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رسالة األمانة العامة لألوقاف: هي نشر الثقافة الوقفية

لذا فكل إصداراتها غير مخصصة للبيع

دولـة الكـــــويت

State of Kuwait

الدول اإلسالمية  انطالًقا من تكليف دولة الكويت بدور »الدولة المنسقة لجهود 
في مجال الوقف« من قبل المؤتمر السادس لوزراء أوقاف الدول اإلسالمية، الذي 
أولت  فقد  1997م،  سنة  من  أكتوبر  في  »جاكرتا«  االندونيسية  بالعاصمة  انعقد 
األمانة العامة لألوقاف اهتماًما بالًغا بإثراء المكتبة الوقفية بأحدث العناوين في 
مجال الوقف، إلى أن تطور العمل في مشروع نشر وترجمة وتوزيع الكتب الوقفية 
وهذه  العلمية،  السالسل  من  عدًدا  المشروع  ويضم   .» « ليصبح 

السالسل هي:
أواًل: سلسلة الرسائل الجامعية.

ثانًيا: سلسلة األبحاث الفائزة في مسابقة الكويت الدولية ألبحاث الوقف.
ثالًثا: سلسلة الكتب.

رابًعا: سلسلة الندوات.
خامًسا: سلسلة الكتيبات.

سادًسا: سلسلة الترجمات.
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تصدير األمانة العامة لألوقاف

تعمل األمانة العامة لألوقاف عىل إنجاز »مرشوع مداد الوقف« املندرج بدوره ضمن 
العامل  مستوى  عىل  الوقف«  جمال  يف  اإلسالمية  الدول  جلهود  املنسقة  »الدولة  مرشوعات 
املؤمتر  قرار  بموجب  املنسقة«  »الدولة  لتكون  الكويت  دولة  اختيار  تم  حيث  اإلسالمي، 
يف  »جاكرتا«  اإلندونيسية  بالعاصمة  املنعقد  اإلسالمية  الدول  أوقاف  لوزراء  السادس 

أكتوبر سنة 1٩٩7م.

وهذه املرشوعات هي:
1- مرشوع »مداد« لنرش وتوزيع وترمجة الكتب واألبحاث والدراسات والرسائل اجلامعية 

يف جمال الوقف.
٢- مرشوع دعم طلبة الدراسات العليا يف جمال الوقف.

3- مرشوع مسابقة الكويت الدولية ألبحاث الوقف.
4- مرشوع »جملة أوقاف«.

5- مرشوع منتدى قضايا الوقف الفقهية. 
6- مرشوع مدونة أحكام الوقف الفقهية. 

7- مرشوع »نامء« لتنمية املؤسسات الوقفية.
8- مرشوع »قطاف« لنقل وتبادل التجارب الوقفية.

٩- مرشوع القانون االسرتشادي للوقف.
1٠- مرشوع بنك املعلومات الوقفية.

11- مرشوع كشافات أدبيات األوقاف.
1٢- مرشوع مكنز علوم القف.

13- مرشوع قاموس مصطلحات الوقف.
14- مرشوع معجم تراجم أعالم الوقف.

15- مرشوع أطلس األوقاف يف العامل اإلسالمي.

16- مرشوع مسابقة الكويت الدولية لتأليف قصص األطفال.
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هذه  من  العديد  تنفيذ  يف  بالتنسيق  الكويت  بدولة  لألوقاف«  العامة  »األمانة  وتقوم 
اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  وزراء  ملؤمتر  التنفيذي  املجلس  من:  كلٍّ  مع  املرشوعات 

واملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية.

الكتب  وترمجة  وتوزيع  لنرش  »مــداد«  مرشوع  ضمن  الكتب«  »سلسلة  وتندرج 
واألبحاث والدراسات والرسائل اجلامعية يف جمال الوقف اهلادف إىل بث الوعي الوقفي 

يف خمتلف أرجاء املجتمع. 

التطوعي،  اخلريي  والعمل  الوقف  جمال  يف  الكتب  نرش  إىل  السلسلة  هذه  وهتدف 
لتعريف عموم القراء باملسائل املتعلقة بقضايا الوقف والعمل اخلريي التطوعي، وتشجيع 
البحث العلمي اجلاد واملتميز يف جمال الوقف والعمل اخلريي التطوعي، والسعي لتعميم 

الفائدة املرجوة.

أيدي  بني  تضعها  وأن  السلسلة،  هذه  بنرش  تقوم  أن  لألوقاف،  العامة  األمانة  ويرس 
الباحثني واملهتمني واملعنيني بشؤون الوقف والعمل اخلريي، أفرادا ومؤسسات وهيئات.

يتمثل هذا اإلصدار يف مجلة من املقاالت والبحوث التي نرشها الكاتب خالل العقدين 
هو  بينها  يربط  ما  فإن  وعناوينها  تفاصيلها  يف  املنشورات  هذه  تنوعت  وإن  األخريين. 
انتهاجها مقاربَة متعددة االختصاصات )Multidisciplinary approach(، التي حتيل 
إىل الربط املنهجي بني مجلة من العنارص االجتامعية واالقتصادية والسياسية الستجالء ثراء 

الظاهرة الوقفية. 

يتناول الكتاب يف قسمه األول افتتاحيات ُنرشت ضمن أعداد جملة »أوقاف« يف سنوات 
خمتلفة، وهي عبارة عن قضايا رئيسة تشغل بال الباحثني يف جمال الوقف من حيث دالالته 
التارخيية، وأبعاده التنموية، وعالقته باحلركية املجتمعية، وهي رؤوس موضوعات حتتاج 
ملزيد من التقيص والبحث والتنقيب، ومتثل عمليًّا جزًءا من خريطة علمية ال تزال تشكل 

حيًزا من اهتاممات العاملني يف الوقف. 

ويتناول القسم الثاين من الكتاب مسائل وقفية مهمة ومعارصة، يتمثل أبرزها يف مسألة 
العالقة بني الدولة والوقف وما خّلفته عمليًّا من قضايا فرعية، سواء يف املستوى اإلداري 
الرقايب للمؤسسات الرسمية عىل الوقف، أم من حيث هامش حركة الوقف االجتامعية، 
وما يتبع رسم احلدود بني الدولة والوقف من نجاحات وإخفاقات. كام تم تسليط الضوء 
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حماولة  مع  الكلية،  املجتمع  حركة  عىل  وتأثريها  للوقف  املتعددة  االجتامعية  األبعاد  عىل 
ال  مستديمة،  تنمية  إحداث  يف  الوقف  يلعبها  التي  والثانوية  الرئيسة  األدوار  مجلة  إبراز 
تقف عند حدود االقتصاد بل ترتبط كذلك باألبعاد احلضارية. كذلك قام الكاتب بعقد 
مقارنة منهجية بني أوقاف املسلمني من ناحية، واملؤسسات الشبيهة يف التجربة الغربية من 
تعليمية نوعية ودالالت  بناء نامذج  الوقف يف  التعليم ودور  ثانية، مركًزا عىل مثال  ناحية 
كلتا التجربتني من حيث النتائج. باإلضافة إىل طرح رؤية استرشافية للوقف يف بلدان العامل 
املقرتحة الستكامل  املعارصة، مع مجلة من األفكار  التجارب  اإلسالمي مستعرًضا بعض 

مرشوع إحياء الوقف يف العامل اإلسالمي.

سائلني املوىل -عز وجل- أن يبارك يف هذا العمل، وجيعل فيه النفع اجلليل والفائدة 
العميمة.

األمانة العامة لألوقاف





مقدمة عامة للكاتب

9

مقدمة عامة للكاتب

بني يدي القارئ جمموعة من البحوث واملقاالت كتبت خالل سنوات عديدة، وُنرش أغلبها 
يف جملة أوقاف التي تصدرها األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت، ويعترب جتميعها يف إصدار 
واحد جهًدا من إدارة الدراسات والعالقات اخلارجية باألمانة العامة لألوقاف، وتشجيًعا عىل 
تطوير اجلهد العلمي وإشاعته بني املختصني واملهتمني بالوقف. فلهم مجيًعا كل الشكر والتقدير.

يعرب هذا الكتاب عن رحلة علمية متواضعة غلب عليها النظر يف موضوٍع مل يكن يف 
ارتبطت بحكم  التي  اجلامعية،  دراسته  البحثية خالل  الكاتب  )أجندة(  احلقيقة جزًءا من 
التغيري والتحول االجتامعي. غري أن  املقارنة وقضايا  بالنظريات االقتصادية  االختصاص 
ما جرّس العالقة بني الباحث وموضوع الوقف هو التخصص األكاديمي نفسه الذي شّكل 
نقد النامذج االقتصادية والتنموية حلقة رئيسة فيه. لقد درسُت عىل أساتذة غربيني زرعوا 
فينا كمتعلمني بذرة »النقد« ملسلامت االقتصاد السيايس التي شكلت وال تزال أركان مناهج 
علم االقتصاد يف كل جامعات العامل، خاصة فيام يتعلق بالنامذج التنموية سواء تلك التي 
ظهرت يف مخسينيات القرن العرشين أو تلك التي ال تزال مؤسسات دولية مثل: صندوق 

النقد الدويل والبنك الدويل- تبرش هبا وتدعمها بل ويف كثري من األحيان تفرضها. 
عن  املعربة  النامذج  أحد  ونظرية-  -موضوًعا  الوقف  يف  أجد  أن  الطبيعي  من  كان 
التي نسمع عن »إنسانيتها«، و»استدامتها« و»برشيتها«، ولكن  التنمية  الغائبة عن  األبعاد 
-لألسف- ال نراها يف واقع جمتمعاتنا. وازددت اقرتاًبا من الوقف مع ترشيف بالعمل يف 
األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت ألربع سنوات ونصف سنة شّكلت يل فرصة ذهبية 
عىل الصعيد املهني والعلمي للتفاعل املبارش مع النظرية والتطبيق، من داخل مؤسسة رائدة 
الوقفية  الصحوة  معامل  1٩٩3م  سنة  إنشائها  منذ  حددت  التي  وهي  اجلميع-  -بشهادة 

املعارصة التي ال يزال القطاع الوقفي يتفاعل مع خمرجاهتا. 
ما يميز موضوع الوقف مفهوًما وخربة أنه خيتزن الكثري من الوضعيات والعالقات، 
ويستوجب بالتايل مقاربات منهجية متعددة التخصصات تتطلب صرًبا عىل الفهم ودقة يف 
الوقف«)1(،  ما كتبه د. نرص عارف حول »جيولوجيا مفهوم  ما استخدمنا  التحليل. وإذا 
يمكننا القول: إن الوقف هو من حيث البنية واآللية يتكون من طبقات متعددة، حتيل كل 

اخلامسة،  السنة  التاسع،  العدد  أوقاف،  د. نرص حممد عارف، جملة  العطاء واالحتواء واإللغاء،  الوقف واآلخر، جدلية   )1(
نوفمرب ٢٠٠5م، ص13-٢٢.
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عنوان  اختيار  عىل  شجعني  ما  وهذا  وعمًقا.  تطوًرا  أكثر  برتكيبة  موالية  أخرى  إىل  طبقة 
التي  الكتابات،  أنه يلخص فكرة هذه  الذي أزعم  اإلصدار: »ما ختفيه الصدقة اجلارية«، 
وإن جاءت متفرقة يف موضوعاهتا وتفاصيلها وكذلك من حيث تاريخ نرشها، فإهنا حتاول 
استجالء هذه الطبقات وفهم ما ختتزنه من عنارص »اجتامعية« و»اقتصادية« و»سياسية«؛ 
إىل  لتحيلها  الصدقة  جينة  من  طورت  التي  الوقفية«  »الشفرة  حتديد  من  االقرتاب  هبدف 

مكون اجتامعي متحرك وفاعل. 

فبني حتبيس األصل وتسبيل املنفعة مساحات واسعة من الفعل االجتامعي، تتشابك من 
خالهلا أطراف الوقف الفاعلة لتنسج شبكة عالقات كثيفة يتداخل فيها االجتامع مع االقتصاد 
والثقافة وحتى السياسة. يف هذا السياق، نعتقد أن مهمة البحث يف موضوع الوقف من خالل 
وسائل التحليل االجتامعي تتوجه بالرضورة إىل إعادة النظر يف عنارص هذه الشبكة، وبيان ما 
ختفيه الصدقة اجلارية من آليات وأدوار. إنه اإلدراك الواعي املبني عىل التقيص العلمي لعملية 
السلطة  وتشابكات  الثروة،  توزيع  إعادة  وقضايا  العام  املجال  يف  األفراد  حركة  بني  الربط 

االجتامعية مع الفاعلني السياسيني، وكذلك املسامهة الشعبية يف إدارة املجتمعات.

بإدراك  ترتبط  الوقف«  »طالسم  فك  عىل  تساعد  التي  املنهجية  املقاربة  أن  نعتقد 
العالقات البنيوية والتفسريية لعنرصين اثنني:

إنه خيار فردي، ويستوجب رصًدا للعالقات االجتامعية وفهمها،  الوقف:  قرار  اأوًل:   

ومعرفة طرق التأّثر هبا والتأثري عليها. ويف هذا السياق يعربِّ التطور التارخيي للتجربة 
جغرافية  فضاءات  يف  ومتددها  االجتامعية  األفراد  حركة  حدود  توسع  عن  الوقفية 
وثقافية خمتلفة. وهذا ما يعكس متيز البناء الرشعي والقانوين واملايل للمؤسسة الوقفية 
بتطوير  األوىل  ترتبط  رئيستني:  نقلتني  خالل  من  اإلسالم  يف  اإلنفاق  طرق  سائر  عن 
مفاهيمي ينقل الصدقة من املستوى الفردي إىل املستوى اجلامعي، ومن َثّم فتح حدود 
التصدق من الفرد إىل املجموعة. وتتعلق النقلة الثانية بإطالق زمن الفعل من »اآلين« 

إىل »املستقبل« عرب االستدامة. 

ثانًيا: الرؤية التكافلية: وهي التي بناها الدين احلنيف بني خمتلف رشائح األمة الواسعة، 

وما تستبطن من رمزية الكيان اجلامع، والعمليات العقالنية للربط بني مكوناته املختلفة 
يف عالقة مبارشة بعاملية اخلطاب القرآين، الذي أسس لعالقة بني بني البرش عىل مبادئ 
املعتقدات  حواجز  تتجاوز  إهنا  بحيث  آدم،  بني  يف  اهلل  أودعها  التي  اإلنسانية  الفطرة 
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واألعراق واجلغرافيا، بل وجتعل من هذا االختالف مادة أساسية للتعارف بني الناس، 
نَثٰ وََجَعۡلَنُٰكۡم ُشُعوٗبا َوَقَبآئَِل 

ُ
َها ٱنلَّاُس إِنَّا َخلَۡقَنُٰكم ّمِن َذَكرٖ َوأ يُّ

َ
قال تعاىل: يَـٰٓأ

واليه يف  إىل  اهلل وجه يف رسالة وجه هبا  اإلمام عيل كرم  ...)1(. كام ورد عن  ْۚ ِلََعاَرفُٓوا
مرص: »أشعر قلبك الرمحة للرعية واملحبة هلم أو اللطف هبم، فإهنم صنفان: إما أخ لك 

يف الدين، أو نظري لك يف اخللق«)٢(.  

من خالل هذا السياق املنهجي، تتوجه هذه الكتابات )عىل األقل من حيث الطموح( 
لإلجابة عن أسئلة نتصور أهنا مهمة: 

ضمن  موقعها  تثبِّت  أن  من  متكنت  ناعمة  قوة  إىل  الوقف  مرشوعات  حتّولت  كيف   -1
السياق احلضاري العام، وذلك من خالل الدور املحوري الذي لعبته يف قيام بنية حتتية 
اجتامعية، واقتصادية، وثقافية شكلت جمتمعة إحدى ركائز املدينة اإلسالمية، وتشّكل 

حالًيا جزًءا مهامًّ من توازن جمتمعات غربية معارصة؟

٢- كيف أصبح الوقف »ُسْلطة« باملفهوم االجتامعي؟ 

من  والرجال  األفكار  حركة  بني  الربط  من  اجتامعية  آلية  بوصفه  الوقف  متكن  كيف   -3
الوقف  مؤسسات  وفرت  َثّم  ومن  ثانية،  ناحية  من  والتجارة  البضائع  وحركة  ناحية، 

جزًءا مهامًّ ملا يستلزم هذه األنشطة من وسائل واحتياجات؟

النامذج  بعض  تكرار  الكتابات،  هذه  يرافق  الذي  التكرار  من  القارئ  حتذير  وجب 
وحتى بعض األفكار، والذي اختار الباحث أن يبقيه دون تعديل للمحافظة عىل البحوث 
مسائل  أنه  الباحث  يعتقد  بام  ناحية  من  التكرار  هذا  تفسري  يمكن  مرة.  أول  نرشت  كام 
أساسية ترافق التحليل االجتامعي للوقف وبالتايل ال يمكن ختطيها. ومن ناحية ثانية حييل 

هذا التكرار إىل احلدود املعرفية هلذه البحوث التي حتتاج للتطوير والتحديد والتجديد. 

أسأل اهلل يل ولكل العاملني يف جمال الوقف علاًم نافًعا يمكنّنا مجيًعا من الفهم والرشح 
واقرتاح األفضل.  

واهلل أعلم.
د. طارق عبد هللا

)1( سورة احلجرات، آية 13.
)٢( هنج البالغة، مؤسسة املعارف، بريوت، الطبعة األوىل، 1٩٩٠م، ص114.
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املقدمة:

يتشكل هذا القسم من افتتاحيات خمتارة رافقت عرشين عدًدا من »جملة أوقاف«، وهي 
بالتايل جزء من رحلتي العلمية مع الوقف. ترتكز فلسفة االفتتاحية عىل تسليط الضوء عىل 
فكرة رئيسة ترتبط يف بعض األحيان بامدة العدد، لكنها يف عالقة مبارشة مع املقاربة املنهجية 
ملوضوع الوقف التي أرشت إليها يف املقدمة العامة هلذا الكتاب، وعليه، فهي ال تبتعد عن 
اإلطار املشرتك للبحث والتقيص وتوجيه أنظار املهتمني إىل هذه القضايا، التي أعتقد جازًما 

أهنا مفصلية يف فهم الوقف وبالتايل يف تطوير جتربته العملية. 

تعدُّ هذه املقاالت من حيث هدفها جزًءا ال جُيزأ من مرشوع جملة أوقاف)1(، وعالقته 
حقيقية  قناعة  إىل  املرشوع  هذا  يستند  اإلسالمي.  العامل  دول  خمتلف  بني  التنسيق  بفكرة 
ناحية، ووجود جهد علمي عايل  املعارصة من  العملية لألوقاف  التجربة  تربط بني تطور 
املرشوع  مثل هذا  تواجه  التي  املوضوعية  الصعوبات  إدراك  ثانية. ومع  ناحية  اجلودة من 
فإن جملة أوقاف حتركت منذ انطالقتها كمرشوع أكاديمي متخصص ضمن سياق حقائق 

موضوعية، لعل من أمهها:  

ختريج  يف  املذاهب  خمتلف  فقهاء  بني  اخلالف  هلامشية  والعملية  املنهجية  الدالالت 
أحكام الوقف، الذي مّثل وال يزال أحد النامذج الفقهية الرائعة للوسائط االجتامعية الفاعلة 
يف دعم الوحدة الثقافية والنفسية للشعوب املسلمة. وعىل هذه اخللفية خرج فكر الوقف 
وفقهه وترشيعاته بشكل يتقارب -وإىل حد كبري- عىل مستوى املامرسة والرؤية، ويف كل 
لكل  صفحاهتا  أوقاف  جملة  فتحت  األساس  هذا  عىل  استثناء.  دون  اإلسالمية  البلدان 
االجتامعي  العمل  بباقي مساحات  الوقف  ربط  لتشجيع  املوضوع، وسعت  املهتمني هبذا 

ذات الصلة مثل: العمل اخلريي واألهيل وقضايا املجتمع املدين. 

لكل  معلن  كهدف  »التنمية«  مسألة  حول  النقاش  أكده  بام  فرتتبط  الثانية  احلقيقة  أما 
أن  الذاتية. ورغم  التنموية  التجارب  أمهية  الدولية، وهو  االقتصادية  واملؤسسات  الدول 
هذا املفهوم ال يزال صعب التحديد بشكل دقيق، إال أن احلديث املتواصل حوله بدأ يتجه 
نحو تأكيد حقيقة جوهرية، مفادها ارتباط عملية التنمية بتفعيل املكونات الذاتية الفكرية 

منها واملادية للشعوب، التي طاملا صنفت حتت خانة املايض والعتيق والقديم... إلخ. 
)1( حتاول االفتتاحية األوىل رشح مرشوع املجلة والتحديات التي تواجه العمل العلمي املختص. 
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اهتامم  من  العامل  بلدان  مجيع  تقريًبا  عقود  ثالثة  منذ  تشهده  بام  الثالثة  احلقيقة  وترتبط 
أكاديمي ورسمي بدور مؤسسات العمل األهيل، ودعوة رصحية لتحميلها جزًءا أساسيًّا 
من املسؤولية االجتامعية يف ظل انحسار تدرجيي للدور االجتامعي واالقتصادي للدولة. 
من  العديد  ظهور  خالل  من  احلقيقة  هذه  تارخيها  طوال  اإلسالمية  التجربة  أكدت  ولقد 
حضور  األمثلة  هذه  أبرز  ولعل  األهيل.  الطابع  ذات  واالقتصادية  االجتامعية  املؤسسات 
الوقف يف تارخينا اإلسالمي، وما راكمته جتربته التارخيية من إمكانيات اجتامعية واقتصادية 
متميزة أصبح من خالهلا يمثل أحد أساسيات احلضارة اإلسالمية. وتنعكس هذه احلقيقة 
العريب واإلسالمي اخلاصة  العامل  الرسمية يف  السياسات  بالنسبة للوقف من خالل تطور 

بقطاع الوقف منذ القرن التاسع عرش وإىل اآلن.

ا نحو الرتكيز  نعتقد بأن ما سعت إليه جملة أوقاف خالل مسريهتا يعكس توجًها جديًّ
عىل هذه األبعاد، من خالل دفع املتخصصني يف خمتلف العلوم االجتامعية والرشعية للتعمق 
القطاع  واحتياجات  يستجيب  بام  املعارصة  الوقفية  الكتابة  يف  نوعية  نقلة  وإحداث  فيها، 
الوقفي املتنامي. ونتصور بأن هذا السياق نفسه يرسم إىل حد كبري ما هو مطروح عىل جملة 
أوقاف يف الفرتة القادمة من حيث املزاوجة بني االستمرارية والتطوير. استمرارية األهداف 
املعلنة للمجلة عىل أساس التخصص يف موضوع الوقف وما يتصل به من مباحث، وتطوير 

نمٍط للتفاعل العلمي البنّاء بينها وبني املهتمني واملختصني يف موضوع الوقف. 

 ينطبق عىل ما ييل من االفتتاحيات ما يرسي عىل أي جهد علمي من حاجة للتطوير 
والتنقيح. وهي تتصدر هذا الكتاب باعتبارها جزًءا من »مرشوع أكاديمي«، حاول الباحث 
من خالله النفاذ لعامل الوقف واملسامهة يف بعض قضاياه والتنبيه ملسائله الرئيسة. من ناحية 
الشكل، مل ختضع هذه االفتتاحيات إلعادة ترتيب حسب املوضوع بل بقيت مرتبطة بالعدد 
-حسب  لكنها  ومتناثرة،  متفرقة  موضوعات  الظاهر  يف  هي  وبالتايل  فيه،  نرشت  الذي 
الوقف  لنظام  وشامل  واسع  تصور  مع  مبارشة  عالقة  يف  واحد  لعقد  حّبات  زعمنا- 

بمستوياته وجتلياته املختلفة. 

واهلل أعلم.
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)1(

ملاذا م�شروع جملة اأوقاف؟

يؤرق أرسة  تتفرع عنه،  أخرى  أسئلة  إىل  إضافة  البدهيي،  السؤال  أن هذا  ال شك يف 
التحرير بالقدر الذي يثري عند القارئ أسئلة مرشوعة حول املساحة الثقافية والفكرية، التي 
املتاحة له، حتى تتصدى دورية  يمكن أن حيتلها الوقف يف حياتنا املعارصة واإلمكانيات 

ملوضوعه. 

تكشف مقاربة هذا التساؤل مسائل متعددة ترتاوح بني مستويني: يؤكد األول صعوبة 
شأن  شأنه  الزوال،  ثم  ومن  األعداد  بعض  إصدار  ختطيه  عدم  إمكانية  وبالتايل  املرشوع، 
وامللحة  احلالية  األمة  بحاجة  الثاين  املستوى  ويرتبط  املشاهبة.  املرشوعات  من  العديد 
الستغالل كل إمكانياهتا يف وقت خيفت فيه مفهوم »دولة الرعاية«، وينكشف العديد من 
أساسياهتا،  بتوفري  تقوم  قريب-  عهد  -وإىل  احلكومات  كانت  التي  االجتامعية  الرشائح 
ويصعد فيه االهتامم باملؤسسات املدنية يف العديد من بلدان العامل كرد راشد عىل هذا التغيري.    

االهتامم  خيرج  فال  األول،  املستوى  يتضمنها  التي  العقبات  أهم  إىل  اإلشارة  ويمكن 
بموضوع الوقف عن إطار مشرتك بني كل املرشوعات الفكرية التي تعقد حتت شعارات: 
النهوض، واإلصالح، والتنمية... إلخ، يف عاملنا العريب واإلسالمي، حيث تنعكس مجلة 
من املعوقات عىل مقاربة اإلشكاليات املطروحة بشكل علمي ومستديم. عىل هذه اخللفية، 
يندرج البحث يف موضوع الوقف يف السياق العام املرتبط بوجود مشكالت جتابه تأسيس 
البحث بشكل علمي، سواء من حيث التمويل، أو من حيث القضايا التي تتعلق بآليات 
البحث ومناهجه، أو من جهة اإلطار املوضوعي للباحث ذاته. يف هذا االجتاه العام تصبح 
إىل  -إضافة  تتطلب  وصعبة،  دقيقة  عملية  منتظمة  وبصفة  خمتصة  دورية  إصدار  عملية 
اإلمكانيات- وعًيا وإدراًكا هلذه التحديات يف سياق خطة اسرتاتيجية تراعي املوازنة بني 

الطموح وحمددات الواقع.

كام ال يزال الوقف -رغم رصيده التارخيي املتميز- يتحمل آثار فرتة حساسة يف تاريخ 
باملايض، وشيوع رؤية حتدد رشط  له عالقة  ما  بالتنكر واهلجوم عىل كل  اتسمت  شعوبنا 
التقدم بالتخلص من مكونات الرتاث، وسيادة عقلية انتقاصية يف التعامل مع املوضوعات 
باألساسيات  ومجود  تكلس  من  اإلسالمي  املجتمع  أصاب  ما  ربط  بحجة  الصلة،  ذات 
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الفكرية التي بني عليها. وليس غريًبا يف هذا املناخ أن تتم معاجلة الوقف -كأحد خمّلفات 
الرتاث- بشكل تغلب عليه العموميات واألحكام التي جتر وراءها الكل، دون كثري من 
للدوريات  انعداًما-  نقل  مل  -إن  ندرًة  املسار  هذا  خّلف  لقد  العلمي.  والعمق  التدقيق 
املختصة التي ترتبط مبارشة بالوقف، رغم أهنا كانت وإىل عهد قريب أحد التقاليد الفكرية 
احلضور  عىل  حية  وشهادة  العام،  الثقايف  املشهد  يف  بارزة  وعالمة  اإلسالمية،  لألدبيات 

االجتامعي للوقف يف حياة املسلمني. 

وليس من شك يف أن األمرين السالفني انعكسا بطريقة مبارشة عىل األدبيات الوقفية 
املعارصة التي اتسمت بخاصيتني أساسيتني. 

هامش  عىل  تكتب  التي  املوضوعات  من  الوقف  يزال  فال  قلتها،  يف  األوىل  تتمثل 
األدبيات اإلسالمية املعارصة مقارنة بام يكتب يف موضوعات اجتامعية أو سياسية أخرى، 
ومن النادر أن جتد أثًرا جليًّا للوقف يف أبحاث »االقتصاد اإلسالمي«، بل ومن غري املتداول 
يف  األساسية  العنارص  كأحد  للوقف  التعرض  يقع  أن  ا-  جدًّ ضيقة  حدود  يف  إال  -اللهم 
تفسري احلراك االجتامعي اخلاص بالعصور اإلسالمية األوىل والوسطى، رغم أنه استطاع 
بام يملكه من زخم اجتامعي وثراء خريي أن حيتضن العديد من اإلنجازات التي وصلت 

إليها احلضارة اإلسالمية خالل هذه العصور. 

