم حار يطيف ببئر ،قد أدلع لسانه من العطش ،فنزعت له بموقها فغفر

هلا»((( .ومواقف الشفقة وتقديم املساعدة إىل غري اإلنسان مل تتوقف بصورة أو حالة
معينة؛ إذ تكررت مثل هذه املواقف يف السنة النبوية املطهرة ،ومنها كذلك قول النبي

^« :بينام رجل يميش بطريق ،اشتد عليه العطش ،فوجد بئر ًا فنزل فيها ،فرشب ثم
خرج ،فإذا كلب يلهث ،يأكل الثرى من العطش ،فقال الرجل :لقد بلغ هذا الكلب

من العطش مثل الذي كان بلغ يب ،فنزل البئر فمأل خفه ثم أمسكه بفيه ،فسقى الكلب
فشكر اهلل له ،فغفر له ،قالوا :يا رسول اهلل وإن لنا يف البهائم أجر ًا؟ فقال« :نعم ،يف كل
ذات كبد رطبة أجر»((( .ولعل إيراد هذه احلوادث يف هذا املوطن يفتح باب ًا للبحث يف

مرشوعية العناية بالوقف البيطري ،ال سيام مع وجود اهتامم الوقف يف تارخينا باحليوانات
((( رد المحتار على الدر المختار ،ابن عابدين.654/1 ،
 ،كتاب السالم ،باب فضل سقي البهائم
(((رواه مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة
المحترمة وسقيها ،برقم )2245( 154
 ،في كتاب األدب ،باب رحمة الناس
((( رواه البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة
بالبهائم ،برقم .6009
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بشكل عام ،األمر الذي يفتح الباب ـ مستقب ً
ال بإذن اهلل تعاىل ـ أمام إمكانية بحث الوقف

الصحي البيطري وسبل تفعيله.

وبالعودة إىل مسألة بيان قيمة الوقف الصحي وأن أجره األخروي ال يقل عن

أجر صور الوقف املعروفة املكررة ،وربام زاد عليها عند ارتباط وجوده برضورة
ملحة ،تبنى عليها مصلحة ظاهرة ،تتمثل باحلفاظ عىل صحة الناس وسالمتهم ،فقد

حثت الرشيعة اإلسالمية عىل املبادرة إىل التداوي؛ ملا أخرجه أبو داود وغريه يف سننه

بسنده عن أسامة بن رشيك

قال :أتيت النبي ^ وأصحابه كأنام عىل رؤوسهم

الطري ،فسلمت ثم قعدت ،فجاء األعراب من ها هنا وها هنا ،فقالوا :يا رسول اهلل،

أنتداوى؟ فقال« :تداووا ،فإن اهلل

مل يضع داء إال وضع له دواء ،غري داء واحد

اهلــرم»((( .ويقتيض مقصد حفظ النفس املسارعة يف طلب العالج متى ما حصل

عارض؛ من جروح يف اجلسد أو كسور يف املفاصل ،أو احلاجة إىل إجراء عمليات
جراحية ونحوها ،نتيجة نزول األمراض الطارئة واألوبئة أو احلوادث املرورية أو

نشوب احلروب والكوارث ونحوها ،وال شك عند وقوع هذه الصور وتعرض

أصحاهبا إىل تدهور صحتهم ،أو هالك عضو أو أكثر من أعضاء أجسادهم ،فإن
واجب إحياء النفس يقدم عىل غريه ،واحلكم الرشعي لذلك هو وجوب القيام

بالدور العالجي ملثل هذه احلاالت؛ ملا يرتتب عىل فقدان النفس أو تعطل أعامل
اجلسد من تضييع للواجبات؛ وفق ًا للقاعدة الرشعية التي تنص عىل أن (ما ال يتم

الواجب إال به فهو واجب)(((.

((( رواه أبو داود في سننه ،كتاب الطب ،باب في الرجل يتداوى ،برقم .3855
(((الموافقات ،إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي ،تحقيق:
مشهور بن حسن آل سلمان ،دار ابن عفان ،الطبعة األولى1417 ،هـ ـ 1997م.411/6 ،
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بعد أن تقدّ م الكالم عن أمهية استدامة الوقف الصحي ،وما يمكن أن يؤديه

من دور إجيايب يف حتقيق مقاصد الوقف وأغراضه التي تستهدف تأمني حياة إنسانية

كريمة طويلة األمد ،صفتها الدوام واالستمرار؛ ليعم نفعه األجيال املتعاقبة ،زيادة
إىل اجليل املعارص للوقف املنعقد؛ بحيث يبدأ االنتفاع ـ املادي واملعنوي ـ منه منذ
بداية وقف الواقف ،خالف ًا للوصية؛ التي يبدأ العمل هبا بعد موت وانتهاء حياة

املويص((( .يلوح يف الذهن السؤال اآليت:

كيف يمكن إنشاء وقف صحي مستدام ،وفق املواصفات احلديثة التي تتالءم

مع طبيعة عرصنا احلارض ،بحيث يمكنه تلبية املتطلبات الصحية والطبية للمرىض،
(((درج بعض الفقهاء في مصنفاتهم عند كالمهم على الوقف الجمع بينه وبين الوصية.
ينظر :بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل
الروياني ،تحقيق :طارق فتحي السيد ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى 2009 ،م/11 ،
 .65وكذلك عند الحنابلة :الوقوف والترجل من الجامع لمسائل اإلمام أحمد بن حنبل،
أبو بكر أحمد َ
الخ َّلل البغدادي الحنبلي ،تحقيق :سيد كسروي حسن ،دار الكتب العلمية،
الطبعة األولى 1415 ،هـ ـ  1994م.76/1 ،
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بشكل مؤسيس يغطي خمتلف مراحل العمليات العالجية ،ابتداء من إنشاء مكان
املستشفى أو املركز الطبي املتخصص بعالج وجراحة األمــراض الرسطانية أو

القلبية أو العصبية وغريها ،وجتهيزه بام يتطلب من أقسام الدعم من خمتربات حتليل

الدم وغريه زيادة إىل قسم األشعة ،وما يتفرع منه حسب طبيعة كل جهاز منها،
باإلضافة إىل أقسام املستشفيات الرئيسة ،مثل قسم التسجيل وما يتبعه من إجراء
الفحوصات والكشوفات األولية الالزمة لتشخيص األمراض ،مرور ًا باألقسام

املتنوعة األخــرى املوزعة حسب جمموعات أعضاء جسم اإلنسان وما تطلبه

من أقسام أخرى خاصة بتقديم العالج بمختلف صوره ،وصوالً إىل صاالت
العمليات اجلراحية الكربى ،وغرف العناية املركزة ،وما يعقب ذلك من احلاجة إىل
غرف لتلقي العالج والدواء الالزم ،وما يتبع ذلك من احلاجة إىل النقاهة والتأهيل

البدين والنفيس أحيان ًا.

وبالرغم من حتقق هــذه الــصــورة املؤسسية يف أرض الــواقــع خــال تأرخينا

اإلسالمي ،كام رأينا يف بعض الصور املخترصة ـ التي مرت معنا ـ يف مطلب الوقف

(البيامر ْستان) بني املايض واحلــارض من هذا البحث((( ،إال أن الفارق
الصحي
َ
يكمن يف التطور اهلائل الذي شهده القطاع الصحي يف عرصنا احلارض عن العصور
اإلسالمية السالفة ،التي شهدت كذلك هنضة طبية وصحية كبرية ـ وفق زمنهم ـ
املنسجمة مع اإلمكانيات املتواضعة آنذاك ،قياس ًا بعرصنا احلارض.

