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äÉYƒ°VƒŸG كالعمل بالوقف؛  مباشرة  غير  أو  مباشرة  عالقة  لها  التي  املوضوعات  كل  احتضان  إلى  طبيعي  وبشكل  تتسع  
قصد  معها؛  للتفاعل  عمومًا  واملهتمني  الباحثني  تدعو  وهي  والتنموية،  األهلية  واملنظمات  التطوعي،  والعمل  اخليري، 

مواجهة التحديات التي تعترض مسيرة مجتمعاتنا وشعوبنا.

اب والباحثني للمساهمة بإحدى اللغات الثالث (العربية واإلجنليزية والفرنسية)، يف املواد ذات  ويسرُّ املجلة دعوة الكتَّ
العالقة بأهداف املجلة، وآفاق العمل الوقفي يف مختلف األبواب؛ من الدراسات، ومراجعات الكتب، وملخصات الرسائل 

اجلامعية، وتغطية الندوات، ومناقشة األفكار املنشورة.

وُيشترط يف املادة املرسلة التزامها بالقواعد اآلتية:
أال تكون قد نشرت أو أرسلت للنشر يف مجلة أخرى (مطبوعة أو الكترونية).   <

أن تلتزم بقواعد البحث العلمي واألعراف األكادميية اخلاصة بتوثيق املصادر واملراجع مع حتقق املعاجلة العلمية.  <
كلمة،   ١٥٠ بحدود  واألجنبية  العربية  باللغتني  ملخص  به  مرفق  كلمة)،   ٤٠٠٠-١٠٠٠٠) بني  ما  البحث  طول  يتراوح   <

وتخضع البحوث املرسلة للنشر للتحكيم العلمي على نحو سري. 
يرسل الباحث بحثه مقرونا بنموذج «إقرار أصالة العمل».  <

يتراوح طول املقال ما بني (٢٠٠٠-٤٠٠٠ كلمة).  <
ترحب املجلة بعرض الكتب، واألولوية لإلصدارات احلديثة، وتكون حجم املراجعة ما بني (٥٠٠ إلى ١٠٠٠ كلمة)، ويجب   <
أن يشتمل العرض على ذكر البيانات األساسية للكتاب: الكاتب، دار النشر، السنة، الطبعة، مع التركيز على العرض 

والتحليل مبنهجية علمية، واالهتمام بجوهر الكتاب، وفصوله، وتقوميه يف ضوء األدبيات األخرى  يف ذات املجال.
ترحب املجلة بتغطية الندوات واملؤمترات بحيث يضم أي تقرير عنه العناصر اآلتية: اجلهة املنظمة، املوضوع العام للندوة،   <
مكان وتوقيت الندوة، ومحاورها األساسية، استعراض البحوث املقدمة وأهم األفكار الواردة فيها، والتركيز على التوصيات 

التي خرجت بها الندوة يف ختام أعمالها، مع اإلشارة إلى النشاطات التي متت على هامش الندوة (يف حالة حصولها).
ال تعاد املواد املرسلة إلى املجلة وال تسترد، سواء نشرت أم لم تنشر.  <

للمجلة حق إعادة نشر املواد املنشورة منفصلة أو ضمن إصدار خاص، سواء بلغته األصلية أم مترجما، من غير احلاجة   <
إلى استئذان صاحبها، وللباحث أن ينشر بحثه يف كتاب أو إصدار آخر، وذلك بعد نشره يف املجلة، شريطة أن يشير 

الباحث إلى أن هذا البحث قد سبق نشره فيها.
ما تنشره املجلة يعبر عن وجهة نظر صاحبه، وال يعبر بالضرورة عن وجهة نظر املجلة.  <

لقواعد  وفقًا  الصلة  ذات  األخرى  واألعمال  واملقاالت  البحوث  من  نشره  قبول  يتم  ما  عن  مالية  مكافأة  املجلة  تقدم   <
املكافآت اخلاصة باملجلة، إضافة إلى (٢٠ مستلة) للباحث عن بحثه.

كل من يثبت عليه بشكل قطعي عدم احترامه للقواعد واألمانة العلمية، من خالل تعمد النقل احلريف للعديد من   <
القواعد  فإن  ذلك؛  إلى  اإلشارة  دون  أخرى  مراجع  من  أو  اإلنترنت  شبكة  من  مختلفة  مواقع  من  والفقرات  املقاطع 

الداخلية ملجلة أوقاف ال تسمح له مستقبال بالنشر فيها. 
للباحث احلق يف التصرف ببحثه بعد نشره يف املجلة، شريطة أن يخطر املجلة بذلك.  <

حتتفظ املجلة بحقها يف نشر املادة املجازة وفق خطتها.  <
ر عن وجهة نظر صاحبه، وال يعبر بالضرورة عن وجهة نظر جهة النشر. ما تنشره املجلة يعبِّ  <

تتم جميع املراسالت باسم:  <

٢٢٠٦٥٧٥٦
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االفتتاحية

أوقاف املسلمني.. وأوقاف غريهم: 
نامذج التاريخ، ومؤسسات الواقع

(١)
هذا  ويف  إليها،  ننتمي  التي  احلضارة  عظمة  عىل  للتدليل  بتارخينا  نحتمي  أن  كمسلمني  تعودنا 
جمتمعاهتا  ازدهار  يف  بني  أثر  هلا  كان  التي  واملؤسسات  الشخصيات  من  بالكثري  نستشهد  الصدد 
هذا  عن  خيرج  مل  الوقف  موضوع  أن  بالذكر  وجدير  الكثري.  إليها  وأضافت  سابقة  فرتات  خالل 
لعبها  التي  األدوار  عىل  بموضوعه  الصلة  ذات  املعارصة  األدبيات  أغلب  تركز  حيث  اإلطار؛ 
خالل الفرتات التارخيية السابقة يف مستويات اجتامعية خمتلفة، مستندة إىل أمثلة متنوعة من تاريخ 
حالة  األمر  حقيقة  يف  تعكس  األدبيات  هذه  ولعل  واالجتامعية.  والصحية  التعليمية  األوقاف 
التجربة املعارصة لألوقاف التي تبدو حمدودة النتائج واقعيِّا وقليلة التأثري جمتمعيِّا، بحيث إهنا ال 
احلارض  الوقت  يف  الوقف  أمهية  عىل  التدليل  هبدف  إليها  لتستند  التارخيية  النامذج  إىل  حتتاج  تزال 

وزيادة الوعي بأدواره املجتمعية. 
بعد أكثر من ثالثة عقود من العمل الوقفي املعارص، حيتاج التفاعل مع تاريخ الوقف تناوالً 
إخبار  عىل  يزيد  ال  ظاهره  يف  التاريخ  أنّ   تر -التي  اخللدونية  القاعدة  من  انطلقنا  وإذا  ا.  خمتلفً
ويف باطنه نظر وحتقيق- يمكن أن نؤكد أن النظر يف تاريخ الوقف حييلنا حتامً إىل رضورة منهجية 
الوقف،  أمثلة  خالهلا  من  تفاعلت  التي  االجتامعية  األنامط  باستكشاف  ترتبط  غائبة  تزال  ال 
وباستجالء األنساق الرئيسية والفرعية التي أسست البيئة احلاضنة ملؤسسات الوقف. إن غياب 
«النظر والتحقيق» يف خربة الوقف عند املسلمني انتهى إىل تأكيد قائمة طويلة من أمثلة املؤسسات 
نّ الستعراضها ونفاخر بتنوع أغراضها،  الوقفية، التي برزت يف املجتمعات اإلسالمية، وإن كنا نحِ
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إال أهنا بقيت قارصة فيام يتعلق بتحليل احلالة التي مكنت الوقف من أن يكون له وزن اجتامعي 
واقتصادي وثقايف. 

الرتابط  عليها  يغلب  حالة  األرضية  الكرة  من   األخر الضفة  يف  األوقاف  تعيش  املقابل  يف 
بالواقع، وحتتل مساحة حقيقية من حركية األفراد واملجموعات، ويف هذا السياق ال هتتم األدبيات 
 ا بأمثلة الوقف ونامذجه، بقدر اهتاممها باآلليات التي تعمل من خالهلا مؤسساته ومد الغربية كثريً
توفر رشوط استمرارية البيئة احلاضنة هلا، وإمكانيات تطويرها يف إطار احلراك املجتمعي، وبالتايل 
ترسم مستقبل الوقف ضمن متطلباهتا. إننا أمام حالة عملية أصبح الوقف يمثِّلها ضمن املجتمع 
االجتامعي  النسيج  مع  عضويا  يتداخل  أن  يف  فرعي  كنسق  نجاحه  كبري  حد  إىل  يفرس  مما  الغريب، 
أن  اإلطار  هذا  يف  غريبا  وليس  وخمرجاته.  نشاطه  خصوصية  إىل  يستند  ا  موقعً فيه  وحيتل  الكيل، 
والعلمية)  والقانونية،  (االقتصادية،  الرئيسية  االجتامعية  اآلليات  ضمن  مكانة  للوقف  يكون 

ا اجتامعيا يتناغم واألنظمة املجتمعية املختلفة.  ليتفاعل من خالهلا بوصفه نظامً
باخلربة  مقارنة  التارخيية  جتربتها  وضعف  الغربية  البلدان  يف  األوقاف  حداثة  من  بالرغم 
اإلسالمية السابقة، إال أن ما حتدثه هذه األوقاف اليوم يف واقع جمتمعاهتا يؤكد أن التاريخ -وإن 
مسؤولية  من  األجيال  يعفي  وال  احلارض،  حمل  حيل  ال  اإلنسانية-  للتجارب  وملهامً  ا  حافزً مثّل 
ذاتية،  لتجربة  أي  جمتمعية  حلالة  وتُؤسس  «اإلخبار»،  فتتجاوز  زمنها،  وفق  والتحقيق»  «النظر 

ينسجم فيها الوقف مع مقتضيات عرصها. 

(٢)
ا من األبحاث املشاركة يف الندوة الدولية السادسة ملجلة  يتضمن العدد اخلامس والثالثون عددً
املشاهبة:  اخلريية  واألنظمة  شعار«الوقف  حتت  ٢٠١٨م  سبتمرب  شهر  يف  قدت  عُ التي  «أوقاف»، 

نحو رشاكة حضارية إنسانية». 
واملعوقات»:  التقنني  األوروبية:  اخلريية  واألنظمة  بحثه «الوقف  يف  بوجالل  حممد  د.  يتناول 
من  مهمة  أعداد  وجود  ظل  يف  األوروبية،  اخلريية  واألنظمة  الوقف  بني  القانونية  الرشاكة  مسألة 
املسلمني الذين يعيشون يف هذه الدول، وبيان أشكال التعاون املمكنة بني التجربتني. كام يرصد 
وطرق  الوقف،  ملكية  مسألة  غرار  عىل  الرشاكة  هذه  تواجه  التي  الرئيسية  املعوقات  الباحث 
جتاوزها، وير الباحث أن هذه الرشاكة هلا فوائد متعددة، سواء من حيث تقريب اهلوة بني الرشق 

والغرب، أم تقديم صورة مرشقة لتعاليم اإلسالم. 
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واألنظمة  اإلسالمي  الوقف  من  كل  بني  واالختالف  الشبه  أوجه  شبري  عثامن  حممد  د.  حيلل 
اخلريية الغربية، داعيِّا إىل رشاكة حضارية إنسانية ما بينهام؛ بناءً عىل عوامل السعة واملرونة يف كل 
ويركز   .األخر من  أمة  كل  فتستفيد  والثقافات،  األفكار  لتفاعل  املجال  يفتح  بام  اخلربتني،  من 
االستثامر  وطرق  اإلدارة،  نظم  حيث  من  سواء  الغربية،  اخلربة  يف  احلاصل  التطور  عىل  الباحث 
رشعي  أفق  وفق  التطبيقات  هذه  من  لالستفادة  الدعوة  مع   ،األخر القطاعات  مع  العالقة  أم 
يسرتشد بالقواعد األصولية التي حتفظ للوقف خصوصيته، ويف الوقت نفسه تنفتح عىل ما ينفع 

ويطور جتربته املعارصة.  
وآفاق  املقاصد  إنسانية  الغربية:  اخلريية  واألنظمة  «الوقف  الزياين  جميدة  د.  بحث  يتأسس 
ناحية،  من  اإلسالمي  للوقف  املرشق  التارخيي  الرصيد  بني  ما  احلاصل  التفاوت  عىل  التعاون» 
وضعف واقعه احلايل الذي يكشف عن خلل يف التدبري، وقصور يف التجاوب مع توقعات املجتمع 
من ناحية أخر. يف هذا اإلطار تسعى الباحثة لكشف مناطق االشرتاك ما بني اخلربتني: اإلسالمية 
مقارنات، سواء  عقد  الباحثة يف  وقد سعت  التعاون بينهام.  لرصد آفاق  جمال الوقف  والغربية يف 
من حيث املفاهيم، أم السياقات التارخيية والقانونية، ومن ثم إبراز إمكانات االستفادة املتبادلة، 
بام يستجيب لتطوير فاعلية نظام الوقف اإلسالمي وتطعيمه بإجيابيات التجربة اخلريية الغربية عىل 

أساس تعاون مثمر بني النظامني.  
اخلريية  اإلدارية  واألنظمة  الوقفية،  اإلدارية  «األنظمة  منصوري  حممد  كامل  د.  بحث  يتناول 
األوروبية (دراسة وصفية)»: مقارنة األنظمة اإلدارية الوقفية، واألنظمة اخلريية األوروبية، وذلك 
من خالل حتديد طبيعة النظام اإلداري لكلٍّ من النظامني، ثم الوقوف عىل حدود السعة واملرونة 
يف كليهام؛ ملعرفة مد فعاليتهام وكفاءهتام، ثم حتليل مد مالءمة كلٍّ من هذين النظامني لتحقيق 

مقاصد الوقف واألنظمة اخلريية األوروبية. 
هبا  يرتبط  وما  الوقفية،  األموال  إلدارة  مقارنة  دراسة  حممدين  حممد  اد  محّ صادق  د.  يقدم 
من  مجلة  عىل  الباحث  ويدلل  واإلسالمية.  الغربية  التجربتني  بني  وحماسبة  استثامرية  مسائل  من 
حماسبية  معايري  غياب  غرار  عىل  اإلسالمي؛  واخلريي  الوقفي  القطاع  تعرتض  التي  املعوقات، 
خاصة بالعمل اخلريي وضعف بنية األوقاف اجلامعية. يف املقابل، يشري البحث إىل اتساع قاعدة 
البيئة  يف  متناغم  بشكل  وانصهاره  ملوارده،  راشدٍ  استخدامٍ  عىل  بارتكازه  الغريب  اخلريي  العمل 

االجتامعية واالقتصادية ملجتمعاته.
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يطرح د. طارق عبد اهللا يف بحثه «ما بني الوقف واملؤسسات اخلريية يف الغرب: وحدة الفكرة 
والغربية  اإلسالمية  التجربتني  بني  ما  خالهلا  من  مقارنًا  رئيسة؛  قضايا  ثالث  النتائج»،  واختالف 
يتناول البحث العالقة بني نظم التربع  ا، فمن ناحية أوىل  حتديدً واألوقاف  ا  يف جمال التربع عمومً
التي  واإلدارية  القانونية  والقواعد  النظم  هذه  حركة  حلدود  كمقياس  الرسمية،  الدولة  وأجهزة 
تتعامل هبا ومعها. ومن ناحية ثانية حيلل مستو التكامل بني القطاعات االجتامعية املختلفة؛ بام 
توفره من بيئة جاذبة أو طاردة ألنظمة التربع. ومن ناحية ثالثة ينظر الباحث يف طرق جتسري العالقة 
بني نظم التربع والقطاع اخلاص، باجتاه حتديد درجة االستفادة من هذه الروافد بام خيدم مرشوعات 
ا يتناول البحث بعض الرشوط التي تتطلبها عملية إعادة الوقف كجزء  التنمية املجتمعية. وأخريً

أصيل من املنظومة االجتامعية الكلية. 
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البحوث

الوقف واألنظمة اخلريية األوروبية: التقنني واملعوقات
د. حممد بوجالل*    

املقدمة:
االجتامعية  الروابط  تعزيز  يف  أمهيته  عىل  اثنان  خيتلف  ال  خريي  عمل  هو  الوقف  أن  شك  ال 
وتقليل الفجوات التي تفرزها النظم االقتصادية املعارصة؛ بسبب افتقادها لنظرية مقبولة إلعادة 
(١). ففي عرص تزداد فيه اهلوة بني األغنياء والفقراء،  ا عادالً توزيع الثروة بني فئات املجتمع توزيعً
ير بعض املفكرين الغربيني وغريهم من املسلمني أن احلل األمثل ملواجهة مشاكل الفقر والبطالة 
كمالذ  الثالث(٣)  بالقطاع  اليوم  يعرف  ما  وتعزيز  الناس(٢)،  بني  الطبيعي  التضامن  تشجيع  هو 
مساعدة  من  املجتمع  أفراد  متكن  التي  املبادرة  ليأخذ  االجتامعي؛  املال  رأس  داخله  يف  يتفاعل 
بعضهم بعضا يف عمل تضامني منظم خيفف املعاناة عن الفئات االجتامعية املحرومة، التي يعجز 
العيش  ضنك  من  وإخراجها  هلا  املساعدة  يد  تقديم  عن  االجتامعية  للتحويالت  الرسمي  النظام 

وصعوبات احلياة.
* أستاذ علم االقتصاد بكلية االقتصاد بجامعة املسيلة باجلمهورية اجلزائرية.

 Histoire de la pensée ،يف كتابه: تاريخ الفكر االقتصادي (Henri Denis) (١) يقول املفكر االقتصادي الكبري هنري دونيس
économique, PUF, Paris, 1977, p.707 ما يأيت: «جيب أن نعرتف أن علم االقتصاد اليوم ال يقدم لنا أية نظرية اقتصادية 

صاحلة لتوزيع (الثروة)».  
-Ed أجاب الوزير األول الفرنيس TF1 (٢) الشواهد عىل ذلك كثرية، ففي مقابلة تلفزيونية لربنامج ٧/٧ للقناة الفرنسية األوىل
uard Balladur عىل سؤال حمرج عن وفاة العديد من املواطنني يف شوارع باريس، بسبب عدم متكن احلكومة من إنقاذهم 
من موجة الربد الشديد الذي شهدته أوربا يف شهر أكتوبر ١٩٩٣م: «إن التضامن الطبيعي بني الناس جيب أن أن يغلب 
تدخل الدولة». يف هذا الرد اعرتاف رصيح من قبل الوزير األول لدولة كبرية مثل فرنسا عن عجز السلطات العمومية يف 

التكفل بكل مشاكل املواطنني وأن التعاون بينهم هو احلل ملواجهة هذه األزمات. 
(٣) يقصد بالقطاع الثالث: القطاع اخلريي والتطوعي باملوازاة مع القطاعني العام واخلاص. ويضم هذا القطاع يف االقتصاد 
ومؤسسات  األهلية  اجلمعيات  هبا  تقوم  التي  التطوعية،  األعامل  ومجيع  والصدقات  والوقف  الزكاة  من  كال  اإلسالمي 

املجتمع املدين. 
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فالوقف باعتباره عمالً خرييا تطوعيا، إىل جانب الزكاة بصفتها فريضة عىل كل مسلم ميسور احلال جتب 
تأديتها، يشكالن (أي الوقف والزكاة) الركيزتني األساسيتني للقطاع التضامني يف االقتصاد اإلسالمي.

وبالنظر لطبيعة الندوة الدولية السادسة ملجلة «أوقاف» التي تعالج موضوع الوقف واألنظمة 
الفضاء  يف  تطبيقه  وإمكانية  الوقف  عىل  هذا  بحثنا  يف  سنركز  فإننا  املشاهبة،  األوروبية  اخلريية 

األورويب، آخذين يف االعتبار األنظمة اخلريية األوروبية.
أ) املؤسسات اخلريية األوىل «الرتست» بإنجلرتا وعالقتها بالوقف:

يشري بعض املفكرين الغربيني أن األوروبيني يف القرون الوسطى أخذوا من الوقف خصائصه 
 :Benedikt Koehler يقول املفكر .«trusts»األساسية لينشئوا املؤسسات اخلريية األوىل املعروفة بـ
«وقد الحظ املؤرخون للقانون أن مؤسسات الرتست األوىل التي أنشئت يف إنجلرتا يف القرن الثاين 

عرش قد استنسخت اخلصائص األساسية للوقف اإلسالمي»(١).
فإذا كان األمر كذلك، فإن هذه اخللفية التارخيية تفتح جماالت للتعاون والرشاكة بني الوقف 
بني  اهلوة  تقريب  يف  البحث  عن  تتوقف  ال  التي  لإلنسانية،  خدمة  األوروبية  اخلريية  واألنظمة 

الفقراء واألغنياء، وعن حماربة الفقر والتهميش بجميع أشكاله.
ب) األساس الرشعي للتعاون بني الوقف واألنظمة اخلريية األوروبية املشاهبة وغريها:

إنه من املالحظ أن فعل اخلري هو قيمة إنسانية راقية تسعى مجيع املجتمعات لتحقيقها عىل أرض 
الواقع، بغض النظر عن املرجعية العقائدية والفكرية والثقافية والدينية لكافة التجمعات البرشية. 
ن األمر كذلك، فإنه يوجد يف القرآن الكريم ويف تفاسري العلامء ما يشري إىل هذه الفضيلة ويدعو  وألِ
إىل إشعاعها بني الناس كافة دون متييز. فلقد حث القرآن الكريم عىل فضيلة التعارف بني الشعوب 
وبناء عالقات تعاون ختدم رفاهيتها وتيرس هلا سبل العيش الكريم بغض النظر عن اجلنس أو اللون 
أو الدين، فقد قال تعاىل: زبPO  N  M   Lرب(٢). والتعارف، بطبيعة احلال، ال يتم 

إال بتبادل املنافع وحتقيق املصالح املشرتكة بني الشعوب.
ولإلشارة فإن القرآن الكريم يذكرنا بتكريم اهللا -سبحانه وتعاىل- لإلنسان الذي سامه «بني 

لقية سارية عىل كل األجيال ويف كل العصور واحلضارات، قال تعاىل: زب_   آدم» وهي حقيقة خَ
` b  aرب(٣).

(1) La naissance du capitalisme en Islam, Benedikt Koehler, in www.UnMondeLibre.org, p.7.
(٢) سورة احلجرات، آية ١٣. 

(٣) سورة االرساء، آية ٧٠.
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جـ) التعاون عىل الرب والتقو فضيلة رسخها القرآن الكريم:
 Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿زب فقال:  التعاون  عىل  الكريم  القرآن  حث  لقد 
ا للمسلمني فقط. قال اإلمام القرطبي: «هو  ÉÈرب(١). فاخلطاب هنا عىل إطالقه وليس موجهً
ا... وهذا موافق ملا روي عن  أمر جلميع اخللق بالتعاون عىل الرب والتقو، أي ليعني بعضكم بعضً

النبي -€≠ أنه قال: الدال عىل اخلري كفاعله»(٢).
عرب  يتم  الذي  االقتصادية،  املنافع  تبادل  هو  الشعوب  بني  والتعاون  التعارف  مظاهر  أبرز  ولعل 
السلع  وتوزيع  بإنتاج  املتعلقة  املجاالت  خمتلف  يف  واملعارف  اخلربات  وتبادل  لالستثامر  قنوات  فتح 
واخلدمات، وإىل جانب ذلك يمكن توسيع دائرة التعاون لتشمل الرشاكة بني مؤسسات القطاع الثالث، 
ومنها الوقف يف احلضارة اإلسالمية واملنظامت اخلريية يف الدول األخر، ومنها عىل وجه اخلصوص 

الدول األوروبية بحكم القرب اجلغرايف وحجم اجلالية اإلسالمية التي تعيش هبذه الدول.
القسم األول: تقنني الوقف

يد  عىل  العني  أنه «حبس  الفقهاء  عند  تعريفه  يف  ورد  وقد  واملنع،  احلبس  هو  اللغة  يف  الوقف 
ق من املصارف –كالعارية- بصيغة دالة عليه، مدة ما يراه  مِلك الواقف، والتصدق باملنفعة للمتحقِّ
الواقف»(٣). كام ورد أن الوقف هو «حتبيس األصل وتسبيل املنفعة»(٤). يقول د. نزيه محاد إن «هذا 
التعريف فيه خروج من اخلالف الفقهي يف حكم العني املوقوفة، هل تنتقل إىل ملك املوقوف عليه 
أم إىل ملك اهللا تعاىل، أم تبقى عىل ملك الواقف؟ حيث إن الفقهاء ذهبوا يف هذه املسألة إىل ثالثة 
اجتاهات... وبيان ذلك أن الشافعية والصاحبني من احلنفية ذهبوا إىل أن العني املوقوفة تنتقل إىل 
ملك اهللا تعاىل، بينام ذهب أبو حنيفة واملالكية إىل أن العني املوقوفة تبقى عىل ملك الواقف، وذهب 

احلنابلة إىل أن العني املوقوفة تنتقل إىل ملك املوقوف عليه»(٥).

(١) سورة املائدة، آية ٢.
(٢) اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد االنصاري القرطبي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، ١٩٦٥م، 
كتاب  عباس،  ابن  عن  سننه  يف  الرتمذي  فأخرجه  كفاعله»  اخلري  عىل  «الدال  حديث  وأما  ص٤٦.   ،٦ اجلزء   ،٣ املجلد 
العلم، باب ما جاء الدال عىل اخلري كفاعله، رقم (٢٦٧٠)، ج٥، ص٤١؛ وأبو داود يف سننه، باب يف الدال عىل اخلري، رقم 

(٥١٢٩)، ج٤، ص٣٣٣؛ وأمحد يف مسنده، رقم (٢٢٤١٤)، ج٥، ص٢٧٤.
(٣) قاموس املصطلحات االقتصادية يف احلضارة اإلسالمية، أ.د. حممد عامرة، دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع والرتمجة، 

القاهرة، ٢٠٠٩م، ص٣٤٥.
الوقف،  كتاب  اإلسالمي،  املكتب  احلنبيل،  اهللا  عبد  بن  حممد  بن  الدين  برهان  إسحاق  أبو  املقنع،  رشح  يف  املبدع   (٤)

١٤٢١هـ/٢٠٠٠، اجلزء اخلامس، ص٣١٢. 
العاملية  الدار  اإلسالمي،  للفكر  العاملي  املعهد  منشورات  اد،  محَّ نزيه  د.  الفقهاء،  لغة  يف  االقتصادية  املصطلحات  معجم   (٥)

للكتاب اإلسالمي، الرياض، الطبعة الثالثة، ١٩٩٥م، ص٣٥٣. 
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ورغم اختالف أهل العلم يف بيان معنى الوقف الختالفهم يف طبيعة العقد من حيث اللزوم 
تعاريف  جممل  زهرة  أبو  حممد  الشيخ  العالمة  خلص  فلقد  إلخ...،  املوقوفة،  العني  ملك  وانتقال 
ثمرهتا،  وتسبيل  العني  حبس  الوقف...أنه:  ملعاين  تعريف  بقوله: «أمجع  للوقف  األربعة  املذاهب 
السنية  للمذاهب  املختلفة  اآلراء  هذه  بني  جيمع  الذي  إن  بمنفعتها»(١).  للتصدق  عني  حبس  أو: 
فهو  الواقف،  موت  بعد  أجره  يتوقف  ال  الذي  اخلري  فعل  وهو  الوقف،  من  املقصد  هو  املعتمدة 
ا صدقة جارية تنفع صاحبها يف اآلخرة وتنفع املوقوف عليه يف الدنيا ما دامت العني و/أو املال  إذً

املوقوف يشع منفعته عىل املجتمع.
أن  اآلن  بنا  حيسن  اجلارية،  الصدقة  أنواع  من  نوع  أنه  عىل  الوقف  تعريف  عىل  عرجنا  بعدما 

نستبني بدايات التقنني للوقف اإلسالمي.
: بدايات الوقف يف صدر االسالم: أوالً

عُ املؤرخون أوىل بدايات الوقف للرسول €، الذي وقف سبعة حوائط (بساتني) أوىص  يُرجِ
بَض النبي -€- تلك  تِل يوم أحد، وقَ تِل فهي ملحمد يضعها حيث أراه اهللا تعاىل، فقُ هبا خمرييق إن قُ
(٢)، وقال €: «خمرييق خري هيود»(٣). كام روي عن ابن عمر 

احلوائط السبعة فتصدق هبا، €أي وقفها‹
ا بخيرب، فأتى النَّبي -€- يستأمره فيها، فقال:  اب أصاب أرضً ريض اهللا عنهام: «أنَّ عمر بن اخلطَّ
ا بخيرب، مل أصب ماالً قطُّ أنفس عندي منه، فام تأمر به قال: إن شئت  يا رسول اهللا، إينِّ أصبت أرضً
ق هبا  ق هبا عمر: أنه ال يباع وال يوهب وال يورث، وتصدَّ قت هبا. قال: فتصدَّ حبست أصلها وتصدَّ
يف، ال جناح عىل من وليها  بيل، والضَّ قاب، ويف سبيل اهللا، وابن السَّ بى، ويف الرِّ رْ يف الفقراء، ويف القُ
»(٤) وبعدها توالت روايات تثبت أن معظم الصحابة  لٍ وِّ تَمَ أن يأكل منها باملعروف، ويطعم غري مُ
قد وقفوا، وهذا يدل عىل الرغبة يف الصدقات التي ال يتوقف أجرها بعد وفاة أصحاهبا(٥)، واستمر 

إنشاء الوقف عىل مد التاريخ اإلسالمي إىل يومنا هذا، ولن يتوقف إىل يوم الدين إن شاء اهللا. 
(١) حمارضات يف الوقف، حممد أبو زهرة، دار الفكر العريب، القاهرة، ١٩٧٢م، ص٤٤.

(٢) اإلسعاف يف أحكام األوقاف، برهان الدين الطرابليس احلنفي، حتقيق: د. عبد اهللا أمحد مزي، مركز النرش العلمي، جامعة 
امللك عبد العزيز، ١٤٣٤هـ/٢٠١٣م، ص٤١.

(٣) اإلسعاف يف أحكام األوقاف، برهان الدين الطرابليس احلنفي، ص٤٢.
(٤) حديث متفق عليه عن ابن عمر، أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الرشوط، باب الرشوط يف الوقف، رقم (٢٥٨٦)، 

ج٢، ص٩٨٢؛ ومسلم يف صحيحه، كتاب الوصية، باب الوقف، رقم (١٦٣٢)، ج٣، ص١٢٥٥.
بن  ومعاذ  والزبري  طلحة  وكذلك  وقفوا،  كلهم  الراشدين  اخللفاء  أن  األوقاف  أحكام  يف  اإلسعاف  كتاب  صاحب  يذكر   (٥)
جبل وأمهات املؤمنني ريض اهللا عنهن وكثري من الصحابة. انظر: اإلسعاف يف أحكام األوقاف، برهان الدين الطرابليس، 

ص٤١-٤٩.
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ثانيًا: تويل القضاة لألوقاف:
كانت األحباس يف بادئ األمر يف أيدي أهلها أو يف أيدي األوصياء، وملا كثرت األوقاف يف 
ر  نَمِ بن  توبة  ذلك  فعل  من  وأول  وترعاها.  عليها  ترشف  هبا  خاصة  إدارة  هلا  صار  والشام  مرص 
ندي أنه ملا توىل  احلرضمي قايض مرص يف زمن هشام بن عبد امللك(١). جاء يف تاريخ القضاء للكِ
توبة بن نمر القضاء قال: «ما أر مرجع هذه الصدقات إال إىل الفقراء واملساكني، فأر أن أضع 
ا هلا من الضياع والتوارث». وقد جاء يف كتاب الكندي ذاته أن أول قضاة مرص  يدي عليها حفظً

ر سنة ثامين عرشة ومائة(٢). تسلم األحباس إىل ديوانه توبة بن نَمِ
أشخاص  يتوالها  فردية  إدارة  من  تطورت  األوقاف  إدارة  أن  تقدم  ما  خالل  من  ويالحظ 
معينون إىل إدارة شبه مؤسسية –يف بادئ األمر- يتوالها القضاء، ثم تطورت إىل ديوان مستقل، 
أو  الضياع  من  وحفظها  عليها  واالرشاف  برعايتها  تقوم  وزارة  إىل  احلايل  عرصنا  يف  تطورت  ثم 
السابق.  يف  كام  القضائية  للسلطة  وليس  التنفيذي  للجهاز  تابعة  وتكون  واالستيالء،  الغصب 
بني  تفصل  أن  اختارت  التي  احلديثة  املجتمعات  عرفتها  التي  بالتطورات  يفرس  التغري  هذا  وربام 
إن  وحيث  القضائية)،  والسلطة  التنفيذية  والسلطة  الترشيعية  السلطة  (وهي  الثالث  السلطات 
املرشوعات  حالة  يف  التنفيذية  السلطة  إىل  تسند  أضحت  ربحية)  أو  (خريية  املرشوعات  إدارة 

العامة، وإىل جمالس إدارية أو هيئات مماثلة يف حالة املرشوعات اخلاصة.   
ثالثًا: جملة األحكام العدلية أوىل اخلطوات لتقنني الوقف:

بالوقف  املتعلقة  الفقهية  األحكام  كافة  وتبويب  ترتيب  هو:  الوقف  تقنني  بعبارة  املقصود 
ومسائله، املنثورة يف أبواب وكتب الفقه اإلسالمي املختلفة، وصياغتها يف مواد قانونية عىل غرار 
النسق القانوين احلديث(٣). ولقد اكتسب تقنني األوقاف أمهية بالغة يف القرنني املاضيني ملا غلب 
ا عىل األهل أو الذرية وانتقلت إىل  عىل األحباس الطابع العام وكثرت ممتلكاته التي مل تعد حكرً
األحكام  وترتيب  تبويب  إىل  احلاجة  سياق  يف  جاء  الوقف  بتقنني  األمة  اهتامم  ولعل  العام.  النفع 
الرشعية عىل شكل قواعد فقهية دون التقيد بمذهب معني. وقد ظهرت أول حماولة جادة لتقنني 
ست،  ندي املرصي، حتقيق: رفن كَ (١) كان ذلك سنة ١١٨هـ، انظر:كتاب الوالة وكتاب القضاة أليب عمر حممد بن يوسف الكِ

مطبعة اآلباء اليسوعيني، بريوت، ١٩٠٨م، ص٣٤٦.
ندي املرصي، ص٣٤٦. (٢) انظر: كتاب الوالة وكتاب القضاة أليب عمر حممد بن يوسف الكِ

(٣) انظر: أحكام الوقف وحركة التقنني يف العامل اإلسالمي املعارص، عطية فتحي الوييش، مطبوعات األمانة العامة لألوقاف، 
الكويت، ٢٠٠٢م، ص١٦؛ واألوقاف والسياسة يف مرص، إبراهيم البيومي غانم ، دار الرشوق، ١٩٩٨م، ص٤٥٢. 
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والتي  ١٢٩٣هـ  سنة  العدلية  األحكام  جملة  خالل  من  العثامنية  الدولة  يف  املالية  املعامالت  فقه 
اشتملت عىل (١٨٥١) مادة، التزمت املذهب احلنفي، حيث صدر قرار بلزوم العمل بمواد املجلة 

يف كافة البالد اخلاضعة للدولة العثامنية آنذاك.
رِي جملة األحكام العدلية ورئيس حمكمة التمييز يف الدولة العثامنية العالمة  ثم قام رئيس حمرِّ
ى  الشيخ عمر حلمي (١٣٠٧هـ/١٨٨٩م) بوضع مؤلف شامل للوقف، جاء يف شكل مواد بمسمَّ
مسائل بلغت (٤٨٥) مسألة، شملت أبواب الوقف كله، وسمي بـ«إحتاف األخالف يف أحكام 

األوقاف»(١).
ا: الربملان املرصي يصادق عىل أول عمل ترشيعي حديث ينظم شؤون الوقف سنة ١٩٤٦م: رابعً

حممد  التمييز  حمكمة  رئيس  ومعه  حلمي  عمر  الشيخ  العدلية  األحكام  جملة  حمرر  جلهود  كان 
حامي األثر الكبري عىل العالمة حممد قدري باشا وزير العدل بمرص (املتوىف ١٣٠٦هـ/١٨٨٨م)، 
أحكام  ثم  املعامالت(٢)،  أحكام  شملت  احلنفي  املذهب  عىل  قوانني  جمموعة  بصياغة  قام  الذي 
الوقف. وقد ضمن األخرية يف كتاب سامه «العدل واإلنصاف يف مشاكل األوقاف» يقع يف (٦٤٦) 

مادة، وطبع بعد وفاته بخمس سنوات، أي عام ١٨٩٣م.
ويف  العلامء  بني  حاد  نقاش  تح  فُ حيث  باشا  قدري  حممد  الشيخ  جهد  يضيع  أال  اهللا  ويشاء 
أوساط الطبقة املثقفة يف مرص، ثم انتقل إىل قبة الربملان بعدما وافق جملس الوزراء املرصي عىل 
مذكرة وزارة العدل املرفقة بتقرير من جلنة مؤلفة من كبار العلامء ورجال القانون لوضع قانون 
لألوقاف، وذلك يف شهر ديسمرب من سنة ١٩٣٦م. ومن مميزات هذا املقرتح أنه ال يتقيد بمذهب 
ا(٣). وكنتيجة هلذا  فقهي معني بل يستفيد من كافة اآلراء الفقهية بام يتالءم واملصلحة املقررة رشعً
أصدر  سنوات  ثالث  ميض  وبعد  ١٩٤٣م،  مارس  يف  الوقف  قانون  مرشوع  وضع  تم  احلراك 
ينظم  حديث  ترشيعي  عمل  أول  يعد  والذي  ١٩٤٦م،  لسنة   ٤٨ رقم  القانون  املرصي  الربملان 

شؤون الوقف(٤).

كامل  حممد  العربية:  إىل  الرتكية  من  ترمجه  ١٩٠٩م)،  البهاء،  حلمي، (مطبعة  عمر  األوقاف،  أحكام  يف  األخالف  إحتاف   (١)
الغزي احللبي، وحققه: عبد الستار أبو غدة، (مطبوعات دلة الربكة).

(٢) طبع سنة ١٨٩٠م وحيتوي عىل ٩٤١ مادة.
الوقف،  وأحكام  ص٤٢٩؛  غانم،  مرص،  يف  والسياسة  واألوقاف  ص٥١؛  زهرة،  أبو  حممد  الوقف،  يف  حمارضات  انظر:   (٣)

الوييش، ص٥١.
(٤) انظر: املراجع السابقة. وللرجوع للقانون ومعرفة ما صحبه وتاله من مذكرات إيضاحية، والتعديالت التي طرأت عليه. انظر: 

مجهورية مرص العربية، قوانني الوقف واحلكر والقرارات التنفيذية، القاهرة، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، ١٩٩٧م.
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ا: الدول اإلسالمية جتتهد يف تقنني الوقف: خامسً
يف  يساهم  ا  قطاعً باعتباره  الوقف،  شؤون  تقنني  يف  اإلسالمية  الدول  معظم  جهود  توالت 
لقوله  ا  مصداقً األجيال  بني  والتواصل  واإلحسان  الرب  ثقافة  ترسيخ  ويف  الثروة  توزيع  إعادة 
حتقيق  عىل  يساعد  الوقف  أن  إىل  باإلضافة  onرب(١)،    m   l   k    j     i  hزب تعاىل: 
التحويالت  عىل  الضغط  ويقلل  الدولة  ميزانية  عىل  العبء  وخيفف  املستدامة  التنمية  أهداف 

االجتامعية.
ا أمام الدول اإلسالمية  فاالختالفات الفقهية يف فهم حقيقة ملكية املال املوقوف مل تكن حاجزً
من سن قوانني خاصة بالوقف. وعىل الرغم من اختالف الرؤ بني التبعية واالستقاللية، يتضح 
والسودان  اجلزائر  مثل:  الدول  بعض  يف  كام  مستقل  قانون  وضع  هو  والسليم  السائد  االجتاه  أن 

والكويت وقطر واليمن وقبلهم مرص ولبنان وغريمها. 
يف  بدأت  األوىل:  بمرحلتني:  مرت  العربية  الدول  يف  الوقف  تقنني  عملية  أن  املالحظ  من 
كل  تليها  ١٩٤٦م،  سنة  العريب  العامل  يف  للوقف  تقنني  أول  بإصدار  وذلك  ا،  سابقً بينا  كام  مرص 
حيث  املايض  القرن  من  التسعينات  يف  بدأت  والثانية:  والكويت.  وسوريا  ولبنان  األردن  من 
احلالية  األلفية  بداية  منذ  تلتها  ١٩٩١م،  سنة  الوقف  قانون  بإصدار  حلقاهتا  أول  اجلزائر  كانت 
كل من اليمن وقطر وموريتانيا واإلمارات العربية املتحدة وسلطنة عامن، واململكة األردنية التي 
ويف   . واستغالالً إدارة  الوقف  بشأن  مهمة  اجتهادات  عىل   احتو تقنينًا  ٢٠٠١م  سنة  أصدرت 
سنة ٢٠٠٣م، ويف إطار مراجعة الترشيعات املتعلقة بالوقف، رشعت وزارة األوقاف يف اململكة 
املغربية، وبإرشاك علامء الرشيعة والقانون واالقتصاد، يف صياغة قانون جديد عىل شكل مدونة 
ورقابية  قانونية  ووسائل  أدوات  وتوفر  احلايل،  الترشيع  شتات  جتمع  الوقف  ألحكام  جامعة 
األساليب.  وأحسن  الطرق  أنجع  وفق  وتنميته  وإدارته  الوقف  عىل  املحافظة  من  متكن  عرصية 
املتعلق  ٢٠١٠/٢/٢٣م  بتاريخ   ١٫٠٩٫٢٣٦ رقم  الرشيف  الظهري  يف  القانون  هذا  صدر  وقد 

بمدونة األوقاف(٢).
وتقنينه  تنظيميه  يف  لالجتهاد  ا  واسعً جماالً  تفتح  تطوعيا  خرييا  عمالً  بصفته  الوقف  طبيعة  إن 
ا بعني االعتبار التطورات اهلائلة يف جمال إدارة األصول العينية  بطريقة تسمح بتحقيق غاياته، أخذً

(١) سورة احلرش، آية ٧.
http://www.habous.gov.ma/test-awkaf/1201- (٢) انظر: التجربة املغربية يف تقنني الوقف، موقع
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أحيانًا  تثار  التي  التحفظات  أو  واالشكاالت  العقبات  جتاوز  املمكن  من  فإنه  ولذلك  والنقدية(١). 
بسبب املقاربات الضيقة لقضايا دائرة االجتهاد فيها واسعة، طاملا أهنا حتقق مقصد الوقف من حيث 
مستجدات  مع  يستقيم  ال  النقود  وقف  جواز  بعدم  فالقول -مثال-  املنفعة.  وتسبيل  العني  حبس 
العرص، حيث إن األصول السائلة أصبحت تدر عىل أصحاهبا عوائد جمزية إذا ما أُحسن استثامرها. 
سوف  واالجتامعية(٢)  االقتصادية  التنمية  أغراض  خيدم  بام  الوقفية  املؤسسة  حتديث  فإن  وبالنهاية 
يدفع بالدول املرتددة إىل القبول بسن قوانني، متكن القطاع الوقفي من أن يلعب الدور املرتقب يف 
حتقيق العدالة االجتامعية والنهوض باملجتمعات اإلسالمية(٣) واملجتمعات اإلنسانية بصفة عامة.     

ا: اجلزائر مثاالً حيا لتقنني الوقف بأسلوب معارص: سادسً
إقدامها  بعد  الوقف،  تقنني  يف  العريب  املغرب  منطقة  يف  الرائدة  الدول  من  اجلزائر  تعترب 
رقم  حيمل  املايض  القرن  من  التسعينيات  بداية  يف  باألوقاف  خاص  مستقل  قانون  إصدار  عىل 
باألوقاف،  يتعلق  ١٩٩١م  أبريل   ٢٧ املوافق  ١٤١٠هـ،  عام  شوال   ١٢ يف  املؤرخ   (٩١-١٠)
طويلة.  لفرتة  الترشيعي  اإلطار  وغياب  والتهميش  اإلمهال  من  القطاع  هذا  عانى  ما  بعد  وهذا 
ا من السلطات عىل النهوض بالوقف أُسند قطاع األوقاف إىل صالحيات وزارة الشؤون  وحرصً
الدينية، حيث تم إنشاء مديرية مكلفة باألوقاف بموجب املرسوم التنفيذي رقم: ٤٧٠/٩٤ يف 
١٩٩٥/١٢/٢٥م، والتي تضم مديرية فرعية مكلفة باستثامر األموال الوقفية. ومنذ صدور هذا 
القانون والذي تم تعزيزه بنصوص الحقة، شهد قطاع األوقاف قفزة نوعية كام يظهر يف امللحق 

رقم (١) املرفق يف هناية البحث.
ا: «األمانة العامة لألوقاف» بالكويت رائدة العمل الوقفي يف شكله املعارص: سابعً

وعىل العموم مل تكن اجلزائر البلد الوحيد الرائد يف تقنني الوقف، بل دول أخر مثل: الكويت 
والسودان واألردن وغريها من الدول اإلسالمية اهتمت بالقطاع ووضعت له القواعد القانونية، 

التي متكنه من أداء رسالته واملسامهة يف هنضة األمة.
ا أثناء تواجدنا باألمانة العامة  (١) من أجل تعزيز الدور التنموي للوقف، قمنا سنة ١٩٩٧م بنرش بحث القى استحسانًا كبريً
دراسات  جملة  بوجالل،  حممد  النامي،  الوقف  للوقف:  النموي  للدور  مؤسسية  صياغة  نحو  انظر:  بالكويت.  لألوقاف 
١٩٩٧م،   ،١ العدد   ،٥ املجلد  للتنمية،  اإلسالمي  البنك  والتدريب،  للبحوث  اإلسالمي  املعهد  إسالمية،  اقتصادية 

ص٦٣-٨٦.
(2) The need for a new approach to the Role in Socioeconomic Development of Waqf in the 21st Century, 

Mohammed Boudjelal, Revue of Islamic Economics, vol.12, n°2, 2008, Journal of the International As-
sociation for Islamic Economics and the Islamic Foundation, Leicester, U.K.

(٣) صحيح أن بعض الدول مثل تونس –وهي حالة شاذة- ألغت الوقف يف هناية اخلمسينات من القرن املايض حتت التأثري 
ا داخل املجتمع التونيس من أجل إعادة االعتبار للوقف وإعادة بعثه من جديد.  ا كبريً السيايس، غري أن هنالك حراكً
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-بصفتها  ١٩٩٣م  سنة  لألوقاف  العامة  لألمانة  بإنشائها  الكويت  دولة  فإن  ولإلشارة 
بمقاربة  الثالث  القطاع  وتعزيز  الوقف  دور  تفعيل  يف  رائدة  كانت  مستقلة-  حكومية  هيئة 
عرصية، من خالل إنشاء صناديق وقفية متعددة النشاطات، سامهت يف تفعيل أوارص العمل 
العامة  األمانة  حققتها  التي  للنجاحات  وكان  الكويتي(١).  للمجتمع  واملفيد  املنظم  اخلريي 
املمتلكات  تثمري  صندوق  خالل  للتنمية -من  اإلسالمي  البنك  مع  تشاركت  أن  لألوقاف 
الوقفية  املشاريع  من  العديد  إقامة  يف  ١٤٢١هـ/٢٠٠١م-  سنة  البنك  أنشأه  الذي  الوقفية 
ومجهورية  وبنغالدش  والشارقة  الكويت  من  كل  يف  وجتارية  سكنية  جممعات  من  الناجحة؛ 
مقدونيا ومانشسرت (بريطانيا) ومجهورية موريشيوس وكولومبو (دولة رسيالنكا) وواشنطن 

ولبنان وأملانيا(٢).
ثامنًا: معايري تقنني الوقف:

تتأثر معايري تقنني الوقف بمقاربة كل بلد للمؤسسة الوقفية من حيث أنواع الوقف: ذري/
أهيل/عقبي أو خريي. ففي الدول التي تسمح بالوقف الذري، عادة ما خيضع معيار تقنني الوقف 
للقانون اخلاص أو قانون اجلمعيات غري الربحية أو غري احلكومية، وبذلك تطبق عليها القوانني 
اخلاصة هبذا التصنيف. أما بالنسبة للوقف اخلريي، فعادة ما تطبق عليه إجراءات القانون العام يف 
حالة غياب قانون خاص باألوقاف اخلريية. ففي اجلزائر مثال، تعرف املادة (٦) من قانون ١٠/٩١ 
بِس عىل جهات خريية من وقت إنشائه، وخيصص ريعه للمسامهة يف  الوقف العام عىل أنه: «ما حُ
القانونية،  باحلامية  حتظى  جيدها  اجلزائري  الترشيع  يف  العامة  لألوقاف  فاملتتبع  اخلريات...»،  سبل 
ويتضح ذلك من خالل املادة (٨) من قانون ١٠/٩١، التي تنص عىل أن األوقاف العامة مضمونة 

وحممية من طرف الدولة(٣).

(١) أنشئت األمانة العامة لألوقاف بموجب املرسوم األمريي الصادر يف ١٣ نوفمرب ١٩٩٣م، الذي نص عىل أن متارس 
األمانة االختصاصات املقررة لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف جمال الوقف، وبالتايل ولدت األمانة كجهاز 
حكومي يتمتع باستقاللية يف اختاذ القرار وفق لوائح ونظم اإلدارة احلكومية الكويتية من أجل رعاية شؤون األوقاف 
ذلك  يف  بام  بشؤونه  يتعلق  ما  بكل  والقيام  للوقف  بالدعوة  لألوقاف  العامة  األمانة  وختتص  واخلارج.  الداخل  يف 
إدارة أمواله واستثامرها ورصف ريعها يف حدود رشوط الواقف، وبام حيقق املقاصد الرشعية للوقف وتنمية املجتمع 

حضاريا وثقافيا واجتامعيا لتخفيف العبء عن املحتاجني يف املجتمع. 
الكويتية،  القبس  صحيفة  اخلرايف،  اهللا  اجلار  املحسن  عبد  د.  الرائدة،  الوقفية  وجتربته  للتنمية  اإلسالمي  البنك  انظر:   (٢)

٢٠١٤/١٠/٥م.
(٣) يستشف هذا من ترصيح وزير الشؤون الدينية واألوقاف (سابقا) د. بوعبد اهللا غالم اهللا: «أمالك الوقف هي ملك جلامعة 

املسلمني والدولة مسؤولة عن تسيريها وإدارهتا».
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القسم الثاين: تقنني األنظمة اخلريية األوروبية
مثل ما فعلنا مع الوقف، سنحاول يف هذه الفقرة التعرف عىل املنظمة اخلريية يف أوروبا قبل أن 

نتناول مسألة التقنني.
: تعريف املنظمة اخلريية يف أوروبا: أوالً

يمكن تعريف املنظمة اخلريية عىل أهنا: مجعية خريية غري هادفة للربح وتسعى لتوفري اإلغاثة 
التعريف  وخيتلف  احلكومة.  تغطيه  ال  آخر  غرض  أي  أو  واملحرومة  الضعيفة  للفئات  واملساعدة 
معايري  حتديد  يتم  البلدان  بعض  ففي  آخر:  إىل  بلد  من  ا  كبريً ا  اختالفً اخلريية  للجمعيات  القانوين 
اجلمعية  فكرة  توجد  ال   ،أخر بلدان  ويف  منها؛  والتحقق  هبا  التقيد  اجلمعيات  عىل  جيب  دقيقة 

اخلريية ذاهتا، فإن اجلمعيات هي نفسها التي تعلن نفسها بأهنا خريية(١).
إن االختالف يف التعريف القانوين يؤدي إىل االختالف يف النظم التي حتكم املنظمة اخلريية، 
ويف املعاجلة الرضيبية ملصادر االستثامرات وإيراداهتا التي تقوم هبا املنظامت اخلريية. لكن رغم هذه 
تِب عنها يف األدبيات اخلاصة  نا ملا كُ عِ بُّ تَ االختالفات يف التعريف ويف مقاربة املنظامت اخلريية، فإن تَ
نَنا من االستنتاج أهنا تتشابه من حيث اهلدف األسايس، الذي تسعى لتحقيقه وهو تقديم  كَّ هبا مَ
املساعدة دون مقابل، أي أهنا فعال منظامت ال تسعى لتحقيق الربح لذاهتا وإنام توزع الصدقات 
أو  الفقراء  كمساعدة  أجلها  من  أنشئت  التي  لألغراض  حتققها  التي  االيرادات  أو  جتمعها  التي 
املرىض أو بناء ومتويل املدارس أو بيوت للفقراء واملرشدين أو بناء املستشفيات أو االعتناء بأماكن 

العبادة أو مساعدة عابري السبيل... إلخ.
ثانيًا: اخلطوات األوىل لتقنني املنظامت اخلريية بأوروبا:

بأوروبا  اخلريي  العمل  لتقنني  اخلطوات  أوىل  (Trust) من  الرتست  ظهور  اعتبار  يمكن 
يتحدث  التي  الفقرة  يف   Benedikt Koehler الباحث(٢)  ويذكر  عامة.  بصفة  املسيحي  والعامل 
فيها عن تطور الرتست واملنظامت اخلريية يف العامل املسيحي يف القرون الوسطى أنه: يف انكلرتا 
يف القرون الوسطى، ظهر مفهوم امللكية كحزمة من احلقوق مرة أخر، يف القانون العام، يف 

شكل ترست.
 (1)Association caritative, L’encyclopédie libre, Wikipédia.
(2) Muhammad’s conception of property as a bundle of rights, Benedikt Koehler, Economic Affairs, volume 35, 

number 1, Institute of Economic Affairs, p.56, 2015.
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تلك  الرتست -  ملؤسسات  أوروبا  يف  األوىل  احلاالت   إلحد األساسية  األنظمة  دراسة  إن 
املتعلقة بكلية مريتون (Merton College)، أكسفورد، التي تأسست من خالل هبة يف ١٢٦٤م – 
خلصت إىل أن: وثائق مريتون املكتوبة باللغة العربية، بدالً من الالتينية، يمكن قبوهلا بالتأكيد عىل 

.(١) Gaudiosi أهنا وثيقة مستوحاة من حجة وقفية كام ذكر ذلك الباحث
الشعوب  وتتقبلها  األفكار  فيها  تتالقى  إنسانية  كقيمة  اخلري  فعل  إن  القول:  يمكن  وهكذا 
الطريق  يمهد  ما  وهذا  الثقافية.  املرجعيات  أو  الدينية  املعتقدات  عن  النظر  بغض  واملجتمعات، 
لتطوير الوقف ضمن املنظومة القانونية للدول األوروبية، حتى وإن مل يستعمل مصطلح الوقف 

رصاحة. فكام يقول األصوليون أن العربة باملقاصد واملعاين وليس باأللفاظ واملباين(٢).
القرن  خالل  مالحظتها  يمكن  اخلريية  املنظامت  عمل  تقنني  نحو  احلاسمة  اخلطوات  أن  إال 
السابع عرش امليالدي بربيطانيا، بعد صدور القانون اإلنجليزي للفقراء سنة ١٦٠١م، تلته قوانني 
ا  أخر تتعلق بالكنائس ودور الفقراء والوصايا وغريها. وكانت اجلمعيات اخلريية مسؤولة أيضً

عن التعليم والصحة والسكن وحتى السجون(٣). 
ثالثًا: تقنني الوقف ضمن األنظمة اخلريية األوروبية:

حلقوق  األوروبية  االتفاقية  خالل  من  األورويب  الفضاء  يف  الوقف  إلدخال  إمكانية  هنالك 
االنسان، التي تؤكد عىل احرتام حرية املبادرة بام فيها املبادرات بدافع املعتقدات الدينية. ويف هذا 

رتم ما مل يتعارض مع مصلحة عامة.  الصدد، كل دين جيب أن حيُ
ففي الدول األنجلو-سكسونية مثال يستعمل الرتست كآلية لدمج الوقف يف املنظومة اخلريية 
الربيطانية. وكمثال عىل ذلك يمكن ذكر مجعية الوقف األورويب Europe Trust التي تأسست سنة 
أي  سنتني،  بعد  تسجيلها  وتم  بإنجلرتا،   (the European Trust آنذاك  تسمى  ١٩٩٤م (وكانت 
(1)‘The Influence of the Islamic Law of Waqf on the Development of the Trust in England: The Case of Merton 

College’, Gaudiosi, M. (1988), University of Pennsylvania Law Review 136(4), 1231–61.
(٢) ينظر: رسالة يف حتقيق قواعد النية، وليد بن راشد السعيدان، ج١، ص١١٠.

(٣) تشري بعض الدراسات إىل أن بيوت الفقراء انترشت يف أوروبا يف العصور الوسطى، وكان أول دار لرعاية الفقراء تؤسس 
بعد  يؤسس  مل  اخلريي  العمل  هذا  ولكن  امليالدي.  العارش  القرن  يف   Athelstan امللك  قبل  من   (York) يورك  بمقاطعة 
ملنظومة قانونية للجمعات اخلريية، كام حدث بعد ذلك يف القرن السابع عرش امليالدي وما بعده. انظر منشورات منظمة 
The National Association of Almshouses  عىل النت. وتضم هذه املنظمة اليوم ١٧٠٠ مجعية خريية توفر السكن ل 

٣٥٠٠٠ شخص عىل مستو اململكة املتحدة. 
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يف شهر يناير ١٩٩٦م حتت رقم ١١٠٣٢٩٠ كمؤسسة خريية مستقلة غري ربحية وغري سياسية، 
.(Board of Trustee) يرشف عليها ويديرها جملس أمناء

من  استثامرية  حمفظة  وتشكيل  جهة،  من  والعينية  النقدية  التربعات  تعبئة  عىل  اجلمعية  تعمل 
ورعاية  تعليم  من  اخلريية  األغراض  عىل  توزع  لعوائد  لّدة  وَ مُ اسرتباحية  وتوظيفات  عقارات 

صحية للمحتاجني، ومساعدة الطلبة والفقراء والنساء املحرومات وكبار السن... إلخ(١). 
تقدم  حيث  احلدود  خارج  إىل  امتد  بل  املتحدة،  اململكة  داخل  اجلمعية  نشاط  يتوقف  ومل 
مساعدات إغاثية للفقراء يف فلسطني والعراق وباكستان ودول السهل االفريقي. وحسب ترصيح 
منظامت  مع  اإلغاثية  اجلهود  وتوحيد  الصلة  توثيق  إىل  تسعى  مجعيته  فإن  األمناء،  جملس  رئيس 
وقف  عىل  اإلقدام  أجل  من  واملانحني  املحسنني  وحث  األورويب،   املستو عىل   أخر خريية 
املال وتسبيل منفعته. ويف هذا الصدد تم إبرام اتفاقيات رشاكة مع ست هيئات خريية وتطوعية 
 Birmingham Voluntary) هي: الصليب األمحر الربيطاين، وجملس اخلدمة التطوعية بربمنغهام
 National Council for Voluntary) واملجلس الوطني للمنظامت التطوعية ،(Service Council

Organisations)، واألمانة العامة لألوقاف بكل من الكويت واإلمارات العربية املتحدة.

ال  التي  الدائمة  أي  اجلارية،  الصدقات  ضمن  اإلسالمي  الفقه  يف  يصنف  الوقف  أن  وبام 
بـ الربيطانية  األدبيات  يف  يعرف  ما  مع  ا  متامً تنسجم  هذه  الوقف  صفة  فإن  الواقف،  بوفاة  تنتهي 

.permanent charity

ا إىل ثالثة مراجع قانونية هي: أما يف فرنسا، فإنه يمكن إدماج الوقف استنادً
١- نظام اجلمعيات اخلريية (le régime des fondations) لسنة ١٩٨٧م املرقم بـ(٢-١ )

٢- عقد (la fiducie) الذي يشبه إىل حد كبري نظام الرتست األنجلو-سيكسوين، والذي أعيد 
العمل به بعد صدور القانون رقم (٢-٢) لسنة ٢٠٠٧م.

٢٠٠٨م  سنة  الصادر   (la loi sur les fonds de dotation) اهلبات(٢)  صناديق  قانون   -٣
بمبادرة من وزيرة االقتصاد آنذاك كريستني الغارد(٣) (Christine Lagarde). وبموجب 
هذا القانون يُسمح للمؤسسات غري الربحية كاملستشفيات واجلامعات أو املتاحف بإنشاء 
قابل  مالٍ  رأس  ستشكل  التي  والصدقات  اهلبات  الستقطاب  كوسيلة  اهلبات  صناديق 

(١) ملزيد من اإليضاح حول نشاط هذه اجلمعية اخلريية (Europe Trust)  انظر امللحق رقم (٢) يف هناية البحث.
(٢) انظر: املادة (١٤٠) من القانون رقم ٧٧٦-٢٠٠٨ املؤرخ ٤ أوت (أغسطس) ٢٠٠٨م.

(٣) مديرة صندوق النقد الدويل حاليًا (أي حتى كتابة هذا البحث: فرباير ٢٠١٨م).
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للتوظيف، وحتقيق إيرادات تُضاف إىل ميزانية هذه املنظامت غري الربحية ومتكنها من متويل 
جزء من أنشطتها ذات النفع العام.

القانوين  اجلانب  يف  تأخرها،  استدركت  قد  فرنسا  تكون  اجلديدة،  القوانني  من  احلزمة  هبذه 
اخلاص باملنظامت اخلريية، عىل شاكلة نظام الرتست املوجود يف الدول األنجلو-سكسونية(١).  

الوقف  إىل  اإلشارة  دون  أوروبا  يف  اخلريي  العمل  تقنني  حول  الفقرة  هذه  إهناء  يمكن  ال 
يف  املسلمة  للجالية  املساعدة  تقديم  يستهدف  والذي  الدانامرك،  يف  تأسس  الذي  االسكندنايف 
ونرش  السمح  اإلسالمي  الدين  بتعاليم  والتعريف  اخلصوص،  وجه  عىل  االسكندنافية  الدول 
الرسوم  نرش  تبعت  التي  االرتدادات  احتواء  يف  دوره  برز  وقد  احلسنة.  واملوعظة  باحلكمة  دعوته 
املسيئة للرسول €؛ حيث تصد للوضع بحكمة بالغة عربت عن مكانة الدين يف املجتمع وعىل 
رضورة معاجلة األمر بالقانون، بام يسمح باحرتام مجيع العقائد واألديان، وعىل حرية املعتقد لكل 
أفراد املجتمع دون جتريح لآلخر. كام دعا الدول العربية إىل طرح مرشوع قرار يف األمم املتحدة 
تم  والذي  البلدان،  مجيع  يف  الدينية  ملعتقداهتا  التعرض  وجيرم  األقليات  حيمي  قانون  الستصدار 

ترمجته فعليا فيام بعد(٢).
القسم الثالث: جتاوز املعوقات القانونية بني الوقف واألنظمة اخلريية األوروبية

: جتاوز اإلشكاالت يف تقنني الوقف: أوالً
اإلشكاالت الناجتة عن االختالف يف تعريف الوقف وطبيعته كمسألة امللكية، وحق الترصف، 
وانتقال ملكية األعيان املوقوفة، والتأبيد من عدمه (الوقف املؤقت)، وحق الرجوع عن الوقف 
بسبب  إلغاؤه  جيب  أم  (األهيل)  الذري  الوقف  عىل  اإلبقاء  جيب  وهل  عدمه،  من  اللزوم  ومبدأ 
ترقى  التي  اإلشكاالت  هذه  كل  الخ،   ... املرياث  من  اإلناث  حرمان  إىل  أدت  التي  التجاوزات 
الفقه  من  بتفكرينا  باالنتقال  احلارض  عرصنا  يف  جتاوزها  يمكن  معوقات،  إىل  األحيان  بعض  يف 

ن(٣) إىل الفقه املأسيس الذي خيدم الصالح العام. صَ خْ املُشَ
(١) ملزيد من التفصيل، انظر: 

Le Waqf, un dispositif musulman au service de la solidarité intergénérationnelle et de l’intérêt général, 
Mohamed-Bachir Ould Sass, IFSO Mag, N°5, 2015. 

أم  جامعة  لألوقاف،  الثاين  للمؤمتر  مقدم  بحث  احلوراين،  الكريم  عبد  يارس  د.  للوقف،  التنمية  والتجربة  الغرب  انظر:   (٢)
القر، ١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م، ص٢٢.

(٣) هو مصطلح استعمله للداللة عىل األشخاص أو األفراد الذين يبحثون عن إجابة عىل مسائل شخصية/فردية ال تنسجم 
بالرضورة مع مصلحة اجلامعة، بل وتناقض باملآل مقاصد الرشيعة. 
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فبمقاربة مقاصدية يمكن أن نتوصل إىل استنتاج مهم، مفاده أن الوقف العام أو اخلريي هو 
األنسب ملجتمعاتنا مع جنوح املجموعة البرشية إىل العمل املؤسسايت املنظم. وحديثًا قال املفكر 
األورويب جون مونيه (Jean Monnet) مقولة تلخص ما نقصده يف هذه الفقرة: «ال يشء يتحقق يف 
غياب إرادة الرجال، وال دوام هلذه اإلرادة إن مل تتجسد يف مؤسسة»(١). ومن أمجل وأبلغ ما قرأته 
يتفطن  مل  اجلويني: «ومن  امللك  عبد  العالمة  احلرمني  إمام  به  قال  ما  املقام  هذا  يف  اإلسالم  لعلامء 
لوقوع املقاصد يف األوامر والنواهي، فليس عىل بصرية يف وضع الرشيعة، وهي قبلة املجتهدين، 

.(٢)« ه إليها من أي جهة، أصاب احلق دائامً من توجَّ
ثانيًا: جتاوز معوقات الرشاكة القانونية بني الوقف واألنظمة اخلريية األوروبية:

أن  هي  األوروبية  اخلريية  واألنظمة  الوقف  بني  الرشاكة  تواجه  التي  املعوقات  أهم  من  إن 
ل الوقف بموجبها إىل عني مملوكة للشخصية  املنظامت اخلريية يف الغرب تعمل يف إطار قوانني حتوِّ
ا لذلك متتلك املؤسسة القدرة عىل اختاذ قرارات حاسمة متعلقة  االعتبارية ممثلة يف املؤسسة، وتبعً
ا للواقفني املرتقبني من أبناء  بملكية الوقف كالبيع والرهن واهلبة. هذه احلالة قد تكون عامالً مثبطً

اجلالية املسلمة(٣) يف الدول األوروبية.
إطالق  مراعاة  ينبغي  فإنه  امللكية،  انتقال  مسألة  يف  شديدة  بخصوصية  يتميز  الوقف  كان  وملا 
ملكية الوقف باعتباره ملكا هللا تعاىل، دون منح حق التملك لناظر الوقف أو املؤسسة التي ترشف 
نتظر  عليه، ويمكن حتقيق ذلك ألن هذه الدول ذات املرجعية النرصانية يف الغالب تؤمن باهللا وال يُ
الطبيعة  جتاوز  يف  ستسهم  احلامية  هذه  و«مثل  الوقف.  بملكية  يتعلق  قرار  هكذا  عىل  تعرتض  أن 

املؤسسية للشخصية االعتبارية التي ختضع لقرارات اهليئات أو جمالس اإلدارة»(٤).
القانونية  النصوص  هبا  تتمتع  التي  الفسحة،  من  لالستفادة  مساحات  دائامً  هنالك  كلٍّ  عىل 
متخصصة  مكاتب  من  االستشارة  بطلب  استغالهلا  الوقف  شؤون  عىل  القائمني  عىل  جيب  التي 

(١) مقولة جون مونيه باللغة الفرنسية كام يأيت:
Rien n’est possible sans les hommes, rien n’est durable sans les institutions.
(٢) الربهان يف أصول الفقه، عبد امللك اجلويني، حتقيق: الدكتور عبد العظيم الديب، الطبعة األوىل ١٣٩٩هـ، مطابع الدوحة 

احلديثة، اجلزء ١، ص٢٠٦.
(٣) يف الواقع أن عبارة اجلالية املسلمة مل تعد دقيقة يف وقتنا احلارض؛ ألن أغلبية املسلمني يف أوروبا اليوم هم مواطنون من اجليل 
الرابع أو اخلامس، وال يعرفون موطنًا آخر غري البلد الذي نشأوا فيه وكربوا ويتمتعون فيه بكامل حقوق املواطنة كبقية 

املواطنني من أصول غربية. 
 ،(٤) الغرب والتجربة التنموية للوقف، د. يارس عبد الكريم احلوراين، بحث مقدم للمؤمتر الثاين لألوقاف، جامعة أم القر

١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م، ص٢٨.
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انتخايب،  وعاء  يف  التكتل  من  املسلمني  للمواطنني  يمكن   أخر ناحية  ومن  احلاالت.  هذه  ملثل 
يمكنهم من التفاوض مع املرتشحني واشرتاط التزامهم بالدفاع عن حقهم يف إقامة مشاريع وقفية 
مستقلة، أو بالرشاكة مع منظامت خريية أخر جتمعها خدمة االنسان ورفع الغبن عن الضعفاء 
كل  استثامر  املسلمني  عىل  جيب  احلاالت  كل  يف  خارجه.  أو  وطنهم  أبناء  من  الفاقة  وأصحاب 
الوسائل واألساليب املرشوعة؛ لتطوير املنظومة القانونية بام خيدم قضاياهم اإلنسانية النبيلة، ومن 
بينها إقامة مشاريع وقفية تستجيب ملتطلبات الرشيعة وال تتعارض مع قوانني البلد الذي ينتمون 
إليه. ويف الفقرة املوالية سوف نتناول بعض السبل لتحقيق الرشاكة القانونية بني الوقف واألنظمة 

اخلريية األوروبية، بام يمكن من دعم احلركة الوقفية يف القارة األوروبية.
ثالثًا: سبل حتقيق الرشاكة القانونية بني الوقف واألنظمة اخلريية األوروبية:

عىل  العثور  يف  نوفق  مل  الوقف  تناولت  التي  والبحوث  املراجع  من  كثري  يف  مكثف  بحث  بعد 
أي مرجع تناول اجلزئية املطلوبة، واملتمثلة يف سبل حتقيق الرشاكة بني الوقف اإلسالمي والنظم 

األوروبية.
وبعد تقليب الفكرة من مجيع جوانبها وجدنا أنه يمكن تناوهلا من خالل النقاط اآلتية:

أ) تعريف الرشاكة وحكمها الرشعي:
يزخر الفقه اإلسالمي بامدة وفرية فيام يتعلق بترشيع الرشكات استجابة حلاجات الناس لتنمية 
كام  الدين  أو  اجلنس  عن  النظر  بغض  املجتمع  أفراد  بني  البناء  التعاون  ملبدأ  ا  وحتقيقً ألمواهلم، 
الترشيع  يقرها  التي  الرشكات  وتفاصيل  أنواع  يف  اخلوض  ودون  البحث.  هذا  بداية  يف  ذلك  بينا 
ورشكة  األموال،  (رشكة  الثالث  بتفريعاته  العقد  ورشكة  امللك،  ورشكة  كاملضاربة،  اإلسالمي 
الكتاب  من  األدلة  وببعض  للرشكة  اللغوي  بالتعريف  سنكتفي  الوجوه)(١)  ورشكة  األعامل، 

والسنة عىل جوازها والرتغيب فيها.
١- تعريف الرشكة لغة: هي االختالط، سواء كان بعقد أم بغري عقد، وسواء كان يف األموال 

أم يف غريها(٢).

 جوازها كل من احلنفية واحلنابلة، بينام ير ا بني املذاهب الفقهية، بحيث ير (١) املالحظ عن رشكة الوجوه أن فيها خالفً
بطالهنا كل من املالكية والشافعية. انظر: الرشكات يف الفقه اإلسالمي، د. صالح سامل النهام، املجلس العلمي، األلوكة 

http://majles.alukah.net :عىل املوقع
(٢) انظر: املرجع السابق.
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رفت الرشكة بعدة تعاريف، وسنكتفي بام جاء  ٢- تعريف الرشكة يف االصطالح الفقهي: لقد عُ
عن احلنفية، حيث عرفوها بأهنا عبارة عن: «عقد بني املتشاركني يف األصل والربح»(١).

الكتاب  يف  جاءت  عدة،  أدلة  خالل  من  الرشكة  مرشوعية  ثبتت  لقد  الرشكة:  مرشوعية   -٣
والسنة واإلمجاع. 

فمن القرآن الكريم نقرأ يف مرياث اإلخوة من األم: زب rq p o nرب(٢)، وقال- 
 « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ عز وجل- يف قصة داود مع اخلصمني: زبے
¬ ® ¯ °± º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² « رب (٣)، واخللطاء هم الرشكاء. 
ومن السنة النبوية نجد فيها أحاديث عدة منها: احلديث القديس الذي رواه نبينا الكريم -€- 
عن ربه -عز وجل- حني قال: «أنا ثالث الرشيكني ما مل خين أحدمها صاحبه، فإن خان خرجت 

من بينهام»(٤). 
جواز  يف  اختلفوا  ولكنهم  اجلملة،  يف  الرشكة  جواز  عىل  املسلمون  أمجع  فلقد  اإلمجاع:  وأما 

أنواع منها كام بيناه أعاله.
خمالفة  هنالك  تكن  مل  ما  إطالقها،  عىل  جائزة  املسلم  غري  مع  املسلم  رشاكة  فإن  العموم  وعىل 

رشعية كالتعامل بالربا أو االحتكار أو إنتاج أو تسويق مواد حترمها الرشيعة االسالمية.
ومن هذا املنطلق تكون الرشاكة بني الوقف اإلسالمي واملنظامت اخلريية األوروبية جائزة، بل 

حمبذة، طاملا أهنا ختدم اإلنسانية وتقدم املساعدة ألصحاب الفاقة وما أكثرهم يف هذا الزمان. 
ب) سبل الرشاكة:

وهي ال خترج عن األنواع الثالثة اآلتية: 
النوع األول: الرشاكة عن طريق إنشاء مؤسسة؛ وهي عىل نوعني: 

١- مؤسسة ربحية أو جتارية، ولنا أن نتصور من األمثلة ما تيرس، ومن ذلك: أن تشرتك جامعة 
ونرش  لربط  نرش  ودار  مطبعة  تأسيس  عىل  أوروبية  دولة  يف  جامعة  مع  إسالمية  دولة  من 

اإلنتاج العلمي هلام.

(١) املرجع السابق.
(٢) سورة النساء، آية ١٢.

(٣) سورة ص، آية ٢٤.
(٤)  أخرجه أبو داود واحلاكم وصحح إسناده.
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مركز  يشرتك  أن  ذلك:  ومن  نشاء،  ما  األمثلة  من  نتصور  أن  ولنا  ربحية،  غري  مؤسسة   -٢
ما  لرتميم  مركز  تأسيس  عىل  أوروبية  دولة  يف  مكتبة  مع  إسالمية  دولة  يف  للمخطوطات 
 لدهيا من خمطوطات وتوزيعها عىل مراكز ومعاهد البحوث، أو قيام هيئات وقفية وأخر
الوقف  لطبيعة  وبالنظر  وغريها.  األيتام  رعاية  ومراكز  املستشفيات  ببناء  أوروبية  خريية 
يف  املتمثلة  الرشاكة  هذه  فإن  اإلسالمي،  الفقه  يف  ومثبت  مبني  هو  كام  ومقاصده  اخلريي 
جتسد  وقفية-خريية  مشاريع  إلقامة  مناسبا  قانونيا  وعاء  متثل  ربحية  غري  مؤسسة  إنشاء 

معاين التعاون بني الشعوب، كام تم رشحه يف بداية هذه الورقة البحثية.
النوع الثاين: الرشاكة عن طريق إقامة مرشوع أو مشاريع نفعية حلفر اآلبار وبناء املرافق العامة 

وغريها. 
النوع الثالث: الرشاكة عن طريق تقديم خدمات مبارشة، ولنا أن نتصور من األمثلة ما نشاء؛ 
ومن ذلك عىل سبيل املثال: ما نراه يوميا من قيام الصليب األمحر من دول أوروبية واهلالل األمحر يف 
خمتلف الدول اإلسالمية من اشرتاكهام يف تقديم املساعدات لضحايا احلروب والكوارث الطبيعية.

اخلامتة
لقد حاولنا من خالل هذا البحث استقراء مسار تقنني الوقف عرب التاريخ اإلسالمي، واكتشفنا 
أنه عىل الرغم من اهتامم املسلمني منذ العهد النبوي هبذا العمل اخلريي الذي ال ينقطع أجره بعد 
وفاة صاحبه، إال أن تقنينه وصياغته يف مواد قانونية عىل غرار النسق القانوين احلديث تأخرا إىل 
ا عىل  غاية القرنني املاضيني، ملا غلب عىل األحباس الطابع العام وكثرت ممتلكاهتا التي مل تعد حكرً
األهل أو الذرية وانتقلت إىل النفع العام. وحيث إن جملة األحكام العدلية للدولة العثامنية تعترب 
أوىل اخلطوات لتقنني الوقف اإلسالمي، إال أن ما حدث يف مرص سنة ١٩٤٦م يعد حمطة فاصلة 
يف االنتقال بالوقف إىل مؤسسة مستقلة، بقانون خاص ينظم شؤوهنا ويرعى مصاحلها. وبخالف 
والكويت  كاجلزائر  باألوقاف  خاصة  قوانني  أصدرت  التي  اإلسالمية  الدول  من  حمدود  عدد 
والسودان واألردن وقطر وتركيا واإلمارات العربية املتحدة، فإن معظم الدول اإلسالمية مل تتفطن 

بعد ألمهية الوقف ودوره يف املسامهة يف هنضة املجتمعات اإلسالمية ورقيها.
الوقفية  احلجج  من  استوحت  -التي  بريطانيا  رأسها  وعىل  األوروبية  الدول  فإن  وباملقابل، 
تكللت بتطوير  كبرية،  ا  أوىل مؤسسات «الرتست»- بذلت جهودً التي وضعها املسلمون إلنشاء 
ما يعرف بالقطاع الثالث باملوازاة مع القطاع العام والقطاع اخلاص، والذي أصبح يساهم بنسبة 
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ترقى إىل ٥% أو أكثر من الناتج اخلام لعدد كبري من الدول الغربية، كام أنه يساهم يف جمال التوظيف 
بنسب كبرية ترتاوح بني ٩% و١٥% كام هو مبني يف امللحق رقم (٣).

النتائج التي يمكن استخالصها من هذا البحث:
يعرب  أصبح  الذي  العامل  دول  بني  املسافة  قربت  التي  االتصال  وثورة  االقتصاد  عوملة  ظل  يف 
عنه بأنه قرية كبرية، فإن العمل عىل إحداث رشاكة متينة بني الوقف اإلسالمي واألنظمة اخلريية 
يف الدول األوروبية، يعرب عن نقلة حضارية نوعية يف عالقة الرشق بالغرب، يف وقت طغت عىل 
يف  اإلنسانية  هتدد  قومية  نزعات  الدول-  بني  العالقات   مستو عىل  اإلعالمية -وحتى  الساحة 

استقرارها وسعيها نحو حتقيق مستقبل زاهر لألجيال الالحقة. 
وبالنظر ألشكال التعاون املمكنة بني الوقف واألنظمة اخلريية األوروبية ومنها نظام الرتست، 

وبالنظر كذلك لتنوع األنظمة القانونية من بلد آلخر، فإنه من املناسب: 
االستعانة  مع  البحث،  املذكورة يف هناية  الوارد يف «سبل الرشاكة»  املقرتح  االستفادة من   -١

بمكاتب استشارات قانونية يف كل بلد يراد فيه إقامة مثل هذه املرشوعات اخلريية. 
الورقة  هذه  يف  ناه  بيَّ الذي  النحو  عىل  اخلريية  واألنظمة  الوقف  بني  رشاكة  إحداث  إن   -٢
سيساهم ال حمالة يف تقريب اهلوة بني الرشق والغرب، ويف تطوير جماالت واسعة للعمل 
اخلريي/التطوعي املستدام خلدمة اإلنسانية مجعاء، والذي سيمكن من الكشف عن الوجه 
أو  إنسان  من  األرض  عىل  يدب  ما  لكل  الرمحة  شعارها  التي  اإلسالم  لتعاليم  املرشق 

ا لقوله تعاىل: زب£  ¤   حيوان، مع احلث عىل املحافظة عىل كوكبنا اجلميل مصداقً
¥   ¦  §  ¨رب(١).

بني  اخلربات  وتبادل  تعاون  اتفاقيات  بإبرام  العايل  التعليم  جمال  يف  تعاون  قنوات  خلق   -٣
القطاع  تدرس  ختصصات  بفتح  أوروبية،  وجامعات  اإلسالمية  الدول  من  جامعات 
االقتصادي الثالث ودوره املرتقب يف إحداث التكامل مع القطاع اخلاص والقطاع العام 
ن من تفعيل رأس املال االجتامعي (social capital) ومسامهته يف التنمية املجتمعية  بام يمكِّ
وتعزيز روح التعاون بني األجيال احلارضة واملستقبلية، بام حيقق أهداف التنمية املستدامة 

بأبعادها الثالثة (االقتصادية، واالجتامعية، والبيئية). 

(١) سورة األعراف، آية ٥٦. 



≥±

الوقف واألنظمة اخلريية األوروبية: التقنني واملعوقات

املالحق
ملحق رقم (١)

اجلمهورية اجلزائريـة الديمقراطية الشعبية
وزارة الشؤون الدينية واألوقاف

مديرية األوقاف والزكاة واحلــج والعـمـرة
برنامج املشاريع االستثامرية يف األوقاف ٢٠١٣ - ٢٠١٤م
وضعية الربنامج االستثامري املسجل خالل سنة ٢٠١٣م

املـالحظات املبالغ الباقية لإلنجاز 
(د.ج)

املصاريف املستهلكة
 (د. ج)

الكلفة املخصصة إلمجايل 
املشاريع الوقفية (د. ج)

املساحة األرضية 
االمجالية املخصصة 

ملختلف املشاريع عرب 
واليات الوطن (م٢)

تعيني 
املرشوع

جمموع ٣٥ 
مرشوع عىل 
مستو الوطن

١٢٢٫٠٤٩٫٧٧٢٫٤٥ ١٠٫٨٨٠٫٩٩٦٫٩٣ ١٣٢٫٩٣٠٫٧٦٩٫٣٨ ٢٢٢٫٢٦٣٫٠٣

-حمالت 
جتارية        

ومهنيـة 
وسكنية 
وزراعية.

الربنامج االستثامري لسنة ٢٠١٤م
١- العمليات املقرتحة للدراسة لسنة ٢٠١٤م:

املالحظات
الكلفة املخصصة
ملختلف املشاريع

 (د. ج)
القطعة األرضية ملختلف 

املشاريع (م٢) املرشوع املوقع الواليـة

مشاريع يف طور 
االنجاز ١٠١٫٢٦٤٫٩٢٣٫٠٠ ١٧٦٣٥٣

جمموع املشاريع 
ذات الطابع السكني 
والتجاري واملهني.

حديقة البابا جيجل
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املـالحظـات
املبالغ الباقية لإلنجاز 

(د.ج)
املبالغ 
املستهلكة

(د.ج)
الكلفة املخصصة
للمرشوع (د.ج)

القطعة األرضية 
املخصصة 
للمرشوع م٢

تعيني املرشوع
املوقــع

الوالية
م

عملية مستعجلة
دراسة وإنجاز. 

٥٫٦٢٣٫٩٦٦٫٩٤
-

٥٫٦٢٣٫٩٦٦٫٩٤
-

دراسة وإنجاز مراكز احلراسة - 
قنوات الرصف الصحي 

- مياه الصاحلة للرشب.  
-تدعيم اإلنارة اخلارجية.

مركب متعدد 
اخلدمات حي 

الكرام
اجلزائر

١

دراسة وإنجاز.
١٥٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠

-
١٥٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠

-
للمقر بالرتميم  - إعادة االعتبار 

والصيانة 
مقر مديرية 

األوقاف والزكاة 
واحلج والعمرة

اجلزائر
٢

التحضري النطالق 
األشغال. 

٥٦٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠
-

٥٦٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠
 ٢٥٢٤٤

- مركز جتاري
 وسط باتنة

باتنـة
٣

التحضري النطالق 
األشغال

٢٧٫٦٨٠٫٠٠٠٫١٠
-

٢٧٫٦٨٠٫٠٠٠٫١٠
 ٢٣١

- جممع جتاري مهني.
بحديقة البابا

جيجل
٤

١٠٤٫٣٠٣٫٩٦٧٫٠٤
١٠٤٫٣٠٣٫٩٦٧٫٠٤

املجــمــوع

٢-   العمليات املقرتحة لإلنجاز سنة ٢٠١٤م:
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املـالحـظـات
املبالغ الباقية (د.ج)

املبالغ املستهلكة
(د.ج)

ص للعملية 
املبلغ املخص

(د.ج)
تعيني العمليـة

م

- تم ايداع املبلغ يوم 
٢٠١٣/١٠/٠١م.

-
٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠

٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠
- إيداع مبلغ  ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٠٠ د.ج كودائع ذات منافع وقفية 

ببنك الربكـة ، وكالة بئر خادم ، اجلزائر .
٠١

-امللف يف مرحلة التحضري 
مع املسامهني.

١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠
-

١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠
رشكة التأمينات 

- املضاربة الوقفية ١٠ % من رأس املــال، 
السالمة املتخصصة يف التأمني عىل األشخاص بالتكافل بمبلغ 

١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٠٠ (د.ج)
٠٢

١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠
٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠

١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠
املجــمــوع

املـالحـظـات
الكلفة املخصصة
للمرشوع (د. ج)

القطعة األرضية
املخصصة للمرشوع (م٢)

املرشوع
املوقـع

الوالية
م

خمتلف الدراسات واملتابعة واإلشهار
١٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠ (د.ج)

- مركب وقفي
بشــار

بشار
١

خمتلف الدراسات واملتابعة واإلشهار
١٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠  (د.ج)

- مركب وقفي
ورقـلة

ورقـلة
٢

خمتلف الدراسات واملتابعة واإلشهار
١٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠  (د.ج)

- مركب وقفي
عنـابة

عنابـة
٣

٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠ (د.ج)
املجــمــوع

استثامرات ماليـة:

دراسـة املركبات الوقفية:
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املـالحــظــات
القطعة األرضية 

املخصصة للمرشوع 
(م٢)

تعيني املرشوع
املوقـــع

الواليــة
م

- اقرتاح متويل املرشوع من ميزانية الدولة.
- اقرتاح املرشوع لالستثامر عن طريق االمتياز.

١٥٦٦٠
مركب استثامري، موقف لسيارات ١٠٠٠ مركبة، مركب 
رص املؤمترات، مكاتب، فضاء جتاري، 

يض وترفيهي، ق
ريا

وفندق ١٠٠ غرفة.
حي الكونكورد 
بئرمرادرايس

اجلزائر
١

- اقرتاح املرشوع لالستثامر عن طريق االمتياز.
١٠٠٤٥٩

إقامة مركب سياحي
بلدية سيدي الصايف

عني 
متوشنت

٢

١١٦١١٩
املجــمــوع

٣- العمليات املطروحة لإلنجاز عن طريق حق االمتياز:
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ملحق رقم (٢)
(Europe Trust) شكل يلخص جممل نشاط اجلمعية الوقفية
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ملحق رقم (٣)
نسبة مسامهة القطاع الثالث يف التوظيف يف بعض الدول الغربية(١)

النسبة يف حجم التوظيف البلد
%١٥٫٩ هولندا
% ١٣٫١ بلجيكا
% ١٢٫٣ كندا

بريطانيا ١١ %
% ١٠٫٩ إيرلندا

% ٩٫٢ الواليات املتحدة األمريكية
% ٩ فرنسا

(1) L.M. Salamon, H. Anheier, R. List, S. Toepler et W.S. Sokowski, accessible at www.jhu.edu/-ccss/pubs/
books/gcs.
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املصادر واملراجع
: املراجع باللغة العربية: أوالً

اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد االنصاري القرطبي، طبع دار إحياء الرتاث   .١
العريب، بريوت، لبنان، ١٩٦٥م.

للطباعة  السالم  دار  عامرة،  حممد  اإلسالمية،  احلضارة  يف  االقتصادية  املصطلحات  قاموس   .٢
والنرش والتوزيع والرتمجة، القاهرة، ٢٠٠٩م.

للفكر  العاملي  املعهد  منشورات  محاَّد،  نزيه  الفقهاء،  لغة  يف  االقتصادية  املصطلحات  معجم   .٣
اإلسالمي، الطبعة الثالثة، الدار العاملية للكتاب اإلسالمي، الرياض، ١٩٩٥م.

حمارضات يف الوقف، حممد أبو زهرة، دار الفكر العريب، القاهرة، ١٩٧٢م.  .٤
اإلسعاف يف أحكام األوقاف، برهان الدين الطرابليس احلنفي، حتقيق: د. عبد اهللا أمحد مزي،   .٥

مركز النرش العلمي، جامعة امللك عبد العزيز، ١٤٣٤هـ/٢٠١٣م.
اآلباء  مطبعة  املرصي،  ندي  الكِ يوسف  بن  حممد  عمر  أبو  القضاة،  وكتاب  الوالة  كتاب   .٦

ست، بريوت، ١٩٠٨م. اليسوعيني، حتقيق رفن كَ
مطبوعات  الوييش،  فتحي  عطية  املعارص،  اإلسالمي  العامل  يف  التقنني  وحركة  الوقف  أحكام   .٧

األمانة العامة لألوقاف، ٢٠٠٢م، الكويت.
األوقاف والسياسة يف مرص، إبراهيم البيومي غانم، دار الرشوق، ١٩٩٨م.  .٨

حممد  ترمجة:  ١٩٠٩م)  البهاء،  (مطبعة  حلمي،  عمر  األوقاف،  أحكام  يف  األخالف  إحتاف   .٩
كامل الغزي احللبي، حتقيق: عبد الستار أبو غدة، (مطبوعات دلة الربكة).

العامة  اهليئة  القاهرة،  العربية،  مرص  مجهورية  التنفيذية،  والقرارات  واحلكر  الوقف  قوانني   .١٠
لشؤون املطابع األمريية، ١٩٩٧م.

http://www.habous.gov.ma/test-awkaf/1201- :١١. التجربة املغربية يف تقنني الوقف، موقع
١٢. نحو صياغة مؤسسية للدور النموي للوقف: الوقف النامي، حممد بوجالل، جملة دراسات 
اقتصادية إسالمية، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، املجلد ٥، 

العدد ١، ١٩٩٧م.
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الثاين  للمؤمتر  مقدم  بحث  احلوراين،  الكريم  عبد  يارس  للوقف،  التنموية  والتجربة  الغرب   .١٣
لألوقاف، جامعة أم القر، ١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م.

الطبعة  الديب،  العظيم  عبد  الدكتور  حتقيق:  اجلويني،  امللك  عبد  الفقه،  أصول  يف  الربهان   .١٤
األوىل ١٣٩٩هـ، مطابع الدوحة احلديثة، اجلزء ١.

املوقع:   عىل  األلوكة  العلمي،  املجلس  النهام،  سامل  صالح  اإلسالمي،  الفقه  يف  الرشكات   .١٥
http://majles.alukah.net

ثانيًا: املراجع باللغة الفرنسية:
Histoire de la pensée économique, Henri Denis, Presses Universitaires de . 1
France, 1977, Paris, France.

La naissance du capitalisme en Islam, Benedikt Koehler, in . 2 www.

UnMondeLibre.org

Le Waqf, un dispositif musulman au service de la solidarité intergénérationnelle . 3
et de l’intérêt général, Mohamed-Bachir Ould Sass, IFSO Mag, N°5, 2015.

La troisième révolution industrielle, Jeremy Rifkin, LLL, Paris, 2015.. 4

ثالثًا: املراجع باللغة اإلنجليزية:
The need for a new approach to the Role in Socioeconomic Development . 5
of Waqf in the 21st Century, Mohammed Boudjelal, Revue of Islamic 

Economics, vol.12, n°2, 2008, Journal of the International Association for 

Islamic Economics and the Islamic Foundation, Leicester, U.K.

Muhammad’s conception of property as a bundle of rights, Benedikt Koehler, . 6
Economic Affairs, volume 35, number 1, Institute of Economic Affairs, 2015.

‘The Influence of the Islamic Law of Waqf on the Development of the Trust . 7
in England: The Case of Merton College’, Gaudiosi, M. (1988) University of 

Pennsylvania Law Review 136 (4), 1231–61. 
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الوقف واألنظمة اخلريية الغربية:
إنسانية املقاصد وآفاق التعاون

د. جميدة الزياين*
ملخص البحث:

اإلنسانية  خدمة  غاية  حتقيق  يف  الغربية  اخلريية  األنظمة  مع  اإلسالمي  الوقف  نظام   يشرتك 
وتقوية اللحمة االجتامعية، وكذا التعبري عن سمو قيم  التضامن والشعور بحاجة اآلخر.

الرائدة  والتنموية  التدبريية  التجارب  من  لالستفادة  اإلسالمي  الوقف  نظام  بقابلية  وإيامنًا 
لبحث  املقال  جاء هذا  فقد  خصوصياته،  مع  تتعارض  ال  التي  املشاهبة  واخلريية  الوقفية  للمؤسسات 
املقاصد اإلنسانية للوقف اإلسالمي واألنظمة اخلريية الغربية وآفاق التعاون بينهام، من خالل الوقوف 
عند عنارص قوة هذه األنظمة، وكشف املشرتك بينها  وبني الوقف اإلسالمي وإبراز إمكانات وحدود 
أمهية  وجتد  املجتمع.  حاجات  مع  اإلجيايب  والتفاعل  التدبري  باحرتافية  يتعلق  فيام  خاصة  االستفادة، 
للتنمية  حقيقية  دعامة  باعتبارها  الغريب،  املجتمع  يف  اخلريية  األنظمة  مركزية  يف  سندها  املوضوع  هذا 
املستدامة، تتصدر أولويات السياسات العمومية وتدبر وفق أحدث الطرق وأكثرها نجاعة وشفافية.

املقدمة:
اإلنسانية  واإلحسان النابعني من القيم  املشاهبة له بالعطاء  واملؤسسات  ارتبط مفهوم الوقف 
القائمة عىل التضامن والشعور باآلخر. وال مراء يف أن الديانات الساموية كرست هذه القيم وأبرزت 
االجتامعي.  التعايش  وهي  البرشية  التجمعات  لكل  أساسية  غاية  عن  تعبري  من  فيها  ملا  فضلها 
ومستشارة قانونية باملجلس األعىل ملراقبة مالية  احلسنية بالرباط،  احلديث  * دكتوراه يف احلقوق، وأستاذة القانون بمؤسسة دار 

األوقاف العامة باململكة املغربية. وقد تعذر حضورها، فقدم البحث –نيابة عنها-: د. أنيس قرقاح.
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فاإلنسان املحكوم بطبعه برضورة العيش داخل اجلامعة، ال يمكنه االقتصار عىل إشباع حاجياته 
الفردية فحسب، بل إن حتسني رشوط التعايش مع اآلخر يقتيض ال حمالة تقاسم اخلري والعطاء.

فإن  االجتامعية،  اللحمة  تقوية  غاية  يف  تشرتك  تنوعها-  والرب -رغم  العطاء  صور  كانت  ولئن 
طابع  ذات  قانونية  مؤسسة  بحق  جتعله   أخر ا  أبعادً سبق-  ما  إىل  -باإلضافة  اإلسالمي  للوقف 
قام  ما  دليل  فخري  الدليل،  يعوزه  أو  السند  ينقصه  بحكم  ا  جمازفً القول  هبذا  املبادر  وليس  خاص. 
املجتمع  يف  الوقف  موقع  إىل  فالناظر  املقارن.  املنهج  اعتامد  هو  ذلك  إىل  طريق  وخري  تأصيل،  عىل 
اإلسالمي قديامً يالحظ احلضور القوي خلصوصية هذا النظام وأثرها املبارش يف تنامي عدد األوقاف 
 -€- النبي  بسنة  االقتداء  وكان  للتحبيس،  حافز  أكرب  اجلارية  الصدقة  أجر  اعترب  فقد  وتنوعها، 
وعمل صحابته -رضوان اهللا عليهم- خري حمرك لقيم اإلحسان والعطاء. ومن جهة ثانية كان هلذه 
املرجعية اخلاصة أثر كبري يف اجتهاد الفقهاء يف تزويد نظام الوقف بأحكام ساعدته عىل تبوؤ مكانة 
من  بالعديد  الوقف  ومردودية  حضور  عىل  أثرت  عديدة  عوامل  أن  غري  املسلم،  باملجتمع  عظيمة 

الدول املسلمة، وفرضت رضورة االستفادة من عوامل نجاح األنظمة املشاهبة للوقف اإلسالمي.
ومن الثابت أن منطلق أنشطة العديد من املؤسسات اخلريية للدول الغربية قد ارتبط بنفس 
أهداف خدمة اإلنسانية التي ارتبط هبا الوقف اإلسالمي، غري أن اقتناع الغرب بفاعلية هذا 
النظام أد إىل اعتباره دعامة حقيقية للتنمية االجتامعية واالقتصادية، وهو ما انعكس بشكل 
واضح عىل إدخال العمل اخلريي يف خمططات التنمية للعديد من الدول الغربية. ومعلوم أن 
ا علميا ال يكتفي  الوصول إىل هذه النتيجة كان وراء االجتهاد يف تأطري العمل اخلريي تأطريً

باملبادرات اخلريية العفوية، بل يدبر وفق أحدث الطرق وأكثرها نجاعة وشفافية.
من  الكثري  تلبية  يف  اإلسهام  عىل  بقدرته  اإلسالمي  الوقف  نظام  عىل  غيور  كل  من  وإيامنًا 
ا من بعده الروحي وعمقه التارخيي ومقاصده اإلنسانية، فإن االطالع  احلاجات املجتمعية؛ انطالقً
حيتفظ  مثمر  تعاون  حتقيق  غايتها  رضورة  أضحى  الرائدة  الغربية  اخلريية  املؤسسات  جتارب  عىل 

باخلصوصية ويتطلع إىل التطوير والتجديد.
وعليه، فإن هذا املقال سيتناول بحث املقاصد اإلنسانية للوقف اإلسالمي واألنظمة اخلريية 
املتبادلة.  االستفادة  إمكانات  وإبراز  املشرتك  كشف  خالل  من  بينهام،  التعاون  وآفاق  الغربية 
لبحث  ا  متهيدً األول،  مبحث  يف  املفاهيمية  الناحية  من  املوضوع  تأطري  سيتم  ذلك،  وألجل 
املقاصد اإلنسانية لكل من الوقف اإلسالمي واألنظمة اخلريية املشاهبة يف مبحث ثان، وهو ما 

سيقود يف مبحث ثالث إىل دراسة آفاق التعاون بني الوقف اإلسالمي واألنظمة املذكورة.
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املبحث األول
مدخل مفاهيمي

جيد الباحث يف هذا املوضوع مصطلحات عديدة قد حتتمل الغاية االجتامعية نفسها، إال أهنا 
قد ختتلف يف أركاهنا ورشوطها وآثارها القانونية، بل وحتى يف العوامل املؤثرة يف نشأهتا. وألجل 
ذلك آثرت تناول الوقف واألنظمة اخلريية املشاهبة من خالل الوقوف عند املفهوم القانوين هلذه 

املؤسسات وذلك لكشف املشرتك وحتديد أوجه االختالف بينها.
املطلب األول: مفهوم الوقف اإلسالمي

الوقف يف اللغة: احلبس، ويف االصطالح الفقهي: حبس األصل وتسبيل الثمرة. وقد تعددت 
تعريفات الوقف وتنوعت بتنوع املذاهب الفقهية(١)، إال أن أبسطها ما استند إىل ما روي عن ابن 
ا مل أصب ماالً  ا فأتى النبي -€- فقال: أصبت أرضً عمر -•- قال: «أصاب عمر بخيرب أرضً
قط أنفس منه فكيف تأمرين به؟ قال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت هبا فتصدق عمر أنه 
ال يباع أصلها وال يوهب وال يورث يف الفقراء والقربى والرقاب ويف سبيل اهللا والضيف وابن 

ا غري متمول فيه»(٢). السبيل، ال جناح عىل من وليها أن يأكل منها باملعروف أو يطعم صديقً

مسألة  يف  املذاهب  بني  للتقريب  حماولة  للوقف  االسرتشادي  للقانون  التفسريية  املذكرة  يف  جاء  التنوع  هلذا  واستحضارا   (١)
الراجح  عىل  الوقف،  الشافعية  عرف  فقد  اإلسالمي،  الفقه  يف  متعددة  تعريفات  للوقف  بأن  بالتنويه  وذلك  التعريف، 
عندهم، بأنه «حبس مال يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه بقطع الترصف يف رقبته عىل مرصف مباح موجود» (هناية املحتاج 
عىل حاشية الشرباين ٣٥٨/٥، وحتفة املحتاج مع حاشية الرشماين ٢٣٥/٦، وروضة الطالبني ٣١٤/٥ و٣٢٢). ويعرف 
يراه  ما  مدة  بصيغة  ملستحق  غلته  جعل  أو  بأجرة،  مملوكا  املنفعة  ملك  كان  ولو  مملوك  منفعة  «جعل  بأنه  الوقف  املالكية 
املحبس» (يراجع الرشح الصغري ٢٩٦/٢-٢٩٧)، كام يعرفه اإلمام ابن عرفه بأنه «إعطاء منفعة يشء مدة وجوده الزما 
ويف  ص٥٨١).  بالرصاع  الشهري  األنصاري  حممد  عبداهللا  أليب  عرفه  ابن  حدود  تقديرا» (رشح  ولو  معطيه  ملك  يف  بقاؤه 
اجلملة» (فتح  يف  املنفعة  يف  والترصف  الواقف  ملك  عىل  العني  بأنه «حبس  حنيفة  أيب  لإلمام  للوقف  تعريف  احلنفي  الفقه 
القدير ٤٠/٥، وحاشية ابن عابدين رد املحتار مع الدر املختار ٣/ ٣٥٧-٣٥٨، وعرفه الصاحبان بأنه «حبس العني عىل 
حكم ملك اهللا تعاىل ورصف منفعتها عىل من أحب» (حاشية رد املحتار مع الدر املختار ٣٥٧/٣-٣٥٨). ويعرف الفقه 
احلنبيل الوقف بأنه «حتبيس األصل وتسبيل الثمرة» (املغنى ٥٩٧/٥)، أو هو «حتبيس األصل وتسبيل املنفعة» (اإلنصاف 
للمرداوي ٣/٧). ويعترب القانون االسرتشادي للوقف الذي أرشفت األمانة العامة لألوقاف بالكويت والبنك اإلسالمي 
بجدة عىل إعداده وإخراجه، عمال رائدا يشكل بحق لبنة أساس لتطوير أو تنظيم نظام الوقف بمختلف البلدان اإلسالمية، 
أفضل  اختيار  إىل  باإلضافة  املذاهب،  اختالف  رغم  منها،  األصلح  وترجيح  الوقف  أحكام  لتوحيد  جهد  من  فيه  بذل  ملا 

الصيغ الترشيعية احلديثة التي ترتك لكل دولة هامش احلفاظ عىل خصوصيتها القانونية. 
(٢) رواه البخاري يف كتاب الوصايا، ومسلم يف كتاب الوصية، والرتمذي يف كتاب األحكام، والنسائي يف كتاب األحباس، 

وأبو داود يف كتاب الوصايا.
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وهبذا فإن مفهوم الوقف اإلسالمي ارتبط بنشأته األوىل التي حددت طبيعته القانونية وميزته 
ا يقوم عىل حتبيس األصل وتسبيل املنفعة. كام  عن سائر الترصفات األخر؛ بأن جعلت منه نظامً
بأوقاف  وبعده   ،€ اهللا  لرسول  والفعلية  القولية  بالسنة  وتكريسها  التحبيس  عمليات  لتوايل  كان 
ا، أثر يف تأكيد هذه الطبيعة اخلاصة. فقد  الصحابة الكرام وأمهات املسلمني رضوان اهللا عليهم مجيعً
حبس الرسول-€- سبعة حوائط باملدينة(١). وروي عن عمرو بن احلارث قال: «ما ترك رسول 
ا  وأرضً وسالحه،  يركبها،  كان  الشهباء  بغلته  إال  أمة  وال  ا  عبدً وال  ا  درمهً وال  ا  دينارً  -€- اهللا 

جعلها يف سبيل اهللا»(٢). 
جوهر  إىل  ا  استنادً ا؛  واحدً يظل  مضموهنام  فإن  الوقف  أو  احلبس  لفظ  استعامل  تم  وسواء 
الترصفات  دائرة  من  بإخراجه  املال  طبيعة  تغيري  عىل  ا  أساسً يقوم  الذي  القانوين،  الترصف  هذا 
، إىل مال ذي طبيعة قانونية خاصة قوامه متييز  القانونية الرامية إىل نقل امللكية حاالً أو استقباالً
وإحسان  بر  جهة  لفائدة  منفعته  وختصيص  األصل  بحبس  وذلك  واملنفعة،  األصل  مع  التعامل 

عامة أو خاصة.
واملالحظ أن القانون االسرتشادي للوقف استحرض هذا املضمون يف تعريفه للوقف، فرجح 
أكثر التعريفات بساطة وأكثرها داللة عىل الطبيعة القانونية اخلاصة هلذا املال، حيث نصت املادة 
األوىل منه عىل أنه «يقصد بالوقف، يف تطبيق أحكام هذا القانون أو (هذا النظام)، حبس األصل 

وتسبيل منافعه».
 وال شك أن استعامل عبارة «حتبيس األصل وتسبيل املنفعة» يتجاوز جمرد الوفاء للبداية األوىل 
ملضمون الوقف اإلسالمي عىل النحو املذكور يف رواية ابن عمر ريض اهللا عنهام، لينعكس بشكل 
واضح عىل جوهر هذه املؤسسة القانونية ويميزها عن كثري من املؤسسات األخر، سواء داخل 
املنظومة اإلسالمية أم باملقارنة مع أنظمة املجتمع الغريب. فقد كان إلعامل حديث رسول اهللا -€- 
كون  من  الرغم  عىل  أنه  البيان  عن  فغني  للوقف،  القانونية  الطبيعة  عىل  أثر  اجلارية(٣)  الصدقة  عن 
مثال  فالزكاة   ،األخر اخلريية  األعامل  أنواع  باقي  عن  خيتلف  فإنه  بامتياز،  خرييا  عمالً  الوقف 

الطبعة  اإلسالمي-بريوت،  الغرب  دار  مطبعة  أعراب،  أمحد  سعيد  حتقيق:  اجلد،  رشد  البن  املمهدات  املقدمات  ينظر:   (١)
األوىل (١٤٠٨هـ/١٩٨٨م) ، اجلزء الثاين، ص٤١٨. 

(٢) رواه النسائي يف سننه (كتاب األحباس).
(٣) احلديث الرشيف الذي رواه مسلم وغريه عن أيب هريرة أن رسول اهللا -€- قال: «إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال 
من ثالثة أشياء: إال من صدقة جارية، أو علم  ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له». رواه مسلم يف كتاب الوصية، والرتمذي 

يف كتاب األحكام، والنسائي وأبو داود يف كتاب الوصايا.
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ا  تنوعً أكثر  مصارفه  تعد  الذي  الوقف  عكس  الشارع(١)،  قبل  من  املصارف  حمددة  إلزامي  إحسان 
أن  كام  الواقف.  برشط  مرتبطة  ولكوهنا  الزكاة،  شأن  هو  كام  يقيدها  ما  وجود  لعدم  ا  نطاقً وأوسع 
ذلك  عىل  زيادة  الوقف  أن  غري  األخروي،  وأجره  الدنيوي  فضله  له  أيضا  خريي  عمل  الصدقة 
صدقة جارية ال تنقطع بالوفاة بل تستمر لتؤيت ثامرها التي ينتفع هبا العباد وينال هبا الواقف خري 
فقال: «قال العلامء: معنى  اجلارية  حديث الصدقة  وقد عقّب اإلمام النووي عىل  واجلزاء.  الدعاء 
احلديث أن عمل امليت ينقطع بموته، وينقطع جتدد الثواب له، إال يف هذه األشياء الثالثة، ألنه كان 

سببها ...وكذلك الصدقة اجلارية، وهي الوقف»(٢).
ا عىل ما سبق، يمكن القول بأن الوقف اإلسالمي استطاع عن طريق خصوصية تنوع  وتأسيسً
أوجه رصف الريع من جهة، والتحفيز املعنوي ملفهوم الصدقة اجلارية من جهة ثانية، توفري رصيد 

وقفي كبري ومتنوع عربّ بحق عن إنسانية مقاصد الوقف. 
غري أن هذه اخلصوصية مل تكن لتنأ بالوقف اإلسالمي عن االشرتاك مع غريه من األنظمة 
اخلريية األخر يف مقاصد خدمة اإلنسانية، إذ الناظر إىل املنظومة القانونية املؤطرة للعمل اخلريي 
من  العديد  يف  والثقافية  الدينية  املرجعيات  اختالف  جتاوز  يف  القيم  هذه  نجاح  يشهد  ا،  عمومً
املؤسسات  إنشاء  بواعث  يف  الفرق  ويبقى  ا،  موحدً واإلحسان  العطاء  مضمون  ليظل  مقتضياهتا 

اخلريية وضوابط عملها.
املطلب الثاين: مفهوم املؤسسات اخلريية الغربية

ارتبطت نشأة املؤسسات اخلريية الغربية بسياق ديني وحركية جمتمعية خاصة خمتلفة عن سياق 
نشأة وتطور نظام الوقف اإلسالمي، فإىل أي حد سامهت هذه العوامل يف بلورة مفهوم األنظمة 
اخلريية الغربية؟ وكيف أثرت يف تطورها وعالقتها باألنظمة اخلريية ذات املرجعية الدينية املختلفة 

كالوقف اإلسالمي؟
ال شك أن دراسة مفهوم العمل اخلريي املؤسيس يف املجتمع الغريب ال خترج عن دراسة تاريخ 
األنساق القانونية املؤطرة له، والتي تنقسم كالسيكيا إىل نسقني هامني يشكالن مصدر القوانني 
الغربية، ومها النسق الروماين اجلرماين والنسق األنجلوسكسوين. ومن املعلوم أن هذين النسقني 

  ~  }  |  {  z  y   x  w  v  u  t  s   r  q (١) قال تعاىل: زب
ے  ¡¢   £  ¤  ¥¦  §  ¨    ©رب، سورة التوبة، آية ٦٠. 

(٢) رشح النووي عىل مسلم، ٨٥/١١.
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كبري  بشكل  تأثرا  أهنام  كام  الروماين،  األصل  إىل  االنتامء  وهو  األول  التارخيي  األصل  يف  يشرتكان 
بالقانون الكنيس الذي برزت فلسفته يف الكثري من املؤسسات القانونية(١).

والعمل اخلريي يف مضمونه مظهر للتعايش والتآزر الذي حتث عليه خمتلف الديانات الساموية، 
التي  القوانني  عىل  للكنيسة  التارخيي  الدور  خالل  من  املسيحية  للديانة  ا  تأثريً نجد  أن  جرم  وال 
سادت يف أوروبا(٢)، إال أن العالقة بني املؤسسات اخلريية الغربية والكنيسة أوثق وأمتن، إىل احلد 
الذي جعل العمل اخلريي رسالة حتملتها الكنيسة عرب قرون، ومهمة خاصة احتكرهتا لوحدها يف 

العصور الوسطى(٣).
شتى  يف  الغربية  املجتمعات  عىل  جيل  بشكل  أثرت  األندلسية  احلضارة  أن  الثابت  ومن 
سان  كارسيا  أخلاندرو  اإلسباين  الباحث  درس  فقد  اخلري.  بأعامل  املرتبطة  تلك  ومنها  امليادين، 
يف  األحباس  عليها.  وما  األرض  اهللا  يرث  «حتى  بـ:  املعنون  كتابه  يف  الوقف  مؤسسة  خوان 
الفرتة  هذه  يف  للوقف  كثرية  ا  أغراضً وذكر  عرش»،  واخلامس  العارش  القرنني  بني  ما  األندلس 
يتصل  وما  واملقابر  والزوايا  والرباطات  واملساجني  واملرىض  الفقراء  عىل  كاألوقاف  الزمنية 
املجتمع،  احتياجات  وتلبية  القانونية  النظرية  بني  التناسق   مد عىل  وركز  والتعليم،  بالثقافة 
ا  ومسايرً احلاجيات  هلذه  كبري  حد  إىل  مستجيبًا  كان  باألندلس  اإلسالمي  الوقف  أن  إىل  فانتهى 
يكن  مل  القوي  احلضور  هذا  أن  شك  وال  املجتمع(٤).  يف  جماالت  عدة  تعرفه  الذي  للخصاص 
ليبقى دون تأثري يف املجتمع الغريب، خاصة أنه ليس باملستغرب يف ثقافته الدينية وال بالبعيد عن 

مهام وصالحيات الكنيسة يف تلك الفرتة.
ومن جهة ثانية، سامهت البعثات العلمية الغربية إىل بعض بلدان املسلمني يف تكريس التالقح 
أوروبا  إىل  نقل  الذي  دوورياك)(٥)  الراهب (جبريبرت  أن  التارخيية  الوثائق  تشهد  إذ  احلضاري، 
(1)  Les grands systèmes de droit contemporains, René David, Dalloz, 11° édition 2002, p 25 et p 221 et s. 
(2)  El tiempo de las fundaciones (Análisis del régimen jurídico de las fundaciones y propuestas para 

un futuro renovado), Juan Carlos Moreno Piñero, Tesis doctoral, Universidad de extremadura, 
2015, p45.

(3)  El tiempo de las fundaciones, Op.cit, p 42.
(4) - Hasta que Dios herede la tierra. Los bienes habices en Al Andalus (Siglos X-XV), García Sanjuán, (Ale-

jandro) Universidad  de Huelva; Sevilla: Mergablum Edición y Comunicación, S.L., 2002, p173 y 293.
راجع كذلك ما كتبه املؤلف نفسه يف موضوع األحباس يف األندلس من خالل معيار الونرشييس.

-Los bienes habices en Al Andalus a traves del Miayare de Al-Wansharisi
https://uhu.academia.edu/AlejandroGarc%C3%ADaSanju%C3%A1n
(٥) للمزيد من التوسع حول حياة البابا سلفسرت، يرجع إىل: موسوعة املسترشقني، عبد الرمحن بدوي، دار العلم للماليني، 

الطبعة الثالثة، بريوت ١٩٩٣م، ص١٧٨.
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دراسته  بعد  البابوية  درجة  إىل  ارتقى  اإلسالمي،  الفقه  نظريات  من  والعديد  العربية  األرقام 
باألندلس وبجامعة القرويني بفاس وأصبح يسمى البابا سلفسرت الثاين(١). 

ومن املعلوم أن األندلس كانت تعج باألوقاف التي تشهد الوثائق التارخيية عىل تنوع مصارفها، 
أن  كام  العتيد.  النظام  هلذا  إيالؤه  تم  الذي  االهتامم   مد واجتهاداهتم  األندلس  فقهاء  تآليف  وتبني 
عىل  لألوقاف  اهلائل  العدد  حيث  فاس  ملدينة  العتيقة  باملدينة  تتواجد  وقفية  جامعة  القرويني  جامعة 
العلم  طلبة  عىل  منها  الكثري  حبس  ومنازل  وأفرنة  وأرحية  ومحامات  دكاكني  من  أنواعها  اختالف 
وبيوت اهللا، وخصصت منها بعض األوقاف ألغراض إنسانية تكمن يف رعاية بعض الفئات اهلشة 
كخادمات البيوت واملصابني باجلذام والسجناء واملساكني والعميان واملرىض النفسيني وغريهم. وقد 
كان الطالب بالقرويني يأكل من األوقاف ويرشب من سقايات وقفية ويسكن ببيوت األوقاف، كام 
من  بالكثري  الوقف  تزويد  عن  يتوانوا  مل  وفقهاء  شيوخ  يد  عىل  أصحاهبا  حبسها  بكتب  يدرس  كان 
األحكام التي ما زالت تشكل اللبنة األساس لفقه الوقف. ومن الطبيعي أن يؤثر هذا اجلو الوقفي بام 
حيمله من معان إنسانية راقية عىل البابا سلفسرت الثاين، خاصة وأن املقاصد اإلنسانية للوقف ال يمكن 
إال أن تتقاطع مع دعوة التعايش والتسامح واإلحسان التي تطبع الكثري من تعاليم الديانة املسيحية.