الثانية فرتتبط باملنهجية السائدة فيام يكتب حول الوقف، حيث ال خيرج  أما اخلاصية 
غالًبا عن باب التأريخ له، واستعراض ما تفتقت عنه املدارس الفقهية يف مناقشة أحكامه، 
والتأكيد عىل ما جاد به التاريخ من أمثلة، والرتكيز عىل األحداث واألحكام والفتاوى. وإذا 
كان هذا األمر ال يمثل عيًبا يف حد ذاته لكونه أحد العنارص التمهيدية للتحليل التارخيي 
باقي  عن  وعزله  املجرد  التارخيي  احلدث  حدود  عند  الوقف  حرص  فإن  واالجتامعي، 
املفاهيم واآلليات والعالقات  َثّم هتميش رصد  إليها، ومن  انتمى  التي  املنظومة  مكونات 
التي حترك فيها ومن خالهلا، يربز يف حقيقة األمر أحد أوجه القصور األساسية يف املعاجلة 

املعارصة واالهتامم بموضوع الوقف. 

إجابة  من  االقرتاب  صعوبة  إىل  ذكرناها  التي  املعوقات  مجلة  تشري  واقعية،  زاوية  من 
متفائلة عن التساؤل املطروح يف البداية. غري أنه يمكن التفاعل مع العقبات نفسها بشكل 
العريب  عاملنا  يف  واملؤسسات  األفراد  عاتق  عىل  امللقاة  املسؤولية  من  انطلقنا  ما  إذا  مغاير 
حلالة  والتخطيط  الذاتية  لإلمكانيات  حشد  من  حتّملها  يتيح  أن  يمكن  وما  واإلسالمي، 
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املعطيات  يدرك  ومسؤول  عاقل  ردٍّ  إىل  والتوصل  التحديات،  بمجاهبة  تسمح  منهجية 
ويتحرك وفق األولويات؛ حينئذ يمكننا القول: إن تفكيك هذه العراقيل وفهمها وربطها 
حد  يف  متثل  مسائل  االجتامعية،  الدورة  داخل  مستقبله  واسترشاف  احلالية  الوقف  بحالة 

ذاهتا دوافع صلبة إلصدار دورية جتعل من الوقف حمورها الرئيس. 

عىل هذه اخللفية، يتصل الطموح الرئيس ملجلة أوقاف باحلاجة امللحة لقراءة موضوع 
وأحكامه  مفاهيمه  يف  التعمق  بني  التالزم  وبمنهجية  عمراين،  منظور  من  وجتربته  الوقف 
الرشعية من جهة، وعملية رصد عالقاته بباقي الدوائر ومساحات الفعل االجتامعي من 

جهة أخرى، وهلذا الطموح مربرات كثرية.

اجتامعية  إمكانيات  وله  مهم،  ودور  متنوع  حضور  اإلسالمي  تارخينا  يف  فللوقف 
واقتصادية نزعم أهنا متميزة، وقد مكنته من أن يراكم خربة وجتربة أصبحتا من أساسيات 
العمران اإلسالمي. كام يشهد العامل العريب واإلسالمي اليوم اهتامًما متزايًدا بتفعيل مكوناته 
تواجهه،  التي  واملتشعبة  الكبرية  التحديات  رفع  اجتاه  يف  واملادية  منها  الفكرية  الذاتية 
هذه  ضمن  الوقف  ويندرج  ملواطنيه.  الكريم  العيش  من  أدنى  حد  حتقيق  إىل  والوصول 
االهتاممات خاصة مع ظهور بعض املحاوالت الواعدة لتأسيسه وإرشاكه بشكل فاعل يف 
الدورة االجتامعية. وال شك يف أن الطريق أمام هذه املحاوالت ال يزال طوياًل، ومن َثّم 
فهي تستلزم لكي تتطور وتنضج حتصينها برؤية واضحة وببحث معمق. ومن ناحية ثالثة، 
ودعوة  األهيل  العمل  مؤسسات  بدور  ورسميًّا  أكاديميًّا  اهتامًما  العامل  بلدان  مجيع  تشهد 

رصحية لتحميلها جزًءا من املسؤولية االجتامعية.

إنه من اليقني أن للوقف -يف إطار هذه املستويات املتالزمة وهذه التحديات املشرتكة- 
الفعاليات االجتامعية  للمسامهة-إىل جانب  إمكانيات واسعة وخصائص متعددة، تؤهله 
األخرى- يف حتمل جزء من املسؤولية، الستثامر قدرات األمة كافة والوصول إىل حتديد 

رؤية تنموية متوازنة وإنسانية. 

للمحاور  طرٍح  خالل  من  للمجلة،  الكربى  التوجهات  حتديد  حماولة  تأيت  هنا،  ومن 
التطوع.  ألعامل  متفرًدا  ونموذًجا  ورؤية،  تارخًيا،  الوقف  مع  للتفاعل  أساسية  تعد  التي 
لقد تركزت املقاالت الرئيسة عىل حماور الفقه، والتاريخ، واالجتامع، والقانون، مع إيامننا 
بأن موضوع الوقف يعقد بني هذه املحاور اتصااًل وثيًقا، ويستلزم حضور منهجية حتليل 

تستوجب تداخل االختصاصات املختلفة. 
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أّكد املدخل الفقهي حقيقتني: تتعلق األوىل برضورة اهتامم الباحث يف األوقاف باجلانب 
الفقهي ومعرفة اجتهادات الفقهاء يف مسائله ليس فقط عىل أساس معرفة احلكم، بل كذلك 
من ناحية إدراك منهج االستنباط وطرقه التي راعاها الفقهاء عند خترجيهم ألحكام الوقف. 
أما احلقيقة الثانية فتتعلق بالدالالت املنهجية والعملية هلامشية اخلالف بني فقهاء خمتلف 
يف  الفاعل  االجتامعي  للوسيط  نموذًجا  يصبح  أن  إىل  الوقف  أحكام  ختريج  يف  املذاهب، 
الوحدة الثقافية والنفسية للشعوب املسلمة، وخيرج فكره وفقهه وعاداته وترشيعاته بشكل 
دون  اإلسالمية  البلدان  كل  ويف  والرؤية،  املامرسة  مستوى  عىل  كبري-  حدٍّ  -إىل  يتقارب 

استثناء. 

ل الوقف -ممارسة وتأسيًسا- من خالل  اجتامعيًّا، خرج اإلطار العام الذي حكم تشكُّ
القرآن  رّكزها  فكرية  كأسس  اجلارية  الصدقة  ومبدأ  اخلري  لفلسفة  وطليق  حر  انعكاس 
دون  اإلسالمي  املجتمع  أوجه  عىل  بظالهلا  لتلقي  املطهرة،  النبوية  السنة  وأكدهتا  الكريم 
أن تنحرص يف دائرة ما، وعىل كل الفئات دون استثناء. لقد لعب هذا التنوع وهذا التوازن 
تقليص  خالل  من  أهيل،  اجتامعي  واقع  تكريس  يف  دوًرا  الوقفية  التجربة  صاحبا  اللذان 
السلطة  خارج  من  لقطاعات  يسمح  بشكل  املحلية  اإلدارة  وتشجيع  املركزية  اإلدارة 
الوقف  بني  االتصال  عنارص  حتددت  املبدأ  هذا  وعىل  العامة،  الشؤون  إدارة  يف  باملشاركة 

واملجتمع املدين وتأكدت أمهية النموذج العملية يف حل مشكالت الناس. 

عنارص  تاليش  املتأخرة-  فرتاهتا  يف  بّينت-خاصة  للوقف  التارخيية  التجربة  أن  غري 
النموذج وتعرضه إلشكاليات ختص وعي القائمني عليه بالتطورات احلاصلة يف املجتمع، 
أو  املطروحة،  املسائل  يف  االجتهاد  لتقهقر  أو  النظارة(  جهاز  )ترهل  اإلدارة  لفساد  إما 
االختالالت  خلفية  عىل  سعت  التي  السياسية  السلطات  مع  املتوترة  العالقة  ملخلفات 
املذكورة إىل مركزة اإلرشاف عىل الوقف، وتطويعه إىل رضورات السياسة االقتصادية التي 
وصلت يف بعض األحوال إىل حل نظام األوقاف برمته. من هنا تربز أمهية التحليل الكيل 
الذي يرصد مواطن اخللل يف التجربة عىل نطاق زماين وجغرايف حمدد، وذلك من خالل 

التعرض للسامت اخلاصة بالتجربة واملشكالت األساسية التي واجهت تفعيل الوقف.

الوقف سواء من حيث كونه أحد  القانوين مفصاًل أساسيًّا ملوضوع  املستوى  يعد  كام 
املعنوية، أو  التي تقرتب من صيغة الشخصية  الوقفية  العنارص األساسية لصيغة املؤسسة 
من حيث الدور الذي لعبه يف التغريات التي طرأت يف العامل اإلسالمي عند التحول من 
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النموذج السلطاين إىل الدولة القومية وما نجم عنها من بروز إشكاليات نظرية وواقعية. 
لقد طال القانون املدين قضايا كان الفقهاء هم وحدهم أصحاب الرأي فيها، ومن األمهية 
بمكان دراسة وحتليل العقليات واملناهج التي صنعت هذا االلتقاء وردة الفعل التي تزامنت 

معه، خاصة أننا نعيش عىل وقع بعض املحاوالت يف تقنني العمل الوقفي. 

من ناحية أخرى، تسعى جملة أوقاف لتأكيد أمهية التفاعل املبارش مع موضوع الوقف 
من خالل زاويتني إضافيتني: تتعلق األوىل بالتعريف بمرشوعات الوقف التي تقام يف الدول 
اإلسالمية؛ والتي اعتمدها املجلس التنفيذي لوزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية يف إطار 
تنسيق جهود النهوض بموضوع األوقاف بني الدول اإلسالمية. أما الزاوية الثانية فتهتم 
خالل  من  االجتامعية  الدراسات  يف  األولية  املواد  باستخدام  اخلاصة  البحث  بأساسيات 
د موادها وأمهية ما حتتويه هذه املواد.  زاوية نصوص، للتنبيه إىل ثراء املكتبة الوقفية وتعدُّ
وال شك يف أن احلجج الوقفية تتصدر هذه املواد ملا تزخر به من دالالت أنثروبولوجية ال 
يستغني عنها الباحث يف هذا املجال، وما تتيحه يف كثري من نامذجها من فحص دقيق لزوايا 
املجتمع اإلسالمي عن طريق حتليل اللغة والكتابة واملنهجية املعتمدة، وختريج الدالالت 

االجتامعية والسياسية واالقتصادية من بني ثنايا األسطر. 

والباحث  للمختص  قبل كل يشء دعوة حارة  أوقاف هي  إن جملة  نقول:  اخلتام  ويف 
)فرًدا ومؤسسة( للتفاعل مع موضوع الوقف تارخًيا وجتربة وفكًرا وبمنهجية علمية تستلزم 
التعمق واستخدام أساليب التحليل االجتامعي واالبتعاد عن الرسد والعموميات، يف اجتاه 

استرشاف موقعه داخل جمتمع إسالمي منشود. 
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الدور القت�شادي للوقف من خالل تنمية موارده

مجيع  هلا  يتحمس  التي  املعارصة  املسائل  أهم  إحدى  الوقف  موارد  تنمية  مسألة  ُتعدُّ 
بساط  املسالة عىل  تطرح هذه  أن  الطبيعي  به، ومن  واملهتمني  الوقفي  القطاع  العاملني يف 
البحث والدرس والنقاش سواء يف الكتب التي تنرش حول املوضوع أو من خالل الندوات 
التي تقام بني الفينة واألخرى. يف الوقت نفسه تقوم بعض املؤسسات اإلسالمية بتشجيع 
االعتامد عىل الصيغ الوقفية يف سياق طرحها ملرشوعات تنموية، تؤكد من خالهلا مسائل 
وقتنا  يف  الوقف  يؤديه  أن  يمكن  الذي  االقتصادي  والدور  للمرشوعات  الذايت  التمويل 

احلارض.

ولئن تربز هذه االجتهادات الفكرية والنامذج التطبيقية حركية إجيابية جتاه إعادة الوقف 
اجلهد  هذا  ودقة  نوعية  حول  تساؤالت  كذلك  تطرح  فإهنا  احلضاري،  دوره  ممارسة  إىل 

العلمي املرتبط بالدور التنموي للوقف. ويمكننا يف هذا اإلطار الرتكيز عىل مسألتني: 

تتعلق املسألة األوىل بعدم وضوح الرؤية العامة للدور االقتصادي والتنموي للوقف 
اللهم إال ما يساق من العموميات، ونظن بأن هلذه املسألة عالقة وثيقة بالتفعيل احلاصل 
ملباحث وختصصات علمية ترتبط بالوقف من حيث األهداف والوسائل، مثل: االقتصاد 
اإلسالمي، واقتصاد القطاع الثالث )املؤسسات األهلية(، واالقتصاد االجتامعي، ومدى 
النجاح املتحقق لعقد مجلة من العالقات النظرية بني هذه التخصصات من جهة، ومبحث 

الوقف من جهة ثانية.

يف  جدي  بشكل  الوقف  يدرجوا  مل  املثال-  سبيل  -عىل  اإلسالمي  االقتصاد  فكّتاب 
ا  تصوراهتم للنظام االقتصادي اإلسالمي، حيث ال جيد املتتبع هلذا االختصاص دوًرا خاصًّ
االقتصاد  يف  املتخصصني  ولعل  مثاًل.  الزكاة  ملبحث  بالنسبة  حاصل  هو  مثلام  بالوقف 
اإلسالمي قد واصلوا ذلك التقليد الذي أسسه علم االقتصاد احلديث يف عدم رؤية قيمة 
أشكال  )مثل  السوق  وجمال  الضيقة  النفعية  دائرة  خارج  تقع  التي  االجتامعية،  الظواهر 
الغربية)1( مل حيدث عند االقتصاديني  النقدية  املدارس االقتصادية  التطوع(. وحتى ظهور 

)1( خاصة تلك التي ارتبطت بحقول مثل: األنثروبولوجيا واالجتامع وإىل حد ما بعض األصوات االقتصادية النقدية التي 
تشكلت حتت مسميات عديدة مثل: االقتصاد االجتامعي واالقتصاد البديل،... إلخ.
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البديلة  االقتصادية  الصور  كإحدى  التطوع  إىل  النظر  مسألة  يف  جذري  تغري  اإلسالميني 
لالقتصاد النفعي.

وقد تكون املسامهات العلمية األكثر جدية قد متت يف جمال البحث عن عالقة املؤسسات 
ا من ِقَبل  األهلية بالوقف يف العامل العريب واإلسالمي، حيث شهد هذا املفصل اهتامًما خاصًّ
البناء عليها لسد  مادة علمية يمكن  الوقف  الباحثني يف جمال  يعطي  الكتاب)1(، مما  بعض 

النقص احلاصل يف املسائل املرتبطة بمسامهة الوقف يف التنمية املجتمعية. 

وترتبط املسألة الثانية بضعف العالقة بني اجلوانب النظرية من ناحية واجلوانب العملية 
من ناحية ثانية. حيث يالحظ يف التجربة الوقفية املعارصة خلوها -عىل سبيل املثال- من 
يف  األعيان  هذه  ونسبة  دقيق،  بشكل  الوقفية  األعيان  ومعرفة  املوقوفة  األموال  حرص 
االقتصاد القومي، وتوزيعها القطاعي،... إلخ. لقد وّلدت ندرة األرقام يف املجال الوقفي 
عزوف الكتاب عن البحث الدقيق واملتعمق يف الدور االقتصادي للوقف، ومن َثّم حتليل 
ا  تنمويًّ دوًرا  للوقف  أن  قبيل  من  املسلامت  وترديد  التعميم  عن  بعيًدا  التنموية  إمكانياته 

متميًزا، وأن له مسامهة مبارشة يف االقتصاد الوطني. 

يف املقابل، سوف نجد أن املقاربة العلمية التي تتم يف الغرب ملوضوع لصيق بالوقف مثل 
العمل التطوعي، تتحقق بخطوات رسيعة عرب استعامل البيانات الدقيقة وبنوك املعلومات 
البحثية  واملؤسسات  املراكز  تنفذها  التي  امليدانية  البحوث  يف  القطاع  هذا  بنشاط  اخلاصة 
املتخصصة. فعىل سبيل املثال، توصلت الدراسات التي ينفذها »مركز دراسات املجتمع املدين« 
التابع جلامعة جون هوبكينز األمريكية )Johns Hopkins University( إىل إعطاء تصور 
واضح للدور االقتصادي للقطاع التطوعي، إضافة إىل حتديٍد دقيٍق للقوة التي أصبح يتميز 
هبا يف اثنني وعرشين بلًدا )العامل الغريب بالتحديد(، من حيث مسامهته يف دعم اقتصادها 
وتنويع مصادر احلصول عىل االحتياجات االجتامعية، وقد خلصت هذه األبحاث إىل مجلة 
من النتائج رسمت من خالهلا صورة دقيقة حلالة القطاع التطوعي وكشفت عن نقاط قوته 

بدولة  لألوقاف  العامة  األمانة  ترعاها  التي  الفكرية  املرشوعات  ضمن  مميًزا  اهتامًما  املحور  هذا  شهد  املثال،  سبيل  عىل   )1(
الكويت، سواء عن طريق اإلصدارات العلمية أو الندوات أو موضوعات املسابقة الدولية ألبحاث الوقف. 
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وضعفه، وسامهت بالتايل يف تطوير اسرتاتيجية النهوض به ودعم فعاليته املجتمعية)1(. 

يزال  التوجهات، حيث ال  التارخيية دوًرا كبرًيا يف تفسري هذه  نتصور أن لالعتبارات 
موضوع الوقف يتحمل جزًءا من اإلرث التارخيي لتقهقر دور املؤسسات األهلية يف العامل 
العريب خالل القرن املايض، وال شك يف أن إدارة القطاع الوقفي بجناحيها الرسمي واألهيل 
بحاجة اليوم ملقاربة علمية لواقع الوقف، ولن يتسنى ذلك إال من خالل توفري معلومات 
الباحثني عىل  دقيقة وبيانات حمدثة عن أعيان الوقف وأنشطته، وكل ما يمكن أن يساعد 

التعمق يف موضوعه.

هذا  تثبيت  هو  أوقاف  ملجلة  الرئيسة  األهداف  أحد  إن  قلنا:  إذا  احلقيقة  نجانب  ولن 
التوجه، من خالل شحذ مهم الباحثني ودعوهتم إىل املسامهة يف هذا اجلهد العلمي الرصني 
وعقد الصلة بينهم وبني املؤسسات الوقفية للوصول إىل رؤية شفافة للنشاط الوقفي، هبدف 

حتسني أدائه وحتقيق أمثل ملختلف أدواره احلضارية.

القطاع  ملستقبل  السليم  التخطيط  يف  شك  وال  تساعد  التي  املهمة  االقتصادية  البيانات  من  مجلة  البحوث  هذه  أوردت   )1(
الوقفي. فنجد مثاًل أن القطاع التطوعي يوفر )عىل سبيل املثال( 1٢.6% من الوظائف الثابتة يف هولندا، و11.5% يف أيرلندا 
و1٠.5% يف بلجيكيا. كام تتجاوز ميزانية مؤسسات هذا القطاع يف ٢3 بلًدا أحد عرش تريليون دوالر، أي ما يعادل ميزانية 

أكرب ثامن دولة يف العامل. )انظر:
Global Civil Society: Dimensions of the Nonprofit Sector,  Lester M. Salamon, Helmut 
K. Anheier, Regina List, Stefan Toepler, S. Wojciech Sokolowski, and Associates 
(Baltimore: Center for Civil Society Studies, 1999)
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)3(

التجربة العثمانية يف جمال الوقف:

حقل ثري لدرا�شة نظام الوقف الإ�شالمي

تتميز اخلالفة العثامنية زمنيًّا بأهنا أقرب خالفة إسالمية لعرصنا احلارض، وبأهنا شكلت 
جزًءا أساسيًّا من تاريخ عاملنا اإلسالمي منذ فتح القسطنطينية سنة 1453م وإىل غاية القرن 
البلدان العربية واإلسالمية بشكل مبارش بمسار  العرشين، كام تأثر التاريخ احلديث لكل 

هذه اخلالفة وبتطوراهتا صعوًدا وهبوًطا. 

لقد عارصت اخلالفة ابتداء من القرن الثامن عرش مجلة من التغيريات اجلوهرية، سواء 
عىل خلفية ما بدأت تواجهه داخليًّا من حتديات، أو بناء عىل نتائج تغري خريطة القوى العاملية 
التي أفرزهتا الثورة الصناعية منذ القرن السادس عرش، وما رافقها من تصاعد وترية التحدي 
األورويب للخالفة العثامنية، ليس فقط يف املجال العسكري ولكن خاصة عىل مستوى ما 
واجهت  ولقد  ا.  اقتصاديًّ وترشيعيًّا،  ا،  إداريًّ الرأساميل  االجتامعي  النموذج  عليه  أصبح 
مع  التعامل  خالهلا  من  حاولت  املتتالية  اإلصالحات  من  بجملة  التحديات  هذه  اخلالفة 

املستجدات، وإعادة ما اعرتى هياكلها السياسية واالجتامعية من تكلس وأزمات. 

يف هذا السياق العام تشكل التجربة العثامنية يف جمال الوقف أحد املفاصل املحورية يف 
دراسة نظام الوقف اإلسالمي بجوانبه االجتامعية واالقتصادية، ولئن ترتبط بكل األدوار 
عرش  التاسع  القرن  بداية  بني  الفاصلة  الزمنية  -الفرتة  يف  ترتكز  فإهنا  الوقف  لعبها  التي 
واإلعالن الرسمي عن سقوط اخلالفة العثامنية يف سنة 1٩٢4م- عىل أربعة حماور رئيسة، 

وذلك عىل النحو اآليت:

1- لقد شكل الوقف تارخييًّا أحد العنارص الرئيسة للمجتمع العثامين، نظًرا للحجم الذي 
أصبح حيتله الوقف يف البناء االجتامعي واالقتصادي للدولة العثامنية واألدوار املتعددة 
التي لعبها يف تارخيها، كام شكل إحدى أدوات السياسة العثامنية الداخلية واخلارجية)1(.

اإلسالمية،  الساحة  يف  العلمية  للحركة  السياسية  املراكز  أحد  العثامنية  الدولة  كانت   -٢
وملوضوع الوقف حضور خاص يف هذه احلركية، ويمكننا التدليل عىل ذلك بالنقاش 

)1( Cf. Bahaeddin YEDİYILDIZ, Place of the Waqf in Turkish Cultural System, in, second 
United Nations Conference on Human Settlements (Habitat II, 12 April 1996, Istanbul.
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الفقهي الذي دار حول مسألة وقف النقود، والذي استمر لفرتات طويلة وأفرز إحدى 
اإلضافات األساسية الفقهية والعملية للتجربة الوقفية)1(. 

3- شهدت هذه الفرتة اآلثار املرتتبة عىل األزمات الداخلية التي واجهت الدولة العثامنية، 
ومل يكن الوقف غائًبا عن هذه األزمات حيث تأثر سلًبا شأنه شأن املؤسسات العثامنية 
األخرى. ويؤكد »فارق بلييس« البدايات املبكرة ملا تعرضت له األوقاف من إشكاالت 
من خالل رسالة )كويص باي( التي قدمها إىل السلطان مراد الرابع )16٢3-164٠م(، 
من  العثامنية،  اإلدارات  يف  يستفحل  بدأ  الذي  اإلداري  الفساد  أزمة  فيها  حيدد  والتي 
خالل التالعب بأمالك الدولة وحتويل جزء من أراضيها إىل ملكيات خاصة، ثم إعادة 

صياغتها يف أوقاف أهلية)٢(. 

العامل  يف  الوقف  نظام  إصالح  مرشوعات  أول  العثامنية  السلطة  احتضنت   -4
اإلسالمي املعارص ضمن ما عرف بالتنظيامت العثامنية، حيث بدأت جهود اإلصالح بعد 
أن كثرت األوقاف وتعددت أنواعها ومرافقها، وتكاثرت مشكالهتا، وظهرت احلاجة 
إىل إحداث تنظيامت إدارية واسعة تعنى باإلرشاف عىل أمالك الوقف وأمواله، وتراقب 
مصادرها ومصارفها. وتطّلب ذلك إنشاء أنظمة جديدة، وإصدار قوانني عديدة لتنظيم 
شؤون الوقف وبيان أقسامه وطبيعة كل قسم منها، واألحكام الرشعية التي تتعلق به، 
وال يزال الكثري من تلك القوانني معمواًل به يف بعض البالد اإلسالمية حتى اآلن. لقد 
شملت حركة اإلصالح هذه املناطق اإلسالمية التي كانت تابعة للخالفة العثامنية، فبعد 
األستانة بدأت مرص مع حممد عيل باشا)3(، وكذلك فعلت تونس يف 1878م يف سياق 

)1( Murat, Cizakca, “Ottoman cash Waqfs Revisited: The Case of Bursa 1823-1555”, 
Foundation for Science Technology and Civilization, UK, June 2004.

)٢( Faruk  ,Bilici  ,Elargissement  des  compétences  de  l’Etat  ,diminution  de  l’action  des 
fondations)  waqfs  )au  XIXe  siècle  dans  l’Empire  Ottoman  :l’exemple  d`un  quartier 
d’Istanbul  ,.in  ,Les  fondations  pieuses)  waqf  )en  Méditerranée  :enjeux  de  société 
enjeux de pouvoirs ,Fondation publique des Awqaf du Koweït ,2004 ,p254 .

)3( يف السنوات األخرية من حكمه قاد حممد عيل باشا أول عملية إصالح يف النظام القانوين املرصي، من خالل إصداره قانوًنا 
يف سنة 1846م يقيض بمنع إنشاء أوقاف ذرية جديدة. انظر:

Behrens-Abouseif ,Doris ,Egypt’s Adjustment to Ottoman Rule—Institutions, 
Waqf and Architecture in Cairo16( th17 & th centuries ,)Leiden: Brill, 1994.
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حماولة خري الدين التونيس ]181٠م- 18٩٠م[ إلصالح نظام الوقف)1(.

خاصة  اإلسالمي،  الوقف  لنظام  التارخيية  التحوالت  أهم  أحد  العثامنيني  مع  بدأت 
فيام يتعلق بالنقلة النوعية يف إدارة األوقاف من اإلدارة األهلية إىل اإلدارة احلكومية، لقد 
التي  والسياسية بعض اخلطوات،  اإلدارية  العثامنية يف سياق إصالحاهتا  الدولة  اعتمدت 
الضغوطات  الثامن عرش( بعض  القرن  النصف األول من  )منذ  بداياهتا  وإن واجهت يف 
خاصة من طرف الرشائح املستغلة لألوقاف)٢(، إال أهنا انتهت يف عام 1٢4٢هـ/1836م 
إىل اعتامد سياسة مركزية يف إدارة األوقاف، من خالل إنشاء جهاز حكومي »نظارة األوقاف 
اهلاميوين«. وقد عملت هذه السياسة عىل ضم كل املؤسسات الوقفية األهلية األخرى مثل: 
أوقاف احلرمني التي ُأحلقت »بنظارة األوقاف اهلاميوين« سنة 1838م، وكذلك تعميم هذه 

اإلجراءات عىل كل الواليات اخلاضعة للنفوذ العثامين)3(. 

التاريخ  قراءة  من  كجزء  العثامنية  األوقاف  يف  البحث  أمهية  تربز  اخللفية،  هذه  عىل 
اإلسالمي، من خالل زوايا متعددة ال حترص دراسة األوقاف يف دراسة تاريخ الصدقات 
املدن،  وختطيط  املعامر،  دراسة  كذلك  ولكنها  اإلسالمي،  العامل  يف  للفقراء  واإلحسان 

والسكان، والتعليم، واملؤسسات املالية، والتأمينات والرعاية االجتامعية. 

البلدان  باقي  شأن  ذلك  يف  -شأهنا  العثامنية  اخلالفة  يف  الوقف  تاريخ  ارتبط  ولئن 
من  الكثري  يتطلب  األغوار  هذه  سرب  فإن  األبعاد،  هذه  بمختلف  األخرى-  اإلسالمية 
اجلهد العلمي، الذي ال يزال يبذل بأشكال ودرجات خمتلفة باجتاه فهم نظام الوقف ضمن 
رؤية متكاملة، يساهم من خالهلا مع باقي فعاليات اخلربة احلضارية التارخيية واحلارضة يف 

إصالح األمة وهنضتها.