وقد يبدو الفارق جلي ًا بني طبيعة حجم املرشوعات الصحية والطبية املقرتحة،
(((لم يتم التوسع في ذكر األمثلة التأريخية الشاهدة على سعة الوقف الصحي ،حتى يتم
التركيز على دوره الحاضر والمستقبلي وتتسع لذلك الصفحات؛ بما يتوافق مع المساحة
المخصصة للبحث.
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وما يلزمه كل مرشوع منها؛ من متويل يتالءم مع حجمه ،وال شك أن حجم مرشوع
وقف املستشفى أو املركز الطبي املقرتح ،يفوق كل أشكال حجم األوقاف القائمة

عىل بناء املسجد ،أو دار حتفيظ للقرآن الكريم ،أو حفر البئر ،أو ختصيص قطعة
أرض كمقربة لدفن املوتى ،وغريها من صور الوقف النمطية الشائعة املعروفة ،وما
ينعكس ذلك عىل قيمة األموال املرصدة ملرشوع وقف املستشفى ،أو املركز الطبي
املتخصص يف عالج أحد أمراض العرص الفتاكة ،أو املستشفى اجلامعي التعليمي.

زيــادة عىل ما تقدم ،فإن مثل هذه املرشوعات الكبرية ال يتوقف أمرها عىل

تأسيسها وإنشائها فحسب ،وإنام تتطلب إدارة ومتابعة وخدمات متنوعة وجهود
وإدامة مستمرة متعاقبة َ
هنار وفق طبيعة عملها؛ لذلك فهي حتتاج إىل جملس إدارة
ليل َ

يصدر عنه القرارات واملتابعات لسري العمل.

ومن هنا تربز جمموعة إشكاالت ،لعل يف مقدمتها كيفية إقناع الواقف القيام بمثل

هذه املرشوعات اخلريية ،الذي اعتاد عىل قولبة الوقف بقوالب حمدودة ،تتصدرها

صورة وقف بناء مسجد وملحقاته ،أو حفر بئر ،أو طباعة املصحف الرشيف،
وغريها من أعامل الرب املعتادة .أما مسألة إنشاء وتأسيس مستشفى ،أو مركز طبي ،أو

معهد ،أو كلية أو جامعة طبية تعليمية وقفية ،من قبل أفراد ،فهذا ليس باألمر اهلني؛

لسببني:

أوهلام :خصوصية مثل هذه املشاريع احليوية التي حتتاج إىل إدارة وختصصات

متنوعة فاعلة ،تقوم باملتابعة واإلرشاف بعد االنتهاء من تنفيذ املرشوع ،وافتتاحه
وتقديم خدماته ،وهو ما يصعب حتققه يف رجل األعامل املتربع الواقف وحده عادة؛
إذ حيتاج إىل جملس إدارة.
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ثانيهام :التكلفة املادية الباهظة ملثل هذه املرشوعات ،التي تقوم عادة عىل مشاركة

جمموعة رجال أعامل ،وفق نسب معلومة لكل منهم حسب حصته املشارك فيها.
وهذا ما ستتم دراسته يف الصفحات القادمة؛ لتاليف هذا اإلشكال.

وبداية نفهم مما تقدم أن تنفيذ مثل هــذه املــروعــات تناط بعاتق مؤسسة

الوقف(((؛ وهي اجلهة القانونية املعنية برعاية املوقوفات والعناية هبا؛ سواء كانت
أعيان ًا (عقارات ومنقوالت) أم أمواال سائلة ،كام تعد املسؤولة عن استحصال

أموال الوقف وجبايتها وتنميتها وتوظيفها بالطرق املرشوعة اآلمنة ،وفق نظرة
إسرتاتيجية وخطط مدروسة حمكمة صادرة عن جهة متخصصة بقواعد االستثامر

وحاجة السوق(((.

وإذا اتضحت املهام الوظيفية واإلرشافية ملؤسسة الوقف عىل خمتلف صوره

إمجــاالً ،ندرك الطبيعة املؤسسية هلا ،ويمكن أن نضع تصور ًا عام ًا ملكان الوقف

وموقعه ونحدد جهة انتامئه إىل القطاع الذي ينضوي حتته؛ إذ دأب االقتصاديون عىل
(((من الجدير بالذكر أن مؤسسات الوقف المعنية بالتنمية واالستثمار ،قد انفصلت في العقدين
األخيرين في بعض الدول عن مؤسسات الشؤون اإلسالمية التي يتركز عملها في تنظيم
عمل المساجد ورعايتها الستدامة صالة الجماعة والجمعة والعيدين ،وإصدار الفتاوى
والبحوث الشرعية؛ ألنهما يفترقان في المهام الوظيفية وآلية عمل كل منهما ،وقد جسدت
حكومة دبي هذا األمر عملي ًا من خالل استقالل دائرة الشؤون اإلسالمية عن األوقاف،
لتصبح كل واحدة منهما بمسمى ومهام وظيفية خاصة تختلف عن األخرى ،هما :دائرة
الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري  www.iacad.gov.aeومؤسسة األوقاف وشؤون ال ُقصر
. www.amaf.gov.ae
(((قد تقدمت اإلشارة في مطلب سابق عن مفهوم الصناعة المالية اإلسالمية ،الذي يشمل
القطاعات الربحية وغير الربحية؛ والتي بضمنها الوقف ،وكيف أصبحت هذه المؤسسات
لها من الجهاز اإلداري واالستثماري والتسويق ما يحقق هدف الصناعة المالية في صناعة
المال بالطرق المشروعة.
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تقسيم االقتصادات احلديثة إىل ثالث قطاعات رئيسة تتمثل يف(((:
• القطاع العام؛ الذي ينقسم بدوره إىل حمورين :ربحي ،وغري ربحي.
• القطاع اخلاص؛ ويقوم عىل الربحية وحدها.
• القطاع اخلريي؛ والذي خيتلف بطبيعته عن القطاعني العام واخلاص؛ كونه ال

هيدف إىل حتقيق الربح .والوقف يندرج حتت هذا القطاع؛ كون الواقف ال رغبة له يف
حتصيل الربح ،وإنام رغبته يف حتصيل الثواب.

ويف قضية مهمة مثل تأسيس وقف صحي ،تقوم عىل تأسيسه وإنشائه مؤسسة

الوقف ،مما جتمع لدهيا من أموال متفرقة؛ من واقفني راغبني بتحديد طبيعة وقفهم
عىل شكل مستشفى ،أو مركز طبي متخصص ،أو كلية طبية تعليمية .أو أي شكل
آخر كان ،فال شك أنه جيب أن يكون عىل وفق املعايري واملواصفات التي حتددها
املنظامت الدولية املعتمدة العاملة يف جمال األغذية والــدواء العاملية ،كي يكون

مرشوع ًا نموذجي ًا وفق املعايري املعمول هبا عاملي ًا؛ األمر الذي يتطلب ميزانية مالية
كافية لتغطية نفقات إنشاء وإدارة املــروع ،حتكمها قواعد اإلفصاح والشفافية
واحلوكمة ،حتى يطمئن الواقفون املشاركون يف املرشوع ـ عىل اختالف حصص

حجم مشاركتهم ـ عىل مصري وقفهم ،وحتى يتشجع الباقون عىل سلوك طريق
الوقف ودعمه يف املرشوعات اخلريية احليوية املستدامة.

وإذ ال خيفى أن املستشفيات واملراكز الطبية اخلاصة (الربحية) باهظة التكلفة
(((الوقف اإلسالمي ـ تطوره ،إدارته ،تنميته ،د .منذر قحف ،دار الفكر المعاصر ،بيروت ،دار
الفكر ،دمشق ،الطبعة األولى 1421 ،هـ ـ  2000م ،ص .118
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والعبء ،وهو ما حيول بينها وبني دخول الفقراء إليها ،واالنتفاع من خدماهتا ،وما
يرتك ذلك من آثار انتشار األمراض وتوطنه بني الفقراء؛ مما يؤدي إىل إضعافهم

واحلد من قدراهتم اإلنتاجية ،وهذه األمــراض إن حدثت وانترشت فال يقترص

رضرها عىل الفقراء وحدهم ،وإنام تعم املجتمع بشكل عام ،ومن هنا فال طريق

أمامهم إال اللجوء إىل املؤسسات املدنية واجلمعيات اخلريية لإلسهام يف تقديم
العالج هلم ،وهذا األمر يزداد بشكل خاص يف املجتمعات الفقرية التي تعاين من

تدين واقع اخلدمات الطبية ،وقلة التخصيصات املالية احلكومية للقطاع الصحي،
وضعف اإلمكانات ،وسوء اإلدارة ،ما ينعكس عىل وجود واقع مؤمل يف املستشفيات
واخلدمات الصحية احلكومية ببعض الدول ،مما حيتم عىل مؤسسة الوقف القيام بسد
هذا الثغر الكبري ،واملسامهة يف حفظ النفوس وعالجها ،التي تعد من أهم مقومات
التنمية املستديمة واملحافظة عىل األجيال(((.

