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ملخص :

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور األوقاف اإلسالمية في تحقيق التنمية المستدامة  ،من

خالل إبراز أن الوقف يعند من الرئنائز األساسنية الدالمنة ل نرام التنمينة المسنتدامة ،وان الر نر
اإلسالمي يستولب ئل مقومات التنمية المستدامة  ،ما لم تخرج ل م ادئ اإلسالم ومقاصده
 ،حيث ثمة وجهة تقارب بي الر ر الوضعي واإلسالمي في مجال التنمية المستدامة .

وقد وصلت الدراسة إلى أن للوقف ط يعة مستدامة ،تجسدت في ارت اط الوقف بكل م التنمية

االقتصننادية فهننو ف نرة تنموذننة فنني حنند اات ن  ،محنندا لت ن ار م ال ننروة فنني االقتصنناد ،وتننرئم أر
المننال ،أمننا من الناحيننة االجتماليننة للوقننف فقنند بننرزت من خننالل ق ننائ للننى نناهرة الرقننر و
توفير حد ال راية و الق اء للى ال طالة ،أما بيئيا فنان الوقنف ال يئني يعند إسنهاما مالينا لتموذنل

العمل ال يئي ،ل مان الموارد لألجيال القادمة .

الكلمات المفتاحية  :الوقف  ،الوقف المستدام  ،التنمية المستدامة .
Abstract
This study aimed at determines the role of Islamic endowments in achieving the
sustainable development. Where the researcher believes that the endowment is one of
the basic pillars in support of sustainable development programs, and that Islamic
thought embraces all ingredients of sustainable development unless they depart from
the principles and purposes of Islam. Especially, there is a convergence between
positivist and Islamic thought in the field of sustainable development.
The study concluded that the endowment has a sustainable nature. This nature is
reflected in the connection of the endowment to economic development. It is a
development idea in itself, it is updated to accumulate wealth in the economy, It is the
accumulation of capital. The endowment is associated with economic development,
where endowment eliminates the phenomenon of poverty, it provides a limit for
sufficiency, and it eliminates the unemployment. In environment side, the endowment
finances the environmental action, for resources continuity to the future generations.
Keywords: Endowment, Sustainable Endowment, Sustainable Development .

مقدمة

إن التنميننة تمتنناز بالديمومننة محورهننا اإلحسننان  ،وحمايننة ال يئننة تحنندعها ،أمننا الحرننا للننى

حقوق األجيال المتعاق ة فيعد هدفها .ئمنا تعت نر مقصندا من مقاصند الندع اإلسنالمي الحنينف،
جامعة محمد خيضر بسكرة  -كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيير
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فننالر ر اإلسننالمي وضننط ض نوابل محكمننة لتحقيننق التنميننة المسننتدامة .وذعنند الوقننف أهننم م نناهر
االستدامة ،في االقتصناد اإلسنالمي ،فهنو ل نارة لن اسنت مار للمسنتق ل و بنناء لل نروة اإلحتاجينة
من اجنل األجينال القادمنة  ،وثنم توزذنط المننافط فني المسنتق ل  ،فهنو لملينة تنموذنة تن نر بعنني
ال ر و اإلحسان لألجيال المق لة .
فقد لعب الوقف دو ار حيوذا في مجال التنمية المستدامة  ،بالت اره ثروة ترت ز لليها لمنا

ل م مقاصد اقتصادية واجتمالينة و بيئينة  ،النن من خنالل دفنط لجلنة التنمينة إلنى األمنام و
معالجة مشكلة الرقر  ،و تحقيق م ندأ الت افنل االجتمنالي و إحشناء المندار وانناء المستشنريات
و تنوفير ميناه الشننرب و إحشناء الحندائق  ،واطعننام الحيواحنات  ......الن  .إضننافة إلنى النن فاحن

يحق ننق االس ننت مار الت ار م نني المت ازع نند بن ننا الن ننر لن ن ح ننو الوق ننف ،فه ننو يحج ننز ال ننروة دون
إحقاصها أو فقدان لينها أو استهالك قيمتها.

الوقف مؤسسنة إسنالمية حشنوت وتطنورت فني نل الح نارة اإلسنالمية ،و بسنب األوقناف
قامننت ئ يننر م ن م نناهر هننذه الح ننارة  ،و قنند ننهدت العدعنند م ن العصننور السننابقة إسننهامات
الوقف في العدعد م مجاالت الحياة ،فما ترئوا حاجنة من حاجنات األمنة اإلسنالمية إال ح سنوا
لها أمواال.

وم هنا توتي إ كالية هذه المقالة ئالتالي  :ما هو دور الوقف في تحقيق التنمية المستدامة ؟

واحطالقا م التساؤل الرئيسي يمك صياغة التساؤالت الررلية التالية:
_ ما اإلطار المراهيمي للوقف؟
_ ما هو ال عد اإلسالمي للتنمية المستدامة ؟

_هننل يسنناهم الوقننف فنني تحقيننق التنميننة المسننتدامة م ن خننالل أبعادهننا االجتماليننة واالقتصننادية

وال يئية؟
و في هذا اإلطار جزأحا المقال إلى ثالا محاور هي ئاآلتي:
المحور األول :ماهية الوقف.

المحور ال احي  :ماهية التنمية المستدامة في اإلسالم.

المحور ال الث  :لالقة الوقف بالتنمية المستدامة.
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المحور األول :ماهية الوقف

الوقننف هننو ح ننام أصننيل فنني المجتمننط اإلسننالمي ،حننابط م ن ف نرة دعنيننة تحكم ن ض نوابل ننرلية

ت م أداءه للعمل الخيري في المجتمط.
أوال :مفهوم الوقف

إن الوقف في اللنة هو الح س و المنط و قيل  :الوقف مصندر وقرنت األرو وغيرهنا أقرهنا

هننذه هنني اللنننة الرصننيحة الشننهيرة  .وذع ننر لنن بننالح س  ،فيسننمى وقرننا  ،الن العنني موقوفننة و
ح سا وهو جعل منرعة مملوئة  ،ولو باجرة لمتحقق ).الشرااصي ،1981 ،ص ص(484-483

وفنني االصننطالش الشننرلي هننو تح ننيس األصننول و األمنوال و تسننيل منافعهننا للننى الجهننات
الموقننوف لليهننا للننى اخننتالف بنني الرقهنناء فنني مننال الملننن بعنند تح يس ن

 . (638وقد لرف الوقف حسب المذاهب األراعة

) صننالحي  ،2006،ص

ئماعلي(ص ري ،2008،ص ص :)36-33

تعرذف المذهب الحنري :ح س المملوك ل التملين م النير.
تعرذننف المننذهب المننال ي  :الوقننف هننو إلطنناء منرعننة ننيء منندة وجننوده الزمننا بقنناؤه فنني ملننن
معطي ولو تقدع ار .
تعرذننف المننذهب الشننافعية  :تح ننيس مننال يمكن االحترننا بن مننط بقنناء لينن بقطننط التصننرف فنني

رق ت  ،وتصرف منافع إلى ال ر ،تقراا هلل تعالى.

تعرذف المذهب الحن لي :تح يس األصل و تس يل ال مرة .
إن مننا ت ننم لرض ن م ن تعننارذف اص ننطالحية للوق ننف مت اعنننة ف نني صننياغتها  ،تع ننر لن ن
وجهات ح ر مختلرة  ،عالحظ لليها توثرها بشروط المذاهب في الوقف  ،غينر أحهنا فني معناهنا

متقاراة تتمحور حول أمرذ :

األول:هو حق المل ية بشكل خاص ،و مدى سلطة الواقف في استخدام حق المل ية والتصنرف
في الوقف م جدعد.