)1( Abdelhamid Henia, “la gestion des waqf khayri en Tunisie de l’époque 
moderne: du monopole privé au monopole public”, in, Les fondations pieuses 
)waqf( en Méditerranée: enjeux de société enjeux de pouvoirs, Fondation 
publique des Awqaf du Koweït, 2004, p. 254. 

)٢( كانت عائالت السالطني وقادة اإلنكشارية جزًءا من هذه احلملة عىل القوانني اجلديدة. 
)3(  عىل سبيل املثال، أنشأت السلطة العثامنية »وزارة األوقاف العثامنية يف القدس« مع هناية القرن التاسع عرش. )انظر: حمارضات 

عن الشيخ عبد القادر املغريب، د. حممد أسعد طلس، جامعة الدول العربية، معهد الدراسات العربية العالية، 1٩58م(. 
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)4(

كيف ي�شتفيد الوقف من التحولت الكربى؟

املعلومات وبتسارع وترية  التكنولوجية يف قطاع  بالثورة  العرشين  القرن  ارتبطت هناية 
أداء الدائرة االقتصادية وزيادة تدفق رؤوس األموال وارتفاع معدالت التجارة الدولية، وقد 
تأكدت هذه التوجهات يف القرن احلادي والعرشين وهو خيطو باجتاه العرشية األوىل ليصبح 
التدرجيي  بالتخيل  عليه  اصطلح  ما  بتثبيت  نفسها  الفرتة  ارتبطت  كام  بامتياز،  العوملة  قرن 
املهام  التي شكلت جزًءا أساسيًّا من  النظرية والعملية  الركائز  القومية عن مجلة من  للدولة 
التي ألقيت عىل عاتقها. وال شك يف أن املنظرين اليوم وإن اختلفت حتليالهتم للعوملة وآلياهتا 
ونحن  اجلميع.  عىل  تنسحب  آثارها  أن  عىل  استثناء  بدون  يتفقون  فإهنم  العامل،  بلدان  عىل 
آلثارها  التصدي  باجتاه  فقط  ليس  العوملة  مع  للتفاعل  املحاوالت  من  العديد  اليوم  نشاهد 
عىل  أدل  وليس  الشعوب.  ملصالح  وتطويعها  إجيابياهتا  من  باالستفادة  كذلك  بل  السلبية، 
ذلك من الوحدة األوروبية التي نجحت يف نقل احللم األورويب من جمرد رغبة مثلتها يف سنة 
1٩5٠م »املجموعة األوروبية للفحم والفوالذ«، إىل واقع يتفاعل مع املستجدات ويؤسس 

ملجاٍل سيايس واجتامعي واقتصادي يستند إىل مرجعية قيمية وقانونية موحدة. 

ونرى بأنه من املرشوع أن تتساءل األمة اإلسالمية عن السبل التي تؤهلها لكي تستطيع 
أن تتعامل مع العوملة من موقع القوة واإلبداع. ونرى أن إعادة تفعيل املكونات الذاتية لألمة 
يمكن أن متثل أحد املداخل األساسية إلنجاح هذا التوجه، ونتصور كذلك بأن الوقف له 
مات ما جيعله إحدى اللبنات األوىل يف مرشوع وحدة مستقبلية بني املسلمني، وأن  من املقوِّ

يشكل كذلك أحد صاممات األمان هلذه األمة وهي تعيش عرص العوملة. 

من املفيد يف هذا السياق التذكري بأن نظام الوقف ُيعّد أحد األمثلة احلية عىل اخلربة التي 
العالقات  الدويل، حيث عملت األوقاف عىل دعم  املجال  التجربة اإلسالمية يف  طورهتا 
اًل بذلك أحد العوامل النابعة من  االجتامعية والسياسية بني خمتلف البلدان اإلسالمية، ُمشكِّ
صميم التجربة اإلسالمية التي حافظت هبا األمة عىل وحدة شعوهبا رغم امتداد جغرافيتها 
واتساع رقعتها. لقد متكن نظام الوقف من بناء شبكة كثيفة من العالقات االجتامعية والثقافية 
من  املسلمني  تعارف  زيادة  الشبكة عىل  الدويل، ساعدت هذه  املستوى  واالقتصادية عىل 
أجناس وأعراق خمتلفة ووطدت روح التعاون والتكافل بينهم، وسامهت بالتايل يف تأكيد 
قد  الوقف  كان  إذا  إنه  القول:  ويمكننا  املحلية.  احلدود  خارج  اإلسالمية  األخوة  مبادئ 
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فإنه قد  املجتمع األهيل،  الدولة مع مكونات  تتعاون من داخله  أوجد جمااًل حمليًّا مشرتًكا 
اإلسالمية،  واملناطق  الدول  خمتلف  بني  مشرتًكا  دوليًّا  جمااًل  نفسها  وباآللية  كذلك  أوجد 
ذات  وقفية  مؤسسات  بناء  من  اجلغرافية  انتامءاهتم  بمختلف  املسلمون  خالله  من  متّكن 
مهام ووظائف دولية، وتأكيد انتامئهم العميل والواقعي لألمة بمفهومها الواسع، وبالتايل 
عند  أفرادها  ومؤازرة  حياضها  عن  الدفاع  يف  املشرتك  املجال  هذا  خالل  من  مسامهتهم 

الشدائد حيثام كانوا، إضافة إىل تقديم األمثلة احلية عىل إنسانية اإلسالم. 

ال شك يف أن تطور القطاع الوقفي خالل العقود الثالثة املاضية قد محل يف طياته الكثري 
من اإلجيابيات، وقد ال نخطئ عندما نقول: إن العامل اإلسالمي قد شهد خالل العقدين 
األخريين »صحوة وقفية« إن صح التعبري. غري أننا ندرك كذلك أن هذه الصحوة ال يزال 
ينقصها الكثري من اجلهد والتخطيط، حتى تستطيع الشعوب املسلمة أن جتني ثامرها اخلرية 
الطفرة واملناسباتية، وحتى تكون كذلك مؤثرة عامليًّا. ولعل ما  بشكل مستديم يقطع مع 
التقنية  الوسائل  استثامرها  وعدم  الدويل  بالبعد  اهتاممها  كبري  بشكل  التجربة  هذه  ينقص 
املعارصة  الوقفية  التجربة  عىل  يعاب  ما  إن  العرص.  هذا  متيز  التي  واإلدارية  والقانونية 
بلدان  ملختلف  الوقفية  املؤسسات  بني  فيام  التفاعل  غياب  مع  املحيل  اجلهد  يف  إغراقها 
العامل اإلسالمي. إن أمهية االهتامم بالبعد الدويل تنبع من فلسفة الوقف ذاته، وكذلك من 

املستجدات والتغريات التي طالت احلياة االجتامعية واالقتصادية.

 يف املقابل، سوف نجد أن العمل اخلريي يف الغرب يعتمد بشكل أسايس عىل االستفادة 
من التغيريات احلاصلة منذ بداية التسعينيات، حيث مل تقترص رياح العوملة عىل املؤسسات 
الرعاية  االتصاالت،  )االقتصاد،  احلديثة  الدولة  مشموالت  من  كانت  التي  التقليدية 
االجتامعية،... إلخ(، بل ارتبطت باملجال التطوعي من خالل ظهور الفت ملؤسسات أهلية 
ذات صبغة عاملية. وتعد الشبكات الدولية أحد أبرز مالمح املشهد التطوعي يف الغرب، 
الذي أخذ عىل عاتقه مهمة بناء حتالفات بني خمتلف املنظامت العاملة يف املجال األهيل وفتح 
احلالية  االسرتاتيجية  إن  القول:  ويمكننا  القطرية.  احلدود  خارج  بينها  فيام  التعاون  جمال 
التكتالت األهلية  التطوعي، ودخول  القطاع  املرور نحو عوملة  تتمثل يف  الغربية  للتجربة 
سياسات  تتيحه  مما  االستفادة  خالهلا  من  حتاول  متقدمة،  مرحلة  الدولية  الصبغة  ذات 
االنفتاح االقتصادي واالجتامعي، التي أصبحت تتبناها مع مطلع القرن احلادي والعرشين 
َثّم  ومن  املحلية،  والقوانني  الترشيعات  يف  تغيري  من  يتبعها  وما  تقريًبا،  العامل  بلدان  كل 
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التحول إىل أحد الرشكاء األساسيني يف صناعة املستقبل يف هذا القرن. 

أعامل  أكدته  ما  الوقفي، وهو  للعمل  مماثلة  اسرتاتيجية  إىل  بحاجة  بأننا كذلك  نعتقد 
الشارقة  إمارة  يف  انعقد  الذي  الدويل«،  واملجتمع  اإلسالمي  للوقف  الشارقة  »مؤمتر 
حماوره  ركزت  والذي  ٢٠٠5م(،  إبريل-   ٢7-٢6( الفرتة  يف  املتحدة  العربية  باإلمارات 
عىل أمهية بناء توجه اسرتاتيجي للوقف الدويل وفق الضوابط الرشعية، مع االنفتاح باجتاه 
من  وكذلك  املسلمني،  نْفع  يستطيع  حتى  الوقف  لفقه  إحياء  من  ذلك  يعنيه  وما  اآلخر، 

يشرتكون معنا يف االنتامء إىل عائلة سيدنا آدم عليه السالم الواسعة واملمتدة.
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الوقف وم�شروعات النه�شة: ما العالقة بينهما؟

من  العديد  أشار  اإلسالمية،  للبلدان  والسيايس  االجتامعي  التاريخ  حتليل  سياق  يف 
والدولة،  املجتمع  بني  اإلسالمي  التاريخ  فرتات  خالل  نشأت  التي  العالقة  إىل  املفكرين 
انتهاء  إىل  استمرت  -التي  األوىل  املرحلة  اتسمت  أساسية:  مراحل  ثالث  عىل  مركزين 
انطلقت مع  الثانية واألطول -التي  املرحلة  أما  الدولة واملجتمع.  بقوة  الراشدة-  اخلالفة 
متيزت  فقد  تقريًبا-  امليالدي  عرش  السابع  القرن  حتى  واستمرت  األموية  اخلالفة  بداية 
نشهد  نزال  ال  التي  الثالثة  املرحلة  تأيت  ثم  قوته.  عىل  املجتمع  حفاظ  مع  الدولة  بضعف 
جتّلياهتا من خالل ضعف الدولة واملجتمع يف آن واحد، حيث دخل العامل اإلسالمي مع 
بدايات القرن السابع عرش مرحلة جديدة من التدهور احلضاري، اقرتن فيها اخللل السيايس 

بضعف مؤسسات املجتمع االقتصادية والثقافية واالجتامعية. 

التوازن هلذه املعادلة قاعدة أساسية لربامج حركات اإلصالح التي  وقد مثلت إعادة 
انطلقت يف العامل اإلسالمي استجابة جلملة التحديات الداخلية واخلارجية. وقد تبني هذا 
األمر باخلصوص مع هناية القرن التاسع عرش، حيث شّكل االستعامر الغريب أحد املحاور 
السابقة  السيايس ضمن الرشوط  التي وضعت مسألة االستقالل  الرئيسة هلذه احلركات، 
ألي برنامج تغيريي داخيل. غري أنه وبعد خروج االستعامر من أغلب البلدان اإلسالمية 
جتمد التعامل مع معادلة الدولة/املجتمع عند حدود الدولة. لقد انعكست شعارات التنمية 
والتحديث والتقدم االقتصادي عىل تصور التغيري االجتامعي بشكل أصبحت معه الدولة 
متجاوزة حلدودها الطبيعية من حيث األدوار والوظائف، ومن َثّم ُبنِي املرشوع التحديثي 
ُاعُتمد عربيًّا وإسالميًّا بعد مرحلة االستعامر الغريب عىل إعادة تشكيل املجتمع من  الذي 
املنهجي والعميل متيزت  السياق  الرسمية. يف هذا  الدولة ومؤسساهتا  خالل حمور واحد: 
أو  األهلية  املكونات  كل  باستبعاد  والثقافية  واالقتصادية  السياسية  املرشوعات  أغلب 
لقد  باملايض.  »ذايت« بحجة عالقته  ما هو  املبطن لكل  أو  الظاهر  بل وباستعدائها  املدنية، 
ترافقت منطلقات التنمية -كام ُبرشِّ هبا مع بدايات اخلمسينيات- مع دعوة سافرة إىل إزالة 
ما ُوصف بأنه يعيق ويعرقل تقدم الرأساملية، وانتهت يف النتيجة إىل عملية شطب منظمة 

جلملة من الوسائط كان هلا دور أسايس يف حفظ التوازن االجتامعي.

بإعادة  األساسية  توجهاته  أحد  يف  يرتبط  هنضوية  مرشوعات  عن  اليوم  احلديث  إن 
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من  التوازن  هذا  يعزز  ما  بكل  االهتامم  إعادة  وبالتايل  املجتمع،  الدولة/  ملعادلة  التوازن 
أنظمة وقوانني ومؤسسات وخربات. 

ومرشوعات  الوقف  بني  العالقة  حول  التساؤل  مقاربة  يمكننا  األساس  هذا  عىل 
النهضة، من خالل ما قامت به التجربة اإلسالمية يف جمال التطوع من إنتاج خربات مدنية تم 
تطويرها لتصبح إحدى املميزات الرئيسة للحضارة اإلسالمية. ولقد تشكلت هذه اخلربة 
عرب نامذج عديدة ومتميزة أعطت صورة صادقة عن قيمة الدافع الذايت والرتبية الروحية 
يف بناء املجتمعات وتوجيه السلوك البرشي بام ينفع الناس. لقد انعكست البيئة احلضارية 
اإلسالمية بقيمها العقائدية، واجتهادها املتواصل، وتالقحها املثمر مع احلضارات األخرى، 
عىل إبداع مؤسسات عملت مبارشة عىل إكساب الكيانات اإلسالمية محاية داخلية مكنتها 
ولفرتات طويلة من الصمود، رغم اإلشكاالت السياسية التي طبعت املجتمع اإلسالمي 

منذ وقت مبكر من تكونه. 

الوقفية  املؤسسة  إنشاء  ارتبط  حيث  النامذج،  هذه  قائمة  رأس  عىل  األوقاف  وتأيت 
مات املجتمع املتكامل والوصول  برؤية واسعة ومنفتحة، مكنت املسلمني من إدراك ُمقوِّ
االجتامعية،  املكونات  لكل  بالوقف  االنتفاع  شمول  ترمجها  الداللة،  يف  غاية  حيثيات  إىل 
وبالتايل تم جتاوز االنتامء الطائفي واملذهبي والعائيل بل وحتى العقيدي. من ناحية أخرى 
اتسم عمل املؤسسة الوقفية بتنوع شديد يف جمال مقاصدها التي تراوحت بني حفظ كرامة 

اإلنسان والرفق باحليوان. 

ما هيمنا هنا بالتحديد هو طبيعة الوقف األهلية )أو املدنية( التي مكنته من أن يصبح 
نشأت هذه  لقد   .)Social regulator( للمجتمعات اإلسالمية  »الضبط«  أحد عنارص 
ومقاصدها  اإلسالمية  املعرفية  الرؤية  قيم  تتحسس  مجاعية  قراءة  طريق  عن  املؤسسات 
الكلية وبالتحديد يف جانبها التكافيل، وصياغة هذه القيم يف أوعية شكلت بمرور الزمن 
بكامل  الوقف  تفاعل  ولقد  اإلسالمي.  للعمران  املرشقة  الوجوه  أحد  اخلربة  وتراكم 
االنفتاح مع التنوع الذي خص -إىل حد كبري- التجربة االجتامعية للبلدان التي تشكلت 
الثقافية  الوحدة  يف  الفاعل  االجتامعي  للوسيط  نموذًجا  كذلك  ليصبح  اإلسالم،  ظل  يف 
والنفسية هلذه الشعوب، وخيرج فقهه وفكره وعاداته وترشيعاته يف كل البلدان اإلسالمية 

دون استثناء، بشكل يتقارب وإىل حد كبري عىل مستويي الرؤية واملامرسة.

التكافل االجتامعي -كام أبرزهتا جتربة األوقاف-  املنطلق تتجاوز مؤسسات  من هذا 
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للمجموعة،  واالقتصادي  االجتامعي  البناء  تتخلل  أن  يمكن  التي  للثغرات  الوقتي  الَسدَّ 
هذا  يطرحه  وما  البرشي،  للمجتمع  األساسية  مات  املقوِّ بتحقيق  األول  املقام  يف  لرتتبط 
التصور من مسؤولية اإلنسان جتاه أخيه اإلنسان يف اجتاه حتقيق توازن املجتمع. إهنا اخلاصية 
أسايس  كرشط  اإلنسان  مدنية  طرح  عندما  خلدون  ابن  تفسريها  يف  أبدع  التي  اإلنسانية 
ن املجتمع البرشي. وعىل هذا األساس حتديًدا خرجت جتربة التطوع يف تارخينا العريب  لتكوُّ
واإلسالمي أصاًل من حالة عامة تتداخل فيها املسؤولية الفردية واالجتامعية مع ما يمكن 
أن تؤديه العقيدة يف تثبيت هذا املنحى، ومل تكن بالتايل ترًفا يامرس حسب املزاج واحلالة، 
بل ارتبطت وعىل مدى قرون عدة برضورة اجتامعية عىل أساس رؤية ترى أن العالقات 

اإلنسانية ال تتأسس يف جوهرها إال بالتعاضد والتآزر.

وفق هذا السياق تكتيس إعادة النظر يف وجوه التنظيم االجتامعي -ومن بينها األوقاف- 
للتخطيط حلالة منهجية، يمكن أن  العربية واإلسالمية أمهية كبرية  التي شهدهتا احلضارة 
الطاقات  الباب ملشاركة واسعة ومتعددة املستويات يف مرشوع هنضوي يستنفر كل  تفتح 
ويستفيد من إبداعات الذات واآلخر. ويمكننا القول دون جمازفة: إن الوقف يمثل أحد 
مرشوعات النهضة من خالل حتمله جلزء من املسؤولية االجتامعية واستثامر قدراته، هبدف 

حتديد رؤية تنموية متوازنة وإنسانية.
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نحو بناء قاعدة علمية يف مو�شوع الوقف

العامل اإلسالمي،  املعارصة يف  الوقفية  التجربة  الثالثة عقود من  يقارب  ما  بعد مرور 
للتجربة، ومدى  التنموية  املنجزات  الوقفي حول  القطاع  العاملني يف  العديد من  يتساءل 
نجاحها يف تطوير مؤسسات تعليمية وصحية واجتامعية، حيث شهدت هذه املؤسسات -يف 
أغلب الدول اإلسالمية ومنذ هناية القرن العرشين- تراجًعا كبرًيا مع تغري )أجندة( الدولة، 
واالقتصادي.  االجتامعي  املشهد  تشكيل  يف  اخلاص  للقطاع  املجال  األخرية  هذه  وفسح 
هذه األسئلة مهمة للغاية ومن الرضوري الوقوف عندها، وحماولة اإلجابة عنها كجزء من 

ترشيد الصحوة الوقفية وتوجه مسارها إىل ما هو أفضل. 

غري أننا نعتقد كذلك أن جزًءا من إنجازات القطاع الوقفي يفرتض أن يرتبط بالبنية 
التحتية العلمية ذات العالقة املبارشة بموضوع الوقف، ونقصد بالبنية العلمية حتديًدا توافر 

العنارص اآلتية:

1- األطروحات النظرية حول موضوع الوقف ومسائله الفقهية واالجتامعية واالقتصادية 
التي تنرش يف الكتب والبحوث، أو التي تستعرضها وتناقشها الندوات الفكرية.

٢- مراكز بحوث تدرج موضوع الوقف يف أجندهتا البحثية، سواء كموضوع رئيس أو يف 
عالقاته بمسائل رئيسة أخرى.

3- شبكات أو مجعيات تربط الباحثني واملهتمني بالوقف من خالل شبكة عالقات علمية، 
.)MESA( مجعية دراسات الرشق األوسط )مثل )عىل سبيل املثال ال احلرص

4- مكتبات متخصصة سواء كانت ورقية أم إلكرتونية.

5- تدريس مساقات جامعية يكون الوقف أحد موضوعاهتا األساسية.

6- إنتاج برامج سمعية وبرصية حول التجارب الوقفية التارخيية واملعارصة. 

الوقفية  للتجربة  متكاملة  مقاربة  -ضمن  التساؤالت  ُتطرح  أن  إًذا  الطبيعي  ومن 
املعارصة - حول مدى نجاحها يف حتقيق قدر كاف من مكونات هذه البنية العلمية، التي 

تغذي بشكل مبارش التعامل الفكري مع موضوع الوقف. 

إن العمل عىل كشف خريطة دقيقة هلذه القاعدة العلمية أمر مهم للغاية، يسمح يف حالة 
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حتقيقه برصد تطور كل ما يتعلق بالعملية الفكرية يف موضوع الوقف، ومن ثم الوقوف عىل 
هناهتا وأوجه قصورها وبالتايل حتديد اسرتاتيجية تطويرها وحتقيق أهدافها. 

علمية،  إمكانيات  لدهيا  تتوفر  اإلسالمي  العامل  بلدان  من  كثرًيا  أن  يف  نشك  ال  نحن 
سواء من خالل وجود العديد من املهتمني بالبحث يف موضوع الوقف ممن ينرشون كتبهم 
وبحوثهم، أو من خالل توفر مكتبات، أو عن طريق عقد الندوات ذات العالقة. غري أن 
تستجيب  تزال مشتتة وغري مرتابطة، وال  أهنا ال  اإلمكانيات هي  الغالبة عىل هذه  السمة 
السرتاتيجية متكاملة تأخذ عىل عاتقها تشبيك كل املكونات وربطها بعضها ببعض، وفق 
رؤية تكاملية هدفها بناء قاعدة علمية تعظم استفادة املختصني واملهتمني أينام كانوا، ومن 
َثّم عقد الصلة بني هؤالء املهتمني أنفسهم من جهة، وبينهم وبني مؤسسات القطاع الوقفي 

من جهة ثانية، حتى تتمكن هذه األخرية من استثامر هذه اآلراء لتطوير جتربتها.

من  الكثري  يف  والبدء  الوقفية  املرشوعات  تكرار  القصور  هذا  عىل  البينة  األمثلة  ومن 
البلد أو  التي تكونت يف هذا  األحيان من نقطة الصفر، أي: دون االستفادة من اخلربات 
وتلم  رابطة علمية جتمعهم،  الوقف مشتتني دون  الباحثون يف موضوع  يزال  ذاك. كام ال 
العامل اإلسالمي-  الكثري من االختصاصات األخرى داخل وخارج  شملهم -عىل غرار 
جهودهم  كل  استثامر  َثّم  ومن  ختصصهم،  حالة  عىل  التعرف  من  خالهلا  من  ويتمكنون 

العلمية ملصلحة احتياجات العمل الوقفي يف بعديه املحيل والدويل. 

وثورة  التكنولوجية  للثورة  الوقفي  القطاع  استثامر  عدم  الفت  وبشكل  يالحظ  كام 
شبكة  عىل  توجد  ال  اآلن  فإىل  العقدين،  يقارب  ما  انطالقها  عىل  مىض  وقد  االتصاالت 
االنرتنت مكتبة خمتصة باملراجع الوقفية التارخيية واملعارصة، رغم وجود عرشات املكتبات 

الغربية عىل الشبكة العنكبوتية يف موضوعات مشاهبة مثل التطوع. 

لطرح  النوعية  الندوات  إقامة سلسلة من  أوقاف يف  يأيت مرشوع جملة  االجتاه  يف هذا 
هذه املسألة. حيث تسعى جملة أوقاف -كجزء من مهامها الفكرية- إىل حتسيس املؤسسات 
وكذلك املختصني من عاملني وعلامء وباحثني وأكاديميني، بأمهية طرح مسألة بناء قاعدة 
األدوار بني  لتحقيقها وتوزيع  البحث، ووضع )أجندة( عملية  للوقف عىل بساط  علمية 

األطراف ذات العالقة. 

تأيت يف هذا االجتاه الندوة الدولية األوىل جمللة أوقاف التي عقدت مع هناية شهر مارس 
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احلادي  القرن  يف  الوقفي  العمل  توجهات  باسترشاف  املتعلقة  القضايا  حول  ٢٠٠8م، 
الضوء  تسليط  إىل  مبارش  بشكل  تطرقها  الندوة هو  يميز حماور هذه  ما  ولعل  والعرشين. 
عىل جزء أسايس من هذه القاعدة العلمية، وبالتحديد فيام يتعلق بمضامني الكتابة الوقفية 
املعارصة داخل العامل اإلسالمي وخارجه، ومن َثّم التعرف بشكل علمي عىل حالة احلقل. 

ويمكننا اإلشارة يف هذا الباب إىل جزء من املسائل املهمة التي سوف تطرحها الندوة:

مدى التوازن بني التجربة الوقفية يف بعدهيا العلمي والعميل، واستجابة الكتابة الوقفية 	 
املعارصة للمسائل االجتامعية واالقتصادية املطروحة يف املجتمعات اإلسالمية. 

آفاق الكتابة الوقفية يف تطوير نامذج وقفية عملية أكثر مواءمة لروح العرص. 	 

مدى علمية ما يكتب حول الوقف، وهل هناك فوارق نوعية فيام يكتب حول الوقف 	 
داخل العامل اإلسالمي وخارجه؟

وإجراء عمليات متحيص  العلمي  البحث  بساط  الوقفية عىل  الكتابة  إن طرح مسألة 
ونقد هلا، يندرج يف صلب املهمة التي نبهنا إليها آنًفا، واملتعلقة برصد علمي ملكونات بنية 
الوقف العلمية وحتليلها وبيان أوجه قصورها، وربطها بباقي عنارص هذه البنية حتى متارس 
دورها بكفاءة، وتنجح يف دفع القطاع الوقفي ودعم التوازن بني أبعاده العلمية والعملية. 

توفر  بالتايل  ويستوجب  هينة،  عملية  ليس  الوقف  موضوع  يف  علمية  قاعدة  بناء  إن 
العديد من الرشوط، لعل من أمهها:

ترسيخ مبدأ العمل اجلامعي من خالل تكاتف اجلهود بني الدول اإلسالمية، عىل األقل 	 
تلك التي توىل اهتامًما رسميًّا وشعبيًّا بالوقف. ومن الطبيعي أن ُتلقَى املسؤولية يف هذا 
اإلطار بالدرجة األوىل عىل املؤسسات الوقفية من ناحية، وعىل املختصني من أكاديميني 

ومهتمني بموضوع الوقف من ناحية ثانية.

االنتهاء من منهجية العمل املشتت واملوسمي وسعي العاملني يف القطاع الوقفي إىل تبني 	 
اسرتاتيجية متكاملة تسعى الستثامر ما هو موجود، والعمل بشكل مجاعي وخمطط عىل 

تأمني الرشوط األساسية ملناخ علمي متكامل يمثل الرافد األسايس للتجربة الوقفية. 
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)7(

الفعاليات العلمية حول الوقف: ماذا بعد؟

كنا قد تطرقنا سابًقا إىل اهتامم تصاعدي بموضوع الوقف عند املؤسسات ذات العالقة 
الوقف من  نتساءل: كيف يستفيد  أن  ا  املهم جدًّ البحث. ومن  وبعض اجلامعات ومراكز 
الوقف  قضايا  حول  تقام  التي  واملؤمترات  للندوات  وهل  اجتاه؟  وبأي  الفعاليات؟  هذه 
ُتراكم هذه  األمام؟ وهل  إىل  التطور ودفع خربته  الوقفي من  القطاع  تبعات عملية متّكن 
الندوات خربة علمية تتم مساءلتها باستمرار؟ وأخرًيا، ما عالقة القائمني عىل هذه الندوات 
بالباحثني يف جمال الوقف؟ وهل يتم التواصل مع أغلبهم أم أن األمر موكول -يف كل مناسبة 
علمية- إىل االجتهاد الفردي، بحيث ال يتم الوصول إىل أغلب الباحثني وينحرص التواصل 

عن بعض األسامء؟

فيها  الرئيس  املوضع  يكون  علمية  مناسبة  كل  يف  بشدة  تطرح  وغريها  األسئلة  هذه 
ا يف عقد عدد من الندوات الدولية  الوقف. وحيث إن النشاط العلمي للوقف يثمر سنويًّ
دون احتساب الفعاليات العلمية األخرى التي تتطرق إىل الوقف بشكل ثانوي، فإنه يمكننا 
استفادة  مدى  تبني  عملية  نامذج  خالل  من  آنًفا،  املطروحة  التساؤالت  حول  تصور  بناء 
القطاع الوقفي من اجلهد العلمي حول موضوع الوقف. فخالل النصف األول فقط من 
سنة ٢٠٠8م عقدت ثالث ندوات حول الوقف طرحت مسائل يف غاية من األمهية، سواء 

من حيث التجديد يف املحاور أو من حيث خربة املشاركني فيها، وذلك عىل النحو اآليت:  

الندوة األوىل عقدت بدولة اإلمارات العربية املتحدة حتت عنوان: »مؤمتر ديب الدويل 
الوسائل  يف  البحث  استهدف  الذي  ٢٠٠8م()1(،  فرباير   6  -  4( الوقفية«  لالستثامرات 
الرشيعة  بأحكام  وتنضبط  الوقف  طبيعة  مع  تتفق  التي  احلديثة،  االستثامرية  واألساليب 
اإلسالمية، باجتاه إجياد خطة اسرتاتيجية استثامرية تكون معاملها وضوابطها معياًرا لنجاح 

أي مؤسسة وقفية معارصة.