اإلسالمي  الوقف  نظام  من  األوروبيني  استفادة  أن  الباحثني  بعض   ير نفسه،  السياق  ويف 
 (Ttust) الرتاست  نظام  تطوير  وأن  الصليبية،  احلروب  إبان  امليالدي  العارش  القرن  منذ  كانت 
يعج  اإلسالمي  التاريخ  عرب  كان  الذي  القدس(٢)  من  الصليبيني  أفواج  رجوع  بعد  كان  بأوروبا 

بأنواع عديدة من األوقاف.
الغربية  اخلريية  واألنظمة  اإلسالمي  الوقف  من  كل  بني  يقرب  الذي  أن  سبق،  مما  واحلاصل 
هو املرجعية الدينية، غري أن نظام الوقف اإلسالمي مل حيتكر من قبل أي جهة، بل إنه فسح جمال 
ا  التربع أمام خمتلف رشائح املجتمع. أما األنظمة اخلريية الغربية فقد كانت يف البداية عمالً خالصً
للكنيسة تدبره بوسائلها اخلاصة، وانتقلت فيام بعد إىل مؤسسات خمتلفة ومتعددة. ومن جهة ثانية، 
فإن انتظام األوقاف اإلسالمية عىل اختالف أنواعها ضمن نظام قانوين واحد، جيعلها ختتلف عن 

ا متعددة. املؤسسات اخلريية الغربية التي تأخذ صورً
 ،٢٩٣ العدد  احلق،  دعوة  الكتاين،  يوسف  واملرصي،  املغريب  الشعبني  بني  التواصل  يف  ودورها  القرويني  جامعة  ينظر:   (١)

.Habous.gov.ma :سبتمرب ١٩٩٢م. منشور بموقع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باملغرب
(٢) ينظر: نحو أجندة كونية للقطاع الوقفي، طارق عبد اهللا، جملة أوقاف، عدد ١٤- السنة الثامنة. مايو ٢٠٠٨م، ص ٣٦-

.٣٧
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فالباحث يف هذه األنظمة يصادف العديد من املصطلحات بدالالت وطبيعة قانونية خمتلفة، 
أذكر منها ما يأيت:

:(Foundations- Fondations- Fundaciones) ١- املؤسسات اخلريية
يقصد باملؤسسة اخلريية تلك املؤسسة غري احلكومية وغري الربحية التي متتلك أمواال توظفها 
ا خريية(١). أو هي كام عرفتها  املادة ١٨ من القانون الفرنيس رقم ٥٧١-  يف إدارة برامج ختدم أهدافً
٨٧ الصادر يف ٢٣ يوليو ١٩٨٧م واملتعلق بتطوير الرعاية «ترصف بمقتضاه يقوم متربع أو عدة 
متربعني بتخصيص أموال أو حقوق أو موارد لتحقيق منفعة عامة غري ربحية»(٢). وتتميز املؤسسة 

اخلريية عن اجلمعيات يف أهنا ال تضم أعضاء عىل غرار اجلمعيات بل تضم متربعني. 
ذات  املؤسسة  منها  اخلريية،  املؤسسات  من  أنواع  عدة  هناك  فإن  الفرنيس  القانون  وحسب 
النفع العام وهي التي ختضع للامدة ١٨ وما يليها من القانون املذكور، ومؤسسات التعاون العلمي 
مدونة  من  يليها  وما   L344  -11 للامدة  وختضع   ،fondation de coopération scientifique

وهي  البحث)،  بربنامج  واملتعلق  ٢٠٠٦م  أبريل   ١٨ بتاريخ   ٤٥٠-٢٠٠٦ رقم  (قانون  البحث 
خمصصة لدعم البحث العلمي اجلامعي. باإلضافة إىل املؤسسات اجلامعية املنظمة بواسطة املادة 
٢٠٠٧م،  أغسطس   ١٠ بتاريخ   ١١٩٩-٢٠٠٧ رقم  (القانون  الرتبية  مدونة  من   L٧١٩  -١٢
املتعلق بحريات ومسؤوليات اجلامعيني. ويوجد نوع آخر خيص املؤسسات االستشفائية املنظمة 

باملادة ٣ -٧-L٦١٤١ من مدونة الصحة العمومية)(٣).
٢- (Endowment) وتعني لغة: اهلبة أو املنحة. أما يف االصطالح: فهي تربع من فرد أو 
أو  كلية  أو  خريية  مجعية  خدمة  لغرض  للدخل  دائم  مصدر  أي  أو  ممتلكات  أو  بأموال  مؤسسة 

.(٤)مستشفى أو أي مؤسسة أخر

(١) ينظر: تطوير املؤسسة الوقفية اإلسالمية يف ضوء التجربة اخلريية الغربية، أسامة عمر األشقر، سلسلة الدراسات الفائزة يف 
مسابقة الكويت الدولية ألبحاث الوقف. منشورات األمانة العامة لألوقاف بالكويت، ٢٠١٠م، ص٣٤.

(2)  Article 18 de la Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat:
     «La fondation est l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident 

l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général 
et à but non lucratif.»

(٣) راجع بخصوص التكييف القانوين للمؤسسات: 
Essai sur le régime juridique des fondations, Valérie Guedj, Thèse1999, Université PANTHEON-ASSAS (PAR-
IS II), Droit-Economie-Sciences sociales, p 37.

.endowment definition بحث بكلمة  www.answers.com :(٤) موقع
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وقد أثر يف وجودها العامل الديني وظهرت يف انجلرتا سنة ١٦٠١م بشكل بسيط وتطورت 
بعد سنة ١٧٣٦م، إال أهنا انترشت عىل مد واسع سنة ١٨٨٠م(١). 

٣- (Trust) ويعني لغة: الثقة أو األمانة أو الصندوق االستثامري. أما مفهومه القانوين العام 
فهو ترصف بمقتضاه يقوم مالك عقار أو منقول بنقل السيطرة القانونية عليه إىل شخص يسمى 
املالك.  حددهم  الذين  املستفيدين  حلساب  املذكور  املال  واستثامر  بإدارة  سلطاته  ليبارش  األمني 
ا بالغرض الذي خصص له،  وحينام يضاف إليه مصطلح اخلري (Charity trust) فإنه يصبح مقيدً

وبحسب املستفيدين منه فينقسم إىل:
من  معينني  األشخاص  من  عدد  أو  شخص  ملصلحة  ينشأ  الذي  وهو  اخلاص:  الرتست  (أ) 

طرف املالك احلقيقي، مثل ورثته (وهو بذلك شبيه بالوقف األهيل أو الذري).
(ب) الرتست اخلريي (Charity trust) أو الرتست العام: ويكون الغرض منه حتقيق نفع عام 
للمجتمع أو لعدد كبري من أفراده، مثل نرش التعليم والرعاية الصحية أو حماربة الفقر، وهو 

بذلك يقرتب من حيث التخصيص من الوقف اخلريي أو العام.
ويعود ظهور الرتست إىل العرص الوسيط يف إنجلرتا حيث كان األمراء يفرضون رضائب 
مرتفعة ومرهقة عىل الورثة عند وفاة مورثهم، اليشء الذي أد إىل إحداث هذا النظام يف القرن 
الثاين عرش امليالدي من أجل التهرب من الرضائب. وبمقتىض ذلك يقوم املالك باختيار أقرب 
أصدقائه أو أقربائه الذي يكون أهال للثقة فيخوله حقوق املالك القانوين عىل أمواله، مع تعهد 
ا لرشوط العقد الذي عرف باسم عقد  هذا الصديق بجعل منافع هذه األموال لورثة املالك، وفقً
ت عىل املالك  املنافع. ويف عهد املالك هنري الثامن عام ١٥٣٦م صدر قانون املنافع الذي فوّ
التهرب من الرضائب فلجأوا إىل عقد الرتست الذي حيتفظ لألمني بامللكية القانونية للامل، مع 

إرشاك غري الورثة يف االنتفاع بامل الرتست خاصة الفقراء واملحتاجني(٢). 
ويرجع بعض الباحثني أسباب ظهور وانتشار هذه املؤسسات اخلريية يف الغرب إىل ما يأيت:

أ) االحتقان والتذمر اللذان سيطرا عىل العامل بعد الثورة الصناعية نتيجة الفوارق االجتامعية، 
هؤالء  من  البعض  جعل  مما  األعامل،  رجال  من  حمدودٍ  عدد  أيدي  يف  الثروات  وتكديس 

ا من أمواله لألعامل اخلريية. خيصص جزءً
(١) ينظر: نشأة الوقف اخلريي يف العامل اإلسالمي والغرب، أمحد حممد عاشور: 

http://www.alukah.net/culture/0/108292/#_ftn3
(٢) ينظر: نشأة الوقف اخلريي يف العامل اإلسالمي والغرب، أمحد حممد عاشور، املرجع السابق.
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ب) هتديد الثورة الشيوعية ملصالح رجال األعامل الرأسامليني، واخلوف من انتقاهلا إىل املجتمع 
الرأساميل وتبني أفكارها من طرف العامل.

املرصودة  التربعات  إعفاء  مع  األعامل،  منشآت  عىل  املفروضة  الرضائب  حجم  ارتفاع  ج) 
لألعامل اخلريية من أي فرض رضيبي.

د) رغبة الواليات املتحدة األمريكية توسيع حضورها الدويل إبان احلرب الباردة، فتم تشجيع 
العمل اخلريي واملعونات يف العديد من مناطق العامل(١).  

وبناءً عىل ما سبق يمكن تسجيل ما يأيت:
أ) أن اجلهات اخلريية التي تم تعريفها تدور كلها حول العمل اخلريي واإلحسان، مع اختالف 

يف ظروف النشأة والتطور.
ب) أن مصطلح الـ Foundation أو Fondation أكثر عمومية، ويعرب عن الشكل التنظيمي 

للمؤسسات اخلريية عىل اختالف أنواعها.
ج) أن مصطلح Endowment يقرتب من الوقف اإلسالمي، إال فيام يتعلق بخصوصيات هذا 

األخري النابعة من أصله الديني.
د) أن مصطلح Trust يقوم عىل العالقة القانونية اخلاصة بني مالك املال واألمني، وقد يتخذ 
ا بعيدة عن اإلحسان. أما املعنى املتصل منه بالعمل اخلريي وهو «الرتست اخلريي  صورً
حمل  للامل  القانونية  امللكية  يف  عنه  خيتلف  ولكن  الوقف،  من  قريب  Charity trust» فهو 

واملستفيد، بينام يظل الناظر يف الوقف اإلسالمي غري مالك  الرتست والتي تثبت لألمني 
للامل املوقوف بل يأخذ حكم الويص عىل مال القارص. 

وظروف  املفهوم  يف  اإلسالمي  الوقف  عن  ختتلف  الغربية  اخلريية  املؤسسات  كانت  وإذا 
املقاصد  تقارب  إىل  ا  استنادً قائامً  يبقى  النظامني  بني  التعاون  إمكانية  سؤال  فإن  النشأة، 

والغايات.

(١) ينظر: نظام الوقف اإلسالمي، والنُّظم املشاهبة يف العامل الغريب، حممد عبد احلليم عمر، بحث مقدم إىل املؤمتر الثاين 
http:// :مكة املكرمة، ص٩-١٠. منشور بموقع– املستقبلية» جامعة أم القر لألوقاف «الصيغ التنموية والرؤ

iefpedia.com/arab/?p=20749
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املبحث الثاين
املقاصد اإلنسانية للوقف اإلسالمي واألنظمة اخلريية املشاهبة

مهام قيل عن أسباب ظهور املؤسسات اخلريية الغربية، فإن النتائج املذهلة التي حتققها اليوم 
يف املجاالت والقطاعات التي تراهن عليها الدولة احلديثة يف رقيها وتبوئها ألعىل املراتب، تؤكد 
مما  أكثر  واالقتصادي  االجتامعي  األمن  حتقيق  عىل  مرجعيته  اختالف  عىل  اخلريي  العمل  قدرة 

تستطيع مؤسسات الدولة القيام به لوحدها. 
وليس من املبالغة يف يشء اجلزم بذلك، فتاريخ الوقف اإلسالمي خري شاهد عىل هذا األمر، 
وواقع العمل اخلريي اليوم يف بعض الدول اإلسالمية واملؤسسات اخلريية الغربية يؤكد هذه القناعة 
البرش،  قلوب  يف  وتعاىل-  اهللا -سبحانه  وضعها  كونية  قيامً  اإلنسانية  القيم  تكون  وهبذا  ويزكيها. 

ومتى أتيحت هلا فرصة خدمة املجتمع دون قيد أو توجيه سلبي إال وشكلت صامم أمان له. 
يمكن  التي  الغربية،  اخلريية  واملؤسسات  اإلسالمي  الوقف  من  لكل  اإلنسانية  املقاصد  فام 

الركون إليها لتوفري أرضية التعاون والتالقح بني النظامني؟
املطلب األول: املقاصد اإلنسانية للوقف اإلسالمي

استطاع نظام الوقف اإلسالمي بام تضمنه من اجتهادات فقهية أن حيقق مقاصد الرشيعة اإلسالمية. 
ا عديدة من األوقاف، تنسجم متام االنسجام مع املقاصد  فقد شهدت خمتلف الدول اإلسالمية أنواعً

الرضورية املتمثلة يف حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ املال. 
اإلحسان  إىل  املسارعة  يف  هام  أثر  اجلارية  الصدقة  عن   -€- اهللا  رسول  حلديث  كان  وقد 
واالجتهاد يف صيغ الوقف وأنواعه. كام كان ملا رواه أنس بن مالك -‹- عن النبي -€- حني 
ا،  ا، أو حفر بئرً ، أو أجر هنرً قال: «سبع جيري للعبد أجرهن وهو يف قربه بعد موته: من علم علامً
ا يستغفر له بعد موته»(١) عظيم األثر  ا، أو ترك ولدً ا، أو ورث مصحفً ، أو بنى مسجدً أو غرس نخالً

يف توجيه نظر املسلمني إىل مزيد اهتامم بأولويات مصارف الوقف. 
ويف هذا املعنى نظم جالل الدين السيوطي نظام جاء فيه(٢):

(١) حسنه األلباين يف صحيح اجلامع برقم ٣٥٩٦.
(٢) عون املعبود عىل رشح سنن أيب داود، رشف احلق العظيم آبادي أبو عبد الرمحن، حتقيق أبو عبد اهللا النعامين األثري، دار 

ابن حزم، ٢٠٠٥م، رقم ٢٨٧٨.
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عليه من فعال غري عرشِ  ***      إذا مات ابن آدم ليس جيري 
وغرس النخل والصدقات جتري  *** لِ       علومٌ بثها، ودعاء نَجْ

وحفر البئر، أو إجراءُ هنرِ  *** ، ورباط ثغر      وراثة مصحفٍ
إليه، أو بناءُ حملِ ذكر  ***     وبيتٌ للغريب بناه يأوي 

أن  العلم  فضل  من  كان  وقد  والرشاد.   اهلد إىل  وطريقه  بربه  اإلنسان  معرفة  أساس  فالعلم 
اعترب صدقة جارية ينتفع به بعد موت اإلنسان، وألجل ذلك سارع املسلمون عرب خمتلف العصور 
-خاصة تلك التي عرفت هنضة علمية- إىل بناء املدارس ورعاية طلبة العلم بتوفري املسكن املالئم 
العلمي  الوقف  مظاهر  من  أن  كام  وإنارة(١).  وأقالم  ألواح  من  الطالب  فقراء  احتياجات  وتأمني 
وقف الكتب عىل اجلامعات واملدارس والزوايا والرباطات، بل إن الوقف كان سببًا من أسباب 
انتشار الكتب وتداوهلا بني الناس، فاحلصول عىل الكتب يتطلب إعادة نسخها وهي العملية التي 
كانت تتطلب مصاريف قد ال تتوفر لطالب العلم. وقد أدرك الواقفون أمهية ذلك فيرسوا احلصول 

عىل الكتب، سواء لالطالع أم النسخ أم املقابلة(٢). 
  ts  r       q  p  o   nا لقوله جل وعال: زب أما بالنسبة لوقف املاء فإنه يعترب بدوره تطبيقً
v  uرب(٣). فمن املعلوم أن مناخ العامل العريب اإلسالمي يغلب عليه طابع اجلفاف، فال غرو 
أن يشكل املاء يف هذه البيئة احلارة عصب احلياة االقتصادية واالجتامعية، وأن يكون من أجل وأهم 

ما حيبه اإلنسان، وال شك أن اإلنفاق منه سبب لنيل الرب كام جاء يف قوله تعاىل: زب!  "  #   $  
%  &  ')  (  *رب(٤). ولعل نموذج السيدة زبيدة أم جعفر املنصور يف توصيل املياه إىل 
مكة، وتسخري كل إمكاناهتا لتنفيذ هذا اهلدف السامي لفائدة حجاج بيت اهللا احلرام أفضل دليل عىل 
أمهية هذا النوع من األوقاف، فقد بذلت يف سبيله أموالً طائلة، فكلفت من قام بجلب املياه من أقىص 
وادي نعامن رشق مكة، بالرغم من وعورة التضاريس. كام سبق للخليفة عثامن بن عفان -‹- أن 

سبّل بئر رومه لوجه اهللا تعاىل. كام وقف عيل بن أيب طالب -‹- عيوناً من املاء يف ينبع.

(١) ينظر: األثر الثقايف للوقف يف احلضارة اإلسالمية، عبد اهللا بن عبد العزيز الزايدي، جملة أوقاف العدد ١١، السنة السادسة/ 
ذو القعدة ١٤٢٧هـ/ نوفمرب ٢٠٠٦م، ص٩٦.

األوقاف  كتاب  عن  نقالً  ص١٠٣  الزايدي،  العزيز  عبد  بن  اهللا  عبد  اإلسالمية،  احلضارة  يف  للوقف  الثقايف  األثر  ينظر:   (٢)
واحلياة االجتامعية يف مرص ألمني حممد حممد، دار النهضة، القاهرة، ١٩٨٠م،  ص٢٠٩. 

(٣) سورة األنبياء، آية ٣٠.
(٤) سورة آل عمران، آية ٩٢.
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واحلوارض  املدن  وتزويد  السقايات  بوقف  املسلمني  من  الكثري  قام  النهج  هذا  عىل  ا  وسريً
من  الكثري  يف  احلوارض  لساكنة  املائي  األمن  حتقيق  يف  هام  بدور  يضطلع  الوقف  جعل  مما  باملاء، 
األوقاف  كانت  التي  احلاممات  عن  أيضا  نقوله  واألسبلة  السقايات  عن  قلناه  وما  املناطق(١). 

تديرها وترعاها داخل احلوارض؛ ملا فيها من ارتباط بالطهارة التي تعترب أساس العبادة.
الوقف  نظام  عنه  عرب  الذي  اإلنساين  الرقي  يسجل  أن  اإلطار  هذا  يف  الباحث  يفوت  وال 
الطيور  لبعض  خصصت  األوقاف  من  كثرية  أنواع  توجد  حيث  باحليوان،  عالقته  يف  اإلسالمي 
أوقاف  اإلسالمية  الدول  ببعض  وجدت  كام  كالقطط.   األخر احليوانات  لبعض  أو  كاللقالق 
باملساجني،  خاصة   وأخر الديون،  لقضاء  خمصصة   وأخر اجلذام،  بمرض  باملصابني  خاصة 

وهي كلها أوقاف تنم عن استيعاب نظام الوقف ملختلف وسائل خدمة اإلنسانية.
أما بالنسبة لتحقيق الوقف لباقي املقاصد األخر، فإن صور الوقف الصحي خري دليل عىل 
رعاية مقصد حفظ النفس والعقل، وقد شهدت العديد من حوارض املسلمني انتشار املستشفيات 
واملارستانات الوقفية التي جتمع يف الوقف ذاته بني البعد املقاصدي واإلنساين للوقف اإلسالمي. 
مقصد  عن  تنم  التي  املرضعات  وأوقاف  وجتهيزهن،  الفقريات  الفتيات  تزويج  أوقاف  وكذلك 

ا بحاجيات املجتمع.  إنساين، جعلت من الوقف قلبًا نابضً
املطلب الثاين: املقاصد اإلنسانية للمؤسسات اخلريية الغربية

العمل  عىل  ارتكازها  مالحظة  الغربية  اخلريية  املؤسسات  مفهوم  حتديد  خالل  من  بنا  مر  لقد 
اخلريي، وهو ما يدعو إىل استعامل مصطلح charity-charité-caridad. ومهام اختلفت التعاريف 
القانونية التي أعطيت للمؤسسات اخلريية؛ فإهنا تشرتك يف غاية أو مقصد إنساين واحد، يعرب عنه 

بتحقيق املصلحة العامة أو املصلحة االجتامعية(٢). 
(١) أشارت احلوالة احلبسية ملدينة مكناس باملغرب لعملية جلب املياه عن طريق معلمني قنويني عينهم القائمون عىل شؤون 
األحباس، فاستفادت املدينة بكل مرافقها : السكن، اخلدمات، و اإلنتاج الصناعي (األرحى، املعارص...) من الربط بامء 
األحباس الذي كان يشكل عصب احلياة هبا، خاصة وأهنا توجد عىل منطقة هضبية كلسية تنذر هبا املياه اجلوفية. كام يظهر 
ا، فقد عرفت أزقة املدن العتيقة باملغرب كفاس ومكناس وجود سقايات  البعد البيئي للوقف يف توفري املاء للحيوانات أيضً
مزينة بالفسيفساء، وبجانبها  أحواض مرتفعة عن مستو سطح األرض جيمع فيها فائض ماء السقاية وخيصص للدواب 
التي كانت تشكل وسائل النقل واحلمل الرئيسية داخل املدينة. وملزيد من التوسع يرجع إىل أصل حوالة  مكناس املوجودة 

بنظارة أوقاف مكناس باملغرب، واملعتمدة يف إثبات أمالكها وضيطها.
(٢) الحظ أن القانون الربتغايل يستعمل مصطلح املصلحة االجتامعية بدل املصلحة العامة. راجع يف هذا الصدد مقارنة بينه 

وبني القانون اإلسباين يف املوضوع: 
El tiempo de las fundaciones. Juan Carlos Moreno Piñero. Op.cit.p 625.
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ومن خالل االطالع عىل أغراض العمل اخلريي ببعض القوانني األوروبية، يتضح أهنا ذات 
القانون  يف  جاء  ما  ذلك  عىل  وكمثال  خمتلفة،  بصور  اإلنسانية  خدمة  إىل  هتدف  إذ  إنساين  مقصد 

الربتغايل، الذي حدد املصلحة االجتامعية التي ترعاها هذه املؤسسات فيام يأيت:
تقديم مساعدات لألشخاص ذوي االحتياجات.  (١

تقديم مساعدات لالجئني واملهاجرين.  (٢
تقديم املساعدات لضحايا العنف.  (٣

التعاون يف جمال التنمية.  (٤
الرتبية والتكوين املهني.  (٥

املحافظة عىل الرتاث التارخيي والفني والثقايف.  (٦
٧) الوقاية والقضاء عىل الفقر.

٨) تعزيز املواطنة ومحاية حقوق اإلنسان.
٩) تشجيع الثقافة.

١٠) تعزيز وسائل اإلدماج داخل املجتمع. 
١١) تشجيع البحث العلمي والتكنولوجي.

١٢) تشجيع الفنون.
١٣) تشجيع املبادرات اإلنسانية.
١٤) تشجيع األنشطة الرياضية.

١٥) تعزيز احلوار األورويب والدويل.
١٦) دعم األعامل احلرة واالبتكار والتنمية االقتصادية واالجتامعية والثقافية.

١٧) تعزيز فرص الشغل.
١٨) دعم احلامية والوقاية واملراقبة الصحية.

١٩) محاية املجال البيئي.
٢٠) مساعدة املسنني واألشخاص العاجزين عن الكسب.

٢١) محاية املستهلك.
٢٢) محاية األرسة.

٢٣) محاية الطفولة والشباب.
٢٤) إجياد حلول ملشاكل السكن باملدن.
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٢٥) حماربة مجيع أشكال التمييز غري القانوين(١).
1)  Artigo 3) Lei 24/2012, de 9 de julio, Quadro das Fundações

1 - A fundação é uma pessoa coletiva, sem fim lucrativo, dotada de um património suficiente e irrevogavel-
mente afetado à prossecução de um fim de interesse social. 

2 - São considerados fins de interesse social aqueles que se traduzem no benefício de uma ou mais catego-
rias de pessoas distintas do fundador, seus parentes e afins, ou de pessoas ou entidades a ele ligadas por 
relações de amizade ou de negócios, designadamente: 

a) A assistência a pessoas com deficiência; 
b) A assistência a refugiados e migrantes; 
c) A assistência às vítimas de violência; 
d) A cooperação para o desenvolvimento; 
e) A educação e formação profissional dos cidadãos; 
f) A preservação do património histórico, artístico ou cultural; 
g) A prevenção e erradicação da pobreza; 
h) A promoção da cidadania e a proteção dos direitos do homem; 
i) A promoção da cultura; 
j) A promoção da integração social e comunitária; 
k) A promoção da investigação científica e do desenvolvimento tecnológico; 
l) A promoção das artes; 
m) A promoção de ações de apoio humanitário; 
n) A promoção do desporto ou do bem-estar físico; 
o) A promoção do diálogo europeu e internacional; 
p) A promoção do empreendedorismo, da inovação ou do desenvolvimento económico, social e cultural; 
q) A promoção do emprego; 
r) A promoção e proteção da saúde e a prevenção e controlo da doença; 
s) A proteção do ambiente ou do património natural; 
t) A proteção dos cidadãos na velhice e invalidez e em todas as situações de falta ou diminuição de meios 

de subsistência ou de capacidade para o trabalho; 
u) A proteção dos consumidores; 
v) A proteção e apoio à família; 
w) A proteção e apoio às crianças e jovens; 
x) A resolução dos problemas habitacionais das populações; 
y) O combate a qualquer forma de discriminação ilegal. 
3 - Para efeitos da presente lei-quadro, consideram-se: 
a) «Instituição» ou «criação», a atribuição de meios patrimoniais à futura pessoa coletiva fundacional; 
b) «Fundador» ou «instituidor», a entidade que realiza a atribuição de meios patrimoniais à futura pessoa 

coletiva fundacional; 
c) «Apoio financeiro», todo e qualquer subsídio, subvenção, auxílio, ajuda, patrocínio, garantia, concessão, 

doação, participação, vantagem financeira ou qualquer outro financiamento independentemente da sua 
designação, temporário ou definitivo, que sejam concedidos pela administração direta ou indireta do 
Estado, regiões autónomas, autarquias locais, outras pessoas coletivas da administração autónoma e 
demais pessoas coletivas públicas; 

d) «Rendimentos», os aumentos nos benefícios económicos durante o período contabilístico, na forma de 
influxos ou aumentos de ativos ou diminuições de passivos que resultem em aumentos nos fundos 
patrimoniais. 

4 - Para efeitos do disposto na alínea c) do número anterior, não se consideram financiamento os pagamen-
tos efetuados a título de indemnização ou derivados de obrigações contratuais, nem as verbas decor-
rentes de candidaturas a fundos comunitários  

El tiempo de las fundaciones. Juan Carlos Moreno Piñero .Op.cit.p 625.
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ا أخر، كام هو الشأن بالنسبة للقانون اإلسباين  وتضيف بعض الترشيعات األوروبية أغراضً
رقم ٥٠/٢٠٠٢ الصادر بتاريخ ٢٦ دجنرب (ديسمرب) ٢٠٠٢م حول املؤسسات اخلريية(١)، حيث 
يف  احلاصلة  التحوالت  مواكبة  وجهة  من  اإلنسانية  ختدم  التي   األخر األغراض  بعض  تضمن 
جمتمع اليوم، كام هو الشأن بالنسبة للدفاع عن ضحايا اإلرهاب، وتعزيز القيم الدستورية، والدفاع 

عن مبادئ الديمقراطية، وتعزيز التسامح، وتنمية جمتمع املعلومات. 
ا عىل ما سبق، يمكن القول بأن املؤسسات اخلريية الغربية تسعى بدورها إىل خدمة  وتأسيسً
هذه  يف  اخلريي  العمل  هبا  خيتص  التي  األغراض  تقيده  العام  املقصد  هذا  أن  غري  اإلنسانية، 
الدول، حيث إن ثقافتها املجتمعية تظهر بوضوح يف جماالت عمل هذه املؤسسات. وبيان ذلك 
أن قانون هذه املؤسسات ال يمنع مثال أن يكون الغرض هو مساعدة املثليني(٢)، وذلك بالنظر 
إىل أن املنظومة القيمية واحلقوقية للكثري من الدول الغربية ال متنع ذلك، بل تعتربه من مظاهر 
اخلريي  بالعمل  ا  دومً ترتبط  ال  املذكورة  املؤسسات  دوافع  أن  كام  اإلنسان.  حقوق  عن  الدفاع 
لتعزيز  بالنسبة  احلال  هو  مثلام  سياسية  أهداف  حتقيق  هو  اهلدف  يكون  أن  يمكن  بل  اخلالص، 
احلوار األورويب والدويل، أو حتقيق هدف خاص لرشكة معينة بتحسني صورهتا وحصوهلا عىل 

إعفاء رضيبي. 
نظرا  حمله  مرشوعية  تفرض  اخلالصة  الدينية  مرجعيته  فإن  اإلسالمي،  للوقف  بالنسبة  أما 
غرض  وألجل  طيب  مال  من  كان  إذا  إال  العبد  يناله  ال  الذي  األخروي،  باجلزاء  الرتباطه 
ا يف التقرب إىل اهللا -تعاىل- والرغبة يف الفوز باألجر  مرشوع. كام أن دوافع الواقف ترتكز أساسً

األخروي العظيم.
(1) Artículo 3 de la  ley 50/2002, de diciembre, de fundaciones
   « Las fundaciones deberán perseguir fines de interés general, como pueden ser, entre otros, los de defensa de 

los derechos humanos, de las víctimas del terrorismo y actos violentos, asistencia social e inclusión social, 
cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, laborales, de fortalecimiento institucio-
nal, de cooperación para el desarrollo, de promoción del voluntariado, de promoción de la acción social, de 
defensa del medio ambiente, y de fomento de la economía social, de promoción y atención a las personas en 
riesgo de exclusión por razones físicas, sociales o culturales, de promoción de los valores constitucionales 
y defensa de los principios democráticos, de fomento de la tolerancia, de desarrollo de la sociedad de la 
información, o de investigación científica y desarrollo tecnológico».

(٢) ملزيد من التوسع، يراجع: نظام الوقف اإلسالمي والنظم املشاهبة يف العامل الغريب ملحمد عبد احلليم عمر، بحث سابق، 
الطابع  من  منها  البعض  خيلو  والتي  الغربية  اخلريية  املؤسسات  ألغراض  الئحة  األخري  هذا  أورد  حيث  و١٣،  ص١٢ 

اإلنساين. 
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باإلضافة إىل ما سبق، يمكن القول بأن العديد من أغراض املؤسسات اخلريية الغربية أصبحت 
تقوم به اليوم مجعيات املجتمع املدين بالدول اإلسالمية، وهو ما يعني خضوعها لقوانني اجلمعيات 
باقي  دون  وحده  اخلريي  بالعمل  ا  مرتبطً الوقف  جمال  يبقى  وهبذا  الوقف.  لترشيعات  وليس 

األغراض األخر، التي تنتفي فيها فكرة الصدقة اجلارية. 
ا إىل ما سبق التوصل إليه من فروق بني نظام الوقف اإلسالمي واملؤسسات اخلريية  واستنادً
الغربية، سواء من حيث املفهوم أم من حيث النشأة والتطور، فإن التقارب املسجل بني النظامني 
يف املقاصد اإلنسانية اخلالصة البعيدة عن حتقيق األهداف اخلاصة، يعيد طرح سؤال آفاق التعاون 

واالستفادة مما راكمته املؤسسات اخلريية الغربية من جتارب وخربات.
املبحث الثالث

آفاق التعاون بني الوقف اإلسالمي واألنظمة اخلريية الغربية
من  غريه  عن  هبا  يتميز  التي  واخلصوصية  اإلسالمي  للوقف  املرشق  التاريخ  من  الرغم  عىل 
الواقع  فإن  العرص،  ملواكبة  صاحلة  أرضية  تشكل  التي  الفقهية  األحكام  إىل  باإلضافة  األنظمة، 

احلايل يكشف عن خلل يف التدبري، وقصور يف التجاوب مع توقعات املجتمع.
ومن الثابت أن احلفاظ عىل خصوصية نظام الوقف املستمدة من أصله الديني رضورة ال حميد 
ا لتعلقها بجوهر الوقف وأصل مرشوعيته. وملا كانت بعض األنظمة اخلريية الغربية قد  عنها؛ نظرً
ا للتوجهات الفكرية والسياسية  أبعدت الدين عن الكثري من جوانب احلياة يف املجتمع الغريب، نظرً
التي هنجتها الدول التي تنتمي إليها، وأحلت حملها منظومة جديدة ال حرص المتداداهتا وتطوراهتا 
الوقف  وبني  بينها  التقارب  حتقيق  عىل  قادرة  الكونية  اإلنسانية  املقاصد  فإن  للجدل،  املثرية 

اإلسالمي، يف إطار احرتام الضوابط واألحكام املؤطرة هلذا األخري. 
اخلريية  التجربة  بإجيابيات  تطعيمها  يمكن  التي  اإلسالمي،  الوقف  نظام  فاعلية  عنارص  فام 

الغربية يف أفق خلق تعاون مثمر بني النظامني؟ 
املطلب األول: عنارص فاعلية نظام الوقف اإلسالمي

يتميز الوقف اإلسالمي بمميزات خاصة نابعة من أصله الديني وطبيعته اخلاصة، التي كرستها 
اجتهادات فقهائنا األجالء وممارسات القائمني عىل شؤون األوقاف يف خمتلف البلدان اإلسالمية. 
وتشكل هذه اخلصوصية نقطة قوة قابلة للتطوير ودعامة أساس للرفع من مردودية هذا النظام. 

وسنركز فيام يأيت عىل أهم هذه العنارص وأكثرها قابلية لالستفادة. 
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أ) املرجعية الدينية والعمق التارخيي:
تأيت خصوصية قيمة العطاء يف اإلسالم يف اقرتاهنا بالرب الذي جاء فيه قوله، عز وجل: زب" 
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #
 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3

D C B Aرب(١). 
والرب عمل من أعامل الطاعات يؤيت أكله الظاهر عىل املحتاجني، كام جيعل صاحبه ينال درجة 
رفيعة بني البرش، قال اهللا تعاىل: زب®  ̄   °  ±  μ      ́ ³  ²  ¶رب(٢). وال 

   l  k    j     i  h  gشك أن التفضيل مقرون بأجر أخروي عظيم، فقد قال عز وجل: زب
ترغيب  يف  وتعاىل-  -سبحانه  وقال  zرب(٣).    y   x   w   vu   t   sr   q   p        o   n   m

  X  W  V   U    T  S  R  Q  P  O  N  Mزب اهللا:  سبيل  يف  اإلنفاق 
f  e  d  cb  a     `  _  ^]  \  [       Z  Yرب(٤). واإلنفاق باملعنى املرتبط بالرب 

ونيل األجر والثواب ال يستقيم إال إذا كان مما حيبه اإلنسان ويرضاه، فقد قال تعاىل: زب!  "  #   
$  %  &  ')  (  *  +    ,   -  .  /  0رب(٥). وواضح أن اخلالق -عز وجل- 
أنزل أعامل الرب ومنها اإلنفاق يف سبيله -تعاىل- منزلة عظمى، إذ عىل الرغم من عدم اشرتاط أن 
يكون قدر اإلنفاق ذا بال، فإن نيل فضل الرب مرتبط باإلنفاق من طيب ما حيبه اإلنسان، ويف ذلك 

  Ê  Éهتذيب للنفس وكبح جلشعها، وتكريس لقيمة اإلحساس باآلخر. قال تعاىل: زب
ÐÏ    Î     Í   Ì  Ëرب(٦). ومعلوم أن اإليثار قيمة إنسانية فضىل أساسها كبح النفس امليالة 

إىل حب التملك، واملسارعة بدل ذلك إىل فعل اخلري، قال تعاىل: زب¦  §  ¨  ©  
ª  »   ¬  ®  ¯رب(٧). ومن صفات املبادر إىل اخلري عدم انتظار مقابل ممن استفاد من 

عطائه، وهذا هو املعنى احلقيقي للتطوع، قال تعاىل: زب1  2   3  4  5   6  7   
B       A   @         ?  >  =  <   ;  :  9  8رب(٨).

(١) سورة البقرة، آية ١٧٧.
(٢) سورة البينة، آية ٧.

(٣) سورة املزمل، آية ٢٠.
(٤) سورة البقرة، آية ٢٦١.

(٥) سورة آل عمران، آية ٩٢.
(٦) سورة احلرش، آية ٩. 

(٧) سورة الواقعة، آيات ١٠ – ١١- ١٢.
(٨) سورة اإلنسان، آية ٩.
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من هذا املنطلق الديني كانت البداية األوىل للوقف اإلسالمي، فوقف الرسول -€- وتبعه 
ل  الصحابة رضوان اهللا عليهم، وسارع املسلمون إىل اخلري فأنفقوا مما حيبون ابتغاء الرب. وقد شكّ
عنه،  ودافعوا  بالوقف  تشبثوا  الذين  للمسلمني  اجلمعي  الضمري  أساس  التارخيي  العمق  هذا 
وأحاطوه بعناية خاصة. وعىل الرغم من وجود حاالت اعتداء عىل املال الوقفي من طرف احلكام 
أو اخلواص، فإنه ال يمكن إنكار القيمة الفضىل، التي كانت للوقف عند عامة الناس، واحلصن 
املتني الذي شكلته األحكام الفقهية املنظمة له. ولعل أهم ما يمكن استحضاره يف هذا الشأن تيسري 

وسائل إثبات الوقف. 
ومما حيز يف نفس كل غيور عىل الوقف اإلسالمي ما يشهده هذا األخري من تراجع عام كان عليه 
ا يف تراجع  يف السابق. ومما يؤسف له أن عمليات التحبيس يف الكثري من الدول اإلسالمية باتت أيضً
مطرد، وتقترص يف الغالب األعم عىل بناء املساجد. ومع ذلك فإن بعض التجارب اإلسالمية رائدة 
وجديرة باالتباع يف جمال تنمية األوقاف واملحافظة عليها وتنويع مصارفها، وتشكل الوجه املرشق 

لنظام الوقف اليوم.
وتتوفر البلدان اإلسالمية عىل العديد من األصول الوقفية القديمة واملتنوعة، التي كان أصلها 
الديني من أهم أسباب ازدهارها، إال أن ضعف العناية هبا وقلة مردوديتها باإلضافة إىل االعتداء 
عليها من األشخاص بسبب ضعف الوازع الديني، ومن بعض اإلدارات التابعة للدولة، التي ال 
تتوانى يف بناء مشاريعها عليها مقابل أثمنة ال تتناسب مع قيمتها الوقتية، كل ذلك ساهم بشكل 

كبري يف رسم صورة قامتة عن نظام الوقف.
الدينية  بمرجعيته  بالتوعية  إال  تكون  أن  يمكن  ال  الوقف،  ثقافة  إشاعة  فإن  ذلك،  وألجل 
وفضائلة العديدة، باإلضافة إىل بيان أدواره التارخيية يف املجتمع اإلسالمي، وما يتيحه اليوم من 

إمكانية لالنخراط يف مسلسل التنمية الشاملة للدولة احلديثة. 
ويمكن االسرتشاد يف هذا املضامر بالوسائل احلديثة التي تنهجها الدول الغربية يف إشاعة ثقافة 

التربع، وتعزيز الثقة يف املؤسسات اخلريية، كام سنبينه يف حينه.
ب) املرونة والقابلية ملواكبة احلاجات املجتمعية:

ال يسع املجال لرسد أنواع األوقاف التي عرفتها املجتمعات اإلسالمية، إال أن ما يمكن تأكيده 
باملجتمع.  قوية  عالقة  نسج  تسهيل  يف  عظيم  أثر  الوقف  ألحكام  االجتهادي  للطابع  كان  أنه  هو 
الفقهاء  استطاع  فقد  الوقف،  ختص  تفصيلية  أمور  يف  الفقهية  املذاهب  اختالف  من  الرغم  وعىل 
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قديامً وحديثًا مد جسور االستفادة من خمتلف اآلراء؛ إلتاحة فرصة االنفتاح عىل التجارب الوقفية 
داخل منظومة فقهية مقابلة. 

مع  بتعاون  بالكويت  لألوقاف  العامة  األمانة  عليه  أرشفت  الذي  اجلبار  العمل  أن  شك  وال 
تبديد  عىل  دليل  خلري  للوقف،  اسرتشادي  قانون  صياغة  يف  واملتمثل  للتنمية،  اإلسالمي  البنك 
ا  أساسً النابعة  الوقف  أحكام  مرونة  أن  البيان  عن  وغني  الفقهية.  املذاهب  بني  التالقح  خماوف 
بعض  سمحت  ذلك  عىل  ا  وتأسيسً ذلك.  إىل  الوصول  يف  إجيابًا  سامهت  االجتهادي  الطابع  من 
عدم  مكن  فقد  الوقف،  مصارف  وتنوع  الواقفني  أعداد  لتزايد  مناسب  مناخ  بتوفري  يف  األحكام 
ووقف  الصناعية  امللكية  وقف  ابتكار  يف  الحقا  التفكري  من  املنقول  دون  العقار  يف  الوقف  حرص 
الوقت والسندات واألسهم، رشيطة مراعاة ضابط أسايس وهو رشط مرشوعية حمل الوقف. كام 

أن األخذ بتأقي الوقف وتأبيده شجع عىل الوقف وتنويع مصارفه.
ومن أبرز أحكام الوقف اعتبار رشط الواقف كنص الشارع، وهو ما يقتيض االلتزام برشط الواقف 
ا. وقد كان من اجتهاد الفقهاء تأكيد مرونة أحكامه التي ال تنايف مقاصده، فقيل بصحة تغيري  ا تامً التزامً
 رشوط الوقف يف حدود معينة من قبل الواقف أو غريه متى تم اشرتاط ذلك يف صك الوقفية. وير
ا لدائرة اإلحسان وعدم التضييق يف املستحبات. فإن املطلع عىل  أحد الباحثني(١) أن يف ذلك «توسيعً
متى  أنفسهم  عىل  يضيقوا  وال  اخلريات  يف  يتسابقوا  حتى  للناس  توسيعا   ير املندوبات  تفصيالت 
الصالة  وبني  ا،  عمومً والصدقة  الزكاة  مرصف  يف  مالحظ  وهذا  رشعي،  واملقصد  املصلحة  كانت  ما 
فإن  الواقف؛  برشط  العمل  واملعترب  الطاعات.  وغريها من  مثال  فيها  كاجللوس  واملستحبة  املفروضة 

جهل الرشط عمل بالعادة اجلارية، ثم بالعرف املستقر، وكذلك االستئناس بعمل سابق».
ويف هذا اإلطار جاء يف املادة (٩) من القانون االسرتشادي للوقف ما يأيت: «للواقف أن يقرن 
وحتمل  والداللة،  الفهم  يف  الشارع  كنص  الصحيح  الواقف  ورشط  يراها،  التي  بالرشوط  وقفه 
ا للعرف املستقر وقت إنشاء الوقف وإن مل يوافق  عبارة الواقف عىل املعنى الذي يظهر أنه أراده وفقً

القواعد اللغوية».
برشط  الوقف  اقرتن  «إذا  أنه:  عىل  نفسه  القانون  من   (١٠) املادة  من  األوىل  الفقرة  ونصت 
عليه،  املوقوف  أو  الوقف،  مصلحة  غري  يف  به  العمل  أصبح  إذا  إال  به،  العمل  وجب  صحيح 

(١) الرشكات الوقفية من خالل نظام الرشكات السعودية، خالد بن عبد الرمحن املهنا، ص٢٧.
https://units.imamu.edu.sa/colleges/sharia/Documents 
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املذكرة  يف  جاء  وقد  قضائي»(١).  بحكم  تعديله  فيجوز  للواقف  ا  مرشوعً ا  غرضً يفوت  كان  أو 
التفسريية هلذا القانون أنه: «استثناء من القاعدة السابقة أجاز القانون عدم االلتزام برشط الواقف 
يفوت  الرشط  تنفيذ  أن  بينها  جيمع  حاالت  وهي  احلرص،  سبيل  عىل  وردت  حمددة  حاالت  يف 
هذه  من  وواضح  وغريهم».  احلنفية  مذهب  وذلك  املستحقني،  أو  للواقف  أو  للوقف  مصلحة 
إعامل  إلمكانية  وإباحة  الشارع»  كلفظ  الواقف  «لفظ  لقاعدة  تلطيف  أهنا  القانونية  املقتضيات 

قصد الواقف(٢). 
لالستثامر  قويا  قانونيا  ا  حافزً يشكل  الرضائب  من  الوقف  إعفاء  فإن  سبق،  ما  إىل  وباإلضافة 
الوقفي، ال شك أن حسن االستفادة منه سيكون له عظيم األثر عىل مردودية األوقاف. فقد نصت 
املادة (٦٢) من القانون االسرتشادي للوقف عىل ما يأيت: «تعفى األوقاف اخلريية، واحلصة اخلريية 
من األوقاف املشرتكة من أي رضائب أو رسوم ونفقات نرش مما توجب القوانني والنظم نرشه يف 
الرسوم  من  املشرتكة  األوقاف  من  اخلريية  واحلصة  اخلريية  األوقاف  تعفى  كام  الرسمية.  اجلريدة 

القضائية يف كافة درجات التقايض».
ج) مراعاة رشط املرشوعية:

لقد جاءت خصوصية الوقف كاشفة ملقصد إنساين تشرتك فيه مع باقي الصور الكونية للعطاء 
واإلحسان عىل اختالف املرجعية الدينية، ومتفردة بخصوصية استمرارية ودوام املنفعة والثواب 
األنظمة  عن  اإلسالمي  الوقف  نظام  يميز  الذي  الروحي  البعد  جانب  إىل  هذا  سواء.  حد  عىل 
اختالف  عىل  األوقاف  من  لإلكثار  قويا  ا  حافزً يزال  وال  شكل  والذي  املشاهبة،  الغربية  اخلريية 
إذا كانت مرشوعة  التقيد برشوط الواقف والوفاء هبا  يأيت: «جيب  املغربية عىل ما  األوقاف  مدونة  املادة (٣٤) من  نصت   (١)
وقابلة للتنفيذ. فإذا اقرتن الوقف برشط غري مرشوع أو استحال تنفيذه، صح الوقف وبطل الرشط مع مراعاة أحكام الفقرة 
األوىل من املادة (١٤) أعاله». ونصت املادة (٣٥) من املدونة نفسها عىل أنه: «إذا كانت ألفاظ عقد الوقف رصحية، وجب 

التقيد هبا. وإذا كانت غامضة، تعني البحث عن قصد الواقف، ويمكن االستعانة يف ذلك بالعرف وبظروف احلال».
(٢) رغم ما لرشط املحبس من مكانة عند سائر فقهاء املذهب املالكي، فإن يف هذا املذهب من يذهب إىل أن تنفيذ هذا الرشط 
ال يكون بالرضورة عرب التقيد بلفظ املحبس، وإنام يكون كذلك بإعامل قصده. وممن سار يف هذا االجتاه: الفقيه أبو عبد 
اهللا القوري، وحكاه عن ابن القاسم واملاجشون وابن رشد. قال: «املسألة ذات خالف يف القديم واحلديث، وأن الذي به 
الفتيا إباحة ذلك (أي إباحة انتفاع بعض احلبس بوفر حبس غريه) وجوازه، وتسويغه وحليته ألخذه. وهذا مروي عن ابن 
القاسم، رواه عنه ابن حبيب عن أصبغ، وبه قال عبد امللك ابن املاجشون وأصبغ، وأن ما قصد به وجه اهللا جيوز أن ينتفع 
ببعضه يف بعض إن كانت لذلك غلة واسعة، ووفر بني كثري، يؤمن من احتياج احلبس إليه حاال ومآال. وباجلواز أفتى ابن 
واألندلس  إفريقية  فتاو أهل  املغرب عن  واجلامع  املعرب  املعيار  انظر:  غريه.  مسجد  وفر  من  مسجد  رشد -‹- برم 
واملغرب، أبو العباس أمحد بن حييى الونرشييس، خرجه مجاعة من الفقهاء بإرشاف حممد حجي، مطبوعات وزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية باململكة املغربية، طبعة ١٤٠١هـ/١٩٩١م، اجلزء ٧،  ص١٨٧ و ١٨٨.
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إحاطته  عىل  الرشعي  التخصص  أهل  انكباب  للوقف  الديني  للطابع  نتيجة  أهم  ولعل  أنواعها. 
العامة  اعتداء  من  حتصينه  إىل  باإلضافة  ومقاصدها،  اإلسالمية  الرشيعة  روح  عىل  حيافظ  ما  بكل 
وسطو احلكام بسبب اخلشية من خمالفة األحكام الرشعية، طاملا أن هناك من الفقهاء من قال بأن 

الوقف يف حكم ملك اهللا تعاىل.
وقد سبق رسد العديد من اآليات القرآنية التي تؤطر العمل اخلريي وتقرنه باألجر العظيم، 
ا بأحكام رشعية ال يصح إال بتوافرها.  وألجل ذلك كان نظام الوقف اإلسالمي وال يزال مرتبطً
ومل تكن هذه اخلصوصية لتبقى غائبة عن العديد من الترشيعات الوقفية احلديثة وال عن العمل 
القضائي(١) الذي ما فتئ يف العديد من الدول اإلسالمية يؤكد عىل الطابع الديني للوقف. فقد جاء 
ا من جاللتنا عىل استقاللية الوقف املستمدة  يف ديباجة مدونة األوقاف املغربية(٢) مثال: «وتأكيدً
من طابعه اإلسالمي اخلالص، فقد آثرنا من خالل هذه املدونة املحافظة عىل خصوصيته، وتزويده 
بوسائل قانونية حديثة تضمن له احلامية الناجعة، وبنظم تدبريية تيرس حسن استغالله واالستفادة 
له  وتعيد  واالجتامعية،  االقتصادية  التنمية  مشاريع  يف  املسامهة  من  متكنه  استثامرية  وبطرق  منه، 

دوره الريادي الذي هنض به عرب تاريخ بالدنا املجيد». 
الوقف  فت  وعرّ الوقف،  أنواع  عىل  للوقف  االسرتشادي  القانون  من   (٢) املادة  نصت  كام 

اخلريي (أو العام كام يسمى يف بعض الدول اإلسالمية) بأنه «ما جعلت فيه املنفعة جلهة بر».

(١) جاء يف قرار للمجلس األعىل باملغرب حتت عدد ٥٧٩ املؤرخ يف ٢٠٠٢/٠٢/١٣م، ملف مدين عدد ٩٥/٩/١/٤٠٥٤ 
يأيت: (...  ما  حيثياته  يف  جاء  الذي  معهم،  ومن  أعامر  اهللا  عبد  احلاج  وورثة  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزير  بني 
والعوائد  باحلبس  اخلاصة  والضوابط  الفقهية  القواعد  لتطبيق  أحكامها  يف  خاضعة  تبقى  أن  جيب  املحبسة  فاألمالك 
اإلسالمية التي جتري بشأن الترصفات فيها وتدبري كافة أمورها...وحيث إنه تطبيقا لذلك كان عىل املحكمة املطعون 
يف قرارها أن تناقش النازلة ملا عرضت عليها، ال يف إطار الفصلني ٦٦ و٦٧ من ظهري ١٢ غشت ١٩١٣، ولكن تعاجلها 
يف إطار الفصل ٧٥ من ظهري ١٩ رجب ١٣٣٣ (١٩١٥/٦/٢) ووفق قواعد الفقه اإلسالمي ومبادئه عىل اعتبار أن 
ا  األمر يتعلق بنزاع ناشئ عن عقد حتبيس لقطعة أرضية، إذ ال شك أن عقد التحبيس متى استوىف رشوطه املعتربة فقهً
ا لقصد املحبس، وتنفيذ تسجيل مضمونه بالرسم  ا، ووجوده ثابتًا، وأثر إنشائه يبقى ساريًا وفقً ا، كان صحيحً وتوثيقً
العقاري جيب أن يتم ولو عارض ورثة املحبس يف ذلك بعد وفاته، لكون موروثهم طبع ترصفه بطابع ديني حمض 
ا؛ حيث نص عقد التحبيس املذكور عىل كونه  ا وتوثيقً جر فيه عىل مقتضيات أحكام وقواعد ذلك الطابع املحدد فقهً
ا ما بقيت الدنيا، وقصد بذلك وجه اهللا العظيم وثوابه اجلسيم والدار اآلخرة واهللا ال يضيع  ا خملدً ا ووقفً ا مؤبدً «حتبيسً
أجر من أحسن عمال». كام جاء ضمن حيثيات نفس القرار عبارة هامة تربز اخلصوصية التي تطبع الوقف وهي أن 

محايته من النظام العام.
(٢) صدرت مدونة األوقاف املغربية بمقتىض الظهري الرشيف رقم ١٫٠٩٫٢٣٦ صادر يف ٨ ربيع األول ١٤٣١هـ (٢٣ فرباير 

٢٠١٠م)، ونرشت باجلريدة الرسمية عدد ٥٨٤٧ الصادرة بتاريخ فاتح رجب ١٤٣١هـ (١٤ يونيو ٢٠١٠م).
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رشط  اعترب  فقد  للوقف،  الديني  بالبعد  ترتبط  خاصة  داللة  من  املصطلح  حيمله  ملا  ا  واعتبارً
مرشوعية الوقف ركنًا أساسيا للصحة. فقد جاء يف املادة ١١ من القانون االسرتشادي «كل رشط 
العامة  اآلداب  أو  العام  النظام  أو  القانون (النظام)  أو  الرشعية  لألحكام  ا  خمالفً يكون  الوقف  يف 

 .« يكون باطالً
وجاء يف املادة ٢٧ من الالئحة التنفيذية هلذا القانون تأكيد لرضورة توافر رشط مرشوعية حمل 
الوقف أو ما يصطلح عليه باملوقوف عليه، حيث نصت عىل ما يأيت: «يشرتط يف املوقوف عليه ما 
ييل: (...) ٣- أال يكون جهة حيرم عليها الوقف يف الرشيعة اإلسالمية. ٤- أن يكون فيه نوعا من 
أنواع الرب. ٥- أال يكون فيه معصية أو إعانة عىل معصية حسب أحكام الرشيعة اإلسالمية. ٦ - 

أال يكون فيه خمالفة للقوانني واألنظمة املعمول هبا يف الدولة. ٧- أال يكون جلهة معادية».
إعامل  تم  بل  فحسب،  املرشوعية  رشط  عىل  للوقف  الديني  البعد  إبراز  يف  االقتصار  يتم  ومل 
الواقف  هبا  ينال  طاعة  واإلنصاف. فالوقف  العدالة  لقواعد  مراعاة  من  الوقف  فقه  عن  رف  عُ ما 
فضل وأجر الصدقة اجلارية، وألجل ذلك فإنه ال جيب أن يكون فيه إرضار بالغري، وخاصة الورثة 
والدائنني. وهكذا نصت املادة ٨ من القانون االسرتشادي عىل ما يأيت: «يشرتط لنفاذ الوقف ما 
يأيت: (١) ... (٢) موافقة الورثة يف احلاالت اآلتية: أ) إذا كان الوقف يف مرض املوت. ب) إذا 
الواقف  تركة  ثلث  عن  املوقوفة  األموال  قيمة  زادت  إذا  جـ)  املوت.  بعد  ملا  ا  مضافً الوقف  كان 
قبل وفاته، وفيام يزيد عن الثلث. (٣) سداد الدين أو موافقة الدائنني إذا كان الواقف مدينًا بدين 

مستغرق. (٤) إهناء الرهن إذا كان املال املراد وقفه مرهونًا»(١).
كام نصت املادة  ١٠من نفس القانون عىل أنه «(...) إذا اقرتن الوقف برشط صحيح وجب 
ا  العمل به، إال إذا أصبح العمل به يف غري مصلحة الوقف، أو املوقوف عليه، أو كان يفوت غرضً

ا للواقف فيجوز تعديله بحكم قضائي». مرشوعً
(١) ويف مقابل هذه املادة نصت املادة ١٠ من مدونة األوقاف املغريب عىل ما يأيت: «إذا استغرق الدين مجيع مال الواقف وقت 
التحبيس أو قبل حوز املال املوقوف، بطل الوقف ما مل جيزه الدائنون». واملقصود بذلك احلالة التي تصبح فيها ذمة الواقف 
مثقلة بديون تستغرق مجيع ماله إبان عملية التحبيس أو قبل حوز املوقوف. وقد اجتهت نية املرشع إىل محاية الضامن العام 
للدائنني، الحتامل جلوء املدين إىل التحبيس هتربا من دفع ديونه. وحتى إذا افرتضنا حسن نية الواقف بأن أصبحت كل 
ذمته مثقلة بدين إبان التحبيس وقبل احلوز ألسباب خارجة عن إرادته وتوجيهه، فإن ذلك ال يمكن أن يعد مربرا للزوم 
الوقف عىل اعتبار أن املال املوقوف مل يدخل بعد إىل ذمة الوقف بل ال يزال يف ذمة الواقف، ولكن حق الغري متعلق هبذه 
الذمة وهو أوىل باحلامية. وعىل الرغم من أن املرشع رتب عىل هذه احلالة بطالن الوقف، فإنه اعتد بإرادة الدائنني حينام 
فسح املجال الستمرار الوقف يف حالة إجازهتم التي متثل تنازال عن حق أسبقيتهم يف مال املدين املحبس. انظر: مدونة 

األوقاف املغربية دراسة منهجية يف األسس واألبعاد، جميدة الزياين، دار األمان، الرباط ٢٠١٤م، ص٢٠١.



العدد الـ٣٥ - السنة الثامنة عرشة - ربيع األول ١٤٤٠هـ/ نوفمرب ٢٠١٨م

∂≤

اإلسالمي  للوقف  الديني  الطابع  من  املستقاة  واإلنصاف  العدالة  قواعد  مراعاة  مظاهر  ومن 
الوقف  ذلك  اعتبار  أو  الفضويل  وقف  إجازة  بني  بتخيريه  املوقوف؛  املال  مالك  مصلحة  مراعاة 
باطالً (املادة ٩ من مدونة األوقاف املغربية). وواضح أن علة هذا احلكم تكمن يف التصدي لنية 
كل من النائب الرشعي أو الفضويل، التي قد تستبطن رغبة يف اإلرضار باملك املال املوقوف حتت 

ذريعة املصلحة العامة.
من  اإلناث  حرمان  طريق  عن  اإلرث  قواعد  عىل  حتايل  من  الوقف  قطاع  شهده  ملا  ا  ونظرً
االستفادة من الوقف الذري أو األهيل، أو كام يسمى يف املغرب الوقف املعقب، فقد عمدت بعض 
مدونة  من   ١٤ املادة  نصت  وهكذا  الرشط.  هذا  بطالن  عىل  الرصيح  التنصيص  إىل  الترشيعات 
أو  اإلناث  دون  الواقف  أوالد  من  الذكور  عىل  الوقف  حالة  يأيت: «ويف  ما  عىل  املغربية  األوقاف 

 .« ا والرشط باطالً ا هلم مجيعً العكس، أو عىل بعض أوالده دون البعض، اعترب الوقف صحيحً
د) ضامن االستمرارية:

التي  األحكام  من  الكثري  ذلك  عن  تفرعت  وقد  اإلنسان،  بموت  تنقطع  ال  جارية  صدقة  الوقف 
أو  للمنفعة  وتسبيالً  لألصل  ا  حتبيسً ا  أساسً الوقف  كان  فلام  الفقري.  وعموده  الوقف  عصب  تشكل 
الرتباط  ا  نظرً للملكية  ناقالً  ا  ترصفً فيه  الترصف  جواز  عدم  هي  لذلك  املنطقية  النتيجة  فإن  الثمرة، 
ا ال يكون إال يف  ا ملا ذكر، اعترب الفقهاء االستبدال أو املعاوضة استثناء ضيقً حقوق املسلمني به. واعتبارً
رف عن بعض الفقهاء التشدد يف االستبدال أو املعاوضة،  أحوال خاصة ومقيدة برشوط صارمة، وعُ
بْع احلبس وإن خيف عليه الغصب والضياع،  فقد نقل الربزيل فتو السوري بعدم إمكانية معاوضة رَ
فقد سئل عن «غرفة حمبسة عىل مسجد بعضها فوق ظهره وتتصل بدار مملوكة، وربام سكن هذه الغرفة 
بعض الظلمة ويبقى فيها الزمن الطويل بغري كراء وربام زالت يده عنها فتكر للرعية. فأراد صاحب 
ا وال شتاء، وهو أنفع، ألنه إذا أزيل  الدار أن يعوض عن الغرفة بقواديس من ماء مأمون ال يغور ال صيفً
ما عليه من اخلراج بقي قدر ما ينتفع به يف الغرفة أو أكثر، وإن مل يطلب باخلراج فهو خري بكثري، والغرفة 
ربام سقط بعضها أو كلها وربام سكنها من ال يؤدي فيها شيئا ملا هو يف الواقع، مع ما يتخوف عىل اجلار 
من أذ من سكنها له..، هل يسوغ هذا التعويض أم ال؟ مع أن ما جرت به العادة فيام ينزله الظلمة أنه 

ا عىل حاهلا»(١). ا. فأجاب السوري: ال يعاوض عن الغرفة وتبقى حبسً ا كان أو ملكً ينقص ثمنه حبسً
وحتقيق:  تقديم  بالربزيل،  املعروف  التونيس  واحلكام،  باملفتني  القضايا  من  نزل  ملا  األحكام  مسائل  جامع  الربزيل:   فتاو  (١)

الدكتور حممد احلبيب اهليلة، اجلزء اخلامس، مطبعة دار الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل (٢٠٠٢م)، ص٤٥٧.



الوقف واألنظمة اخلريية الغربية: إنسانية املقاصد وآفاق التعاون

∂≥

كام أن التشدد وصل ببعض الفقهاء إىل منع معاوضة بعض املنقوالت التي تم اقتناء أخر بدهلا 
كاحلرص مثال، فقد سئل الرسقسطي عن حرص بالية أبدلت بحرص جدد هل تباع هذه البوايل أم ال؟ 
فكان جوابه: «ال تباع تلك احلرص البالية، وتبقى مرفوعة حتى يفتقر هلا املسجد فيام بعد، هذا وجه 
الفقه، وإن نقلت ملسجد آخر دون بيع مع غناء هذا املسجد الذي كانت فيه لغريه من املساجد من 

شدة احلاجة، فيجوز عىل قول أفتى به بعض من تقدمنا ممن يقتد هبم علام وعمال»(١).
وباملقابل هناك من سمح باملعاوضة برشوط خاصة، فقد قال ابن رشد: «إن كانت القطعة من 
بمكان  فيها  باملعاوضة  بأس  فال  عامرهتا،  عن  وعجز  مجلة  منفعتها  انقطعت  قد  املحبسة  األرض 
العوض،  يف  والغبطة  السبب  ثبوت  بعد  القايض  من  بحكم  ذلك  ويكون  مكاهنا،  حبسا  يكون 

ويسجل ذلك ويشهد به»(٢).
ومهام يكن من أمر، فإن ضامن استمرارية الصدقة اجلارية اقتىض التشدد يف املعاوضة بوضع 

رشوط خاصة وتويل القايض مهمة التثبت من ذلك(٣).
املطلب الثاين: عنارص قوة نظام املؤسسات اخلريية الغربية

عديدة هي املجاالت التي تشهد الوثائق التارخيية عن سبق الوقف اإلسالمي لولوجها وحتقيق 
هنضة جمتمعية هامة دون أن تقف أمامها أحكام الوقف حجر عثرة، بل عىل العكس من ذلك كانت 
ا معبدة هلا. واملتأمل يف التجربة اخلريية الغربية جيدها تتضمن العديد من املجاالت  ا وطريقً حافزً

(١) املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاو أهل إفريقية واألندلس واملغرب، أبو العباس أمحد بن حييى الونرشييس، خرجه 
مجاعة من الفقهاء بإرشاف حممد حجي، م.س، اجلزء ٧، ص١٤٦.

(٢) املعيار املعرب، الونرشييس، ج٧، ص١٣٨.
ا مجيع الترصفات القانونية  ا عامً (٣) نصت املادة ٦٠ من مدونة األوقاف املغربية عىل ما يأيت: «جتري عىل األموال املوقوفة وقفً
مداخيلها بام يالئم طبيعتها وحيقق مصلحة ظاهرة للوقف». أما الفقرة الثانية من املادة  اهلادفة إىل احلفاظ عليها، وتنمية 
ا عاما القتناء  ٦٣ من املدونة فقد جاء فيها ما يأيت: «وجيب أن ختصص األموال املتأتية من معاوضة األموال املوقوفة وقفً
بدل عنها أو استثامرها هبدف احلفاظ عىل أصل الوقف وتنمية مداخيله وفق أحكام املادة ٦٠ أعاله». ويف ذلك تنصيص 
رصيح عىل رضورة احلفاظ عىل األصل الوقفي من جهته وتنميته من جهة أخر، واعتبار املعاوضة أو االستبدال استثناء 
يقوم  التي  اجلارية  الصدقة  الستمرارية  قويا  ضامنا  يعد  ذلك  أن  شك  وال  حمددة.  برشوط  إال  إليه  اللجوء  يتم  ال  ضيقا 
 ١٩)  ٤١٣٩٫١٢ رقم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزير  قرار  من   ٤ املادة  نصت  لذلك  وتطبيقا  الوقف.  نظام  عليها 
ديسمرب ٢٠١٢م) يف شأن حتديد إجراءات السمرسة وطلب العروض ومسطرة االتفاق املبارش وكيفية تنظيمها اخلاصة 
إذا  التالية:  احلاالت  يف  املوقوفة  لألموال  النقدية  املعاوضات  يأيت: «جتوز  ما  عىل  املوقوفة،  لألموال  النقدية  باملعاوضات 
تغطي  ال  مداخيله  صارت  إذا  به؛  االنتفاع  معها  يتعذر  حالة  يف  أصبح  إذا  كبري؛  بشكل  قل  أو  املوقوف  املال  نفع  انقطع 
ا مع الغري عىل الشياع؛ إذا اقتضت  ا باالهنيار أو آيالً للسقوط؛ إذا كان مملوكً مصاريف صيانته واملحافظة عليه؛ إذا كان مهددً

مصلحة األوقاف ذلك». 
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املامثلة يف صور حديثة مواكبة لتطور املجتمع. والشاهد عىل ذلك املؤسسات اخلريية ذات الغرض 
الدولية  اجلامعات  أعرق  عن  احلديث  يمكن  ال  إذ  املتخصصة،  واملعاهد  كاجلامعات  العلمي 
وأحسنها ترتيبًا يف سلم اجلامعات دون احلديث عن جامعة هارفارد(١). كام ال يمكن احلديث عن 

املستشفيات الغربية دون احلديث عن تلك التي تتخذ شكل مؤسسة خريية. 
واحلقيقة الساطعة التي ال يمكن إخفاؤها هي أن احلديث عن تنوع أوقاف املسلمني وإرشاقاهتا 
يف  التارخيي،  احلكي  من  ا  جزءً اإلسالمية  الدول  من  الكثري  يف  الشديد  لألسف  غدت  احلضارية 
مقابل تبوؤ املؤسسات اخلريية الغربية مكانة مرموقة بني أكثر املؤسسات عطاء يف الدولة الغربية 
احلديثة، وهو ما يستدعي حتديد أسباب نجاح هذه التجربة، ومد إمكانية االستفادة منها، ونورد 

أبرزها كام يأيت:
أ) إدخال العمل اخلريي ضمن أولويات سياسة الدولة واملؤسسات اخلاصة:

مسامهتها  إىل  باإلضافة  الغربية،  اخلريية  املؤسسات  تقدمها  التي  اجلليلة  األغراض  إىل  بالنظر 
يف مساعدة الدولة عىل القيام بالدور املنوط هبا يف املجاالت األكثر حيوية كالتعليم والصحة، فقد 

أصبح العمل اخلريي يشكل أولوية يف اسرتاتيجية الدول الغربية يف جمال التنمية البرشية.
ويتمثل دور احلكومات الغربية يف دعم األوقاف فيام يأيت:

سن قوانني خاصة بإنشاء املؤسسات اخلريية.  (١
إدماج العمل اخلريي ضمن سياسة الدولة عرب التنصيص عىل مقتضيات خاصة يف قوانني   (٢

متفرقة، تعنى بالصحة أو الرتبية والتكوين أو البحث العلمي.
إنشاء إطار مؤسيس حكومي يرشف عىل املؤسسات اخلريية.  (٣

إنشاء جهاز رقايب للمؤسسات اخلريية عىل املستو اإلداري واملايل.  (٤
ا ودعامً ألدوارها املتنوعة. إعفاء املؤسسات اخلريية من أداء الرضائب تشجيعً  (٥

تفعيل املحاسبة واملساءلة وإحالة املخالفات عىل القضاء وفق ما يقتضيه القانون.  (٦
تزويد املؤسسات بنتائج التدقيق ملساعدهتا عىل جتاوز الصعوبات التي تواجهها، وحتسني   (٧

أساليب أدائها.

(١) هارفارد وأخواهتا: دالالت الوقف التعليمي يف الواليات املتحدة األمريكية ، طارق عبد اهللا، جملة أوقاف العدد ٢٠، السنة 
احلادية عرشة، مجاد األوىل ١٤٣٢/ مايو ٢٠١١، ص٤٥ وما بعدها.
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خلق التنافسية بني املؤسسات اخلريية بنرش منجزاهتا وبيان تصنيفها ومراتبها.  (٨

دعم البحوث والدراسات الكفيلة بتطوير أداء ومردودية املؤسسات اخلريية.  (٩
املعونة  تقدم  بالغرب  تطوعية  مؤسسات  وجود  يالحظ  احلكومي،  الدعم  إىل  وباإلضافة 
للمؤسسات اخلريية يف جمال االستشارات والتدريب واملعلومات واالستثامر والرتويج واإلعالنات 
األداء  لتقويم  معايري  تضع   أخر خريية  مؤسسات  وجود  عن  فضال  اجلدد(١)،  املانحني  جلذب 
وتصنيف املؤسسات اخلريية وفق الدرجات التي حتصل عليها(٢). وواضح من خالل عمل هذه 
وخلق  أدائه  حتسني  بوسائل  بتزويده  فتقوم  اخلريي،  العمل  يف  االحرتافية  تعتمد  أهنا  املؤسسات 

التنافسية الكفيلة بزيادة املردودية.
ب) تعزيز الثقة يف املؤسسات اخلريية الغربية وإشاعة ثقافة التطوع:

مع  التصالح  وحتقيق  الواقفني،  عدد  لزيادة  األساسية  املرتكزات  من  التطوع  ثقافة  إشاعة  تعترب 
مؤسسات املجتمع. وال شك أن الثقة يف املؤسسات التي يتعامل معها تشكل دعامة أساسية لتحقيق 
اخلريية  املؤسسات  وشفافية  نزاهة  يف  يثق  الذي  فاملواطن  املردودية،  من  والرفع  االجتامعي  األمن 
هذا  يف  رشيكا  نفسه  سيعترب  املتنوعة،  خدماهتا  من  املجتمع  جينيها  التي  الفائدة   مد بنفسه  ويعاين 
العمل، ويساهم من موقعه يف تعزيز وجود هذه املؤسسات وضامن استمراريتها. ومل يعد حتقيق ذلك 
يف عامل اليوم رهني سياسات ارجتالية أو مبادرات عفوية، بل إن االشتغال عىل الذهنية التصاحلية مع 

ا من العمل اخلريي ذاته. وتُستعمل هلذا الغرض وسيلتان: هذه املؤسسات بات جزءً
والربامج  الدينية  املؤسسات   مستو عىل  وذلك  اخلريي:  العمل  بأمهية  املستمرة  التوعية   -١
اإلذاعية والتلفزية املتخصصة، باإلضافة إىل الصحافة املكتوبة واإللكرتونية. وقد استفادت 
من  احلديثة  االجتامعي  التواصل  وسائل  توفره  مما  كبري  بشكل  الغربية  اخلريية  املؤسسات 
ما  الوسيلة  هذه  أن  غري  املحتملني.  الواقفني  فرص  زيادة  وبالتايل  اجلمهور  لقاعدة  توسيع 
كانت هلا لتؤيت أكلها لوال النتائج امللموسة التي حققها العمل اخلريي بالغرب والتي يتم 

اإلفصاح عنها أثناء عملية التوعية.

(١) ينظر: نظام الوقف اإلسالمي والنظم املشاهبة يف العامل الغريب «Endowment – Foundation – Trust»، حممد عبد احلليم عمر، 
اإلنرتنت  عىل  األمريكية (موقعها  املالح  اإلحسان  مؤسسات  مثال  ذلك  عن  الباحث  أعطى  وقد  ص١٩.  هامش  سابق،  مقال 

.www.aefonline.org :مثل: مؤسسة الوقف األمريكية  (www.chorityravigetor.com
(٢) مثل: املعهد األمريكي لإلحسان (American Institute of Philanthropy). انظر حول ما يقوم به املعهد من مساندة انظر 
www. :وموقع www.choritynovigator.com ومؤسسة اإلحسان املالح: موقع www.choritywothory.com :موقع

chorityBank.org . مشار إليه يف هامش وصفحة املقال السابق.
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ومواقع  الصحف  يف  اخلريية  املؤسسات  ونفقات  مداخيل  عن  واإلفصاح  الشفافية   -٢
اإلنرتنت. باإلضافة إىل فتح نافذة للنقاش بمواقع هذه املؤسسات وذلك لتلقي املالحظات 
واالقرتاحات، وتقويم مد التجاوب مع املشاريع املقدمة. ويتم االعتامد يف كل ذلك عىل 
تدبري  عىل  شعبية  رقابة  الوسيلة  هذه  ومتثل  واملحاسبي.  املايل  اإلفصاح  أساليب  أحدث 

العمل اخلريي وأداة تفاعلية بني املؤسسات اخلريية واملواطن.
بأمهية  الغرب  يف  اجلمهور   لد الوعى  ازدياد  عىل  دليل  خري  واإلحصائيات  األرقام  ومتثل 
اإلسهام يف العمل اخلري، إذ بلغت مسامهة األفراد يف التربعات اخلريية عام ٢٠٠٤م ما جمموعه 
١٩٠ مليار دوالر من إمجايل التربعات البالغة يف السنة نفسها ٢٥٠ مليار دوالر أي بنسبة ٧٦%، 
وزيادة بنسبة ٤٫١% عام كانت عليه عام ٢٠٠٣م. والالفت لالنتباه هو نسبة األمريكيني املسامهني 
يف األعامل اخلريية والتي ترتاوح بني ٧٠% و٨٠% من جمموع األمريكيني، باإلضافة إىل أن متوسط 
 %٣٫١ املرتفع  الدخل  ذو  املواطن  يدفع  حيث  دخله،  من   %٢٫٣ يبلغ  الواحد  املواطن  تربع 

واملواطن ذو الدخل املنخفض ١% من دخوهلم لألعامل اخلريية(١).
املتحدة  الواليات  يف  بلغ  اخلريية  املؤسسات  عدد  أن  إىل  ٢٠٠٩م  سنة  إحصائيات  تشري  كام 
السنة   يف  األمريكيني  تربعات  قيمة  وصلت  كام  ا،  ألفً وثالثني  وثامنية  ومائتني  مليونًا  األمريكية 

نفسها إىل ٣٠٣٧٥ بليون دوالر بام يعادل ٢% من الناتج املحيل اإلمجايل األمريكي(٢).
ج) االحرتافية يف التدبري واالستثامر:

ليس باملستغرب أن يصل قطاع الوقف إىل نتائج غري مرضية يف العديد من الدول اإلسالمية، 
طاملا أنه ال يمثل أولوية ضمن السياسة العامة للعديد من هذه الدول، باإلضافة إىل اعتامد وسائل 
هذا  يف  احلديثة  األساليب  توفره  مما  االستفادة  فرص  تتيح  وال  العرص  روح  تواكب  ال  تدبريية 
طرق  أحدث  عىل  يرتكز  احرتافيا  عمالً  يعترب  اخلريي  العمل  فإن  الغربية،  الدول  يف  أما  املجال. 

التدبري ويبحث عن أنجع أدوات التطوير واإلبداع.
وجه  عىل  تشمل  اإلسالمية  األوقاف  حتتاجها  التي  التدبري  احرتافية  إن  القول،  ويمكن 

اخلصوص ما يأيت:
مقال  مقارنة،  دراسة   «Endowment – Foundation – Trust» الغريب العامل  يف  املشاهبة  والنظم  اإلسالمي  الوقف  ينظر:   (١)
من  (لنطاق  املعلومات»:  «مركز  بكلمة  املوقع  يف  املصادر  يف  بحث   ،www.amb-usa.fr.org موقع:   عن  نقال  سابق 

املجتمع األمريكى) و(استعراض اإلحسان األمريكى).
(٢) ينظر: هارفارد وأخواهتا، طارق عبد اهللا، مقال سابق، ص٤٨.
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تطوير البنية القانونية التنظيمية والالئحية لألوقاف اإلسالمية.  (١
إحصاء األصول الوقفية وحتديد قيمتها االقتصادية.  (٢

يف  احلديثة  الوسائل  واعتامد  هبا،  الواردة  املعلومات  وحتديث  للتحبيس  املثبتة  بالوثائق  العناية   (٣
أرشفتها.

تأهيل العاملني يف جمال الوقف وتنمية قدراهتم عن طريق التكوين املستمر وزيارة املؤسسات   (٤
اخلريية الغربية، واالطالع عىل وسائل عملها. 

واقرتاح  األوقاف  بعجلة  الدفع  عىل  القادرين  واخلرباء  املؤسسات  مع  التعاون  جسور  مد   (٥
أساليب حسن التدبري والتنمية.

من  املجتمع  توقعات  وبني  بينها  التناسب  وخلق  األوقاف  إدارات  هياكل  يف  النظر  إعادة   (٦
الوقف.

تثبيت الوضعية القانونية لألوقاف وحتصينها من كل اعتداء.  (٧
هو  ما  غرار  عىل  ومساواة  شفافية  من  توفره  ما  بكل  الوقف  تدبري  يف  احلوكمة  معايري  اعتامد   (٨

موجود باملؤسسات اخلريية الغربية.
اخلريية  باملؤسسات  تسرتشد  تنموية  سياسة  اعتامد  شأنه  من  سلف  بام  االلتزام  أن  شك  وال   (٩

الغربية وتقوم عىل ما يأيت:
والتنموية  التدبريية  األوقاف  سياسة  رسم  يف  االسرتاتيجي  التخطيط  وسائل  اعتامد   -١

والتحول التدرجيي من نظام مايل وقفي تقليدي إىل نظام وقفي معارص(١).
الضوابط  وحترتم  احلديثة  التمويلية  الصيغ  تطور  تواكب  مبتكرة  متويل  أشكال  اعتامد   -٢

الرشعية والكفيلة اخلاصة بالوقف.
فرص  حتديد  يف  واملالية  االقتصادية  املقاربات  عىل  واالنفتاح  الوقفية  االستثامرات  تنويع   -٣

االستثامر.
(١) أشار د. أسامة عمر األشقر يف كتابه تطوير املؤسسة الوقفية اإلسالمية اخلريية الغربية املشار إليه سابقا، ص١٠٣ وما بعدها، 
إىل اخلطة االسرتاتيجية التي وضعتها مؤسسة Wellcom Trust  ما بني ٢٠٠٠م و٢٠٠٥م، والتي حددت من خالهلا حجم 
خالل  اإلنفاق  لوجوه  املحدد  العام  اإلطار  وضع  إىل  باإلضافة  باوند.  مليارات   ٣ يناهز  بام  السنوات  هلذه  العام  اإلنفاق 
السانحة  املستقبلية  للفرص  لالستجابة  كاحتياطي  باوند  مليار  نصف  من  أكثر  ختصيص  مع  املذكورة،  اخلمس  السنوات 

ووضع السياسات البديلة.
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٤- صيانة األصول الوقفية وجتديدها لتحسني صورهتا وزيادة مردوديتها.
٥- املزاوجة بني املشاريع ذات املردودية االقتصادية والنفع االجتامعي والديني والثقايف.

٦- إعطاء األولوية للقطاعات احلساسة يف الدول وهي التعليم والصحة.
٧- تعزيز الرشاكات مع القطاع اخلاص واالستفادة مما راكمته من جتارب.

د) تطوير نظم الرقابة الداخلية واخلارجية وتفعيلها ملؤسسات األوقاف:
املواطن  توجيه  يف  يساهم  بام  الواقفني  عدد  وزيادة  الوقفية  املؤسسة  يف  الثقة  تعزيز  يمكن  ال 
بمنجزات  تعرف  تواصلية  سياسة  بنهج  باالكتفاء  األوقاف(١)،  مؤسسة  مع  اإلجيايب  التفاعل  إىل 
عن  باإلفصاح  وذلك  األوقاف  أموال  عىل  األفراد  طمأنة  من  البد  بل  فقط،  الوقفية  املؤسسات 

نتائج الرقابة والتدقيق. 
التفتيش  عىل  تعتمد  ال  اخلريية  املؤسسات  عىل  صارمة  رقابية  سياسة  الغربية  الدول  وتنهج 
واملحاسبة تبعا ملا تم ضبطه فحسب، بل تركز بشكل كبري عىل تقنيات التدقيق التي تسمح بالتوجيه 

واإلرشاد وتتبع التفاعل مع املالحظات والتوصيات.
ا لالحرتافية التي اختارهتا هذه املؤسسات إلنجاح عملها، فإنه يتم االعتامد عىل تدريبات  ونظرً
التكوين املستمر ملدبري املؤسسات اخلريية ليكونوا واعني بمسؤولياهتم القانونية، كام تتم االستعانة 
بدراسات وتوجيهات املتخصصني يف جمال الرقابة الداخلية واخلارجية، وذلك لكيال تكون هذه 

املؤسسات أقل من باقي املؤسسات يف جمال احلوكمة.
معايري  املؤسسات،  هذه  يف  عليه  االعتامد  يتم  ما  بني  من  أن  إىل  اإلشارة  سبقت  وقد 
التقارير  وتشكل  املردودية.  من  والرفع  األخطاء  جتاوز  فرص  تتيح  التي  واألداء  التقويم 
التي يتم نرشها عىل نطاق واسع بخصوص املؤسسات اخلريية الرائدة ال عىل سبيل حجم 
فعالة  وسيلة  والشفافية،  اجلودة  حيث  من  ولكن  فحسب،  اخلريية  األعامل  يف  اإلنفاق 
القانونية  الضامنات  بكل  املؤسسات  هذه  هبا  تقوم  التي  العمليات  وإحاطة  الرقابة  لتعزيز 

الالزمة. واملالية 

(١) ينظر: تطوير بنية مؤسسة األوقاف قانونيا وتنظيميا والئحيا، جميدة الزياين، جملة أوقاف العدد ٣١ اخلاص بالندوة الدولية 
الرابعة حول «حوكمة الوقف» املنعقدة بكواالملبور- ماليزيا. السنة السادسة عرشة/ نوفمرب ٢٠١٦م، ص٩٢.
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خامتة
تسجيل  من  الغربية  اخلريية  واملؤسسات  اإلسالمي  الوقف  بني  املقارنة  الدراسة  هذه  نت  مكّ  
العديد من املالحظات التي تبني املشرتك واملميز لكل من النظامني. وال شك أن الوقوف عند أمهها 
من شأنه االبتعاد عن االنطباعات اخلاطئة أو االنبهار بام ال حيتمل الوقف اإلسالمي األخذ به بحكم 
خدمة  هدف  يف  الغربية  اخلريية  واألنظمة  اإلسالمي  الوقف  اشرتاك  لوحظ  حيث  اخلاصة،  طبيعته 

اإلنسانية، واختالفهم يف بعض تفاصيلها بحسب اختالف البيئة الدينية والثقافية لكل منهام.
ن الوقوف عند عنارص قوة نظام الوقف اإلسالمي من كشف جمموعة من اخلصوصيات   كام مكّ
القادرة عىل إعادة الدور التارخيي للوقف اإلسالمي، متى تم توظيفها بشكل إجيايب. غري أن ذلك ال 
ا ملا يميزها من ريادة واحرتافية  يمنع إمكانية االستفادة من التجربة الغربية يف املجال اخلريي؛ نظرً

يف التدبري وتفاعل إجيايب مع املجتمع.
ا إىل ذلك يويص الباحث بام يأيت: واستنادً

االستفادة من عنارص فاعلية األنظمة اخلريية الغربية، خاصة يف جمال احلوكمة والتخطيط.  (١
خصوصية  عىل  باحلفاظ  يسمح  بام  وقوانينها  اإلسالمية  الوقفية  اإلدارات  هياكل  تطوير   (٢

نظام الوقف ويسرتشد بأفضل التجارب.
والتواصل  التدبري  طرق  يف  املستمر  بالتكوين  األوقاف  يف  العاملني  كفاءة  من  الرفع   (٣

واالستثامر والرقابة.
كالتعليم  املجتمع  يف  حساسية  األكثر  القطاعات  إىل  وتوجيهها  الوقف  مصارف  تنويع   (٤

والصحة والبحث العلمي.
إحياء ثقافة الوقف واعتامد خطط اسرتاتيجية يف التعريف به والدعوة إليه.  (٥

تعميق الدراسات واألبحاث يف جمال االستفادة من التجربة اخلريية الغربية.  (٦
الدول  بعض  يف  واستثامره  الوقف  تدبري  جمال  يف  وتثمينها  اإلجيابية  املبادرات  تشجيع   (٧

اإلسالمية، خاصة يف اخلليج العريب وتركيا.
تبادل التجارب واخلربات بني العاملني والباحثني يف جمال األوقاف اإلسالمية والتعريف هبا.  (٨

عىل  وخططها،  اسرتاتيجياهتا  يف  اإلسالمي  للوقف  األولوية  إعطاء  عىل  احلكومات  حث   (٩
غرار الدول الغربية.

واهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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املراجع واملصادر
: القرآن الكريم. أوالً
ثانيًا: كتب احلديث: 

اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهللا -€- وسننه وأيامه، كتاب الوصايا،   (١
أبو عبد اهللا حممد بن إسامعيل البخاري، عامل الكتب بريوت، ١٩٨٥م. 

سنن أيب داود، أبو داود بن األشعث السجستاين، دار سحنون، تونس، ١٩٩٢م.  (٢
سنن الرتمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى، دار سحنون، تونس، ١٩٩٢م.  (٣
سنن النسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن عيل دار سحنون، تونس، ١٩٩٢م.  (٤

املكتب  األلباين،  الدين  نارص  حممد  الرمحن  عبد  أبو  وزياداته،  الصغري  اجلامع  صحيح   (٥
اإلسالمي، ١٩٨٨م.

ثالثًا: املراجع باللغة العربية:
العباس  أبو  واملغرب،  واألندلس  إفريقية  أهل   فتاو عن  املغرب  واجلامع  املعرب  املعيار   (١
أمحد بن حييى الونرشييس، خرجه مجاعة من الفقهاء بإرشاف حممد حجي، مطبوعات وزارة 

األوقاف والشؤون اإلسالمية باململكة املغربية، طبعة ١٤٠١هـ/١٩٩١م، اجلزء ٧.
األشقر،  عمر  أسامة  الغربية،  اخلريية  التجربة  ضوء  يف  اإلسالمية  الوقفية  املؤسسة  تطوير   (٢
سلسلة الدراسات الفائزة يف مسابقة الكويت الدولية ألبحاث الوقف، منشورات األمانة 

العامة لألوقاف بالكويت، ٢٠١٠م.
عون املعبود عىل رشح سنن أيب داود، رشف احلق العظيم آبادي أبو عبد الرمحن، حتقيق أبو   (٣

عبد اهللا النعامين األثري، دار ابن حزم  ٢٠٠٥م.
التونيس  واحلكام،  باملفتني  القضايا  من  نزل  ملا  األحكام  مسائل  جامع  الربزيل:   فتاو  (٤
املعروف بالربزيل، تقديم وحتقيق: الدكتور حممد احلبيب اهليلة، اجلزء اخلامس، مطبعة دار 

الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل (٢٠٠٢م).
األمان،  دار  الزياين،  جميدة  واألبعاد،  األسس  يف  منهجية  دراسة  املغربية  األوقاف  مدونة   (٥

الرباط، ٢٠١٤م.
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بريوت  الثالثة،  الطبعة  للماليني،  العلم  دار  بدوي،  الرمحن  عبد  املسترشقني،  موسوعة   (٦
١٩٩٣م.

ا: املراجع باللغات األجنبية: رابعً
 ) 1 El tiempo de las fundaciones (Análisis del régimen jurídico de las fundaciones 

y propuestas para un futuro renovado), Juan Carlos Moreno Piñero, Tesis 

doctoral , Universidad de extremadura, 2015.

 ) 2  Essai sur le régime  juridique des fondations, Valérie Guedj, Thèse1999, 

Université PANTHEON-ASSAS (PARIS II), Droit-Economie-Sciences 

sociales.

 Hasta que Dios herede la tierra. Los bienes habices en Al Andalus (Siglos ) 3

X-XV), García Sanjuán, (Alejandro) Universidad  de Huelva; Sevilla: 

Mergablum Edición y Comunicación, S.L., 2002 

 Les grands systèmes de droit contemporains, René David Dalloz, 11° ) 4

édition. 2002.

ا: املقاالت واملسامهات:  خامسً
األثر الثقايف للوقف يف احلضارة اإلسالمية، عبد اهللا بن عبد العزيز الزايدي، جملة أوقاف،    (١

العدد ١١، السنة السادسة، ذو القعدة ١٤٢٧هـ/نوفمرب ٢٠٠٦م.
تطوير بنية مؤسسة األوقاف قانونيا وتنظيميا والئحيا، جميدة الزياين، جملة أوقاف، العدد    (٢
بكواالملبور-  املنعقدة  الوقف»  «حوكمة  حول  الرابعة  الدولية  بالندوة  اخلاص   (٣١)

ماليزيا، السنة السادسة عرشة، نوفمرب ٢٠١٦م.
نحو أجندة كونية للقطاع الوقفي، طارق عبد اهللا، جملة أوقاف، العدد ١٤، السنة الثامنة،    (٣

مايو ٢٠٠٨م.
طارق  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  التعليمي  الوقف  دالالت  وأخواهتا:  هارفارد    (٤
مايو  ١٤٣٢هـ/  األوىل   مجاد عرشة،  احلادية  السنة   ،٢٠ العدد  أوقاف،  جملة  اهللا،  عبد 

٢٠١١م.
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ا: املواقع اإللكرتونية: سادسً
https:// :الرشكات الوقفية من خالل نظام الرشكات السعودية، خالد بن عبد الرمحن املهنا   (١

 units.imamu.edu.sa/colleges/sharia/Documents

جامعة القرويني ودورها يف التواصل بني الشعبني املغريب واملرصي، يوسف الكتاين، دعوة    (٢
والشؤون  األوقاف  وزارة  بموقع  منشور  ١٩٩٢م.  (سبتمرب)  شتنرب   ،٢٩٣ العدد  احلق، 

Habous.gov.ma :اإلسالمية باملغرب
نشأة الوقف اخلريي يف العامل اإلسالمي والغرب، أمحد حممد عاشور:    (٣

http://www.alukah.net/culture/0/108292/#_ftn3  

بحث  عمر،  احلليم  عبد  حممد  الغريب،  العامل  يف  املشاهبة  والنُّظم  اإلسالمي  الوقف  نظام    (٤
 – املستقبلية»، جامعة أم القر مقدم إىل املؤمتر الثاين لألوقاف «الصيغ التنموية والرؤ

http://iefpedia.com/arab/?p=20749 ،مكة املكرمة
5) Los bienes habices en Al Andalus a traves del Miayare de Al-Wansharisi.

https://uhu.academia.edu/AlejandroGarc%C3%ADaSanju%C3%A1n
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البحوث

الوقف اإلسالمي واألنظمة اخلريية الغربية املشاهبة:
نحو رشاكة حضارية إنسانية

د. حممد عثامن شبري*        
املقدمة:

   N  M  L  Kاحلمد هللا رب العاملني الذي جعل اإلحسان أمرا إهليا عمالً بقوله تعاىل: زب
Oرب(١)، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد بن عبد اهللا الذي بعثه اهللا رمحة للعاملني، وعىل 

آله وصحبه، والتابعني له بإحسان، والسائرين عىل منهجه القويم إىل يوم الدين.
وبعد، فإن موضوع: (نظام الوقف اإلسالمي، واألنظمة اخلريية الغربية املشاهبة: نحو رشاكة 
لتمويل  مصدراً  تعد  األوقاف  أن  ذلك  العرص؛  هذا  يف  املهمة  املوضوعات  من  إنسانية)  حضارية 
والرعاية  واملستشفيات،  واملكتبات،  واملدارس،  العلمي،  والبحث  واجلامعات،  العبادة،  دور 
وافتكاك  املنقطعني،  من  السبيل  أبناء  حاجة  وسد  واملساكني،  الفقراء  حاجة  سد  من  االجتامعية 

األرس، ورعاية ذوي االحتياجات اخلاصة من املكفوفني واملقعدين.
امتثاال  تارخيهم،  عرب  املسلمون  هبا  اعتنى  التي  املؤسسات  من  األوقاف  أن  من  وبالرغم 
يف  األوقاف  تلك  وجدنا  أننا  إال  األوقاف.  عىل  اإلقبال  عىل  وحثه   ،€ الكريم  النبي  لتوجيهات 
بعض البلدان قد اضمحلت وتناقصت غالهتا وأصوهلا؛ ويرجع السبب يف ذلك إىل عدم كفاءة 
النظار القائمني عليها، وإىل إمهال احلكومات يف الرقابة واإلرشاف عليها، وإىل تعقيد اإلجراءات 
يف  واحلكومات  الناس  قبل  من  وهنبها  عليها،  االعتداء  إىل   أد الذي  األمر  إلنشائها،  اإلدارية 

الكثري من الدول، كام أد إىل عدم إقبال الناس عىل إنشائها.
–لتعذر  نيابة عنه  البحث  قدم  وقد  اإلسالمية (أيويف)،  املالية  واملحاسبة للمؤسسات  املراجعة  املجلس الرشعي هليئة  * عضو 

حضوره- أ. رضا العجمي (األمني العام للمنتد العاملي لألوقاف).
(١) سورة النحل، آية ٩٠.
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يف حني نجد أن األنظمة اخلريية الغربية قد حظيت باهتامم بالغ ورعاية تامة من قبل اإلدارات 
نموا  األنظمة  تلك  تنمو  أن  إىل   أد الذي  األمر  عليها،  ترشف  التي  واحلكومات  عليها،  القائمة 
ا، وأن يزداد إقبال الناس عليها وخاصة األثرياء منهم، وأن تثمر غالت وفرية، وحتقق أرباحاً  رسيعً
طائلة، وتزداد وال تنقص. فام هو الرس يف ذلك؟ وهل يمكن االستفادة من اإلجراءات اإلدارية 
التي تتبعها األنظمة اخلريية الغربية؟ وهل توجد عوامل سعة ومرونة يف كل من الوقف واألنظمة 

اخلريية الغربية تسمح باقتباس نظام من نظام آخر؟
لإلجابة عن تلك األسئلة وغريها تم الرجوع إىل عدد وافر من املراجع الفقهية التي متثل أكثر 
إىل  باإلضافة  هذا  واحلنبيل،  والشافعي،  واملالكي،  احلنفي،  املذهب  مثل:  ذيوعاً  الفقهية  املذاهب 
الفقهية  للنوازل  تعرضت  التي  املعارصة  واملراجع  النبوية،  األحاديث  ورشوح  التفسري،  كتب 
والوصفي  االستقرائي  املنهج  البحث  هذا  إعداد  يف  اتبعت  وقد  املشاهبة.  واألنظمة  األوقاف  يف 

والتحلييل واملقارن. وقد قسمت هذا البحث إىل مقدمة، ومخسة مباحث، وخامتة. 
األول:  املبحث  ويف  وتقسيمه.  ومصادره،  البحث،  موضوع  أمهية  عن  تكلمت  املقدمة:  ففي 
تكلمت عن حقيقة نظام الوقف اإلسالمي واألنظمة اخلريية الغربية، واملشاهبة واالختالف بينهام. 
الغربية.  اخلريية  واألنظمة  اإلسالمي،  الوقف  من  لكل  اإلداري  النظام  طبيعة  الثاين:  واملبحث 
واملبحث الثالث: حدود السعة واملرونة يف النظام اإلداري يف كل من الوقف اإلسالمي، واألنظمة 
اخلريية الغربية. واملبحث الرابع: التفاعل احلضاري بني نظام الوقف اإلسالمي واألنظمة اخلريية 
الغربية. واملبحث اخلامس: مد مالءمة النظام اإلداري لتحقيق مقاصد الوقف واألنظمة اخلريية 

الغربية. واخلامتة: خلصت فيها أهم نتائج البحث، وذكرت بعض التوصيات.
املبحث األول

حقيقة نظام الوقف اإلسالمي واألنظمة اخلريية الغربية، واملشاهبة
واالختالف بينهام

واالقتصادي  االجتامعي  التوازن  من  حالة  خلق  عىل  القدرة  اإلسالمي  الوقف  نظام   لد إن 
التجارب  من  استفادته  ومتت  سليامً،  استغالالً  أصوله  واستغلت  إدارته  أحسنت  إذا  املجتمع  يف 
البرشية العاملية النافعة والرائدة يف العمل اخلريي لوجود شبه كبري بينه وبني تلك األنظمة. وسوف 
أركز يف هذا املبحث عىل مفهوم نظام الوقف اإلسالمي، ومفهوم األنظمة الغربية اخلريية، وأوجه 

الشبه واالختالف بينهام.
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املطلب األول: حقيقة نظام الوقف اإلسالمي
الوقف اإلسالمي ينتمي إىل منظومة: «الربّ واإلحسان» يف الفقه اإلسالمي. وهذا يقتيض منا 

بيان مفهوم تلك املنظومة، قبل بيان حقيقة نظام الوقف اإلسالمي.
: مفهوم منظومة «الربّ واإلحسان» يف الفقه اإلسالمي: أوالً

املعنى  خيرج  وال  والفضل(١).  اخلري  عىل  يدل  وهو  يرب،  الرجل  برَّ  من  مأخوذ  لغة:   ّ الربِ
الذي يقدم للغري، سواء  املعروف  االصطالحي له عن املعنى اللغوي، فهو اسم جامع للخري أو 

أكان ماالً أم منفعة، كام يطلق عىل االتساع يف اإلحسان للناس(٢).
عىل  وهو  فيه.  مرغوب  مبهج،  كلّ  عىل  يدل  وهو  ن»،  «حسُ من  مأخوذ  لغة:  واإلحسان 

  L  Kزب تعاىل:  قوله  ومنه  فالن.  إىل  أحسن  فيقال:  غريه،  عىل  اإلنسان  إنعام  أحدمها:  وجهني: 
زب{  ~   تعاىل:  قوله  ومنه  فعله.  يف  اإلنسان  إحسان  والثاين:  O   N  Mرب(٣) 
واإلحسان  فاعله(٥).  بذم  أمرنا  ما  وهو  القبيح؛  اإلحسان:  ويقابل  ¡¢رب(٤).  ے  

للفقراء،  املال  كتقديم  به:  حسنًا  الغري  يصري  بحيث  غريه،  ينفع  ما  اإلنسان  فعل  االصطالح:  يف 
والطعام للجائعني(٦).

ويعدُّ «الربّ واإلحسان» من أسمى فضائل األعامل اإلسالمية، ومن أحسن الصفات اإلنسانية التي 
م اهللا -تعاىل- ثواب املحسنني، فقال تعاىل: زبy  x  w  vرب(٧)،  أمر هبا اإلسالم، ولذلك عظّ
يقول  كام  املسلمني  أطفال  عليها  أ  نشّ يُ أن  ينبغي  مما  وهي  ےرب(٨).      ~   } زب|     تعاىل:  وقال 
املاتريدي: «جيب عىل املؤمن أن يعلِّم ولده اجلود واإلحسان، كام جيب عليه أن يعلمه اإليامن»(٩). وهي 
اقاً إىل تنظيم هذه الفضيلة يف  القيمة اخلرية التي يقوم هبا اخلريون عىل مر العصور. ولقد كان اإلسالم سبَّ
شكل متكامل فريد ما بني اإلحسان الفردي واإلحسان املؤسيس، وبني الفرض والتطوع، وبأساليب 

(١) انظر: معجم مقاييس اللغة، البن فارس؛ والكليات، أليب البقاء العكربي؛ واملصباح املنري، الفيومي، مادة: (بر).
(٢) انظر: الكليات، أبو البقاء العكربي، ج١، ص٣٩٨؛ ومعجم لغة الفقهاء، قلعجي وقنيبي، ص١٠٥.

(٣)  سورة النحل، آية ٩٠.
(٤)  سورة اإلرساء، آية ٧.

(٥) انظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة: (حسن)؛ واملفردات يف غريب القرآن، األصفهاين، ص٢٣٥.
(٦) انظر: الكليات، أبو البقاء العكربي، ج١، ص٦٥.

(٧)  سورة العنكبوت، آية ٦٩.
(٨)  سورة البقرة، آية ١٩٥.

(٩) حماسن اإلسالم، أبو عبد اهللا البخاري، ص٩٦.
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وآليات متنوعة مثل: الزكاة، والوقف، والصدقات التطوعية األخر. والتاريخ والواقع احلارض شاهد 
عىل ما أدته هذه اآلليات من دور يف احلد من الفقر، وإشاعة روح التكافل االجتامعي، وتعزيز الرفاهية 
االجتامعية وتشتد احلاجة اآلن إىل تفعيل هذه اآلليات يف العامل اإلسالمي يف ظل العوملة، وما تنطوي 
العدالة  حتقيق  يف  فشله  ثبت  الذي  احلرة  السوق  رأساملية  نظام  وانتشار  الدولة  لدور  تقليص  من  عليه 
الرعاية  يف  بدورها  للقيام  احلكومية  غري  املنظامت  عىل  األكرب  بالعبء  يلقى  الذي  األمر  االجتامعية، 
االجتامعية من خالل آليات اإلحسان، خاصة التي تتميز باالستمرارية، ومن أمهها: نظام الوقف الذي 

يقوم عىل أساس التربع بامل يغلُّ منافع وإيرادات ترصف يف وجوه اخلري(١).
ثانيًا: مفهوم نظام الوقف اإلسالمي:

اهللا،  سبيل  يف  حبستها   : وقفاً الدار  وقفت  احلبس:  يف  فيقال  واملنع،  احلبس،  اللغة:  يف  الوقف 
ا عىل اليشء املوقوف  ا: منعته عنه، ويطلق الوقف أيضً ويقال يف املنع: وقفت الرجل عن اليشء وقفً
«حبس  هو:  االصطالح  يف  والوقف  وأثواب(٢).  كثوب  أوقاف:  الوقف:  ومجع  باملصدر،  تسمية 

األصل، وتسبيل الثمرة»(٣).
والوقف مرشوع باتفاق الفقهاء، وهو من القرب املندوب إليها(٤)، وذلك لقوله تعاىل: زب!  "  
قال: «أصاب  حيث  عنهام-  تعاىل  اهللا  عمر -ريض  ابن   رو وما  #   $  %  &  'رب(٥)، 
بخيرب،  ا  أرضً أصبت  إين  اهللا،  رسول  يا  فقال:  فيها،  يستأمره   -€- النبي  فأتى  بخيرب،  ا  أرضً عمر 
وتصدقت هبا. قال:  أصلها  حبست  إن شئت  تأمر به؟ قال:  فام  منه،  عندي  أنفس  قط  ماالً  أصب  مل 
فتصدق هبا عمر؛ أنه ال يباع وال يوهب وال يورث، وتصدق هبا يف الفقراء ويف القربى ويف الرقاب 
ويف سبيل اهللا، وابن السبيل، والضيف، وال جناح عىل من وليها أن يأكل منها باملعروف، ويطعم غري 
من  إال  عمله  عنه  انقطع  اإلنسان  مات  €: «إذا  النبي  ولقول  ماال(٦).  متأثل  غري  لفظ:  ويف  متمول، 

(١) انظر: من نظام الوقف اإلسالمي واألنظمة املشاهبة يف العامل الغريب، حممد عبد احلليم عمر، ص٢.
(٢) انظر: لسان العرب، ابن منظور؛ ومعجم مقاييس اللغة، ابن فارس؛ واملصباح املنري، الفيومي، مادة: (وقف).

(٣) املغني البن قدامة، ج٥، ص٥٩٧.
(٤) انظر: االختيار، املوصيل، ج٣، ص٤٠؛ وحاشية الدسوقي، ج٤، ص٧٥؛ ومنح اجلليل، عليش، ج٤، ص٣٤؛ ومواهب 
ص٣٧٦؛  ج٢،  الرشبيني،  املحتاج،  ومغني  ص٤٧٧؛  ج١،  الشريازي،  واملهذب،  ج٦/ص١٨؛  احلطاب،  اجلليل، 
واملغني، ابن قدامة، ج٥، ص٥٩٧؛ ومطالب أويل النهى، الرحيباين، ج٤، ص٢٧٠؛ واملوسوعة الفقهية الكويتية، ج٤٤، 

ص١١٠.
(٥)  سورة آل عمران، آية ٩٢.

(٦) صحيح البخاري، كتاب الرشوط، باب الرشوط يف الوقف، (١٨٥/٣)؛ وصحيح مسلم، كتاب الوصية، باب الوقف، 
رقم (١٥-١٦٣٢)، (١٢٥٥/٣).
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ثالثة: إال من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»(١). وقال جابر ‹: «ما أعلم 
أحداً كان له مال من املهاجرين واألنصار إال حبس ماال من صدقة مؤبدة؛ ال تشرت أبداً، وال توهب 
وال تورث»(٢). وقال ابن قدامة: «وهذا إمجاع من الصحابة رضوان اهللا عليهم، فإن الذي قدر منهم 

.(٣)« عىل الوقف وقف، واشتهر ذلك فلم ينكره أحد فكان إمجاعاً
والوقف ينقسم -باعتبار اجلهة التي يرصف إليها- إىل: خريي، وأهيل، ومشرتك(٤).

١- فالوقف اخلريي وهو: ما يرصف ريعه ومنفعته يف وجوه اخلري والرب العامة.
٢- وأما الوقف األهيل فهو: ما يرصف ريعه ومنفعته إىل ذرية الواقف، أو أقاربه، أو غريهم 

من األشخاص املعينني بالذات أو الوصف، ويدخل فيه الوقف عىل النفس.
٣- والوقف املشرتك هو: الذي يشرتك يف ريعه مرصف الوقف اخلريي، واألهيل.

املطلب الثاين: حقيقة األنظمة اخلريية الغربية
كانت دور العبادة الدينية من الكنائس، والبِيَع الشكل الوحيد لألوقاف يف الغرب حتى مطلع 
القرن الثالث عرش امليالدي. ويف ذلك القرن ظهرت بعض أشكال األوقاف اخلريية األخر يف 
(أملانيا). وكانت أول إشارة لألوقاف اخلريية يف النظم القانونية الغربية يف مطلع القرن السابع عرش، 
حيث تم تعريف العمل اخلريي بأنه: «أية أعامل يقوم هبا شخص أو جمموعة أشخاص بقصد خدمة 
النفع العام أو املساعدة يف ذلك». وقد منح هذا القانون األوقاف اإلعفاءات الرضيبية. ولكن هذا 
التعريف كان قبل ظهور «الشخصية املعنوية» التي مل تظهر إال يف القرن التاسع عرش. وملا اختذت 
 (Foundation) األوقاف شكل «الشخصية املعنوية» يف ذلك القرن صارت تعرف باسم مؤسسة
غري حكومية ال تقصد الربح، وهتدف إىل رعاية مصلحة ذات نفع عام: صحي أو علمي أو ديني. 
العامة:  املؤسسة  األول:  شكلني:  تشمل  وأصبحت  املؤسسة،  هذه  توسعت  الشاملية  أمريكا  ويف 
(Public Foundation) وهي التي يتم متويلها من قبل مجهور املتربعني، ومنهم يتم اختيار اإلدارة. 
والشكل الثاين: املؤسسة اخلاصة: (Private Foundation) وهي التي يتم متويلها وإدارهتا من قبل 
الغريب،  اخلريي  العمل  تطور  وقد  األشخاص(٥).  من  جداً  قليل  عدد  أو  أرسة  أو  واحد  شخص 

(١) صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب الوقف، رقم (١٤-١٦٣١)، ج٣، ص١٢٥٥.
(٢) أحكام األوقاف، اخلصاف، ص٨؛ واإلسعاف يف أحكام األوقاف، الطرابليس، ص٧.

(٣) املغني، ابن قدامة، ج٥، ص٥٩٩.
(٤) انظر: الوقف اإلسالمي: تطوره، إدارته، تنميته، منذر قحف، ص١٥٨.

(٥) انظر: الوقف اإلسالمي: تطوره، إدارته، تنميته، منذر قحف، ص٢٣ وما بعدها.
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فظهرت له عدة أنظمة، وأطلق عليه عدة أسامء منها: القطاع التطوعي، والقطاع غري احلكومي، 
والقطاع غري الربحي، والقطاع املستقل، والقطاع الثالث، واالقتصاد االجتامعي. 

وفيام يأيت بيان لبعض األنظمة املتعددة:   
:(Endowment) نظام اإلندومنت : أوالً

أو  فرد  من  التربع  النظام:  هذا  ويعني  املنحة.  اهلبة،  الوقف،  الكلمة(١):  هلذه  اللغوية  والرتمجة 
مؤسسة باألموال أو املمتلكات أو أي مصدر دائم للدخل الذ يستخدم لصالح مجعية خريية أو 
كلية أو مستشفى أو أي مؤسسة أخر(٢). وبعبارة أخر هو: اعتامد حيتفظ به إىل األبد، وتوجيه 

الربح الناتج عنه لصالح أعامل خريية(٣).
:(Foundation) ثانيًا: فاوينديشن

األعامل؛  ملامرسة  تنظيمي  كيان  العام-  وهي-باملعنى  مؤسسة،  الكلمة:  هلذه  اللغوية  والرتمجة 
عىل  تطلق  اخلاص-  -باملعنى  وهي  خريية(٤).  أم  تعليمية،  أم  حكومية،  أم  جتارية،  أكانت  سواء 
لدعم  الوقف  عىل  قائم  تنظيمي  كيان  بأهنا:  املؤسسة  تعريف  يف  جاء  حيث  اخلريية،  املؤسسة 
املؤسسات اخلريية(٥). ويف تعريف آخر: املؤسسة: صندوق دائم جلمع التربعات لألعامل اخلريية 
إىل  مالية  مساعدات  تقدم  التي  اجلمعية  أو  األغراض،  من  وغريها  والبحثية  والتعليمية  والدينية 

الكليات واملدارس واملستشفيات واملنظامت اخلريية(٦).
:(Trust) ثالثًا: نظام الرتست

رشكتني  دمج  أمانة،  مال  االستثامري،  الصندوق  االئتامن،  الثقة،  الوقف،  العربية(٧):  وترمجته 
يقوم  منقول  أو  عقار  بامل:  يتعلق  عمل  النظام:  هذا  ويعني  االحتكار.  بقصد  النشاط  متامثلتي 
مالكه بنقل السيطرة القانونية عليه إىل (األمني) الذي يبارش سلطاته بإدارة واستثامر املال حلساب 
(١) انظر: املعجم ملصطلحات العلوم اإلدارية والتمويل واملصارف، بشري العالق، ص١٩٢؛ وقاموس إلياس العرصي، مادة 

(وقف)، ص٨١٠؛ وتطوير املؤسسة الوقفية اإلسالمية يف ضوء التجربة اخلريية الغربية، أسامة األشقر، ص١٤.
 .(www.answers.com) :(٢) انظر: موقع

.(www.hcf.on.ca) :(٣) انظر: موقع
(٤) انظر: تطوير املؤسسة الوقفية اإلسالمية يف ضوء التجربة اخلريية الغربية، أسامة األشقر، ص١٥؛ واملوقع االلكرتوين السابق.

.www.investorword.com :(٥) انظر: موقع
.www.answers.com :(٦) انظر: موقع

(٧) انظر: املعجم ملصطلحات العلوم اإلدارية والتمويل واملصارف، بشري العالق، ص٥٣٨؛ وقاموس مصطلحات املصارف 
واملال واالستثامر-حتسني فاروق التاجى، ص٦٢٣.
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املستفيدين الذين حددهم املالك(١). وهو بعبارة أخر: ترتيب قانوين يتم بموجبه نقل أموال أو 
ممتلكات من املالك إىل شخص آخر (األمني) إلداراهتا لصالح واحد أو أكثر (املستفيدين)(٢). وهو 

ينقسم- بحسب املستفيدين - إىل خاص، وعام(٣):
املعينني  األشخاص  من  عدد  أو  شخص،  ملصلحة  ينشأ  الذي  هو:  اخلاص»  «فالرتست   -١

للاملك احلقيقي مثل: ورثته. وهو بذلك يشبه الوقف األهيل.
٢- وأما «الرتست العام»، أو «الرتست اخلريي» (Charity trust): فيكون الغرض منه حتقيق 
نفع عام للمجتمع، أو لعدد كبري من أفراده مثل: نرش التعليم، أو حماربة الفقر (وهو بذلك 

شبيه بالوقف اخلريي).
املطلب الثالث: أوجه الشبه واالختالف بني األنظمة اخلريية الغربية

ونظام الوقف اإلسالمي
الغربية  اخلريية  واألنظمة  اإلسالمي  الوقف  نظام  من  كل  ملفاهيم  السابق  العرض  خالل  من 

يمكن أن نستخلص أوجه الشبه بينهام، وأوجه االختالف. وفيام يأيت بيان ذلك:
: أوجه الشبه بني األنظمة اخلريية الغربية ونظام الوقف اإلسالمي: أوالً

إن بعض األنظمة اخلريية الغربية تشبه إىل حد كبري نظام الوقف اإلسالمي يف كثري من األمور. 
وفيام يأيت بيان ألوجه الشبه بينهام(٤):

منهام،  لكل  العام  املعنى  يف  تتشابه  اإلسالمي  الوقف  ونظام  الغربية  اخلريية  األنظمة  إن   -١
وهو: «الرب واإلحسان» للغري مثل: أن يفعل اإلنسان ما ينفع غريه، بحيث يصري الغري حسناً به: 

كتوفري العلم للفقراء، وتقديم الطعام للجائعني واملعوزين.
٢- إن نظام «إندومنت» (Endowment) الغريب، وترمجته العربية: «الوقف» يتفق يف ذلك مع 

مفهوم الوقف اإلسالمي.

(١) انظر: فكرة الرتست وعقد االستثامر املشرتك يف القيم املنقولة، حسنى املرصي، ص٣٩-٤٢. 
.(www.askoxford.com) (٢) انظر: موقع

(٣) انظر: فكرة الرتست وعقد االستثامر املشرتك يف القيم املنقولة، حسنى املرصي، ص٤٤-٤٧.
(٤) انظر: نظام الوقف اإلسالمي، واألنظمة املشاهبة يف العامل الغريب، حممد عبد احلليم، ص٤.
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٣- إن نظام «الرتست» الغريب يتفق مع نظام الوقف اإلسالمي فيمن يدير املؤسسة، فمؤسسة 
«الرتست» يديرها األمني، ومؤسسة «الوقف» يديرها «الناظر، أو املتويل».

٤- إن األنظمة اخلريية الغربية تتشابه مع نظام الوقف اإلسالمي يف الركن األسايس هلام، وهو 
«املوقوف عليه»، فال يتحقق العقد إال بوجود مال دائم يستثمر، ويرصف ريعه للمستحقني 

الذين نص عليهم الواقف.
التزام  يعني  فـ«الرتست»:  «اإلرصاد»،  بعيد  حد  إىل  يشبه  الغريب،  «الرتست»  نظام  إن   -٥
الويص  أو  األمني  يسمى  معني  شخص  إدارة  حتت  األصل  ذلك  بنقل  أصل  مالك  من 
لصالح  يكون  واستثامره  وتنميته  األصل  استغالل  من  الناشئ  والعائد   ،(Trustee)
واملنفعة  الغلة  كانت  بأعياهنم  مستفيدون  يوجد  مل  فإن   ،(Beneficiaries) املستفيدين 

ألغراض حيددها القانون(١). 
املال  بيت  أرايض  بعض  غلة  اإلمام (احلاكم)  ختصيص  االصطالح:  يف  فيعني  اإلرصاد  وأما 
املساجد،  عىل  للرصف  احلكومية  املزارع  أو  املباين،  بعض  غلة  جيعل  أن  مثل:  مصارفه(٢).  لبعض 
من  وهم مجهور الفقهاء  وقفا،  يعترب «اإلرصاد»  من  عند  هذا  واملؤذنني(٣).  األئمة  رواتب  أو عىل 
لعدم  وذلك  الوقف؛  غري  اإلرصاد  أن  يرون  الذين  واحلنابلة  للحنفية  خالفاً  والشافعية؛  املالكية 
د  ا، فال يصح وقف غري اململوك، واملرصِ توافر أهم رشوط الوقف، وهو أن يكون املوقوف مملوكً
ال يملك ما أرصده. يقول ابن عابدين: «واإلرصاد من السلطان ليس بإيقاف البتة، لعدم ملك 
السلطان، بل هو تعيني يشء من بيت املال عىل بعض مستحقيه»(٤). وقال الرحيباين: «وأول من 
صالح  ثم  دمشق،  صاحب  الشهيد  الدين  نور  اخلري  جهات  عىل  املال  بيت  أرايض  وقف  أحدث 
إرصاد  أنه  معنى  عىل  باجلواز،  فأفتامها  عرصون  أيب  ابن  استفتيا  ملا  مرص؛  صاحب  يوسف  الدين 
وإفراز من بيت املال عىل بعض مستحقيه، ليصلوا إليه بسهولة؛ ألنه وقف حقيقي؛ إذ من رشط 
العتبار  اجلمهور  واستدل  لذلك»(٥).  باملك  ليس  والسلطان  للواقف،  مملوكا  يكون  أن  املوقوف 
ا بتوفر أركان الوقف ورشوطه يف اإلرصاد، وعدم اختالل أي منها، فاإلمام الذي  اإلرصاد وقفً

(١) اإلرصاد وتطبيقاته يف ضوء الرتست، عمر كامل، ص٢.
(٢) انظر: الفتاو املهدية، ج٢، ص٦٤٧؛ وحاشية اجلمل عىل منهاج الطالبني، ج٣، ص٥٧٧؛ واملوسوعة الفقهية الكويتية، 

ج٣، ص١٠٧؛ ومعجم املصطلحات، نزيه محاد، ص٥٠.
(٣) انظر: معجم املصطلحات، نزيه محاد، ص٥٠.