ال احي:هو لزوم الوقف ،وهل يكون مؤادا أم يجوز توقيت  ،أي ط يعة المدى الزمني الممك م
خالل إلادة المال الموقوف إلى صاحب مل ية الوقف.

(منصوري، 2012 ،ص )13

ئما أن المتمع في هذه التعرذرات حول الوقف يجد آن معناهنا قرذنب من مرهومهنا اللننوي

 ،ال ننذي يري نند احت ننا

الع نني و من ننط التص ننرف فيه ننا من ن ق ننل المال ننن ( الواق ننف )  ،ومن ن ق ننل

الموقننوف للي ن بننذاتها  ،واحمننا ل ن الحننق فنني االسننترادة م ن منرعتهننا و ثمرتهننا  .و م ن ثننم فننان
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االختالفات التي حالح ها في تعرذرنات هنؤالء الرقهناء فهني فني بعنا الرنرو التني ال تنؤثر فني
أصل المشرولية  ،واالتالي فهي اختالف تنو و لنيس اخنتالف ت ناد  ،و النن الن ئنال مننهم
اجتهد في رؤذت بحسب الت يف الرقهي الذي التمده ئنل واحند مننهم ألسنس و نروط الوقنف و

لم ننادئ المننذهب الرقهنني  ،فالرقهنناء جميع نا مترقننون للننى مشننرولية الوقننف  ،و اح ن م ن القننرب
المندوب إليها ئما أن الوقف ال يصح للى معصية

(العمر ،2000،ص ص .)40 39

وذمك تعرذف الوقف اقتصاديا بوح تحوذل لجزء م الندخول وال نروات الخاصنة إلنى منوارد

ت افلية دائمة تخصص منافعها م سلط و خدمات و لوائد لتل ية احتياجات الجهنات و الرئنات
المتعننددة المسننتريدة  ،ممننا يسنناهم فنني زذننادة القنندرات اإلحتاجيننة الالزمننة لت ننوذ و حمننو القطننا

الت افلي الخيري الذي يعد أسا

االقتصاد االجتمالي في االقتصاد اإلسالمي .و بهذا المعننى

فاحن يحنندا حرئيننة اقتصننادية ايجابيننة لل ننروات و النندخول ل ننمان الوصننول إلننى توزذننط ت نوازحي

اختينناري لننادل بنني أف نراد المجتمننط وفئات ن و ط قاتن وأجيال ن المتتاليننة  ،وت ننرز مجنناالت جدعنندة

حوليننة فنني المراضننلة بنني االختيننارات الخاصننة الررديننة  ،والجماليننة الخيرذننة  ،بنني االسننتهالك
الرننردي و االسننتهالك الت ننافلي  ،بنني االدخننار واالسننتهالك الخاصنني  ،واالدخ نار و االسننت مار
الت افليي الخيرذي النذع عتطنوران من خنالل النمنو الت ار مني للقطنا النوقري النذي يعند ضنرورة

اقتصادية و اجتمالية و مطلب ح اري لتحقيق التنمية المستدامة في االقتصاديات اإلسالمية
(صالحي ،ص )638

ثانيا  :مشروعية الوقف

استند الرقهاء في توصيلهم للوقف للى أدلة ئ يرة م القران و السنة و اإلجما و هني أدلنة ال

تدل للي بصرة م ا رة إحما تدل للى فعل الخير و ال ر.
 -1القران:

َّ ِ
صَّد ُقوا َخ ْيٌر ل ُ ْم إن ُئنتُ ْم ُ
قال تعالىَ :وأَن تَ َ
ِ َّ ِ ِ
ِ ِ
ِ َّ ِ ِ ِ
للِنيم (سنورة ال
قال تعالى َل تََناُلوا اْل َّر َحت ٰى تُنرُقوا م َّما تُحُّو َن َو َما تُنرُقوا م َ ْيء َفإ َّن اللن َ ب َ ٌ
لمران االية  )92 :وقول تعالى  :يا أَع َّ ِ
طِي ِ
ِ ِ
ات َما َئ َس ْ تُ ْم َو ِم َّما أَ ْخ َر ْجَنا َل ُ م
آمُنوا أَحرُقوا م َ ِّ َ
َ َ
ُّها الذع َ َ
ِم َ ْاأل َْر ِ
و(سورة ال قرة  ،اآلية)267
ِّ
َّ
ِ
حو َن (سورة الح  ،اآلية )77
قال تعالىَ :وا ْف َعُلوا اْل َخ ْي َر َل َعل ُ ْم تُْرل ُ
إن الوقف عندخل ضنم هنذه اآلينات ال رذمنة ،الن الصندقات مسنتح ة ،و الوقنف فني حقيقتن
تَ ْعَلمو َن (سورة ال قرة ،اآلية )280

صدقة و بر و خير واحسان
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 -2السنة النبوية الشريفة :

ل أبي هرذرة رضي هللا لن  ،أن الن ي صنلى هللا للين وسنلم قنال  :إاا منات اإلحسنان احقطنط
لن لمل إال م ثالثنة أ نياء  ،إال من صندقة جارذنة  ،أو للنم عنترنط بن أو ولند صنالح عندلو

ل ن (المنننذري،1987،ص  )264فننان الصنندقة الجارذننة المننذئورة فنني هننذا الحنندعث الن ننوي الش نرذف
تتحقق في الوقف للى أصل معناه المقرر ال ابنت وهنو ئوحن صنورة من صنور الصندقات ومن

العلماء م فسر الصدقة الجارذة بالوقف للنى التخصنيص الن الصندقة الجارذنة ممنا ال عنقطنط
أجرهننا و ال يمكن تصننور جرذننان الصنندقة إال بح سننها  ،و الحن س مننندوب إلين

(صن ري ،ص ص

 )46_45فه ننو من ن الص نندقات غي ننر الالزم ننة الت نني تج ننزى هللا تع ننالى  ،وق نند اخ ننتص بمين نزة ب نني

ال صنندقات ه نني صننرة النندوام ،حيننث وج نندحا أوقاف ننا قص نند بهننا الص ننرف لل ننى الرقننراء  ،أو إعن نواء
المنتراي م طل ة العلم  ،أو تقديم القروو الحسنة للمحتاجي

(وفا ،2005،ص )194

لن ابن لمننر رضنني هللا لنهمننا قال:أصنناب لمننر رضنني هللا لن ن أرضننا بخي ننر  ،فننوتى الن نني

ستومره فيها  ،فقال  :يا رسول هللا إحي أص ت أرضا بخي ر لم اصب ماال قل هنو أحرنس لنندي
من  ،فما تومرحي ب ؟ قال  :إن ئت ح ست أصلها ،وتصدقت بها ،قال فتصندق بهنا لمنر ،
اح ن ال ع ننا أص ننلها و ال ع تننا

 ،و ال ع ننورا  ،و ال عوهننب  ،قننال  :فتصنندق لمننر بهننا ف نني

الرقننراء  ،و ف نني القرا ننى  ،و ف نني الرقنناب  ،و فنني سن ن يل هللا  ،و ابنن السنن يل و ال ننعيف  ،ال
جناش للى م وليها أن يو ل منها بالمعروف  ،أو يطعنم صنديقا غينر متمنول فين

(صنحيح مسنلم،

ص )264

 -3اإلجماع :

أجمعنت األمننة اإلسننالمية من لندن صننحابة رسننول هللا صننلى هللا للين و سننلم حتننى عومنننا

ه ننذا لل ننى مش ننرولية الوق ننف  ،وحرذتن ن لملي ننا بوق ننف العق ننارات و األ ارض نني و اآلب ننار  ،بوق ننف

األموال غير المنقولة  ،ئاألسلحة و ال تب والمخطوطات  ،وال عزال المسلمون عتقرانون إلنى هللا

