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لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخليري بدبي
هاتف+971 4 6087777 :
اإلمــارات العربيــة املتحدة
mail@iacad.gov.ae

فاكس+971 4 6087555 :
ص .ب - 3135 :دبــي
www.iacad.gov.ae

يعب عن رأي صاحبه
هذا البحث ّ
يعب بالضرورة عن رأي دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي
وال ّ
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يشــهد التاريخ عىل أن للوقف دورا فاعال يف احلضارة اإلســامية عىل مستوى
النشــاط االقتصادي واالجتامعي ،انحرس بانحســارها .يف الوقت الذي تسهم فيه
األمانات الوقفيــة اليوم يف العامل الغريب ،بدور ريــادي وفعال حتى أضحى قطاعا
مناكفا للقطاعني اخلاص والعام.
وحيــث إن للوقف صحوة يف الوقت احلارض عىل مســتوى أمتنا اإلســامية
بشكل عام ،وعىل مستوى جملس التعاون اخلليجي بشكل خاص ،األمر الذي حيتم
أن يرســم دوره بشــكل واضح وحمدد لكي يضطلع بدوره اخلدمي واالســتثامري
عىل حد سواء.
هيدف البحث إىل رســم اآلفاق املســتقبلية للوقف من خالل دوره يف التنمية
املستديمة باعتبارها مطلبا عامليا دعت له هيئات االمم املتحدة.
ولتحقيق هدف البحث فسيتم تقسيمه إىل عدة فقرات ،ستتناول األوىل إيضاح
املفاهيم املتعلقة بالبحث .بينام ســتحاول الثانية اســتلهام جتربة الوقف اإلسالمي
لألمور املناظرة للتنمية املســتديمة ،بينام تسعى الفقرة األخرية إىل اقرتاح آلية لتفعيل
دور الوقــف يف هذا املجال من خالل الصكوك الوقفية ودورها يف إنشــاء صندوق
للتنمية املستديمة.
والبد ابتداء من استعراض الدراسات السابقة ،كي يتسنى للباحث حتديد خط
الرشوع للبحث.
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الدراسات السابقة:
 -1دور الوقف يف التنمية املستدامة للدكتور أمحد إبراهيم مالوي(((.
يعتمد البحث يف حيثياته عىل رضورة االهتامم بقطاع ثالث يسهم يف عملية التنمية
االقتصادية واإلنسانية كقطاع يؤازر ويساعد القطاعني احلكومي واخلاص.
هيدف البحث إىل اإلجابة عىل تساؤلني مها عن عالقة الوقف بالتنمية املستديمة
وهل يؤدي .
الوقف إىل التنمية املستديمة؟
وتوصــل البحث إىل وجود اثر للوقف يف التنمية املســتديمة وذلك من خالل
حتقيقه لالبعاد االقتصادية واالجتامعية والبيئية هلا.
 -2دور الوقف يف التنمية املستدامة لألستاذ الدكتور عبد اجلبار السبهاين(((.
يناقــش البحث طرحية أوليــة تقتيض بان للوقف دورا إجيابيــا يف إحراز التنمية
املستديمة.
وخلص البحث إىل أن بامكان الوقف أن يقدم الكثري عىل طريق التنمية املستديمة،
خاصة فيام يتصل باالستثامر البرشي ورأس املال االجتامعي وإعادة التوزيع ،وأوىص
بتطوير األسس الترشيعية والتنظيمية احلاكمة للوقف اخلريي.
((( بحث مقدم إىل املؤمتر الثالث لالوقاف باململكة العربية الســعودية يف رحاب اجلامعة اإلســامية
1430هـ2009 /
((( بحث منشور يف جملة الرشيعة والقانون العدد 44ذو القعدة 1431هـ  /اكتوبر2010
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 -3دور الوقف يف التنمية املستدامة ،عمر عبيد حسنة((( .
هيدف الباحث إىل اسرتداد دور الوقف يف احلياة اإلسالمية والفعل االجتامعي،

من خالل الرتكيز عىل أمهيته ودوره يف حتقيق التنمية املستديمة والثواب املمتد .يثبت
الباحث أن نظام الوقف يف اإلســام يعترب رؤية متقدمة للتنمية املســتديمة ،وفعال

اجتامعيا ،وعمال مؤسسيا.

كــا تناول الباحث نظام الوقف يف إطار املــوارد اإلنتاجية التنموية ،وتفرده يف

حتقيق التنمية املستديمة ،وضامن استمرار املرشوعات الكبرية وحتقيق اكتفائها الذايت.
 -4التنمية املســتديمة يف ظل حتديــات الواقع من منظور إســامي للدكتور

عبد العزيز قاسم حمارب(((.

خصت الرســالة الفصل الرابع منها ملوضوع مؤسسة الوقف كنموذج إسالمي

لتمويل التنمية املستديمة.

وتوصل الباحث إىل أن مؤسســة الوقف تســهم يف حتقيــق التنمية بمفهومها

الشامل ،حيث إنه مكون هام للرتاكم الراساميل وحتقيق الفائض اإلنتاجي واملعريف.
ويويص بتطبيق فكرة إنشاء مرصف عاملي ملمتلكات األوقاف يف الدول اإلسالمية،

وإنشــاء رشكات قابضة وتابعــة لتنمية أموال األوقاف وتعظيــم عائها االجتامعي
واالقتصادي ،وهو آليــة فعالة من آليات التنمية املســتديمة ،يمكن أن تنهض من

خالل الصناديق الوقفية.

((( املكتب اإلسالمي للطباعة والنرش ،سلسلة عىل بصرية،2010،
((( رسالة دكتوراه نوقشت بكلية احلقوق يف جامعة اإلسكندرية يف عام  ،2009ونرشت من قيل دار
اجلامعة اجلديدة يف اإلسكندرية 2011
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 -5أثــر الوقف يف حتقيق التنمية املســتدامة للدكتور عبــد الرمحن عبد العزيز

اجلريوي(((.

ينطلق البحث من مســلمة رئيســة هي كون الوقف ركيزة أساســية من ركائز

التنمية املستديمة ،إذ أنه يقوم عىل أســاس الديمومة واالستمرار ،ويسعى طواعية
إىل استدراك جوانب اخللل يف التوزيع والتملك ،وما ينجم عنه من قصور يف اشباع

احلاجات االساسية.

وتوصل البحــث إىل اثر الوقف يف التنمية املســتديمة وذلك من خالل حتقيقه

لالبعاد االقتصادية واالجتامعية والبيئية للتنمية املستديمة.

 -6دور الوقف يف حتقيق التنمية املستدامة يف اجلزائر لألستاذين بو حجلة حممد

وقديد أمحد(((.

هتدف هذه الدراســة إىل تسليط الضوء عىل الوقف باجلزائر باعتباره وسيلة من

وسائل التمويل اإلسالمي التي حتقق أهداف التنمية املستديمة.

وللوصول إىل هدف البحث تم ابتداء التطرق إىل بيان مفهوم التنمية املستديمة،

ثم تعريف الوقف وذكــر أركانه ورشوطه وانواعه وأهدافــه ،وبعدها ذكر الصيغ
احلديثة لتفعيل دور الوقف والتي من أمههــا الصناديق الوقفية يف الكويت ،وتم يف
األخري تقييم دور األوقاف اجلزائرية يف حتقيق التنمية املستديمة.

((( بحــث منشــور يف جملة بحوث إســامية واجتامعيــة متقدمــة ،املجلد ،3العــدد ،10ترشين
األول.2013/
((( بحث مقــدم إىل املؤمتر العلمي الدويل الثاين حول دور التمويل اإلســامي غري الربحي(الزكاة
والوقف) يف حتقيق التنمية املســتديمة /21-20ماي 2013/املنعقد يف خمرب التنمية االقتصادية
والبرشية يف اجلزائر جامعة سعد دحلب بالبليدة /اجلزائر.
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 -7الصكوك الوقفية كآلية لتحقيق التنمية املســتدامة دراســة تطبيقية مقرتحة

لتمويل املشاريع الوقفية باجلزائر لألستاذين ربيعة بن زيد وخرية الداوي(((.

تتناول الورقة موضوع الصكوك الوقفية احدى اشــكال الصكوك اإلسالمية،

كاداة إســامية مالية تســاهم يف حتقيق التنمية االجتامعيــة واالقتصادية يف الدول

اإلســامية ،لقدرهتا عىل مجع األموال واســتثامرها ،بام يســمح بتمويل واســتثامر
األموال الوقفية وتفعيل الوقف للقيام بدوره اجلوهري يف حتقيق التنمية املســتديمة

يف املجتمع اإلسالمي.

وبناء عىل ذلك تم وضع تصور مقرتح المكانية استفادة وزارة الشؤون الدينية

واألوقــاف باجلزائر من الصكوك الوقفية يف متويل مشــاريعها للمســامهة بالتنمية
واالرتقاء باملجتمع اجلزائري.

 -8دور الصكوك الوقفية يف متويل التنمية املســتدامة لألستاذين ربيعة بن زيد

وعائشة بخالد(((.

بحث مشابه لسابقه يف اهلدف واملضمون.
حصاد الدراسات السابقة:
 -1إن التنمية املستديمة التتقاطع مع مباديء ومقاصد الرشيعة اإلسالمية.
 -2جتمع الدراسات عىل أن هناك دور مؤثر وفعال للوقف يف التنمية املستديمة.
((( بحث مقــدم إىل املؤمتر العلمي الدويل الثاين حول دور التمويل اإلســامي غري الربحي(الزكاة
والوقف) يف حتقيق التنية املســتديمة /21-20مــاي 2013/املنعقد يف خمرب التنمية االقتصادية
والبرشية يف اجلزائر جامعة سعد دحلب بالبليدة /اجلزائر.
((( بحث منشور يف جملة اداء املؤسسات التجارية ،العدد2013/2
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 -3يمكن للوقف أن يسهم يف حتقيق التنمية املستديمة من خالل صوره املختلفة.
 -4يمكن للصناديق الوقفية والصكوك الوقفية أن حتقق التنمية املستديمة.
مالذي سنأيت به؟
لن أقول كام قال أبو العالء املعري:
وإين وإن كنت االخري زمانه

آلت بام مل تستطعه األوائل

إال اننا سنركز يف بحثنا هذا عىل اآليت:
 -1بحث عالقة التنمية املســتديمة بالرشيعة اإلســامية من حيث املســلامت
واألهداف.
 -2بحث لفاعلية الصكوك الوقفية يف إنشــاء صناديــق وقفية لتحقيق التنمية
املستديمة.
•
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املبحث األول
رؤية شرعية للتنمية املستدمية