(٤) حاشية ابن عابدين مع الدر املختار رشح تنوير األبصار، ج٣، ص٣٧٦، ٥٤٣.
(٥) مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، الرحيباين، ج٤، ص٣٣٢. 
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يقف شيئًا من بيت املال هو وكيل عن املسلمني يف الترصف، فهو مثل وكيل الوقف. قال الصاوي: 
«فإن قلت وقف السالطني عىل اخلريات صحيح مع عدم ملكهم ملا حبسوه... ألن السلطان وكيل 
اإلمام  وقف  امللك  اعتبار  من  الرشبيني: «واستثنى  وقال  الواقف»(١).  كوكيل  فهو  املسلمني  عن 

شيئا من أرض بيت املال فإنه يصح... سواء كان عىل معني أم عىل جهة عامة»(٢).
وأوجه الشبه بني اإلرصاد الفقهي و«الرتست» الغريب تتحدد يف عدة أمور وهي:

أ- «اإلرصاد» ختصيص أصل مايل جلهة معينة، و«الرتست» فيه ذلك التخصيص.
ب- «اإلرصاد» نقل األصل إىل الناظر، و«الرتست» فيه نقل األصل إىل األمني.
جـ- يف «اإلرصاد» يُستثمر األصل املخصص، و«الرتست» فيه ذلك االستثامر.

د- عائد األصل يف «اإلرصاد» يكون للمستفيدين، وعائد «الرتست» للمستفيدين.
ثانيًا: أوجه االختالف بني األنظمة الغربية اخلريية ونظام الوقف اإلسالمي:

توجد  أنه  إال  اإلسالمي،  الوقف  ونظام  اخلريية  الغربية  األنظمة  بني  شبه  أوجه  وجود  رغم 
أوجه اختالف بينهام، وهي: 

يف  مبني  هو  كام  االحتكار،  يتضمن  صوره  بعض  يف  الغريب   (Trust) «الرتست» نظام  إن   -١
ا عن الرب واإلحسان، وهو بذلك خيتلف عن نظام الوقف  التعريف، وهذا األمر جيعله بعيدً

اإلسالمي اخلايل من االحتكار.
٢- امللكية يف نظام «الرتست» (Trust) الغريب تنتقل إىل «األمني» -كام هو مبني يف التعريف- 
يف حني إن امللكية يف نظام الوقف اإلسالمي ال تنتقل إىل «الناظر»، وإنام تبقى عىل ملك 
الواقف يف رأي بعض الفقهاء، أو أن تنتقل إىل ملك املوقوف عليه يف رأي البعض اآلخر، 

وإما أن تنتقل إىل حكم ملك اهللا -تعاىل-  يف رأي ثالث(٣).
٣- إن نظام الوقف اإلسالمي خيتلف عن األنظمة الغربية اخلريية من حيث: النشأة والدافع؛ 
فالوقف اإلسالمي نشأ نشأة دينية يف صدر اإلسالم بموجب نصوص الوحي، وقد سبق 

(١) بلغة السالك، الصاوي، ج٢، ص٢٩٧.
ص٩٧٢؛  ج٣،  شاس،  البن  الثمينة  اجلواهر  وعقد  ص٤٠؛  ج٥،  للبابريت،  القدير  فتح  هبامش  اهلداية  عىل  العناية  انظر:   (٢)

ومغني املحتاج، اخلطيب الرشبيني، ج٢، ص٣٧٧؛ وكشاف القناع للبهويت، ج٤، ص٢٥٤.
(٣) انظر: نظام الوقف اإلسالمي واألنظمة املشاهبة يف العامل الغريب، حممد عبد احلليم، ص١١.
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أن ذكرهتا يف بيان مفهوم نظام الوقف اإلسالمي ومرشوعيته. وأما الدافع األسايس للوقف 
-عز  واهللا  وتعاىل،  سبحانه  منه  املثوبة  ورجاء  -تعاىل-  اهللا  إىل  التقرب  فهو:  اإلسالم  يف 
ا لوجهه، وليس من أجل حتقيق نفع مادي مبارش أو طلبًا  وجل- ال يقبل إال ما كان خالصً
للسمعة احلسنة أو اجلاه أو الذكر الطيب بني الناس أو تكثري االتباع واملوالني(١). يف حني 
إن النظم الغربية اخلريية مثل: «الرتست» (Trust) قد بدأ ظهوره يف العصور الوسطى يف 
«إنجلرتا». وكان الدافع األسايس وراء ذلك هو: التهرب من الرضائب الباهظة التي كان 
 يفرضها األمراء عىل الرتكات اإلقطاعية عند انتقاهلا للورثة، بعد وفاة املورث، حيث جر
املوثوقني،  أصدقائه  أحد  باختيار  املالك  قيام  عىل  امليالدي  عرش  الثاين  القرن  منذ  العمل 
ليخوله حقوق املالك القانوين عىل أمواله، مع تعهد من هذا الصديق بأن جيعل منافع هذه 
عهد  يف  لكن  املنافع».  باسم «عقد  عرف  الذي  العقد  لرشوط  ا  وفقً املالك  لورثة  األموال 
التهرب  املالك  عىل  ت  يفوّ الذي  املنافع  قانون  صدر  ١٥٣٦م  عام  الثامن»  هنري  «امللك 
من الرضائب، فلجأوا إىل إجراء جديد يعرف بـ«عقد الرتست» الذي جيعل من «األمني» 
ا قانونيًا للامل. ومن أجل تأكيد حسن النية ظهر «الرتست اخلريي» بإرشاك غري الورثة  مالكً

يف االنتفاع بامل «الرتست»، خاصة الفقراء واملحتاجني(٢). 
وجدت  فقد   ،(٣)(Foundation) and (Endowment) مثل:   األخر للنظم  بالنسبة  أما 
جذورها  فبدأت  احلالية  األوضاع  وأما  دينيا،  لوجودها  الدافع  وكان  القدم،  منذ   أخر بأوضاع 
تظهر يف «إنجلرتا» منذ عام ١٦٠١م بشكل بسيط، ثم زادت زيادة قليلة يف عام ١٧٣٦م، ويف عام 
١٨٨٠م ظهرت بشكل أكرب. ويف الواليات املتحدة األمريكية بدأ العمل باملؤسسات اخلريية يف 
أواخر القرن الثامن عرش امليالدي، وكان من أوائل هذه املؤسسات مؤسسة: «بنجامني فرانكلني» 
بيبودي»  و«جود  ١٨٤٦م،  عام  سميث»  و«جيمس  ١٧٩١م،  عام  العمل  بدأت  التي  اخلريية 
عام  و«فورد»  ١٩٠٢م،  عام  و«روكفلر»  ١٨٩٦م،  عام  مؤسسات (كارنيجي)  ثم  ١٨٦٧م،  عام 
١٩٣٦م، و«جونسون» عام ١٩٣٦م، و«مارك آرثر» عام ١٩٧٠م، وأخرياً تواىل إنشاء املؤسسات 
حتى بلغت املاليني، ومنها: مؤسسة «بيل غيتس» عام ٢٠٠٠م التي تعترب أكرب مؤسسة خريية يف 

العامل، حيث تبلغ أمواهلا املوقوفة حتى عام ٢٠٠٦م حوايل (٢٩) مليار دوالر(٤).
(١) انظر: نظام الوقف اإلسالمي واألنظمة املشاهبة يف العامل الغريب، حممد عبد احلليم، ص٩.

(٢) فكرة الرتست، حسني املرصي، ص٢٩-٣٧.
.www.pnn.org :(٣) موقع

(٤) انظر: نظام الوقف اإلسالمي واألنظمة املشاهبة يف العامل الغريب، حممد عبد احلليم، ص٩.
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وترجع أسباب نشأة هذه املؤسسات إىل عدة أمور منها(١): تكدس الثروات اهلائلة عقب الثورة 
عرق  من  الثروات  هذه  مجعت  حيث  األعامل،  رجال  من  حمدود  عدد  أيدي  يف  الغرب  يف  الصناعية 
العامل، فبدأ التذمر من ذلك األمر يدبُّ يف صفوف الشعب، األمر الذي أد إىل ظهور بواكري تلك 
املؤسسات اخلريية. ثم بعد احلرب العاملية األوىل، وقيام الثورة الشيوعية يف روسيا التي مثلت خطراً 
عىل رجال املال والصناعة والسياسة بتأليب العامل عليهم، األمر الذي جعل أرباب األموال يتجهون 
إىل التربع بعرشات املاليني، وإنشاء املؤسسات اخلريية التي تقدم خدماهتا للطبقات الفقرية واملهمشة. 
ومنها: فرض الرضائب العالية عىل منشآت األعامل، مع إعفاء التربعات إىل األعامل اخلريية من هذه 
الرضائب، وقد أد هذا إىل التوسع يف إنشاء تلك املؤسسات اخلريية والتربع هلا. ومنها: بروز دور 
أمريكا الدويل بعد احلرب العاملية الثانية، وبداية احلرب الباردة بني الرأساملية والشيوعية، وحماولة 
 كل من الواليات املتحدة األمريكية وروسيا السابقة بسط نفوذمها عىل أكرب مساحة من العامل، وأد

ذلك إىل توسيع حماوالت العمل اخلريي واملعونات منها عىل النطاق العاملي.
وفيام يأيت جدول بأوجه االختالف بني األنظمة الغربية اخلريية ونظام الوقف اإلسالمي:

الوقف اإلسالمياألنظمة الغربية اخلرييةالعنرصالرقم
نشأ «الرتست» يف إنجلرتا يف القرن (١٢م). أما النظم النشأة١

وأما  القدم،  منذ   أخر بأوضاع  نشأت  فقد   األخر
أوضاعها احلالية فنشأت يف «إنجلرتا» يف القرن (١٧م)، 

ويف أمريكا يف القرن (١٨م). 

اجلزيرة  يف  دينية  نشأة  الوقف  نشأ 
القرن  يف  اإلسالم  صدر  يف  العربية 

السادس امليالدي.

وجد بموجب نصوص الوحي من يرجع وجود «الرتست» إىل العرف.املصدر٢
القرآن والسنة.

الدافع ٣
األسايس

الرضائب  دفع  من  التهرب  هو:  لـ«الرتست»  الدافع 
 األخر للنظم  الدافع  أما  الرتكات.  عىل  تفرض  التي 
التخلص  منها:  مادية   دوافع  إىل  حتول  ثم  دينيا،  فكان 
من تذمر الطبقة العاملة من تكدس الثروات اهلائلة يف 
أيدي عدد حمدود من رجال األعامل، والتهرب من دفع 
الرضائب عىل منشآت األعامل، مع إعفاء التربعات إىل 

األعامل اخلريية من هذه الرضائب.

اهللا  إىل  التقرب  للوقف:  الدافع 
سبحانه  منه  املثوبة  ورجاء  تعاىل، 

وتعاىل.

(١) انظر: املرجع السابق.
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تنتقل امللكية يف «الرتست» إىل األمني الذي يتوىل إدارة امللكية٤
الرتست.

الناظر  إىل  تنتقل  ال  الوقف  ملكية 
وإنام  الوقف،  إدارة  يتوىل  الذي 

تنتقل إىل حكم ملك اهللا تعاىل.

اإلشكال ٥
الرشعي

رشعيا  إشكاالً  يتضمن  صوره  بعض  يف  «الرتست» 
يتمثل يف االحتكار.

إشكاالت  أية  يتضمن  ال  الوقف 
رشعية، وهو خالٍ من االحتكار.

املبحث الثاين
طبيعة النظام اإلداري للوقف اإلسالمي واألنظمة اخلريية الغربية 

وتستهدف  مجاعيا،  ا  جهدً تتضمن  مؤسسة  لكل  رضورة  واألعامل  املال  عامل  يف  اإلدارة  تعدُّ 
يف  وتفشل  تتدهور  لإلدارة  العلمية  األصول  عىل  تعتمد  ال  التي  فاملؤسسة  حمددة،  أهداف  حتقيق 
حتقيق أهدافها. وسوف يشتمل هذا املبحث عىل طبيعة النظام اإلداري لكل من الوقف اإلسالمي، 

واألنظمة اخلريية الغربية.
املطلب األول: طبيعة النظام اإلداري للوقف اإلسالمي

سوف يشتمل هذا املطلب عىل بيان مفهوم إدارة األوقاف اإلسالمية، والطبيعة اخلاصة بالنظام 
اإلداري للوقف يف اإلسالم. وفيام يأيت بيان ذلك: 

: مفهوم إدارة األوقاف اإلسالمية: أوالً
يف  األوقاف  إدارة  وتعريف  اللغة،  يف  اإلدارة  معنى  يتضمن  اإلسالمية  األوقاف  إدارة  مفهوم 

االصطالح، وتكييفها الفقهي. وفيام يأيت بيان ذلك:  
١- معنى اإلدارة يف اللغة:

اإلدارة لغة: مأخوذة من «دور» وهو يدل عىل إحداق اليشء باليشء من حواليه فيقال: دار، 
ا (بسكون الواو)، ودورانًا (بفتح الواو)، وهو يطلق عىل حتريك اليشء لإلحداق بيشء  يدور، دورً
األمور:  من  أمر  ترصيف  يتوىل  الذي  املدير  ومنه:  وترصيفها،  األمور  تدبري  عىل  يطلق  كام  آخر. 

كمدير الرشكة، واإلدارة لفظة حمدثة(١).

(١) انظر: خمتار الصحاح، الرازي، املعجم الوسيط، مادة: (دور).
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٢- تعريف اإلدارة اإلسالمية لألوقاف يف االصطالح:
قبل بيان تعريف اإلدارة اإلسالمية لألوقاف ال بدَّ من بيان تعريف اإلدارة اإلسالمية بشكل 

عام. وفيام يأيت بيان ذلك:     
أ- تعريف اإلدارة اإلسالمية:

جوانب  من  مهام  جانبًا  تشكل  لكوهنا  مبكر؛  وقت  منذ  اإلسالميّة  باإلدارة  املسلمون  اهتم 
احلضارة اإلسالمية، سواء أكان ذلك يف جمال احلكم، أم املال، أم القضاء، حيث نزلت آيات قرآنية 
األمور  إدارة  تبني  آيات  نزلت  كام  والطاعة،  والعدل   الشور مثل:  السياسية  األمور  إدارة  تبني 
يف  رشيفة  نبوية  أحاديث  ووجدت  ذلك.  وغري  اجلزية  وأخذ  والزكاة  الغنائم  توزيع  مثل:  املالية 
اإلدارة اإلسالمية، كام وجدت مؤلفات تناولت موضوع اإلدارة منها: اخلراج أليب يوسف (ت: 
١٨٢هـ)، وكتاب: رشح السري الكبري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين (ت: ١٨٩هـ)، وكتاب: 
األموال أليب عبيد (ت: ٢٢٤هـ)، وكتاب األحكام السلطانية للاموردي (ت: ٤٥٠هـ) وكتاب 

نظام احلكومة النبوية املسمى الرتاتيب اإلدارية للشيخ عبد احلي الكتاين (ت: ١٣٨٢هـ).
واملال  السياسة  جمال  يف  اإلدارية  الوظائف  طبقوا  قد  املسلمني  القادة  أن  من  الرغم  وعىل 
ا اصطالحيا لإلدارة  والقضاء يف صدر اإلسالم ويف العصور التالية؛ إال أن الفقهاء مل يضعوا تعريفً
س اإلسالميّة  فها بعض الباحثني املعارصين بأهنا: «االستفادة من كلّ األسّ اإلسالميّة، ولكن عرَّ
والقواعد الرشعية، والتّوجيهات األخالقيّة للوصول إىل أكرب قدر ممكن من اإلنتاج، يف أقل وقتٍ 
ممكن، وعىل أعىل مستو من اإلتقان ليكون كلّ عمل اإلنسان عبادة لوجه اهللا تعاىل»(١). وبعبارة 
مات العلم واإليامن التي  أخر هي: «ذلك النّوع من اإلدارة الذي يتّصف فيه القادة واألتباع بمقوّ

نهم من أداء وظائفهم، مهام اختلفت مستوياهتم ومسؤولياهتم املناطة هبم»(٢). متكّ
ب- تعريف إدارة األوقاف اإلسالمية:

يف  وال  لإلسالم،  األوىل  العصور  يف  اإلسالمية»  األوقاف  «إدارة  القدامى  الفقهاء  يعرف  مل 
فها يف العرص احلارض بعض الباحثني، فقال هي:  ا، ولكن عرَّ ا مانعً ا جامعً العصور التي تلتها تعريفً
«تلك األجهزة اإلدارية املرشفة عىل األوقاف، وتتوىل ترصيف شؤوهنا، واملحافظة عليها، وتعزيز 
مبسط،  مدخل  اإلسالمية:  اإلدارة  عن  نقالً  املطريي،  حزام  واملامرسة،  املنهج  اإلسالمية:  واإلدارة  النّحوي،  د.  تعريف   (١)

(http://www.iefpedia.com/vb/showthread.php?t=280) ،وهيبة مقدم
http://www. ،(٢) اإلدارة اإلسالمية: املنهج واملامرسة، حزام املطريي، نقالً عن اإلدارة اإلسالمية: مدخل مبسط، وهيبة مقدم

.iefpedia.com/vb/showthread.php?t=٢٨٠
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قدرهتا عىل خدمة أهدافها، سواء أكان املتويل الناظر، أم الويص، أم القايض، أم جملس اإلدارة أم 
بام  والقيام  األوقاف  شئون  هي: «تويل   أخر وبعبارة  األوقاف»(١).  وزارة  أم  العمومية،  اجلمعية 

حتتاجه من حفظ وعامرة واستثامر وإنفاق غلتها يف الوجوه املحددة»(٢).
يتبني مما سبق من تعريفات أن الوظائف األساسية إلدارة األوقاف اإلسالمية هي:

الوظيفة األوىل: املحافظة عىل أصول األموال املوقوفة وأنواعها، وذلك باإلنفاق عىل عامرهتا 
واحتياطات. ففي عامرة أصول األوقاف  وخمصصات،  وصيانتها، وما حتتاج إليه من مصاريف، 
ومرمتها اتفق الفقهاء عىل أن أول ما جيب عىل املتويل هو: عامرة الوقف ومرمته، سواء رشط ذلك 
الواقف، أم ال(٣). قال النووي: «وظيفة املتويل العامرة، واإلجارة، وحتصيل الغلة، وقسمتها عىل 
املستحقني، وحفظ األصول والغالت»(٤). وجاء يف اإلسعاف «أول ما يفعله القيم يف غلة الوقف 
ل صاحب اإلنصاف وظائف الناظر عىل  البداءة بعامرته، وأجرة القوام وإن مل يشرتطها»(٥). وفصّ
ريعه...  وحتصيل  فيه،  واملخاصمة  والزراعة،  واإلجيار،  والعامرة،  الوقف،  «حفظ  اآليت:  النحو 
ابن  وقال  مستحق»(٦).  وإعطاء  وإصالح،  عامرة،  من:  جهاته،  يف  ورصفه  تنميته،  يف  واالجتهاد 
عابدين: «عامرة األعيان املوقوفة مقدمة عىل الرصف إىل املستحقني»(٧). وقال ابن نجيم: «إنه لو 

رشط الواقف استواء العامرة باملستحقني مل يعترب رشطه، وإنام تقدم عليهم»(٨).
ومن األمور االحتياطية املحاسبية التي ينبغي أن يقوم هبا الناظر: احتجاز مبلغ من الريع كل سنة 
ملجاهبة الطوارئ؛ أو الستعامله حني احلاجة يف عامرة األوقاف وصيانتها، حتى وإن مل تدع احلاجة اآلنية 
إىل ذلك. جاء يف األشباه والنظائر: «إذا جعل تعمري الوقف يف سنة وقطع معلوم من املستحقني كلهم 
أو بعضهم، فام قطع ال يبقى دينا عىل الوقف، إذ ال حيق هلم يف الغلة زمن التعمري، بل زمن االحتياج 
إليه، عمره أوال. ويف الذخرية ما يفيد أن الناظر إذا رصف هلم مع احلاجة إىل التعمري فإنه يضمن»(٩). 

(١) مسائل يف فقه الوقف، بحث: املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب بالبنك اإلسالمي للتنمية، بجدة، ص٣.
.(www.kantakji.com/media كويت) ،(٢) أسس إدارة األوقاف، حممد عبد احلليم، األمانة العامة لألوقاف

(٣) انظر: حاشية ابن عابدين، ج٤، ص٣٦٦؛ واإلسعاف يف أحكام األوقاف، الطرابليس، ص٥٦)؛ وأسهل املدارك، الكشناوي، 
املاوردي،  واإلنصاف،  ص٣٩٤؛  ج٢،  الرشبيني،  املحتاج،  ومغني  النووي، (٣٤٨/٥)؛  الطالبني،  وروضة  ص١٠٨؛  ج٣، 

ج٧، ص٦٧.
(٤) روضة الطالبني، النووي، ج٥، ص٣٤٨.

(٥) اإلسعاف يف أحكام األوقاف، الطرابليس، ص٥٦.
(٦) اإلنصاف، املاوردي، ج٧، ص٦٧.
(٧) حاشية ابن عابدين، ج٤، ص٣٦٧.

(٨) األشباه والنظائر، ابن نجيم، ص٢٠١.
(٩) املرجع السابق.
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للصيانة،  الريع  من  جزء  اقتطاع  للناظر  حيق  متى  بيان  يف  النفس  احلنفي  نجيم  ابن  وأطال 
وألمهية النص فإنني أورده بتاممه، حيث قال: «الواقف إذا رشط تقديم العامرة، ثم الفاضل عنها 
إليه  حيتاج  ما  قدر  إمساك  الناظر  عىل  جيب  فإنه  القاهرة،  أوقاف  يف  الواقع  هو  كام  للمستحقني، 
للعامرة يف املستقبل، وإن كان اآلن ال حيتاج املوقوف إىل العامرة عىل القول املختار للفقيه. وعىل 
هذا فيفرق بني اشرتاط تقديم العامرة يف كل سنة والسكوت عنه، فإنه مع السكوت تقدم العامرة 
عند احلاجة إليها، وال يدخر هلا عند عدم احلاجة إليها، ومع االشرتاط تقدم عند احلاجة ويدخر هلا 
عند عدمها ثم يفرق الباقي، ألن الواقف إنام جعل الفاضل عنها للفقراء. نعم إذا اشرتط الواقف 
تقديمها عند احلاجة إليها يدخر هلا عند االستغناء، وعىل هذا فينظر الناظر يف كل سنة قدرا للعامرة، 
وال يقال إنه ال حاجة إليه ألنا نقول قد علله يف النوازل بجواز أن حيدث للمسجد حدث والدار 

بحال ال تغل»(١).
الوظيفة الثانية: العمل عىل استثامر األموال الوقفية بالطرق االستثامرية املأمونة، التي تضمن 
اآليلة  العقارات  بناء  إعادة  أو  الوقف،  أعيان  إجارة  مثل:  عليهم  للموقوف  مناسب  عائد  حتقيق 
أو  بـ«اخللو»،  يعرف  ما  وهو  بنائها،  بإعادة  قام  ملن  املثل  بأجرة  معينة  مدة  وتأجريها  للسقوط، 

.(B.O.T)املعروف يف العرص احلارض بـالـ
الوظيفة الثالثة: توزيع الريع عىل جهات االستحقاق التي حددها الواقف يف حجة الوقف 

أو صكه.
الوظيفة الرابعة: خضوع كل ما سبق للجهات اإلرشافية والرقابية يف الدولة. فقد نص الفقهاء 
إن  عىل  يدل  فهذا  بالنظارة،  الواقفني  قيام  تعذر  حالة  يف  احلاكم  أو  للقايض  الوقف  والية  أن  عىل 

إدارة الوقف ختضع إلرشاف ورقابة جهة حكومية خمتصة بذلك. 
٣- التكييف الفقهي إلدارة األوقاف اإلسالمية:

إدارة األوقاف يف العرص احلارض حتتاج إىل تأصيل رشعي أو تكييف فقهي برد القضية املستجدة 
فيها إىل أصل فقهي ذي أركان وضوابط وأحكام؛ ومن ثم نقل تلك األحكام إىل القضية املستجدة. 
ويتضمن هذا البند تكييف إدارة األوقاف املعارصة -يف اجلملة- وتكييف إدارة الواقفني املتعددين 
التطبيقات  من  الوقف  ناظر  استفادة  وتكييف  الوقفية،  والصكوك  الوقفية،  الصناديق  من  كل  يف 

الغربية املعارصة يف إدارة األوقاف واستثامرها وذلك عىل النحو اآليت:
(١) املرجع السابق.
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أ) يمكن تكييف إدارة األوقاف املعارصة -يف اجلملة- بام يعرف يف فقه األوقاف بـ«الوالية عىل 
األوقاف»، أو «النظارة عىل األوقاف»، ويقصد بالوالية عىل األوقاف: السلطة التي ترعى 
مصالح األوقاف، بحفظ أصوهلا، واستغالهلا، وتثمري ممتلكاهتا، ورصف ريعها يف مصارفها 
حسب رشط الواقف. ويسمى من له هذه الوالية بمتويل الوقف، أو ناظره، أو القيم عليه. 

وتثبت هذه الوالية للواقف، أو وصيه، أو املوقوف عليه، أو القايض نيابة عن احلاكم(١).
ب) يمكن تكييف إدارة الواقفني املتعددين كام يف «الصناديق الوقفية» عىل ما نص عليه الفقهاء 
باإلدارة  مجيعهم  قيامهم  تعذر  فإذا  منفرداً،  كان  إذا  الوقف  والية  الواقف  تويل  جواز  من 
بطريقة مبارشة، فيصار يف هذه احلالة إىل مشاركتهم يف اإلدارة بطريقة غري مبارشة من خالل 
اجلمعية العمومية للصندوق، ومتثيلهم يف جملس اإلدارة ببعض األعضاء، حيث يتم انتخاهبم 
بواسطة الواقفني اآلخرين. أما إذا كانت الوالية عىل الوقف للموقوف عليهم، فإنه يمكن 

األخذ بذلك ومتثيلهم يف إدارة الوقف من خالل اجلمعية العمومية للصندوق.
ج) يمكن تكييف إدارة الواقفني املتعددين، كام يف «الصكوك الوقفية» عىل ما نص عليه الفقهاء 
إدارة  حتت  أوقاف  عدة  جتميع  يتم  حيث  اجلامعي»،  «الوقف  الواقفني:  تعدد  مسألة:  من 
واحدة؛ سواء لغرض واحد أو ألكثر من غرض. يقول الرسخيس: «ولو تصدق كل واحد 
إليه  فسلامها  ا  واحدً رجالً  لذلك  الوايل  وجعل  املساكني  عىل  موقوفة  صدقة  بنصف  منهام 
جاز»، ويؤكد ذلك بقوله «فلقد صار الكل صدقة واحدة مع كثرة املتصدقني»(٢). فيستفاد 
من هذه املسألة: جواز تفتيت موارد األوقاف بغية تيسري أمر وقفها، وذلك لشح السيولة 

يف هذا العرص لد الكثري من الناس.
األوقاف  إدارة  يف  املعارصة  الغربية  التطبيقات  من  الوقف  ناظر  استفادة  تكييف  يمكن  د) 
واستثامرها بام نص عليه الفقهاء من أن ترصف متويل الوقف فيه مقيد باملصلحة. فقد جاء 
يف األشباه والنظائر: «ترصف القايض فيام لَه فعله يف أموال اليتامى والرتكات واألوقاف 
مقيد باملصلحة، فإن مل يكن مبنيا عليها مل يصح»(٣). فللمتويل أن يستفيد مما هو نافع غري 
باإلجارة؛  لتستغل  ا  بيوتً املوقوفة  األرض  يف  يبني  أن  له  اإلسعاف: «وليس  يف  جاء  ضار. 

اجلليل،  ومواهب  ص٤٩؛  الطرابليس،  األوقاف،  أحكام  يف  واإلسعاف  ص٣٧٩؛  ج٤،  احلصكفي،  املختار،  الدر  انظر:   (١)
احلطاب، ج٦، ص٣٧؛ واملهذب، الشريازي، ج١، ص٤٤٥؛ ومغني املحتاج، اخلطيب الرشبيني ج٢، ص٣٩٣؛ واإلنصاف، 

املرداوي، ج٧، ص٦٦.
(٢) املبسوط للرسخسى، ج١٢، ص٣٨-٣٩.

(٣) األشباه والنظائر، ابن نجيم، ص١٢٥.
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ألن استغالل األرض بالزراعة، فإن كانت متصلة ببيوت املرص، ويرغب الناس يف استئجار 
هبذا  االستغالل  لكون  حينئذ  البناء  له  جاز  الزراعة،  غلة  فوق  البيوت  من  والغلة  بيوهتا، 

أنفع للفقراء»(١).
ثانيًا: الطبيعة اخلاصة بالنظام اإلداري لألوقاف اإلسالمية:

تم  ما  خالل  من  اإلسالمية  لألوقاف  اإلداري  بالنظام  اخلاصة  الطبيعة  عىل  التعرف  يمكن 
تطبيقه لألوقاف يف العصور املاضية يف البلدان اإلسالمية. وسوف نقترص يف هذا املطلب عىل أهم 

األمور التي متثل تلك الطبيعة كام يأيت:
 ١- اإلدارة يف األوقاف اإلسالمية ذات طابع ديني:

وجل،  عز  هللا  قربة  الوقف  كون  األول:  أمرين:  يف  يتمثل  األوقاف  إدارة  يف  الديني  الطابع 
هللا  بعملهم  يتقربون  عليها  والعاملون  تعاىل،  اهللا  ملك  حكم  إىل  املوقوفة  العني  ملكية  وتنتقل 
إدارة  أن  الثاين:  واألمر  أعامهلا.  عىل  لإلدارة  الذاتية  الرقابة  إلحكام  مدخال  هذا  ويعدُّ  تعاىل، 
تؤدي  التي  الرشعية  والضوابط  األحكام  وأنشطتها  ترصفاهتا  يف  تراعي  اإلسالمية  األوقاف 
مقاصد  مع  منسجمة  تكون  بحيث  االجتهادية،  الوقفية  اإلدارة  أحكام  ترشيد  إىل  بدورها 
تكون  أن  ينبغي  أنه  ذلك  عىل  ويرتتب  خاصة.  املنضبطة  واملصلحة  عامة،  اإلسالمية  الرشيعة 
مرشوعة،  أهدافها  إىل  الوصول  أجل  من  الوقفية  املؤسسة  يف  والوسائل  األنشطة  تلك  ممارسة 
ترصفات  تكون  وأن  مرشوعة،  الوقفية  املؤسسة  يف  املستعملة  واخلدمات  السلع  تكون  وأن 
التأجري والبناء والزراعة، واالستبدال واحلكر واإلرصاد، وأحكام الوالية والنظارة مرشوعة، 
بعض  يف  اإلدارة  نظام  أما  مرشوعة.  الوقف  ملؤسسة  توضع  التي  واللوائح  النظم  تكون  وأن 
املؤسسات الغربية فذات طابع مادي دنيوي، فقد يقصد البعض من إنشاء املؤسسة السمعة أو 

التهرب من الرضائب.
٢- اإلدارة يف األوقاف اإلسالمية تتعامل مع أهداف متعددة ومتباينة:

املؤسسة،  تلك  ملالك  ممكن  ربح  أعىل  حتقيق  هو:  التجارية  املؤسسة  إدارة  يف  اهلدف  كان  إذا 
ويعترب ذلك هو املؤرش لكفاءة اإلدارة، والتي تدور حوله مجيع الوظائف اإلدارية، وإذا كان اهلدف 
ألفراد  االجتامعية  الرفاهية  توفر  التي  العامة  املصلحة  حتقيق  هو:  احلكومية  املؤسسات  إدارة  يف 

(١) اإلسعاف يف أحكام األوقاف، الطرابليس، ص٥٨.
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ا، وإنام هلا أهداف متعددة، وبالتايل  املجتمع؛ فإن اهلدف يف إدارة األوقاف اإلسالمية ليس واحدً
أصول  عىل  املحافظة  يف  األهداف  تلك  وتتمثل  األهداف.  بتعدد  الوقف  إدارة  مسؤولية  تتعدد 
األوقاف وديمومتها بنفس الطاقة اإلنتاجية، وحتقيق أفضل عائد ممكن إلنفاقه يف وجوه اخلري التي 
حددها الواقف، واملحافظة عىل حقوق املوقوف عليهم وتوصيلها إليهم، ورعاية رشوط الواقفني 

املعتربة رشعاً، وتقديم خدمات للمجتمع بدون مقابل.
٣- اإلدارة يف األوقاف اإلسالمية تتعامل مع أطراف متعددة:

إذا كانت املرشوعات الفردية والصغرية تدار من قبل مالك املرشوع، وإذا كانت الرشكات 
واملرشوعات الكبرية تدار من قبل هيئة وكيلة عن مالك الرشكة الذين يراقبون أعامل اإلدارة 
لصالح  تعمل  اإلدارة  فإن  وبالتايل  للمسامهني،  أو  للمالك  العمومية  اجلمعية  خالل  من 
املسامهني، وتكون مسؤولة أمامهم، فإن األمر يف إدارة املؤسسة الوقفية خمتلف؛ ألنه ال يوجد 
مالك حرصيون للوقف، بل هو عىل ملك اهللا -عز وجل- يف صورة حق عام للمجتمع –كام 
الوالية  له  عمن  وكيالً  يعترب  الذي  الوقف  ناظر  يف  ممثلة  األوقاف  يف  واإلدارة   - سابقاً بينت 
األصلية، وبالتايل توجد عدة أطراف تتعلق بالوقف، هم: الناظر، واملوقوف عليهم، ومن له 

الوالية األصلية.
٤- اإلدارة يف األوقاف اإلسالمية تتعامل مع أنشطة متعددة:

الغالب عىل املشاريع االقتصادية أن يكون هلا نشاط واحد من جتاري أو صناعي أو زراعي، 
فاألمر  األوقاف  يف  وأما  للمالك.  الربح  لتحقيق  املتاحة  األموال  استثامر  عىل  العمل  ثم  ومن 
خمتلف، حيث توجد فيها أنشطة متعددة من جتاري وصناعي وزراعي، وغري ذلك، وأغلبها حيتاج 
تأجري  بني  ما  فهي  استثامرها،  طرق  تتنوع  األنشطة  تلك  لتنوع  ا  ونظرً عائد،  وحتقيق  استثامر  إىل 
وبناء وزراعة، وتكوين حمافظ أوراق مالية، ويرتتب عىل ذلك تنوع املرشوعات التي تتعلق بطرق 
االستثامر يف املجاالت املختلفة، وإىل جانب ذلك توجد اإلدارة املسؤولة عن إنفاق عائد الوقف 
إدارات  بل  األعامل،  هذه  كل  تتوىل  واحدة  وقفية  إدارة  توجد  ال  هنا  ومن  املحددة،  وجوهه  يف 
متنوعة بحسب كل نشاط. وبناء عىل ذلك فإن التنظيم اإلداري للمؤسسة الوقفية يقوم عىل وجود 
مؤسسة مركزية مسؤولة عن استثامر أموال الوقف بشكل عام، ثم إجياد مرشوعات وقفية خمتلفة 

بحسب النشاط الذي يتم اختياره من قبل املؤسسة.
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٥- اجلمع يف إدارة األوقاف بني املبارشة، واالستثامرية:
فمن  االستثامرية،  واإلدارة  املبارشة،  اإلدارة  بني  جتمع  اإلسالمية  األوقاف  إدارة  أساليب  إن 
مثل:  االجتامعية  اإلدارة  ومنها:  والزوايا،  املساجد  إدارة  مثل:  الدينية  اإلدارة  املبارشة:  اإلدارة 
إدارة دور األيتام واملدارس واملكتبات واملستشفيات. وهذا النوع من اإلدارة حيتاج إىل إدارة فنية 
متخصصة، فاملساجد حتتاج إىل إدارة دعوية تقوم أساساً عىل اإلملام بالعلوم الرشعية، والتمكن من 
الوعظ واإلرشاد الدينيني، واملدارس حتتاج إىل فنيني يف التعليم واإلدارة التعليمية، واملستشفيات 
حتتاج إىل متخصصني يف العلوم الطبية، وإدارة املستشفيات. وأما اإلدارة االستثامرية فيتم استثامر 
املؤسسات الوقفية فيام هي معدة له مثل: املستغالت من عقارات وطائرات وسيارات، ومزارع، 
ومصانع وغري ذلك(١). أما إدارة األنظمة اخلريية الغربية فهي قد تكون إما مبارشة، وإما استثامرية 
غري ربحية، وهي متخصصة يف جمال واحد مثل(٢): وقفية «جيتي» (Getty) املتخصصة يف اآلثار 
 ،(BOYS & GIRLS CLUBS OF AMERICA) أمريكا  أطفال  نوادي  ووقفية  التارخيية، 

ووقفية «رولكس» (Rolex) املتخصصة يف صناعة الساعات.  
٦- اجلمع يف إدارة األوقاف بني املركزية والالمركزية:

إن إدارة األوقاف اإلسالمية جتمع يف شكلها بني اإلدارة املركزية، واإلدارة الالمركزية، فقد 
ابتدأ النظام اإلداري لألوقاف اإلسالمية بالشكل الالمركزي، حيث كان الواقف يدير وقفه بنفسه، 
أو يعهد بذلك إىل شخص بعينه، وال بدّ هلذا الشخص من األخذ برشط الواقف إن كان متيرساً، 
الشكل  وهو  آخر  شكل  إىل  ذلك  بعد  اإلداري  النظام  وانتقل  الوقف.  حجة  يف  عليه  ومنصوصاً 
املركزي، حيث أصبح كل من القضاء والدولة يتدخالن يف الوقف، ويرشفان عليه. وكان أول من 
فكر يف تدخل القضاء يف األوقاف «توبة بن نمري» (ت: ١٢٠هـ) قايض اخلليفة األموي هشام بن 
عبد امللك يف مرص، فأوجد لألوقاف تنظيامً، وأنشأ هلا ديواناً مستقالً عن بقية الدواوين، ووضعه 
حيث  الفاطمية،  الدولة  عهد  يف  الوقفية  األموال  إدارة  يف  القضاء  تدخل  وازداد  إرشافه،  حتت 
وضعت حتت سلطة قايض القضاة، وأنشئت مؤسسة خاصة سميت باسم «بيت مال األوقاف». 
هلا  وصدرت  الدولة،  عليها  ترشف  إدارية  تشكيالت  لألوقاف  صارت  العثامنية  الدولة  عهد  ويف 
ويف  هذا(٣).  يومنا  إىل  هبا  معموالً  القوانني  هذه  من  الكثري  يزال  وال  شؤوهنا،  لتنظيم  قوانني  عدة 

(١) انظر: الوقف اإلسالمي: تطوره، إدارته، تنميته، منذر قحف، ص٢٨١ وما بعدها.
(٢) انظر: مؤسسات وقفية رائدة، أسامة األشقر، وعبد العزيز العثيم، ص٤٥ وما بعدها.

حسن  والالمركزية،  املركزية  بني  األوقاف  وإدارة  ص٣٩؛  ج١،  الكبييس،  اإلسالمية،  الرشيعة  يف  الوقف  أحكام  انظر:   (٣)
الرفاعي، ج٣، ص١٧٢. 
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منتصف القرن التاسع عرش امليالدي أصبحت أموال األوقاف ختضع لوزارة األوقاف الرتكية(١)، 
إدارة  أما  احلكومية.  األوقاف  وزارة  إدارة  منوال  عىل  املعارصة  اإلسالمية  الدول  أغلب  وسارت 
األنظمة اخلريية الغربية فهي يف الغالب المركزية، مثل: وقفيات «كارنيجي» (Carnegie)، ووقفية 

«روكفلر» (ROCKEFELLER)، وغري ذلك.
٧- األوقاف اإلسالمية تكتسب الشخصية االعتبارية بمجرد إنشائها:

لقد سبق الفقه اإلسالمي القوانني الوضعية املعارصة يف إقرار الشخصية االعتبارية للوقف؛ 
ذمة  عن  مستقلة  مالية  ذمة  له  صارت  رشوطه؛  وحتقق  أركانه  باستيفاء  صحيحاً  الوقف  نشأ  فإذا 
التزامات  وعليه  حقوقاً،  للوقف  بأن  تقيض  الذمة  وهذه  الوقف،  وناظر  عليه  واملوقوف  الواقف 
وإجيار  بيع  من  الناس  أفراد  وبني  بينه  العقود  وجتري  عليه،  ويُستحق  يستحق  وهو  وواجبات، 

واستبدال وغري ذلك(٢).
الرشكة  أو  للمؤسسة  تكون  أن  املعارصة:  الوضعية  القوانني  يف  االعتبارية  بالشخصية  واملراد 
والتزاماهتا  حقوقها  وحدها  هلا  ويكون  رشكائها،  أو  أصحاهبا  ذمم  عن  مستقلة  قانونية  شخصية 
اخلاصة هبا، وتكون مسؤوليتها حمدودة بأمواهلا فقط(٣). وهذه الشخصية مل تظهر إال يف القرن التاسع 
عرش امليالدي، ويرجع سبب ظهورها إىل التطور القانوين الذي طرأ عىل املؤسسات والرشكات 
هد إىل تلك املؤسسات القيام بأعامل ضخمة وهامة اقتضت تضامن  بعد الثورة الصناعية، فقد عُ
الرشكاء واألعضاء، ووجود من يمثلهم، ويلتزم باسمهم نظراً لكثرة أعامهلا وتنوعها، وحاجتها 
إىل جمهودات فنية، مما أد إىل اعتبار رأس املال باملؤسسة مملوكاً هلا، وليكون له استقالله وأمنه من 
أن يتعرض الختالفات األعضاء يف رغباهتم ومنازعاهتم فضالً عام يف ذلك من عدم تعرض أموال 

األعضاء اخلاصة للخطر إذا ما عجزت املؤسسة عن الوفاء بالتزاماهتا(٤).
املطلب الثاين: طبيعة النظام اإلداري لألنظمة اخلريية الغربية

املفهوم  يف  اإلدارة  بيان  من  بد  ال  الغربية؛  اخلريية  لألنظمة  اإلداري  النظام  طبيعة  بيان  قبل 
الغريب، ولذا سيشتمل هذا املبحث عىل مطلبني مها: اإلدارة يف املفهوم الغريب، والطبيعة اخلاصة 

بالنظام اإلداري لألنظمة اخلريية الغربية.
(١) انظر: الوقف اإلسالمي: تطوره، إدارته، تنميته، منذر قحف، ص٣١ وما بعدها.
(٢) انظر: احلق والذمة للخفيف، ص٩٦-١٠٢؛ والرشكات للخفيف، ص٢٢-٢٤.

(٣) انظر: الوسيط للسنهوري، ج٥، ص٢٨٨.
(٤) انظر: أصول القانون للصدة، ص٤٦٨.
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: اإلدارة يف املفهوم الغريب: أوالً
أورد الرواد األوائل الغربيون وبعض املختصني عدة تعريفات لإلدارة يف االصطالح، فعرَّف 
«فردريك تايلور» فن اإلدارة بأنه: «املعرفة الصحيحة ملا تريد من الرجال عمله، ثم التأكد من أهنم 
تتنبأ،  «أن  بأهنا:  اإلدارة  فايول»  «هنري  وعرَّف  وأرخصها»(١).  طريقة  بأحسن  بأعامهلم  يقومون 
فها بعض العلامء املحدثني بأهنا: «مجيع  وختطط، وتنظم، وتصدر األوامر، وتنسق وتراقب»(٢). وعرَّ
العمليات التي تستهدف تنفيذ السياسة العامة»(٣). وهي بعبارة أخر: «نشاط متخصص يدور 
بني العلم والفن، وهيدف إىل توجيه اجلهود البرشية وفق املعرفة العلمية، واإلمكانات املادية»(٤). 
فها حممد املايض بقوله: «هي نشاط إنساين هادف، يستمد مفاهيمه من علوم خمتلفة، لتحقيق  وعرّ

نتائج بكفاءة وفاعلية، باستخدام املوارد املتاحة يف ظل الظروف املحيطة»(٥).
مما سبق يتبني ما يأيت:

١- النشاط اإلداري يتضمن جمالني رئيسني متاميزين يف التكوين واهلدف مها: األول: اإلدارة 
التنمية  وحتقق  للمجتمع،  العامة  اخلدمات  تقدم  التي  احلكومية  اإلدارة  وهي:  العامة، 
الشاملة لكافة القطاعات واألجهزة من وزارات وهيئات وإدارات، والتي من شأهنا حتقيق 
االقتصادية  باملرشوعات  تتعلق  وهي:  األعامل  إدارة  الثاين:  واملجال  للمجتمع.  الرفاهية 
انتاجية  جماالت  من  فيه  تنشط  ملا  القيمة  إضافة  طريق  عن  الربح  حتقيق  تستهدف  التي 
وخدمات ومعامالت. ويضاف إىل املجالني السابقني أربعة جماالت إدارية أخر، وهي: 
إدارة اهليئات واملنظامت اخلاصة، وإدارة القطاع العام، وإدارة اجلمعيات التعاونية، وإدارة 

املنظامت الدولية(٦).
(http://www.iefpedia.com/vb/showthread.php?t=280)،(١) اإلدارة اإلسالمية، وهيبة مقدم

أو  والرقابة.  والتنسيق  والقيادة  والتنظيم  والتخطيط  «التنبؤ  مفهومها:  بيان  يف  العالق  قاله  ما  التعريف  هذا  من  وقريب   (٢)
استخدام كل هذه الوظائف وتوجيهها نحو حتقيق هدف معني. وهلذا فإن اإلدارة احلديثة هي الرشارة التي تنشط وتوجه 
وتراقب خطط وإجراءات املرشوع». (املعجم الشامل ملصطلحات العلوم اإلدارية املحاسبة والتمويل واملصارف، بشري 

العالق ص٣٠٦).
والقضائية  والعسكرية  واالقتصادية  املدنية  امليادين  ملختلف  شامالً  لكونه  الغرب؛  يف  اإلدارة  علامء  اعتمده  التعريف  هذا   (٣)

وغريها. ولذا اختاره سليامن الطاموي يف كتابه: مباديء علم اإلدارة، ص٢١.  
(٤) معجم مصطلحات اإلدارة العامة، إبراهيم بدر شهاب، ص٣١.

(٥) أساسيات ووظائف اإلدارة، حممد املحمدي املايض، ص١٨.
(٦) انظر: معجم مصطلحات اإلدارة العامة، إبراهيم بدر شهاب، ص٣١؛ واإلدارة واألسس العلمية، سيد اهلوار، ص٢٣-
اخلري،  أبو  محدي  كامل  اإلدارية،  الوظيفة  وعنارص  ص٩٦-١٣٢-١٦٤؛  وآخرون،  صبح  حممود  العامة،  واإلدارة  ٢٦؛ 

ص٤٠-٥٥-٨٥-١٠١-١١٣.
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٢- هتدف إدارة املؤسسات اخلريية إىل عدة أهداف منها: 
أ- توفري الوقت واجلهد يف إنجاز األعامل.

ب- ضبط التكاليف والتقليل من اهلدر، واالقتصاد يف استخدام املواد.
جـ- حتقيق التنمية املتوازنة والرفاهية العامة.

د- ربط اجلهود وتنسيقها للقيام بتحقيق األهداف.
التخطيط،  منها:  ركائز  عدة  عىل  يقوم  وهو  الغربية،  اخلريية  املؤسسة  يف  األداء  حتسني  هـ- 
القرارات  واختاذ  املخاطر  إدارة  عىل  والقدرة  واإلداريــة،  العلمية  املنهجية  وتطوير 
الصحيحة، والتحسني املستمر، والسعي للتميز املؤسيس، واإلدارة الرشيدة، والتدريب 
عىل  والرقابة  املعلومات،  ونظم  احلديثة  التقنيات  واستخدام  العاملني،  قدرات  وتنمية 

األداء والتزام التطوير، وقياس أداء العاملني والتقييم. 
واملواد،  العاملة،  القوة  استخدام  طريق  عن  األعامل  بإنجاز  القيام  هي:  اإلدارة  مهمة   -٣
بشكل  معاً  ومزجها  استخدام،  أحسن  العمل  وطرائق  واألموال،  واألدوات،  واآلالت 
فعال حتى يمكن حتقيق األهداف التي تسعى املنظمة إليها بأقرص وقت وأقل تكلفة وأقل 

جهد، وأعىل كفاءة.
٤- أهم الوظائف الرئيسة لإلدارة، أو العنارص العملية هلا؛ مخسة عنارص، وهي: 

لتحقيقها،  الالزمة  والسياسات  واألساليب  املرشوع،  أهداف  حتديد  ويعني  التخطيط:  أ- 
والطرق الالزمة إلرشاد العاملني يف قيامهم بأنشطتهم لتحقيق هذه األهداف.

ب- التنظيم: ويعني حتديد األنشطة املطلوب تنفيذها لتحقيق األهداف املقررة يف صورة 
طبقا  وظيفة  لكل  املناسبني  األفراد  واختيار  بدقة،  منها  كل  مواصفات  حتدد  وظائف 

ملؤهالهتم وخرباهتم؛ لضامن أداء أعامهلم يف تعاون وتناسق حتت قيادة رشيدة.
جـ- التوجيه: ويعني متكني العاملني من حسن أداء أعامهلم عن طريق إرشادهم وحتفيزهم 

أثناء التنفيذ؛ ضامنًا لعدم االنحراف عن حتقيق األهداف.
التعارض  وإزالة  واالنسجام،  والرتابط  التوازن  حتقيق  عىل  العمل  ويعني  التنسيق:  د- 
القرار  إصدار  يتطلب  الذي  التوقيت  عنرص  ومراعاة  باملؤسسة،  العمل  يف  واالزدواج 

يف الوقت املالئم.
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هـ- الرقابة: وهي تعني التأكد من أن العمل الذي تم قد حتقق وفقا للخطة املوضوعة، وأن 
النتائج املقررة قد حتققت بكفاءة وفاعلية.

٥- االلتزامات األساسية لإلدارة، وهي تتمثل يف: االلتزام باختيار العنارص املالءمة لتحقيق 
وااللتزام  استخدامها،  حيسن  التي  العنارص  باستخدام  وااللتزام  املرجوة،  النتائج 

باالستمرارية وحتقيق التوازن بني متطلبات األجل القصري واألجل الطويل.
ثانيًا: الطبيعة اخلاصة بالنظام اإلداري لألنظمة اخلريية الغربية:

يمكن التعرف عىل الطبيعة اخلاصة بالنظام اإلداري لألنظمة اخلريية الغربية، من خالل التعرف 
عىل املؤسسات اخلريية الغربية الرائدة يف املجتمعات الغربية. وسوف نقترص يف هذا املطلب عىل 

أهم األمور التي متثل تلك الطبيعة وهي: 
١- املؤسسات اخلريية الغربية ذات كيان مستقل؛ إذ استطاع هذا الكيان أن ينتزع االعرتاف 
ا ثالثًا، كام  احلكومي به، وبأمواله املرصدة للعمل اخلريي، حتى إن احلكومة اعتربته قطاعً
استطاع أن حيصل عىل تسهيالت إدارية، وإعفاءات رضيبية. ومما ساعد تلك املؤسسات 
عىل ذلك: كرب حجم أموال تلك املؤسسات من عقارات الكنائس واملستشفيات واملدارس 
الدوالرات، ففي  األموال بمئات الباليني من  والتربعات، حيث تقدر هذه  واجلامعات، 
عام ٢٠٠٣م بلغت قيمتها (٨٦) بليون دوالر، وهي تشكل نسبة (٣٦%) من حجم أصول 

ذلك العام التي بلغت (٢٤٠) بليون دوالر.
٢- األنظمة اخلريية الغربية جتمع بني نمطني من أنامط اإلدارة، ومها: األول: املؤسسة اخلريية 
التشغيلية، وهي التي تقوم بتقديم خدمات مبارشة للجمهور عىل شكل عالج، أو تعليم. 
والنمط الثاين: املؤسسة اخلريية االستثامرية املانحة، وهي هتدف إىل تقديم األموال جلهات 
اخلري والرب باإلنفاق املبارش، أو بالتعاون مع املؤسسات اخلريية األخر. ويشكل النمط 

األول نسبة أكرب من النمط الثاين، حيث تصل نسبته يف بريطانيا إىل (٧٤%)(١).
٣- االجتاهات املعارصة إلدارة األنظمة اخلريية الغربية متيل نحو تطبيق الالمركزية اإلدارية؛ 
ويرجع السبب يف ذلك إىل العيوب الناجتة عن تطبيق املركزية اإلدارية مثل: تأخري إنجاز 
أنشطة  يف  املركزي  اإلداري  اجلهاز  طاقات  واستعامل  الوقت،  وضياع  الناس،  معامالت 
يف  املوجودة  االقتصادية  القطاعات  تنمية  عىل  سلباً  ينعكس  الذي  األمر  عنها،  بغنىً  كان 

(١) انظر: تطوير املؤسسة الوقفية اإلسالمية يف ضوء التجربة اخلريية الغربية، أسامة األشقر، ص١٦٥.
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املؤسسات  كافة  إدارة  خضوع  من  يمنع  ال  الالمركزية  وتطبيق  األقاليم.  أو  املحافظات 
اخلريية للرقابة احلكومية واإلرشاف.

٤- بعض املؤسسات اخلريية الغربية تعمل حتت إرشاف حكومي مستقل؛ إذ أثبتت الدراسات 
حكومي  إرشاف  نموذج  حتت  تعمل  التي  الغربية  اخلريية  املؤسسات  أن  احلديثة  الغربية 
التدخل  أساس  عىل  يقوم  الذي  اآلخر،  النموذج  حتت  تعمل  التي  من  أوىل  مستقل 
احلكومي املبارش عن طريق وضع الترشيعات واألنظمة، وتدخل القضاء يف حالة خمالفة 
عدّ النموذج األول  تلك الترشيعات، كام هو معمول به يف الواليات املتحدة األمريكية، ويُ
يتميز  ما  إىل  إضافة  هذا  الوقفية،  اخلريية  املؤسسات  عىل  لإلرشاف  األمثل  النموذج  هو 
هذه  تطوير  سبيل  يف  واملعلومات  اخلربات  توظيف  عىل  وقدرة  كفاءة  من  النموذج  به 
املؤسسات والوصول هبا إىل أفضل املستويات، ويمكن إدراك ذلك من خالل ما تقوم به 

«املفوضية العليا لألعامل اخلريية» (Charity Commission) يف بريطانيا(١).
اإلدارة  به  تتميز  فام  االسرتاتيجي،  بالتخطيط  الغربية  اخلريية  املؤسسات  إدارة  اهتامم   -٥
حتقيق  يف  أمهية  من  له  ملا  االسرتاتيجي؛  بالتخطيط  اهتاممها  الغربية  اخلريية  األنظمة  يف 
االسرتاتيجي:  بالتخطيط  واملراد  املجتمع.  خدمة  يف  ووظائفها  اخلريية،  املؤسسة  أهداف 
«جهد تنظيمي متناسق وواضح املعامل هيدف إىل الوصف الكامل السرتاتيجية املؤسسة، 
وحتديد املسؤوليات وتوزيعها وتنفيذها، وال بد لعملية التخطيط الرسمية أن متيز خمتلف 
األدوار التي يتعني مزاولتها من قبل خمتلف املدراء ضمن دائرة األعامل يف صياغة وتنفيذ 
اسرتاتيجيات املؤسسة»(٢). ومن املؤسسات اخلريية الغربية التي ركزت عىل هذا التخطيط 
املؤسسة  هذا  تتبع  حيث   ،(Wellcome Trust) :وقفية اخلريي  عملها  يف  أولوية  وجعلته 
عىل  تعتمد  التي  الغربية  اخلريية  املؤسسات  إدارة  يف  عليها  املتعارف  التخطيط  أسس 
التحديد الدقيق لرسالة املؤسسة، واالنطالق من خالل ذلك لتحديد األهداف، ثم النص 
عرب  وبراجمها  خططها  بتحديث  الوقفية  تلك  تقوم  كام  األهداف.  تلك  حتقيق  وسائل  عىل 

وضع خطة مخسية للتكيف مع املتغريات والظروف املستجدة(٣).

(١) املرجع السابق، ص١٥٤.
(٢) مبادئ اإلدارة، عيل رشيف، وآخرون، ص١٤٩؛ ودليل اإلدارة االسرتاتيجية والتخطيط املؤسيس، قاسم كناكري، ص٦؛ 

والوقف بني األصالة واملعارصة، سامي الصالحات، ص١٧٢.
(٣) انظر: مؤسسات وقفية رائدة، أسامة األشقر، والعثيم، ص١٠٢. 
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املبحث الثالث
حدود السعة واملرونة يف النظام اإلداري يف الوقف واألنظمة اخلريية الغربية

واملرونة،  السعة  الغربية:  اخلريية  واألنظمة  اإلسالمية،  األوقاف  يف  اإلدارة  به  تتميز  مما  إن 
من  كل  إدارة  جيعل  الذي  األمر  واملكاين،  الزماين  والتغري  البرشي،  التطور  ملواجهة  والقابلية 
األوقاف، واألنظمة اخلريية الغربية صاحلة للتطبيق يف كل زمان ومكان، وقادرة عىل استقبال كل 

جديد حيقق املصلحة لتلك األوقاف واألنظمة.
املطلب األول: حدود السعة واملرونة يف النظام اإلداري لألوقاف اإلسالمية

قبل بيان حدود السعة واملرونة يف النظام اإلداري لألوقاف اإلسالمية، ال بدَّ من بيان عوامل 
السعة واملرونة يف ذلك النظام. وفيام يأيت بيان ذلك:  

: عوامل السعة واملرونة يف النظام اإلداري لألوقاف اإلسالمية: أوالً
يدل عىل السعة واملرونة يف النظام اإلداري لألوقاف اإلسالمية عدة عوامل، وهي:

ليَّة: العامل األول: اهتامم النصوص الرشعية يف اإلدارة باألحكام الكُ
أهنا  كام  قليلة،  كانت  خاصة،  وإدارهتا  عامة،  األوقاف  يف  جاءت  التي  الرشعية  النصوص  إن 
جاءت يف صورة مبادئ كلية، وأحكام عامة، ومل تتعرض تلك النصوص للجزئيات والتفصيالت 
زب¿ ÉÈ Ç Æ Å Ä ÃÂ Á Àرب(١)   : اىلَ تَعَ وله  قَ ذلك  ومن  والكيفيات. 
فهذه اآلية عامة تشمل كل تعاون عىل الرب، ويندرج حتتها الكثري من املسائل، مثل: التربع للجمعيات 

 o nاخلريية، والقرض احلسن. ومن النصوص العامة يف األوقاف واإلدارة: قوله تعاىل: زب
pرب(٢). ومنها: قوله €: «إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة: إال من صدقة جارية، 
أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»(٣). ويرجع سبب قلة تلك النصوص وجميئها عىل تلك 

الصورة إىل أن تطبيقاهتا ختتلف باختالف األزمنة واألمكنة واألحوال والعوائد.
وقد ترتب عىل ذلك أن معظم املسائل الفقهية لألوقاف عامة، وإدارهتا خاصة، كانت اجتهادية 
تبنى عىل القياس، أو التخريج، أو عىل املصلحة، أو االستحسان؛ وهي حمل اختالف بني الفقهاء، 

(١)  سورة املائدة، آية ٢.
(٢)  سورة الشور، آية ٣٨.

(٣) صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب الوقف، رقم (١٤-١٦٣١)، (١٢٥٥/٣).
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ا واجب التنفيذ، وإنام هي جمرد آراء واقرتاحات، وهي ال تصبح ملزمة إال  ا ملزمً وهي ال تعد ترشيعً
إذا أمجع عليها أهل االجتهاد من الفقهاء، أو تبناها احلاكم يف ترشيع ملزم صادر وفق اإلجراءات 
وحدود  الناظر،  ووظائف  الوقف،  ناظر  تولية  حق  له  من  اخلالفية:  املسائل  تلك  ومن  الفنية. 
ترصفاته يف أمالك األوقاف. وهذه اخلالفات تعد من أوضح األدلة عىل مرونة األوقاف وسعتها.

العامل الثاين: قابلية النصوص الرشعية لتعدد األفهام:
إن معظم النصوص الرشعية التي جاءت يف األوقاف وإدارهتا كانت ظنية الداللة، أو قابلة لتعدد 
األفهام والتفسريات، فهي تتسع ألكثر من معنى. ومن األمثلة عىل ذلك: اختالف الفقهاء يف ملكية 
تعاىل(١)؟  اهللا  ملك  إىل  تنتقل  أم  عليه،  املوقوف  إىل  تنتقل  أم  الواقف،  ملك  عىل  تبقى  هل  الوقف، 
شئت  «إن  حديث:  يف  الوارد  (التحبيس)  فهم  يف  االختالف  إىل  ذلك  يف  االختالف  سبب  ويرجع 
أو  تعاىل،  اهللا  إىل  الواقف  ملك  عن  املوقوفة  العني  إخراج  هو  هل  هبا»(٢)  وتصدقت  أصلها،  حبّست 

للموقوف عليهم، أو اإلبقاء للعني املوقوفة عىل ملك الواقف، لكنه ممنوع من الترصف فيها؟
األخذ  دائرة  وسع  مما  وهذا  متنوعة.  ومشارب  متعددة،  مدارس  وجود  إىل  ذلك   أد وقد 
عن  مشهورة  مقولة  وهي  رمحة»،  العلامء  أن «اختالف  العلامء  بني  شاع  حتى  واالجتهاد،  بالرأي، 
ربيعة الرأي. وقد صنف أحد العلامء كتاباً سامه: «كتاب االختالف»، فعرضه عىل اإلمام أمحد بن 

حنبل، فقال له: سمه: «كتاب السعة»(٣).
العامل الثالث: رعاية الرضورات واألعذار والظروف االستثنائية:

والظروف  واألعذار  الرضورات  رعاية  عىل  العامة  أحكامها  يف  اإلسالمية  الرشيعة  جرت 
زب¿  تعاىل:  قوله  ذلك:  عىل  األدلة  ومن  تناسبها.  استثنائية  أحكاماً  هلا  فرشعت  االستثنائية، 
 Pزب  : ــاىلَ ــعَ تَ وله  وقَ ÊÉرب(٤)،   È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q
 ¬  «  ª  ©  ¨ زب§  تعاىل:  وقوله  baرب(٥)،   `  _  ^  ]

ص٩٧٢؛  ج٣،  شاس،  البن  الثمينة  اجلواهر  وعقد  ص٤٠؛  ج٥،  للبابريت،  القدير  فتح  هبامش  اهلداية  عىل  العناية  انظر:   (١)
ومغني املحتاج، اخلطيب الرشبيني، ج٢، ص٣٧٧؛ وكشاف القناع للبهويت، ج٤، ص٢٥٤.

(٢) صحيح البخاري، كتاب الرشوط، باب الرشوط يف الوقف، ج٣، ص١٨٥؛ وصحيح مسلم، كتاب الوصية، باب الوقف، 
رقم ج١٥، ص١٦٣٢، ج٣، ص١٢٥٥. 

(٣) اخلالصة يف بيان أسباب اختالف الفقهاء، عيل بن نايف الشحود، ص٢.
(٤) سورة البقرة، آية ٢٨٦.

(٥) سورة األعراف، آية ١٥٧.
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التيسري»،  جتلب  «املشقة  ذلك:  ومن  الكلية،  الفقهية  القواعد  ذلك  يؤيد  كام  ¯رب(١).   ®
و«الرضورات تبيح املحظورات». ومن األمثلة عىل ذلك: استبدال األوقاف، حيث نص فقهاء 
ويؤيد  احلاجة.  أو  للرضورة  اجلواز  ذلك  من  ويستثنى  اجلواز،  عدم  فيه  األصل  أن  عىل  احلنابلة 
موضع  إىل  بالكوفة  اجلامع  املسجد  حيول  أن   :› مسعود  ابن  إىل  كتب   -›- عمر  أن  ذلك 
سوق التامرين، وجيعل السوق يف مكان املسجد اجلامع العتيق، ففعل ذلك. فكان ذلك االستبدال 

للحاجة، وليس للرضورة(٢).
خاصة،  وإدارهتا  واألوقاف  عامة،  اإلسالمية  الرشيعة  أحكام  سعة  إىل  العامل  هذا   أد وقد 
حيث أضافت أحكاماً استثنائية إىل األحكام األصلية، كام يؤدي هذا العامل إىل مرونة األحكام 

وقابليتها للتعامل مع الظروف االستثنائية.
العامل الرابع: تغيري الفتو بتغيري األزمنة واألمكنة واألحوال واألعراف:

واألمكنة  األزمنة  بتغيري   الفتو (تغيري  اإلسالمية:  الرشيعة  يف  املهمة  الكلية  األصول  من 
واألحوال واألعراف)، وقد قال ابن القيم احلنبيل يف أمهيته: «هذا فصل عظيم النفع جدا، وقع 
بَ من احلرج واملشقة وتكليفِ ما ال سبيل إليه ما  جَ طٌ عظيم عىل الرشيعة، أوْ لَ بسبب اجلهلِ به غَ
ا  هَ نَاها وأساسَ بْ تَب املصالح ال تأيت به. فإن الرشيعة مَ يعلم أن الرشيعة الباهرة التي هي يف أعىل رُ
كلها،  ومصالحُ  كلها،  ورمحةٌ  ها،  كلُّ لٌ  دْ عَ وهي  واملعاد،  املعاش  يف  العباد  ومصالح  احلِكم  عىل 
ر، وعن الرمحة إىل ضدها، وعن املصلحة  وْ وحكمةٌ كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلَ
وقد  بالتأويل»(٣).  فيها  أُدخلت  وإن  الرشيعة  من  فليست  العبث؛  إىل  احلكمة  وعن  املفسدة،  إىل 
ذكر يف هذا الفصل أكثر من مائة دليل عىل اعتباره؛ أذكر منها: ما رواه أبو داود عن أيب هريرة ‹: 
«أن رجالً سأل النبي -€- عن املبارشة للصائم، فرخص له، وآتاه آخر فسأله، فنهاه، فإذا الذي 
يف  الشاب  إىل  الشيخ  من   الفتو تغري  عىل  يدل  فهو  شاب»(٤).  هناه  الذي  وإذا  شيخ،  له  رخص 
بسنده:  شيبة  أيب  ابن   رو فقد  القاتل،  توبة  يف  عباس  ابن  عن  جاء  ما  الواحدة. ومنها:  املسألة 
له  قال  ذهب،  فلام  النار،  إىل  ال،  توبة؟ قال:  مؤمناً  قتل  أملن  فقال:  عباس  ابن  إىل  جاء  رجالً  «أن 
مؤمنًا.  يقتل  أن  يريد  مغضبًا  أحسبه  إين  هذا اليوم؟ قال:  بال  فام  تفتينا،  كنت  هكذا  ما  جلساؤه: 

(١) سورة البقرة، آية ١٨٥.
(٢) انظر: اإلنصاف، املرداوي، (١٠٢/٧، وما بعدها).

(٣) إعالم املوقعني عن رب العاملني، ابن القيم، ج٢، ص٢.
(٤) سنن أيب داود، كتاب الصوم، باب كراهيته للشباب، رقم (٢٣٨٧)، (٣١٢/٢)، وقال األلباين: حسن صحيح.
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ومن  الشخص.  حال  حسب  عباس  ابن   فتو تغريت  فقد  كذلك»(١).  فوجدوه  أثره،  يف  فبعثوا 
إىل  األهلية  الفردية  الوالية  من  انتقلت  األوقاف  عىل  الوالية  أن  األوقاف:  يف  ذلك  عىل  األمثلة 

الوالية اجلامعية احلكومية.
خاصة،  وإدارهتا  واألوقاف  عامة،  اإلسالمية  الرشيعة  أحكام  سعة  إىل  العامل  هذا   أد وقد 
األحكام  مرونة  إىل  العامل  هذا   أد كام  القديمة،  األحكام  إىل  جديدة  أحكاماً  أضافت  حيث 

وقابليتها للتعامل مع العوائد املتغرية.
العامل اخلامس: مراعاة قصد الواقف دون لفظه:

من القواعد املهمة التي تصب يف سعة أحكام األوقاف ومرونتها: (مراعاة قصد الواقف دون 
لفظه)، فقد اعترب بعض متأخري علامء املالكية قصد الواقف املقدر بعد موته إلحداث ترصف يف 
الوقف للمصلحة؛ ولو خالف لفظه الظاهر. وهذه القاعدة ذكرها الونرشييس(٢)، وأصلها مأخوذ 
من جواب أليب احلسن القابيس عن استفتاء: من حبس كتباً، ورشط يف حتبيسه أنه ال يُعطي إال كتابًا 
بعد كتاب، فإذا احتاج الطالب إىل كتب، وتكون الكتب من أنواع شتى، فهل ال يعطى كتابني معاً، 
كن من هذا، وإن  أو ال يأخذ إال كتاباً بعد كتاب؟ فأجاب القابيس: إذا كان الطالب مأموناً أميناً مُ
كان غري معروف فال يدفع إليه إال كتاب واحد، وإن كان من أنواع خشية الوقوع يف ضياع أكثر 
من واحد. وظاهر كالم أيب عمران أنه ال يتعد ما رشطه (الواقف). وظاهر ما يف هذا السؤال 
أنه يراعي قصد املحبس ال لفظه. ومنه ما جر به العرف يف بعض الكتب املحبسة عىل املدارس 
املدرسني  بحرضة  بخروجها  الوقت  هذا  يف  العادة  وجرت  املدرسة،  من  خروجها  عدم  واشرتط 

ورضاهم، وربام فعلوا ذلك يف أنفسهم ولغريهم.  
العامل السادس: األصل يف أحكام األوقاف اإلسالمية وإدارهتا أهنا معقولة املعنى:

م العز ابن عبد السالم األحكام الرشعية -بحسب ما عرفت حكمته من املرشوعات،  قسّ
وما مل تعرف حكمته من املرشوعات- إىل قسمني(٣): أحدمها: ما ظهر لنا أنه جالب ملصلحة أو 
دارئ ملفسدة، أو جالب دارئ ملفسدة، أو جالب دارئ ملصلحة، ويعرب عنه بأنه معقول املعنى. 
يف  احلافظ  وقال   ،(٢٤٩/١٤)  ،(٢٨٣٢٦) رقم  توبة،  يقتل  ملن  قال  من  باب  الديات،  كتاب  شيبة،  أيب  ابن  املصنف،   (١)

التلخيص (٢٠٦/٤): رجاله ثقات. أي صحيح.
(٢) انظر: املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاو إفريقية واألندلس واملغرب، الونرشييس، ج٧،ص٣٤٠.

(٣) انظر: قواعد األحكام، العز، ج١، ص٢٢؛ واألحكام الرشعية بني التعبد ومعقولية املعنى، عمر عبد العزيز، ص٥١.
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والقسم الثاين: ما مل يظهر لنا جلبه ملصلحة أو درؤه ملفسدة، ويعرب عنه بالتعبد أو التعبدي. ويف 
علته  ظهرت  مما  ليس  ما  علته،  تعرف  وال  حكمته  تعرف  مل  مما  واإلذعان  الطواعية  من  التعبدي 
وفهمت حكمته، فإن مالبسه قد يفعله ألجل حتصيل حكمته وفائدته، واملتعبد ال يفعل ما تعبد به 
إال إجالال للرب وانقياداً إىل طاعته، وجيوز أن تتجرد التعبدات عن جلب املصالح ودرء املفاسد، 
الثواب،  مصلحة  غري  مصلحة  جلب  غري  من  واإلذعان،  الطاعة  عىل  بناء  عليها  الثواب  يقع  ثم 
ودرء مفسدة غري مفسدة العصيان، فيحصل من هذا أن الثواب قد يكون عىل جمرد الطواعية من 

غري أن حتصل تلك الطواعية جلب مصلحة أو درء مفسدة، سو مصلحة أجر الطواعية.
وليس الوقف وإدارته من التعبدات التي ال يعقل معناها، وإنام هو من األحكام املعقولة املعنى، 
حيث تظهر فيه علته، وتفهم حكمته، ففيه سد اخلالت، فإذا اكتشفت علة حكم من أحكامه فإنه 
يمكن القياس عليه لفرع وجدت فيه نفس العلة، وهذا يؤدي إىل سعة أحكام الوقف وزيادهتا. 
قال ابن قدامة نقالً عن اإلمام أمحد بن حنبل: «ال يصح القياس إال فيام عقل معناه»(١). وقال ابن 
السمعاين: «من األحكام: ما يعقل معانيها، ومنها: ما ال يعقل معانيها. ونحن إنام نستجيز القياس 
فيام نعقل معانيها وال نستجيز فيام ال يعقل معانيها»(٢). كام يؤدي هذا إىل مرونة أحكام الوقف؛ ألن 

ا(٣). ا وعدمً احلكم يدور مع العلة وجودً
ثانيًا: حدود السعة واملرونة يف النظام اإلداري لألوقاف اإلسالمية:

يكون  وإنام  مرصاعيه،  عىل  ا  مفتوحً ليس  املسلمني   لد اآلخر  علوم  من  االقتباس  باب  إن 
مواربًا، وخيضع لرقابة حثيثة من قبل علامء اإلسالم، وحيتاج منهم إىل حذر شديد، فال تعترب علوم 
اآلخر حمايدة، وذلك ألهنا جاءت متأثرة باملؤثرات العقائدية والفكرية التي حتيط هبا. ولذا ال بد 

من وضع ضوابط لالستفادة من علوم اآلخر منها:
١- أن يُراعى يف االقتباس من علوم اآلخر اختيار النافع الطيب، الذي ال يتعارض مع نص 
الذي  اخلبيث  الضار  اقتباس  جيوز  فال  إمجاع،  أو  الداللة،  قطعي  الثبوت،  قطعي  رشعي 
تتضمن  التي  الترشيعات  أو  العلوم  مثل:  القطعية؛  الرشعية  النصوص  مع  يتعارض 
ارتكاب املحرمات من الربا والرسقة والرشوة وغري ذلك مما ورد فيه نص بالتحريم، فال 

   Y  X  W  V  Uزب : اىلَ وله تَعَ قيمة لذلك، وال اعتبار له. ويؤيد ذلك قَ
(١) كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، ج٢، ص٤٧٨.
(٢) قواطع األدلة يف األصول، ابن السمعاين، ج٢، ص٩٩.

(٣) انظر: أصول الرسخيس، ج٢، ص١٨٢.
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Zرب(١). وجاء يف احلديث: «احلكمة ضالة املؤمن، يأخذها إذا وجدها». ويف رواية: 
«الكلمة احلكمة ضالة املؤمن، حيثام وجدها فهو أحق هبا»(٢).  

٢- أن يُراعى يف االقتباس من علوم اآلخر االنسجام مع كليات الرشيعة اإلسالمية، فال يقبل 
الرشيعة  كليات  إىل  املقتبسة  املادة  رد  من  بد  فال  ولذا  العامة،  مقاصدها  مع  يتعارض  ما 
هذا  وإىل  بالكليات.  اجلزئيات  اعتبار  بوجوب  ذلك  عن  األصوليون  عربّ  وقد  ومبادئها، 
أشار الغزايل فيام نقله عن الشافعي، بعد بيان ما يراعيه املجتهد يف االستنباط؛ حيث قال: 
، ويقدمها عىل اجلزئيات، كام يف القتل باملثقل؛ فتقدم قاعدة  «ويالحظ القواعد الكلية أوالً
املبادئ  اجلزئيات مع  اجلزئي»(٣). لئال تتعارض تلك  مراعاة االسم الوارد يف  الردع، عىل 
املرياث  قاعدة  ملخالفة  يستخدم  أصبح  ألنه  األهيل؛  الوقف  مرص  ألغت  وهلذا  العامة. 

الكلية، وحرمان البنات من حقوقهن.
مع  تتعارض  فاسدة  مضامني  حتمل  التي  املصطلحات  من  خاليًا  االقتباس  يكون  أن   -٣
تلك  نشأة  تاريخ  معرفة  طريق  عن  ذلك  إدراك  ويمكن  اإلسالمية،  الرشعية  النصوص 
نذكر  أن  علينا  «إن  أسد:  حممد  يقول  وأحوال.  ظروف  من  هبا  أحاط  وما  املصطلحات، 
دائامً أن الشخص األورويب أو األمريكي حينام يتحدث عن الديمقراطية أو التحرر... أو 
ما شابه ذلك؛ فإنه يستخدم هذه املصطلحات ويف ذهنه أحداث تاريخ الغرب التي صنعها 
يف حارضه وماضيه كله، ويف حدود هذه التصورات التارخيية ال تكون هذه املصطلحات 

الَ تعاىل: زب£  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©    يف موضعها الطبيعي»(٤)، قَ
ª  »¬  ®  ¯  °رب(٥).

٤- إذا كان للترشيعات املقتبسة من اآلخر مصدر أصيل آخر مأخوذة منه: كأخذ بعض القوانني 
الفرنسية من الفقه املالكي يف الفقه اإلسالمي؛ فينبغي رد املقتبس إىل ذلك املصدر األصيل 
أو النبع الذي أخذت منه؛ لئال يكون قد علق هبا ما ليس منها عند عملية النقل، فإذا أردنا 

(١)  سورة األعراف، آية ١٥٧.
(٢) املصنف، ابن أيب شيبة، كتاب الزهد، باب البكاء من خشية اهللا، رقم (٣٦٨٣١)، ج١٩، ص٤٩٤؛ وسنن ابن ماجه، كتاب 
الزهد، باب احلكمة، رقم (٤١٦٩)، ج٢، ص١٣٩٥؛ وسنن الرتمذي، كتاب العلم، باب فضل الفقه عىل العبادة، رقم 
(٢٦٨٧) (٥١/٤)، وقال: هذا حديث غريب، ال نعرفه إال من هذا الوجه، وإبراهيم بن الفضل املخزومي يضعف يف 

 . احلديث من قبل حفظه. وقال األلباين: ضعيف جداً
(٣) املنخول، الغزايل، ص٤٦٦؛ وإرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، الشوكاين، ص٨٤٢. 

(٤) منهاج اإلسالم يف احلكم، حممد أسد، ص٤٦. 
(٥)  سورة البقرة، آية ١٠٤.
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االقتباس من اآلخر، وكان ترشيعه مستمدا من مصدر آخر؛ فال بدَّ من مترير املادة املقتبسة 
ا بني األصيل والدخيل، والتي جترد  ا دقيقً من خالل مصفاة املصدر األصيل التي متيز متييزً

املقتبس مما علق به من شوائب.
املطلب الثاين: حدود السعة واملرونة يف النظام اإلداري لألنظمة اخلريية الغربية

قبل بيان حدود السعة واملرونة يف األنظمة اخلريية الغربية ال بد من بيان عوامل السعة واملرونة 
يف تلك األنظمة. وفيام يأيت بيان ذلك:   

: عوامل السعة واملرونة يف النظام اإلداري لألنظمة اخلريية الغربية أوالً
يدل عىل السعة واملرونة يف النظام اإلداري لألنظمة اخلريية الغربية عدة عوامل، وهي:

العامل األول: القاعدة القانونية قاعدة عامة جمردة:
قاعدة  القانونية  القواعد  كبقية  الغربية  اخلريية  النظم  جمال  يف  اإلدارية  القانونية  القاعدة  إن 
عامة جمردة. ومعنى عموم القاعدة القانونية: أن تكون القاعدة غري خاصة بواقعة أو وقائع معينة، 
يف  واألشخاص  الوقائع  حتدد  وإنام  بذواهتم،  معينني  أشخاص  أو  بشخص  خاصة  غري  وكذلك 
تلك القواعد باألوصاف والرشوط. وقريب من هذا معنى جتريد القاعدة القانونية، فهي مل توضع 
لتطبق عىل واقعة معينة، وال عىل شخص معني. وصفة العموم والتجريد يف القاعدة القانونية هي 
التي متيزها عن كل من احلكم القضائي والقرار اإلداري؛ فهام ال يتصفان بالعموم والتجريد؛ ألهنام 

يصدران بحق أشخاص معينني ووقائع معينة.
ويرتتب عىل صفة العموم والتجريد: السعة واملرونة يف تلك القواعد، فالقاعدة الواحدة تتسع 
للعديد من الوقائع واألشخاص، الذين تتوافر فيهم الصفات والرشوط التي نصت عليها القاعدة.  

العامل الثاين: بناء القواعد القانونية عىل العرف:
كان العرف حيتل مكانة عالية يف الترشيعات الوضعية الغربية بام فيها القوانني اإلدارية للنظم 
ا بمكانته  اخلريية، فقد كان العرف املصدر الرئيس لكل القوانني القديمة، وقد ظل العرف حمتفظً
بذلك،  ا  حمتفظً األمر  أول  يف  الزمن  من  فرتة  ظل  حيث  الترشيعات،  صدور  بداية  يف  السابقة 
األملاين  الفقيه  يقول  كام  واحدة؛  منزلة  يف  املكتوب  والقانون  هو  فأصبح  مكانته،  تراجعت  ثم 
(سافيني)(١). وملا تقدم الزمن وتطورت القوانني يف جمال الترشيع بدأ مركز العرف يضعف، فنحي 
عن مكانته األوىل، وأصبح املصدر الثاين للقواعد القانونية بعد الترشيع. وملا قيدوا قبول العرف 

(١) انظر: أصول القانون، الصدة، ص٥٧، ١٤١؛ وأصول الفقه اإلسالمي، حممد شلبي، ص٣٣٢. 
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العرف  وأصبح  وأكثر،  أكثر  ضعف  فقد  القائم،  الترشيع  مع  ا  متعارضً يكون  أال  منها:  برشوط 
التجاري،  العرف  إال  ذلك  عن  خيرج  ومل  اآلمرة،  الترشيع  نصوص  من  نص  إلغاء  عىل   يقو ال 
فللعرف أن يلغي القاعدة التجارية؛ ألهنا مبنية عىل العادات التي اصطلح عليها التجار فيام بينهم. 
لكن استثنوا من هذا االستثناء القواعد املتعلقة بالنظام العام، فال يقو العرف عىل إلغائها. هذا 

بالنسبة للنصوص اآلمرة، أما النصوص املفرسة أو املكملة للترشيع فيقو العرف عىل خمالفتها.
ألنه  ورضوريا؛  حتميا  ظل  فيه  وجوده  أن  إال  القانون؛  يف  العرف  مكانة  ضعف  من  وبالرغم 
ا احتياطيا، ومكمالً ومعاونًا للترشيع، فإذا مل يوجد نص ترشيعي يمكن تطبيقه، حكم  يعد مصدرً
ا يف الترشيع حيتاج إىل تنظيم، قام العرف بالتنظيم،  القايض بمقتىض العرف، وإذا ترك الشارع فراغً
إىل  يؤدي  كام  الترشيع،  قواعد  سعة  إىل  يؤدي  بدوره  وهذا  للترشيع.  معاونًا  يكون  بذلك  وهو 

مرونتها وقابليتها للتعامل مع األعراف والعوائد املتغرية.
العامل الثالث: صياغة القاعدة القانونية صياغة مرنة:

م علامء القانون القاعدة القانونية -بحسب صياغتها- إىل قسمني(١). األول: صياغة جامدة،  قسّ
ا حرفيا. والقسم  طبّقها تقييدً قيّد مُ وهي: أن تصاغ نصوص القانون صياغة حمددة حمكمة، بحيث يُ
حرية  طبّق  للمُ ترتك  بحيث  مرنة،  صياغة  القانون  نصوص  تصاغ  أن  وهي:  مرنة،  صياغة  الثاين: 
أن   :أخر وبعبارة   ، سبيالً ذلك  بني  ما  خيتار  وأن  ضالته،  حيقق  يراه  ما  ليأخذ  والتقدير؛  التخري 
تكون الصياغة قابلة للتغيري والتفسري بتغري الزمان واملكان والظروف دون أن يذهب يف ذلك إىل 
حد الغموض وعدم الدقة. وخري وسيلة للجمع بني الدقة واملرونة هي أن يعدل املرشع يف املسائل 
التي تكون رسيعة التطور عن القواعد اجلامدة الضيقة إىل املعايري املرنة الواسعة، بحيث يسرتشد 
ا حرفيا، ويطبق تلك املعايري عىل األقضية  هبا القايض عند النظر يف القضية، دون أن يتقيد هبا تقيدً
التي تعرض عليه، فيصل من ذلك إىل حلول خمتلفة ختتلف باختالف كل قضية، وما حييط هبا من 
مالبسات. وخري مثال لذلك التقنني السويرسي، حيث أكثر من استعامل املعايري املرنة، وترك جماالً 

ا للفقه والقضاء يفرسان القانون بام تقتضيه الظروف. واسعً
العامل الرابع: رعاية الرضورات واألعذار والظروف االستثنائية:

املؤسسات  ومن  والظروف.  واألعذار  الرضورات  رعاية  القانون  يف  املهمة  األصول  من 
اخلريية الغربية التي راعت الظروف االستثنائية يف إدارهتا وقفية (Wellcome Trust)، حيث تقوم 

(١) انظر: املدخل إىل القانون، كرية، ص١٨٣؛ والترشيع بني الصناعة والصياغة، البهاديل، والعبودي، ص٤٣.
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 بتحديث خططها عرب وضع خطة مخسية للتكيف مع املتغريات والظروف املستجدة(١). وقد أد
هذا إىل سعة قواعد الترشيعات عامة، وإدارة النظم اخلريية خاصة، حيث أضافت أحكاماً جديدة 

إىل القديمة، كام يؤدي هذا العامل إىل مرونة األحكام وقابليتها للتعامل مع الظروف الطارئة.
العامل اخلامس: االنفتاح عىل جتارب األمم األخر يف جمال الترشيع واالستفادة منها:

إن الغرب منفتح عىل جتارب األمم األخر يف جمال الترشيع عند سن قوانينه، وعند مراجعتها 
خربات، وبخاصة البلدان التي  وتنقيحها، وذلك لالستفادة مما توصلت إليه األمم األخر من 
متلك التقاليد القانونية واالجتامعية واالقتصادية املشاهبة، ومن ثم املقارنة بني ترشيعهم وترشيع 
يف  يقابلها  ما  عىل  ما  دولة  لترشيع  القانونية  القواعد  عرض  املقارنة:  وتعني   .(٢)األخر األمم 
ترشيعات الدول األخر، وبيان أوجه املوافقة واملخالفة بينها(٣). وهذا يؤدي إىل السعة واملرونة.

ثانيًا: حدود السعة واملرونة يف النظام اإلداري لألنظمة اخلريية الغربية:
بالرغم من أن العامل أصبح اليوم كقرية واحدة، وبال حدود، حيث تدخل العلوم والثقافات 
ا وضوابط القتباس تلك الترشيعات  والترشيعات إىل األقطار املختلفة؛ إال أن األمم وضعت حدودً

وإدخاهلا ضمن منظوماهتا الترشيعية. ومن هذه احلدود:
١- أن يكون يف االقتباس من اآلخر مصلحة حقيقية لألمة املقتبسة، فال تقتبس أي ترشيع دون 
واملحاكاة  التقليد  ملجرد  منها  أيا  يعتمدون  وال  منها،  احلقيقية  احلضارية   اجلدو دراسة 
لآلخر، أو للحضارة األخر. وقياس األمة اجلدو احلضارية للمقتبسات حيتاج منها إىل 

حتديد دقيق حلاجاهتا الفعلية، وحتديد آليات حتقيقها.
٢- أن يكون املقتَبس خاليًا من العقائد والفلسفات املغايرة هلوية األمة املقتبسة وعقيدهتا، فهي 
ال تقبل أي اقتباس يغاير هويتها وعقيدهتا. وهذا حق لألمة ال ينازع فيه أحد، فلها أن حتافظ 
عىل هويتها وعقيدهتا من أن يدخل إليهام ما يناقضهام. ومن األمثلة عىل ذلك: أن الواليات 
لكوهنا  تقبلها؛  فلم  الربيطانية،  فكرة «الرتست»  األمر  بداية  يف  رفضت  األمريكية  املتحدة 
دخيلة عليها من املستعمر الربيطاين، واعتربهتا غري أصيلة، وال معربة عن القيم األمريكية. 
ولكن هذه النظرة تغريت يف بداية القرن العرشين، حيث أخذت هبا، وأصبح هلا دور فعال 

يف خدمة املجتمع، األمر الذي دعا رجال القانون إىل سن قوانني وترشيعات هلا.
(١) انظر: مؤسسات وقفية رائدة، أسامة األشقر، والعثيم، ص١٠٢. 

(٢) انظر: الترشيع بني الصناعة والصياغة، رافد البهاديل، وعثامن العبودي، ص٥٧.
(٣) انظر: الصياغة الفقهية، الرومي، ص٣١٨.
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عن  يعرب  والذي  املستقل،  احلضاري  األمة  مرشوع  سياق  عن  للعلوم  االقتباس  خيرج  أالَّ   -٣
هويتها وخصائصها. ومن األمثلة عىل ذلك: أن اليابانيني ال يقبلون األشياء واألفكار، إال 

، ثم حتويلها إىل مادة يابانية(١). بعد أن يتم استيعاهبا وهضمها أوالً
ا له؛ ألن الدخيل ال  ٤- أالّ خيرج االقتباس للعلوم عن ترشيع األمة القائم، فال يكون معارضً

يقو عىل إلغاء نص من النصوص الترشيعية(٢).
املبحث الرابع

التفاعل احلضاري بني األوقاف اإلسالمية، واألنظمة اخلريية الغربية
يف  عنها  تكلمنا  التي  الغربية  اخلريية  واألنظمة  األوقاف  من  كل  يف  واملرونة  السعة  عوامل  إن 
 وفيام يأيت بيان ملد .السابق تفتح املجال لتفاعل األفكار والثقافات، فتستفيد كل أمة من األخر

استفادة كل منهام من اآلخر يف الوقف وإدارته:
املطلب األول: مد استفادة النظم اخلريية الغربية من نظام األوقاف اإلسالمية وإدارهتا

فيام يأيت بيان ملا استفادته النظم اخلريية الغربية من األوقاف اإلسالمية وإدارهتا:
: تعريف الوقف اخلريي الغريب وأغراضه: أوالً

سبيل  عىل  املال  رأس  من  حمدود  يشء  «رصد  بأنه:  اخلريي  الوقف  الفرنيس  القانون  عرَّف 
أو  مستشفى،  عام (كإنشاء  خريي  عمل  هي:  وأغراضه  خاص»(٣).  أو  عام،  خريي  لعمل  الدوام 
مدرسة)، وعمل خريي خاص (كعمل صدقة لراحة روح امليت)، فهو ثمن خدمة تعود منفعته 

عىل الشخص نفسه.
يف  ا  الزمً وجوده  مدة  يشء  منفعة  «إعطاء  بأنه:  الوقف  رف  عُ اإلسالمي  املالكي  املذهب  ويف 
ا عاقالً أو غري عاقل  ا، ويكون عىل شخص موجود أو سيوجد آدميا أو مجادً ملك معطيه، ولو تقديرً
ا»(٤). وأغراضه هي: إيصال النفع للموقوف عليه، ولو عىل نفسه هو بعد مماته، أو يف  غنيا أو فقريً

عمل عام (كمستشفى)، أو خاص (كزيد من الناس).
(١) يشري إىل هذا النمط من االقتباس كتاب: (هل اليابانيون غربيون) الصادر عام (١٩٩١م). 

(٢) انظر: دروس يف أصول القانون، الرشقاوي، ص٦٩.     
(٣) املقارنات الترشيعية بني القوانني املدنية والترشيع اإلسالمي، سيد عبد اهللا عيل حسني، ج٤، ص١٦٢٩.

(٤) املرجع السابق.
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ا بينهام، وهذا إن دل عىل يشء فهو يدل  ا كبريً باملقارنة بني تعريفي الوقف وأغراضهام نجد تشاهبً
عىل أن القانون الفرنيس استفاد من املذهب املالكي يف صياغة تعريف الوقف، وحتديد أغراضه؛ 

ألن الالحق هو الذي يستفيد من السابق.
ثانيًا: تعريف (الرتست) الغريب وتطبيقاته:

ا معنى «الرتست» الغريب، وهو التربع من فرد أو مؤسسة باألموال أو املمتلكات  بينت سابقً
أو أي مصدر دائم للدخل الذي يستخدم لصالح مجعية خريية أو كلية أو مستشفى أو أي مؤسسة 
أخر. وتتنوع تطبيقاته املعارصة إىل ثالثة أنواع وهي: الرتست االستثامري، والرتست اخلريي، 

والرتست االستثامري اخلريي.
فهو هبذا التعريف قريب من «اإلرصاد» اإلسالمي؛ ألن اإلرصاد يف بعض التطبيقات الفقهية 
قد يكون من غري احلاكم، وفيه مرونة يف الترصف، وتغيري اجلهة عىل ما تقتضيه املصلحة بخالف 
خمالفة  كانت  إذا  إال  تغيري  أو  تبديل  دون  الواقف،  رشوط  مراعاة  فيه  الويص  يلتزم  الذي  الوقف 
اإلرصاد  إن  ثم  الفقهاء،  بعض  عند  راجحة  مصلحة  أو  رضورة  هناك  كانت  أو  الرشع،  لقواعد 
هبذا املعنى يشبه الوقف عىل النفس الذي قال به املالكية، وكذلك رأهيم يف جواز وقف املنفعة(١). 
وهذا إن دل عىل يشء فهو يدل عىل أن «الرتست» الغريب قد استفاد من املذهب املالكي يف صياغة 

تعريف «الرتست»؛ ألن الالحق هو الذي يستفيد من السابق.
ثالثًا: ترصف مدير الوقف فيه منوط باملصلحة:

نص القانون الفرنيس عىل أن: «إجيارات أمالك بيت املال وأمالك النواحي واملصالح اخلريية هلا 
قوانني خاصة هبا»(٢). فهذه األموال منوطة باملصلحة.

لبيت  السلطان  ترصف  «إن  وهو:  هذا،  من  قريب  نص  اإلسالمي  املالكي  املذهب  ويف 
املال إنام يكون بوجه املصلحة، كام يؤخذ من مواضع كثرية من املذهب منها: أن ناظر الوقف 
إذا أكر بغري حماباة، فإن أكر بأجرة املثل فال يفسخ كراؤه، ولو بزيادة زادها شخص عىل 
املكرتي، وأما إن أكر بأقل من أجرة املثل فإنه يفسخ كراؤه، إذا زاد عليه شخص آخر أجرة 

املثل، وإال فال يفسخ»(٣).
(١)  انظر: اإلرصاد وتطبيقاته املعارصة، أبو غدة.

(٢) املقارنات الترشيعية تطبيق القانون املدين واجلنائي عىل مذهب اإلمام مالك، املنياوي، ج٢، ص٤٩٣.
(٣) املرجع السابق.
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ا بينهام، وهذا إن دل عىل يشء  ا كبريً باملقارنة بني القاعدة الفرنسية، والقاعدة الفقهية نجد تشاهبً
ألن  القانونية؛  القاعدة  صياغة  يف  املالكي  املذهب  من  استفاد  الفرنيس  القانون  أن  عىل  يدل  فهو 

الالحق هو الذي يستفيد من السابق.
ا: اكتساب الوقف اخلريي الشخصية املعنوية: رابعً

إجياد  فعليه  خريي؛  عمل  إجياد  الواقف  أراد  «متى  أنه:  عىل  املدين  الفرنيس  القانون  نص 
املؤسسة من ماله اخلاص، وإدارهتا حتى تنتج ما عملت له، ثم طلب إعطائها الشخصية املعنوية 
، فيكون هلذا الشخص املعنوي حق  من اجلهة اإلدارية، ثم اهلبة هلا بام يمكن أن تعيش به مستقبالً

قبول اهلبة»(١). 
ويف املذهب املالكي اإلسالمي نص شبيه، وهو: «بمجرد الوقف واحليازة للمعني للموقوف 
ويقايض  وحقوقه،  كيانه  عىل  للمحافظة  يقايض  فهو  املعنوية،  الوقف  شخصية  وجدت  عليه 

للوفاء بالتزاماته للغري، ويمثله الواقف، أو ورثته، أو الناظر عليه املقام من قبل احلاكم»(٢).
ا  باملقارنة بني اكتساب كل من الوقف واألنظمة اخلريية الغربية الشخصية املعنوية نجد تشاهبً
استفاد  الفرنيس  القانون  أن  عىل  يدل  فهو  يشء  عىل  دل  إن  وهذا  األصل،  حيث  من  بينهام  ا  كبريً
عرف  اإلسالم  ألن  املعنوية؛  الشخصية  الغربية  اخلريية  املؤسسة  إكساب  يف  املالكي  املذهب  من 
الشخصية املعنوية منذ العصور األوىل لإلسالم، أي: يف القرن السابع امليالدي، يف حني إن الغرب 
مل يعرف الشخصية املعنوية إال يف القرن التاسع عرش امليالدي. ومن املقرر أن الالحق هو الذي 

يستفيد من السابق.
املطلب الثاين: مد استفادة نظام األوقاف اإلسالمية

من األنظمة اخلريية الغربية
اقتبس املسلمون بعض األوضاع واملؤسسات القانونية من مجعيات خريية وثقافية واجتامعية، 
ورياضية  ثقافية  ونواد  مهنية  وجتمعات  ونقابات  وإنتاجية  استهالكية  اقتصادية  وتعاونيات 
يأيت  وفيام  واملتنوعة(٣).  املتعددة  االجتامعية  األغراض  ذات  اجلمعيات  وغري ذلك من  واجتامعية، 

بيان ملا استفادته األوقاف اإلسالمية وإدارهتا من األنظمة اخلريية الغربية:

(١) املقارنات الترشيعية بني القوانني املدنية والترشيع اإلسالمي، سيد عبد اهللا عيل حسني، ج٤، ص١٦٣٠.
(٢) املرجع السابق.

(٣) انظر: الوقف اإلسالمي، قحف، ص٢٨٨؛ واألساليب احلديثة يف إدارة األوقاف، قحف، ص١٣.
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:(Corporation) صيغة املؤسسة اخلريية املستقلة : أوالً
كان نتيجة االحتكاك القانوين للمسلمني مع البلدان الغربية أن قامت بعض الدول اإلسالمية 
هلا.  تطوير  دون  الغربية،  البلدان  يف  مطبقة  هي  كام  املستقلة»  اخلريية  املؤسسة  «صيغة  بتطبيق 
واالستقاللية يف هذه الصيغة تعني: استقالل املؤسسة عن شخصيات الواقفني والنظار واملدراء 
وغريهم، فاملؤسسة يف هذه الصيغة تتمتع بالشخصية املعنوية، وما تقتضيه من الذمة املالية املستقلة، 
هذا  بتفصيل  الفقه  يأت  مل  وإن  ا-،  سابقً بينت  ولغريه -كام  للوقف  اإلسالمي  الفقه  عرفها  والتي 

املبدأ وبيان أحواله.
وملا كانت هذه الصيغة املقتبسة من الغرب هلا مصدر أصيل آخر، وهو الفقه اإلسالمي؛ فال بدَّ 
ا بني األصيل والدخيل، والتي  ا دقيقً من متريرها من خالل مصفاة الفقه اإلسالمي التي متيز متييزً
جترد املقتبس مما علق به من شوائب. كام أن هذه املصفاة متيز من حيث سعة سلطة الترصف بني 
اخلريية  املؤسسة  مفهوم  جعل  الذي  األمر  الوقفية.  واألموال  العامة  واألموال  اخلاصة،  األموال 
بناء  هبدف  الناس  هبا  تربع  التي  الثابتة،  أصوهلا  عىل  واسعة  سلطة  إدارهتا  يمنح  املسلمني  بالد  يف 
أصول ثابتة دائمة، أو التي خصصتها إدارة املؤسسة أو اجلمعية اخلريية لألصول الثابتة من جمموع 
التربعات العامة، التي قدمت هلا من الناس عىل سبيل التفويض والتوكيل؛ لتستعملها اجلمعية يف 
نسخة  بالدنا  يف  اخلريية  اجلمعيات  فجاءت   . معاً واإلدارية  اخلريية  نفقاهتا  ويف  الثابتة  أصوهلا  بناء 
عن مثيالهتا يف البلدان الغربية، تتمتع بسلطة واسعة جدا يف الترصف باألموال املرصودة هلا، سواء 
أكانت أصوالً ثابتة أم متداولة، دون مراعاة مبدأ التأبيد يف األموال الوقفية، ودون التقيد الدقيق 

برشط الواقف يف استعامل الريع املتحصل من استثامر األموال التي متلكها اجلمعية(١).
ثانيًا: ظهور جتارب حديثة يف إدارة األوقاف متأثرة بأساليب اإلدارة الغربية:

اإلسالمية  األوقاف  أموال  إدارة  يف  املوروثة  األساليب  عىل  املالحظات  من  للكثري  نتيجة 
واستثامرها، وكثرة احلديث عن التطبيقات املعارصة جلوانب مهمة من األفكار االقتصادية املنبثقة 
عن املبادئ املتضمنة يف الرشيعة اإلسالمية يف التنمية االقتصادية إذا أحسنت إداراهتا واستثامرها، 
بدأت اجلهات الوقفية املعارصة حتس باحلاجة إىل إعادة النظر يف أساليب إدارة األوقاف. كل ذلك 
أد إىل نشوء جتارب حديثة يف إدارة األوقاف يف البلدان اإلسالمية. وسوف اقترص يف هذا البحث 

عىل جتربتني منهام. األوىل: يف السودان، والثانية: يف الكويت. وفيام يأيت بيان ذلك:   
(١) انظر: األساليب احلديثة يف إدارة األوقاف، منذر قحف، ص٩-١٠.
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١- التجربة السودانية يف إدارة األوقاف:
األوقاف  «هيئة  باسم  األوقاف  إدارة  بشؤون  وخمتص  مستقل  كيان  بإنشاء  التجربة  هذه  بدأت 
احلكومية  اجلهود  وتوجيه  تنسيق  يف  مؤثرة  أداة  بحق  الكيان  هذا  ويكون  ١٩٨٦م،  عام  اإلسالمية» 
واألهلية يف جمال الوقف وتفعيل دوره يف املجتمع، وقد أعطي هذا الكيان صالحيات إدارية وتنفيذية 
واسعة بالنسبة لألوقاف التي جهلت رشوط واقفيها، وكذلك األوقاف اجلديدة، أما األوقاف التي 
عني واقفوها النظار فأعطي الكيان سلطات رقابية فقط. ولكن النهضة الوقفية احلقيقية هلذا الكيان 
بدأت عام ١٩٩١م، حيث أصدرت احلكومة قرارات تضمنت منح اهليئة مزايا عديدة منها: ختصيص 
اإلرصاد،  من  نوعاً  يعدُّ  وهذا  األوقاف،  لصالح  الستغالهلا  وإسكانية  وجتارية  زراعية  أراض  قطع 
وإن كان يعامل معاملة األوقاف من الناحية الواقعية. ويرتكز النموذج السوداين عىل أساسني: األول 
ا. واألساس الثاين: استثامر  منهام: الدعوة ألوقاف جديدة تدخل ضمن قنوات معينة مرسومة مسبقً

األموال الوقفية القائمة وتنميتها، وكذلك األموال التي متنحها الدولة هليئة األوقاف(١).
٢- التجربة الكويتية يف إدارة األوقاف:

لألوقاف)  العامة  باسم:(األمانة  األوقاف  إلدارة  مستقال  حكوميا  كيانًا  الكويت  أنشأت 
بموجب املرسوم األمريي رقم (٢٥٧) يف نوفمرب ١٩٩٣م، ويعدُّ هذا الكيان عنوان مرحلة جديدة 
احلكومية  اجلهود  وتوجيه  تنسيق  يف  مؤثرة  أداة  بحق  وهو  الكويت،  يف  الوقف  تطور  مراحل  من 
الكيان  هذا  أعطي  وقد  املجتمع،  خدمة  يف  دوره  وتفعيل  الوقف  سنة  إحياء  جمال  يف  واألهلية 
بكل  والقيام  للوقف،  الدعوة  ذلك:  ومن  لألوقاف.  بالنسبة  واسعة  وتنفيذية  إدارية  صالحيات 
حيقق  بام  الواقف  رشوط  يف حدود  ريعها  ورصف  واستثامرها،  أمواله  إدارة  من  بشؤونه  يتعلق  ما 

املقاصد الرشعية للوقف، واإلسهام يف تنمية املجتمع حضاريا وثقافيا واجتامعيا.
ووضعت األمانة لذلك جمموعة من النظم واللوائح الداخلية التي تبني منهجية العمل، وضبط 
األداء، وهي تعد مرجعية يتم االلتزام هبا واملحاسبة عىل أساسها إىل جانب القوانني واللوائح احلكومية 
ذات العالقة بعمل األمانة. وقد ابتكرت  األمانة صيغتني جديدتني لتفعيل الوقف، ومها: «الصناديق 
ا لرشوط الواقفني،  الوقفية»، و«املشاريع الوقفية»، ومها صيغتان تعمالن يف العديد من املجاالت وفقً

وبام حيقق أهداف التنمية االجتامعية واالقتصادية يف إطار الضوابط الرشعية والقانونية(٢).
(١) انظر: األساليب احلديثة يف إدارة األوقاف، منذر قحف، ص١٣.

(٢) انظر: املرجع السابق.
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املبحث اخلامس 
مد مالءمة النظام اإلداري لتحقيق مقاصد الوقف، 

واألنظمة اخلريية الغربية
إذا كانت كل من الزكاة والرضيبة حمددتني يف مقاصدمها وأهدافهام من قبل الشارع أو املرشع، 
فإن كال من األوقاف اإلسالمية واألنظمة اخلريية الغربية غري حمددة املقاصد واألهداف من قبل 
الشارع أو املرشع، وإنام تُرك للواقف احلرية يف حتديد مقاصدمها وأهدافهام. فام مد مالءمة النظام 

اإلداري فيهام لتلك املقاصد واألهداف؟
اإلداري  النظام  مالءمة   مد األول:  مها:  أمرين  يف  الكالم  أفصل  سوف  ذلك  عن  لإلجابة 
لتحقيق  اإلداري  النظام  مالءمة   مد والثاين:  وأهدافها،  اإلسالمية  األوقاف  مقاصد  لتحقيق 

مقاصد األنظمة اخلريية الغربية وأهدافها.
املطلب األول: مد مالءمة النظام اإلداري لتحقيق مقاصد األوقاف اإلسالمية

إن مقاصد األوقاف اإلسالمية وأهدافها تتمثل يف مقاصد الوقف العامة من حتقيق املصلحة 
ودرء املفسدة، ويف رشوط الواقفني، وهي ما يعرب عنها يف الفقه اإلسالمي بـ«رشط الواقف: كنص 
وأهدافهم،  املسلمني  الواقفني  مقاصد  عىل  الوقف  مقاصد  يف  اقترص  سوف  ولكنني  الشارع»(١)، 
دون مقاصد الوقف العامة؛ ألن رشوط الواقفني تعرب عن إرادهتم يف إنشاء األوقاف. ولذا سيتجه 
البحث إىل مد مالءمة النظام اإلداري لتحقيق مقاصد الواقفني، لكن قبل بيان ذلك ال بدَّ من بيان 
املراد بقاعدة «رشط الواقف: كنص الشارع»، ومضامني رشوط الواقفني من مقاصد وأهداف.    

: املراد بقاعدة «رشط الواقف: كنص الشارع»: أوالً
اختلف الفقهاء يف املراد باعتبار رشط الواقف كنص الشارع، فذهب مجهور الفقهاء من احلنفية 
واملالكية والشافعية إىل أن نص الواقف كنص الشارع من آية قرآنية كريمة أو حديث نبوي رشيف، 
يف مفهومه وداللته، ويف وجوب العمل به واتباعه، فكام ان نص الشارع جيب اتباعه والعمل بام 
يقتضيه، كذلك الرشط الصحيح للواقف فإنه جيب اتباعه. وتشبيه اجلمهور رشط الواقف بنص 
(١) عرب الفقهاء عن هذه القاعدة بعدة تعبريات منها: (نص الواقف كنص الشارع يف وجوب االتباع والعمل). ومنها: (ألفاظ 
املفهوم  ويف  فيه  العمل  وجوب  يف  الشارع  كنص  الواقف  (رشط  االتباع). ومنها:  وجوب  يف  الشارع  كألفاظ  الواقف 

والداللة). ومنها: (رشط الواقف جيب اتباعه). انظر: حاشية ابن عابدين، ج٤، ص٣٦٦.
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الشارع من جهتني: األوىل: أنه يتبع يف فهم رشط الواقف وتفسريه نص الشارع، وهذا معنى قوهلم 
مثل  حمرتمة  إرادة  عن  صادر  ألنه  وتنفيذه؛  احرتامه  جيب  انه  الثانية:  واجلهة  والداللة.  املفهوم  يف 
الوصية، فهذا معنى قوهلم: يف وجوب العمل فيه(١). يف حني ذهب احلنابلة بمن فيهم شيخ اإلسالم 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إىل أن رشط الواقف: كنص الشارع يف مفهومه وداللته فقط، ال يف 
وجوب العمل به. أي أن مراد الواقف يستفاد من ألفاظه املرشوطة، كام يستفاد مراد نص الشارع 

من ألفاظه من عموم وخصوص وإطالق وتقييد، فكذلك رشط الواقف يعرف من ألفاظه.
املفهوم  هو:  الشارع»  كنص  الواقف:  «نص  بقاعدة:  املراد  أن  من  األول  القول  والراجح: 
والداللة ووجوب االتباع والعمل؛ فالواقف يعطى احلرية يف اختيار مقاصد وقف أمواله، لكن 
اجلهات  عىل  الوقف  يكون  أن  منها:  وضوابط،  بقيود  يقيد  وإنام  إطالقه،  عىل  ليس  اإلعطاء  هذا 
ا، وفيام هو قربة، فال جيوز الوقف عىل ما هو معصية أو حمرم: كالوقف عىل النوادي  املباحة رشعً
الليلية وصاالت القامر. ومنها: أن ال يصادم الرشط نصا رشعيا، قال ابن عابدين: «رشوط الواقف 
معتربة إذا مل ختالف الرشع»(٢). ومنها: أن يكون الوقف عىل اجلهات التي فيها نفع وخري لألمة، فال 

يصح الوقف عىل اجلهات التي ال نفع وال خري فيها لألمة.
ثانيا: مضامني رشوط الواقفني من مقاصد وأهداف:

مقاصده  اختيار  يف  احلرية  الواقف  إعطاء  الشارع»  كنص  الواقف:  «رشط  قاعدة  تتضمن 
أوجه  وحتديد  الريع،  من  مستحق  كل  أنصبة  وحتديد  له،  املستحقني  حتديد  فله  ورغباته،  الوقفية 
اإلنفاق عىل األعيان املوقوفة، واختيار الناظر أو الوايل عىل الوقف، وغري ذلك من الرشوط مثل: 
الزيادة والنقصان والتفضيل؛ والتي تفيد معنى التغيري يف أنصبة املستحقني، واإلدخال واإلخراج 
والتخصيص؛ والتي تفيد إدخال غري املستحق يف الوقف يف فئة املستحقني، أو إخراجه منها، أو 
كل  يشمالن  فهام  والتبديل؛  والتغيري  به،  الوقف  حصة  بحرص  وذلك  بالريع،  مستحق  ختصيص 
 .أخر بعني  املوقوفة  العني  تغيري  يعنيان  ومها  واالستبدال؛  واإلبدال  الوقف،  رشوط  يف  تعديل 

وسوف أفصل القول يف الرشوط التي تتعلق بمقاصد الواقف وأهدافه، ومن ذلك:
خدمة  عىل  أمواله  بعض  يقف  أو  ا،  مسجدً الشخص  يقف  بأن  وذلك  الديني،  القصد   -١
املساجد القائمة مثل: الوقف عىل املسجد احلرام، أو املسجد النبوي، أو املسجد األقىص. 

(١) انظر: رشح القواعد الفقهية، أمحد الزرقا، ص٣٥١؛ وموسوعة القواعد الفقهية، البورنو، ج٥، ص٨٢.
(٢) حاشية ابن عابدين، ج٤، ص٣٤٣.
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 :€ وقال  qرب(١)    p   o   n   m   l   k   j   iزب اىلَ  تَعَ الَ  قَ
ا يبتغي به وجه اهللا، بنى اهللا له مثله يف اجلنة»(٢). أو الوقف عىل ما يسهل  «من بنى مسجدً

للمسلمني أداء فريضة احلج.
٢- القصد اجلهادي، وذلك بأن يسهم الشخص يف اإلنفاق العسكري بالوقف عىل املجاهدين، 
أو بوقف السالح عليهم. قال رسول اهللا €: «من جهز غازيًا، أو حاجا، أو خلفه يف أهله؛ 

كان له مثل أجورهم من غري أن ينتقص من أجورهم شيئًا»(٣).
أن  أو  الفقراء،  لعالج  مستشفى  يقف  بأن  وذلك  النفس،  عىل  للحفاظ  الصحي  القصد   -٣
ا طبيا يف مستشفى أو مركز صحي، أو أن يقف عقارات عىل كلية لتعليم الطب  يقف جهازً

البرشي. قال تعاىل: زب6  7  8  9  :   ;>رب(٤).
٤- القصد التعليمي للحفاظ عىل عقل اإلنسان من األفكار الضالة واملبادئ اهلدامة واخلرافات 
علوم  تعليم  أو  الكريم،  القرآن  لتحفيظ  مدرسة  يقف  بأن  وذلك  وغريها؛  واألباطيل، 
الرشيعة اإلسالمية، أو أن يقف جامعة لتعليم العلوم النافعة لألمة اإلسالمية، أو أن يقف 

مكتبة علمية تضم كتباً قيمة.
واألرامل  والغرباء  واأليتام  الفقراء  إليواء  ملجأ  أو  مؤسسة  ينيشء  بأن  التكافيل،  القصد   -٥
واملطلقات املحتاجني، أو أن يقف عقارات ينفق من ريعها عىل تزويج الشباب املحتاجني، 

أو أن يقف صالة إلقامة حفالت زواج إسالمية للشباب الفقراء.
٦- القصد االقتصادي من استثامر األموال املوقوفة، وتوفري املال للمحتاجني، مثل: أن يقف 

ا أو غري ذلك. ا للقرض احلسن، أو أن يقف أسهامً أو صكوكً نقودً
٧- قصد الرمحة باحليوانات، مثل: األوقاف عىل احليوانات اهلرمة أو املريضة، واألوقاف عىل 

طيور احلرم املكي الرشيف، ووقف الطعام للطيور يف مدن عديدة.
٨- قصد رعاية البيئة والبنية التحتية مثل: وقف اآلبار، والوقف عىل الرتع واألهنار.

(١)  سورة التوبة، آية ١٨.
بناء  فضل  باب  الصالة،  كتاب  مسلم،  وصحيح  (١١٦/١)؛  ا،  مسجدً بنى  من  باب  الصالة،  كتاب  البخاري،  صحيح   (٢)

املساجد، رقم (٢٤-٥٣٣)، (٣٧٨/١).
(٣) املصنف، ابن أيب شيبة، كتاب اجلهاد، باب فضل اجلهاد، رقم (١٩٩٠٤)، (٣٦٥/١٠)، وهو صحيح.

