المﺂتمر الﺛولﻎ

لفاس ﺖﻌل تارﻏﺘ الطﺈ

ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺾﻂﻐﺋ الطﺈ والﺧﻐﺛلﺋ وﺬﺈ اﻓﺠﻈان بفاس
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ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻟﻸﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺃﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـــﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ :ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻣﻦ
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ﺻﻔﺤﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ

ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻄﺐ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﻭﻃﺐ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ

h�ps:��www.facebook.com/MedicalHeritageFez
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ﺍﻟﺠﻤﻌﻴــﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴــﺔ
ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺼﺤـﻲ

توطئة
لقــد شــكل نظــام الوقــف يف تاريــخ املســلمني القديــم والحديــث خــر تعبــر عــن روح التضامــن والتكافــل والرتاحم
التــي ينبغــي أن تهيمــن عــى عالقــة املؤمنــن فيــا بينهــم ،وظهــرت نتائــج ذلــك يف أنــواع شــتى ورضوب مختلفــة
مــن املصــارف التــي مولــت كليــا مــن الوقــف أو أســهم يف متويلهــا ،حتــى اســتوعبت املصــارف الوقفيــة كل احتياجــات
املجتمــع ،وأصبحــت معلــا بــارزا ،ومظهـرا رائعــا عــى عظمــة هــذا النظــام.
وقــد غــدا الوقــف اليــوم حاجــة ماســة وملحــة ،إن مل نقــل إنــه أصبــح رضورة واقعيــة ،بالنظــر إىل مــا أفرزتــه عوملــة
قيــم اقتصــاد الســوق مــن تضخــم األنانيــة ،وســيطرة النزعــة الفرديــة ،وهيمنــة ثقافــة االســتهالك واالســتثامر املــادي
بحثــا عــن الربــح الدنيــوي؛ وذلــك عــى حســاب ثقافــة التــرع والتــرر النابعــة مــن االهتــام باآلخــر ،واإلحســاس
مبســتلزمات العيــش املشــرك ،والوفــاء مبتطلبــات االنتــاء إىل املجتمــع .وقــد زاد مــن تفاقــم هــذا الوضــع أنــواع
الجوائــح واألزمــات التــي أصبحــت ســمة بــارزة يف واقعنــا املعــارص.
ولــن كانــت مختلــف البلــدان اإلســامية قــد عرفــت الوقــف ،واســتفادت مــن عطائــه عــى تفــاوت بينهــا ،متامــا
مثلــا اســتفادت منــه دول غــر إســامية بنفــس املضمــون تقريبــا ،وإن بأســاء أخــرى ،فــإن التجربــة املغربيــة متيــزت
بتبــوإ الوقــف مكانــة مهمــة يف الحيــاة اليوميــة للمغاربــة يف مختلــف مناحيهــا ،حتــى غــدا جــزءا ال يتجــزأ مــن هــذه
الحيــاة.
واليــوم ،وأمــام مــا أظهرتــه جائحــة كورونــا مــن حاجــة ملحــة لتعبئــة مختلــف املــوارد املاليــة املمكنــة قصــد
االســتجابة للطلبــات امللحــة عــى الخدمــات الطبيــة ،وتغطيــة الحاجــات الصحيــة املتزايــدة ،فــإن الوقــف مدعــو أكــر
مــن أي وقــت مــى إىل أن يســهم بحــظ وافــر يف تلبيــة هــذه الطلبــات وتغطيــة تلــك الحاجــات ،وذلــك باالســتفادة
مــا تراكــم عــر التاريــخ ،وبشــحذ الهمــم وتحفيــز الطاقــات وتشــجيع اإلرادات الخــرة عــى االضطــاع مبــا هــو منــوط
بهــا ،تقربــا إىل اللــه تعــاىل أوال ،وضامنــا الســتدامة العطــاء ثانيــا.
يف هــذا الصــدد ،يــأيت اختيــار لجنــة الـراث بكليــة الطــب والصيدلــة بفــاس باململكــة املغربيــة أن تكــون النســخة
التاســعة مــن املؤمتــر الــدويل الــذي دأبــت عــى تنظيمــه ســنوي حــول تاريــخ الطــب .ليكــون هــذه الســنة تحــت
عنــوان« :األوقــاف الصحيــة بالتجربــة املغربيــة والتجــارب املقارنــة» ،وذلــك يومــي  24و 25نوفمــر 2021م.
وســيحارض يف هــذا املؤمتــر ثلــة مــن العلــاء واملفكريــن مــن داخــل املغــرب ومــن خارجــه ،والذيــن أبانــوا عــن
علــو كعبهــم يف هــذا املجــال ،ليتــم تبــادل التجــارب وتالقــح األفــكار بغيــة الوصــول إىل أفضــل الحلــول وأحســن
االقرتاحــات ،والتــي ال نشــك يف أنهــا -بــإذن اللــه تعــاىل -ســتجد صداهــا لــدى املســؤولني عــن األوقــاف مبختلــف الــدول،
مــن أجــل ترجمتهــا عــى أرض الواقــع.
األستاذ عبد الرزاق اصبيحي
رئيس اللجنة العلمية