(((

املطلب األول :يف ثنايا مفهوم التنمية املستدمية

نشــأت نظرية التنمية املســتديمة من نتاج جهد فكري عرب العقود االخرية من
القرن العرشيــن ،بدأت بفكرة التنميــة البيئية يف اطار اســراتيجات االعتامد عىل
الذات ،حتى إىل وصلت إىل املفهوم احلايل التنمية املســتديمة ،فكانت هي رد الفعل
الطبيعي عىل نظرية حدود النمو .((( limit of Growth
فقد ع��رف االحتاد العاملي للمحافظة ع�لى املوارد الطبيعية للتنمية املســتدامة
بأهنا السعي الدائم لتطوير احلياة اإلنس��انية مع االخذ بنظر االعتبار قدرات النظام
((( مصطلح التنمية املســتديمة(صيغة اســم الفاعل) هي اكثر دقة من مصطلح التنمية املســتدامة
(صيغة اسم املفعول) وذلك من منظور ما يعكسه املعنى اللغوي يف كال احلالني ،ألن اسم الفاعل
بنية رصفية تدل عــى احلدث وحمدث احلدث ،فحني نصف التنمية باهنا مســتديمة ،فقد جعلنا
ديمومة التنمية راجعة إىل قوى دفع ذايت نابعة من التنمية ذاهتا ،فهي حمدثة االستدامة .راجع عبد
العزيز قاسم حمارب ،التنمية املســتديمة يف ظل حتديات الواقع من منظور إسالمي ،دار اجلامعة
اجلديدة ،2011،االسكندرية ،ص17
((( ظهرت نظرية حدود النمو يف اكاديمية (دي لينيش) بروما عام  1968عىل يد (لني سيمث) الذي
حتدث فيها عن اساسيات علم السكان ،وانتهى إىل حتمية وضع حدود للنمو يف السكان وانتاج
الغذاء والتصنيع واســتنفاذ املوارد الطبيعية ،النه يقرر انه اذا استمرت اجتاهات النمو احلالية يف
تلك العنارص فســيتم الوصول إىل اقىص حدود النمو يف وقت ما ،يف خالل مائة عام عىل االكثر،
حيــث حيدث نقص مفاجيء يف قــدرة البيئة عىل الوفاء باحتياجات التقدم واســتيعاب نتائجه،
وبالتايل اهنيــار كل مقومات التقدم .ولقد تعرضت تلك النظرية النتقادات شــديدة ملا تضمنته
من تشاؤم مفرط ،ومن هذا ظهرت نظرية التنمية املستديمة .انظر نجوى عيل ابراهيم ،استخدام
مدخل التنمية املســتدامة للحد من االثار البيئية الضارة يف القاهرة التارخيية ،رســالة ماجستري،
معهد الدراسات والبحوث البيئية ،جامعة عني شمس ،2004 ،ص 43-41
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البيئي الذي حيف��ظ احلياة((( .يف حني عرف مؤمتر قم��ة األرض املنعقد يف الربازيل
حزيران  ١٩٩٢التنمية املستدامة باهنا:رضورة انجاز احلق يف التنمية (((.واكد املؤمتر
الدويل للتنمية املس��تدامة الذي انعقد يف جوهانسربغ يف جنوب افريقيا عام ٢٠٠٢

ع�لى االلتزام باقامة جمتمع عامليــ منصف يدرك رضورة كفالة الكرامة اإلنسـ�انية

للمجتمع،حيث يمثل الس�لام واالمن واالس��تقرار واحرتام اإلنس��ان واحلريات
األساس��ية بام فيها احلق يف التنمية واحرتام التنوع الثقايف.يف حني عرف ادوارد بارير
التنمية املستدامة باهنا ذلك النش��اط االقتصادي الذي يؤدي إىل االرتفاع بالرفاهية
االجتامعية مع اكرب قدر من احلرص عىل املوارد الطبيعية املتاحة وباقل قدر ممكن من
االرضار واالساءة إىل البيئة(((.

يعد تعريف التنمية املستديمة الوارد يف تقرير بروتالند من اجود واشمل التعاريف

واوسعها ((( حيث عرف التنمية املستديمة بأهنا «التنمية التي تلبي احتياجات اجليل
احلارض دون التضحية أو اإلرضار بقدرة األجيال القادمة عىل تلبية احتياجاهتا»(((.

((( عبد اخلالق عبد اهلل ،العرب والبيئة ،قمة األرض للتنمية املســتدامة والعالقة بني البيئة والتنمية،
ط ،١االمارات العربية املتحدة ،١٩٩٨ ،ص٣٨ .
((( موسشــيت دوجالس،منهاج متكامل للتنمية املســتدامة،مباديء التنمية املســتدامة،ترمجة هباء
شاهني،الدار الدولية لالستثامرات الثقافية ،٢٠٠٠ ،ص٢٠ .
((( عبد اخلالق عبداهلل ،العرب والبيئة ص242
((( تقريــر برونتالند :هو تقرير نرش من قبل اللجنة احلكومية التي أنشــأهتا األمــم املتحدة بزعامة
جروهارلنربوندتالنــد ،عام 1987م كانت مهمتها دراســة محاية الطبيعــة ،واقرتحت مفهوم
(التنمية املستديمة) يف بيئة حممية وطورته ،وتوســعت يف حتليل جوانبه االقتصادية واالجتامعية
والسياســية .انظر (دراســة عن رضورة اإلقرار بحقوق أمنــا األرض واحرتامها) ،صادرة عن
املنتدى الدائم املعني بقضايا الشعوب األصلية ،الدورة التاسعة ،نيويورك 2010م.
((( WCED، 1987، (World Commission on Environment and Development)، Our
Common Future، Oxford: Oxford University Press
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يالحظ عىل التعريف شموله لألعامل التي هتدف إىل استثامر املوارد البيئية بالقدر

ويطورها ،بدالً من
الذي حيقق التنميــة ،وحيد من التلوث ،ويصون املوارد الطبيعية
ِّ
اســتنزافها وحماولة الســيطرة عليها .فهذه التنمية التبخس حق األجيال القادمة يف

الثروات الطبيعيــة للمجال احليوي لكوكب األرض ،كــا أهنا تضع االحتياجات

األساسية لإلنســان يف املقام األول ،فأولوياهتا هي تلبية احتياجات املرء من الغذاء
واملســكن وامللبس وحق العمل والتعليم واحلصول عىل اخلدمات الصحية وكل ما
يتصل بتحســن نوعية حياته املادية واالجتامعية .وهي تنمية تشــرط أال نأخذ من

األرض أكثر مما نعطي.

وبعبــارة أدق فــان التنميــة املســتديمة تتطلــب تضامنــ ًا بني اجليــل احلايل

واجليل املستقبيل ،وتضمن حقوق األجيال املقبلة يف املوارد البيئية(((.

وعىل هذا فالتنمية املستديمة كمفهوم يعترب قدي ًام ،إال أنه كمصطلح يعد حديث

النشــأة ،حيث كان أول ظهور له يف نادي روما 1986م،حيث بدأت نظرية التنمية

املستديمة بمحاولة دمج بني البيئة واالقتصاد من خالل التحول عن بعض املفاهيم
االقتصادية مثل :الســعي لتحقيق أقىص إشــباع للمســتهلك ،وحتقيق أقىص ربح

للمنتج ،والندرة والثمن ،والنفقة والعائد ،ومواجهتها بمفاهيم حماربة الفقر ،وسوء

توزيع الدخل ،وحماولة تفــادي األزمات الدورية أو الطارئة كالبطالة والكســاد،
وأزمة الطاقة ،ونقص الغذاء وغريها(((.

((( ركائز التنمية املســتديمة ومحاية البيئة يف السنة النبوية ،د .حممد عبد القادر الفقي .الندوة العلمية
الدوليــة الثالثة للحديث الرشيف حول :القيم احلضارية يف الســنة النبوية ،األمانة العامة لندوة
احلديثwww.nabialrahma.com ،
((( Barry John، Towards a Model Of Green Political Economy، from Ecological
Modernization to Economic Security، International Journal of Green Economi
464-4،2007pp.446/cs،Vol.1،no.3
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أعلنت خصائص التنمية املســتديمة وســاهتا ،للمــرة األوىل يف قمة ريو دي

جانريو حول البيئة والتنمية املســتديمة عام (1992قمة األرض) ،والتي تلخصت

يف اآليت:

 -1التمركز حول البيئة ،واالهتامم بنوعية حياة اإلنسان.
 -2تنمية متوازنة ،مع الرتكيز عىل البعد الزمني.
 -3تنمية متكاملة ،وذات بعد مستقبيل.
 -4تنمية ذات بعد اخالقي ،وحتقق تساوي الفرص.
 -5تنمية متعددة االبعاد(((.
وقد اصدرت جلنة التنمية املستدامة املنبثقة عن قمة األرض كتابا حول مؤرشات

التنمية املستدامة تضمن نحو  ١٣٠مؤرشا مصنفة يف اربع فئات اوابعاد رئيسية هي
اقتصادية واجتامعية وبيئية وتكنولوجية.

تســعى التنميــة املســتديمة إىل بلــوغ احلد االقــى يف جمموعــة األهداف

الثالث االتية(((:

 -1األهداف البيئية:
وهي األهداف املتعلقة بالنظام البيولوجي او التنوع اجليني واالنتاجية البيولوجية
ووحدة النظام البيئي والقضايا العاملية.
((( عبد العزيز قاسم حمارب ،التنمية املستديمة يف ظل حتديات الواقع من منظور إسالمي ،دار اجلامعة
اجلديدة ،2011،االسكندرية ،ص ص183-181
((( ف .دوجــاس موســثيت ،مبــاديء التنمية املســتدامة ،ترمجة هباء شــاهني ،الــدار الدولية
القاهرة ،2000،ص 72
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 -2األهداف االقتصادية:
وتعنى بتلبية االحتياجات االساسية لالنسان وتعزيز العدالة واملساواة والكفاءة

والنمو وتوفري السلع واخلدمات املفيدة.
 -3األهداف االجتامعية:

وتعنى باهلوية الثقافية والعدالة االجتامعية واملشــاركة وتعزيز الدور املؤســي

واستدامته وتطويره وكذلك بالتامسك االجتامعي.

املطلب الثاني :التنمية املستدمية من منظار إسالمي:

سيسعى الباحث إىل تناول (التنمية املستديمة) من حيث اقرتاهبا أو ابتعادها من

الرشيعة اإلسالمية من خالل حمورين مها (املسلامت واألهداف)(((.
أوال :من حيث املسلامت:

سيتم مناقشة جمموعة من املســلامت التي تسود حقل التنمية املستديمة يف العامل

الغريب ،كجزء من منظومة املعرفة يف العامل الغريب ،وال يقصد باختيار هذه املسلامت

أهنا الوحيدة ،بل يمكن عدَ ها من اهم املسلامت من وجهة نظر الباحث.
 -1أصل اإلنسان:

تنطلق معظم نظريات التنمية االقتصادية يف العامل الغريب ،من حقيقة مفادها ،ان

مر يف تطور عرب ماليني الســنني ليصل إىل ماهو
اإلنســان ،كان كائنا حيوانيا ابتداءَ ،
((( سيســتخدم الباحــث النمط الذي اتبعه الدكتــور عارف ،نرص حممد،يف كتابــه نظريات التنمية
السياســة املعارصة :دراســة نقدية مقارنة يف ضوء املنظور احلضاري اإلسالمي ،املعهد العاملي
للفكر اإلسالمي ،فريجينيا ،الواليات املتحدة االمريكية1993 ،
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عليــه اآلن (نظرية التطور لداروين) ،وهذه مســلمة يؤمن هبا مفكري العامل الغريب
بشقيه الرأساميل واالشرتاكي ،فاإلنسان ذو (طبيعة حيوانية واذا ما كان هناك فارق،
فإنام هو فارق بالدرجة ال يف النوع)(((.
ينجم عن هذه املســلمة ،اختزال طبيعة اإلنســان لتنحــر يف جانبها املادي،
فانعكس ذلك عىل واضعي نظريات التنمية ،بحيث اسســوا ملؤرشات كمية ،يقاس
بموجبها انجاز التنمية املستديمة من عدمه .وال جيب ان نغفل من أن مؤرشات التنمية
املستديمة نضجت وولدت من رحم املجتمع االورويب ،لذا فهي تعكس واقع تطور
جمتمعاهتم ،وبالتايل فان اعتامد هذه املؤرشات لتكون معيارا موحدا لكل املجتمعات،
لن يكون منطقيا الختالف واقع العامل الثالث وبضمنه (العامل اإلسالمي) عن مسرية
التطور االورويب .لذا ســيكون من املســتحيل اجياد معيار واحد صائب يمكن ان
نخضع املجتمعات البرشية له ،نحدد املتقدم منها أو املتخلف يف ضوئه.
مــن جهة أخرى فإن اعتامد املؤرشات ،ســيجعلنا نتبع املســار الذايت يف اعتامد
اجلانب املــادي ،وبذلك يتم امهال (البعد الغيبي)((( ،الــذي قد يكون البعد االهم
واملحرك االساس يف عملية التنمية(((.
((( االجتــاه االخالقي يف اإلســام ،مقــداد ياجلــن ،القاهرة ،مكتبــة اخلانجــي ،ط،1973 ،1
ص 143-142
((( اجلوانية ،أصول عقيدة وفلسفة ثورة ،عثامن امني ،القاهرة ،دار القلم ،1964 ،ص145-121
((( راجع املســلم يف عامل االقتصــاد ،ملالك بن نبي ،يف جمال عرض جتربة العــامل االقتصادي االملاين
شاخت الذي نجح يف معاجلة التضخم يف املانيا ،وفشل يف معاجلته يف الدول االفروآسيوية،قصة
احلضارة ،بارشاف ندوة مالك بن نبي ،دار الفكر دمشــق ،سورة ،2000 ،اعادة الطبعة الثالثة،
 ،1978ص 16ومابعدها
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أما اإلنســان يف اإلســام فهو (كائن مكلف) ،وهو خليفة اهلل يف ارضه وسيد
هذه األرض صالحها وفســادها منوط بصالحه وفساده .فهو الكائن الذي خلقت
من اجله املوجودات الكونية وخلق هو من اجل عبادة اهلل ســبحانه وتعاىل وعامرة
األرض .فله الســيادة عىل األرض وما فيها يترصف فيهــا ترصفا يفيض إىل عامرهتا