لز وجل بإقامة المساجد و المندار ودور القنران ال نرذم ودور الحندعث الشنرذف و دور األعتنام
و المستشريات و العيادات الط ية  ،وهي في ت ازعند  ،وان و ازرات األوقناف فني العنالم اإلسنالمي
ت ننؤدي رس ننالتها الس ننامية ف نني حماي ننة الوق ننف و تنميتن ن  ،و ال ننن للدالل ننة لل ننى ديموم ننة الوق ننف
واستم اررذت  ،و اح قائم منذ حشوت للى الت ر و التطو حسن ة هلل لجنز وجنل

(صن ري ،ص ص

)56 55
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ثالثا :أنواع الوقف

األوقاف اإلسالمية اات تنو ئ ير سواء م حينث نكل اإلدارة  ،أم من حينث الم نمون  ،أم
حيث أحوال الواقري  ،أم م حيث الشكل القاحوحي وهي ئاألتي ( :قحف 2000 ،ص)
 -1التنوع في شكل اإلدارة :

فم حيث إدارة الوقف ،وجدت أوقاف تدار م ق ل الواقف حرس  ،أو واحند من ارذتن

من ن بع ننده يح نندد وص ننر الواق ننف .ووج نندت أي ننا أوق نناف ت نندار من ن ق ننل المش ننرف لل ننى الجه ننة
المستريدة ،ئنون عذئر الواقف فني حجنة وقرن آن عندار الوقنف من ق نل إمنام المسنجد النذي تنرنق
للي ن خي نرات الوقننف .مننط مننرور الننزم وجنندت األوقنناف التنني فقنندت وثننائق إحشننائها فلننم يعننرف
ننكل لننةدارة ممننا اختنناره الواقننف لهننا .فتننولى الق ناء لندئننذ تعينني إدارة الوقننف .وفنني العصننور

المتننوخرة وجنندت أي ننا اإلدارة الحكوميننة لألوقنناف ،و بخاصننة بعنند صنندور قنناحون إحشنناء و ازرة

لألوقاف في الدولة الع ماحية في منتصف القرن التاسط لشر .
-2التنوع من حيث أحوال الواقفين:

م حيث أحوا الواقري  ،فنان أ نر أوقناف الصنحابة ئاحنت من أغنينائهم ،أو للنى األقنل

مالك األراضي وال ساتي  .وقد استمرت أوقاف األغنياء للى مدى العصور و ئاحنت هني التني
تشكل الجزء األ ر م األوقاف اإلسالمية.

وفني العصننر الع اسنني بندأ الحكننام يقيمننون المنندار و الجامعنات و عوقرننون األ ارضنني وال سنناتي

.وئان جزء ئ ير م هذه األراضي و ال ساتي م األموال العامة ( أي أمالك الدولة ) مما لم
يك ن فنني حننوزة الملننن الخنناص للحكننام الننذع أوقروهننا  .وقنند حشننو بننذلن حننو جدعنند م ن األوقنناف
اإلسالمية أطلق للي الرقهاء اسم األرصاد فهي إان ما عوقر الحكام م أمالك الدولة .

-3التنوع من حيث المضمون االقتصادي:

من ن حي ننث الم ننمون االقتص ننادي للوق ننف فهن نناك األوق نناف الم ا ن نرة و ه نني الت نني تق نندم

خدمات م ا رة للموقوف لليهم  ،أما النو ال احي م األموال الوقرية فيتم نل بناألموال الموقوفنة

للى است مارات صنالية أو زرالية أو تجارذة أو خدمية .
 -4التنوع من حيث الشكل القانوني:

أمنا من حينث الشنكل القناحوحي أو الرقهني فنيمك أن يصننف الوقنف إلنى لنام و خناص

ومشترك ،والن باالستناد إلى مول غرض  ،أو إلى دائم و مؤقت م حيث زم استم ارره.
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 -5تنوع الوقف من حيث األموال الموقوفة:

أمننا أح نوا األم نوال التنني أوقرهننا المسننلمون فنني تننارذخهم ئ ي نرة جنندا ،فقنند وقرننت األصننول

ال ابتنة ،وأوقرننت األمنوال المنقولننة التني تسننتعمل أصنوال ثابتننة ،وئنذلن فقنند وجندت أوقنناف النقننود،

دراهم ودحاحير ئاحت توقف لنرضي إما

إلقراضها لم يحتاج إليها ،حيث تعاد بعد احق اء الحاجة لتقرو م جدعد إلى محتاج أخنر،
ووجدت أي ا أوقاف النقود لالست مار.
المحور الثاني :ماهية التنمية المستدامة بين االقتصاد الوضعي واإلسالمي

عرجننط هننور التنميننة المسننتدامة إلننى ثماحينننات القننرن الماضنني  ،و قنند جنناء حتيجننة ت ازعنند الننولي
ب رورة حماية ال يئة واالهتمام بحل مشا لها المختلرة  ،لنذا اتخنذت ئنل اإلجنراءات القاحوحينة و

االقتصادية الالزمة للحد و التقليل م هذه اآلثار و تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أوال :التنمية المستدامة في االقتصاد الوضعي

فق نند لرفته ننا ن اللجن ننة العالمي ننة لل يئ ننة ف نني ل ننام 1987لل ننى النح ننو الت ننالي :التنمي ننة الت نني

تر نني

باحتياجات الحاضر مط لدم النيل م قدرة األجيال القادمة للى إ ا احتياجناتهم ،أو لملينة
التنيي ننر الت نني عنس ننجم فيه ننا اس ننتنالل المن نوارد اتج نناه االس ننت مارات  ،وتوجن ن التنمي ننة الت نولوجين نة
والتنيين ن ننر المؤسسن ن نني وتعن ن ننزز الطاقن ن ننات الراهنن ن ننة والقادمن ن ننة إل ن ن ن ا االحتياجن ن ننات والطموحن ن ننات
ال شرذة(ليسى،ص .)67.

وح ار لتعدد تعرذرات التنمية المستدامة قام التقرذر الصادر ل المعهد الموارد العالمية،

بحص ننر  20تعرذ ننف واس ننعة الت ننداول وق نند قس ننم التقرذ ننر هتن ن التعرذر ننات إل ننى أرا ننط مجمول ننات
اقتصادية ،بيئية اجتمالية ،ت نولوجية.وهي

ئماعلي(الش  .2002،ص )99

اقتصاديا :تعني التنمية المسنتدامة للندول المتقدمنة إجنراء خرنا فني اسنتهالك الطاقنة والمنوارد،
أما بالنسن ة للندول المتخلرنة فهني تعنني دفنط التنمينة قندما ممنا عنؤدي إلنى تقلينل الترناوت والت ناع

في أساليب الحياة وتحسي ال يئة المحلية والحرا لليها.

اجتمالي ننا :تعن نني الس ننعي من ن أج ننل اس ننتقرار النم ننو الس ننكاحي ودف ننط مس ننتوى الخ نندمات الص ننحية
والتعليمية خاصة في الرذف.

بيئيا :تعني حماية الموارد الط يعية واالستخدام األم ل لألرو الزرالية والموارد المائية.
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ت نولوجيننا :حقننل المجتمننط إلننى لصننر الصنننالات الن يرننة التنني تسننتخدم ت نولوجيننا من رننة لل يئننة
تنت الحد األدحى م التلوا.
وقد تم تحدعد ثالا سمات أساسية للتنمية المستدامة:

(موسشيت 2000سابق .ص)22

-1إن التنميننة المسننتدامة تختلننف لن التنميننة فنني ئوحهننا أ نند تنندخال وأ ننر تعقينندا وخاصننة فيمننا
عتعلق بما هو ط يعي وما هو اجتمالي.

