دور املال العام
يف التنمية الإقت�صادية
ومكافحة الفقر

اعداد

د .مفاز صالح القييس

اجلامعة العراقية /كلية الرتبية للبنات

د .مفاز صالح القييس

املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل

سيد املرسلني ،وعىل اله وصحبه امجعني ،وبعد...

فقد راعت الرشيعة االسالمية بمقاصدها

اخلمس رضوريات احلياة االساسية ،واجلدير

باالهتامم ان حفظ املال احدى تلك املقاصد ،ملا يف
حفظه وصونه حفظ للنفس البرشية واالمة مجعاء،

واملال املقصود هنا بشقيه العام واخلاص ،وملا كانت
الفطرة االنسانية بطبيعتها تسعى حلفظ املال وتنميته،

كان لزاما ان توجد القوانني والترشيعات التي حتفظ
هذا املال بطرق رشعية ،التتقاطع مع املصلحة العامة
او تضيعها ،وكخطوة لبيان ماهية املال العام ومتييزه

عن غريه ،وما هي الطرق واالليات التي تسعى حلفظه
من التلف او التعدي كان هذا البحث.

م�شكلة البحث
ان القصور يف جمال حفظ املال العام وتنميته يف

زماننا من قبل السلطة او املجتع ممثال بمؤسساته
املدنية وعموم االفراد واضح الخيفى عىل احد ،ومن

هنا جاءت فكرة البحث لتشكل دافعا للجميع للسعي

اجلاد الستغال هذا املورد ملا يف استغالله اثر طيب
عىل املجتمع بكافة اصنافه ،والعمل البد ان يكون

مناط اجلميع افرادا ومؤسسات وحكومة  ،واال فعدم

تكامل االدوار يشكل مضيعة للجهود واالمكانات
املبذولة.

اهداف البحث
هيدف البحث بالدرجة االوىل اىل بيان الدور املهم

الذي يضفيه املال العام عىل تنمية االقتصاد ومكافحة
الفقر ،وهناك اهداف ثانوية اخرى منها بيان مفهوم

املال العام والفرق بينه وبني املال اخلاص ،وكذلك
بيان طرق تنمية هذا املال عن طريق االجياب باستثامره

وزيادة عوائده ،وعن طريق املنع بفرض العقوبات عىل
من يتعدى عليه او يبدي مصلحته اخلاصة عىل اساسه.

فتطلب املقام ان يتضمن العمل مبحثني ،االول

ناقشت فيه ماهية املال العام باربعة مطالب ،ناقشت
يف املطلب االول تعريف املال العام لغة واصالحا ،
واملطلب الثاين بينت الفرق بينه وبني املال اخلاص،
واما املطلب الثالث فذكرت فيه مصادره وموارده،
واما املطلب الرابع فبينت فيه ماهية التنمية االقتصادية

لتكتمل اوليات البحث ،واما املبحث الثاين فتناولت

فيه اثر ذلك املال لتحقيق التنمية ومكافحة الفقر عن
طريق االستثامر وكان نموذج الوقف كشاهد عىل
دور تنمية ذلك املورد يف مكافحة الفقر وحتقيق التمية

االقتصادية ،وبينت يف املطلب الثاين طرق احلفظ عن

طريق فرض العقوبات عىل املعتدين عليه.

هذا وان اصبت فمن اهلل وان اخطأت فمن نفيس

والشيطان ،اسال اهلل ان يتقبل هذا العمل خالصا

لوجهه وان ينفع به املسلمني.

					

		

العدد ال�سابع  -ال�سنة الرابعة2017 -م  -اجلزء الأول

141

دور املال العام يف التنمية اإلقتصادية ومكافحة الفقر

البحوث املحكمة
عنرصين العينية ،بان يكون ماديا ،وممول فيمكن

املبحث االول
ماهية املال العام وتنمية

االنتفاع به.

(((

وذهب اجلمهور القائلون بشمول مسمى املال

املطلب االول :تعريف املال العام
قبل البدء بتعريف املال العام ،ال بد من بيان

معنى املال جمردا من اي إضافة لغة واصطالح ًا ،ثم
عىل اساس ذلك البيان يتبني لنا مفهوم املال العام ،لذا
سأتناول يف هذا الفرع تعريف املال باللغة واصطالح

اهل الرشع والقانون.

لالعيان واملنافع بانه (ما يقع عليه امللك ويستبد به
املالك عن غريه اذا اخذه من وجهه)  ،وبانه (ما فيه
(((

منفعة مباحة لغري احلاجة او رضورة).

(((

والتعريف الذي اميل اليه هو (ما كان له قيمه

ماديه بني الناس وجاز رشعا االنتفاع به ،يف حال السعه

واالختيار)  ،فـ(ما) جنس يعم كل يشء سواء كان
(((

عينا ام منفعة ،مادي ًا او معنوي ًا( ،له قيمه بني الناس)

الفرع االول :املال لغة واصطالح ًا:

املال لغة :هو ما ملكته من مجيع االشياء ،ومجعه

اموال((( ،ويطلق يف اللغة ويراد مافيه التنمية كالذهب
والفضة ،أو االعيان مما يقتنى ويملك(((( ،واكثر ما

تطلق العرب عىل االبل ال هنا كانت اكثر امواهلم.

(((

أما اصطالحا فقد اختلف الفقهاء يف تعريف املال

عىل اساس احتوائه لألعيان واملنافع او قرصه عىل
احدمها ،فذهب اصحاب املذهب القائل بقرصه عىل

االعيان بانه (ما يميل اليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت
احلاجة)((( ،فاحلنفية اوجبوا لتحقيق مالية يشء اجتامع

((( لسان العرب ،ابو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن

اخرج به ما ليس له قيمه ماديه عند الناس حلقارته

مثل حبة القمح والقليل من الرتاب و املاء ،حيث ال
جيري تنافس الناس فيه( ،يف حال السعه واالختيار)

قيد اخرج من مسمى املال ما اجاز الرشع االنتفاع به
لكن يف حال الرضورة ،مثل حلم امليته واخلنزير.

اما يف القانون فقد عرف بانه (احلق الذي يرد

عىل اليشء)  ،وبذلك أضافوا عنرص ًا جديدا وهوه
(((

حممد بن نجم  ،277/ 5،بريوت دار الكتب العلمية 1997 ،م.

((( رد املحتار عىل الدر املختار ،حممد امني بن عابدين4 ،
 ،105/القاهرة مطبعة مصطفى حلبي.

((( املوافقات يف اصول الرشيعة ،ابو اسحاق بن موسى الشاطبي

منظور ،635 / 11 ،مطبعة دار بريوت ،ط ( ،)1سنة  1410هـ.

 ،17/2بريوت دار املعرفة1993 ،م.

ابادي ،ص  ،9479مادة (مول) ،مطبعة مؤسسة الرسالة،

 ،152/3بريوت دار الفكر1982 ،م.

((( ينظر :القاموس املحيط ،ابو طاهر حممد بن يعقوب الفريوز
بريوت ،ط 1406، 5هـ ،حتقيق حممد نعيم العرقويس.

((( االقناع كشاف القناع ،ابو النجا موسى ابن امحد احلجاوي،
((( امللكية يف الرشيعة اإلسالمية ،عبد السالم العبادي،

((( خمتار الصحاح ،حممد بن ايب بكر الرازي ،ص ،266مادة

 6179/1عامن مكتبة االقىص  1974/م.