وتوجيه مسـيرهتا نحو اهلل تعاىل حتقيقا للعبودية التي هي غاية اخللق ﴿ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾(((.
وتأسيسا عىل هذه النظرية لالنسان تنبثق مجلة اعتبارات ذات قيمة عىل مستوى
التصور واملنهج ،او عىل مستوى الواقع التطبيقي امهها :
ان دور اإلنسان يف األرض هو الدور األول ،فهو الذي يغري ويبدل يف اشكاهلا،
وهو الذي يقود اجتاهها وليس قوى االنتاج او عالقات االنتاج .فاإلنسان هو الذي
ينفذ قدرة اهلل يف األرض ،ومن خالل ما سخر اهلل له من طاقات ونواميس ،لينهض
بمهمة اخلالفة .وهذا ال يعني اغفال اثر القوى املادية او االقتصادية عىل اإلنســان،
ويف احلدود التي ال ختل باولوية اإلنســان يف التغيري .فاالحوال املادية بجملتها لكي
تنشىء اي تغيري البد ان متر من خالل وسيط انساين.
ان حتديد ماهية اإلنســان يف كونه (كائنــا مكلفا) يعطي البعــد الغيبي وضعه
احلقيقي ،وجيعل املنزل من اهلل اساس حركة اإلنسان ومنهجه ،وان وجود الوحي او
الغيب هو مصدر رئيس ملعرفة اإلنسان وحركته.
((( الذاريات ،اآلية 56
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 -2أحادية املصدر يف الرتاكم املعريف:
إذ تنطلق نظريات التنمية وبضمنها (املســتديمة) من مسلمة مفادها ،أن املعرفة

تنبني عىل الواقع امللموس املشاهد ،وبذلك فهي تنفي وجود اي مصدر معريف آخر
مستقل عن املصدر املعريف البرشي.

فقد اتسمت االيدلوجية السائدة باحالل العقل والعمل الفعال لالنسان احلديث

مــكان القوى الفوقية يف مقام املبــادرة وتوجيه عملية التطويــر التارخيي((( .وهبذا
اصبح الواقع مصدرا للتنظري واســتمداد املعايري احلاكمة عىل الواقع ذاته واملحددة

للمستقبل .ويف ظل هذه الوضعية والنسبية املطلقة القائمة عىل انه ليس هناك طبيعة
انسانية ثابتة ،حيث خيلق الناس بيئتهم وتقوم البيئة اجلديدة بتغيريهم(((.

وقد نتج عن هذا املعيار اعتبار تاريخ التطور االورويب معيارا للبرشية ومقياســا

لتقويم جتارهبا ومن ثم ادى هذا إىل رضورة تقليد املجتمعات االوروبية حتى تستطيع
املجتمعات االخرى اللحاق بالركب وحتقيق التنمية.

وعىل النقيض من ذلك ،نجد مفهوم االستخالف كونه أساسا للحركة البرشية يف

استعامر األرض يقوم عىل مسلمة اساسها (التوحيد) يكون مفهوما ومنهجا صادرا

عن اهلل سبحانه وتعاىل .حيث يعد هذا املفهوم رباط املفاهيم اإلسالمية وجوهرها.
والتوحيد يعني أن مصدر املعرفة واحد ،وخالق الكون واحد ،وواضع احلق واحد،

((( تنميــة ام هنضة حضارية ،عبد امللك :دراســات يف التنمية والتكامل االقتصادي العريب،بريوت:
مركز الدراسات الوحدة العربية ،الطبعة األوىل ،1983،ص.32
((( الغرب والعامل ،كافني راييل ،ترمجة :د .عبد الوهاب املســري ،د .هدى عبد الســميع ،الكويت:
سلسلة عامل املعرفة ،عدد 97ربيع االخر 1406هـ ،يناير ،1986القسم الثاين ،ص.208
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ومــن ثم فان احلق واحد .وأن هناك طرفني أحدمهــا خالق وموجد وعامل ،واآلخر

خملوق وموجود وخاضع لتوجيه االله الواحد(((.

ومن ثم فــان اختاذ حقيقة التوحيد مســلمة وقاعدة للعلــم واحلركة والتطور

االجتامعي يرتب العديد من النتائج:

أ -وجود معيار مستقل عن البرش يؤمنون بصدقه وصالحيته :فان التوحيد يعني

اقرار البرش بااللوهية هلل والعبدوية النفسهم ،وهذا االقرار يعني الطاعة واخلضوع هلل

وااللتزام بام رشعه من الدين بحيث ال خيضع اإلنسان اال للحق الذي اوحاه اهلل

(((

ومن ثم يكون هناك التزام مصدر واحــد يتلقى منه البرش التصور الصادق الكامل

الشامل حلقيقة الوجود اإلنساين وغايته.

واملعيار النابع من حقيقة التوحيد يمثل نموذجا مستقال عن الواقع بكل ابعاده،

ســواء البرشية ام الطبيعة غري خاضع للزمان او املكان يشتمل عىل كليات ومقاصد
وجممالت من القواعد.

ب  -التكامل والشــمول يف تناول الظاهرة البرشية :طبقا ملفهوم التوحيد الذي

يعني يف احد معانيه الوحدة والدمج ،فان منهجيــة تناول الظاهرة البرشية املنطلقة
من هذا املفهوم ستكون شــاملة جتمع شــتات الظاهرة وخمتلف جوانبها وابعادها
وامتداداهتا الزمنية واملكانية .بحيث يعطى لكل جانب من جوانبها وضعه الطبيعي
دون حتيز مسبق بتغليب جانب عىل اخر.

((( املصدر نفسه ،ص204
((( إسالمنا ،السيد سابق ،القاهرة :دار الكتاب العريب ،الطبعة األوىل ،1961ص.110
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جـ -الوســطية والتوازن :الوسطية ال تعني التوســط بني نقيضني كام هو عند

ارسطو وال تعني انتاجا ثالثا من نقيضني كام هي عند ماركس وانام هي وسطية جتمع

بني املتصور انه نقائض ومضادات يف توازن وســياق متناغم بحيث ال يمكن القول
اهنا هذا اوذاك ((( ،فاهلل سبحانه وتعاىل من اسامئه احلسنى الرافع واخلافض والظاهر

والباطــن واألول واالخر ...الخ .كل ذلك دونام احلديث عن يشء نقيض يشء كام

انه سبحانه هوالذي ﴿ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾(((.
ثانيا :من حيث األهداف:
و سيتم مناقشة (األهداف) ،من خالل االيت:
 -1من خالل الصياغة النظرية لألهداف:

ال تعــد األهداف التي جاءت هبا التنمية املســتديمة ،بدعا من أهداف نظريات

التنميــة االقتصادية عرب تطورها يف مدارس الفكر االقتصــادي ،فغالبية النظريات

تعد اشــباع احلاجات االساسية واالرتقاء باملســتوى املعايش حمور العملية االنامئية

وجوهرها ،بل من اهم مؤرشاهتــا التي يمكن من خالهلا قياس مدى تقدم املجتمع
أو تاخره يف دليل التنمية البرشية او االقتصادية.

وقــد يقول قائل ،إن ميزة التنمية املســتديمة يف حماولتهــا جلمع هذه األهداف

جمتمعــة ،دون الرتكيز عىل هــدف دون آخر ،ووحدهتا لكي تكــون الدليل للتنمية
املستديمة من خالل ابعادها املختلفة ،وهذا صحيح ،ولكن املتمعن يف هذه الغايات

((( الوســطية العربيــة مذهب وتطبيق ،د .عبــد احلميد ابراهيــم ،القاهرة :دار املعــارف ،الطبعة
الثانية ،1981اجلزء األول ،ص ص.100-70
((( الرمحن ،اآلية20-19،
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جيــد ان منحى كل نظريــات التنمية التي ولدت من رحم العــامل الغريب(رغم تبني
االمم املتحدة ملفهوم التنمية املســتديمة) ،وبالتايل فاهنا انطلقت من املسلامت ذاهتا،
التي وجدت يف املجتمع الغريب.
 -2تقويم األهداف:
سنحاول هنا نقد (أهداف) التنمية املستديمة من خالل االيت:
أ -تبقــى هذه األهــداف -مهام كانت درجة نضوج الفكــر البرشي -قارصة،

فالسؤال الذي يفرض نفســه ،هو هل ســتنتهي معاناة البرشية ،وتصل التنمية إىل
درجاهتا املثالية بتحقق هذه األهداف.

فهدف زيادة نسبة التشغيل ،مثال ،ماهي النسبة املفرتضة ،التي بموجبها تتحقق

التنمية البرشية؟ ثم هل اســتطاعت الدول الغربيــة التي حققت معدالت عالية يف

تسلسلها يف دليل التنمية البرشية ،من احلد من ظاهرة البطالة ،وتطالعنا االنباء يوما

بعد يوم يف ارتفاع نسبة البطالة يف اعتى بلدان العامل تقدما من الرأساملية.

ومن ناحبة اشباع احلاجات االساسية ،فهذا املفهوم يظل نسبيا ،من بلد إىل آخر،

ومن زمان إىل آخر ،وهل سيتحقق االشــباع الكامل لكل حاجات اإلنسان؟ وهل

يتامشــى ذلك مع تعريف االقتصاد املشهور(اشباع احلاجات املتعددة يف ظل املوارد
النادرة) ،وهل ســتتكرم الطبيعة أخريا وجتود عــى البرشية وحتل أزمة الندرة  -من

وجهة نظر االقتصاديني  -فهل ســيقرون أخريا قوله تعاىل ﴿ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ﴾((( .وينطبــق احلال ذاته ،عىل رفع املســتوى املعايش للطبقات
((( املرسالت ،اآلية 26-25
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الدنيا ،فاملفهوم نســبي بحســب املكان والزمان ،وما هو املقدار املطلوب لتحقيق

التنمية البرشية.

ب -املالحظة األخــرى التي يمكن ان تســجل عىل هذه الغايات ،مســتوى

صالحية تلك األهداف.

وهنــا جيب اعادة التأكيد عىل فكــرة (مالك بن نبي) التــي تفصل بني الصحة

والصالحية .فاليشء قد يكون صحيحا يف ذاته ،ويصلح ملجتمع ،وال يصلح آلخر.

بعبارة أخرى هل ان صالحية األهداف التي وضعتها التنمية املستديمة تصلح لكافة
البلدان واملجتمعات؟

إن الواقع اإلنســاين اليفرس عىل اســاس معادلة واحدة بل حســب معادلتني:

األوىل ،معادلة بيولوجية تسوي بني اإلنســان وأخيه اإلنسان يف كل مكان ،بحيث

يستطيع هذا كل ما يستطيع اآلخر إال فيام فضل اهلل فيه بعض االفراد عىل اآلخرين.

والثانية ،معادلة إجتامعيــة ختتلف من جمتمع آلخر ،ويف املجتمع الواحد ختتلف من

عرص إىل آخر حســب االختالف يف الظروف االجتامعيــة والثقافية ودرجة النمو
أو التخلف(((.