-2التنميننة المسننتدامة توج ن أساسننا لتل يننة احتياجننات أ ننر الط قننات فق ن ار أي تسننعى للحنند م ن
الرقر.
-3التنمينة المسنتدامة تحننرص للنى تطننوذر الجواحنب ال قافيننة و الحرنا للننى الح نارة الخاصننة
بكل مجتمط.

وفنني األخيننر يمك ن القننول إن التنميننة المسننتدامة هنني التنميننة التنني تتصننف باالسننتقرار وتملننن

لوامننل االسننتمرار والتواصننل وهنني ليسننت واحنندة م ن تلننن األحمنناط التنموذننة التنني درج العلمنناء
إلبرازها م ل التنمية االقتصنادية أو التنمينة االجتمالينة أو ال قافينة بنل هني تشنمل األحمناط ئافنة
فهي تنها بال يئة ومواردها وتنها بالموارد ال شرذة وتقوم بها فني تنمينة حوخنذ بعني االلت نار
ال عد الزمني وحق األجيال بالتمتط بموارد األرو.

وقد أبرز هذا التعرذف أهم خصائص التنمية المستدامة التي تتم ل فيما علي:

 تعت ر هات التنمية اات بعد زمني متواصل. إن التنمية المستدامة تعت ر أ ر موال خاصة بما عتعلق بال يئة واإلحسان. عل ي هذا النو م التنمية احتياجات ئل الط قات واألجيال.ثانيا :التنمية المستدامة في االقتصاد اإلسالمي

تتميز التنمي ة المستدامة في اإلسالم بالشنمول  ،و تن عنث الرؤذنة التنموذنة فني الر نر

اإلسننالمي من ق ننية االسننتخالف التنني ت نننى للننى أن اإلحسننان مسننتخلف من هللا فنني األرو،
لعمارتها واست مار خيراتها التي سخرها هللا لن ال إلفسنادها و اسنتنزاف مواردهنا الن هللا سن حاح
و تعالى حهى ل الت ذعر و الرساد في العدعد اآليات.
ِ
َحشنوَ ُ م ِمن َ األ َْر ِ
يهناا(سنورة هنود ،اآلينة )61أي خلنق ل نم األرو
قنال تعنالىُ :ه َنو أ َ
اسنتَ ْع َم َرُ ْم ف َ
و َو ْ
ِّ
لتقوم نوا بعمارتهننا وم ن هنننا هننذا التصننور هننو ننمولي ع نرال بنني ال ننون و اإلحسننان  ،بحيننث لننم
يكترنني اإلسننالم بالحننث للننى التنميننة بننل جعلهننا مرت طننة بالجاحننب األخننروي .ئمننا قننال تعننالى ثُن َّنم
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ِ
الئننف ِفنني األ ِ ِ
ِِ ِ
عملننو َن (سننورة عننوحس ،اآلينة  )14فهنني تنميننة
َرو من َبعنندهم لَنن ُ ن َنر َئين َ
َج َعلنننا ُ م َخ َ
نف تَ َ
أخالقية روحية تع دية تهدف إلى تنمية اإلحسان.
التنميننة المسننتدامة ف نني المن ننور اإلس ننالمي ال تجعننل اإلحسننان حنندا للط يعننة و ال متس ننلطا
لليهننا ،بننل تجعل ن أمينننا بهننا محسنننا لهننا  ،ورفيقننا بهننا و بعناصننرها ،يوخننذ منهننا بقنندر حاجت ن و

حاجة م يعيلهم  ،بدون إسراف  ،وانال إفنراط و ال ترنرذل ،ئمنا أحهنا تعند لوحنا من ألنوان نكر

المنننعم للننى مننا احعننم بن للننى خلقن  ،و إطالقننا م ن ئننون العمننل فنني األرو حمطننا من أحمنناط

الش ننكر هلل (الرق نني ،ص .)07ف ننالن رة اإلس ننالمية الش نناملة للتنمي ننة المس ننتدامة توج ننب أال ت ننتم ه ننذه
التنمي ننة بمع ننزل لن ن ال ن نوابل الدعني ننة و األخالقي ننة الن ال ن نوابل ه نني الت نني تح ننول دون أي ننة
تجنناوزات ترقنند التنميننة المسننتدامة م ننررات اسننتم اررذتا .وفنني الوقننت حرس ن فننان الن نرة الشنناملة

ل لتنمية المستدامة تعنى بنالنواحي المادينة جن نا إلنى جننب منط الننواحي الروحينة و الخلقينة  ،فنال

تقتصر التنمية المستدامة للى األحشنطة المرت طنة بالحيناة الندحيا وحندها و إحمنا تمتند إلنى الحيناة
اآلخرة  ،بشكل ي م تحقيق التوافق بي الحياتي و يجعنل صنالحية األولنى جسنر ل نور إلنى
النعيم في الحياة األخروذة التي هي الحياة الحقيقية المستمرة
ومنن ن حس ننتطيط تعرذ ننف التنمي ننة المس ننتدامة بوحه ننا طل ننب لم ننارة األرو و التمس ننن

بعقي نندة اإلس ننالم _ لقي نندة التوحي نند و الراواي ننة و االس ننتخالف _ وف ننق ننر هللا بالقي ننام بالنش نناط

اإلحتاجي المر ي لل سب الحالل في مناخ اقتصادي و اجتمالي عتوفر في اإليمان والتقنوى و
ار و
سيادة القيم اإلسالمية  ،و تجنب الحرام و االستنرار من ارت ابن  ،ممنا عرسنل السنماء مندر ا
عزذد المال و ال ني و الزر و الماء  ،فيحقنق ال راينة و الحيناة الطي نة ألفنراد المجتمنط رجناال و

حساء و

احا و طالبا

(لشي ، 2013،ص)

ولقنند بنني لنننا القنرآن ال نرذم أل ننم م ننال لالسننتدامة م ن خننالل قصننة سننيدحا عوسننف فقنند اسننتطا
سيدحا عوسف  ،م خالل تر يره االقتصادي اإلسالمي المستدام أن عدعر موارده المحدودة أثنناء
الجراف لي م احتياجات النا .

ِ
ِِ
ون  ،ثُ َّنم َينوِْتي ِمن ْ َب ْع ِند
ص ْندتُ ْم َفن َذ ُروهُ ِفني ُس ْننُ لِ ِإالَّ َقلِنيال ِم َّمنا تَن ْو ُ لُ َ
نال تَ ْزَر ُل َ
قنال تعنالى :ن ق َ
نون َسن ْ َط سنني َ َدأَبنا َفمنا َح َ
داد ي ْو ُ ْل ما َقدَّمتُم َلهن َّ ِإالَّ َقلِنيال ِم َّمنا تُح ِ
ِ
ِ
ونن( سنورة عوسنف ،اآلينة  )48إن األسنا التني قامنت بن
ص ُنن َ
ال َن َس ْ ٌط ٌ َ َ
ْ
ْ ْ ُ

ف رة االستدامة هو التر ينر باألجينال القادمنة من ال شنرذة،و السنعي إلنى التخطنيل لترنادي األزمنات ق نل وقولهنا فني
المسننتق ل وهننذا مننا فعل ن سننيدحا عوسننف للي ن السننالم ،لقنند حننذر النننا
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بالخطننة التنني وضننعها لهننم  ،وار ننل هننذه الخطننة تننم تجنيننب الن الد من المجالننة القاتلننة هننذا النننص القرآحنني يعلمنننا
التخطيل إلى المستق ل وترادي األزمات ق ل وقولها.