(((موسوعة المالية اإلسالمية ـ التنمية االقتصادية في الوقف اإلسالمي ،مجموعة باحثين،
آفاق اإلسالمية للتمويل ،دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.192/8 ،
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املطلب الرابع

أساليب وصيغ تفعيل
الوقف الصحي واستدامته

تنوعت أساليب وصيغ ووسائل تنمية واستثامر الوقف واستدامته عرب زمنه

مر هبا يف مسريته ،وأشهر هذه ا ألساليب والصيغ
الطويل ،وفق ًا لطبيعة كل مرحلة ّ
هو عقد اإلجارة ،إذ كان نظار الوقف يقومون بعرض أعيان الوقف الواقع حتت

نظارهتم ،يف الوقت الذي مل يستطيعوا فيه استغالله االستغالل األمثل ،بعرضه
لإلجارة ملدة حمدودة ،قابلة للتجديد ،وبذلك جرت عادة بعض مؤسسات الوقف
املعارصة بعرض أعيان الوقف املتمثلة بالعقارات الثابتة من األرايض الزراعية

والــدور والشقق واملحالت وما يف حكمها إلجارهتا من خالل بعض الطرق،
ومنها املزايدة التي يعلن عنها بوسائل اإلعالم الرسمية ،بعد أن يتم حتديد موعد

بتاريخ ووقت حمدد ،وجيتمع عىل إثرها الراغبون يف تأجري األعيان املعلن عنها ،بعد
إجراءات التسجيل ودفع رسوم االشرتاك يف املزايدة ،ثم ترسوا عىل الشخص املؤجر

الذي يقدم أكثر األسعار ،وقد تم احتساب مدة ثالث سنوات كحد أقىص ملدة عقد

إجارة اعيان الوقف ،حسب ما جيري العمل به يف مؤسسات إدارة واستثامر أموال
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الوقف ببعض الدول((( ،وهذا اإلجراء ال يسلم من انتقاد؛ لتعريض أعيان الوقف
للركود واجلمود مقابل أجور زهيدة.

وتعد اإلجارة من الصيغ االستثامرية املجدية لألوقاف ،واألصل يف مدة إجارة

الوقف أال تكون طويلة عرف ًا إال ملصلحة ظاهرة ،واألوىل يف اإلجارة الطويلة أن
تكون األجرة متغرية مربوطة بمؤرش منضبط معلوم((( ،ال تقل عن أجرة املثل؛ حتى
ال خترج عن مقصد استدامة الوقف ومنفعته ،ال سيام إذا علمنا أن حيلة اإلجارة
الطويلة ليست وليدة اليوم ،وإنام تعود إىل قرون سابقة ،حتى شنّع ابن القيم عليها

أيام تشنيع ،وعدَّ لذلك فص ً
ال يف إعالم املوقعني ،جاء فيه :فصل (إبطال حيلة لتأجري

الوقف مدة طويلة) ،ومن احليل الباطلة :حت ّيلهم عىل إجيار الوقف مئة سنة ً
مثل،
يؤجر أكثر من سنتني أو ثال ًثا؛ فيؤجره املدة الطويلة يف عقود
وقد رشط الواقف أال ّ

متفرقة يف جملس واحد ،وهذه احليلة باطلة قط ًعا؛ فإنه إنام قصد بذلك دفع املفاسد
املرتتبة عىل طول مدة اإلجارة ،فإهنا مفاسد كثرية جدً ا ،وكم قد ملك من الوقف

هبذه الطريق ،وخرج عن الوقف ّية بطول املدة واستيالء املستأجر فيها عىل الوقف

هو وذريته وورثته سنينًا بعد سنني؟ وكم فات البطون اللواحق من منفعة الوقف
باإلجيار الطويل؟ وكم أوجر الوقف بدون إجارة مثله لطول املدة وقبض األجرة؟

وكم زادت أجرة األرض ،أو ال َع َقار أضعاف ما كانت ومل يتمكن املوقوف عليه من
استيفائها؟ وباجلملة فمفاسد هذه اإلجارة تفوت ال َعدَّ  ،والواقف إنام قصد دفعها،
(((وقد شهد الباحث هذه اإلجراءات ،وقام بتنفيذ بعضها إبان عمله في هيئة إدارة واستثمار
أموال الوقف السني في العراق ،عندما كان مسؤوال لشعبة األراضي الزراعية الموقوفة
لمنطقة األعظمية ببغداد في السنوات  2004م ـ  2006م.
(((المعيار الشرعي رقم ( )60الوقف( ،معيار معدل) ،الفقرة  .4/8المعايير الشرعية
للمؤسسات المالية اإلسالمية ،ص .1408
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يؤجر أكثر من تلك املدة التي رشطها،
فرصح بأنه ال ّ
وخيش منها باإلجارة الطويلةَّ ،
ٍ
عقود ،خمالف ٌة رصحية لرشطه ،مع ما فيها من
فإجياره أكثر منها سواء كان يف عقد أو
املفسدة ،بل املفاسد العظيمة)(((.

أما عن تفعيل مرشوعات الوقف الصحي املقرتحة واستدامتها واختيار الصيغ

املناسبة الستثامرها بعيد ًا عن الصيغة التقليدية املتمثلة يف عقد اإلجارة؛ كونه ال
يلبي الطموحات إال بالقدر اليسري يف متشية شؤون العني املوقوفة واستدامتها بام

يصلحها من جهة ،زيادة عام تتسم به طبيعة املرشوعات الوقفية الصحية املقرتحة من
خصوصية حتتم بدورها نوع ًا وشك ً
ال من االستثامر األمثل الذي يتوافق مع حجم

وطبيعة املرشوعات املقرتحة وما تتطلبه من إمكانيات وقدرات من جهة أخرى ،مما

يتحتم عىل القائمني بشؤون الوقف وتنميته وتطويره البحث عن األساليب والصيغ
الفاعلة واملؤثرة يف السوق ،التي جتمع ما بني قوة ونجاعة االستثامر املحدد ،مع قلة
املخاطرة؛ حفاظ ًا عىل أعيان الوقف ،وهذا يرجع إىل رضورة وجود جلنة متخصصة

من االستشاريني ،ذوي الكفاءة ،واجلمع بني العلم الرشعي؛ وحتديد ًا فقه املعامالت؛
ملا متتاز به طبيعة الوقف الترشيعية ،وبني واقع البيئة االقتصادي لعني الوقف املعنية
باالستثامر ،إذ يقع عىل عاتقهم العبء األكرب واملسؤولية الرشعية واألخالقية يف

تنمية ورعاية أعيان الوقف واملحافظة عليها(((.

(((إعالم الموقعين عن رب العالمين ،ابن قيم الجوزية ،قدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه
وآثاره :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع ،المملكة
العربية السعودية .الطبعة األولى 1423 ،هـ.250/5 ،
(((وهذه اللجان موجودة في مختلف المؤسسات المالية اإلسالمية الربحية ،وتتلخص
وظيفتها بدراسة طبيعة السوق واختيار االستثمارات المناسبة وتنويعها حسب أولويات ما
تصل إليه استقراءات اللجنة لواقع السوق .ووجود مثل هذه اللجان في المؤسسات المالية
اإلسالمية غير الربحية ال يقل أهمية عن غيرها من المؤسسات األخرى.
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وبعد هذه التوطئة يمكن تنفيذ هذه املرشوعات من خالل األساليب والصيغ

املتنوعة ،ال سيام مع وجود ما يدعم هذا التوجه ويشجعه من قرارات وفتاوى هلا
وزهنا العلمي والعميل يف الواقع ،من ذلك ما ورد يف الفقرة رقم ( )8من املعيار

الرشعي ( )60اخلاص بـ(استثامر الوقف) ،والتي نصت عىل جواز استثامر ريع

الوقف مع مراعاة بعض الضوابط التي نختار منها ما تعلق بموضوعنا وهي:

 1/8جيوز استثامر ريع الوقف يف احلاالت التي ال تؤثر عىل توزيعه عىل مستحقيه؛

وذلك إذا نص الواقف عىل استثامر بعضه ،أو يف حال فرتة االنتظار للمستحقني.