(٤)  سورة املائدة، آية ٣٢.
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ثالثًا: مد مالءمة النظام اإلداري لتحقيق مقاصد الواقفني املسلمني وأهدافهم:
إن املقاصد النبيلة للواقفني املسلمني واألهداف السامية حتتاج إىل إدارة كفؤ، قادرة عىل األخذ 
األصول  عىل  واملحافظة  الواقفني،  مقاصد  وحتقيق  والتطور،  التقدم  إىل  اإلسالمية  األوقاف  بيد 
املوقوفة وتعظيم الريع، وقادرة عىل استحداث أوقاف جديدة، وإال قضت عىل مقاصد الواقفني 
وأجهضتها، وأحبطت الواقفني وغريهم ممن يفكر يف وقف بعض أمواله، وجعلتهم يعزفون عن 

ذلك األمر.
والناظر يف واقع إدارة األوقاف اليوم يف كثري من البلدان اإلسالمية جيدها غري مالءمة لتلك 
تتبع  العرشين  القرن  من  الثامنينات  بداية  حتى  اإلسالمية  الدول  من  الكثري  ظلت  فقد  املقاصد، 
دون  األوقاف  أشكال  مجيع  بإدارة  األوقاف  وزارة  تقوم  حيث  اإلدارة،  يف  التقليدية  األساليب 
متييز بني خدمية واستثامرية، ومل تعرها االهتامم الالزم. وقد أد هذا إىل إمهال األوقاف، وعدم 
كفاية أجرهتا أو ريعها لصيانتها وإعامرها، األمر الذي أد إىل تعطيلها وخراهبا وهنبها. ويف أوائل 
واألنشطة  املساجد  إدارة  بني  تفصل  وقفية  إدارية  جتارب  ظهرت  املايض  القرن  من  الثامنينيات 
كاف،  غري  وهذا  وديب.  والشارقة  والكويت  السودان  كل  يف   األخر األوقاف  وإدارة  الدعوية، 
بل ال بد من اتباع األساليب احلديثة يف إدارة األوقاف، وفيام يأيت بيان لتلك األساليب التي تالئم 

مقاصد الواقفني ورشوطهم، وتدفع غريهم إىل إنشاء أوقاف جديدة.
ترشيعات،  فيها  يوجد  ال  التي  الدول  يف  وإدارهتا  اإلسالمية  باألوقاف  خاصة  ترشيعات  إجياد  أ) 
استصدار ترشيعات يف  إىل  احلاجة ماسة  الدول الغربية أن  وقد رأت  وتطوير ما هو موجود. 
الدول التي ال يوجد فيها ترشيعات، وأما الدول التي يوجد فيها ترشيعات، فتحتاج إىل تطوير. 
وقد اهتمت الدول الغربية هبذه الترشيعات ملا هلا من مزايا، ومن أمهها: أهنا تشكل املعيار الذي 
تكم إليه يف التعامل مع كافة العاملني يف املؤسسة، وهي حتمي جملس األمناء من املسؤولية  حيُ
القانونية عن األخطاء التي يرتكبها العاملون يف املؤسسة، وهي حتمي املؤسسة من أي انتفاع 
األفراد  حفز  عىل  تعمل  وهي  املؤسسة،  يف  اإلداري  القرار  انسيابية  عىل  تؤكد  وهي  شخيص، 

عىل العمل(١).
ولذا فإن املؤسسة الوقفية اإلسالمية بحاجة ماسة إىل إجياد ترشيعات وأنظمة داخلية يف الدول 
التي ال يوجد فيها ترشيعات، وتطوير املوجود منها ملا هلا من مزايا. وال بدَّ أن تتضمن تلك الترشيعات 

(١) انظر: تطوير املؤسسة الوقفية اإلسالمية يف ضوء التجربة اخلريية الغربية، أسامة األشقر، ص١٧٣.
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رضورة  عىل  والنص  واألهيل،  اخلريي  بنوعيها  ومحايتها  وتنظيمها،  وإدارهتا،  باألوقاف،  التعريف 
العمل عىل اسرتداد األوقاف املنهوبة، واألوقاف التي تم حتويلها إىل استعامالت أخر ال عالقة هلا 
بالوقف، وال برشوط الواقفني، وأن تتضمن كيفية إدارة األوقاف عامة، واالستثامرية خاصة، بام 
ينسجم مع رشوط الواقفني من جهة، ومع نصوص الرشيعة ومقاصدها من جهة أخر، بحيث 
يكون أسلوب اإلدارة شبيهاً بإدارة املؤسسات التجارية. وأن تتضمن حتديد عالقة الوزارة املرشفة 

عىل األوقاف هبا، واحلصول عىل العون احلكومي هلا، واالمتيازات الرضيبية وغري ذلك(١).    
ب) إجياد هيكلية تنظيمية إدارية للمؤسسة الوقفية ترفع من سوية املؤسسة، وحتافظ عىل أصوهلا، 

وتعظم من ريعها. وتتضمن هذه اهليكلية األمور اآلتية:
ا، وحمل ثقة الناس،  ١- املدير التنفيذي العام للمؤسسة الوقفية، ويشرتط فيه أن يكون كفؤً
ا عمله فيها قربة  ا مع مقاصدها وأهدافها، ومعتربً ا عىل تفعيل املؤسسة، ومتساوقً وقادرً
، قريبًا من أجرة املثل، فأموال  هللا تعاىل، ورسالة، ومسؤولية، وأن يكون راتبه معقوالً
اخلريية  املؤسسات  بعض  انتقدت  وقد  الطامعني،  لطمع  حمالً  ليست  املؤسسة  هذه 

ا ملديرها(٢). الغربية عىل دفعها راتبًا مرتفعً
الكفاءة،  لديه  تكون  أن  فيه  ويشرتط  الوقفية،  املؤسسة  قيادة  عىل  قادر  إدارة  جملس   -٢
والقانون،  واالقتصاد،  اإلسالمي،  الفقه  يف  خرباء  أعضائه  بني  ويضم  واخلربة، 
واالستثامر. وينبغي أن يفصل املجلس يف اإلدارة الوقفية بني إدارة املساجد واألنشطة 
يف  واملوافقة  الشاملة(٣)،  اجلودة  معايري  ويراعي   ،األخر األوقاف  وبني  الدعوية، 

منتجات املؤسسة للمقاييس العاملية(٤).
مع  والتجاوب  واخلربة،  الكفاءة  ولديه  املؤسسة،  بأعامل  للقيام  كاف  موظفني  فريق   -٣
برامج املؤسسة اخلاصة بتطوير قدرات العاملني وتنميتها، ويف املقابل عىل املؤسسة أن 
متكنهم من حسن أداء أعامهلم عن طريق إرشادهم وحتفيزهم أثناء التنفيذ ضامنًا لعدم 
االنحراف عن حتقيق األهداف، وتوفر هلم األمان الوظيفي، واالمتيازات الوظيفية التي 

حيصل عليها نظراؤهم يف املؤسسات املامثلة من أجور وتأمينات اجتامعية وصحية.
(١) انظر: الوقف اإلسالمي: تطوره، إدارته، تنميته، منذر قحف، ص٧٤، وما بعدها.

(٢) انظر: مؤسسات وقفية رائدة، األشقر، والعثيم، ص٢٠، ٦٠؛ وأسس اإلدارة املعارصة، نبيل عشوش، ص٣٠.
(٣) انظر: مؤسسات وقفية رائدة، أسامة األشقر، والعثيم، ص١٩٥.

(٤) انظر: املرجع السابق.
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جـ) توفري األبنية املناسبة الكافية واألجهزة احلديثة الالزمة إلدارة املؤسسة الوقفية.
د) إجياد جملس أمناء يضم خرباء يف الفقه، واالقتصاد، والقانون، واالستثامر.

به  تقوم  ما  وهذا  األوقاف،  عىل  بالرقابة  خمتصة  مستقلة  حكومية  هيئة  إجياد  عىل  العمل  هـ) 
املؤسسة اخلريية الغربية، حيث تقوم الدول الغربية باإلرشاف عىل كافة األشكال الوقفية 
والنظم  الترشيعات  سن  عىل  الدولة  دور  يقترص  ومل  احلكومي،  اإلطار  خارج  تعمل  التي 
الداخلية، وإنام كفل الدور احلكومي توفري السبل واألساليب لدمج العمل اخلريي يف إطار 
التأكد  عىل  تعمل  اهليئة  أن  إىل  إضافة  هذا  واملؤسسية(١).  الفردية  املدنية  العمل  تنظيامت 
حتققت  قد  املقررة  النتائج  وأن  املوضوعة،  للخطة  ا  وفقً حتقق  قد  تم  الذي  العمل  أن  من 
منها:  مميزات  من  له  ملا  األسلوب  هذا  إىل  الغربية  الدول  جلأت  وقد  وفاعلية(٢).  بكفاءة 
املحافظة عىل الدور املتميز واخلدمات اجلليلة التي أنتجها تواصل وتفاعل أفراد املجتمع 
املدين واألهيل مع العمل اخلريي، ومنها: محاية حرية إرادة اإلنسان الغريب يف ممارسة العمل 

اخلريي. ومنها: محاية حقوق أطراف العمل اخلريي(٣).
بحيث  املعارصة،  اإلسالمية  الدول  يف  هبا  املعمول  الرقابة  نظم  يف  النظر  إعادة  من  بدَّ  ال  ولذا 
اخلطط  تراعي  وأن  األوقاف،  عىل  بالرقابة  خمتصة  مستقلة  حكومية  هيئة  اإلسالمية  الدول  تنشئ 

املوضوعة، وتراعي رشوط الواقفني وإراداهتم كام هو معمول به يف الدول الغربية(٤).
أوقاف  الستحداث  معهم  مستمرة  قنوات  إجياد  عىل  واحلرص  األوقاف،  بممويل  االهتامم  و) 
جديدة، ومما يساعد عىل ذلك: أن تبادر املؤسسة إىل تقديم مرشوعات وقفية للمحسنني، 
بحيث تسهم يف القيام باملهام االجتامعية واالقتصادية الالزمة للتنمية املجتمعية، وأن تعمل 
عىل إجياد جمموعات تأييد ودعم هلا، وأن تقوم بتقديم تقارير دورية تربز االنجازات التفصيلية 
اإلعالمية،  املؤسسة  استدعاء  عىل  تعمل  وأن  والشفافية،  باإلفصاح  وتتصف  للمؤسسة، 
وأن تعمل عىل إقامة املعارض التعريفية، وأن تعمل عىل نرش نتائج دعم األبحاث العلمية 
للمجتمع، وأن تعمل عىل حتقيق الرشاكة مع القطاع اخلاص واحلكومي(٥). هذا إضافة إىل 
اخلريية،  اإلدارة  يف  متميز  نمط  وهو  اإلبداعي»،  «املنهج  تتبع  الغربية  اخلريية  األنظمة  أن 

(١) انظر: تطوير املؤسسة الوقفية اإلسالمية يف ضوء التجربة اخلريية الغربية، أسامة األشقر، ص١٥٠.
(٢) انظر: الوقف اإلسالمي: تطوره، إدارته، تنميته، منذر قحف، ص٧٥، وما بعدها.

(٣) انظر: تطوير املؤسسة الوقفية اإلسالمية يف ضوء التجربة اخلريية الغربية، أسامة األشقر، ص١٥٠.
(٤) انظر: الوقف اإلسالمي: تطوره، إدارته، تنميته، منذر قحف، ص٧٥، وما بعدها.

(٥) انظر: املرجع السابق، ص٧٥، وما بعدها.
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وهو أكثر فاعلية يف اإلدارة، حيث تستخدم املؤسسة الوقفية قوهتا اإلبداعية يف التعرف عىل 
االحتياجات والفرص اخلريية، وتقوم بتقديم األنشطة واخلدمات التي هتم املجتمع وتعمل 
عىل تنميته بشكل فاعل ومؤثر(١). ولذا فإن عىل املؤسسة الوقفية اإلسالمية االستفادة من 

كل هذه األفكار اإلبداعية، التي تعمل عىل تسويق العمل اخلريي وزيادة أنشطته.  
يف  العطاء  عن  تعطلت  والتي  القائمة  األوقاف  إلدارة  الالزمة  االسرتاتيجية  اخلطط  وضع  ز) 
ضياع  فيه  (أن  االسرتاتيجي  للتخطيط  السلبية  البعض  لنظرة  صحة  وال  املاضية،  العصور 
التي  اخلريية  األموال  من  كبري  جزء  وضياع  العملية،  هذه  تستغرقهام  اللذين  واجلهد  الوقت 
تنفق عىل ورشات التخطيط، والتخطيط يف املؤسسة حيد من االنفتاح والتحرك بحرية)، فقد 
يف  ووظائفها  اخلريية،  املؤسسة  أهداف  حتقيق  يف  التخطيط  أمهية  احلديثة  الدراسات  أثبتت 
خدمة املجتمع. ومن املؤسسات اخلريية الغربية التي ركزت عىل التخطيط وجعلته أولوية يف 
عملها اخلريي وقفية (Wellcome Trust)، حيث تتبع هذا املؤسسة أسس التخطيط املتعارف 
عليها يف إدارة املؤسسات اخلريية الغربية التي تعتمد عىل التحديد الدقيق لرسالة املؤسسة، 
واالنطالق من خالل ذلك لتحديد األهداف، ثم النص عىل وسائل حتقيق تلك األهداف. 
كام تقوم تلك الوقفية بتحديث خططها وبراجمها عرب وضع خطة مخسية للتكيف مع املتغريات 
والظروف املستجدة(٢). واملقصود بالتخطيط االسرتاتيجي: «جهد تنظيمي متناسق وواضح 
املسؤوليات  وتوزيع  وحتديد  املؤسسة،  السرتاتيجية  الكامل  الوصف  إىل  هيدف  املعامل 
مزاولتها من  األدوار التي يتعني  خمتلف  التخطيط الرسمية أن متيز  بد لعملية  وال  وتنفيذها، 

قبل خمتلف املدراء، ضمن دائرة األعامل يف صياغة وتنفيذ اسرتاتيجيات املؤسسة»(٣).
يف  املتبعة  االسرتاتيجي  التخطيط  آليات  من  االستفادة  اإلسالمية  الوقفية  املؤسسة  عىل  فإن  ولذا 
والتي  القائمة  األوقاف  إلدارة  الالزمة  االسرتاتيجية  اخلطط  بوضع  وذلك  الغربية،  اخلريية  املؤسسات 
أهدافها،  حتديد  يتم  بحيث  استثامرية،  مشاريع  بإنشاء  وذلك  املاضية،  العصور  يف  العطاء  عن  تعطلت 
واألساليب والسياسات الالزمة لتحقيقها، والطرق الالزمة إلرشاد العاملني يف قيامهم بأنشطتهم لتحقيق 

هذه األهداف، وتوفري فرص التمويل املناسبة هلا، ويمكن التفكري يف إجياد بنوك وقفية إسالمية(٤).
(١) انظر: املرجع السابق، ص١٧٥، وما بعدها. 

(٢) انظر: املرجع السابق، ص١٢٧، وما بعدها؛ ومؤسسات وقفية رائدة، أسامة األشقر، والعثيم، ص١٠٢. 
(٣) مبادئ اإلدارة، عيل رشيف، وآخرون، ص١٤٩؛ ودليل اإلدارة االسرتاتيجية والتخطيط املؤسيس، قاسم كناكري، ص٦؛ 

والوقف بني األصالة واملعارصة، سامي الصالحات، ص١٧٢.
(٤) انظر: الوقف اإلسالمي: تطوره، إدارته، تنميته، منذر قحف، ص٧٦، وما بعدها.
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حتدد  وظائف  صورة  يف  املقررة،  األهداف  لتحقيق  تنفيذها  املطلوب  األنشطة  حتديد  ح) 
ا ملؤهالهتم وخرباهتم  مواصفات كل منها بدقة، واختيار األفراد املناسبني لكل وظيفة طبقً
لضامن أداء أعامهلم يف تعاون وتناسق حتت قيادة رشيدة. وهو ما يطلق عليه يف علم اإلدارة 

املعارصة: «التنظيم».
العمل  يف  واالزدواج  التعارض  وإزالة  واالنسجام،  والرتابط  التوازن  حتقيق  عىل  العمل  ط) 
باملؤسسة، ومراعاة عنرص التوقيت الذي يتطلب إصدار القرار يف الوقت املالئم، وهو ما 

يطلق عليه يف علم اإلدارة املعارصة: «التنسيق».
ي) االلتزامات األساسية لإلدارة، وهي تتمثل يف: االلتزام باختيار العنارص املالءمة لتحقيق 
وااللتزام  استخدامها،  حيسن  التي  العنارص  باستخدام  وااللتزام  املرجوة،  النتائج 

باالستمرارية وحتقيق التوازن بني متطلبات األجل القصري واألجل الطويل.
املطلب الثاين: مد مالءمة النظام اإلداري لتحقيق مقاصد األنظمة اخلريية الغربية وأهدافها

إن أغراض األنظمة اخلريية الغربية ومقاصدها وأهدافها تتمثل يف أهدافها العامة ويف رشوط 
عىل  املطلب  هذا  يف  اقترص  سوف  ولذا  وتطلعاته»،  الواقف  بـ«رغبات  يسمى  ما  وهو  الواقف، 
تتضمنه  ما  بيان  من  بد  ال  ذلك  قبل  لكن  وتطلعاته،  الواقف  رغبات  من  الوقف  إدارة  موقف 
موقف  املطلب  هذا  يتناول  ولن  وأهداف،  ومقاصد  أغراض  من  وتطلعاهتم»  الواقفني  «رغبات 

اإلدارة من اهلدف العام لألنظمة اخلريية الغربية. وفيام يأيت بيان ذلك:
: مضامني «رغبات الواقفني وتطلعاهتم» يف الغرب: أوالً

العامل  يف  من الوقف  أُخذ  قد  الغرب  يف  الدينية  املؤسسات  لغري  اخلريي  العمل  أن  من  بالرغم 
اإلسالمي، إال أن هذا العمل قد سبق أصله، فأصبحت أغلب األرس يف الغرب ختصص أكثر من 
(٢%) من دخلها للجمعيات اخلريية واملنظامت غري الربحية، كام أصبح رجال األعامل واألثرياء 
يتسابقون لوقف بعض أمواهلم للعمل اخلريي(١). ويرجع السبب يف ذلك إىل تركيز املجتمع الغريب 
عىل العمل اخلريي التطوعي لد الشباب، ففي بعض الدول ال حيصل طالب الثانوية العامة عىل 
اجلامعات  بعض  تشرتط  كام  التطوعي،  العمل  يف  معينة  ساعات  اجتياز  بعد  إال  التخرج  شهادة 

لقبول الطالب احلصول عىل عدد من الساعات يف العمل التطوعي(٢).   
(١) انظر: دور الوقف اإلسالمي يف التنمية االقتصادية املعارصة، حممد عبد العظيم اجلمل، ص٤١.

.(http://www.medadcenter.com/articles/5305) (٢) انظر: التطوع يف الغرب ودوره يف التقدم والتنمية
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بالسعادة،  يشعرون  وهم  التطوعي،  اخلريي  العمل  يف  للمشاركة  الغربية  املجتمعات  أفراد  يندفع  ولذا 
وهم ينطلقون للقيام باألعامل اخلريية لتلبية رغبات لدهيم. وفيام يأيت بيان لبعض مقاصد رغبات الواقفني:

املؤسسات  بناء  يف  اإلسهام  بدافع  أمواهلم  بعض  األشخاص  يقف  حيث  الديني؛  القصد   -١
يف  التربعات  حجم  بلغ  وقد  ذلك.  وغري  تبشريية  ومراكز  وكنائس،  مساجد،  من  الدينية 
ألغراض  منها: (٣٨%)  دوالر،  مليار  ٢٠٠٢م (٢١٢)  عام  األمريكية  املتحدة  الواليات 

دينية، وهذا غري ميزانيات جملس الكنائس العاملي(١).  
٢- القصد الصحي، وذلك للمحافظة عىل النفس اإلنسانية، وذلك بأن يقف الشخص مستشفى 
لعالج املرىض الفقراء، أو أن يقف عقارات عىل كلية لتعليم الطب، أو أن ينشئ مؤسسة لبناء 
املالعب الرياضية للشباب واألطفال، أو يقف بعض أمواله لتطوير ما هو قائم من املؤسسات 
لعالج  املال  من  مبلغاً  يقف  أو  الالزمة،  واألجهزة  باملعدات  وتزويدها  برتميمها  الرياضية 
مرىض بأمراض معينة، مثل ما قام به «بيل غيتس» مدير «مؤسسة بل غيتس» الوقفية من وقف 
(٢٤) مليار دوالر لتطعيم األطفال يف جنوب رشقي آسيا؛ ملدة مخس سنوات، ومثل ما قام 
ا «بيل جيتس» مؤسس «رشكة مايكروسوفت» من التربع بمبلغ (١٦٨) مليون دوالر  به أيضً
للمساعدة يف مكافحة مرض املالريا؛ ذلك املرض الذي ينقله البعوض، وهو يؤدي إىل وفاة 
ختصيص  عن  السابقة  املؤسسة  أعلنت  كام  أفريقيا،  يف  معظمهم  سنويا،  شخص  مليون  نحو 

(٨٣) مليون دوالر ملكافحة «مرض الدرن»، الذي يؤد إىل قتل شخص كل (١٥) ثانية(٢).
٣- القصد التعليمي، وذلك بوقف مؤسسات تعليمية بمختلف أشكاهلا: من مدرسة، وجامعة، 
ومكتبة علمية، ومركز بحوث، وتزويدها باملعدات واألجهزة الالزمة، فتضم رابطة اجلامعات 
غري الربحية يف الواليات املتحدة األمريكية حوايل (١٠٠) جامعة، وفيها ختصصات للعمل 
حيلم  اتصاالت:  «إنه  رشكة  صاحب  سليم»  ذكر «كارلوس  اخلريي.  والعمل  الربحي،  غري 
يوزع  أن  يريد  ذكر: «إنه  ثم  اجلوالة»،  هواتفهم  فيها  للجميع  يكون  مزدهرة،  التينية  بأمريكا 

هذه السنة (٢٥٠) ألف كومبيوتر عىل األوالد الفقراء يف املكسيك وأمريكا الوسطى»(٣).
األطفال  من  واملحتاجني  الفقراء  إليواء  ربحية  غري  مؤسسة  ينشئ  بأن  التكافيل،  القصد   -٤
تأهيلهم  يتم  بحيث  املحدود،  الدخل  وطبقات  والعجزة  واملطلقات  واألرامل  األيتام 

وتدريبهم ماليًا واجتامعيًا وبناء مساكن وجممعات مناسبة هلم.
.( http://shababelyom.alafdal.net/t14-topic) (١) انظر: حقائق وأرقام عن العمل اخلريي يف الغرب

.(https://saaid.net/daeyat/fauzea/105.htm) ،(٢) انظر: العمل التطوعي عند الغرب، لفوزية منيع اخلليوي
(٣) انظر: املصدر السابق.
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ا لتمويل املرشوعات  ٥- القصد االقتصادي؛ لتوفري املال للمحتاجني، وذلك بأن يقف نقودً
الصغرية أو املتوسطة.

٦- قصد احلفاظ عىل هوية األمة، واملتمثلة يف املحافظة عىل املتاحف واملواقع التارخيية واآلثار.
هذه بعض مقاصد الواقفني الغربيني وليست مجيعها، وهي حمل احرتام وتقدير من أهل اخلري، كام 
أهنا تالقي دعامً من الدول الغربية، ومما هو جدير بالذكر أن أمريكا ودول أوروبا وبعض دول آسيا تعمل 
القطاع  يمتلك  إذ  التنمية.  عمليات  يف  والتجاري  احلكومي  للقطاع  كرشيك  اخلريي  القطاع  دعم  عىل 
بذلك  ليقوم  ومدارسه،  االستثامرية  ورشكاته  ومستشفياته  ودراساته  بحوثه  ومراكز  جامعاته  اخلريي 

.بسد ثغرات القطاع احلكومي من جهة، واحلد من جشع القطاع اخلاص التجاري من جهة أخر
ثانيًا: مد مالءمة النظام اإلداري لتحقيق رغبات الواقفني وتطلعاهتم يف الغرب:   

إن املؤسسات اخلريية الغربية بام اتبعته من أنظمة إدارية متطورة، وأساليب حديثة يف اإلدارة 
املؤسسة  حصول  إىل  هذا   أد وقد  اجلملة،  يف  وتطلعاهتم  الواقفني  رغبات  لتحقيق  مالءمة  تعد 
اخلريية الغربية عىل االعرتاف احلكومي هبا، كام استطاعت تلك املؤسسة أن حتصل عىل تسهيالت 
املؤسسة  تلك  أموال  حجم  كرب  ذلك:  عىل  املؤسسة  تلك  ساعد  ومما  رضيبية.  وإعفاءات  إدارية، 
من عقارات الكنائس واملستشفيات واملدارس واجلامعات، والتربعات، حيث تقدر هذه األموال 
بمئات الباليني من الدوالرات، ففي عام ٢٠٠٣م بلغت قيمتها (٨٦) بليون دوالر، وهي تشكل 
نسبة (٣٦%) من حجم أصول ذلك العام التي بلغت (٢٤٠) بليون دوالر. لكن ال ختلو بعض 
ال  الغربية  اخلريية  املؤسسات  بعض  أن  منها(١):  املالحظات  بعض  من  الغربية  اخلريية  املؤسسات 
تأبيد  يف  الواقف  رغبة  احرتام  عدم  ذلك:  أمثلة  ومن  اخلريي،  العمل  يف  الواقفني  رغبات  حترتم 
يكونون  قد  الغريب  اخلريي  العمل  يف  األشخاص  بعض  أن  ومنها:  واستمراره.  اخلريي،  العمل 
بعض  أن  ومنها:  الرضيبي.  التهرب  أو  السيايس،  أو  الشخيص،  االنتفاع  بأغراض  إليه  مدفوعني 

املؤسسات اخلريية الغربية تدفع رواتب مرتفعة جداً ملدرائها(٢).
وال مانع هلذه األنظمة من معاجلة تلك االنتقادات وفق ما أخذت به املؤسسة الوقفية اإلسالمية 
املدراء  رواتب  تكون  وأن  دينيا،  اخلريي  للعمل  الدافع  يكون  وأن  الواقفني،  رغبات  احرتام  من 

معقولة قريبة من أجرة املثل، كام هو معمول به يف املؤسسة الوقفية اإلسالمية.
(١) انظر: تطوير املؤسسة الوقفية اإلسالمية يف ضوء التجربة اخلريية الغربية، أسامة األشقر، ص١٦٣.

(٢) انظر: مؤسسات وقفية رائدة، أسامة األشقر، والعثيم، ص٢٠، ٦٠؛ وأسس اإلدارة املعارصة، عشوش، ص٣٠.
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اخلامتة
بعد هذه اجلولة يف إدارة األوقاف اإلسالمية واألنظمة اخلريية الغربية نستطيع أن نخلص إىل 

أهم النتائج والتوصيات واالقرتاحات: 
: النتائج: أوالً

الدراسة،  تلك  إليها  توصلت  التي  النتائج  بعض  الدراسة  هذه  من  نستخلص  أن  يمكن 
وأبرزها:  

١- الوقف اإلسالمي ينتمي إىل منظومة: «الرب واإلحسان» التي تعدُّ من القواسم املشرتكة بني 
اقاً إىل تنظيم هذه املنظومة بشكل متكامل. األمم، وقد كان اإلسالم سبَّ

٢- األنظمة اخلريية الغربية متنوعة منها: نظام «إندومنت» (Endowment) وهو التربع من 
فرد أو مؤسسة بأموال، أو أي مصدر دائم للدخل؛ لصالح مجعية خريية أو جلهة خدمية: 
كيان  العام-:  -باملعنى  وهو   ،(Foundation) «فاوينديشن»  نظام  ومنها:  كمستشفى. 
وهو  خريية.  أم  تعليمية،  أم  حكومية،  أم  جتارية،  أكانت  سواء  األعامل؛  ملامرسة  تنظيمي 
-باملعنى اخلاص- خيتص باملؤسسة اخلريية. ومنها: نظام «ترست» (Trust): وهو أن يقوم 
مالك املال بنقل السيطرة القانونية عليه إىل «األمني»، الذي يتوىل إدارته واستثامره حلساب 

املستفيدين الذين حددهم املالك.
«الرب  فعل  وهو:  له،  العام  املعنى  يف  اإلسالمي  الوقف  تشبه  الغربية  اخلريية  األنظمة   -٣
ونظام  عامة،  اإلسالمي  الوقف  نظام  مع  يتفق  «الرتست»  ونظام:  للغري.  واإلحسان» 
املال  بيت  أمالك  بعض  ريع  غريه  أو  احلاكم  ختصيص  يعني  واإلرصاد  خاصة.  اإلرصاد 

لبعض مصارفه؛ عىل اعتبار أن اإلرصاد وقف عند بعض الفقهاء.
بعض  أن  منها:  وجوه  عدة  من  اإلسالمي  الوقف  عن  ختتلف  الغربية  اخلريية  األنظمة   -٤
صور «الرتست» تتضمن االحتكار، وال يوجد ذلك يف أنواع الوقف اإلسالمي. ومنها: 
إىل  تنتقل  ال  الوقف  يف  امللكية  إن  حني  يف  «األمني»،  إىل  تنتقل  «الرتست»  يف  امللكية  أن 
«الناظر». ومنها: أن الوقف خيتلف عن بعض األنظمة الغربية من حيث الدافع؛ فالدافع 
من  التهرب  هو:  «الرتست»  يف  الدافع  إن  حني  يف  تعاىل،  اهللا  إىل  التقرب  هو:  الوقف  يف 

الرضائب التي تفرض عىل الرتكات اإلقطاعية عند انتقاهلا للورثة.
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النظارة  أو  األوقاف»،  عىل  بـ«الوالية  الفقه  يف  يعرف  بام  تُكيف  املعارصة  األوقاف  إدارة   -٥
عىل  الوقفية»  «الصناديق  يف  املوجودة  املتعددين  الواقفني  إدارة  تكييف  ويمكن  عليها. 
مجيعهم  قيامهم  تعذر  فإذا  ا،  منفردً كان  إذا  الوقف  والية  الواقف  تويل  جواز  مسألة: 
خالل  من  مبارشة  غري  بطريقة  اإلدارة  يف  مشاركتهم  إىل  فيصار  مبارشة،  بطريقة  باإلدارة 
اجلمعية العمومية للصندوق، ومتثيلهم يف جملس اإلدارة. ومنها: استفادة ناظر الوقف من 
التطبيقات الغربية املعارصة يف إدارة األوقاف واستثامرها يمكن تكييفها عىل قاعدة: (أن 

ترصف متويل الوقف منوط باملصلحة).
٦- النظام اإلداري لألوقاف اإلسالمية له طبيعة خاصة به تتمثل يف كونه ذا طابع ديني، وأنه 
اإلدارة  بني  جيمع  وهو  متعددة،  وأنشطة  متعددة،  وأطراف  متعددة،  أهداف  مع  يتعامل 

املبارشة واالستثامرية، كام أنه جيمع بني اإلدارة املركزية والالمركزية.
٧- النظام اإلداري لألنظمة اخلريية الغربية له طبيعة خاصة به تتمثل يف كونه ذا كيان مستقل 
وإعفاءات  إدارية،  تسهيالت  عىل  حيصل  وأن  به،  احلكومي  االعرتاف  ينتزع  أن  استطاع 
رضيبية، وهذه األنظمة جتمع بني نمطني من أنامط اإلدارة ومها: املؤسسة اخلريية التشغيلية 
التي تقوم بتقديم خدمات مبارشة للجمهور من عالج، أو تعليم. والثانية: املؤسسة اخلريية 
االستثامرية املانحة لألموال جلهات اخلري والرب باإلنفاق املبارش. وتتجه هذه األنظمة اخلريية 

الغربية نحو الالمركزية اإلدارية، وهتتم بالتخطيط االسرتاتيجي.
٨- يتمتع النظام اإلداري لألوقاف اإلسالمية بالسعة واملرونة، ويرجع ذلك إىل عدة عوامل 
ليِّة، دون اجلزئيات والتفصيالت؛ وقابلية  منها: اهتامم النصوص يف اإلدارة باألحكام الكُ
االستثنائية؛  والظروف  واألعذار  الرضورات  ورعاية  واملعاين،  األفهام  لتعدد  نصوصها 
وتغيري الفتو بتغيري األزمنة واألمكنة واألحوال واألعراف؛ ومراعاة قصد الواقف دون 

لفظه. واألصل يف أحكام األوقاف االسالمية وإدارهتا أهنا معقولة املعنى. 
٩- مما يرتتب عىل متتع األحكام يف األوقاف بالسعة واملرونة: أن معظم املسائل الفقهية لألوقاف 
كانت اجتهادية تبنى عىل القياس، أو التخريج، أو عىل املصلحة، أو االستحسان، وهي حمل 

اختالف بني الفقهاء. وهذه اخلالفات تعد من أوضح األدلة عىل مرونة األوقاف وسعتها. 
١٠- املرونة والسعة يف أحكام يف األوقاف ليستا عىل إطالقهام، وإنام مها مقيدتان بقيود وضوابط 
أو  والداللة،  الثبوت  قطعي  رشعي  نص  مع  يتعارض  ال  طيبًا  ا  نافعً املقتَبس  يكون  أن  منها: 



الوقف اإلسالمي واألنظمة اخلريية الغربية املشاهبة - نحو رشاكة حضارية إنسانية

±≤≥

من  خاليًا  يكون  وأن  ومقاصدها،  اإلسالمية  الرشيعة  كليات  مع  منسجامً  يكون  وأن  إمجاع، 
املصطلحات التي حتمل مضامني فاسدة، وأن يرد املقتبس إىل مصدره األصيل إذا كان له مصدر 

غري مصادر ترشيعه؛ وذلك ملعرفة الدخيل عليه وجتريد املقتبس مما علق به من انحرافات.
عدة  إىل  ذلك  ويرجع  واملرونة،  بالسعة  الغربية  اخلريية  لألنظمة  اإلداري  النظام  يتمتع   -١١
عوامل وهي: أن القاعدة القانونية اإلدارية قاعدة عامة جمردة غري خاصة بواقعة أو وقائع 
معينة، وكذلك غري خاصة بشخص أو أشخاص معينني بذواهتم، وأن القواعد القانونية 
مبنية عىل العرف، وأن تُصاغ القاعدة القانونية صياغة مرنة؛ ورعاية الرضورات واألعذار 

والظروف االستثنائية، واالنفتاح عىل جتارب األمم الترشيعية األخر واالستفادة منها.
١٢- املرونة والسعة يف أحكام األنظمة اخلريية الغربية ليستا عىل إطالقهام، وإنام مها مقيدتان 
بقيود وضوابط منها: أن توجد مصلحة حقيقية من عملية االقتباس من اآلخر، وأن يكون 
االقتباس خالياً من العقائد والفلسفات املغايرة لعقيدة األمة، وأال خيرج االقتباس للعلوم 

عن سياق مرشوع األمة احلضاري، وال عن ترشيعها القائم.
لتفاعل  املجال  تفتح  الغربية  اخلريية  واألنظمة  األوقاف  يف  واملرونة  السعة  عوامل  إن   -١٣

األفكار والثقافات، فتستفيد كل أمة من األخر وفق احلدود والضوابط.
تواكب  كفؤ  إدارة  إىل  حتتاج  السامية  واألهداف  املسلمني  للواقفني  النبيلة  املقاصد  إن   -١٤
التقدم  إىل  األوقاف  بيد  األخذ  من  تتمكن  حتى  اجلديدة،  والتجارب  احلديثة  األساليب 
الريع،  وتعظيم  املوقوفة،  األصول  عىل  واملحافظة  الواقفني،  مقاصد  وحتقيق  والتطور، 
واستحداث أوقاف جديدة، ولو كان مصدر تلك األساليب الغرب، فيجوز اقتباسها وفق 
احلدود التي بيناها فيام سبق. ومن األمثلة عىل ذلك: العمل عىل إجياد هيئة حكومية مستقلة 

خمتصة بالرقابة عىل األوقاف، والتخطيط االسرتاتيجي.
١٥- بالرغم من أن العمل اخلريي اخلاص باملؤسسات غري الدينية يف الغرب قد تم اقتباسه 
وإقبال  واإلدارة،  احلجم  يف  أصله  سبق  قد  العمل  هذا  أن  إال  اإلسالمية،  األوقاف  من 
بعض  أن  منها:  املالحظات  بعض  من  الغربية  املؤسسات  تلك  ختلو  ال  لكن  عليه.  الناس 
يف  الواقف  رغبة  احرتام  عدم  مثل:  الواقفني  رغبات  حترتم  ال  الغربية  اخلريية  املؤسسات 
الغريب  اخلريي  العمل  يف  األشخاص  بعض  أن  ومنها:  واستمراره.  اخلريي،  العمل  تأبيد 
قد يكونون مدفوعني إليه بأغراض االنتفاع الشخيص، أو السيايس، أو التهرب الرضيبي. 

ومنها: أن بعض املؤسسات اخلريية الغربية تدفع رواتب مرتفعة جداً للمديرين.
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١٦- يمكن للمؤسسة اخلريية الغربية االستفادة من احللول التي تطرحها األوقاف اإلسالمية 
للعمل  الدافع  يكون  وأن  الواقفني،  رغبات  احرتام  ذلك:  ومن  االنتقادات،  تلك  ملعاجلة 

اخلريي دينيا، وأن تكون رواتب املدراء معقولة قريبة من أجرة املثل.
ثانيًا: التوصيات واملقرتحات:

يمكن أن نستخلص من هذه الدراسة بعض التوصيات واملقرتحات التي تفيد كال من املؤسسة 
الوقفية اإلسالمية، واملؤسسة اخلريية اإلسالمية، وهي: 

١- دعوة الدول اإلسالمية إىل إجياد كيان وقفي مؤسيس حكومي مستقل يتوىل إدارة األوقاف، ويركز 
عىل اإلدارة االستثامرية لألصول الوقفية، ويعمل عىل تسهيل إجراءات الوقف ورسعتها.

الرشعية  الناحية  من  كفؤ  تنفيذي  مدير  إىل  اإلسالمية  األوقاف  إدارة  إسناد  إىل  الدعوة   -٢
واإلدارية، وحائز عىل ثقة الناس، وحريص عىل مصلحة مؤسسة األوقاف.

سات الوقفية يف املجتمع، وذلك عن طريق إجياد  ٣- دعوة الدول اإلسالمية لتفعيل دور املؤسّ
ترشيعات لألوقاف وإدارهتا، وتطوير الترشيعات القائمة وحتديثها.

٤- الدعوة إىل إنشاء بنوك وقفية إسالمية؛ وذلك لتوفري مصادر متويل مناسب للمؤسسات 
الوقفية اإلسالمية.

اجتامعيٍ  حميطٍ  إلجياد  وذلك  الوقفية،  للمؤسسة  وتأييد  دعم  جهات  إجياد  إىل  الدعوة   -٥
مناسبٍ للمؤسسة الوقفية يعمل عىل تشجيع الناس عىل إنشاء أوقاف جديدة.  

سات اإلعالمية والعلمية والدعوية  ٦- الدعوة إىل نرش ثقافة الوقف يف املجتمع عن طريق املؤسّ
والفعاليات الفكرية والثقافية؛ وذلك من أجل خلق حالةٍ من الشعور والفهم االجتامعي 

بأمهية نظام األوقاف وجالل الدور الذي يقوم به يف املجتمع.
٧- الدعوة إىل إنشاء مشاريع استثامرية مدروسة، بحيث يتم حتديد أهدافها، وأساليبها وسياساهتا 

الالزمة لتحقيق األهداف، والطرق الالزمة إلرشاد العاملني للقيام بأنشطتهم.
٨- دعوة املؤسسات الوقفية اإلسالمية إىل ترشيد االنفاق اخلريي بحيث تكون رواتب املدراء 

التنفيذيني معقولة قريبة من أجرة املثل.
تتناول  التي  املؤلفات  لرتمجة  اإلسالمية  الوقفية  واملؤسسات  العلمي  البحث  مراكز  دعوة   -٩
موضوعات إدارة املؤسسات اخلريية الغربية، وذلك لالستفادة منها يف تطوير الترشيعات اإلدارية.
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املصادر واملراجع 
األحكام الرشعية بني التعبد ومعقولية املعنى، عمر عبد العزيز، دار البصائر، القاهرة، ط١،   -١

(١٤٣٤هـ/٢٠١٣م).
أحكام األوقاف، أبو بكر أمحد بن عمر اخلصاف، حتقيق: حممد عبد السالم شاهني، دار الكتب   -٢

العلمية، بريوت.
بغداد،  اإلرشــاد،  مطبعة  الكبييس،  عبيد  حممد  اإلسالمية،  الرشيعة  يف  الوقف  أحكام   -٣

(١٣٩٧هـ/١٩٧٧م).
أحكام الوقف، أمحد إبراهيم، املطبعة السلفية، القاهرة، (١٣٥٥هـ/١٩٣٧م).  -٤

االختيار لتعليل املختار، عبداهللا املوصيل، دار املعرفة، بريوت.  -٥
قطر،  لألوقاف،  العامة  اإلدارة  مطبعة  اجلــامل،  حممد  الوقف،  امــوال  واستثامر  إدارة   -٦

(١٤٣٣هـ/٢٠١٢م).
اإلدارة العامة، حممود صبح وآخرون، منشورات جامعة عني شمس، (١٩٩٩م).  -٧

إرشاد الفحول، الشوكاين، مطبعة مصطفى احللبي، القاهرة، ط١.  -٨
ط٣،  القاهرة،  العربية،  الثقافة  دار  املايض،  املحمدي  حممد  اإلدارة،  ووظائف  أساسيات   -٩

(١٤٢٩هـ/٢٠٠٨م).
١٠- أساليب استثامر األوقاف وأسس إدارهتا، نزيه محاد، ندوة: نحو دور تنموي، وزارة األوقاف 

بالكويت، (١٩٩٣م).
١١- األساليب احلديثة يف إدارة األوقاف، منذر قحف.

www.) ،بالكويت العامة  لألمانة  مقدمة  ورقة  احلليم،  عبد  حممد  األوقاف،  إدارة  أسس   -١٢
.(kantakji.com/media

مكة  اجلامعي،  الطالب  مكتبة  الطرابليس،  الدين  لربهان  األوقاف  أحكام  يف  اإلسعاف   -١٣
املكرمة.

احللبي،  عيسى  مطبعة  الكشناوي،  حسن  بكر  أبو  السالك،  إرشاد  رشح  املدارك  أسهل   -١٤
القاهرة، ط١.

الوكيل،  العزيز  عبد  حتقيق:  نجيم،  ابن  النعامن،  حنيفة  أيب  مذهب  عىل  والنظائر  األشباه   -١٥
مؤسسة احللبي، القاهرة.
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١٦- أصول الرسخيس، دار املعرفة، بريوت.
١٧- أصول الفقه اإلسالمي، حممد شلبي، دار النهضة العربية، بريوت، ط٢، ١٩٧٨م.

١٨- أصول القانون، عبد املنعم فرج الصدة، دار النهضة العربية، القاهرة.
اجليل  دار  سعد،  الرؤوف  عبد  طه   : حتقيق  القيم،  ابن  العاملني:  رب  عن  املوقعني  إعالم   -١٩

بريوت، ط١، (١٩٧٣م).
ط١،  ــريوت،  ب الــريــان،  مؤسسة  بيه،  بن  اهللا  عبد  الــوقــف،  يف  املصلحة  ــامل  إع  -٢٠

(١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م).
٢١- اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، للمرداوي، مكتبة السنة املحمدية، القاهرة، ط١، 

(١٩٥٦م).
٢٢- بلغة السالك ألقرب املسالك، أمحد بن حممد الصاوي، دار الباز، مكة املكرمة، ١٣٩٨هـ/ 

١٩٧٨م.
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البحوث

األنظمة اإلدارية الوقفية، واألنظمة اإلدارية اخلريية األوروبية
(دراسة وصفية)

د. كامل حممد منصوري*
امللخص:

اخلريية  واألنظمة  الوقفية،  اإلدارية  األنظمة  من  لكلٍّ  وصفية  دراسة  البحث  هذا  يتناول 
عىل  الوقوف  ثم  النظامني،  من  لكلٍّ  اإلداري  النظام  طبيعة  حتديد  خالل  من  وذلك  األوروبية، 
من  كلٍّ  مالءمة   مد حتليل  ثم  وكفاءهتام،  فعاليتهام   مد ملعرفة  كليهام،  يف  واملرونة  السعة  حدود 

هذين النظامني لتحقيق مقاصد الوقف واألنظمة اخلريية األوروبية.
ABSTRACT:

This research   is a descriptive study  of both  the waqf administrative systems 
and the western charitable organizations. This aim is carried out through defining 
the nature of the administrative system of both systems, then exploring the 
prospects of liberality and flexibility in them, together with their effectiveness 
and efficiency. The next step is to decide on the suitability of both systems to 
realize the intents of waqf and western charitable organizations.

املقدمة:
ا اجتامعيا خرييا  فَت احلضارة اإلسالمية بحضارة الوقف، ألن نظام الوقف باعتباره نظامً صِ وُ
ونجاح نظام الوقف يف أداء دوره  وتشييد بنياهنا.  تنمويا ساهم مسامهة فعالة يف إرساء قواعدها 
كفء  إداري  نظام  توافر  أمهها:  من  كثرية،  مساعدة  عوامل  عدة  بتوفر  كان  واحلضاري  التنموي 
بمركز  مشارك  وباحث  خيرض/بسكرة؛  حممد  بجامعة  والتسيري،  التجارية  والعلوم  االقتصادية  العلوم  بكلية  حمارض  أستاذ   *

البحوث يف االقتصاد التطبيقي من أجل التنمية (CREAD)- اجلمهورية اجلزائرية.
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وفعال؛ فاإلدارة الوقفية كان يقع عليها مسؤولية حتقيق أهداف الوقف ومقاصد الواقفني وضامن 
الوقف  عىل  النظارة  موضوع  فإن  ولذلك  الصدقة،  وجريان  الوقفي  العطاء  وديمومة  استمرارية 
أو نظام اإلدارة للمؤسسة الوقفية يعترب من املوضوعات األساسية، التي تناوهلا الفقهاء وجمتهدو 
خالهلا  عرف  للوقف،  (الفقهي)  املعريف  التكوين  عملية  إطار  يف  خاصة  عناية  وأولوها  املذاهب 
للوقف  اإلداري  والنظام  عام  بشكل  للوقف  الفقهية  املنظومة  أَثرَت  اجتهادات  الوقفي  الفقه 
تطور  طرحها  التي  التنظيمية،  اإلشكاليات  من  للعديد  مبتكرة  حلوالً  وقدمت  خاص،  بشكل 
رؤية  تشكيل  يف  أسهم  مما  الوقف،  لنظام  االجتامعية  املامرسة  لتطور  ا  تبعً ونموها  الوقف  ظاهرة 

فقهية متكاملة لنظام اإلدارة الوقفية، جتسدت من خالل مؤسسة الوقف عرب قرون عدة.
منذ  األوىل  بداياهتا  كانت  والتطوعي  اخلريي  العمل  جمال  يف  الغربية  التجربة  فإن  وباملقابل؛ 
القرون الوسطى تعرب عن التزام ديني لتحقيق أهداف إنسانية واجتامعية، وحتت تأثري عدة عوامل 
مشجعة تطور النظام اخلريي يف أوروبا عرب الزمن، مما أسهم يف إعطاء فرصٍ واسعة لتطوير أنظمة 
عديدة شبيهة بالوقف؛ كام ساهم يف تأسيس نظام إداري مستند إىل وجود ترشيعات قانونية خاصة 
بالعمل اخلريي، تؤكد عىل أمهية النظام اإلداري يف ضبط النشاط اخلريي وتوجيهه والرقابة عليه، 

بغرض الرفع من مستو فعالية أداء املنظامت اخلريية وكفاءته. 
أمهية البحث:

ل أحد العوامل البارزة التي  كَّ تأيت أمهية موضوع البحث من كون أن النظام اإلداري للوقف شَ
وحضارية،  تنموية  اجتامعية  مؤسسة  باعتبارها  الوقفية،  للمؤسسة  التارخيي  النجاح  يف  سامهت 
تراكم  عرب  اإلسالمي،  الوقف  لنظام  مشاهبة  خريية  أنظمة  بتطوير  الغربية  احلضارة  أهلمت  والتي 
كتسباهتا،  معريف وخربة عملية، أفضت إىل جتربة إنسانية جديرة بالنظر والدراسة لالستفادة من مُ

حيث يعد نظامها اإلداري أحد تلك املكتسبات.    
أهداف البحث:

يسعى هذا البحث إىل حتقيق مجلة من األهداف، يمكن تلخيصها يف النقاط اآلتية:
١- الوقوف عىل مكامن القوة يف التجربة الغربية يف جمال إدارة األنشطة اخلريية والتطوعية وتنظيمها.

٢- فهم طبيعة النظام اإلدراي لكل من نظام الوقف يف اإلسالم واألنظمة اخلريية يف أوروبا. 
٣- بيان حدود السعة واملرونة يف النظام اإلداري للوقف واألنظمة اخلريية األوروبية.

والنظام  اإلسالم  يف  الوقف  نظام  من  لكل  اإلداري  النظام  وكفاءة  فعالية  عوامل  حتليل   -٤
اخلريي األورويب.
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املبحث األول
طبيعة النظام اإلداري للوقف يف اإلسالم ويف األنظمة اخلريية األوروبية

واألنظمة  اإلسالمي  الوقف  نظام  من  لكل  اإلداري  النظام  طبيعة  حتديد  املبحث  هذا  يتناول 
اخلريية األوروبية، وللوصول إىل فهم طبيعة كل نظام فإن ذلك يستدعي حتديد مفهومه وحتديد 

مشاربه النظرية، وتتبع مراحل نشأته وتطوره، وذلك عىل النحو اآليت:
املطلب األول: مفهوم النظام اإلداري للوقف يف اإلسالم وطبيعته

: مفهوم النظام اإلداري للوقف وأصوله: أوالً
فُ  رَّ عَ يدل مفهوم النظارة يف اللغة عىل احلفظ(١) واإلدارة، وهو مأخوذ من النظر، وعىل ذلك يُ
الناظر الوقفي بأنه الشخص أو اجلهة التي تقوم عىل إدارة شؤون الوقف(٢)، فمعنى إدارة الوقف 
ضامن  ا  وخصوصً السواء،  عىل  وتنظيامً  ا  نظامً به  والنهوض  الوقف  «تعمري  هو  السياق  هذا  يف 
استمرارية املنافع واخلدمات للمستحقني»(٣). والناظر يقوم بأدوار مهمة يف تسيري مؤسسة الوقف 

حتى تؤدي املهام املنوطة هبا، باعتباره األداة التي حيقق هبا الواقف أهدافه ومقاصده(٤). 
والنظارة الوقفية أو الوالية هي حق أقره الرشع عىل كل عني موقوفة(٥) وكفله للواقف لرعاية الوقف 
وإدارة شؤونه، وهي وصف رشعي وقانوين يثبت لصاحبه بمقتضاه احلق يف وضع اليد عىل أعيان 
الوقف والقيام عىل حفظها ورعايتها وإدارهتا، وتوزيع ما تدره من غالت عىل أُويل االستحقاق(٦). 

وبموجب النظارة خيول للناظر حق التعاقد والتقايض والترصف نيابة عن الواقف(٧). 
٤٩٩١م،  بريوت،  صادر،  دار  نظر،  مادة  اخلامس،  اجلزء  منظور،  ابن  مكرم-  حممد  الدين  مجال  العرب،  لسان  ينظر:   (١)

ص٨١٢.
لألوقاف،  العامة  األمانة  ٢٠٠٠م،  نوفمرب  التجريبي،  العدد  أوقاف،  جملة  زكي،  عيسى  الوقف،  أحكام  موجز  ينظر:   (٢)

الكويت، ص٢٧.
يارس  العريب،  الوطن  يف  املدين  واملجتمع  الوقف  ندوة  أبحاث  اخلصيب،  اهلالل  بلدان  يف  للوقف  املؤسيس  البناء  انظر:   (٣)
٢٠٠٣م،  بريوت،  لألوقاف،  العامة  واألمانة  العربية  الوحدة  دراسات  مركز  غانم،  البيومي  إبراهيم  حترير:  احلوراين، 

ص٥٦٠.
ا)، حممد املهدي،  (٤) انظر: نظام النظارة عىل األوقاف يف الفقه اإلسالمي والتطبيقات املعارصة (النظام الوقفي املغريب نموذجً

األمانة العامة لألوقاف، الكويت، ٢٠١٠م، ص٧٩.
فضالة،  مطبعة  األول،  اجلزء  اهللا،  بنعبد  العزيز  عبد  بن  حممد  اإللكرتونية)،  (النسخة  اإلسالمي  الفكر  يف  الوقف  انظر:   (٥)

الرباط، ١٩٩٦م، ص٢١٣.
(٦) انظر وظائف الناظر: حمارضات يف الوقف، حممد أبو زهرة، دار الفكر، دمشق، ١٩٧٠م، ص٣٣٧. 

(٧) انظر: التطور املؤسيس لقطاع األوقاف يف املجتمعات اإلسالمية (دراسة حالة مجهورية مرص العربية)، مليحة حممد رزق، 
األمانة العامة لألوقاف، الكويت، ٢٠٠٧م، ص١٨.
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فيها  تنتقل  حالة  هو  جوهره  يف  فالوقف  ومرجعيته،  الوقفية  لإلدارة  نظام  أول  حيث  من  أما 
األصل (العني) بمقتضاها من ملك اإلنسان إىل ملك اهللا تعاىل، والوقف سلوك مارسه النبي €، 
بَ فيه وأقره وحث عليه، وعليه فمن الطبيعي أن يكون ما يتصل هبذه احلالة من حيث كلٍّ  غَّ ورَ
من الواقف واملوقوف واملوقوف عليه وصيغة الوقف، إنام يرد أمره إىل الرؤية الرشعية وأحكامها، 
ا  ا وتوجيهً ا وتنظيامً وإرشافً ويرتتب عىل هذه الرؤية أن جمال تقرير النمط اإلداري للوقف ختطيطً
ورقابة إنام يرجع بالرضورة إىل إرادة الواقف املبنية أصالً عىل إرادة الشارع(١)، وعىل أساس هذه 
اخللفية الفقهية واملرجعية الرشعية بُني نظام اإلدارة الوقفية، حيث حددت املنظومة الفقهية للوقف 

مالمح وطبيعة النظام اإلداري للوقف.
ثانيًا: تطور النظام اإلداري للوقف يف اإلسالم:

يعترب نظام اإلدارة الوقفية أحد املحاور الرئيسة يف منظومة الفقه الوقفي، وهو يعرب عن رؤية 
املختلفة  الفقهية  املدارس  الزمن  عرب  تشكيلها  يف  أسهمت  التي  الوقفية،  اإلدارة  لنظرية  فقهية 
ا مرجعيا  وجسدهتا قوانني األوقاف التي صيغت عىل أساسها. وقد شكل هذا النظام اإلداري إطارً
النظام  هذا  قدم  كام  طويل،  تاريخ  عرب  وتنظيمها  الوقفية  املؤسسة  إدارة  يف  االجتامعية  للمامرسة 
تطور  أفرزها  التي  لإلشكاالت،  والتنظيمية  اإلدارية  واالبتكارات  احللول  من  العديد  اإلداري 

البيئة االقتصادية واالجتامعية والسياسية والثقافية يف املجتمع. 
وبتطور املامرسة االجتامعية لنظام الوقف تطور نظامه اإلداري ونمت بداخله أساليب إدارية 
الذري  النمط  تاله  ثم  املستقل،  الذري  بالنمط  البداية  كانت  حيث  فرعية،  ونظم  تنظيمية  وصيغ 
ظهرت  متأخرة  مرحلة  يف  ثم  الوقفية،  الدواوين  ظهرت  ثم  القضائيني،  واإلرشاف  الرقابة  حتت 

اإلدارة احلكومية املبارشة، تالها ظهور اهليئات الوقفية العامة املستقلة.
ثالثًا: طبيعة النظام اإلداري للمؤسسة الوقفية:

تكشف لنا مراجعة نظرية اإلدارة الوقفية التي أسسها الفقهاء، وكذلك استقراء تاريخ املامرسة 
للمؤسسة  اإلداري  النظام  طبيعة  حتدد  التي  والسامت  اخلصائص  عن  الوقف  لنظام  االجتامعية 

الوقفية، وذلك عىل الوجه اآليت:
أ) النظام اإلداري للوقف حتكمه رشوط الواقفني:

ا -التي أقرها الفقهاء وألزموا النظار هبا- عن جمموعة من  تعرب رشوط الواقف املعتربة رشعً
الضوابط التي تتعلق بالوقف واملوقوف عليه واملوقوف، التي من خالهلا يمكن للواقف أن حيدد 

(١) انظر: املرجع السابق، ص٤٥.
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اإلطار التنظيمي للوقف وأسلوب إدارة األصول الوقفية وتقسيم ريعها، وحتديد جهات استحقاق 
الريع الوقفي ومنافعه وحتديد آجاله. وهي تعبري عن اإلرادة  احلرة واملستقلة  للواقف واملستمدة 
من نص احلديث الرشيف: (...إن شئت حبست أصلها وتصدقت هبا...)(١)، وهي الدليل الذي 

ا ورقابة(٢). يف ضوئه يمكن مبارشة إدارة امللك الوقفي تنظيامً وتوجيهً
ب) حمورية دور الناظر يف اإلدارة الوقفية الذرية:

اإلدارة الذرية أو األهلية للوقف هي إدارة من قبل متويل الوقف أو ناظره وحده مستقالً 
الوقف  بإدارة  ناظر  كل  فيها  يقوم  منفردة  مستقلة  إدارة  وهي  عليا،  سلطة  أية  من  تدخل  دون 
الذي يتواله بمعزل عن غريه فال تضم فيها أموال األوقاف بعضها إىل بعض، وعادة ما يطبق 
أو  أبنائه  يف  النظارة  أو  اإلدارة  الواقف  جيعل  حيث  الوصايا،  أوقاف  يف  اإلدارة  من  النوع  هذا 
ذويه، فتبقى اإلدارة فيهم دون تدخل حكومي(٣)، إن اإلدارة الذرية للوقف تقوم عىل دور فاعل 
القايض  يعينه  من  أو  النظر،  له  يشرتط  من  أو  نفسه  الواقف  الوقف  ناظر  يكون  حيث  للناظر، 
ا لألصول الوقفية،  ا وتثمريً عند الرضورة هو املسؤول األول واملبارش عن إدارة الوقف، حفظً
ا ملنافعها عىل املستحقني، متبعا يف ذلك رشوط الواقفني، إضافة  وحتصيالً لغالهتا وريعها وتوزيعً

إىل ممارسة سائر املسؤوليات لتنفيذ رشوط الواقف واحلفاظ عىل أصل الوقف(٤).
ج) االستقاللية والتسيري الذايت:

عليها  سارت  عامة  قاعدة  تأسيس  أوقافهم  تأسيس  عند  للواقفني  احلرة  اإلرادة  عىل  ترتب 
األوقاف يف إدارهتا، وهي قاعدة «التسيري الذايت» وعدم االندماج يف اإلدارة احلكومية. فاألصل يف 
إدارة األوقاف أهنا أهلية أو ذرية أو مستقلة، والواقف هو صاحب احلق يف تعيني إدارة الوقف وحتديد 
الوقف  ريع  وتقسيم  وظائفها،  شغل  رشوط  وضع  ويف  وصالحيتها،  ومهامها  التنظيمي  شكلها 
ورصفه. ويف حالة عدم النص عىل الناظر من قبل الواقف يكون القايض هو املرجع يف إدارة الوقف 
واستثامره وتوزيع غالته عىل املستحقني وكذلك يف اختيار الناظر وتعيينه(٥)، وقد نتج عن ذلك من 

(١) أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الرشوط، باب الرشوط يف الوقف، رقم ٢٧٣٧. ج٣، ص٢٦٠.  
لألوقاف،  العامة  األمانة  منصوري،  كامل  اجلزائر)،  حالة  (دراسة  األوقاف  قطاع  ملؤسسات  اإلداري  اإلصالح  انظر:   (٢)

الكويت، ٢٠١٢م، ص٣٠.
(٣) انظر: الوقف اإلسالمي، تطوره، إدارته، تنميته، منذر القحف، دار الفكر، دمشق، ٢٠٠١م، ص٢٩١.

(٤) انظر: نظام الوقف يف التطبيق املعارص (نامذج خمتارة من جتارب الدول واملجتمعات اإلسالمية)، حممود أمحد مهدي، البنك 
اإلسالمي للتنمية، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة،٢٠٠٣م، ص١٣٣.

(٥) انظر: مستقبل الوقف يف الوطن العريب، عبد العزيز الدوري، جملة املستقبل العريب، العدد ٢٧٤ ،٢٠٠١م، مركز دراسات 
الوحدة العربية، بريوت، ص١٣٢.
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ا  وجهة النظر املؤسسية استقاللية إدارية إىل جانب دور ال مركزي يف صناعة القرارات، وخصوصً
فيام يتعلق ببناء اخلطط االسرتاتيجية، ووضع األولويات االجتامعية بمعزل عن فرض أي شكل من 

.(١)أشكال اهليمنة أو التسلط الذي يمكن أن متارسه أجهزة الدولة او أية سلطة أخر
د) الالمركزية اإلدارية يف اإلدارة الوقفية:

تعترب الالمركزية إحد أدوات حتقيق استقاللية اجلهاز اإلداري عىل املستو املحيل، وسبيالً 
مهام للوصول إىل توزيع أكفأ للموارد العامة، وتقديم اخلدمات عىل املستو املحيل(٢)، كام تعترب  
الالمركزية -كبعد تنظيمي وسمة إدارية- إحد السامت األساسية لنظام اإلدارة الوقفية، حيث 
خمتصة  كانت  موحدة  مركزية  إدارة  التارخيية  تطوره  مراحل  خمتلف  عرب  األوقاف   لد تتوفر  مل 
ا لرشوط  بإدارة األوقاف، بل وجدت إدارات متعددة كان أساس عملها هو (التسيري الذايت)، وفقً

ا عن االندماج يف جهاز اإلدارة احلكومية(٣).  الواقف وحتت إرشاف القايض، وبعيدً
هـ) الطابع املحيل لإلدارة الوقفية األهلية:

بالنسبة خلاصية املحلية يف إدارة األوقاف، تكشف وقائع تأسيس األوقاف وتكوينها، وذلك 
من خالل استقراء آالف من حجج األوقاف وعقودها، أن املحلية يف إدارة شؤون األوقاف كانت 
إحد السامت األساسية  لإلدارة الوقفية التقليدية، وقد أخذ هذا التوجه املحيل يف إدارة األوقاف 

عدة أشكال أقرها النظام اإلداري للوقف، وهي(٤):
ا لرشوط الواقف عىل توزيع ريع الوقف أو ما ينتج عنه من منافع  ١) تعمل إدارة الوقف وفقً
عىل املستحقني من املجتمع املحيل، أو باإلنفاق عىل مرافق وقفية قائمة تنتج خدمات مهمة 
أو  املنطقة،  يف  وقفي  مرفق  ألقرب  األولوية  تكون  عليها  الرصف  تعذر  وإن  للمجتمع، 

للسكان الفقراء يف املنطقة نفسها. 
٢) تؤول إدارة الوقف يف الغالب بعد موت الواقف الناظر إىل األرشد من ذريته أو قرابته، أي 

أن إدارة األوقاف تتوالها كفاءات إدارية عائلية أو حملية. 
(١) انظر: املشكالت املؤسسية للوقف يف التجربة اإلسالمية التارخيية، يارس احلوراين، جملة أوقاف، العدد ١٤، مايو ٢٠٠٨م، 

األمانة العامة لألوقاف، الكويت، ص٧٦.
السياسة   منتد أبحاث  املنويف،  كامل  حترير  وآخرون،  غانم  السيد  والالمركزية،  املركزية  بني  املؤسيس  اإلصالح  انظر:   (٢)

العامة، القاهرة، مارس ٢٠٠١م، مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة، ص٤٠. 
(٣) انظر: األوقاف والسياسة يف مرص، إبراهيم البيومي غانم، دار الرشوق، القاهرة، ١٩٩٧م، ص٨٩. 

حول:  الدويل  السنوي  املؤمتر  منصوري،  كامل  الوقفية،  اإلدارة  لتفعيل  مسامهة  املشرتكة  املجتمعية  اإلدارة  نموذج  انظر:   (٤)
اآلليات التفعيلية لقطاع األوقاف باجلزائر، اجللفة، ٢٧-٢٨ سبتمرب ٢٠١٧م، ص٧.
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الواقفني  فامتالك  املحيل،  املجتمع  ألبناء  املختلفة  الوقفية  الوظائف  ختصيص  يف  األولوية  إعطاء   (٣
حلرية املبادرة جيعل منهم أصحاب القرار يف حتديد االحتياجات التنموية امللحة وترتيبها حسب 
أمهيتها، وتوجيه موارد املجتمع املحيل مما يعزز ديمقراطية اختاذ القرار املتعلق بالتنمية املحلية (١). 
٤) اختيار من يصلح لوظائف النظارة أو اإلدارة الوقفية يتم بالتعاون مع أعيان املجتمع املحيل.  

و) اختصاص القضاء باإلرشاف العام عىل األوقاف:
لقد ذهب الفقهاء إىل أن «الوالية العامة» عىل األوقاف هي من اختصاص القضاء وحده دون غريه 
من أجهزة الدولة األخر، وأن هذه الوالية تشمل االختصاص القضائي الذي يفصل يف املنازعات 
األوقاف  عىل  النظارة  شؤون  يشمل  الذي  الوالئي  االختصاص  ا  أيضً يشمل  كام  باألوقاف،  اخلاصة 
أو  الواقف  رشوط  بتعديل  اإلذن  أو  الوقفية  األصول  كاستبدال  عليها؛  املختلفة  الترصفات  وإجراء 
أمر  يف  النظر  القضاء  مهام  من  أن  الفقهاء  أقر  كام  له.  املستحقني  أو  بالوقف  مرضة  كانت  إذا  إبطاهلا 
الوقوف بتنصيب النظار ومراقبة ترصفاهتم وحماسبتهم عىل ما حيدث فيها من تقصري وإمهال وانحراف 
عام هو مقرر، واختاذ التدابري واإلجراءات لتصحيح األخطاء واالنحرافات حيث ال جيوز للقايض أن 
جيعل للناظر أن يترصف يف األوقاف كيفام يشاء. كام أقر الفقهاء بسلطة اإلرشاف عىل الوقف والترصف 

ا العتباره أكثر اجلهات استقاللية ومراعاة لتحقيق العدالة والصالح العام(٢). فيه للقضاء، نظرً
املطلب الثاين: طبيعة النظام اإلداري لألنظمة اخلريية األوروبية

لفهم طبيعة النظام اإلداري لألنظمة اخلريية يف أوروبا، البد أوالً من حتديد مفهوم هذا النظام 
وبيان خصائصه التنظيمية، ثم استعراض خلفيته التارخيية ومقارباته النظرية.

: مفهوم النظام اخلريي األورويب وخصائصه التنظيمية: أوالً
الثالث،  القطاع  أو  اخلريي  القطاع  عىل  للداللة  مصطلحات  عدة  استخدام  أوروبا  يف  يشيع 
وحركة  االشرتاكي،  والقطاع  اخلاص،  والقطاع  الطوعي(٤)،  القطاع  وهو  الثالث(٣)،  النظام  فهو 

(١) انظر: املرجع السابق، ص٧.
دمشق،  الفكر،  دار  الثانية،  الطبعة  احلطاب،  الرمحان  عبد  بن  حممد  بن  حممد  خليل،   خمترص  لرشح  اجلليل  مواهب  انظر:   (٢)

١٩٧٨م، اجلزء اخلامس، ص٤٠.
(3) XAVIER Creffe, Introduction, Value added and evaluation in the third system European Perspective, in 

Adalbert Evers, Jean-Louis Laville 2004, The Third Sector in Europe, Edward Elgar Publishing Limited. 
Uk., 2004 P190.

(4) OECD Publications Service, The Non-profit Sector in a Changing Economy, OECD PUBLICATIONS,  
PARIS CEDEX, France.P10.
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املواطن، والقطاع اخلريي واجلمعيات، وتشري هذه املصطلحات جمتمعة إىل اجلمعيات واملؤسسات 
اخلريية ومؤسسات اخلدمة اإلنسانية واملبادرات الطوعية ومنظامت التضامن، ومجعيات املواطنني، 

والتعاونيات، وهذه التنظيامت تتدخل وتؤثر يف مجيع مناحي احلياة األوروبية(١).
وخيتلف استخدام هذه املصطلحات للداللة عىل القطاع الثالث أو النظام اخلريي يف أوروبا من 
بلد آلخر، فحتى وقت قريب كانت املصطلحات الشائعة االستخدام يف وصف «القطاع الثالث» 
يف اململكة املتحدة هي «العمل التطوعي»، و«القطاع التطوعي» و«الصدقة»، كام أن معظم الوثائق 
الرسمية ال تزال تشري إىل القطاع الطوعي، أما يف فرنسا فهو االقتصاد التضامني االجتامعي، ويف 

السويد واسكندنافيا يشيع استعامل مصطلح احلركة الشعبية(٢).
ويف أملانيا والنمسا، يستند مفهوم القطاع الثالث إىل مفهوم املؤسسات غري الربحية عىل النحو 
وتقدير  االقتصادي  باألداء  املتعلق  املتحدة  األمم  كتيب  ويف  القومية،  احلسابات  نظام  يف  املحدد 
ا من اجلهاز  الناتج الوطني، حيث تُعرَّف بأهنا «جمموعة من املؤسسات اخلاصة»، أي إهنا ليست جزءً

احلكومي، وختضع حلظر مطلق عىل توزيع األرباح عىل األعضاء أو املديرين أو املستثمرين. 
أما يف فرنسا وبلجيكا، وكذلك يف بلدان أوروبا اجلنوبية كإيطاليا واسبانيا، فقد اكتسب مفهوم 
ا واسع النطاق، وأصبح يركز عىل السامت االجتامعية، مثل التعبري  «االقتصاد االجتامعي» اهتاممً
عن التضامن االجتامعي واحلكم الديمقراطي، ويف تركيباته الواسعة مل يعد يشمل فقط القطاعات 
من  النقيض  عىل  وذلك  التعاونيات،  يشمل  بات  ا  أيضً ولكن  الربحية،  غري  أو  اخلريية،  الطوعية 
املفاهيم السائدة يف أماكن أخر يف أوروبا، التي تؤكد عىل ميزات القطاع مثل الغرض اخلريي، أو 

مشاركة املتطوعني، أو قيود عدم توزيع األرباح.
ويف اململكة املتحدة، فإن التصور األكثر قبوالً عىل نطاق واسع هو أن القطاع الثالث بمنزلة 
مظلة للجمعيات اخلريية العامة، التي هلا أساسها القانوين يف قانون اجلمعيات اخلريية لعام ٢٠١١م، 
ا  ا ما- ال يزال حمصورً ولكن جذورها احلقيقية يف قانون عام ١٦٠١م، وهذا التصور -الضيق نوعً

يف األعامل اخلريية(٣).
(١) انظر: القطاع اخلريي يف أوروبا الغربية، التحالف العلمي ملشاركة املواطنني -سيفيكوس-، مواطنون، دعم املجتمع املدين 

يف العامل، ألن انيسو وآخرون، دار املستقبل العريب، القاهرة، ١٩٩٥م، ص٣١٣.
(2) Victor Pestoff, The development and future of the social economy in Sweden, in Adalbert Evers, Jean-Louis 

Laville, The Third Sector in Europe, Edward Elgar Publishing Limited, 2004,  p57.     
(3)  Lester.  M. Salamon  Wojtek  Sokolowski, The thirds sector in Europe: Towards a consensus conceptualization 

Concept coordinator. TSI Working Paper Series No. 2. Seventh Framework Programme. European Union.  Brus-
sels, 2014, p 9. vailable   at:  http://thirdsectorimpact.eu/documentation/  
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أما مركز أبحاث القطاع الثالث يف اململكة املتحدة (TSRC) فقد كانت له مسامهة يف التحليل 
املتحدة، وكان حمور هذا التحليل هو تطوير مفهوم القطاع  األكاديمي للقطاع الثالث يف اململكة 
الثالث يف اململكة املتحدة، بحيث يقوم عىل أساس أنه يمثل استجابة اسرتاتيجية لتطوير سياسة 

احلكومة وديناميكية املجتمع املحيل(١).   
الطوعي  و«القطاع  املدين»  و«املجتمع  الثالث»  «القطاع  مثل  ا  نطاقً األوسع  املفاهيم  إن 
واملجتمعي» و«العمل التطوعي» و«املقاولة االجتامعية» و«االقتصاد االجتامعي» تستخدم أحيانًا 

ألغراض سياسية، ولكن ليس هلا أساس قانوين وال تعريفات واضحة(٢). 
وقد كشفت إحد الدراسات التي استندت إىل أدلة ميدانية حازت درجة كبرية من اإلمجاع 

عن اتفاق واسع عىل ثالث سامت أساسية؛ متيز مفهوم القطاع الثالث وحتدده باعتباره جيسد:
أ- أشكال العمل الفردي أو اجلامعي خارج الرشكات الربحية أو احلكومة أو قطاع األرس. 

ب- القيام هبا بتقديم قيمة يف املقام األول للمجتمع األوسع أو ألشخاص آخرين من أرسة 
واحدة.  

ا ودون إكراه(٣). ج- االنتامء إليها واالنخراط فيها طوعً
وأما بالنسبة للخصائص التنظيمية التي يميز النظام اخلريي يف أوروبا، فيمكن بياهنا من خالل 

النقاط اآلتية:
أ) تنوع األنامط التنظيمية:

أوروبا  رشق  ففي  التنظيمية،  أنامطه  حيث  من  ا  شديدً تباينًا  أوروبا  يف  الثالث  النظام  يتباين 
تتباين منظامت القطاع الطوعي من املنظامت ذات الغرض الواحد إىل املنظامت متعددة األغراض، 
إىل  التنظيم  بسيطة  املنظامت  ومن  الوسيطة  املنظامت  إىل  مبارشة  خدمة  تقدم  التي  املنظامت  ومن 
ا يف األطر التنظيمية واألساليب اإلدارية  املنظامت املعقدة(٤) كام عرفت بلدان أوروبا الغربية تنوعً
(1) Pete Alcock, John Mohan, Understanding the UK third sector The work of the Third Sector Research Centre 

2008 – 2013, Third Sector Research Centre Park Hous, Birmingham, uk, p14.
(2)  Lester.  M. Salamon  Wojtek  Sokolowski,  Op Cit, p10.  
(3)  Tony Venables, Rough Guide to the Impact of the Crisis on the Third Sector in Europe, Working paper  

CIRIEC N°  2015/07, p9
(٤) انظر: القطاع الطوعي يف مرحلة ما بعد الشيوعية يف وسط ورشق أوروبا، من الدوائر الصغرية للحرية إىل املجتمع املدين، 
املستقبل  دار  ليتش،  العامل، ايفا  يف  املدين  املجتمع  دعم  مواطنون،  سيفيكوس-،   - املواطنني  ملشاركة  العلمي  التحالف 

العريب، القاهرة، ١٩٩٥م، ص٢٧٧.
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ا لالحتياجات االجتامعية املتغرية يف املجتمعات  ملنظامت القطاع الطوعي تم تطويرها بحرية وفقً
املتبادل،  النفع  ورشكات  التعاونيات،  االجتامعي  االقتصاد  قطاع  يضم  فرنسا  ففي  األوروبية(١) 

ا من التنظيامت املختلفة.   واجلمعيات التطوعية والتي بدورها تضم أنامطً
ب) تعدد مستويات التمثيل:

متثيل املنظامت واجلمعيات اخلريية يف البلدان األوروبية يكون عىل عدة مستويات: وطنية أو 
املنظامت  من  جمموعة  أو  الشبكات  أو  االحتادات،  مثل:  منظامت،  توجد   حيث  قارية،  أو  دولية 
 املستو عىل  أو  الوطني،   املستو عىل  إرشافية  منظمة  مظلة  حتت  تنضوي  مشرتكة  أهداف  ذات 
 Frivillighet الطوعية  للمنظامت  النروجيية  والرابطة  بلجيكا،  يف  البدائل  شبكة  مثل:  الدويل، 
Norge، وهي عضو يف مجعيات املجتمع املدين الدولية مثل الشبكة األوروبية لرابطات املجتمع 

املدين الوطني، والتحالف العاملي ملشاركة املواطنني (سيفيكوس)، واملجلس األورويب للمنظامت 
غري الربحية(٢). أما عىل املستو األورويب، فهناك منظامت أخر أكرب مثل جلنة تنسيق اجلمعيات 
التعاونية للمجموعة األوروبية، وهذه التنظيامت متثل اجلمعيات اخلريية عىل املستو القاري وهي 

ذات طبيعة متعددة القطاعات(٣). 
ج) االزدواجية التنظيمية:

وهي تعني وجود عدد من املنظامت تعمل وفق نظام خمتلط، فهي تنشط بشكل مزدوج يف قطاعني 
القطاع  من  الدعم  تتلقى  الربحية-  املنظامت -غري  وهذه  اخلاص،  والقطاع  العام  القطاع  اقتصاديني: 
بريطانيا  ويف  احلكومة(٤).  من  املايل  الدعم  تتلقى  أهنا  كام  معه،  تربمها  التي  العقود  خالل  من  العام 
يكون الدعم عن طريق املنح احلكومية أو السلطات املحلية، كام تقوم رشكات القطاع اخلاص بتقديم 
والتعاون  التنمية  ملنظمة  تقرير  ويف  نقدية.  غري  أو  نقدية  تربعات  شكل  يف  اخلريية  للمنظامت  تربعاهتا 
االقتصادي(٥) OECD عن املنظامت احلكومية يدرج العديد من األمثلة عن تلقي منظامت غري حكومية 
(1) OECD Publications Service, Op Cit .P10.
(2) SARFO BAFFOUR GYIMAH KANTANKA, A COMPARATIVE STUDY OF UMBRELLA ORGANIZA-

TIONS FOR THE VOLUNTARY SECTOR IN NORWAY AND SCOTLAND, DECEMBER, 2012, Norwegian 
University of Science and Technology, Frivillighet Norge, Oslo. P22.

(٣) انظر: القطاع اخلريي يف أوروبا الغربية، التحالف العلمي ملشاركة املواطنني -سيفيكوس-، مواطنون، دعم املجتمع املدين 
يف العامل، ألن انيسو وآخرون، ص٣٢٣.

(٤) املرجع السابق، ص٣٢٤.
للحكومات  فرصة  منح  هبدف  ١٩٦١م،  سنة  سبتمرب  من  ال٣٠  يف   OCDE  والتنمية االقتصادي  التعاون  منظمة  نشأت   (٥)
ملقارنة التجارب السياسية والبحث عن إجابات للمشكالت املشرتكة، كام عاجلت املنظمة جمموعة من القضايا االقتصادية 
املجتمع  ممثيل  من  وغريهم  العامل  ونقابات  االعامل،  دوائر  مع  املشاركة  تعميق  يف  سامهت  وكذلك  والبيئية،  واالجتامعية 

املدين، انظر تقرير املنظمة: 
Des politiques meilleures pour une vie meilleure, La mission de l’OCDE depuis 50 ans. OCDE Paris, 2011.p10. 
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ومجعيات خريية ألموال ومنح حكومية يف كل من فرنسا وأملانيا وإيطاليا واسبانيا وهولندا والسويد(١). 
اإلعانات  بمنح  اإلقليمية  واإلدارات  للبلديات  فيسمح  إيطاليا  يف  ١٩٩٠م  لعام   ٢٤١ قانون  أما 

واملعونات االقتصادية  للهيئات العامة واخلاصة التي تقدم خدمات ومنافع للمجتمع املحيل(٢).
د) اتساع مد نطاق النشاط:

متارس املنظامت اخلريية األوروبية نشاطها اخلريي عىل نطاق واسع، وبشكل أسايس يف جمال 
الربامج واخلدمات االجتامعية، والتي تندرج حتتها الفئات اآلتية(٣): 

التنمية واإلسكان.  (١
محاية األرسة والطفولة، ومحاية البيئة، محاية احلقوق الديموقراطية.  (٢

محاية الصحة العامة، اإلدماج االجتامعي.  (٣
الرعاية االجتامعية، والرتبية والثقافة والفنون.  (٤

مساعدات من أجل التنمية.  (٥
النمو االقتصادي، اخلدمات االجتامعية الذاتية، التعاون املتبادل وتقديم املساعدات.  (٦

ثانيًا: اجلذور التارخيية واملداخل النظرية للنظام اخلريي األورويب:
أ) اخللفية التارخيية للنظام اخلريي األورويب:

كانت بداية العمل اخلريي يف أوروبا يف العصور الوسطى نابعة من التزام ديني، حيث تدعو 
الكنيسة روادها وأتباعها إىل التوصية بجزء من ثرواهتم لألغراض اخلريية، فقد كان مفهوم العمل 
اخلريي، وفق قانون الكنيسة يف القرون الوسطى يشتمل عىل اهلبات التي تقدم للكنيسة، كالعطايا 
واهلبات  الدينية،  األنشطة  عىل  والرصف  الكنائس  وإصالح  الكنسية  االجتامعات  عىل  للرصف 

املقدمة ملساعدة املحتاجني والفقراء، ولرعاية املستشفيات(٤).
غري  املنظامت  دور  ندوة  فوكت،  أولريخ  واألوروبية،  العربية  احلكومية  غري  املنظامت  بني  حاليًا  القائمة  العالقات  انظر:   (١)
احلكومية يف تطوير املجتمع األهيل، أوروبا واألقطار العربية، عامن يف ٦-٧ ديسمرب ١٩٩٧م، منتد الفكر العريب، عامن، 

٢٠٠٠م، ص١٠٦.
(2) Carlo Borzaga, From suffocation to re-emergence: the evolution of the Italian third sector, in Adalbert Evers, 

Jean-Louis Laville 2004, The Third Sector in Europe, Edward Elgar Publishing Limited, UK, p56. 
(٣) انظر: القطاع اخلريي يف أوروبا الغربية، التحالف العلمي ملشاركة املواطنني - سيفيكوس-، مواطنون، دعم املجتمع املدين 

يف العامل، ألن انيسو وآخرون، ص٣٢٣.
(٤) انظر: من قسامت التجربة الربيطانية يف العمل اخلريي والتطوعي، بدر نارص املطريي، األمانة العامة لألوقاف، الكويت، 

١٩٩٤م. ص١١.
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كقاعدة عامة تعد الكنيستان الكاثوليكية والربوتستانتينية يف أوروبا القوة املحركة الرئيسة يف 
إنشاء حركة اجلمعيات، حيث كان للكنيسة نفوذها املهم يف  جمال العون واملساعدات املتبادلة يف 

أوروبا الغربية(١). 
ويف القرن التاسع عرش شهدت الكنائس الربوتستانتينية أنشطة خريية متزايدة، متثلت يف إنشاء 

العديد من املنظامت االجتامعية واخلريية ملساعدة الفقراء واألطفال واملعوزين واملرشدين.
املدين  املجتمع  تشكل  التي  وتطويرها  املنظامت  إنشاء  عىل  طويلة  لفرتة  الكنائس  هيمنت  وقد 
مع  «للتعاطف  القساوسة  أنشأها  التي  الربتغالية  اجلمعيات  كانت  املثال  سبيل  وعىل  أوروبا،  يف 
العقود  ويف  قرون،  مخسة  مدار  عىل  االجتامعي  العمل  جمال  يف  نشطة   (Misericordias) الفقراء» 
مجعية  قاومت  ايطاليا  ويف  الكنيسة،  عن  استقالالً  أكثر  اجلمعيات  هذه  مثل  أصبحت  األخرية 
إنشاء  واستمر  السيطرة.  حتت  لوضعها  الدولة  جانب  من  حماوالت  للكنيسة  التابعة   Opere Pie

إىل  أدت  رضورة  ظهرت  حيث  عرش،  التاسع  القرن  خالل  اخلريية  واجلمعيات  املنظامت  وتطوير 
ومجعيات اإلسكان...حدث  التعاونيات  يف ظهور  متثلت  يف عامل الشغل  خاصة  جديدة  مبادرات 
التعاونية  واملدرسة  املثالية  واالشرتاكية  كالعلامنية  الفكرية:  التيارات  من  عدد  تأثري  حتت  ذلك 

االنجليزية، هذه التيارات أكدت أمهية اجلمعيات واالحتادات(٢).
ب) املداخل النظرية للنظام الثالث اخلريي يف أوروبا:

 «Anheier Helmut K» يف حماولة لفهم القطاع الثالث يف أوروبا من حيث نشأته وتطوره قدم
دراسة؛ طرح من خالهلا مخس مقاربات نظرية لتحليل ظاهرة القطاع الثالث يف أوروبا وتفسريها، 

يمكن عرضها باختصار عىل النحو اآليت:
النظرية األوىل: تزايد أمهية القطاع الثالث يف أوروبا:

 CONCORD يف دراسة أوردها تقرير االحتاد األورويب للمنظامت غري احلكومية لإلغاثة والتنمية
لسنة ٢٠١٧م، الذي يضم أكثر من ٢٦٠٠ منظمة غري حكومية، أكد املستجوبون بنسبة ٦٨% عىل 
أمهية الدعم الذي تقدمه مفوضية االحتاد األورويب للقطاع واملجتمع املدين يف أوروبا، واالعرتاف 
(١) انظر: القطاع اخلريي يف أوروبا الغربية، التحالف العلمي ملشاركة املواطنني - سيفيكوس-، مواطنون، دعم املجتمع املدين 

يف العامل، ألن انيسو وآخرون، ص٣١٦.
(٢) انظر: املرجع السابق، ص٣١٧.
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يف  الزيادة  تغذهيا  ال  أوروبا  يف  الثالث  للقطاع  املتزايدة  األمهية  إن  التنمية(١).  يف  رئيس  كالعب  به 
ا من خالل التطورات والتحوالت األساسية يف  الطلب عىل اخلدمات االجتامعية فحسب، بل أيضً
بنية املجتمع، وتغيري دور الدولة، واتساع الطبقات الوسطى إضافة إىل العوامل الديموغرافية. كام أن 
تزايد االهتامم بالقطاع الثالث يف أوروبا جيري يف سياق التطورات األساسية التي جتري يف املجتمعات 
األوروبية، وليس بمعزل عن التغريات يف الدولة، وهيكل االقتصاد وتكوين املجتمعات املحلية، بام 

 .يف ذلك الدور الذي تقوم به الكنائس واملنظامت الدينية األخر
ا يف مجيع البلدان  فبيانات مرشوع (جونز هوبكنز) تشري إىل أن القطاع الثالث قد شهد نموا كبريً
األوروبية؛ من حيث حصة القطاع من إمجايل العاملة وكذلك معدالت النمو عىل مد مخس سنوات، 
هذا  أسباب  رسَّ  فَ وتُ الكيل،  االقتصاد  مؤرشات   مستو عىل  لوحظ  مما  بكثري  أعىل  معدالت  وهي 
النمو بوجود توسع عام يف اقتصاد اخلدمات، مع انتقال البلدان األوروبية من املجتمعات الصناعية 

إىل ما بعد الصناعة. حيث ال يوجد عادة نمو صاف للعاملة إال يف صناعة اخلدمات.
بالتطورات  ا،  أيضً الثالث  القطاع  منه  استفاد  الذي  اخلدمات،  اقتصاد  نحو  التحول  تَعزز  كام 
الديموغرافية، خاصة ارتفاع معدل الوالدات، فقد أد تزايد عدد األطفال إىل توسع يف إنشاء مرافق 
يف  واجلامعات  الستينيات،  يف  واملدارس  اخلمسينيات،  يف  األطفال  رعاية  مرافق  من  ا  بدءً الرعاية، 
القطاع  منظامت  يف  توسع  حدث  وقد  املقبلة.  العقود  يف  للمسنني  املخصصة  واملساكن  السبعينيات، 

الثالث يف هذه املجاالت، وذلك – ببساطة- بسبب زيادة الطلب عىل خدماهتا.
الثالث،  القطاع  أمهية  تزايد  يف  مهام  ا  دورً واإليديولوجية  السياسية  التغريات  أدت  كذلك 
وذلك من خالل الترشيعات التي حتدد كيفية توجيه الطلب احلايل إىل القطاع الثالث بتوظيف أطر 
رشكات عمل بني املنظامت احلكومية ومنظامت القطاع الثالث، وهذه الرشكات تعني يف جوهرها، 
ا  أن املنظامت غري اهلادفة للربح تقدم اخلدمات بمساعدة األموال احلكومية، وعادة ما تكون جزءً
العامة  السياسات  عىل  ا  أيضً تؤثر  الثالث  القطاع  منظامت  أن  كام  املعقدة.  التعاقد  خمططات  من 
إلعادة التوزيع من خالل تقديم خدمات جديدة ملجموعات من األشخاص ذوي االحتياجات، 

التي ال حتظى باهتامم واضعي السياسات العامة، وال توجه نحوها املوارد العامة(٢).
(1) Rapport 2017 de CONCORD sur les Délégations de l’UE, Vers un partenariat plus efficace avec la société 

civile, confédération européenne des ONG d’aide d’urgence et de développement, 2017, p10. dis ponibles 
sur le site: https://concordeurope.org/what-we-do/promoting-civil-society-space/eu-delegation-report

(2) OECD Publications Service, Op Cit .P48.
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كام يمكن إضافة سبب أيديولوجي أعمق لنمو القطاع الثالث يتمثل يف تغري دور الدولة، حيث 
إن التيارات السياسية لكل من الليربالية اجلديدة والنهج الثالث تقرتح إعادة توزيع املسؤوليات 

بني الدولة واملجتمع، من خالل إعادة االعتبار لفكرة املواطن الصالح(١).
النظرية الثانية: استقرار القطاع الثالث:

آثار  له  الذي  املايل  هيكله  ويف  تكوينه  يف   املد بعيدة  بتغيريات  أوروبا  يف  الثالث  القطاع  يمر 
ا من التغريات التي يمر هبا نظام املجتمع الصناعي، ففي  طويلة األمد، وهذه التغريات متثل جزءً
العديد من البلدان األوروبية، نام هذا القطاع الثالث جزئيا بسبب إتاحة مبالغ كبرية من األموال 
كاريتاس  نحو  بالفعل؛  جدا  ا  كبريً بعضها  وأصبح  الربح،  تستهدف  ال  التي  للمنظامت،  العامة 
التي هي أكرب رشكة خاصة يف أملانيا، مجعية الرعاية الكاثوليكية، مع وجود أكثر من ٣٥٠٫٠٠٠ 
الربحية  غري  اخلدمات  مقدمي  من  الفرنسية  أو  اهلولندية  أو  اإليطالية  املنظامت  وكذلك  موظف، 

ا عن مثيلتها األملانية.  وضعها ال خيتلف كثريً
من   %٤٧ يأيت  حيث  األقىص،  احلد  إىل  وصل  أنه  يبدو  الثالث  للقطاع  العام  الدعم  أن  غري 
إمجايل الدخل غري الربحي يف بلدان أوروبية يف املتوسط من رسوم اخلدمة واملبيعات، و٤٣% من 
احلكومة(٢)، ويف اململكة املتحدة بلغ دعم القطاع الطوعي من احلكومة املركزية واحلكومة املحلية 
١٥٫٣ بليون يورو عام ٢٠١٥/٢٠١٤(٣)، وتتجه احلكومات األوروبية إىل االنسحاب من تقديم 
الدعم، األمر الذي سوف يلحق الرضر باملنظامت غري الربحية واجلمعيات اخلريية. وعىل الرغم 

من أن بعض البلدان قد شهدت زيادة غري مسبوقة يف الدعم احلكومي، مثل اململكة املتحدة(٤).
النظرية الثالثة: حتديث القطاع الثالث وجتديده:

والتنظيم  العامة  اخلدمات  فتقديم  والتجديد،  التحديث  فرصة  الثالث  للقطاع  أوروبا  تقدم 
يف  نفسها  املستويات  وعىل  نفسها  بالطريقة  يتم  ال  الثالث  القطاع   مستو عىل  والتسويق  الذايت 
 ا للنمو والتطور عىل املستو مجيع أنحاء أوروبا، ويف هذا الصدد تقدم أوروبا للقطاع الثالث فرصً
(1) Anheier Helmut K, The third sector in Europe: Five  theses,  op cit, p4.
(2) Lester M. Salamon, Helmut K. Anheier, Associate  THE NONPROFIT SECTOR A NEW GLOBAL FORCE:  

Working Papers  of the The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project,  Comparative Nonprofit 
Sector Project Institute for Policy Studies The Johns Hopkins University Baltimore, Maryland  U.S.A. The 
Johns Hopkins University Institute for Policy Studies,1996. P 11.

(3) Richard Kenn, Lukas Audickas, Charities and The voluntary sector statistics, Brieffing paper,   August, 2017, 
House of Commons Library, p03.

(4)  Anheier Helmut K,  Op Cit, p4.
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عن  النامجة  األورويب،  الواقع  يطرحها  التي  بالصعوبات  يصطدم  املسعى  هذا  أن  غري  األورويب، 
اختالف القوانني والسياسات واملصالح الوطنية والتوجهات. وقد أشار أحد التقارير األوروبية 

إىل زيادة مستو التعقيد يف إجراءات متويل املنظامت غري احلكومية وقواعده يف أوروبا(١). 
وبلدان أوروبا لدهيا نامذج خمتلفة عندما يتعلق األمر بالقطاع الثالث، فاملفهوم الفرنيس لالقتصاد 
االجتامعي يؤكد عىل اجلوانب االقتصادية واألبعاد االجتامعية والتضامنية، أما مفهوم االرتباطية 
يف إيطاليا، فينظر إىل القطاع الثالث عىل أنه قوة تعويضية ضد كل من سلطات الكنيسة والدولة 
شامالً  ا  إطارً توفر  للحكومة  القطاع  تبعية  أن  األملانية  التقاليد   تر حني  يف  املحيل،   املستو عىل 
للعالقة بني الدولة والقطاع الثالث يف توفري اخلدمات االجتامعية، أما النموذج السويدي فيؤكد 
عىل العضوية الديمقراطية يف شكل حركات اجتامعية ذات قاعدة عريضة تقوم الدولة بإدراجها 
يف الترشيع االجتامعي. بينام التوجه الرباغاميت الربيطاين يقوم عىل املزج بني نظام الرعاية االجتامعية 
الربيطاين مع نظام الرعاية الصحية املؤممة ونظم المركزية يف تقديم اخلدمات االجتامعية من قبل 

اجلمعيات اخلريية(٢).  
النظرية الرابعة: هتيئة بناء املجتمع املدين األورويب:

يقدم القطاع الثالث ألوروبا فرصة لبناء أساسيات ملجتمع مدين أورويب مستقبيل؛ يمكن أن 
مع  ولكن  مشرتك،  سيايس  وهيكل  مشرتك،  سوق  أساس  عىل  تقوم  املوحدة  أوروبا  فكرة  يعطي 

عدم وجود «جمتمع مدين» معادل لدعمه.
فقد أدت التغريات السياسية واالقتصادية اجلارية حاليًا إىل زيادة الوعي بأمهية القطاع الطوعي 
أو غري الربحي، خاصة من جانب صانعي السياسات. ويف ظل هذه التغريات يواجه القطاع الثالث 
إىل  واحلاجة  العامة،  اإلدارة  وتطوير  اخلصخصة،  نحو  التوجه  يف:  تتمثل  حتديات  عدة  أوروبا  يف 

االبتكارات يف جمال تقديم اخلدمات االجتامعية والرعاية الصحية والتعليم. 
ا عىل خدماته وأنشطته  ا يف احلاجات االجتامعية، وطلبًا متزايدً كام يواجه القطاع الطوعي تغريً
من جمموعة متنوعة من أصحاب املصلحة املختلفني الذين يزداد عددهم عىل املستو األورويب. 
يف ذات الوقت تعمل احلكومات األوروبية عىل «تقلص حجمها»، وهي تسعى إىل «حتميل» بعض 
بخلو  تتميز  ظروف  يف  جتاريني(٣)  ومزودين  ربحية،  غري  خاصة  مؤسسات  إىل  التقليدية  مهامها 
(1) Rapport 2017 de CONCORD sur les Délégations de l’UE, Op Cit, p8.  
(2)  Anheier Helmut K, Op Cit, p7.
(3)  Anheier Helmut K, Op Cit, p8.
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مرشوع امليزانية احلكومية من تقديم دعم مايل جديد للجمعيات اخلريية(١)، وهذا ما يشكل للقطاع 
الثالث حتديًا وفرصة كبرية للنمو. 

بناء  يف  يساهم  بأن  الثالث  للقطاع  فرصة  تشكل  األورويب  الواقع  يفرزها  التي  التحديات  إن 
املشرتكة  السياسية  املؤسسات  وبجانب  األورويب.  املدين  املجتمع  لتطوير  التنظيمية  التحتية  البنية 
عرب  تعمل  التي  اخلاصة  املنظامت  من  أوثق  شبكة  هناك  تكون  أن  جيب  املشرتكة،  والسوق 
 Amnesty» الدولية  العفو  «GREENPEACE» ومنظمة  األخرض  السالم  منظمة  مثل:  احلدود، 
اجلامعية  والربامج  الثقافية  املنظامت  إىل  إضافة  األمحر،  الصليب  جانب  إىل   ،(٢)«International

ومنظامت اخلدمات االجتامعية واملنظامت غري احلكومية األوروبية، التي تشكل برامج توأمة املدن 
ا من هذا التطور. ويمكن أن تصبح هذه  ومبادرات التبادل العديدة يف جمال الثقافة والرياضة جزءً

ا مهام لبناء جمتمع مدين أورويب(٣). البنية التحتية املرتبطة بالشبكات عنرصً
النظرية اخلامسة: نمو القطاع غري الربحي (التغريات النوعية يف تكوين األشكال التنظيمية):

إن مضمون نمو القطاع غري الربحي ال يعرب فقط عن جمرد توسع جوهري وكمي يف احلجم 
قطاعات  خمتلف  عرب  التنظيمية  األشكال  تكوين  يف  النوعية  التغريات  عن  تعبري  هو  بل  والنطاق، 
ورشائح االقتصاد، سواء اخلاصة والعامة، وبعبارة أخر، فإن النمو اهلائل للقطاع الثالث يمكن 
جديدة  تنظيمية  أشكال  وجود  إمكانية  ويقرتح  احلالية،  التنظيمية  األشكال  جتاوز  إىل  يشري  أن 
تتجاوز حدود القطاع (الدولة والسوق والقطاع الثالث) من العرص الصناعي املتأخر، الذي يميل 

.(OECD) إىل التبلور مع تطور دولة الرفاه يف بلدان منظمة التنمية والتعاون االقتصادي
ويالحظ يف عدد من البلدان األعضاء يف االحتاد األورويب عىل وجه اخلصوص وجود جهود 
مبذولة لتحديث قوانني اجلمعيات والرشكات للسامح بمزيد من املرونة يف األشكال القانونية، 
التي يمكن للمنظامت غري اهلادفة للربح أن تتخذها، ومن األمثلة عىل ذلك؛ اجلهود التي بذلتها 

(١) انظر: من قسامت التجربة الربيطانية يف العمل اخلريي والتطوعي، بدر نارص املطريي، ص١٢٩.
(٢) منظمة العفو الدولية منظمة دولية غري ربحيّة مستقلة، يقع مقرها يف لندن، وهي حركة عاملية تدافع عن حقوق اإلنسان،  

تضم ما يربو عىل 7 ماليني  متطوع، انظر تقرير املنظمة لعام ٢٠١٧/٢٠١٦م، متاح عىل الرابط: 
الزيارة:  تاريخ   .www.amnesty.org/ar/latest/research/2017/02/amnesty-international-annual-report     

٢٠١٨/٠١/٠٣ التوقيت:  ٢٠٫٢٣. أما منظمة السالم األخرض (Greenpeace) فهي منظمة بيئية عاملية غري حكومية، 
 https:// :متلك مكاتب يف أكثر من أربعني دولة يف العامل مع هيئة تنسيق دولية يف أمسرتدام هبولندا،  متاح عىل الرابط

ar.wikipedia.org/wiki. تاريخ الزيارة: ٢٠١٨/٠١/٠٣م، التوقيت:  ٢٠٫٢٣.  
(3)  Anheier Helmut K, Op Cit, p8.
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قانون  وإصالحات  املتحدة،  اململكة  يف  الوزراء  جملس  ملكتب  التابعة  السياسات  ابتكار  وحدة 
املؤسسات األملانية، وصناديق االستثامر االجتامعي عىل الصعيد الدويل، وهي حماوالت لدفع 
السياسات والقوانني احلالية نحو السامح بمزيد من النمو الكمي والنوعي للقطاع غري الربحي 

يف أوروبا(١).  
ثالثًا: طبيعة النظام اإلداري للمنظامت اخلريية األوروبية:

القطاع  تطوير  حول  والدراسات  والبحوث  املقاربات  من  العديد  استعراض  خالل  من 
الثالث يف أوروبا يمكن حتديد اخلصائص املشرتكة، التي حتدد طبيعة النظام اإلداري للمنظامت 
بلد  كل  يف  خصوصيات  وجود  إىل  اإلشارة  مع  األورويب،  الثالث  القطاع  يف  األوروبية  اخلريية 
أورويب، تعكس بعض العنارص األساسية التي تتسم هبا حالة القطاع يف هذا البلد أو ذاك، وذلك 

عىل النحو اآليت:
أ) الطابع املؤسيس واكتساب الشخصية االعتبارية:

تؤكد املامرسة العملية يف جمال العمل اخلريي والتطوعي أن السعي لتحقيق األهداف يصبح 
أكثر سهولة؛ عن طريق منح اجلمعيات ومؤسسات العمل اخلريي املعنية شخصية قانونية متميزة 
عن مؤسسيها أو األشخاص الذين ينتمون إليها يف وقت الحق، لذلك تسعى املعايري األوروبية 
ا دائامً ألولئك الذين  إىل رضورة جعل أن يكون خيار احلصول عىل شخصية قانونية للجمعية متاحً
يرغبون يف تأسيس مجعية؛ إال إذا كانت الدولة املعنية قادرة وبشكل واضح عىل إثبات أن غياب 

هذه الشخصية ال يؤدي إىل إعاقة حتقيق أهداف اجلمعية(٢). 
والنظام اإلداري يف منظامت ومؤسسات العمل اخلريي يف أوروبا مستمد من القوانني السارية 
يف البلدان األوروبية، التي تضبط وحتكم عمل منظامت القطاع الثالث، وهذا ما يكسبها الطابع 
الرسمي أو الطابع النظامي، أي أهنا مؤسسية إىل حد ما من حيث هيكلها وطريقة عملها، وهذا 
من خالل وجودها يف إطار مؤسيس أو لدهيا هوية مؤسسية، وهي تشمل وجود هيكل تنظيمي 

داخيل وأنشطة وأهداف ثابتة(٣).
(1)  Anheier Helmut K, Op Cit, p12

(٢) انظر: املعايري األوروبية املتعلقة بحرية تأسيس اجلمعيات، جرييمي مكربايد، متاح عىل الرابط: 
http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/Issue17/europeanstandardsrelatedtofreedomofassociation.

aspx?articleID=1057. متت الزيارة بتاريخ ٢٩ يناير٢٠١٧، الساعة ١٨٫٥٣.
(3) SARFO BAFFOUR GYIMAH KANTANKA, Op Cit. P8 
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كام أن الطابع املؤسيس أو النظامي يعني ضمنًا أن هلا شخصية اعتبارية(١)، التي تعترب من أهم 
بمجرد  حيث  اخلريية،  واملؤسسات  للجمعيات  األوروبية  القوانني  متنحها  التي  املميزة  السامت 
االعرتاف  ذلك  عليها  ويضفي  ومؤسسيها،  أعضائها  عن  تتميز  القانونية  األهلية  عىل  حصوهلا 
القانوين مستو معينًا من األهلية القانونية خيتلف من بلد إىل آخر، ففي أملانيا ال تتمتع هذه اهليئات 
باألهلية، أما يف فرنسا فتتمتع بأهلية حمدودة حيث يمكن رفع دعو قضائية ضد اجلمعيات، التي 

مل تعلن عن نفسها للسلطات(٢).
وختتلف طريقة احلصول عىل الشخصية القانونية باختالف القوانني السارية يف كل بلد أورويب، 
حيث يتوقف ذلك عىل مد تدخل الدولة ونظرهتا هلذه املنظامت، ففي الدنامرك وسويرسا يكفي 
القانونية  الشخصية  عىل  حلصوهلا  وحده  اخلريية  باجلمعية  اخلاص  األسايس  القانون  عىل  التوقيع 
بتقديم  قامت  إذا  إال  للجمعية  متنح  ال  القانونية  فالشخصية  وهولندا  الربتغال  يف  أما  املستقلة، 
اجلمعيات  متنح  فال  اإليطايل  القانون  أما  موثقة.  بطريقة  هبا  اخلاص  األسايس  والنظام  املذكرة 
يشرتط  حني  يف  اجلمهورية،  رئيس  من  صادر  مرسوم  بمقتىض  إال  املستقلة  القانونية  الشخصية 
القانون الفرنيس اإلعالن يف اجلريدة الرسمية يسبقه إخطار للسلطات العمومية بالنشأة والالئحة 
الداخلية واملسؤولني(٣)، بينام النظام األملاين يتطلب التسجيل الرسمي، أما يف بلجيكا يتطلب منح 

الشخصية القانونية استيفاء امللفات(٤). 
ب) النظام اإلداري اخلاص والتحكم الذايت:

ا عىل التحكم يف أنشطته وال خيضع للسيطرة  يعني احلكم الذايت أن الكيان جيب أن يكون قادرً
الفعلية ألي كيان آخر، خاص أو حكومي، وأن تسيطر املؤسسة املدارة ذاتيا عىل سياستها العامة 
تعترب  األساس  هذا  وعىل  هبا(٥)،  خاصة  داخلية  حوكمة  هلا  يكون  وأن  كبري،  حد  إىل  وعملياهتا 
املستقلة  هيئاهتا  وهلا  اخلاصة،  قواعدها  حتكمها  هيئات  أوروبا  يف  اخلريية  واملؤسسات  اجلمعيات 

(1) Jacques Defourny & Patrick Develtere, THE SOCIAL ECONOMY: THE WORLDWIDE MAKING  OF A 
THIRD SECTOR, Centre d’Economie Sociale, HIVA University of Liège, (De Boeck, 1999)., p19.

(٢) انظر: القطاع اخلريي يف أوروبا الغربية، التحالف العلمي ملشاركة املواطنني - سيفيكوس-، مواطنون، دعم املجتمع املدين 
يف العامل، ألن انيسو وآخرون، ص٣٢٧.

(٣) انظر: املنظامت غري احلكومية بني القانون الدويل والوطني، بشري رشيف يوسف، دار البداية عامن، ٢٠١١م، ص١٤.
(٤) انظر: القطاع اخلريي يف أوروبا الغربية...، ألن انيسو وآخرون، مرجع سابق، ص٣٢٧.

(5) Tony V enables,  Op Cit, p23 .
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اخلريية  والتنظيامت  فالكيانات  هبا،  اخلاصة  واإلجراءات  الداخلية  وهياكلها  القرار(١)  بصنع 
األسايس  نظامها  من  مستمدة  وقواعده  اخلاص،  اإلداري  نظامها  حيكمها  أوروبا  يف  والطوعية 
الداخلية(٢)،  عملياهتا  وتدير  اخلاصة  شؤوهنا  عىل  وتسيطر  احلكم  ذاتية  بذلك  وهي  هبا،  اخلاص 
فصفة االستقاللية ال متنح للجمعيات واملؤسسات اخلريية وفق القوانني األوروبية إال إذا قدمت 

نظامها األسايس، الذي من خالله يتم توجيه مجيع أعامهلا وأنشطتها(٣). 
فمثالً مؤسسة wellcom اخلريية هي مؤسسة بريطانية خريية مستقلة قانونيا وإداريا، حيث 
ينظم  الذي  الداخيل  قانوهنا  أو  دستورها  خالل  من  شؤوهنا  بمتابعة  املؤسسة  أمناء  جملس  يقوم 
داخيل  نظام  عىل  بالنص  املجلس  الربيطانية  القوانني  تلزم  حيث  والداخلية.  اخلارجية  عالقاهتا 
له يف مذكرة قانونية، وذلك رشيطة االلتزام بالقوانني املنظمة يف هذا املجال، عىل أن تتناول هذه 
والعزل  التعيني  وطرق  القرارات  اختاذ  وطرق  االجتامعات،  انعقاد  وإجراءات  آليات  الوثيقة 

إضافة إىل املكافآت(٤). 
ج) الطبيعة اخلاصة املتميزة عن مؤسسات الدولة وعن القطاع اخلاص:

 املنظامت اخلريية ذات طبيعة خاصة، أي أهنا منفصلة هيكليا وتنظيميا عن الدولة(٥) وال تقع 
حتت سلطتها، فهي تعمل مستقلة عن السياسات العامة للدولة، كام أهنا ال تنتمي إىل القطاع اخلاص 
ألهنا غري هادفة للربح، وتستند إىل حد كبري إىل العمل التطوعي، وبالتايل فهي أكثر استقاللية ألهنا 
تكون -مؤسسيا-  أن  جيب  خاصا،  كيانًا  تعترب  ولكي  املوردين،  من  وافر  عدد  من  املوارد  تستمد 
منفصلة عن احلكومة. وهذا يعني أن املنظمة ليست وحدة حكومية، وال متارس السلطة احلكومية 
يف حد ذاهتا، وتكون قادرة عىل حل نفسها ووقف عملياهتا(٦). كام أهنا قد تدخل يف عالقات مع 
(1) Jacques Defourny & Patrick Develtere. Op.Cit, p9.
(2)  Jacques DEFOURNY et Sybille, MERTENS, LE TROISIÈME SECTEUR EN EUROPE: UN APERÇU 

DES EFFORTS CONCEPTUELS ET STATISTIQUE, UNIVERSITÉ DE LIÈGE, Centre d>Économie 
Sociale, Juin 1999. P6.

(٣) انظر: القطاع اخلريي يف أوروبا الغربية، التحالف العلمي ملشاركة املواطنني -سيفيكوس-، مواطنون، دعم املجتمع املدين 
يف العامل، ألن انيسو وآخرون، ص٣٢٨.

(٤) انظر: تطوير املؤسسة الوقفية اإلسالمية يف ضوء التجربة اخلريية الغربية (دراسة حالة)، أسامة عمر األشقر، األمانة العامة 
لألوقاف، الكويت، ٢٠٠٧م، ص٧٦.

(5) Annette Zimmer, Civil Society Organizations in Central and Eastern European Countries: Introduction and 
Terminology, in Future of Civil society Making Central European Nonprofit-Organizations work. Annette 
Zimmer · Eckhard Priller (Eds.), SPRINGER FACHMEDIEN WIESBADEN GMBH, 2004, p18

(6) Tony V enables, Op.cit, p22 
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السلطات العامة كأطراف مستقلة، غالبًا عىل أساس العقود(١). ولقياس مد متتع املنظمة اخلريية 
هبذه اخلاصية يمكن اعتامد املؤرشات اآلتية(٢):

١- القدرة عىل امتالك األصول، أو حتمل اخلصوم، أو الدخول يف معامالت خاصة هبا.
٢- السيطرة عىل اختيار مجيع املسؤولني احلاكمني يف املنظمة أو عىل معظمهم.

٣- درجة مهمة من االستقاللية املالية، بام يف ذلك القدرة عىل رفض التمويل من مصدر خارجي.
٤- القدرة عىل حتديد املهمة األساسية والغرض من املنظمة.

د) صفة النفع العام واألهداف التنموية:
برشوط  تفي  والتي  اخلريية  واملؤسسات  اجلمعيات  بمنح  األوروبية  البلدان  من  العديد  تقوم 
معينة صفة النفع العام أو االهتامم العام(٣)، وهذا يعني أن النظام اإلداري للمنظامت واجلمعيات 
اخلريية جيب أن يكرس هذا التوجه من خالل توجيه أنشطة املنظمة اخلريية كافة نحو حتقيق أهداف 
اجتامعية تتوخى الصالح العام، وهذه الصفة تكسب املنظمة اخلريية املزيد من املزايا (اتساع نطاق 
احلكومة،  من  والدعم  اإلعانات  عىل  احلصول  يف  احلق  الرضيبية،  اإلعفاءات  القانونية،  األهلية 
احلق يف مجع التربعات...)(٤)، وللحصول عىل هذه املزايا ينبغي أن يكون للمنظمة اخلريية هدف 

خريي عام  يعود نفعه عىل املجتمع(٥). 
ففي ايطاليا ينص قانون عام ١٩٩١م عىل أن التعاونيات االجتامعية تعمل «من أجل املصلحة 
لعام  اخلريية  اجلمعيات  قانون  وبموجب  للمواطنني(٦)،  االجتامعي  ولإلدماج  للمجتمع  العامة 
خريية  ألغراض  املنشأة  املؤسسات  تلك  هي  املتحدة  اململكة  يف  اخلريية  اجلمعيات  فإن  ٢٠٠٦م، 
الفقر،  ختفيف  مثل:  االجتامعية،  األغراض  حتقيق  أجل  من  وتعمل  اجلمهور،  ولصالح  فقط، 
النهوض بالتعليم، تقدم الدين، والنهوض بالصحة أو إنقاذ األرواح، النهوض باملواطنة أو التنمية 
النهوض  اهلواة،  برياضة  النهوض  العلم،   أو  والرتاث  والثقافة،  بالفنون،  والنهوض  املجتمعية 
بحقوق اإلنسان، حل النزاع أو املصاحلة، أو تعزيز الوئام الديني أو العنرصي أو املساواة والتنوع، 
(1) OECD Publications Service, Op Cit, P10.
(2) Lester.  M. Salamon Wojtek Sokolowski, Op Cit. p22.
(3) Jacques Defourny & Patrick Develtere. Op.Cit, p9.
(٤) انظر: القطاع اخلريي يف أوروبا الغربية، التحالف العلمي ملشاركة املواطنني - سيفيكوس-، مواطنون، دعم املجتمع املدين 

يف العامل، ألن انيسو وآخرون، ص٣٣٠. 
(٥) انظر: من قسامت التجربة الربيطانية يف العمل اخلريي والتطوعي، بدر نارص املطريي، ص٥٠.