ئمننا هننر تر يننر االسننتدامة فنني لصننر الخلرنناء ال ار نندع فرنني لهنند لمننر بن الخطنناب

فتحوا ئ ي ار م أراضي الشام و العراق  ،وئان النا عتوقعون أن يقسمها لمر للى المحاراي
الَل ُمنوا أََّح َمنا َغِن ْمنتُم ِِّمن َ نيء
بالت ارها حولا م الننائم لمال باآلينة ال رذمنة قنال تعنالىَ :و ْ
ْ
َفو َّ ِ ِ
ِ ِِ
السنِ ِ
ِ
( سنورة االحرنال ،اآلينة
يل
نامى َواْل َم َسنا ِ ي ِ َو ْابن ِ َّ
َن ََّلِل ُخ ُم َس ُ َول َّلرُسول َولذي اْلُق ْرَانى َواْلَيتَ َ

 )41أي خمننس الننيمننة ل يننت المننال ،و ال نناقي للمحنناراي  .ل ن لمننر لننم عوزلهننا بننرغم احن ئننان
من المسننلمي من يطالننب بقسننمتها ألحن قننال ئيننف بمن يننوتي من المسننلمي  ،فيجنندون األرو

بعلوجهننا قنند اقتسننمت  ،وورثننت ل ن اآلبنناء و حيننزت ،أي ال ننل ل يننت مننال المسننلمي ومننا هننذا

بنرأي ،وهننذه حادثننة تنندل للننى التر يننر اسننتراتيجي باألجيننال الالحقننة.وئاحت حجننة لمننر فنني أيننة
الريء.
المحور الثالث :عالقة الوقف بالتنمية المستدامة

إن الن نرة الراحصننة فنني الم ننامي التنني عنطننوي لليهننا الن ننام الننوقري سنواء من حيننث

مصنندر العمليننة الوقريننة و منشننؤها  ،و األوليننة الماليننة التنني تت ننون منهننا المحر ننة الوقريننة و
الجهننات ا لمسننتهدفة من وراء الننن  ،ومننا عن ننق لن ئننل الننن من مؤسسننات و أحشننطة و بنرام

تطننال مختلننف أطننراف العمليننة الوقريننة و أه نندافها  ،يجعننل منن العالقننة بنني الن ننام الننوقري و
التنمية المستدامة أم ار الزما  ،وفيما علني حنرد بعنا األدلنة للنى النن

(صنالحي ،بن لمنارة2014 ،

،ص ص )159_158

_ م ن بنني أهننم األبعنناد التنني تهننتم بهننا التنميننة المسننتدامة هنني  :بعنند الم نوارد الط يعيننة و ال عنند
االجتمالي  ،وان اهتمام الوقف بإلادة توزذط الندخل وتحسني ال نينة التحتينة لالقتصناد و تنوفير
القننروو ل يننر من النشنناطات اإلحتاجيننة  ،يعت ننر دليننل واضننح اهتمننام الوقننف باسننتنالل المنوارد

الط يعية و تقليص الرجوة بي الط قات االجتمالية.

_ م ن بنني سننمات التنميننة المسننتدامة هنني أحهننا تتوج ن إلننى تل يننة متطل ننات و احتياجننات أ ننر
الشرائح فق ار في المجتمط ،و هذا يم ل الهدف الرئيسني للوقنف النذي يسنتهدف الرقنراء و النراناء
و المسن ننا ي و األعتن ننام و المعن ننوقي والنن ننارمي وأبن ن ناء الس ن ن يل  ،م ن ن حين ننث تن ننوفير الحاجن ننات
األساسية لهم م طعام و مسك و تعليم و غيرها .
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_ تهتم التنمية المستدامة بتطوذر الجواحب الروحية وال قافية في المجتمنط  ،و إن اهتمنام الوقنف
بتموذننل المنندار وال ليننات و م ار ننز العلننم و تعزذننز الجاحننب األخالقنني و السننلوئي فني المجتمننط
من خننالل ت ننييق للننى منننابط االححنراف أل ننر دليننل للننى اهتمننام الوقننف بالجواحننب الروحيننة و
ال قافية في المجتمط .
_تشننترك التنميننة المسننتدامة مننط الوقننف اإلسننالمي أن ئليهمننا عهننتم بوبعنناد ئ ي نرة تتعلننق بحينناة

اإلحسان م ل ال عد االقتصنادي و ال عند ال قنافي و ال عند االجتمنالي و ال عند اإلحسناحي وغيرهنا ،
ما أن جمينط األبعناد متشنابكة و متداخلنة بع نها ئمني واع نها حنولي ومن الصنعواة فصنلها
ل بع ها ال عا.
_ إن ح نرة اإلسنالم للتنمينة تعتمنند للنى الجواحنب المادينة و المعنوذننة لةحسنان  ،فوسنا

التنميننة

صادر م اإلحسنان إيماحنا بناهلل  ،و هكنذا حنال الوقنف الننابط من اإليمنان بناهلل  ،أي أن التنمينة
المستدامة في اإلسالم تقابل الوقف في هذا المعنى الداللي .
_ األخننذ بعنني االلت ننار األجيننال القادمننة حيننث يعنند االهتمننام باألجيننال القادمننة النرابل األساسنني
بي الوقف و التنمية المستدامة  ،فالوقف ي م أن ت نل األمنالك الوقرينة مسنتنلة فيمنا لنينت
ل  ،ال ت ا و ال تتلف تنتقل م جيل إلى أخر م خالل است مار أموالن و المحاف نة لليهنا،

و بالتننالي ت ننل أمننالك الوقننف تنتقننل من جيننل إلننى أخننر ،ال ننل عنترننط بهننا دون حقصننان بننل إحهننا
تتزاعد ل ر الزم

 (.ل د الرزاق ،2012،ص,)6

_ إن للوقف دور بارز فني تحقينق التنمينة المسنتدامة لألمنة اإلسنالمية ،بقدرتن للنى النرال بني
النواقري و الموقننوف للننيهم حنناال و مسننتق ال  ،بصننورة تجمننط بنني المنننافط الشخصننية و المنننافط
العامننة  ،فهننو عننديم ال نواب لصنناح بعنند موت ن  ،و عرس ن قننيم الت افننل و الت ننام و األخننوة و

المح ننة بنني ط قننات المجتمننط و أبنائ ن  ،وذعننود للننى المجتمننط بننالخير ال يننر  ،م ن خننالل مننا
عننوفره من منوارد ماليننة ودائمننة لتل يننة حاجننات المجتمننط و أبنائ ن  ،وذعننود للننى المجتمننط بننالخير
ال ير  ،م خالل ما عوفره م موارد مالية ثابتة ودائمة لتل ينة حاجنات المجتمنط االقتصنادية و

االجتماليننة  ،وامننا تت ننمن تلننن الحاجننات م ن حاج نات دعنيننة و تراوذننة و غذائيننة و صننحية و
أمنية و غيرها .
فالوقف إان علعب دو ار هامنا فني تحقينق التنمينة المسنتدامة فني المجتمنط  ،و للين فنان
لن ن قيم ننة اقتص ننادية ئ ين نرة ف نني العص ننر الح ننالي لل ننى مؤسس ننات المجتم ننط الم نندحي ف نني ال نندول
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اإلسننالمية  ،فالتنميننة المسننتدامة الي مجتمننط تتطلنب وجننود بنيننة اقتصننادية و ماليننة محليننة قوذننة
م

احها ان ت رل استقرار و ام المجتمط  ،وللي عالحظ أن هناك بعندا بيئينا للوقنف  ،حينث

يعت ر الوقف ال يئي م أهم المصادر التي تنم ترعيلهنا من المخنزون الت ارثني والر نري اإلسنالمي

والذي بدوره يساهم في الدلم المالي و المؤسسي و القاحوحي لتموذل ورفد العمل ال يئني ل نمان
توفير واستمرار الموارد لألجيال القادمة  ،و هنا حالحظ أن هدف الوقف ال يئي عرمني إلنى دلنم

الزرالة الع وذة والصنالات الن يرة ،و دلم األبحاا العلمية فني مجناالت ال يئنة و التنمينة و
دلم اإللالم ال يئي.