 2/8جيب عند استثامر ريع الوقف أو األوقاف االستثامرية اختاذ مجيع الوسائل

الكفيلة بتطويره واملحافظة عليه واالستفادة من الطرق احلديثة املرشوعة لالستثامر

بمقتضياهتا ،مع مراعاة أحكام الوقف الرشعية ورشوط الواقفني.

وقد نصت الفقرة  6/8عىل جمموعة صيغ استثامرية مباحة يمكن من خالهلا

تطوير أرايض الوقف بإقامة مرشوع استثامر الوقف الصحي املقرتح عن طريق
الصيغ واألساليب االستثامرية اآلتية:
 .١املشاركة املنتهية بالتمليك.
 .٢اإلجارة املنتهية بالتمليك.
 .٣الصناديق الوقفية.

أوالً :املشاركة املنتهية بالتمليك
ويطلق عليها كذلك (املشاركة املتناقصة) وهي عبارة عن رشكة يتعهد فيها أحد
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الرشكاء برشاء حصة اآلخر تدرجيي ًا إىل أن يمتلك املرشوع بكامله ،وال بد أن تكون
الرشكة غري مشرتط فيها البيع والرشاء ،وإنام يتعهد الرشيك بذلك بوعد منفصل عن
الرشكة ،وكذلك يقع البيع والرشاء بعقد منفصل عن الرشكة ،وال جيوز أن يشرتط
أحد العقدين يف اآلخر((( .

ويمكن تنزيل هذه الصيغة عىل أرض الواقع من خالل متكني املتربع (الواقف)

فرد ًا كان أم جمموعة أفراد أو جهة ما ،مشاركة مؤسسة الوقف ،عىل أن تقوم مؤسسة

الوقف بتقديم األرض إلنشاء املرشوع الصحي (املستشفى العام ،أو املركز الطبي
املتخصص ،أو املستشفى اجلامعي التعليمي) مقابل أن يقوم املمول للمرشوع (الذي

يمثل الطرف األول فرد ًا كان أو جمموعة) بتقديم التمويل الالزم للمرشوع ،عىل أن
يتضمن العقد وعد ًا ملزم ًا من جانب املمول ببيع حصته إىل مؤسسة الوقف(((،

وتقسم مؤسسة الوقف حصتها من الربح إىل قسمني:
األول :االستمرار يف اإلنفاق عىل املوقوف عليهم.

الثاين :تسديد املبالغ ملمول املرشوع مقابل ما قدمه؛ لتصبح األرباح يف املستقبل

كاملة للموقوف عليهم.

والسؤال الذي يطرح نفسه :ماذا سيكون للمستثمر الذي سيخرج يف النهاية

من املرشوع ،بعد أن يعود مرشوع املستشفى العام ،أو املركز الطبي التخصيص أو

املستشفى اجلامعي إىل ملكية مؤسسة الوقف بشكل كامل؟

(((المعايير الشرعية ،المعيار الشرعي رقم ( )12الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة،
ص .345
(((الصيغ الحديثة الستثمار أموال الوقف ،د .راشد أحمد العليوي ،اللقاء السنوي الثامن
للجهات الخيرية بالمنطقة الشرقية ،المملكة العربية السعودية ،ص .19
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واجلــواب هو أن املستثمر الذي شارك مؤسسة الوقف يف اإلنشاء والتأسيس

برأسامل املرشوع النقدي سيكون رشيك ًا يف إدارة املرشوع ،وسيحصل مقابل جهوده
اإلدارية عىل عوض (أجر) وقد يكون مقدار ما حصل عليه املمول املستثمر من

أجور َطوال سنني املشاركة املنتهية بالتمليك يفوق ما أنفقه أو يوازيه أو يقل عنه،
وهذا يرجع إىل طبيعة دراسة اجلدوى وحسابات املستثمر املادية ودراساته حول

نجاح أو فشل املرشوع.

وقد نص املعيار الرشعي ( )60اخلــاص باستثامر الوقف يف الفقرة اخلاصة

بتطوير أرايض الوقف  2/6/8إىل فكرة املشاركة املتناقصة للمرشوع املنشأ

بينهام ،مع بقاء األرض خارج إطار املشاركة ،بحيث يمكن تأجري مؤسسة الوقف
األرض للمرشوع ،ويضاف حساب قيمة عقد اإلجيار مع جمموع التكاليف اإلدارية

للمرشوع ،ثم تقوم مؤسسة الوقف برشاء نصيب املستثمر تدرجيي ًا ،مما يؤدي إىل
انخفاض نصيب املستثمر يف املــروع ،مقابل زيادة نصيب مؤسسة الوقف ،إىل

أن تؤول ملكية املرشوع بالكامل لصالح مؤسسة الوقف ،وانتهاء مدة عقد إجيار
األرض التي متلكها أص ً
ال مؤسسة الوقف .وقد نصت الفقرة املتقدمة من املعيار

( )60عىل أن( :تطبيق صيغة املشاركة املنتهية بالتمليك ،بتمويل مشرتك من الوقف

وجهة التمويل إلنشاء املباين مشرتكة ،مع بقاء األرض خارج املشاركة ،ثم متلك

الوقف تدرجيي ًا للمباين)((( .

وقد ُيظن أن طبيعة املرشوع الوقفي سواء كان صحي ًا أم بيئي ًا أم غريه تقتيض أن

تقوم املعاملة من بدايتها إىل هنايتها عىل مبدأ التربع واإلنفاق بعيد ًا عن حسابات
((( المعايير الشرعية ،المعيار الشرعي رقم ( )60الفقرة .2/6/8
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االستثامر والربح واخلسارة ،وال شك أن هذه نظرة قارصة؛ تؤثر عىل جودة املرشوع
واستمراره؛ الذي حيتاج بطبيعة احلال إىل ما يديمه وينميه ،ولذلك فإن املرشوع

الوقفي االستثامري ،ال يقصد منه األعامل التطوعية اخلريية البعيدة عن لغة الربح
واألرقام ،وإنام هو يف النهاية هو مرشوع تنافيس مع غريه من املرشوعات املامثلة،
ومن املمكن أن تكون له نافذة يف العمل اخلريي ،أما أساس عمله فيقوم عىل مبدأ

حتقيق الربح من طريق العمل املرشوع؛ عىل أن ترصف أرباحه عىل اجلهات املوقوف
عليها أصل املرشوع الوقفي ،زيادة إىل ما يتطلبه استمرار املرشوع من أدوات وأجهزة
وخدمات صيانة وأجــور موظفني وغريها ،وال خيفى أن مثل هذه املرشوعات

ال يمكن أن تستمر من دون وجود إيرادات مالية مستمرة ،فمهام كان رأس مال
املرشوع ،فإنه سينفد ويضمحل يف النهاية .ويف حال تم االستثامر فيجب عىل إدارة

الوقف اتباع الصيغ االستثامرية املرشوعة ،مثل املضاربة واملشاركة والتأجري والسلم

وغريه ،عىل أن يكون االستثامر قليل املخاطرة.