ختتلف أهداف اإلنســان  -طبقا للمفهوم اإلســامي  -عام هو عليه يف التنمية

املستديمة لتشمل مجيع ابعاد حياته ،الزماين ،وغريه .بل ان اهلدف احلقيق هو اآلخرة،

حيث هي احلياة احلقيقيــة ﴿ .ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ ((( ،كــا أهنا التقترص عىل إشــباع

((( املســلم يف عامل االقتصاد ،مصدر ســبق ذكره ،ص  ،117-109اقتصادنــا ،حممد باقر الصدر،
ص12-10
((( العنكبوت ،االية 64
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حاجاته املادية فقط .بل التفرق بني املادي والروحي ،حيث ان كليهام مرتبط باآلخر
﴿ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾ (((.

ان مســؤولية االمة يف اإلسالم تقع عىل عاتق كل فرد من ابنائها ،فيام يطلق عليه

(فروض الكفاية) إىل جانب (فروض العني) فشعور كل انسان أنه حماسب عىل أمته

وسلوكها وأوضاعها كام حياسب عىل نفسه يضبط أهداف االستخالف ،وحيافظ عىل

ديمومتها واســتمراريتها ،وال خيضعها للمصلحــة اجلامعية أو الفردية املنقطعة عن
املصلحة الرشعية .وحيقق توازن النمو واإلعامر وإستغالل مسخرات اهلل يف الكون.
ويضبط قواعد التعامل بني جمتمع االســتخالف واملجتمعات االخرى كذلك بينه
وبني مسخرات اهلل يف الكون من حيوان ونبات ومجاد(((.

والســؤال الــذي قد يثــار يف هنايــة هذا املبحــث ،هــو ،ماهــو موقفنا من

التنمية املستديمة؟

البد من االعرتاف بان مفهوم التنمية املســتديمة ،يمثل تطورا تارخييا ملســرة

نظريات التنمية االقتصادية ،عرب مدارســها املختلفة ،واستطاع ان يغطي الكثري من

القصور الذي عانت منه النظريات السابقة ،وحاول أن يسد ابرز ثغرات واختالالت
البلدان النامية ،وسعى إىل اجياد أدلة شمولية ،بعد أن كانت النظريات السابقة تركز

عىل معيار واحد ،واكتسبت التنمية املستديمة أمهية اكرب من خالل تبني االمم املتحدة

هلا .وهذه كلها اجيابيات جيب ان تسجل ملفهوم التنمية املستديمة ،عىل الرغم من كل
املالحظات التي سجلت آنفا.

((( األنعام ،اآلية 162
((( نظريات التنمية السياسية املعارصة ،ص 278
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هــذه االجيابيات جعلت دول العــامل العريب تعريها اهتامما كبــرا ،حيث اتفق
جملس جامعة الدول العربية يف دورته2001و 2002باعتامد مبادرة التنمية املستدامة
للدول العربية بالتنسيق مع املنظامت الدولية ،كام تم تأسيس املمنتدى العريب للتنمية
املســتدامة عام  2006ملراقبة مسرية التنمية املســتدامة فيهاوتقييمها ،كذلك انعقد
املؤمتر االقتصادي العريب األول يف الكويت يناير عام  2009وصدور قرارات القمة
العربية التي تعزز حتقيق تكامل تنمية مســتدامة عربيــة ،ثم تاله مؤمتر قمة الدوحة
يف مارس من العام نفســه ،والذي اكد تصميم الدول العربية عىل النهوض بالتنمية
املستدامة يف كافة املجاالت.
من هنا فان موقف اإلسالم ،بالتاكيد سيكون مع صالح حال الفرد ،واالرتقاء
بكرامتــه ،واملحافظة عىل صحته ،من خالل خمتلف املؤرشات التي تســعى التنمية
املســتديمة للنهوض هبا ،طاملا كانت هذه األهداف أو املؤرشات منضبطة يف ضوء
مصالح الرشع ،وخاضعة ملعيار احلالل واحلرام الرشعي.
كام ينبغي مراعاة االبعاد التي تســعى إىل حتقيقها التنمية املســتديمة ،وذلك من
خالل الرجوع إىل مآالهتــا ،فالنظر إىل مآالت االفعال معتــر مقصود رشعا ،ويف
ضوئه يتكيف الفعل (((،درءا للمفاســد التي قد تنجم .لــذا البد من تقييد أهداف
التنمية املستديمة باملصلحة والضوابط الرشعية.
•

((( املوافقات للشاطبي194/2 ،
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املبحث الثاني
الوقف إرث املاضي وذخر املستقبل
لن نســتغرق طويال يف هذا املبحث يف طرق مفهوم ومرشوعية الوقف واركانه
وحكمه ،فقد اثرت املكتبة اإلســامية هبكذا من املؤلفات واالبحاث ،اال انا سنمر
عليها بصورة موجزة.وسيتم الرتكيز عىل ارث الوقف يف احلضارة اإلسالمية والتي
غطت جوانب التنمية املستديمة حينها.
املطلب األول :ما الوقف وما اشكاله:

عرف اإلمام النووي ((( الوقف ،بأنه (حبس مال يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه)
بقطع الترصف يف رقبته ،وترصف منافعه تقربا إىل اهلل تعاىل .فالذي يتضح من ذلك
ان الوقف ترصف مباح يتنــازل املالك به عن ماله او منفعة ماله ،تقربا إىل طاعة اهلل
ورضاه ،كي تعم املنفعة رشحية معينة من املجتمع او املجتمع ككل.
وانســجام ًا مع تزايد احلاجــة إىل األمــوال املوقوفة وتنامي دورهــايف احلياة
االقتصادية ،يرى الباحث ان تعريف الوقف جيب ان يشتمل عىل مجيع انواع الوقف
وعىل مجيع رشوطه ،ويقصد بذلك (احلبس املؤبد او املؤقت للامل ،بنية االنتفاع منه
أو من ثمرته عىل وجوه الرب عامة كانت او خاصة).
وللوقف أربعة أركان ،ويف هذا السياق يقول اخلريش( ،وأركان الوقف أربعة:
((( تيســر الوقف عىل غوامض أحكام الوقوف للمنــاوي خمطوط ص  3يف مكتبة األزهر حتت رقم
 ،5581 / 709نقال عن أحكام الوقف الكبييس .60/1
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العني املوقوفة والصيغة والواقف واملوقوف عليه)(((.قسم املتأخرون األوقاف عىل
أقسام خمتلفة والعتبارات متباينة:

أوال :تنوع الوقف من حيث االرادة(((:
 -1الوقــف بإرادة الشــارع :والتــي تتمثل يف وقف املســجد احلرام ،ووقف

املسجد النبوي ،ووقف االصول العامة ،ووقف الثروات املعدنية الظاهرة ،ووقف

املرافق العامة.

 -2الوقف بإرادة السياســة الرشعية :والتي تتمثل يف وقف النبي ﷺ لبساتني

خمرييق ،وقفه ﷺ خليرب ،احلمى املرشوع ،اوقاف ســيدنا عمر ريض اهلل عنه يف ارض

الفتوح الكربى.

 -3الوقــف بــإرادة منفــردة :والتــي تتمثــل يف الوقف اخلــري والوقف

االهيل والذري.

ثانيا :أقسام الوقف من حيث استحقاق منفعته أو (باعتبار املوقوف عليهم):
 -1الوقف األهيل أو الذري:
واملراد به ما كان نفعه خاصا منحرصا عىل ذرية الواقف ومن بعدهم ،عىل جهة بر

ال تنقطع ،وبمثله وقف الزبري( ،فإنه جعل دوره صدقة ،وقال للمردودة من بناته أن
تسكن غري مرض وال مرض هبا ،فإن امتنعت بزوج فال يشء هلا)(((.

((( اخلريش .78/7
((( عبد اجلبار الســبهاين ،دور الوقف يف التنمية املســتدامة ،جملة الرشيعة والقانون ،العدد 44 ،ذو
القعدة 1431هـ /اكتوبر  2010م ،ص 40-32
((( أخرجه البخاري يف الوصايا والبيهقي يف سنته .166/6
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والوقف األهيل فيه من النفــع ما ال خيفى عىل احد فهو نفع دائم عىل مر الزمان
ينتفع به أوالد الواقف وأحفاده طبقة بعد طبقة وجيال بعد جيل ،تدر عليهم األعيان
املوقوفة بغالت ســنوية .وال فرق يف الوقف األهيل أن يكون املوقوف عليهم أقاربا
أو أرحامــا أو غريهم .وقد جرى عىل هذا النوع من الوقف تضييق من قبل األنظمة
املعارصة خصوصا مع بدايات القرن الرابع عــر اهلجري ،وحتى وصل األمر يف
بعض األحيان إىل إلغائه(((.
 -2الوقف اخلريي:
وهــو مــا جعله الواقــف إبتداءا عــى جهة من جهــات الرب ،فــا يعود نفع
ملعي.
الوقف ّ
 -3الوقف اخلريي األهيل(((:
وهو ما كان بعضه أهليا وبعضه خرييا وله صورتان:
األوىل :أن يشــرط الواقف انفاق ثلث املال من غلة الدار املوقوفة عىل حلقات
حتفيظ القرآن مثال ً والباقي من الغلة ينفق عىل أوالده ثم عىل أوالد أوالده.
الثانية :أن يشــرط الواقف أن ينفق من غلة الدار املوقوفة ألف ريال ،أو مبلغا
معينا والباقي يدفع ألوالده قل أو كثر.
((( تاريــخ الوقف عند املســلمني وغريهم ،أمحد بن صالح العبد الســام ،ندوة الوقف يف الرشيعة
اإلسالمية وجماالته.
((( وظائف ناظر الوقف يف الفقه اإلســامي ،نور بنت حسن بنت عبد احلليم قارون ،جملة أوقاف،
السنة  3/العدد 5/شعبان  1424أكتوبر  2003ص .143
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أما لو جعلت الواقف إبتداء داره وقفا عىل نفســه ثم من بعده عىل أوالده ثم من
بعدهم عىل دور حتفيظ القرآن الكريم ،فهنا يكون الوقف أهليا.
ولو جعل هذه الدار إبتداءا وقفا ً عىل حتفيظ القرآن ملدة مخس ســنوات ثم بعد
انقضائهــا وقفا عليه مــدة حياته ثم من بعده عىل أوالده فهنــا يكون الوقف خرييا
فالذي حيدد نوع الوقف هي اجلهة املوقوف عليها أول األمر.
ثالث ًا :أنواع الوقف حسب نوع اإلدارة(((:
وتقسم إىل:
 -1أوقاف تدار من قبل الواقف نفســه ،أو احد من ذريته من بعده حيدد وصفه
الواقف.
 -3أوقاف تدار من قبل املرشف عىل اجلهات املســتفيدة ،كأن يذكر الواقف يف
حجة وقفه أن يدار الوقف من قبل إمام املسجد الذي تنفق عليه خريات الوقف.
 -3أوقاف تدار من قبل القضاء:
وهي تلك األوقاف التي فقدت وثائق إنشــائها ،فلم يعرف شــكل لإلدارة مما
اختاره الواقف هلــا .أو أوقاف ختضع لإلدارة احلكومية وهــي تلك األوقاف التي
باتت خاضعة لســلطة احلكومة ،وذلك يف العصــور املتأخرة ،وخاصة بعد صدور
قانون إنشاء وزارة لألوقاف يف الدولة العثامنية منتصف القرن التاسع عرش.
((( الوقف اإلسالمي ،منذر قحف ،ص ( 32-31بترصف).
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رابع ًا :أنواع الوقف بحسب املضمون االقتصادي(((:
حيث تقسم إىل:
 -1األوقاف املبارشة:
وهــي تلك األوقاف التي تقدم مبارشة خدماهتــا للموقوف عليهم ،مثل وقف

املسجد الذي يوفر مكانا للصالة ،ووقف املدرسة الذي يوفر مكانا لدراسة التالميذ.

وهذه اخلدمات املبارشة متثل اإلنتاج الفعيل ،أو املنافع الفعلية ألعيان األموال الوقفية

نفسها .ومتثل األموال الوقفية بالنسبة هلذه املنافع األصول اإلنتاجية الثابتة املرتاكمة
من جيل إىل جيل.