(لوة .2006،ص)34

ولعل ابرز المرت زات في فهم الط يعة المستديم للنشناط النوقري مناعلي

( :منصنوري 2011،ص ص

)186_ 182

أوال :الوقف والتنمية االقتصادية

الوق ننف ه ننو ف ن نرة تنموذ ننة المنح ننى  ،ال ننن أن احتياج ننات الت نني تعم ننل المؤسس ننات الوقري ننة

لتل يتهننا تتسننم باالتسننا ال منني و ال يرنني  ،و ال يمك ن تل يننة هننذه االحتياجننات و الوفنناء بهننا إال
بنمنو مسننتدام ألصنول الوقننف و منوارده  ،فتسن يل المنرعنة قننائم للنى العمننل النذي ي ننم ت ار مننا

ماديا في األصول و المنافط الموقوفة.

الوقف هو فكرة تنموية المنحى و المضمون

من حاحيننة الم ننمون االقتصننادي  ،فننالوقف عنطننوي للننى تنميننة اقتصننادية بهنندف زذننادة

النات م السلط والخدمات و المنافط فني المجتمنط  ،فنالوقف عت نم بنناء ال نروة اإلحتاجينة من
خالل لملية است مار حاضرة لمصلحة النير أو مصلحة المجتمط حرس  ،ئما يع ر ل لملية
است مار حاضرة لمصلحة النير أو مصلحة المجتمنط حرسن  ،ئمنا يع نر لن لملينة اسنت مار فني
األ صننول الوقريننة ال ابتننة التنني تنندر منننافط و إع نرادات تسننتهلن فنني المسننتق ل  ،فهننو إان لمليننة
تجميط االدخار و االست مار معا .

مننا أن لوائنند اسننت مار أم نوال الوقننف و ت ميرهننا تشننكل مصنند ار لتموذننل دائننم لش ن كة واسننعة م ن
المشننرولات اات النرننط العننام  ،والم ارفننق الخدميننة فنني مجنناالت حساسننة ئننالتعليم و الصننحة و
تن ننوفير الحاجن ننات األساسن ننية خاصن ننة لرق ن نراء المجتمن ننط ،ممن ننا عتولن نند لن ن ن مجمولن ننة م ن ن اآلثن ننار

االقتصنادية و االجتمالينة  ،تننعكس األولنى للننى مسنتوى النشناط االقتصنادي  ،ودور الدولننة و

ميزاحيتها العامة  ،وهيكنل توزذنط ال نروة و الندخل فني المجتمنط  ،و تننعكس األخينرة للنى التنمينة
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ال ش نرذة المرت نزة للننى اإلحسننان ئعامننل فعننال و متلننق للتنميننة فنني حرننس الوقننف  ،إضننافة إلننى
الحراك االجتمالي الذي ع يره النشاط الوقري في المجتمط .
التراكم و النمو المستدام :

نر
إن الوقف بحكم التعرذف عرمني إلنى التنمينة بمنا يحدثن من بنناء لل نروة اإلحتاجينة و تن ار م ل أ

المننال  ،الن الوقننف فنني حقيقتن مننا هننو إال ننكل من أ ننكال أر

المننال االسننت ماري المت ازعنند و

الدائم بالت ار خاصية التوبيد التي تتوافر في الوقف  ،حيث عت م الوقف تحوذل األمنوال من
مج ننال االس ننتهالك إل ننى االس ننت مار ف نني رؤو

تخصص لرئة بوصرها أو بعينها .

أمن نوال منتج ننة ت نندر إعن نرادا أو منرع ننة لام ننة  ،أو

أمننا تنميننة األوقنناف فهنني أصننل ننرلي و مقصنند ئلنني  ،الننن أن حرننظ المننال هننو إحنندى ئليننات
ومقاصنند الش نرذعة  ،ئمننا أن الحرننا للننى األم نوال الوقريننة و تنميتهننا م نرت ل بعمليننة التنميننة و
االسننتخالف فنني األرو  ،فننالوقف مصنندر مهننم لتوسننيس و تموذننل مسننتدام لش ن كة واسننعة م ن

الم ارفق الخدمية و المؤسسات اات النرط العام تشمل التعليم و الصحة وال يئة و ال قافنة وغيرهنا
م المجاالت التنموذة .
ثانيا :الوقف والتنمية االجتماعية

يشننكل الوقننف الولنناء التن يمنني األ ننر اسننتخداما فنني التنميننة المسننتدامة و حشنند الطاقننات

األهليننة ،لنندلم الجهننود التنموذننة للننى مسننتوى المجتمننط المحلنني  ،ئمننا أن اسننتعراو إسننهامات

الوقف التارذخية في مجاالت التنمية ،ت هر دوره ئوهم إطار مؤسسي في تع ئة جهود المجتمنط
األهلنني و اسننتيعاب م ادرت ن الراميننة إلننى تل يننة االحتياجننات التنموذننة ف نني التعلننيم و الصننحة و

ال قافة و الت افل االجتمنالي و ال نينة التحتينة ،حينث ئاحنت مؤسسنات الوقنف ل نر التنارذ رئننا

أساس ننيا ف نني من وم ننة ألم ننال الت اف ننل و الت ننام االجتم ننالي واه ننم دل ننائم العم ننل الخي ننري و
التطولي واذل الخدمات للمجتمط .

(منصوري ،ص )268

تجسيد قيم الحرية و العمل الجمعي :

تعت ر ترقية قيم الحرذة و العمل الجمالي احد األدوار المهمة التني تت رنل بهنا مؤسسنات العمنل

الخيري والتطولي في النرب  ،حيث تعتمد هذه المؤسسات للى تنو و اختالف التجارب لدى

األفراد  ،م خالل تشجيط الم نادرات الرردينة لتنوفير السنلط العامنة  ،حينث ت نون أ نر اسنتجابة
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لحاجي ننات المن نواطني ف نني ض ننمان الحرذ ننات  ،ئم ننا أحه ننا تش ننكل إح نندى اآللين نات لتحقي ننق العم ننل
الجمعي .
و الوقف في ممارسات و أصول يعد حمواجا لتحقيق الحرذة بمعناها األوسط  ،والن م خنالل

تحرذر الررد م حب و اثر التملن  ،ئما يجسد حمواجا لمليا ل يرية أن ت نون هنناك مؤسسنات

حنرة حتننى من سنيطرة القننوة االجتماليننة والسياسنية و السننلطة الننن أن الحرذنة و االسننتقاللية فنني
الوقف توسيسا و إدارة التمندت للنى أسنس محنددة فني الن نام النوقري وهني احتنرام إدارة الواقنف

ض ننم أحك ننام الش ننرلية بم ننا يحق ننق اس ننتدامة الوق ننف ،إض ننافة إل ننى اختص نناص الق نناء بس ننلطة
اإل ننراف للي ن  ،والط نناء الوقننف الشخص ننية االلت ارذننة  ،و الذمننة المالي ننة الالزمننة إلحش ننائ و
ضننمان اسننتم اررذت  ،هننذه األسننس التنني تسننتند إليهننا ممارسننة النشنناط الننوقري فنني المجتمننط تتننيح

مساحة مناس ة م حرذة النشاط الجمعي باتجاه تحقيق التنمية المستدامة .
القضاء على الفقر وتوفير حد الكفاية

(ل د العال ،2007،ص )45

يعت ر ح ام الوقف أهم روافد اإلسهام الر رذة  ،و العلمية لتوفير حد ال راينة لعندد ا نر