بدولة  لألوقاف  العامة  األمانة  وأقامتها  ٢٠٠8م،  أبريل  شهر  يف  متت  الثانية  الندوة 
اإلسالمي  والبنك  املتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  زايد  جامعة  مع  بالتعاون  الكويت 
للتنمية، حتت عنوان: »الوقف والعوملة: نحو استرشاف ملستقبل األوقاف يف القرن احلادي 

http://www.amaf.gov.ae/endowments_con/abstract.htm  :1( يمكن االطالع عىل برنامج الندوة يف(
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والعرشين«)1(.

الندوة الثالثة التي نظمها خالل شهر مايو ٢٠٠8م برنامج دراسات الفقه اإلسالمي 
بكلية القانون بجامعة هارفارد بالواليات املتحدة األمريكية، حتت عنوان: »قانون الوقف: 

من النشأة إىل الدولة العثامنية- فرتة القوة«)٢(. 

لن ندخل يف تفاصيل هذه الندوات الثالث من حيث حماورها وموضوعاهتا التي يمكن 
االطالع عليها من خالل الصفحات اإللكرتونية اخلاصة هبا، ولكننا نريد أن نركز عىل ما 
التساؤالت  عن  اإلجابة  عىل  تساعدنا  قد  التي  اآلتية،  بالنقاط  ترتبط  دالالت  من  تقدمه 

األساسية التي طرحت يف البداية: 

1- العالقات بني املوؤ�ش�شات الوقفية يف اجلوانب العلمية: 

عىل الرغم من أمهية ما تطرحه هذه الفعاليات العلمية، إال أهنا تكاد تكون نتيجة اجلهد 
الوقفية  املؤسسات  بني  واسًعا  علميًّا  تعاوًنا  نلمس  وال  تقيمها،  التي  للمؤسسة  احلرصي 
التي حتى وإن شاركت باحلضور فإن مشاركتها تبقى يف خانة »الربوتوكوالت  املختلفة، 
الرسمية«. وهذا ما يقلل من شأن التفاعل بني املؤسسات املختلفة وجيعلها جزًرا منعزلة. 
تعني  ما  غالًبا  التي  بالرعاية  عليه  يصطلح  وما  احلقيقية  املشاركة  بني  التفريق  املهم  ومن 
»مشاركة شكلية« أو مالية، وعىل أمهيتها فإهنا ال تندرج فيام نطرحه هنا من تواصل علمي 
بني املؤسسات الوقفية، وليست العربة بتعدد أسامء املؤسسات الراعية هلذه الندوة أو تلك، 
بل )فيام خيصنا( املشاركة الفعلية يف التعاون العلمي وبناء اسرتاتيجية مشرتكة تتجه بالتعاون 

إىل مستويات تضمن االستفادة املتبادلة وحتقيق أغراض الفعاليات العلمية. 

ذاته  حد  يف  عيًبا  ليس  واحدة  وقفية  مؤسسة  طرف  من  العلمية  الفعاليات  إنجاز  إن 
يؤكد كذلك -ويف كثري من األحيان- حالة  أنه  إال  والتنظيمية،  اإلدارية  يؤكد قدرهتا  بل 
»الصناعة من طرف واحد«، وضعف التفاعل البناء بني خمتلف مؤسسات القطاع الوقفي، 
وغياب بناء مرشوعات علمية مشرتكة تتضافر فيها اجلهود، وتتبنى خطوات اسرتاتيجية، 
تستفيد  نظرية  قاعدة  وبناء  العلمية  معرفتها  ملراكمة  الوقفية  املؤسسات  تنطلق من خالهلا 

)1( يمكن االطالع عىل برنامج الندوة يف:
http://www.awqaf.org/awqafjournal/Nadwat_Awqaf.aspx?tabid=326

)٢( يمكن االطالع عىل برنامج الندوة يف:
http://www.law.harvard.edu/programs/ilsp/events/waqf.php
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من كل التجارب واخلربات والرؤى والتخصصات. إن العمل اجلامعي ليس ترًفا يامرس 
حسب املزاج بل هو أساس لكل عمل ناجح يف القرن احلادي والعرشين، الذي يعتمد عىل 
االقتصادية العاملية واملجاالت السياسية العمالقة والشبكات اإلدارية والعلمية الدولية. إن 
نجاح العمل الوقفي مرهون يف أحد مستوياته بالتعاون فيام بني مكوناته وتطوير اخلربات 

البينية، خاصة يف املجاالت العلمية. 

2- العالقة بني املوؤ�ش�شات الوقفية والباحثني يف جمال الوقف: 

ضمن اسرتاتيجية التفاعل العلمي فيام بني املؤسسات الوقفية ال نجد يف حقيقة األمر 
مكاًنا حمدًدا وواضًحا للباحثني، وكأن السياسات اجلارية ال تعامل الباحث واملختص يف 
موضوع الوقف كأحد األطراف الفاعلة يف مسار تطوير القطاع الوقفي، إنام وسيلة يستعان 
هبا عند التظاهرة العلمية وينتهي التواصل معه بانتهاء أيامها. وقد يكون هذا السبب الرئيس 
يف عدم استدامة التواصل بني الباحثني واملؤسسات الوقفية وانحسار مساحة التعامل بني 
الطرفني واقتصارها عىل املواسم. وهذا ما ينعكس عىل التفاعل بني الباحثني أنفسهم يف ظل 
غياب شبكة جتمعهم عىل غرار العديد من التخصصات، التي أسست روابط تكون مهمتها 
العلمية كافة، وتيسري مهمة  الفعاليات  الباحثني يف جمال حمدد، والتنسيق بني  الرئيسة مجع 
الباحثني من أكاديميني ومهتمني واطالعهم عىل مسرية األنشطة العلمية املتعلقة بالوقف، 
من  املنشورات  آخر  عىل  اطالعهم  وتسهيل  اآلراء  وتبادل  للنقاش  أمامهم  املجال  وفتح 

مراجع وكتب وبحوث)1(. 

َمن يبدأ؟ وِمن أين؟ 

نعتقد أن احلاجة املاسة للقطاع الوقفي إىل اسرتاتيجية تعاون فيام بني مؤسساته،    
ودفع الربامج املشرتكة خاصة يف املجاالت العلمية، ترتبط أواًل وأخرًيا بتوفري املناخ املالئم 
املناخ  هذا  توفر  أن  يف  شك  وال  اخلربات.  وتبادل  التفاعل  من  حالة  إجياد  عىل  واملساعد 
االستفادة  عىل  مبارش  بشكل  تساعد  النوعية،  اخلطوات  من  مجلة  لتحقيق  الباب  سيفتح 

القصوى من كل الفعاليات العلمية املرتبطة بالوقف التي تعقد يف أنحاء العامل. 

واضحة  اسرتاتيجية  وغياب  الوقفية  املؤسسات  بني  التفاعل  ضعف  من  الرغم  وعىل 

)1( يف هذا السياق ال بد من اإلشارة إىل مرشوع »بنك املعلومات الوقفية« الذي تنفذه األمانة العامة لألوقاف، والذي يويل 
ا هبذه املسألة، حيث يستهدف ضمن اسرتاتيجيته تأسيس قاعدة بيانات عاملية خلرباء الوقف. اهتامًما خاصًّ
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جتربة  فإن  العلمية،  املجاالت  ويف  والقانونية  االقتصادية  املجاالت  يف  بينها  فيام  للتنسيق 
السنوات القليلة املاضية قدمت بعض املرشوعات والنامذج، التي عملت -وال تزال- عىل 
بني  البينية  االستفادة  وتكثيف  الوقفي  القطاع  خربات  مجع  طريق  يف  مهمة  لبنات  وضع 
التي تساعد  النامذج والتوجهات  املطلوب اآلن هو دعم كل  فإن  خمتلف قطاعاته. وعليه، 
عىل تثبيت العمل اجلامعي الذي يعتمد عىل التشاور والتعاون ملا فيه مصلحة هذه األمة. فعىل 
آنًفا بتوجه جديد يدعم الرشاكة العلمية  سبيل املثال، تبرش الندوات الثالث التي ذكرناها 
املنشودة. فمن الالفت لالنتباه أن تشرتك يف ندوة »الوقف والعوملة« ثالث مؤسسات خمتلفة 
صناعة  يف  إسالمي(  بنك  جامعة-  وقفية-  )مؤسسة  بالوقف  وعالقتها  اختصاصاهتا  يف 
عام  مسار  من  جزء  هو  التوجه  هذا  إن  ألصحابه.  حُيسب  إنجاز  ذاته  حد  يف  وهذا  ندوة، 
الوقوف عىل املستجدات احلديثة يف جماالت عملها،  الوقفية عىل  وحيوي يساعد املؤسسة 
واألفكار  التجارب  مع  التالقح  إىل  بحاجة  هي  التي  الذاتية  خربهتا  عىل  االقتصار  وعدم 
األخرى. إن العمل اجلامعي -وباخلصوص يف اجلانب العلمي- هو أحد املناهج الغائبة يف 
عاملنا اإلسالمي ولألسف الشديد. وحري بمؤسساتنا الوقفية وهي التي تسعى للخري، أن 
تأخذ بمسبباته وتدعم التعاون العلمي فيام بينها باجتاه تطوير نوعي للقطاع الوقفي أينام كان. 

إننا نشدد عىل أن املسؤولية تقع عىل كل أطراف القطاع الوقفي، انطالًقا من الواقفني 
أنفسهم ومروًرا باملؤسسات الوقفية -الرسمية منها أو األهلية- ووصواًل إىل الباحثني. إن 

تفاعل هذه األطراف يمّكن من إجياد حالة تعاون متكاملة ودعم اخلطوات اآلتية:
من  أكثر  فيها  تشارك  دولية  علمية  فعاليات  إلقامة  األطراف  متعدد  التعاون  طرح   -1

مؤسسة وقفية رسمية وأهلية. 
٢- تعزيز الرشاكة التي تقيمها املؤسسات الوقفية مع اجلامعات ومراكز البحث. 

3- مراكمة اخلربات العلمية من خالل ربط موضوعات الندوات بعضها البعض، وإجياد 
قنوات اتصال بني خمتلف الفعاليات العلمية، حتى يتم جتنب تكرار اجلهود يف املسائل 

نفسها وإعادة النقاش حول املوضوعات نفسها. 
4- تدعيم العالقة بني الباحثني من خالل الوصول إىل املتخصصني يف الوقف والتعريف 

هبم وبإبداعاهتم العلمية، وإجياد جسور ثابتة للتواصل معهم.
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ال�شراكة بني الوقف واحلج: عندما تتحول العبادة اإىل تنمية �شاملة

الذاتية من كل  البلدان املسلمة ولفرتات طويلة باالستفادة  متيز احلراك االجتامعي يف 
املكونات املعنوية واملادية، ملصلحة بناء جمتمع مسلم حيقق هدف اإلنسان يف احلياة بام هي 
التي عربت  القنوات  أهم  متثل  واالقتصادية  االجتامعية  املؤسسات  إن  اهلل. وحيث  عبادة 
ا، من خالل  ا كان أم معنويًّ عن هذا احلراك، فقد استطاعت أن تفعل دور كل مكون ماديًّ
عقد رشاكات حتيلها إىل منافع للناس مجيًعا تعينهم عىل الوصول إىل اهلدف. تربز عبقرية 
املؤسسات االجتامعية واالقتصادية التي بنتها احلضارة اإلسالمية يف أهنا استطاعت أن توفر 
محاية ذاتية لألمة، من خالل إرشاك أفرادها يف عمليات تنموية تسد كل الثغرات وتوجه 
كل الطاقات نحو اإلبداع. هكذا كانت مؤسسة الوقف يف اخلربة اإلسالمية تشارك بشكل 
مبارش يف هنضة األمة وتطوير قدراهتا الذاتية، لتصل معها إىل رقي حضاري مل تبلغه يف ذلك 
الوقت أية حضارة أخرى عىل اإلطالق. يف هذا السياق تم التفاعل بني الوقف والعبادات 
مثل: الصالة والصوم واحلج، من خالل قيام رشاكة سامهت يف حتقيق معاين العبادة وتطوير 

خربة املسلمني االجتامعية. ولنا يف مثال احلج دليل واضح عىل هذا التوجه. 

منذ أسابيع قليلة أكمل حجاج بيت اهلل احلرام مشاعر احلج، وعادوا إىل خمتلف بلداهنم 
حيدوهم األمل يف أن يكونوا قد ُوفِّقوا حلج مربور، وأن رحلتهم نحو اهلل قد تكللت بالنجاح 
وأهنم عادوا غانمني فائزين بالعفو وقبول الطاعة. ومن املهم يف هذه األيام املباركة أن نسلط 
بعض الضوء عىل العالقة التي تأسست بني احلج والوقف، ونبني النتائج التي ظهرت من 
خالل هذه الرشاكة، وما انتهت إليه من خربات جمتمعية تبينت فيها املعاين السامية للحج يف 

الوقت نفسه الذي طور فيه الوقف جتربته ونامذجه العملية. 

إن دراسة عالقة الوقف مع احلج حتيلنا بالدرجة األوىل إىل دراسة شبكة من املؤسسات 
الفرعية، عملت يف مستويات متعددة عىل تقديم مجلة من اخلدمات االجتامعية واالقتصادية 
هي  بام  للعبادة  الصحيح  املفهوم  بالتايل  وقدمت  االجتامعية،  التجربة  وأثرت  والثقافية 
تصديق اجلوارح ملا وقر يف القلب، من خالل ما ينفع الناس من احتياجات مادية ومعنوية. 

إن من أهم ثامر العالقة الوثيقة التي بنتها مؤسسة الوقف مع شعرية احلج، هي تأكيد 
واالجتامعية،  واالقتصادية  الفكرية  روابطها  تعميق  خالل  من  اإلسالمية  األمة  وحدة 
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البينية  عالقاته  لتقوية  اإلسالمي  العامل  شعوب  خمتلف  بني  التفاعالت  من  مجلة  وتأسيس 
والتأليف بني مكوناهتا االجتامعية واجلغرافية. إننا ندرك اليوم أكثر من أي وقت مىض أمهية 
خيارات  حالًيا  تتأكد  حيث  اإلسالمية،  البلدان  ملستقبل  بالنسبة  االسرتاتيجي  البعد  هذا 
لدور  انحسار  مقابل  عمالقة  واقتصادية  سياسية  جماالت  وتكوين  البلدان  بني  التوحد 
وقوة الدولة القومية. فتجربة الوحدة األوروبية والصني واهلند تدل بوضوح عىل أن زمن 
أهداف  حول  والتوحد  االعتصام  يف  القوة  وأن   ، وىلَّ قد  واالقتصادية  السياسية  التجزئة 
احلضارة  نشأة  منذ  األوقاف  هلا  تصدت  التي  االسرتاتيجية  املسألة  إهنا  حمددة.  ومبادئ 
اإلسالمية، وعملت عىل تأكيدها من خالل نامذج عملية لعل من أمهها حتويل موسم احلج 
إىل فرصة تثبيت وحدة األمة، عىل خلفية الربط بني تيسري احلج وحتقيق احتياجات املسلمني 
السبب مل  النشأة ووصواًل إىل احلرمني الرشيفني. هلذا  بلد  انطالًقا من  بلدان متعددة،  من 
تنحرص األوقاف املتعلقة باحلج يف مسائل تتعلق بتوفري سبل راحة احلجاج وضامن سالمة 
قوافلهم بداية من بلداهنم وحتى وصوهلم إىل البقاع املقدسة، بل وارتبطت كذلك بخدمة 
احتياجات املسلمني يف مكة واملدينة )بام عرف حتت اسم: أوقاف احلرمني(، يف الوقت نفسه 
ساعد الوقف يف حتقيق أهداف احلج بام هو جتمع للمسلمني من أصقاع العامل كافة، ومن 
َثّم يف رفع سقف االستفادة من هذه التظاهرة السنوية الفريدة. ولعل من أهم ما سامهت 
فيه األوقاف يف هذا املجال هو تسهيل الرتابط العلمي بني املراكز الثقافية للعامل اإلسالمي، 

وتنشيط حركة األخذ والعطاء بينها، وتفعيل قنوات التواصل بني العلامء املسلمني. 

من خالل هذه األمثلة يتبني لنا أن احلج يتحول من خالل األوقاف )التي ُوقفت عىل 
مراحل  أخرى حسب  إىل  تنتقل من حمطة جغرافية  تنموية،  إىل عملية  احتياجاته(  خمتلف 
بل  منعزلني،  وأفراد  حمددة  أيام  عند  تقف  ال  ومتعددة  خمتلفة  منافع  فيها  تتحقق  الرحلة، 
تأخذ صبغة االستدامة والتواصل. فمع أوقاف احلج يتعامل املسلم وبشكل مبارش وحي 
مع صورة شاملة املعاين واألبعاد جتسد اإلسالم )عبادة وعالقات إنسانية وتربية اجتامعية 
يف  أنشئت  التي  احلج  طرق  يف  عىل  األوقاف  ترسمها  التي  الصورة  إهنا  علميًّا(.  وتدريًبا 

خمتلف بقاع العامل اإلسالمي. 

إن استعراض بعض نامذج األوقاف التي ترتبط باحلج يعطينا دالالت واضحة عىل دور 
الوقف يف حتويل شعرية احلج إىل مؤسسة تنموية شاملة، يشهد منافعها املسلمون ويربطها 
باملقاصد الرشعية الكربى. ويمكن للباحث أن يرسم خريطة متعددة ومتنوعة لألوقاف 
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من خالل خط سري رحلة احلج، التي كانت تعرب العامل اإلسالمي انطالًقا من أي مركز فيه 
وصواًل إىل مكة املكرمة أو املدينة املنورة. وسواء كان ذلك املركز هو بالد شنقيط أو القاهرة 
أو تونس، فإن املسلمني بنوا يف خمتلف حمطاته شبكة من املؤسسات الفرعية، أبرزت مدى 
مسامهة األمة يف إدارة قضاياها وإجياد السبل الكفيلة بسد احتياجاهتا، مستفيدة يف ذلك من 

كل خرباهتا التي يربز الوقف فيها كإحدى مؤسساهتا الرئيسة. 

وقد يقول قائل: إنه ال جمال اليوم لطرق احلج كام كانت، حيث يستعمل احلجاج وسائل 
النقل احلديثة من طائرات وسيارات وبواخر، ومن هنا قد ال يكون للوقف عالقة باحلج 
ال  تارخينا  يف  األوقاف  فعلته  مما  نستخلصها  التي  الدروس  أن  نعتقد  قبل.  من  كانت  كام 
ترتبط باألشكال والنامذج يف حد ذاهتا، ولكن ترتبط بالدرجة األوىل باملنهجية التي سادت 
املجتمعات اإلسالمية يف التفاعل مع ثرواهتا املادية واملعنوية. إن عالقة الوقف باحلج هي 
ترمجة عملية ملنهجية سادت املجتمعات اإلسالمية ولفرتة طويلة، عندما كانت عىل وعي كبري 
مات كافة التي تؤهلها ألن تكون هلا الريادة، وبالتايل تدعو ﴿َوٱۡجَعۡلَنا لِۡلُمتَّقِنَي   بأهنا متتلك املقوِّ
نجحت  املنهج  هذا  وفق  قوة.  مصادر  إىل  اإلمكانيات  هذه  إحالة  عليها  وأن  إَِماًما﴾)1(، 
الرشاكة بني الوقف واحلج يف حتقيق استفادة متعددة املستويات والزوايا، ومن َثّم حولت 

الشعرية إىل عملية تنموية متكاملة استفادت منها كل أطرافها، وذلك عىل النحو اآليت:

إىل 	  لتحيلها  العمر،  رحلة  قيم  تستلهم  جديدة  بآليات  االجتامعي  احلراك  تدعم  لقد 
عالقات اجتامعية ذات جودة عالية وتبادل األفكار والبضائع بني املسلمني من خمتلف 

أصقاع الدنيا.

حسب 	  كلُّ  احتياجاهتا،  أحد  تدبري  يف  ورشائحها  أطيافها  بجميع  األمة  إرشاك  تم 
عىل  وتسهيلها  احلج  شعرية  إثراء  من  العملية  هذه  عن  نتج  وما  ودوره،  اختصاصه 

املسلمني وتعميق لدورها االجتامعي.

تطوير املؤسسة الوقفية وإعطاؤها أبعاًدا تتناسب واحتياجات األمة املختلفة. 	 

والسؤال الذي ال يزال ُيطرح علينا اليوم: كيف نحيل إمكانياتنا إىل مصادر قوة؟ وكيف 
نخلق هذه احلالة املنهجية التي أصبح الوقف فيها )كإحدى إمكانيات األمة الذاتية( جزًءا 

أساسيًّا من عملية التنمية الشاملة؟

)1( سورة الفرقان، جزء من آية 74.
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نحو جيل جديد من املوؤ�ش�شات الوقفية املعا�شرة

رسمي  اهتامم  مع  تزامنًا  للوقف،  واسًعا  انتشاًرا  املاضية  القليلة  العقود  شهدت  لقد 
وشعبي بموضوعه، ودعوات إلدراجه رشيًكا يف جهود التنمية التي تطمح إليها الشعوب 
املدنية-  وحتى  -بل  اخلريية  املؤسسات  من  العديد  تبني  التوجه  هذا  أثمر  وقد  املسلمة. 
للصيغ الوقفية، إضافة إىل إقامة عدد كبري من الفعاليات العلمية املرتبطة بموضوع الوقف، 
إضافة إىل حضور الفت للوقف عىل شبكة اإلنرتنت، وما يعنيه ذلك من اهتامم املختصني 
واملهتمني هبذا املفهوم. إن املؤسسات التي نشأت من رحم هذه التجربة املعارصة نجحت 
مات  بشكل كبري يف مسألتني رئيستني: تتعلق األوىل بلفت االنتباه إىل جزء أسايس من املقوِّ
الذاتية لألمة اإلسالمية )الوقف(، الذي اختفى -وألسباب عديدة- من سلم األولويات 
واإلمكانيات. كام حققت هذه الصحوة الوقفية ربًطا مبارًشا بني احلديث عن حتقيق التنمية 
وتنويع مصادرها، ومن َثّم التوجه لالستفادة مما تطرحه املؤسسات الوقفية من قدرات. إن 

ما هيمنا يف هذه النجاحات هو تواصلها واستثامر نتائجها وتطوير ما ُتراكمه من خربات. 

ويف سياق متابعة تطور التجربة الوقفية املعارصة، قد يبدو من نافلة القول، التأكيد عىل 
أمهية استفادة القطاع الوقفي من التجارب واخلربات، سواء السابقة أو احلالية يف املجاالت 
واالختصاصات ذات العالقة بالنشاط الوقفي. إال أن إطاللة متعمقة عىل واقع هذا القطاع 
ُتبني أن األمر ال يزال حيتاج إىل كثري من العمل والتخطيط، وأن ما حيصل اآلن ينتظر جهًدا 
الوقفي،  النشاط  يف  نوعية  نقلة  وإحداث  الوقفية،  اخلربة  بتطوير  يتعلق  فيام  خاصة  كبرًيا 
تستجيب للتحديات التي تفرضها هذه املرحلة، وما يرتبط هبا من صعود الوقف كمؤسسة 

حضارية رائدة هلا وقعها االجتامعي ومسامهتها القوية يف حل القضايا التنموية. 

إن مسار القطاع الوقفي خالل الثالثة عقود األخرية يؤكد أننا اليوم بحاجة إىل جيل 
جديد من املؤسسات، يستوعب ما تم الوصول إليه يف املرحلة السابقة ويبني عليه، لكنه 
للمستجدات  تستجيب  الوقفي،  العمل  يف  نوعية  نقلة  إلحداث  يسعى  بل  عنده  يقف  ال 
اإلسالمية  املجتمعات  تكتسح  التي  والتكنولوجية  واالقتصادية  االجتامعية  والتطورات 
برسعة فائقة. إن القطاع الوقفي هو اليوم يف أمس احلاجة إىل تطوير ذايت يتجاوز النواحي 
الشكلية، لكي يمس النواحي االسرتاتيجية والكيفية التي ُتؤدَّى هبا جمموعة األنشطة التي 

حتدد االجتاه املستقبيل للقطاع الوقفي. 
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تربز يف هذا االجتاه قضية بطء تفاعل املؤسسات الوقفية مع حميطها وعدم استجابتها 
ارتفاع  الساحة االجتامعية  القطاع ومن خارجه. لقد شهدت  التغريات من داخل  لرسعة 
الطلب )إن صح التعبري( عىل الصيغ الوقفية، يف الوقت نفسه الذي أعربت فيه املؤسسات 
أن  نجد  املقابل  يف  واملعارص.  التارخيي  اإلسالمي  بالوقف  اهتاممها  عن  التطوعية  الغربية 
الوقف  بأمهية  التبشري  مرحلة  يتجاوز  مل  وخطط  أفكار  من  الوقفية  املؤسسات  تعرضه  ما 

وبنامذجه التارخيية، وهذا ما ال يتناسب البتة مع ما تنتظره املرحلة احلارضة. 

التاريخ اإلسالمي أن ضمور الوقف وانحسار دوره احلضاري أتيا -يف أحد   يعلمنا 
أهم أسبابه- عىل خلفية جتزئته وتفتيته وافتقاد التواصل بني مكوناته. وسواء تعلق األمر 
بالوقف الذري أم اخلريي، فإن حتول مؤسسات الوقف إىل »جزر معزولة« جعل من عملية 
بالتايل  وانتهى  مشكالهتا،  وتشعب  أعدادها  كثرة  مع  خاصة  مستحياًل  أمًرا  بينها  الرتابط 
عبًئا عىل  فيها  الرتهل أصبحت  من  إىل حالة  املؤسسات ووصوهلا  فعالية هذه  إىل سقوط 
الواقفني واملستفيدين، ومرتًعا ألصحاب النفوذ الضعيفة )من الداخل واخلارج( ليامرسوا 
األساسية،  مقاصدها  عن  وحتويلها  ألعياهنا  اغتصاب  من  شاؤوا  ما  املؤسسات  هذه  عىل 

وإهدار ثرواهتا بغري حق. 

ضعف  بمسألة  التهاون  عدم  يف  يكمن  التدهور  هلذا  األساسية  الدروس  أحد  إن 
العالقة بني املؤسسات الوقفية ذاهتا، واحلذر الشديد مما يمكن تسميته باسرتاتيجية »اجلزر 

املعزولة«، التي تنتهي باملؤسسات الوقفية إىل نتيجتني يف غاية اخلطورة:

النهوض  مسؤولية  لتحمل  وحدها  وقفية  مؤسسة  كل  بتوجه  األوىل  النتيجة  ترتبط   -1
واإلعالمية  واإلدارية  العلمية  األعباء  عاتقها  عىل  األخذ  َثّم  ومن  الوقفي،  بالقطاع 
كافة، وهي عملية غري عقالنية ألهنا تستبطن مواجهة غري عادلة بني القدرات املحدودة 
للمؤسسة من ناحية، والتحديات الكبرية واملتعددة التي تزخر هبا املجتمعات املسلمة 
بأي  تستطيع  والبرشية ال  املالية  قدراهتا  بلغت  الوقفية مهام  فاملؤسسة  ثانية.  ناحية  من 
حال من األحوال التصدي وحدها الحتياجات البلدان اإلسالمية، وسوف تقترص ال 
الوفاء  دون  االحتياجات  هلذه  شكلية  مالمسة  عىل  األمر-  هذا  زعمت  ما  -إذا  حمالة 

احلقيقي هبا، وليس هذا مقصد املؤسسة الوقفية وجوهر مسامهتها املجتمعية!