 -2األوقاف االستثامرية:
وهي تلك األوقاف املوقوفة عىل اســتثامرات صناعيــة أو زراعية أو جتارية أو

خدمية والتي ال تقصد بالوقــف لذواهتا .وإنام يقصد منها إنتاج عائد إيرادي صايف

يتم رصفه عىل أغراض الوقف .فاألمالك االســتثامرية يف هذه احلالة يمكن أن تنتج
أي ســلعة أو خدمة مباحة تباع لطالبيها يف الســوق ،وتستعمل إيراداهتا الصافية يف

اإلنفاق عىل غرض الوقف.

خامس ًا :تنوع الوقف من حيث أنواع األموال املوقوفة:
الوقف حسب نوع األموال املوقوفة إما عقار أو منقول ذكر صاحب الذخرية أن

احلبس ثالثة أقسام(((:

((( املصدر نفسه ص .34-33
((( الذخرية ،اللخمي .312/7
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 -1األرض ونحوها كالديار واحلوانيت واحلوائط واملساجد واملصانع واملقابر
والطرق .فيجوز.
 -2احليوان كالعبد واخليل والبقر.
 -3الســاح والدروع ،وفيها أربعة أقوال ،اجلواز واملنع وجواز اخليل خاصة،
والكراهة يف الرقيق إذ حتبيسه يعطل إمكان حتريره.
إن الناظر لتقســيامت الوقف بحســب أقســامه املختلفة جيد فيها صفة الدوام
واحلفاظ عىل راس املال ،ومتويلها حلاجة اساسية لالنسان بعيدا عن احتكار السوق،
او إخضاعه لتعسف قوانني الدولة.
املطلب الثاني :من آثار الوقف:

يظهر الباحث لتاريخ احلضارة اإلسالمية ،يف عصورها املختلفة ،إىل دور الوقف
البارز يف تطوير املجتمعات اإلســامية اقتصاديــا واجتامعيا وثقافيا وعمرانيا ،فقد
امتدت تأثرياته لتشــمل معظم أوجه احلياة بجوانبها املختلفة،وقد ارشت احلوادث
التأرخيية اســهام الوقف يف حتقيق العديد من جوانب التنمية املســتديمة ،من خالل
انشاء وحفظ وصيانة أهدافها ،وكااليت:
 -1توفري اآلمان الروحي:
إذ أن من أشهر اشكال الوقف بناء املساجد والزاويا والربط ،وما يتعلق من اجياد
األوقاف املرافقة هلا لضامن ديمومــة االنفاق عليها .ان توفري اماكن العبادة هتيأ
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لالنسان استقرارا نفســيا تربطه بخالقه وتبعده عن زمحة مشاكل احلياة ،االمر الذي
يسهم يف تطوير الذات واستدامة االرتقاء.
 -2حفظ املوارد الطبيعية (املائية مثال):
إذ أســهم الوقف يف حفظ املوارد املائية وتأمينها ملتطلبات احلياة .فقد كان اول
وقف يف هذا املجال هو وقف سيدنا عثامن بن عفان ريض اهلل عنه لبئر رومة يف مدينة
الرسول ﷺ(((.
حتفل الكتب التارخيية بطريق زبيدة زوج هارون الرشيد ،الذي اوقفت فيه االبار
والعيون
واالسرتاحات للحجيج.و قال عنها اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد ( :كانت
معروفة باخلري واألفضال عىل أهل العلم ،والرب للفقراء واملساكني ،وهلا آثار كثرية يف
طريق مكة من مصانع حفرهتا وبرك أحدثتها ،وكذلك بمكة واملدينة).

(((

لقــد كان توفري مياه الرشب للناس من اوائل أهداف الوقف اإلســامي .فقد
عمت اوقاف مياه الرشب يف مجيع املدن والقرى يف طول بالد املســلمني وعرضها،
حتى ان ظاهرة بيع مياه الرشب انعدمت متام ًا يف البالد اإلسالمية(((.

وكان يف عــان وقف عىل االفالج ،وهي قنوات مائيــة تنحدر من اجلبال غالب ًا
وأغلــب القرى العامنية تعتمد عليها للحصول عىل املــاء للرشب او للزراعة وكان
((( صحيح مسلم ،كتاب الوصية1255/2،
((( اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد433/14 ،
((( عبد العزيز الدوري ،دور الوقف يف التنمية ،مصدر سبق ذكره ،ص.23
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الوقف عليها لضامن اســتمرار تدفــق املاء فيها ،فكان ينفق مــن ريعه عىل نظافتها
واحلفاظ عليها من االنسداد(((.

 -3توفري القوت (ا لغذاء) للمعوزين(((:
انترشت التكايا يف عهد اخلالفة العثامنية يف البلدان اإلسالمية التابعة لسلطتهم.
والتكية أصبحت يف املعنى األكثر شــيوع ًا منشــأة لتقديم الوجبات الشــعبية

املجانية للفقراء واملجاورين للمســجد ،وملن يقومون عىل خدمة املساجد ؛ دون أن

يكــون لذلك عالقة مبارشة بالصوفية .واشــتهرت التكايا وعرفت يف أغلب املدن
اإلسالمية ،يف دمشق وبغداد والبرصة ومكة واحلجاز والسليامنية والقدس واخلليل
وطرابلس واملغرب العريب ومرص وغريها من األمصار.
 -4تأمني اجلانب الصحي:
إن املتتبع لتاريخ الطب واملستشــفيات يف اإلسالم جيد تالزم ًا شبه تام بني تطور

األوقاف واتساع نطاقها وانتشارها يف مجيع بالد املسلمني من جهة وبني تقدم الطب،

كعلم وكمهنة ،والتوســع يف جمال الرعاية الصحية للمواطنني من جهة أخرى .وقد

ظل احلال عىل هذا قرون ًا عديدة ولذلك يذهب كثري من املحللني للتاريخ اإلسالمي
إىل أن التقــدم العلمي وازدهار علم الطب والصيدلية والكيمياء يف بالد املســلمني

كان ثمرة من ثمرات نظام الوقف اإلسالمي(((.

((( رضوان الســيد ،فلســفة الوقف يف الرشيعة اإلســامية ،جملة املســتقبل العريب ،العدد ،274
ك ،2001/1ص.89-88
((( عيسى القدومي ،من روائع أوقاف املسلمني ()15/13
((( عبدامللك أمحد السيد ،الدور االجتامعي للوقف ،وقائع احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف،
البنك اإلسالمي للتنمية ،جدة1404 ،هـ ص.292 - 282:
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كام كانت هناك أوقــاف للنهوض بصحة األمهات وبالتــايل صحة االطفال،

وذلك ضمن ما يسمى بوقف نقطة احلليب ،وكانت مما اوقفه صالح الدين االيويب

وقف إلمداد األمهات باحلليب هلن والطفاهلن ،فقد جعل يف احد ابواب قلعة دمشق
ميزابا يسيل منه احلليب وميزابا آخر يســيل منه املاء املذاب بالسكر ،تأيت األمهات

يومني يف كل أسبوع فيأخذن ألطفاهلن ما حيتاجون اليه من احلليب والسكر(((.

و وقفت املستشفيات يف كثري من بالد املسلمني ووقف عليها األرايض والبساتني

والدور واحلوانيت وغريها ،لضامن اســتمرارها يف تقديم خدماهتا .وقد كان يطلق

عىل املستشفيات لفظ (مارســتان) وهي كلمة فارسية تعني دار املريض ومن أشهر
تلك املستشفيات ،املستشــفى العضدي ببغداد واملستشــفى املنصوري يف القاهرة
واملستشفى النوري يف دمشق واملستشفى املنصوري بمكة املكرمة وغريها كثري(((.
 -5توفري فرص العمل(((:
ســيتم تناول اثر الوقف يف توفري فرص العمــل من خالل معرفة اثره يف جانبي

العرض والطلب لتوفري فرص التشغيل.
أ -من حيث جانب العرض:

يعمل الوقف عىل متويل اجلوانب االنتاجية للتنمية يف جانبها االقتصادي وذلك

عن طريق حبــس أموال للمشــاريع اإلنتاجية وبناء اهلياكل األساســية واالرتقاء
((( منذر قحف ،الوقف اإلسالمي ،تطوره ،ادارته ،تنميته ،دار الفكر ،دمشق ،2000،ص.70
((( اســامة عبد املجيد العاين ،تفعيل دور الوقف للنهوض بالتنمية البرشية ،جملة اوقاف ،العدد 21
السنة احلادية عرشة ،ذو احلجة 1432هـ /نوفمرب ،2011ص 76
((( أســامة عبــد املجيد العــاين ،إحياء دور الوقــف لتحقيق التنميــة ،كتاب األمــة ،العدد،135
ص191-188
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بالبحث العلمي لزيادة االنتاج كــ ًا ونوع ًا .ويمكن حرص اثر العرض عىل جوانب
التنمية املستديمة بااليت:
( )1توفري رأس املال االنتاجي :
اذ تستطيع األوقاف حبس األموال النشاء املشاريع االنتاجية املختلفة .اذ اوردت
املصادر املختلفة حجم االرايض الزراعية التي اوقفت حتى وصلت من ( )%30إىل
( )%50من جمموع االرايض املوجودة يف مرص والشام ابان العهد العثامين .كام تسهم
يف توفري فرص استثامرية ملشاريع صناعية او جتارية ..إلخ.
( )2توفري التمويل الالزم لراسامل املرشوع:
حيث يمكن للوقف ان يسهم يف متويل راس املال الالزم للمرشوع املراد انشائه
او للباحث عن العمل ،عن طريق متويل القرض احلسن ،وذلك بوقف النقود ،وهو
ما يمكن تســميته (ببنوك التســليف الوقفية تفرجيا لكرب املحتاجني)((( ،وهو امر
مرشوع إذ جاء يف حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري (واما العني (النقود) فال تردد
فيها بل جيوز وقفها قطعا(((.
ويمكن التمويل ايضا عن طريق مد املزارعني بمســتلزمات االنتاج ،وذلك عن
طريق توفري البذور الالزمة هلم ،وهي امر اباحه الرشع ايضا(((.
((( عبد اجلبار السبهاين ،مصدر سبق ذكره
((( حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ،بريوت ،دار الكتب العلمية105/4 ،1996،
((( أمحــد بن حييى الونرشييس ،املعيار املعرب ،واجلامع املغرب عــن فتاوى علامء افريقيا واالندلس
واملغرب ،حتقيق حممد حجي ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت120/7 ،1981،
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( )3توفري البنى االرتكازية :
اذ اسهمت األوقاف يف مد الطرق واجلسور وبناء املستشفيات واملدارس وحفر
االبار واالهنار وانارة الطرق واملوانئ وتوفري خدمات الطرق املختلفة .االمر الذي
يســهم يف توفري البنى التحتية الرضورية لتفعيل النشــاط االقتصادي وبالتايل زيادة
الدخل احلقيقي للمجتمع.
( )4االرتقاء بالبحث العلمي والتطوير :
اذ ان انشــاء املدارس وانفاق األموال عىل العلــم والعلامء يف اجلوانب املختلفة
الرضورية للمجتمع ومنها اجلانب الصحي ،يؤدي إىل ان تكون النتائج مســتقب ً
ال يف
خدمة رفع املستوى الصحي للمجتمع وتوفري احلياة املالئمة الفراده.
( )5ضامن املناخ االستثامري :
يقوم الوقف بــدور هام يف هتيئة املنــاخ الذي يضمن اســتمرار هذا العرض،
وعدم حتوله عن متطلبات االقتصاد اإلســامي ،ويتم ذلك عن طريق توفري احلامية
للمجتمع ككل ،وتوفري الثقة يف االقتصاد وتشــجيع االفراد عىل القيام باملشــاريع
االستثامرية املفيدة لالمة.
( )6تنمية رأس املال البرشي :
اســهم الوقف يف توفري جزء من احلاجات االساســية جلزء من افراد املجتمع،
وذلك من خالل األموال التي حبست ملساعدة االيتام واالرامل والعجزة والزمنى،
ومن خالل فتح املستشــفيات واملدارس العلمية املختلفــة ،اضافة إىل االنفاق عىل
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طلبة العلم والعلامء ،مما يوفر افراد ًا قادرين بدني ًا وعلمي ًا للقيام بالنشاط االقتصادي
واالرتقاء باجلانب الصحي الفراد املجتمع.
ب  -أثر الوقف يف الطلب ودوره يف توفري فرص العمل:
فكرة الوقف يف االساس فكرة تنموية املنحى ،شأن سائر الفرائض واملندوبات.
ويرجــع ذلك إىل اصلها باعتبارها قربة ،واملتصــل بأختيار الفرد ،ورصاعه مع
نفســه من اجل االحسان واالجادة .ثم الن املجاالت التي يعمل فيها الوقف تتسم
بالتنامي والزيادة ،فالوقف يطمــح إىل تلبية تلك االحتياجات التي ال يمكن الوفاء
هبا اال بنمو الوقف(((.
ان اعادة الوقف لتوزيع الدخول ،من شــأنه خلق اســواق واســعة شــديدة
االســتيعاب ،فض ً
ال عن حتقيقه للعدالة االجتامعية – ذلك ان حصول الفئات واطئة
الدخــل عىل كفايتها من األموال املوقوفة ،يعني زيادة امليل احلدي لالســتهالك إىل
درجة واسعة ،وذلك نتيجة ارتفاع هذا امليل بشدة عند الفقراء واملساكني ،مما يؤدي
إىل اتساع السوق يف االقتصاد اإلسالمي بطريقة مستمرة النضامم فئات جديدة بقوة
رشائية تدعم طلبهم عىل الرضوريات .ان من شــأن ذلك زيــادة الدخول الواطئة
فرتتفع مردودات دخله احلقيقي وبالتايل ازدياد مســتوى اشباع حاجاته االساسية،
االمر الذي له مردوده يف تطوير التنمية املستديمة.
•