من أف نراد المجتمننط ،الننن أن الوقننف الننذي هننو تح ننيس لننرؤو

األمنوال العينيننة و النقديننة لينرننق

لائندها حقندا ،أو ليننا للنى الرقنراء  ،والمسنا ي  ،أو طنال ي العلنم ....الن هنو إلاحنة لهنم للننى
تحقيننق تمننام ئرنناعتهم  ،و الننذي يعت ننر حقننا ل ننل ف نرد فنني المجتمننط  ،فنني حنندود م نوارد المجتمننط
المتاحة  ،و بما لذلن م اثر فني رفنط مسنتوى النشناط االقتصنادي  .إن حند ال راينة من خنالل

ح ننام الوقننف ال يقتصننر للننى تننوفير ال رايننة من الحاجننات االسننتهال ية  ،واحمننا يسننهم و بنننرس

الدرجننة فنني زذننادة إمكاحيننات األف نراد  ،وقنندراتهم اإلحتاجيننة س نواء م ن خننالل تننوفير أدوت اإلحتنناج

للى اختالفها  ،أو م خالل ما عنوفره من تندرذب للمني  ،أو عندوي أو لملني  ،أو من خنالل
زذننادة القنندرات الذهنيننة  ،و الرنيننة لألف نراد  ،ئمننا أن تننوفير حنند ال رايننة م ن خننالل ح ننام الوق نف

عهيئ المناخ لعملية التقدم و التنمية المستدامة .

يعت نر الرقنراء مصننرف أساسنني وجننوهري لألوقنناف  ،وتننتم المعالجننة الوقريننة ل نناهرة الرقننر

وفق خطوات متتابعة  ،أهمها

(ل د الرتاش،ال يومي،سامي ،2008،ص ص )45 42

_ س نند الحاج ننات األساس ننية للرقن نراء ف نني الملن ن س والمو ننل و المش ننرب و المس ننك ،و لع ننل ف نني
تخصيص موائد اإلفطار والسحور في رم ان وغير الن  ،إلى إلطاء المالبس و توزذعها في
األلينناد و المناس ن ات  ،إل ننى تخصننيص بي ننوت للرقن نراء و المس ننا ي فق نند ائ ننرت إحنندى الوث ننائق
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الوقرية التني وجندت فني لصنر الممالينن بالقناهرة  ،ت نت بنالقول الواضنح دور الوقنف فني الحند
م

واهر السنل ية فني المجتمنط  ،و منهنا الرقنر و الحرمنان  :علن س ئنل من األعتنام المنذئورذ

فنني فصننل الصننيف قميصننا و ل اسننا و حعننال فنني رجلين  ،و فنني الشننتاء م ننل الننن  ،و عننزداد فنني
الشتاء ج ة محشوة بالقط .
_ توفير اقل حد ممك م الحياة ال رذمة لهم  ،ل ر توفير الخدمات االجتمالية و الصحية و

التعليمة  ،ولعل في بناء المرافق االجتمالية الوقرية إلنى مندار وجامعنات وقرينة  ،ئلهنا ئاحنت
منص ة للى ط قة الرقراء و المحتاجي .
_ العمل للى زذادة المسالدة لهم ليكوحوا أصنحاب مهن و أمنوال داخنل المجتمنط  ،لن طرذنق
إلطنناء القننروو واألم نوال لهننم  ،ليص ن حوا منتجنني داخننل مجتمعنناتهم  ،فاألصننل فنني المشننارذط

الوقريننة أحهنا قائمننة للننى تنميننة األمنوال الوقريننة األصننلية  ،فل ننل مشننرو وقرنني جنندوى اقتصننادية
من  ،فإاا تولد لن لائد مالي فان الن يشير إلى ضرورة القيام بالمشرو
ثالثا :الوقف والتنمية البيئية

قد يرهم ال عا م الوقف بوح ما عتعلق بالنواحي الدعنينة الصنرفة ئ نناء المسناجد ومنا

عتعلنق بهنا ،إالِّ أحننا حننرى فني السننوات األخينرة الماضنية تصنحيحا لمرهننوم الوقنف وتشنجيعا للنى

تنوذط منافع  ،وهذا أمر يعند خطنوة إيجابينة فني دفنط النواقري إلنى مزذند من الترالنل فني تسنهيل
المنن ننافط المختلرن ننة التن نني تعن ننود للن ننى المجتمن ننط بن ننالخير والرائن نندة متوافقن ننة من ننط مقاصن نند الش ن نرذعة

ومص ننالحها ال لي ننة .وألن المح ننيل ال يئ نني وم ننا عتعل ننق بن ن ه ننو ج ننزء ال عتجن ن أز من ن دورة اإلحس ننان
الحياتية لذا يحتاج هذا المحيل إلى مزذد م المحاف ة للي  ،ورفط ال رر لن ومدافعة تلوذ

بالطرق والوسائل والصور المشرولة وحماعت وتنمية موارده واستدامتها بالشكل السليم.

إ ن المننناداة للننى المحاف ننة ال يئيننة والحنند من األخطننار المحدقننة بهننا وتعنيننف المتسن ب

بالتلوا في الخطاب اإلسالمي لم يك مجرد تنرف ثقنافي أو ح ناري محنا ،بنل إن الشنرذعة
اإلس ننالمية تعامل ننت ف نني حصوص ننها الدال ننة لل ننى ال ننن بم نندأ متش نندد حي ننال الع ننث بالموروث ننات
الط يعية التي استخلرها هللا لز وجل في امنة اإلحسنان ،والنن احطالقنا من منهجهنا فني محارانة
الرساد وأهل بال أدحى ن أو مواراة بل إن صينة الرساد ال يئي تعد جرذمة مرئ ة إجماال.
وألن بيئتنا جميلة حعتتها النصوص القرآحية بوجمل األوصناف ئمنا فني اآلينات التني تشنير

وتصف السماء واألرو والج نال واألحهنار واإلبحنار واأل نل وال منار وغيرهنا من السن ل والمننافط
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التي ال تخرى للى أحد وفي األحادعث الشرذرة م الحث بالعمنل للنى تنمينة ال يئنة والمحاف نة
لليها ولدم إعنذائها والع نث بهنا ،ومن هننا تنوتي المنا ندة باسنت مار ئنل منا يحنافظ للنى جمالهنا
وذعنود لليهنا بنالخير سنواء فني إلنداد ال حننوا العلمينة الن رذنة منهنا والتط يقينة والنداد المشننارذط
والد ارسننات وتنشننيل الننولي ال يئنني ورصنند الميزاحيننات المالئمننة للمحاف ننة للننى ال يئننة وحماعتهننا
والعمل للى تنميتها مما يجعل هذه المسؤولية هي مسؤولية الجميط.وللي فالوقف فني األلمنال

ال يئية أمر تتطل الحاجة وواقنط األمنة لنذا عتطلنب من المسنؤولي الم ا نرذ حشنر ثقافنة الوقنف
ال يئي بي أفراد المجتمط .