من  وقفية  مؤسسة  كل  له  تتعرض  قد  ملا  منفردة  بمواجهة  الثانية  النتيجة  وتتعلق   -٢
بالتحديد.  املؤسيس عموًما والوقفي  العمل  تعد جزًءا أساسيًّا من  التي  اإلشكاليات، 
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التخلف  أخطرها  من  لعل  متعددة  مشكالت  من  تشكو  اإلسالمي  العامل  فبلدان 
االسرتاتيجي واإلداري. وال شك يف أن هلذه القضايا انعكاسات مبارشة عىل املؤسسة 
أو تلك، ألهنا  املؤسسة  الوقفية، وتستوجب إجياد حلول جذرية تتجاوز قدرات هذه 
ترتبط بقضايا متشابكة تتداخل فيها عنارص التاريخ واجلغرافيا، وهي بالتايل مسؤولية 

اجتامعية مشرتكة. 

قد يكون موضوع انتشار املؤسسات الوقفية وتوسع االستفادة من صيغها أمًرا حمموًدا، 
ا عىل ترسخ مبدأ أمهية القطاع الوقفي يف بداية القرن احلادي والعرشين، إال أننا  ودلياًل قويًّ
نعتقد أنه ليس من احلكمة يف يشء أن تتشتت جهود هذه املؤسسات، وتفتقر إىل اسرتاتيجية 
تعاون حتقق فلسفة الوقف يف استدامة مسامهتها املجتمعية وتسهل عليها ختطي العوائق. 
استنتاج واحد: ضعف  إىل  تقودنا  احلالية  التجربة  املتوفرة حول  املوضوعية  املؤرشات  إن 
التعاون بني مكونات القطاع الوقفي، وما يعكسه هذا الضعف من تفويت لفرص استفادة 
القطاع الوقفي مما تنجزه مؤسساته داخل البلد نفسه أو يف خمتلف البلدان اإلسالمية، إضافة 
إىل غياب ترشيد العمل الوقفي واالرتقاء به. ولعل هذا اإلشكال هو من أكرب األخطار التي 
حتدق بالصحوة الوقفية املعارصة، وهو حيتاج بالرضورة من كل املهتمني والغيورين عىل 
مستقبل هذا القطاع إىل توحيد اجلهد وإجياد حلول واقعية. ويف هذا السياق نعتقد أن هناك 

ثالثة ملفات أساسية حتتاج إىل اهتامم خاص:

امللف األول: العالقة ما بني املؤسسات الوقفية، سواء يف داخل الدول اإلسالمية ذاهتا، 
أم فيام بينها: 

من الطبيعي أن نتطلع يف هذا الباب إىل املرشوعات القائمة حالًيا التي أخذت عىل عاتقها 
مسؤولية جتسري العالقة بني املؤسسات الوقفية. فاألمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت من 
إىل  والتنبيه  التعريف  يف  مهمة  أشواًطا  قطعت  اإلسالمية،  الدول  بني  التنسيق  ملف  خالل 
أمهية إحياء فكرة التعاون والتكامل ما بني البلدان اإلسالمية يف جمال الوقف، يف وقت تشكو 
فيه هذه البلدان من ضعف يف عالقاهتا البينية وسيطرة اهلموم املحلية عىل التواصل فيام بينها. 
ولئن حتققت بعض النجاحات يف هذا املجال يف السنوات السابقة، فإن درجات التنسيق مل 
تعد تناسب املرحلة احلالية. واملطلوب هو تطوير آليات جديدة، ومن َثّم املرور إىل مراحل 
متقدمة يف هذا االجتاه. ونعتقد أن العمل لتوحيد جهود املؤسسات الوقفية يف العامل اإلسالمي 
املجال  العاملة يف هذا  املؤسسات  تبني  يعني عمليًّا  تعاون يف جمال األوقاف«  »ميثاق  حول 
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فكرة استثامر اإلمكانيات املشرتكة، التي تتمتع هبا لتفعيل التعاون فيام بينها، وربط خططتها 
وبراجمها بالتنمية املجتمعية ملختلف بلداهنا، وحتى يتم تفادي بعض العراقيل املوضوعية. 

والذي  للتنمية،  اإلسالمي  البنك  أنشأه  الذي  للوقف«  العاملية  »اهليئة  مرشوع  أما 
البلدان  الوقفية يف  التقريب بني املؤسسات  الرئيسة يف  يفرتض أن يكون إحدى األدوات 
ترقبتها  طاملا  التي  الفعلية  انطالقته  بتأخري  يرتبط  حوله  الرئيس  التساؤل  فإن  اإلسالمية، 
املؤسسات الوقفية. وليعذرنا القائمون عىل هذا املرشوع يف البنك اإلسالمي للتنمية؛ إذا 
سنوات  العرش  يقارب  ما  بعد  للوقف،  العاملية  اهليئة  بقاء  أسباب  حول  السؤال  كررنا  ما 
من إنشائها، حرًبا عىل ورق وعضًوا غري مفّعل ملجموعة البنك. إن مسؤولية البنك كبرية 
يف إطالق التجربة وعدم اخلوف من األخطاء، وحماولة مواجهة التحديات وفتح األبواب 
ا وحشد الطاقات البرشية له، حتى يضطلع بأداء دور يف غاية  أمام هذا املرشوع املهم جدًّ
األمهية، ويساهم يف تأسيس قاعدة انطالق لرتشيد العمل الوقفي. إننا ندعو املسؤولني يف 
البنك اإلسالمي للتنمية إلعطاء ملف اهليئة األمهية التي يستحقها وإعادة دفع مرشوعها إىل 

األمام، ملا يف ذلك من نفع اسرتاتيجي إلحياء سنّة الوقف يف العامل اإلسالمي. 

الوقفية  املؤسسات  فإن  ومستقبلهام،  السابقتني  التجربتني  نتائج  عن  النظر  وبغض 
األهلية منها والرسمية يف شتى بقاع العامل اإلسالمي جيب أن تساهم من ناحيتها يف إبداع 
طرق جديدة للتنسيق مع مثيالهتا داخل الدولة نفسها أو خارجها، وأال تقف عند حدود 
البناء  يمكن  تعاون  أمثلة  وتطرح  واخلارجي،  املحيل  الوقفي  املحيط  عن  معزولة  نشاطها 

عليها واالقتداء هبا. 

حتى  املشرتك،  العمل  منهجية  إىل  االنتباه  اجلميع  عىل  تطرح  الوقف  جتربة  إثراء  إن 
ما يطرح عليها وحدها،  الصفر ومواجهة  إىل االنطالق من  ال تضطر كل مؤسسة وقفية 
التقوقع عند  أو  والتجديد،  اإلبداع  يفتقد  الذي  التكرار  إىل  واالنتهاء يف أحسن األحوال 
من  لعل  عديدة،  أفكاًرا  السياق  هذا  يف  طرحت  لقد  االجتامعي.  الفعل  من  دنيا  حدود 
أبرزها استحداث »بيوت خربة وقفية« تكون مهمتها الرئيسة دراسة القضايا ذات الطابع 
االسرتاتيجي، التي تتصل باملتغريات العاملية وانعكاساهتا املحلية واإلقليمية والدولية عىل 
َثّم إتاحة الفرص أمام املؤسسات الوقفية للتعاون وتبادل اخلربات  القطاع الوقفي، ومن 
وطرح اخلطط املستقبلية وتقصري املسافات بينها، واالستفادة املوضعية مما تطرحه النامذج 

الناجحة يف العمل الوقفي. 
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امللف الثاين: الوقف والعمل التطوعي: 

التطوعي والوقف من حيث األهداف والسبل، فإن  العمل  الوثيقة بني  العالقة  رغم 
واقع العمل اخلريي بوجه عام يشكو من وجود حواجز وحدود بني نامذجه املتنوعة، التي 
وإن كنا نسلم بتخصصاهتا ومناطق فعلها فإننا كذلك نعتقد أن بينها الكثري من املشرتكات، 
التي يمكن يف حال اقرتاهبا من بعضها البعض أن تستفيد من اخلربات التي تؤسس يف ميدان 
فيام بني جنباته،  تعاوًنا  العمل اخلريي أن يالحظ  املتتبع ملشهد  يكاد  املتنوعة. وال  التطوع 
يتجاوز التفاعل الشكيل ليغوص إىل االحتياجات احلقيقية لكل مكونات العمل اخلريي. 
ا وعمليًّا، يساعد  إن االختالف بني مؤسسات العمل اخلريي يفرتض أن يشكل ثراء فكريًّ
السامت  متعددة  بناء جبهة خريية  بوجه خاص عىل  والوقف  عام  بوجه  التطوعي  القطاع 

ومتنامية القدرات.

التجربة  إليه  انتهت  ما  إدراك  التطوعي  القطاع  العاملني يف  بد عىل  السياق ال  يف هذا 
الغربية من نتائج مهمة ومذهلة حول القوة التي أصبح يتميز هبا القطاع التطوعي يف بلداهنا، 
من حيث مسامهته يف دعم اقتصادها وتنويع مصادر احلصول عىل االحتياجات االجتامعية، 
فعىل سبيل املثال، يوفر القطاع التطوعي 1٢.6% من الوظائف الثابتة يف هولندا، و%11.5 
يف أيرلندا و1٠.5% يف بلجيكا. كام تتجاوز ميزانية مؤسسات هذا القطاع يف ٢3 بلًدا غربيَّا 
أحد عرش تريليون دوالر، أي: ما يعادل ميزانية أكرب ثامن دولة يف العامل. لقد جاءت هذه 
النتائج عىل خلفية كرس اجلليد بني املؤسسات التطوعية، والنجاح املتحقق يف بناء شبكة من 
العالقات الوثيقة وتنفيذ خطط اسرتاتيجية تكاملية. إهنا جتارب تستحق النظر والدراسة 
واستخالص العرب، حتى حيقق العاملون يف جمال التطوع يف العامل اإلسالمي النقلة املرجوة 

باجتاه جتسري العالقة بني كل املؤسسات العاملة يف هذا االجتاه. 

امللف الثالث: الفعاليات العلمية ذات الصلة املبارشة بموضوع الوقف: 

املتعلقة  الندوات  أصبحت  واملهتمني،  العلامء  من  املخلصني  وبجهد  اهلل  فضل  من 
العامل اإلسالمي. فال تكاد متر  املشهد األكاديمي يف  يتجزأ من  الوقف جزًءا ال  بموضوع 
سنة واحدة إال وتعقد اجلامعات ومراكز البحث واملؤسسات الوقفية جمموعة من الندوات، 
التي تناقش موضوع الوقف وأبعاده االقتصادية واالجتامعية واحلضارية. ومن املهم يف هذا 
اإلطار أن حيصل بعد عقود من املقاربة العلمية ملوضوع الوقف تراكم معريف، يؤدي لربوز 
فكر وقفي يتناسب مع ما تطرحه املرحلة من حتديات عىل العاملني يف قطاعه. وإن كنا ال 
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نبخس قيمة الكتب التي أضيفت إىل املكتبة الوقفية واجلهود التي حتققت وال تزال تعمل 
نقلة نوعية  فإننا كذلك ال نستطيع جتاهل غياب  الوقف،  الكتابة يف موضوع  عىل تشجيع 
يف الطرح الفكري ملوضوع الوقف. فام ينرش باللغة العربية بشأن الوقف ال يزال يراوح يف 
أغلبه بني مرحلة الرتويج للوقف ورصد تطوره التارخيي، وتأكيد أسسه الرشعية. ويمكننا 

القول دون اخلوف من التعميم: إن األدبيات الوقفية مل تتجاوز هذه املرحلة.

إن املهمة املطروحة عىل الكتاب والباحثني واملراكز التي تشجع نرش األدبيات الوقفية 
هي أن تعمل جمتمعة عىل نقل النقاش حول موضوع الوقف إىل سقف أعىل، يسمح بالولوج 
إىل »الطبقات األكثر عمًقا« يف فكر الوقف وفلسفته، واخلروج به إىل آفاق واسعة متكنه من 
االرتباط باحلراك االجتامعي، ولعب دور رئيس يف استرشاف مستقبل التطور االقتصادي 
واالجتامعي للعامل اإلسالمي. ومن رشوط هذا التوجه إجياد بيئة تسمح بتفاعل العاملني 
يف القطاع الوقفي مع الباحثني والكتاب يف موضوعه، ألن العملية الفكرية ليست منفصلة 

عام يدور يف الواقع العميل. 

حتى ال تنتهي الصحوة الوقفية إىل نقيضها: 

الوقفي من  بالشأن  املهتمني  الذي حيدو  األمل  تعرّب جمتمعة عن  السابقة  األمنيات  إن 
عاملني وباحثني، يف رؤية جيل جيد من املؤسسات يعكس تراكم اخلربة الوقفية التارخيية 
واملعارصة باجتاه االستجابة املبدعة واخلالقة للتحديات التي تواجه القطاع الوقفي. ومن 
الطبيعي أن يستدعي هذا التوجه انتقال املؤسسات الوقفية إىل مستويات جديدة، من حيث 
الرؤية والفعل والتعامل مع الواقع بجرأة وشجاعة. إننا أمام مفصل تارخيي يفرض عىل 
اجلميع مسؤولية الصعود بالتجربة الوقفية حتى ال تنتهي آثار صحوهتا إىل نقيضها ولو بعد 

حني!
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ما الذي ميكن للوقف اأن يقدمه لالأزمة املالية؟

باقتصاديات  التي عصفت  املالية  الوقف يف نقاش األزمة  القارئ إقحام  قد يستغرب 
ما  رسعان  االستغراب  هذا  أن  غري  مستمرة.  تداعياهتا  تزال  وال  تقريًبا،  سنة  منذ  العامل 
ينقشع إذا ما طرحنا األزمة يف بعدها املعريف واالجتامعي، ويف عالقتها املبارشة بتصورات 
املشتغلني بعلم االقتصاد للعالقات بني البرش والقواعد التي تتأسس عليها، ومن هنا يمكن 
أن نقارب هذه األزمة من خالل ما يطرح عىل النظريات االقتصادية من أسئلة ال تقف عند 
أرقام خسائر أسواق األسهم والعقارات، بل تتطرق إىل املسلامت التي تأسست عليها هذه 

النظريات، ومن َثّم فهم ما حيصل يف ضوء النقد الذي يوجه إليها. 

من  لعل  خطرية،  دورية  اقتصادية  أزمات  العرشين  القرن  بداية  منذ  العامل  شهد  لقد 
إيالًما  األكثر  خطورهتا  رغم  تكن  مل  التي  املايض،  القرن  ثالثينيات  يف  حصل  ما  أشهرها 
العامل  بلدان  مل تشهده  تقريًبا  منذ سنة  ما حصل  أن  يعترب اخلرباء  العاملي، حيث  لالقتصاد 
من قبل، خاصة يف ظل تأثريات العوملة، سواء من حيث االرتباط الشديد بني اقتصاديات 
املتعاملني  سلوكيات  عىل  وانعكاساهتا  املعلومات  انتشار  رسعة  حيث  من  أو  البلدان 

االقتصاديني. 

العامل  دول  تعانيه  ما  خالل  من  املتكررة  األزمات  هذه  حجم  عىل  الوقوف  ويمكن 
املصنف بالثالث من فقر وبؤس، رغم ما يتوفر فيها من إمكانيات برشية ومادية ضخمة. 
أغلبية  وأرايض  األفارقة  بماليني  ا  سنويًّ يفتك  أن  للجوع  يمكن  كيف  نتساءل:  أن  ولنا 
بلداهنم من أخصب األرايض مع وجود مصادر مياه مهمة للغاية؟ وكيف يمكن للبطالة 
يف العامل اإلسالمي أن تتوسع بالشكل املخيف الذي تؤكده كل اإلحصائيات، مع وجود 
ا من خرجيي اجلامعات، باإلضافة إىل موارد مادية ال حتىص؟ إن تفيش هذه  عدد كبري جدًّ
الظواهر يؤكد أن العامل يقف أمام معضلة تنموية حقيقية، ترتبط يف جوهرها بمدى قدرة 
التنمية  االقتصاد املجرد من األخالق ومبادئ العدالة االجتامعية عىل الوفاء بمستلزمات 
تبنّى  أن  ومنذ  كعلم،  االقتصاد  وصعود  عرش  الثامن  القرن  فمنذ  واملستدامة.  العادلة 
حمدود  ال  بشكل  املجال  وفسح  السوق،  آليات  عىل  الكامل  االتكال  ومنظروه  فالسفته 
للنفعية الضيقة، ارتبطت النظريات االقتصادية بمؤرشات كمية جعلت تكديس املال هدًفا 
يف حد ذاته، وصّعدت من سطوة املال إىل مرتبة الطموح الفردي واجلامعي، بل وضعت له 



الق�سم الأول: افتتاحيات يف الوقف

51

مقاييس حمددة -مثل: »معدل الدخل الفردي« و»الناتج املحيل اإلمجايل«- تستبطن إعالء 
الَكّم بغض النظر عن النتائج املرتتبة عىل زيادة األرقام واألرصدة أو تبخرها مما أدى إىل 
املالية األخرية قد انطلقت  أزمة عابرة بني عشية وضحاها. وليس غريًبا أن تكون األزمة 
من غياب نشاط اقتصادي حقيقي مبني عىل اإلنتاج والصناعة والبضائع الفعلية، ومتحور 
العمليات االقتصادية حول »اقتصاد هالمي« ال نجد له أثًرا بّينًا يف حياة الناس، إنام يرتبط 
األرباح  وجني  األرقام  تضخيم  الرئيس  هدفها  هلا،  واقعي  أساس  ال  مضاربة  بعمليات 

اخليالية بدون جهد فعيل. 

 مقابل »نظرية التكديس«؛ يؤسس اإلسالم لنظرية اقتصادية فريدة مبدؤها »اإلنفاق«، 
ورد  لقد  واملجموعات.  األفراد  حياة  يف  ولدوره  للامل  الكريم  القرآن  تصور  من  منطلًقا 
ِيَن يُۡؤِمُنوَن  اإلنفاق يف 54 سورة؛ بداية من اآلية الثالثة من سورة البقرة، قال تعاىل: ﴿ٱلَّ
بالغيب  اإليامن  بني  تربط  التي  يُنفُِقوَن﴾)1(،  َرزَۡقَنُٰهۡم  ا  َوِممَّ لَٰوةَ  ٱلصَّ َوُيقِيُموَن  بِٱۡلَغۡيِب 
واإلنفاق. ويسرتسل القرآن الكريم يف استعراضه لإلنفاق من خالل بناء تربوي متامسك 
يستهدف االرتقاء بنفس اإلنسان نحو درجات السمو، وهذا ما تؤكده اآلية رقم: 177 من 
ُّواْ  ن تَُول

َ
السورة نفسها، حيث الرتكيز عىل مواصفات درجة الرب، قال تعاىل: ﴿لَّۡيَس ٱلِۡبَّ أ

ِ َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوٱلَۡملَـٰٓئَِكةِ  وُُجوَهُكۡم قَِبَل ٱلَۡمۡشِِق َوٱلَۡمۡغرِِب َوَلِٰكنَّ ٱلِۡبَّ َمۡن َءاَمَن بِٱللَّ
بِيِل  ٰ ُحّبِهِۦ َذوِي ٱۡلُقۡرَبٰ َوٱۡلََتَٰمٰ َوٱلَۡمَسِٰكنَي َوٱۡبَن ٱلسَّ َوٱۡلِكَتِٰب َوٱنلَّبِّيِـَۧن َوَءاَت ٱلَۡماَل َعَ
ـِٰبِيَن  ْۖ َوٱلصَّ َكٰوةَ َوٱلُۡموفُوَن بَِعۡهِدهِۡم إَِذا َعَٰهُدوا لَٰوةَ َوَءاَت ٱلزَّ قَاَم ٱلصَّ

َ
آئِلنَِي َوِف ٱلّرِقَاِب َوأ َوٱلسَّ

ْولَـٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمتَُّقوَن﴾)٢(. إنه 
ُ
ْۖ َوأ ِيَن َصَدقُوا ْولَـٰٓئَِك ٱلَّ

ُ
ِسۗ أ

ۡ
آءِ وَِحنَي ٱۡلَأ َّ َسآءِ َوٱلضَّ

ۡ
ِف ٱۡلَأ

التأكيد عىل إدراج متعمد من خالق البرش ملبدأ العدالة يف الترصفات املالية، وكأن اإلنسان 
ا حتى يكون للناس يف رزقه نصيب.  ال يعد بارًّ

انطالًقا من هذه الرؤية العميقة لإلنفاق وألبعاده النفسية والسلوكية يف حياة املسلمني، 
خرجت مؤسسة الوقف يف احلضارة اإلسالمية كإبداع اقتصادي واجتامعي تتطور وترتاكم 
للعملية  مغايرة  لرؤية  الوقف  فلسفة  أسست  لقد  وعماًل.  اجتهاًدا  وجماالهتا  خرباهتا 
بأبعاد إنسانية واجتامعية من خالل  تنفيها أو تلغيها، ولكنها طعمتها  االقتصادية دون أن 
أمام  احلقيقة  يف  إننا  االقتصادية.  املعادالت  ضمن  اآلخرين  خلدمة  الذايت  الدافع  إدراج 

)1( سورة البقرة، آية 3.
)٢( سورة البقرة، آية 177.
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»صامم أمان اجتامعي واقتصادي« من الدرجة األوىل أبدعته احلضارة اإلسالمية، وطورته 
التجربة احلية للشعوب املسلمة التي ارتقت بالنشاط االقتصادي من دائرة النفعية الضيقة 
يف  األقل  -عىل  الطريق  قطع  قد  الوقف  إن  القول:  يمكننا  هلذا  املشرتك.  النفع  دائرة  إىل 
املنفلت  الضيقة واالقتصاد  النفعية  إمكانيات- عىل توحش وتغول  يمتلكه من  ما  حدود 
التي  األبعاد  فلسفته  خالل  من  الوقف  يعكس  أن  غريًبا  وليس  أخالقي.  ضابط  كل  من 
من  جيعل  فاإلسالم  والثروة.  املال  من  بموقفه  يتعلق  فيام  خاصة  الكريم،  القرآن  طرحها 
يصبح  أن  ضد  يقف  ولكنه  املال  نامء  ضد  يقف  ال  فهو  السبب  هلذا  غاية،  ال  وسيلة  املال 
ِيَن َءاَمُنٓواْ  َها ٱلَّ يُّ

َ
هذا النمو غاية يسّخر اإلنسان أو املجموعة حياهتم هلا، قال تعاىل: ﴿يَـٰٓأ

وَن َعن َسبِيِل  َوَيُصدُّ بِٱۡلَبِٰطِل  ۡمَوَٰل ٱنلَّاِس 
َ
أ ُكلُوَن 

ۡ
َلَأ َوٱلرُّۡهَباِن  ۡحَبارِ 

َ
ٱۡل ّمَِن  إِنَّ َكثرِٗيا 

بَِعَذاٍب  ُۡهم  فَبَّشِ  ِ ٱللَّ َسبِيِل  ِف  يُنفُِقوَنَها  َوَل  َة  َوٱۡلفِضَّ َهَب  ٱلَّ وَن  يَۡكِنُ ِيَن   َوٱلَّ  ِۗ ٱللَّ
ِلٖم ٣٤ يَۡوَم ُيَۡمٰ َعلَۡيَها ِف نَارِ َجَهنََّم َفُتۡكَوٰى بَِها ِجَباُهُهۡم وَُجُنوُبُهۡم َوُظُهورُُهۡمۖ َهَٰذا َما 

َ
أ

وَن﴾)1(. واإلسالم حارب الربا ألنه حيمل يف  َما ُكنُتۡم تَۡكِنُ نُفِسُكۡم فَُذوقُواْ 
َ
ُتۡم ِل َكَنۡ

طياته الظلم والغبن، ويقلل من أمهية اجلهد والعمل، ويف املقابل ينمي اهلل سبحانه وتعاىل 
 ُ الصدقات ويزيد من بركتها ونفعها ملن أنفقها وملن توجهت إليه، قال تعاىل: ﴿َيۡمَحُق ٱللَّ

ثِيٍم﴾)٢(. 
َ
اٍر أ ُ َل ُيِبُّ ُكَّ َكفَّ َدَقِٰتۗ َوٱللَّ ٱلّرَِبٰواْ َوُيۡرِب ٱلصَّ

ما  االجتامعي،  البناء  يف  املنهجية  وأمهيتها  األوقاف  عبقرية  عىل  دليل  أكرب  ولعل 
أفكار  من  متعددة-  مسميات  -وحتت  الغربية  األكاديمية  الدوائر  بعض  يف  حالًيا  ُيطرح 
التي  الضيقة«  »النفعية  نفق  من  واخلروج  االقتصاد،  االجتامعي يف  للبعد  االعتبار  إلعادة 
رسختها الرأساملية املتوحشة وجلبت معها املآيس للبرشية. ونجد يف هذا اإلطار ما يعرض 
االجتامعية«،  العلوم  يف  الالنفعي  و»االجتاه  االجتامعي«،  »االقتصاد  مثل:  نظريات  من 
و»االقتصاد األخالقي«، وهي أطروحات تسعى باألساس إىل نقد النظريات االقتصادية 
املهيمنة، وإجياد خمارج للحالة احلارضة التي ما فتئت أن تلقي بثقلها ليس فقط عىل البلدان 

الفقرية بل والغنية أيًضا. 

نحن نعتقد أن مؤسسة الوقف متثل بدون شك جزًءا مهامًّ من رؤية إسالمية متكاملة 
للتوازن االجتامعي. وهي تشارك من خالل طرق كثرية يف بناء اقتصاد وفق منظور إنساين 

)1( سورة التوبة، اآليتان: 34، 35.
)٢(سورة البقرة، آية ٢76.
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يكرس تعاون البرش عىل الرب والتقوى، ويطعم النشاط االقتصادي بقيم أخالقية جتعل منه 
معرًبا للجهد والعمل، ال طريًقا لالستغالل واكتناز املال. من هنا يمكن للوقف كمؤسسة 
إسالمية  رؤية  أقسام  أحد  يصبح  أن  االجتامعي،  التوازن  حفظ  عىل  كبري  بشكل  تساعد 
مسؤولية  الوقفي  القطاع  يف  العاملني  عىل  يلقي  ما  وهذا  االقتصادي.  للنشاط  متكاملة 
التطوير املستمر للوقف، حتى يكون قادًرا عىل إضفاء نزعة إنسانية حيتاجها االقتصاد بكل 

تأكيد.
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)11(

الوقف على الأقليات: نحو تقوية مناعة اجلاليات الإ�شالمية يف العامل املعا�شر

يتجاوز عدد املسلمني املوجودين كأقليات يف دول العامل املختلفة النصف مليار نسمة. 
وتتعدد احتياجاهتم بحسب موقعهم يف هذه البلدان، سواء من حيث متطلباهتم االقتصادية 
والتعليمية والثقافية، أم من حيث جهودهم لنرش رسالة اإلسالم يف حميٍط قد ال يعرف الكثرُي 
فيه شيًئا عن هذا الدين. وقد زادت األحداث السياسية التي أعقبت أحداث احلادي عرش 
خاصة  البلدان،  من  كثري  يف  اإلسالمية  اجلاليات  ظروف  هشاشة  من  ٢٠٠1م  سبتمرب  من 
تلك التي تعاين يف حد ذاهتا من حتديات الفقر واألمية، وأصبحت هذه اجلاليات تعاين من 

مصاعب متعددة عىل الرغم من وجود إمكانيات برشية وخربات ذاتية غاية يف األمهية. 

يوجد  املثال،  سبيل  )عىل  صغرية  أم  كبرية  املسلمة  األقليات  أحجام  أكانت  وسواء 
أكثر من 14٠ مليوًنا يف اهلند وما يقارب العرشين ألًفا يف بولندا(، فإن ما يوحد أغلبها هو 
افتقارها إىل قاعدة اقتصادية، واجتامعية، وثقافية جامعة ومؤثرة يف جمتمعاهتا وغري منتظرة 

بشكل دائم ملعونات اجلهات اخلارجية حتى ولو كانت من البلدان اإلسالمية. 