•

•

((( عبد العزيز الدوري ،دور الوقف يف التنمية ،مصدر سبق ذكره ،ص23
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املبحث الثالث
الصكوك الوقفية كآلية لتمويل التنمية املستدمية
يمكن متويل التنمية املســتديمة من خالل تاســيس صندوق وقفي مستقل هبا،

وإن األســلوب املتبع يف تكوين صندوق الوقف عادة عن طريق الدعوة لالكتتاب
العــام وهناك عدد من األشــكال املقرتحة لتمويل الصناديــق عن طريق االكتتاب

العام منها األســهم الوقفية ،وسندات األعيان املؤجرة ،وأسهم التحكري ،وسندات
املقارضة((( ،التي تصب يف تأســيس الصناديق الوقفية((( .اال اننا ســنقترص يف هذا

املبحث عىل الصكوك الوقفية.

يعت�بر مصطلح الصكوك الوقفي��ة بمفهومها احلايل مصطل��ح ظهر يف العرص

احلدي��ث كأداة م��ن أدوات التمويل ،وقد عرفها جممع الفقه اإلس�لامي الدويل يف

قراره اخلامس بشأن سندات املقارضة بأهنا أداة استثامرية تقوم عىل جتزئة رأس املال

إىل حصص متساوية القيمة ،ومسجلة بأسامء أصحاهبا باعتبارهم يملكون حصص ًا

شائعة يف رأس املال وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه.

(((

اما الصكوك الوقفية فه��ي عبارة عن وثائق متثل موجودات (الوقف) سـ�واء

أكان��ت هذه املوج��ودات أصوالً ثابت�ةـ كالعق��ارات واملباين وغريه��ا أو أصوالً
((( منذر حتف ،الوقف اإلسالمي ،ادارته ،تنميته ،دار الفكر ،دمشق 2000،ص .277 - 272
((( للتوسع يف هذا املجال :يراجع اسامة عبد املجيد العاين ،احياء دور الوقف لتحقيق التنمية ،مصدر
ســيق ذكره ،الفصل الرابع ،اســامة عبد املجيد العاين،صناديق الوقف اإلسالمي ،دارسة فقهية
اقتصادية ،دار الشائر اإلسالمية ،بريوت2010 ،
((( جملــة جممع الفقه اإلســامي ،منظمة املؤمتر اإلســامي ،العدد الرابع ،املجلــد الثالث ،القرار
اخلامس ،جدة ،اململكة العربية السعودية 1408 ،هـ 1988/م ،ص  ،1809ومتاح عىل الرابط:
htm.5-http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/4
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منقول��ة كالنق��ود والطائرات والس��يارات أو حقوق معنوية (كحق��وق التأليف،
وبراءة االخرتاع)(((.

املطلب األول :عملية إصدار الصكوك الوقفية:

جتري عملية اص��دار الصكوك الوقفية لألش��خاص الطبيعيني واملعنويني من

خالل هيئة األوق��اف وفروعها والبن��وك املخصصة للتعامل يف ه��ذه الصكوك،

والتي يس��تخدم مردودها إما يف اإلنفاق عىل وجوه اخلري وال تعود بعائد مادي ،أو

التي تستخدم حصيلتها لالس��تثامر بام يعود بالفائض املايل عىل الوقف لتنهض هيئة
األوقاف باملشاريع اخلاصة هبا .ويمكن أن تتبع العملية اخلطوات اآلتية (((:

 -1حتديد قيمة املوجودات أو األصول السائلة التي حتتاج إليها لتنفيذ املرشوع

الوقفي ،فمثال قد يكون املبلغ املطلوب مليون دوالر مثال.

 -2تق��وم املؤسس��ة الوقفية)مث�ل ً
ا وزارة األوقاف(بالتعاقد او انشــاء رشكة

متخصصة مهمتها إص��دار الصكوك الوقفية ،وإدارة حمفظ��ة الصكوك واملرشوع

الوقفي نيابة عن املؤسسة الوقفية)وزارة األوقاف(وتكون يف الوقت نفسه وكي ً
ال عن

الواقفني وهم محلة الصكوك الوقفية ،كام تتوىل إعداد نرشة اإلصدار التي تضم وصف ًا
مفص ً
ال عن الصكوك الوقفية وأهدافها واملوقوف عليهم وغريها من رشوط)(((.

((( حممد إبراهيــم نقايس ،الصكوك الوقفية ودورها يف التنميــة االقتصادية من خالل متويل برامج
التأهيل وأصحاب املهن واحلرف ،جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية ،ماليزيا ،ورقة بحث متاحة
عىل الرابط conference.qfis.edu.qa/app/media/340
((( املصدر نفسه
((( يف هذا اإلطار (االكتتاب يف الصكوك الوقفية) انظر الدكتور أرشف دوابه،دراســات يف التمويل
اإلسالمي
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 -3تق��وم الرشكة ذات الغ��رض اخلاص بإصدار الصكوك الوقفية املتسـ�اوية
القيمة تعادل املبل��غ املطلوب لالس��تثامر الوقفي مثالً ،وتكون قابل��ة للتداول يف
األسواق الثانوية.
 -4تقوم الرشكة ذات الغرض اخلاص الوقفية بطرح الصكوك يف السوق األولية
لالكتتاب العام ،وتتسلم املبالغ النقدية)حصيلة االكتتاب يف الصكوك (من املكتتبني
وهم الواقفون واملال املتجمع من االكتتاب هو املال املوقوف.
املطلب الثاني :حكم إصدار وتداول الصكوك الوقفية:

أن بي��ان حكم الرشع يف جواز إصدار الصك��وك الوقفية(-طرحها لالكتتاب
الع��ام )-أو عدم��ه يتوقف ع�لى أمرين :تواف��ر أركان الوقف وم��دى مرشوعية
وقف النقود.
توافر أركان الوقف:
بتدقيق النظر يف خطوات الصكوك الوقفية يالحظ حتقيق أركان الوقف األربعة،
فحملة الصكوك الوقفية ( املكتتبون ) ه��م الواقفون ،واملوقوف عليه معلوم ،وقد
نصت عليه نرشة اإلصدار بأنه جهة خري وبر ،وحصيلة االكتتاب والتي أطلق عليها
هنا بمحفظة التصكي��ك الوقفي وهي متثل املال املوق��وف ،وصيغة الوقف تكون
منصوص عليها يف نرشة اإلصدار(((.
((( حممد نقايس ،املرجع السابق
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مدى مرشوعية وقف النقود:
يــرى الفقهاء جواز وقف الدنانــر والدراهم لغرض قرضهــا ،او لالجتار هبا

ورصف ارباحهــا يف املوقوف عليهم ،وهذا هو املعتمــد عند املالكية((( ،وقول عند
احلنيفة((( وهو مبني عىل قول حممد يف جواز وقف املنقول واســتقر عليه العمل عند

متأخري احلنفية (((،وقول عند الشــافعية((( مقابل للصحيــح عندهم ،وقول عند
احلنابلة ،اختاره شيخ اإلسالم ابنتيمية((( ،وقول لبعض االمامية(((.

ومن خالل البحث تبني ان هناك رواية عن ابن سريين تقيض بجواز وقف النقود

ذكرهــا ابن حجر ،ويبدو من صنيع البخاري انه خيتار اجلواز فقد ترجم يف صحيحه
بااليت (باب وقــف الدواب والكــراع والعروض والصامت) واملــراد بالصامت
الذهب والفضة(((.

ويف هذا الس��ياق أجاز جممع الفقه اإلس�لامي يف دورته اخلامسة عرشة وقف

النق��ود ،حيث أصدر قرارا جاء فيه ما نصه (وق��ف النقود جائز رشعا ألن املقصد

الرشعي من الوقف وهو حبس األصل وتسييل املنفعة متحققا فيها ،وألن النقود ال
تتعني بالتعيني وإنام تقوم أبداهلا مقامها)(((.

((( حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري120/4 ،
((( حاشية ابن عابدين364/4 ،
((( املصدر نفسه
((( املهذب673/3،
((( جمموع الفتاوى234/31 ،
((( رشائع اإلسالم 213/2
((( فتح الباري ،البن حجر405/5،
((( جممع الفقه اإلســامي ،منظمة املؤمتر اإلســامي ،القرار اخلامس عــر ،رقم ،)1516(140
مسقط سلطنة عامن 19-14،املحرم1425هـ املوافق 11-6آذار 2004م
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حكم تداول الصكوك الوقفية يف االسواق املالية:
يقص��د بتداول الصكوك الوقفية بيعها ورشاءها يف الس��وق املالية ،وال يتصور

تداول الصكوك الوقفية إال يف حالة الوقف املؤقت أو استبدال املال املوقوف.

ولقد أجــاز احلنفية((( والشــافعية((( ،واملالكية((( واحلنابلة((( جواز اسـ�تبدال

الوقف ،ألن استبداله بام هو أنفع ال يتناىف مع مقصود الوقف ،فالغاية األساسية من
إدارة أموال الوقف هي املحافظة عليه��ا وتنميتها ملا فيه من حتقيق ملقاصد الواقفني
ومنافع املوقوف عليهم ،لذا جاز تداول الصكوك الوقفية يف األس��واق املالية ألهنا

متثل املوقوف فبيعها بيع للموقوف.

أما مس��ألة الوقف املؤقت ،فقد ذهب املالكية((( ،وابن رسيج من الشــافعية(((،

وبعض احلنفية وهو رأي أيب يوســف((( ،ووجه عند احلنابلة ،وبعض اجلعفرية(((،
إىل صحة الوقف املؤقت سواء اكان هذا الوقت قصريا ام طويال ،وسواء اكان مقيدا

بمدة زمنية كقوله وقفت بســتاين عىل الفقراء ملدة سنة ،ام كان مقيدا عىل حدوث او

حتقيق امر معني ،كقوله داري موقوفة عىل الفقراء ما دام ولدي يف الوظيفة.