البرنامــج العام للمؤتمر
 25 - 24نونبر 2021

اليوم األول :األربعاء  24نوفمبر 2021
 8:30صباحا

استقبال الضيوف
المحور األول
الوقف اإلسالمي :ماهيته ،أحكامه ،مقاصده ،ومجاالته

10:30 - 9:00

الجلسة العلمية األولى
املسريون :د .محمد زين العابدين الحسيني ،د .محمد املصمودي
الوقف الصحي يف صدر اإلسالم ،ومساهمته يف الحضارة اإلسالمية :دراسة تأصيلية  -د .سعد الصقيل الحسيني (اململكة املغربية)
الوقف وأثره يف توفري الخدمات الصحية  -د .مصطفى البعزاوي (اململكة املغربية)
مرشوعية الوقف الصحي ودوره يف تعزيز املحافظة عىل النفس  -د .عبد اإلله القاسمي (اململكة املغربية)
إسهام العمل الخريي يف حفظ األبدان .رؤية مقاصدية  -د .عبد الغني يحياوي (اململكة املغربية)

12:00 - 11:00

الجلسة االفتتاحية
كلامت افتتاحية
تدشني كريس «األلكسو» لتاريخ الطب العريب اإلسالمي

13:00 - 12:00

املحارضة االفتتاحية :الدكتور مصطفى بنحمزة
إسهام الوقف يف بناء الحضارة املغربية
المحور الثاني
التجربة التاريخية لألوقاف الصحية

15:50 - 14:30

الجلسة العلمية الثانية
املسريون :د .سمري بوزويتة ،د .جامل بامي
األوقاف الصحية يف رحلة ابن بطوطة  -د .عبد الله بن نارص السدحان (اململكة العربية السعودية)
أوقاف املغاربة عىل الرعاية الصحية عرب التاريخ  -د .محمد مرزوك (اململكة املغربية)
دور الوقف يف تفعيل الرعاية الصحية :مبارستانات املغرب واألندلس  -دة .خديجة خريي عبد الكريم خريي (السودان)
وقف وتحبيس املخطوطات الطبية باملغرب  -د .محمد زين العابدين الحسيني (اململكة املغربية)

16:30 - 15:50
17:20 - 16:30

اسرتاحة شاي وصالة العرص
الجلسة العلمية الثالثة
املسريون :د .جامل محساين ،د .فؤاد عبودي
األوقاف الصحية بفاس من خالل الحواالت الحبسية  -د .أحمد بوزيدي (اململكة املغربية)
الوقف و توفري املؤسسات اإلستشفائية  -د .محمد الفروين (اململكة املغربية)

أوقاف التطبيب يف مغرب العرصين الوسيط والحديث ،مدينة فاس منوذجا  -د.