والتساؤل الذي نطرحه يف هذه الصفحات هو: كيف يمكن للوقف أن يدخل رشيًكا 
ضمن اسرتاتيجيات هذه اجلاليات، حتى حتقق ما تصبو إليه يف أوطاهنا من مكانة اقتصادية 

واجتامعية، وحتى تكون مهزة وصل حقيقية بني جمتمعاهتا والدين الذي حتمله؟

وإذا ما بحثنا يف أرسار اجلاليات املؤثرة يف كثري من بلدان العامل، فإن الدراسات احلديثة 
األقليات  هذه  اسرتاتيجيات  يف  والوقف  التربع  حركة  تزال  وال  أدته،  الذي  الدور  تؤكد 
الفاعلة منذ هجرهتا األوىل إىل أرايض البلدان التي استقرت فيها حارضة اقتصادية، يوازهيا 
الدينية،  الثقافية أو  الدفاع عن مصاحلها واحلفاظ عىل خصوصياهتا  وزن سيايس فعال يف 
ونعتقد أن االستفادة من هذه التجارب لدعم األقليات املسلمة تقربنا يف حقيقة األمر من 
اإلجابة عن التساؤل الذي طرحناه يف الفقرة السابقة، وتقدم لنا عن طريق تفعيل الوقف يف 
اسرتاتيجيات األقليات اإلسالمية يف العامل مجلة من األبعاد، التي متّكن من املسامهة يف تقوية 

مناعة هذه اجلاليات، وحتفظ خصوصياهتا، وتقيها )سيناريوهات( االبتالع والتاليش. 

تنموية  	 برؤية  يتعلق  اإلسالمية  اجلاليات  اهتامم  ضمن  الوقف  إلدراج  األول  الُبعد 
نظرية  إخفاق  معها  املسلمني  تعامل  تاريخ  بنّي  التي  اجلاليات،  هلذه  ومستديمة  ذاتية 
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اجلاليات اإلسالمية جيب  إن مصري  اجلاليات.  إىل هذه  ُتقدم  التي  املالية«  »املساعدات 
السياسية  التغريات  تقوى وتضعف حسب  قد  التي  اخلارجية،  باملساعدات  يرهتن  أالَّ 
عىل  االعتامد  ثقافة  بناء  اسرتاتيجي  منظور  من  جيب  بل  املانحة،  للبلدان  واالقتصادية 
النفس، وتأسيس جتارب من وحي خربة اجلاليات املسلمة يف الديار التي يعيشون فيها. 
يف هذا اإلطار يصبح الوقف بام يؤسسه من ذاتية التمويل وديمومة املرشوعات جزًءا 
مهامًّ من عملية متكاملة، تتجه لتقوية اجلاليات املسلمة وإعطائها املقومات االقتصادية 
بل  ألفرادها،  االقتصادية  املشكالت  حل  عىل  فقط  ليس  تساعدها  التي  واالجتامعية 

وتأدية دور مهم يف احلياة السياسية واالجتامعية يف البلدان التي استقرت فيها .

البعد الثاين يتعلق بدعم العمل املؤسيس لدى اجلاليات اإلسالمية واالبتعاد عن نزعة  	
العمل الفردي ملصلحة املجموعة. إن من أهم الدروس التي تعلمناها من جتربة األوقاف 
يف تارخيها الطويل ما يتعلق بتطوير نوعي ملفهوم الصدقة، وبالتحديد من خالل دفعها 
نحو العمل اجلامعي ضمن بناء مؤسيس يطيل عمرها ويربطها باحتياجات املجموعة، 
وحيميها من تسلط أمزجة األفراد. وهذا ما حتقق مع ازدهار األوقاف اإلسالمية التي 
عملت عىل مأسسة الصدقات، وحتويلها إىل نظام مجاعي متكامل حمصن بأركان ورشوط 
واقفني  من  هبا  يرتبطون  فيمن  ي  تنمِّ أن  عىل  كلها  عملت  قانونية،  وإجراءات  رشعية 
وعاملني ومنتفعني احرتام أسس العمل مع اآلخرين، وتثبيت الشفافية وعدم االنفراد 
بالرأي، واالبتعاد عن خمالفة رشوط الواقفني أو حتويلها عن مقاصدها األصلية، إضافة 

إىل التقيد بمستلزمات أنواع الرقابة من داخل مؤسسة الوقف أو من خارجها .

هذه  	 عىل  وقفية  مؤسسة  لوجود  والنفسية  الثقافية  باالنعكاسات  يرتبط  الثالث  البعد 
اجلاليات، وعىل إحساس أفرادها باالنتامء إىل األمة اإلسالمية يف اتساعها، ويف وجود 
قنوات اتصال مع من يشاركوهنم يف العقيدة، دون تناقض بني انتامئهم ألوطاهنم األم 
ن األقليات املسلحة من بناء مؤسسات جتمع  واعتناقهم لعقيدة اإلسالم السمحة. إن متكُّ
بني البعدين املادي والروحي يمكن أن يؤدي دوًرا ثقافيًّا بامتياز، حيث متثل األوقاف 
رمزا متميًزا للحضارة اإلسالمية، وبالتايل يبقى حضور اإلسالم كنموذج حياة واقًعا 
ملموًسا يكرب مع األجيال املتعاقبة، وحييلهم باستمرار من خالل أنشطتها املتعددة إىل 

جذورهم العقائدية سواء أعاشوا يف ديار اإلسالم أم يف ديار أخرى.
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البعد الرابع إلدراج الوقف ضمن اسرتاتيجيات األقليات اإلسالمية يتمثل يف تقديم  	
يف  املسلمني  إن  أوطاهنا.  يف  االجتامعية  للمرشوعات  الدعم  ألشكال  اجلاليات  هذه 
هذه األوطان هم بحاجة ماسة إىل التآزر حتى ال يكونوا عالة عىل املؤسسات وهيئات 
لتصبح  قدراهتا  تطور  أن  اإلسالمية  اجلاليات  عىل  جيب  بل  االجتامعية،  املساعدات 
أن  يمكنها  وبالتايل  الديانات وامللل األخرى،  الفقرية من  الفئات  يف مستوى مساعدة 
تعطي نامذج إجيابية عىل سامحة اإلسالم وما يقدمه من حياة طيبة، ليس فقط ملعتنقيه بل 

وكذلك لكل من جياورهم .

يف وقتنا احلايل، عىل الرغم من تزايد أعداد املسلمني بشكل الفت يف العديد من البلدان، 
إىل درجة أن هناك مدًنا أوروبية مرشحة ألن يكون عدد املسلمني فيها أكثر من غريهم من 
وقدراهتا  اجلاليات  هذه  نشاط  مستوى  يف  الرئيسة  املالحظة  فإن  األخرى،  الديانات  أهل 
مما  قلة االستفادة  إىل  باإلضافة  قدراهتا وفق معطياهتا،  لبناء  ثابت  توجه  بافتقار  تتسم  أهنا 
توفره بيئاهتا من إمكانيات قانونية ومعرفية، وذلك ألسباب متعددة ليس هنا جمال حتليلها. 
ثقافة  إىل  ماسة  بحاجة  هي  كانت  أينام  املسلمة  األقليات  أن  نعتقد  جمتمعة  األسباب  هلذه 
وقفية، متكنهم من بناء مؤسسات اقتصادية واجتامعية قوية ومؤثرة وفاعلة حتل مشكالهتم 
يعد  مل  الديار  هذه  يف  وجودهم  أن  خاصة  أجياهلم،  عىل  وحتافظ  واالجتامعية  االقتصادية 
منطلق  ومن  نفسه  الوقت  يف  والنمو.  بالديمومة  يتصف  أصبح  وإنام  عارًضا  وال  عابًرا 
تعاون املسلمني مع إخواهنم يف العقيدة جيب عىل املؤسسات الوقفية واخلريية الرسمية منها 
واألهلية يف البلدان اإلسالمية إنشاء أوقاف خمصصة لألقليات، تلتقي مع سياسة املعونات 

املوسمية وتساهم يف تطور نوعي العالقة صحيحة ودائمة .

ويف هذا االجتاه يؤكد املتابعون لشؤون األقليات اإلسالمية وجود بعض النامذج اجليدة 
ا. ولعل نشاط املسلمني يف جنوب إفريقيا يعد من أكثر  التي يؤدي الوقف فيها دوًرا حموريًّ
األمثلة وضوًحا يف هذا االجتاه. فعىل الرغم من أن عدد املسلمني ال يتجاوز املليون نسمة أي 
ما يعادل ٢% من جمموع سكان جنوب إفريقيا، فإن النشاط الوقفي حيتل مركز الصدارة هلذه 
اجلالية، حيث تنشط وبشكل الفت »مؤسسة األوقاف الوطنية« بجنوب إفريقيا، إضافة إىل 
مؤسسات خريية أخرى باجتاه تطوير واقع املسلمني، وتقديم مجلة من اخلدمات االجتامعية 
واالقتصادية ضمن رؤية يؤدي فيها الوقف دوًرا أساسيًّا. إنه عىل الرغم من حمدودية إمكانيات 
عوا من أنشطتهم االجتامعية والثقافية،  املسلمني يف جنوب إفريقيا إال أهنم استطاعوا أن ينوِّ
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 ويستفيدوا من التحوالت التي رافقت انتهاء سياسات التمييز العنرصي، ومد اجلسور إىل
املكونات املختلفة للمجتمع واملسامهة بام يملكون يف مكافحة آثار الفقر عند الرشائح األكثر 
ترضًرا من دون متييز عرقي أو دين. ولعل من آثار هذا العمل السمعة الطيبة التي يتحىل هبا 
املسلمون يف هذا البلد، فضاًل عن قيامهم بنشاٍط ال يتوقف وعمٍل دؤوٍب، ونسأل اهلل أن 
يوفق العاملني ملزيد من النجاح. من املهم التأكيد عىل أن املسلمني يف جنوب إفريقيا يمثلون 

حالة تستدعي الدراسة والبحث املعمق لفهم جتلياهتا ولالستفادة من خرباهتا.
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)12(

اأهمية التخطيط ال�شرتاتيجي يف النهو�ض بالقطاع الوقفي

عىل الرغم من أن مفهوم التخطيط االسرتاتيجي قد ظهر يف منتصف السبعينيات من 
قرارات  اختاذ  عملية  وأصبحت  واسع،  نطاق  عىل  ذلك  بعد  انترش  أنه  إال  املايض،  القرن 
االقتصادية  املؤسسات  يف  القرار  صانعي  عند  الشاغل  الشغل  املستقبل  اجتاه  لتحديد 
والسياسية واالجتامعية. وما زالت أغلب املؤسسات الوقفية يف العامل اإلسالمي الرسمية 
هذه  قدرات  بتطوير  املبارشة  وعالقته  أمهيته  رغم  التوجه،  هذا  عن  بمنأى  واألهلية  منها 
املؤسسات، ومن َثّم بإحياء سنّة الوقف كهدف اسرتاتيجي عام تشرتك يف العمل عىل حتقيقه 
بالتخطيط  املعارص  الوقفي  القطاع  مكونات  اهتامم  قلة  رد  ويمكننا  وقفية.  مؤسسة  كل 

االسرتاتيجي لألسباب الرئيسة اآلتية: 

دأبت  حيث  الرسمية،  املؤسسات  داخل  الوقف  قضايا  مع  )البريوقراطي(  التعامل   -1
اإلداري  النظام  متطلبات  وفق  األوقاف  تسيري  عىل  الوقفية  واهليئات  ــوزارات  ال
التي  احلكومية  اخلطط  ضمن  األوقاف  إدارة  اندرجت  َثمَّ  ومن  الرسمي،  والترشيعي 
-ولألسف الشديد- تبدو خمتلفة، بل ويف بعض األحيان متضاربة مع اسرتاتيجية تفعيل 

القطاع الوقفي، سواء من حيث احتياجاته، أو عالقاته بالتنمية املجتمعية الشاملة.

التخصص  اخلربة وضعف  بقلة  املتسمة  األهلية  املؤسسات  الفردية يف  النظارة  ٢- سيادة 
املؤسسية، وبالتايل عدم  التقاليد  الوقف، وما يرتافق معها من غياب  إدارة  يف جماالت 

االهتامم بالتخطيط املستقبيل. 

ناحية،  للوقف من  والفكري  الرشعي  التأصيل  بني  التي جتمع  الوقفية  الكوادر  ندرة   -3
مما  ثانية،  ناحية  والتسويق من  واإلدارة  االستثامر  الدقيقة يف جماالت  واالختصاصات 
للعمل  بالرضورة  مؤهلة  غري  كوادر  عىل  الغالب  يف  تعتمد  الوقفية  املؤسسات  جعل 
للتعيينات  إما  نتيجة  القطاع  التي حتتاجها األوقاف، بل انضمت إىل هذا  يف املجاالت 

الوظيفية يف املؤسسات الرسمية، وإما حتماًل ملسؤولية عائلية إلدارة الوقف األهيل. 

يف  موارده  واستثامر  التطوعي  العمل  مؤسسات  سياسات  أن  إىل  اإلشارة  املهم  ومن 
التجربة الغربية املعارصة، تضمنت منذ أكثر من عقدين تغريات جوهرية يف بنيتها وطرق 
بدخول  مبارشة  عالقة  ويف  واضحة،  اسرتاتيجية  وفق  للعمل  الرصيح  وتوجهها  عملها 
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النظرة  عىل  ذلك  يف  معتمدة  والفعل،  احلضور  من  متقدمة  مرحلة  املؤسسية  التكتالت 
املتكاملة لنشاطها، ومستفيدة من جتميع اخلربات واإلمكانيات املشرتكة، وتكوين  الكلية 
التفكري االسرتاتيجي وممارسة  الربط بني تطبيق منهج  مساحات يربز فيها وبكل وضوح 

اإلدارة االسرتاتيجية من جانب، وحتقيق أهداف تلك املؤسسات من جانب آخر.

ولئن انتبهت بعض املؤسسات الوقفية القليلة)1( يف عاملنا اإلسالمي ألمهية هذه املسألة، 
حيث وضعت هلا اسرتاتيجيات حددت فيها جماالت عملها وغاياهتا وكيفية اختيار الوسائل 
الكفيلة بتحقيق أهدافها املستقبلية، فإن األغلبية الساحقة من مؤسسات األوقاف بعيدة عن 
املناسبة. وتتمثل  التنظيمية واإلدارية  العالقات  بعدم جودة  اقرتان ذلك  التوجه، مع  هذا 
السلبية  االنعكاسات  من  مجلة  يف  الوقفية  للمؤسسات  االسرتاتيجية  الرؤية  غياب  خماطر 
عىل حتقيق األهداف الرئيسة للوقف، وما يعنيه ذلك من عدم وضوح نقاط القوة والفرص 
املمكنة، وكذلك عدم رؤية نقاط الضعف والقيود التي تواجه تطوير القطاع الوقفي، بام 
ُسنَّة  إلحياء  احلقيقية  الفرص  وضياع  موارده  وإهدار  أهدافه  حتقيق  عىل  القدرة  يضعف 

الوقف. 

ومع ما متر به الكثري من البلدان اإلسالمية من حركية اجتامعية غري عادية، وما تواجهه 
املرحلة  هذه  يف  مدعوة  الوقفية  املؤسسات  فإن  حتديات؛  من  تارخيها  من  املرحلة  هذه  يف 
بناء  النظر يف أساليب عملها ومرشوعاهتا، حتى تكون حارضة لكي تساهم يف  إعادة  إىل 
مستقبل دول العامل اإلسالمي كام سامهت يف بناء ماضيها. يف هذا اإلطار نزعم أن التسلح 
بفكر اسرتاتيجي هو أكثر أولوية من جمرد وجود مرشوعات وبرامج، قد تبدو يف ظاهرها 
طريقة  إن  أي:  االسرتاتيجي،  املنظور  من  األنسب  تكون  ال  قد  أهنا  إال  مقنعة  صحيحة 
طرحها حتد من فاعليتها ونتائجها يف بناء املستقبل. إن املرحلة احلالية تستلزم الوعي بوضع 
فهم  إىل  إضافة  األخرى،  القطاعات  خمتلف  وبني  بينه  التشابكات  ورؤية  الوقفي  القطاع 
ترسم  أن  الوقفية  املؤسسات  تستطيع  املجتمع. وعليه؛ ال  تواجه  التي  الرئيسة  التحديات 
هذا  سلبيات  إن  معزولة.  جزر  وكأهنا  املجتمع  اسرتاتيجية  خارج  ومرشوعاهتا  أنشطتها 
التوجه تتعلق بتكرار اجلهود وتشتتها، ومن َثّم عدم قدرهتا عىل إحداث تغيريات اجتامعية 

مؤثرة، مما يقلص دور العمل الوقفي يف حدود ضيقة عىل الرغم من رشعيتها الفقهية. 

)1( قد تكون األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت من أول املؤسسات الوقفية احلكومية التي انتهجت هذا املنهج، منذ سنة 
1٩٩3م )سنة إنشائها(. 
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نوعي، يصبح معه وضع االسرتاتيجيات  توجه  إىل  بحاجة  الوقفي  العمل  بأن  نعتقد 
هو التحدي احلقيقي واملسار الصحيح أمام متخذي القرار داخل هذا القطاع. وحيث إن 
التخطيط االسرتاتيجي عملية تركيب وترتيب، فهو يستلزم من العاملني واملهتمني بالشأن 
نوعية  وحتديد  إليها،  ينتمون  أو  يديروهنا  التي  للمؤسسة  املتعددة  باألبعاد  إملاًما  الوقفي 
الذاتية  الضعف  ونقاط  القدرات  ومعرفة  العالقة،  ذات  األخرى  األطراف  مع  تفاعلها 
وحتديد االجتاهات املجتمعية العامة، وهو يف املحصلة وعي بالداخل واخلارج يف الوقت 
تطوير  خالل  من  الوقفية  املؤسسات  جهود  بتوحيد  إال  حيصل  أن  يمكن  ال  وهذا  نفسه. 
تبادل  واعتبار  املستديم،  التفاعل  إىل  املوسمية  اللقاءات  من  واملرور  بينها،  فيام  التعاون 

اخلربات خياًرا رئيًسا يعمل اجلميع عىل السري فيه وطرح النامذج املبتكرة له. 

اخلاصة  واألدوار  املهام  بيان  عىل  فقط  تقترص  ال  االسرتاتيجي  التخطيط  أمهية  إن 
باملؤسسات الوقفية ضمن خريطة جمتمعية واضحة املعامل، بل تسهل من عمليات التنسيق 
الكامل بينها وتيسري متابعة األعامل والتأكد من توافق االنجازات مع اخلطط املعتمدة هلذه 
املؤسسات. ويمكننا يف هذا السياق اإلشارة إىل مدى أمهية اخلطط االسرتاتيجية يف تغيري 

طرق التفاعل مع املوارد الوقفية. 

لقد دأبت املؤسسات الوقفية عىل استثامر مواردها عن طريق جهدها الذايت، وحماوالهتا 
اخلاصة لتنميتها من خالل ما توفره بيئتها املحلية من فرص. وكثرًيا ما تصطدم هذه املنهجية 
املالية، يف  املنتجات  املحلية واقتصارها عىل جزء يسري من  السوق  العوائد وحمدودية  بقلة 
تأيت  هنا  من  الوقفية.  األعيان  لتنمية  كبرية  إمكانيات  توفر  قد  املحيطة  األسواق  أن  حني 
أمهية التعامل االسرتاتيجي مع املوارد الوقفية ألهنا تؤمن مسألتني أساسيتني؛ فمن ناحية 
من  املوارد،  هذه  تنمية  وإمكانيات  لطرق  ومتكاملة  واسعة  رؤية  بناء  التوجه  هذا  يمنح 
لتحديد  والعاملية  اإلقليمية  املالية  البيئة  يف  املوجودة  العنارص  عىل  الدقيق  التعرف  خالل 
استثامرية  اختيارات  مع  التعامل  املساعدة عىل  الظروف  قيود، وهتيئة  أو  هبا من فرص  ما 
ناحية  ومن  الوقف.  مرشوعات  حتكم  التي  واملجتمعية  الرشعية  الضوابط  ضمن  متعددة 
ثانية يصبح املال الوقفي )والثروة الوقفية عموًما( جزًءا من التدفقات املالية، ومن َثّم يسهم 
السيولة  املالية وتوسيع طاقتها االستيعابية من خالل ما يوفره من  يف زيادة كفاءة السوق 
الالزمة لدعم دورها يف منظومة االقتصاد املحيل واإلقليمي. ومن الواضح أن هذا التوجه 
استثامر  طرق  عن  احلديث  عند  الوقفي  املشهد  عن  غائًبا  الشديد-  -ولألسف  يزال  ال 
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من  وغريها  واحلكر،  واملشاركات،  واالستصناع،  اإلجارة،  تطرح  ما  غالًبا  حيث  أعيانه، 
الطرق االستثامرية املعروفة بعيًدا عن القواسم املشرتكة لألموال الوقفية، سواء يف أهدافها 
أو خصوصياهتا الرشعية، ودون مراعاة العالقات التشابكية فيام بينها. إن التحديات املالية 
التي تواجهها املؤسسات الوقفية يمكن هلا أن تتعامل معها بشكل أكثر فعالية إذا ما تبنت 
للمسامهات  ا  عامًّ إطاًرا  وتوفر  وزًنا حقيقيًّا  بذلك  لتشكل  متقاربة،  اسرتاتيجية  توجهات 
والقرارات االستثامرية بام خيدم أهداف املؤسسات الوقفية، ويعظم من استخدام مواردها 

وامكانياهتا. 

التغيريات  الوقفي احلكومي واألهيل مسؤولية رئيسة يف إحداث  القطاع  لقيادات  إن 
الالزمة داخل املؤسسات الوقفية من النواحي اإلدارية والقانونية واملالية، حتى ال تتحول 
العمل اجلاد واجلهد  ترتبط بمسرية من  بل  املرشوعات إىل عمليات ميكانيكية وحماسبية، 
املنظم والدائم املرتكز إىل رؤية عميقة وواضحة، من أجل تعزيز أداء القطاع الوقفي وربطه 
باملوقف احلضاري الذي متر به املجتمعات اإلسالمية، ومن َثّم ربط املؤسسات الوقفية هبذا 
بني  ما  التنسيق  والعمل عىل  االسرتاتيجيات  أن رسم  ونعتقد  أهدافها.  اجلهد حتى حتقق 
املؤسسات الوقفية يف العامل اإلسالمي خطوتان أساسيتان لتطوير نوعي للعمل الوقفي بغية 
زيادة فعاليته اإلدارية والتنظيمية، وتوفري درجة عالية من املصداقية والثقة يف خططه وبرامج 
عمله لدى الرشائح املتعاملة معه من واقفني ومستفيدين، ومن َثّم املرور من مرحلة العمل 

الوقفي املتناثر هنا وهناك، إىل العمل الوقفي املتكامل ذي األبعاد واملضامني احلضارية.
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اإطالق اأول برنامج )ماج�شتري( للدرا�شات الوقفية:

الدللت وال�شتحقاقات

اثنني:  نتيجة مبارشة ألمرين  املختصة يف اجلامعات  الربامج األكاديمية  يعترب تدريس 
األول: حصول تراكم معريف يف حقل االختصاص، والثاين: وجود طلب من املؤسسات 
املجتمعية عىل موضوع االختصاص بقصد توفري كوادر مؤهلة للعمل يف هذا احلقل. هلذا 
ُتعّد الربامج األكاديمية املختصة النواة الرئيسة التي تتمحور حوهلا عمليات التطوير النظري 
دقيق  بشكل  البحث  آفاق  فتح  خالل  من  وذلك  املعرفة،  حقول  من  حقل  ألي  والعميل 
الوقت  يف  الدقيق؛  االختصاص  نحو  اإلبداعية  طاقاهتم  وتوجيه  الطلبة  وتأطري  وعلمي، 
نفسه جيد األساتذة أنفسهم يف بيئة علمية تستدعي منهم تطوير أدائهم، والتعمق يف مسائل 
صارمة  قواعد  وفق  بينهم  فيام  العلمي  والتنافس  الرصينة  املراجع  وتوفري  اختصاصاهتم، 
التعليمية  األساليب  وفق  لتقديمه  والربامج  اخلطط  وإنتاج  باملوضوع،  الرقي  تستهدف 
إمكانيات  من  تتيحه  وما  املعلومات  تقنية  من  االستفادة  خالل  من  احلديثة،  والتدريبية 
التحليل  مستوى  إىل  واملتعلم  الطالب  مع  واملرور  باملعلومة،  اإلملام  مرحلة  لتجاوز  كبرية 

واالستفادة، ومن ثم الدخول يف مرحلة اإلضافة واإلبداع. 

العايل لتدريس الوقف كحقل  ويف هذا السياق نشري إىل انطالق أول برنامج للتعليم 
بمعهد  ممثلة  املتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  زايد  جامعة  طرحت  حيث  اختصاص، 
دراسات العامل اإلسالمي، »برنامج )ماجسرت( الدراسات الوقفية« كأول برنامج أكاديمي 
يتناول الوقف كحقل اختصاص علمي. وألمهية احلدث من الناحيتني العلمية واإلعالمية، 
بالتايل حول مدى توفر  التطرق ملا بدأنا به هذه االفتتاحية، والتساؤل  فإنه من الرضوري 

الرشوط األساسية لتدريس موضوع الوقف كربنامج دراسات عليا. 

أواًل: فمن حيث توفر الرشط األول املرتبط بتحقق تراكم معريف يف موضوع الوقف، 
يمكننا القول: إنه عىل الرغم من حمدودية وجود مسائل الوقف يف الكثري من الكتب الرتاثية، 
قريب  هلا وإىل وقت  كان  بموضوعات أخرى  مقارنة  إنتاج ونرش  فيه طفرة  فقد حصلت 

حضور كبري عند الفقهاء والعلامء. ويمكننا تلمس هذا الرتاكم من خالل ثالثة عنارص:

1- يرتبط العنرص األول بالتطور احلاصل يف األدبيات الوقفية املعارصة خالل الثالثة عقود 
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املاضية، حيث توسع النرش حول موضوع الوقف، سواء يف جمال الكتب أو البحوث، 
املؤسسات  بعض  ختصص  حيث  من  كذلك  أو  العلمية،  الندوات  أعامل  جمال  يف  أو 
الوقفية  باملكتبة  تسميته  يمكن  ما  أنتجت  الروافد  هذه  كل  العلمي.  النرش  تشجيع  يف 

املعارصة. 

٢- أما العنرص الثاين فريتبط باالهتامم العلمي القديم اجلديد للمدرسة االسترشاقية الغربية 
أرسار  لفهم  الرئيسة  املفاتيح  أحد  ظهورها-  -ومنذ  اعتربته  التي  الوقف،  بموضوع 
احلضارة اإلسالمية. وال شك أن عرشات الكتب باللغات الغربية املختلفة متثل رصيًدا 
متميًزا يف حتليل التاريخ االجتامعي واالقتصادي للوقف يف املجتمعات اإلسالمية. وال 
روافد  من  أساسيًّا  رافًدا  األخرى  هي  متثل  َثّم  ومن  وتنرش،  تعمل  املدرسة  هذه  تزال 

الرتاكم العلمي يف موضوع الوقف.

ثالًثا يف الرتاكم املعريف، من خالل  الوثائق ذات العالقة بموضوع الوقف عنرًصا  3- ومتثل 
الوثائق يف احلجج  والباحثني. وال تنحرص هذه  إمكانيات علمية لألساتذة  توفره من  ما 
الوقفية عىل أمهيتها التارخيية واملعرفية، بل تتوسع لتشمل استيعاب اآلراء الفقهية املقارنة 
يف مسائل الوقف ونوازله، التي نجدها مبثوثة يف كم كبري من الكتب واملدونات الرتاثية 
من  املتبقية  الوقفية  الشواهد  توفره  ما  إىل  إضافة  اإلسالمي،  التاريخ  من  حقب  خالل 
عصور سابقة )املؤسسات، اجلمعيات، اآلثار، اخلرائط،... إلخ( من مواد علمية يف غاية 

من األمهية. 

