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بسم هللا الرحمن الرحيم

أصحاب المعالي والسعادة
حضرات السيدات والسادة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
يطيب لي يف مستهل كلميت أن أتوجه بالشكر لإلخوة الساهرين على تنظيم هذا
املؤمتراهلام واهلادف خلدمة الوقف وتنميته وبلورة رؤية اسرتاتيجية للنهوض
باألوقاف يف العامل اإلسالمي.
إنين جلدُّ سعي ٍد الختيار أم القرى ،مكة املكرمة ،الحتضان الدورة الثانية للمؤمتر
اإلسالمي لألوقاف جتسيداً للعناية السامية اليت يوليها خادم احلرمني
الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ومسو ولي عهده األمني -
حفظهما اهلل  -وحرصهما احلثيث على كل ما من شأنه حتقيق رفاهية
الشعوب اإلسالمية وازدهارها.
أصحاب المعالي والسعادة
حضرات السيدات والسادة
من الثوابت املوثَّقة أن األوقاف اإلسالمية شكّلت يف التاريخ اإلسالمي ،وال تزال،
آليةً حيتذى بها يف العمل اإلنساني وبرهنت أنها تطرح منوذجًا تنمويا ناجعاً
كلما توفرت هلا النُّظم التدبريية اليت تيسِّر حسن استغالهلا ،واالستفادة منها
بطرق استثمارية تساهم يف تطوير وإدارة مشاريع التنمية االقتصادية
واالجتماعية .وهنا تربز األهمية احملورية للوقف يف متويل األصول العبادية
وتعزيز األنشطة احلياتية كذلك.
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وانطالقاً من قناعة الدول األعضاء بأهمية الوقف يف حتقيق التنمية الشاملة
واملستدامة ،واحلاجة امللحةالستنهاض األوقاف اإلسالمية باعتبارها إحدى
الركائز اليت ميكن االستناد لتطوير االقتصاد اإلسالمي ،اعتمد جملس وزراء
اخلارجية للدول األعضاء يف دورته اخلامسة والثالثني يف كمباال جبمهورية
أوغندا يف يونيو 2008م قرارا جيدد التأكيد على الدور الرائد لنظام األوقاف
اإلسالمية يف إثراء احلضارة اإلسالمية ،واإلسهام الفاعل لألوقاف يف بناء
املؤسسات االقتصادية واالجتماعية يف الدول األعضاء ،فضال عن إسهامها البارز
يف اجملالني الرتبوي والصحي والتخفيف من وطأة الفقر .ودعا القرار الدول
األعضاء لتوفري املساعدة لألوقاف والعناية بها .ويف السياق ذاته ،حضّ القرار
األمانة العامة للمنظمة والبنك اإلسالمي للتنمية على العمل على تنظيم
اجتماعات دورية لدراسة وتقديم التوصيات لتحسني أداء األوقاف ،خاصة تلك
املخصصة للجامعات اإلسالمية ،وأبرزها اجلامعات اإلسالمية يف النيجر،
وأوغندا ،وبنغالديش.
وال يفوتين يف هذا السياق استحضار دعوة مؤمتر القمة اإلسالمي االستثنائي يف
مكة املكرمة يف أغسطس  2012للحفاظ على مدينة القدس الشريف واإلشادة
باجلهود املستمرة اليت تبذهلا اململكة األردنية اهلامشية للحفاظ على األوقاف
اإلسالمية واملسيحية هناك.
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وكما ال خيفى عليكم فإن البنك اإلسالمي للتنمية اخنرط بفعالية يف تطوير
أدوات استثمارية ومتويلية مبتكرة من خالل صندوق وقفه الدولي الذي ما انفك
يقدم متويالت معتربة ملشاريع تنموية متعددة االختصاصات الغايةُ منها حتقيق
تنمية شاملة لصاحل الدول األعضاء واجملتمعات اإلسالمية يف الدول غري
األعضاء.
أصحاب المعالي والسعادة
حضرات السيدات والسادة
من اجللي أننا اليوم حباجة إلعادة صياغة مفهوم دور الوقف يف سبيل تعزيز
االقتصاد اإلسالمي وآلياته املختلفة .كما ينبغي العمل على إجياد البيئة
احملفِّزة لألوقاف عربتطويراألنظمةاملؤطرة للعمل الوقفي ،وحتديد احتياجات
جمتمعاتنا ،وإحياء األوقاف املتعثرة ،وابتكار صيغ جديدة حترِّر الوقف من دوره
التقليدي كي يعمل على تعزيز مسار التنمية املستدامة اليت يتحقق بفضلها
مبدأ التكافل االجتماعي ،وتكريس عنصر التوازن بني الشرائح امل َرفّهة واملعوزة
وتوطيد االستقرار واألمن.
وإنين على ثقة من أن مداوالت اجتماعكم هذا ستتمخض عنها توصيات مهمة
وتدابري عملية تشكل أساساً لتثمري األوقاف اإلسالمية دراسةً وتطبيق ًا.
وأسأل اهلل تعاىل أن يوفقنا لكل خري ورشاد ،وأن يكلل أعمال هذا االجتماع
بالتوفيق والسداد.
شكراً لكم ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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