ثاني ًا :اإلجارة املوصوفة بالذمة املنتهية بالتمليك
وهذه الصيغة ختتلف عن صيغة عقد اإلجــارة العادية ،املعمول هبا يف بعض

مؤسسات الوقف ببعض الــدول ،وإنام هي صيغة وأسلوب قريب إىل حد كبري

بفكرة الصيغة املتقدمة يف املشاركة املنتهية بالتمليك أو املشاركة املتناقصة ،إذ تقوم
بتأجري ناظر الوقف ملستثمر أو مستثمرين ملدة طويلة نسبي ًا كعرش سنوات مثالً؛ كي

يتم إنشاء بناء أو مصنع لالستفادة من إجياره وتشغيله ،وتكون األجرة هي البناء أو
املصنع الذي سيقام عليه ،ومن الرضوري أن يكون البناء واملصنع معلوم املواصفات
واملقاييس بكل دقة حلساب الكلفة ومعدل االستهالك السنوي ،كي يمكن حتديد
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مقدار األجرة كاملة لألرض((( .ومثل هذه الصيغ ستوفر إعامر ًا لألرض سيؤول

إىل الوقف بالكامل يف املستقبل ،بعد هناية العقد املربم بني األطراف ،بحيث يمكن

استغالله واحلصول عىل نتائجه ورصفها يف مصارف الوقف (املوقوف عليهم) التي

عينها الواقف(((.

كام نص املعيار الرشعي ( )60فقرة  3/6/8عىل( :تطبيق صيغة اإلجارة

املوصوفة بالذمة املنتهية بالتمليك للوقف ،من خالل استئجار جهة التمويل أرض

الوقف إلقامة املباين عليها وتسليمها للوقف لتنفيذ اإلجارة ،وانتهائها بتمليك املباين

للوقف)(((.

وذلك يمكن أن يتم يف إقامة مرشوع الوقف الصحي وتنفيذه من خالل االتفاق

بني مؤسسة الوقف والطرف املمول للمرشوع بتأجري أرضها بأجرة سنوية معينة،
عىل أن يقوم املمول بالبناء عىل هذه األرض ،برشط أن يتضمن العقد وعد ًا ملزم ًا من
املستأجر املمول ببيع البناء املوقوف ،ويتقاىض الثمن عىل أقساط سنوية يتم دفعها

إليه من األجرة التي تأخذها مؤسسة الوقف ،وبعدها يصبح البناء الذي تم إنشاؤه
مع األرض ملؤسسة الوقف ،التي تقوم باإلنفاق عىل املوقوف عليهم .وتكون قيمة
القسط السنوي أقل من قيمة أجرة األرض السنوية ،ويكون عدد السنوات التي
سيبقى فيها املستأجر املمول مستغ ً
ال للبناء مساوي ًا لعدد األقساط التي ستدفع(((.

((( الوقف اإلسالمي ـ تطوره ،إدارته ،تنميته ،الدكتور منذر قحف ،ص  253وما بعدها.
((( الصيغ الحديثة الستثمار أموال الوقف ،راشد العليوي ،ص .21
((( المعايير الشرعية ،المعيار الشرعي رقم (.)60
(((االستثمار في الوقف وفي غالته وريعه ،د .محمد عبدالحليم عمر ،بحث مقدم إلى المؤتمر
الثالث لألوقاف بالمملكة العربية السعودية ،الجامعة اإلسالمية 1430 ،هـ ـ  2009م ،ص
 .20المعيار الشرعي .رقم ( )60وقف النقود ،الفقرة .15/4/2
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ثالث ًا :الصناديق الوقفية(((:
ومن الوسائل العملية املقرتحة يف تفعيل مرشوع وقف إنشاء وتأسيس مستشفى،

أو مركز طبي ختصيص ،أو كلية طبية تعليمية وقفية أيض ًا الصناديق الوقفية :التي

هي عبارة عن حمفظة تتجمع فيها األموال املخصصة للوقف ،دون النظر إىل مقدار
قيمتها ،صغرية كانت أو كبرية ،إذ يتم جتميعها أوالً عن طريق التربعات املحددة
الغاية ،ثم يتم استثامرها ورصف ريعها يف وجوه خريية حمددة للجهة املعلن عنها
مسبق ًا ،التي يتم التربع لصاحلها ،واهلــدف من هذه العملية هو تنظيم العمل

بالصناديق الوقفية يف إطار العمل املؤسسايت للتعاون بني أفراد املجتمع واملؤسسات
احلكومية واجلهات اخلريية.

آلية عمل الصناديق الوقفية يف متويل املرشوعات :يمكن بيان آلية عمل الصناديق

الوقفية وتوظيفها يف مرشوع إنشاء وتأسيس املستشفى الوقفي العام ،أو املراكز الطبية
التخصصية ،أو املستشفى اجلامعي التعليمي ،من خالل العمل عىل تأسيس مؤسسات

صحية أو تعليمية من أموال الوقف وفق املعايري واألساليب احلديثة وجتهيزها من

خالل ما جتمع لدى مؤسسة الوقف من األموال النقدية من جمموع تربعات (وقفيات
نقود)((( األشخاص واجلهات عن طريق التربع الستثامر هذه األموال ،ثم إنفاقها ،أو

(((تقدم الكالم عن الصناديق الوقفية في اإلصدار األول من هذه السلسلة (أوقاف المستقبل
المستديمة) الموسوم(:وقف الفضاء ـ رؤية تأصيلية مستقبلية) بشكل واسع ،لذا سيتم
اقتصار الكالم على أهم ما يتعلق بموضوع هذا البحث ،ومن أراد التوسع فليرجع إلى
اإلصدار المذكور.
(((وقد سبقت اإلشارة إلى بيان حكم (وقف النقود) وبيان أقوال الفقهاء في المسألة ،وقرار
مجمع الفقه اإلسالمي الصادر بشأنه الذي ذهب إلى القول بجوازه ،في اإلصدار األول
من هذه السلسلة (أوقاف المستقبل المستديمة) المرسوم( :وقف الفضاء ـ رؤية تأصيلية
مستقبلية) بما يغني عن اإلعادة والتكرار.
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إنفاق ريعها عىل مصلحة مرشوع تأسيس مستشفى وقفي مثالً ،هبدف االمتثال إلحياء

سنة الوقف ،وحتقيق مقاصده اخلريية يف ضامن رعاية وعالج املرىض غري املتمكنني

مادي ًا من مراجعة املستشفيات اخلاصة أو املراكز الطبية املتخصصة ،مع عدم وجود
مستشفيات حكومية تقوم بتقديم العالج املناسب الذي حيتاجونه.

ومن خالل ما تقدم فإن الصندوق الوقفي اخلاص بالوقف الصحي يبقى ذا

صفة مالية ،إذ إن رشاء العقارات واألسهم واألصول املختلفة ومتويل العمليات

التجارية ال يغري من طبيعة هذا الصندوق؛ ألن كل ذلك إنام هو استثامر لتحقيق
العائد للصندوق ،وليست العقارات ذاهتا هي الوقف ،وال األسهم .ومن ثم فإن

حمتويات هذا الصندوق أو غريه من املرشوعات األخرى ـ عىل سبيل املثال الوقف

الصحي أو الوقف البيئي وغريه ـ ليست حمتويات ثابتة ،بل تتغري بحسب سياسة
إدارة الصندوق ،إذ يعرب عن الصندوق دائ ًام كام يذكر أحد الباحثني((( بالقيمة الكلية

ملحتوياته التي متثل مبلغ ًا نقدي ًا ،وهذا املبلغ ،هو الوقف ،وهو بمثابة العني التي
جرى حتبسيها ،واألموال يف الصندوق مقسمة إىل حصص صغرية تكون يف متناول
األفراد الراغبني يف الوقف ،وتوجه عوائد الصندوق إىل أغراض الوقف املحددة يف

وثيقة االشرتاك يف الصندوق حتت إرشاف ناظر الوقف ،ويكون للصندوق شخصية

اعتبارية؛ إذ يسجل عىل صفة وقف ،وبذلك يكون الصندوق الوقفي وقف ًا نقدي ًا.

وبعد مرحلة جتمع األموال يف هذه األوعية الوقفية يمكن أن تدار هذه األموال

بصيغة املحافظ االستثامرية التي تنقسم بدورها إىل قسمني((( :عام وخاص.

(((الموقع اإللكتروني للدكتور محمد علي القري ،فقرة الصناديق الوقفيةwww.elgari.com .