لتطوير  عليها  البناء  يمكن  معرفيًّا،  متكاملة  طبقات  الثالثة  العنارص  هذه  شكلت 
املقاربة العلمية ملوضوع الوقف، ولسد احلاجة امللحة لتحقيق نقلة نوعية يف الكتابة الوقفية 
العلمية والتدقيق والتحدي وفًقا ملعايري  الرصانة  إىل  اليوم يف أمس احلاجة  إننا  املعارصة. 
موضوعية لكم هائل من املعلومات الوقفية. فالكتابة الوقفية املعارصة بحاجة إىل تطوير 
أدائها واالبتعاد عن العموميات، والرؤى االسترشاقية للوقف بحاجة إىل استيعاب ونقد 
علمي رصني، والوثائق الوقفية حتتاج إىل الباحثني املهرة الستجالء خفاياها والكشف عن 
أرسارها وحتليلها وفق الضوابط العلمية. وهذا هو دور الربامج العليا يف التعليم اجلامعي: 
دفع األساتذة والطلبة إىل التعمق يف التناول واستعامل املناهج العلمية، والتدقيق الصارم يف 

املعلومة مع حتليلها وفق سياقاهتا املختلفة هبدف حتقيق اإلضافة العلمية. 
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أما من حيث توفر الرشط الثاين املتعلق بوجود طلب عىل كوادر عالية التأهيل  ثانًيا: 
الوقفي.  املتابعني للقطاع  التي ال ختفى عىل  العلمي يف موضوع الوقف، فهذا من األمور 
وألن الصيغ الوقفية أصبحت هي األكثر انتشاًرا يف إدارة املؤسسات غري احلكومية وغري 
الوقف،  يف  املتخصصة  الكوادر  بناء  عىل  العمل  فإن  العائلية(،  واملدنية  )اخلريية  الربحية 
سوف يكون رافًدا أساسيًّا لرفع كفاءة هذه املؤسسات، وحيدث فيها نقلة نوعية، من خالل 
حتمل الكفاءات املؤهلة معرفيًّا ملسؤوليات إدارهتا والسهر عىل حتقيق أهدافها االسرتاتيجية. 

البلدان  من  كثري  يف  التطوعي  العمل  جتربة  أن  إىل  اإلشارة  اإلطار  هذا  يف  املهم  ومن 
الغربية، قد أقامت الدليل عىل وجود عالقة مبارشة بني قوة هذا القطاع وعملية اإلسناد 
من  العديد  قام  ولقد  نجاحه.  لقياس  الرئيسة  املؤرشات  أحد  أصبحت  التي  العلمي، 
بحثية  برامج علمية ومؤسسات  بإطالق  املتحدة  الواليات  األكاديمية خاصة يف  اجلهات 
التطوع والعمل اخلريي، وتشجيع  العلمية حول  البحوث  جامعية خمتصة، تعنى بتشجيع 
األكاديميني من خمتلف التخصصات للمسامهة يف بناء معرفة علمية متخصصة يف القطاع 
التطوعي. وقد يكون املثال األبرز يف هذا االجتاه، ما تقدمه جامعة جونز هوبكنز األمريكية 
)Johns Hopkins University(، التي تعد إحدى العالمات الرئيسة للبحث العلمي 
لقطاع التطوع، سواء من حيث بدايتها املبكرة أو من حيث املرشوعات التي تنفذها. ويمثل 
 )The Center for Civil Society Studies( املدين«  املجتمع  دراسات  »مركز 
 ،)Institute for Policy Studies( باجلامعة  السياسية  الدراسات  ملعهد  التابع 
إحدى حلقات هذه البنية العلمية التي تتميز هبا جامعة جونز هوبكنز، التي جعلت منها 
أحد أهم مراكز البحث العلمي املتخصص يف العمل التطوعي يف العامل. وقد نجحت هذه 
االسرتاتيجية يف بناء عالقات وثيقة بني خمرجات اجلامعات ومعاهد البحوث من ناحية، 

واالحتياجات احلقيقة للقطاع التطوعي يف الواليات املتحدة األمريكية من ناحية أخرى. 

بحق  يعد  اختصاص،  كموضوع  واإلسالمية  العربية  اجلامعات  الوقف  دخول  إن 
مفصاًل مهامًّ يف التاريخ املعارص للتجربة الوقفية. فبعد انتشار الصيغ الوقفية وتوسع االهتامم 
اإلعالمي هبا، يؤسس القطاع الوقفي -من خالل انطالق »برنامج )ماجستري( الدراسات 
التاريخ املعارص- مرحلة دقيقة ومهمة من حيث التحديات التي  الوقفية« وألول مرة يف 
تنتظر هذه التجربة، وما تصبو إليه من حتقيق الربط املنشود بني العلم والعمل عىل أسس 
ومؤسسات  الوقفي  القطاع  مكونات  كل  من  تستحق  مهمة  مرحلة  إهنا  علمية.  وقواعد 
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الربامج  الرئيس من هذه  البناء، ألن اهلدف  العمل اخلريي بشكل عام االهتامم والتفاعل 
هو تطوير أداء املؤسسة الوقفية واخلريية، ومن َثّم املسامهة الفاعلة يف تنمية املجتمع وتقديم 
السياق  هذا  يف  ويمكننا  ا.  حموريًّ دوًرا  والوقف  التطوع  فيها  يؤدي  إنسانية  تنموية  نامذج 

التشديد عىل االستحقاقات اآلتية: 
1- أن تتكفل املؤسسات الوقفية -الرسمية منها واألهلية- بتشجيع تسجيل موظفيها يف 
باللغة  الدراسة  إمكانية  التقديم، من حيث  بمرونة عالية يف  يتسم  الذي  الربنامج  هذا 
للموظفني  مريح  بشكل  الدراسة  وقت  تنظيم  يتم  كام  اإلنجليزية،  باللغة  أو  العربية 
خاصة إن كانوا من املؤسسة نفسها، وكل ذلك دون املس بقواعد التدريس واحلضور 

والتقويم العلمي. 
٢- أن تقدم هذه املؤسسات منًحا للطلبة من خمتلف بلدان العامل اإلسالمي، وخاصة من 
البلدان سوف  بالربنامج؛ ألن ختريج كفاءات من هذه  إفريقيا وآسيا لاللتحاق  قاريت 
الوقف، حيث  إحياء سنّة  باسرتاتيجية  املبارشة  العالقة  ذات  األهداف  حيقق مجلة من 
يسمح بإحياء رسيع وصحيح لُسنّة الوقف يف أكثر األماكن حاجة ملتخصصني يقومون 

عىل املؤسسات الوقفية.
3- أن ُتطلق اجلامعات العربية واإلسالمية برامج أكاديمية حول موضوع الوقف، حتى 
القطاع  حلاجة  االستجابة  وتتم  املتعلمني،  خيارات  وتتوسع  اخلالق  التنافس  حيدث 
الوقفي املتزايدة للكوادر املؤهلة. وحري باجلامعات التي كان الوقف داعاًم ومؤسًسا 
هلا، أن نجد يف براجمها مساحة تعطيه حقه، وتؤهل بشكل علمي الذين يتكلمون بلسانه 

ويطبقون مفاهيمه. 
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)14(

الوقف واحلرية: بني التاأ�شيل والتفعيل

اإلنسان خملوق عاقل وهو جممع املتناقضات يف الوقت نفسه، يسعى يف إطار كدحه نحو 
نَسُٰن  َها ٱۡلِ يُّ

َ
اهلل -سبحانه وتعاىل- لتحقيق توازنه النفيس والروحي واملادي، قال تعاىل: ﴿يَـٰٓأ

إِنََّك َكدٌِح إَِلٰ َرّبَِك َكۡدٗحا َفُمَلٰقِيهِ﴾)1(. وللنجاح يف هذه املسرية ال بد عىل هذا اإلنسان من 
أن يعمل عىل جتاوز العقبات التي تعوق هذا التوجه، قال تعاىل: ﴿فََل ٱۡقَتَحَم ٱۡلَعَقَبَة﴾)٢(. 

وال شك يف أن اإلسالم قد أقام آليات اجتامعية وتربوية ونفسية متعددة ومتنوعة، تساعد 
الفرد واملجتمع عىل حتقيق غاية الكدح والسعي يف هذه الدنيا: عبادة اهلل سبحانه وتعاىل. 
لكن ما هيمنا بالتحديد من هذه اآلليات تلك التي ترتبط بتحرير الفرد واملجتمع من كل ما 
يعوق إنجاز هذه الغاية. ويمكننا اإلشارة يف هذا السياق إىل جمموعة من األنساق الرتبوية 
والنفسية، التي تعمل عىل حترير الفرد من شهوات النفس وإطالق طاقاته اخلالقة، ضمن 
فلسفة التسخري االجتامعي خلدمة أخيه اإلنسان من منطلق التعاون عىل الرب والتقوى. كام 
يمكن تسليط الضوء عىل العديد من األنظمة االجتامعية واالقتصادية، التي ساعدت عىل 
)البريوقراطية( والتنظيمية، لتصل هبا إىل مرحلة  املعوقات  حترير اإلرادة اجلامعية من كل 

اإلبداع احلضاري. 

إن دراسة العالقات التي نشأت خالل التجربة التارخيية بني املجتمعات اإلسالمية من 
ناحية، والدولة وأجهزهتا من ناحية أخرى، تسمح للدارس باستجالء طبيعة هذه اآلليات 
ر« توجهت حلركة األفراد  بنتها احلضارة اإلسالمية، بوصفها »آليات حترُّ التي  املؤسساتية 

واملجتمعات عىل حد سواء. 

االجتامعية  املؤسسات  بني  نشأت  التي  املتينة  العالقة  نالحظ  أن  غريًبا  وليس 
حرية  حتقيق  ملتطلبات  وتوفريها  ناحية،  من  الوقف  بينها  ومن  اإلسالمية  واالقتصادية 
بينها  الصلة  الوقف عن عمق  ناحية أخرى. لقد عرّبت مؤسسة  األفراد واملجتمعات من 
وبني مسألة احلرية بوصفها مقصًدا رشعيًّا؛ كام يقول الكثري من علامء اإلسالم املعارصين 

مثل: الشيخ حممد الغزايل، رمحه اهلل.

)1( سورة االنشقاق، آية 6.
)٢(  سورة البلد، آية 11.
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الوقف استهدفت مسألتني رئيستني: حترير  إن فلسفة  القول:  السياق، يمكننا  يف هذا 
اإلرادة الفردية من ناحية، وحترير اإلرادة املجتمعية من ناحية أخرى. 

أما اإلرادة الفردية فهي التي يرى اإلسالم أهنا ترتبط باإلنسان تكوينًا ودوًرا. إن متكني 
اإلسالم  أعطى  لقد  ويراعيها.  اإلسالم  يؤكدها  مسألة  أمواله  يف  الترصف  حق  من  الفرد 
ل االلتزامات وامتالك  العقود وحتمُّ املدنية جتعلهم أهاًل إلجراء  لألفراد مجلة من احلقوق 
التعاقد  وفلسفة  املسؤولية  إطار  احلقوق سارية يف  تبقى هذه  هلذا  إطار رشعي.  الثروة يف 
التي قيدهتا الرشيعة بجملة من الضوابط والقواعد، لتعمل عىل توجيهها بام ينفع الفرد يف 
ذاته ويف عالقاته مع اآلخرين، وليس غريًبا أن تندرج مجلة من الواجبات املالية التي تقع 
عىل الفرد يف مسائل اإلنفاق عىل النفس واألهل، ودفع الزكاة إذا ما بلغت الثروة النصاب 

الرشعي.

بام أن اإلسالم ال يقف عند هذا احلد »القانوين« يف صقل شخصية اإلنسان ومتكينه من 
تقوية عالقته باهلل سبحانه وتعاىل، بل حيثه عىل التوجه نحو آليات أخرى متكنه من بلوغ آفاق 
إيامنية أرحب وأعىل، من هنا تأيت أمهية الصدقة بكل أنواعها يف العمل عىل جماهدة النفس 
ملساعدة اآلخرين، وتوجيه جزء من الثروة التي يمتلكها الشخص -قلت أو كثرت- إىل 
هذه األغراض، ويف هذا يمكن القول: إن توجه املسلمني )رجااًل ونساء( إىل الوقف كان 
املال والثروة عىل  ر من سطوة  بلغه هؤالء األفراد، وهو حترُّ الذي  ر  التحرُّ تعبرًيا عن هذا 

الرغم من إغرائها الشديد للنفس البرشية، حيث إن اإلنسان بطبعه حيب املال حبًّا مجًّا. 

ر  حترُّ عن  عرّب  واألهلية  اخلريية  األوقاف  اتساع  إن  القول:  يمكننا  التوجه  هذا  وفق 
ذايت للفرد من شهوة املال، حيث حيدد الواقف اختياره احلر واملسؤول بتوجيه وقفه نحو 
اآلخرين، ومتكني رشائح اجتامعية من مشاركته يف ثروته طواعية ومن دون إكراه، وال تقف 
ر التي يامرسها الوقف عند حدود األفراد، بل ترتبط ثامرها باملجتمع بكامله . عملية التحرُّ

تؤكد نظريات العلوم السياسية أن مفهوم الدولة -كام شهدته التجربة الغربية احلديثة منذ 
والدفاع عن  املجتمع،  أمن  بمسائل حفظ  الفرتات  أغلب  يرتبط يف  كان  السابع عرش-  القرن 
حياضه وتوفري املناخات املشجعة عىل اإلبداع واالبتكار، غري أن ما حدث بعد احلرب العاملية 
الثانية يف الدول األوروبية قد جتاوز هذه احلدود، باجتاه تكثيٍف شديٍد ألدوار الدولة التي أخذت 

عىل عاتقها حتقيق الرفاهية والرخاء االقتصادي للبلدان األوروبية التي أهنكتها احلروب.
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إن هذا التوجه -وإن استمر لعقدين من الزمن- رسعان ما شهد تراجًعا وإعادة نظر 
البلدان  يف  الدولة  أن  التجربة  بينت  لقد  سواء.  حدٍّ  عىل  واملفكرين  السياسيني  طرف  من 
األوروبية عىل الرغم من قدراهتا املالية الكبرية فقد أخفقت يف تثبيت فكرة »الدولة الراعية« 
احتياجات  توفري  يف  الرئيس  الدور  الدولة  أجهزة  فيها  تؤدي  التي  الرفاهية«،  »دولة  أو 

املجتمع. 

سلبيات  أن  اإلسالمية  الدول  من  العديد  جتربة  بينت  نفسه  اإلطار  ويف  مواٍز  وبشكل 
ل الدولة هلذه األعباء -حتى يف حالة وجود موارد مالية عالية- هي أكرب من إجيابياهتا،  حتمُّ
وتعثر  اإلداري  والفساد  )البريوقراطية(  العراقيل  من  بالكثري  التجربة  هذه  اتسمت  حيث 
احلكومية  املؤسسات  وتكدس  االجتامعي«  »الكسل  ظواهر  وتفيش  املرشوعات،  إنجاز 
املتعددة  وأدوارها  للدولة  املوسع  التصور  هذا  ساهم  لقد  العاطلني.  العاملني  من  بجيش 
 )Pierre وتوسع مناطق خدماهتا يف »تكبيل طاقات املجتمع«، عىل حد قول املفكر الفرنيس

.)1(Rosanvalon)

من هنا نفهم أن ما أحدثه الوقف بام هو مؤسسة مدنية يف املجتمعات اإلسالمية يرتبط 
الذايت، ومواجهة فكرة االتكاء عىل  املجتمع« من كل ما يعوق نموه  باجتاه »حترير  أساًسا 

الدولة بشكل حرصي، واالبتعاد عن هتميش قدرات األفراد واملؤسسات املدنية.

لقد أّدى الوقف دوًرا رئيًسا يف فتح الباب للطاقات الفردية واملؤسسية ملامرسة أدوار 
اجتامعية متنوعة ومتعددة، مما سمح بتخفيف الضغط عىل الدولة ومتكينها بالتايل من التفرغ 
التوجهات  رسم  عىل  اإلرشاف  مثل:  احلقيقية  بأدوارها  ترتبط  التي  اجلوهرية  للقضايا 
األفراد  مهمة  وتسهيل  اخلطط،  وتطوير  حياضها،  عن  والدفاع  للبلدان،  االسرتاتيجية 

واملؤسسات احلكومية واملدنية يف العمل.

من خالل هذا التوجه يمكننا القول: إن الوقف كان جزًءا رئيًسا من اآلليات املجتمعية 
التي مكنت الشعوب اإلسالمية من تطوير قدراهتا الذاتية، والعمل عىل تثبيت مبدأ »التنمية 
من الداخل« )Endogenous Development(  الذي ُيعيل من دور العوامل الذاتية، 

)1(  كتب )بيار روزنفالون( سنة 1٩81م كتابه: »أزمة دولة الرفاه«، وقد رشح فيه املسار الذي سلكته الدولة يف أوروبا بعد 
احلرب العاملية الثانية، وما جاهبته ابتداء من هناية الستينيات من القرن العرشين من مشكالت مالية وجمتمعية. وقد خلص إىل 

أن نموذج دولة الرفاهية يواجه حتديات عملية ونظرية جتعل منه نموذًجا غري واقعي.
1981.Pierre, Rosanvallon, La crise de létat providence, Paris, Semill
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السبب  هلذا  الشاملة.  التنمية  إىل  الوصول  باجتاه  حركتها  يف  احلرية  من  كبرًيا  قدًرا  وحيقق 
بالتحديد اتسمت اخلربة اإلسالمية يف جمال التوازن االجتامعي بالرتكيز عىل العوامل الذاتية.

ومسائل  قضايا  خلدمة  واملؤسسات  األفراد  حركة  من  إليه  انتهى  بام  الوقفي  فالنشاط 
اجتامعية إنام مّثل يف حقيقة األمر »آلية حترير«، ساعدت هذه اآللية بشكل رئيس احلضارة 
العلم  مثال  يكون  وقد  والتقدم،  الريادة  نحو  بمؤسساهتا  اإلبداع ودفعت  اإلسالمية عىل 

والعلامء من أكثر األمثلة وضوًحا وداللة يف هذا االجتاه .

إن النامذج العلمية الناجحة اليوم -يف اجلامعات الغربية بالتحديد- هي التي »حتررت« 
يف مسائل متويلها وإدارهتا ورسم خططها، وارتبطت يف األغلب بام يمّكن املجتمع -ممثاًل 
يف مؤسساته اخلريية واملدنية- من وسائل متويلية ورقابية. ولن نجانب الصواب إذا ما قلنا 
إن اخلربة اإلسالمية يف جمال العلم والعلامء، تكاد تكون قد ُاسُتنسخت يف النظام التعليمي 
الوقفي السائد حالًيا خاصة يف الواليات املتحدة األمريكية. فجامعات األزهر والقرويني 
والزيتونة جامعات وقفية باألساس عملت عىل حترير العلم والعامل من كل ما يعوق أداء 
رسالتهام، وحررت بالتايل املجتمع بكامله من خالل الوصول إىل خمرجات راقية للعملية 
أو  بعينها  جهة  عىل  االتكال  دون  من  الرئيسة،  القضايا  خلدمة  أدواهتا  وتطوير  التعليمية 

انتظار املعونات .

الوقف  بني  األصيلة  العالقة  عىل  الضوء  تسليط  إعادة  إىل  احلاجة  أمس  يف  اليوم  إننا 
واحلرية، ألننا نحتاج إىل أن نتجاوز تقديم الوقف وخربته الثرية، من خالل زاوية واحدة 
تتمحور حول اإلمكانيات التمويلية التي يتيحها الوقف. إن التطرق هلذه األبعاد العميقة 
يف فلسفة الوقف مسألة يف غاية األمهية، خاصة أن أجزاء من عاملنا اإلسالمي وبلدان الربيع 

العريب بالتحديد حتتاج إىل أن تستلهم هذه القيم للتخطيط ملستقبلها .



ما تخفيه ال�صدقة اجلارية )مقاالت واأبحاث يف الوقف(

70

)15(

التنمية من الداخل: �شرورة وقفية

قصة التنمية:

يف  السيايس  االستقالل  حركات  بدأت  العرشين  القرن  من  اخلامس  العقد  بداية  مع 
بلدان  من  االستعامرية  اجليوش  جحافل  لتخرج  ثامرها،  تؤيت  امُلستعمر  العامل  دول  أغلب 
نفسها  البلدان  هذه  جتد  أن  غريًبا  وليس  طويلة.  لعقود  واملادية  البرشية  ثرواهتا  استنزفت 
العامل  رسم  أعادت  التي  الغربية  بالبلدان  مقارنة  هشة،  واجتامعية  اقتصادية  وضعيات  يف 
املبارشة  إدارهتا  ومن  التقني  تطورها  من  مستفيدة  األوىل،  العاملية  احلرب  منذ  ملصلحتها 

للثروات اهلائلة يف مستعمراهتا. 

ومل خترج بلدان العامل اإلسالمي عن هذه الصورة، حيث جاهبت بعد استقالهلا السيايس 
اإلشكاليات االقتصادية واالجتامعية التي خلفها االستعامر، حماولة حتقيق »التنمية«، وسواء 
قامت هذه التجارب حتت عناوين رأساملية أم اشرتاكية، فإهنا -وبعد ثالثة عقود تقريًبا- مل 
إحداث  إىل  األحيان  الكثري من  وانتهت يف  بل  املرسومة،  األهداف  إىل  الوصول  تفلح يف 

تشوهيات اجتامعية واقتصادية خطرية يف املجتمعات اإلسالمية. 

الكمية  األبعاد  عىل  مدارسها  ركزت  التي  للتنمية  نقد  من  بد  ال  كان  السياق  هذا  يف 
جديدة  أبعاد  بإدخال  أنسنتها  وحماولة  واإلنتاجية،  اإلنتاج  ونسب  االقتصادية  واملؤرشات 
غابت عنها، وهلذا يتم احلديث من هناية ثامنينات القرن العرشين عىل »التنمية املستدامة«، 
و»التنمية البرشية«، »والتنمية اإلنسانية«... إلخ. ويمكن القول: إن عملية النقد هذه وإن 
أسفرت عن تشكيك رصيح وجدي لنظريات التنمية السائدة، إال أهنا وباعرتاف العديد من 
اخلرباء واالقتصاديني مل تسفر -وإىل يومنا احلارض عىل أرض الواقع- عن زعزعة التصورات 
األوىل للتنمية، حيث ال تزال احلدود الكمية هي املسيطرة عليها، بام خيدم يف حقيقة األمر 

استمرار التبعية وتثبيت الفجوات بني العامل املتقدم صناعيًّا وتقنيًّا، وباقي دول العامل. 

ما هيمنا يف هذا السياق هو أن النظريات النقدية لالسرتاتيجيات التنموية السائدة تركز 
خالل  من  إال  حتدث  ال  تنمية  أهنا  وهو:  االسرتاتيجيات،  هذه  تستبطنه  رئيس  خلل  عىل 
املتخلفة  الشعوب  أن  ترى  فلسفية،  قاعدة  عىل  مرتكزة  تنمية  إهنا  أي:  خارجية،  عوامل 
ا هي متخلفة كذلك ثقافيًّا وقيميًّا وسلوكيًّا، ومن َثّم فهي ال تستطيع أن تشارك يف  اقتصاديًّ
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صنع التنمية بحكم افتقارها لبيئة مؤهلة، وهلذا فليس أمامها سوى التعويل عىل العوامل 
اخلارجية لالستفادة من ثمرات التنمية! 

ولئن استبطنت هذه التصورات نظرة دونية للشعوب التي تم استعامرها، تصل يف كثري 
من األحيان إىل حد العنرصية، فإن ما يشد انتباهنا يف نقد التصورات التنموية املتجزأة هو 
عجزنا كمسلمني يف تطوير ما لدينا من إمكانيات نظرية وعملية، وقصورنا يف إبداع نامذج 
تنموية تستجيب حلاجاتنا وجمتمعاتنا، وتسمح بإحداث آليات متكننا من االستفادة الكاملة 
من إمكانياتنا. والنتيجة، فإننا ال نساهم بشكل منهجي يف مساعدة الشعوب األخرى الغارقة 
املالية  معوناتنا  بعض  توجهت  وإن  حتى  والفقر،  االقتصادي  والتخلف  التبعية  شباك  يف 
باستدامتها من خالل  باملعونات واهلبات ولكن  املقام  ترتبط يف هذا  املسألة ال  إليهم، ألن 

ماهتا! مؤسسات وآليات، ال نمتلك هلا اآلن -ولألسف- تصوًرا رغم امتالكنا لكل ُمقوِّ

هلذه األسباب يمكننا اليوم أن نعيد التفكري يف األوقاف وطرح مجلة من األسئلة: هل 
مات ما يؤهله  يقف مفهوم »الصدقة اجلارية« يف حدود سد حاجة وعوز، أم أن له من املقوِّ

أن يكون األصل يف رؤية تنموية مستديمة وإنسانية؟ 

يف  االجتامعي  الفعل  ساحة  إىل  الوقف  عودة  من  تقريًبا  عقود  ثالثة  وبعد  أنه  نعتقد 
أكثر تطوًرا وعمًقا،  للمرور إىل مستويات  الوقت  البلدان اإلسالمية، قد حان  الكثري من 
وأن يتجاوز فهم الوقف والتعامل معه فكرة توفري وعاء مايل يسخر خلدمة حاجة رشحية 
ما. آن األوان لنوجه أنظار املهتمني بالوقف، وكذلك صناع القرار واالقتصاديني والعاملني 
إمكانيات  تنطلق من  ممتازة،  تنموية  آلية  بوصفه  الوقف  إىل  املدين،  املجتمع  يف مؤسسات 
يف  املجموعة  وتثري  لتطور  االجتامعية،  بمسؤوليتهم  األفراد  حس  إىل  وتستند  الداخل 

جماالت فعلها املتعددة. 

ماذا يعني أن يكون الوقف آلّيَة تنميٍة؟ 

االستفادة  إىل  للوصول  وسيلة  اعتبارها  عىل  البرشية  التنمية  تعريفات  أغلب  تشرتك 
ومعنوية  مادية  احتياجات  وتلبية  كريمة  حياة  لتحقيق  املتاحة،  اإلمكانيات  من  األصيلة 

ألفراد املجموعة، دون املساس بقدرة األجيال القادمة. 

هذا التعريف هو يف احلقيقة وثيق الصلة بحقيقة الوقف، بوصفه جهًدا جمتمعيًّا يعمل عىل 
حتقيق كرامة اإلنسان يف أبعاده املختلفة، مع رسيان النفع عىل األجيال القادمة من املوقوف 
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عليهم. عن طريق هذه العالقة املبارشة بني مفهوم التنمية البرشية والوقف، يمكننا إعادة طرح 
العامل اإلسالمي،  التي متت جتربتها يف بلدان  التنموية  الذي يوجه إىل االسرتاتيجيات  النقد 
مبترسة حول  تنمية  فقًرا«، ألهنا  يغدق  »اقتصاد  أهنا  إىل  الكتاب  تعبري  انتهت حسب  والتي 

األرقام والكميات من ناحية، ومعتمدة يف نشأهتا وتطورها عىل العوامل اخلارجية. 

التي  اآلليات  من  الكثري  امتلكت  احلضارية  خربتنا  إن  القول:  يمكننا  املقابل،  يف 
عديدة.  لقرون  واقتصادي  اجتامعي  توازن  حتقيق  عىل  اإلسالمية  املجتمعات  ساعدت 
االجتامعية،  العدالة  مقصد  حتقيق  جماالت  يف  وتأثرًيا  حضوًرا  األكثر  الوقف  نظام  ويربز 
احلركية  ودفع  عملية،  وأنشطة  سلوكيات  إىل  والتكاتف  والتآزر  األخوة  مفاهيم  ونقل 
األفراد  حتمل  خالل  من  اجلامعة  قدرات  وتطوير  اإلسالمية،  للمجتمعات  الداخلية 
أن  مفادها  رئيسة  بفكرة  األمر  حقيقة  يف  ارتبطت  املنجزات  هذه  كل  اجتامعية.  مسؤولية 
اإلنسان مسخر ألخيه اإلنسان، لكنها مل تتجمد مع الوقف يف حدود السلوك الفردي، بل 
مات القانونية والرشعية واالقتصادية ما أهله أن  تشابكت يف ثنايا نظام متكامل له من املقوِّ
يكون آلية تنموية ممتازة. ومن الرضوري اليوم أن نضع هذه اآللية ضمن ما يمكن تسميته 
»باملوجة الثانية للوقف«، عىل اعتبار أن املوجة األوىل قد انطلقت منذ التسعينيات من القرن 
املايض واهتمت بإعادته والتبشري به، وطرحه ضمن خريطة االهتاممات الرسمية واألهلية 
للبلدان اإلسالمية. وعليه، فإن املوجة الثانية ترتبط برضورة املرور بالوقف من الرتكيز عىل 

املفهوم إىل االهتامم باآللية. 