((( البحر الرائق رشح كنز الدقائق ،زين العابدين بن ابراهيم بن

القاهرة ،مطبعة النهضة العربية1965 ،م.

(مول) بريوت لبنان  1413هـ.

142

((( الوسيط يف القانون املدين ،عبد الرزاق السنهوري ،6/8

د .مفاز صالح القييس
احلقوق املعنوية التي ظهرت نتيجة التطور الذي عرفته
احلياة يف جماالهتا املدنية واالقتصادية والثقافية.
الفرع الثاين :مفهوم املال العام:

والتعريف الذي اميل اليه (هو املال املرصد للنفع

العام دون ان يكون مملوكا لشخص معني او جهة

معينه)(((.

ليس هناك تعريف للفقهاء حتت مسمى املال العام،

واما القانون فقد بني مفهوم املال العام بانه (كل

العامة بصيغة اجلمع((( ،واما عن املصطلحات البديلة

املرفقية او االقليمية وخمصص لتحقيق مهمة عامة

وان استخدم البعض كالشافعية مصطلح االموال

التي استخدمها الفقهاء يف الفقه االسالمي فهي ،امللكية
التامة وامللكية الناقصة( ،فاملال العام ملكيه ناقصه)،

واملالك املعني والغري معني( ،مالك املال العام غري
معني) ومال املسلمني ومال اهلل  ...الخ.

مال مملوك للدولة او احد االشخاص املعنوية العامة
بموجب قانون او مرسوم او قرار صادر من الوزير
املختص)

(((

وقد سار املرشع العراقي عىل النهج نفسه حيث

تبنى معيار التخصيص للمنفعة العامة ،فنص يف املادة

لذا عرفه املاوردي بانه (كل مال استحقه

( )71من القانون املدين ،تعترب امواال عامة العقارات

املال ،فإذا قبض صار بالقبض مضاف ًا اىل حقوق بيت

العامة والتي تكون خمصصه ملنفعة عامة بالفعل او

املسلمون ومل يتعني مالكه مهم ،فهو من حقوق بيت
املال ،سوء ادخله اىل حرزه او مل يدخل ،الن بيت املال

عباره عن اجلهة ال عن املكان)(((.

وعرفه البوطي بانه (كل ما مل يتعني مالكه او

مالكوه ،بحيث يكونون مبهمني غري معروفني عىل
وجه احلرص والتحديد)..

(((

((( وحني اجلرد لورود هذا املصطلح وقفت عىل قول صاحب

كتاب التجريد لنفع العبيد يقول فيه (واضافة املال العام اليه

الستحقاقه العرف عليه منه ،واال فهو جتوز ،اذ هو حقيقه للجهة
العامة وليس مملوكا له) ويعني به املال املوقوف .ينظر :املال العام
واحكامه يف الفقه االسالمي ،حممد بن سعيد حممد البغدادي،

،89دار البصائر ،القاهرة.

او املنقوالت التي للدولة او االشخاص املعنوية

بمقتىض القانون(((.

املطلب الثاين:
الفرق بني املال العام واملال اخلا�ص
املقصود باملال اخلاص هو املال اململوك ملعني سواء

كان فردا او مجاعة ،كامل الرشكة ،وضابط التفريق بني
املال العام واملال اخلاص امور كثرية امهها (((:

((( املال العام.93 ،

((( القانون االداري ،دراسة يف ضوء احكام القانون البحريني،
د .صالح ابراهيم ،ود .مروان املدرس ،294 ،ط ،1مطبعة جامعة
البحرين .2007

((( االحكام السلطانية والواليات الدينية ،ابو احلسن عىل بن

((( ينظر :احلامية القانونية للامل العام من اثار الفساد ،د وليد

((( ابحاث واعامل الندوة الثامنة لقضايا الزكاة املعارصة املنعقدة

السنوي هليئة النزاهة .2008

حممد املاوردي ،354 ،بريوت دار الكتاب العريب  1994،م.

بقطر،386 ،من  /26 -23ذي احلجة .1418 /

بدر نجم ،و عادل سامل احليايل ،6،بحث مقدم ضمن اعامل املؤمتر

((( ينظر :املدخل اىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه االسالمي،
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 .1ان مرافق املجتمع ،اموال عامة غري قابلة

للتمليك ال هنا معتربة رشعا من مصالح الكافة ،وذلك

كاألهنار الكبرية والطرق العامة ،واجلسور ويلحق هبا
املدارس واملستشفيات وسكك احلديد  ..الخ.

 .2املترصف يف املال اخلاص املالك او نائبه اما

املترصف يف املال العام فال يكون اال نائب ًا ،وهو ويل
االمر او من ينيبه.

 .3املال العام ال حيق الحد ولو كان السلطان او

نائبه ان يسامح فيه او يصالح عليه او يربئ من لزمه
ضامنه بأتالف او غصب..الخ

وهذا بخالف املال اخلاص الذي يعود لصاحبه

حق املساحمة فيه بصلح او ابراء او هبة او غريها.

املطلب الثالث:
م�صادر وموارد املال العام

للامل العام مصادر وموارد كثرية منها ما ذكرت

يف الرشع ومنها ما نصت عليها املصلحة العامة وهي

كااليت:

البحوث املحكمة
باب الصلح.

* اخلراج( :هو ما وضع عىل رقاب االرض من

حقوق تؤدى هلا)

(((

* العرش :وهو ما يؤخذ من جتارة اهل احلرب

واهل الذمة ،اذا انتقلوا هبا اىل دار االسالم.

* مال من ال وارث له من اهل الذمة واملستأمنني.
* مال املرتد اذا مات عىل ردته.

 .2مخس الغنيمة ،لقوله تعاىل ﭽﭑﭒﭓﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭼ

(((

 .3اهلبات واالوقاف :فاهلبات والتربعات والوصايا
التي تقدم لبيت املال لكافة املصالح العامة فهي

مورد مهم لقوله تعاىل ﭽﯣﯤﯥﯦﯧﯨ

ﯩﯪﯫﯬﯭﭼ((( ،اما االوقاف
فهي حبس مال يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه يقطع

الترصف يف رقبته عىل مرصف مباح.

(((

 .4موارد االرض الطبيعية :وتشمل كل ما يف

االرض وما عليها مما ليس لإلنسان فضل يف اجياده،

 .1الفيء ،وهو ما رجع اىل املسلمني من اموال الكفار

كالنفط ومناجم الذهب والفحم والغابات...الخ

منها:

 ،44دار الفكر بريوت.

عفوا صفؤا من غري قتال((( ،ويأيت بأشكال متعددة
* اجلزية :وقد عرفها احلنفية باهنا (اسم ملا يؤخذ

من اهل الذمة)((( وهو تعريف عام ملا أخذ قهرا او من
مصطفى الزرقا ،235 -233 ،دار القلم دمشق 1999،م.

((( االحكام السلطانية186:
((( االنفال41 :

((( البقرة245 :

((( ينظر :مغني املحتاج اىل معرفة معاين الفاظ املنهاج ،عز الدين
حممد بن امحد اخلطيب الرشبيني ،522 /3 ،دار الكتب العلمية

((( ينظر :احكام القران ،ابو بكر امحد بن عيل الرازي اجلصاص،

،ط 1994 ،1م.

((( العناية رشح اهلداية ،ابو عبد حممد بن حممود الرومي/6 ،

خالد املاجد  ،25،رسالة ماجستري ،الرياض.1996 ،

 ،574 / 3بريوت دار الكتب العلمية1994 ،م.
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(((

((( ينظر :الترصف يف املال العام بحدود السلطة يف حق االمه ،د.