((( حاشية ابن عابدين535/3 ،
((( املهذب628/3 ،
((( اخلريش39/2 ،
((( منتهى االرادات385/4 ،
((( انظر منح اجلليل  ،62/3اخلريش91/7،
((( احلاوي الكبري يف فقه اإلمام الشــافعي ريض اهلل عنه وهو رشح خمترص املزين ،أليب احلسن عيل بن
حممد بن حبيب املــاوردي البرصي ،حتقيق وتعليق عيل حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود،
دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان،ط ،1994 ،1ج ،7ص521
((( رشح فتح القدير 214/6
((( كفاية األحكام للسبزواري وهداية األنام 231/2
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وإذا ثبت وتقرر رجحان القول بجواز الوق��ف املؤقت وجواز رجوع الواقف
عن وقفه يمكن القول بجواز تداول الصكوك الوقفية يف االس��واق املالية مادامت
هذه السوق منضبطة بالقواعد واملعايري الرشعية.
وانطالقا من القرار اخلامس ملجمع الفقه اإلس�لامي بشأن صكوك املقارضة،
وبنا ًء عىل م��ا جاء يف املعيار الرشع��ي رقم ( )17اخلاص بالصكوك االسـ�تثامرية

هليئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلس�لامية ،فإنه جيوز إصدار وتداول
الصكوك االستثامرية اإلس�لامية ،وعليه يمكن أن ينطبق هذا احلكم عىل الصكوك
الوقفية كام هو احلال بالنسبة للصكوك األخرى غري الوقفية(((.
املطلب الثالث :دور الصكوك الوقفية يف متويل التنمية املستدمية:

نحاول من خالل هذا املحور التطرق إىل أن��واع الصكوك الوقفية ،ودورها يف
متويل التنمية املستديمة.
أنواع الصكوك الوقفية:
الوق��ف مرتع خصب لالجتهاد من اجــل تلبية احتياج��ات املجتمع ،وبام أن
أهدافه تتامشى مع أهداف التنمية املستدىمة كان لزاما تفعيل دوره خلدمة املجتمعات
اإلسالمية املعارصة ،ويمكننا أن نلمساجلانب التموييل للوقف ،عن طريق استحداث
((( للمزيد من التفاصيل أنظر :جملة جممع الفقه اإلســامي ،منظمة املؤمتر اإلسالمي ،العدد الرابع،
املجلــد الثالث ،القرار اخلامس ،جــدة ،اململكة العربية الســعودية1408 ،هـ1988 /م ،ص
 ،1809واملعايري الرشعية ،هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعيارالرشعي
رقم( )17صكوك االستثامر ،املنامة،البحرين1431 ،هـ 2011/م،ص 238
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صكوك وقفية لتمويل املش��اريع اخلريية التي تصب يف أهداف التنمية املسـ�تديمة،
(كالصكوك االهلية ،والصكوك اخلريية،وصكوك القرض احلسن(((.اال اننا سنركز
عىل صكوك القرض احلســن كونه حديث نسبيا ،ويشــتمل يف صفاته عىل النوعني
السابقني ،ويمكن ان حيدث نفعا كبريا يف جمال التنمية املستديمة.
كام أن جممع الفقة اإلســامي املنبثــق عن منظمة املؤمتر اإلســامي يف دورته
اخلامسة عرش بمسقط (ســلطنة عامن) يف 19-14املحرم 1425/هـ ،اجاز وقف

النقود للقرض احلســن حيــث جاء يف ثانيــ ًا مانصه :جيوز وقــف النقود للقرض
احلسن ،ولالســتثامر اما بطريق مبارش ،اوبمشــاركة عدد من الواقفني يف صندوق

واحــد ،اوعن طريق اصدار اســهم نقدية وقفية تشــجيع ًا عىل الوقــوف ،وحتقيق ًا
للمشاركة اجلامعية فيه.
صكوك القرض احلسن:
وه��ى صكوك يمك��ن اصدارها من أي جهة ،يس��تخدم عائده��ا يف اإلنفاق
ع�لى وجوه اخلري ،والتعود بعائد مادي ،إنام تعود ع�لى حامله بأجر عظيم يف احلياة
اآلخرة ،وهنا يمكن أن نش�ير إىل أنه يمكن لوزارة األوقاف أن تستفيد من حصيلة
هذه الصكوك يف متويل مش��اريعها اخلاصة أو إقراض الش��باب العاطل عن العمل
إلنشاء مش��اريع صغرية خاصة به ،وتكون وزارة األوقاف هنا هي الضامنة لقيمة
هذه الصكوك.
((( أرشف حممد دوابة ،دراســات يف التمويل اإلسالمي ،ط ،1دار السالم للطباعة والنرش وا لتوزيع
والرتمجة ،القاهرة ،مرص 1428هـ2007/م ،ص 238
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مراحل تكوين صكوك القرض احلسن:
ويتم ذلك بحسب املراحل اآلتية :
أ -مرحلة اإلصدار :ويتم ذلك من خالل قيام وزارة األوقاف مثال بتقسيم املبلغ
املطلوب ( القرض ) إىل أوراق مالية متساوية القيمة وتطرح عىل البنوك واملؤسسات
املالية األخرى لالكتتاب فيها بنسبة من رصيد الودائع اجلارية لدهيا عند كل إصدار،
وكذا تطرح عىل اجلمهور.
ب -مرحل��ة التداول والتسـ�ييل :أما ع��ن التداول فتحوط��ه عقبات رشعية
واقتصادية حي��ث أن تداول الديون(بيع الدين لغري املدين) حمل خالف بني الفقهاء
فمنهم من جييز متليك الدين من غري م��ن عليه الدين بعوض وبغري عوض ،ومنهم
ال جييز ذلك ،أما املالكية فيجيزون ذلك برشوط تباعد بينه وبني الغرر والربا.
وإذا أخذنا برأى من جييز بيع الدين لغري من هو عليه (تداول القرض احلسـ�ن)
فإن ذلك يصادف بعقبة اقتصادية تتمثل يف أنه ال يوجد من يدفع حاالً مبلغا ويأخذ
مثله يف املستقبل.
 أما عن التسييل قبل حلول األجل فإنه يمكن أن يتم عن طريق السداد املعجلللدين وهو أمر متفق عليه إن تم س��داد القيمة االسمية ،أما إن تم السداد بأقل من
املبلغ ،أي بخصم تعجيل الدفع وهى املسألة املعروفة يف الفقه بمسألة (ضع وتعجل)
فإنه يوجد خالف فقهى حول جوازها من عدمه.
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ج��ـ -مرحلة التصفية :وتكون بس��داد جهة اإلص��دار لقيمة صكوك القرض
احلسن يف املوعد املحدد النتهائها(((.
املطلب الثالث :دور صكوك الوقف يف التنمية املستدمية:

هنــاك عدد من اآلثار التي يمكن ان حتدثها الصكــوك الوقفية يف تعزيز التنمية
املستديمة بصورة مبارشة او غري مبارشة.
 -1الصكوك الوقفية كاداة لتنشيط القطاع اخلريي:
مع اتباع السياسات اخلاطئة عىل مر السنني ،فرض االقتصاد العاملي الذي يقوم

عىل العوملة االقتصادية الدول املتبعة لسياس��ات التثبيت االقتصادي ،عىل التحول
من اإلدارة احلكومية املركزية إىل اقتصاد السوق ،حيث حتول دور الدولة من تقديم
اخلدمات العامة املجانية إىل فرض رس��وم عليها ،كام قامت الدولة بإس��ناد بعض

اخلدم��ات العامة إىل القطاع اخل��اص مثل االتص��االت واملواصالت ،ويف بعض
الدول حتى املدارس واملستش��فيات ،وأصبح القط��اع اخلاص ينافس القطاع العام

يف جــودة تقديم اخلدمات ،وهذا كل��ه زاد من حدة الفقر ،مما جيعل لزاما تنشـ�يط
املنظ�مات غري احلكومي��ة القائمة عىل العم��ل التطوعي اهل��ادف إىل حتقيق التنمية
االجتامعي��ة واالقتصادية ،وتعترب صك��وك الوقف أهم مصدر لتمويل املشـ�اريع

التنموية اخلريية.

((( للتفاصيــل أكثر أنظر :حممد عبد احلليــم عمر ،األدوات املالية اإلســامية للتمويل احلكومي،
ورقة بحث مقدمة إىل « :ندوة الصناعة املالية اإلســامية » ،عقدها :املعهد اإلسالمي للبحوث
والتدريب  -التابع للبنك اإلســامي للتنمية بجدة  ،-اإلسكندرية ،مرص ،يف الفرتة يف 18-15
أكتوبر  2000م ،ص26-25
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 -2الصكوك الوقفية واحلد من ظاهرة البطالة:
يمكن ان تســهم الصكوك الوقفية يف انشــاء صناديق وقفيــة للحد من ظاهرة
البطالة ،وتساعد يف متويل املشاريع الصغرية(((.
 -3صندوق وقفي لرعاية الفقراء(((:
وه��ذا يوجه إىل مكافحة الفق��ر ،عن طريق توفري بعض اخلدم��ات العامة ملن

ال يمكنهم احلصول عليها من الدولة كالتعليم والصحة واملياه النقية واملســاجد…
ويمكن تطبيق ذلك بأسلوبني مها:

أ  -إنش��اء صندوق مفتوح يمكن أن يظل االكتتاب يف صكوكه الوقفية مستمر ًا

لقبول أوقاف جديدة ،وتستخدم احلصيلة يف املسامهة أو اإلنشاء الكامل أو التكملة

لبعض املدارس واملستش��فيات ،والصيدليات ،وإنش��اء مراكز لإلغاثة والطوارئ
ومراكز لتطويراألدوية ،وإنشاء املكتبات العامة ،ومراكز البحث العلمي...الخ.

ب – استثامر حصيلة االكتتاب يف مرشوعات مربحة ،واإلنفاق من عائدها عىل

اإلنشاء واإلسهام يف هذه املرافق.

 -4الصكوك الوقفية اداة للتنمية االقتصادية:
مما ال شك فيه أن الدور االجتامعي الذي تقوم به الصكوك الوقفية يسهم بشكل

كبري يف التنمية االقتصادية املستديمة ،ونلمس ذلك من إن توفري احلاجات األساسية
((( أسامة عبد املجيد العاين ،دور الوقف يف متويل املشاريع الصغرية ،وكذلك متويل الوقف للمشاريع
متناهية الصغر
((( ربيعة بن زيد وعائشة بخالد ،دور الصكوك الوقفية يف متويل التنمية املستدامة ،جملة اداء املؤسسات
اجلزائرية ،العدد ،2،2013ص 227
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للفق��راء من مأوى وتعليم وصحة يس��هم يف تطوير قدراهتا وزي��ادة إنتاجيتها ،مما
حيقق زي��ادة يف نوعية وكمية العامل البرشي ،الذي يع��د املحور الرئييس يف عملية
التنمية االقتصادية.كام ان مساعدة الدولة يف توفري احلاجات األساسية يؤدي هبا إىل
توجيه الفوائض املالية التي كان مقرر إنفاقها يف اجلانب االجتامعي غري اإلنتاجي إىل
مشاريع استثامرية إنتاجية مدرة للربح.
•