(6) Carlo Borzaga, Op Cit, p55. 
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النهوض بحامية البيئة أو حتسني إغاثة املحتاجني الشباب أو املسنني بسبب سوء الصحة أو اإلعاقة 
أو العرس املايل أو غري ذلك من العوائق، الرفق باحليوانات، أو تعزيز كفاءة القوات املسلحة، أو 
كفاءة أجهزة الرشطة أو اإلنقاذ أو خدمات اإلسعاف، أو أي أغراض أخر معرتف هبا بموجب 

قانون املؤسسة اخلريية القائم(١).
التنموي،  اخلريي  النشاط  مساحة  من   %٢٠ نسبة  واإلسكان  التنمية  فتشكل  اسكتلندا  يف  أما 
والرتفيه  الثقافة  تشكل  النرويج  ويف  املساحة،  تلك  من   %٤٩ والصحية  االجتامعية  الرعاية  ومتثل 
٣٩% من جمموع النشاط اخلريي، ويشكل البحث الرتبوي ١٢%، وبينام الصحة متثل نسبة ٩% من 
جماالت  فتشمل  االجتامعي  لالقتصاد  التنموية  فاملسامهة  فرنسا  يف  أما  اخلريي(٢).  النشاط  جمموع 

الصحة والرفاه االجتامعي، والرتبية والرياضة، والتدريب املهني والرتفيه والسياحة(٣).
ا من عام ٢٠١٠م اعرتفت «االسرتاتيجية األوروبية للنمو يف االحتاد األورويب ٢٠٢٠م»  واعتبارً
بالقطاع الثالث؛ باعتباره العبًا رئيسيا يف تطوير األهداف التنموية كالنمو املستدام والنمو الشامل، 
ويف هذه املرحلة اجلديدة، مل يعد ينظر إىل املنظامت االجتامعية كمساعد للتدخل العام الستكامل 
أوجه القصور يف املجتمع، حيث استحوذ القطاع الثالث عىل مكانة خاصة، وله دور أسايس يف 
احلفاظ عىل سياسات الرعاية االجتامعية، أو خلق فرص عمل أو تعزيز التامسك االجتامعي من 
خالل مسامهاته يف جماالت مثل: االبتكار االجتامعي، واالستثامر االجتامعي، واإلدماج االجتامعي 

للفئات الضعيفة(٤).
هـ) الطبيعة غري الربحية:

عىل  األرباح  بتوزيع  أوروبا  يف  اخلريية  واجلمعيات  للمؤسسات  اإلداري  النظام  يسمح  ال 
فإن  ولذلك  واملسامهني(٥)؛  واملالك  كاملديرين  هلا  املسري  اإلداري  الطاقم  أعضاء  عىل  أو  أعضائها 
من  جزئيا  أو  كليا  حتد  التي  قانونًا-  الرسمية -امللزمة  القيود  من  للعديد  ختضع  املؤسسات  هذه 
قدرهتا عىل توزيع أي ربح عىل موظفيها أو املستثمرين فيها، ويمكن –بدالً عن ذلك- أن تعوض 

هؤالء عن أعامهلم املنجزة(٦):
(1)   Matthew Hilton, Op.Cit, p5.
(2) SARFO BAFFOUR GYIMAH KANTANKA, Op Cit, p47.
(3)  Édith Archambault, Op.Cit, p295.
(4)   José Carrón, Dianova and the Challenges of the Third Sector, Edited by: Organization International Di-

anova, Translated from Spanish by Laura Domínguez Barroso.2017. p p 33-34.
(5) Annette Zimmer, Op.Cit,  p18
(6)   Lester.  M. Salamon  Wojtek  Sokolowski, op cit. p 23. 
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والدوافع  التفضيالت  من  ومتنوعة  كبرية  جمموعة  أمام  الباب  الربح  دافع  غياب  ويفتح 
«صعبة»  تكون  ما  غالبًا  جماالت  يف  تعمل  فهي  الربحية،  غري  املنظامت  يف  لتتحقق  واألهداف 
األقليات،  اجتامعيا؛  واملستبعدين  املهمشني  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  االجتامعية  (اخلدمات 
مرافق الرعاية، املسنني الضعفاء، املساعدة اإلنسانية الدولية، مجعيات املجتمع املحيل...). والواقع 
التي  واملجاالت  املقدمة  اخلدمات  بطبيعة  ا  وثيقً ا  ارتباطً يرتبط  الربحي  غري  النموذج  وجود  أن 
والعمل  املؤثرة،  والعوامل  بالتحديات  مليئة  املجاالت  وهذه  الربحية،  غري  املنظامت  فيها  تعمل 
فيها يتطلب الثقة واالهتامم بالسلع العامة. وهذه العوامل -وما يامثلها من عوامل أخر- جتعل 

املعامالت التجارية املبارشة أكثر هشاشة وأقل كفاءة وربام حتى غري منصفة.
و) الطابع الطوعي: العضوية النشطة واملشاركة الطوعية للمتطوعني واملانحني:

يؤدي الطابع الطوعي لألنشطة اخلريية يف أوروبا إىل حمدودية املنظامت اخلريية يف توزيع األرباح، 
أو  للربح  ضامنًا  فيها  املشاركون  األفراد  يتوقع  ال   ،أخر عامة  ا  أغراضً ختدم  املنظامت  إن  حيث 
مقابال(١). وميزة الطوعية أهنا تستثني العضوية أو املشاركة التي هي نتاج مرسوم حكومي أو التزام 

قانوين آخر، كام تستثني  العضوية املطلوبة ملامرسة مهنة أو حرفة أو إدارة نشاط جتاري(٢).
سواء  شخص،  ألي  اخلريية  اجلمعية  إىل  واالنضامم  العضوية  حق  األوروبية  القوانني  وتكفل 
ا طبيعيا أم اعتباريا، مواطنًا أم غري مواطن(٣). هذه العضوية جيب أن تكون طوعية وهي  كان شخصً
أن  كام  واملانحني،  املتطوعني  خالل  من  املال  أو  الوقت  من  الطوعية  املسامهة  من   مستو جتتذب 
األنشطة التي يقرها النظام اإلداري للمنظمة اخلريية جيب أن يشارك فيها املتطوعون واملانحون(٤). 
ألي  خيضع  ال  الذي  املستقل  اخلاص  العمل  اخلريية  اجلمعية  ألعضاء  الطوعية  املشاركة  وتعني 

إرشاف من قِبل سلطة الدولة. 
ويتمثل الطابع «الطوعي» املميز للمنظامت الطوعية فيام يأيت:

١- العمل التطوعي كمنتج وليس العامل املستخدمني كمتطوعني. 
(1)   Lester.  M. Salamon  Wojtek  Sokolowski, op cit. p 23. 
(2)  Lester.  M. Salamon  Wojtek  Sokolowski The thirds sector in Europe:Towards a consensus conceptual-

ization Concept coordinator. TSI Working Paper Series No. 2. Seventh Framework Programme. Europe-
an Union. Brussels: Available   at:  http://thirdsectorimpact.eu/documentation/  

(٣)  املعايري األوروبية املتعلقة بحرية تأسيس اجلمعيات، جرييمي مكربايد، متاح عىل الرابط: 
http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/Issue17/europeanstandardsrelatedtofreedomofassociation.
aspx?articleID=1057.  

(4)  Jacques DEFOURNY et Sybille,  Op Cit,. P6.
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٢- التأسيس القائم عىل اإلرادة احلرة يف االنضامم الطوعي للمتطوعني واملؤسسني.
٣- نمط اإلدارة والتحكم القائم عىل االستقاللية يف إدارة أنشطة املنظمة دون رقابة خارجية(١).

سواء  املنظمة،  تشغيل  يف  املتطوعون  يشارك  أن  أوهلام:  مستويني:  عىل  الطوعية  املشاركة   -٤
تكون  أال  وآخرمها:  مهمتها؛  تنفيذ  يف  املنظمة  ملساعدة  كموظفني  أم  املجلس  يف  كأعضاء 

املشاركة الطوعية يف املنظمة إلزامية(٢).
٥- جتسيد إرادة الناس واختيارهم احلر للمشاركة، وللقيام ألنفسهم أو لآلخرين بام ال تتمكن 

الدولة من القيام به، أو غري مستعدة للقيام به، فهي بمنزلة العقل التنظيمي للمجتمع(٣).
اجلمعيات  عضوية  من  عالية  بدرجة  الربحي  غري  القطاع  ومجعيات  منظامت  تتميز  السويد  ويف 
الرسمية، سواء باألرقام املطلقة أم باملقارنة مع الدول الصناعية األخر. فالعضوية تشكل األساس 
لوجود منظمة رشعية وإكساهبا رشعية الوجود، ففي السويد متثل عضوية اجلمعيات املرتفعة وجود 
متساوية  مشاركة  فرص  مع  األجر  مدفوع  وغري  وطوعي  نشط  عضو  عىل  قائمة  داخلية  ديمقراطية 
وهذا  عضوية،  مليون  إىل (٣١-٣٢)  يصل  ما  لدهيا  السويدية  اجلمعيات  أن  ويقدر  األعضاء.  جلميع 
املعدل املرتفع من مشاركة األعضاء مهم جدا، ليس فقط هوية اجلمعيات ورشعيتها يف املجتمع ولكن 
ا، وكذلك دورها  ا بسبب اآلثار اخلارجية اإلجيابية عىل املشاركة الديمقراطية وعىل الرفاهية عمومً أيضً

ا(٤).  التارخيي كمدارس للديمقراطية وكصوت للجامعات املحرومة يف املجتمع األورويب عمومً
من  أكثر  ١٩٩٩م   عام  منذ   The Robert Bosch Foundation املؤسسة  نظمت  أملانيا  ويف 
٩٠٠ فرصة للعمل التطوعي يف أملانيا للشباب من أوروبا الوسطى والرشقية(٥). أما يف فرنسا فقد 
(1)   Matthew Hilton, Nicholas Crowson, Jean-François Mouhot & James McKay, A Historical Guide  to NGOs 

in Britain Charities, Civil Society and the  Voluntary Sector since 1945. Oxford: Oxford University Press, 
2012, p 4.

(2) Lester M. Salamon DEFINING THE NONPROFIT SECTOR: THE UNITED STATES, Working Papers of 
the The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, The Johns Hopkins University Institute for 
Policy Studies, 1996.25.

(٣) انظر: الرشاكة األوروبية العربية منظور عن املنظامت غري احلكومية العربية، سعد الدين إبراهيم، أبحاث ندوة دور املنظامت 
غري احلكومية يف تطوير املجتمع األهيل، أوروبا واألقطار العربية، عامن يف ٦-٧ ديسمرب ١٩٩٧م، منتد الفكر العريب، 

عامن، ٢٠٠٠م، ص٧٧. 
(4) Filip Wijkstrom, Changing Focus or Changing Role? The Swedish Nonprofit Sector in the New Millennium, 

in Strategy Mix for Nonprofit Organisations Vehicles for Social and Labour Market Integrations,  Edited by 
ANNETTE ZIMMER, Plenum Publishers, New York in 2004. P23.

(5)The Robert Bosch Foundation, Future of Civil society Making Central European Nonprofit-Organizations 
work. Annette Zimmer · Eckhard Priller (Eds.), SPRINGER FACHMEDIEN WIESBADEN GMBH, 2004, 
.p 737.
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بينت الدراسات أن املشاركة الطوعية متثلت يف مجع التربعات أو البيع لصالح اجلمعية اخلريية، كام 
بينت أن العمل التطوعي يتميز باالنتظام (متوسط مدة العمل ٨ أشهر يف السنة)، والوفاء (٧٠% 
رصحوا بأهنم عملوا لنفس املؤسسة اخلريية)، وااللتزام (٦٢% التزموا بالعمل ملؤسسة واحدة). 

أما مهام املتطوعني فكانت موزعة عىل النحو اآليت: 
٣٧%•  املسامهة يف جملس إدارة اجلمعية اخلريية.

٢٧%•  العمل املكتبي واإلداري، التسيري واملحاسبة.
١٨%•  االستقبال والسكرتارية.

٤٦% التنظيم واإلرشاف عىل التظاهرات(١).• 
املبحث الثاين

حدود السعة واملرونة يف النظام اإلداري يف الوقف واألنظمة اخلريية األوروبية
استيعاب  عىل  قدرته   بمد واخلريية  الوقفية  للمؤسسات  اإلداري  النظام  سعة  تتحدد 
طبيعة العمل اخلريي والتطوعي يف ظل متغريات البيئية الداخلية واخلارجية. أما مرونة النظام 
اإلداري فتعرب عن قدرة املنظمة عىل التأقلم يف حالة الظروف البيئية املتغرية، ومتنحها القدرة عىل 
التجاوب والتكيف بكفاءة مع التغريات والظروف الطارئة. كام تعرب مرونة النظام اإلداري عن 
واملحيط  الداخلية  البيئة  تفرضها  التي  والتحديات  للتغريات  االستجابة  عىل  النظام  هذا  قدرة 
أو  الوقفية  املؤسسة  إدارة  ورائه  ومن  القرار  متخذ  يتمكن  بحيث  الوقفية،  للمؤسسة  اخلارجي 

املنظمة اخلريية من التكيف والتأقلم مع املعطيات اجلديدة واألوضاع الطارئة.
املطلب األول: حدود سعة النظام اإلداري للوقف ومرونته

: حدود سعة النظام اإلداري للوقف: أوالً
معرفة حدود سعة النظام اإلداري للوقف تتوقف عىل حتديد مد قدراته التنظيمية؛ ممثلة يف 
األنظمة الفرعية التي تشكل النظام اإلداري الشامل لإلدارة الوقفية، إضافة إىل معرفة القدرات 

املادية واملوارد البرشية التي يتكفل النظام اإلداري بتنظيمها وإدارهتا.
(1)  Édith Archambault LE BÉNÉVOLAT EN FRANCE ET EN EUROPE, De Boeck Supérieur | «Pensée 

plurielle» 2005/1 no 9 | pages 11 à 34Article disponible en ligne à l’adresse:  http://www.cairn.info/
revue-pensee-plurielle-2005-1-page-11.htm 
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أ) القدرات التنظيمية:
كل  يتألف  بينها،  فيام  املتفاعلة  الفرعية  األنظمة  من  عدد  عىل  للوقف  اإلداري  النظام  ينطوي 
منها من جمموعة من األنشطة واملهام، التي تعمل بانتظام مشكلة النظام اإلداري للوقف، ومراجعة 

الفقه الوقفي تكشف لنا عن عدد من النظم اإلدارية نوجزها عىل النحو اآليت:  
١- نظام الرقابة: ويمثله يف الفقه الوقفي مبحث حماسبة الناظر ومساءلته وعزله. 

وحتديد  ومشموالهتا  الناظر  أجرة  حتديد  طرق  يتناول  وهو  واحلوافز:  األجور  نظام   -٢
مصادرها، كام يتناول اإلجراءات التحفيزية والعقابية كالزيادة عىل أجر املثل واخلصم من 

األجر والعزل من الوظائف. 
٣- نظام اإلنتاج: يتكفل هذا النظام بتحديد املهام واألنشطة، التي هتدف إىل تشغيل الوقف 
يف  الوقف  استمرار  وضامن  مستحقيها،  عىل  وتوزيعها  الغالت  وحتصيل  املنافع  وإدرار 

تقديم ما أسس من أجله.  
٤- نظام اختاذ القرار: ويتمثل يف حتديد الصالحيات املمنوحة للناظر، والتي تتناسب مع حجم 

املسؤوليات واملهام املنوطة به. 
كام أن النظام اإلداري للوقف يغطي مجيع املستويات التنظيمية يف هيكل اإلدارة الوقفية، حيث 
يمثل الناظر مستو اإلدارة العليا وقمة اهلرم التنظيمي؛ من خالل جعل والية الناظر املرشوط من 
قبل الواقف أو املعني من قبل القايض ذات أولوية يف الترصف حيث تصبح ذات بعد اسرتاتيجي، 
فبقاء الوقف قائامً ومدرا للمنافع مرتبط بأداء هذه الوظيفة. أما يف مستو اإلدارة الوسطى فيمثله 
 الوكيل، وهو نائب الناظر  فيام له حق الترصف فيه، وهو ترصف جائز غري الزم(١).أما املستو
التشغييل يف اإلدارة الوقفية فيمثله أصحاب الوظائف الفنية الذين تقع عليهم مهمة تنفيذ األعامل 
اليومية. كام يتيح النظام اإلداري للوقف االستعانة بالوحدات التنظيمية الداعمة وهي ذات وظيفة 

استشارية أو فنية، هدفها املساعدة وتسهيل األمور عىل املنفذين واملبارشين ألعامل النظارة.
ب) إدارة املوارد (األصول واملوجودات):

رأساملية،  أصول  منقوالت،  وعقارات،  مبانٍ   ، (أراضٍ واملوجودات  املادية  األصول  تعترب 
هذا  تضمن  حيث  وخمرجاته،  للوقف  اإلداري  النظام  مدخالت  من  خمزونات...)  منتجات 

(١) انظر: حمارضات يف الوقف، حممد أبو زهرة، ص٣٤٨.
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هذه  واستغالل  إدارة  يف  هبا  يسرتشد  التي  واألحكام،  والقواعد  املبادئ  من  مهام  ا  عددً النظام 
املوارد من أجل حتقيق أهداف الوقف، هذه املبادئ واألحكام شملت استغالل األصول الوقفية 
املستحقني  عىل  العوائد  وتوزيع  وعامرته،  الوقف  وصيانة  وتنميته،  الوقف  واستثامر  وتشغيلها، 

وغريها من األحكام.  
ج) إدارة املوارد البرشية:

متثل املوارد والكفاءات البرشية أهم موارد النظام اإلداري الوقفي، وقد تناوهلا الفقه الوقفي 
ضمن املباحث اآلتية(١):

فنية  ومواصفات  ا  رشوطً الوقفي  اإلداري  النظام  حدد  واالستقطاب:  التوظيف  رشوط   -١
واملبارشة  الفعلية  اإلدارة  يتوىل  الذي  يستوفيها  أن  جيب  ورشعية(٢)،  ودينية  وأخالقية 
للوقف، حيث استفاض الفقهاء يف بيان األحكام املتعلقة بوظيفة الناظر أو املتويل للوقف، 
والكفاءة  واألمانة  والعدالة  والبلوغ  العقل  هي:  الناظر  تولية  رشوط  أن  عىل  أمجعوا  وقد 
وظيفة  يشغل  ملن  ومعايري  مواصفات  متثل  الرشوط  وهذه  الوقف(٣)،  بأحوال  والعلم 

إدارية، وهي تشمل املعايري الشخصية، واملعايري املهنية، واملعايري األخالقية.
اإلدارية  نظام  عليها  يقوم  التي  املبادئ  من  الكفاءات:  وأصحاب  األمناء  استقطاب   -٢
صفة  وهي  الرشد،  معيار  وفق  وتعيينهم  النظار  استقطاب  عملية  تعتمد  أن  الوقفية 
الثقات  األمناء  تولية  يف  القضاة  سار  املبدأ  هذا  وعىل  املال،  يف  الترصف  حسن  عن  تعرب 

وأصحاب الكفاءات(٤). 
 ا لوظيفة الناظر الوقفي كإحد ا وظيفيا دقيقً ٣- التوصيف الوظيفي: قدم الفقه الوقفي توصيفً
أحد  التوصيف  هذا  ويعترب  الوقفية،  للمؤسسة  الوظيفي  اهليكل  يف  األساسية  الركائز 
املباحث املهمة يف الفقه الوقفي التي أوالها الفقهاء عناية خاصة، من حيث حتليل وظيفة 

الناظر ببيان مواصفات ومهارات شاغل وظيفة النظارة وحتديد نطاق مهامه اإلدارية.
(١) انظر: اإلصالح اإلداري ملؤسسات قطاع األوقاف (دراسة حالة اجلزائر)، كامل منصوري، ص١٧.  

اجلزائر،  األوقاف،  وزارة  اإلسالمية،  األوقاف  إدارة  دورة  حيه،  عيسى  وامليزانية،  التخطيط  الوقف-  إدارة  مبادئ  انظر:   (٢)
٢١-٢٥ نوفمرب ١٩٩٩م، ص١٧.  

(٣) انظر: اإلسعاف يف أحكام األوقاف، إبراهيم بن موسى الطرابليس، مرجع سابق، ص٤٩.  
واملجتمع  الوقف  ندوة  أبحاث  غانم،  البيومي  إبراهيم  العريب،  املجتمع  يف  الوقف  لوظيفة  التارخيي  التكوين  انظر:   (٤)
بريوت،  لألوقاف،  واألمانة  العربية  الوحدة  دراسات  مركز  غانم،  البيومي  إبراهيم  حترير:  العريب،  الوطن  يف  املدين 

٢٠٠٣م، ص١٨.
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إدارة  عىل  االستعانة  الوقفية  واإلدارة  الناظر  صالحيات  من  الفقهاء  جعل  الوظائف:  تنوع   -٤
شؤون الوقف ورعايته وتنميته بمن حيتاجهم لذلك؛ تبعاً الختصاصاهتم وحاجة الوقف إىل 
إىل  الوقف  إدارة  حتتاج  قد  كام  املوظفني،  من  كبري  عدد  إىل  الكبري  الوقف  حيتاج  فقد  أعامهلم، 
أعامل متخصصة كالفنيني واملهندسني ووظائف نوعية كاخلرباء واملستشارين(١). وقد تنوعت 
والكاتب  واملبارش  كاملتويل  الرقابية  أو  اإلدارية  الوظائف  لتشمل  األوقاف  إدارة  وظائف 
والشاهد، والوظائف املالية كاجلايب(القائم عىل جباية مال الوقف) والشاد (املوثق) والرصاف 
(القائم عىل عمليات الدفع)، واألمني (املؤمتن عىل مال الوقف)، والوظائف القانونية ووظائف 
تنفيذية  وظائف  وجدت  كام  والواعظ،  والفراش  كاحلارس   أخر ووظائف  الفنية  الصيانة 

كاخلازن واحلارش (اجلامع) واملستويف (الذي يقوم بعملية الكيل) واملعني(املساعد)(٢).      
د) أنامط اإلدارة يف اإلدارة الوقفية والصيغ التنظيمية:

لإلدارة  العلمية  املامرسة  جسدت  عديدة  إدارية  ا  وصيغً ا  أنامطً اإلداري للوقف  النظام  تضمن 
الوقفية يف إدارة النشاط الوقفي وتوجيهه يف املجتمع، ويف هذا الصدد يمكن اإلشارة إىل وجود 
نمط  هو  األول:  الوقفية.  لإلدارة  والتنظيمي  املؤسيس  اإلطار  شكال  مسيطرين،  أساسني  نمطني 
مهامها  وحتديد  الوقف  إدارة  تعيني  يف  احلق  صاحب  هو  الواقف  يكون  حيث  الذرية  اإلدارة 
وصالحياهتا من خالل وضع رشوطه عند تأسيس وقفه، وقد ارتبط هذا النمط اإلداري بشخصية 
اإلدارة  نمط  هو  والثاين:  فرديا،  ا  ضعيفً بناء  األهلية  لألوقاف  املؤسيس  البناء  جعل  مما  الناظر 
الديوانية، والذي أقره النظام اإلداري الوقفي يف سياق الوالية العامة للدولة، وقد متثل هذا النمط 
إدارة  عىل  اإلدارية  التنظيامت  هذه  اقترصت  حيث  األحباس،  أو  األوقاف  دواوين  يف  اإلداري 

نوعيات حمددة من األوقاف عرفت باسم األوقاف احلكمية(٣)، إضافة إىل األوقاف السلطانية.
ثانيًا: مرونة النظام اإلداري للوقف:

النظام  مرونة   بمد الوقفية  املؤسسة  يف  القرار  متخذ  هبا  يتمتع  التي  املرونة   مستو يتحدد 
اإلداري، الذي يزود متخذ القرار أو اإلدارة الوقفية بالقدرة عىل إحداث التعديل عىل املامرسات 
والظروف احلالية؛ ملواجهة التغريات التي تطرحها البيئة الداخلية واخلارجية، حيث يمنح النظام 
لألوقاف،  العامة  األمانة  األول،  الفقهية  الوقف  قضايا   منتد النشمي،  جاسم  عجيل  الناظر،  أجرة  مشموالت  انظر:   (١)

الكويت، ١١-١٣ أكتوبر ٢٠٠٣م، ص٣٠٥.
(٢) انظر: اإلصالح اإلداري ملؤسسات قطاع األوقاف (دراسة حالة اجلزائر)، كامل منصوري، ص٦٥.

(٣) األوقاف احلكمية هي التي آلت النظارة عليها إىل القضاة إما برشط الواقف نفسه، أو ألي سبب آخر متليه الرضورة، انظر: 
األوقاف والسياسة يف مرص، إبراهيم البيومي غانم، ص٨٥.
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اإلداري الوقفي مساحة مهمة من حرية الترصف واملبادرة، والتي تتيحها الصالحيات املمنوحة 
للناظر، والتي نعرضها يف النقاط اآلتية: 

أ) مرونة نطاق اإلرشاف يف اإلدارة الوقفية:
خيول النظام اإلداري الوقفي للناظر أو إدارة املؤسسة الوقفية سلطة االستعانة عىل إدارة شؤون الوقف 
الناظر  يضم  وأن  أعامهلم،  إىل  الوقف  وحاجة  الختصاصاهتم  تبعاً  لذلك  حيتاجهم  بمن  وتنميته  ورعايته 
عيّنه من األجراء واألمناء، حيث جاء يف كتاب «اإلسعاف» للطرابليس قوله: «...وجيوز للناظر  إليه من يُ
تؤدي  قد  القاعدة  وهذه  معني...»(١).  حد  له  وليس  العامرة  من  الوقف  إليه  حيتاج  بام  أجراء  يستأجر  أن 
إىل اتساع نطاق اإلرشاف يف اإلدارة الوقفية، أي زيادة عدد املوظفني الذين هم حتت إمرة مدير الوقف.

وقد وجد الفقهاء أن حل مشكلة املهام الكثرية التي متيز اإلدارة الوقفية يكمن يف مرونة نطاق 
قيادي  فدوره  بنفسه  املهام  كل  يامرس  أن  يمكن  ال  الناظر  أو  الوقف  فمدير  وتوسعته؛  اإلرشاف 
يشمل إصدار األوامر واختاذ التدابري واإلجراءات املناسبة، والسهر عىل تنفيذها من طرف العامل 
املزارع  أو  التجارية  املعقدة، كالرشكات  الكبرية  األوقاف  يف  وبخاصة  يوجههم  الذين  واملوظفني 
ومصلحته  الوقف  حاجة  بحسب  الناظر  إرشاف  نطاق  يتسع  وهنا  واخلدمات،  املنافع  متعددة 
بخالف األوقاف البسيطة كاملحل والوحدات الصغرية حيث يكون نطاق اإلرشاف ضيقاً، التي 
يستطيع الناظر وبمساعدة حماسب أن يديرها بنفسه، وعليه فالفقه الوقفي جيعل حتديد العدد املثايل 

مرنًا يعتمد عىل العوامل واملحددات البيئية املحيطة بنطاق اإلرشاف(٢).
ب) ضابط املصلحة ومرونة التكيف مع البيئة الداخلية واملحيط اخلارجي:

للنظام  األساسية  القواعد   إحد الوقفية  اإلدارة  سلوك  توجيه  يف  املصلحة  ضابط  يشكل 
اإلداري للوقف، فالناظر مكلف بأن يقوم بكل ما من شأنه احلفاظ عىل الوقف ورعاية مصاحله، 
األصلح،  هو  بام  الوقف  يستغل  وأن  عليهم  املوقوف  أو  الوقف  مصلحة  تقتضيه  ترصف  وكل 
البيئة  وظروف  املوقف  وبحسب  وغرضه،  ونوعه  الوقف  باختالف  وخيتلف  حمصور  غري  وذلك 
: «فالناظر ليس له أن يفعل شيئًا يف أمر  املحيطة(٣)، حيث يؤكد اإلمام ابن تيمية هذه القاعدة قائالً

الوقف إال بمقتىض املصلحة الرشعية، وعليه أن يفعل األصلح فاألصلح»(٤). 
(١) اإلسعاف يف أحكام األوقاف، إبراهيم بن موسى الطرابليس احلنفي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ٢٠٠٥م، ص٥٧. 

(٢) انظر: اإلصالح اإلداري ملؤسسات قطاع األوقاف (دراسة حالة اجلزائر)، كامل منصوري، ص٦٥.

(٣) انظر: اإلصالح اإلداري ملؤسسات قطاع األوقاف (دراسة حالة اجلزائر)، كامل منصوري، ص٦٢.
(٤) جمموع الفتاو، شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية، مجع وترتيب: عبد الرمحن حممد بن قاسم، مكتبة املعارف الرباط، دون تاريخ 

نرش، املجلد ٣١، ص٦٧.
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بعض  خمالفة  إىل  ذلك   أد لو  حتى  الوقف،  شؤون  إدارة  يف  األصلح-  املصلحة -أو  وتعترب 
رشوط الواقف، حيث حيق لناظر الوقف أو إدارة املؤسسة الوقفية خمالفة بعض رشوط الواقف إذا 
دعت مصلحة الوقف أو املوقوف عليهم ذلك، وذلك بعد رفع األمر إىل القايض إلصدار اإلذن 
استثامر  تعطيل  إىل  يؤدي  رشط  كل  خمالفة   : مثالً ذلك  ومن  العامة(١)،  الوالية  من  له  ملا  باملوافقة 

الوقف، أو إذا آل الرشط إىل غبن القائمني عىل رعاية شؤون الوقف. 
ويضفي منح الناظر سلطة خمالفة رشط الواقف -إذا اقتضت مصلحة الوقف ذلك- عىل النظام 
ا مناسبًا من املرونة يف اختاذ القرارات، ويزود اإلدارة الوقفية بالقدرة عىل تعديل  اإلداري للوقف قدرً
املامرسات السلوكية والعملية ملواجهة متطلبات التغري يف البيئة الداخلية، أو التكيف مع تغريات 
املحيط اخلارجي،  ويف إطار ضابط املصلحة يمكن لإلدارة الوقفية أن تتخذ قرارات تتعلق بالتعامل 
مع تغريات البيئة الداخلية (زيادة عدد العامل واملوظفني، زيادة األجور واخلصم منها، إجراءات 
التحفيز، العزل من الوظيفة، استحداث الوظائف، والتعيني فيها، التوكيل والتفويض...)، إضافة 
إىل قرارات تتعلق بالتكيف والتأقلم مع تغريات املحيط اخلارجي مثل (بيع األصول الوقفية ورشاء 
أخر، دمج األوقاف الصغرية يف وقف واحد، اإلبدال واالستبدال(٢)، االستدانة لصالح الوقف، 

تغيري الغرض من الوقف لغرض آخر أكثر جدو يف حتقيق النفع...). 
ج) مرونة التفويض يف النظام اإلداري للوقف:

 التفويض يف النظام اإلداري الوقفي هو إسناد الناظر والية الوقف وإدارته إىل غريه، بحيث 
يترصف فيام كان يترصف فيه الناظر عىل وجه الوالية، ال عىل وجه اإلنابة عمن فوضه، حيث يتم 
فيه نقل مسؤولية اإلدارة إىل أشخاص آخرين من ذوي املهارة والكفاءة، وهذا اإلجراء يضفي عىل 

اإلدارة الوقفية مرونة وانسيابًا يف أداء أنشطتها املختلفة، حيث تتجىل املرونة من خالل اآليت:
١- منح الناظر املفوض صالحيات واسعة يف الترصف واختاذ القرار.

٢- إتاحة مساحة أكرب حلرية احلركة واملبادرة ورسعة االستجابة للمواقف الطارئة.
٣- متكني الناظر من تركيز طاقته وجهوده عىل أنشطة أخر ذات فاعلية أعىل. 

اهللا  عبد  حترير  األوقاف،  ممتلكات  وتثمري  إدارة  ندوة  أبحاث  ضمن  السيد،  امللك  عبد  اإلسالم،  يف  الوقف  إدارة  انظر:   (١)
األمني، املعهد اإلسالمي للبحوث التدريب، جدة، ١٩٨٩م، ص٢١٣.  

ا عن العني  ا عوضً (٢) اإلبدال هو بيع الوقف بعني أو جزء منها، أما االستبدال فهو رشاء عني أخر بامل البدل لتكون وقفً
املباعة. انظر: األوقاف والسياسة يف مرص، إبراهيم البيومي غانم، ص١٢٢.
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٤- منح املفوض من قبل الناظر اختيار األسلوب املناسب إلدارة الوقف ويكون مسؤوالً عن 
نتائج عمله(١).  

املطلب الثاين: حدود سعة النظام اإلداري ومرونته  لألنظمة اخلريية األوروبية
: سعة النظام اإلداري للمنظامت اخلريية األوروبية: أوالً

تنظيمية  عوامل  بعدة  الغربية  اخلريية  واجلمعيات  للمنظامت  اإلداري  النظام  سعة  تتحدد 
انسجامه   مد وكذلك  ومتطلباته،  اخلريي  العمل  لطبيعة  استيعابه   مد حتدد  ومادية؛  وبرشية 

مع قيود وظروف البيئة األوروبية االقتصادية واالجتامعية والسياسية، ومن تلك العوامل:
أ) الثراء التنظيمي: تنوع األشكال املؤسسية والصيغ التنظيمية:

عند  عديدة  وتنظيمية  قانونية  بدائل  األوروبية  البلدان  يف  اخلريي  للعمل  املنظمة  القوانني  تتيح 
حول  دراسة  حددت  فقد  آلخر؛  بلد  من  وتتعدد  ختتلف  وهي  اخلريية،  واجلمعيات  املنظامت  تأسيس 
القطاع اخلريي يف أوروبا عدة جمموعات ألشكال مؤسسية متثلت يف املؤسسات غري الربحية، اجلمعيات، 
املؤسسات غري احلكومية التعاضديات والتعاونيات واملؤسسات االجتامعية(٢)، يف حني أشارت دراسة 
أخر شملت ست دول من أوروبا الوسطى والرشقية أن األشكال التقليدية السائدة هي للجمعيات 
ا وهي أهم شكل  الطوعية واملؤسسات والتعاونيات، حيث تعترب اجلمعية الطوعية هي األكثر استخدامً
قانوين لتنظيم األنشطة غري الربحية يف الستة بلدان قيد الدراسة(٣). ويف دراسة ثالثة شملت بلدانًا أوروبية 

متوسطية تم التوصل إىل حتديد جمموعات متباينة ألشكال مؤسسية موزعة عىل النحو اآليت(٤): 
البلد 

والصيغ 
التنظيمية

إسبانيااململكة املتحدةالسويدإيطالياأملانيا

الصيغ 
التنظيمية 

املهيمنة 
يف القطاع 
الثالث

-اجلمعيات. 
-  املؤسسات اخلريية. 

-التعاونيات.
- املنظامت غري اهلادفة للربح 

للمنافع االجتامعية.

- اجلمعيات. 
-املؤسسات اخلريية. 

- التعاونيات. 
-املؤسسات االجتامعية.

-املنظامت غري احلكومية 
للمنفعة االجتامعية.

- اجلمعيات.
– التعاونيات.
- املؤسسات 

االجتامعية.
- املؤسسات 

اخلريية.

- اجلمعيات اخلريية.

- العمل االجتامعي.

- املنظامت غري حكومية.
-  التعاونيات. 

- املؤسسات 
االجتامعية.

- اجلمعيات.
- املؤسسات. 

- الرشكات 
االجتامعية.

(١) انظر: اإلصالح اإلداري ملؤسسات قطاع األوقاف (دراسة حالة اجلزائر)، كامل منصوري،، ص٦٢.
(2)   Lester.  M. Salamon Wojtek Sokolowski, Op Cit. p 26. 
(3)  Matthias Freise and Petr Pajas, Organizational and Legal Forms of Nonprofit Organizations in Central Europe,  in 

Future of Civil society Making Central European Nonprofit-Organizations work. Annette Zimmer · Eckhard Priller 
(Eds.), SPRINGER FACHMEDIEN WIESBADEN GMBH, 2004, p 134.

(4)   José Carrón, Op Cit, p 27.
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إن هذا الثراء التنظيمي مؤرش عىل سعة النظام اإلداري األورويب وقدرته عىل توفري األشكال 
التنظيمية املستوعبة لتنوع األغراض واألهداف اخلريية يف أوروبا، وقد سبقت اإلشارة إىل وجود 
كاململكة  األوروبية  البلدان  من  عدد  يف  والرشكات  اجلمعيات  قوانني  لتحديث  مبذولة  جهود 
املتحدة وأملانيا وفرنسا؛ لطرح املزيد من األشكال القانونية واملؤسسية التي يمكن للمنظامت غري 

اهلادفة للربح أن تتخذها(١). 
ب) استيعاب العديد من فئات العضوية:

خالل  من  ذلك  ويظهر  األورويب،  اخلريي  اإلداري  النظام  يف  أساسيا  ا  حمورً العضوية  تشكل 
القوانني  هذه  مراجعة  لنا  تكشف  حيث  األساسية،  نظمها  أو  اخلريية  املنظامت  دساتري  مراجعة 
ا كثرية من العضوية،  والدساتري ملختلف املنظامت واجلمعيات األوروبية أهنا تستوعب فئات وأنواعً
سبع  وجود  إىل  يشري   (European Society of Coloproctology)   األوروبية اجلمعية  فدستور 
املتدربون، واألعضاء  واألعضاء  األعضاء،  وكبار  املنتظمون،  األعضاء  وهي:  للعضوية  فئات 
املواد  أما  الرشكات(٢)،  عضوية  إىل  إضافة  التصويت،  وأعضاء  الفخريون،  واألعضاء  املنتسبون، 
من٦٠ وحتى ٧٩ من القانون املدين السويرسي فتلفت االنتباه إىل وجود فئات خمتلفة للعضوية، 
يف  الرشيك  والعضو  املؤسس  العضو  إىل  إضافة  سلبيّني»(٣)،  أو «أعضاء  الرشيك»  مثل: «العضو 

النظام الفرنيس.
ج) تعدد الوظائف وتنوع األنشطة اإلدارية:

ا لتخصصها الوظيفي وطبيعة  تتحدد الوظائف اإلدارية للمنظمة اخلريية وتتنوع أنشطتها وفقً
ا ألهداف ورغبات املؤسسني، إضافة إىل موارد املؤسسة البرشية  نشاطها اخلريي، كذلك تتحدد وفقً
واملادية، وكذلك القوانني املنظمة وعالقة املنظمة باآلخرين واجلمهور. ومتارس املؤسسات اخلريية 
األوروبية نشاطها اخلريي عىل نطاق واسع، ويغطي نشاطها مساحة واسعة من العمل االجتامعي 
املؤسسية،  واألشكال  التنظيمية  الصيغ  من  واسعة  تشكيلة  خالل  من  وذلك  متعددة،  جماالت  يف 
(1)  Anheier Helmut K, Op Cit, p12

(٢) انظر: القانون التأسييس للجمعية األوروبية: (European Society of Coloproctology)، متاح عىل املوقع:  
https://www.escp.eu.com/about  تاريخ وتوقيت الزيارة: ١٦ أكتوبر ٢٠١٧م، الساعة: ١٠٫٥٠.

عىل  متاح  سويرسا،  يف  أو  جنيف  يف  حكوميّة  غري  منظمة  تأسيس  أو  إنشاء  كيفيّة  احلكومية،  غري  للمنظامت  عميلّ  دليل   (٣)
الرابط: 

http://www.mandint.org/ar/guide-ngos#31، متت الزيارة بتاريخ: ٢٠١٧/٠٥/٠٢م. عىل الساعة: ١٨٫٤١
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هذا التنوع انعكس عىل نظامها اإلداري من حيث شموله جلميع العمليات اإلدارية؛ كالتخطيط 
والتنظيم والقيادة والرقابة، إضافة إىل قدرة هذا النظام عىل استيعاب العديد من الوظائف التسيريية 

مع قائمة مهمة من األنشطة واألعامل اإلدارية، التي يمكن بياهنا عىل النحو اآليت:
إدارة  أنشطة  وتتضمن  اخلريية،  املنظامت  يف  أساسية  إدارية  وظيفة  وهي  املالية،  الوظيفة   -١
االستثامرات، واحلصول عىل التمويل، واالستدانة، وإدارة األصول واملوجودات، وإدارة 
امليزانيات  وإعداد  الفواتري،  ودفع  املالية  بااللتزامات  الوفاء  لضامن  والسيولة  النقدية 
السنوية، والتخطيط املايل، وإدارة املخاطر املالية، وعمليات البيع والرشاء والرهن، ومجع 

التربعات، وتوفري املعلومات للامنحني واملؤسسات املرصفية واجلمهور(١).
٢- وظيفة املوارد البرشية، التي تتكفل بإدارة املوارد البرشية من حيث استحداث الوظائف واختيار 
املتطوعني  إدارة  والتسيريية،  التقنية  املهارات  وإدارة  والتدريب،  املكافآت،  وإقرار  املوظفني 
بشكل احرتايف وفعال(٢). فالتوفري الكمي للموارد البرشية وتأهيلها وحتفيزها وضامن مستويات 

اجلودة تبقى املهمة األساسية لوظيفة املوارد البرشية يف املنظمة اخلريية األوروبية(٣). 
التطوعية،  احلمالت  وتنظيم  العامة،  العالقات  إدارة  تتوىل:  التي  التسويقية،  الوظيفة   -٣
بحوث  وإجراء  واإلعالن،  التربعات،  مجع  محالت  وإدارة  التظاهرات،  عىل  واإلرشاف 
التسويق، وتصميم العروض التسويقية للمنظمة اخلريية من منتجات وخدمات، والدعاية، 

واملنشورات، واالتصاالت الشخصية(٤).
للجمعية  اليومية  للتعامالت  املحاسبي  التسجيل  أنشطة  وتتضمن  املحاسبية،  الوظيفة   -٤
اليومي  والتوثيق  املالية،  التقارير  وإعداد  املحاسبية،  والسجالت  الدفاتر  ومسك  اخلريية، 
(1)  Petr Pajas and Michael Vilain, Finance of Nonprofit Organizations, in Central Europe,  in Future of Civil 

society Making Central European Nonprofit-Organizations work. Annette Zimmer· Eckhard Priller (Eds.), 
PRINGER FACHMEDIEN WIESBADEN GMBH, 2004, p341.

(2) Dudo von Eckardstein and Julia Brandl, Human Resource Management in Nonprofit Organizations, in Cen-
tral Europe,  in Future of Civil society Making Central European Nonprofit-Organizations work. Annette 
Zimmer · Eckhard Priller (Eds.), SPRINGER FACHMEDIEN WIESBADEN GMBH, 2004, .p 302

(3)  Olga Sozanskil, Jifi Tosner and Pavol Fric, Management of Volunteers in Nonprofit Organizations, in Central 
Europe,  in Future of Civil society Making Central European Nonprofit-Organizations work. Annette Zim-
mer · Eckhard Priller (Eds.), SPRINGER FACHMEDIEN WIESBADEN GMBH, 2004, p 315.

(4)   Jana Nagyowi, Marketing in Nonprofit Organizations,  in Future of Civil society Making Central European 
Nonprofit-Organizations work. Annette Zimmer · Eckhard Priller (Eds.), SPRINGER FACHMEDIEN WI-
ESBADEN GMBH, 2004, p 427.
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وااللتزامات،  باألصول  اخلاصة  السجالت  وإعداد  واملرصوفات،  اإليرادات  حلركة 
وإعداد امليزانيات اخلتامية(١).     

د) القدرات التنظيمية يف النظام اإلداري اخلريي األورويب:
تتسم اهلياكل واآلليات واملبادئ املناسبة التي يوفرها النظام اإلداري بأمهية بالغة، بسبب تنوع عالقات 
املنظمة اخلريية (أعضاء املنظمة والعمالء واحلكومة)، وهي رشط أسايس وحاسم لنجاح وبقاء أي منظمة غري 
ربحية(٢)، حيث تكشف لنا مراجعة النظام اإلداري اخلريي لعدد من املنظامت واجلمعيات اخلريية األوروبية 

عن مد القدرات التنظيمية التي يتمتع هبا هذا النظام، التي يمكن بياهنا من خالل املؤرشات اآلتية(٣):
١- التاميز والتعقيد التنظيمي من خالل فصل األنشطة اإلدارية عن بعضها يف وحدات تنظيمية 
خمتلفة، تعكس طبيعة الواقع العميل يف املنظمة واجلمعية اخلريية األوروبية، بام يتناسب مع 
حجم املنظمة وأغراضها، وذلك بسبب التخصص وتقسيم العمل حيث تظهر يف اهليكل 

التنظيمي للمؤسسة اخلريية اإلدارات واألقسام اإلدارية املختلفة.
 املستو عىل  فروع  األوروبية  اخلريية  املنظامت  من  العديد   لد تتوفر  حيث  اجلغرايف  التاميز   -٢
   European) مجعية  مثل:  األورويب   املستو عىل  أو   ،(Wellcom) مؤسسة  مثل:  املحيل 

.OXFAM الدويل مثل: منظمة أو عىل املستو ،(Society of Coloproctology

٣- اللجان وفرق العمل التي فرضها اتساع العمل وتعقد أعامل املؤسسة اخلريية. التي تتمثل 
اللجنة  مؤسسة  يف  املستحدثة  اللجان  مثل:  واالستشارة،  الفني  الدعم  تقديم  يف  مهمتها 
فمهمتها  العمل  فرق  أما  االستثامرية.  واللجنة  املحاسبية،  واللجنة  العلمية،  االستشارية 

التكفل بالقيام بمهام حمددة؛ كتنفيذ برامج أو إدارة مرشوعات معينة. 
(١) انظر: من قسامت التجربة الربيطانية يف العمل اخلريي والتطوعي، بدر نارص املطريي؛ وتطوير املؤسسة الوقفية اإلسالمية 

يف ضوء التجربة اخلريية الغربية (دراسة حالة)، أسامة عمر األشقر، ص٤٥-١٠٥.
(2) Patricia Siebart and Christoph Reichard, Corporate Governance of Nonprofit Organizations, in Central Eu-

rope,  in Future of Civil society Making Central European Nonprofit-Organizations work. Annette Zimmer 
· Eckhard Priller (Eds.), SPRINGER FACHMEDIEN WIESBADEN GMBH, 2004, p 274.

(٣) متت مناظرة النظم التأسيسية لعدد من املنظامت واملؤسسات اخلريية األوروبية، إضافة إىل تقارير املؤسسات اخلريية يف عدد 
من البلدان األوروبية التي منها: 

Wellcome Trust - 
les Amis de la terre en France- 
Volunteering Matters- 
Bat Conservation Trust- 
 EUROPEAN RESEARCH NETWORK ON PHILANTHROPY ASSOCIATION- 
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٤- عمل النظام اإلداري األورويب عىل حتديد السلطات اإلدارية واملستويات يف املنظمة اخلريية 
وجود  عن  التأسيسية  والنظم  األوروبية  القوانني  مراجعة  لنا  تكشف  حيث  األوروبية، 
واجلمعية  اإلدارة  جملس  أو  األمناء  جملس  يف  ممثلة  العليا  للسلطة  األولوية  يعطي  تقسيم، 
اليومية  العمليات  سري  إدارة  عاتقها  عىل  يقع  التي  التنفيذية  السلطة  إىل  إضافة  العمومية، 
إىل جانب سلطتها الوظيفية، حيث ال يستغني النظام اإلداري عن اخلدمات التي توفرها 

الوحدات الداعمة خاصة اخلدمات الفنية واالستشارية.
ثانيًا: حدود مرونة النظام اإلداري يف املنظامت اخلريية األوروبية:

املنظامت(١)،  هذه  فيها  تنشط  التي  البيئة  تعقد  اخلريية  املنظامت  إدارة  جمال  يف  األبحاث  تؤكد 
 إحد تعترب  التنظيمية  فاملرونة  التعقيدات،  هذه  مواجهة  يف  مرونة  منها  يتطلب  الذي  األمر  وهو 
مميزات النظام اإلداري للمنظامت اخلريية األوروبية، حيث يتحدد مستو مرونة النظام اإلداري 
القيادي،  السلوك  التنظيمية،  والقواعد  اإلجراءات  مثل:  التنظيمية،  العوامل  من  بمجموعة 
 ،التفويض، املركزية، توزيع السلطة، عملية اختاذ القرار، وغريها من العوامل التنظيمية األخر
تعقيدات  مواجهة  يف  مرونتها   مد وحتدد  اخلريية  للمنظامت  التنظيمي  السلوك  عىل  تؤثر  التي 
والسياسات  األهداف  يف  النظر  إعادة  وكذلك  التحرك  عىل  املنظمة  قدرة  املرونة  وتتضمن  البيئة، 

والقدرة عىل إعادة التنظيم(٢).
ومن تلك العوامل التنظيمية املحددة ملرونة النظام اإلداري للمنظمة اخلريية ما يأيت:

أ) مرونة تعديل النظام التأسييس:
القانون األسايس أو النظام التأسييس هو وثيقة قانونية تنظم أعامل ووظائف املؤسسة بطريقة 
للتوجه  املحدد  يعترب  وهو  أهدافهم(٣).  حتقيق  عىل  وتساعد  املنظمة  أصحاب  تطلعات  تراعي 
التنظيمي  الدليل  وهو  اإلداري،  النظام  لفلسفة  عملية  وترمجة  اخلريية،  للمؤسسة  االسرتاتيجي 
عمدت  وقد  واألنشطة،  املهام  وتنفيذ  األعامل  أداء  أثناء  اخلريية  املنظمة  إدارة  به  تسرتشد  الذي 
(1)  HELMUT K  Anheier  and kusuma cunningham, Internationalisation of the Nonprofit Sector, in Nature of 

the Nonprofit sector, edited  by J.Steven OTT, Westview press.2001. p 386.

(٢) انظر: جودة املعلومات وأثرها يف حتقيق املرونة االسرتاتيجية، دراسة ميدانية يف رشكات صناعة األدوية األردنية، فايز مجعة 
النجار وفالح احلوري، جملة جامعة ترشين للبحوث والدراسات العلمية، املجلد ٣٠، العدد٢، ٢٠٠٨م، ص٥٤.

األشقر،  عمر  أسامة  حالة)،  (دراسة  الغربية  اخلريية  التجربة  ضوء  يف  اإلسالمية  الوقفية  املؤسسة  تطوير  انظر:   (٣)
ص٤٣-٤٥.
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القوانني األوروبية املنظمة للعمل اخلريي يف أوروبا عىل جعل النظام التأسييس للمنظامت اخلريية 
ا مناسبًا من املرونة، وجيعلها  مرنًا من خالل السامح هليئات املنظمة اخلريية بتعديله، بام يمنحها قدرً
البلدان  تعمل  حيث  اخلريية،  املنظمة  بيئة  يف  احلاصلة  والتغريات  الظروف  مع  وتأقلامً  ا  تكيفً أكثر 

األوروبية عىل إقرار قوانني جديدة وحتديثها هبدف محاية العمل اخلريي وتشجيعه.
فمثالً املادة (٤٠) من قانون اجلمعيات اخلريية يف اململكة املتحدة تتعلق بتعديل فقرة األغراض 
بكيفية  اخلاصة  الفقرات  تعديل  أو  رشكات،  هيئة  عىل  اخلريية  للجمعيات  التأسيس  عقد  يف  الواردة 
استخدام ممتلكات الرشكة(١). أما القانون األسايس ملؤسسة (Wellcome Trust) املعتمد بتاريخ ٢٠ 
فرباير ٢٠٠١م، فهو يسمح بتعديله من وقت آلخر، كام أن املادة ٦٠ من القانون املدين السويرسي 
لة- تعديل النظام التأسييس  ة يف املؤسسة اخلريية -باعتبارها اهليئة الوحيدة املخوّ ل للجمعيّة العامّ ختوِّ
بتعديل  مقرتح  بتقديم  اخلريية  املؤسسة  إدارة  جملس  قيام  خالل  من  التعديل  ويتم  اخلريية،  للجمعية 
من  بقرار  األسايس  النظام  تعديل  جيوز  كام  الرئيس(٢).  من  بمبادرة  أو  منه  بمبادرة  األسايس  النظام 
 les Amis) اجلمعية العامة، وتعتمد التعديالت بأغلبية أصوات اهليئة املقرتحة للتعديل. أما منظمة
 de la (Terre الفرنسية فقد أقر نظامها األسايس- الذي وافقت عليه اجلمعية الفيدرالية بتاريخ ٢٤ 
مايو ٢٠١٥م- حق إجراء تعديالت يف النظام األسايس، حيث يتم عرضها عىل اجلمعية الفيدرالية 

للتصويت عليها وإقرارها(٣). 
ب) مرونة القواعد واإلجراءات:

تعترب القواعد واإلجراءات أساس النظام اإلداري، فمن خالهلا يتم إنجاز األعامل وأداء املهام 
والقيام بالعمليات اإلدارية املختلفة، وكفاءة العمل اإلداري مرتبطة بمد مرونة اإلجراءات أو 
تعمل  كام  اإلداري،  العمل  انسيابية  عىل  تساعد  اإلدارية  واإلجراءات  القواعد  فمرونة  تعقيدها، 
القواعد واإلجراءات املرنة عىل مواجهة الظروف الطارئة الناجتة عن تغريات يف حميط املؤسسة، وقد 
تتسبب يف حدوث اختناقات يف سريورة العمل أو يف تعطله. ولقد عملت القوانني والترشيعات 
األوروبية املنظمة للعمل اخلريي والتطوعي عىل أن تكون قواعد النظام اإلداري اخلريي وإجراءاته 
مرنة وغري معقدة؛ بحيث تسمح إلدارة املنظامت اخلريية أن تؤدي مهامها وأعامهلا بكفاءة وفعالية، 

(١) انظر: من قسامت التجربة الربيطانية يف العمل اخلريي والتطوعي، بدر نارص املطريي،  ص٤٥.
(٢) دليل عميلّ للمنظامت غري احلكومية، كيفيّة إنشاء أو تأسيس منظمة غري حكوميّة يف جنيف أو يف سويرسا، متاح عىل الرابط:  

http://www.mandint.org/ar/guide-ngos#31، متت الزيارة بتاريخ: ٢٠١٧/٥/٢م، الساعة: ١٨٫٤١.
wellcom trust les Amis de la terre en  france :(٣) انظر النظام األسايس للمنظامت األوروبية اآلتية
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ومراجعة القوانني التأسيسية أو دساتري املنظامت واجلمعيات اخلريية األوروبية تكشف عن هذه 
اخلاصية، التي متيز النظام اإلداري اخلريي األورويب، ومن أمثلة تلك القواعد:   

١- جيوز عقد اجتامع عام عن طريق هاتف فيديو أو مؤمتر سمعي أو معدات مماثلة مصممة 
للسامح لكل عضو باملشاركة يف االجتامع (أو عن طريق مزيج من هذه الوسائط)، رشيطة 
القانوين.  النصاب  لتكوين  يكفي  األوقات  مجيع  يف  املشاركني  األعضاء  عدد  يكون  أن 
ا يف اجتامع عام إذا كان يمكن له أن يَسمع ويُسمع من قبل كل عضو  ويعترب العضو مشاركً

آخر يشارك يف االجتامع.  
٢- جيوز التصويت بالوكالة أو عن طريق الربيد.

٣- جيوز عقد اجتامع ثان يف حالة مل حيقق األعضاء احلارضون أو ممثلون، يف االجتامع األول 
النصاب القانوين، حيث جيب تقديم هذا القرار إىل املحكمة املدنية للموافقة عليه.

٤- حيقّ لألعضاء أن يرتكوا املنظمة، وجيوز للعضو يف أي وقت االنسحاب من املنظمة بإعطاء 
إشعار خطي ملجلس اإلدارة. 

ج) الصالحيات الواسعة ومرونة عمل جملس األمناء:
تنص القوانني األوروبية املنظمة للعمل اخلريي عىل وجوب أن يكون لد املنظامت واجلمعيات 
اخلريية جمالس وهيئات عليا؛ كمجالس اإلدارة واجلمعيات العمومية وجمالس األمناء، حيث تعمل 
هذه اهليئات عىل التأكد من أن الترصف يف موارد املنظمة اخلريية يتم بعناية، وأن خدمة رسالتها تتم 
بصورة فاعلة ويف نطاق احلدود القانونية(١). ومتنح القوانني األوروبية يف جمال العمل اخلريي ومن 
إدارة  جمالس  أو  األمناء  ملجالس  واسعة  صالحيات  اخلريية  للمنظامت  التأسييس  القانون  خالل 
اإلجراءات  وتيسري  القرار،  اختاذ  ورسعة  احلركة  حلرية  مهمة  مساحة  له  تتيح  اخلريية،  املنظامت 

الروتينية، مما يكسب النظام اإلداري مرونة يف العمل وإنجاز املهام. 
صالحيات  عن  لنا  تكشف  أوروبا  يف  اخلريية  املنظامت  من  عدد  دساتري  مراجعة  أن  واحلقيقة 

جمالس األمناء او جمالس اإلدارة، ومنها:
إعداد التقارير والبيانات املالية واملصادقة عليها.  (١

للنرش  الولية  الدار  وآخرون،  ليكي  م  بريوت  املنعم،  عبد  عال  ترمجة  للربح،  اهلادفة  غري  اخلريية  اجلمعيات  إدارة  انظر:   (١)
والتوزيع، القاهرة، ٢٠٠٠م، ص١٣٠.
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املسؤولية عن احلفاظ عىل السجالت املحاسبية التي تكشف بدقة يف أي وقت املركز املايل   (٢
للجمعية اخلريية

الغش  ملنع  املناسبة  اإلجراءات  اختاذ  وبالتايل  اخلريية،  الرشكة  أصول  محاية  عن  املسؤولية   (٣
والكشف عنه، وغريه من املخالفات(١). 

حق تعيني أي شخص يف أي مكتب أو عمل.   (٤
سلطة إهناء أي تعيني، أو استخدام أي من هذه التعيينات.  (٥

تغيري أو تقييد السلطات املمنوحة لألشخاص املعينني.    (٦
تفويض أي من صالحياته وسلطاته التقديرية إىل اللجان؛ أو إىل أي شخص، سواء كان   (٧

ا أو أي شخص آخر. ا يف الرشكة أو موظفً ا أو أمينًا أو موظفً حمافظً
جتديد عضوية عضو معني أو استبعاد عضويته.  (٨

العضوية(٢).  مدة  انتهاء  أو  االستقالة  حالة  يف  األمناء  جملس  يف  جدد  أعضاء  اختيار  حرية   (٩
حيث إن جتديد العضوية ومعدل دوران األعضاء يسمح بدخول أفكار ومهارات متجددة 

إىل املجلس(٣).
د) الدعم احلكومي وتقييد االستقاللية واملرونة االسرتاتيجية:

ا خمتلفة من الدعم ملنظامت القطاع الثالث، من بينها الدعم  تقدم احلكومات األوروبية أنواعً
خالل  من  الدعم  يكون  قد  كام  والرسوم،  املدفوعة  األجور  منها  أشكال  عدة  يتخذ  الذي  املايل، 
احلكومي  والتمويل  الدعم  حيدث  وقد  اخلدمات،  لتقديم  احلكومية  السلطات  مع  عقود  إبرام 
املقدم تآكالً يف االستقاللية ومرونة االسرتاتيجية لد املنظامت التطوعية(٤). ففي اململكة املتحدة 
بأهنا  توصف  أن  يمكن  بالكاد  وهي  احلكومي،  الدعم  عىل  ليَّة  كُ اخلريية  املنظامت  بعض  تعتمد 
 «The women’s Royal Voluntary Services» الطوعية  فاملنظمة  الطوعي،  للقطاع  تنتمي 
كام  احلكومية،  اجلهات  قبل  من  تُعني  وقياداهتا   ،%١٠٠ بنسبة  املركزية  احلكومة  من  متويلها  يأيت 
عىل  احلصول  أجل  من  جاهدة  تسعى  بريطانيا  يف  األطفال  لرعاية  الطوعية  املنظامت  بعض  أن 
(1)  ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS, Volunteering Matters. 12 July 2017,p23.  .(٢) انظر: تطوير املؤسسة الوقفية اإلسالمية يف ضوء التجربة اخلريية الغربية (دراسة حالة)، أسامة عمر األشقر، ص٥٤

(٣)  انظر: إدارة اجلمعيات اخلريية غري اهلادفة للربح، ترمجة عال عبد املنعم، بريوت م ليكي وآخرون، ص١٣٤.
(٤)  انظر: من قسامت التجربة الربيطانية يف العمل اخلريي والتطوعي، بدر نارص املطريي، ص٩١.
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الدعم احلكومي بموافقة ومسايرة السلطات املحلية، من خالل العقود التي تربمها مع احلكومة 
بتكييف  مطالبة  فإهنا  العقود  هذه  عىل  احلصول  أجل  ومن  نفقاهتا،  معظم  تغطي  والتي  املحلية 
خيتلف،  فالوضع  فرنسا  يف  أما  املحلية(١).  السلطات  لتوصيات  تستجيب  كي  للرعاية  براجمها 
حيث شكلت منظامت القطاع االجتامعي قاطرة للسياسة الالمركزية للحكومة خاصة يف املناطق 
لتمرير  االجتامعي  والقطاع  الدولة  بني  مرنًا  تنظيميا  جماالً  االجتامعي  القطاع  وأصبح  الريفية، 

السياسة الالمركزية للحكومة(٢).

املبحث الثالث
مد مالءمة النظام اإلداري لتحقيق مقاصد الوقف واألنظمة اخلريية األوروبية

يف  الوقف  نظام  من  لكل  اإلداري  النظام  وكفاءة  فعالية  عوامل  حتليل  املبحث  هذا  يتناول 
اإلسالم والنظام اخلريي األورويب، وذلك عىل الوجه اآليت:

املطلب األول: مالءمة النظام اإلداري الوقفي لتحقيق مقاصد الوقف
: مهام اإلدارة الوقفية والفعالية التنظيمية للمؤسسة الوقفية: أوالً

يشري مفهوم الفعالية التنظيمية حسب «ستيفن.ر.كويف» إىل التوازن بني اإلنتاج واحلفاظ 
عىل الطاقة اإلنتاجية لوسائل اإلنتاج يف املنظمة(٣)، فالفعالية التنظيمية تعني حتقيق األهداف 
والنتائج املرجوة مع املحافظة عىل قدرة املنظمة عىل مواصلة العمل واإلنجاز، وعند مراجعة 
فتنفيذ  التنظيمية،  الفعالية  ملفهوم  جتسيد  أهنا  نجد  للوقف  اإلداري  النظام  أقرها  التي  املهام 
ومن  والنتائج،  األهداف  حتقيق  هو  األول:  أساسيني،  هدفني  حتقيق  عىل  ينطوي  املهام  هذه 
مظاهره توليد املنافع واخلدمات، من خالل تنمية أصول الوقف وتعظيم ربحه وريعه بجميع 
الوقفية  األصول  عىل  املحافظة  هو  والثاين:  ا،  رشعً واملباحة  عمليا  املمكنة  والطرق  الوسائل 
املنتجة للمنافع واخلدمات، من خالل عامرة الوقف وصيانته وحفظه وجتهيزه ومتثيله والدفاع 

عن حقوقه.  
(1)  Martin knapp .Eileen .Robertson & Corinne Thomasson. Pablic money volantary action. in the third Sector 

Comparative studies of Non profit Organizations. Editors:Helmut K. Anheier and Wolfgang Seibel. Walter 
de Gruyter.Berlin. p198.

(2)  Édith Archambault, Op Cit, p301.

(٣) انظر: العادات السبع للناس األكثر فعالية يف عملية التغيري الشخيص، ستيفن.ر. كويف، مكتبة جرير، الرياض، ص٨٠.
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ثانيًا: التوجه االسرتاتيجي يف نظام اإلدارة الوقفية:
ا اسرتاتيجيا حيظى باالهتامم واألولوية يف نظام اإلدارة  متثل استمرارية الوقف ودوام منافعه هدفً
الوقفية، وحتقيقه ال يكون إال بالعامرة والصيانة ودوام النظر وتوخي املصلحة يف الترصف واختاذ 
القرارات، فقد حرص الفقه الوقفي عىل تأكيد مبدأ األولوية كقيمة تنظيمية، ومؤرش عىل فعالية 
من  الوقف  ألصل  حفظاً  غلته  من  عليه  واإلنفاق  وصيانته  وترميمه،  الوقف  فعامرة  الناظر،  أداء 
اخلراب واهلالك، هي كلها أمور تعد يف مقدمة الواجبات املنوطة بالناظر(١) وبعد العامرة وصيانة 
ذلك  من  للمصلحة،  وأعم  إليها  أقرب  هو  ما  عىل  الوقف  غلة  من  بالرصف  الناظر  يبدأ  الوقف 
الوقف  مرفق  جتهيز  بعدها  مستحقاهتم،  أداء  ثم  الوقف  حيتاجهم  الذين  واملوظفني  العامل  تعيني 

بكل ما حيتاجه لتحقيق الغرض منه(٢). 
ثالثًا: فعالية التنظيم اإلداري البسيط (اإلدارة األهلية):

فالبساطة  معقدة،  وغري  بسيطة  إدارية  بنية  وجود  عىل  األهلية  لألوقاف  اإلداري  النظام  يقوم 
االستمرار  عىل  القوة  الذري  اإلداري  النموذج  أكسبت  التي  هي  والعمل  والتنظيم  التأسيس  يف 
والبقاء والنجاح يف حتقيق األهداف واملقاصد، ولقد شملت اإلدارة الذرية املستقلة القسم األكرب 
من األوقاف يف املجتمع خالل فرتات طويلة من تاريخ املؤسسة الوقفية، حيث أفرد لكل وقف 
أو  أحد قرابته  أو  خاص عادة ما يكون الواقف نفسه  الصغرية ناظر  األوقاف  حمدود من  عدد  أو 
قرونًا  التطبيق  يف  الوقفية  اإلدارة  يف  الذري  الفردي  النمط  هذا  واستمر  عنه(٣)،  وينوب  يعينه  من 
بساطة  إن  عديدة،  اجتامعية  جماالت  يف  اإلسالمي  للوقف  التارخيي  النجاح  وراء  وكان  طويلة، 
والروتني  البريوقراطية  التعقيدات  عن   منأ يف  جعلها  الوقفية  للمؤسسة  األهلية  اإلدارة  تنظيم 

اإلداري املعيق لألداء واإلنجاز(٤).

١٩٨٦م،  القاهرة،  املعارف،  دار  الدردير،  أمحد  مالك،  اإلمام  مذهب  إىل  املسالك  أقرب  عىل  الصغري  الرشح  انظر:   (١)
ص١٢٤.

(٢) انظر: حاشية رد املحتار عىل الدر املختار، اجلزء الرابع، حاشية رد املحتار عىل الدر املختار، اجلزء الرابع، دار الفكر للطباعة 
والنرش، دمشق، دون تاريخ نرش، ص٥٦٤.

القاهرة،  للكتاب،  العامة  املرصية  اهليئة  عفيفي،  حممد  العثامين،  العرص  يف  مرص  يف  االقتصادية  واحلياة  األوقاف  انظر:   (٣)
١٩٩١م، ص٨٣.

(٤) انظر: التطور املؤسيس لقطاع األوقاف يف املجتمعات اإلسالمية (دراسة حالة مجهورية مرص العربية)، مليحة حممد رزق، 
ص٥٨.
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ا: التفاعل اإلجيايب لإلدارة الوقفية مع البيئة املحلية: رابعً
إن رغبة الواقف يف استدامة الثواب واألجر من خالل استدامة املنافع والثمرات التي يدرها 
اإلدارة الوقفية أي أن تكون  حملية  ا عىل تأكيد  حريصً وقفه، جتعله وهو حيرر حجة تأسيس وقفه 
ا باحتياجات املجتمع وتطلعاته وأكثر اندماجاً  من بلد املوقوف عليهم، وهذا ما جيعلها أكثر ارتباطً
يف األنشطة االجتامعية والتنمية املحلية، التي تعترب املجال احليوي لنشاط املؤسسة الوقفية األمر 
حيسن  املحيل  املجتمع  نحو  التوجه  وهذا  وفعالية(١).  ا  استقرارً أكثر  تنمويا  ا  مناخً يكفل  الذي 
ا ملا يتمتع  مستو جودة القرار عىل املستو اجلزئي، كام يرفع من مستو الفاعلية اإلدارية، نظرً
به املواطنون املحليون من قدرة وإملام بالشؤون املحلية، يسمح لإلدارة الوقفية بالتفاعل اإلجيايب 

مع البيئة املحلية(٢). 
ا: احرتام إرادة الواقف واالمتثال اإلداري: خامسً

هذا  يشري  حيث  الوقفية.  اإلدارة  نظام  يف  ارتكاز  نقطة  يشكل  الوقفية  اإلدارة  يف  االمتثال  إن 
ا، فهذه الرشوط هدفها  املفهوم إىل التزام الناظر ومتسكه بتنفيذ مجيع رشوط الواقف املعتربة رشعً
وقد  الواقفني(٣)،  ومقاصد  أهداف  وحتقيق  الوقف  رسالة  نحو  وتوجيهه  الوقفي،  العمل  تنظيم 
إرادة  احرتام   مد عىل  توقفت  الوقفية  اإلدارة  نظام  فعالية  أن  للوقف  التارخيية  التجربة  أظهرت 
اإلدارة  يف  االمتثال  واجب  عىل  الوقفي  الفقه  منظومة  تؤكد  حيث  رشوطه(٤)،  وتنفيذ  الواقف 
الوقفية، من خالل إقرار مهمة تنفيذ رشوط الواقف وحتقيق أهدافه وبلوغ مقاصده كإحد املهام 

األساسية التي حيرص الناظر عىل تنفيذها وااللتزام بتحقيقها، ويراقب تنفيذها القضاء. 
وأهم  الوقفية،  النظارة  أداء  تقويم  معايري  أهم  من  وتنفيذها  الواقفني  رشوط  احرتام  ويعترب 
عوامل نجاح اإلدارة الوقفية واستمرارية األوقاف يف تقديم اخلدمات واملنافع، حيث إن جانبًا مهام 
من نشاط الناظر الوقفي حتدده رشوط الواقفني، فإذا كان احلفاظ عىل األصول الوقفية وتنميتها 
وتوزيع غالهتا ومنافعها من األهداف األساسية التي تسعى اإلدارة الوقفية إىل حتقيقها، فإن هذه 
األهداف متثل الرشوط األساسية التي يسعى الواقفون إىل احرتامها من قبل النظار، فهذه الرشوط 

(١) انظر: املرجع السابق، ص٥٠.
(٢) انظر: اإلصالح اإلداري ملؤسسات قطاع األوقاف (دراسة حالة اجلزائر)، كامل منصوري، ص٣٩.

(٣) انظر: تطوير مؤسسات املجتمع املدين، أماين قنديل، الشبكة العربية للمنظامت األهلية، القاهرة، ٢٠٠٤م، ص٨٠.
(٤) انظر: التكوين التارخيي لوظيفة الوقف يف املجتمع العريب، إبراهيم  البيومي غانم، ص٩٨.
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وحصص  متويله  وكيفية  للوقف  إدارته  وأسلوب  الناظر  مواصفات  حتديد  عىل  تنطوي  ما  عادة 
توزيع املنافع عىل املستحقني، ونوعية وكمية اخلدمات املقررة(١).

ا: ثبوت الشخصية االعتبارية للوقف وانعكاسها عىل فعالية اإلدارة الوقفية: سادسً
تعامل الفقهاء مع الوقف عىل أن له شخصية اعتبارية واضحة املالمح، وهي تنشأ مع الوقف 
بمجرد إدارة الواقف، وللقضاء وحده- بحكم اختصاصه الوالئي- سلطة التأكد من صحة الوقف 
ورشعية أهدافه، دون تدخل من السلطة اإلدارية للدولة، حيث مل يعقد هلا الفقه أي اختصاص يف 
هذا اجلانب. وقد جتاوبت قوانني األوقاف احلديثة مع هذ التوجه، حيث منحت للوقف الشخصية 
االعتبارية وجعلت مجيع األموال املوقوفة مملوكة له، وثبوت الشخصية االعتبارية للوقف كان له 

انعكاس اجيايب عىل فعالية نظام اإلدارة الوقفية من حيث:
والرهن  بالبيع  الوقف  يف  والترصف  اإلدارية  القرارات  مجيع  اختاذ  حق  من  الوقفية  اإلدارة  متكني  أ) 
واهلبة واالستثامر وغري ذلك من الترصفات؛ حسب نظمها الداخلية والقوانني املنظمة لترصفاهتا. 
لوائح  ضوء  عىل  املستقل  العمل  من  القيادي   املستو عىل  خاصة  الوقفية  اإلدارة  متكني  ب) 
وقوانني النظام اإلداري اخلاص باملؤسسة الوقفية، حتى ال تترصف اإلدارة الوقفية ترصف 
املالك املطلق، وباألخص يف جمال االستبدال بل ترصف الناظر املقيد بالرشوط، والضوابط 

واملصلحة املعتربة.  
ج) تشكيل ضامنة ترشيعية (قانونية) للمحافظة عىل استقاللية األوقاف ومحايتها من أطامع املتنفذين(٢). 

املطلب الثاين: مالءمة النظام اإلداري لتحقيق أهداف املنظامت اخلريية األوروبية
: الرتكيز عىل األهداف االجتامعية: أوالً

بأنشطة  القيام  األوروبية  اخلريية  واملنظامت  للمؤسسات  يسمح  ال  أنه  إىل  اإلشارة  سبقت 
املصلحة  تتوخى  التي  االجتامعية  األهداف  حتقيق  هلا  يتسنى  حتى  وذلك  الربح،  منها  تستهدف 
وال  اخلريية،  للمنظمة  األصيل  اهلدف  ليس  للربح  الساعي  النشاط  هذا  دام  ما  هبا  املنوطة  العامة 

يعود بالربح املايل عىل أعضاء جملس اإلدارة(٣). 
(١)  انظر: اإلصالح اإلداري ملؤسسات قطاع األوقاف (دراسة حالة اجلزائر)، كامل منصوري، ص٦٣.
(٢) انظر: اإلصالح اإلداري ملؤسسات قطاع األوقاف (دراسة حالة اجلزائر)، كامل منصوري، ص٥٥.

(٣) انظر: القطاع اخلريي يف أوروبا الغربية، التحالف العلمي ملشاركة املواطنني - سيفيكوس-، مواطنون، دعم املجتمع املدين 
يف العامل، ألن انيسو وآخرون، ص٣١٤. 
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بل إعادة وضعها يف حتقيق املهمة األساسية للمنظمة، حيث يتم توجيه األرباح التي تولدها 
هذا  ويف  املنظمة(١).  أجله  من  أنشئت  الذي  الغرض  حتقيق  نحو  مبارشة  غري  أو  مبارشة  بصورة 
ا إىل االبتكار يف توفري  السياق فإن معظم املنظامت غري الربحية األوروبية اجلديدة تظهر ميالً كبريً

اخلدمات االجتامعية عىل مستويات عدة منها: 
أ) نوعية اخلدمات املقدمة. 

ا).  ب) الفئات املستهدفة (غالبًا ما تكون األكثر هتميشً
ومتكني  النشطة  بالسياسات  الكبري  (االهتامم  اخلدمات  توفري  يف  العمل  تنظيم  أساليب  ج) 

املستخدمني)(٢).
ثانيًا: االستقاللية وفعالية املنظامت اخلريية:

إن اعرتاف القوانني األوروبية بالشخصية املعنوية للجمعيات واملؤسسات اخلريية -واملنفصلة 
ووضع  الترصف  عىل  القدرة  من  مهمة  مساحة  للمؤسسة  يتيح  املؤسسني-  شخصية  عن  ا  متامً
أو  خارجية  وضغوط  تدخالت  بوجود  حتقيقها؛  عىل  قادرة  تكن  مل  أهداف  وحتقيق  السياسات، 

بوجود والءات خمتلفة للمؤسسة اخلريية(٣). 
ثالثًا: التخصص الوظيفي والقدرة عىل تلبية األغراض وحتقيق األهداف:

أثمر االختصاص الوظيفي واخلربة املرتاكمة ملنظامت القطاع الثالث يف أوروبا تفعيال حقيقيا 
التنفيذ  يف  حرفية  من  عموما  االختصاص  حيققه  ملا  ا  نظرً واملادية)،  (البرشية  القطاع  هذا  ملوارد 
واإلنجاز وكفاءة يف األداء، وقدرة عىل تلبية األغراض وحتقيق األهداف، فقد استطاعت مؤسسة  
Wellcom Trust عرب خربهتا الطويلة وختصصها يف جمال الصحة العالجية خلق أهداف خاصة هبا 

من خالل حتديد الفرص االستثامرية األكثر كفاءة لتحقيق مستويات عليا من العوائد مع التأكيد 
عىل حتقيق األهداف االجتامعية واإلنسانية للمؤسسة(٤). 

(1)  SARFO BAFFOUR GYIMAH KANTANKA, Op Cit, P8 

(2) OECD Publications Service, Op Cit .P10.

(٣) انظر: تطوير املؤسسة الوقفية اإلسالمية يف ضوء التجربة اخلريية الغربية (دراسة حالة)، أسامة عمر األشقر، ص٣٢٧.
(٤) انظر: املرجع السابق، ص٩٩. 
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ا: أمهية اإلطار املؤسيس يف فعالية املنظامت اخلريية األوروبية: رابعً
أكثر  تكون  أن  إىل  متيل  أهنا  كام  التعقيد،  شديدة  بيئة  يف  الثالث  القطاع  منظامت  تعمل 
يف  املتمثلة  اخلارجية  بيئتها  حيث  من  املامثل،  احلجم  ذات  التجارية  الرشكات  من  ا  تعقيدً
املتعددة،  والتمويل  اإليرادات  مصادر  العالقة،  ذات  األطراف  املتنوعة،  العالقات  (إدارة 
والعقود)،  واملنح  اإلعانات  مثل:  العام،  القطاع  ومدفوعات  والرسوم  اهلبات  ذلك  يف  بام 
ومكونات بيئتها الداخلية (جملس اإلدارة، املوظفني، املتطوعني، األصول...)(١)، ولتجاوز 
صعوبات هذه البيئة املعقدة كان البد من وجود هيئة إرشافية عليا تتوىل مهمة تنظيم وقيادة 

القطاع الثالث.
ودعمه  اخلريي  العمل  تنظيم  عىل  تعمل  عليا  إرشافية  كهيئة  املستقل  احلكومي  اجلهاز  يعترب 
به  يتميز  ملا  ا  نظرً األورويب،  الثالث  القطاع  مكونات  عىل  لإلرشاف  األمثل  النمط  عليه  والرقابة 
اإلطار املؤسيس العام من كفاءة وقدرة عىل توظيف اخلربات واملعلومات يف سبيل ترشيد العمل 
اخلريي والتطوعي وتوجيهه نحو حتقيق أهدافه(٢). وللداللة عىل أمهية اإلطار املؤسيس يف توجيه 
ومساعدة منظامت القطاع الثالث عىل حتقيق أهدافها، ما تقدمه مفوضية العمل اخلريي يف بريطانيا، 
لالقتصاد  األعىل  واملجلس   ،(SCVO) الطوعية  للمنظامت  االسكتلندي  املجلس  وكذلك 

االجتامعي والتضامني الفرنيس وذلك من خالل املهام اآلتية: 
تقديم املشورة ملجالس أمناء اجلمعيات اخلريية واحلرص عىل تقديم املساعدة، األمر الذي   (١

يؤدي إىل حتسني جودة القرارات املتخذة وزيادة فعالية املؤسسات اخلريية.
تشجيع اجلمعيات عىل التواصل مع املفوضية لطلب املشورة حول األفكار أو املقرتحات   (٢
اجلديدة، أو املساعدة يف املسائل التي تعرتض اجلمعيات. خاصة تلك التي تؤثر عىل أداء 

أعضاء جملس األمناء وتعيق عملية حتقيق األهداف.
تقديم املشورة حول قضايا إدارة وتسيري أعامل اجلمعية اخلريية.   (٣

تقديم الرأي واملشورة القانونية كعمل رئيس للمفوضية.  (٤

(1) Helmut K. Anheier, Managing non-profit organisations: Towards a new approach, Civil Society Working 
Paper 1, January 2000, p8.

(٢) انظر: تطوير املؤسسة الوقفية اإلسالمية يف ضوء التجربة اخلريية الغربية (دراسة حالة)، أسامة عمر األشقر، ص١١٤.
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إدارة  كيفية  حول  اجلمعيات  أمناء  ملجلس  النصح  تقديم  يمكن  حتى  احلسابات  فحص   (٥
أعامل اجلمعيات اخلريية وممتلكاهتا بفاعلية(١).

اختاذ اإلجراءات املناسبة حلامية ممتلكات اجلمعيات وضامن االستخدام األمثل ملواردها.  (٦
تشجيع الربط الشبكي والتعاون وإتاحة الفرصة للتفاعل من خالل منصات التفاعل فيام   (٧
 مما يساعد عىل زيادة مستو .بني منظامت القطاع اخلريي، وبينها وبني القطاعات األخر

.(٢)العضوية وتبادل خرباهتا ودرايتها الفنية مع اجلهات الفاعلة األخر
تنظيم التظاهرات مثل اجلوائز األسكتلندية اخلريية وغريها من املؤمترات القطاعية الطوعية   (٨

يف اسكتلندا.
التواصل عرب وسائط االتصال اجلامهريي -وهو أحد األنشطة الرئيسة- للوصول إىل املنظامت   (٩

األعضاء وعامة الناس ومن أبرزها املوقع الشبكي، ووسائط اإلعالم اجلامهريي(٣). 
١٠) توفري التغطية اإلعالمية من خالل العديد من املقاالت واملنشورات الصحفية والنرشات 

اإلخبارية املحلية(٤).  
والتضامني  االجتامعي  املجالني:  يف  الفاعلة  اجلهات  بني  والتشاور  احلوار  ضامن   (١١
واالقتصاد  املختلفة  األنظمة  بني  الصلة  واألوروبية، وحتسني  الوطنية  العامة  والسلطات 

االجتامعي والتضامني عىل الصعيدين: الوطني واألورويب(٥).  

(١) انظر: من قسامت التجربة الربيطانية يف العمل اخلريي والتطوعي، بدر نارص املطريي، ص١٤. 
(2) Fédération des ONG de coopération au développement   Orientations stratégiques des ONG pour l’éducation 

au développement 2013-2018. P25. disponible en ligne à l’adresse:  www.acodev.be.

(٣) يف الفرتة بني أكتوبر ونوفمرب ٢٠١٠م سجل املوقع اإللكرتوين اخلاص بـ «SCVO» زيادة يف عدد الزيارات من أكثر من 
٢٠،٥٣٤ زيارة إىل ٢٢،٧٥٠ زيارة، يف حني ارتفع عدد الصفحات التي متت مشاهدهتا يف الفرتة نفسها بنسبة ٤٫٧%. 

 (SCVO) (٤) ارتفع عدد التغطيات اإلعالمية من ٣٨٨ يف عام ٢٠٠٩م إىل نحو ٨٧٩ تغطية إعالمية يف عام ٢٠١٠م، كام أطلق املجلس
صحيفة أسبوعية وبوابة إلكرتونية يف آذار / مارس ٢٠١١م، جلعل املعلومات عن القطاع متاحة بسهولة وبرسعة. انظر: 

 A COMPARATIVE STUDY OF UMBRELLA ORGANIZATIONS FOR THE VOLUNTARY SECTOR IN 

NORWAY AND SCOTLAND, INTERNSHIP REPORT BY SARFO BAFFOUR GYIMAH KANTANKA, 

DECEMBER, 2012, p47.

(5) loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. www.legifrance.gouv.fr/affich-

TexteArticle.do;jsessionid, le 16/10/2017. 13.2 
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اخلامتة
: نتائج البحث:  أوالً

طبيعة النظام اإلداري للوقف يف اإلسالم تقوم عىل حمورية الدور القيادي للناظر يف اإلدارة   (١
ا لرشوط الواقفني، كام يقوم  الوقفية الذرية، الذي يترصف مستقال عن أية جهة وصية وفقً
هذا النظام عىل الالمركزية اإلدارية وتكريس الطابع املحيل لإلدارة الوقفية، مع اختصاص 

القضاء باإلرشاف العام عىل اإلدارة الوقفية.
املؤسيس  الطابع  اخلريية  املنظامت  عىل  أوروبا  يف  اخلريية  لألنظمة  اإلداري  النظام  يضفي   (٢
ويمنحها الشخصية االعتبارية، وهو نظام ذو طبيعة خاصة متيزه عن املنظامت العامة للدولة 
أو املؤسسات اخلاصة للقطاع الربحي، يتيح للمنظامت اخلريية أن تدير شؤوهنا باستقاللية 
العام.  النفع  خلدمة  وموجهة  تنموية  طبيعة  ذات  أهدافه  خارجية.  جهة  من  حتكم  ودون 
يقوم نشاطه عىل عدم توزيع املكاسب واألرباح عىل املشاركني يف إدارة النشاط اخلريي أو 

التطوعي، وذلك من خالل العضوية النشطة واملشاركة الطوعية للمتطوعني واملانحني.
الواقفني  مقاصد  وحتقيق  الوقف  أهداف  لتحقيق  ومالءمته  الوقفية  اإلدارة  نظام  فعالية   (٣
تبنى عىل عدة عوامل، من أمهها: الفعالية التنظيمية القائمة عىل التوازن بني إنتاج املنافع 
يعطي  الذي  االسرتاتيجي  والتوجه  للمنافع،  املنتجة  الوقفية  األصول  عىل  واحلفاظ 
عوامل  ومن  واستمرارها،  الوقفية  املؤسسة  بمستقبل  عالقة  هلا  التي  لألنشطة  األولوية 
مالءمة النظام اإلداري الوقفي فعالية التنظيم اإلداري البسيط، وكذلك التفاعل اإلجيايب 
ا ثبوت  لإلدارة الوقفية مع البيئة املحلية، واحرتام النظام اإلداري إلرادة الواقف، وأخريً

الشخصية االعتبارية للوقف، والتي تضمن حرية الترصف والعمل املستقل. 
اخلريية  املنظمة  أهداف  لتحقيق  ومالءمته  األوروبية  اخلريية  لألنظمة  اإلدارة  نظام  فعالية   (٤
تبنى عىل عدة عوامل، من أمهها: الرتكيز عىل األهداف االجتامعية، والتخصص الوظيفي، 
مهمة  تتوىل  عليا،  إرشافية  هيئة  وجود  يف  املتمثل  العام  املؤسيس  اإلطار  أمهية  إىل  إضافة 

تنظيم وقيادة القطاع الثالث مما حيسن من كفاءة وفعالية منظامت القطاع.
ثانيًا: توصيات البحث: 

يف ضوء النتائج املتوصل إليها من خالل هذا البحث يمكن اقرتاح التوصيات اآلتية:
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اإلداري  الضبط  يؤكد  ما  بالوقف  اخلاصة  القانونية  الترشيعات  تضمني  وأمهية  رضورة   (١
والتنظيمي.

تعلق  ما  خاصة  واسهاماهتا،  الغربية  التجربة  ضوء  يف  للوقف  اإلدارية  اجلوانب  تطوير   (٢
باجلوانب التنظيمية واإلجرائية والفنية.

العمل عىل تنمية وتطوير األشكال والقوالب التنظيمية التي تستوعب األغراض الوقفية   (٣
وحتقق أهداف الواقفني. 

التأكيد عىل أمهية العمل الوقفي املؤسيس.  (٤
الناشطة  الوقفية  املؤسسات  حيتضن  الذي  العام  املؤسيس  اإلطار  تأسيس  عىل  العمل   (٥

ويضمن هلا املرافقة والدعم املادي والفني. 
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مراجع البحث
: الكتب باللغة العربية: أوالً

إدارة اجلمعيات اخلريية غري اهلادفة للربح، ترمجة عال عبد املنعم، بريوت م ليكي وآخرون،   (١
الدار الولية للنرش والتوزيع، القاهرة، ٢٠٠٠م.
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القاهرة، ٢٠٠٥م.
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اإلدارة العامة.
األوقاف واحلياة االقتصادية يف مرص يف العرص العثامين، حممد عفيفي، اهليئة املرصية العامة   (٥

للكتاب، القاهرة، ١٩٩١م.
األوقاف والسياسة يف مرص، إبراهيم البيومي غانم، دار الرشوق، القاهرة، ١٩٩٧م.  (٦
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مواطنون، دعم املجتمع املدين يف العامل،  ألن انيسو وآخرون، دار املستقبل العريب، القاهرة، 
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عامن، ٢٠١١م.
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البحوث

عوقات اإلدارة املالية يف نظام املؤسسة الوقفية مقارنةً بنظريهتا  مُ
اخلريية األوروبية

اد حممد حممدين* د. صادق محّ       
متهيد:

إنَّ احلمد هللا نحمده، ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا، من 
هيد اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أنَّ ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد 

ا عبده ورسوله € أما بعد: أن حممدً
اللجنة  عزم  متضمنة  الكويت  بدولة  لألوقاف  العامة  األمانة  من  كريمةً  دعوةً  تَلقيَّت  د  قْ لَ فَ
الثاين،  املحور  من  الثاين  البند  يف  للكتابة  ترشيحي  أوقاف  ملجلة  السادسة  الدولية  للندوة  العلمية 
عوقات اإلدارة املالية يف نظام املؤسسة الوقفية مقارنة بنظريهتا اخلريية األوروبية»؛  الذي يتناول «مُ
هادفة إىل معرفة الواقع املايل واإلداري للوقف ومشكالته، وعالقته وواقع األنظمة اإلدارية املالية 

األوروبية ومشكالهتا، ودراسة أحكام تلك العالقة وما يتعلق هبا وفق تأصيل علمي رصني.
واملعوقات  املال  إدارة  معوقات  تشمل  دراسة  بتقديم  للندوة  العلمية  اللجنة  رغبت  وقد 
وإعداد  األوروبية  اخلريية  األنظمة  يف  واألوقاف  اإلسالمية  األوقاف  يف  واالستثامرية  املحاسبيّة 
ورقة علمية يف ذلك، فأجبتها إىل ذلك غري مرتدد؛ ملا لألوقاف من أمهية كبرية ومكانة عظيمة يف 
األمة اإلسالمية مجعاء، واالعتناء باألصول الوقفية ومشكالهتا ومعوقاهتا، وذلك حتى تتم عىل 
وجه الصحة واإلتقان، موافقة ألصول الرشيعة اإلسالمية، جارية عىل سنن نظم التوثيق واجلودة 
اجلارية  املثوبة  يف  وأهدافها  أغراضها  وحتقق  ثامرها،  فتؤيت  الدمار،  من  ذلك  فيصوهنا  ورسومها، 

للوقف والنفع فيام رصف عليها من غالهلا.
* مدير وحدة ابتكار املنتجات بمرصف اإلنامء بالرياض باململكة العربية السعودية.
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إنَّ مقاصد الرشيعة اإلسالمية ومصادرها ومسالك املُجتهدين ومذاهبهم ومراميهم فيام وضعوا 
به  والوصول  لإلنسان  الكريمة  احلياة  حتقيق  هي  الفقه،  يف  عامة  ونظريات  االستنباط  قواعد  من 
إىل املوقع الذي وضعه اهللا فيه، وقد اتسم العمل اخلريي بام فيه مؤسسة الوقف بالشمولية، التي 
وحدت بني املسلمني الذين جتمعهم رابطة الدين، وتشد بينهم أوارص الوحدة واملحبة اإلسالمية، 
ا من  وحرص عىل أن ترتبط تلك األعامل الوقفية واخلريية بالبعد الديني السليم، الذي أصبح وجهً

رف الفقهاء يعادل جواز اجلهاد يف سبيل اهللا. وجوه الرب واإلحسان؛ ألن ذلك يف عُ
الطوعي  العمل  أقعدت  التي  األسباب  من  الكثري  هناك  أنَّ  اليوم  الواقع  يف  نجد  أننا  شك  ال 
واخلريي «الوقفي» واالجتامعي هلذه املؤسسات، حيث إنَّ الدولة اإلسالمية يف تارخيها قامت عىل 
بكيفية  الوقف  موارد  توظيف  يف  واإلدارة  املايل  التنظيم  حسن  بفضل  والتعاوين؛  اخلريي  العمل 
املجتمع  نحو  واجباهتا  بدورها  وأدت  والواقفني،  املتربعني  ثقة  نالت  للدخل،  درةٍ  مُ واحرتافية 
ذات   األخر القطاعات  يف  املؤسسات  مثل:  ا،  متامً آمنة  احرتافية  بطريقة  مواردها  بتثمري  املسلم 

البُعد االقتصادي والتجاري؛ كاملصارف والبنوك لتأخذ وضعها الريادي كام أخذته يف املايض.
اإلحسان  فضيلة  وتنظيم  املؤسيس  األورويب  الغريب  اخلريي  والعمل  الوقف  عىل  نقف  كام 
ا ألمهية إزالة اخللط احلاصل  الفردي واملؤسيس، ولقد أطلنا يف هذه الدراسة النفس العلمي، نظرً

يف مفاهيم الوقف األورويب واألوقاف التي تقوم عىل نظام الرتست «Trust» الغريب.
أذكر  ولن  ا،  ونظامً ا  رشعً األوقاف  ومشكالت  باألصول  يتعلق  ما  الدراسة  هذه  يف  وأتناول 
رغم  التكليف  مضمون  عىل  ا  ومركزً ذلك،  احلال  القتضاء  املسائل  بعض  يف  إال  الفقهي  اخلالف 

ظم مادته. خطورة موضوعه وعِ
وقد انتظمت هذه الدراسة يف اآليت:

عوقات اإلدارة املالية يف نظام الوقفية مقارنةً بنظريهتا اخلريية األوروبية: مُ
١- معوقات إدارة املال والرقابة عليه يف الوقف واألنظمة األوروبية.

معوقات استثامر املال يف الوقف واألنظمة اخلريية األوروبية.  -٢
املعوقات املحاسبية يف الوقف واألنظمة اخلريية األوروبية.  -٣

املعوقات يف اختاذ القرارات اخلاصة بالوقف واألنظمة األوروبية بالرتكيز عىل اجلانب الرقايب واملايل.  -٤
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تْفِ بمجرد التفسري ملا مجعت من جتارب الغرب وبالد الفرنجة يف ميدان العمل الوقفي  ومل أكَ
للفقه  املعتمدة  املصادر  من  وتعاريفها  الدراسة،  بمفردات  قائمة  أوردت  فقد   ، املؤسيسّ واخلريي 
الفنية  الناحية  من  العلمية  ا  مظاهنِ وفق  العبارة  ورشحت  اإلنجليزي،  سيام  وال  احلديث  الغريب 
والفقهية لدهيم يف إجياز معقول غري خمل خلدمة املشتغلني بالعمل اخلريي املؤسيس، وبيان فروقها 

الدقيقة نقالً عن مراجعها األصلية.
فقت يف أداء بعض الواجب، نحو العمل الوقفي  وأسأل املوىل -العيل القدير- أنَّ أكون قد وُ
تأيت  وأنْ  الكثري؛  ترك  من  ا  خريً القليل  فآخذ  املتخصصة؛  واملكتبة  املؤسيس  اإلسالمي  واخلريي 

ا خري من أنْ ال تأيت. متأخرً
وأنَّ التاريخ سيشهد آلليات الوقف والعمل اخلريي يف الفقه والفقه الغريب من دور بناء يف خدمة 

 ÃÂ Á À ¿اإلنسانية، واحلد من العوز وإشاعة روح التعاون، حيث قال اهللا تعاىل: زب
الزلل. جينبني  أنَّ  وأسأله  اهللا...  علمني  بام  ا  مستفتحً فأقول  ÉÈرب(١).    Ç  Æ  Å  Ä

الفصل األول
املعوقات اإلدارية املالية يف األنظمة اإلدارية الوقفية واألنظمة األوروبية

مع  بعامة،  الوقفية  املؤسسة  يف  املستجدة  املال  عوقات  مُ أمهية  الفصل  هذا  مباحث  عرب  نعالج 
استعراض معوقات اإلدارة املالية يف كلِّ من مؤسسة الوقف يف النظام اإلسالمي واملؤسسة اخلريية 
معقولة  حلول  وضع  اإلمكان،  قدر  املحاولة  مع  واالختالف  التشابه  نقاط  تبيان  مع  األوروبية، 
لتلك املعوقات من وجهة نظر تكاملية، واستفادة التجربتني ليشكل ذلك مقاربة وتواقف كلتيهام، 
حماولة  مع  ا،  عمومً والغربية  األوروبية  واخلريية  الوقفية  والتجربة  اإلسالمية  الوقفية  التجربة  أيْ 

إجياد مدخل للرشاكة املنتجة بني الوقف اإلسالمي والقطاع غري الربحي الغريب.
املبحث األول

معوقات إدارة املال يف الوقف واألنظمة األوروبية
يتناول هذا اجلانب من البحث املخاطر الرشعية الفقهية التي تعوق تقدم الوقف، إضافة إىل 

أهنا تعوق عملية اختاذ القرار نحو هنضة الوقف ونامئه.
(١) سورة املائدة، آية ٢.
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يرتك  ومل  الوقف،  جوانب  مجيع  شمل  فقهي  بتنظيم  اإلسالمي  الوقف  مؤسسة  حظيت  لقد 
نَها وأبرز احلكمة منها، بغية أن تكون  مسألة ترتبط بوجوده ومقاصده وغاياته املرجوة منه إال بيَّ
مسائله يف جمملها مادة لتطوير نظامه حتى يستوعب املستجدات، ويواجه ما تكشف عنه األيام من 

حاجات بتطور الزمان.
ربط  بل  ورشوط،  أركان  من  لقيامه  يلزم  ما  عىل  يقترص  مل  أنَّه  اإلسالمي  الوقف  يميز  وما 
أحكامه بالغايات املرجوة منه بحيث تكون مقرونة بتلك الغايات ال تنفصل عنه؛ حتامً إن تلك 
األنامط  ختالف  ا  أنامطً فتتخذ  األيام،  مرور  مع  الزمان  بتغري  التغيري  يعرتهيا  بالرضورة  الوسائل 
التقليدية للوقف، وهذه األنامط وإن اختلفت وتشعبت أدواهتا االستثامرية تبقى املوجه ألنشطته، 
بحيث يكون التنظيم اإلداري واملايل فيام يتعلق بشكل أنشطته وعملية اختاذ القرار املوجه هلذا 
النشاط منسجامً مع التنظيم الفقهي، الذي يميل نحو صيغ مستحدثة حتفظ ثوابته، وتستوعب 
املؤسسات  جتارب  من  االستفادة  مع  واملعارصة(١)،  األصالة  بني  وجتمع  العرص  مستجدات 
واستثامره  الوقف  تنمية  وسائل  تطوير  يف  اإلسالمية  املصارف  سيام  وال  والعاملية،  املحلية  املالية 

واملحافظة عليه.
املطلب األول: األطر التنظيمية والرشعية

تبدو احلاجة ماسة إىل إعادة النظر بني كل فرتة زمنية وأخر يف األطر والنظم القانونية والفقهية 
والالئحية املنظمة للوقف املؤسيس وتنظم فضيلة اإلحسان، وذلك عىل ما يبذله القائمون من تعديل 
املتعلقة  واألنظمة  القوانني  تكون  حتى  ؛  تعديالً أو  إضافة  تستوجب  وملحوظات  تعديله  يلزم  ما 
تغريات  مع  منسجمة  قرارات،  من  هبا  يتصل  أو  وترشيعات  لوائح  من  عنها  يتفرع  وما  بالوقف 
اإلسالمية(٣)،  املجتمعات  تطور  يقتضيها  التي  املستجدة  واملتطلبات  الظروف(٢)  وطبيعة  العرص 
وهذا ما يتطلب تطوير نظام الوقف وتفعيل طاقاته لتصبح قادرة عىل استلهام روح العرص، وما 

ينتج من تطور وتغري خمتلف املناحي واالجتاهات.

(١) ينظر: أوجه االرصاد (الرصد) والرتست «دراسة مقارنة»، د. صادق محاد حممد، ومراجعة د. عبد الستار أبو غدة، نرش 
جمموعة دلة الربكة، جدة، ط٢٠٠٧م، ص١-٧.

(٢) ينظر: أحكام الوقف وحركة التقنيني يف دول العامل اإلسالمي املعارص، دراسة حالة مرص العربية، د. عطية فتحي الوييش، 
سلسلة الدراسات الفائزة يف مسابقة الكويت لألبحاث ٢٠٠٠م، الطبعة األوىل ٢٠٠٢م.

(٣) ينظر: كيفية حتويل النقود إىل األصول الوقفية، بحث مقدم من زهري اهناريان للمؤمتر العاملي، قوانني األوقاف وإداراهتا: 
وقائع وتطلعات ٢-٢٢ أكتوبر ٢٠٠٩م، املنظمون مركز اإلدارة، كلية أمحد إبراهيم للحقوق، املعهد العاملي لوحدة األمة 

اإلسالمية، اجلامعة اإلسالمية العاملية، ماليزيا، كواالملبور.
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قدمت  التي  املعارصة  اإلسالمية  املالية  واملؤسسات  والبنوك  املصارف  هنضة  من  الرغم  عىل 
ا مجيع ركائز االقتصاد اإلسالمي وحتديثها، وال  ا إجيابيا(١)، فإن املطلوب منها أن تطور أيضً تطورً

سيام الوقف الذي كان وما زال أحد أهم مصادر متويل اخلدمات يف املجتمعات اإلسالمية.
من  الوقف  بمؤسسة  النهوض  بعبء  القيام  عن  واإلسالمية  املالية  املؤسسات  عجزت  فقد 
والتجربة  والسودانية(٢)  املاليزية  املحاوالت  بعض  من  إال  اللهم  والتمويلية  االستثامرية  النواحي 
ا من أن اجلوانب  الكويتية املتفردة بالرغم من احرتافية البنوك واملصارف اإلسالمية، وبالرغم أيضً
إدارة  يف  الصعب  باألمر  ليست  األوقاف  أموال  استخدام  يف  اإلسالمية  التمويل  صيغ  يف  الفنية 
مال األوقاف(٣)؛ ألهنا تتوفر عىل إدارة احرتافية لالستثامر، مع إمكانية وضع التحوطات الالزمة 
والبديلة عن الضامن يف احلفاظ عىل أموال الوقف ونامئها وذلك حلساسية هذه األموال. وال شك 
أن هناك جمموعة من القضايا الفقهية التي يثريها موضوع قيام البنك أو املرصف اإلسالمي «بدور 
الناظر» يف إدارة مال الوقف باحرتافية، إال أنه تظهر بعض املعوقات الفقهية التي يمكن حلها بإمجاع 
فقهي معترب عن املجامع واملنتديات الفقهية املعتربة، لكنّ الباحث يلحظ أن املصارف اإلسالمية 
والبنوك يف القيام هبذا الدور باحرتافية بالرغم من إمكانياهتا املهنية احلديثة والتقنية التي متلكها مل 
تستطع القيام هبذا الدور كام ينبغي؛ لعوامل ومعوقات عديدة منها: الفقهي، والقانوين والنظامي 
واملايل البحت. ولن يكون حديثنا حديثًا نظريا فحسب، بل يشمل أمثلة عملية حديثة متثل اجلانب 
الربكة  جمموعة  جتربة  ومنها:  الدور،  هبذا  القيام  يف  والبنوك  اإلسالمية  املصارف  عجز  يف  األهم 
املرصفية، ومجعية أقر، وبعض الصناديق الوقفية اخلريية مثل «Kamal Provident». وجتربة رشكة 
اإلنامء لالستثامر بوصفها رشكة وساطة مالية مرخصة من هيئة سوق املال يف السعودية (CMA) يف 
الصعوبات يف إدراج رشكات وقفية وخريية يف البورصات املالية، وسوق «تداول» كام هو متعارف 
عليه يف بلد إسالمي، مثل ماليزيا والكويت وغريمها. ومدير الصندوق هو: شخص مرخص له 
(١) ينظر: والية الدولة عىل الوقف .. املشكالت... واحللول، د. عبداهللا مربوك النجار، البحث مقدم للمؤمتر الثاين لألوقاف 
باململكة العربية السعودية: الصيغ التنموية والرؤ املستقبلية «مكة املكرمة»، جامعة أم القر، شوال ١٤٢٧هـ، ص٥٨ 

و٥٩ وما بعدمها.
(٢) ينظر: التجربة الوقفية لدولة اإلمارات العربية املتحدة؛ جملة األوقاف، العدد ٥، السنة الثالثة؛ شعبان ١٤٢٤هـ، ص٤٢، 
٤٣. ووالية الدولة عىل األوقاف، أصوهلا الرشعية وحدودها العملية، د. عبدالرمحن بن سليامن املطرودي، وكيل وزارة 
صفر  ص١٠-١٢،  األوقاف،  وزارة  والقضاء،  األوقاف  لشؤون  واإلرشاد  والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون 

١٤٢٦هـ، اململكة العربية السعودية، الرياض.
ص١٨١،  النيل:  وادي  بلدان  يف  الوقف  لنظام  الترشيعي  اإلطار  السعودية،  والتجربة  اإلسالمية  األوقاف  إدارة  ينظر:   (٣)
١٨٢، ١٨٣، من أبحاث نظام الوقف واملجتمع املدين يف الوطني العريب، ألنور الفزيع: حمامٍ وأستاذ بكلية احلقوق؛ جامعة 

الكويت، بحث مقدم يف ندوة الوقف واملجتمع املدين يف الوطني العريب.
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من قبل هيئة السوق املالية (CMA) بمامرسة أعامل اإلدارة، بموجب الئحة األشخاص املرخص 
استثامر،  برنامج  بأنه  ا  عمومً االستثامر  صندوق  ويُعرف  وحداته،  وطرح  أعامله  إدارة  ويتوىل  هلم 
ويريده  الربنامج،  أرباح  يف  مجاعيا  باملشاركة  فيه  للمستثمرين  الفرصة  إتاحة  إىل  هيدف  مشرتك 

الصندوق مقابل رسوم حمددة ومعينة من قبل مدير الصندوق.
: مثال عميل: أوالً

التمويلية،  أذرعها  يف  املتمثلة  املالية  واملؤسسات  اإلسالمية  املرصفية  اجلهات  من  عدد  حاول   (١
مثل رشكات الوساطة املالية املسجلة بموجب قوانني السوق املالية بالتعاون مع بعض اجلهات 
الوقفية واجلمعيات اخلريية إنشاء صناديق وقفية رائدة، منها: جمموعة دلة الربكة وجمموعتها 
اإلنامء  رشكة  جتربة  وكذلك  العامل(١)  بقاع  خمتلف  يف  املنترشة  بنوكها  يف  املتمثلة  املرصفية 
ا للرشوط  لالستثامر «رشكة الوساطة املالية» التابعة ملرصف اإلنامء، الرياض، السعودية. وطبقً
واألحكام للصندوق الوقفي، يستهدف مجع أموال موقوفة من املستثمرين واستثامرها ورصف 
الصندوق  ووثائق  الوقف  وثيقة  بموجب  املحددة؛  الوقف  مصارف  يف  الصندوق  عوائد  من 
ا عىل أن يقدم الذراع الوسيط املتمثل يف رشكة  ونرشة اإلصدار أصول الوقف، ونامءً هلا وتطورً
جدة  الربكة  أو  الربكة  بنوك  وأحد  املالية  السوق  قوانني  بموجب  املرخصة  املالية  الوساطة 

ا هلا باالستثامر والتنمية بموجب نظامها اإلسالمي. بوصفها رشكة تضامن مرخصً
تقوم فكرة الصندوق عىل التعاون مع إحد املؤسسات اخلريية أو الوقفية لتصبح مستفيدة من   (٢
عوائد الصندوق، بحيث يقف املشرتكون مبالغ اشرتاكاهتم عىل مصارف املؤسسة الوقفية أو 
اخلريية لتكون أصول الصندوق، ويتوىل مدير الصندوق –وهو رشكة الوساطة االستثامرية- 
استثامر هذه األصول يف استثامرات متنوعة متفاوتة وقليلة املخاطر، وضع التحوطات الالزمة 
حلساسية األموال الوقفية ووسائل احلامية احلديثة التي تتوافق مع الرشيعة اإلسالمية، ثم حيول 
الصندوق بشكل دوري عوائد تم االتفاق عليها من عوائد الصندوق الزائد عن املبالغ املوقوفة 
سواء  املطلوبة،  اخلدمات  يف  املتمثلة  هبا  اخلاصة  املصارف  يف  لترصفها  املستفيدة؛  املؤسسة  إىل 
أكتوبر   ٤-٥ بدمشق،  عرشة  الثامنة  الربكة  ندوة  ومداوالت  ٢٠٠٠/٢م،  املوحدة،  الرشعية  اهليئة  اجتامع  حمرض  ينظر:   (١)
٢٠٠٠م. وكذلك ينظر قرارات وتوصيات ندوات الربكة لالقتصاد اإلسالمي من الندوة األوىل وحتى الندوة الثالثني، 
إعداد د. عبدالستار أبوغدة، الطبعة األوىل ١٤٣١هـ(٢٠١٠م)، إصدار جمموعة الربكة املرصفية، ش.م.ب. ص.ب ٤٣٠ 

جدة ١٤١١، اململكة العربية السعودية، هاتف: ٩٦٦٢٦٧١٠٠٠+، فاكس: ٩٦٦٢٦١٧١٠١٦+
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كانت خدمية املتمثلة يف الصحة وتقديم العالج للمحتاجني(١)، أم أي خدمة ملصلحة املجتمع 
املحيل، والعوائد املتبقية التي تضم إىل املبالغ املوقوفة بوصفها تنمية هلا، كام يتاح للواقف زيادة 

مبلغه املوقوف عن طريق االشرتاكات اإلضافية (باالستقطاع الشهري عىل سبيل املثال).
هلذا  املختلفة  الطبيعة  اقتضتها  وتعديالت  يتوافق  بام  وتعديالته  الصندوق  وثائق  صياغة  متت   (٣
أبرزها  منها،  الصندوق  هذا  الستثناء  املالية  السوق  هيئة  متطلبات  ومنها  الوقفي،  الصندوق 
واملتربعني  اخلريين  جلميع  ا  مفتوحً عاما  ا  صندوقً كونه  ؛  رقامً الصندوق  وحدات  اسرتداد  منع 

املانحني، وتسمية املشرتك بـ «املشرتك (الواقف)» بدالً من «املستثمر».
بحثت مسألة طبيعة تقويم الوحدات ومتييز الوقف من عوائده، بحيث تكون مبالغ االشرتاك   (٤
الصناديق  مجيع  مثل  مثلها  الرشكة،   لد حمفوظة  للوحدات  بالنسبة  اإلضايف  واالشرتاك 
الوقفية  املبالغ  هذه  وستكون  الصندوق،  هذا  ومنها   Mutual Fund املشرتكة  االستثامرية 
املوقوفة،  املبالغ  يف  واملتمثل  ونامئه  الوقف  أصل  لتنمية  املخصص  العائد  إىل  إضافة  اجلديدة 

واملبالغ الزائدة عنها مثل عوائد الوقف.
وبحثت كذلك إمكانية قبول األعيان بأن تكون غري موقوفة قبل االشرتاك يف الصندوق، وحتى يتم   (٥
ا يف الصندوق، وختصيص وحدات تعادل ذلك املبلغ للمشرتك،  تقويمها ماليا وحساب قيمتها اشرتاكً
وأما إن كانت العني موقوفة قبل االشرتاك يف الصندوق وكانت مصارف الوقف مناسبة للمصارف 

فيمكن للصندوق قبوهلا بعد تقويمها، عىل أن تعامل باعتبار عينها موقوفة ال يتم الترصف فيها.
املطلوب  للمبلغ  أدنى  حداً  يثبت  مل  فإنه  للبنك»  التموييل  «الذراع  الصندوق  ملدير  وبالنسبة   (٦
مجعه لقيام أعامل الصندوق ابتداءً أثناء مسامهات املستثمرين، بحيث يمكن له املدير االبتداء 
يف أعامل الصندوق باملبلغ الذي تم مجعه يف فرتة (حسب فرتة الطرح بموجب نظام صناديق 

االستثامر) أيا كان.
ثانيًا: التخارج من الصندوق:

ا لكون مبالغ االشرتاك موقوفة؛ ألهنا خرجت من ملك  ال يتاح للمشرتكني اسرتداد وحداهتم نظرً
أصحاهبا إىل ملك اهللا سبحانه وتعاىل، فهي ال توهب وال تباع وال تورث وال يتم التخارج منها؛ ألن 

املال موقوف وهو دائم مما يستوجب عىل هيئة سوق املال مراعاة ذلك للطبيعة اخلاصة بالصندوق.
(١) ينظر: املعيار املعرب واجلامع عن فتاو علامء إفريقيا واألندلس واملغرب، الونرشييس، ٣٦٣/٧.



العدد الـ٣٥ - السنة الثامنة عرشة - ربيع األول ١٤٤٠هـ/ نوفمرب ٢٠١٨م

±π∞

ثالثًا: إهناء عمل الصندوق:
وقفية؛  كأصول  التزاماته  تسديد  بعد  الصندوق  أصول  نقل  سيتم  الصندوق  إهناء  حال  يف 
ملصلحة أوقاف أي مؤسسة وقفية عند تعذر ذات العالقة ويكون مآل األموال املوقوفة عىل جهة 

برٍّ ال تنقطع.
املطلب الثاين: وقف الدراهم «وقف النقود»

إنَّ وقف النقود يمثل يف وقتنا احلارض الصورة األعظم فائدة من ناحية استثامرها وزيادة موارد 
الوقف. حيث إنَّ املشكالت احلديثة يف الوقف بالنسبة لألرايض(١) واملباين واملنقوالت حتتاج إىل 
تسبيل، وهذا يف معظم األحوال غري متاح بأفضل األسعار، وقد ينتج عنه تأخري يف حتويله(٢) إىل 
أموال ناضجه حارضة، وقد ال حيصل ذلك إذا كان العقار مستأجراً أو موقعه غري مناسب أو مل 
املشكالت  وهذه  عليهم،  املوقوف  عىل  توزيعها  يتم  غلة  وجود  عدم  يعني  فهذا  مستأجر،  يوجد 
متكررة تقف(٣) إىل جانب املعوقات الفقهية قديامً وحديثًا املتمثلة يف بيع الوقف والنقود واستبدال 
جممع  إجازة  عن  رغامً  النقود،  وقف  حول  قائامً  ظل  الذي  الفقهي  اخلالف  إىل  باإلضافة  الوقف، 
ن كل مسلم حمسن من أن يقف ما يزيد عن  الفقه اإلسالمي، وعىل الرغم من أن وقف النقود يُمكِّ
ا واحدا؛ أو أن يدفع به إىل اجلهات املاضية وذلك  ا أو دينارً حاجته يف حساب بنكي متاح ولو درمهً
ا- عىل  ا أو عقارً مهام صغر حجم هذا املبلغ، وعليه ال ينحرص الواقفون فقط يف جمال واحد- أرضً
ا، ولكنهم أكدوا استثامر الوقف ونامءه،  الرغم من أهنم قالوا قديامً بأن أصل الوقف أن يكون عقارً
لوقف  املانعني  رأي  حرص  ويمكن  واستثامرها(٤)،  ونامؤها  تأجريها  أي  الدار؛  كسكنى  كقوهلم: 

النقود فيام يأيت: 
١) ير املامنعون أن النقود مستهلكة والوقف إنام ينتفع به مع بقاء أصله، ويُرد عىل ذلك بأن 

النقود مثلية فريد بدهلا، ورد البدل جائز كام هو يف حال استبدال الوقف.
(١) انظر: قيام البنوك اإلسالمية بدور الناظر يف الوقف واملحظور عليه من الترصفات، د. أمحد حمي الدين أمحد، حولية الربكة، 

العدد الثاين، رمضان ١٤٢١هـ، ديسمرب (كانون الثاين) ٢٠٠٠م، ص١٢ وما بعدها.
املحاسبة  أستاذ  عمر،  عبداحلليم  حممد  د.  الرشعية،  للضوابط  ا  وفقً أنظمتها  وتطوير  للوقف  املحاسبية  األصول  انظر:   (٢)
واملراجعة بكلية التجارة، جامعة األزهر، بحث مقدم إىل منتد قضايا الوقف الفقهية اخلامس، األمانة العامة لألوقاف، 

الكويت، اسطنبول برتكيا، مايو ٢٠١١م، ص٣-٧.
(٣) انظر: كيفية حتويل النقود إىل األصول الوقفية، حممد رضا كاتوزيان، بحث مقدم إىل ندوة قوانني األوقاف وإدارهتا وقائع 

وتطلعات، أكتوبر ٢٠٠٩م، ص٢٠-٢٢.
الفصل  املتحدة،  العربية  اإلمارات  بدولة  زايد  جامعة  يف  قدمت  األوقاف،  استثامر  مادة  الوقفي»  «املاجستري  حمارضات   (٤)

اد حممد حممدين، مادة غري مطبوعة وغري منشورة. اجلامعي ٢٠١٥/٢٠١٤م، د. صادق محَّ
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أورده  ما  وهذا  لذاهتا،  منافعها  لتقصري  توجد  ومل  أثامنًا،  لتصبح  أوجدت  النقود  إن  حيث   (٢
العالمة ابن قدامة يف املغنى، وإن النقود حتكمها وظيفتها «مطلق الثمينة» فتصح املضاربة 

هبا، بحيث يُشرت هبا أشياء ثم تباع تلك األشياء ويتولد عنها ربح.
متاشيًا  نظريا،  ولو  للخسارة  معرضة  األموال  فإن  املوقوفة؛  العني  أو  الوقف  أموال  ضامن   (٣
الصندوق  حرص  يمكن  لكن  الصندوق؟  لقيام  معوقاً  يكون  فهل  نم،  بالغْ الغرم  مبدأ  مع 
يف استثامرات شبه مضمونة، مثل: سوق االكتتابات األولية Primary Market أو أسهم 
اإلطعام،  وجماالت  والفنادق  االتصاالت  رشكات  مثل:  العالية،  الربحية  ذات  الرشكات 
أسهم مصانع اإلسمنت أو صناعته بقيام حمافظ قيم منقولة يقصد هبا قيام صناعة متكاملة 
ا، مع اختاذ التحوطات الرشعية الالزمة مثل:  واحلاجة إىل ذلك ماسة يف منطقة اخلليج عمومً
طرف ثالث أو اقتطاع خمصصات خمارط ابتداء عند إنشاء الصندوق وتستثمر ملصلحته.. 
إلخ، وغريها من التحوطات البديلة عن الضامن، وذلك ملا للمؤسسات املرصفية واملالية 

من مقدرة احرتافية يف استثامر املال واختاذ القرار السليم.
وقد انتهى جممع الفقه اإلسالمي الدويل إىل أنه جيوز وقف النقود للقرض احلسن، ولالستثامر 
إما بطريق مبارش، وإما بمشاركة عدد من الواقفني يف صندوق واحد، وإما عن طريق إصدار أسهم 

ا للمشاركة اجلامعية فيه(١). ا للوقف واستمرار نامئه، وحتقيقً نقدية وقفية تشجيعً
ا،  ا أو يستصنع به مصنوعً إذا استثمر املال النقدي املوقوف يف أعيان؛ كأن يشرتي الناظر به عقارً
ا بعينها مكان النقد، بل جيوز بيعها الستمرار االستثامر،  فإن تلك األصول واألعيان ال تكون وقفً

ويكون الوقف هو أصل املبلغ النقدي.
ا لقرار املجمع، أن وقف النقود  ويرد عىل هذه الفكرة بناءً عىل تكييف الوقف بوقف النقود وفقً
يقبل االستبدال، لذلك فهو بطبيعته يقبل االسرتداد وإمكانية التخارج وفق ضوابط رشعية حمددة؛ 
بعينها،  ا  وقفً ليست  الصندوق  وحدات  ألن  وقفي؛  آخر  استثامر  إىل  املسرتد  املبلغ  يوجه  أن  عىل 
وعليه فال يسلم ما جاء وورد يف وثائق الصندوق من : «أنه بناءً عىل طبيعة الصندوق املتمثلة يف 
املشرتكني  من  اسرتداد  طلب  أي  تلبية  الصندوق  مدير  عىل  يتعذر  فإنه  موقوفة،  الوحدات  كون 
امن) يف ١٤-١٩ املحرم ١٤٢٥هـ (مارس ٢٠٠٤م)،  (١) وقد انتهى املجمع يف قراره رقم ١٤٠(١٥/٦) بمسقط (سلطنة عُ
ا، ألن املقصد الرشعي  املتعلق باالستثامر يف الوقف ويف غالته وريعه، حيث جاء يف وقف النقود: ١. وقف النقود جائز رشعً

من الوقف هو حبس األصل وتسبيل املنفعة متحقق فيها؛ وألن النقود ال تتعني بالتعيني وإنام تقوم أبداهلا مقامها.
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(الواقفني)، وذلك استثناء تنص عليه الئحة صناديق االستثامر الصادرة عن السوق املالية، واملواد 
والتعاميم ذات العالقة».