(((صناديق الوقف االستثماري ،دراسة فقهية ـ اقتصادية ،د .أسامة عبد المجيد العاني ،دار
البشائر اإلسالمية ،الطبعة األولى1431 ،هـ2010-م ،ص .170
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ويتمثل الشكل العام للمحافظ االستثامرية :بام يتم طرحه من قبل إدارة املحفظة

للجمهور من صيغ استثامرية جاهزة ،بحيث يتعذر عىل املتعامل التدخل يف اختيار
الطريقة أو األسلوب األمثل الذي يراه يف االستثامر ،وما عليه إال اإلذعان للرشوط
املدونة ،عند اختيار هذه الطريقة والتوقيع عليها.

يف حني يتمثل املفهوم اخلاص باملحافظ االستثامرية :من خالل ما يتم تشكيلها

حسب رغبة املتعامل وبناء عىل طلبه ،بحيث يرجع إليه حتديد النشاط االستثامري
ونسبة توزيع األرباح ،أو أنه خيول الرشكة القائمة بعمل ما تراه مناسبا ،وفق ما يتم

االتفاق عليه بني الطرفني ،بحيث يرجع إىل املستثمر يف املفهوم اخلاص حتديد طبيعة
االستثامر واختيار األسلوب األمثل الذي يراه مناسب ًا وتتفق معه رؤية وإدارة اجلهة

املديرة لالستثامر.

وبذلك يتبني أن مؤسسة الوقف هي التي تبارش إدارة الصندوق الوقفي يف

الغالب ،الذي يكمن عملها عن طريق املحافظ االستثامرية العامة التي تتوىل فيه
إدارة الصندوق املسؤولية كاملة نيابة عن املتربع ،بام قدمه من ختويل ضمني مفهوم

أو منصوص عليه أحيان ًا ،كام هو األصل املعمول به يف كثري من املؤسسات الوقفية

التي جرى العمل هبا عند توظيف واستثامر األموال املتجمعة لدهيا بصيغة االستثامر

باملفهوم العام ،بعد أن يتم التخطيط للمرشوع ،ويتم التوجه بجمع قيمته املادية عن
طريق التربعات ،وفق الصيغة املذكورة آنف ًا ،وبعدها تتم املبارشة يف اإلجراءات من

قبل إدارة الصندوق ،أو من تتعاون معهم من الرشكات املختصة بالتنفيذ ،أما املتربع

املساهم (الواقف) فال عالقة له باملوضوع.

وكام يمكن اعتامد الصورة االستثامرية اخلاصة كذلك ،بناء عىل اتفاق مسبق بني
107

التنمية الم�ستديمة وعالقتها بالوقف

املتربع املساهم (الواقف) ومؤسسة الوقف ،برشط أن تكون حصة املتربع كبرية ،كي

يتسنى ملؤسسة الوقف التعامل مع أشخاص حمددين ،وال ترتك املجال مفتوح ًا؛ حتى

ال تتعدد اآلراء ،وتكثر االقرتاحات ،بام يؤ ّدي إىل التلكؤ يف املرشوع نفسه ،وهذا

حسب ما تقتضيه طبيعة العمل بشكل عام ،والعمل االستثامري بشكل خاص.

ومما تقدم يتبني أن كال الصورتني املتقدمتني يف متويل مرشوع الوقف الصحي

يمكن أن يتم العمل هبام عن طريق ما يتم طرحه من قبل إدارة املحفظة للجمهور من

صيغ استثامرية جاهزة ،يف ضوء ما سبق.

واهلل تعاىل أعلم.
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بتوفيق اهلل

تم االنتهاء من بحث «التنمية املستديمة وعالقتها بالوقف ـ الوقف

عرج بالبداية عىل مفهوم التنمية ،ثم التنمية املستديمة ،ثم
الصحي أنموذج ًا» الذي ّ

الصناعة املالية اإلسالمية التي انقسمت بدورها إىل العمل الربحي والعمل اخلريي،
والذي مثل الوقف جانب ًا مه ًام وكبري ًا من العمل اخلريي غري الربحي.

وبعد بيان املشرتكات اجلامعة بني مفهومي التنمية املستديمة والوقف أشار البحث إىل

مسألة العناية باإلنسان ،ومن خالله باملجتمع عن طريق بيان دعم الوقف لقطاع حيوي مهم
يمس صميم حياة الناس ،وهو القطاع الصحي ،وفق ما وصل إليه العلم احلديث يف بناء

مؤسسات صحية مستديمة ،تنسجم مع معايري الصحة العاملية ،والعمل عىل رفدها باألجهزة
واملعدات املتطورة واملستلزمات الصحية والطبية األخرى ،مستلهمني هذا التوجه ،من مكانة

الوقف الصحي ،وما حققه من إنجازات يف تأرخينا اإلسالمي العتيد ،ومواصلة لدوره.
ويف هناية هذا البحث ،يمكن استخالص أهم النتائج يف الفقرات اآلتية:

• إن فكرة التنمية املستديمة فكرة إسالمية أصيلة متجذرة يف تراثنا من خالل
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مبدأ الوقف الذي دعا إليه النبي ^ لينتفع به َمن حوله من الناس ،وليستمر
ويتعدى هذا النفع األجيال املتعاقبة جي ً
ال بعد جيل.

• وقد جتىل املعنى الدقيق املشرتك للتنمية املستدامة يف الرشيعة اإلسالمية بعامرة

األرض؛ باعتبارها أحد الوظائف التي كلف اهلل تعاىل هبا اإلنسان الذي

استخلفه ملهمة اخلالفة عنه

بقوله       :

{     البقرة.}30 :

• أما املعنى االصطالحي للتنمية املستديمة فيعني وجود تضامن بني اجليل احلايل
واألجيال القادمة ،بحيث تضمن حقوق األجيال املقبلة يف املوارد البيئية ،وال

يستأثر اجليل املعارص بام حيوزه من موارد وحده ،وإنام يستشعر وجود آخرين
خلفه ،ال تقل درجة حاجاهتم إىل هذه املوارد عن حاجتهم إليها ،إن مل تزد

عليها.

• وقد جتلت املعاين السابقة باشرتاك غايات ومقاصد ووسائل الوقف يف بعض
األحيان ،مع مفهوم التنمية املستدامة؛ فالوقف صفته دوام احلبس والتأبيد إىل

قيام الساعة وفق ًا لرأي مجهور الفقهاء خالف ًا لفقهاء املالكية ،وهو بذلك يشرتك
مع مفهوم التنمية املستديمة يف حفظ حقوق األجيال القادمة.

• حساب املساواة بني األزمنة وعدم اقتصار أعيان الوقف عىل اجليل احلارض هو
مبدأ ثابت يف الوقف ،كام هو منهج ثابت يف التنمية املستدامة ،وهو ما يؤكد

جتذر العالقة بني الوقف والتنمية املستدامة يف تقرير مراعاة مبدأ اإلنصاف بني
األجيال.
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• البعد الترشيعي والقانوين للوقف يسهم إسهام ًا فاع ً
ال يف حفظ عني الوقف
(الثروة) ويعمل عىل ديمومتها ،ويقف بوجه من يعمل عىل تقاسمها وتفتيتها.

• يستهدف الوقف تطوير اإلنسان ووقايته من األمراض وعالجه وهتيئة خمتلف
سبل العيش الرغيد له ،وهذا يمثل جوهر التنمية ول ّبها ،وهلذا اهتم الوقف من
وقت مبكر من نشأته بالتعليم والصحة والبيئة.

• حظي الوقف الصحي باهتامم كبري؛ ألمهيته ومقاصده يف حفظ النفوس والعمل
عىل إحيائها وإنقاذها ،وهو بذلك ال يقل ثواب ًا عن بقية صور الوقف األخرى
من تشييد اجلوامع واملساجد واملصليات وطباعة القرآن الكريم وغريها من
صور الوقف املهمة؛ وقد يزيد عليها؛ عند الرضورة واحلاجة العامة إىل العالج
والتطبيب ،فمن أحياها فكأنام أحيا الناس مجيع ًا.