وقد أولت األوقاف لناية لرلاية المحيل الح ري و ال يئة  ،حيث وجندت أوقناف لصنياحة

ال ننرك و النهننار وتن ننيم في نناحاتها  ،إضننافة إلننى أوقنناف لتنقيننة المحننيل الح ننري م ن اله نوام

والعقارب  ،و ال الب ال الة  ،ئمنا ت لرنت األوقناف فني مندن لدعندة ئدمشنق و تنوحس و فنا
و القد

بإقامة مؤسسات لعالج الحيواحات األهلية المعتوهة و الهرمة  ،و إطعامها و إعوائها ،

الحيواحن ننات العن نناجزة التن نني من ننات أصن ننحابها  ،القطن ننل الصن نننيرة والعصن ننافيروطيور المن نناء التن نني
اح سننرت مناقيرهننا  ،و أوقنناف لطيننور الحننرم المكنني الش نرذف ،إضننافة إلننى أوقنناف أس ن لة المينناه
التي تجد فيها الحيواحات حاجتها م الماء

(منصوري،ص )23

م هنا يوتي دور الوقف ال يئني مصندر مسنتلهم من التنراا و الح نارة العراينة ،إسنهام

مؤسس نني م ننالي وق نناحوحي لتموذ ننل العم ننل ال يئ نني حت ننى ح ننم ت ننوفير من نوارد للجي ننل الق ننادم ل ننر
الخدمات ال يئية التي تقدمها الط يعنة ،والوقنف ال يئني يعمنل للنى تنوفير دلنم للز ارلنة الع نوذة
و الصنالات الن يرة و الطاقة الن يرة و دلم مشارذط للمياه والزرالة للحد م الرقر.
لم تتوقف خيرات األوقاف للى الرلاية المجتمعية للننا

 ،بنل امتندت إلنى رلاينة ال يئنة

و الحي نوان فوج نندت األوقنناف  ،فوج نندت األوق نناف لصننياحة الت ننر و األحه ننار  ،و أوقنناف لطيننور
الحرم المكي الشرذف ،وأحشئت أوقاف إلطعام الطيور و العصافير فني مندن لدعندة  ،و أوقناف
للقطل و أوقاف للحيواحات األهلية أو المعتوهة  (.قحف ،ص ص )41 ،40
رابعا :الوقف بين استدامة التحبيس و استمرارية التسبيل

االسننتم اررذة أو التوبينند صننرة مالزمننة للوقننف  ،فننال يجننوز الوقننف إال مؤانندا لننند اغلننب

الرقهاء  ،الن النرو م الوقف هو احتقال الموقوف ل التملنن للنى وجن الندوام  ،و يختلنف

الوقننف ل ن الصنندقات األخننرى بوح ن صنندقة جارذننة  ،حيننث عننذهب اغلننب الرقهنناء إلننى المقصننود
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بالصدقة الجارذة هو الوقف  ،وجرذان الصدقة مرت ل بدوام الوقف  ،و دوام الوقف يسنتلزم دوام
المال الموقنوف و بقناءه لتحقينق أهنداف النواقري  ،و نرط دوام الوقنف هنو النذي جعنل جمهنور

الرقهاء يقولنون بوجنوب هنذا الشنرط  ،وقند خنالرهم فني النن المال ينة النذع يقولنون بجنواز تاقينت
الوقف.

إن الع رة من الوقنف ليسنت فني دوامن من لدمن  ،ول ن األصنل ال ابنت فني الوقنف هنو

تح يس األصنل وتسن يل النلنة خنالل مندة الوقنف  ،وحينث التنزم الواقنف بهنذا األصنل فهنو وقنف

حتى لو ئان لمدة محدودة و ت ون صدقت جارذة  ،فنالوقف يقنوم للنى أسنا

حقنل ت عينة المنال

الموقوف إلى ملن هللا تعالى ال الموقوف للي  ،وت ون منرعت مسنتمرة منا دامنت ألينان الوقنف

مستمرة قائمة و تعطي المنافط  ،و توسيسا للى الن عن ر إلى الوقف للى اح وحندة مسنتدامة

في حشطاها الخيري ما دامت مقومات الن محققة أن رط التوبيد و االسنتم اررذة فني الوقنف لن
احعك ننا

م ا ننر للنننى ص ننينة الوق ننف دوره فن نني التنمي ننة و المس ننتدامة  ،فنننالوقف س ننيجمط م ن ن

خالصننت العلميننة بنني (ح ن س األصننل ) الننذي يسننهم فنني النمننو االقتصننادي  ،واسننت مار ( إدارة
تسييل المنرعة ) لتقديم المننافط التني تخندم اإلحسنان والمجتمنط  ،هنذه العملينة تم نل أهنم إعندالات
التجرا ننة الوقري ننة التارذخي ننة  ،حي ننث احته ننت إل ننى معادل ننة تتوس ننس من ن خالله ننا لملي ننة اقتص ننادية
مسنتدامة ااتيننة التموذننل فني لالقننة م ا نرة باألولوذنات االجتماليننة التنني ت نط اإلحسننان األولوذنة

األولى.
الخاتمة

ميز هللا س حاح وتعالى امة اإلسالم باألوقاف ،حينث لمنل الوقنف ل نر العصنور

ال ازه نرة للننى توثيننق الصننالت بنني الط قننات االجتماليننة المختلرننة  ،و إ ننالة روش التعنناون و
الت افل بعيدا ل األحاحية فهو عت م بناء ال روة اإلحتاجينة من خنالل لملينة اسنت مار حالينة ،

توخذ بعي االلت ار حق األجيال القادمة في ال روة  .وهو الم مون و الجوهر التي تقوم للين

التنمية المستدامة  .فالمساواة بي األزمنة و اإلحصاف بني األجينال هنو م ندأ ثابنت فني الوقنف
اإلسالمي ئما هو لصيق بالتنمية المستدامة  ،وهو ما عؤئد تجذر العالقة بي الوقف و التنمية

المسننتدامة للننى تننوفير الم نوارد ال افيننة لتحقيننق الت افننل االجتمننالي و الت نوازن االقتصننادي  ،و
الحرننا للننى ال يئننة ،حيننث سنناهم القطننا الننوقري بشننكل فعننال فنني التنميننة المسننتدامة ووصننل

العمل الوقري إلى أن ت ون ل جامعات رائدة ومستشريات وقرية أرقى م المستشريات الخاصنة
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 ،حاهين ل االست مارات الخيرذة التي تعد وال تحصى  .حيث لنم يقتصنر النشناط النوقري للنى
األحشننطة االجتماليننة بننل تعننداها إلننى األوقنناف ال يئيننة  ،وم ن خننالل هننذه الد ارسننة توصننلنا إلننى
ماعلي:
_ الوقف لملية تنموذة تت م بناء ال روة اإلحتاجية فهو لملية اقتصادية مح ة  ،علعب دو ار
هامننا فنني تحقيننق التنميننة المسننتدامة  ،و للي ن فننان الوقننف يسنناهم فنني النندلم المننالي والمؤسسنني

والق نناحوحي لتموذ ننل لملي ننة االس ننت مار المس ننتق لي ال ننذي يحق ننق المن ننافط و الحاج ننات االقتص ننادية
لألجيال القادمة

_ تهننتم التنميننة المسننتدامة بالمحاف ننة للننى ال يئننة و ضننمان السننالمة ال يئيننة  ،و الوقننف يجنناري
التنمية المسنتدامة فني هنذا الجاحنب من حينث اهتمامن بحماينة ال يئنة  ،حينث عتنلننل الوقنف فني

جواحب بيئية لدة  ،فقد أسهم الوقف فني تحقينق التنمينة المسنتدامة و فني المحاف نة للنى ال يئنة
و إحياءها .

_ تت م التنمية المستدامة تنمية بشرذة تهدف إلى تحسي المسنتوى المعيشني وتنوفير الرلاينة
الصحية والتعليم ف ال ل

لنصر المساواة واإلحصاف بي أجيال اليوم وغندا ،وهنذا منا يكرلن

الوقف في اإلسالم.

واناءا للى النتائ المتحصل لليها م هذه الدراسة ،حوصي بماعلي:
_ ضن ن ل الوق ننف و حماعتن ن و اس ننترداد م ننا ض ننا من ن األوق نناف ،من ن خ ننالل إص نندار القن نواحي

والتشرذعات.
_ ترعيل دور الوقف بالت اره يننر روش الت افنل بني األفنراد ،وأداة للتموذنل المشنارذط التنموذنة

وحماية ال يئة.

_ تطننوذر أسنناليب اسننت مار الوقننف تتما ننى مننط التطننورات المعاص نرة ،واألخننذ بالتجننارب النندول
اإلسالمية الرائدة في موضو الوقف.
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