د .مفاز صالح القييس
 .5الرسوم والرضائب.

الدخل لصالح الطبقة الفقرية وحتسني يف نوعية احلياة

 .6وسائل االعالم اململوكة للدولة.

وتغري هيكيل يف االنتاج(((.

 .8استثامر اموال الدولة الثابتة واملنقولة .

وتدابري متعمدة تتمثل يف تغيري بنيان وهيكل االقتصاد

 .10االعانات اخلارجية من دول أوهيئات.

متوسط دخل احلقيقي عرب فرتة ممتدة من الزمن،

 .7النقل الربي و اجلوي والبحري.
 .9اجلزاءات املالية والغرامات.

املطلب الرابع:
مفهوم التنمية االقت�صادية

التنمية لغة :مادة نمى ،مصدره النامء بمعنى

الزيادة ،نمى ينمي نميا ونامء ًا اي زاد وكثر ،انميت
اليشء ونميته :جعلته ناميا اي زائدا(((.

واما اصطالح ًا فقد تباينت التعريفات واملقاييس

واملعايري يف احلكم عىل مفهوم التنمية وسنعرض بعضا
منها:

* عرفت التنمية عىل أهنا توظيف جهود الكل،

ويف هذا االطار يمكن القول بأن التنمية االقتصادية

ال هتتم بجانب واحد فقط كاجلانب االقتصادي او
االجتامعي او السيايس ،وانام يشمل كل جوانب احلياة
وعىل اختالف صورها وأشكاهلا فتحدث تغريات
كيفية وكمية عميقة وشاملة (((.

* كام تعريف التنمية االقتصادية باهنا العملية التي

حيدث من خالهلا تغيري شامل ومتواصل مصحوب

* وعرفت ايضا عىل اهنا اجراءات وسياسات

القومي ،وهتدف اىل حتقيق زيادة رسيعة ودائمة يف
بحيث يستفيد منها الغالبية العظمى من االفراد (((.

ومما سبق يمكن تعريف التنمية االقتصادية اهنا

حتقق انطالقة اقتصادية واجتامعية جادة تعمل عىل

استغالل القدرات الطبيعة استغالال امثال إلحداث
تغريات جذرية يف البنية االقتصاد كي حتقق يف النهاية

قدر كبريا من االستقالل االقتصادي بحيث يتمكن
االقتصادي من سد حاجات املجتمع وفقا ملبدأ

العدالة االجتامعية والتكافل االجتامعي.

دور املال العام يف التنمية االقتصادية ومكافحة

الفقر ،يسهم املال العام يف العديد من اآلثار

االقتصادية من امهها:

أوال :زيادة الثروة القومية (((:

 .1ففي اجلانب االستهالكي ،يسهم بتحول جزء

من الدخل من الفئات القادرة اىل الفئات املحتاجة،
((( ينظر :اجتاهات حديثة يف التنمية ،عبدالقادر حممد عطية،17 ،
الدار اجلامعية االسكندرية .2003

بزيادة يف متوسط الدخل احلقيقي وحتسن يف توزيع

((( ينظر :التنمية االقتصادية (دراسة حتليلية) ،عيل لطفي حممد

((( ينظر :املحيط ،بطرس البستاين ،981 ،مكتبة لبنان.1988 ،

((( ينظر :املالمح االساسية للعالقة بني نظام الوقف واالقتصاد،

((( ينظر :اساليب التخطيط للتنمية ،رشاد امحد عبد اللطيف،
 ،27املكتبة اجلامعية ،االسكندرية.2002 ،

رضا العدل ،مكتبة عني شمس القاهرة.1987 ،

امحد حممد السعد ،196-197 ،جملة مؤته للبحوث والدراسات،

جامعة مؤته ،جمل\  ،17العدد.8
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واملعروف ان امليل احلدي االستهالكي لدى الرشائح

الفقرية مرتفع جد ًا ،مما يؤدي اىل اجياد طلب فعال

وقوة رشائية فعلية تزيد من حركة النشاط االقتصادي
وتفتح آفاق ًا جديدة للتنمية والتطور.

 .2واما يف جانب االنفاق عىل االستثامر ،اذ ان

اهداف املرشوعات تتجه بشكل اسايس لالستثامر يف
جمال البنية التحتية ابتداء من عنرص االرض ،وقطاع

البناء والتشييد ،واالصول الثابتة كاملعدات واالدوات
واآلالت.

البحوث املحكمة
غري مبارشة يف التخفيف من البطالة.

ثالثا :محاية االقتصاد من التقلبات(((:

 .1ان املال العام حيقق عنرص التوازن من خالل

التوزيع العادل للثروة ،بإجياد مصارف متعددة لتقليب
وتدوير املال يف االيدي ،يعمل عىل اعادة دوران حركة

االموال والنقود يف ايدي الناس ،كي ال يكون دولة
بني فئة معينة دون بقية افراد املجتمع.

 .2ان انتظام انفاق االموال يف جماالهتا املختلفة،

حيمي االقتصاد من التعرض للكساد االقتصادي

 .3ويف جانب االنفاق احلكومي ،يسهم املال

الناجم عن تركز الدخول املتولدة يف فئات ذات

به الدولة يف االصل ،مثل انشاء اجلسور والطرق

 .3كذلك فأن اسهام املال العام يف حماربة

العام يف حتمله ملعظم الواجبات واملهام التي تقوم
والرعاية الصحية واخلدمات التعليمية.

 .4واخري ًا يتجىل دور املال العام يف جانب

الصادرات والواردات باملشاركة الفاعلة يف دعم
التجارة اخلارجية وزيادة حجم صايف الصادرات.
ثانيا :رفع مستوى التشغيل:

 .1يساهم املال العام يف املعاجلة املبارشة ملشكلة

البطالة يف جانب الطلب عىل العمل بزيادة فرص

العمل املتاحة لأليدي العاملة.

 .2ويساهم ايض ًا يف جانب العرض عىل العمل،

من خالل حتسني نوعية قوة العمل باملجتمع ،ملا يوفره

االكتفاء ،وامليل احلدي املنخفض لالنفاق االستهالكي
االكتناز ،يعمل عىل تقليل من فرص حدوث االزمات

االقتصادية التي يسببها فائض االدخار عىل االستثامر.
 .4من ناحية اخرى ،نجد ان املال العام يسهم

يف محاية االقتصاد من التقلبات االقتصادية عن طريق

زيادة كفاءة رأس املال.

 .5كذلك ،فإن وجود العديد من موارد املال

العام املعينة اىل جانب توزيع عوائدها عىل املنتفعني يف
صورة عينية يسهم يف ثبات القوة الرشائية للمستفيدين

من التدهور يف اوقات التضخم وارتفاع االسعار.

الوقف من فرص تعلم املهن واملهارات ،فيساعد بذلك

عىل رفع الكفاءة املهنية واالنتاجية لألدي العاملة.