وقد يُقال بأن الواقف قد عنيَّ جملس إدارة للوقف دون نصٍّ عىل حقه يف عزهلم، فيكون حق 
االسرتداد ملجلس إدارة الصندوق وليس للواقف، وهذا يتامشى مع قول اجلمهور يف مسألة عزل 
ا لقول املالكية وأيب يوسف بأن للواقف عزل الناظر املوىلّ  الواقف منصوبه من نظارة الوقف، خالفً
ا(١)، حيث يكون للواقف -عىل هذا القول- عزل جملس إدارة الصندوق الوقفي من النظارة،  مطلقً
ثم االسرتداد والتخارج باملبلغ املوقوف. واملالحظ أن نموذج اإلقرار املضمن يف وثائق الصندوق مل 
يعكس الطبيعة اخلاصة هلذا الصندوق الوقفي، حيث يُعد هذا النموذج وثيقة وقف ملبلغ االشرتاك، 
فيجب أن ينص فيه رصاحة عىل وقف مبلغ االشرتاك وأي مبلغ اشرتاك إضايف، وعىل تعيني جملس 

.With draw إدارة الصندوق جملس نظارة للوقف فيام يُعرف بالنظارة اجلامعية احلديثة
املبحث الثاين

معوقات استثامر املال يف الوقف واألنظمة اخلريية األوروبية
ا بوسائل استثامرية  يقصد باستثامر أموال الوقف تنمية األموال الوقفية، سواء أكانت أصوالً أم ريعً
استثامر  جيب  كام  نفعه،  ودوام  عينه  بقاء  حيقق  بام  املوقوف  عىل  املحافظة  يتعني  بحيث  ا،  رشعً مباحة 
بأعياهنا،  املبارش  لالنتفاع  موقوفة  تكن  مل  ما  منقوالت  أم  عقارات  أكانت  سواء  الوقفية،  األصول 
الوقف؛  ملقتىض  منافيًا  ذلك  يعدّ  وال  ريعه،  من  بجزء  أصل  تنمية  اشرتط  إذا  الواقف  برشط  ويعمل 

ويعمل برشطه كذلك إذا اشرتط رصف مجيع الريع يف مصارفه، فال يؤخذ منه يشء لتنمية األصل.
املطلب األول: إمكانية قيام املصارف والبنوك اإلسالمية بدور الناظر يف الوقف

تشري معظم الدراسات الفقهية واالقتصادية والقانونية واإلحصاءات إىل أن أموال الوقف ظلت 
حمبوسة يف شكل أراضٍ وعقارات عاجزة عن متويل نفسها، وتوفري مقابل صيانتها، إضافة إىل إجياد 
عوائد تستفيد منها اجلهات املوقوف عليها، كام ظلت تواجه مشكلة العجز يف السيولة لتعظيم العائد 
وحتقيق  الوقف،  مصالح  لتحقيق  السليم  القرار  اختاذ  أمهية  استصحاب  دون  واالجتامعي،  املايل 

املقاصد الرشعية دون اجلمود والقصور الذي يفوت تلك املصالح ويعطل املقاصد(٢).
(١) ينظر: بحث الوالية عىل الوقف وأثرها يف املحافظة عليه للدكتور عبد العزيز احلجيالن، مطبوع ضمن بحوث ندوة الوقف 

يف الرشيعة اإلسالمية وجماالته، (٧٤٦/٢-٧٤٩).
ا، وكذلك قرار جممع الفقه الدويل بجدة رقم ١٤٠ (١٥/٦)، بشأن االستثامر  (٢) ينظر: حمارض اهليئة الرشعية، املذكورة سابقً

يف الوقف ويف غالته وريعه، املصدر السابق.
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كام يمكن ختصيص جزء من تلك العوائد الناجتة عن الصندوق للزيادة يف أصول الوقف ونامءً 
هلا، وفق ما يقرره جملس إدارة الصندوق (جملس النظارة).

ا من العائد – بام ال يزيد عىل ...%- لتكون نامءً ألصل  ملجلس إدارة الصندوق أن خيصص جزءً
الوقف يضم إىل املبالغ املوقوفة بوصفه تنمية هلا، كام يتاح للواقف زيادة مبلغه املوقوف عن طريق 

االشرتاكات اإلضافية (باالستقطاع الشهري عىل سبيل املثال).
ويمكن تقويم الوحدات وطريقة متييز الوقف من عوائده، وأفاد بأن التقويم سيكون بشكل 
ربع سنوي، حيث سيقيم صايف أصول الصندوق، وحيدد املبلغ الذي سيرصف يف مصارف الوقف 
ويكون(١)  الوقف  أصل  لنامء  املبلغ  حيدد  كام  الوقفية،  املؤسسة  ملصلحة  الصندوق  عىل  دينًا  ويقيد 

زيادة يف تقويم الوحدة.
: بعض املعوقات الرشعية: أوالً

ا، نجد أهم التحديات  الصندوق حتديدً ابتداءً قبل الدخول يف املعوقات الرشعية التي تعوق 
ا، والتي تواجه املؤسسات الوقفية يف وقتنا احلارض تتمثل يف: احلالية للقطاع غري الربحي عمومً

١) تطبيقات احلوكمة.
٢) نقص الكوادر الفنية املتخصصة من الناحية االستثامرية االحرتافية التي تتصل بأغراض 
هذا النشاط الوقفي ومربراته، فالكوادر املتخصصة يف االحرتاف أو كام يقال بلغة األعامل 
واملؤسسات  اإلسالمية  والبنوك  املصارف  يف  احلال  املال، كام هو  الـ «Business» ونامء 
واملميزات  الرواتب  لضعف  ا  نظرً الوقفي،  القطاع  يف  العمل  تفضل  ال  التجارية، 
الوظيفية، وإذا ما قارنا ذلك باألوقاف اخلريية األوروبية، وإن كانت تعاين من املشكلة 
(١) وقد جاء يف ندوة الربكة الثامنة عرشة املنعقدة بدمشق: ٤ و٥ ترشين األول (أكتوبر) ٢٠٠٠م، يف إحد توصياهتا وقرارها: 
رعاية  يف  دور  من  به  قام  وما  الوقف  ألمهية  نظراً  الوقف: (أ)  يف  الناظر  بدور  اإلسالمية  املالية  املؤسسات  قيام   :(١/١٨)
املصالح الدينية واالجتامعية والثقافية عرب العصور، فإن املشاركني يف الندوة يوصون بمتابعة دراسات الوقف من خمتلف 
جتارب  من  االستفادة  مع  عليه،  واملحافظة  واستثامره  الوقف  تنمية  وسائل  تطوير  يف  للنظر  عمل  ورشة  وعقد  اجلوانب، 
يف  االستمرار  من  لتمكينها  األوقاف،  بتنمية  الكفيلة  الوسائل  مجيع  اختاذ  ب.  املجال.  هذا  يف  العاملية  املالية  املؤسسات 
العطاء، مع مراعاة أحكام الوقف الرشعية ورشوط الواقفني ومتطلبات العرص. ج. يدعو املشاركون إىل فتح آفاق واألخذ 
باالجتاهات املقررة يف املذاهب الفقهية املعتربة، ومنها: - توقيت الوقف وهو يصلح النتفاع املؤسسات العلمية أو اخلريية 
الناشئة، حيث تستفيد من املرافق املوقوفة مؤقتاً إىل أن تتمكن من االكتفاء ببدائل أخر. - الرجوع عن الوقف إذا اشرتطه 
الواقف لنفسه رصاحة يف صك الوقف، وهو مذهب املالكية، وقد أخذ بذلك قانون الوقف املرصي بالنسبة للوقف األهيل 

دون اخلريي، مع أن مذهب املالكية جييز الرجوع يف النوعني وذلك باإلضافة إىل االستفادة مما قرره الفقهاء.
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ن يفضل العمل يف هذا القطاع، فمثالً يف اململكة املتحدة أن  نفسها بدرجة أقل، نجد مَ
١٢% من القوة العاملة يف البالد يعملون يف القطاع اخلريي والوقفي، وهو ما ال نظري له 

يف عاملنا اإلسالمي والعريب(١).
٣) قلة مرونة أصول الوقف.

ثانيًا: ما األصل املوقوف؟ وهل يمكن أن يكون وفق ما يأيت؟
١) أن يُعد الوقف هو مبلغ تأسيس الصندوق، وما زاد فهو تربع للوقف.

ا، والفكرة  وقد يُقال: إنَّ فكرة الصندوق مبنية عىل كون مبالغ االشرتاكات طوال عمر الصندوق وقفً
املقرتحة ال تشجع عىل استقطاب مشرتكني يف الصندوق بعد التأسيس، فال ترغب العمل به.

أو أن يقال بأن الوقف هو صايف قيمة أصول الصندوق يف بداية الفرتة.  (٢
بقيمة  أم  ا  نقدً أكانت  سواء  الصندوق،  يف  االشرتاكات  جمموع  هو  الوقف  يكون  أن  أو   (٣
األعيان املشرتك هبا ال بذاهتا، وما يضاف إىل أصل الوقف مما ير جملس إدارة الصندوق 

. إضافته سنويا بنسبة ال تقل عن ...% مثالً
الفرتة،  بداية  يف  الصندوق  أصول  قيمة  صايف  هو  الوقف  أصل  كون  بمقرتح  العمل  تم  وإن 

وعليه يكون النظر فيه وفق احلالتني اآلتيتني:
احلالة األوىل: زيادة صايف أصول الصندوق يف هناية الفرتة عنها يف بداية الفرتة؛ عندها سيقرر 

جملس إدارة الصندوق تقسيم مبلغ الزيادة إىل قسمني كاآليت:
القسم األول: املبلغ الذي سيوزع يف مصارف الوقف ويقيد املبلغ ضمن مطلوبات الصندوق 

ا)(٢). (مما سيؤثر عىل صايف أصول الصندوق نقصً
بداية  يف  املوقوف  املبلغ  وسيصبح  الوقف:  ألصل  تنمية  يُعد  الذي  املبلغ  الثاين:  القسم 
الفرتة الالحقة هو: صايف أصول الصندوق يف الفرتة السابقة + بام يف ذلك املبلغ الذي عده 
جملس اإلدارة تنمية ألصل الوقف؛ من ربح الفرتة السابقة + االشرتاكات اجلديدة بأرباحها 

قبل فرتة التقويم.
مقارنة،   فقهية  دراسة   - الوقفية  املؤسسات  ملوارد  اآلمن  االستثامر  إىل:  الرجوع  نرجو  والتأمل  النظر  من  للمزيد   (١)

د.صادق محاد حممد، اململكة العربية السعودية، دار كنوز إشبيلية، ١٤٣٤هـ - ٢٠١٣م، ص٤٠-٤٧.
(٢) حمارض اهليئة، سابقة الذكر.
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احلالة الثانية: نقصان صايف أصول الصندوق يف هناية الفرتة عنها يف بداية الفرتة، ويف هذه احلالة 
سيتم اعتبار هذا النقص تآكالً يف أصل الوقف، ويرتتب عليه نقصان األصل (النقود) املوقوف.

وبالنسبة للحد األدنى لنامء أصل الوقف فلم يتم وضع حد أدنى لذلك، مع مالحظة وجود 
احلد األعىل للنامء املشار إليه يف الفقرة اآلتية.

أما ما يتعلق باالشرتاكات العينية: فسيتم األخذ هبذا املقرتح، عىل أنه إذا كانت العني املشرتك 
الصندوق؛  وقف  مصارف  مع  تتوافق  وقفها  ومصارف  الصندوق،  يف  االشرتاك  قبل  موقوفة  هبا 
فسيتم قبول العني املوقوفة وتبقى موقوفة بعينها، وخيصص للمشرتك هبا وحدات تساوي تقويامً 

ألصل عند االشرتاك.
الصندوق  إدارة  جملس  لقرار  ا  عائدً ا  أمرً الصندوق  عوائد  من  الوقفي  األصل  تنمية  جتعل  أن 
ا لقرار املجلس عىل أال  ا عائدً (جملس النظارة)، وجيعل العائد الذي يرصف يف مصارف الوقف أمرً

: ال يقل عن ...% من عوائد الفرتة). يقل عن نسبة معينة (مثالً
وقد يُقال: تم األخذ هبذا املقرتح، وتعديل نرشة الرشوط واألحكام بناءً عليه، مع النص عىل 

حد أعىل للعائد الذي سيجعل نامء ألصل الوقف هو ...% من العوائد.
ما الذي يمكن رصفه من عوائد الوقف؟ مع مراعاة استيفاء ما يأيت:

للصندوق  يصل  ما  إال  غلةً  عدُّ  يُ ال  أم  غلة  تُعد  هل  السوقية  القيمة  يف  املحققة  غري  الزيادة   (١
ا؛ فهل ستسبل أصول تقابلها لتوزع يف  ت الزيادة غري املحققة عائدً دَّ من توزيعات؟ وإذا عُ

مصارف الوقف؟
وفق املعاجلة املحاسبية للصناديق االستثامرية، فإنَّ أي زيادة يف صايف قيمة أصول الصندوق تُعد 
زيادة حمققة يف يوم التقويم، (عىل سبيل املثال: إذا زادت قيمة السهم الذي يستثمر فيه الصندوق 

فتُعد زيادة حمققة يف يوم التقويم، وإنَّ مل يبع الصندوق ذلك السهم)(١).

صالح  مركز  مدير  املحاسبة،  أستاذ  عمر،  عبداحلليم  حممد  د.  عمل  ورقة  الوقف،  عىل  املحاسبة  ومشكالت  قضايا   (١)
وإشكاالته  الوقف  يف  املستجدة  «القضايا  حول  النقاشية  احللقة  عىل  مقدمة  األزهر،  بجامعة  اإلسالمي  لالقتصاد  كامل 
النظرية والعلمية التي عقدت بمركز صالح كامل لالقتصاد االسالمي بجامعة األزهر، وبالتعاون بني املعهد اإلسالمي 
-٢٠ من  الفرتة  يف  الكويت،  بدولة  لألوقاف  العامة  واألمانة  بجدة  للتنمية  اإلسالمي  للبنك  التابع  والتدريب  للبحوث 

١٤٢٣/٨/٢١هـ/٢٦-٢٧ أكتوبر ٢٠٠٢م، ص٢ وما بعدها.



العدد الـ٣٥ - السنة الثامنة عرشة - ربيع األول ١٤٤٠هـ/ نوفمرب ٢٠١٨م

±π∂

وأما توزيعات األسهم التي يتسلمها الصندوق، فهي زيادة يف نقدية الصندوق، ولكن يبقى 
االعتبار يف وجود الغلة هو زيادة صايف أصول الصندوق بتاريخ التقويم.

وبوجه عام فإن النظر يف حتقيق عوائد للصندوق يكون باعتبار صايف مجيع أصول الصندوق 
يم تُعد  يف يوم التقويم مقارنة بيوم التعامل السابق، فالزيادة اإلمجالية يف صايف األصول بيوم التقوِّ
كوجود  تأثريها،  كان  مهام  الصندوق  أصول  ببعض  متعلقة  تغيريات  أي  عن  النظر  بغض  ا،  عائدً

توزيعات أو أرباح أو منح أو زيادة رأساملية أو خسارة.
وبالنسبة لتسبيل أصول تقابل الزيادة غري املحققة للتوزيع يف مصارف الوقف، فإن اعتامد 
العوائد املوزعة عىل املصارف وحتويلها إىل املؤسسة اخلريية يكون يف حال ربحت الرشكة التي 

يملكها.
غري  املبقاة  (األرباح  املسامهني  عىل  األرباح  تلك  من  توزع  ومل  أسهمها،  بعض  الصندوق   (٢

املوزعة)، فهل يُعد هذا الربح غلة؟
وجود أرباح مبقاة للرشكة التي يستثمر فيها الصندوق يرتتب عليه زيادة حقوق امللكية وبالتايل 
القيمة  عىل  يعتمد  الصندوق  أصول  ضمن  األسهم  تقويم  إنَّ  وحيث  للسهم،  الدفرتية  القيمة 
الصندوق،  أصول  عىل  مبارش  أثر  أي  املبقاة  لألرباح  يكون  فلن  الدفرتية،  وليس  للسهم  السوقية 

ولن تُعد تلك األرباح غلة(١).
هل يمكن أن يُقال بأن املراد بالعوائد هو الربح باملفهوم املحاسبي؟  (٣

نعم، وفق املعاجلات املحاسبية اخلاصة بصناديق االستثامر التي ترتكز عىل تقويم صايف أصول 
الصندوق يف يوم التقويم، وليس املفهوم املحاسبي املعمول به يف الرشكات.

الوحدة  سعر  تغري  بعد  للصندوق  ترد  التي  اإلضافية  االشرتاكات  مع  التعامل  سيتم  كيف   (٤
ا)؟ وهل يمكن تثبيت االشرتاك بمبلغ مقطوع (هو أصل الوقف)، بغض النظر  (زيادة/نقصً

ا للوقف ال ألصله؟ عن التغري يف قيمة الوحدة، ويكون املبلغ املقابل ملقدار التغري تربعً
إمكانية تعديل النرشة بحيث تكون أيام التقويم يف الصندوق أربعة أيام سنويا، بحيث يكون 
يوم التقويم هو آخر يوم عمل كل ربع سنة، وسيتم قبول االشرتاكات طوال أيام السنة، بحيث 

اململكة  املكرمة،  بمكة  عرشين،  الربكة  ندوة  إىل  مقدم  بحث  أبوغدة،  عبدالستار  د.  تداوهلا،  ومكوناهتا،  األسهم  انظر:   (١)
العربية السعودية، ٢٠٠٢م.



عوقات اإلدارة املالية يف نظام املؤسسة الوقفية مقارنةً بنظريهتا اخلريية األوروبية مُ

±π∑

سيتم جتميع االشرتاكات واالشرتاكات اإلضافية يف حساب جتميعي خاص يتم استثامر أمواله يف 
عمليات مرابحة قصرية األجل(١)، ثم سيتم ختصيص الوحدات يف يوم التعامل التايل وفق مبلغ 

االشرتاك الربح الناتج عن املرابحات.
الوقف،  أصل  بالفعل  هو  فسيكون  التقويم  يوم  يف  الصندوق  أصول  قيمة  لصايف  وبالنسبة 
حيث سيتم يف هذا اليوم قيد مبلغ العائد الذي قرر جملس اإلدارة رصفه عىل مصارف الوقف، 
مبلغ  هو  الصندوق  أصول  صايف  وسيكون  الصندوق،  مطلوبات (خصوم)  ضمن  دينًا  باعتباره 
نامء  اعتباره  الربع  ذلك  يف  الصندوق  جملس  يقرر  قد  الذي  العائد،  مبلغ  متضمنًا  الوقف  أصل 

ألصل الوقف.
ا حسب سعر الوحدة  ا ملا تقدم فلن يتم تثبيت مبلغ االشرتاك يف الوحدة، بل سيكون متغريً استنادً
املبني عىل صايف أصول الصندوق يف يوم التقويم التايل لتاريخ طلب االشرتاك، كام سيكون مبلغ 

. االشرتاك اجلديد كله، مع الربح اخلاص به ضمن احلساب التجميعي -إن وجد- وقفاً
املطلب الثاين: معوقات إدارة املال والرقابة عليه

مرصفية  أنظمة  هناك  أن  إال  مستقلة،  مالية  وذمة  معنوية  شخصية  للوقف  أن  من  الرغم  عىل 
ا  لألوقاف بإنشاء حسابات، إضافة إىل االستثامر، حيث ال يوجد نظام يؤكد حق كل وقف منفردً
لوضع  النظار  بعض  يضطر  وهلذا  الوقف،  باسم  واملصارف  البنوك  يف  اجلارية  احلسابات  بفتح 
الريع (غلة الوقف) يف حسابات شخصية، وختتلف اشرتاطات البنوك لفتح احلسابات، وبعضها 
الصادرة.  التعاميم  بعض  وفق  الواقف  من  نص  وجد  إذا  الوقف  باسم  احلساب  تفتح  (البنوك) 
ويؤدي ذلك إىل خلط مال الوقف بامل الناظر؛ حيث ال ختفى خطورة هذه املسألة مهام كان الناظر 
من الثقات. وكذلك إجراء التعامالت كإصدار السجل التجاري وتسجيل السيارات لد املرور 
اإلشكال  زال  فام  سبق(٢)  ما  وتنفيذ  بإجراء  الوقف  بأحقية  نظامي  نص  وجد  ولو  ذلك،  ونحو 
ا؛  ففي كثري من األحيان يتم تسجيل أعيان وممتلكات الوقف بأسامء أشخاص. ويف ذلك  موجودً

بطة يف الوقف. وق كبري لتطوير الوقف ونامئه وحتقيق الغَ معَّ

(١) ينظر: صندوق النفيعي للمرابحات، مدرج يف سوق تداول (CMA) السعودي، وجماز من اهليئة ملجموعة النفيعي لالستثامر 
منذ ٢٠٠٨م.

(٢) ينظر: الوقف األهيل، د. جالل عمر بافقيه، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، جدة، ط١، ١٤١٩هـ/١٩٩٨م، ص١١١١-
.١١١٤
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: االفتقار إىل نظام مكافآت: أوالً
كثري من األنظمة ال يوجد هبا آلية ملكافآت النظار(١) أو تنظيم هلا، فبعض األوقاف يعني للناظر 
نسبة من ريع الوقف، ثم مع تضخم األوقاف يستحق الناظر مبالغ طائلة وكبرية كانت مصارف 
تستثمر  أهنا  بمعنى  احرتافية،  أوقاف  قيام  تعوق  قد  األنظمة  هذه  مثل  إن  حيث  هبا؛  أوىل  الوقف 
مواردها يف أوعية حديثة بمهنية واحرتافية عالية، مما يصعب القول معه: إن الناظر يعمل عىل سبيل 
ا. وباملقابل يزهد يف  التربع أو دون راتب حمدد ومنتظم، ال سيام إذا كانت األوقاف تدر دخالً ممتازً

نظارة بعض األوقاف لعدم نص الواقف عىل مكافأة خمصصة للناظر(٢).
ما  يوجد  وال  الواقفني،  ومعرفة  واختيارها  الوقف   مصارف  لتحديد  فعال  نظام  وجود  عدم 

لزم النظار برصف الريع ملستحقيه مبارشة، ويتجمع للنظار مبالغ كبرية ضخمة. يُ
للناظر أن يستثمر ريع الواقف بنفسه أو مع من يراه، وال يوجد ما يلزم بالتعاقد مع أشخاص 
حمرتفني أو جهات متخصصة لالستثامر، مثل: الرشكات املالية ورشكات الوساطة املالية، وبالتايل 

ضاع كثري من مال األوقاف يف استثامرات غري ناجحة.
ثانيًا: إشكاالت استثامرية خاصة بأنظمة األوقاف:

إال  السعودية  اجلنسية  حيمل  الذي  لغري  اململوك  العقار  بوقف  يسمح  ال  النظام  أن  املالحظ 
ا لنص املادة (١٤٩): «أنه ال جيوز تسجيل  برشوط غري عملية، حيث ورد يف نظام املرافقات طبقً

وقفية عقار يف اململكة مملوك ألجنبي إال بالرشوط اآلتية:
ا للمقتضيات الرشعية. أ - أن يكون الوقف طبقً

ب-  أن يكون الوقف عىل جهة بر عامة ال تنقطع.
ج- أن يكون الوقف عىل أفراد سعوديني أو عىل جهات خريية سعودية كيفام كان نوعهام.

. د- أن يكون الناظر عىل الوقف سعوديا، وال يمكن أن يكون غري سعودي مطلقاً

(١) ينظر: الرؤ اإلصالحية ملشكالت الوقف، دور القضاء الرشعي يف ضبط ترصفات النظار؛ د. أنور حسن عبداحلليم قارون، 
١٤٢٧هـ/٢٠٠٦؛  املستقبلية   والرؤ التنموية  الصيغ  السعودية،  العربية  باململكة  لألوقاف  الثاين  املؤمتر  ضمن  مقدم  بحث 

وينظر: جملة «أوقاف»، السنة الثالثة، املصدر السابق، العدد ٢٠٠٤/٦م، ص٢٤، ٢٧.
(٢) ينظر: والية الدولة مع األوقاف – أصوهلا الرشعية وحدودها العلمية، د. عبداهللا بن صالح احلديثي، ندوة الوقف 
كوين،  وعمراين  إنساين  تكافل  اإلسالمي  الوقف  كذلك:  ينظر  السعودية؛  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  والقضاء، 
األول  ربيع  الدويل،  واملجتمع  اإلسالمي  للوقف  الشارقة  مؤمتر  عياض،  القايض  جامعة  املغرب،  شبار،  سعيد  د. 

١٤٢٦هـ، ص١٧-١٩.
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هـ -أن ينص يف حجة الوقف أن يكون للمجلس األعىل لألوقاف حق اإلرشاف عىل الوقف.
ا لنظام األوقاف يف اململكة العربية السعودية. وقد تسبب ذلك يف  و- أن يكون الوقف خاضعً
حرمان الكثري من أن يقفوا، كام منع من تسجيل أوقاف عديدة ألجل هذه الضوابط، التي 
كان يمكن أن تُقف يف بالد احلرمني، ويتم نامؤها باالستثامرات املدرة للدخل ملا هلذه البالد 

من إمكانيات استثامرية كبرية تساعد يف نامء األوقاف وتثمريها(١).
ثالثًا: تنظيم اهليئة العامة لألوقاف:

إن األنظمة التي سبقت كانت درجة النص النظامي فيها أعىل من هذا املرشوع، مع كوهنا صدرت 
. ا، حيث صدرت عىل شكل (نظام) وليس أي قانون ومل تكن تنظيامً قبل ما يقارب ٤٠ عاما ونيفً

وقد صدر نظري ذلك يف هيئات أخر ال تقل األوقاف عنها أمهية، بل تفوقها من حيث األمهية 
املجتمعية ومن ذلك هيئة السوق املالية، وغريها من اهليئات ارتبطت بامللك مبارشة، بصفته رئيس 
جملس الوزراء، وقد كان األوىل أال تنزل درجة النص النظامي عام سبق أن صدر فتصدر يف شكل 

قانوين نظامي ال تنظيم، الفرق يف ذلك كبري.
ألنه  األوقاف؛  عىل  الرشعية  واليته  يف  القضاء  منازعة  عدم  الوقف  يف  الفائتة  األنظمة  اتبعت 
وتغيري  ناظر  هلا  يكون  ال  التي  األوقاف،  عىل  النظارة  جملس  تعيني  حيث  من  عام  واختصاص  والية 
النظار واملناقلة واالستبدال والتبديل والتوثيق وما إىل ذلك، واقترص عمل اإلدارات احلكومية املهتمة 
بالوقف عىل التسجيل والتمحيص واإلدارة واالستثامر، ورصف الغالل وما إىل ذلك من أعامل إدارية 
كثري  يف  للقضاء  واالختصاص  املنازعة  وقعت  اجلديد  التنظيم  مرشوع  يف  أنه  إال  طبيعتها،  مع  تتاميش 
املرافعات  لنظام  ا  طبقً الرشعية  للمحاكم  فيها  االختصاص  أنيط  حيث  بالوقف،  املتعلقة  األمور  من 

الرشعية، وهو ما نص عليه فقهاء الرشيعة وكان عليه العمل طوال التاريخ اإلسالمي للوقف.
الوقف  يف  التدخل  األوقاف  رعاية  هبا  أنيط  التي  األوقاف  رعاية  عىل  القائمة  األنظمة  جتنبت 
األهيل واملشرتك، يف حني كانت الوالية العامة للقضاء، كام جاء يف املادة الثالثة من الئحة تنظيم 
األوقاف اخلريية ما  نصه: (تبقى األوقاف اخلريية اخلاصة حتت أيدي نظارها الرشعيني املحددين 
يف رشط الواقف، أو الذين صدر األمر من املحاكم الرشعية بتعيينهم)، وحيث إن هذا املرشوع 
ويف  واملشرتكة،  اخلاصة  األهيل  الوقف  ذلك  يف  بام  الوقف  عىل  اإلرشاف  للهيئة  جعل  للتنظيم 
(١) ينظر: إدارة وتثمري ممتلكات األوقاف، جمموعة باحثني، نرش البنك اإلسالمي للتنمية بجدة، املعهد اإلسالمي للبحوث 

والتدريب، جدة، السعودية ١٤١٥هـ/١٩٩٤م.
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واملشرتكة، ويؤدي ذلك مستقبالً إىل ضياعه كام دلت  األهلية  هذا حتول جذري ملسرية األوقاف 
األهيل  الوقف  إلغاء  إىل  ذهبت  التي  اإلسالمية،  البلدان  من  كثري  يف  املتكررة  التجارب  ذلك  عىل 
 الفتاو صدرت  ولذلك  احلكومات،  نظار  إىل  لواقف  نظار  ألغي  أو  وصودر،  أُمم  أو  واملشرتك 

الرشعية املحذرة من هذا املسلك.
ا: معوقات إدارة املال والرقابة عليه: رابعً

بينام حيّد مرشوع التنظيم اجلديد القضاء يف واليته عىل الوقف، بل مل تذكر كلمة «حمكمة» أو 
ا من االختصاصات يف اإلرشاف واإلدارات  «قاض» يف التعابري املستخدمة يف املرشوع، منح كثريً
حكمهم.  يف  ومن  القارصين  أموال  عىل  للوالية  العامة  اهليئة  إىل  املشرتكة  األوقاف  أموال  عىل 
هبذه  حظيت  ذلك  ومع  لزومها،  وعدم  العالقة،  وبُعد  األوقاف،  من  كبرية  نسبة  أن  املعلوم  ومن 
احلصة الكبرية من االختصاصات، تبدو احلاجة ماسة إىل مراجعة يف هذا املرشوع؛ ملعارضته ملبدأ 
أسايس لد اهليئة وهو استقالهلا بصفتها شخصية معنوية يف إدارة األوقاف وإدارة أمواهلا والرقابة 
عليها، مما يؤدي ملنازعة السلطة القضائية الختصاصاهتا فكيف تتربع بعد ذلك بحصة سخية من 

االختصاصات هليئة أموال القارصين(١).
ا: اجلانب املايل والرقايب: خامسً

املرفق (اهليئة  هذا  مثل  يف  األمهية  بالغة  درجة  عىل  والرقابية  واملالية  االقتصادية  النواحي  تعد 
كالتكافل  أمهية  أكثر  جوانب  حساب  عىل  ذلك  يكون  أن  يمكن  ال  ولكن  لألوقاف)،  العامة 
والرتابط االجتامعي واملسؤولية املجتمعية  Social responsible investment(٢) والعمل اخلريي 

Philanthropic activities، واإلجراءات الرشعية املامثلة بالوقف والنظارة عليه وما عليها.

األوقاف  إنشاء  طلبات  عىل  لألوقاف(٣)  العامة  اهليئة  موافقة  اجلديد  التنظيم  مرشوع  اشرتط 
العامة واملشرتكة وإصدار األذونات الالزمة هلا، وال خيفى ما يف ذلك من التعسري عىل الواقفني، 
الفقهاء  لكالم  خمالف  هو  بل  رشعي،  مستند  أو  وقانونية  نظامية  مصلحة  أي  الرشط  هلذا  وليس 
ومقيد للوقف وال يشجع عليه، كام أن الوقف من عقود التربعات وهو عقد مع اهللا ألن املوقوف 
(١) ينظر: أعامل املصلحة يف الوقف، الشيخ عبداهللا بن الشيخ حمفوظ بن بيه، مؤسسة الريان، بريوت، ط األوىل، ١٤٢٦هـ، 

ص٢٧-٢٩.
(٢) ينظر: مفردات الدراسة (املالحق).

(٣) ينظر: حمارضات يف الوقف، حممد أبوزهرة، دار الفكر العريب، مجهورية مرص العربية، طبعة الثانية ١٩٧١م، ص٨٩.
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خرج من ملك اإلنسان إىل ملك اهللا، التي ال يشرتط فيها رضا املوقوف عليه أو من يمثله، كونه 
ا من إرادة منفردة وعن قناعة تامة ال تعلق للغري هبذه اإلرادة، ولعل من املناسب أن ينصب  نابعً

االهتامم من قبل اهليئة، بالتنسيق والتسجيل، دون اشرتاط إذن املوافقة.
ورد يف املادة الثانية فقرة (١) ما نصه: (اهليئة العامة لألوقاف هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية 
مستقلة تتمتع باالستقالل املايل واإلداري وترتبط بالوزير، وتبارش املهامت واالختصاصات املنوطة 
املرصي  القانوين  من   (١) املادة  يف  جاء  بام  هنا  السعودي  املنظم  تأثر  التنظيم).  هذا  بمقتىض  هبا 
املرصية  األوقاف  هيئة  بإنشاء  القايض  وسبعني؛  وواحد  وتسعامئة  ألف  سنة  الصادر   (٨٠) رقم 
ا، إال أن مرشوع التنظيم السعودي زاد كلمة (مستقلة) فحسب وهو ما مل يرد يف القانون  ا بالغً تأثرً

ا. ا وثيقً املرصي، وحذفها أدق إذ كيف تكون مستقلة وهي مرتبطة بالوزير ارتباطً
مما يتطلب التفريق بني كون الوزير هو من يرأس جملس إدارة اهليئة كام هو نص املرسوم امللكي 
الصادر يف إنشاء اهليئة، وربط اهليئة بالوزير كام هو احلال يف نص املرشوع، وال يتصور البتة عند 
الربط مع الوزير حصول االستقاللية الكاملة املذكورة التي وردت يف النص أو متحض الشخصية 
االعتبارية للهيئة كام هو هدف منطوق املرسوم امللكي، مما يعيدها للمربع األول إلرشاف وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية، وأن اهلدف من اهليئة وقيامها املسامهة يف مشكالت الوقف وإبعاده 
ليكون  املؤسيس؛  الوقف  سيام  وال  للدخل  مدرة  احرتافية  بكيفية  موارده  واستثامر  الروتني،  عن 
إبراز  عىل  ركزنا  هلذا  املؤسيس.  اخلريي  العمل  وكذا  معوقاته  ومعاجلة  املنطقة  يف   حيتذ ا  نموذجً
النظام كنموذج ألن معوقات ومشكالت الوقف والعمل اخلريي يف البلدان العربية واإلسالمية 

متشاهبة، وملا للوقف من أمهية يف بالد احلرمني.
إن هذا امللحوظ يف املعنى جاء يف كثري من اهليئات التي حظيت بدرجة عالية من االستقاللية 
وهيئة  املالية،  السوق  هيئة  يف  كام  مبارشة  الوزراء  جملس  رئيس  بوصفه  بامللك  وارتبطت  التامة، 
والدواء، وغريها من مؤسسات الدولة فيكون من املناسب تعديل نص  االستثامر، وهيئة الغذاء 
أو  نظامية  أو  معنوية  أو  اعتبارية  شخصية  ذات  عامة  هيئة  لألوقاف  العامة  ليصبح: (اهليئة  املادة 
هبا  املنوطة  واالختصاصات  املهامت  وتبارش  واإلداري،  املايل  باالستقالل  تتمتع  مستقلة  قانونية 
بمقتىض هذا النظام). مما يساعد عىل معاجلة معوقات استثامر الوقف، ومتاشيًا مع نظام الرشكات 
املنظم  عرب  الثالثة،  املادة  يف  ورد  كام  التجارة»  «وزارة  وزاري  بمرسوم  صدر  الذي  الربحية  غري 
بقوله: (وفقاً  عرب  ولو  واألنظمة)،  اإلسالمية  الرشيعة  ملقاصد  ا  بقوله: (وفقً آخرها  يف  السعودي 
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ألحكام الرشيعة اإلسالمية وما ال يعارضها من أنظمة إسالمية) لكان أحسن وأوسع، ذلك أن 
مقاصد الرشيعة اإلسالمية ليس ذكرها يف هذا املوضع بأولوية عن ذكر أحكام الرشيعة اإلسالمية، 
التي تتعلق بمسائل الوقف والنظارة عليه وأعامهلا وحماسبتها املالية والرقابة عىل إدارة أمواهلا واختاذ 

القرار، وإذا ذكرت األحكام شملت املقاصد(١).
ا: معوقات إدارة املال: سادسً

من الذي سيعهد للهيئة بالنظارة؟ هل هو الواقف صاحب املال أم العقار أم املوقوف؟ ملاذا مل 
يُنص عليه؟ وإن احتمل غريه، فام املقصود من هذا النص؟ الذي يتسم بالعمومية والتجريد، حيث 

حيتاج معه إىل تبيني.
يف الفقرة (٦) من املادة ما يفيد «املوافقة عىل طلبات إنشاء األوقاف العامة واملشرتكة، وإصدار 

األذونات الالزمة هلا، ويستثنى من ذلك الوقف الذي تتوىل نظارته جهة عامة».
عن  حديثهم  عند  رشوطهم  يف  الرشيعة  فقهاء  يذكرها  مل  إضافية  قوية  قيود  عىل  اشتملت 
الوقف، وإلقاء عىل من رغب بالوقف ثقالً وعبئًا ال حيتمله، فقد جاء يف الفقرة السادسة أنَّ اإلذن 
الزم ومطلوب هلا، ولو اقترص املنظم السعودي عىل التأكيد عىل التقييد بعد اإليقاف وبعد توثيق 
حجيته وتسجيلها لد املحكمة الرشعية املختصة لزال اإلشكال، كام أنَّ هذه الفقرة التي تناقض 
الفصل األول من الباب الرابع عرش من نظام املرافعات الرشعية السعودي يف (تسجيل األوقاف 
واإلهناءات) مادة (٢٤٦) إىل مادة (٢٥٠) مع لوائحها، سيكون جراء ذلك تنازع اختصاص بني 
القضاء واهليئة (األوقاف اجلديدة)، مهام كانت درجات وأمهية كل نص نظامي ومد قوته إال أن 

ذلك حيتاج إىل وقفة وقراءة نظامية متأنية.
 يف الفقرة (١٣): ما جاء (تطوير الصيغ الوقفية والسعي إىل إجياد صيغ جيدة الرتتيب يف ذلك 
مع اجلهات ذات العالقة). واملالحظ: أن هذه اجلهات ذات الصلة بالصيغ الوقفية ونوعها غامضة 

وغري حمددة، ولو أنَّ التنظيم ذكر هذه اجلهات لكان أفضل؛ فقد تركها جمهولة ومل حيددها.
ما ورد يف املادة (٦) فقرة (١)؛ واملتضمن بيان أعضاء جملس اهليئة نر فيه االفتقار للجانب القضائي، 
والوالية  الوقفية،  الصيغة  وإعداد  واإلثبات  التوثيق  حيث  من  بالوقف،  املبارشة  وصلته  أمهيته  رغم 
العامة واحلسبة، التصافها بأعامله من التوثيق واإلذن بالتبديل والبيع والرشاء كام ذكرنا، وتغيري النظارة 
والسالمة  الفنية  الصياغة  واحلرص عىل الدقة يف  املختلفة  واإلحاطة بأحكامه  مسائل الوقف؛  (١) الستيعاب وشمول كل 

يف التعبري.
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خربات  وسيفقده  متوازن،  غري  املجلس  سيجعل  متثيلهم  من  املجلس  فخلو  إلخ،  وتعيينهم..  وتبديلهم 
كبرية ممارسة، ال وجود هلا يف التشكيل املذكور، مع كون املنظم مثل هيئة اآلثار والسياحة يف املجلس مع 
الصلة البعيدة، وهذا أمر حيتاج ملراجعة، ومن املفرتض أن يكون هناك عدد من القضاة؛ ألن ذلك مهم 
باألوقاف. مبارشة  عالقة  هلا  ليس  جهات  يمثلون  املجلس  يف  موجودين  ممثلني  وجود  ورضوري  جدا 

ا: معوقات توثيق األوقاف: سابعً
ومن   ،(١) رشعاً به  حيتج  وجه  عىل  إنشائه  تسجيل  أو  الوقف  ثبوت  تدوين  هو:  الوقف  توثيق 

زب!  "  #  $  %  &  '   تعاىل:  قوله  الكتاب  من  الوقف  توثيق  مرشوعية  أجل 
األموال  حلفظ  مراعاة  وذلك  )  (   *+  ,  -  .  /0...رب(٢)، 
وصيانتها، ومن السنة حديث النبي €: «ما حق امرئ مسلم له يشء يويص فيه يبيت ليلتني إال 
ووصيته مكتوبة عنده»، وهذا احلديث يدل عىل أمهية التوثيق بالكتابة للوصية، وما أخال الوقف 
إال مثله(٣)، وكذلك قول النبي €: «وصية الرجل مكتوبة عنده»(٤). وقد اتفق العلامء عىل مرشوعية 
التوثيق يف اجلملة ألن احلاجة داعية إليه، وسيدنا عمر‹ وثق وقفه بكتابته واإلشهاد عليه، وقد 
ذكر بعض العلامء أن وقف عمر أول صدقة، أي موقوفة يف اإلسالم(٥)، والتوثيق يسهم يف حفظ 
الوثائق  ففي  الوقف،  وإنكار  عليه  النظار  استيالء  وضد  األزمات  مرور  مع  الضياع  من  الوقف 

حفظ للحقوق، وانقطاع النزاعات وضبط الترصفات من األهواء واألطامع.
أ)  توثيق الوقف كتابة:

الدولة،  يف  قضائية  أو  رسمية  والية  له  من   لد رسميا  كتابة  الوقف  يوثق  أن  العادة  جرت 
ويكون توثيق الوقف باإلشهاد وقد يكون دون إشهاد.

إنَّ أهم املعاجلات لتوثيق الوقف تكمن يف:
١- إنشاء مركز يعنى بوثائق األوقاف يف البلدان اإلسالمية، وفق أحدث األساليب املعارصة 

يف التوثيق.

(١) ينظر: توثيق الوقف (املعوقات واحللول)، عبدالرمحن الطريقي، جامعة امللك سعود، األصول اإلجرائية إلثبات األوقاف، 
عبداهللا بن خنني، ٢٧١/١.

(٢) سورة البقرة، آية ٢٨٢.
(٣) صحيح البخاري، باب الوصايا.

(٤) فتح الباري، ومسلم يف صحيحه، كتاب الوصايا، ٧٤/١١، مع رشح النووي.
(٥) ينظر: توثيق الوقف (املعوقات واحللول)، الطريقي، مصدر سابق، ص٧.
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٢- تفعيل ما جاء يف الئحة تنظيم األوقاف اخلريية (احلرص والتمحيص والتسجيل)(١)، وتنظيم 
األوقاف فتقوم وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف بتكوين فرق عمل الستخراج الوثائق 
املتعلقة باألوقاف من سجالت املحاكم، حتى يتسنى متابعتها وتوثيق ما حيتاج إىل توثيق 
األوقاف  وثائق  استخراج  من  الوزارة  تتمكن  وحتى  ذلك،  ونحو  وثائقه  لفقد  رسمي 
التي ال تعلم عنها شيئًا، وهذا املسح سيكون قاعدة معلومات يعتمد عليها مركز الوثائق 

لألوقاف املقرتح.
٣- إفراد سجالت األوقاف يف املحاكم الرشعية بسجل خاص يُعرف بضبط قضايا األوقاف، 

وال يرشك معه غريه من القضايا الالهنائية أو غريها.
ب) تعطل منافع الوقف:

تعطل منافع الوقف من األمور املهمة، التي تعوق نامء الوقف وتنميته من الناحية االقتصادية 
نظر  وجهة  من  الوقف  منافع  بتعطل  املتعلقة  الفقهية  األحكام  باختصار  فنعرض  واالستثامرية؛ 

الرشيعة اإلسالمية.
ج) أسباب تعطل املوقوف، وذلك عىل النحو اآليت:

أن يتعطل الوقف نتيجة خراب أمل به، كأن يصاب املسجد بثقوب يف اجلدران واالستغناء   .١
عن الصالة فيه.

ا بأهل املنطقة وال توجد أرض فارغة للتوسعة، فتتعذر االستفادة  أن يصبح املسجد ضيقً  .٢
منه.

إال  يصلح  يُعد  فلم  سيقانه  جتف  أو  أصابته،  آلفة  يثمر  يُعد  مل  ا  شجرً الوقف  يكون  أن   .٣
حطبًا.

هلا  وترصف  املعاش  إىل  فتحال  اجلهاد  عىل  تقدر  د  تعُ فلم  فتهرم،  دوابّ  الوقف  يكون  أن   .٤
د االستفادة منها ممكنة. أعالف من بيت املال، أو مترض فلم تعُ

د االستفادة من هذا العقار  ا) فتشقق حوائطها، ومل تعُ ا أو دارً ا (حانوتً أن يكون الوقف عقارً  .٥
د يصلح حمال لإلجيار لتعذر استيفاء املنفعة(٢). ممكنة، أو إتالف العقار عينه فلم يعُ

(١) انظر: ثبت ندوة الوقف والقضاء، ٥٣١/١.
(٢) ينظر: فتح القدير، ٢٣٦/٦، حاشية اخلريش، ٩١/٧-٩٤؛ املهذب، ٤٥٢/١، رشح منتهى اإلرادات،  ٥١٤/٢.
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القوانني  بعض  لوجود  ا  نظرً بالوقف(١)؛  االنتفاع  تعطيل  إىل  تؤدي  التي  األمور  بعض  هناك 
غري  الرشكات  أن  عىل  ينص  ٢٠١٦م،  لسنة   (١) رقم  الكويتي  الرشكات  قانون  مثل  واألنظمة؛ 
ا للامدة (٣) من نص  خريية، كام ال جيوز هلا طبقً أو  وقفية  ا  تصدر صكوكً يمنع عليها أن  الربحية 
أحيانًا  واخلريية  الوقفية  الرشكات  حتتاج  فقد  تربعات،  عىل  للحصول  تسعى  أن  املذكور  القانون 
اإلسالمية  املرصفية  املؤسسات  إىل  اللجوء  إىل  يدفعها  اليشء  وهذا  الوقف،  إلعامر  االستدانة  إىل 
ا حسنًا أم متويالً بإحد طرق التمويل املتوافقة  لالقرتاض منها بالصيغة الرشعية، سواء أكان قرضً
عليه  حيرم   -Trustee الرتستي  أو   -Custodian الوقف  ناظر  إنَّ  حيث  اإلسالمية،  الرشيعة  مع 
هي  تكون  تكاد  الكويت  دولة  أن  من  بالرغم  حمددة،  حاالت  يف  إال  الوقف  ملصلحة  االستدانة 
الدولة رقم (١) عىل مستو العامل العريب واإلسالمي عىل مستو األوقاف، وجاء معيار الوقف 
عىل  نص  حيث  Aaoifi)؛  اإلسالمية (األيويف  للمؤسسات  واملراجعة  املحاسبة  هيئة  عن  الصادر 

إباحة االستدانة ملصلحة الوقف يف حال عدم نصِّ الواقف عليها يف احلاالت اآلتية:
دفع  يف  ا  نقصً هناك  أنَّ  أو  كافية،  غلة  توفر  عدم  مع  األساسية  العامرة  أو  الوقف  حيتاج  عندما 
االقرتاض  يكون  أال  رشيطة  الوقف  تعطيل  عدم  لتحقيق  وذلك  الوقف؛  يف  للعاملني  املرتبات 
للرصف عىل مستحقي املوقوف عليهم(٢)، فقد قدم جمموعة من الباحثني(٣) معاجلات هلذه املسألة 
احليوية، من أمهها: أن االستدانة لتمويل النشاط التشغييل للرشكة الوقفية ال للرصف عىل املوقوف 
اهليئة  من  الرشعي  الرأي  بأخذ  يتم  وأن  اإلسالمية،  الرشيعة  مع  املتوافقة  بالطرق  وذلك  عليهم، 
أو  للوقف  الرضورة  منزلة  تنزل  التي  احلاجة  من  للتأكد  الوقفية؛  املؤسسة  أو  للصندوق  الرشعية 

حتقيق الغبطة للوقف.
د)  الترصف يف الوقف:

املعوقات  إىل  إضافة  للوقف،  واالستثامر  العملية  الناحية  من  ألمهيته  ا  نظرً الترصف  هنا  نذكر 
التي تعرتضه، ال سيام ارتباطه بمسألة حتقيق الغبطة يف الوقف.

(١) ينظر: منتد قضايا الوقف الفقهية الثامن، حتت شعار: «قضايا مستجدة وتأصيل رشعي»، األبحاث العلمية يف املوضوع 
عىل  عواد  حممد  عزوز،  عبدالقادر  من:  كل  إعداد  الوقفية)،  (الرشكة  العام  االكتتاب  طريق  عن  األوقاف  متويل  الثاين، 
األمانة  البغدادي،  حسن  حممد  سعيد  وحممد  خزنه  عىل  عبداحلميد  هيثم  الصالحات،  حسن  حممد  سامي  الفزيع،  مخيس 
١٤٣٨هـ  شعبان   ١-٣ املتحدة،  اململكة  أكسفورد،  اخلارجية،  والعالقات  الدراسات  إدارة  الكويت،  لألوقاف،  العامة 

(٢٧ أبريل/٢٠١٧م).
(٢) ينظر: املصدر السابق، منتد األوقاف، أكسفورد، ١٤٣٨هـ.

(٣) ينظر: املصدر السابق، منتد األوقاف، أكسفورد، ١٤٣٨هـ، ص٧٤ وما بعدها.
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حتَّى  ان،  الزمَّ تِالف  باخْ ذلك  تَلَف  اخَ وإن   ، نْهُ مِ أصلح  هو  ما  إىل  الواقف  رشط  تغيري  وز  ُ وجيَ
لو وقف. 

هـ) أنظمة يقرتح إجيادها حلل مشكالت األوقاف:
ال يوجد نظام يؤكد لك حقَّ وقف بفتح احلسابات اجلارية يف املصارف اإلسالمية باسم   (١
الوقف، وهلذا يضطر بعض النظار لوضع الريع يف حسابات شخصية، وختتلف اشرتاطات 
جد نصٌّ من  املصارف لفتح احلسابات، وبعض املصارف تفتح احلساب باسم الوقف إذا وُ

الواقف وفق بعض التعاميم الصادرة.
للناظر أن يستثمر ريع الوقف بنفسه أو مع من يراه، وال يوجد ما يلزم بالتعاقد مع أشخاص   (٢
حمرتفني أو جهات متخصصة لالستثامر، وبالتايل ضاع كثري من مال األوقاف يف استثامرات 

غري ناجحة، وحتقيق الغبطة يف الوقف للموقوف عليهم.
و) املرونة القانونية:

فباإلضافة  الرب،  أعامل  لتشجيع  ممكنة  فرصة  كل  من  اإلفادة  إىل  الغربية  القوانني  تعمد  أنَّ  وهي 
بشكل  ذلك  ويشمل  جديدة.  أوقاف  إقامة  عىل  يشجع  قانونيا  ا  إطارً ا  أيضً قدمت  الرضيبية  لإلعفاءات 
خاص الوقف املؤقت Temporary trust، والوقف من خالل الوصية Trust Testamentary، فالوقف 
املؤقت يشبه ما عرفه املالكية من جواز توقيت الوقف، بحيث يكون التربع يف املال هو بعائد املال املوقوف 

أو منافعه خالل مدة الوقف؛ ألن أصل املال يعود إىل الواقف أو ورثته بعد هناية مدة الوقف.
وهنا جيدر التنبيه عىل رضورة العمل مع اجلهات القضائية من أجل إلغاء األسعار الرمزية كافة، 

التي أجرت هبا أمالك الوقف، وأن ينظر إىل األوقاف باعتبارها جديدة، ولو كانت منذ مدة طويلة.
ص له من مال إىل مال وقفي  ل ما خيصّ أما شكل الوقف اخلاص الذي يُسمى Living Trust- فيحوِّ
مؤبد، ولكنه حتت إرشاف إدارة الواقف نفسه، وورثته من بعده، ولفائدهتم ومنفعتهم، وهذه الصيغة 

الوقفية تشجع عىل تأبيد األموال يف الوقف دون فقدان الواقف ألية منافع من عوائدها ونامئها.
وعىل الرغم من بقاء مال الوقف حتت سيطرة الورثة وملنفعتهم، فإن احلبس نفسه يبقي أصل 
هلذا  يستحق  فهو  أصله،  استهالك  يمكن  أن  دون  واالقتصادية  االجتامعية  التنمية  خدمة  يف  املال 

الدور التنموي مزايا قانونية يتمتع هبا إضافة إىل اإلعفاءات الرضيبية.
الرقابة  من  معقول  حد  مع  املنافسة  سوق  ظل  يف  الذرية  اإلدارة  هو  واألخري  الثالث  والسبب 

الشعبية واحلكومية.
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ز) مبادئ احلوكمة يف مؤسسة الوقف وأهدافها:
حتديد  يتم  أن  الوقف،  مؤسسة  حلوكمة  األساسية  املكونات  تفصيل  قبيل  يكون  أن  املفيد  من 
نستعرض  اإلطار  هذا  ويف  أهدافها.  أهم  اقرتاح  وكذلك  الوقف،  مؤسسة  يف  احلوكمة  مبادئ 

ا. املشكالت واملعوقات وتوصيفها، ثم تقديم بعض املقرتحات املتعلقة باملعوقات عمومً
ح) املبادئ احلاكمة حلوكمة الوقف املؤسيس:

االلتزام باألحكام الرشعية يف مجيع أعامل مؤسسة الوقف وعملياهتا.  (١
حتديد حقوق الواقفني يف حسن استثامر األعيان، ورصف الريع.  (٢

التأكيد عىل حقوق املستفيدين من الوقف من خالل رصف الريع هلم.  (٣
حتديد دور األطراف ذوي املصلحة، وتوضيح تعارض املصالح.  (٤

معظم  إنَّ  حيث  الوقف،  مؤسسة  يف  األساسية  التطورات  عن  والشفافية  اإلفصاح   (٥
التحديات التي تواجه مؤسسات الوقف هي قلة اإلفصاح يف أنشطتها وتعامالهتا املالية، 

وتدين املعيارية يف إجراءاهتا وأعامهلا.
التفصيلية  اخلطط  وضع  خالل  من  اإلنتاجية،  يف  الكفاءة  وزيادة  العمل  أداء  يف  الفعالية   (٦

ومتابعة تنفيذها.
متكني جملس النظارة من ممارسة سلطاته وإصدار اللوائح واإلجراءات املنظمة.  (٧

الفصل الثاين
املعايري املحاسبية للمنشآت غري اهلادفة للربح

ثم  واالستثامرية،  الوقفية  األدوات  تعوق  التي  املعوقات  فيه  لنتناول  الفصل  هذا  نخصص 
نقارن البيانات املقرتحة لألهداف مع ما يامثلها يف الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة؛ 

فهلمّ إىل ذلك.
املبحث األول

معوقات تعرقل األدوات الوقفية االستثامرية
الوقفية  األنظمة  يف  والشفافية  واحلوكمة  اإلفصاح  معايري  بشأن  الالزمة  املقارنات  هنا  نجري 

واألنظمة اخلريية األوروبية.
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اململكة املتحدة
الواليات 
املتحدة 
األمريكية

النص املقرتح من املعيار السعودي

ا  حتديدً املستنفدة،  للموارد  املالءمة  النشاط  تبويبات  حتت 
السياسة املتبعة إلدراج البنود حتت: 

١- تكاليف توليد األموال.
٢- األنشطة اخلريية.

٣- تكاليف احلوكمة.
التكاليف  كل  وتوزيع  ختصيص،  يف  املستخدمة  واملبادئ  الطرق  (ج) 

بني بنود النشاط املختلفة للموارد املستنفدة يف (ب).
لرسملة  اجلمعية  يف  املتبعة  السياسة  عن  اإلفصاح  جيب   *

األصول الثابتة بام يشمل: (الفقرة ٣٦٤).
بالتكلفة،  األصول  من  فئة  كل  إدراج  يكون  هل  توضيح  (أ) 
أو بالقيمة املقدرة، أو بالقيمة املعاد تقويمها، وكذلك بطريقة 

التقويم املستخدمة.
(ب) األصول الثابتة التي ال يتم رسملتها.

رسملتها،  عدم  حال  ويف  الرتاث،  أصول  رسملة   مد (ج) 
االعتامد  يمكن  معلومات  وجود  عدم  (مثالً  ذلك  سبب  يبني 
(انظر  ــخ:  ...إل التكلفة/املنفعة  حتليل  بسبب  أو  عليها، 
يف  املتبعة  السياسة  توضيح  مع   ،(٢٨٧ إىل   ٢٨٣ من  الفقرات 

رشاء واستبعاد تلك األصول.

اإلسالمية مل يرد يشء األوقاف  تفتقد  حيث  يشء  يرد  مل 
والشفافية  للحوكمة  هبا  معرتف  ملعايري 

.Compliance

معايري  تتطلب  قد  ومالية،  وسياسية  واقتصادية 
أهداف  تالئم  التي  املعايري  عن  خمتلفة  حماسبة 
الرغم  وعىل  العام.  الغرض  ذات  املالية  القوائم 
العام  الغرض  ذات  املالية  القوائم  تُعد  ذلك  من 
مناسبًا  مدخالً  للربح  اهلادفة  غري  للمنشآت 
اإلعانات  بأغراض  للوفاء  املقام،  التعديل  بعد 

احلكومية (الفقرة ١٣٨).
للمنشآت  املالية  القوائم  ختتص  ال   ٤-١٠
يمكن  معلومات  بتقديم  للربح  اهلادفة  غري 
احلسابات  إلعداد  تعديل-  استخدامها -دون 
الوطنية، إذ إنَّ هذه القوائم ترتبط بمنشأة معينة 
التي  للقيمة  مبارش  مقياس  عىل  حتتوي  وال 
عامة  بصفة  الوطني  لالقتصاد  املنشأة  تضيفها 

(الفقرة ١٣٩).
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ومن املعاجلات التي يمكن اقرتاحها بوصفها حلوالً ملعاجلة عدم حوكمة الوقف، الذي يكمن 
يف قصور األنظمة والترشيعات التي تنظم قطاع األوقاف:

اقرتاح يتضمن آلية إنشاء الوقف أو إدارته عىل األقل والسعي لاللتزام هبذه الترشيعات؛   (١
كام هو احلال يف البنوك واملصارف اإلسالمية، حيث أنشأت معظم البنوك إدارات لاللتزام 

 .Compliance

حوكمته  إىل  احلاجة  أمس  يف  القطاع  وأن  والوقفي،  اخلريي  القطاع  لرقابة  مؤسسة  إنشاء   (٢
احلد  لتحقيق  واخلاصة؛  العامة  األوقاف  عىل  لإلرشاف  وحمددة  واضحة  معايري  وحتديد 

األدنى من متطلبات التقارير املالية واإلدارية. 
حيال  السلبية  العامة  والنظرة  املحلية،  املجتمعات  يف  األوقاف  بأمهية  الوعي  رفع  يتم  أنَّ   (٣
دور املؤسسات اإلرشافية يف إدارة األعيان املوقوفة، وإنفاق عائداهتا بالصورة التي حتقق 

املقاصد الرشعية املبتغاة من الوقف.
إجياد طرق فعالة لدعم وحتفيز الواقفني.  (٤

واألشكال  الصياغات  يف  والتجديد  الوقفية  املنتجات  ميدان  يف  لالبتكار  أقسام  إنشاء   (٥
الوقفية وفق متطلبات واحتياجات املستفيدين منه.

اإلجراءات  وتقصري  وشفافية  القطاع  بحوكمة  ترتبط  التي  للمشكالت  املطلوبة  املعاجلة   (٦
املسطرة القضائية، تعويضات األوقاف، والتحول من النظارة الفردية إىل النظارة املحكمة 

بموجب القوانني والترشيعات الوقفية نظراً حلساسية األموال الوقفية.
إبراز النامذج الناجحة لألوقاف التي تعتمد املعايري املحاسبية والتحليالت املالية واملعايري   (٧

واملؤرشات ونرشة ثقافة الوقف يف الوسط االجتامعي.
تفعيل احلوكمة واإلفصاح وجمالس الرقابة عىل األوقاف(١).  (٨

اخلروج باألوقاف من الناظر إىل جمالس النظارة مع االهتامم الكايف بجميع جمالس النظارة؛   (٩
مشارب  خمتلف  عىل  ار  النظّ واحرتافية  ومهنية  وقانونية  رشعية  يف  شموالً  أكثر  لتكون 

النظارة.
(١) ينظر: اجلداول من (٤-..) اخلاصة باإلفصاح.
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اجلدول رقم (١): الدراسة املقارنة:
الواليات املتحدة اململكة املتحدة

األمريكية
النص املقرتح من املعيار 

معيار اآليويف لإلفصاح املحاسبيالسعودي

السبب  يتمثل   *
تلك  نرش  وراء  من 
حتقيق  يف  املقرتحات 
ـــداف اآلتــيــة:  األه

(الفقرة ٢)
ــودة  ج حتــســني  أ. 
من  املــايل  اإلفصاح 
ــل اجلــمــعــيــات  ــب ق
وأهدافها  اخلــرييــة 

االستثامرية.
مالءمة،  حتسني  ب. 
االعــتــامد،  وقابلية 
فهم  عىل  ــقــدرة  وال
املتضمنة  املعلومات 

يف احلسابات.
إيضاح،  تقديم  ج. 
ورشح  ــســري،  ــف وت
املحاسبية  للمعايري 
تطبيقها  ولكيفية 
اجلمعيات  قطاع  عىل 
اخلــــرييــــة وعـــىل 
اخلاصة  املعامالت 

بذلك القطاع. 
مساعدة  ثم  ومن  د. 
إعداد  عىل  املسؤولني 
السنوي  التقرير 
املنشأة  عىل  للقائمني 
للربح  اهلادفة  غري 

وحساباهتا.

البيان  هــذا  يتناول   *
بالقوائم  اخلاصة  املعايري 
ألغراض  املعدة  املالية 
عامة، وهي التي تصدرها 
املنشآت غري اهلادفة للربح، 
كام حيدد تلك القوائم التي 
املايل،  املركز  قائمة  تشمل 
وقائمة  األنشطة،  وقائمة 
وقد  النقدية.  التدفقات 
معيار  البيان  هذا  عدل 
املالية  املحاسبة  جملس 
رقم ٩٥ (قائمة التدفقات 
قابالً  ليصبح  النقدية) 
املنشآت غري  للتطبيق عىل 

اهلادفة للربح.
* وقد نص املعيار عىل أن 
املنشآت التطوعية للصحة 
والرفاهية سوف تستمر يف 
إصدار قائمة باملرصوفات 
مصنفة وظيفيا، حيث تُعد 
املصاريف  ربط  يف  مفيدة 
ــع جــهــود اخلــدمــات  م
غري  املنشآت  وإنجازات 

اهلادفة للربح. (الفقرة ١)
االستثامرات  وطبيعة 
والتوزيعات  واملحافظ 
ملصلحة  تــرصــد  الــتــي 
حالة  يف  عليهم  املوقوف 
اخلريي  والعمل  الوقف 
من  وللمزيد   . عموماً
 ٦٧ ص  انظر  التفاصيل 
املعايري  من  بعدها  وما 

املحاسبية.

١- املقدمة:
من  األسايس  الغرض  يكمن 

هذا البيان يف النقاط اآلتية:
نظري  إطــار  ــع  وض  ١-١
العمليات  عن  للمحاسبة 
اهلادفة  غري  للمنشآت  املالية 
مساعدة  يف  يسهم  مما  للربح، 
اجلهود املبذولة لوضع املعايري 
يف  وتطويرها  املحاسبية 
حماسبة  معايري  وتطوير  إصدار 

للمنشآت غري اهلادفة للربح.
البيان  هــذا  حيــدد  ال   ١-٢
للمحاسبة  بذاهتا  معينة  معايري 
اهلادفة  غــري  املنشآت  عــن 
أهداف  حيدد  لكن  للربح؛ 
املالية  القوائم  استخدامات 
وضع  يكفل  بام  وحدودها 
القواعد األساسية التي ترتكز 
املنشآت  عن  املحاسبة  عليها 
اململكة  يف  للربح  اهلادفة  غري 
إضافة  السعودية،  العربية 
مل  التي  األساسية  املفاهيم  إىل 
يغطها بيان املفاهيم واألهداف 
السعودية  اهليئة  عن  الصادر 

للمحاسبني القانونيني.
املحاسبني  مساعدة   ١-٣
حتديد  يف  وغريهم  واملراجعني 
السليمة  املحاسبية  املعاجلة 

لألمور التي مل يصدر هلا

املالية  للمؤسسات  أصالً  خمصص  معيار  هو 
واملرصفية الربحية اإلسالمية، حيث مل تقم حتى 
بالقطاع  خاص  حماسبي  معيار  بإصدار  اآلن 
للمؤسسات  املالية  القوائم  يف  واخلريي  الوقفي 
املحاسبة  هيئة  عن  الصادر  اإلسالمية  املالية 

واملراجعة للمؤسسات املالية البحرينية.
حماسبيًا  ا  معيارً تصدر  أن  األوىل  من  وكــان 
خاصا باألوقاف والعمل اخلريي يواكب املعيار 
اإلسالمي،  الواقف  يف  أصدرته  الذي  الرشعي 
والذي خيتص بالوقف دون أوجه الرب اإلسالمية 
واإلرصاد  املنيحة  مثل  التربع  عن  خرج  التي 
غياب  هناك  وظل  ...إلخ.  وغريها  والعمري 
–خيتص  علمي  حد  عىل  دويل-  حماسبي  معيار 
ا؛  عمومً اإلسالمي  اخلريي  والعمل  بالوقف 
املتعلقة  النقاط  بعض  خمترصة  بصورة  نعرض 
طبيعة  يناسب  وأنّه  سيام  ال  املقاربة،  باب  من  به 
يمكن  الــذي  اإلسالمية،  املالية  املؤسسات 
إسالمي  وقفي  معيار  إعداد  يف  منه  االستفادة 
قبل  من  وقوته  اهللا  بحول  القريب  املستقبل  يف 
بمنزلة  هو  املعيار  ــويف)،  (اآلي املحاسبة  هيئة 
املالية  املؤسسات  عىل  جيب  التي  العامة  القواعد 
اإلسالمية مراعاهتا عند إعداد معايري املحاسبة، 
وهو غري ملزم اللهم إال يف البحرين للمؤسسات 
عىل  التي  اإلسالمية  الرشيعة  مع  املتوافقة 
أما  والتقليدي؛  الرشيعة  مع  املتوافقة  النظامني 
بالنسبة  ملزم  املعايري  فتطبيق  للسودان  بالنسبة 
للبنوك ألنه (١) أي نظام آخر إىل النظام الوحيد 
املتوافق مع الرشيعة اإلسالمية، وإن كان البنوك 
العاملة يف أغلبها تعتمد عىل املعايري الدولية نظراً 
للعيوب الواردة يف معيار هيئة املحاسبية. وعىل 
معايري  من  إصداره  تم  ما  فإن  ذلك  من  الرغم 
رشعية وحماسبية يمثل أفضل ما انتجته الصناعة 

ا. املالية اإلسالمية عومً
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الواليات املتحدة اململكة املتحدة
األمريكية

النص املقرتح من 
معيار اآليويف لإلفصاح املحاسبياملعيار السعودي

بنود   (٨) املحاسبية  الناحية  من  املعيار  تضمن  وقد 
و(٨٥) فقرة باإلضافة إىل املالحق(٢).

املجموعة  تشتمل  أن  جيب   *
التي  املالية  للقوائم  الكاملة 
اهلادفة  غري  املنشأة  تصدرها 
املركز  قائمة  عــىل  للربح 
قائمة  الفرتة،  هناية  يف  املايل 
التدفقات  وقائمة  األنشطة، 
وامللحوظات  للفرتة،  النقدية 
املرفقة بالقوائم املالية. (املعيار 

١١٧ – الفقرة ٦)
تطبيق  جيـــب   *
املحاسبية  املقرتحات 
هذا  يف  املتضمنة 
اإلصـــدار عــىل كل 
اخلريية  اجلمعيات 
اململكة  يف  العاملة 
تقوم  التي  املتحدة، 
احلسابات  بــإعــداد 
ـــاس  ــا ألس ــقً ــب ط
هبدف  االستحقاق، 
تقديم صورة حقيقية 
لألنشطة  وسليمة 
املايل  واملركز  املالية 
اخلريية،  للجمعية 
النظر  برصف  وذلك 
أنشطتها،  حجم  عن 
أو طبيعتها، أو درجة 
تعقيدها. (الفقرة ٣)

األهداف  تنطبق   ٢-٢
االستخدامات  وحدود 
البيان  هذا  يف  ــواردة  ال
املالية  الــقــوائــم  عــىل 
غري  املنشآت  جلميع 
العاملة  للربح  اهلادفة 
العربية  اململكة  يف 
ــة، هبــدف  ــودي ــســع ال
عادلة  ــورة  ص تقديم 
املالية  لألنشطة  وسليمة 
للمنشآت  املايل  واملركز 
للربح،  ــة  اهلــادف غــري 
النظر  بــرصف  ــك  وذل
شكلها  أو  حجمها  عن 
أنشطتها.  أو  النظامي 

(الفقرة ١٠٣)

حذو  املحاسبية  الدولية  املعايري  منهجية  اتبع  املعيار  إنَّ  قلنا 
القذة بالقذة فجاء كاآليت:

- قائمة املركز املايل.
- قائمة الدخل.

- قائمة التدفقات النقدية.
الدويل  املحاسبي  املعيار  خالف  قد  املعيار  أن  هنا  واملالحظ 
 -Cash flow النقدية  التدفقات  قائمة  بعد  وضع  بأنَّه 
أو  امللكية  أصحاب  حقوق  يف  التغريات  قائمة  مبارشة؛ 

األرباح املبتغاة؛ ثم قائمة التغيريات يف االستثامر املقيدة.
الزكاة  صندوق  ــوال  أم استخدامات  مصادر  قائمة   -
عام  وجه  عىل  الصدقات  معنى  املعيار  يفرس  ومل  والصدقات، 
اخلبيث  الكسب  بحسابات  مرصفيا  ومعروفة  هبا  اكتفى  وإنام 
والتطهريات التي تقوم اهليئات الرشعية يف املصارف اإلسالمية 
أموال  واستخدامات  مصادر  قائمة  ثم   ،Purifications
–هنا-  بالقرض  املقصود  أنَّ  املعيار  يبني  ومل  القرض  صندوق 
ا  هو القرض احلسن مع أنَّ اإلسالمية –حاليًا- ال تقدم قروضً
حسنة عىل اإلطالق اللهم إال ملوظفيها يف حدود عدد رواتب 
شهرية معينة تقوم عىل أساس الراتب األسايس، مع مراعاة أنَّ 
مثل هذه القروض متنح ملوظفي الدرجات العليا دون غريهم 
من موظفي املرصف اإلسالمي، الذين هم قد يكونون أصالً 
مع  العالية،  لرواتبهم  نظراً  القروض  هذه  ملثل  احلاجة  عدم  يف 
ذلك للهيئة االستفادة من هذه النقاط (معيار حماسبي خاص) 
التي تقارب طبيعة الوقف اإلسالمي وأوجهه اإلسالمية التي 

ال تنقطع عىل وجه الديمومة والتخصيص.
- ثم وضع املعيار قائمة باإليضاحات حول القوائم املالية، 
وأخرياً قائمة اسمها: قوائم التقارير أو بيانات أخر تساعد 

عىل حتقق مستخدمي القوائم.



العدد الـ٣٥ - السنة الثامنة عرشة - ربيع األول ١٤٤٠هـ/ نوفمرب ٢٠١٨م

≤±≤

املنشآت  عىل  البيان  هذا  يركز   *
التي تتمتع بخصائص املنشآت غري 
اهلادفة للربح، التي يكون هلا تأثري 
وأنشطة  عمليات  عىل  جوهري 
التمييز  يمكن  ال  املنشآت.  تلك 
اهلادفة  غري  املنشآت  بني  ــامً  دائ
بشكل  التجارية  واملنشآت  للربح 
اختالف  بسبب  وذلــك  قاطع، 
حتقق  واحتامالت  النسبية  األمهية 
النوعني  كال  يف  اخلصائص  تلك 
صياغة  وألغراض  املنشآت.  من 
فإنَّه  املالية،  للقوائم  ــداف  أه
ترتاوح  املنشآت  من  نطاق  يوجد 
خصائص  تسودها  منشآت  من 
بشكل  للربح  اهلادفة  غري  املنشآت 
تسودها  منشآت  إىل  واضــح 
خصائص املنشآت التجارية. أمثلة 
واضح  بشكل  تقع  التي  املنشآت 
تشمل  البيان  هذا  نطاق  خارج 
ملستثمرين  اململوكة  املنشآت  كل 
 ،األخــر املنشآت  ــواع  أن وكل 
التعاونية  التأمني  رشكات  مثل: 
واجلمعيات التعاونية األخر التي 
تقديم  أو  توزيعات،  بإجراء  تقوم 
منافع اقتصادية بتكاليف منخفضة 
بشكل مبارش للمالك، واألعضاء، 
أهداف  تُعد  حيث  املشرتكني.  أو 
التجارية  للجهات  املالية  القوائم 
مالءمة لتلك األنواع من املنشآت. 
بشكل  تقع  التي  املنشآت  أمثلة 
البيان  هذا  نطاق  داخل  واضح 
اخلدمات  منشآت  معظم  تشمل: 
واجلمعيات  واملساجد،  اإلنسانية، 
 ،اخلريية، وبعض املنشآت األخر
ــدارس  وامل املستشفيات  مثل: 
التي  للربح  اهلادفة  غري  اخلاصة 
من  كافية  حصة   / نسبة  تتلقى 
مواردها املالية من مصادر بخالف 
وخدمات.  سلع  بيع  من  تتلقاه  ما 
بالرغم من ذلك، فقد توجد بعض 
احلاالت التي يصعب فيها التمييز 
وذلك  املنشآت،  من  النوعني  بني 
يف حال املنشآت التي تتمتع ببعض 
غري  للمنشآت  املميزة  اخلصائص 
بباقي  تتمتع  ال  فيام  للربح  اهلادفة 

اخلصائص. (الفقرة ٧- بيان ٤).

عىل  البيان  هــذا  يركز   ٢-٣
بخصائص  تتمتع  التي  املنشآت 
للربح،  اهلادفة  غري  املنشآت 
جوهري  تأثري  هلا  يكون  والتي 
تلك  وأنشطة  عمليات  عىل 
التمييز  يمكن  وال  املنشآت. 
اهلادفة  غري  املنشآت  بني  دائام 
للربح واملنشآت التجارية بشكل 
اختالف  بسبب  وذلك  قاطع، 
األمهية النسبية واحتامالت حتقق 
النوعي  كال  يف  اخلصائص  تلك 
من املنشآت. وألغراض صياغة 
للمنشآت  املالية  للقوائم  أهداف 
جيب  فإنه  للربح،  اهلادفة  غري 
منشآت  توجد  ــه  أنَّ إىل  التنبيه 
املميزة  اخلصائص  ببعض  تتمتع 
للربح،  اهلدافة  غري  للمنشآت 
ببعض  ذاته  الوقت  يف  متتعها  مع 
التجارية.  املنشآت  خصائص 
املنشآت  املــثــال،  سبيل  فعىل 
خارج  واضح  بشكل  تقع  التي 
كل  تشمل  البيان  هذا  نطاق 
ملستثمرين  اململوكة  املنشآت 
 ،األخر املنشآت  أنواع  وكل 
التعاونية  التأمني  رشكات  مثل: 
 األخر التعاونية  واجلمعيات 
أو  توزيعات،  بإجراء  تقوم  التي 
تقديم مدافع اقتصادية بتكاليف 
منخفضة بشكل مبارش للمالك، 
فتُعد  املشرتكني.  أو  واألعضاء، 
الواردة  املالية  القوائم  أهداف 
واملفاهيم  ـــداف  األه ببيان 
السعودية  اهليئة  عن  الصادرة 
مالءمة  القانونيني  للمحاسبني 
املنشآت  من  ـــواع  األن لتلك 
املنشآت  أنَّ  كام  للربح.  اهلادفة 
داخل  واضح  بشكل  تقع  التي 
معظم  تشمل:  البيان  هذا  نطاق 
اإلنسانية،  اخلدمات  منشآت 
اخلريية،  واجلمعيات  واملساجد، 
مثل   ،األخر املنشآت  وبعض 
اخلاصة  واملدارس  املستشفيات 
تتلقى  التي  للربح  اهلادفة  غري 
املالية  مواردها  من  عالية  نسبة 
ما  بخالف   ،أخر مصادر  من 
تقديم  أو  سلع  بيع  مقابل  تتلقاه 
ذلك؛  من  بالرغم  خدمات. 
التي  احلاالت  بعض  توجد  فقد 
يصعب فيها التمييز بني النوعني 

من املنشآت. (الفقرة ١٠٤).

جيب عىل املعيار الرشعي تقديم 
والشكل  التأسيس  تــاريــخ 
ذهب  كام  للمرصف؛  القانوين 
واألمريكي  الربيطاين  املعياران 
معيار  أي  إلعــداد  بالنسبة 
ينبغي  مستقبالً  يُعد  وقفي 
ــاف  األوق طبيعة  يراعي  أنَّ 
البلدان  بعض  ففي  اإلسالمية، 
مثل السودان ال ختضع األعيان 
الزكاة  أو  للرضائب  املوقوفة 
لسنة  األوقـــاف  قانون  وفــق 
١٩٩٥م، يف حني ذهبت بلدان 
استثناء  عدم  إىل  السعودية  مثل 
تلك  حتى  املوقوفة  األعيان 
مستغالت  زكــاة  تزكي  التي 
بمعنى  املوقوفة  األعيان  بتزكية 
اإليرادات  من  الفائض  تزكية 
الزكاة  مصلحة  لتوجيه  ا  طبقً
ما  وهذا  السعودية،  والدخل 
بإصدار  النفوس  حفيظة  أثار 
يف  الرشعي  اخلالف  يبني  بيان 

مسألة األعيان املوقوفة.
(اآليويف)  القائمة  تضمن  وقد 
التابعة  ــات  ــرشك ال ــا  ــضً أي

والقابضة والشقيقة.
أو  الرشعي  املستشار  دور   -
اهليئة الرشعية يف مراقبة النشاط 

عىل املرصف.
للمرصف  الرضائبية  املعاملة   -
كام  الرضيبة)  أعباء  (حتمل 

ذكرنا أعاله.
بالنسبة  ــاة  ــزك ال مسؤولية 

للمرصف.
ختتلف  ال  القوائم  هذه  ومجيع 
الوقفية  املعايري  يف  جــاء  عام 
للمؤسسات املحاسبية واخلريية 

الالربحية الغربية.
عىل  القوائم  اشتملت  كام   -
الكسب  عن  اإلفصاح  رضورة 

اخلبيث.
الديون  خمصص  كذلك   -
املشكوك فيها، بجانب خمصص 

املخاطر.
-  إخراج الزكاة.

- توزيع الزكاة.
- رصد القروض.
- األرباح املبتغاة.
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للربح  اهلادفة  غري  املنشآت  تتمتع   *
اهلادفة  املنشآت  من  متيزها  بخصائص 

للربح يمكن إمجاهلا بام يأيت:
(١١٧ – الفقرة ١٦٨)

للربح  اهلادفة  غري  املنشآت  قيام  أ. 
(يف  تربعات  من  تلقيه  يتم  ما  بتوزيع 
من   (أخــر أصول  أو  نقدية  صورة 
الذين  (املتربعني)،  ــوارد  امل مقدمي 
نقدي  عائد  عىل  احلصول  يتوقعوا  ال 
مكافئ مقابل تقديم تربعاهتم للمنشأة، 

عىل املستفيدين واملنتفعني.
ال  تطوعية  خريية  أهداف  وجود  ب. 
غري  للمنشآت  أرباح  بتحقيق  تتعلق 
أو  سلع  تقديم  مثل:  للربح  اهلادفة 
زهيد،  أو بمقابل  مقابل  بدون  خدمات 
أهداف  متاثل   أخر أهداف  وجود  مع 
تقديم  مثل:  للربح،  اهلادفة  املنشآت 
مع  مكافئ  بمقابل  خدمات  أو  سلع 

حتقيق ربح.
أو  حاليني  مستثمرين  وجود  عدم  ج. 
للربح،  اهلادفة  غري  املنشأة  يف  حمتملني 
موارد،  ومقدمو  متربعون  يوجد  ولكن 
أو  مــال  رأس  وجــود  عــدم  ثم  ومــن 
املنشآت  يف  احلال  هو  كام  ملكية  حقوق 
اهلادفة للربح، واستبدال صايف األصول 
به (الفرق بني أصول والتزامات املنشأة 

غري اهلادفة للربح).
خارج  تقع  التي  املنشآت  فإن  ثم  ومن 
نطاق هذا التعريف تشمل كل املنشآت 
احلصول  يتوقعون  ملستثمرين،  اململوكة 
عىل عائد نقدي مكافئ مقابل مشاركتهم 
التي  املنشآت  أو  املنشأة،  مال  رأس  يف 
تقديم  أو  أرباح  توزيعات  بإجراء  تقوم 
منخفضة  بتكاليف  اقتصادية  منافع 
حال  هو  كام  أعضائها  أو  ملالكها، 
رشكات التأمني أو اجلمعيات التعاونية 

املختلفة أو برامج مزايا العاملني.

للربح  اهلادفة  غري  املنشآت   ٢-٤
ألغراض  تنشأ  التي  هي «املؤسسات 
أو  تعليمية  أو  صحية  أو  اجتامعية، 
معتمدة  إنسانية،   أخر أغراض  أي 
ألهدافها  حتقيقها  يف  الستمرارها 
عىل  أو  األعضاء  اشرتاكات  عىل 
اجلمهور  يقدمها  التي  واملنح  اهلدايا 
احلكومية،  املنح  عىل  أو  عام،  بوجه 
أوقــاف».  من  هلا  خيصص  ما  أو 
للربح  اهلادفة  غري  املنشآت  وتتمتع 
بخصائص متيزها من املنشآت اهلادفة 

للربح يمكن إمجاهلا بام يأيت:
للربح  اهلادفة  غري  املنشآت  تتلقى  أ. 
صورة  يف  جوهري  بشكل  تربعات 
مقدمي  من   أخر أصول  أو  نقدية 
تقدم  أن  بدون  (املتربعني)،  املوارد 
ا نقديا أو عينيا مكافئًا مقابل  هلم عائدً

تلك التربعات للمنشأة.
خريية  تطوعية  أهداف  وجود  ب. 
أرباح  بتحقيق  تتعلق  ال  اجتامعية  أو 
كتقديم  للربح  اهلادفة  غري  للمنشآت 
أو  مقابل  بدون  خدمات  أو  سلع 
وجود  إمكانية  مع  زهيد،  بمقابل 
متاثل  املنشآت  لتلك   أخر أهداف 
للربح،  اهلادفة  املنشآت  ــداف  أه
مثل: تقديم سلع أو خدمات بمقابل 

مكافئ مع حتقيق ربح.
قابلة  حمددة  ملكية  وجود  عدم  ج. 
معني  مالك  قبل  من  فيها  للترصف 
ــوارد  م ومقدمو  متربعون  ــام  وإن

وأمناء.
نطاق  من  تستبعد  اخلصائص  هذه 
اهلادفة  االقتصادية  املنشآت  البيان 
واملؤسسات  والوحدات  للربح، 
وإداريا  ماليا  املستقلة  غري  احلكومية 

عن الدولة. (الفقرة ١٠٥)

اآليويف  معيار  حيدد  مل 
ا  بندً املالية  للمؤسسات 
بعينه خاصا بالتربعات، 
الكسب  ذكر  جاء  وإنام 
التي  األموال  اخلبيث، 
طريق  عن  رصفها  يتم 
حيث  الــتــربع،  ــه  أوج
اهليئات  ــت  ــرتط اش
يمتلكها  ال  أن  الرشعية 
ترصف  ــام  وإن البنك 
واخلري،  الرب  وجوه  يف 
املصارف  بعض  لكن 
ال  اإلسالمية  والبنوك 
بأوجه  – أحيانًا-  تلتزم 
حددهتا  التي  الرصف 
مع  الرشعية  هيئاهتا 
عنها  اإلفصاح  رضورة 

للهيئة الرشعية.
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خاصة  ــضــاحــات  إي  *
جيب  الداخلة:  بــاملــوارد 
السياسات  عن  اإلفصاح 
نوع  كل  إدراج  يف  املتبعة 
الداخلية  املوارد  أنواع  من 
ذات األمهية النسبية. فعادة 
ألساس  ا  وفقً ذلــك  يتم 
قد  ولكن  االستحقاق، 
إلدراج  احلــاجــة  تظهر 
بعض  يف  أكثر  تفاصيل 

احلاالت. (الفقرة ٣٦٢)
مالحظات  تشتمل   *
املستنفدة  املــوارد  سياسة 

عىل: (الفقرة ٣٦٣)
سياسة  عن  اإلفصاح  جيب  أ. 
يف  بااللتزامات.  االعــرتاف 
مثل  التزامات  إدراج  حال 
توضيح  جيب  االحتياطيات، 
عندها  يكون  التي  النقطة 
ا، واألساس  االحتياطي ملزمً
اخلصم  عــوامــل  مــن  ألي 
احتساب  يف  املستخدمة 
للتعهدات  احلالية  القيمة 
ذلك  ويُعد  األجــل.  طويلة 
إذ  املنح؛  عىل  للتطبيق  قابالً 
جيب توضيح السياسة املتعلقة 

هبا بشكل منفصل.
عن  اإلفصاح  جيب  ب. 
إدارة  يف  املتبعة  السياسة 

البنود.

لكل  املايل  فالتقرير  وهكذا، 
من املنشآت غري اهلادفة للربح 
عىل  يركز  اإلعامل  ومنشآت 
توفري معلومات مفيدة ملقدمي 
التأكد  يف  ملساعدهتم  املوارد، 
الوحدة  يمدون  كوهنم  من 
فقائمة  ا  حتديدً وأكثر  باملوارد، 
املفاهيم رقم ٤ تنص عىل أنَّه: 

(الفقرة ٤٤)
التقرير  يــوفــر  أن  «جيــب 
املوارد  عن  معلومات  املايل 
للمنشأة،  ــة  ــصــادي ــت االق
مواردها،  صايف  التزاماهتا، 
تساعد  املعلومات  وتلك 
يف  وغريهم  ــارد  امل مقدمي 
املايل  الضعف  أو  القوة  حتديد 
للمنشأة، وتقويم أدائها خالل 
عىل  قدراهتا  وحتديد  الفرتة 
االستمرار يف تقديم اخلدمات. 

(الفقرة رقم ٤٤)
إيضاحات  األمريكي   يذكر  مل 

خاصة باملخصصات.

املالية  القوائم  هتدف   ٣-٤-٢
للربح  اهلادفة  غري  للمنشآت 
مفيدة  معلومات  توفري  إىل 
يف  ملساعدهتم  املوارد  ملقدمي 
اختاذ القرارات املتعلقة بتقديم 

املوارد للمنشأة، إذ إنَّه:
أ. جيب أن توفر القوائم املالية 
للربح  اهلادفة  غري  للمنشآت 
املالية  املوارد  عن  معلومات 
وصايف  والتزاماهتا،  للمنشأة، 
تلك  متكن  حتى  مــواردهــا، 
املــوارد  مقدمي  املعلومات 
جوانب  حتديد  من  وغريهم 
القوة والضعف املايل للمنشأة، 
الفرتة  خالل  أدائها  وتقويم 
وحتديد قدرهتا عىل االستمرار 

يف تقديم اخلدمات.
القوائم  توفر  أن  جيب  ب. 
اهلادفة  غري  للمنشآت  املالية 
اجلهود  عن  املعلومات  للربح 
اخلدمات  تقديم  يف  املبذولة 
يف  املنشأة  إنــجــازات  وعــن 
خالل  من  أهدافها،  حتقيق 
وكذلك  ــدوري.  ال القياس 
أي  السعودي  املعيار  يذكر  مل 
بااللتزام  خاصة  مقرتحات 
خمصصات  أي  عن  باإلفصاح 

احتياطية.

اآليويف  معيار  كذلك 
معيارها  وكذلك  املحيل 
ختصيص  عىل  للوقف 
خمــصــصــات خمــاطــر 
احتياطي  وخمــصــص 
هلام  وخيمد  ...إلـــخ. 

ذلك.

ال شك يف أنَّ موضوع جواز وقف النقود أو بطالنه، نستنج منه أن هناك جمموعتني من العوامل 
التي تعوق ثقافة الوقف وتطويرها يف احلضارة اإلسالمية يف عرصنا احلايل، كام تعوق استثامر مال 
الوقف ونامءه. هذه العوامل تسبب بعض املشكالت يف متويل ونامء الوقف واالنخفاض يف كفاءة 
وال  املحدود  املنخفض  الدخل  لذوي  الوقف  يمكن  ال  أنه  إىل  كذلك  وتؤدي  املوقوفة،  األموال 

يمكن استعامل األموال ألهداف الوقف يف نامء املجتمع.
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ذاتية الوقف:
نعني هبا املسائل الذاتية من رشوط صحة الوقف وبطالنه، مثل: رشوط العني املوقوفة أو قيود 
الفقهاء   فتاو يف  واالختالف  استبداهلا  أو  ونوعيتها  املوقوفة  األصول  حتسني  أو  والرشاء  البيع 
مع   الفتاو بعض  مطابقة  عدم  بالوقف  اخلاصة  الذاتية  املشكالت  من  ا  وأيضً الوقف،  مسألة  يف 
بام  اإلسالمية  الرشيعة  مع  متوافقة  حتوطات  من  اختاذه  يمكن  ما  رغم  احلديثة،  املالية  األسواق 
ونامئها  الوقف  أموال  عىل  للحفاظ  اإلسالمية؛  بالرشيعة  املنضبطة  العرصية  املصلحة  مع  يتامشى 

واالقتصاد اجلديد(١).
املطلب األول: املعوقات اخلارجية التي تؤثر عىل األدوات الوقفية االستثامرية

هي تلك التي تؤثر عىل األوقاف ونامئها من الناحية االستثامرية، وهي نامجة عن التفكري غري 
التفكري  من  النوع  هذا  العلامء.  من  كثري  بني  سيام  وال  اإلسالمي  املجتمع  يف  الوقف  حول  السليم 
بمنزلة التعرض للمخاطر يف الوقف، ولذلك هناك تردد يف أن نحول أصوالً بدون خماطر إىل أصول 
ذات خماطر(٢)، أو بيع األموال املوقوفة وحتويلها إىل النقود أو وقف النقود أو وقف األسهم، وما 
إىل ذلك من االقرتاحات التي تنجم عن االقتصاد الذي يعتمد عىل نقود؛ بغرض متويل حقيقي 
لالقتصاد حلل مشكالت الوقف. ونتفق يف أن ذلك صحيح ألن مال الوقف مال حساس جدا؛ 
ا، لكن مع ذلك فإن اخلوف الشديد أد إىل إعاقة الوقف ونامئه واستثامره بكيفية  كام ذكرنا سابقً
حديثة باالستفادة من التقنيات احلديثة، فالبنوك تضع من االحتياطيات ما حيول دون هالك املال 
املستثمر، فهي تركز عىل الربحية العالية وعىل ضامن رأس املال، واملالحظ أن مجيعها أو معظمها 
التعاون  يف  اجلاد  التفكري  عدم  إىل  بنا   أد اخلوف  إن  أقول:  ذلك.  خيفى  وال  كبرية  بصورة  تربح 
للمكونات االقتصادية والتجارية يف إجياد آليات استثامرية حتقق النامء والديمومة للامل املوقوف، 
ا تربع هبا أصحاهبا أو وقفوها صدقة  ا أن معظم األوقاف العرصية – يف الغالب- تكون نقودً خصوصً
وقفية جارية، أو يف شكل أسهم بالنسبة لألنظمة التي أجازت ذلك؛ فالنقد احلارض هو األغلب 
يف أيدي الناس، فمثالً إذا أدخلنا فكرة تقسيط الوقف فيمكن ألي فرد يف املجتمع أن يقف مبلغاً 
شهريا، وليكن ألف ريال أو مخسامئة ريال شهريا، جيمع يف حساب بنكي عبارة عن وديعة مضمونة 
ا معينًا شهريا جيمع خالل سنة  يف النبك املرصيف، وهناك إقبال عىل الودائع حيث يضع الواقف مبلغً
قضايا   منتد أبحاث  يف:  الرباء،  ولد  حييي  الرصف،  أوليات  ترتيب  وقواعد  اخلريية  األوقاف  ريع  رصف  ضوابط  ينظر:   (١)

الوقف الفقهية الرابع املنعقد يف املغرب، األمانة العامة لألوقاف، ١٤٣٠هـ (٢٠٠٩م)، ص١٧.
(٢) املصدر نفسه.



العدد الـ٣٥ - السنة الثامنة عرشة - ربيع األول ١٤٤٠هـ/ نوفمرب ٢٠١٨م

≤±∂

ا ال يقل عن عرشة أو عرشين ألف ريال، وهناك  أو سنتني، ثم جيد نفسه يف هناية املدة قد وقف مبلغً
صدقة  األطفال ...إلخ،  مرىض الرسطان،  خريية،  مجعية  حيددهم الواقف، نحو:  موقوف عليهم 
املال  ويصبح  األوقاف  هذه  جتميع  يمكن  كام  يورث،  وال  يباع  وال  هيب  ال  تعاىل  هللا  وقفا  جارية 
ا يتم الرشاء به فندقاً لصالح املوقوف عليهم وهكذا، لكن ذلك يتطلب إجياد  ً عتربَ ا مُ املجمع مبلغً
اآلليات القانونية املحكمة واحلاكمة الستثامر أموال األوقاف ومواردها بكيفية احرتافية تدر دخالً 
معقوالً ملصلحة  املوقوف عليهم وملصلحة الوقف نفسه وديمومته. اليشء الثاين واألهم الستثامر 
مع  املضمونة،  شبه  االستثامرات  يف  املوارد  هذه  استثامر  هو  اخلريية  واملؤسسات  األوقاف  موارد 
ا وحديثة لنامء هذه املوارد مثل: االتفاق مع  احلفاظ عىل رأس املال، فيمكن إجياد طريقة مقبولة رشعً
رشكات االتصاالت عىل أن ختصص مثالً (٢%) من أسهمها ملصلحة املؤسسات الوقفية واخلريية 
كام هو احلال يف الغرب، أو قطاع الفنادق واملنتجات السياحية املتوافقة مع الرشيعة، أو االتفاق مع 
هيئات أسواق املال والبورصات بتخصيص نسبة من االكتتابات األولية؛ مثل: رشكات البرتول 
رشكة  من   %٥ نسبة  سيطرح  حيث  السعودية،  العربية  اململكة  يف  احلال  هو  كام  العاملية،  والنفط 
النفط(١) العمالقة أرامكو لالكتتاب والذي تتكالب عليه البنوك واملؤسسات املالية الدولية احلالية 
وتسعى البورصات وأسواق املال الدولية للظفر هبذا الطرح، واملتتبع ال خيفى عليه هذا اليشء وما 
هذا السياق إال لعلمه بربحيته العالية والتي تكاد تكون مضمونة، فام املانع من ختصيص نسبة من 
هذا الطرح لألوقاف وأن ذلك يساهم يف نرش ثقافة الوقف ونامئه ويتامشى مع الطرق احلديثة يف 
األوقاف  ملصلحة  النفط  مصايف  من  نسبة  ختصيص  أو  اإلسالمية،  بالرشيعة  املنضبط  االستثامر(٢) 
واستثامراهتا مع توفري إدارة اجلودة واحلوكمة خلدمة هذا املال الذي يعظم اجلانب االجتامعي يف 
حيث  احلديثة،  واملوالت)  ماركات  (السوبر  الوقفية،  املالبس  مصانع  ذلك  إىل  أضف  املجتمع، 
يمكن إدخال ثقافة الوقف ونرشها يف أي استثامر حديث مع توفري اآلليات القانونية احلاكمة التي 
تضمن سالمة ونامء املال املوقوف. واملتتبع لألمر يالحظ الوقف املؤسيس يف الغرب يستفيد من 

هذه اآلليات احلديثة مع قيام الدولة بوضع اآلليات احلديثة(٣).
(١) فعىل مستو اململكة العربية السعودية توجد مشكلة نظامية، حيث نجد أن أكثر من ٧٤% من األوقاف غري مضمنة 
اململكة  للتجارة،  الرياض  غرفة  نظمته  الذي  الرياض  يف  ٢٠١٨م  الوقف  ملتقى  الرسمية.  احلاسوب  أجهزة  يف 

العربية السعودية.
(٢) استثامر أموال الوقف، د. حسني حسني شحاته، منتد قضايا الوقف الفقهية األول، األمانة العامة لألوقاف، دولة 

الكويت، ١٤٢٥هـ (٢٠٠٥م).
(٣) ينظر: أوجه االرصاد والرتست، د. صادق محاد، ص٣٠.
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إن عدم توفر اسرتاتيجيات تنمية مستدامة للوقف يُعز إىل عدم وجود رؤية ختطيطية واضحة 
الستثامر الوقف، يف حني توفرت هذه املسألة يف األوقاف والرتست Trust الوقفي األورويب مما 
ا، وال سيام بعد أن  أد إىل ازدهاره؛ حيث نجد أن هناك اضمحالالً يف الوقف اإلسالمي إال أخريً

أنشئت األمانة العامة لألوقاف بالكويت مما أد إىل نرش هذه الثقافة. 
: عدم وجود اسرتاتيجيات االستثامر املختلفة لصناديق األوقاف عىل قلتها: أوالً

ومن اجلدير بالذكر: أن الدولة الوحيدة التي قامت بإنشاء صناديق وقفية بجانب الكويت يف 
فيها  وصلت  التي  الوقفية  الصناديق  أكثر  هبا  يوجد  حيث  اإلسالمي،  العامل  يف  ماليزيا  هي  العامل 

البورصة املاليزية إىل أكثر من ٤٥ مليار دوالر(١).

للوقف،  الدويل  للمعهد  املنتدب  العضو  تيسري،  سليامن،  سامي  د.  الوقفية،  الريادة  املصدر: 
ملتقى األوقاف، اململكة العربية السعودية، ٢٠١٨م.

ثانيًا: معوقات استثامر الوقف:
أ) معوقات إبدال الوقف واستبداله للحاجة أو املصلحة الراجحة:

ا  وقفً تكون   أخر عني  لرشاء  املوقوفة  العني  بيع  الفقهي:  املصطلح  يف  الوقف  بإبدال  املراد 
حلاجة  اجلملة  يف  الفقهاء  مجهور  عند  جائز  لوقف  أنفع  هو  بام  واستبداله  الوقف  وإبدال  بدهلا. 
تبدل  أن  فيستطيع  االستبدال،  لرشوط  خيضع  ال  النقود  وقف  إنَّ  الراجحة،  مصلحته  أو  الوقف 

(١) ينظر: االستثامر اآلمن، د. صادق محاد حممد، مصدر سابق، ص١٧ وما بعدها.

ميكن اختبار استراتيجية االستثمار األمثل
بحسب إحتياجات كل وقف: احملافظ، املتوازن، أو النمو
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ما شئت وهو جيعله مهام يف الوقت احلارض لقلة النقود لد الناس أكثر من العقارات واألطيان، 
وإنَّ كان هناك اختالف بني جميزيه يف تضييقه والتوسع فيه. ويعترب مذهب احلنفية أكثر املذاهب 
ا ملصلحة الوقف أو  ا يف هذا الباب. حيث أجاز فقهاؤه ذلك يف معظم األحوال ما دام حمققً توسعً
املوقوف  أكان  وسواء  احلاكم،  من  أم  املتويل  من  أم  نفسه  الواقف  من  ذلك  وقع  سواء  مستحقيه، 
ا، عىل أال يكون البيع بغبن فاحش، وهو مال يدخل حتت تقويم  ا، منقوالً أم عقارً ا أم غامرً عامرً
ا بجزء من الوقف، وذلك ال يملكه  املقومني من أهل اخلربة، ألن البيع بغبن فاحش يتضمن تربعً

أحد سواء أكان متوليًا أم قاضيًا أم غريمها.
رشوط  وهناك  له.  بيعه  يف  التهمة  لقيام  له،  شهادته  تقبل  ال  ملن  املتويل  يبيعه  أال  اشرتطوا  كام 
اجتهادية أخر ذكرها الفقهاء، يمكن الرجوع إليها يف مظاهنا، وال يتسع املقام لتفصيلها وبياهنا.

وال خيفى أن الذي دعا الفقهاء إلجازة إبدال الوقف واستبداله بقاء عينه معنى، ثم دفع املفسدة 
وره خاوية خربة أو بقيت أراضيه وبساتينه مهجورة ميتة ال زرع  عن الوقف، إذ لوال ذلك لبقيت دُ
ا باملستحقني وبجهات الرب واخلري التي تعود عليها غالته، ويف ذلك  فيها وال ثمر، مما يلحق رضرً

إرضار باملجتمع واألمة(١).
ب) إبدال الوقف املستقل بوقف مشرتك أفضل منه:

لغرض  وقفت  صغرية  عقارات  واحدة  مدينة  يف  لألوقاف  يكون  أن  اإلبدال  هذا  صور  ومن 
واحد أو أغراض متعددة، وليس يف وسع األوقاف استثامر كل واحد منها بمفرده لصغره، أو لعدم 
حصيلة  وتؤخذ  تباع،  أن  املتفرقة  الصغرية  األوقاف  هذه  مصلحة  ومن  وحده.  استثامره   جدو
بيعها، فيشرت هبا أرض ويقام عليها بناء يستثمر بإجارته، أو يشرت هبا عقار جديد ذو غلة عالية، 
اجلهات نفسها التي وقفت  إىل  بدالً عنها يوجه ريعه  اجلديد  فيفعل هبا ذلك ويكون ذلك العقار 

عليها تلك العقارات املباعة بنسبة مسامهة األصول نفسها املباعة يف ذلك املرشوع الكبري.
يقول الباحث: وعىل كل حال فإنا إذا رجحنا كون ويل االستبدال هو احلاكم فإنام يكون ذلك بعد 
ا  طلب الناظر اخلاص عليه، أو املوقوف عليهم، أو مها معا؛ حتى ال يستأثر القايض باالستبدال دفعً
استبداهلا.  باسم  األوقاف  عىل  استيالئهم  يف  الوالة  لبعض  مساعدهتم  يف  القضاة  بعض  من  حدث  ملا 
ح هلم الراجح من رأي أهل العلم واملصلحة الرشعية. وذلك عن  فال يرتك األمر للقضاة، ولكن يُوضَّ

ا لألمانات العامة لألوقاف. طريق مركز للدراسات والبحوث الوقفية -بنك معلومات- يكون تابعً
(١) انظر: املناقلة باألوقاف، ابن قايض اجلبل، ص١١ وما بعدها.
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املطلب الثاين: املعوقات املحاسبية يف اختاذ القرارات اخلاصة بالوقف واألنظمة 
اخلريية األوروبية

: اخلصائص النوعية التي ينبغي توافرها يف البيانات املالية وهي كام يأيت: أوالً
القابلية للمقارنةإمكانية االعتامد عليهاالقابلية للقياساملالءمة

األمهية.
االهتامم باملحتو دون الشكل.
توفري البيانات بالوقت املالئم.

القابلية للفهم.
اإلفصاح الكامل.

إدراج املعلومات املتعلقة 
بالوحدة.

إمكانية القياس 
ووحدته.

اخلصائص 
اخلاضعة للقياس.

التوافق بني القيمة املقاسة واملراد 
قياسها (التكلفة التارخيية واجلارية).

املوضوعية.
إمكانية التحقق واملراجعة.

توضيح عدم التأكيد بالنسبة 
للمستقبل.

توضيح تأثري الفرتات الزمنية.

التجانس.
توحيد املامرسة بني 

املرشوعات.
األهداف.

املصدر: مقرتح من الباحث.
ثانيًا: اجلوانب اإلدارية للمعوقات املحاسبية:

اإلدارة املالية للوقف:
بام أن األوقاف ظلت وما زالت تدار يف معظم -إن مل نقل يف مجيع- البلدان العربية واإلسالمية 
اجلانب املحاسبي لألوقاف،  اإلداري عىل  اجلانب  انعكس ذلك  فقد  األوقاف؛  وزارات  من قبل 
ذلك  يكون  فقد  الوقف،  عىل  ودواوينها  الدولة  يف  املطبقة  واإلدارية  املحاسبية  النظم  بقت  طُ فقد 
األوقاف  هذه  كون  حال  يف  احلكومية  املحاسبية  النظم  عليها  املطبقة  األوقاف  كانت  إن  مقبوالً 
ا  ا خمتلطً مؤسسية وتتلقى دعامً ماديا حكوميا؛ ألن الوقف املؤسيس يف بعض األحيان يأخذ طابعً

برقم طابعه اخلاص، وذلك يف بعض البلدان. 
أي  مساحة  من   %٢ بتخصيص  يقيض  اجلمهورية  رئيس  من  قرار  هناك  السودان  يف  فمثالً 
وقف  عن  عبارة   %٢ الـ  تلك  تكون  بحيث  مواطنيه،  عىل  بتوزيعه  الدولة  تقوم  سكني  خمطط 
أو أرصاد من اهللا عىل سبيل الديمومة والبقاء، وحتتاج هذه املساحة إىل من يعمرها عىل سبيل 
نشأ عىل هذه املساحة مستشفى، مركز صحي، منشأة رياضية  ، فربام يُ ا دائامً التأبيد لتكون وقفً
ا، وعند انتهاء املدة تؤول األرض وما  أو من يعمرها بإجارة طويلة املد تقارب الثالثني عامً
ا من الدولة عىل إحياء سنة الوقف، فمن هذا الباب قد  عليها من مبانٍ إىل الوقف وذلك تشجيعً
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نجد ما يربر من تطبيق النُظم املحاسبية التي تطبقها الدولة عىل اإلدارات واملؤسسات التابعة 
هلا، أما من حيث كون الوقف يف األساس مؤسسة ذات طابع خاص فمن باب أوىل أن تطبق 
عىل نظم حماسبية خاصة، حيث إن تطبيق النظم املحاسبية التي تطبقها الدولة عىل مؤسساهتا 
أد إىل كثري من إهدار أموال األوقاف لفقدان الرقابة اللصيقة والكفاءة وإىل ختلف البعض 
الدمار  بجانب  هذا  الدولة،  واجبات  من  ذلك  أن  منهم  ظنا  واألعيان  األموال  يقفوا  أن  من 
املحاسبية  النتائج  أن  شك  وال  واليتها.  بحكم  الدولة  إدارة  حتت  التي  باألوقاف  حل  الذي 
اجليدة ختدم الوقف وتوفر املعلومات اجليدة التي تساعد عىل اختاذ القرار السليم الذي يساعد 

يف نامء الوقف وديمومته.
فقد بذلت اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني (SACPA) يف إطار مواكبتها للتطورات 
مع  والعرصية  األصالة  ناحية  من  كبرية  ا  جهودً والوقفية  اخلريية  املؤسسات  تشهدها  التي 
املصلحة املنضبطة بالرشيعة اإلسالمية؛ فقد وضعت حماولة جادة وصادقة خلدمة العمل اخلريي 
اهلادفة  غري  للمنشآت  املالية  القوائم  ومفاهيم  أهداف  بيان  بإصدار  قامت  حيث  املؤسيس، 
الوقف  بغري  التعبري  رصاحة  النص  اهليئة  حتاشت  وقد   -Non-profit organizations للربح 
أو املؤسسات اخلريية ذات البُعد االجتامعي، وإنام اكتفت بتعبري املؤسسات غري اهلادفة للربح، 
أيّ  يف  فحسب؛  الربحية  عدم  يف  يوجد  ال  الربحية  وغري  الربحية  املؤسسة  بني  الفرق  أن  فنجد 
كلٌ  املسامهني،  عىل  أرباحها  فالربحية توزع  األرباح.  يف  الترصف  طريقة  يف  بل  املؤسستني،  من 
بحسب حصته يف رأس مال الرشكة، أما املؤسسة وتوسيع أعامهلا اخلريية أو استخدام بعضها يف 
األعامل اخلريية حسب ما يقرر األمناء Board of Trustees- ما هو يف وقف أو ترست جامعة 
هارفارد Harvard University- حيث تستخدم أمواهلا يف تطوير البحث العلمي مثل أبحاث 
وإنام  فقط  ملواطنني  ليس  أكاديميا(١)  للمتفوقني  الدراسية  املنح  ومتويل  الرسطان  ملرض  املعاجلة 
مؤلفه  يف   (Joseph p.) نيوهامرش جوزيف  الربوفسري  ذكر  فقد  املعمورة.  خمتلف  من  للطالب 
القيّم أن االستغناء أو التقليل من االعتامد عىل اهلبات واملنح والعطايا واألوقاف وتربعات رشكة 
األدوية ورشكات كبار رجال املال واألعامل، فنجد أن مثالً مستشفى جون هوبكنز، هو مؤسسة 
غري ربحية، بلغت قيمة متكاملة، فقد وصلت يف هناية ٢٠١٣م؛ ستة مليارات (٦٠٠٠٫٠٠٠) 
دوالر  مليون  ومخسني  وثامنية  مخسامئة  إىل  تصل  صافية  وأرباح  أمريكي،  دوالر  املليار  ونصف 
-Towards a Theory of Non-profit institutions Economic Model of a Hos :(١) للمزيد من التفاصيل نرجو الرجوع إىل

ا. «1996G.،pital .. النظرية االقتصادية لعمل املؤسسات غري الربحية، املستشفيات أنموذجً
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أمريكي، يف حني أن املنح والعطايا التي تتلقاها مل تتجاوز التسعة والعرشين مليوناً مقابل دخل 
من  إعفاؤها  هي  املؤسسات  هلذه  القانونية  الطبيعة  فإن  للقانون  وطبقاً  الطبية(١).  اخلدمات 
أو  املسجلني  عىل  توزيعها  بقصد  ال  أرباحها  يف  تتمثل  الثانية  والناحية  الدخل،  عىل  الرضائب 
موظفيها خالفاً للرواتب وإنام يف حتقيق أغراضها اخلريية واملجتمع املدين Local community؛ 
ب عن  لة يف تطوير نفسها والذّ وهنا يتضح لنا أنَّ الفرق يكمن يف كيفية الترصف والعوائد والغْ
املجتمعات  يف  ا  ومؤثرً ا  واضحً األثر  جيعل  مما  اخلريية؛  أعامهلا  يف  بعضها  واستخدام  املؤسسة 

املحلية حسب ما يقرره جملس األمناء.
الباذخة يقف معجبًا أيام  اإلسالمية  احلضارة  إىل  نجد أنَّ الناظر  دخلنا يف مقاربة تارخيية  وإذا 
إعجاب؛ ألنَّ الرتاث تناول أبوابًا إنسانيةً مل تزل أهدافها بعيدة عن الدرس والوقوف عىل األسباب 
املوجبة هلا، حيث ارتبط النشاط اخلريي والوقفي بتحقيق احلياة الكريمة لإلنسان املسلم والتعليم؛ 
البيامرستات  من  احلياة  جوانب  خمتلف  شمل  حيث  الوقف،  يف  جمسداً  اخلريي  العمل  فيبقى 
واجلامعات إىل األوقاف اخلاصة باحليوانات (مثل خيول اجلهاد)، التي مل تُعد صاحلة فحينئذ حتال 

إىل املعاش وترصف هلا أعالف ...إلخ.
ومن هنا نجد املشكلة احلالية يف العاملني العريب واإلسالمي باستثناء التجربة الكويتية واملاليزية 
املتفردتني يف املجال وبعض املحاوالت اخلجولة يف السعودية(٢)؛ وهي عدم انتشار ثقافة الوقف 
إال من بعض املحاوالت اآلنية املعتمدة يف معظم املؤسسات اخلريية والوقفية حتى الكبري منها، 
إضافة إىل الصغرية واملتوسطة عىل التربعات واهلبات من اخلريين، حيث بنينا فهمنا عىل الرتمجة 
Non-profit institutions؛  الربحي  غري  القطاع  ملصطلح  والقانونية  اإلدارية  للمفاهيم  احلرفية 
التي  األوىل  بالدرجة  واملنح   -Grand’s واهلبات   -Donations التربعات  عىل  بالكلية  اعتمدنا 

(١) تعترب مستشفى جن هوبكنز أول من استخدم مصطلح «املؤسسات غري الربحية Non-profit corporations» يف املستندات 
الرسمية عىل مستو العامل، وكان ذلك مستند قانون الرضائب الفيدرالية عىل الدخل املعدل ١٩٦٨م بقصد اإلعفاء من 

الرضائب الفيدرالية عىل الدخل.
(٢) توجد بعض املجاالت اجلادة يف اململكة العربية السعودية، فنجد أوقاف جامعة امللك سعود، حيث يوجد متويل شجاع 
من مرصف اإلنامء بام يتجاوز الـ ٢٠٠ مليون ريال لتفتيت اخللية بالربتون Breton ملعاجلة مرىض القلب والرسطان، فضالً 
عن املرصف املذكور قد حجز من أرباحه خدمة للمجتمع العريب واإلسالمي؛ واملجلس إلنشاء أكرب مركز دويل يف منطقة 
الرشق األوسط ملعاجلة املرىض السعوديني واملرىض من املنطقة العربية واإلسالمية، نحن إذ نشيد هبذه التجربة ونأمل أن 

تعمم عىل البلدان اخلليجية الغنية بالنفط خلدمة املسلمني قاطبة.
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 تنضب وتتغري بحسب األحوال االقتصادية التي يتعرض هلا هؤالء اخلريون من املانحني؛ مما أد
إىل وجود مؤسسات خريية متواضعة األداء واإلمكانيات بجانب أهنا فقدت ثقة املانحني. مما ولد 
تتوفر  تارة  مستقرة،  وغري  األداء،  متواضعة  ربحية  ال  مؤسسات  وأوجدنا  صحيحة  غري  مفاهيم 
ويف  فيها،  العاملني  رواتب  عن  تبحث  وخاوية  اإلمكانيات  منعدمة   أخر وتارة  األموال  لدهيا 
أكثر أحواهلا تعتمد عىل املعونات احلكومية واخلريين من أبناء هذه األمة، وتستنزف املال العام، مل 
نصنع منها مؤسسات جمتمع مدين معاىف، منافسة تتسابق عىل اخلريات، حتظى بموثوقية عالية من 
مانحيها كوهنا تتطلع للمجتمع؛ الذي تنشأ منه؛ ويستفيد منها تلك املجتمعات لتحقيق تطلعات 

التنمية املستدامة Sustainable development- بكل أشكاهلا.
ومن األمور املهمة يف هذا املجال:

يف  يسهم  مما  للربح،  اهلادفة  غري  للمنشآت  املالية  العمليات  عن  للمحاسبة  نظري  إطار  وضع   (١
اجلهود املبذولة إلصدار معايري حماسبة للمنشآت غري اهلادفة للربح وتطويرها.

ال حيدد هذا البيان معايري معينة بذاهتا، للمحاسبة عن املنشآت غري اهلادفة للربح؛ لكنه حيدد   (٢
ترتكز  التي  األساسية،  القواعد  وضع  يكفل  بام  استخداماهتا  وحدود  املالية  القوائم  أهداف 
إىل  إضافة  السعودية،  العربية  اململكة  يف  للربح  اهلادفة  غري  املنشآت  عن  املحاسبة  عليها 
السعودية  اهليئة  عن  الصادر  واألهداف  املفاهيم  بيان  يغطها  مل  التي  األساسية  املفاهيم  حتديد 

للمحاسبني القانونيني.
مل  التي  لألمور  السليمة،  املحاسبية  املعاجلة  حتديد  يف  وغريهم  واملراجعني  املحاسبني  مساعدة   (٣

يصدر هلا معايري حماسبة خاصة باملنشآت غري اهلادفة للربح.
تشملها  التي  للمعلومات،  للربح  اهلادفة  غري  للمنشآت  املالية  القوائم  مستخدمي  فهم  زيادة   (٤
تلك القوائم، وفهم حدود استخدام تلك املعلومات؛ مما يسهم يف زيادة مقدرهتم عىل استخدام 

تلك املعلومات.
مجيع  رسد  للربح،  اهلادفة  غري  للمنشآت  املالية  القوائم  أهداف  إيضاح  من  الغرض  ليس   (٥
ذلك  من  الغرض  وإنام  مفيدة؛  تكون  حتى  املالية  القوائم  تتضمنها  أن  جيب  التي  املعلومات 
حتديد الوظيفة األساسية لتلك القوائم بشكل عام، وطبيعة املعلومات التي جيب أن حتتوهيا. 
ا ألن الوظيفة الرئيسة للقوائم املالية للمنشآت غري اهلادفة للربح، وطبيعة املعلومات التي  ونظرً
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جيب أن حتتوهيا، تتوقف عىل املعلومات التي حيتاجها مستخدمو هذه القوائم بصفة أساسية؛ 
فإن هذا البيان حيدد أيضا تلك االحتياجات بصورة عامة.