• يمكن تفعيل الوقف الصحي؛ املتمثل بـ(حتبيس أصل الوقف وتسبيل املنفعة
عىل مرصف صحي مباح) يقوم بدور حيوي مهم يف الوقاية من األمراض
واألوبئة واملسامهة يف معاجلتها عن طريق الصيغ واألساليب االستثامرية التي

تطرق البحث إليها ،والتي متثلت يف كل من:
ـ املشاركة املنتهية بالتمليك.
ـ اإلجارة املنتهية بالتمليك.
ـ الصناديق الوقفية.

• تعزيز مبدأ املشاركة الوقفية لعموم اجلمهور بمختلف الفئات الراغبة يف دعمه

والتربع من خالله بام تستطيع من إمكانيات مادية متواضعة ،وعدم االقتصار عىل
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األغنياء وحدهم ،وهذا األمر يتحقق من خالل تفعيل فكرة الصناديق والصكوك

واألسهم الوقفية؛ وفق آلية االكتتاب التي فصلتها الكثري من البحوث والدراسات
املعارصة.

* * *
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أهم التوصيات

.1أمهية رفد وتزويد الواقفني بخطط عملية ترشف عليها وتديرها مؤسسات
ٍ
وقف تعمل عىل ترسيخ مبدأ املحافظة عىل أصل أعيان األوقاف ،ومتنع اهلدر
واإلرساف فيه من خالل جمموعة قرارات رادعة.

.2تعزيز ثقافة الصناديق الوقفية بمختلف الوسائل من خــال املساجد
واإلعــانــات العامة عرب وسائل اإلعــام وامللصقات وعمل الدعايات

املناسبة؛ لبيان إمكانية مشاركة اجلمهور بدعم هذه الصناديق بمبالغ مالية

ـ مهام كانت زهيدة ـ يف رفد وتأسيس املشاريع الوقفية يف القطاع الصحي
والتعليمي والبيئي وغريها.

.3قيام إدارات مؤسسات الوقف بإرشاد الواقفني وتوجيههم نحو الوقف
الصحي ،وبيان مكانة إحياء األنفس يف الرشيعة اإلسالمية والتخفيف عنها،

باملقارنة مع صور الوقف األخرى ،وأن ثواب الوقف الصحي ال يقل عن
بقية صور الوقف ،إن مل يزد ويتفوق عليها كام يف كثري من احلاالت والصور

التي يشهدها الواقع.
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ـأدب الدنيا والدين ،عيل بن حممد بن حبيب املاوردي ،حتقيق :مصطفى السقا ،مطبعة مصطفى
احللبي ،الطبعة الثالثة 1995 ،م.
ـ استبدال الوقف ـ رؤية فقهية اقتصادية قانونية ،د .إبراهيم عبداللطيف العبيدي ،دائرة الشؤون
اإلسالمية والعمل اخلريي ،ديب ،الطبعة الثانية 2016 ،م.

ـ االستثامر يف الوقف ويف غالته وريعه ،د .حممد عبداحلليم عمر ،بحث مقدم إىل املؤمتر الثالث
لألوقاف باململكة العربية السعودية ،اجلامعة اإلسالمية1430 ،هـ ـ 2009م.
ـ االستدامة سعادة وابتكار ،جمموعة من الكتاب ،قنديل للطباعة والنرش ،الطبعة األوىل ،ديب،
2017م.
ـ أسس علم اقتصاد ،نعمة اهلل نجيب إبراهيم ،مؤسسة شباب اجلامعة ،اإلسكندرية 2000 ،م.

ـ اإلسالم والتنمية االقتصادية ،شوقي أمحد دنيا ،دار الفكر العريب ،الطبعة األوىل 1979 ،م.

ـ اإلصالح اإلداري ملؤسسات قطاع األوقاف ـ دراسة حالة اجلزائر ،كامل منصوري ،رسالة دكتوراه،
كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر 2008 ،م ،ص 143ـ .144

ـاالقتصاد الدائري ودوره يف التنمية ومحاية البيئة من التلوث ـ سلسلة دراسات تأصيلية يف اقتصادات
املستقبل ،د .إبراهيم عبداللطيف العبيدي ،دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي ،ديب 2021 ،م.
ـاإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،عالء الدين املرداوي ،دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة
الثانية.

ـ البحر املحيط الثجاج يف رشح صحيح اإلمام مسلم بن احلجاج ،حممد بن عيل بن آدم بن موسى
اإلتيويب ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1426 ،ـ 1436هـ.
ـ بحر املذهب (يف فروع املذهب الشافعي) ،أبو املحاسن عبد الواحد بن إسامعيل الروياين ،حتقيق:
طارق فتحي السيد ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل 2009 ،م.
ـ بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،عالء الدين الكاساين ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الثانية،
1406هـ ـ 1986م.
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ـ البيامرستان النوري بحلب ووقفيته ،د .حممد مطيع احلافظ ،جملة أوقاف ،نصف سنوية حمكمة،
األمانة العامة لألوقاف ،الكويت ،العدد  ،6السنة الثالثة ،ربيع الثاين 1425 ،هـ ـ  2004م.
الزبيدي،
الرزاق احلسيني ،امللقب بمرتىضَّ ،
ـ تاج العروس من جواهر القاموس ،حممد بن عبد ّ
حتقيق :جمموعة من املحققني.
ـ تاريخ البيامرستانات يف اإلسالم ،د .أمحد عيسى بك ،مجعية التمدن اإلسالمي 1357 ،هـ ،مصور
بدار الرائد العريب ،بريوت 1401 ،هـ ـ 1981م.

ـ التنمية االقتصادية ،جريالد ماير وروبرت بو لديوين ،ترمجة :د .يوسف عبداهلل صائغ ،مكتبة لبنان،
 1964م.
ـ التنمية االقتصادية ،د .صالح الدين نامق ،دار النهضة العربية 1972 ،م.

ـ التنمية االقتصادية ،طلعت عبد امللك ،املعهد القومي لإلدارة العليا 1965 ،م.

ـ التنمية املستديمة ـ فلسفتها وأساليب ختطيطها وأدوات قياسها ،د .عثامن حممد غنيم ،د .ماجدة
أمحد أبو زنط ،دار صفاء للنرش والتوزيع ،عامن ـ األردن ،الطبعة األوىل 1427 ،هـ ـ .2007
ـاجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطبي ،أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر القرطبي ،حتقيق :أمحد
الربدوين وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب املرصية ،القاهرة ،الطبعة الثانية1384 ،هـ ـ  1964م.
ـ حجة اهلل البالغة ،الشاه ويل اهلل الدهلوي ،حتقيق :السيد سابق ،دار اجليل ،بريوت ،لبنان ،الطبعة
األوىل ،سنة الطبع 1426 :هـ ـ 2005م.
ـ حوار حول هدي اإلسالم يف التنمية املستدامة ،رامي لطفي كالوي ،دائرة الشؤون اإلسالمية
والعمل اخلريي ،ديب ،الطبعة األوىل 1424 ،هـ ـ  2012م.
ـ خرافة التنمية والتنمية البرشية املستدامة ،د .عبداجلبار حممود العبيدي ،دار احلامد للنرش والتوزيع،
عامن ـ األردن ،الطبعة األوىل 1433 ،هـ ـ  2012م.
ـ الدور االجتامعي للوقف ،عبدامللك أمحد السيد ،بحث مقدم لندوة وقائع احللقة الدراسية لتثمري
ممتلكات األوقاف ،حترير د .حسن عبداهلل األمني ،جدة 1404 ،هـ.
ـ دور الوقف يف التنمية ،جمموعة باحثني ،جممع الفقه اإلسالمي ،اهلند ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
2007م.
ـ رحلة ابن جبري ،حممد بن جبري الكناين األندليس ،دار ومكتبة اهلالل ،بريوت.

ـ رد املحتار عىل الدر املختار ،ابن عابدين الدمشقي ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة الثانية1412 ،هـ ـ
1992م.