 .3ان زيادة الطلب الكيل  ،يرتتب عليه زيادة

الطلب عىل االيدي العاملة باملجتمع ،ويسهم بصورة
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((( ينظر :املصارف االسالمية بني الواقع واملأمول ،قادري
حممد الطاهر ،57 ،ط 1بريوت مكتبة حسني العرضية للطباعة

والنرش.2014،

د .مفاز صالح القييس
رابعا :توفري حد الكفاية ومكافحة الفقر(((:

 .1يسهم املال العام يف توفري حد الكفاية الكرب عدد

ممكن من الفئات املحتاجة ،مما يؤدي اىل زيادة الطلب عىل

السلع واخلدمات للفئات املنتفعة ،ويكون بذلك أثر ُه يف

رفع مستوى النشاط االقتصادي من خالل حتسني

توقعات ارباب االعامل الستمرار تيار الطلب الفعال،
بل وتزايده فرتة بعد اخرى الستمرار كفاية املجتمع.

 .2ان حد الكفاية من خالل يسهم يف زيادة

امكانيات االفراد وقدراهتم االنتاجية ،سواء من خالل
توفري أدوات االنتاج عىل اختالفها ،او من خالل ما

يوفره من تدريب عميل او يدوي او علمي ،او من خالل
زيادة القدرات الذهنية والفنية هلم(((.

وخيفف من وطأهتا عىل مستوى النشاط االقتصادي،

ومسرية العملية االنامئية.

 .2وهو يسهم يف تعظيم منفعة الفرد واالهل بشكل

خاص واملستوى القومي والكيل بشكل عام حيث يسهم
يف تعظيم موارد املجتمع وثروته ،بام حيقق تعظيم فائدة

املوارد القومية ،والوصول اىل مستوى رفاهية اجتامعية
أفضل لكل أفراد املجتمع(((.

املبحث الثاين
�أثر املال العام يف التنمية
االقت�صادية ومكافحة الفقر
من خالل استعراضنا السابق ملفهوم املال العام

 .3ان كفاية افراد املجتمع اقتصادي ًا واجتامعي ًا نتيجة

وسعة موارده ،كان لزام ًا ان تكون للدولة خطط مرحلية

من االنحراف ومحاية املجتمع من االضطرابات ،ومها

حق عام للجميع ،لذا سأتناول يف هذا املبحث مطلبني

تطبيق تلك االليات ،هو السبيل اىل ختليص النفوس
عنرصان من اهم عنارص التقدم واالنامء.

خامسا :حتقيق التكافل االجتامعي(((:

واخرى اسرتاتيجية لتنمية ذلك املال ،الن املتعلق به هو
االول ،ابني فيه التنمية عن طريق االستثامر وزيادة العائد
بكل وسائله وسأرضب نموذج استثامر اموال الوقف،

 .1يقدم املال العام دع ًام تكافلي ًا كبري ًا ملختلف

بينام سيكون املطلب الثاين هو دور التنمية عن طريق

ألزمات مفاجئة وكوارث مما يقلل أثر هذه الظروف،

افراد كانوا او مؤسسات ،اشخاص عاديني او موظفني،

الفئات املنكوبة او املهددة يف كفايتها اثر التعرض

((( هو املستوى الثاين من االنفاق بعد حد الكفاف ،وهو توفري
املستوى الالئق للمعيشة اي توفري احلياة الكريمة الفراد املجتمع،

احلامية وسأرضب نموذج العقوبات عىل االشخاص
وهبذا تكون التنمية قد اخذت جمراها او استحقاقها يف

االجياب واملنع.

وهذا باالصل يعد من مسئولية الدولة ،حيث ان توفري حد الكفاية

باالساس هو من الزكاة املفروضة.

((( ينظر :اثر الوقف يف تنمية املجتمع.111 ،

((( التكافل االجتامعي :هو التزام االفراد فيام بينهم ،وهذا ما يقوم

به االنتفاع من املال العام.

((( ينظر :التنمية االقتصادية (دراسة حتليلية) ،54:و اثر الوقف يف
تنمية املجتمع.133-144 ،
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املطلب االول :التنمية االقت�صادية
يف املال العام عن طريق اال�ستثمار
ان من أفضل وسائل تنمية املال العام هي باستثامره،

بل اصلح ما يترصف فيه ،فلقد نص كثري من الفقهاء عىل

ذلك وعىل سبيل املثال قال االمام الشافعي عىل االرض
التي صالح املرشكون عليها املسلمني بدون قتال (الدور

واالرضون وقف للمسلمني تستغل ،ويقسم االمام
غلتها كل عام)((( فقوله تستغل اي تستثمر بزرع او بناء.

بل ان اكثر الفقهاء متفقون عىل جواز استثامر اموال

اليتيم من قبل وليه ،بل منهم من يوجب ذلك ملا فيه

صالح مال اليتيم.

(((

البحوث املحكمة
 .3ومن املعقول ان عناية الرشع بمصالح العامة

فوق عنايته بمصالح اخلاصة.

 .4ثم ان دائرة ترصف ويل االمر يف املال العام اوسع

منها لويل اليتيم يف مال يتيم.

 .5ان االستثامر يتفق مع قواعد الرشع الذي حيث

عىل العمل واالنتاج ،وجعله قرين اجلهاد ﭽﭒﭓﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

اما االدلة التي استدل هبا الفقهاء فمنها:

 .1عن عبداهلل بن عمر قال (اعطى رسول ﷺ خيرب

ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﭼ ودعا اىل االخذ
(((

(((

بأسباب القوة وجعل احلياة الطيبة ،واالستثامر حيقق

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

اليهود عىل ان يعملوها ويزرعوها ،وهلم ما خيرج منها)

 .2قوله تعاىل ﭽﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

ﯡﭼ((( قال االمام القرطبي :اي بام فيه صالح وتثمري،

وذلك بحفظ اصوله وتثمري فروعه.

(((

((( احلاوي للفتوى يف الفقه وعلوم التفسري واحلديث ،جالل
الدين عبد الرمحن السيوطي ،154 / 1 ،بريوت دار الكتب العاملية،

1982م.

((( ينظر :تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق ،فخر الدين ابو حممد

عثامن الزيلعي  ،213 – 212/ 6،القاهرة دار الكتب االسالمية.

ذلك ،قال تعاىل ﭽﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ

ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ ﭼ

(((

طلب منكم عامرهتا.

اي

وخالصة القول ان استثامر االموال العامة منها او

اخلاصة واجب كفائي عىل االمة ان تقوم به حتى تتكون

وفرة املال وتشغيل االيادي العاملة وماال يتم الواجب

اال به فهو الواجب.

(((

((( اخرجه البخاري يف كتاب االجارة ،ينظر :فتح الباري رشح

((( املزمل20 :

((( االرساء.34 :

((( ينظر :منهج االدخار واالستثامر ،د .رفعت العويض ،73 ،ط ،1

صحيح البخاري ،ابن حجر العسقالين.540 / 4 ،

((( ينظر :اجلامع ألحكام القران ،القرطبي.134 / 7 ،
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((( هود٦١ :

االحتاد الدويل للبنوك االسالمية.

د .مفاز صالح القييس
الفرع األول :نموذج استثامر (الوقف) لتنمية

عىل سواء

يساهم الوقف االسالمي يف جماالت عدة منها:

أسلوب مناسب حلامية الورثة دون االرضار بثروات

املال العام

جمال متويل التنمية ،وجمال تنمية القطاعات االقتصادية

املختلف ،كام له آثار اقتصادية أخرى.
أو ً
ال :جمال متويل التنمية:

 .5الوقف األهيل امللتزم باألحكام الرشعية

املجتمع.

ب -توفري مورد متوييل هام لألهداف التنموية:

 .1ان الوقف مورد متوييل هام يسهم يف إجياد حل

يساهم الوقف االسالمي يف جمال متويل التنمية

مناسب وطويل املدى لتمويل خمتلف أوجه التنمية.