التأمني  ونظام  الرشكات  نظام  بموجب  السعودية  العربية  اململكة  يف  مسجلة  رشكة  هناك 
ا تتجاوز اخلمسة والثالثني مليون  التعاوين الصادر باملرسوم امللكي رقم (٣١)، قد حققت أرباحً
اهليئة  عن  الصادر  واملفاهيم  األهداف  ببيان  الواردة  املالية  القوائم  أهداف  فتُعد  سعودي.  ريال 
أنَّ  كام  للربح.  اهلادفة  املؤسسات  من  األنواع  لتلك  مالءمة  القانونيني  للمحاسبني  السعودية 
اخلدمات  مؤسسات  معظم  تشمل  البيان  هذا  نطاق  داخل  واضح  بشكل  تقع  التي  املؤسسات 
املستشفيات  مثل   ،األخر املؤسسات  وبعض  اخلريية،  واجلمعيات  واملساجد،  اإلنسانية، 
 ،أخر مصادر  من  املالية  مواردها  من  عالية  نسبة  تتلقى  التي  الالربحية  اخلاصة  واملدارس 
بخالف ما تتلقاه مقابل بيع سلع أو تقديم خدمات. بالرغم من ذلك؛ فقد توجد بعض احلاالت 

التي يصعب فيها التمييز بني النوعني من املنشآت. 
 أ. تتلقى املنشآت غري اهلادفة للربح تربعات بشكل جوهري يف صورة نقدية أو أصول أخر
ا نقديا أو عينيا مكافئًا مقابل تلك  من مقدمي املوارد (املتربعني)، بدون أن تقدم هلم عائدً
التربعات للمنشأة. ونجد معظمها عقارات مؤجرة «عن طريق احلاكورة واإلجارة طويلة 
املد ...» بثمن بخس رغم أهنا أحيانًا تقع يف مواقع متميزة مثل األسواق واملواقع اخلدمية 
مطلبًا  أصبحت  اجلامعية  األوقاف  وتنمية  املؤسيس  الوقف  إجياد  رضورة  إنَّ  والتجارية. 
رب  ملحا يف املجتمعات مع رضورة االستفادة من التجربة الغربية املتميزة العرصية يف الغْ
التجربة  واستفادت  الصياغة،  جيدة  املحكمة  والقوانني  واالستثامر  اإلدارة  جماالت  يف 
املجتمعية،  اإلسالمية  املامرسة  من  املاضية  العصور  يف  اإلسالمية  التجربة  من  ربية  الغْ
ودورها الرائد يف بناء احلضارة اإلسالمية الباذخة والرعاية للمامرسة الناجحة والكشف 
عن املعوقات التي تواجه املؤسسات الوقفية املانحة، ويف رعاية األوقاف واإلسهام الفاعل 

يف بناء األوقاف اإلسالمية وهنضتها.
ب. وجود أهداف تطوعية خريية أو اجتامعية ال تتعلق بتحقيق أرباح للمنشآت غري اهلادفة للربح 
كتقديم سلع أو خدمات بدون مقابل أو بمقابل زهيد، مع إمكانية وجود أهداف أخر لتلك 
املنشآت متاثل أهداف املنشآت اهلادفة للربح، مثل تقديم سلع أو خدمات بمقابل مكافئ مع 

حتقيق ربح. 



العدد الـ٣٥ - السنة الثامنة عرشة - ربيع األول ١٤٤٠هـ/ نوفمرب ٢٠١٨م

≤≤¥

وإذا دخلنا يف مقارنة بالتجربة الرتست Trust- يف اململكة املتحدة نجد أن ازدهارها فيام يُعرف 
بـ»املتاجر اخلريية»؛(١)Charity Shops، وما يُعرف باقتصاديات املتاجر اخلريية يف بريطانيا، وطبقاً 
نجد  عام  كل  يف  أنه   ،-Charity Retail Association ٢٠١٧م  العام  يف  اخلرية  التجزئة  لرابطة 
أن أكثر من ٢٧٠ بليون جنيه اسرتليني من جنيها من قبل «املتاجر اخلريية» املخصصة للمنظامت 
اخلريية – للوالدين Parent charity organization- يف اململكة املتحدة «UK»، وهي متخصصة 
 Children’s اخلريية  األطفال  ومجعية  (Oxfam-أوكسفام)،  منظمة  مثل  خمتلفة،  جماالت  يف 
كبار  «أي  للعرم  املتحدة  اململكة  منظمة   -Turtle Rescue لإلنقاذ  ترتيل  ومنظمة   -Society

اخلريية  اخلالص  جيش  ومنظمة   -RSPCA ومنظمة   -Mind العقل  ومنظمة   -Age UK السن 
 ،Cope ومنظمة   -British Heart Foundation للقلب  بريطانية  ومنظمة   -Salvation Army

املتحدة  باململكة  خريي  متجر  من (١٠٫٥٠٠)  أكثر  اآلن  ويوجد  اخلريية،  املنظامت  من  وغريها 
املدن  يف  الرئيسة  واملواقع  الطرق  يف  وإنام  الربيطانية   والقر املدن  يف  اخللفية  األطراف  يف  ليس 
عدة  املثال  سبل  عىل  املجتمع  يف   -Charity shops اخلريية  املتاجر  وتساهم  وتقدم  وأسواقها؛ 

خدمات، من بينها:
• دعم الوالدين واألرسة.

• تقديم سلعة رخيصة ألصحاب الدخول املتوسطة والضعيفة يف الدرجة السفىل.

• إعادة املوارد إلنتاج كهرباء رخيصة من قبل توربينات كهربائية صغرية قد توجد يف األحياء 

.- Recycling the Items وبعض املواقع الرئيسة
.  •Volunteers and clients تقديم أماكن اجتامعية للمتطوعني والعمالء

• عدم وجود ملكية حمددة قابلة للترصف فيها من قبل مالك معني، وإنام هناك متربعون ومقدمو 

موارد وأمناء.
هذه اخلصائص تُستبعد من نطاق البيان اخلاص باملنشآت االقتصادية اهلادفة للربح، والوحدات 

واملؤسسات احلكومية غري املستقلة ماليا وإداريا عن الدولة. 

-Evaluating the charity shop model from Islamic Moral Economy Perspective: Potential for new in :ينظر  (1)
 stitutional from Sharing Economy in Muslim Societies-u Muchahit, oznurozemir and professor Mehmet
ASUTAY, Durham, center for Islamic economic and finance, Durham University, SASE Annual confer-
ence, No.29, Lyon, France. وقد شاركه الباحث بتقديم ورقة عن «الوقف اإلسالمي وتطبيقاته» والذي كان بمدينة 

ليون بفرنسا، 2017/6/23-20.
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املبحث الثاين
مقارنة البيان املقرتح بام يامثله يف الواليات املتحدة األمريكية

واململكة املتحدة
يامثلها  بام  الالربحية  للمؤسسات  وحمدوديتها  املالية  القوائم  استخدام  أهداف  مقارنة  تُعد 
هذه  اختريت  وقد  التوصيات.  هذه  أمهية  فهم  يف  مفيدة  املتحدة،  واململكة  املتحدة،  الواليات  يف 
ا لكوهنا دوالً رائدة يف وضع معايري للمحاسبة عن املؤسسات  ا للمقارنة؛ نظرً الدول لتكون أساسً
املالية  املحاسبة  معايري  جملس  أصدرها  التي  بالبيانات  البيان  هذا  مقارنة  متت  فإذا  الالربحية. 
األمريكي للمؤسسات الالربحية. كام إذا متت املقارنة بالبيان الذي أصدره جملس معايري املحاسبة 
اإلنجليزي يف مارس ٢٠٠٥م بعنوان (املحاسبة واإلفصاح يف اجلمعيات اخلريية: بيان باملامرسات 
ا  املقرتحة). وهو البيان الوحيد الشامل الذي أعده املجلس حتى تاريخ إعداد هذا البيان ليكون جزءً
من الدراسة التي جيرهيا إلعداد معايري للمحاسبة عن املؤسسات الالربحية. يتضح من املقارنة أن 
هناك بعض أوجه التشابه واالختالف بني ما ورد يف البيان السعودي، والبيان األمريكي، والبيان 
اإلنجليزي، وتتلخص أوجه التشابه يف الرتكيز عىل االحتياجات املشرتكة للمستفيدين اخلارجيني، 
وبصفة خاصة املتربعون، واألعضاء، والدائنون، وغريهم من الذين يمدون املؤسسات الالربحية 

باملوارد. وتتلخص أوجه االختالف يف درجة التحديد التي أضيفت عىل حدود االستخدام.
املطلب األول: مقارنة األهداف الواردة هبذا البيان باألهداف الواردة يف معيار أهداف 

املحاسبة املالية
قامت الدراسة بمقارنة هذا البيان بالبيان الذي أصدرته جلنة معايري املحاسبة – اهليئة السعودية 
أعده  الذي  الشامل  الوحيد  البيان  وهو  املالية)،  املحاسبة  بعنوان (أهداف  القانونيني  للمحاسبني 
الشبه  أوجه  حتديد  بغرض  وذلك  للربح،  اهلادفة  للجهات  املالية  املحاسبة  أهداف  عن  املجلس 
القوائم  وأهداف  األعامل،  ملنشآت  العام  الغرض  ذات  املالية  القوائم  أهداف  بني  واالختالف 
ا إىل  املالية للمؤسسات الالربحية العاملة يف اململكة العربية السعودية. وقد أعد هذا البيان استنادً
منهجية وهيكلية معيار أهداف القوائم املالية واخلاص باملنشآت اهلادفة للربح، حيث تعتمد كلتا 
والتقرير  املالية  املحاسبة  ومعايري  مفاهيم  أنَّ  مؤداها  فكرة أساسية  عىل  األهداف  من  املجموعتني 
األهداف  حتديد  يعتمد  لذلك  القرار؛  اختاذ  لعملية  املالءمة   مد عىل  قائمة  تكون  أنَّ  جيب  املايل 

الواردة هبذا البيان والواردة بمعيار أهداف املحاسبة املالية عىل ما يأيت:
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املستفيدين من املعلومات الواردة بالقوائم املالية، وطبيعة ما يقومون باختاذه  حتديد فئات  أ- 
من قرارات.

الالزمة،  املعلومات  من  واحتياجاهتم  املستفيدين،  لفئة  املشرتكة  واملصالح  االهتاممات  ب- 
لتعزيز قدرهتم عىل اختاذ القرارات.

من  املستفيدين  احتياجات  إلشباع  توفريها؛  املالية  للقوائم  يمكن  التي  املعلومات  طبيعة  ج) 
املعلومات.

مقارنة بني األهداف الواردة هبذا البيان واألهداف الواردة بمعيار أهداف املحاسبة املالية:
الغرض من حتديد 

معيار أهداف املحاسبة النص املقرتحاألهداف
املقارنة بني األهدافاملالية

فئات   (١) ــد  حتــدي
املستفيدين التي جيب أن 
تركز ا لقوائم املالية عىل 
هلم؛  معلومات  توفري 
القرارات  طبيعة   (٢)
التي تتخذها تلك الفئة 

من املستفيدين.
االهتاممات  حتديد  ب. 
املشرتكة  واملصالح 
املستفيدين  لــفــئــة 
من  واحــتــيــاجــاهتــم 
الالزمة،  املعلومات 
عىل  قدرهتم  لتعزيز 
سالفة  القرارات  اختاذ 

الذكر.

القوائم  معلومات  منفعة  تعود  أ. 
للربح  اهلادفة  غري  للمنشآت  املالية 
املتربعني  عــىل  مــبــارشة  بطريقة 
واألعضاء،  واملحتملني،  احلاليني 
والدائنني للمنشأة غري اهلادفة للربح 
مؤسسات)،  أم  ا  أفرادً أكانوا  (سواء 
وغري  احلكومية  املنح  وجهات 
مبارشة  غري  وبطريقة  احلكومية، 
عىل املجتمع بصفة عامة، التي متكن 
واملحتلمني  احلاليني  املوارد  مقدمي 
من اختاذ قرارات ذات فعالية وكفاءة 
تتعلق بكيفية ختصيص تربعاهتم من 
اهلادفة  غري  املنشآت  بني  ــوارد  امل
للربح. كام أن تلك القوائم املالية لن 
املنشأة  إدارة  احتياجات  عىل  تركز 
املعلومات،  من  للربح  اهلادفة  غري 
عىل  احلصول  عىل  لقدرهتا  نظراً 
معلومات  من  إليه  حتتاج  ما  معظم 
مالية يف صورة تقارير أخر يمكن 
الغرض.  هلذا  ا  خصوصً إعدادها 

(الفقرة ١١٣)

أ. يُعد املستثمرون واملقرضون 
وكذا  واملرتقبون  احلاليون 
هلم  ممن  والعمالء  املوردون 
ارتباطات حالية أو مقبلة مع 
املنشأة الفئات الرئيسية، التي 
ذات  املالية  القوائم  تستخدم 
الغرض العام خارج املنشأة.

(الفقرة ٥٣)
الــقــرارات  ــاذ  اخت ويُعد 
االستخدام  بمنزلة  املالية 
تشرتك  ــذي  ال ــايس  األس
اخلارجية  الفئات  مجيع  فيه 
تستخدم  التي  الرئيسية، 
ذات  املــالــيــة  الــقــوائــم 

الغرض العام.
(الفقرة ٥٤)

أ  (١) يُعد املستثمرون واملقرضون 
الرئيسيون  املــوارد  مقدمو  هم 
للربح.  اهلادفة  املنشآت  حال  يف 
ــوارد  امل مقدمي  فــإن  لذلك، 
دون  عَ يُ واملحتملني  احلاليني 
التي  املستفيدين،  فئة  ضمن 
واملقرضني  املستثمرين  تشمل 
 األخر الفئات  إىل  باإلضافة 

الواردة بالنص املقرتح.
عىل  املعيارين  كال  يركز   (٢) أ 
الختاذ  مفيدة  معلومات  توفري 
املنشأة  بمد  املتعلقة  القرارات 
باملوارد. حيث ختتلف الدوافع من 
وراء تقديم املوارد يف كل حال عن 
األخر. حيث يسعى املستثمرون 
واملقرضون للجهات اهلادفة للربح 
نقدية،  متحصالت  حتقيق  إىل 
يقومون  ما  عىل  نقدي  وعائد 
املقابل؛  ويف  موارد.  من  بتقديمه 
الالربحية  املؤسسات  حتصل 
من  املـــوارد  من  كبري  قــدر  عىل 
مقدمي املوارد، الذين ال يتوقعون 
احلصول عىل منافع ال تتناسب مع 

ما يقومون بتقديمهم من موارد.
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الغرض من 
املقارنة بني األهدافمعيار أهداف املحاسبة املاليةالنص املقرتححتديد األهداف

حتــديــد  ج. 
ـــة  ـــع ـــي ـــب ط
ــات  ــوم ــل ــع امل
يمكن  ــي  ــت ال
املالية  للقوائم 
إلشباع  توفريها 
ــاجــات  ــي احــت
من  املستفيدين 

املعلومات.

األســايس  اهلــدف  يتمثل  ب. 
للقوائم املالية يف توفري معلومات 
االحتياجات  ملقابلة  مالءمة 
ــة لــلــمــؤســســني،  ــرتك ــش امل
ــاء،  ــض ــني، واألع ــربع ــت وامل
الذين  وغريهم  والدائنني، 
الالربحية  املؤسسات  يمدون 
املستخدمون  ويُعد  باملوارد. 
احتياجات  ذوي  اخلارجيون 

مشرتكة تتعلق بتحديد:
تقدمها  التي  اخلــدمــات  (أ) 
املنشأة وقدرهتا عىل تقديم تلك 

اخلدمات.
املديرين  ـــاء  وف كيفية  (ب)   
بالوكالة  املتعلقة  بمسؤولياهتم 
وكذلك اجلوانب األخر ألدائهم.

(الفقرة ١١٨).
ج. توفر القوائم املالية معلومات 
للمنشأة  االقتصادية  املوارد  عن 
املنشأة  أداء  وعن  ومصادرها، 
ــدوري  ال القياس  خــالل  من 
املنشأة،  أصول  صايف  يف  للتغري 

وعن التدفقات النقدية.
املالية  القوائم  هتدف   (١) ج 
إىل  الالربحية  للمؤسسات 
عن  مالءمة  معلومات  توفري 
والتزاماهتا،  املنشأة،  أصــول 
والعالقة  أصــوهلــا،  ــايف  وص
معينة،  زمنية  حلظة  يف  بينها 
املعلومات  تستخدم  حيث 
يف  االلية  القوائم  توفرها  التي 
واألعضاء،  املتربعني،  مساعدة 

وغريهم يف حتديد:
االستمرار  عىل  املنشأة  قدرة   -

يف تقديم خدماهتا.
املالية  واملــرونــة  السيولة   -
مقابلة  عىل  وقدرهتا  للمنشأة، 
إىل  احتياجها   ومد التزاماهتا، 

متويل خارجي.
(الفقرة ١١٩)

للقوائم  الرئيس  ــدف  اهل يُعد  ب. 
العام؛  الغرض  ذات  اخلارجية  املالية 
تفي  التي  املالءمة  املعلومات  تقديم 
اخلارجيني  املستفيدين  باحتياجات 
اختاذ  عند  املعلومات  إىل  الرئيسيني 
قرارات تتعلق بمنشأة معينة. وعىل وجه 
اخلارجيون  املستفيدون  حيتاج  التحديد 
تساعدهم  معلومات  إىل  الرئيسيون 
املستقبل  يف  املنشأة  قدرة  تقويم  عىل 
إجيايب كاف. أي  نقدي  تدفق  عىل توليد 
تدفق نقدي من املمكن للمنشأة توزيعه 
للوفاء بالتزاماهتا املالية عند استحقاقها، 
بام يف ذلك توزيع األرباح عىل أصحاب 
أعامهلا.  حجم  تقليص  دون  املال  رأس 
وتعتمد قدرة املنشأة عىل توليد مثل هذا 
حتقيق  عىل  قدرهتا  عىل  النقدي  التدفق 
هذا  وحتويل  املستقبل  يف  الكايف  الدخل 
ثم  ومن  كاف.  نقدي  تدفق  إىل  الدخل 
الرئيسيني  اخلارجيني  املستفيدين  فإن 
معلومات  عىل  احلصول  يف  يرغبون 
عىل  املنشأة  قدرة  تقويم  من  متكنهم 
نقدي  تدفق  إىل  وحتويله  الدخل،  حتقيق 

يف املستقبل.
(الفقرة ٧٠)

معلومات  املالية  القوائم  توفر  ج. 
للمنشأة  االقتصادية  املــوارد  عن 
الدوري  القياس  وعن  ومصادرها، 
قدرة  تقويم  وعن  املنشأة،  لدخل 

املنشأة عىل توليد التدفق النقدي.
املتعلقة  باملعلومات  املستفيدون  هيتم 
ومصادر  للمنشأة  االقتصادية  باملوارد 
واخلصوم  األصول  أي  املوارد؛  تلك 
ــال،  امل رأس  أصــحــاب  وحــقــوق 
تزود  املعلومات  هذه  فإن  ثم  ومن 
يستخدم  الذي  باألساس  املستفيدين 
خالل  ومكوناته  املنشأة  دخل  لتقويم 
أن  ينبغي  ثم  ومن  معينة.  زمنية  فرتة 
معلومات  عىل  املالية  القوائم  حتتوي 
عن أصول املنشأة وخصومها وحقوق 

أصحاب رأس املال.

من  املجموعتان  تعكس   (١) ب 
ومصالح  اهتاممات  ــداف  األه
املوارد.  مقدمي  منظور  من  خمتلفة 
االهتاممات  تلك  تقود  حيث 
وجود  إىل  املختلفة  واملصالح 
القوائم  أهداف  يف  أساسية  فروق 
التي  املعلومات  طبيعة  املالية: 
جيب أن توفرها القوائم املالية عن 

األداء.
تلك  جوهر  يتشابه   (٢) ب 
ولكن  األهداف،  من  املجموعتني 
البيانني.  كال  يف  وضعيتها  ختتلف 
ففقي النص املقرتح؛ ينظر للهدف 
أساسية  احتياجات  يمثل  أنه  عىل 
للمستفيدين من املعلومات. أما يف 
معيار أهداف املحاسبة املالية، ينظر 
معلومات  يمثل  أنه  عىل  للهدف 
املالية،  القوائم  توفرها  أن  يمكن 
أساسية  احتياجات  تشبع  وقد 
تلك  تنشأ  املعلومات.  من   أخر
الفروق يف وضعية األهداف نتيجة 
ألمهية املعلومات املتعلقة بالوكالة 
الالربحية.  املؤسسات  حال  يف 
األمهية  تلك  سبب  يرجع  حيث 
ال  الالربحية  املؤسسات  أن  إىل 
االستمرار  يف  ذاهتا  عىل  تعتمد 
(غري هادفة للربح) واعتامدها عىل 
الدعم املستمر من مقدمي املوارد، 
بني  مبارشة  عالقة  توجد  ثم  ومن 
مقدمي املوارد واملنشأة أكثر منه يف 

حال املنشآت اهلادفة للربح.
فيام  متشاهبة  األهــداف  تُعد  ج. 
املصطلحات  يف  فروق  وجود  عدا 
اخلصائص  تعكس  التي  املستخدمة 
املميزة للمؤسسات الالربحية؛ عدم 
وجود حقوق للمالك يف التوزيعات 

التي يتم إجراؤها يف حال التصفية.
متشاهبة  ــداف  األه تُعد  ج(١) 
املصطلحات  يف  الفروق  باستثناء 

املستخدمة.
ا  ملحوظة: معيار اآليويف: تُعد األهداف متشاهبة مع اختالف طبيعة املعيار بطبيعة احلال طبقً

للمؤسسة اإلسالمية الوقفية أو اخلريية.
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املعوقات يف اختاذ القرارات اخلاصة بالوقف واألنظمة األوروبية:
ويمكن حرص هذه املعوقات فيام يأيت:

١) عدم وجود معايري تقويم األداء االستثامري ألموال الوقف.
٢) عدم املحافظة عىل أموال الوقف احلديثة:

ويقاس ذلك املعيار بحساب معدل النمو يف حجم االستثامرات الوقفية خالل فرتات زمنية معينة، 
ومعرفة االجتاه والسلوك ومقارنة ذلك باستهداف الوارد باخلطط وبيان االختالفات واختاذ القرارات 

الالزمة؛ لدعم اإلجيابيات وعالج السلبيات وإعادة النظر يف السياسات للتطوير إىل األحسن.
٣) عدم وجود معيار الربحية عىل املال املستثمر احلايل:

متوسط  إىل  أموال الوقف  استثامر  من  املحقق  العائد  متوسط  نسبة  بإجياد  املعيار  ذلك  ويقاس 
األموال املستثمرة خالل فرتة زمنية معينة، ومقارنة ذلك باملستهدف وبمعدل الربحية يف الفرصة 
كل   مستو وعىل  قطاع  كل   مستو وعىل  استثامرية  عملية  كل   مستو عىل  ذلك  ويتم  البديلة، 

منطقة جغرافية وعىل مستو استثامرات الوقف كله.
٤) عدم وجود معيار معدل خماطر استثامر األموال:

ويقاس ذلك املعيار عن طريق حساب درجة التنوع يف االستثامرات، سواء عىل مستو اآلجال 
أو عىل مستو املجاالت.

٥) عدم وجود معيار التوازن بني مصالح األجيال املستفيدة من الوقف:
األجل،  وطويلة  ومتوسطة  قصرية  إىل  االستثامرات  تبويب  طريق  عن  املعيار  ذلك  ويقاس 
ا  وحساب نسبة كل منها إىل إمجايل االستثامرات، ومقارنة النتائج الفعلية باملعدالت املحددة مقدمً

وبيان االنحرافات، وحتليل أسباهبا واختاذ القرارات املصوبة للتطوير إىل األحسن.
٦) عدم وجود معيار التوازن بني جماالت االستثامرات لتحقيق التنوع وتقليل املخاطر:

ويقاس ذلك املعيار عن طريق تبويب االستثامرات من منظور املجاالت املختلفة: الصناعية، 
إىل  منسوبًا  منها  كل  نسبة  وحساب  ذلك،  ونحو  واملالية  البيئية  االجتامعية،  اخلدمية،  الزراعية، 
أسباهبا  وحتليل  االنحرافات،  وبيان  ا،  مقدمً املحددة  بالنسب  الفعلية  النتائج  ومقارنة  اإلمجايل، 

الفعلية واختاذ القرارات الالزمة لدعم االجيابيات وعالج السلبيات والتطوير إىل األحسن.
٧) عدم وجود معيار املسامهة يف التنمية االجتامعية:

ويقاس ذلك املعيار بحساب نسبة االستثامرات املوجهة إىل املرشوعات االجتامعية إىل إمجايل 
حتقيق  وجيب  االسرتاتيجية،  السياسات  ضوء  يف  املستهدفة  بالنسبة  ذلك  ومقارنة  االستثامرات، 



عوقات اإلدارة املالية يف نظام املؤسسة الوقفية مقارنةً بنظريهتا اخلريية األوروبية مُ

≤≤π

أن  فيجب  معينة  انحرافات  هناك  كانت  وإذا  االجتامعي،  والعائد  االقتصادي  العائد  بني  التوزان 
حتلل وتتخذ القرارات الالزمة للتصويب والتطوير إىل األحسن.

(Common law) املطلب الثاين: مفهوم (الرتست) يف القانون العام اإلنجليزي
عىل  قام  أنه  ظهوره  وسبب  الربيطاين،  العام  القانون  يف  أصيل  نظام   (The Trust) الرتست 
خاصة  وسياسية  واقتصادية  اجتامعية  ظروف  يف   «Equity» واإلنصاف  العدالة  قضاء  أساس 
نظام  ظل  يف   –  «Feudalist» اإلقطاعي  يضطر  كان  حيث  الوسيط،  العرص  يف  إنجلرتا  سادت 
امللكية اإلقطاعية «Feudality ownership» – إىل التنازل عن أرضه، وعن صفته كاملك قانوين هلا 
 Legal» إىل أحد أصدقائه األوفياء، ويسمى املالك القانوين أو امللكية القانونية «Legal owner»
 «Testator» يس  املؤسّ  «Trustee» املنشئ  القيم،  الناظر،  الويص،  أو  األمني  الرتستي،   «title

ورثة  حلساب  واستغالهلا  األرض  هذه  إلدارة   ،.«The originator- the obligor» األصيل 
ذلك  إىل  يلجأ  اإلقطاعي  إن  حيث   ،«Beneficiaries» املستفيدين  املنتفعني  ويسمون  اإلقطاعي 
ورضائب  املالك  حياة  حال  األرض  يف  الترصف  عىل  املفروضة  األمريية  الرضائب  وطأة  حتت 
األيلولة املستحقة لألمري عند انتقال ملكية األرض إىل وارث، هذا، باإلضافة إىل تعقد إجراءات 

نقل امللكية العقارية بصفة عامة(١) يف قانون يقوم أصالً عىل نظام السوابق القضائية.
ريب االستثامري: هيكلة إنشاء (الرتست) اخلريي الغْ

* إعداد الباحث.
(1) Davies (J.): Equity in English law, in: Equity in the world’s legal systems a comparative study, dedicated to 
Rene cassin, Brussels – Belgium, 1973, p160.
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املعوقات والتحديات التي تواجهها اجلمعيات اخلريية واملؤسسات الوقفية األوروبية(١):
بالرغم من أن املؤسسات اخلريية والوقفية األوروبية تواجه الطلب املتزايد عىل اخلدمات التي 

ا من املعوقات اإلضافية يف وقتٍ واحد. ا تواجه عددً تقدمها، فإهنا أيضً
نجد  ؛  مثالً بريطانيا  يف  والوقفي  اخلريي  القطاع  تواجه  التي  الرئيسة  باملعوقات  يتعلق  ففيام 
التي  الثالثة  الرئيسة  املعوقات  من  ا  عددً حددت  والوقفية  اخلريية  املؤسسات  من  مئوية  نسبة  أن 

تواجهها، ويلحظ ذلك من خالل اجلدول رقم (١). 
جدول رقم (١): املعوقات واآلثار البيئية «لالستثامر» وأثرها االجتامعي:

قنوات رأس املال نمط التمويلاملنظامت املتأثرةاألثر الرشائي
املؤثر

مصادر رأس املال 
املؤثر

املشرتيات  خــدمــات 
«املزايدات  احلكومية 
ونظام  واملناقصات 

املشرتيات»

عىل  تعتمد  التي  املنظامت 
الكبرية،  واهلبات،  املنح 
واملتوسطة  ــصــغــرية  ال

(اخلريية والوقفية)
البنوك االجتامعيةالقروض املؤمنة

ـــات/  ـــوم ـــك احل
األورويب  االحتـــاد 
ــثــامرات  االســت أو 

األوروبية

بصفتها  ــة  ــوم ــك احل
املفوضة بمسؤولية إدارة 
الوقفية»  «املؤسسات 
عن  واملسؤولة  واخلريية 
Out comes املخرجات

قبل  مــن  املــمــولــة  املــنــح 
املنظامت بموجب نشاطات 

جتارية
تطوير القروض غري املؤمنة مــؤســســات 

املجتمع التمويلية
االجتامعي  االستثامر 

باجلملة

املؤسسة اخلريية بوصفها 
عن  باملسؤولية  املفوضة 
Out comes املخرجات

االجتامعية/  املؤسسات 
التي  املعوقات  ــاح،  األرب
اخلريية  التنظيامت  تواجه 

والوقفية

ــدات  ــن ــس ــــر ال أث
«الــــصــــكــــوك» 

االجتامعية
باالستثامر  املديرين  أثر 
الصناديق املحليةيف الصناديق الوقفية

االجتامعية  العقلية 
املستهلكة للخدمات

األرباح الناجتة عن األعامل 
Business

الشبيهة  املنتجات 
 Qasi ــم  ــه ــاألس ب

equity

الوسطاء  استثامر  أثر 
العمل  جمال  يف  املاليني 

اخلريي والوقفي
الرشكات

Corporates 

االجتامعية،  العقلية 
الرشكات  مشرتيات 

للخدمات

املهمة  ـــداف  األه وضــع 
واملؤثرة ملخرجات املنظامت 

اخلريية والوقفية
ــات  ــب ـــح واهل املـــنَ

والعطايا
منصة التمويل اجلامعي 
الوقفية  للرشكات 

والتنظيامت اخلريية
التجزئة الشاملة

ا عىل نظام الرتست الوقفي والوقف الربيطاين بام يشمل األعامل اخلريية التي تقوم هبا اجلمعيات اخلريية  (١) تم االعتامد أساسً
ومجيع أوجه الرب، التي خترج عن التربع، وال يمنع من اإلشارة إىل بعض البلدان األوروبية مثل فرنسا وإيطاليا وأملانيا وإىل 

غري ذلك من الدول.
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م هذه املعوقات مرتابطة بطبيعتها  وذكرت بعض املؤسسات الوقفية واجلمعيات اخلريية أنّ معظَ
واملعوقات،  التحديات  هذه  مجيع  يواجه  القطاع  إن  حيث  الوقت،  مرور  مع  تتفاقم  أن  ويمكن 
التي متتد آثارها وستظل باقية أثناء العامني املقبلني، بمعنى أهنا ستظل مؤثرة إىل العامني ٢٠١٨م 
فيه  م  نقوُّ الذي  الوقت  وهو  ٢٠١٧م،  يف  أُعد  قد  التقرير  هذا  أن  أساس  عىل  وذلك  و٢٠١٩م، 
بإعداد الدراسة مما يعطي معلومات مفيدة تنبئ بالتوقعات املستقبلية «Future studies». ويتمثل 

.«Simultaneously» ق األكرب يف أهنا تواجه هذه املعوقات يف وقت واحد املعوِّ
ويوضح  دخلها.  تنويع  ملحاولة  واخلريية  الوقفية  املؤسسات  قبل  من  اختذت  التي  اخلطوات 

الشكل اآليت النسب املئوية التي اختذهتا هذه املؤسسات الوقفية واخلريية ملعاجلة هذا املعوق(١).
: التحديات واملعوقات التي تواجه اجلمعيات اخلريية واملؤسسات الوقفية: أوالً

نمو دخل املؤسسات اخلريية والوقفية يف مائة منظمة خريية ووقفية تناقص أثناء السنوات   (١
الست املاضية(٢).

املنح املعفاة ملصلحة اجلمعيات واملؤسسات الوقفية كانت تعويضات لفوائد.  (٢
اسرتاتيجية  متلك  ال  احلجم  وصغرية  متوسطة  والوقفية  اخلريية  اجلمعيات  نصف   (٣
التكنولوجية  مهاراهتا  وتنمية  صوهتا  إليصال  وذلك   ،Digital (Strategies) رقمية 
 «Shared Society وإبراز رؤية احلكومة يف «املجتمع املشرتك ،Technological (Skills)
واظهار دورها يف املشاركة يف القطاع التطوعي، وعدم وجود هذه االسرتاتيجية قد ألقى 

بظالله كقضية حتتاج إىل املعاجلة.
جيب أن تكون رشكات مجع التربعات من الباب إىل الباب (Door to door)، وأن تعمل   (٤

ا مهام. بكيفية جتارية، وبعضها ال يملك هذه املقدرة لذلك تشكل معوقً
ا، أما عىل  تأثر املؤسسات اخلريية والوقفية باألوضاع السياسية واالقتصادية واالجتامعية عمومً  (٥
وجه اخلصوص فإن املؤسسات اخلريية والوقفية الربيطانية بالتحديد ستتأثر بخسارة الدعم 

الذي كانت تتلقاه من االحتاد األورويب؛ نتيجة لالستفتاء باخلروج من االحتاد األورويب(٣).
(1) Emanuel Law out lines-will, Trust and Estates, Third Edition, Peter Wendell, Wolt’er, Kluwer: Law and 

Business, 2013G, pC39.
(2) Gov. UK, Charity Commission for England and Wales. https://www.gov.uk/governmentoranizations/chari-

ty-Commission,Guidence, charities and risk management (CC26), June 2010.
(3) Audience, Key challengers and key considerations, Audience, management, 2017, p2-4.
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وقد يكون من الصعب التخطيط اجليد نتيجة للمشهد السيايس األورويب املتغري السيام   (٦
إذا كنت تواجه معركة مستمرة لتقديم اخلدمات العامة األساسية مع شح املوارد املتوفرة، 
أن  وتأمل  متحدة  تكون  أن  تريد  األوروبية  الوقفية  واملؤسسات  اخلريية  اجلمعيات  فإن 
تتقدم إىل األمام مما يساعدها يف مواجهة إعصار التغيري ملواجهته حيث إن املسؤولية ال 

. تنتهي هناك إطالقاً
املؤسسات  إىل  السامع  إىل  ونشاط  بجدٍ  تسعى  أن  احلكومات  مناداة  إىل  التقارير  وتشري   (٧
وممارسة  التغيري  أجل  من  السياسات  وضع  عند  واملتوسطة  الصغرية  والوقفية  اخلريية 
الوقفية  واملؤسسات  اجلمعيات  وإعطاء  واملحيل،  املركزي  الصعيدين؛  عىل  التكليف 
ني «النظارة»  ضِ الصغرية واملتوسطة فرصة ألن تنافس. وأن عىل احلكومات املحلية واملفوَّ
القرارات  اختاذ  يف  والوقفية  اخلريية  املؤسسات  يرشكوا  أن  عليهم  اآلخرين  املحليني 
تقديم  أيضاً  اآلخرين  املسئولني  عىل  وأن  والعملية  االسرتاتيجية   Decisions making

ال(١). الدعم األسايس الفعّ
املؤسسات الوقفية واجلمعيات اخلريية الكبرية حتتاج أيضاً إىل الرتكيز عىل معاملة املؤسسات   (٨
الوقفية واخلريية الصغرية معاملة عادلة، بالرتكيز عىل مصالح وخري القطاع واملجتمع عىل 
املد الطويل ليس فقط عىل حجمها أو مشاركتها يف السوق، حيث تذكر التقارير أن عىل 
منظامت البنية التحتية الوقفية واخلريية جيب أنَّ تعمل بعناية بحيث ال ينتهي هبا املطاف إىل 

التنافس مع اجلمعيات واملؤسسات اخلريية الوقفية الصغرية واملتوسطة.
التغيري،  أجل  من  الضغط  يف  واالستمرار  التربعات  جلب  عمليات  حتسني  عىل  العمل   (٩
واملؤسسات  واجلمعيات  اآلخرين  لِني  واملُموّ أيضاً  األوروبية  احلكومات  عىل  ولكن 
الوقفية واخلريية الكبرية جيب أيضاً أن تدعم اجلمعيات واملؤسسات اخلريية والوقفية أثناء 

األوقات الصعبة املقبلة.
١٠) مستقبل الكثري من اخلدمات العامة األساسية للمؤسسات الوقفية واجلمعيات واخلريية 
نعمل  ال  كنا  إذا  جسيمة  معوقات  وتواجه  خطر  يف  املحلية  املجتمعات  قلب  يف  العاملة 

بشكل مجاعي اآلن(٢).
(1) Focus: Newer, The Twain shall meet? Donation Box, Focus, Auditing charities, 2015G, pp. 24-25
(2) Share this Article, Report outlines 10 key challenges facing charities, 23 March, 2007, Rebecca Cooney, 

page 1-3.
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١١) ينبغي أن يستمر مجع التربعات عىل األقل يف الثالث سنوات القادمة، كام ينبغي دخول 
ا  أمرً هذا  وأصبح  اجلديد.  للجيل  جوائز  وختصيص  التربعات  جلمع  الثالثة  القطاعات 

ا. مطلوبًا يف الفرتة املقبلة كام ذكرنا سابقً
من  جعلت  التي   (١)«TUPE «التيوب  الـ  متطلبات  بسبب  كبرية  حواجز  نواجه  نحن   (١٢
هياكل  تكاليف  عىل  املرتتبة  اآلثار  إن  هلا.  التقديم  حيث  من  اقتصادية  غري  العطاءات 
املوظفني القائمة ضئيلة جداً إلعادة توظيف عاملنا لسد الثغرات يف توفري اخلدمات، حيث 
تكلفة  بتحمل  املقدرة  عدم  عىل  باإلضافة  املنافسة،  من  جداً  القليل   سو هناك  يكون  ال 

.(TUPE التيوب) بموجب ترتيبات Redundancies ًمتويل التكرار للتوظيف مستقبال
١٣) إنّ التعقيدات التي ينطوي عليها اجتياز نظام «التوب TUPE» ومتطلباته تزداد تعقيداً 

ار – املفوضون» يف تقديم معلومات كافية ودقيقة. عندما يفشل «النظّ
١٤) إن املفوَّض ال يتوافر عىل معلومات «التوب TUPE» الالزمة، فإن شاغل الوظيفة يوفر 
التزاماً بأجر يزيد عن ١٥٠% من القيمة اإلمجالية للعقد، وبالتايل فإن املفوَّض أو «النظارة» 

.(٢)«TUPE» ال يستطيع إثبات املقدرة عىل ختفيف مسؤولية التوب
(١) الـ «TUPE» هي نظم ولوائح قانونية ورشوط أحكام املوظفني يف اململكة املتحدة، ويتخصص بنقل عمل املوظفني اجلدد 
أو أي مرشوع أو جزء منه إىل صاحب عمل جديد وأي حكم أو اتفاق (سواء كان عقود العمل أم ال)، وقد تُعد باطلة 
«تيوب»  باسم  اإلنجليزية  العامية  باسم  واملعروف  اللوائح..  بموجب  احلقوق  من  حيدد  أو  يستبعد  أو  يستثني  ما  بقدر 
و«تو يب TUPE»، مها تنفيذ اململكة املتحدة لتوجيهات االحتاد األورويب (٢٠٠٦/٢٠٠٦) بشأن نقل األعامل التجارية. 
لوائح  وحتل  آخر.  عمل  إىل  اعامهلم  نقل  يتم  الذين  املوظفني  ومحاية  املتحدة،  اململكة  يف  العمل  قانون  من  مهم  جزء  وهو 
األهداف  األصيل. وتتمثل  نفذت التوجيه  ويف (١٧٩٤/١٩٨١) التي  القديمة لعام ١٩٨١م  األنظمة  عام ٢٠٠٦م حمل 
الرئيسية للوائح يف ضامن محاية العاملة، فيام يتعلق بالنقل، (أي استمرارها بشكل كبري). ال يتم فصل املوظفني فإن رشوط 
خالل  من  معهم  والتشاور  املترضرين  املوظفني  إعالم  يتم  حيث  سوءا،  تزداد  ال  للموظفني  أمهية  األكثر  العقود  وأحكام 
تعيني ممثلني هلم وتضع التزامات احلامية هذه عىل الرشكات املنقولة قبل النقل وأثناءه وبعده. ويعفى من هذه االلتزامات 
إذا كان هناك سبب «اقتصادي أو تقني أو تنظيمي» لوقف العمل بموجب املادة ٧ (١) (ب)، أو تعديل رشوط التوب 
أسهم  بيع  خالل  من  فقط  تذهب  التي  التحويالت  عىل  ينطبق  ال  هذا  (ب)؛   (٤)  ٤ املادة  بموجب  املوظفني،  وأحكام 
الرشكة. عندما حيدث ذلك، ألن الرشكة ال تزال رشكة قائمة بنفسها، تبقى مجيع االلتزامات التعاقدية عىل حاهلا؛ وينطبق 
يف  أيضا  اللوائح  وتنطبق  واإلجيارات؛  املادية  األصول  بيع  خالل  من   ،األخر التحويل  أشكال  عىل  واللوائح  التوجيه 
بعض احلاالت عىل نقل العمل إىل املتعاقدين؛ وتشمل رشوط العقد املحمية للعامل؛ ساعات العمل، األجر، وطول مدة 
اخلدمة وما إىل ذلك، ولكن يستثنى من بذلك استحقاق املعاش التقاعدي. وهذا يطبق نظام التوب «TUPE» يف اململكة 
بِق ما يُعرف  طَ املتحدة عىل املؤسسات الوقفية واجلمعيات اخلريية مما كان له بالغ األثر عليها يف مسرية أعامهلا اخلرية، كام تُ
بنظام ارشادات للتعامل مع املشاريع وااللتزامات عىل املؤسسات الوقفية واجلمعيات اخلريية (ينظر اجلدول املرفق اخلاص 

بإرشادات أيكاس للتعامل مع املشاريع.
(2) Facing forward, How small and Medium – sized charities can Adopt to survive: pp. 17-18, commissioning 

in Crises.
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١٥) إنَّ هذا النقص يف املعلومات من شأنه أن جيعل من الصعب تقديم العطاءات للمنظامت 
ولكن بالنسبة للجمعيات اخلريية والوقفية الصغرية التحدي كبري إىل حدٍ بعيد، فليست 
املنافسة  عىل  قدرهتا  عرقلت  وقد  البرشية،  املوارد  أو  الكافية  القانونية  التجارب  لدهيا 
العادية  التوقعات  تتجاوز  التي   «TUPE» التوب  توقعات  قبل  من  ذلك  من  أبعد 
وتضع مطالب أكثر غري واقعية عىل مقدمي اخلدمات املحتملني يف جمال العمل اخلريي 
ا خطرة عىل العمل اخلريي بشقيه  والوقفي، وخالل بحثنا وجدنا أن هذا النظام ترك آثارً
اخلريي والوقفي والذي يندرج أيضاً املناقصات «Bid» التي تدخلها املؤسسات الوقفية 
واخلريية، إذ ال يعقل أن يطبق نفس النظام عىل الذي يطبق عىل املؤسسات األخر عىل 
 ساو بل  الربحية،  غري  وخصوصيتها  عملها  لطبيعة  مراعاة  دون  اخلريية  املؤسسات 

حتى يف املناقصات التي ال تدخلها(١). 
 Unpredictable) الغربية  والوقفية  اخلريية  املنظامت  تعيشها  التي  االقتصادية  التقلبات   (١٦
ا عىل السلطة املحلية يف كيفية القيام  economy) غري املقدور التحكم فيها، وتسبب ضغطً

بدورها يف اخلدمات املحلية.  
اخلروج  عقب  األورويب،  االحتاد  هلا  يتعرض  التي  االجتامعية  واالنقسامات  االهنيار   (١٧
الربيطاين مع زيادة عدم االستقرار الوظيفي، سيكون جلميعها األثر عىل املؤسسات الوقفية 
ا  واخلريية األوروبية الصغرية واملتوسطة، حيث إن اجلمعيات واملؤسسات األوروبية عمومً
تبع  حتتاج إىل تنويع مصادر دخلها؛ عىل الرغم من التحذير من عدم وجود منهج واحد مُ

يناسب اجلميع للقيام بذلك.
تفهم  وأن  اخلطط،  تضع  أن  األوروبية  والوقفية  اخلريية  املؤسسات  من  ا  أيضً مطلوب   (١٨
معنى الديمومة واالستمرارية، مع انتهاج منهج استباقي للتعاون مع بعضها البعض بدالً 

رب بالرضورة عىل االندماج والتوحد(٢). من أن جتُ
ثانيًا: متطلبات إرشادات أيكاس – التعامل مع «نقل املشاريع/ االلتزامات»(٣): 

(1) L Lloyd’s Bank Foundation, England and Wales. Facing forward, How, small and Medium, Sized, charities 
can Adapt to survive, Evidential consulting 2016, p87-89.

(2) Effective Donor Stewardship, Calgary Compass 2012, may, 2012, Sally Flintoft, CEO, Calgary Health 
Trust, p17-81.

(٣) املصدر السابق نفسه، ص٨٧.
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ضني «النظار»: ثالثًا: ضعف أداء املفوَّ
وذلك عىل النحو اآليت:

.The Role of Larger services providers دور مزودي ومقدمي اخلدمات الكبرية  (١
 Unit) ضني «النظارة» بإدارة املؤسسات الوقفية واخلريية مرتبطة بتكلفة الوحدة قرارات املفوَّ  (٢
cost)، كبار مزودي اخلدمات لدهيم القدرة عىل استخدام حجم الوحدة خلفض األسعار، 

مهام كانت اآلثار املرتتبة عىل جودة وتعدد مزودي اخلدمة الصغار واملتوسطني(١).
إن التأكيد عىل تكلفة اخلدمة بغض النظر عن جودة اخلدمة التي يقدمها مقدمو اخلدمات   (٣
سات اخلريية، مما  ا، وقد أضعف ذلك ذراع اجلمعيات الوقفية واملؤسّ الكبار يبدو أكثر تأثريً
أجربها عىل القبول بالرشوط السيئة األولية الرئيسة ملقدمي اخلدمات الرئيسيني، ولن يتم 
نجاح اجلمعيات اخلريية واملؤسسات الوقفية إال عندما يتم جتاهل االتفاقيات وإسقاطها، 

حتى يكون هناك رشوط أفضل ملصلحة طابعها اخلريي.

(1) Will, Trusts, and Estates, fifth Edition Gerry w. Beyer, Wolters Kluwer: Law and Business 2016, p61-62.
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وتبدأ املشكلة واضحة أثناء إجراءات العطاءات bidding process- املناقصات نفسها. وتوجد 
أمثلة متعددة للمؤسسات اخلريية والوقفية التي ال تستطيع أن تدخل يف العطاءات واملناقصات؛ 
بسبب احتكار مزودي اخلدمات الكبار الذين ال يريدون العمل مع املؤسسات الوقفية واخلريية 

الصغرية ولصاحلها؛ عىل الرغم من أن اإلجراءات حتث عىل العمل معها(١).
ا: دعم اجلمعيات اخلريية واملؤسسات الوقفية صغرية احلجم ومتوسطة احلجم للتحضري  رابعً

لعملية املناقصة:
تواجهها  التي  اإلضافية   defiance’s and deficiencies واملعوقات  للتحديات  إدراكاً 
املؤسسات اخلريية والوقفية صغرية ومتوسطة احلجم، والدور املهم الذي تؤديه يف تقديم اخلدمات 
ضون «النظارة» بتقديم املساعدة الالزمة إىل مقدمي اخلدمات الصغرية  لألفراد؛ ينبغي أن يقوم املفوَّ

واملتوسطة يف كتابة املناقصات write tenders- والربط اجليد مع الرشكاء املحتملني اآلخرين.
ضني «النظارة» االستثامر يف دعم املنظامت املستقلة، وذلك يف تطوير وبناء القدرات  يمكن للمفوَّ
- من  capacity Building- ومهارات مقدمي اخلدمات الصغرية واملتوسطة املحلية، وذلك- مثالً

خالل تنظيم ورش عمل كتابة العطاءات، وهذا يمكن أن يساعد الرشكات الصغرية واملتوسطة يف 
ضون؛ ومنعهم  ضني «النظارة»، ومن ثم إظهار التأثري بطريقة يفهمها املفوَّ فهم التحدث بلغة املفوَّ

من أن يصبحوا منخدعني bamboozled- بواسطة اللغة.
ألهنا  نسبةً  الرشاكات،  تشجيع  تم  إذا  سيام  ال  بثمن،  تقدر  ال  قيمة  ذا  االستثامر  جعل  ويمكن 
م وفق هذه الرشاكات؛ وترتيب هذه الرشاكات يساعد عىل توفري  تساعد عىل بناء احتادات قوية تقوَّ
دم هلا  وقت وموارد كثيفة، ومن الواضح وجود نجاح ماثل من خالل مرشوعات تم متويلها وقُ
 ،-Women’s federation of England «دعم استشاري من قبل «احتاد املعونة النسائية يف انجلرتا
عرب  وذلك  املنزلية،  للخدمات  املعاملة  إساءة  عدم  جمال  يف  متخصصة  خدمات  تقديم  إىل  إضافة 
احلالة.  هلذه  بالنسبة  املحلية  واحلكومات  املجتمعات  إدارة  متويل  عىل  للحصول  عطاءات  تقديم 
من  غريها  مع  ويساوهيا  اخلريية  واجلمعيات  الوقفية  املؤسسات  وضع  يضعف  وقانونيا  نظاميا  خلال  هناك  أن  يعني:  وهذا   (١)
املنظامت، وهذا يعني: أنه إذا أرادت منظمة خريية الدخول إىل عملية مناقصة مثالً لقيام مبانٍ أو طلب عطاء للتزود بخدمة 
ا لطبيعة خصوصيتها اخلريية، وإنام تدخل املناقصة مثلها مثل  ا خاصا نظرً نح وضعً بغرض حتقيق بعض أهدافها، فإهنا ال متُ
أي منظمة أخر، اليشء الذي جعل مزودي ومقدمي اخلدمات (Suppliers) الكبار حيتكرون هذا األمر ألهنا ال متلك نفس 
ا يف مسريهتا وسري  ا كبريً املقدرات التي يملكوهنا؛ فتضطر إىل التعامل معهم لتلبية خدماهتا مما جعل هذا األمر يشكل معوقً

أعامهلا واخلدمات التي تقدمها.
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يالحظ فقط يف االستثامر األويل البالغ ٥٠٫٠٠٠ جنيه اسرتليني من مقدمي اخلدمات املتخصصة 
ناجح بنيِّ يف عملية تقديم العطاءات، مما يضمن احلصول عىل أكثر من ٣٫٥ مليون جنيه اسرتليني 

من متويل عمليات اللجوء واهلجرة.
املبحث الثالث

معايري حتليل املعوقات واملخاطر املحاسبية(١)
كفاءة  أكثر   مستو إىل  للوصول  والوقفي  اخلريي  العمل  يف  املامرسني  مساعدة  هو  اهلدف 
عىل  والتدقيق  باملراجعة  تقوم  فعندما  املحاسبي،  اجلانب  يف  واملخاطر  املعوقات  لتحليل  وكفاية 
املؤسسات غري الربحية (NFPO)؛ البد أن يكون هناك املوجهات والتوجيهات العملية لتحديد 
ا يف املؤسسات غري الربحية (NFPO)، مع اإلجراءات املقرتحة التي  املخاطر والعقبات، خصوصً

تستجيب ملعاجلة هذه املعوقات.
الوقفية  املؤسسات  من  عريضة  قاعدة  عىل  تطبيقها  املمكن  من  والتوجيهات  املوجهات  هذه 
واخلريية؛ بحيث حيتاج املراجع لتبني املوجهات والتوجيهات يف ظروف حمددة بالنسبة للمؤسسات 
اخلريية والوقفية غري الربحية، كام أهنا تقدم نظرة فريدة من نوعها عند تطبيقها عىل املؤسسات غري 

.Not-for-profit organization (NFPO ) الربحية
املطلب األول: اهلياكل التنظيمية والوقفية والرقابة  عىل بيئة العمل

 ، مثالً كندا  يف  احلال  كام  فيدرالية  جهات  قبل  من  أحيانًا  والوقفية  اخلريية  التنظيامت  تؤسس 
ضية العليا للعمل اخلريي يف بريطانيا أو  أو من مفوَّض الرتست Trust Commission- أو املفوَّ
ا للترشيعات  جهات بلدية(٢)، مما أد إىل تأسيس كيانات بدون رأس مال Share capital- وطبقً
إىل  إضافة  االجتامعية؛  وخدماهتا  وأهدافها  وغرضها،   -Chatter ميثاقها  حيدد  فإنه  العالقة  ذات 
حيددها  التي  وسياساهتا  الداخلية  ولوائحها  الربحية  غري  املؤسسات  تنظيم  وإجراءات  قواعد 

هيكلها، مثل: جمالسها واملسؤوليات وتفاصيل العضوية والتقارير.
ا بالنسبة للتنظيامت غري الربحية فإن هياكلها العامة هي التي تبني اسرتاتيجيتها، وقراراهتا  عمومً

التشغيلية وكيفية التأثري يف بيئة عملها.
(1) Audit of Not-for-profit Organization: Risk Assessment under Canadian Auditing Standards, p81.
(2) Inside-will and Trust- what matters and why William P. Lapiana, Wolters Kluwer: Law and Business 2015, 

p331.
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إن هيكلة املنظمة اخلريية تعتمد عىل حجمها ونوعها وتعقيداهتا العتبارات آنية، تبني كيف أن 
حجم املنظمة اخلريية وهياكلها احلاكمة Governance structure- تؤثران عىل رقابتها من ناحية 

البيانات املالية ومستو تأكيدها.
(Governance structure) مثال: اهليكل احلاكم

جدول رقم (٢)
درجة أمهية املخاطرمثالهيكل جملس اإلدارةاخلصائص

خريية  أو  وقفية  منظمة 
يعمل  أو  حمدودة  صغرية 

طاقمها دون أجر.

متطوعون  جملس  أعــضــاء 
ودور  ــــاإلدارة  ب يــقــومــون 
داخــل  والــرقــابــة  احلوكمة 

املنظمة.

األنــــــديــــــة 
ــة  ــي ــامع ــت االج

والكنائس

مناسب  فصل  لدهيا  يكون  أن  احتامالً  أقل 
الوظيفية  اخلدمة  خالل  من  للواجبات 
يف  احتامالً  أكثر  وبالتايل   Function اخلدمية 

حدوث أخطاء وتزييف.
يف حتليل املخاطر العادية لإلجراءات أحيانًا 
تكون فعالة بالنسبة لتلك التي لدهيا قواعد 
ربام  العمليات  خالل  من  مكتسبة،  حوكمة 
للمساءلة  نظام  تأسيس  يف  صعوبة  تكون 
اللجنة،  هيكلة  حتت  اإلداريــة  واملحاسبة 
بالرغم من أن القرارات أحيانًا تتم مناقشتها 
أن  ممكن  أحيانًا  الوثائق  مستفيضة،  بصورة 

تكون غري كافية

متطلبات املراجعة املحاسبية ينبغي أن ختضع لكيانات حماسبية مرخصة قانونًا ولوائحها الداخلية 
لتمويل املتطلبات، وقد تكون ببساطة هي املفضلة بالنسبة لتلك التي لدهيا قواعد حوكمة(١).

التشغيلية.  املوجهات  مع  مطابقة  أو  حمددة  مالية  متطلبات  تفرض  ربام  الترشيعية  املتطلبات 
املسجلة أن تكون لدهيا  اخلريية والوقفية  التنظيامت  مجيع  يطلب من  كندا أن القانون  ويالحظ يف 
يتطلب  ألنه  ؛  سهالً ا  أمرً الشهادة  هذه  تُعد  وال   Certificate of continuance استمرارية  شهادة 
أهنا  من  للتأكد  الداخلية؛  ولوائحها  والوقفية  اخلريية  للجمعية  األسايس  للنظام  شاملة  مراجعة 
متطابقة مع القيود التي نص عليها القانون. كام وضع القانون الظروف التي بموجبها تكون املراجعة 
املحاسبية متطلبًا منظامً قانونيا؛ واملراجع القانوين املحاسبي جيب أن يكون عىل معرفة باملتطلبات 

الواردة يف القانون، التي بموجبها يقدم النصائح لعمالئه من التنظيامت اخلريية والوقفية(٢).
(1) Public Trust and confidence in Charities, Research conducted by populous on behalf of the charity commis-

sion, 2016.
(2) Audit of Not-for-profit-corporations Act 2014.



عوقات اإلدارة املالية يف نظام املؤسسة الوقفية مقارنةً بنظريهتا اخلريية األوروبية مُ

≤≥π

املطلب الثاين: حتديد املخاطر واملعوقات وحتليلهام من ناحية األمهية النسبية
نفذ املراجع القانوين إجراءات حتليل املخاطر، وذلك لتحديد املخاطر واملعوقات وحتليلهام من  يُ
حيث األمهية للبيانات املالية املزيفة واخلاطئة، ولكي يصمم اإلجابات املناسبة لتحليل املخاطر، 

بغض النظر عن حجم املنظمة اخلريية والوقفية وتعقيداهتا.
فمطلوب منه أن يطبق معايري حتليل املخاطر Risk assessment standard، التي تتوافق مع 
اجلهة اخلريية والوقفية، وأن يكون ذلك يف سياق البيئة العامة للمنظمة بام يف ذلك أنظمة رقابتها 
الداخلية وعىل مستو البيانات املالية Financial statement، (مثال: املعوقات واألخطار األكثر 
ا Pervasively- يف البيانات املالية بصفة عامة التي تؤثر عىل مستو تأكيدها) لتصنيفات  انتشارً
بموجبها  تؤسس  بقاعدة  تزود  التي  واإلفصاح  احلساب  أرصدة   ،Significant مؤثرة  عمليا 

إجراءات املراجعة املناسبة(١).
وألغراض التدقيق واملراجعة مطلوب من املراجع القانوين ما يأيت:

اخلريية  املنظمة  طبيعة  فهم  يسهل  إجراء  عرب  املحاسبية  واملعوقات  املخاطر  حتديد   (١
والوقفية.

مصداقية  يف  تؤثر  التي  املتوقعة  املالية  البيانات  وتقويم  املحددة  واملعوقات  املخاطر  حتليل   (٢
هذه البيانات.

املعوقات واملخاطر وما يمكن أن حيدث خطأ عىل مستو التأكيد Assertion level مع   (٣
األخذ يف احلسبان الضوابط الرقابية ذات الصلة التي ينوي اختيارها.

مكررة؛  تكون  أن  املحتمل  ومن  وخاطئة  مزيفة  بيانات  وجود  احتامل  االعتبار  يف  األخذ   (٤
كانت  إذا  عام  والتأكد  مصداقيتها.  يف  تؤثر  كبرية  أخطاء  هبا  تكون  أن  يتوقع  التي  وتلك 
البيانات  من  حمدد  جزء  عىل  اقترصت  أهنا  أم  بكاملها  املالية  البيانات  شملت  قد  األخطاء 

املالية؛ عندما نتواصل إىل فهم خمتلف العنارص.

(1) Public Trust and confidence in Charities, Research conducted by populous on behalf of the charity commis-
sion, 2016.
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األنشطة ذات العالقة بتحليل املخاطر واملعوقات (إعداد الباحث)(١)
خمطط: نامذج ملخاطر ومعوقات يمكن حتديدمها(٢)

(1) Audit Not-for-profit-corporations Act 2014، p87. املصدر السابق
(2) Audit –Not-for-Profit.مصدر سابق. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حتديد 
 املخاطر
 واملعوقات

 :احلصول على فهم لـ
 .بيئة املنظمة اخلريية والوقفية 

 القوانني املنظمة هلذه الصناعة والعوامل -
 .اخلارجية األخرى

 .طبيعة املنظمة اخلريية -
 .السياسات احملاسبية -
 .أهداف املنظمة اخلريية االسرتاتيجية -
 .املقاييس ومراجعة األداء املايل -

 .أنظمة املراجعة الداخلية 
 .السيطرة على البيئة -
إجراءات حتليل املخاطر، نظم  -

 .املعلومات
 .نظم املراقبة والسيطرة -
ومدى السيطرة على األنشطة  -

 .االستجابة ألنظمة خماطر املعلومات

 .اإلطار القانوين وأنظمة احلوكمة 
 .عوامل خماطر التزييف 
 .إدارة خماطر التزييف 
األحوال اليت ميكن فيها حدوث  

شك يف مقدرة املنظمة اخلريية 
 .واالستمرار كمجموعة متماسكة

أرصدة احلسابات ومدى اإلفصاح  
 .عن البيانات املالية

حتليل 
 خاطرامل

 واملعوقات

حتليل املخاطر على مستوى البيانات املالية 
دد تأكيد ومصداقية  واملخاطر املنتشرة اليت 

 .البيانات املالية

 .حتليل املخاطر على مستوى التأكيد
ما الذي ميكن أن يكون خطأ على مستوى التأكيد على احلسابات * 

 .اخلاضعة للرقابة واليت ينوي املراجع اختبارها
 التأكيد نوع العملية أرصدة احلسابات عرض واإلفصاح

    

االستجابة 
لتحليل 
 املخاطر
 واملعوقات

 خماطر االستجابة العامة يف القوائم املالية
 :النموذج يتضمن

الشكوك املهنية على مستوى املوظفني * 
 .املعنيني املشرفني

التوقيت عدم املقدرة / امتداد / طبيعة * 
 .جراءات اخلطةعلى التنبؤ بإ

شريطة تقدمي عالقة واضحة بني املدقق (االستجابة على مستوى املخاطر 
 ).وإجراءات التدقيق واملراجعة وحتليل املخاطر

باستثناء أن الرقابة تعمل بشكل فعال، أو عندما : (اختبارات الرقابة  *
ة تكون اإلجراءات فعالة وموضوعية وحدها ال تقدم دليًال مناسًبا للمراجع

 ).على مستوى التأكيد
جيب على كل عملية ذات أمهية نسبية؛ رصيد : (موضوعية اإلجراءات* 

يستخدم املهنيني حكًما مهنيا لتحديد اإلجراءات : احلساب واإلفصاح
املناسبة ومتتد إىل االختبارات املناسبة على مستوى التأكيد للمخاطر 

 .واملعوقات لالستجابة املناسبة

CH5 CH6 CH7 

CH7 

CH6 

CH6 
CH7 

املهنيون
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اخلامتة
وتشتد احلاجة إىل معاجلة املعوقات التي تعرتض القطاع الوقفي واخلريي اإلسالمي، وإىل تفعيل 
ا لقدرته عىل حتقيق التوازن يف املال والعدالة االجتامعية.  آليات االستثامر لدعم هذا النشاط، نظرً
؛ ليتطلع العمل  ل األعباء نحو إزالة هذه املعوقات لتنظيم فضيلة اإلحسان املؤسيسّ والبد من حتمّ
ا يف ظل احلضارة اإلسالمية الباذخة؛  الوقفي واخلريي بدوره يف الرعاية االجتامعية، كام كان سابقً

حيث اتسم بالديمومة واالستمرار.
فقد  ومعوقات  مشكالت  من  يعانيه  ما   الغريب  رغم  اخلريي  العمل  الدراسة  أنَّ  من  ويتبني 
مع  وخدمية،  وطبية  تعليمية  من  املختلفة  االجتامعية  القطاعات  يف  كبري  بشكل  دائرته  اتسعت 
استعامله لوسائل العلم احلديثة من استبانات واستطالعات  فيام يتلقى بتوظيف واستخدام موارده  
ا بعام؛ فهناك الكثري من الصناديق الوقفية واخلريية مدرجة يف أسواق رأس املال والبورصات  عامً
ا احرتافيا يمكن االستفادة منه من الناحية القانونية  العاملية احلديثة، وال شك أنَّ  ذلك يُعد استثامرً
مراعاة  مع  واملعارصة  األصالة  يواكب  بام  اإلسالمي؛  اخلريي  والعمل  الوقف  يف  والتنظيمية 

حساسية أمواله ؛ فاحلكمة ضالة املؤمن أينام وجدها أخذ هبا.
اجلامعي  العمل  من  املزيد  يُتطلب  اخلريي؛  والعمل  بالوقف  أقعدت  التي  املعوقات  ملعاجلة 

وتالقح األفكار والرؤ وتبادل التجارب يف النهوض به.
وقصدت يف هذه الدراسة إطالة النفس؛ حتى أزيل الكثري من اخللط يف فهم بعض أنواع العمل 
واخلريي  الوقفي  العمل  يف  والفرنجة  الغرب  جتارب  الدقيقة من  وفروقاهتا  والوقفي،  اخلريي 

املؤسيس.  
ونويص باآليت: 

التطور  تسخر  أن  استطاعت  األوروبية  واخلريية  الوقفية  املؤسسات  إن  القول:  يمكن   (١
احلاصل يف الغرب يف املجاالت القانونية واإلدارية واملالية واملحاسبية وتوظيفه يف القطاع 
ا، وبام أن التجربة الغربية استفادت من التجربة اإلسالمية الباذخة سابقاً يف  اخلريي عمومً
العرص السابق؛ جيب علينا يف العرص احلايل أن نستفيد من التجربة الغربية احلديثة، وال سيام 
يف امليدان التنظيمي واملحاسبي واإلدارة املالية وخاصة يف ميدان الصناديق الوقفية ووقف 

النقود عىل وجه اخلصوص، فاحلكمة ضالة املؤمن أينام وجدها أخذ هبا.
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رضورة حتقيق أقىص االستفادة من التجربة الغربية مع املصلحة العرصية املنضبطة بالرشيعة   (٢
أحد  هي  املتخصصة  االستثامرية  اإلدارات  عرب  اجلامعية  اإلدارة  أسلوب  ألنّ  اإلسالمية؛ 
أبرز النامذج الناجحة التي قدمتها التجربة الغربية يف ميدان العمل اخلريي والوقفي إلدارة 

األمالك الوقفية.
فضيلة  وتنظيم  املؤسيس  اخلريي  والعمل  بالوقف  خاصة  حماسبية  معايري  إجياد  إىل  السعي   (٣
اإلحسان؛ وذلك باالستفادة من هيئات املحاسبة واملراجعة القانونية يف البلدان اإلسالمية، 

والسعي كذلك إىل اجياد معيار حماسبي إسالمي موحد خاص بالوقف والعمل اخلريي. 
والفنية  واإلدارية  التنظيمية  الناحية  من  وتطويرها  اجلامعية  األوقاف  تطوير  عىل  العمل   (٤
واملصارف  البنوك  مثل  مثلها  االستثامرية،  واخلريية  الوقفية  الرشكات  وتأسيس  والقانونية، 

اإلسالمية مع مراعاة حساسية أمواهلا، وذلك بالدخول يف استثامرات شبه مضمونة الربح.
مجيع  تغطي  شاملة،  دراسة  إىل  الدراسة  هذا  تطوير  إىل  واألمل  األجل  فسحة  بنا  أن متتد  آمل 

أوجه النشاط للعمل اخلريي والوقفي اإلسالمي والغريب التي تتصل بأغراضه ومربراته.
واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات.     
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املصادر واملراجع
: املراجع باللغة العربية: أوالً

أحكام الوقف وحركة التقنني يف دول العامل اإلسالمي املعارص، دراسة حالة مرص العربية،   (١
د. عطية فتحي الوييش، سلسلة الدراسات الفائزة يف مسابقة الكويت لألبحاث ٢٠٠٠م، 

الطبعة األوىل، ٢٠٠٢م.  
بلدان  يف  الوقف  لنظام  الترشيعي  اإلطار  السعودية،  والتجربة  اإلسالمية  األوقاف  إدارة   (٢

وادي النيل، من أبحاث نظام الوقف واملجتمع املدين يف الوطني العريب، ألنور الفزيع.   
بجدة؛  للتنمية  اإلسالمي  البنك  نرش  باحثني،  جمموعة  األوقاف،  ممتلكات  وتثمري  إدارة   (٣

املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة، السعودية، ١٤١٥هـ/١٩٩٤م.    
استثامر أموال الوقف، حسني حسني شحاته، يف أعامل منتد قضايا الوقف الفقهية األول،   (٤

األمانة العامة لألوقاف، دولة الكويت، ١٤٢٥هـ (٢٠٠٥م).
عبداحلليم  د.حممد  الرشعية،  للضوابط  ا  وفقً أنظمتها  وتطوير  للوقف  املحاسبية  األصول   (٥
 منتد إىل  مقدم  بحث  األزهر،  جامعة  التجارة،  بكلية  واملراجعة  املحاسبة  أستاذ  عمر، 
قضايا الوقف الفقهية اخلامس، األمانة العامة لألوقاف، الكويت، استنبول برتكيا – مايو 

٢٠١١م.
عبداحلليم  د.حممد  الرشعية،  للضوابط  ا  وفقً أنظمتها  وتطوير  للوقف  املحاسبية  األصول   (٦
تركيا،  إسطنبول،  لألوقاف،  العامة  األمانة  اخلامس،  الفقهية  الوقف  قضايا   منتد عمر، 

مايو ٢٠١١م.
أعامل املصلحة يف الوقف: الشيخ عبداهللا بن الشيخ حمفوظ بن بيه، مؤسسة الريان، بريوت،   (٧

ط األوىل، ١٤٢٦هـ.       
د.  ومراجعة  حممد،  اد  محّ صادق  د.  مقارنة»،  والرتست «دراسة  االرصاد (الرصد)  أوجه   (٨

عبد الستار أبو غدة، نرش جمموعة دلة الربكة، جدة، ط ٢٠٠٧م.   
االقتصاد  كلية  اإلسالمي،  االقتصاد  أبحاث  مركز  ممكنة؟  فكرة  هي  هل  النامية  األوقاف   (٩
واإلدارة، جامعة امللك عبدالعزيز، عرض حممد بوجالل، حوار األربعاء ١٤٢٠/٤/٢٥هـ 

(٢٠٠٣/٦/٢٥م).
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لألوقاف،  العامة  األمانة  املطريي،  نارص  بدر  اخلريي،  العمل  يف  الربيطانية  التجربة   (١٠
الكويت. ط١، ١٤١٥هـ (١٩٩٤م)، 

١١)  التجربة الوقفية لدولة اإلمارات العربية املتحدة؛ جملة األوقاف، العدد ٥، السنة الثالثة؛ 
شعبان ١٤٢٤هـ.      

حمي  د.أمحد  العامة،  واملرافق  األوقاف  تعمري  يف   B.O.T والتمليك  البناء  نظام  تطبيق   (١٢
بالغرفة  االقتصادية  للشؤون  املساعد  العام  واألمني  املنتجات  تطوير  مدير  أمحد،  الدين 
ملجمع  عرشة  التاسعة  الدورة  إىل  مقدم  بحث  الربكة،  دلة  والصناعة،  للتجارة  اإلسالمية 

الفقه اإلسالمي الدويل بإمارة الشارقة، دولة اإلمارات العربية املتحدة.   
١٣) تقرير اقتصاديات الوقف؛ حممد بن إبراهيم السحيباين، ملتقى األوقاف، ٢٠١٨م، اململكة 

العربية السعودية.      
١٤) توثيق الوقف (املعوقات واحللول)، عبد الرمحن الطريقي، جامعة امللك سعود، األصول 

اإلجرائية إلثبات األوقاف.   
ملنطقة  املايل  العمل  جمموعة  توصيات   ،(FATF) املايل  العمل  جمموعة  توصيات   (١٥
 MENAFATF ٢٠١٢م،  والوقف،   (٢٥) التوصية  إفريقيا،  وشامل  األوسط  الرشق 

.GAFIMOAN

١٦) حاشية ابن عابدين، مكتبة ومطبعة الرشبجي، حلب ٢٠٠٠م.
١٧) حولية الربكة، جملة علمية متخصصة بفقه املعامالت والعمل املرصيف اإلسالمي، العدد 

الثاين، رمضان ١٤٢١هـ/ ديسمرب (كانون الثاين) ٢٠٠٠م.
١٨) دور الوقف اإلسالمي يف جمال التعليم والثقافة للمجتمعات العربية واإلسالمية املعارصة، 

دولة ماليزيا نموذجاً، سامي الصالحات، ٢٠٠٣م.    
إىل الرشاكة معه،  احلادي والعرشين من الوصاية عليه  ١٩) الدولة والقطاع الوقفي يف القرن 
يف  القرص  وشؤون  األوقاف  مؤسسة  الوقفية،  االستثامرات  كتاب  ضمن  اهللا،  عبد  طارق 

ديب، ٢٠٠٨م.        
٢٠) الرقابة املالية يف اإلسالم، عوف حممود الكفري، مكتبة اإلشعاع للطباعة والنرش والتوزيع، 

ط ١، ١٩٩٧م.        
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٢١)  ضوابط رصف ريع األوقاف اخلريية وقواعد ترتيب أوليات الرصف، حييى ولد الرباء، 
يف أبحاث منتد قضايا الوقف الفقهية الرابع املنعقد يف املغرب، األمانة العامة لألوقاف، 

١٤٣٠هـ (٢٠٠٩م).       
٢٢) فتح القدير، القاهرة، مطبعة الفجالة، ١٩٧٤م.    

٢٣) قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل، رقم (١٤٠) (١٥/٦)، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م، بجواز 
وقف النقود. 

٢٤) قرارات وتوصيات ندوات الربكة لالقتصاد اإلسالمي من الندوة األوىل وحتى الندوة الثالثني، 
إعداد عبد الستار أبوغدة، الطبعة األوىل، ١٤٣١هـ/٢٠١٠م، إصدار جمموعة الربكة املرصفية.

٢٥) القرآن الكريم، مجع امللك فهد الطباعة املصحف الرشيف، املدينة املنورة.
٢٦) قضايا يف الترشيعات الوقفية املعارصة، ورقة معلومات أساسية، د.العيايش صادق فداد، 
حول  العلمي  امللتقى  للتنمية،  اإلسالمي  البنك  والتدريب،  للبحوث  اإلسالمي  املعهد 

قوانني الوقف والزكاة، موريتانيا، نواكشوط، بدون تاريخ.   
٢٧) قضايا ومشكالت املحاسبة عىل الوقف، د.حممد عبداحلليم عمر/ أستاذ املحاسبة مدير 
القضايا  حول  مقدمة  ورقة  األزهر،  جامعة  اإلسالمي،  لالقتصاد  كامل  صالح  مركز 
املستجدة يف الوقف وإشكاالته النظرية والعملية، مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي 
بجامعة األزهر بالتعاون مع املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، التابع للبنك اإلسالمي 

للتنمية واألمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت، ٢٦-٢٧ أكتوبر ٢٠٠٢م.       
أستاذ  عمر،  احلليم  عبد  حممد  د.  عمل،  ورقة  الوقف،  عىل  املحاسبة  ومشكالت  قضايا   (٢٨
املحاسبة، مدير مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي بجامعة األزهر، مقدمة إىل احللقة 
عقدت  التي  والعلمية»  النظرية  وإشكاالته  الوقف  يف  املستجدة  «القضايا  حول  النقاشية 
بمركز صالح كامل لالقتصاد االسالمي بجامعة األزهر، وبالتعاون بني املعهد اإلسالمي 
للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية بجدة واألمانة العامة لألوقاف بدولة 

الكويت، يف الفرتة من ٢٠-١٤٢٣/٨/٢١هـ املوافق ٢٦-٢٧ أكتوبر ٢٠٠٢م.  
»، مرشوع بحثي ممول من كريس  ٢٩) قواعد حوكمة الوقف «نظارة مؤسسة الوقف نموذجاً
الشيخ راشد بن دايل لدراسات األوقاف بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، د.فواد 

بن عبد اهللا العمر، وباسمة بنت عبد العزيز املعود.         
٣٠) الكايف يف فقه اإلمام أمحد، مكتبة العبيكان، الرياض، ٢٠٠٩م.
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٣١) كتاب الوقف من كتاب اجلامع لعلوم اإلمام أمحد للخالل، دار ابن حزم جدة ٢٠٠٤م.
٣٢) كشاف القناع، البهويت، دار كنوز أشبيليا، الرياض، ١٩٩٧م.

٣٣) كيفية حتويل النقود إىل األصول الوقفية، بحث مقدم من زهري اهناريان للمؤمتر العاملي، 
مركز  املنظمون  ٢٠٠٩م،  أكتوبر   ٢-٢٢ وتطلعات  وقائع  وإداراهتا:  األوقاف  قوانني 
اجلامعة  اإلسالمية،  األمة  لوحدة  العاملي  املعهد  للحقوق،  إبراهيم  أمحد  كلية  اإلدارة، 

اإلسالمية العاملية، ماليزيا، كواالملبور.  
٣٤) كيفية حتويل النقود إىل األصول الوقفية، حممد رضا  كاتوزيان، بحث مقدم إىل ندوة قوانني 

األوقاف وإدارهتا وقائع وتطلعات، الفرتة ٢٠-٢٢ أكتوبر ٢٠٠٩م.  
٣٥) الئحة تنظيم األوقاف اخلريية، اجلزء األول ١٣٩٣هـ، وينظر: قرار جملس الوزراء رقم 

٥٩ يف ١٤٠٠/٤/٢هـ، والقرار رقم ١٧١ يف ١٤٠٠/٩/٣هـ.        
٣٦) جملة أوقاف، السنة الثالثة، العدد ٦-٢٠٠٤م.    

٣٧) جمموع الفتاو، حجة اإلسالم ابن تيمية، نرش دار كنوز أشبيليا- الرياض، ١٩٩٩م.      
القاسم  بن  الرمحن  عبد  وترتيب  مجع  تيمية،  بن  أمحد  اإلسالم  شيخ   ،الفتاو جمموع   (٣٨
بمساعدة ابنه حممد، طبعة خادم احلرمني الرشيفني امللك خالد بن عبد العزيز آل سعود، 

تصدير الطبعة األوىل، ١٣٩٨هـ.       
بدولة  زايد  جامعة  يف  قدمت  األوقاف،  استثامر  مادة  الوقفي»  «املاجستري  حمارضات   (٣٩
حممد  اد  محَّ صادق  د.  ٢٠١٤-٢٠١٥م،  اجلامعي  الفصل  املتحدة،  العربية  اإلمارات 

حممدين، أستاذ زائر بجامعة زايد، مادة غري مطبوعة وغري منشورة.      
الطبعة  العربية،  مرص  مجهورية  العريب،  الفكر  دار  زهرة،  أبو  حممد  الوقف،  يف  حمارضات   (٤٠

الثانية، ١٩٧١م.     
٤١) حمرض اجتامع اهليئة الرشعية املوحدة ٢٠٠٠/٢م، ومداوالت ندوة الربكة الثامنة عرشة 

بدمشق، ٤ و٥ أكتوبر ٢٠٠٠م.  
٤٢) املدونة، نرش دار ابن حزم، جدة ٢٠٠٤م.    

٤٣) املرسوم امللكي بتأسيس اهليئة العامة لألوقاف، الذي صدر عام ١٤٣١هـ.          
اآلخر  ربيع   ،(٦) العدد  الثالثة،  السنة  أوقاف،  جملة  املعارصة،  الناظر  أجرة  مشموالت   (٤٤

١٤٢٥هـ/ يونيو ٢٠٠٤م، أ.د. حممد مصطفى الزحييل.  
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السعودية  اهليئة  إعالن  للربح:  اهلادفة  غري  للمنشآت  املحاسبية   (٤ رقم  املعايري (جدول   (٤٥
للمحاسبني القانونيني (SOCPA) بشأن احلوكمة، ٢٠١٧م، الرياض.     

٤٦) معيار العرض واإلفصاح العام يف القوائم املالية، الصادر عن هيئة املحاسبة «اآليويف» البحرين. 
نرش  الونرشيسى،  واملغرب،  واألندلس  إفريقيا  علامء   فتاو عن  واجلامع  املعرب  املعيار   (٤٧

وزارة األوقاف املغربية، ١٩٩٩م، الطبعة امللكية، الرباط.  
٤٨) املغنى، دار كنوز أشبيليا، الرياض، ١٩٩٩م.

٤٩) منتد قضايا الوقف الفقهية األول بالكويت، ١١-١٢ أكتوبر ٢٠٠٢م.      
مستجدة وتأصيل رشعي» –  منتد قضايا الوقف الفقهية الثامن، حتت شعار: «قضايا   (٥٠
العام (الرشكة  االكتتاب  طريق  عن  األوقاف  متويل  الثاين،  املوضوع  يف  العلمية  األبحاث 
الوقفية)، إعداد كل من: عبد القادر بن عزوز، حممد عواد عىل مخيس الفزيع، سامي حممد 
البغدادي،  حسن  حممد  سعيد  وحممد  خزنه  عىل  احلميد  عبد  هيثم  الصالحات،  حسن 
أكسفورد،  اخلارجية،  والعالقات  الدراسات  إدارة  الكويت،  لألوقاف،  العامة  األمانة 

اململكة املتحدة، ١-٣ شعبان ١٤٣٨هـ/٢٧ أبريل ٢٠١٧م.       
املستقبلية   والرؤ التنموية  الصيغ  السعودية،  العربية  باململكة  لألوقاف  الثاين  املؤمتر   (٥١
(الرؤ اإلصالحية ملشكالت الوقف)، دور القضاء الرشعي يف ضبط ترصفات النظار؛ 

د.أنور حسن عبداحلليم قارون، ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م.
   .www.CMA.org.sa ٥٢) موقع هيئة سوق املال السعودي عىل اإلنرتنت

٥٣) ندوة الربكة الثامنة عرشة، املنعقدة بدمشق: ٤ و٥ ترشين األول (أكتوبر) ٢٠٠٠م.
٥٤) الوقف اإلسالمي تكافل إنساين وعمراين كوين، د. سعيد شبار؛ املغرب، جامعة القايض 

عياض، مؤمتر الشارقة للوقف اإلسالمي واملجتمع الدويل، ربيع األول ١٤٢٦هـ.  
 ،١ ط  جدة،  اإلسالمية،  للثقافة  القبلة  دار  بافقيه،  عمر  د.جالل  األهيل،  الوقف   (٥٥

١٤١٩هـ/١٩٩٨م.
٥٦) والية الدولة عىل األوقاف، أصوهلا الرشعية وحدودها العملية، اإلعداد: د. عبد الرمحن 
واإلرشاد  والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  وكيل  املطرودي،  سليامن  بن 
اململكة  ١٤٢٦هـ،  صفر   ،١٠-١٢ ص  األوقاف،  وزارة  والقضاء،  األوقاف  لشؤون 

العربية السعودية، الرياض.   
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٥٧) والية الدولة عىل الوقف، املشكالت... واحللول، د. عبد اهللا مربوك النجار، البحث مقدم 
للمؤمتر الثاين لألوقاف باململكة العربية السعودية: الصيغ التنموية والرؤ املستقبلية «مكة 

املكرمة»، جامعة أم القر، شوال ١٤٢٧هـ.  
٥٨) الوالية عىل الوقف وأثرها يف املحافظة عليه للدكتور عبد العزيز احلجيالن، مطبوع ضمن 

بحوث ندوة الوقف يف الرشيعة اإلسالمية وجماالته.
ثانيًا: املراجع باللغة اإلنجليزية:

Austin Wakeman Scott, «The Trust as an Instrument of Law Reform», ) 1
1993g Yale Law Journal.  

Davies (J.): Equity in English law, in: Equity in the world’s legal systems a ) 2
comparative study, dedicated to Rene Cassin, Brussels – Belgium, 1973, pp. 160 
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البحوث

ما بني الوقف واملؤسسات اخلريية يف الغرب:
وحدة الفكرة واختالف النتائج

د. طارق عبد اهللا*           
ملخص البحث:

بلدان  أغلب  يف  االجتامعي  املشهد  من  ا  جزءً أنواعها  بمختلف  اخلريية  املؤسسات  متثل 
من  الغرب  يف  التربع  نظم  بني  والعملية  النظرية  الفوارق  رصد  البحث  هذا  وحياول  العامل. 
ناحية، ونظام الوقف اإلسالمي من ناحية أخر. ولتوضيح الصورة تعقد املقارنة من خالل 
مستويات متعددة تعتمد التفريق بني ما هو إجرائي وما هو منهجي. وينطلق البحث يف مرحلة 
أوىل من اخللفية اإلنسانية والتارخيية، التي أسست لنقاط االشرتاك بني نامذج التربع يف العاملني: 
اإلسالمي والغريب، ليتوجه يف مرحلة ثانية إىل نقط االختالف، خاصة تلك التي ظهرت خالل 

التجربة املعارصة.
يف هذا السياق املقارن يطرح البحث ثالث قضايا رئيسية. فمن ناحية أوىل: متثل العالقة بني 
ا حلدود حركة هذه النظم والقواعد القانونية واإلدارية  نظم التربع وأجهزة الدولة الرسمية مقياسً
ا  التي تتعامل هبا ومعها.  ومن ناحية ثانية: يلعب التكامل بني القطاعات االجتامعية املختلفة دورً
جتسري  طرق  يف  النظر  يتم  ثالثة:  ناحية  ومن  التربع،  ألنظمة  طاردة  أو  جاذبة  بيئة  توفري  يف  ا  رئيسً
ا ومؤسسات، وذلك باجتاه حتديد درجة توحيد هذه  العالقة بني نظم التربع والقطاع اخلاص أفرادً
ا يتناول البحث بعض الرشوط التي تستجوهبا  الروافد بام خيدم مشاريع التنمية املجتمعية. وأخريً

عملية إعادة الوقف كجزء أصيل من املنظومة االجتامعية الكلية.

* أستاذ بكلية اآلداب والعلوم بجامعة زايد بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
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ABSTRACT:

Charitable institutions  in general constitute part of the social scene in most 

countries of the world. In this research an attempt at monitoring the theoretical and 

practical differences between donation systems in the West at the one hand, and 

the Islamic waqf system on the other. To elaborate on the this issue, a comparison 

is drawn through different levels  which adopt the differentiation between what 

is procedural and what is methodical. The research starts with the point touching 

the humanitarian and the historical background which laid the foundation of the 

common factors between  donation  models in both the Islamic  and western 

worlds. Thereafter the research moves to the second stage, i.e.  the areas of  

difference, mainly those areas which emerged through the modern experience.

In this context of drawing the comparison, the research highlights three major 

issues: the relation between the donation systems and the official  governmental 

agencies and taking this as measurement for the movement of such legal and 

administrative systems and rules with which  these systems are  concerned. On 

the other hand, the integration between the various social sectors play a prominent 

role in providing an attracting or distracting atmosphere for the donation systems. 

Moreover, there is an attempt at bridging the gap between the donation systems 

and the private sector ( individuals and institutions) in order to explore the 

prospects of unifying such resources in favour  of the  community development. 

Finally, the research approaches some of the conditions for the reinstitution of 

waqf as an original part oh the entire social system.  

توطئة:
ا من املشهد االجتامعي يف أغلب بلدان العامل.  متثل املؤسسات اخلريية بمختلف أنواعها جزءً
ونظام  ناحية  من  الغرب  يف  التربع  نظم  بني  والعملية  النظرية  الفوارق  رصد  البحث  هذا  وحياول 
الوقف اإلسالمي من ناحية أخر. ولتوضيح الصورة تعقد املقارنة من خالل مستويات متعددة 
تعتمد التفريق بني ما هو إجرائي وما هو منهجي. وينطلق البحث من اخللفية اإلنسانية والتارخيية 
التي أسست لنقاط االشرتاك بني نامذج التربع يف العاملني اإلسالمي والغريب، ليتوجه البحث يف 
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نقط االختالف، خاصة تلك التي ظهرت خالل التجربة املعارصة. يف هذا السياق املقارن يطرح 
البحث ثالث قضايا رئيسة: القضية األوىل: متثل العالقة بني نظم التربع وأجهزة الدولة الرسمية 
والقضية  ومعها.  هبا  تتعامل  التي  واإلدارية  القانونية  والقواعد  النظم  هذه  حركة  حلدود  ا  مقياسً
ا يف توفري بيئة جاذبة  ا رئيسً الثانية: تدور حول لعب التكامل بني القطاعات االجتامعية املختلفة دورً
أو طاردة ألنظمة التربع، وأما القضية الثالثة: بشأن النظر يف طرق جتسري العالقة بني نظم التربع 
ا ومؤسسات، باجتاه حتديد درجة توحيد هذه الروافد بام خيدم مرشوعات  والقطاع اخلاص أفرادً
ا يتناول البحث بعض الرشوط التي تتطلبها عملية إعادة الوقف كجزء  التنمية املجتمعية. وأخريً

أصيل من املنظومة االجتامعية الكلية. 
املبحث األول

 مفهوم اخلري وتطبيقاته
داخل  منتظمة  بصورة  حتدث  التي  السلوكية،  األنامط  رصد  عىل  االجتامعي  التحليل  يركز 
التقنني  من  حالة  حتدث  االطراد  هذا  وبموجب  حمددة،  أهداف  حتقيق  باجتاه  البرشية  املجتمعات 
للسلوك االجتامعي بام يتفق ويوائم حاجة الفرد واملجتمع. يف هذا السياق، تطرح نظرية األنساق 
االجتامعية(١)(General Systems Theory)  رؤية لفهم املجتمعات البرشية من خالل «األنساق»، 
باعتبارها وحدات حتليلية تقدم رؤية متكاملة وشاملة (holistic) للنظر إىل املجتمع وحركته، ومن 

ثَم هي تساعد عىل فهم التفاعل احلاصل بني جممل عنارصه. 
تتشكل األنشطة والوظائف االجتامعية حسب هذه النظرية يف أنساق رئيسة وأنساق فرعية 
ترتابط فيام بينها، من خالل العالقات التبادلية التي حتدث بني مجيع الظواهر والدوافع اإلنسانية. 
عىل  يؤثر  مما  ببعض،  بعضها  عالقاهتا  حتكم  قواعد  والفرعية)  منها  (الرئيسة  األنساق  وهلذه 
وكذلك  املجتمع معها  يف  احلاصل  درجة التفاعل  حسب  ا،  تنافرً أو  ا  اتساقً االجتامعية  خمرجاهتا 

درجة تفاعلها فيام بينها. 
االجتامعية  النظم  أحد  مجيعها  تشكل  فرعية  ا  أنساقً للتربع  املختلفة  األشكال  اعتبار  يمكن 
اإلنسان»،  من «مدنية  األنساق  هذه  وتنطلق  البرشية.  املجتمعات  حركية  يف  تسهم  التي  الرئيسة، 
أي من اإلقرار بأن حركة االنسان يف خمتلف املجتمعات تقوم عىل أساس عالقته مع اآلخر. ويؤكد 
(1)  Lars Skyttner, General Systems Theory, World Scientific Publication, London, 2001.
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 ،(Altruism) علامء األناسة عىل أن األعامل اخلريية جتد أصلها يف تأصل النزعة الغريية لإلنسان
إدارة  يف  األصل  هي  كانت  التي  مادي،   مقابل  انتظار  دون  من  ومساعدته  باآلخر  االهتامم  أي 
العالقات االجتامعية بني األفراد واجلامعات لفرتات طويلة جدا من التاريخ اإلنساين، وأن «األنا 
عىل  وهيمنتها  الرأساملية  نشأة  مع  وبالتحديد  حديثة،  زمنية  فرتة  يف  إال  بوضوح  تظهر  مل  النفعية» 
العامل منذ القرن السابع عرش امليالدي(١)، وحتى خالل هذه الفرتة احلديثة مل تنقطع أشكال األعامل 

ا وحمفزات جديدة ساعدت عىل بقائها(٢). اخلريية، بل وجدت ظروفً
من هذا املنطلق يمكننا القول: إن املجتمعات البرشية مل ختل طوال تارخيها من مظاهر االهتامم 
ا  أساسً املرتبط  «الغريي»  التوجه  هذا  تعكس  خمتلفة،  وأشكال  متعددة  ممارسات  عرب  باآلخر 
بالفطرة اإلنسانية التي حبا اهللا -سبحانه وتعاىل- هبا اإلنسان بام جيعله يتوجه ألخيه بأنواع الرعاية 
واملساعدة. ومن الطبيعي يف هذا السياق التارخيي أن تؤثر األبعاد الدينية بشكل مبارش عىل هذا 
التوجه؛ بحكم أهنا تفرد مساحات واسعة لفعل اخلري والرتغيب فيه، حيث شهدت ديانات عديدة، 
ا للدعوة لفعل اخلري من خالل تشجيع الصدقات والنذور  مثل: اليهودية واملسيحية والبوذية توجهً
يف  الرتغيب  يف  العام  التوجه  هذا  عن  اإلسالم  خيرج  مل  وإن  الدينية.  املؤسسات  ملصلحة  واهلبات 
ا يف التعامل مع أشكال التربع، وعىل رأسها  فعل اخلري والتسابق يف حتقيقه، لكنه أحدث حتوالً كبريً
واإلداري  القانوين  بنائها  بتنظيم  أي  بمأسستها،  األوىل  تتعلق  رئيستني:  مسألتني  يف  الصدقات 
لرتتبط  املستفيدين  عىل  االجتامعي  أثرها  دائرة  بتوسيع  الثانية  وترتبط  العملية.  إجراءاهتا  وحتديد 

باحتياجات اجلامعات بدل األفراد.
وفلسفة  مفهوم  يف  نوعي  تطور  بإحداث  اإلسالمية،  احلضارة  يف  الوقف  انتشار  اقرتن  لقد 
األعامل اخلريية، من حيث صالبة صيغها القانونية واستدامة أثرها االجتامعي، باجتاه أن تصبح 
تصبح  أن  اإلطار  هذا  يف  غريبًا  وليس  االجتامعي.   البناء  مكونات  ضمن  ا  مؤثرً اجتامعيا  ا  نسقً
املختلفة  باالحتياجات  وارتباطها  وتنوعها  أنشطته  تغلغل  تعكس  اجتامعية  سلطة  للوقف 

للرشائح االجتامعية. 
 Karl Polanyi (١٨٧٢ - ١٩٥٠م)، وكارل بولياين Marcel Mauss (١) يربز يف هذا السياق عاملان رئيسان: مارسيل موس
نشأة  بعد  العامل  شهدها  التي  التحوالت  حول  كتب  والثاين  اهلبة،  ملفهوم  ا  رئيسً ا  منظرً كان  فاألول  ١٩٦٤م).   -١٨٨٦)
تعتمد  طويلة  تارخيية  ولفرتات  املجتمعات  كانت  بعدما  رئييس،  واقتصادي  اجتامعي  كفضاء  السوق  وبروز  الرأساملية، 

ا خمتلفة من أنظمة التبادل. أنواعً
(٢) شجع النظام الرأساميل بروز حب الذات، ويف املقابل تطورت مظاهر اجتامعية، مثل: الفقر والبطالة، ومن هنا برزت 

احلاجة إىل وجود التعاون لسد احتياجات رشائح اجتامعية كانت ضحية التطور الرأساميل.
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املبحث الثاين
بني الرشق والغرب: ماذا جر خالل احلروب الصليبية؟

تشري العديد من البحوث إىل أن استفادة األوروبيني من احلضارة اإلسالمية مل تقترص عىل العلوم 
التطبيقية، التي أبدعها العلامء املسلمون سواء خالل الفرتة العباسية أم األندلسية، بل شملت هذه 
االستفادة القوانني وفقه املعامالت. يف هذا الباب يتصدر نظام الوقف الشواهد التارخيية عىل استفادة 
وبالتحديد  اإلسالمية،  املجتمعات  طورهتا  التي  واالقتصادية  االجتامعية  األنظمة  من  األوروبيني 
ويؤكد  ١٢٥٣م(١).  وإىل  امليالدي  عرش  احلادي  القرن  منذ  اإلسالم  ديار  يف  الصليبيني  وجود  إبان 
Gary Watt  أن صيغة مؤسسة االئتامن (Trust) يف بريطانيا ترجع أصوهلا إىل العادة التي دأب عليها 

 (trustees) «الصليبيون املتوجهون إىل الرشق اإلسالمي، حيث كانوا يعهدون إىل بعض «األمناء
إدارة ممتلكاهتم وإسناد ريعها إىل عائالهتم إىل حني عودهتم. غري أن هذه «العادة» صاحبتها الكثري 
من املشكالت املتعلقة بالنواحي اإلجرائية، اخلاصة بحامية حقوق املالك ومن يعينهم لالنتفاع بريع 
ما يمتلكه، حيث مل يستطع القضاء الربيطاين آنذاك حسم ما ترتب عن هذه العادة من مشكالت 
قانونية بني املتخاصمني. ومل يتم تطوير هذا العرف ترشيعيا إال بعد رجوع أفواج الصليبيني، الذين 
تعرفوا إىل الصيغ الوقفية من خالل احتكاكهم باملسلمني ومؤسساهتم خالل فرتة قرنني من الزمن. 
وتقر الباحثة مونيكا قوديوزي(٢) بأن: «قانون الوقف اإلسالمي كان له أكرب األثر عىل تطور مؤسسة 
االئتامن يف إنجلرتا»، ومن ثم فإن الشكل اإلداري والقانوين هلذه املؤسسة، التي انترشت يف أوروبا 
بالد  يف  ظهرت  كام  الوقفية  الصيغة  من  وإجرائية  قانونية  نسخة  يمثل  عرش،  السادس  القرن  بعد 
املسلمني(٣). ما هيمنا هنا بالتحديد األثر الواضح للوقف كصيغة قانونية يف تطور مؤسسة االئتامن، 
قانوين  نظام  إىل  العملية،  املشكالت  من  ا  كثريً وخلّف  اتباعه  الربيطانيون  د  تعوّ فردي  إجراء  من 

متكامل حيفظ حقوق األطراف، سواء كانوا متربعني أم مستفيدين. 
ا  من خالل هذا السياق التارخيي، ومع بداية القرن السابع عرش سوف تقود إنجلرتا حتوالً كبريً
يف التعامل مع األعامل اخلريية، سواء من حيث نقل الصدقات من مستو األفراد إىل مستو النظم 
ا اجتامعية.  واملؤسسات، أم من حيث توسيع دائرة التربع، لتشمل إضافة إىل أماكن العبادة، أهدافً
(1) Trusts and Equity, Oxford University Press, 2003, UK, Gary Watt, p.8.
(2)‘The Influence of the Islamic Law of Waqf on the Development of the Trust in England: The Case of Merton 

College’ Monica M. Gaudiosi, 1988, 136 U Pa L Rev 1231
(٣) املرجع السابق.
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تتضح معامل هذا التغيري مع إصدار قانون إليزابيث (املعروف باسم قانون االستخدامات اخلريية 
١٦٠١م)(١)، الذي انخرط يف خطة سياسية عامة؛ لتجاوز االضطرابات االقتصادية واالجتامعية 
التي سادت إنجلرتا يف القرن السادس عرش، ومنها بالتحديد ما يتعلق بتفكك وضعف املؤسسات 
التقليدية للجمعيات اخلريية والرعاية االجتامعية، ليدشن بشكل رصيح نقلة نوعية يف التعاطي مع 

األنشطة اخلريية؛ ملنع إساءة استخدام أمواهلا وتوجيهها نحو املصلحة العامة.  
يف  إنجلرتا  من  واملنطلق  اخلريية  األعامل  مع  التعاطي  يف  النوعي  التحول  ثامر  تظهر  سوف 
املستعمرات  إنشاء  بداية  مع  ستشهد  حيث  مسبوق،  غري  بشكل  أمريكا-  -أي  اجلديد»  «العامل 
نقل  لقد  متكاملة.  قانونية  صيغ  وفق  البداية  ومن  اخلريية  األعامل  تأسيس  األوىل،  األوروبية 
املهاجرون الربيطانيون إىل أمريكا مؤسسة االئتامن بصيغها وتنوع مصارفها ملساعدهتم يف ممارسة 
أوروبا،  يف  إليه  ضون  يُعرَّ كانوا  الذي  الديني  االضطهاد  عن  واالبتعاد  حرية،  بكل  عقائدهم 
وكذلك من االسهام يف بناء الدولة اجلديدة أمريكا. ولعل هذا األمر يعد أحد العوامل التارخيية 
السامت   إحد لتصبح  نشأهتا؛  منذ  أمريكا  يف  احلديثة  التربع  لصيغ  الواسع  االنتشار  تفرس  التي 
ا مهام من آليات تنظيم عالقاته. وقد أشار الفيلسوف الفرنيس  املميزة للمجتمع األمريكي وجزءً
أالكسيس توكفيل (Alexis De Tocqueville) يف كتابه «عن الديمقراطية يف أمريكا»(٢) املنشور 
واستعرض  األمريكيني،  من  األوىل  األجيال  حياة  يف  التربع  مؤسسات  أمهية  إىل  ١٨٣٥م  سنة  يف 
التي  تعبريه،  حد  عىل  املعقولة»  وغري  والسياسية «املعقولة  االجتامعية  األغراض  عن  كثرية  أمثلة 
لت عىل أساسها هذه املؤسسات، األمر الذي جعل من أمريكا «أكثر بلدان العامل استفادةً من  تشكّ

ا هلا.  مفهوم هذه املؤسسات»(٣)، بل وأكثر بلدان العامل تطويرً
نقلة  حتدث  سوف  األمريكية  الطريقة  عىل  اإلنجليزية  االئتامن  مؤسسة  صياغة  إعادة  فإن  هلذا 
نوعية أخر، لألعامل اخلريية الغربية بني القرنني الثامن عرش والعرشين، باالستفادة من التطور 
االقتصاد  إىل  الزراعي  االقتصاد  من  املنتقل  األمريكي  املجتمع  يعيشه  الذي  اهلائل  االقتصادي 
كرمز  للقارات،  العابرة  العمالقة  االقتصادية  الرشكات  عليه  تسيطر  الذي  القطاعات،  متعدد 
رئيس لضخامة االقتصاد األمريكي، وما يرتبط هبا من نظم حديثة لإلدارة واملحاسبة والتسويق، 
التي انعكست بدورها عىل نسخ أمريكية متعددة من مؤسسة االئتامن اإلنجليزية. الالفت التجربة 
األمريكية ملؤسسات التربع بأنواعها هو املستويات القياسية، سواء من حيث كثافة انتشارها أم قيم 
(1)The Statute of Elizabeth (otherwise known as the Charitable Uses Act 1601).
(2) De la démocratie en Amérique, Flammarion, France, 1981, Alexis De Tocqueville (1835).

(٣) املرجع السابق، ص١٢٩.
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التربع فيها(١). ال شك يف أن هناك عالقة مبارشة بني هذه األحجام ووجود بيئة حاضنة، أسهمت 
الذي  األمر  العالقة،  ذات  األنشطة  يف  حصلت  التي  النوعية  النقلة  وتأكيد  التربع  ظاهرة  دفع  يف 
ا عىل أكثر من مستو، خيتلف يف ثقله وحضوره مع  ا متفردً جعل من التجربة األمريكية نموذجً

أغلب الدول األوروبية، بام فيها إنجلرتا وفرنسا عىل سبيل املثال. 
املبحث الثالث

أنظمة التربع بني اخلربة اإلسالمية والتجربة الغربية: نقاط التوافق
تنحدر أشكال التربع يف كلتا التجربتني الغربية واإلسالمية من اجلذر الفكري نفسه والفلسفي، 
ا من حركته يف جمتمعه. كام تشري الدالئل التارخيية  ا رئيسً يف اعتبار اهتامم االنسان بأخيه االنسان جزءً
هذه  تطوير  يف  رئيسيا  ا  دورً لعب  وأوروبا  املسلمني  بني  احلضاري  التفاعل  أن  إىل  حاسم  بشكل 
األشكال، ومن ثَمّ ليس من املستغرب أن نجد نقاط تالقٍ عديدة بني ما أفرزته كل هذه التجارب 

من مفاهيم ومؤسسات ذات العالقة بأنشطة التربع. 
 ،Endowment الوقف  وهي:  رئيسة  صيغ  بثالث  ومؤسساته  التربع  نظم  ترتبط  ا،  اصطالحً

.(٢)Trust ومؤسسة االئتامن ،Foundation واملؤسسة اخلريية
مؤقتة  أو  مؤبدة  بصفة  أصله  بِس  حُ مال  «كل  بأنه  الوقف،  املغربية  األوقاف  مدونة  تعرف 
بقوة  أو  بوصية  أو  بعقد  إنشاؤه  ويتم  خاصة،  أو  عامة  وإحسان  بر  جلهة  منفعته  وخصصت 
الغربية  األوقاف  به  تُعرّف  عام  ا  كثريً التعريف  هذا  خيتلف  ال  الفلسفة  حيث  من  القانون»(٣). 
التي  التربعات  خالل  من  تنشط  التي   Foundation اخلريية  املؤسسات  وكذلك   ،Endowment

العربية  اململكة  باستثناء  منفردة  العربية  الدول  لكل  اإلمجايل  املحيل  الناتج  أمريكا  يف  التربع  مبلغ  جتاوز  ٢٠٠٩م  سنة  يف   (١)
السودان،  جيبويت،  موريتانيا،  اليمن،  سوريا،  األردن،  العراق،  عامن،  (البحرين،  جمتمعة  عربية  دولة  ول١٢  السعودية، 
اإلمارات  لدولة  وكذلك  العربية،  مرص  جلمهورية  اإلمجايل  املحيل  الناتج  ضعف  وهو  تونس)،  القمر،  جزر  الصومال،  

العربية املتحدة. (املصدر:  
 (http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD(21/10/201 : World Development Indicators.

 Trustو Foundation (٢) جيب التنبيه إىل أنه باستثناء املؤسسات التي تتخذ من مصطلح الوقف عنواهنا الرئيس فإن مصطلحي
ا؛ عىل سبيل املثال، قد  ال يرتبطان حرصيا باملؤسسات اخلريية، ومن ثم قد يستخدم اللفظان لتسمية الرشكات التجارية أيضً
 Foundation يطلق مصطلح تراست عىل عمليات دمج الرشكات ذات األنشطة الواحدة بغرض االحتكار. كام يطلق لفظ
عىل بعض الرشكات التجارية. وعليه فإن الطريقة الوحيدة لتأكيد ارتباط هاتني الصيغتني بالتربع هي بقاء الوضع القانوين، 

وتوفر عنارص حمددة هلا عالقة بام حتدده األنظمة الرضيبية يف البلدان ذات العالقة.
املدين،  القضاء  جملة  منشورات  العامري،  زكرياء  وتنسيق  مجع  بالوقف،  املتعلقة  الترشيعية  والنصوص  األوقاف  مدونة   (٣)

الرباط، اململكة املغربية، ٢٠١٣م، املادة األوىل، ص١٦.



العدد الـ٣٥ - السنة الثامنة عرشة - ربيع األول ١٤٤٠هـ/ نوفمرب ٢٠١٨م

≤μ∂

ملؤسسة  القانونية  اخلصوصية  ورغم  خريي.  لغرض  هنائي  بشكل  املؤسسات  أو  األفراد  يمنحها 
ا  أساسً ترتبط  األخري  هذا  مهام  فإن  لألمني،  به  املتربع  املال  ملكية  نقل  حيث  من   ،Trust االئتامن 

بإدارة أموال املنتفعني بالتربع واستثامرها.  
من خالل هذه التعريفات العامة، يمكننا الربط بني صيغ نظم التربع اإلسالمية والغربية، من 
األنظمة.  هذه  لقيام  ركائز  تعد  لكنها  إجراءاهتا  ويف  تفاصيلها  يف  ختتلف  قد  عنارص  ثالثة  خالل 
وهي املتربع، والتربع، والصيغة القانونية التي يتم وفقها توثيق التربع وحتديد مدته، واملستفيدين 
وأنامط اإلدارة. وبناءً عىل العالقات املحتملة بني الركائز الثالثة يمكننا حتديد مناطق مشرتكة بني 

نظم التربع الغربية واإلسالمية عىل النحو اآليت: 
: اجلمع بني التأبيد والتأقيت: أوالً

ما سمحت به مدونة األوقاف املغربية من أوقاف مؤبدة أو مؤقتة(١)، نجده كذلك يف أنظمة 
ا لقيامها، يف حني جتيز أشكاهلا األخر التربعات  التربع الغربية التي قد يعترب بعضها التأبيد رشطً
 les fondations العمومية  الفرنسية  اخلريية  املؤسسات  قانون  يشرتط  املثال،  سبيل  فعىل  املؤقتة. 
 Fondations d’utilité) عام  نفع  ذات  كانت  ما  إذا  التربع،  يف  الرجوع  عدم   généralistes

publique)(٢)، بينام يتيح القانون نفسه إمكانية التربع ملدة ال تقل عن مخس سنوات، عند تأسيس 

.(Fondation d’entreprise) املؤسسة اخلريية للرشكات االقتصادية
ثانيًا: املال املوقوف:

تعتمد هذه األنظمة عىل أوعية مالية تتأتى عن طريق التربع، وتُعترب «األصل املايل» الذي تبنى 
واستهالك  استثامره  يتم  بل  بذاته،  يستهلك  ال  األصل  هذا  فإن  وعليه  نشاطها،  النظم  هذه  عليه 
البلدان  يف  الوقف  قوانني  خمتلف  يف  جليا  هذا  يظهر  ومثلام  أهدافها.  لتحقيق  (الريع)  العائد 
تسمح  الغربية  املؤسسات  فإن  امتالكه(٣)،  وجيوز  به  ينتفع  يشء  كل  حتبيس  جتيز  التي  اإلسالمية، 

بالتربع بمختلف األوعية املالية من منقوالت ومنافع. 
إىل  إضافة  املثال  سبيل  فعىل  الوقف.  تأقيت  جواز  حيث  من  العربية  البلدان  يف  الوقف  قوانني  بني  ا  اختالفً نجد  سوف   (١)
مدونة األوقاف املغربية، سوف جييزه القانون املرصي لسنة ١٩٤٦م، يف حني متنعه قوانني دول عربية مثل القانون القطري 
(١٩٩٩م) واليمني (١٩٩٣م)، واجلزائري (١٩٩١م) التي تنطلق من مفهوم للوقف يقترص عىل حبس العني عىل وجه 
التأبيد. وقد دعا بعض املفكرين املسلمني عىل غرار منذر قحف إىل رضورة النظر يف مسألة التأقيت، سواء من حيث وجود 

سند فقهي (عند املالكية) أم من حيث ما متليه احلاجات االجتامعية املعارصة من وجود هذه األوقاف.
(٢) قانون املؤسسات اخلريية (املادة ١٨ من قانون ٨٧-٥٧١ بتاريخ ٢٣ يوليو ١٩٨٧م).

(٣) منها الواليات املتحدة األمريكية، وفرنسا.
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ثالثًا: أوجه الرصف:
مؤسسات  أو  اجتامعية  (فئات  العام  الشأن  عىل  اخلريية  األغراض  بني  التجربتني  كلتا  جتمع 
بعينها)، واألهلية ذات العالقة املبارشة بعائلة املتربع. وإذا كانت اخلربة اإلسالمية يف هذا الباب 
أو  منفصل  بشكل  سواء  حد  عىل  والذرية  العام  الشأن  إىل  األوقاف  بتوجيه  مبكرا  سمحت 
متصل(١)، فإن التجربة الغربية أكدت هذا التوجه يف القرن السابع عرش. يف هذا السياق يتضمن 
قانون االستخدامات اخلريية الربيطاين لسنة ١٦٠١م، احتياجات اجتامعية تتجاوز املسائل الدينية 
ديباجة  يف  املعتربة «خريية»  املصارف  قائمة  عكست  لقد  الفقراء.  صدقات  أو  كالكنائس  املبارشة 
ا جوهريا لفلسفة العمل اخلريي من حيث الفئات املستهدفة. فإضافة إىل املصارف  هذا القانون تغريً
الفردية التقليدية، مثل: التصدق عىل الفقراء واملرشدين؛ سوف يُعترب من أشكال التربع الرصف 
ا  عىل «املؤسسات» مثل مدارس التعليم، واجلامعات واألغراض ذات النفع العام، بل سنجد أيضً

ا لدعم رشائح اقتصادية مثل احلرفيني الشباب.  أغراضً
 family) العائلية االئتامن  مؤسسات  بني  الربيطانية  التطوع  نامذج  تفرق  املصطلح،  حيث  من 
الذرية،  لألوقاف  األقرب  الصورة  وهي  العائلة  من  أفراد  أو  فرد  ملصلحة  تنشأ  التي   (trust

ومؤسسات االئتامن اخلريية (charity trust) التي تستهدف حتقيق نفع عام. يف حني تستعمل بلدان 
 family) العائلية»  اخلريية  «املؤسسات  مصطلح  األمريكية  املتحدة  الواليات  مثل   أخر غربية 

foundations) للداللة عىل التربعات التي تقدمها وتديرها العائالت ملصلحة مصارف خريية.  

ا: تصنيف أنظمة التربع: رابعً
 not-for-profit) ربحية»  «غري  مؤسسات  أهنا  األول:  أساسني:  عىل  التربع  أنظمة  تصنف 
املالية  أوعيتها  استثامرات  خالل  من  املؤسسات  هذه  جتنيها  التي  األرباح  أن  أي   ،(٢)(organizations

ل أهدافها، وال تذهب مثل املرشوعات اخلاصة ملصلحة أصحاهبا. والثاين: أهنا كذلك «غري حكومية»  متوّ
(nongovernmental)، أي أهنا تنشأ عن إدارة فردية أو مجاعية من خارج املؤسسات الرسمية. 

(١) تارخييا تنوعت املصارف الوقفية إىل ثالثة أشكال: خريية، أهلية ومشرتكة. انظر: أركان الوقف يف الفقه اإلسالمي، سليامن 
عبد اهللا أبا اخليل، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، ٢٠٠٨م، ص٤٩-٥٠.منها الواليات املتحدة األمريكية، وفرنسا.
(٢) إن نفي صفة الربحية عن مؤسسات التربع ال يعني أهنا ال تقيم أنشطة اقتصادية هبدف تطوير أصوهلا. فاألوقاف عىل سبيل 
خالل  من  سواء  الوقفي،  املال  وتنمية  بتطوير  الثاين  وهيتم  هبا،  للمنتفعني  خدمات  بتقديم  األول  هيتم  جناحان.  هلا  املثال 

الدعوة لتربعات جديدة أم من خالل القيام بمرشوعات اقتصادية ربحية تعمل عىل تطوير أصل الوقف.
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للعمل  الواسعة  املساحة  إىل  انتامئه  خالل  من  األساسني  هذين  اإلسالمي  الوقف  يلبي 
خارج  والعمل  والثواب،  األجر  تستهدف  حرة  إرادة  من  الوقف  قرار  ينطلق  حيث  التطوعي، 
الغربية  البلدان  بعض  فإن  التصنيف  هذا  وألمهية  احلكومية.  املرشوعات  أو  املادي  الربح  معادلة 
وهلذا  واجلمعيات(١).  اخلريية  باملؤسسات  اخلاص  االحتادي  املدين  قانوهنا  يف  تعتمده  أملانيا  مثل 
يف  استثناء  تقريبًا  نجد  ال  حيث  منها،  واإلعفاءات  الرضائب  بقوانني  مبارشة  عالقة  التصنيف 
الدول الغربية، وحتى اآلسيوية يف ربط املؤسسات التي تعتمد إدارة التربعات بقوانني الرضائب، 
ذات  املؤسسات  قانون  حيدد  اليابان  ففي  والرشكات.  األفراد  دخول  عىل  الدولة  تفرضها  التي 
املصلحة العامة Public Interest Corporation Laws أنواع املؤسسات، التي يمكن أن حتصل 
تعمل  األمريكية  املتحدة  الواليات  ويف  ربحية(٢).  غري  األصل  يف  ألهنا  رضيبية  إعفاءات  عىل 
وإدارة  الرضائب،  حتصيل  عىل   The Internal Revenue Service الداخلية  اإليرادات  دائرة 
اإليرادات الداخلية داخل الواليات املتحدة األمريكية، وحتديد املؤسسات التي تتمتع بإعفاءات 
خمتلفة.  نفعية  غري  ملؤسسات   أخر ا  بنودً الدائرة  تفرد  كام   ،٥٠١  (c)(٣) بند  حتت  رضيبية 

ا: وجود نمط حمدد إلدارة شؤوهنا واحلفاظ عىل أوعيتها املالية والقيام بأوجه الرصف: خامسً
الوقف  رشوط  من  أهنا  عىل  الفقهاء  شدد  حيث  اإلسالمي،  الوقف  ركائز  من  النظارة  وتعترب 
التي ال يستقيم أمره إال هبا؛ ألهنا حتقق املصلحة الرشعية من وجوده وما متليه قواعد الرشع يف دفع 
املفاسد وجلب املصالح، من خالل العمل عىل صيانته وتنميته والرصف عىل مستحقيه والدفاع 
طرق  عىل  تعتمد  حيث  املسألة،  هذه  يف  الغربية  التربع  أنامط  ختتلف  وال  بحقوقه.  واملطالبة  عنه 

إدارية خمتلفة لتسيري شؤوهنا املختلفة صيانة وتنمية ألمواهلا، والرصف عىل املنتفعني منها. 
املبحث الرابع

تطور أنظمة التربع يف اخلربتني اإلسالمية والغربية احلديثة: اختالف املآالت
ال يمكن أن ختفي التوافقات النظرية بني التجربتني اإلسالمية والغربية ألنظمة التربع، وجود 
الكثري من مناطق االختالف كمحصلة عملية لتارخيها املعارص، التي يمكن تقسيمها إىل مستويني: 
يتعلق األول باختالفات إجرائية وعملية، أما املستو الثاين فريتبط بمسائل منهجية متس تفعيل 

مسامهة هذه األنظمة يف بناء املجتمعات التي تنتمي إليها. 
(1) German Federal Civil Code, First Book (General Provisions), First Subsection (Persons), Second Title (Le-

gal Entities): Chapters I (Associations, Sections 21-79), II (Foundations, Sections 80-88).
(2) http://www.kohokyo.or.jp/english/eng_pic-regulation.html (02/01/2018/21:40)
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أ) االختالفات اإلجرائية بني التجربتني:
لعل من أهم االختالفات اإلجرائية املسائل اآلتية:  

١- يف الطبيعة القانونية هلذه النظم:
مؤسسة)  أو  بذلك (كنظام  وهو  مستقلة،  اعتبارية  قانونية  بشخصية  اإلسالمي  الوقف  يتمتع 

أهل للعقود وااللتزامات. وعليه، تترصف إدارة الوقف بحكم وظيفتها ال بأشخاصها(١).
عىل  اخلريية-  االئتامن  فمؤسسات  الصفة.  هبذه  الغربية  التربع  أنظمة  كل  تتمتع  ال  املقابل  يف 
سبيل املثال- تعتمد عىل نقل ملكية التربع إىل شخص املؤمتن، الذي يصبح املالك الفعيل للتربع 
جاءت  بل  بذاهتا،  قانونية  كيانات  املؤسسات  هذه  تعترب  ال  ثَمّ  ومن  للمؤسسة،  القانوين  واملمثل 

نتيجة تراتيب قانونية، تُعقد بني املتربِّع واملؤمتن ملصلحة املستفيدين. 
٢- إلغاء األوقاف وإهناؤها:

لقد ناقش الفقهاء مسألة إهناء الوقف يف حاالت خاصة جدا من مسرية املؤسسة الوقفية، مثل: 
انتهاء مدة الوقف املؤقت، أو انقراض املوقوف عليهم، أو عدم كفاية ريعه إلعامر ما خترب منه(٢). 