محمد اللبار (اململكة املغربية)

السياسة الوقفية والخريية ابان الحامية االسبانية بشامل املغرب  -د .محمد املصمودي (اململكة املغربية)
تاريخ الوقف الصحي يف عهد سالطني الدولة املغربية من خالل حارضيت الرباط وسال  -د .نورالدين لرجى (اململكة املغربية)

18:00 - 17:20

مناقشة عامة

اليوم الثاني :الخميس  25نوفمبر 2021
المحور الثالث
أوقاف الرعاية الصحية :نماذج من التطبيقات المعاصرة
10:00 - 8:30

الجلسة العلمية الرابعة
املسريون :د .عبد الرزاق اصبيحي ،دة .كرمية الغازي
تجربة دولة اإلمارات العربية املتحدة يف أوقاف الرعاية الصحية  -الشيخ عيل املطوع (اإلمارات العربية املتحدة)
تجربة أوقاف الرعاية الصحية بدولة الكويت  -ذة .مآرب يعقوب اليعقوب (دولة الكويت)
واقع األوقاف الصحية باململكة العربية السعودية  -د .أرشف برعي (اململكة العربية السعودية)
تجربة الوقف الصحي يف اململكة األردنية الهاشمية  -د .رفعات الزغول (اململكة األردنية الهاشمية)

10:20 - 10:00
11:40 - 10:20

مناقشة
الجلسة العلمية الخامسة
املسريون :د .عبد النبي السباعي ،د .محمد األزمي
دعم الوقف الصحي باململكة العربية السعودية من خالل تجربة «رشكة تطوير القطاع الصحي القابضة -
د .وائل كعوش (اململكة العربية السعودية)
أثر دعم األوقاف لألبحاث العلمية يف املجال الصحي ،الوقف العلمي بجامعة امللك عبد العزيز أمنوذجا -
د .فؤاد بن صدقة مرداد (اململكة العربية السعودية)
بعض تجارب الوقف لفائدة مرىض القصور الكلوي باململكة املغربية  -د .طارق الصقيل /د .حميد لحمر (اململكة املغربية)
دور الوقف الصحي يف بناء وتجهيز املؤسسات الصحية :نيجرييا منوذجا  -د .الشيخ لون أبا شطيام (دولة نيجرييا)
صناديق الوقف الصحي .التطبيقات املعارصة ومشكالت التنفيذ  -د .عزاب عزيز (اململكة املغربية)

12:00 - 11:40

مناقشة

12:30 - 12:00

اسرتاحة شاي
المحور الرابع
تطوير األوقاف الصحية :المدخل التشريعي واالقتصادي

14:30 - 12:30

الجلسة العلمية السادسة
املسريون :د .عبد الرزاق الححيوي ،د .عبد الله الغازي
األوقاف والرعاية الصحية من بيامرستانات عزيزة عثامنة إىل مستشفيات الواليات املتحدة األمريكية -
د .طارق عبد الله (اإلمارات العربية املتحدة)
تطوير األوقاف الصحية باملغرب يف ضوء مدونة األوقاف  -د .عبد الرزاق اصبيحي (اململكة املغربية)
أوقاف الرعاية الصحية يف ضوء قانون املؤسسات الخريية بربيطانيا  -د .وائل أعمينو (اململكة املغربية)
مستقبل أوقاف الرعاية الصحية يف ضوء قانون تكوين ونشاط املؤسسات الوقفية بأملانيا  -د .البشري بوطالب (أملانيا)
إطاللة عىل هندسة الفكر الوقفي املستقبيل  -د .عبد الحليم زيدان (لبنان)

15:00 - 14:30
18:00 - 17:00

مناقشة عامة
الجلسة الختامية
املسريون :ذ .عبد الرزاق اصبيحي ،ذ .محمد مرزوك ،ذ .البشري بنجلون
ورشة عمل :مقرتحات عملية لتفعيل الوقف الصحي يف املغرب
تالوة البيان الختامي للمؤمتر