أ -االسهام يف حماربة االكتناز من خالل البنود

الذات يف حتقيق خمتلف االهداف التنموية ،من

 .1يعمل تنظيم الوقف عىل حتويل رؤوس األموال

املدخرات لوقفها عىل خمتلف أوجه التنمية االجتامعية

االسهام يف التنمية اىل أوقاف لتحقيق التنمية من خالل

 .3اعتامد خمتلف صور العمل االهيل وخمتلف

من خالل عدة أمور منها:
التالية(((:

والثروات املدخرة املعطلة لدى أصحاهبا ،بعيدة عن

جماالت حمددة اجتامعية واقتصادية ،برشية ومادية.

 .2يسهم الوقف يف القضاء عىل خمتلف عوامل

االنتاج املرتوكة دون استخدام فعيل يف العملية
االنتاجية من خالل تنظيمها يف وقفية ،لتحقيق
املصالح االجتامعية واالقتصادية ألفراد املجتمع.

 .3إن الوقف كتنظيم اقتصادي اسايس يف

املجتمع االسالمي يؤثر يف معظم الدوافع االنسانية
لالحتفاظ باملال دون استثامره ،أي اكتنازه.

 .4يمكن ان يكون الوقف االهيل أو الذري تأمين ًا

 .2إن االوقاف أسلوب يتميز باالعتامد عىل

خالل تشجيع القطاع العائيل عىل بذل املزيد من
واالقتصادية.

اجلمعيات اخلريية وسائر املنظامت غري احلكومية عىل

نظام الوقف وذلك كمصدر اسايس لتمويلها(((.

 .4اسهمت االوقاف يف ختفيف العبء امللقى عىل

كاهل الدولة واملتعلق بتنفيذ املشاريع العامة كاملدارس
واملعاهد واملستشفيات(((.

ت -احلفاظ عىل رؤؤس اموال املجتمع:

 .1ان مؤسسة الوقف ضمنت ان حتفظ االموال

املوقوفه ،فالواجب هو ابقاء الوقف عىل حالته

لألهل والذرية ضد احلوادث املتوقعة وغري املتوقعة

((( ينظر :املقومات االساسية للمجتمع االسالمي (التكامل

((( ينظر اثر الوقف يف تنمية املجتمع ،نعمت عبد اللطيف

االسالمي وزارة االوقاف املرصية.

القاهرة .1997

العدد 2006 ،493م.

مشهور ،93 ،مركز صالح عبد اهلل كامل لالقتصاد االسالمي،

االجتامعي) ،املؤمتر ( )11نحو مرشوع حضاري لنهضة العامل
((( ينظر :جملة الوعي االسالمي ،وزارة االوقاف الكويت،
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البحوث املحكمة

السليمه ،حتى يستطيع القيام بدوره الذي اعد من

الوقفية ،من خالل عدة اشكال من الوقف تم ختصيصها

 .2يتبوأ الوقف مكانة هامة يف جمال احلفاظ عىل

عىل هتيئة الطرق اآلمنه ،توفري اماكن االسرتاحة ،هتيئة

اجله(((.

الطاقة االنتاجية من خالل ما يوفره استبدال الوقف
من إحالل لرأس املال ،يعوضه عام استهلك من

اصوله االنتاجية الراساملية(((.

لطرق املواصالت الربية واخلدمة الربيدية ومنها :العمل
الطعام والرشاب للمسافرين ،تقديم اخلدمة الربيدية

من خالل شبكة االتصاالت (((.

وايض ًا تنوعت خدمات الوقف لتشمل دور التعليم

 .3يسهم الوقف يف املحافظة عىل رأس املال

واملتعلمني ،حيث كفلت للمعلمني واملتعلمني شؤن

العامه التي تسهم يف تنمية العنرص البرشي وقدراته،

وقوف عديدة عىل املستشفيات واملصحات العامة،

البرشي من خالل ما يقوم بتمويله من انواع اخلدمات
ورفع كفاءته االنتاجية تعليمي ًا وصحي ًا وثقافي ًا ،مع

حماولة توفري الكفاية لكل فرد يف املجتمع(((.

 .4ان قيام املرشوعات بمساندة ودعم اوقاف

تحُ بس لصاحلها ،يضمن ان تستمر يف اداء رسالتها

دون توقف قد يطرأ.

التعليم واالقامه والطعام والعالج ،باالضافة اىل انشاء
كفلت لنزالئها العالج والغذاء وكل ما يلزم للمحافظة

عىل صحتهم ووقايتهم من االصابة باالمراض.
ب -القطاع التجاري:

ساهم الوقف يف تشجيع القطاع التجاري ،بشقيه

الداخيل واخلارجي ،حيث لعب الوقف دور املنافسة

ثاني ًا :جمال تنمية القطاعات االقتصادية املختلفة:

يف تنشيط التجارة الداخلية ،من خالل وقف االسواق

كان للمؤسسه الوقفيه اثر كبري يف تيسري االتصال

ادى اىل انخفاض االسعار ورواج التجارة هبا اكثر من

العامل االسالمية ،مما جيعلها يف مصاف طرق االتصاالت

انخفاض االسعار يف االسواق االخرى حتى تستطيع

أ -قطاع البنية االساسية اخلدمات:

بني املدن االسالمية ،وبناء شبكة املواصالت الربية يف

املعارصة ومن ضمن اخلدمات التي قدمتها املؤسسات

((( ينظر :تنمية موارد الوقف واحلفاظ عليها  ،عيل حمي الدين
القرداغي  ، 19 ،دراسة فقهية مقارنة  ،جملة االوقاف  ،الكويت
 ،العدد .2004 ،7

((( ينظر :الوقف ودوره يف التنمية  ،عبد الستار ابراهيم اهليتي،
 ،61مركز البحوث والدراسات الدوحه .1997

((( ينظر :مقدمة يف االقتصاد االسالمي  ،دراسة لالقتصاد
االسالمي  ،حممد عيل قري.5 ،
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التجارية ،وتوفري حمال جتارية خمفضة االسعار هبا ،مما
االسواق التي ليس هبا اوقاف ،وادى ذلك ايض ًا اىل
ان تروج سلعها وجتاري اسواق االوقاف .

كذلك فأن االوقاف لعبت دور ًا هام ًا يف تشجيع

التجارة اخلارجية ،حيث خصصت بعض االوقاف

لنقل البضائع التجارية بني الدول االسالمية ،فض ً
ال

عن السبيل او الوقف املجاين عىل احواض املياه
((( ينظر :الوقف ودوره يف التنمية .206-208 ،

د .مفاز صالح القييس
الواقعة عىل الطرق التجارية اهلامة ،الذي ساعد
بصورة فعالة عىل تنشيط التجارة اخلارجية وتيسري
مرور القوافل التجارية وتنقل بني املدن والقرى ((( .
ت -القطاع الزراعي:

لقد امكن من خالل صيغة الوقف توفري القروض

للزراعة ،والتمويل باملضاربة لبعض النشاطات
التجارية باملزارعة ،وتوفري موارد الزراعة النادرة(((.

كذلك فأن وقف االطيان املزروعة ينفق عائدها

عىل اغراض الوقف ،واعطاء االولوية يف االنفاق
إلصالحها وانامئها ،وضامهنا مستغلة ،قبل الرصف

عىل املوقوف عليهم ،كل ذلك من شأنه تنمية هذا

القطاع االنتاجي.