يف السياق نفسه تسمح املؤسسات الوقفية واخلريية الغربية بعملية اإلهناء يف حاالت شبيهة بام ناقشه 
 Charity) «ختتص هبا. فمثالً حتدد «اللجنة اخلريية إلنجلرتا وويلز الفقهاء، إضافة إىل مواضع أخر
األسباب  إىل  فإضافة  التربع؛  نظام  إلهناء  حاالت  مخس   (Commission for England and Wales

الثالثة التي ذكرها الفقهاء، تسمح اللجنة بإهناء مؤسسات التربع يف حال اندماجها مع أخر، أو تغيري 
بنيتها القانونية وانتقاهلا إىل شكل مغاير. وحيث إن اإلهناء خيتلف عن اإللغاء، فإن بعض املؤسسات 
الغربية تسمح بإلغاء التربع (revocable) حتى يف أشكاله املؤبدة، مما يسمح للمتربع إما بتغيري جذري 

ألهداف مؤسسة التربع وإما بإلغائها من األساس وعودة التربع إليه أو ملن حيددهم وقت اإللغاء.  
(١) الطبيعة القانونية لشخصية الوقف املعنوية: دراسة مقارنة بني الرشيعة والقانون: ملحق هبا مرشوع قانون نموذجي لألوقاف 

مع مذكرته التفسريية، مجعة حممود الزريقي، نرش كلية الدعوة اإلسالمية، طرابلس، ليبيا، ٢٠٠١م، ص٢٣٦.
األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت،  األعامل واألبحاث العلمية واملناقشات للمنتد السادس الذي نظمته  انظر:   (٢)
بالتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر واملعهد االسالمي للبحوث والتدريب بجدة، ١٤- ١٣مايو 
األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت،  إدارة الدراسات والعالقات اخلارجية،  نرش  الدوحة - دولة قطر،  ٢٠١٣م- 
عبد الفتاح حممد إدريس،  د.  منه»،  الفقه اإلسالمي  «إهناء الوقف اخلريي وموقف  الطبعة األوىل١٤٣٥ هـ/٢٠١٣م، 

ص٣٠-٧٨.
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٣- حتديد حجم املال املوقوف:
مل يرد رشط فقهي حيدد حجم املال املوقوف، وإنام تعلقت رشوطه بمسائل أخر مثل جواز 
ا شديدة  ا للواقف، وقد شهدت املجتمعات اإلسالمية أوقافً ا وملكً االنتفاع به، وأن يكون معلومً

الصغر وعظيمة األثر(١).
التربع،  أحجام  حسب  اخلريية  املؤسسات  أنواع  الغربية  الدول  بعض  قوانني  حتدد  املقابل  يف 
بحيث يتم توصيفها القانوين من حيث مهامها، ومدهتا، وطريقة إدارهتا، من خالل وعائها املايل 
املستوجب عند تسجيل املؤسسة اخلريية.  فعىل سبيل املثال، حيدد القانون الفرنيس تسجيل املؤسسات 
اخلريية للمنفعة العامة (Fondation d’Utilité Publique) أو املؤسسات اخلريية للتعاون العلمي 
ونصف  مليون  عن  يقل  ال  مبدئي  تربع  بتوفر   (Fondation de Coopération Scientifique)
التربع   (Fonds de Dotation) اهلبة صناديق  تأسيس  يستوجب  نفسه  الوقت  ويف  يورو،  املليون 
بداية بمبلغ ١٥٠٠٠ يورو(٢). أما يف اليابان فيشرتط توفر تربع بمبلغ ثالثة ماليني ين (٢٧٠٠٠ 

 .(Public Interest Corporation) (٣)دوالر) إلنشاء مؤسسة ذات مصلحة عامة
٤- السياسات االستثامرية ألصول التربع:

ما حصل سنة ٢٠٠٨م لوقفية جامعة هارفارد األمريكية، مثال رصيح عىل أن بعض املؤسسات 
الوقفية الغربية تعتمد عند إدارة أصوهلا املالية سياسة استثامرية عالية املخاطرة(٤)، ومن هنا ختتلف 
الفلسفة االستثامرية هلذه األصول التي تتبع يف التجربة الغربية نظام الرشكات اخلاصة، من حيث 
إمكانية التوجه بأصول التربع الستثامرات جاذبة من حيث عوائدها االستثامرية، مع نسب خماطرة 

قد تعصف باألصول.
يف املقابل، درج أغلب الفقهاء عىل اعتبار املحافظة عىل الرأسامل الوقفي مقدمة عىل احلصول 

عىل ريع مرتفع، والتوجه باألصول الوقفية إىل استثامرات آمنة حتافظ عليها. 
(١) تذكر املصادر التارخيية أمثلة طريفة عن أوقاف متناهية الصغر يف أحجامها لكنها ذات دالالت ذوقية وحضارية مهمة. 
فعىل سبيل املثال كانت معارص الزيتون يف بعض املدن التونسية ختصص بقايا ما يتقاطر من الزيت عند تعبئته يف اجلرار 
هذه  يف  الكتاتيب  بعض  متويل  يف  به  يستهان  ال  أثر  له  كان  الذي  اجلرة)،  القلة» (وقف  مسمى «وقف  حتت  وقف  إىل 

املدن. 
(2) Stéphane Couchoux, Tableau comparatif des fondations en France, in, « Quelle fondation ? Étude compara-

tive des huit statuts de fondations »( http://www.francegenerosites.org/ressources/fondation-etude-com-
parative-huit-statuts-de-fondations) (22/10/2017/ 09 ::00.

(3) http://www.kohokyo.or.jp/english/eng_pic-regulation.html (22/10/2017/09:20. 
(4) «Endowment Value Declines 29.5% as Investment Return Is Negative 27.3%», in, (https://harvardmagazine.

com/2009/09/sharp-endowment-decline-reported) (22/10/2017/09 :38)
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٥- اعتبار القربة يف الوقف:
يمثل الوقف اإلسالمي قربة هللا تعاىل، ومن هنا فقد حافظ طوال تارخيه عىل عالقته املبارشة 
بعض  لكن  االنسان.  اهللا  عليها  خلق  التي  الفطرة  من  املستمدة  األخالقية  والقيم  اخلري،  بفلسفة 
نامذج التربع الغربية ارتبطت بمجاالت ختالف الفطرة مثل دعم الشذوذ، والعنرصية، واغتصاب 

األرايض واستعامر البلدان(١). 
االقتصادية  الرشكات  مفهوم  من  لالقرتاب  الغربية  املؤسسات  هذه  من  للعديد  توجه  وهناك 
ومرشوع  فكرة  صاحبت  املثال،  سبيل  فعىل  والتربع.  الوقف  فلسفة  بالنهاية  ختالف  التي  وعملها 
اهلدف  حول  النقاشات  من  الكثري  بريطانيا  يف   (Child Trust Fund) للطفل االئتامين  الصندوق 
الرئيس من طرحه، واعتربه البعض حيلة اشهارية تستخدم مصطلحات التربع، وتدعيامً للتوجه 
من  ويزيد  األطفال،  عند  مادية  رأساملية  رؤية  يعمق  أنه  بحكم  الشابة،  األجيال  عند  الرأساميل 
الفوارق االقتصادية بني الرشائح االجتامعية املورسة القادرة عىل فتح مثل هذا النوع من احلسابات 

ا عن أهداف األمانات اخلريية.   البنكية، وابتعادً
ب) نقاط القوة يف التجربة اخلريية الغربية احلديثة:

ألنظمة  املعارصة  التجربة  إن  القول:  يمكن  والعملية  اإلجرائية  االختالفات  هذه  يف  بالنظر 
ا نوعيا الفتًا، حيث استطاعت خالل قرنني تقريبًا أن تتجاوز ما صنعه  التربع الغربية شهدت تطورً
العاملي  التطوعي  العمل  ساحات  عىل  لتهيمن  عديدة،  قرون  خالل  اإلسالمية  األوقاف  تاريخ 

ولتصبح -خاصة يف النموذج األمريكي- قوة وقفية عاملية.
وتتمثل هذه النقاط يف املسائل اآلتية: 

(١) األمثلة كثري عىل هذا منها: 
االجتامعية  السلوكيات  من  ا  جزءً بوصفه  الشذوذ  لدراسة  وقفيا  كرسيا  م  سنة 2009•  أنشأت  األمريكية  هارفارد  جامعة  أن 

الطبيعية لإلنسان، من خالل تربع إحد مجعيات الشواذ األمريكية بمليون ونصف املليون دوالر. 
Harvard To Create Endowed Chair in LGBT Studies, Visiting professor will be chosen every semester to 

fill the slot, By Esther I. Yi, CRIMSON STAFF WRITER June 3, 2009  

(http://www.thecrimson.com/article/2009/6/3/harvard-to-create-endowed-chair-in/) (02/01/2018 21:04)

تقديم  أوىل  بدرجة  تستهدف  التي  الصهيوين،  للكيان  املساندة  وأمريكا  أوروبا  يف  التربع  مؤسسات  تتعدد  • كام 
تربعات مالية أو عينية هلذا الكيان وتشجيع حركة االستيطان يف األرايض الفلسطينية املحتلة. والعديد من هذه 
اللة  عىل توجهاهتم. انظر  املؤسسات ذات خلفية دينية تنطلق مما ورد يف الكتب املقدسة التي بني أيدهيم للدّ

Heartland منظمة - -مثالً
(CFOIC Heartland https://www.cfoic.com/background-information) (21/10/2017 08:16)
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١- التنوع والتكامل:
االجتهادية  الطبيعة  حول  الفقهية  املقولة  اإلسالمي  العامل  يف  الوقفي  بالشأن  املهتمون  يردد 
الوقفي  العمل  إلثراء  والعملية؛  النظرية  الناحيتني:  من  ومهم  رئيس  باب  وهو  الوقف،  ألحكام 

وتطعيمه بأساليب تتامشى وواقع عامل املسلمني املعارص.
من  الفتًا  ا  تطورً حقيقة  يشهد  مل  اإلسالمي  العامل  يف  الوقفية  املؤسسات  أداء  أن  نلحظ  لكن 
لبعض  شكلية  حماكاة  أو  التارخيية  النامذج  إىل  أقرب  يكون  قد  بل  العمل،  وطرق  التنوع  حيث 
الذي  األمر  بينها،  فيام  للتكامل  تفتقر  الوقفي  العمل  نامذج  بقيت  هلذا  املعارصة.  التربع  أشكال 
للجهود  تشتتًا  وأحدث  للخربات  تراكم  حصول  وعدم  نفسها،  األنشطة  تكرار  إىل  عمليا   أد
ا إلشعاع العمل الوقفي، ومن ثَم انحصار التجربة الوقفية يف  ا حول الذات، وانحسارً وتقوقعً
نطاق ضيق. ونعتقد أن هذه احلالة تستمد جذورها من غياب رؤية جمتمعية تتيح للمؤسسات 
وعىل   ،األخر املكونات  باقي  مع  طبيعية  عالقة  ويف  األهلية،  طبيعتها  وفق  التحرك  الوقفية 

رأسها أجهزة الدولة والقطاع اخلاص. 
يف املقابل، تتميز نظم التربع الغربية بتنوع هياكلها التنظيمية واإلدارية مع مرونة عالية وتكامل 
 Public) العامة  االجتامعي  النفع  مؤسسات  وتستهدف  بينها.  فيام  واألهداف  العمل  طرق  بني 
Foundation) متويل املرشوعات اخلريية، والقيام بأنشطة يتم متويلها من جهات مانحة متعددة، 

املؤسسات  هذه  عىل  ويُشرتط  احلكومية.  واجلهات  واألفراد،  اخلاصة  املؤسسات  تشمل  قد  التي 
االستمرار يف تنويع مصادر متويلها من أجل احلفاظ عىل مركزها اخلريي العام. وتصنف الكنائس، 
واملدارس  واجلامعات  باملستشفيات  املرتبطة  املتخصصة  الطبية  البحوث  ومراكز  واملستشفيات، 
ضمن مؤسسات النفع االجتامعي العامة. كام يقوم القسم األكرب من هذه املؤسسات حتت مسمى 
مؤسسات املجتمعات املحلية (Community Foundation)، بتوفري مستلزمات الفئات الفقرية 
 ٧٥٠ تنشط  حيث  ا،  انتشارً املؤسسات  هذه  شهدت  وقد  حمددة.  جغرافية  مناطق  يف  واملحتاجة 
مؤسسة من هذا النوع يف املناطق احلرضية والريفية داخل الواليات املتحدة األمريكية لتوزع أربعة 
باليني ونصف بليون دوالر سنة ٢٠١١م. وخالل السنوات األخرية توسع هذا النوع من أنظمة 
التربع يف البلدان األوروبية مثل أملانيا، التي وصل فيها عدد هذه املؤسسات سنة ٢٠١٠م إىل ٢٤٠ 

بعدما كان سنة ٢٠٠٠م ال يزيد عن ١٠(١). 
(1) Community Foundation Global Status Report 2010 (http://wings-community-foundation-report.com/

gsr_2010/gsr_about/2010_summary.cfm) (13/10/2017 20:10) 
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وحتصل عملية التكامل بني هذه األنظمة املتنوعة يف التجربة الغربية ألنظمة التربع من خالل 
نفسه  الوقت  يف  هلا  يتيح  بام  الرسمية،  وأجهزهتا  بالدولة  بعالقتها  األول  يرتبط  رئيسني:  مسارين 
ذايت  ودفاع  تقوية  بعمليات  الثاين  ويتعلق  واحد.  جمتمعي  مرشوع  وفق  والعمل  احلركة  حرية 
هلا  وجمتمعية  اقتصادية  قوة  احلال  واقع  يف  شكلت  تربع»  «تكتالت  بناء  خالل  من  لوحداهتا، 

مسامهتها الواضحة والنوعية يف بناء جمتمعاهتا والدفاع عن حقوقها ومكتسباهتا. 
القرن  منذ  احلديثة  الغربية  الدولة  بظهور  املتعلقة  التارخيية  اجلوانب  االعتبار  يف  وضعنا  ما  وإذا 
السادس عرش امليالدي، فإن توسع ثقافة التربع ورسوخها يف املجتمعات الغربية املعارصة هلام عالقة 
كذلك بالدور الذي لعبته هذه الدولة؛ لتأمني بيئة ترشيعية وقانونية مالءمة هلذه الثقافة، بل ومشجعة 
هلا، من خالل توجهها االسرتاتيجي يف دعم فعالية املجتمع املدين، ومن ضمنه أنظمة التربع، لكوهنا 
هذه  أثمرت  وقد  جمتمعاهتم.  مستقبل  تقرير  يف  لألفراد  حقيقية  مشاركة  إىل  للوصول  الرئيسة  األداة 
 االسرتاتيجية طوال العقود التي تلت احلرب العاملية الثانية يف إجياد مناخ مالئم ومساند يف مستو
الترشيعات والسياسات واإلجراءات، وتطوير موارد ذاتية ومستدامة ألنظمة التربع، إضافة إىل إجياد 
منتد منفتح للحوار بني الدولة من ناحية، وهذه األنظمة من ناحية أخر، يسمح بتبادل املعلومات 

فيام بينها، ويساعد عىل تنمية فهم مشرتك يؤدي إىل التعاون والتواصل فيام بني قطاعات املجتمع. 
عالقتها  نوعية  من  األمر  حقيقة  يف  تنبع  الغربية  الوقفية  املؤسسات  كفاءة  إن  القول:  ويمكن 
عملية،  توجهات  تتخذ  نجدها  بل  احلكومية،  املؤسسات  وبني  بينها  تضارب  ال  حيث  بالدولة، 
وإن بدت خمتلفة، لكنها يف بعدها االسرتاتيجي تتسق مع روح وفلسفة التربع كام عرفتها التجربة 
يف قطاع  الدولة (كام  مع توجهات  األحيان  بعض  يف  تتكامل  فهي  الطويل.  يف تارخيها  اإلسالمية 
احلكومية  املؤسسات  تشهد  عندما   ،األخر األحيان  بعض  يف  الدولة  تعوض  وهي  التعليم)(١)، 
ا يف أداء مسؤولياهتا، جتاه الرشائح االجتامعية أو عندما تتعثر آليات السوق، وهي يف منحى  قصورً
أمان  صامم  األخري  يف  وهي  االجتامعية،  العدالة  مبدأ  وتأكيد  الثروة  توزيع  إعادة  من  جزء  ثالث 
اجتامعي يسمح للمواطنني باملشاركة بشكل فعال وملموس، من خالل تربعاهتم وعمل املنظامت 

ذات العالقة، يف اإلدارة املدنية لدولتهم. 
(١) تعترب املؤسسة القومية للعلوم The National Science Foundation (NSF) أحد األمثلة البينة عىل التكامل بني األجهزة 
احلكومية واجلامعات (بام فيها الوقفية)، حيث متول هذه املؤسسة احلكومية املستقلة التي تأسست سنة ١٩٥٠م مخس 
األمريكية  املتحدة  الواليات  داخل  البحث  ومراكز  جامعات  يف  تقام  التي   (%٢٠) العلمية  واملرشوعات  األبحاث 
- Ox،  Civil society: Old images، John،See : Keane : بميزانية قدرت سنة ٢٠١٠م ب٦٫٩ مليار دوالر. انظر

 Polity Press 1998.،ford
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واضحة  عالقة  ووجود  القطاعات،  بني  سلمي  بتعايش  الغربية  االجتامعية  الديناميكية  تتميز 
املعامل بني القطاعات االجتامعية الثالثة: العام، واخلاص، والتطوعي، حيث يعمل كل منها وفق 
فلسفة خاصة، قد تتناقض يف مستو الفكرة (عىل سبيل املثال: نفعية القطاع اخلاص مقابل خريية 
التربع)، لكنها عمليا تنتهي إىل حالة يسودها التعاون ضمن جماالت مشرتكة، يتم هتيئتها وحتديدها 
أنظمة  عمل  جمال  يتأسس  اإلطار  هذا  يف  البعض.  بعضها  مع  القطاعات  هذه  تفاعل  خالل  من 
التربع، وتتبني أدوارها االقتصادية واالجتامعية، مع حتديد دقيق جلملة الوظائف التي ترتبط بفلسفة 
وجوده داخل هذه املجتمعات من حيث مسامهته يف دعم اقتصادها، وتنويع مصادر احلصول عىل 
االحتياجات االجتامعية، وهتيئته ملناخ اجتامعي يتعامل مع األفراد ككيانات خريية باألساس تتمتع 

بحرية احلركة من خارج الدوائر البريوقراطية والنفعية للقطاعني العام واخلاص. 
ية بني أنظمة التربع مع خمتلف القطاعات االجتامعية،  ل هذا الوضوح وجود عالقة صحّ وقد سهّ
والدولة منها بالتحديد، نتجت عنها مسامهته املبارشة يف التنمية املجتمعية للبلدان الغربية، وبالتايل 

إقرار كل األطراف بمسامهة هذا القطاع يف إحالل التوازن االجتامعي(١). 
احلادي   القرن  بداية  يف  تربز  التربع  أنظمة  أن  الشأن(٢)  هذا  يف  املتخصصة  الدراسات  بينت  لقد 
هذا  يف  اإلنفاق  نسبة  متوسط  يبلغ  حيث  نموا،  االقتصادية  القطاعات  كأكثر  امليالدي  والعرشين 
عرش  بأحد  الدراسة  قدرته  ما  وهو  بلدا(٣)،  وعرشين  الثنني  املحيل  الناتج  إمجايل  من   %٥٫٧ القطاع 
القطاع  هذا  يتميز  كام  عاملي.  اقتصادي  كيان  ثامن  أكرب  ميزانية  يعادل  ما  أي  أمريكي  دوالر  تريليون 
بتنوع مسامهاته حيث يوفر ما يعادل ٤٫٨% من إمجايل الوظائف يف الدول عينة الدراسة، بل تصل هذه 
املسامهة إىل ١٢٫٦% يف هولندا، و١١٫٥% يف أيرلندا، و١٠٫٥% يف بلجيكيا، وتتنوع أنشطة التربع يف 
هذه البلدان عىل كل القطاعات احليوية، حيث يرتكز ٣٠% يف قطاع التعليم، و٢٠% يف قطاع الصحة 

و١٨% يف قطاع اخلدمات االجتامعية األخر، بام فيها خدمات الرتفيه واالحتادات املهنية(٤). 
(١) انظر: املرجع السابق.

(٢) منذ سنة ١٩٩٠م أطلق «مركز دراسات املجتمع املدين» ( The Center for Civil Society Studies) التابع ملعهد الدراسات 
ا  رائدً بحثيا  ا  (Institute for Policy Studies- Johns Hopkins University)، «مرشوعً هوبكنز  جون  بجامعة  السياسية 
حالة  دراسة  يستهدف  وهو  النفعي»،  غري  للقطاع  املقارن  هوبكينز   جون  عنوان  «مرشوع  حتت  التطوعي  القطاع  حول 

أنظمة التربع داخل الواليات املتحدة وخارجها. (انظر: 
Global Civil Society: Dimensions of the Nonprofit Sector , Lester M. Salamon, Helmut K. Anheier, Re-
gina List, Stefan Toepler, S. Wojciech Sokolowski, and Associates (Baltimore: Center for Civil Society 
Studies, 1999)
ا تضم كل البلدان الصناعية، إضافة إىل بعض البلدان األخر من قارة آسيا وأمريكا الالتينية.  (٣) هذه األرقام ختص ٢٢ بلدً

انظر: املرجع السابق.
(٤) انظر: املرجع السابق.
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٢- الدولة وأنظمة التربع الغربية: توازن حرية احلركة وجدية الرقابة:
مؤسساته  أنشطة  ملتابعة  عمليا  ا  ومقياسً جاد،  جمتمع  أي  عصب  والتدقيق  الرقابة  مسألة  متثل 
التي  التكامل  عالقة  متنع  مل  هلذا  أجلها.  من  قامت  التي  لألهداف  امتثاهلا   ومد وإنجازاهتا، 
خالل  من  الرقابية،  ملسؤولياهتا  األخرية  هذه  ل  حتمّ من  والدولة،  التربع  منظامت  بني  حصلت 
هيئات مستقلة جتمع بني الدقة والتحري وعدم التحيز، بل والدفاع عن املتربعني من خالل ضامن 

حقهم يف وصول تربعاهتم إىل غاياهتا املعلنة. 
 The الداخلية  اإليرادات  دائرة  تعمل  اخلريية  األنظمة  عىل  األمريكي  الرقايب  النموذج  يف 
بند  حتت  رضيبية  بإعفاءات  تتمتع  التي  املؤسسات،  تصنيف  عىل   Internal Revenue Service

(٣)(c) ٥٠١، كام تدقق عىل حسابات حتصيل الرضائب وإدارة اإليرادات الداخلية. ويف بريطانيا 
وبالد الغال تتعامل األجهزة الرسمية الرقابية بشكل حازم مع املؤسسات، التي تصنف ذات نفع 

عام وبالتايل حتصل عىل امتيازات رضيبية(١). 
يف الوقت نفسه تعمل احلكومة ذاهتا عىل ضامن حياديتها يف التعامل مع العمل اخلريي، حيث متثل 
«اللجنة اخلريية إلنجلرتا وويلز» (Charity Commission for England and Wales) أعىل سلطة 
رقابية عىل العمل اخلريي. وهي مؤسسة مستقلة تعمل عىل «تسجيل وتنظيم اجلمعيات اخلريية يف 
مسؤوليات  وتبني  ثقة»(٢).  بكل  اخلريية  اجلمعيات  دعم  يف  اجلمهور  حق  لتضمن  وويلز،  إنجلرتا 
بني  نوعية  عالقة  احلقيقة  يف  لتعكس  رضائب؛  فرض  جمرد  من  أكثر  هي  الرقابية  املسألة  أن  اللجنة 
األنظمة االجتامعية املختلفة يف الدول الغربية، التي تعمل جمتمعة ويف تناغم عىل دفع بعضها البعض 

نحو حتقيق أعىل النتائج، وأفضلها وفق خريطة واضحة من املسؤوليات واالمتيازات(٣). 
(١) اخلطوات التي قامت هبا احلكومة الربيطانية لزيادة الرضائب عىل املؤسسات االئتامنية العائلية للتصدي للتالعب الرضيبي، 
وبالتايل تضييق اخلناق عىل العديد منها، وإجبارها عىل دفع مزيد من الرضائب للدولة. وعليه، و ابتداًء من أبريل ٢٠١٠م 
الودائع  أرباح  من   %  ٥٠ إىل  لتصل  بريطانيا  يف  العائلية  االئتامن  مؤسسات  من  عديدة  أنواع  عىل  الرضائب  تصاعدت 

الوقفية. 
http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/6194035/Trusts-one-way-to-keep-wealth-in-the-fami-
ly.html (12/10/2017 22:00)
(33) https://www.gov.uk/government/organisations/charity-commission (17/10/2017 22:16)
(2) https://www.gov.uk/government/organisations/charity-commission (17/10/2017 22:16)
      (33) https://www.gov.uk/government/organisations/charity-commission (17/10/2017 22:16)
(٣) حسب وثائقها الرسمية تتمثل أهم هذه املسؤوليات يف: اختاذ االجراءات القانونية املناسبة يف حاالت سوء الترصف، ضامن 
تلبية املؤسسات اخلريية ملتطلباهتا القانونية، بام يف ذلك تقديم معلومات عن أنشطتها كل عام، تقديم املعلومات املناسبة 
عن كل مجعية خريية مسجلة، توفري اخلدمات والتوجهات اإللكرتونية ملساعدة املؤسسات اخلريية عىل العمل بأكرب قدر 

ممكن من الفعالية.



العدد الـ٣٥ - السنة الثامنة عرشة - ربيع األول ١٤٤٠هـ/ نوفمرب ٢٠١٨م

≤∂∂

 تبدو الصورة مغايرة عندما نتحدث عن نظام الوقف اإلسالمي وموقعه من األنظمة األخر
األجهزة  تعر  مل  العرشين  القرن  من  اخلمسينيات  منذ  واإلسالمية.  العربية  للمجتمعات  املؤسسة 
احلكومية يف كل الدول العربية الكثري من االهتامم خلصوصية األوقاف ومصارفها، وتم التعامل 
معها بشكل إداري غلبت عليه اإلجراءات الروتينية، ويف بعض األحيان اإلمهال، خاصة مع ندرة 
األوقاف  وزارات  أصبحت  حتى  والعملية،  منها  الرشعية  الوقف  مسائل  يف  املختصني  املوظفني 
من أقل الوزارات احلكومية كفاءة وأمهية، مقارنة بمؤسسات حكومية أخر. كام أُحلقت األموال 
الوقفية باألموال احلكومية يف العديد من احلاالت، وتم التغايض عن حاالت كثرية من اغتصاب 
األوقاف بدون وجه حق. وهلذا تأثرت حركة الوقف سلبًا باإلدارة احلكومية للقطاع الوقفي سواء 
ذات  الراعية  مفهوم «الدولة  خلَّف  احلالتني  كلتا  ففي  الكثرية.   أم  القليلة  املوارد  ذات  الدول  يف 
بسط  انتهى  لقد  للوقف.  األفراد   لد محاسة  قلة  التسعينيات  ولنهاية  ساد  الذي  الشاملة»  املهام 
الدولة سلطتها اإلدارية والترشيعية عىل الوقف بخسارتني فادحتني: متثلت األوىل يف إضعاف أكرب 
لنظام الوقف من خالل كل اإلجراءات اإلدارية والقانونية التي أقدمت عليها الدولة، وارتبطت 

الثانية بتضييع الفرصة لالستفادة من الثروة الوقفية وربطها باحتياجات التنمية. 
خروج  بعد  الوقف  نظام  ينتظرها  كان  التي  واالجتهادات  اإلصالحات  غياب  مع  بالتزامن 
وتبني  لدوره.  ا  وهتميشً حركته،  حلرية  ا  وتقييدً فعاليته،  يف  ا  تراجعً النظام  هذا  شهد  االستعامر، 
بوضوح أن مرشوع الدولة احلديثة الذي انطلق بعد خروج االستعامر الغريب، اعتمد اسرتاتيجية 
اإلرشاف الكيل واملركزي عىل املؤسسات االقتصادية واالجتامعية، وأقىص من احلراك االجتامعي 
مجلة من األنظمة الفرعية، وعىل رأسها الوقف، بدعو أهنا ال تتامشى والتقدم. وسوف ينتظر العامل 
العريب بداية العقد األخري من القرن العرشين ليعيد التساؤل حول مد صالحية هذه السياسات، 

وحول إمكانية مسامهة الوقف (ومؤسسات مدنية أخر) يف مرشوعات التنمية.
االجتامعية  الوقف  ديناميكية  مع  للتفاعل  مؤهلة  احلكومية  اإلدارة  تكن  مل  األمر  حقيقة  يف 
كانت  وقت  ويف  مميزاته،  من  الكثري  العملية  هذه  يف  الوقف  خرس  لقد  قدراهتا.   من  واالستفادة 
مؤسساته بحاجة ماسة إىل الكثري من اإلصالح ال التضييق، وإطالق فعالياهتا ال تكبيلها بالروتني 
حرية  عىل  الشديد  التضييق  وقع  السياق  هذا  يف  إمهاهلا.  ال  قدراهتا  من  واالستفادة  اإلداري، 
يعتمد  مركزي،  إداري  نسق  ضمن  إدماجها  خالل  من  الوقفية،  املؤسسة  هبا  تتمتع  التي  احلركة 
أن  إىل  باإلضافة  هذا  واالستثامر.  الرصف  مسائل  يف  البريوقراطية  الوسائل  عىل  األوىل  بالدرجة 
إدارة األوقاف من قِبل املؤسسات احلكومية تعرضت يف الكثري من األحيان لعدم احرتام رشوط 
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األوقاف  أوضاع  ترتيب  بإعادة  اخلاصة  القانونية  الترشيعات  أسست  حيث  تام،  بشكل  الواقفني 
داخل اإلدارة احلكومية للسامح للوزارات واهليئات بتغيري مصارف الوقف، من دون الرجوع إىل 
الواقف أو دون التقيد برشوطه(١). كام تزامنت هذه األوضاع اجلديدة مع إمهال خصوصية املال 

الوقفي بدجمه يف بعض احلاالت مع األموال احلكومية، وبعدم التخصص يف استثامره وتنميته.  
تتسم  تزال  ال  املعارصة  التجربة  يف  االسالمية  األوقاف  إن  ولألسف-:  القول-  ويمكننا 
توجيه  وإعادة  املرشوعات  ازدواجية  جتاوز  منها:  لالستفادة،  خطط  وغياب  والتفتيت،  بالتشظي 
تكاملية  رؤية  خالل  من  واملجتمعات،  الوقف  أهداف  حيقق  مدروس  عقالين  بشكل  مصارفها 
أحد  اخلاصة  ومؤسساهتم  األفراد  عزوف  يكون  وقد  واخلاصة.  احلكومية  املؤسسات  وبني  بينها 
العبادة  دور  عىل  الوقف  نحو  اخلاص  القطاع  ممثيل   لد الواضح  التوجه  تفرس  التي  املؤرشات 

باعتبار قدسيتها، وابتعادهم عن االهتامم باملرشوعات االجتامعية واالقتصادية. 
٣- التربع الذكي واملستديم: املسؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص:

اخلاص  القطاع  مع  عالقاهتا  يف  وبالتحديد  الغربية،  التربع  أنظمة  بخصوص  خمتلفة  الصورة  تبدو 
التي تتأسس بشكل عقالين، ومن خالل مستويات متعددة ال تقف عند تقديم التربعات، بل تتخذ من 
ا يف تنمية جمتمعية مستديمة، وتطوير أشكال ذكية للتربع، لعل من أبرزها أشكال نشاط  إدراجه رشيكً

  .مؤسسات التربع اخلاصة من ناحية، وتطوير املسؤولية االجتامعية لقطاع األعامل من ناحية أخر
تتعدد نامذج مؤسسات النفع االجتامعي اخلاصة التي حتصل عىل تربعاهتا من مصدر أسايس 
واحد (عائلة، أو فرد، أو منشأة اقتصادية)، وتعمل عىل متويل مؤسسات خريية أو أفراد. من أهم 
أنواعها املؤسسات الوقفية املستقلة (Independent Foundations)، التي متثل الثقل الرئيس يف 
 Operating) خريطة مؤسسات النفع العام املانحة بام يقارب ٨٩% أما املؤسسات الوقفية العاملة
بنفسها  مرشوعاهتا  تنفيذ  عىل  مبارش  بشكل  وترشف  اهتامماهتا،  ا  سلفً حتدد  فإهنا   (Foundations

(١) حيلل املستشار طارق البرشي تطور القوانني املرصية يف هذا االجتاه، من خالل استعراض التغيري الذي حصل بعد ثورة 
القانون  صدور  مع  ثم  ١٩٥٢/١٨٠م)،  األهيل) (القانون  اخلريات (الوقف  غري  عىل  الوقف  ألغى  الذي  ١٩٥٢م  يوليو 
٢٤٨ لسنة ١٩٥٣م أعطي احلق لوزير األوقاف «أن يرصف الريع كله أو بعضه عىل اجلهة التي يعينها دون التقيد برشط 
الواقف» €...‹، ثم مع القانون ١٥٢ لسنة ١٩٥٧م تم إقرار قاعدة التغيري اآليل عىل مجيع األرايض الزراعية املوقوفة عىل 
األرايض  عىل  االستيالء  وقرر  ذاهتا  األعيان  من  الواقف  وإدارة  الوقف  القانون  هذا  جرد   » وبالتايل  العامة،  الرب  جهات 
طارق  د.  النيل»،  وادي  بلدان  يف  املدين  املجتمع  بمؤسسات  الوقف  عالقة  «حتوالت  بحث  (انظر:  املوقوفة»  الزراعية 
البرشي، ندوة: نظام الوقف واملجتمع املدين يف الوطن العريب، حترير: د. إبراهيم البيومي غانم، مركز دراسات الوحدة 

العربية، بريوت، ٢٠٠٣م، ص٦٦٥-٧٨٠). 
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التي  للمتاحف  املمولة  الوقفيات  أشكاهلا  أكثر  ومن   .أخر ملؤسسات  املنح  تقديم  عن  ا  عوضً
ينشئها األفراد(١)، وكذلك وقفيات املستشفيات املخصصة للرشائح الفقرية التي حترص إنفاق ريع 

أعياهنا عىل متويل اخلدمات التي تقدمها. 
من ناحية ثانية، يعترب مفهوم «املسؤولية االجتامعية» أحد األوجه الرئيسة التي يتم عن طريقها 
هذه  بني  مشرتكة  حركة  فضاءات  إجياد  ثَم  ومن  التربع،  نظم  حركية  ضمن  األعامل  قطاع  إدراج 
التنمية  يف  باملسامهة  االقتصادية  األنشطة  أصحاب  خالهلا  من  يلتزم  اخلاص،  والقطاع  النظم 
لتحسني  ككل؛  واملجتمع  املحيل  واملجتمع  وعائالهتم  موظفيهم  مع  العمل  خالل  من  املستدامة، 

مستو معيشة الناس بأسلوب خيدم مرشوعاهتم والتنمية يف آن واحد. 
أكانت  سواء  للتربعات،  بتقديمها  حرصيا  تتحدد  ال  للرشكات  االجتامعية  املسؤولية  ولكون 
مبارشة أم إىل مؤسسات مانحة، فقد تطور هذا املفهوم لريكز كذلك عىل ما يمكن تسميته بالتربع 
الذكي، من خالل تشجيع األدوار االجتامعية بحسب العنارص الفاعلة يف الرشكات االقتصادية 
االستباقية  املشاركة  رئيسان:  مفهومان  اإلطار  هذا  يف  ويربز  فيها(٢).  املصالح  أصحاب  أو 
العاطفية  االجتامعية  والثروة   ،Proactive Stakeholder Engagement املصلحة  ألصحاب 
Socioemotional Wealth، وكالمها يركز عىل جتسري العالقة بني املؤسسات االقتصادية، خاصة 

ذات الطابع العائيل، ونظم التربع، وتشجيع اختاذ القرارات التي ال ختضع باألساس إىل القوانني 
االقتصادية البحتة بمنطق الربح واخلسارة املالية، بل حتميل هذه الرشكات مسؤولية املسامهة يف 

مرشوعات هلا صبغة اجتامعية وتطوير أداء الرشكة وفق قيم العدالة والبيئة والشفافية. 
 Corporate) االقتصادية  الرشكات  من  املمولة  الوقفية  املؤسسات  تربز  السياق  هذا  يف 
للرشكات  مبارش  لدور  بنيّ  كمثال   (foundations/Company-sponsored foundations

من  سنوية  ومسامهات  وقفيات  عىل  تتحصل  التي  املؤسسات  وهي  التربع،  أنظمة  يف  االقتصادية 
رشكة هادفة للربح. وبالرغم من العالقة العضوية بني املؤسسة والرشكة إال أهنام منفصلتان قانونيا 
حيث تتمتع املؤسسات املمولة من الرشكات االقتصادية بذمة قانونية مستقلة وجملس أمناء خاص 
(١) فعىل سبيل املثال أنشأ J. Paul Getty وقفية عام ١٩٨٢م لرعاية املتحف الذي أسسه سنة ١٩٥٤م يف كاليفورنيا، ثم حول 

الوقفية إىل مؤسسة خريية هتتم حرصيا بتطوير مستلزمات املتحف والفنون املرتبطة بأنشطته. (انظر موقع املتحف:
 http://www.getty.edu/about/trust.html) (17/10/2017 23:00).
2) The Corporate Social Responsibility of Family Businesses: An International Approach, Gérard Hirigoy-

en and Thierry Poulain-Rehm, in, Int. J. Financial Stud. 2014, 2, 240–265; doi:10.3390/ijfs2030240, 
pp. 243-244.



ما بني الوقف واملؤسسات اخلريية يف الغرب: وحدة الفكرة واختالف النتائج

≤∂π

ل هذا النوع ١١% من جممل أنظمة التربع يف أمريكا، بحجم تربع يصل إىل ثامنامئة  هبا. ولقد شكّ
بليون دوالر (٥% من جممل كل أنواع التربعات) سنة ٢٠١٥م، كام شكلت وقفيات الرشكات ٩% 

من جممل مؤسسات التربع يف بريطانيا سنة ٢٠١٥م. 
حجم  أن  إىل  تشري  العطاء  بتوجهات  اخلاصة  البيانات  فإن  التربع،  مؤسسات  أمهية  ومع 
شبه  توجه  وهو  التربعات.  جممل  من  األكرب  القسم  يمثل  الغربية  البلدان  يف  الفردية  الصدقات 
عاملي يؤكده مؤرش العطاء العاملي الذي تنرشه سنويا مؤسسة املعونة اخلريية(١). غري أن ما يفرق 

بني خمتلف التجارب هو قدرهتا عىل تطويع هذا الزخم الذي متثله حركة تربع األفراد. 
وبالنسبة لقطاع التربع الغريب فإن مكوناته تتميز باستفادهتا من الرتاكم التدرجيي احلاصل منذ 
قرنني تقريبًا، والعمل الدؤوب عىل استمرارية املرشوعات التي تنخرط عىل أساسها، بغض النظر 
عن التقلبات السياسية أو مزاجية األفراد، األمر الذي مكنها من تطوير مستمر من الناحية العلمية 

والعملية ملسائل اإلدارة واالستثامر والتمويل، ونقل هذه اخلربة إىل باقي املؤسسات.
يف الواقع سوف متثل هذه اخلربة واستدامة مؤسساهتا بيئة متكاملة من حيث جوانبها القانونية، 
والرقابية واالقتصادية؛ لتصبح عىل املستو االجتامعي «بيئة جاذبة» للتربع يثق فيها ويف نظمها 

األفراد، وبالتايل يتفاعلون معها من خالل انخراطهم املتواصل يف أنشطتها. 
ا هلذا التوجه يف عمليات التسويق للمؤسسات اخلريية التي تعتمد الرتويج ملرشوعات  نجد انعكاسً
بنى بشكل حمرتف، ومعطيات علمية ومالية واضحة وفق شفافية داخلية ورقابة خارجية صارمة.  حقيقية تُ
ا  وتربز الكرايس العلمية للجامعات األمريكية كنموذج واضح هلذا التسويق املحرتف الذي أصبح تقليدً

ا عليه، ليس فقط يف صيغه القانونية وهيكلته العملية، بل وكذلك يف متوسط أحجام التربع(٢).  متعارفً
1)  World Giving Index - published by the Charities Aid foundation, GIVING INDEX 2017 A global view 

of giving trends September 2017 (https://www.cafonline.org/about-us/publications/2017-publications/caf-
world-giving-index-2017) (02/01/2018 21:16).

حسب  املمكنة  التربعات  تصنيف  عىل  نشاطها  يف  رئيسيا  ا  دورً الوقف  يلعب  التي  األمريكية  اجلامعات  أغلب  تعتمد   (٢)
 (Duke University) حجمها، من خالل ربطها بمرشوعات تعليمية وبحثية حمددة. عىل سبيل املثال تعتمد جامعة ديوك

إنشاء كرايس وقفية من خالل تربعات حمددة القيمة وذلك عىل النحو اآليت:
إنشاء كريس وقفي ألستاذ زائرمليون دوالر

إنشاء كريس وقفي لدعم أستاذ مساعد أو أستاذ مشاركمليون ونصف مليون دوالر
إنشاء كريس وقفي ألستاذ ممارس مليون ونصف مليون  دوالر

إنشاء كريس وقفي ألستاذ مليونا دوالر
إنشاء كريس وقفي ألستاذ يف اختصاصات خمتلفةثالثة ماليني دوالر

https://giving.duke.edu/ways-to-give/endowment/endowment-giving/ (17/10/2017 23:00)
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املجتمعات  يف  وتوسعها  العطاء  ثقافة  رسوخ  وهو  رئيس  مفهوم  وفق  التربع  تسويق  ينطلق 
الغربية ووجود بنية حتتية متنوعة، تتكامل فيها خطط ومرشوعات أنظمة التربع مع نشاط األفراد 
هو  الغربية  التجربة  يميز  ما  أكثر  إن  القول:  ويمكننا  ا.  عمومً التطوعي  والعمل  التصدق  جمال  يف 

قدرهتا عىل إعادة إنتاج التربع الفردي وتوجيهه نحو مرشوعات جمتمعية كبرية األثر ومستديمة. 
خامتة

إضافة إىل رصد الفوارق اإلجرائية والعملية بني أنامط التربع الغربية ونظام الوقف اإلسالمي، 
تكمن أمهية هذه العملية يف الوقوف عىل منهجية التفاعل مع أنظمة التربع؛ لتجميع روافدها باجتاه 
حتويلها إىل قوة جمتمعية دافعة لقاطرة التنمية الشاملة. وال شك أن لنظام الوقف- كام شهدته اخلربة 
التارخيية للمجتمعات املسلمة- الكثري من املميزات، من حيث ارتباطه بقيم اإلسالم، ومسامهته 
التارخيية  التجارب  بينت  ولقد  اإلسالمية.  لألمة  احلضاري  البناء  يف  اجتامعي  كنظام  املبارشة 
ن املؤسسات املجتمعية من  واملعارصة(١)، أن الوقف كفلسفة ونظام يقدم أفضل احللول التي متكّ
التطور الذايت واالستمرارية. وال يمكن أن نغفل كذلك عام ما تشهده التجربة الوقفية املعارصة يف 

بلدان العامل اإلسالمي من تطور نسبي يف أدائها وتنويعٍ لنامذجها وخرباهتا. 
ا مقارنة بام جيري يف ساحة أنامط التربع الغربية  فً لكن الواقع املعارص للعمل الوقفي يبدو متخلِّ
وسلطة  جمتمعاهتا،  داخل  حقيقية  قيمة  ليصبح  بالتربع  وارتقت  أداءها،  كبري  بشكل  طورت  التي 

اجتامعية تساهم وبشكل الفت يف التنمية الشاملة. 
تربز يف هذا اإلطار بعض القضايا امللحة، التي ال تزال متثل عوائق أمام تطوير التجربة الوقفية 
كجزء   ،أخر مرة  الوقف  ينتظم  حتى  خمتلفة  معاجلات  وتنتظر  واالسالمي،  العريب  العاملني  يف 

أصيل من املنظومة االجتامعية الكلية. 
بتأكيد  يتعلق  فيام  ضبابية،  اإلسالمية  البلدان  أغلب  يف  الوقفية  القوانني  تزال  ال  ناحية،  فمن 
الشخصية االعتبارية للوقف مما أوجد تضاربًا يف تأكيد استقاللية الذمة املالية للوقف عن ذمة الواقف 
حيث  من  سواء  الوقفية،  املؤسسات  نشاط  عىل  كبرية  تبعات  األمر  وهلذا  عليهم.  واملوقوف  والناظر 
التداخل احلاصل بني سلطة اإلرشاف اإلداري والقرارات امللزمة للمؤسسة الوقفية، أم من حيث ربط 

الوقف بالسياسات احلكومية وحتمله لنتائج مالية واجتامعية بعيدة كل البعد عام اشرتطه الواقفون. 
(١) هارفارد وأخواهتا، دالالت الوقف التعليمي يف الواليات املتحدة األمريكية، د. طارق عبد اهللا، جملة أوقاف، العدد ٢١، 

٢٠١١م، األمانة العامة لألوقاف، الكويت، ص٢٣-٥٢
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من ناحية أخر، تساعد القوانني احلالية عىل اخللط بني الرقابة اإلدارية والنظارة الكاملة عىل 
االستثامر  ميادين  إىل  العريب  العامل  يف  الوقفية  واملجالس  الوزارات  سلطة  تتمدد  حيث  األوقاف، 
وتوزيع الريع وحتديد الفئات املستحقة، بل تذهب بعض القوانني إىل إعطاء هذه اهليئات اإلدارية 

إمكانية تغيري رشوط الواقفني(١). 
من هنا يصبح من الرضوري عىل اجلهاز الترشيعي إعادة التفكري يف فك التشابكات القانونية 
املعيقة للعمل الوقفي، واقرتاح صيغ ترشيعية أكثر مالءمة حتدد املساحات القانونية التي تتحرك 
جمال  يف  للعاملني  املجال  وإفساح  ناحية،  من  الرقايب  الدولة  دور  تأكيد  مع  والوقف،  الدولة  فيها 

الوقف للتحرك بأكثر حرية من ناحية ثانية. 
إن الدعوة لعودة الوقف كنظام اجتامعي، ال تبدأ من نقطة الصفر، بل ترتكز عىل جتربة تارخيية 
للعرب  الذاتية  الطاقات  كل  استنفار  تستهدف  عقالنية  منهجية  عىل  وكذلك  ثرية،  ومعارصة 
واملسلمني؛ لتحقيق تنمية مستدامة تعيد لألمة مكانتها. إهنا مسؤولية مشرتكة بني خمتلف األطراف 
هذا  مقومات  بناء  يف  واملشاركة  لالهتامم  خاص،  وقطاع  أهيل  وقطاع  حكومات  من  االجتامعية 
املرشوع، حتى ينطلق يف الفعل وفق اسرتاتيجية سليمة تستفيد من الطاقات املبدعة، وتنفتح عىل 

التجارب املعارصة، سواء من داخل العامل اإلسالمي أم من خارجه. 

(١) انظر: البناء املؤسيس للوقف يف بلدان شبه اجلزيرة العربية، د. فؤاد العمر، ندوة: نظام الوقف واملجتمع املدين يف الوطن 
العريب، حترير: د. إبراهيم البيومي غانم، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ٢٠٠٣م، ص٥٨٣-٦١٧.
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املراجع
: املراجع العربية: أوالً

أركان الوقف يف الفقه اإلسالمي، د. سليامن عبد اهللا أبا اخليل، جامعة نايف العربية للعلوم   .١
األمنية، اململكة العربية السعودية، الرياض، ٢٠٠٨م.

بحث «البناء املؤسيس للوقف يف بلدان شبه اجلزيرة العربية»، د.فؤاد العمر، ندوة: نظام   .٢
الوقف واملجتمع املدين يف الوطن العريب، حترير: د.إبراهيم البيومي غانم، مركز دراسات 

الوحدة العربية، بريوت، ٢٠٠٣م.
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العامة  األمانة  نظمته  الذي  السادس   للمنتد واملناقشات  العلمية  واألبحاث  األعامل 
قطر  بدولة  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  مع  بالتعاون  الكويت،  بدولة  لألوقاف 
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أخبار وتغطيات

انعقاد الندوة الدولية السادسة ملجلة «أوقاف»
نظمت األمانة العامة لألوقاف الندوة الدولية السادسة ملجلة أوقاف يف مدينة سرتاسبورغ- 
فرنسا، حتت عنوان: «الوقف واالنظمة اخلريية األوروبية املشاهبة.. نحو رشاكة حضارية إنسانية»، 
االسالمي  البنك  من  كل  مع  وبالتعاون  اإلسالمية،  للديانة  الفرنيس  املجلس  من  كريمة  برعاية 
للتنمية ورابطة مسلمي األلزاس، وذلك يومي اخلامس والسادس من املحرم ١٤٤٠هـ املوافقني 

اخلامس عرش والسادس عرش من سبتمرب ٢٠١٨م.
العام  األمني  (نائب  السجاري  املحسن  عبد  صقر  السيد/  من:  كل  باحلضور  الندوة  رشف  وقد 
(سفري  املرشد  سليامن  سامي  السيد/  وسعادة  املساندة)،  واخلدمات  لإلدارة  لألوقاف  العامة  لألمانة 
أنور  والسيد/  للتنمية)،  اإلسالمي  البنك  حييى (ممثل  أمحد  فضالن  والسيد/  بباريس)،  الكويت  دولة 
كبيبش (نائب رئيس املجلس الفرنيس للديانة اإلسالمية) والسيد/ نارص القايض (رئيس رابطة مسلمي 

األلزاس)، فضال عن مشاركة جمموعة كبرية من الباحثني واملهتمني الذين ينتمون إىل ٢٢ دولة.
لكل  فيها  الشكر  وجه  بكلمة  بباريس  الكويت  دولة  سفري  معايل  الندوة  فعاليات  وافتتح 
سعادته   وأبد الندوة،  هذه  إنجاح  بغية  جهودهم  والباذلني  واملحارضين  واملنظمني  احلارضين 
بتزامن انعقادها مع الذكر الرابعة ملنح األمم املتحدة حلرضة صاحب السمو أمري دولة الكويت 
وتسمية  اإلنساين،  العملِ  قائدِ  لقبَ  ورعاه-  اهللا  حفظه  الصباح  اجلابر  األمحد  صباح  -الشيخ 
ا من املجموعة الدولية جلهود سموه اإلنسانية الرائدة،  ا إنسانيا عامليا»، وذلك تقديرً الكويت «مركزً

يف ختفيف معاناة الفقراء ومنكويب احلروب والكوارث يف خمتلف أنحاء العامل.
بجميع  فيها  رحب  والتي  لألوقاف،  العامة  األمانة  كلمة  العام  األمني  نائب  السيد  ألقى  كام 
الوقف  جمال  يف  الكويت  بدور  وأشاد  الندوة،  عىل  والقائمني  للمنظمني  الشكر  ووجه  احلضور 
ودور األمانة العامة لألوقاف منذ انطالق الندوة األوىل للمجلة يف جاكرتا عام ١٩٩٧، كام تكلم 
والفرنسية  العربية  لغات:  بثالث  وصدورها  ا  عامً  ١١ خالل  وتطورها  «أوقاف»  جملة  دور  عن 
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ولفت  العامل،  دول  خمتلف  من  مشرتك   ١٢٠٠ إىل  فيها  املشرتكني  عدد  وصل  حتى  واإلنكليزية، 
نظام  من  االستفادة  حتاول  التي  املؤسسات  من  كثري  لطلب  تلبية  جاءت  الندوة  هذه  أن  إىل  النظر 
أوروبا،  يف  للوقف  املشاهبة  األنظمة  مع  وتعاون  تشارك  إلحداث  وكذلك  اإلسالمي،  الوقف 

السيام يف اجلوانب القانونية والرشعية واإلدارية.
وقد تناولت الندوة حمورين رئيسني، ومها: األول: اجلوانب الرشعية والقانونية للمقارنة بني 
واألنظمة  الوقف  بني  للمقارنة  اإلدارية  اجلوانب  والثاين:  األوروبية،  اخلريية  واألنظمة  الوقف 
عنوان:  حتت  أقيمت  التي  العمل  ورشة  جانب  إىل  واحللول)،  (اإلشكاالت  األوروبية  اخلريية 

تطوير اجلوانب الرشعية والقانونية واإلدارية والتجارب.
ولقد استجابت البحوث يف عموميتها هلدف الندوة الرامي إىل معرفة الواقع املايل واإلداري 
للوقف ومشكالته، وعالقته بواقع األنظمة اإلدارية املالية األوروبية ومشكالهتا، ودراسة أحكام 
تلك العالقة وما يتعلق هبا وفق تأصيل علمي رصني، حيث أبرزت ما لألوقاف من أمهية كبرية 
ومكانة عظيمة يف األمة اإلسالمية، وجب االعتناء بأصوهلا الوقفية والعمل عىل حل مشكالهتا 
وإزالة معوقاهتا، كام رصدت الفوارق اإلجرائية والعملية بني أنامط التربع الغربية ونظام الوقف 
اإلسالمي، باإلضافة إىل بيان ارتباط مفهوم الوقف واملؤسسات األوروبية املشاهبة له، بالعطاء 
واإلحسان النابعني من القيم اإلنسانية القائمة عىل التضامن والشعور باآلخر، مما يستلزم حتقيق 
الوقف  نظام  د  ليُجدِّ والتجديد.  التطوير  إىل  ويتطلع  باخلصوصية  حيتفظ  بينهام  فيام  مثمر  تعاون 
ا من بعده الروحي  اإلسالمي قدرته عىل اإلسهام يف تلبية الكثري من احلاجات املجتمعية انطالقً

النبيلة.  اإلنسانية  ومقاصده  التارخيي  وعمقه 
ومتخضت بحوث الندوة ومناقشاهتا عن العديد من التوصيات التي تضمنها البيان اخلتامي، 
وتبادل  له،  املشاهبة  األوروبية  والنظم  اإلسالمي  الوقف  بني  التعاون  تفعيل  مجيعها  وتستهدف 
والتوجيه،  الكفاءات   ومستو والقانوين،  اإلداري  املستويني  عىل  السيام  بينهام،  فيام  االستفادة 

ومستو البحث العلمي، واملستويني التخطيطي  والتعاوين.
واجلدير بالذكر أن الندوة الدولية السادسة هي أحد اإلسهامات املهمة التي تقدمها جملة «أوقاف»- 
من  ا  انطالقً الكويت،  دولة  وهي  اإلسالمي،  العامل  يف  لألوقاف  املنسقة  الدولة  مرشوعات  ضمن 
رسالتها احلضارية الرامية إىل أن يتبوأ الوقف مكانته احلقيقية يف الساحة الفكرية العربية واإلسالمية 
والعاملية، من خالل الرتكيز عليه كاختصاص، ومل شتات املهتمني به من خمتلف دول العامل، والتوجه 

العلمي لتطوير الكتابة الوقفية، وربطها بمقتضيات التنمية املجتمعية الشاملة واملستدامة. 
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ولية السادِسة ملجلة «أوقاف» البيان اخلتامي الصادر عن النّدوة الدّ
م اهللا الرمحن الرحيم بِسْ

احلمد هللا، والصالة والسالم عىل خاتم رسل اهللا، نبينا حممد وعىل آله وأصحابه ومن وااله، 
أما بعد: 

فبعون من اهللا وتوفيقه، اختتمت ندوة: «الوقف واألنظمة اخلريية األوروبية املشاهبة… نحو 
رشاكة حضارية إنسانية»، التي عقدهتا األمانة العامة لألوقاف الكويتية والبنك االسالمي للتنمية 
بالتعاون مع رابطة مسلمي األلزاس يف سرتاسبورغ يومي الـ ٥ و٦ من املحرم ١٤٤٠هـ/الـ١٥ 

والـ١٦ من سبتمرب ٢٠١٨م.
وقد تناولت الندوة حمورين أساسيني، ومها: 

١. اجلوانب الرشعية والقانونية للمقارنة بني الوقف واألنظمة اخلريية األوروبية. 
٢. اجلوانب اإلدارية للمقارنة بني الوقف واألنظمة اخلريية األوروبية (اإلشكاالت واحللول).

دمت ستة بحوث، استجابت يف عموميتها إىل هدف الندوة الرامي  ويف إطار هذين املحورين قُ
األوروبية،  اخلريية  واألنظمة  الوقف  من  لكل  واإلداري  واملايل  الترشيعي  الواقع  مقارنة  إىل: 
ودراسة كيفية توطيد العالقة فيام بينهام وتأصيلها علميا بام يسهم يف تنمية الوقف وخدمة العمل 

اخلريي واإلنساين.
حيث كانت أهم املنطلقات واألهداف التي تضمنتها هذه البحوث متمثلةً فيام يأيت:

االعتناء  ينبغي  ثم  ومن  اإلسالمية،  احلضارة  يف  عظيمة  ومكانة  كبرية  أمهية  لألوقاف   .١
السامية  لرسالتها  أدائها  دون  وحتول  فعاليتها،  تعرقل  قد  التي  املعوقات  وإزالة  بأصوهلا 
عىل الوجه األكمل، السيام وأن الوقف عمل خريي ال خيتلف اثنان عىل أمهيته يف تعزيز 
بسبب  املعارصة؛  االقتصادية  النظم  تفرزها  التي  الفجوات  وتقليل  االجتامعية،  الروابط 

. ا عادالً افتقادها لنظرية مقبولة إلعادة توزيع الثروات بني فئات املجتمع توزيعً
اإلسالمي،  الوقف  ونظام  الغربية  التربع  أنامط  بني  والعملية  اإلجرائية  الفوارق  رصد   .٢
بينهام،  فيام  التفاعل  لتحقيق  واضحة  علمية  منهجية  عىل  الوقوف  يف  أمهيته  جيد  والذي 

وجتميع الروافد باجتاه حتويلها إىل قوة جمتمعية دافعة لقاطرة التنمية الشاملة.
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القيم  من  النابعني  واإلحسان  بالعطاء  مرتبط  له،  املشاهبة  واملؤسسات  الوقف  مفهوم   .٣
ست  اإلنسانية القائمة عىل التضامن والشعور باآلخر، وال مراء يف أن الديانات الساموية كرّ
البرشية  التجمعات  لكل  أساسية  غاية  عن  تعبري  من  فيها  ملا  فضلها؛  وأبرزتْ  القيم  هذه 

وهي حتقيق التعايش السلمي فيام بينها؛ والذي يقتيض -ال حمالة- تقاسم اخلري والعطاء. 
باألهداف  يرتبط  يكاد  الغربية،  للدول  اخلريية  املؤسسات  من  العديد  أنشطة  منطلق  أنّ  ثبت   .٤
انعكس  اخلريي  العمل  بأمهية  الغرب  اقتناع  أن  غري  اإلسالمي،  الوقف  هبا  ارتبط  التي  نفسها 
الوصول  أن  ومعلوم  الدول.  هذه  من  للعديد  التنمية  خمططات  يف  إدخاله  عىل  واضح  بشكل 
يكتفي  ال  علميا  ا  تأطريً اخلريي  العمل  تأطري  يف  أسهم  اجتهاد  ورائه  من  كان  النتيجة  هذه  إىل 

. بَّر وفق أحدث الطرق واآلليات، وأكثرها نجاعةً وشفافيةً دَ باملبادرات اخلريية العفوية، بل يُ
٥. االطالع عىل جتارب املؤسسات اخلريية الغربية الرائدة أضحى رضورة، غايتها حتقيق تعاون 
مثمر حيتفظ بخصوصية نظام الوقف اإلسالمي، ويتطلع يف الوقت نفسه إىل جتديده وتنمية 
الروحي  بعده  من  ا  انطالقً املجتمعية؛  احلاجات  من  الكثري  تلبية  يف  اإلسهام  عىل  قدرته 

وعمقه التارخيي ومقاصده اإلنسانية النبيلة. 
التوصيات

انتهى املحارضون واملشاركون يف الندوة إىل مجلةٍ من التّوصيات، وهي: 
امليدان  يف  احلديثة،  األوروبية  واخلريية  الوقفية  املؤسسات  جتربة  من  االستفادة  رضورة   .١
النقود  (وقف  الوقفية  الصناديق  ميدان  يف  وخاصة  املالية  واإلدارة  واملحاسبي  التنظيمي 

عىل وجه اخلصوص).
رضورة حتقيق أقىص درجات االستفادة من التجارب األوروبية الرائدة يف إدارة املؤسسات   .٢
اخلريية، بام يتوافق مع القيم اإلسالمية؛ وخاصة فيام يتعلق بأسلوب اإلدارة اجلامعية عرب 
قدمتها  التي  الناجحة  النامذج  أبرز  دُ  أحَ يعد  والذي  املتخصصة،  االستثامرية  اإلدارات 

التجربة الغربية يف ميدان العمل اخلريي.
االستفادة من عنارص فاعلية األنظمة اخلريية الغربية، السيام يف جمايل احلوكمة والتخطيط.  .٣

والفنية  واإلدارية  التنظيمية  الناحية  من  وتطويرها  اجلامعية  األوقاف  تطوير  عىل  العمل   .٤
واملصارف  البنوك  هنج  عىل  االستثامرية،  واخلريية  الوقفية  الرشكات  وتأسيس  والقانونية، 

اإلسالمية مع مراعاة حساسية أمواهلا، وذلك بالدخول يف استثامرات شبه مضمونة الربح.
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وحتقق  الوقفية  األغراض  تستوعب  التي  التنظيمية  والقوالب  األشكال  تنمية  عىل  العمل   .٥
أهداف الواقفني.

سات الوقفية يف املجتمع، وذلك عن طريق إجياد  دعوة الدول اإلسالمية لتفعيل دور املؤسّ  .٦
ترشيعات لألوقاف وإدارهتا، وتطوير الترشيعات القائمة وحتديثها.

كالتعليم  املجتمع؛  يف  حساسية  األكثر  القطاعات  إىل  وتوجيهها  الوقف  مصارف  تنويع   .٧
والصحة والبحث العلمي.

إحداث «رشاكة» بني الوقف واألنظمة اخلريية األوروبية املشاهبة له، مع االستعانة بمكاتب   .٨
االستشارات القانونية يف كل بلد يراد فيه إقامة املرشوعات اخلريية املشرتكة.

بعض  بني  مشرتكة  تعاون  اتفاقيات  بإبرام  العايل؛  التعليم  جمال  يف  للتعاون  قنوات  خلق   .٩
اجلامعات يف كل من الدول اإلسالمية والدول األوروبية، تسهم يف حتقيق تبادل اخلربات فيام 
بينها، ويف إنشاء ختصصات تدرس القطاع االقتصادي الثالث، وكيفية تنمية دوره وتفعيله يف 
ن من تفعيل رأس املال االجتامعي،  إحداث التكامل مع القطاع اخلاص والقطاع العام، بام يمكِّ
وزيادة مسامهته يف التنمية املجتمعية، وتعزيز روح التعاون بني األجيال احلارضة واملقبلة، بام 

حيقق أهداف التنمية املستدامة بأبعادها الثالثة (االقتصادية، واالجتامعية، والبيئية).
ل التواصل احلضاري  عِّ فَ ١٠. دعوة الدول اإلسالمية إىل إنشاء أوقاف يف الدول األوروبية، تُ
وتسهم يف بناء حوارات اجتامعية واقتصادية ومالية بنَّاءة، ختدم بدورها املسلمني املقيمني 

يف أوروبا، عىل أن يتعد األمر املساجد إىل املرشوعات االستثامرية اخلريية.
التي  املؤلفات  ترمجة  إىل  اإلسالمية،  الوقفية  واملؤسسات  العلمي  البحث  مراكز  دعوة   .١١
تطوير  يف  منها  لالستفادة  وذلك  الغربية،  اخلريية  املؤسسات  إدارة  موضوعات  تتناول 

مة إلدارة الوقف. الترشيعات املنظِّ
١٢. السعي اىل تبادل التجارب واخلربات بني العاملني والباحثني يف جمال األوقاف اإلسالمية 

والتعريف هبا.
عىل  للتنمية  اإلسالمي  والبنك  الكويت  بدولة  لألوقاف  العامة  األمانة  املشاركون  حث  وقد 
للمؤسسات  وتقوية  دعم  من  هلا  ملا  األوروبية؛  الدول  يف  الندوات  هذه  مثل  إقامة  يف  االستمرار 
الوقفية التابعة للمواطنني األوروبيني املسلمني، ومما يعزز دورهم يف خدمة أوطاهنم وجمتمعاهتم.
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زيارة ضيوف الندوة ملعهد األندلس ومركز النور
قام السيد/ صقر عبد املحسن السجاري (نائب األمني العام لألمانة العامة لألوقاف) ووفد 
األمانة وضيوف الندوة الدولية السادسة ملجلة «أوقاف»، بزيارة مشاريع معهد األندلس يف مدينة 
عىل  اطلعوا  حيث  بومعزة،  مسعود  السيد/  املعهد  مدير  استقباهلم  يف  وكان  بفرنسا،  سرتاسبورغ 
العملية الرتبوية والتعليمية يف هذا املعهد، الذي يستقبل ما ال يقل عن ١٢٠٠ تلميذ وتلميذة من 
مجيع االعامر، وحيتوي عىل ٢٣ حجرة دراسية، تدرَّس فيها اللغة العربية، والقرآن الكريم والرتبية 

اإلسالمية، إىل جانب القيام باألنشطة الثقافية والدينية واالجتامعية. 
وبعد ذلك قام الوفد بزيارة املسجد التابع جلمعية معهد األندلس، والذي يسمى «مسجد النارص» 
عىل اسم والد فاعلة خري من دولة الكويت، التي تربعت بمبلغ مليون دوالر لرشاء بناية املسجد إىل 
جانب ملحق يضم ٦ فصول دراسية، ثم قام الوفد بزيارة مرشوع «وقف دولة الكويت» وهو عبارة 
عن بناية حتوي ٣ شقق كبرية وحملني حرفيني وحمال جتاريا، وهو وقف يرجع ريعه إىل مجعية معهد 
األندلس، كام اطلع الوفد عىل املرشوع املستقبيل ملجمع معهد األندلس الذي سيحتوي عىل: مدرسة 

ثانوية خاصة، ومسجد كبري، ومعهد تربوي وتعليمي...، وغريها من املنشآت.
كام قامت السيدة/ كواكب عبد الرمحن امللحم (مدير إدارة الدراسات والعالقات اخلارجية)، 
وضيوف الندوة، بزيارة ميدانية ملرشوع مركز النور، ويقع مركز النور يف مدينة ميلوز الفرنسية، يف 
بنى املركز عىل أرض مساحتها ٤٦٠٠ مرت مربع، وسيحتوي املركز عىل  جنوب منطقة األلزاس، ويُ
مسجد جامع، ومرافق وقفية متعددة، منها مسجد بقاعتني للرجال والنساء، ومدرسة تستوعب 
اللغة  لتعليم  ومعهد  اجلدد،  باملسلمني  والعناية  باإلسالم  للتعريف  دعوي  ومركز  طالب،   ٣٠٠
لإلرشاد  ومركز  املنطقة،  سكان  من  وغريهم  اجلالية،  ألبناء  اإلسالم  بمبادئ  والتعريف  العربية 

.األرسي والعناية باملرأة، فضال عن منشآت وقفية عديدة أخر
يذكر أن مركز النور حظي بدعم كريم من األمانة العامة لألوقاف، إضافة إىل بعض املؤسسات 

يف دولة الكويت.
عالة  سعيد  الضيوف السيد/  استقبال  يف  وكان  الكبري،  سرتاسبورغ  مسجد  زيارة  متت  كام 
أعضاء  من  وجمموعة  العام)  (األمني  دووي  فؤاد  والسيد/  سرتاسبوغ)،  مسجد  مجعية  (رئيس 
وعن  املسجد،  بناء  تاريخ  عن  اجلمعية  رئيس  السيد  حتدث  حيث  عليها،  والقائمني  اجلمعية 
التحديات التي واجهتهم يف بنائه، كام وضح أمهية هذا املسجد ودوره الفاعل عىل املستو املحيل، 

سواء للمسلمني أم لغريهم.
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قراءة يف أبحاث ندوة جملة أوقاف الدولية السادسة ومناقشاهتا
اإلسالمي  الوقف  نظام  بني  املقارنة  عقد  «أوقاف»  ملجلة  السادسة  الدولية  الندوة  استهدفت 
األوروبية املشاهبة له، استكامالً لدور املجلة احلضاري الساعي إىل إحياء ثقافة  اخلريية  واألنظمة 
احلضارة  شهدهتا  التي  ومنجزاته  وفقهه  وبتارخيه  التنموي  بدوره  التعريف  خالل  من  الوقف 
اإلسالمية، وإىل تشجيع الباحثني عىل دراسة السبل التي يتحقق هبا تفعيل سنة الوقف يف الواقع 
املعارص، سواء يف داخل العامل اإلسالمي أم يف خارجه، فضالً عن تقوية اجلسور بني فكر الوقف 
ا منها النتامء احلضارات  وموضوعات العمل اخلريي والتطوعي واملنظامت األهلية يف العامل، إدراكً
ا –يف النهاية- إىل حضارة إنسانية واحدة، باتت تتقارب املسافات بني أبنائها، بام حيتم العمل  مجيعً

عىل حتقيق التعاون فيام بينهم يف العمل اخلريي واإلنساين.
«التعارف  حتقيق  يف  لتسهم  «أوقاف»  ملجلة  السادسة  الدولية  الندوة  جاءت  ذلك  وألجل 
والتي  املعارصة،  األوروبية  اخلريية  واألنظمة  اإلسالمي  الوقف  نظام  بني  املثمر،  احلضاري» 
حققت نجاحات كبرية وبارزة، السيام يف املجاالت الترشيعية واإلدارية والتنظيمية للعمل اخلريي 
الوقت  –يف  إفادهتا  مع  وتطويره،  الوقف  تنمية  يف  منها  لالستفادة  السعي  حيتم  مما  والتطوعي، 
نفسه- من مبادئه وقيمه السامية، ومقاصده النبيلة، وجتربته التارخيية الرائدة التي استمرت زهاء 
ألف وأربعامئة عام، استطاع الوقف أن يقوم خالهلا بدور حضاري رائع ال يامثله أي نظام آخر؛ 
بل  والصحي،  واالقتصادي  واالجتامعي  العلمي  العمل  يقود  أن  استطاع  خريي  نظام  يوجد  فال 

ويسهم بدور بارز يف املجالني العسكري والسيايس، مثل نظام الوقف.
وقد عقدت الندوة الدولية السادسة ملجلة «أوقاف» عىل مد يومني، يف سرتاسبورغ يف فرنسا، 
بتاريخ اخلامس والسادس من شهر املحرم ١٤٤٠هـ، املوافقني اخلامس عرش والسادس عرش من 
شهر سبتمرب ٢٠١٨م، حتت عنوان: «الوقف واألنظمة اخلريية األوروبية املشاهبة… نحو رشاكة 

قسم عرض الندوات
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حضارية إنسانية»، والتي نظمتها األمانة العامة لألوقاف والبنك االسالمي للتنمية بجدة بالتعاون 
مع رابطة مسلمي األلزاس بفرنسا.

وقد تناولت الندوة حمورين رئيسني، اشتمل كل منهام عىل بحوث ثالثة، سنعرض باختصار 
ألفكارها وأطروحاهتا األساسية، لكون األبحاث نفسها منشورة بالكامل يف العدد نفسه من جملة 
«أوقاف»، ومن ثم فال داعي لإلطالة يف احلديث عنها، ثم نتبع ذلك ببيان املناقشات التي دارت 
حوهلا، سواء يف جلسات الندوة التي جر فيها استعراض هذه البحوث، أم يف ورشة العمل التي 
أجريت خالهلا حتت عنوان: «تطوير اجلوانب الرشعية والقانونية واإلدارية والتجارب»، وذلك 

عىل الوجه اآليت:
: األفكار الرئيسة التي طرحتها بحوث الندوة: أوالً

تدور األفكار حول حمورين اثنني:
املحور األول: اجلوانب الرشعية والقانونية للمقارنة بني الوقف واألنظمة اخلريية األوروبية:

كان من املنطقي أن تبدأ الندوة بدراسة مقارنة بني نظام الوقف اإلسالمي والنظم األوروبية 
النظامني  هذين  مقاصد  حيددان  باعتبارمها  والقانوين،  الرشعي  املنظورين:  من  له،  املشاهبة 
ا، كل  ا يف أنشطة كل منهام، وما ال يعد مرشوعً (اإلسالمي واألورويب) وغاياهتام، وما يعد مرشوعً
ا أو  من وجهة نظر اآلخر، مما يسهم يف طرح رؤية واضحة لتجاوز العوائق التي قد حتول –رشعً

قانونًا- دون التعاون فيام بينهام.
«الوقف  عنوان:  حتت  األول  البحث  جاء  فقد  الغرض  ذلك  حتقيق  يف  اإلسهام  أجل  ومن 
واألنظمة اخلريية األوروبية: التقنني واملعوقات» -للدكتور حممد بوجالل- ليطرح فكرته الرئيسة، 
التي تتلخص يف كون الرشاكة بني الوقف والنظم األوروبية املشاهبة هي أمر ممكن –نظريا وعمليا- 

رغم وجود بعض العوائق القانونية التي يمكن جتاوزها.
وجهة  –من  تؤكد  التي  التارخيية  األسانيد  من  بعدد  تلك  فكرته  عىل  بوجالل  د.  دلل  وقد 
نظره- عىل استفادة مؤسسات «الرتست» األوىل التي أُنشئت يف إنجلرتا يف القرن الثاين عرش من 
الوقف، واستنساخها منه اخلصائص األساسية التي بُنيت عليها التجربة األنجلوسكسونية إىل أن 
 (Gaudiosi) ا اقتصاديا واجتامعيا مهام، مستدال بام ذكره الباحث غوديوزي صارت تشكل قطاعً
من أن وثائق مؤسسة «ترست» املتعلقة بكلية مريتون (Merton College) بأكسفورد -التي 
يؤرخ هبا بداية تقنني األنظمة اخلريية األوروبية، يف عام ١٢٦٤م- قد كتبت باللغة العربية وليس 
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باللغة الالتينية، مما يعد إشارة قوية عىل أهنا مستوحاة من إحد احلجج الوقفية، وهو األمر الذي 
يف  اخلريية  واألنظمة  الوقف  بني  للتعاون  واسعة  ا  آفاقً يفتح  أن  شأنه  من  أن  بوجالل  منه  استنبط 
األورويب  الوقف  مجعية  إنشاء  يف  بالفعل  يتجسد  بدأ  والذي  مؤسسة «الرتست»،  ومنها:  أوروبا، 

سنة ١٩٩٤م بإنجلرتا.
غري أن د. بوجالل عاد وأقر بأن هذه اآلفاق للتعاون بني الوقف واألنظمة اخلريية األوروبية 
تعريف  يف  االختالف  عن  الناجتة  اإلشكاالت  ضمنها  من  وقانونية،  رشعية  معوقات  تواجهها 
من  والتأبيد  املوقوفة،  األعيان  ملكية  وانتقال  الترصف،  وحق  امللكية،  كمسألة  وطبيعته  الوقف 
عدمه (الوقف املؤقت)... إلخ، إال أنه ذهب إىل أن مثل هذه اإلشكاالت يمكن جتاوزها يف عرصنا 
ن إىل الفقه املأسيس الذي خيدم الصالح العام»؛  صَ خْ احلارض عرب «االنتقال بتفكرينا من الفقه املُشَ

أي من خالل ما يمكن تسميته بـ «مأسسة الوقف».
بني  الرشاكة  تواجه  التي  والقانونية  الرشعية  املعوقات  أهم  من  أن  إىل  بوجالل  د.  أشار  كام 
الوقف واألنظمة اخلريية األوروبية كذلك، أن: «املنظامت اخلريية يف الغرب تعمل يف إطار قوانني 
ل الوقف بموجبها إىل عني مملوكة للشخصية االعتبارية ممثلة يف املؤسسة»، عىل عكس الوقف  حتوِّ
ا هللا -عز وجل- دون  الذي تبقى ملكيته للواقف، واقرتح حال لذلك يتمثل يف اعتبار الوقف ملكً

منح حق التملك لناظر الوقف أو املؤسسة التي ترشف عليه.
واختتم بوجالل بحثه املشار إليه بالتأكيد عىل رشعية عقد رشاكة املسلم مع غري املسلم ما مل 
تكن هنالك خمالفة رشعية كالتعامل بالربا أو االحتكار أو إنتاج مواد حترمها الرشيعة اإلسالمية 
أو تسويقها، ومن هذا املنطلق تكون الرشاكة بني الوقف اإلسالمي واملنظامت اخلريية األوروبية 
جائزة، بل حمبذة، طاملا أهنا ختدم اإلنسانية وتقدم املساعدة ألصحاب الفاقة، ثم اقرتح سبالً ثالثة 

لشكل هذه الرشاكة، وهي:
١) الرشاكة عن طريق إنشاء مؤسسة؛ وهي عىل نوعني: مؤسسة ربحية أو جتارية، ومؤسسة 

غري ربحية.
٢) الرشاكة عن طريق إقامة مرشوع أو مشاريع نفعية حلفر اآلبار وبناء املرافق العامة وغريها.

يف  األمحر  الصليب  قيام  املثال:  سبيل  عىل  مبارشة،  خدمات  تقديم  طريق  عن  الرشاكة   (٣
دول أوروبية واهلالل األمحر يف خمتلف الدول اإلسالمية باالشرتاك يف تقديم املساعدات 

لضحايا احلروب والكوارث الطبيعية.
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املقاصد  إنسانية  الغربية:  اخلريية  واألنظمة  «الوقف  وعنوانه:  الزياين  جميدة  د.  بحث  وتناول 
وآفاق التعاون» (والذي قدمه د. أنيس قرقاح نيابة عنها، لتعذر حضورها) دراسة املقاصد اإلنسانية 
للوقف اإلسالمي واألنظمة اخلريية الغربية وآفاق التعاون بينهام، من خالل كشف املشرتك وإبراز 

إمكانات االستفادة املتبادلة. 
ولعل اإلضافة الرئيسة هلذه الدراسة أهنا أوردت العديد من املالحظات الدقيقة التي تبني أوجه 
االتفاق واالختالف بني كل من الوقف اإلسالمي واملؤسسات اخلريية الغربية، بأسلوب متوازن 
استهداف  يف  الغربية  اخلريية  واألنظمة  اإلسالمي  الوقف  باشرتاك  أقرت  حيث  اعتذاري،  غري 
لكل  والثقافية  الدينية  البيئتني  الختالف  ا  تبعً التفاصيل  بعض  يف  اختالفهام  مع  اإلنسانية،  خدمة 
نظام  قوة  عنارص  النظامني-  من  كل  مقاصد  بني  املقارنة  بصدد  –وهي  استعرضت  كام  منهام، 
نحو  عىل  تفعيلها   جر ما  إذا  التي  اخلصوصيات  من  جمموعة  يف  متثلت  التي  اإلسالمي،  الوقف 
من  حال «االستفادة  يف  السيام  اإلسالمي،  للوقف  التارخيي  الدور  استعادة  يف  تسهم  أن  صحيح 
ا ملا يميزها من ريادة واحرتافية يف التدبري وتفاعل إجيايب مع  التجربة الغربية يف املجال اخلريي؛ نظرً

املجتمع» بحسب تعبري الكاتبة يف خامتة بحثها.
واألنظمة  اإلسالمي  الوقف  بعنوان:  للندوة  األول  املحور  بحوث  من  الثالث  البحث  وجاء 
اخلريية الغربية املشاهبة (نحو رشاكة حضارية إنسانية)، للدكتور حممد عثامن شبري(١)، وكأنه يراكم 
عىل أطروحات البحثني السابقني؛ إذ من الطبيعي أن القدرة عىل جتاوز املعوقات الرشعية والقانونية 
إىل  باإلضافة  املشاهبة،  األوروبية  واألنظمة  اإلسالمي  الوقف  نظام  بني  التعاون  تعرقل  قد  التي 
التوافق يف املقاصد األساسية لكليهام، يفتحان الباب أمام انطالق الدعوة لتحقيق رشاكة حقيقية 
بني هذين النظامني، اللذين وإن كانا ينتسبان إىل حضارتني متباينتني، إال أهنام يف النهاية ينتميان إىل 

حضارة إنسانية واحدة.
الوقف  من  كل  بني  واالختالف  الشبه  أوجه  شبري  عثامن  حممد  د.  حيلل  البحث  هذا  ففي 
اإلسالمي واألنظمة اخلريية الغربية، داعيًا إىل رشاكة حضارية إنسانية ما بينهام؛ بناءً عىل عوامل 
السعة واملرونة يف كل من اخلربتني، بام يفتح املجال لتفاعل األفكار والثقافات، فتستفيد كل أمة 
من األخر. ويركز الباحث عىل التطور احلاصل يف اخلربة الغربية، سواء من حيث نظم اإلدارة، 
وطرق االستثامر أم العالقة مع القطاعات األخر، مع الدعوة لالستفادة من هذه التطبيقات وفق 

(١) تعذر حضور د. حممد عثامن شبري، فقدم البحث نيابة عنه: أ. رضا العجمي (األمني العام للمنتد العاملي لألوقاف).
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أفق رشعي يسرتشد بالقواعد األصولية التي حتفظ للوقف خصوصيته، ويف الوقت نفسه تنفتح 
عىل ما ينفع ويطور جتربته املعارصة.  

إىل  للوصول  وسيلة  هي  الوقف  إدارة  أن  مؤداها:  قوية  بحجة  تلك  دعوته  شبري  د.  ويدعم 
مقصد الوقف وهو حتقيق النفع العام، والوسيلة تدخل يف باب اإلبداع وليس االتباع، فهي قابلة 
للتطوير بتطور الزمان واملكان والظروف، خاصة وأن هناك بعض األوقاف قد ضاعت واختفى 
موجودة  العامل  يف  الوقفية  النامذج  أنجح  أن  نالحظ  بينام  والفعالة،  الرشيدة  اإلدارة  لغياب  أثرها 
ألنه  الكويتي؛  النموذج  أنجحها  ولعل  اإلسالمية،  األوقاف  بعض  استثناء  مع  الغربية،  باألنظمة 

يقوم عىل عمل مؤسسايت منظم تقوم عليه جهة مستقلة.
وقد متيز هذا البحث بطرح عدد من التوصيات العملية املهمة، ومنها: دعوته الدول اإلسالمية 
إىل إجياد كيان وقفي مؤسيس حكومي مستقل يتوىل إدارة األوقاف، ويركز عىل اإلدارة االستثامرية 
لألصول الوقفية، ويعمل عىل تسهيل إجراءات الوقف ورسعتها، ودعوة تلك الدول كذلك إىل 
وتطوير  وإدارهتا،  لألوقاف  ترشيعات  إجياد  طريق  عن  القائمة،  الوقفية  املؤسسات  دور  تفعيل 
القائم منها وحتديثها، فضالً عن دعوته إىل إنشاء بنوك وقفية إسالمية؛ وذلك لتوفري مصادر متويل 

مناسبة للمؤسسات الوقفية اإلسالمية.
املحور الثاين: اجلوانب اإلدارية للمقارنة بني الوقف واألنظمة اخلريية األوروبية (اإلشكاالت 

واحللول):
األنظمة  إدارة  يف  األورويب  التقدم  من  االستفادة  أمهية  عىل  السابقة  الثالثة  األبحاث  اتفقت 
للرتكيز  الندوة  حماور  من  الثاين  املحور  ختصيص  اجليد  من  كان  ثم  ومن  للوقف،  املشاهبة  اخلريية 
عىل اجلوانب اإلدارية والتنظيمية، فجاء البحث األول، وهو بحث للدكتور كامل حممد منصوري 
وصفية)»  (دراسة  األوروبية  اخلريية  اإلدارية  واألنظمة  الوقفية،  اإلدارية  «األنظمة  عنوان:  حتت 
لٍّ من األنظمة اإلدارية الوقفية، واألنظمة اإلدارية للمؤسسات اخلريية  ليشتمل عىل استعراض كُ
عىل  الوقوف  مع  النظامني،  من  لكلٍّ  اإلداري  التنظيم  طبيعة  حتديد  خالل  من  وذلك  األوروبية، 
 مد حتليل  اىل  باإلضافة  هذا  وكفاءهتام،  فعاليتهام   مد ملعرفة  كليهام،  يف  واملرونة  السعة  حدود 

مالءمة كلٍّ من هذين النظامني لتحقيق مقاصد الوقف واألنظمة اخلريية األوروبية.
ل أحد العوامل البارزة  كَّ وتكمن أمهية موضوع البحث يف بيان كون النظام اإلداري للوقف شَ
التي سامهت يف النجاح التارخيي للمؤسسة الوقفية، باعتبارها مؤسسة اجتامعية تنموية وحضارية، 

قسم عرض الندوات
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تراكم  عرب  اإلسالمي،  الوقف  لنظام  مشاهبة  خريية  أنظمة  بتطوير  الغربية  احلضارة  أهلمت  والتي 
كتسباهتا،  معريف وخربة عملية، أفضت إىل جتربة إنسانية جديرة بالنظر والدراسة لالستفادة من مُ

حيث يعد نظامها اإلداري أحد تلك املكتسبات. 
حممدين  حممد  اد  محّ صادق  د.  م  قدَّ حيث  ا،  ختصيصً أكثر  املحور  هذا  يف  التايل  البحث  وجاء 
بنظريهتا  مقارنةً  الوقفية  املؤسسة  نظام  يف  املالية  اإلدارة  عوقات  «مُ عنوان:  حتت  مقارنة  دراسة 
يف  واالستثامرية  املحاسبيّة  واملعوقات  املال  إدارة  قات  معوِّ فيها  تناول  األوروبية»،  اخلريية 
تقوم  التي  واألوقاف  األورويب  الوقف  مفاهيم  يف  احلاصل  اخللط  إزالة  عىل  وحرص  األوقاف، 
النظامني  يف  املالية  اإلدارة  معوقات  معاجلة  عن  فضال  الغريب،   (Trust) الرتست  نظام  عىل 
بخصوص  نفسه  األمر  وكذلك  النظامني،  من  كل  يف  عليه  والرقابة  املال  إدارة  ويف  املذكورين، 

املعوقات املحاسبية.
ومل يكتف صاحب الدراسة بمجرد التفسري ملا مجع من جتارب الغرب يف ميدان العمل الوقفي 
، بل أورد قائمة بمفردات الدراسة، وتعاريفها من املصادر املعتمدة للفقه الغريب  واخلريي املؤسيسّ
والفقهية  الفنية  الناحيتني  من  العلمية  ا  مظاهنِ وفق  العبارة  ورشح  اإلنجليزي،  والسيام  احلديث 
الدقيقة  فروقها  وبيان  املؤسيس،  اخلريي  بالعمل  املشتغلني  خلدمة  خمل  غري  معقول  إجياز  يف  لديه؛ 

نقالً عن مراجعها األصلية.
أما عن البحث الثالث يف هذا املحور (وهو البحث السادس واألخري يف أبحاث الندوة ككل)، 
واختالف  الفكرة  وحدة  الغرب:  يف  اخلريية  واملؤسسات  الوقف  بني  «ما  بعنوان:  جاء  والذي 
النتائج»، فقد رصد فيه د. طارق عبد اهللا الفوارق النظرية والعملية بني نظم التربع يف أوروبا من 
ناحية ونظام الوقف اإلسالمي من ناحية أخر؛ عاقداً املقارنة بينهام من خالل مستويات متعددة 
اإلنسانية  اخللفية  من  انطلق  البحث  أنّ  كام  منهجي.  هو  وما  إجرائي  هو  ما  بني  التفريق  تعتمد 
ليتوجه  والغريب،  اإلسالمي  العاملني  يف  التربع  نامذج  بني  االشرتاك  لنقاط  أسست  التي  والتارخيية 

بعد ذلك اىل نقاط االختالف، التي ظهرت خالل التجربة املعارصة.
 ويف هذا السياق املقارن طرح البحث ثالث قضايا رئيسة:

ا حلدود حركة هذه  القضية األوىل: متثل العالقة بني نظم التربع وأجهزة الدولة الرسمية مقياسً
النظم والقواعد القانونية واإلدارية التي تتعامل هبا ومعها. 
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ا يف  ا رئيسً والقضية الثانية: تدور حول لعب التكامل بني القطاعات االجتامعية املختلفة دورً
توفري بيئة جاذبة أو طاردة ألنظمة التربع.

وأما القضية الثالثة: فإهنا تضمنت النظر يف طرق جتسري العالقة بني نظم التربع والقطاع اخلاص 
ا ومؤسسات، باجتاه حتديد درجة توحيد هذه الروافد بام خيدم مرشوعات التنمية املجتمعية.  أفرادً
ا بعض الرشوط التي تتطلبها عملية إعادة الوقف كجزء أصيل من املنظومة  كام تناول البحث أخريً

االجتامعية الكلية. 
ثانيًا: املناقشات التي دارت حول بحوث الندوة وموضوعها:

ا  أبعادً لتضيف  وموضوعها  الندوة  بحوث  حول  جرت  التي  والتعقيبات  املناقشات  جاءت 
جديدة للنظر يف قضية املقارنة بني الوقف واألنظمة األوروبية اخلريية املشاهبة للوقف، السيام يف 

ورشة العمل التي جرت ضمن أعامل الندوة.
«إشكالية  أسامه  ما  عىل  الندوة-  جلسات  من  الثانية  اجللسة  الضوء -أثناء  البعض  ألقى  فقد 
ظهور الوقف يف فرنسا»، حيث أوضح أن ظهور الوقف الفرنيس يف بُعده التارخيي إنام جاء نتيجةً 
اللوڤر  متحف  نسخة  هبا  ستُنقل  التي  الصيغة  حول  الفرنسية  الدولة  واجهت  التي  املشكلة  حللّ 
حينها  فرنسا  أحدثت  وهكذا  بامذا؟  أم  باهلبة،  أم  بالبيع  هل  ٢٠٠٨م،  سنة  ظبي»  «أبو  إمارة  إىل 
ا عن قانون حتديث االقتصاد (القانون رقم: ٢٠٠٨  «صندوق اهلبات»، الذي يعدّ شكالً قانونيا ناجتً
م هبدف التوفيق بني شعبِيّة اجلمعيات ومكانة  ٧٧٦-م) الصادر يف (٤ أغسطس ٢٠٠٨م)، واملصمَّ
املؤسسات. وقد برر جملس الشيوخ -أثناء مناقشة قانون حتديث االقتصاد- إنشاء صندوق الوقف 

اخلريي يف املشهد الوطني، بالسعي إىل تعزيز املبادرات ذات املصلحة العامة وتطويرها.
وأثار أحد احلضور ما أسامه «إشكالية توجيه الوقف»، حيث دعا إىل اجتاه األوقاف االسالمية 
اخلربة  «وقف  مثل:  سابقتها،  عن  ختتلف  الوقف  من  جديدة  أنواع  خلق  نحو  عامة-  –بصفة 

الشبابية» و«وقف األفكار» وغري ذلك من األفكار املبتكرة.
وقام مشارك آخر بالتنبيه إىل رضورة «تنشيط الدعوة إىل الثقافة الوقفية»، حيث ذكر أن املجتمع 
اإلسالمي يف عمومه ال يملك مفتاح الثقافة الوقفية، وبالتايل فإنّ األمر يتطلب منا إعادة النظر يف 
ا واعيًا بدوره يف إعامر األرض  إحداث «اخلريطة اجليوثقافية للمجتمع املسلم»؛ لتجعل منه جمتمعً

لينتفع الناس، مع استفادة الواقف من االستثامر يف الوقت نفسه. 

قسم عرض الندوات
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يف  رائدة  اجلامعة  تصبح  حتى  جامعية»؛  أوقاف  «إحداث  رضورة  إىل  املعقبني  أحد  وأشار 
قارنّاها  إذا  االسالمية  فاجلامعات  املجال؛  هذا  يف  الشبابية  الطاقات  واستثامر  العلمي  البحث 
اجلامعات  لصالح  العلمي  البحث  عىل  اإلنفاق  يف  مهوالً  ا  فرقً بينهام  نجد  األوروبية  باجلامعات 
األوروبية، والتي تنفق عىل البحث العلمي بشكل خيايل، بغية توجيه األبحاث اىل ميادين معينة 
عليهم  أنفقت  ما  سيقدرون  أهنم  الطبيعي  من  الذين  الباحثني  وتشجيع  واملجتمع،  الدولة  تفيد 

جامعاهتم من مال.
وعىل الرغم من أمهية تلك املقرتحات والنقاط التي أثارهتا هذه التعقيبات، إال أن النقاشات 
األهم جرت خالل ورشة العمل التي عقدت أثناء الندوة، حتت عنوان: «تطوير اجلوانب الرشعية 

والقانونية واإلدارية والتجارب».
نًا: أن الوجود اإلسالمي يف أوروبا مل  بيِّ فقد قدم رئيس اجللسة الدكتور خالد حنفي الورشة مُ
يكن بحاجة إىل إحياء ثقافة الوقف واألوقاف وترسيخها ودعمها يف وقت من األوقات، مثلام هو 

بحاجة إىل إحياء هذه الثقافة اليوم، وذلك جلملة من املعطيات واألسباب، منها:
ا  ١) عجز املؤسسات عىل الساحة األوروبية عن سد احلد األدنى من احتياجاهتا األساسية نظرً

لقلة املوارد املالية، فضالً عن استحداث مؤسسات جديدة. 
الدعم  روافد  سدت  التي  األوروبية  املحلية  واملتغريات  العاملية،  السياسية  املتغريات   (٢

اخلارجية، التي كانت تدعم املؤسسات اإلسالمية عىل الساحة األوروبية.
٣) عدم تفكري املسلمني يف أوروبا يف مأسسة الزكاة، ونقل املسلمني األوروبيني لزكاهتم خارج 

أوروبا.
الدولة،  من  املختلفة  واالمتيازات  املساعدات  أخذ  ال «اإلعطاء»؛  ثقافة «األخذ»،  شيوع   (٤

والتلكؤ يف دفع الرضائب. 
وأوضح رئيس اجللسة أن الغاية من هذه الورشة اإلجابة عن كثري من التساؤالت، التي مل جتب 
عنها البحوث املقدمة بسبب ضيق الوقت؛ ومنها: كيف نقدم الوقف إىل املجتمع األورويب بصورة 
نظرية وبصورة عملية؟ كيف يمكننا إظهار إنسانية اإلسالم عن طريق الوقف؟ كيف نتعامل مع 

الفوارق أو القيود القانونية األوروبية عىل األوقاف؟
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وجاءت املداخالت أوالً لبعض من أصحاب األبحاث املقدمة خالل الندوة، وكانت املداخلة 
األوىل للدكتور حممد بوجالل الذي بدأ تعقيبه باستعارة مقولة لـ«جان موليه» -أحد منظري االحتاد 
األورويب- وهي: «ال يشء ينجز إال بإرادة الرجال، وأن إرادة الرجال ال تكفي إن مل تتجسد يف 
ا- من أن  عمل مؤسيس»، حيث بنى عليها د. بوجالل ما سبق أن قرره يف بحثه -املشار إليه سلفً
«علينا أن نرتقي بفقهنا من الفقه املشخصن الفردي إىل الفقه املؤسسايت الذي يأخذ بعني االعتبار 
القضايا الكرب التي تطرح عىل املسلم يف جمتمع متعدد الثقافات، متعدد األفكار»، ورضب مثالً 

عىل ما يعنيه بذلك، بإنشاء «املجلس األورويب لإلفتاء» الذي اعتربه عمالً حضاريا جيب دعمه.
ا مهام لــ«مأسسة الوقف»،  وعلق رئيس اجللسة عىل مداخلة د. بوجالل بتعليق مهم يضع رشطً
ا  وهو أن تكون هذه املؤسسات –املنشودة- مستقلة عن احلكومات ألهنا -غالبًا- ستتأثر هبا تأثريً

سلبيا.
أما املداخلة الثانية فكانت للدكتور/ صادق حممدين الذي أكد هو اآلخر عىل احلاجة إىل العمل 
ا  مدرً استثامريا،  قانونيا  كيانًا  تنشئ  أن  وحتاول  مجيعها،  الوقفيات  تتجمع  أن  واقرتح  املؤسيس، 
باإلضافة  اإلنسانية،  كلية لتعليم العلوم  إنشاء  يمكن  وكذلك  يعود لصالح الوقف،  الذي  للربح 
إىل االستفادة من البنوك اإلسالمية املوجودة عىل مستو العامل، ثم رضب الدكتور صادق عدة 
البورصة،  إىل  والدخول  الوقفية،  الصناديق  مثل:  األوقاف،  لتطوير  املال  استثامر  طرق  عن  أمثلة 
فيها  وحيدد  باألرباح،  نرشة  يعطي  الذي  الوقفي  اإلنامء  صندوق  عن  فضالً  االستثامر،  وصناديق 

االستثامرات واملرابحات التي حيققها.
وأما املداخلة الثالثة: فكانت ملقدم بحث د. جميدة الزياين، وهو أ. رضا العجمي، والذي أشار 
إىل مشكلة ازدواجية هوية املسلم األورويب، حيث يعيش املسلم يف أوروبا، ولكنه ينتمي إىل بلده 
فقد  األورويب،  بلده  يف  وأما  األم،  وطنه  يف  للدعاية  ومادة  ا  خامسً ا  طابورً يعدونه  حيث  األصيل، 
مما   ، باالً لذلك  يلقي  أحد  وال  يوم،  كل  ضده  د  ويُصعِّ د  يُصعِّ الذي  املتطرف  لليمني  مادة  أصبح 
ترتب عليه قلة الدعم املايل املقدم للمسلمني يف أوروبا حيث تتوافر لدهيم املؤسسات، ولكنهم ال 

ا عىل وجود ارتباط بني قلة املال وقلة الوعي. يملكون املال الكايف لتمويلها، مؤكدً
ثم أشار أ. العجمي إىل أن العامل اإلسالمي كله بحاجة إىل نظام إلكرتوين شامل، متوله اجلهات 
والفوىض  الفساد  ملقاومة  يائها،  إىل  ألفها  من  اإلدارية  العملية  عىل  ا  قادرً ويكون  باملال،  الوقفية 
العامل،  يف   الكرب املؤسسات  اليوم  عليه  تعتمد  الذي  احلل  وهو  الوقفي،  العمل  يف  النظام  وقلة 

قسم عرض الندوات
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ا لكل  مثل املؤسسات األمريكية واإلنجليزية، وهذا النظام اإللكرتوين الشامل سيكون عطاءً رائعً
ا -عامليا- من الناحيتني املالية والتسويقية.  ربحً مؤسسة أوروبية وغري أوروبية، وسيكون مُ

أما املداخلة الرابعة فكانت للدكتور كامل منصوري، الذي أوضح  أننا -كي نصل إىل مؤسسة 
إسالمية أوروبية وقفية ناجحة- نحتاج إىل نقل الوقف من الصورة النمطية املرتبطة بالوقف عىل 
املسجد أو املكتبة أو املقربة إىل الصورة املعارصة للوقف املرتبط فيها بتفاصيل احلياة االجتامعية، 
اإلدارة،  طرق  ويف  التنظيم،  جمال  يف  االبتكار  تشجيع  إىل  باإلضافة  إلخ،  املدنية، ...  االقتصادية، 
واالنتقال يف جمال اإلدارة من إدارة النوايا الطيبة إىل إدارة النتائج واألهداف، واالنفتاح عىل اآلخر 
وحماولة االستفادة من منتجات التجربة األوروبية، وتنويع األنشطة الوقفية، والنظر يف احتياجات 
املجتمع املحيل، كام جيب عىل مؤسسة الوقف أن تصطف يف البيئة التي يعيش فيها، فعىل الوقف 
ر يف  كَّ ا بأن فكرة إدخال مادة السُ أن يراعي القوانني الفرنسية يف فرنسا -عىل سبيل املثال- مذكرً

ا، هي فكرة وقفية. الدواء ليكون مستساغً
وبعد ذلك انفتح املجال أمام بقية احلضور للتعقيب، حيث أوضحت د. هبة رءوف عزت أهنا 

الحظت عىل جممل النقاشات أمرين:
طر  األُ تنوع  بيان  مع  أوروبا،  يف  األوقاف  لدور  القانوين  بالضبط  احلفاوة  وهو:  األول  األمر 
الترشيعية واختالفها بني الدول األوروبية، ولكن هذا ال ينسينا املخاطر التي تتهدد األوقاف يف 
ظل تنامي املد العنرصي واحلركات القومية املتطرفة، حيث يمكنها تغيري الترشيع وتقييد العمل 
ا يف الوقت الراهن؛ إال أنه وارد يف ظل جمانية  الوقفي أو حظره. ورغم أن هذا ال يبدو خطرا موجودً

االهتام باإلرهاب منذ ٢٠٠١م، وآنذاك املتهم جمرم حتى تثبت براءته وليس العكس لألسف.
ومن هنا فإن التقنني ألوضاع العمل الوقفي جيب أالَّ حيول بني املسلم يف الغرب وبني الفعل 
التلقائي واخلريي يف املجال اليومي، كام أن اتساع مجهور املنتفعني من اخلدمات جيب أن يكون غاية 

عىل املد املتوسط والبعيد بعد الوفاء باالحتياجات الراهنة للمسلمني.
خالل  من  الوقفي  العمل  إلدارة  رَت  نظَّ أو  رصدت  األوراق  من  العديد  أن  هو:  الثاين  األمر 
وهذه  الرشكات،  إدارة  يقارب  بشكل  الوقفية  املؤسسات  وإدارة  االستثامر  وإدارة  األعامل  نامذج 
النظرة املؤسسية التي تقارب العمل الوقفي من منظورات احلوكمة والرشادة والشفافية يف غاية 
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أموال  وال  أعامل،  ريادة  عمل  ليس  الوقفي  العمل  لكن  األداء،  وترشيد  الفساد  ملكافحة  األمهية 
باملال  باملخاطرة  ويقبل  العائد  حسابات  من  يرفع  رأسامليا  ا  استثامرً استثامرها  ينبغي  األوقاف 
املحبوس. كام أن اعتامد اإلدارات الوقفية عىل الكفاءات املتخصصة مهم، لكن ينبغي أن يتم ذلك 
العمل  يف  خاصة  األرض؛  عىل  الوقفي  العمل  يف  بينهام  والتوفيق  التطوعي  العمل  مع  بالتوازي 

اإلغاثي والتعليمي، وكذلك العمل القائم باخلدمة والرعاية.
الغريب  القانوين  اإلطار  أن  إىل  أشار  والذي  كارلسكيند:  لوك  جون  أ.  ذلك  بعد  وحتدث 
ا جتاه  ا يتيح إنشاء األوقاف بالشكل اإلسالمي الذي نعرفه، ولكنه أملح إىل أن هناك شكوكً عمومً
املؤسسات اخلريية اإلسالمية بشكل عام، وأن احلسابات البنكية هلذه املؤسسات ختضع للمراقبة، 
ا من غريها برصامة، سواء يف  ولذا فاملؤسسات اإلسالمية يف حاجة أكرب إىل أن تكون أكثر ضبطً

إدارهتا أم يف احرتامها اآلجال والقانون.
ا مل يشكك يف أمهية الوقف من حيث  ولفت د. أمحد جاب اهللا –يف تعقيبه- النظر إىل أن أحدً
املبدأ وال يف احلاجة إليه، ولكن القضية املهمة هي العمل اجلاد عىل نرش ثقافة الوقف لد عموم 
بعطاءات  والتعريف  العملية  املشاريع  إقامة  إىل  داعيًا  شديد،  ضعف  من  تعاين  التي  املسلمني 
مزيد  منح  عن  فضال  بأمهيتها،  فيقتنعون  ثمرهتا  املسلمون   ير وقفية  مؤسسات  وإنشاء  الوقف، 
من االهتامم بتأصيل ريع الوقف، وخاصة أن الندوة السابقة التي أقيمت يف البوسنة قد أوصت 

.بأن يرصف فائض ريع الوقف عىل األوقاف األخر
بينام دعا أ. نرص الدمنهوري إىل إجراء حوار حول اسرتاتيجية الدعوة يف أوروبا وإعادة النظر 

ا ما عدا ذلك هو «تفاصيل تنفيذية». فيها، معتربً
والحظ أ. عالء ماهر: أن الندوة خلت من املحارضين الذين عاشوا يف أوروبا، ومن الذين 
ا يف هذه الدول، ليتحدثوا عن الواقع. فلكل دولة هلا قوانينها اخلاصة، ولفت النظر  أقاموا أوقافً
وبعده،  التأسيس  مع الوقف قبل  مثل: التعامل  تناوهلا،  جيب  التي  من النقاط  الكثري  هناك  إىل أن 
ال  وهم  التنظري  عىل  القدرة  يزعمون  مما  وخاصة  فيه،  العشوائية  ومواجهة  التأسيس،  وأسس 

يمتلكون أدواته.
تذهب  لكيال  تضبط العمل الوقفي  إىل مؤسسات  ماسة  حاجة  يف  أننا  بربوش  مصطفى  أ.  وأكد 
ا إىل أن قانون صندوق الوقف الذي صدر يف فرنسا سنة ٢٠٠٨م،  ، مشريً أموال املسلمني يمينًا أو شامالً

قسم عرض الندوات
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كان جادا يف التسيري، السيام حني نص عىل أنه إذا بلغت التربعات مليون يورو، ففي هذه احلالة يُشكل 
جملس استشاري يرجع إليه جملس الوقف ليستشريه يف حتديد كيفية استثامر هذه األموال.

مشكلة  إىل  وأشار  األوروبية،  للقوانني  الندوة  تتعرض  أن  أمهية  عىل  العلوي  فؤاد  د.  وأكد 
«الرصيد املايل اجلاهز»، حيث ال تسمح الفتاو بإجياد احللول العملية التي متكن من التاميش مع 
العروض املوجودة عىل الساحة، والتي تنشئ استثامرات هلا ريع تساعد يف نجاح العمل الوقفي، 
ا إىل أن هناك جهات تصنف املؤسسات وفق قوائم من التطرف واإلرهاب، وهذه  ثم أشار أيضً
اجلهات معتمدة لد معظم البنوك وحتى احلكومات، فإذا وضع اسم اجلمعية يف هذه القائمة، 
تغلق احلسابات وتوقف التعامل معها، ودعا إىل يقظة عامة ملواجهة هذا الظلم الذي تتعرض له 

ا. املؤسسات الوقفية عمومً
ودعا د. حسني الداودي إىل إثراء األوقاف وشمول نفعها العامل واألقاليم واملدن واملواطنني، 
وأن تكون يف متناول اجلميع، عىل أن حتتفظ بريادهتا، وتتسم بالتفاعل واإلبداع والتميز ومراعاة 
حتى  لألوقاف؛  بسيطة  نامذج  إجياد  يف  الرشوع  لفكرة  ا  حمبذً التعليم،  جممل  عىل  وتركز  املواطنة، 

يستطيع كل فرد أن يتعايش من الوقف يف منزله، ويف مدرسته، ويف مؤسسته. 
يف حني حرص أ. جواد أحيوض عىل التأكيد عىل تدريس مادة «إدارة الوقف» يف اجلامعات 
اإلسالمية األوروبية، والرتكيز عىل موضوعها يف املؤمترات اإلسالمية؛ ألن من شأن ذلك أن يفيد 
يف نرش ثقافة الوقف بني الطالب والباحثني، ويسهم يف ترسيخ الوعي بالوقف ونقله من اجلانب 

النظري إىل الواقع العلمي.
وقرب من ذلك أ. رشيد منصوري الذي دعا املؤسسات اإلسالمية األوروبية إىل وضع خطة 

لنرش ثقافة الوقف.
للبلد،  القانوين  الواقع  عن  الوقفية  املؤسسات  انفصال  مشكلة  إىل  أشارت  فقد  بديعة  أ.  أما 
فهناك عشوائية يف تناول امللف املايل للمؤسسة أو اجلمعية، وهناك نقص يف وعي اجلمعيات بفن 

اإلدارة، ودعت إىل إدارة اجلمعيات إدارة مؤسسية. 
مع  ثقة  عالقة  عىل  تقوم  األلزاس  مسلمي  رابطة  بأن  جان  فاطمة  أ.  شهدت  فقد  ا  وأخريً
غري  األورويب  املواطن  مع  حقيقية  ثقة  عالقة  إنشاء  رضورة  إىل  وأشارت  الفرنسية،  السلطات 
ا حقيقيا لبناء الثقة  املسلم قبل الدخول مع عالقة مع السلطات األوروبية، منوهة بأن هناك جهدً
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بني املواطنني املسلمني واملواطنني غري املسلمني الذين يتقاسمون احلياة اليومية، كي يرتاح اجلميع 
إىل املسلمني ويقبلوهم رشكاء يف الوطن عىل قدم املساواة، خاصة يف هذه املرحلة املهمة للمسلمني 

األوروبيني.
وهكذا أظهرت أبحاث الندوة ومناقشاهتا إمكانية إقامة رشكة حضارية بناءة بني نظام الوقف 
اإلسالمي واألنظمة األوروبية اخلريية املشرتكة، السيام يف اجلوانب الترشيعية واإلدارية واملالية، 
خاصة وأن مقاصد كلٍّ مِن النظامني هي –يف جمملها- الوصول إىل حتقيق خدمة اإلنسانية، والقيم 

املشرتكة النبيلة.
نتائج  هناك  ومناقشاهتا،  الندوة  بحوث  إليها  خلصت  التي  األساسية  النتيجة  هذه  ظل  ويف 

أخر مهمة يمكن أن نستخلصها من تلك البحوث والنقاشات، ومن أمهها:
والقانونية  الرشعية  العوائق  من  كثري  عىل  للتغلب  الوقف»  «مأسسة  عىل  العمل  رضورة   (١
التي قد تعرقل التعاون بني النظامني الوقفي اإلسالمي واخلريي األورويب، فضال عن أهنا 

ستسهم يف تطوير العمل الوقفي وتنميته إداريا وماليا واستثامريا.
٢) أمهية حتقيق استقاللية املؤسسات الوقفية، بام يُمكنَّها من أداء رسالتها عىل الوجه األكمل، 
الذي يسهم يف حتقيق رساالهتا التي تستهدف احلفاظ عىل الدور احلضاري للوقف وتنمية 

األصول الوقفية وزيادة استثامراته وتنويع مصارفه.  
٣) السعي إىل زيادة التنسيق بني املؤسسات الوقفية يف العامل اإلسالمي بام يساعدها عىل تنمية 

الوقف وتفعيل دوره االجتامعي واالقتصادي... إلخ.
٤) إجياد صيغ وقفية جديدة تكون حمال للتعاون بني املؤسسات الوقفية اإلسالمية، مثل إنشاء 

«بنوك وقفية»، واالستفادة من البنوك اإلسالمية القائمة يف دعم العمل الوقفي.
أوروبا،  يف  اخلريي  للعمل  املنظمة  األوروبية  القوانني  حول  الدراسات  من  املزيد  إجراء   (٥
لالستفادة منها يف تطوير الترشيعات الوقفية يف العامل اإلسالمي، بام يسهم كذلك يف تطوير 

إدارة الوقف واستثامراته.
يف  املقيمني  املسلمني  يف  ترتاب  بيئة  ظل  يف  السيام  أوروبا،  يف  اإلسالمية  األوقاف  دعم   (٦
تسمو  أن  أصحاهبا-  دعم  حال  شأهنا-  من  ومبادئ  قيم  من  يمتلكونه  ما  وجتهل  أوروبا، 

باإلنسانية، وتسهم يف تنمية العمل اخلريي يف بالدهم التي يقيمون فيها.

قسم عرض الندوات
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تدريس  إىل  السعي  طريق  عن  السيام  أوروبا،  يف  اإلسالمي  الوقف  ثقافة  نرش  عىل  العمل   (٧
مادة «إدارة الوقف» يف جامعاهتا اإلسالمية، ودعم هذه اجلامعات من مال الوقف. 

يف  ملا  الكبرية،  املرشوعات  فقط  وليس  الصغرية،  الوقفية  املرشوعات  أمهية  إىل  االلتفات   (٨
ذلك من تفعيل مرتاكم للوقف، من الصعوبة وقفه أو القضاء عليه بقرارات فوقية.

٩) رضورة التجديد يف فقه الوقف؛ ليتواكب مع التطورات العاملية التي تقاربت فيها املسافات 
إىل  النظر  جتديد  يستوجب  مما  تتالشى،  أن  كادت  حتى  املختلفة  واحلضارات  الدول  بني 

الواقع، وإعامل الفكر يف النصوص بام حيقق مصالح األنام.
التي  األمهية  بالغة  النتائج  تلك  عىل  أمهيتها  تقترص  ال  –وأمثاهلا-  الندوة  هذه  أن  واحلقيقة 
اإلعالمي  الزخم  هذا  إىل  نفعها  يمتد  بل  حوهلا،  دارت  التي  واملناقشات  أبحاثها  عنها  أسفرت 
إىل  أوروبا  يف  املواطنني  من  كثري  ويدفع  اإلسالمي  الوقف  إىل  النظر  يلفت  والذي  هلا،  املصاحب 
زيادة االطالع حول دوره احلضاري التارخيي والواقعي، وما يمكن أن حيققه يف املستقبل، فضال 
ا من التعارف احلضاري بني احلضور املتنوع،  عن أن اللقاءات التي جتري خالل الندوة حتقق مزيدً
العمل  تنمية  إىل  السعي  بينهام  جيمع  أوروبا،  يف  يقيمون  وآخرين  العريب،  الوطن  يف  مقيمني  من 

اخلريي واإلنساين.
واهللا ويل التوفيق.
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�صور لفعاليات الندوة

ال�صيد/ اأ. �صقر ال�صجاري )نائب الأمني العام( اأثناء اإلقاء كلمته يف افتتاح الندوة

�صعادة �صفري دولة الكويت يف فرن�صا يلقي كلمته

صور لفعاليات الندوة
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افتتاح معر�ض م�صاريع واإ�صدارات الدولة املن�صقة، و�صرح من قبل الأ�صتاذة كواكب امللحم 
مدير اإدارة الدرا�صات والعالقات اخلارجية
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جانب من حفل الفتتاح

صور لفعاليات الندوة
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تكرمي رابطة م�صلمي الإلزا�ض بح�صور �صعادة �صامي �صليمان املر�صد �صفري دولة الكويت يف فرن�صا

ممثلو اجلهات املنظمة مع امل�صاركني واملحا�صرين
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زيارة معهد الأندل�ض يف مدينة �صرتا�صبورغ

الزيارة امليدانية ملركز النور يف مدينة ميلوز الفرن�صية

صور لفعاليات الندوة
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