ـ رشح صحيح البخاري البن بطال ،أيب احلسن عيل بن خلف بن عبد امللك ،حتقيق :أبو متيم يارس بن
إبراهيم ،مكتبة الرشد ،السعودية ،الرياض ،الطبعة الثانية1423 ،هـ ـ 2003م.
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ـ رشح خمترص خليل للخريش ،حممد بن عبد اهلل اخلريش ،دار الفكر للطباعة ،بريوت.

ـ صحيح البخاري= اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل ^ وسننه وأيامه ،حممد بن
إسامعيل ،أبو عبداهلل البخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص النارص ،دار طوق النجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي) الطبعة األوىل1422 ،هـ.
ـصحيح مسلم= املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل ^ ،مسلم بن
احلجاج القشريي النيسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

ـ صحيفة البيان ،كويكب حيمل معادن ثمنيه تكفي جلعل كل البرش مليارديرات ،تاريخ نرش اخلرب 8
أغسطس  2021مwww.albayan.ae .

ـ صناديق الوقف االستثامري ،دراسة فقهية ـ اقتصادية ،د .أسامة عبد املجيد العاين ،دار البشائر
اإلسالمية ،الطبعة األوىل1431 ،هـ2010-م.
ـ الطب عند العرب ،حنيفة اخلطيب ،األهلية للنرش والتوزيع ،بريوت1988 ،م.

ـ عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة ،أبو حممد جالل الدين اجلذامي السعدي املالكي ،دراسة
وحتقيق :د .محيد بن حممد حلمر ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ـ لبنان ،الطبعة األوىل 1423 ،هـ
ـ  2003م.
ـ عوملة الصدقة اجلارية ،نحو أجندة كونية للقطاع الوقفي ،طارق عبداهلل ،جملة أوقاف ،األمانة العامة
لألوقاف ،الكويت ،العدد  ،14السنة الثامنة ،مجادى األوىل 1429هـ ـ مايو 2008م.
ـ فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي عىل الكشاف) ،رشف الدين احلسني بن
عبد اهلل الطيبي ،جائزة ديب الدولية للقرآن الكريم ،الطبعة األوىل 1434 ،هـ ـ  2013م.
ـ الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين ،أمحد بن غنيم النفراوي ،دار الفكر ،بريوت،
1415هـ.
ـ القاموس الفقهي ،د .سعدي أبو جيب ،دار الفكر ،دمشق ،سورية ،الطبعة الثانية 1408 ،هـ ـ
 1988م

ـ الكسب ،أبو عبد اهلل حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين ،حتقيق :د .سهيل زكار ،النارش :عبد اهلادي
حرصوين ـ دمشق ،الطبعة األوىل1400 ،هـ.
ـ لسان العرب ،البن منظور ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة الثالثة 1414 ،هـ.

ـ جماالت وقفية مقرتحة غري تقليدية لتنمية مستدامة ،أمحد حممد هليل ،بحث مقدم إىل املؤمتر الثاين
لألوقاف ـ الصيغ التنموية والرؤى املستقبلية ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة2006 ،م.
ـ املجموع رشح املهذب مع تكملة السبكي واملطيعي ،أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي،
دار الفكر.
ـ املحىل ،أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم ،دار الفكر.
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ـ خمترص العالمة خليل ،خليل بن إسحاق املالكي املرصي ،حتقيق :أمحد جاد ،دار احلديث ،القاهرة،
الطبعة األوىل1426 ،هـ ـ 2005م.

ـمدن املستقبل الذكية وأحكامها الفقهية ،سلسلة دراسات تأصيلية يف اقتصادات املستقبل ،د .إبراهيم
عبداللطيف العبيدي ،دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي ،ديب2021 ،م.
ـمرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح ،عيل بن (سلطان) حممد ،املشهور باملال عيل القاري ،دار
الفكر ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1422 ،هـ ـ 2002م.
ـمسامهة التنمية املستديمة يف حتقيق التنمية املستدامة ،ريمة خلوطة ،وسلمى قطاف ،بحث مشارك
بمؤمتر التنمية والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة ،كلية العلوم والتيسري ،جامعة فرحات
عباس2008 ،م.
ـمسند اإلمام أمحد ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1421 ،هـ ـ  2001م.

ـاملشكلة السكانية وخرافة املالتوسية اجلديدة ،رمزي زكي ،سلسلة عامل املعرفة ،العدد  ،84املجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت 1984 ،م.

ـ املعايري الرشعية ـ النص الكامل للمعايري الرشعية التي تم اعتامدها حتى صفر  1437هـ ـ 2015م،
هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  ، AAOIFIدار امليامن للنرش والتوزيع،
الرياض.

ـ معجم لغة الفقهاء-عريب انكليزي د .حممد رواس قلعجي ،دار النفائس ،بريوت ،لبنان ،الطبعة
األوىل 1405 ،هـ ـ 1985م الطبعة الثانية 1408 ،هـ ـ  1988م.
ـ مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،اخلطيب الرشبيني ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل،
1415هـ ـ 1994م.
ـ املغني ،موفق الدين ابن قدامة املقديس ،مكتبة القاهرة1388 ،هـ ـ 1968م.

ـ املقاصد الرشعية للوقف اإلسالمي ،احلسن تركوي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الطبعة
األوىل 2014 ،م.

ـمنهاج الطالبني وعمدة املفتني ،حميي الدين حييى بن رشف النووي ،دار املنهاج ،جدة.

ـ املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار ،تقي الدين املقريزي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة
األوىل 1418 ،هـ.

ـ مؤسسة األوقاف وشؤون ال ُق ّص .www.amaf.gov.ae
ـ املوسوعة احلرة

ـ ويكيبيديا https://ar.wikipedia.org

ـموسوعة املالية اإلسالمية ـ التنمية االقتصادية يف الوقف اإلسالمي ،جمموعة باحثني ،آفاق
اإلسالمية للتمويل ،ديب ،اإلمارات العربية املتحدة.
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ـ املوقع اإللكرتوين للدكتور حممد عيل القري ،فقرة الصناديق الوقفيةwww.elgari.com .

ـنحو صناديق زكاة فاعلة ـ تأصي ً
ال وتطبيق ًا ،د .إبراهيم عبداللطيف العبيدي ،دائــرة الشؤون
اإلسالمية والعمل اخلريي ،ديب 2018 ،م.

ـ نظام الوقف واملجتمع املدين يف الوطن العريب ،بحوث ومناقشات الندوة الفكرية ،مركز دراسات
الوحدة العربية ،بريوت 2003 ،م.
ـ النهر الفائق رشح كنز الدقائق ،ابن نجيم احلنفي ،حتقيق :أمحد عزو عناية ،دار الكتب العلمية،
الطبعة األوىل1422 ،هـ ـ  2002م.
ـ الوقف اإلسالمي ـ تطوره ،إدارته ،تنميته ،د .منذر قحف ،دار الفكر املعارص ،بريوت ،دار الفكر،
دمشق ،الطبعة األوىل 1421 ،هـ ـ  2000م.
ـ الوقف اإلسالمي ودوره يف حتقيق التنمية املستدامة ـ عرض للتجربة اجلزائرية يف تسيري األوقاف،
د .صالح صاحلي ،د .نوال بن عامرة ،املجلة االقتصادية للتنمية االقتصادية ،العدد ،01ديسمرب
 2014م.
ـالوقف الصحي ،د .نذير بن حممد بن أوهاب ،جملة البحوث الفقهية املعارصة ،اململكة العربية
السعودية ،العدد  ،84السنة  1430هـ.
ـ الوقوف والرتجل من اجلامع ملسائل اإلمام أمحد بن حنبل ،أبو بكر أمحد اخلَ َّلل البغدادي احلنبيل،
حتقيق سيد كرسوي حسن ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل 1415 ،هـ ـ  1994م.

ـ الوقف ودوره يف تنمية املجتمع اإلسالمي ،د .حممد الدسوقي ،املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية،
وزارة األوقاف املرصية ،العدد  ،65سلسلة قضايا إسالمية 1421 ،هـ ـ 2000م.
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