ث -القطاع الصناعي:

ج -القطاع املايل:

ملا تقدمه احكام الوقف من امكانيات متميزة،

صار ممكن ًا ان تتحول املؤسسة الوقفية اىل جزء القطاع
املايل ((( ،واعتامد كافة القطاعات االنتاجية االخرى
من صناعة وزراعة وخدمية عليه ،من خالل االستفادة

من الصيغ الوقفية ،مثل وقف النقود والوقف املؤقت،
وانشاء فكرة الصناديق الوقفية((( ،ملا تقدمه من ترجيح
للمصلحة االجتامعية يف االستثامر التنموي((( ،وتوفري

السيولة ،ومتويل النشاطات الالربحية (كالقروض
والتأمينات).

الفرع الثاين :وسائل متويل واستثامر املرشوعات

الوقفية:

الواقع ان وسائل استثامر الوقف هي الوسائل

ان شيوع ظاهرة الوقف يف املجتمع االسالمي،

املستخدمة يف غريه من االموال مع مالحظة بعض

عليها ،ولد حركة استثامرية شاملة من خالل انشاء

االستثامر قد تكون ذاتية اي تنجز بأموال الوقف ذاهتا،

والتنوع الكبري يف االموال املوقوفة ،واجلهات املوقوفه
الصناعات العديدة التي ختدم اغراض الوقف ،هذه
الصناعات التي ازدهرت من جراء عملية الوقف
وما تولد عنها من صناعات خادمة ومكملة ،ومن

عمل فيها من عامل وفنيني ،وما تولد عنها من دخول

ومرتبات واثامن ،كل ذلك يعد اضافات مستمرة اىل
الطاقه االنتاجية القائمة ((( .

اخلصوصيات التي تقتضيها طبيعة الوقف ،ووسائل

او اخلارجية تنجز بتمويل جهة خارجية عن ادارة

الوقف.
العدد .1

((( من خالل ايداع المواهلم  ،وسحبها يف مدة معلينة اذا

كان الوقف مؤقت ،والستفادة من االموال باالقراض احلسن
واالستثامر يف الطرق مباحة لزيادة املنافع للوقف ومن ثم توزيعها

عىل اغراض الوقف.

((( صناديق االسهم الوقفية ،وفق ًا لتيسري او رغبة الواقفني.

((( ينظر :اثر الوقف يف تنمية املجتمع.101 ،

((( يعد الوقف القطاع الثالث بخالف القطاع اخلاص الذي

((( ينظر :الوقف ودوره يف تنمية االقتصادية ،ايمن حممد العمر،

يكون بني القطاعني ،ولكن االختالف يف ترجيح الربح ام

((( ينظر :مقدمة يف االقتصاد.6 ،

 ،49جملة الرشيعه والدراسات االسالمية ،جامعة مؤتة ،جملد 14

هدفه الربح ،والقطاع العام ااذي هدفه تقديم خدمة ،اما الوقف
املصلحة االجتامعية.
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أ -عقد االستصناع(((:

حيث تقوم مؤسسة االوقاف باالتفاق مع جهة

ممولة عىل انجاز مرشوع استثامري عىل أرض هلا،

تتوىل االوقاف حتديد طبيعة املرشوع وصفاته ،ثم تقوم
اجلهة املمولة باالنجاز .وبعد اهناء املرشوع تتسلمه

االوقاف ،وتقوم بدفع ثمنه اىل اجلهة املمولة عىل شكل

أقساط منتظمة(((.

والواقع ان استثامر أمالك الوقف هبذه الطريقة

أفضل من غريها ،ألهنا تسمح لألوقاف بإنشاء
مرشوعات استثامرية دون أن خترس األعيان املوقوفة،
ألهنا يف هذه احلال ،مل خترج أص ً
ال عن ملكيتها.
ب -املضاربة(((:

يكون استثامر النقود املوقوفة عن طريق رشكة

املضاربة ،وذلك بتقديم املوقوف أو مبلغ معني من

هذا الوقف ،ويسلم إىل شخص أو مؤسسة لألجتار
((( االستصناع عقد من عقود البيع ،وهو ابرام عقد عىل رشاء

شئ مصنوع يلتزم البائع بتقديمه بمواد من عنده ،بأوصاف معينة.

يشرتط ان يكون العمل والعني فيه من الصانع ،ال يلزم ان يكون
الدفع سلف ًا ،وهو نوعان :االستصناع العادي من طالب الصنعة
اىل الصانع مبارشة ،او االستصناع املوازي كام يف البنوك االسالمية
من طالب الصنعة اىل البنك(الوسيط) ،ثم من البنك الىل الصانع.

((( ينظر :الوسائل احلديثة للتمويل واالستثامر ،انس الزرقا،
 ،196املعهد االسالمي التابع للبنك االسالمي للتنمية جدة
 ،1984ط.2

((( وهي املشاركة بني املال واخلربة (العمل)  ،بأن يقدم رب املال
املال اىل اآلخر ليستثمره ( حسب االتفاق) عىل أن يكون الربح

بالنسبة بينهام حسب االتفاق ،فأذا وجدت خسارة حتملها رب
العمل ،ويضيع عىل املضارب ( اخلبري او العاول) جهده.
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البحوث املحكمة
به ،والربح بني هذا العامل وبني الوقف ،ويرصف
عذا الربح املخصص للوقف يف مصارف هذا الوقف
التي عينها الواقف ،واملضاربة صاحلة لألستثامر يف
االوقاف ومواردها يف ثالث حاالت(((.

 .1إذا كان الوقف عبارة عن النقود ،حينئذ

تستثمر هذه النقود عن طريق املضاربة الرشعية.

 .2إذا كانت لدى إدارة الوقف نقود فاضت عن

املصاريف واملستحقات ،او اهنا تدخل ضمن احلصة

التي تستثمر ألجل إدامة الوقف فهذه أيض ًا يمكن أن
تدخل يف املضاربة الرشعية.

 .3إذا كانت لدى إدارة الوقف بعض األدوات

او احليوانات املوقوفة ،حيث جيوز أن تكون املضاربة
بإعطاء آلة العمل من رب املال وتشغيلها من قبل

املضارب ،ويكون الناتج بني الطرفني ،كمن يقدم إىل

األجري فرس ًا ،او سيارة ،ويكون الناتج بينهام.
ت -املشاركة:

واملقصود أن تدخل النقود املوقوفة أو بمبلغ

معني منها ،من قبل ناظر أو إدارة الوقف  ،يف رشكة
(((

من خالل ما يأيت:

 .1أن تتفق إدارة الوقف بجزء من أمواهلا اخلاصة

لالستثامر مع رشيك ناجح يف مرشوع مشرتك سواء

أكان صناعي ًا ،ام زرعي ًا ،أو جتاري ًا ،وسواء كانت

الرشكة رشكة تضامن أو مسامهة أو نحو ذلك.

 .2املشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك لصالح

((( ينظر :استثامر اموال الوقف.226 :

((( ينظر :تنمية موارد الوقف.50-51:

د .مفاز صالح القييس
الوقف من خالل أن تتفق مؤسسة الوقف بإنشاء

يمكن إلدارة الوقف أن تستثمر أمواهلا عن طريق

مث ً
ال ،عىل أن تكون حصة األوقاف فيها هي قيمة

العادية ،واملرابحة لآلمر بالرشاء((( كام جترهيا البنوك

رشكة بينها وبني جهة ممولة ،كاملصارف اإلسالمية
العني أو األعيان املوقوفة التي يراد استثامرها بإقامة

مرشوع عليها ،وتكون حصة اجلهة املمولة املبالغ

املالية الالزمة إلنجاز املرشوع ،وتوزع األرباح بينهام
وفق ًا للحصص املتفق عليها ،عىل أن يتضمن عقد

الرشكة التزام ًا من اجلهة املمولة بالتنازل عن حصتها

لألوقاف بعد مدة زمنية يتم فيها تسديد الدفعات
املتفق عليه(((.