•

•
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يمثل مصطلــح التنمية املســتديمة تطــورا تارخييا ملســرة نظريــات التنمية
االقتصادية ،عرب مدارســها املختلفة ،واســتطاع ان يغطي الكثري من القصور الذي
عانت منه النظريات الســابقة ،وحاول أن يســد ابرز ثغــرات واختالالت البلدان
النامية ،واكتسبت التنمية املستديمة أمهية اكرب من خالل تبني االمم املتحدة هلا.
هــذه االجيابيات جعلت دول العــامل العريب تعريها اهتامما كبــرا ،حيث اتفق
جملس جامعة الدول العربية يف دورته2001و 2002باعتامد مبادرة التنمية املستدامة
للدول العربية بالتنسيق مع املنظامت الدولية ،كام تم تأسيس املمنتدى العريب للتنمية
املســتدامة عام  2006ملراقبة مسرية التنمية املســتدامة فيهاوتقييمها ،كذلك انعقد
املؤمتر االقتصادي العريب األول يف الكويت يناير عام  2009وصدور قرارات القمة
العربية التي تعزز حتقيق تكامل تنمية مســتدامة عربيــة ،ثم تاله مؤمتر قمة الدوحة
يف مارس من العام نفســه ،والذي اكد تصميم الدول العربية عىل النهوض بالتنمية
املستدامة يف كافة املجاالت.
موقف اإلسالم منســجم مع صالح حال الفرد ،واالرتقاء بكرامته ،واملحافظة
عىل صحته ،من خالل خمتلف املؤرشات التي تسعى التنمية املستديمة للنهوض هبا،
طاملا كانت هذه األهداف أو املؤرشات منضبطة يف ضوء مصالح الرشع ،وخاضعة
ملعيار احلالل واحلرام الرشعي.
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إن الناظر لتقســيامت الوقف بحســب أقســامه املختلفة جيد فيها صفة الدوام
واحلفاظ عىل راس املال ،ومتويلها حلاجة اساسية لالنسان بعيدا عن احتكار السوق،
او إخضاعه لتعسف قوانني الدولة.
وقد ارشت احلوادث التأرخيية اسهام الوقف يف حتقيق العديد من جوانب التنمية
املستديمة ،من خالل انشاء وحفظ وصيانة أهدافها( ،توفري اآلمان الروحي،وحفظ
املــوارد الطبيعيــة ،وتوفري القوت للمعوزيــن ،وتأمني اجلانــب الصحي ،وتوفري
فرص العمل).
يمكن ان يســهم الوقف يف متويل التنمية املســتديمة من خالل انشاء صندوق
وقفي متخصص به ،يكون الدعوة فيه عن طريق االكتتاب العام بواســطة الصكوك
الوقفية ،الت��ي ثبت رجحان القول بجواز تداوهلا يف االس��واق املالية مادامت هذه
السوق منضبطة بالقواعد واملعايري الرشعية.
هنــاك عدد من اآلثار التي يمكن ان حتدثها الصكــوك الوقفية يف تعزيز التنمية
املســتديمة بصورة مبارشة او غري مبــارشة ،وذلك من خالل كوهنا(اداة لتنشــيط
القطاع اخلريي ،وللحد من ظاهرة البطالة ،وتكوين صندوق وقفي لرعاية الفقراء،
واداة للتنمية االقتصادية).
وآخر دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني.
•

•

•
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بعد القرآن الكريم
كتب احلديث:
 -1الســنن الكــرى ،البيهقــي ،أمحد بن احلســن بن عــي بن موســى ،أبو بكر
(ت458 /ﻫ) حتقيــق حممد عبد القــادر عطا (مكتبة دار الباز مكــة املكرمة1414 ،هـ
1994م).
 -2صحيح البخاري ،حممد بن إسامعيل اجلعفي ،أبو عبد اهلل املتويف  265ﻫ ،حتقيق
مصطفى ديب البغا ط ،2دار ابن كثري ،الياممة ،بريوت1407 ،ﻫ 1987/م.
 -3صحيح مســلم ،مسلم ابن احلجاج القشريي ،أبو احلسني ،اإلمام (ت261/ﻫ)
حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي (دار إحياء الرتاث العريب -بريوت).
 -4فتح الباري ،العسقالين ،أمحد بن عيل بن حجر الشافعي ،أبو الفضل (ت852/ﻫ)
حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي وحمب الدين اخلطيب (دار املعرفة بريوت1379،ﻫ).
كتب الفقه:
 -5ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،شــيخ اإلسالم ابن تيمية(ت 728/ﻫ)مجع وترتيب
عبد الرمحن بن حممد النجدي ،مطابع الرياض1383،هـ.
 -6اخلريش عىل خمترص سيدي خليل ،أليب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن عىل اخلريش
املالكي (ت1101/ﻫ) وهبامشــه حاشية الشــيخ عىل العدوي ،عىل بن أمحد الصعيدي
العدوي املالكي ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع .
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 -7الدســوقي(تويف1230/ﻫ)،ا لعالمة شــمس الدين الشيخ حممد عرفة ،حاشية

الدســوقي عىل الرشح الكبري أليب الربكات ســيدي أمحد الدرديــر ،دار الفكر للطباعة
والنرش والتوزيع ،بريوت ،1998 ،ط.1

 -8السبزواري ،كفاية االحكام للسبزواري وهداية االنام .
 -9الشــاطبي ،إبراهيم بن موســى اللخمي الغرناطي الشــاطبي( ،ت790هـ)،

املوافقات يف أصول الرشيعة حتقيق  :د .حممد االســكندراين وعدنان درويش ،ط ،1دار
الكتاب العريب ،بريوت  -لبنان1423 ،هـ 2002 -م.

 -10الشريازي ،أبو إســحاق املتويف 476/ﻫ املهذب يف فقه اإلمام الشافعي حتقيق

الدكتور حممد الزحييل ،دار القلم دمشق ،ط.1996/1

 -11ابن عابدين حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي ت1252/ﻫ،

تنوير االبصار ،مع الدر املختار مع حاشية ابن عابدين ،بريوت ط1409/2ﻫ .1988/ط
دار إحياء الرتاث العريب.

 -12عليــش ،حممد بن أمحد بن حممد ،منح اجلليــل رشح خمترص خليل ،دار الفكر،

1409هـ 1989/م.

 -13املاوردي البرصي ،أليب احلس��ن عيل بن حممد بن حبيب ،احلاوي الكبري يف فقه

االمام الشــافعي ريض اهلل عنه وهو رشح خمترص املزين ،حتقيق وتعليق عيل حممد معوض
وعادل أمحد عبد املوجود ،دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان،ط.1994 ،1

 -14املحقق احليل ،أبو القاســم نجم الدين جعفر بن احلســن ت676/هـ،رشائع

اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام ،إخراج وتعليق وحتقيق عبد احلسيني حممد عيل بقال،
انتشارات دار التفسري ط1419/ 1ـ القسم الثاين  /العقد.
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 -15ابن اهلامم ،حممد بن عبد الواحد الســيوايس املعروف بابن اهلامم (تويف 681/

ﻫ) ،فتح القدير ،دار الفكر ،بريوت  /ط. 2

 -16الونرشييس ،أمحد بن حييى ،املعيــار املعرب ،واجلامع املغرب عن فتاوى علامء

افريقيا واالندلس واملغرب ،حتقيق حممد حجي ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت،1981،
البحوث العلمية:

 -17ابراهيم ،نجوى عيل ،استخدام مدخل التنمية املستدامة للحد من االثار البيئية

الضارة يف القاهرة التارخيية ،رسالة ماجستري ،معهد الدراسات والبحوث البيئية ،جامعة

عني شمس.2004 ،

 -18الدوري ،عبد العزيز ،دور الوقف يف التنمية ،جملة املستقبل العريب ،العدد،221

مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،متوز/يوليو.1997/

 -19ابن زيد ،ربيعة وبخالد،عائشة ،دور الصكوك الوقفية يف متويل التنمية املستدامة،

جملة اداء املؤسسات اجلزائرية ،العدد.2013 ،2

 -20السبهاين ،عبد اجلبار ،دور الوقف يف التنمية املستدامة ،جملة الرشيعة والقانون،

العدد 44 ،ذو القعدة 1431هـ /اكتوبر  2010م.

 -21السيد ،رضوان ،فلسفة الوقف يف الرشيعة اإلسالمية اإلسالمية ،جملة املستقبل

العريب ،العدد  ،274ك.2001/1

 -22الســيد ،عبدامللك أمحــد ،الدور االجتامعي للوقف ،وقائع احللقة الدراســية

لتثمري ممتلكات األوقاف ،البنك اإلسالمي للتنمية ،جدة1404 ،هـ.

 -23العاين ،أســامة عبد املجيد ،إحياء دور الوقف لتحقيــق التنمية ،كتاب االمة،

العدد ،135املحرم 1435هـ.
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أ .د .أســامـة عبـد اجمليـد العـاني

 -24العاين ،أســامة عبد املجيد ،تفعيل دور الوقف للنهوض بالتنمية البرشية ،جملة

اوقاف ،العدد  21السنة احلادية عرشة ،ذو احلجة 1432هـ /نوفمرب. 2011

 -25العاين ،أسامة عبد املجيد،صناديق الوقف اإلسالمي ،دارسة فقهية اقتصادية،

دار الشائر اإلسالمية ،بريوت.2010 ،

 -26العبد سالم ،أمحد بن صالح ،تاريخ الوقف عند املسلمني وغريهم ،ندوة الوقف

يف الرشيعة اإلسالمية وجماالته.

 -27عمر ،حممد عبد احلليم ،األدوات املالية اإلس�لامية للتمويل احلكومي ،ورقة

بحث مقدمة إىل « :ندوة الصناعة املالية اإلسالمية » ،عقدها :املعهد اإلسالمي للبحوث
والتدريب  -التابع للبنك اإلس�لامي للتنمية بجدة– ،اإلس��كندرية ،مرص ،يف الفرتةيف

 18-15أكتوبر  2000م .

 -28الفقي ،حممد عبد القادر ،ركائز التنمية املستديمة ومحاية البيئة يف السنة النبوية.،

الندوة العلمية الدولية الثالثة للحديث الرشيف حول :القيم احلضارية يف الســنة النبوية،
األمانة العامة لندوة احلديث.

 -29قــارون ،نور بنت حســن بنت عبد احلليــم ،وظائف ناظر الوقــف يف الفقه

اإلسالمي ،جملة أوقاف ،السنة  3/العدد 5/شعبان  1424أكتوبر .2003

 -30نقايس ،حمم��د إبراهيم ،الصكوك الوقفية ودوره��ا يف التنمية االقتصادية من

خالل متويل برامج التأهيل وأصحاب املهن واحلرف ،جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية،

ماليزيا ،ورقة بحث.
كتب متنوعة:

 -31إبراهيم ،عبد احلليم ،الوسطية العربية مذهب وتطبيق ،القاهرة :دار املعارف،

الطبعة الثانية.1981
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حنــو صـندوق وقفي للتنميـة املسـتـدميـة

 -32امني ،عثامن ،اجلوانية ،أصول عقيدة وفلســفة ثورة ،عثامن امني ،القاهرة ،دار

القلم.1964 ،

حد ْبن مهدي اخلطيب البغدادي
 -33البغدادي ،أبو بكر أمحد بن عيل ْبن ثابت ْبن َأ ْ َ

(املتوىف463 :هـ)تاريخ بغداد ،دراســة وحتقيق :مصطفى عبــد القادر عطا،دار الكتب
العلمية  -بريوت،ط 1417 ،1هـ.

 -34بن نبي ،مالك ،املسلم يف عامل االقتصاد،قصة احلضارة ،بارشاف ندوة مالك بن

نبي ،دار الفكر دمشق ،سورة ،2000 ،اعادة الطبعة الثالثة.1978 ،

 -35رايــي ،كافــن ،الغرب والعامل ،ترمجــة :د .عبد الوهاب املســري ،د .هدى

عبد السميع ،الكويت :سلسلة عامل املعرفة ،عدد 97ربيع االخر 1406هـ ،يناير.1986
 -36عارف ،نرص حممد ،نظريات التنمية السياسة املعارصة :دراسة نقدية مقارنة يف

ضوء املنظور احلضاري اإلسالمي ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،فريجينيا ،الواليات
املتحدة االمريكية.1993 ،

 -37عبد امللك ،تنمية ام هنضة حضارية :،دراسات يف التنمية والتكامل االقتصادي

العريب ،بريوت :مركز الدراسات الوحدة العربية ،الطبعة األوىل.1983

 -38قحــف ،منذر ،الوقف اإلســامي ،تطــوره ،ادارتــه ،تنميتــه ،دار الفكر،

دمشق.2000،

 -39حمارب ،عبد العزيز قاسم ،التنمية املستديمة يف ظل حتديات الواقع من منظور

إسالمي ،دار اجلامعة اجلديدة ،2011،االسكندرية.

 -40موسشــيت ،دوجالس ،مباديء التنمية املســتدامة ،ترمجة هباء شاهني ،الدار

الدولية القاهرة.2000،
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.1973

 دار السالم للطباعة،1 ط، دراسات يف التمويل اإلسالمي، أرشف حممد، دوابة-42
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Ecological Modernization to Economic Security، International Journal of
Green Economics،Vol.1،no.3/4،2007
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