 .3املشاركة يف الرشكات املسامهة عن طريق

تأسيسها ،أو رشاء أسهمها من أجل اإلستفادة من
الريع أو األرباح.

 .4املشاركة يف الصناديق االستثامرية املرشوعة

(((

بجميع أنواعها سواء أكانت خاصة بنشاط واحد ،أو

جمموعة من األنشطة كصناديق األسهم ونحوها.
ث -املرابحات(((:

املرابحات لرشاء ما حتتاج إليه عن طريق املرابحة

اإلسالمية؛ حيث يطلب ناظر الوقف((( من املؤسسة

التمويلية رشاء املواد واآلالت الالزمة هلا ويعدها بأن

يشرتهيا منها بعد إستالمها من البائع األول بعقد رشاء
جديد ،يوقع تنفيذ ًا للوعد ،بعد أن متتلك املؤسسة

التمويلية املواد واآلالت ،ويكون الثمن يف العقد
الثاين مؤج ً
ال أو مقسط ًا ،وجمموعه أعىل من ثمن
الرشاء يف العقد األول بمقدار حمدد يتفقان عليه(((.

ويمكن إلدارة الوقف أن تقوم هي باملرابحة

بالطريقة السابقة ،فتكون هي التي تستثمر أمواهلا

الوقفية النقدية هبذه الطريقة ،وهي ان تتفق إدارة

الوقف مع بنك إسالمي ،أو مستثمر ،أو رشكة عىل

أن يكون وكي ً
ال بأجرة معلومة (أجرة وكالة) عن

مؤسسة الوقف بإدارة وإستثامر أمواهلا النقدية عن
طريق املرابحة(((.

((( ال مانع ان تكون إدارة الوقف هي التي تبيع حصته بنفس
الطرق املقررة يف املشاركة املتناقصة ،ويف هذه الصورة ال جيوز أن

ننهي املشاركة بتمليك الرشيك جزء ًا من أرايض الوقف إال حسب
رشوط االستبدال ،وحينئذ ال بد أن ننهي الرشاكة إذا أذا أريد هلل

األنتهاء لصالح الوقف.

((( تتميز صناديق االستثامر بوجود إدارة متخصصة لألموال،
وتعتمد عىل مبد ًا التنويع يف االستثامرات ،وتتيح الفرصة لصغار
املدخرين لإلستثامر يف هذه الصناديق.

ويلزم البائع ببيان العيوب التي حدثت باملبيع ونقصه.

((( املرابحة لآلمر بالرشاء وهي وعد ملزم من املشرتي برشاء
السلعة تتضمن من عقدين ،األول بني البائع األصيل والبنك،
واآلخر بني البنك واملشرتي (اآلمر بالرشاء).

((( القائمني عىل إدارة الوقف.

((( هي بيع الشخص ما إشرتاه به مع زيادة ربح معلوم ،ويشرتط

((( ينظر :الوقف اإلسالمي (تطوره ،إدارته ،تنميته) منذر

مال السلعة الذي إشرتيت به ،وبيان الربح الذي يشرتطه البائع،

((( ينظر :تنمية موارد الزقف.52 ،

لصحة بيع املرابحة زيادة عىل رشوط صحة البيع عموم ًا ،بينا رأس

قحف ،254 :دار الفكر املعارص دمشق ،ط.2000 ،1
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املطلب الثاين:
التنمية االقت�صادية للمال العام
عن طريق احلماية

البحوث املحكمة
تتلو الترصف ،وختتص باألمر بكل معروف ظاهر،
النهي عن كل منكر ظاهر ،مراعاة ملصالح املسلمني

العامة يف الدين والدنيا.

(((

من خالل مفهوم املال العام تبني لنا انه حق متعلق

* والية املظامل :وهي وظيفة ممتزجة من سطوة

اجلميع أيضا ،رئيس ًا كانوا او مرؤوسني ،واحلامية تكون

القضاء ،اال انه اعىل منه واقوى نفوذ ًا((( ،ويمثل

باألمة مجيع ًا عىل سبيل الشيوع ،لذا فحاميته مسؤولية
عىل شكلني محاية مدنية ومحاية جنائية ،لذا يتطلب منا
املقام بيان من تقع عليه مسؤولية احلامية ثم بيان نوعية

احلامية املطلوبة.

مسؤولية ويل االمر :فاملال العام بحاجة شديدة

اىل محاية من الترصفات الضارة او التي ال نفع فيها،

الن احتامل وقوعها كثري ،والدور االسايس يقع عىل
ويل االمر يف الدولة ،ومهامه كثرية سأذكر اثنني عىل
سبيل املثال ال احلرص(((.

َ
اوال :الدور الرقايب عىل املال العام.

فالرقابة هي (اجراء هيدف اىل ضامن حسن

الترصف يف املال العام ،وحسن استعامله وموافقته
الترصف للمرشوعية ،التحقق من ذلك والكشف عن

كل اساءة فيه ،محاية للامل العام)

(((

وهذه الرقابة مثل هلا الفقهاء بأدوار سميت

باألجهزة الرقابية منها:

* والية احلسبة :وهي جهة رقابية خارجية الحقة

السلطة ونصفة القضاء ،والنظر يف املظامل نوع من
والية املظامل يف عرص احلايل جملس الدولة او القضاء

االداري.

ثاني ًا :الدور القضائي عىل املال العام :
(((

 .1ويتمثل هذا الدور بمعاقبة املعتدين عىل املال

العام عقوبة حدية برشع اهلل تعاىل او تعزيرية او ضامن

اذا اتلفت العني.

 .2مسؤولية االمة يف محاية املال العام :يستند هذا

احلق لالمة مجيعا يف الرقابة عىل الترصف الواقع عىل
املال العام من موظفي الدولة (مهام كانت رتبتهم) او

من غريهم اىل أسس عامة وهي باإلمجال:
* الشورى.

* النصيحة.

* االمر باملعروف والنهي عن املنكر ،اىل غريها

من اسس.

فلقد قرر املرشوع ان من حق االمة عىل والهتا ان

يستشريوا ذوي الرأي واهل احلل والعقد فيها بكل

((( ينظر :سلطة ويل االمر يف املال العام،خالد بن حممد املاجد،

((( ينظر :االحكام السلطانية.391 ،

((( الرقابة املالية يف االسالم ،عويف حممود الكفراوي،17–12 :

((( ينظر :احلامية اجلنائية للامل العام يف الفقه االسالمي،رسالة

.32
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((( مقدمة ابن خلدون :ابن خلدون.234 / 1 ،
ماجستري ،مبارك عبد اهلل2002 ،66 ،م.

د .مفاز صالح القييس
ما يتعلق بشؤون املسلمني ،ومنها الشؤون املالية(((،

لقوله تعاىل ﭽ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭼ ((( ،واما
النصح فهو واجب عىل افراد االمة املكلفني النصيحة

لوالة االمر ولعامة املسلمني ،بحثهم عىل اخلري وهنيهم
عن فعل كل ما هو منكر ظاهر.

اخلامتة

يف اخلتام هذا البحث املتواضع تبني لنا ما ييل:

 .1ان املال العام ،هو املال املرصد للنفع دون

رجوعه مللكية حمددة الحد ،يقول احلق جل عال
ﭽﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ

ﰑﰒﰓﰔﰕﭼ

(((

قائمة امل�صادر واملراجع
القران الكرمي
1.1ابحاث واعامل الندوة الثامنة لقضايا الزكاة
املعارصة املنعقدة بقطر /26 -23 ،ذي احلجة /

.1418

2.2اجتاهات حديثة يف التنمية ،عبدالقادر حممد عطية،
الدار اجلامعية االسكندرية .2003

3.3اثر الوقف يف تنمية املجتمع ،نعمت عبد اللطيف
مشهور ،مركز صالح عبد اهلل كامل لالقتصاد
االسالمي ،القاهرة .1997

4.4االحكام السلطانية والواليات الدينية ،ابو احلسن

 .2للامل مصادر كثرية يتأيت منها ،فمنها ما ذكر

عىل بن حممد املاوردي ،بريوت دار الكتاب العريب

 .3هناك طرق للمحافظة عىل املال العام منها

5.5احكام القران ،ابو بكر امحد بن عيل الرازي

وكالمها واجبان حلفظه استجابة حلفظ املقصد العام

6.6اخرجه البخاري يف كتاب االجارة ،ينظر :فتح

 .4من نامذج تنمية املال استثامر الوقف من قبل

7.7اساليب التخطيط للتنمية ،رشاد امحد عبد

 .5ومن وسائل محاية املال العام حد العقوبة عىل

8.8االقناع كشاف القناع ،ابو النجا موسى ابن امحد

يف الرشع ومنها ما بينت مصلحته يف العرص احلارض.

 1994،م.

بتنميته واستثامره ومنها بحامية ومنع الترصف فيه

اجلصاص ،بريوت دار الكتب العلمية1994 ،م.

من حفظ املال.

الباري رشح صحيح البخاري ،ابن حجر العسقالين.

ويل االمر وتعميم منافعه للجميع.

من يوقع الرضر به او تعزيره او الضامن حسب رأي

القضاء.

اللطيف ،املكتبة اجلامعية ،االسكندرية.2002 ،

احلجاوي ،بريوت دار الفكر1982 ،م.

9.9البحر الرائق رشح كنز الدقائق ،زين العابدين بن
ابراهيم بن حممد بن نجم  ،بريوت دار الكتب العلمية،

((( ينظر :رشح النووي عىل صحيح مسلم.76 / 4 ،
((( ال عمران.159 :

 1997م.

1010تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق ،فخر الدين ابو

((( اجلاثية.13 :
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دور املال العام يف التنمية اإلقتصادية ومكافحة الفقر
حممد عثامن الزيلعي ،القاهرة دار الكتب االسالمية.

البحوث املحكمة
2121القانون االداري ،دراسة يف ضوء احكام القانون

1111الترصف يف املال العام بحدود السلطة يف حق

البحريني ،د .صالح ابراهيم ،ود .مروان املدرس،

.1996

2222لسان العرب ،ابو الفضل مجال الدين حممد بن

االمه ،د .خالد املاجد ،رسالة ماجستري ،الرياض،

1212التنمية االقتصادية (دراسة حتليلية) ،عيل لطفي

حممد رضا العدل ،مكتبة عني شمس القاهرة.1987 ،

ط ،1مطبعة جامعة البحرين .2007

مكرم بن منظور ،مطبعة دار بريوت ،ط ( ،)1سنة

 1410هـ.

1313تنمية موارد الوقف واحلفاظ عليها  ،عيل حمي

2323املال العام واحكامه يف الفقه االسالمي ،حممد بن

 ،الكويت  ،العدد .2004 ،7

2424جملة الوعي االسالمي ،وزارة االوقاف الكويت،

الدين القرداغي ،دراسة فقهية مقارنة  ،جملة االوقاف

سعيد حممد البغدادي،89 ،دار البصائر ،القاهرة.

1414احلاوي للفتوى يف الفقه وعلوم التفسري

العدد 2006 ،493م.

بريوت دار الكتب العاملية1982 ،م.

2626خمتار الصحاح ،حممد بن ايب بكر الرازي ،مادة

واحلديث ،جالل الدين عبد الرمحن السيوطي،

2525املحيط ،بطرس البستاين ،مكتبة لبنان.1988 ،

1515احلامية القانونية للامل العام من اثار الفساد ،د

(مول) بريوت لبنان  1413هـ.

اعامل املؤمتر السنوي هليئة النزاهة .2008

االسالمي ،مصطفى الزرقا ،دار القلم دمشق،

وليد بدر نجم ،و عادل سامل احليايل،بحث مقدم ضمن

2727املدخل اىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه

1616رد املحتار عىل الدر املختار ،حممد امني بن

1999م.

1717الرقابة املالية يف االسالم ،عويف حممود الكفراوي،

الدين حممد بن امحد اخلطيب الرشبيني ،دار الكتب

1818صناديق االسهم الوقفية ،وفق ًا لتيسري او رغبة

2929مقدمة يف االقتصاد االسالمي  ،دراسة لالقتصاد

1919العناية رشح اهلداية ،ابو عبد حممد بن حممود

3030املقومات االساسية للمجتمع االسالمي

2020القاموس املحيط ،ابو طاهر حممد بن يعقوب

حضاري لنهضة العامل االسالمي وزارة االوقاف

بريوت ،ط 1406، 5هـ ،حتقيق حممد نعيم العرقويس.

3131املالمح االساسية للعالقة بني نظام الوقف

عابدين ،القاهرة مطبعة مصطفى حلبي.
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2828مغني املحتاج اىل معرفة معاين الفاظ املنهاج ،عز
العلمية ،ط 1994 ،1م.

االسالمي  ،حممد عيل قري.

(التكامل االجتامعي) ،املؤمتر ( )11نحو مرشوع
املرصية.

د .مفاز صالح القييس
واالقتصاد ،امحد حممد السعد ،جملة مؤته للبحوث

والدراسات ،جامعة مؤته ،جمل\  ،17العدد.8

3232امللكية يف الرشيعة اإلسالمية ،عبد السالم

العبادي ،عامن مكتبة االقىص  1974/م.

3333منهج االدخار واالستثامر ،د .رفعت العويض،

ط  ،1االحتاد الدويل للبنوك االسالمية.

3434املوافقات يف اصول الرشيعة ،ابو اسحاق بن
موسى الشاطبي ،بريوت دار املعرفة1993 ،م.

3535الوسائل احلديثة للتمويل واالستثامر ،انس
الزرقا ،املعهد االسالمي التابع للبنك االسالمي
للتنمية جدة  ،1984ط.2

3636الوسيط يف القانون املدين ،عبد الرزاق

السنهوري ،القاهرة ،مطبعة النهضة العربية1965 ،م.
3737الوقف اإلسالمي (تطوره ،إدارته ،تنميته) منذر
قحف ،دار الفكر املعارص دمشق ،ط.2000 ،1

3838الوقف ودوره يف التنمية  ،عبد الستار ابراهيم
اهليتي ،مركز البحوث والدراسات الدوحه .1997

3939الوقف ودوره يف تنمية االقتصادية ،ايمن حممد
العمر ،جملة الرشيعه والدراسات االسالمية ،جامعة
مؤتة ،جملد  14العدد .1
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