يف هذا اإلطار نحن بحاجة إىل توسيع ثقافة الوقف وإشاعة القيم الرئيسة التي يتحرك 
نظامه من خالهلا، وعىل رأسها تأكيد روح املسؤولية االجتامعية لكل الفاعلني، بدًءا باألفراد 
ووصواًل إىل املؤسسات. إن أفضل ما يمكن للوقف أن يساهم به يف جهود التنمية هو أن 
يتحول إىل صيغة عملية ترسخ هذا التوجه، وتوسع دائرة الفعل لدى أفراد املجتمع ودفعهم 
إىل رفض »التواكل االقتصادي«، سواء كان ذلك عىل الدولة أو عىل »املحسنني«، ومن َثّم 
حتويل إمكانيات األفراد إىل »فرص جمتمعية« يساهم فيها مجيع من يف الداخل، كلٌّ حسب 
منطقة فعله وما يمتلكه من ثروة برشية أو مادية قليلة كانت أم كثرية. إن خمرجات التنمية 
النابعة من الوقف بوصفه آلية جمتمعية هي التي تتوافر فيها رشوط االستدامة وعدالة التوزيع 
والتوازن ما بني السعادة املادية والروحية، وهي املسائل األكثر تعقيًدا وصعوبة يف التحقيق 
حاجة  بسد  جمتمعية  كآلية  االهتامم  يرتبط  هنا  من  التنمية.  يف  املختصني  شهادات  بحسب 
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نظرية وعملية ال يقترص مداها عىل البلدان اإلسالمية، بل ُتعّد مطلًبا ألغلب بلدان املعمورة. 

ونعتقد أن توجيه القطاع الوقفي نحو هذا املنحى هو الرضورة التي حتدثنا عنها سابًقا، 
والتي تقيض بأن يدخل الوقف رشيًكا أساسيًّا يف صناعة املجتمعات ليس بوصفه »وعاء 
ماليًّا« فقط، بل من خالل عالقات موضوعية مع خمتلف القطاعات تسمح بتغذية رشايني 
املجتمع بام حيمله الوقف من قيم وموازنات بني اجلوانب املادية والروحية. من هنا يمكننا 
أن نفهم رشاكة الوقف مع اجلهات احلكومية، حينام تصبح صيغه جزًءا رئيًسا من املقاربة 
لبناء  عموًما  والتنموية  االقتصادية  املرشوعات  من  للعديد  الرسمية  األجهزة  جترهيا  التي 
القدرات الذاتية للمجتمع، واالنطالق من داخله والتعويل عىل إمكانياته وتشجيع سلوك 
البنوك  مع  وبالتحديد  اخلاص  القطاع  مع  الرشاكة  أما  له.  الداعمة  القوانني  العطاء وسن 
اإلسالمية ورشكات التأمني التكافيل، فإهنا ستسفر عن االستفادة من صيغ الوقف املرنة، 
لتتجاوز العديد من العقبات والشبهات التي تواجهها حالًيا هذه املؤسسات: كالشبهات 
مسؤوليتها  من  مهمة  جلوانب  وتغييبها  املتوحش،  الربح  فلسفة  ضمن  وبقائها  الربوية، 
التأمني  ومؤسسات  للبنوك  نامذج  بتطوير  ستسمح  الصيغ  هذه  أن  نعتقد  إننا  االجتامعية. 
أكثر مالءمة الحتياجات الناس، يف الوقت نفسه الذي حتافظ فيه عىل رشعية معامالهتا دون 
وثقافية  خريية  مجعيات  من  املدين  املجتمع  مع  الرشاكة  أما  االقتصادي.  بنشاطها  املساس 
ورياضية فإهنا تؤسس لبناء استقالليتها، وحتميلها املسؤولية يف استقطاب موارد وإدارهتا 
أو  احلكومية  املنح  عىل  عالة  البقاء  أو  اإلعانات  انتظار  دون  الذايت،  لتطويرها  والتخطيط 

املشبوهة.
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اأوقاف الن�شاء: مدخل لإعادة كتابة تاريخ املراأة امل�شلمة

منذ قرن تقريًبا، تركز الكتابات حول املرأة يف العاملني العريب واإلسالمي عىل املنظور 
التارخيي، بوصفه الشاهد الرئيس عىل تردي دورها االجتامعي، وغياهبا التام عن املجاالت 
احليوية التي بقيت حكًرا عىل الرجل. ال شك أن التخلف الذي شهدته احلضارة اإلسالمية 
منذ القرن السابع عرش امليالدي قد انعكس عىل كل الرشائح االجتامعية، وعطل الكثري من 
اإلمكانيات، سواء منها ما خيص دور املرأة املسلمة ووظائفها، أو ما يتعلق بالرجال أيًضا، 
البنية احلضارية بعنارصها ومؤسساهتا املختلفة. فقد ختتلف  مات  ألن األزمة شملت ُمقوِّ
مظاهر الضعف احلضاري )أو النهوض كذلك( يف الدرجة، والتوقيت، والنوعية، لكنها 
ال تستثني جنًسا وال فئة جمتمعية، فهي تنسحب عىل »احلضارة« بشخوصها ومؤسساهتا)1(.

يف هذا السياق، يبدو أنه من الظلم واخلطأ املنهجي أن نحرص نتائج التخلف احلضاري 
للمسلمني يف تردي أحوال املرأة املسلمة. لقد انتهت هذه املقاربة إىل تغييب متعمد لألدوار 
الكتابات حول »ظلم  املرأة املسلمة يف احلضارة اإلسالمية. فسيل  التي لعبتها  االجتامعية 
نفسها  املرأة  هذه  به  قامت  ما  كل  استبعاد  منظم  بشكل  يغذي  اإلسالمي  العامل  يف  املرأة« 
مجودها  حول  »يقينيات«  ويبني  اإلسالمية،  املجتمعات  تاريخ  من  طويلة  حقب  خالل 

وغياهبا التام عن حركة جمتمعها وارهتاهنا العضوي للرجل. 

خيضع علم التاريخ مثل باقي العلوم االجتامعية إىل الكثري من »املسلامت« التي حتتاج 
إىل إعادة نظر، حيث يؤدي التحيز املعريف دوًرا رئيًسا يف تثبيتها. وال جدال يف أن الكثري مما 
يكتب حول تاريخ املجتمعات اإلسالمية حيتاج إىل متحيص وإعادة نظر. إهنا مسألة يف غاية 
األمهية والصعوبة يف آن واحد. ونعتقد أن موضوع املرأة املسلمة من وجهة نظر تارخيية، 
سبيل  -عىل  األوقاف  جمال  يف  التارخيية  فالشواهد  الباب.  هذا  يف  األمثلة  أبرز  أحد  يمثل 
املثال- تدلل بام ال يدع جمااًل للشك عىل دور اجتامعي للمرأة املسلمة، يتجاوز عملية التربع 
لريتبط بالتخطيط واملسامهة املبارشة يف إدارة املجتمع. هلذا متثل الوثائق الوقفية مادة تارخيية 
غاية يف األمهية، يمكن أن تغري الكثري من املسلامت وتعيد النظر فيام بني من نظريات، ليس 
فقط حول وضعية املرأة املسلمة بل وحركية املجتمعات اإلسالمية حتى يف فرتات ضعفها. 

التقليدية، ألهنا  التي شكلت املجتمعات اإلسالمية  الرئيسة والفرعية  النظم واألنساق  تبدو أمهية حتليل  )1(  يف هذا الصدد 
تستهدف حتديد الفاعلني الرئيسني، وأدوارهم، وضبط سلسلة العالقات االجتامعية العامة واخلاصة.
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ال يزال البحث العميل فيام يتعلق بالتحليل االجتامعي لألوقاف و)أوقاف النساء عىل 
عن  احلديث  حرص  أبرزها  من  لعل  املنهجية،  التحديات  من  الكثري  يواجه  املثال(  سبيل 
الوقف يف أخباره وحيثياته، يف حني يندر استخالص األنامط االجتامعية التي يؤسس هلا. 
وجتدر اإلشارة إىل أن مرشوع جملة أوقاف يسعى منذ انطالقه إىل تطوير البحث العلمي يف 
موضوع األوقاف، وبالتحديد فيام يمكن أن تستفيد منه أجيال احلارض واملستقبل من هذه 
باستخدام  النوعية  الكتابة  إىل  واملهتمني  للباحثني  الدعوة  جتدد  واملجلة  التنموية.  الصيغة 

املناهج العلمية الرصينة.
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قيم الوقف وجتارب التنمية

ال شك يف أن االستدامة متثل قيمة، حتاول نامذج التنمية منذ تسعينيات القرن املايض 
بلوغها والتمسك هبا، ملا تعكسه من نتائج عىل مستوى األداء االقتصادي واالجتامعي، وما 
هتدف إليه من قطع مع الطفرات الوقتية، والقفزات االستثنائية التي قد ترتد يف أي حلظة. 

بلدان  الثالث ومنها  العامل  التي جربتها دول  التنموية  الوصفات  الرغم من كل  وعىل 
العامل اإلسالمي، فقد بقيت نامذج التنمية حتى املسامة »باملستديمة« و»اإلنسانية« و»البرشية« 
تتأسس من خارج هذه البلدان، أي: إهنا تتحرك وتتطور وفق آليات خارجية. ففي البلدان 
عىل  باألساس  تعتمد  تنموية  وصفات  تطبق  الطبيعية،  مواردها  لقلة  للتمويل  تفتقر  التي 
النقد  وصندوق  الدويل  البنك  غرار  عىل  العاملية،  املالية  املؤسسات  من  إقراض  سياسة 
بل  واالقتصادية،  الفنية  الطبيعة  ذات  الرشوط  من  حزمة  سابًقا  حيددان  اللذين  الدويل 
املرجوة. ووفق أحسن )السيناريوهات(  القروض  وحتى االجتامعية للموافقة عىل إسناد 
املحلية.  التحويلية  الصناعات  تطوير  عىل  الدول  قدرة  تطوير  عىل  القروض  هذه  تعمل 
وفساد  )بريوقراطية(  من  الداخلية  العراقيل  كل  وختطت  اخلطوة  هذه  نجحت  لو  وحتى 
إداريني، فإن هذه الصناعات التصديرية وهي األعىل درجة يف سلم القيمة املضافة )ألهنا 
املصدر األسايس للعملة الصعبة( ترتبط هيكليًّا بسد احتياجات رشكات خارجية، ومن َثّم 
ُتْرهَتَُن كامل الدورة االقتصادية من بدايتها )القروض( وإىل هنايتها )تصدير املنتجات( إىل 
أطراف خارجية، متثل يف حقيقة األمر املتحكم الرئيس يف مفاصل العملية التنموية. وحتى 
يف البلدان التي تزخر باملوارد الطبيعية فإهنا ال خترج عن هذا التصور، وإن كانت ال تفتقر 
للموارد املالية نتيجة لوجود عوائد التصدير، إال أن تطور اقتصاد هذه البلدان يرتبط بشكل 
وثيق بحالة األسواق العاملية وأسعار هذه املنتجات، التي تتحدد وفق قواعد ال تلعب فيها 

ا.  البلدان املصدرة للثروات الطبيعية دوًرا حموريًّ

ُتبنى االستدامة يف أفضل حاالت هذه النامذج التنموية عىل عوامل ال يمكن التحكم 
فيها من الداخل، وإنام يتم التعامل معها عىل غرار مرشوعات املفتاح باليد التي سادت يف 
العامل الثالث خالل ثالث عرشيات متتالية )1٩6٠- 1٩٩٠م(، والتي أحكمت من خالهلا 
الرشكات متعددة اجلنسيات قبضتها عىل أغلب البلدان الفقرية واملنتجة للمواد األولية، مما 

زاد من ربط حركة اقتصاداهتا برشوط األسواق العاملية والبلدان املتقدمة. 
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تعكس هشاشة هذه  نتائج  اخلارج،  املستدامة من  التنمية  تفرز هذه  أن  الطبيعي  ومن 
عىل  سكانه  من   %1٠ هييمن  عامل  يف  حقيقية  تنمية  إحداث  عىل  قدرهتا  وعدم  الوصفات 
86% من جممل مقدرات الكرة األرضية، يف حني ال يمتلك نصف سكان العامل نفسه سوى 
يتمتعون  ألف من سكانه ال  مليار ومائتي  أكثر من  يزال  املقدرات. وال  تلك  ٠.5% من 
الكرة األرضية يعيشون عىل دخل  بامء صالح للرشاب. كام أن ثالثة مليارات من سكان 
يف  النظر  إعادة  تتطلب  الكثري  وغريها  األرقام  هذه  أمريكيني.  دوالرين  يتعدى  ال  يومي 
املرتكزات التي بنيت عليها جتارب التنمية، والتي وبشهادة املؤسسات االقتصادية العاملية 
ال تزال متعثرة وحتتاج جهًدا كبرًيا لتجاوز النتائج اهلزيلة، بل والكارثية يف عدد كبري من 

مناطق العامل.

ما يميز الوقف أنه خيتزن مجلة من القيم ذات األبعاد املتداخلة واملرتابطة ورسيعة التأثري 
عىل املحيط ومكوناته، وألن الوقف صدقة فهو حيمل قيمة التزكية وهي عملية تستهدف 
للمقدرات  توجيه  وإعادة  وتطوير  تفعيل  عرب  والرقي،  والسمو  األداء  وحتسني  التجميل 
الذاتية مهام كان حجمها، والعربة يف هذا الباب ليس بالكميات ولكن بالنوعية؛ هلذا ارتبط 
الوقف باإلحسان سواء عىل املستوى الفردي )عند الواقف( عرب التفنن يف القيام بحقوق 
حرص  عىل  تدل  راقية  بنامذج  الوقفية  احلجج  وتزخر  وبيئة،  وحيوانات  برش  من  اخللق 
وبيان  املتناهية يف حتديد مواصفاهتا وإجراءاهتا  والدقة  اخلدمة،  تأكيد جودة  الواقفني عىل 

خصائصها ودعوة النّظار إىل االلتزام برشوطها، والنهي عن خمالفتها أو تغيريها.

أما عىل املستوى اجلامعي، فقد ترجم الوقف تطوير الصدقة وتنظيم أدائها االقتصادي 
قيم  فيها  تلعب  حضارة  بناء  يف  ساهم  جمتمعي  نسق  وفق  تشكيلها،  وإعادة  واالجتامعي 
ا. هلذا مل يكن غريًبا أن ُتطّعم احلضارة اإلسالمية بمكّونات قيمية اختزهنا  الوقف دوًرا حموريًّ
الوقف، وعكست قدرة عالية عىل إحداث نقالت حضارية نوعية. يف هذا السياق لعبت 
الداخلية للمجتمعات اإلسالمية،  البنية  ا يف تقوية  قيمة اجلريان أو االستدامة دوًرا حموريًّ
انطالًقا من تفعيل عوامل ذاتية عكست حتّمل األفراد مسؤولية املشاركة يف إدارة جمتمعاهتم 
االستدامة  تصبح  هنا  العامة.  املصلحة  خلدمة  واملادية  البرشية  ثرواهتم  من  وتسخري جزء 
معطى ذاتيًّا ينبع من آليات البيئة نفسها ويستخدم باألساس ما أتاحته من إمكانيات، لينتج 
االستدامة من  تتحول  الداخل واخلارج.  تتفاعل مع حتديات  واقتصادية  اجتامعية  حلواًل 
أرقام وبيانات إىل حالة هيكلية تسمح للحركة املجتمعية باالستمرارية والنمو بإمكانيات 
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اخلارج،  عىل  االنفتاح  مع  الداخل  من  املنطلق  التوجه  هذا  يتناقض  وال  حمليًّا«.  »صنعت 
فقد شهدت احلضارة اإلسالمية عالقات اقتصادية وسياسية وثقافية مع حميطها اجلغرايف 
ل أواًل وأخرًيا عىل أن تكون عملية  الواسع وتفاعلت مع حضارات خمتلفة، لكنها كانت ُتعوِّ
التنمية أو التطور يف املجاالت املختلفة ترتكز عىل قاعدة ثابتة، ُتبنى أواًل وأخرًيا بمحددات 
وآليات وقيم ذاتية، تعمل مجيعها عىل حتديد أهداف ترتبط بمجاالت إنسانية واحتياجات 

مادية حقيقية)1(، ومن َثّم ختدم ترقية الداخل وتقوية مناعته. 

لعبت الرشاكة بني الوقف وباقي القطاعات املجتمعية )الدولة، القطاع اخلاص( دوًرا 
رئيًسا يف هذا التوجه، واستطاعت قيم الوقف أن حتل الكثري من اإلشكاالت، سواء عند 
كقيمة  املادي  الربح  منطق  وفرض  للتغول  اخلاص  القطاع  سعي  أو  الدولة  دور  تضخم 
للحركية  أضافت  الوقف  حركة  يف  ورجااًل(  )نساًء  األفراد  مشاركة  إن  عليا.  جمتمعية 
االجتامعية أبعاًدا غاية يف الداللة. فالعطاء أصبح مكوًنا من مكونات الوعي اجلامعي، بام له 
من حضور وثقل، وساعد بأدواته اخلاصة يف هنضة املجموعة ورقيها من ناحية، ومن ناحية 
وحتمل  اجلامعي،  العمل  مثل:  القيم،  من  أخرى  جمموعة  تأكيد  عىل  الوقف  عمل  أخرى 
املجال  وفسح  ومواردها،  الدولة  عىل  التام  االتكال  وعدم  املجتمع،  إدارة  يف  املسؤولية 

للمرأة إلدارة شؤون ماهلا. 

هذه القيم وغريها سهلت عىل احلضارة اإلسالمية -ولفرتات طويلة من تارخيها- أن 
يف  اإلنسان  لرتقية  إمكانات  من  املجتمع  يقدمه  مما  ينطلق  تنموي،  مثاٍل  إجياد  عىل  تعمل 

أبعاده املختلفة. 

)1( لعل من النقاط اجلوهرية يف حتليل النمط الرأساميل الربط بني تراكم الثروة وتصعيد وترية التصنيع ورفع إنتاجية السلع، 
قيم  عىل  والرتكيز  واملجموعة،  األفراد  برفاهية  هلا  عالقة  ال  زائفة  احتياجات  خلق  عىل  تعتمد  صناعية  ثقافة  لتثبيت  وفًقا 
جمتمعية حتقق النجاح من خالل الوسائل املادية. )انظر: اإلنسان ذو البعد الواحد، هاربرت مركيز، ترمجة: جورج طرابييش، 

دار اآلداب، بريوت، 1٩88م(.
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اأوقاف امل�شلمني.. واأوقاف غريهم »مناذج التاريخ، وموؤ�ش�شات الواقع«

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

الوعي بأدواره املجتمعية. 

بعد أكثر من ثالثة عقود من العمل الوقفي املعارص، حيتاج التفاعل مع تاريخ الوقف 
تناواًل خمتلًفا، وإذا انطلقنا من القاعدة اخللدونية التي ترى »أّن التاريخ يف ظاهره ال يزيد 
عن إخبار ويف باطنه نظر وحتقيق«، يمكن أن نؤكد أن النظر يف تاريخ الوقف حييلنا حتاًم إىل 
رضورة منهجية ال تزال غائبة ترتبط باستكشاف األنامط االجتامعية التي تفاعلت من خالهلا 
أمثلة الوقف، وباستجالء األنساق الرئيسة والفرعية التي أسست البيئة احلاضنة ملؤسسات 
الوقف. إن غياب »النظر والتحقيق« يف خربة الوقف عند املسلمني، انتهى إىل تأكيد قائمة 
نِحّن  كنا  وإن  اإلسالمية،  املجتمعات  يف  برزت  التي  الوقفية  املؤسسات  أمثلة  من  طويلة 
الستعراضها ونفاخر بتنوع أغراضها، إال أهنا بقيت قارصة فيام يتعلق بتحليل احلالة التي 

مكنت الوقف من أن يكون له وزن اجتامعي واقتصادي وثقايف. 

يغلب عليها  األرضية، حالة  الكرة  الضفة األخرى من  األوقاف يف  تعيش  املقابل  يف 
الرتابط بالواقع وحتتل مساحة حقيقية من حركية األفراد واملجموعات. يف هذا السياق ال 
هتتم األدبيات الغربية كثرًيا بأمثلة الوقف ونامذجه، بقدر اهتاممها باآلليات التي تعمل من 
خالهلا مؤسساته ومدى توفر رشوط استمرارية البيئة احلاضنة هلا، وإمكانيات تطويرها يف 
إطار احلراك املجتمعي، ومن َثّم ترسم مستقبل الوقف ضمن متطلباهتا. إننا أمام حالة عملية 
أصبح الوقف يمثِّلها ضمن املجتمع الغريب، مما يفرس إىل حد كبري نجاحه بوصفه نسًقا فرعيًّا يف 
ا مع النسيج االجتامعي الكيل، وحيتل فيه موقًعا يستند إىل خصوصية نشاطه  أن يتداخل عضويًّ



ما تخفيه ال�صدقة اجلارية )مقاالت واأبحاث يف الوقف(

80

االجتامعية  اآلليات  مكانة ضمن  للوقف  يكون  أن  اإلطار  وليس غريًبا يف هذا  وخمرجاته. 
الرئيسة )االقتصادية، والقانونية، والعلمية(، ليتفاعل من خالهلا بوصفه نظاًما اجتامعيًّا يتناغم 

واألنظمة املجتمعية املختلفة. 

عىل الرغم من حداثة األوقاف يف البلدان الغربية وضعف جتربتها التارخيية مقارنة باخلربة 
اإلسالمية السابقة، إال أن ما حتدثه هذه األوقاف اليوم يف واقع جمتمعاهتا يؤكد أن التاريخ، وإن 
مّثل حافًزا وملهاًم للتجارب اإلنسانية، ال حيل حمل احلارض وال يعفي األجيال من مسؤولية 
»النظر والتحقيق« وفق زمنها، فتتجاوز »اإلخبار«، وُتؤسس حلالة جمتمعية أي لتجربة ذاتية 

ينسجم فيها الوقف مع مقتضيات عرصها. 
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عندما ير�شم الوقف خريطة فل�شطني

من القصائد اجلميلة للشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد تلك التي َعنْوهَنا بــ»إىل 
القدس«، ويقول فيها:

غريس  نـــام  قـــد  وفيهـــا  أجـــْل إيّن مـــن القـــدس

امللـــس  ويف  الّصلـــد،  يف  الصخر  عروق  يف  جذوري 

قيس  مـــن  عدنان،  ومـــن  ومـــن كنعـــان يب نبـــٌض

أميس  ومـــن  يومي،  مـــن  مـــن املايض، مـــن احلارض 

للجذور التي يتحدث عنها الشاعر أمثلة كثرية مٌتثِّل قائمة طويلة من الشواهد التي ال 
تزال إىل يومنا احلارض ماثلة للعيان، وتشكل عناوين رئيسة لعالقة القدس حتديًدا وفلسطني 

عموًما بالعروبة واإلسالم، وباحلقوق التي ال بد أن تعود ألصحاهبا. 
وال غرو أن الوقف هو شاهد عيان رئيس يف هذه القائمة من خالل وثائقه، وأعيانه، 
ومساجده وكتاتيبه، وتكاياه، سواء ما بقي منها صامًدا إىل يومنا هذا، أو ما اغتصبه املحتل. 
»شهادة« دامغة وحّية عىل فلسطني: تارخيها احلقيقي، وحقوق  فالوقف، يمثل يف احلقيقة 

أهلها، وصمودها الذي ال ينتهي. 
خصوصية هذه »الشهادة« هي أهنا تطّبعت بخصائص الوقف، فهي موّثقة، ومملوكة هلل 

تعاىل، وهي كذلك جارية عىل أجيال ال تنقطع. 
فهي من ناحية شهادة موّثقة وهذا ما تؤكده حججها املكتوبة عىل األوراق، واملنقوشة 
وكل  وخارجها.  فلسطني  داخل  عديدة  سجالت  يف  واملحفوظة  املساجد،  جدران  عىل 
هذه الوثائق هي سند قانوين ال يقبل الدحض، وحجة واقعية عن األعيان التي اغتصبت 

واحلقوق التي أهدرت منذ أن احتلت فلسطني.
تؤهل  التي  اخلاصة  املقتنيات  من  وليست  تعاىل  هلل  ملكيتها  تعود  ثانية،  ناحية  ومن 
األفراد الترصف فيها. وعليه؛ ال يمكن ألحد التفريط فيها بأي شكل من األشكال، واألمة 
اإلسالمية ككل مسؤولة عن الدفاع عنها، وإجياد الوسائل الالزمة إلعادهتا بوصفها حقوًقا 

ألصحاهبا، سواء أطال الزمان أم قرص.
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ها الزمن، إىل أن يرث  وهي من ناحية ثالثة، شهادة موقوفة عىل أجيال متواصلة ال حيدُّ
اهلل األرض وما عليها، ومن هنا هي جارية سواء من حيث املوقوف عليهم، أو من حيث 

احلقوق املرتتبة عليها، التي ال تسقط بالتقادم مهام عال صوت املغتصب. 

تأسيًسا عىل ما سبق، متثل العالقة بني فلسطني والوقف عالقة عضوية تربط بني األصل 
واحلجة، وبني املكان واحلق القانوين، وبني التاريخ وجتلياته. وليس غريًبا أن ُتْرَسَم خريطة 
فلسطني التارخيية من خالل حجج أوقافها التي تقدم معلومات دقيقة لعالماهتا اجلغرافية 
احلية  املكونات  وكل  ودورها،  وبيوهتا،  وأماكنها،  ومساجدها،  ومساحاهتا،  ومقاييسها، 
ملدن فلسطني وأحيائها، سواء يف قدسها الرشيف، أو يف تل ربيعها، أو يف أحيائها املتناثرة. 
األوقاف يف فلسطني ليست أعياًنا فقط، بل هي شواهد، وحقوق، وتاريخ ال يزال ينبض. 
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الوقف وال�شتثمار يف الإن�شان

)ترسانة(  خالل  من  الكّم  عىل  )الليبريايل(  االقتصادي  للفكر  النظري  البناء  يركز 
ونسب  والتصدير  اإلنتاج  وحجم  التنمية  معدالت  مثل:  »الرقمية«،  املؤرشات  من 
التضخم، وارتفاع األسعار ونسب األرباح  نزوهلا، ومؤرشات  أو  صعود أسعار األسهم 
السنوية،... إلخ. وبالنظر إىل الواقع العاملي ودور املؤسسات االقتصادية العاملية وحجمها، 
مثل: صندوق النقد الدويل أو البنك الدويل، إضافة إىل الرشكات العابرة للحدود، يؤثر هذا 
التوجه بشكل واضح عىل العالقات الدولية، ويمثل املحّرك الرئيس للخطط التي تنفذها 
املعتمدة  أهنا  بحكم  املؤرشات،  وأعىل  املعدالت  أفضل  لتحقيق  الساعية  العامل  بلدان  كل 
أساًسا عند املؤسسات االقتصادية العاملية، سواء من حيث تقويم القوة االقتصادية وبالتايل 
ملن  والقروض  واملساعدات  التسهيالت  تقديم  حيث  من  أو  والتكتالت،  الرشاكات  بناء 

خرس معركة األرقام. 
يف املقابل سعت بعض املؤسسات مثل: »برنامج األمم املتحدة اإلنامئي« لتطوير رؤية 
الكمية والنوعية، وال تغفل عن إدراج األبعاد االجتامعية  اقتصادية توازن بني املؤرشات 
رئيًسا  مؤرًشا  اعتمد  الذي  األول  البرشية  التنمية  تقرير  صدر  1٩٩٠م  سنة  ويف  للتنمية. 
مركًبا يربط بني ثالثة مؤرشات فرعية: التعليم، العمر املتوقع، والناتج املحيل اإلمجايل للفرد.

ورغم كل النقد الذي يوجهه واليزال علامء وخرباء للفكر االقتصادي )الليبريايل(، من 
حيث إمهاله لإلنسان كهدف رئيس، وجعل األولوية يف تكديس الثروة ومراكمتها وزيادة 
نسبها بغض النظر عمن يستفيد منها، أو من يمتلكها، فإنه يستمر يف هيمنته بل وتتعاظم قوته 
وقدرته عىل التأثري من خالل العوملة، وما توفره آلياهتا من إمكانيات هائلة لصعود )ليبريالية( 
متوحشة تقدس املقادير وتستنزف الطبيعة، وترهتن شعوًبا بكاملها ملصلحة مؤسسات مالية 
أرقام ممتلكاهتم، وزيادة تسلطهم  تعظيم  إال  الذين ال هّم هلم  األفراد،  قليل من  بل وعدد 
املعمورة، مقابل تفقري أعداد  االقتصادي والسيايس، وتوسيع رقعة نفوذهم يف كل أرجاء 

هائلة من سكان العامل وغبن قيمة العمل، واستنزاف سفيه للموارد الطبيعية)1(. 

)1( يف سنة ٢٠17م تساوت ثروة أغنى ٢6 فرًدا يف العامل مع األصول التي يمتلكها نصف سكان الكرة األرضية، أي ما يقارب 
)3.5( مليار ساكن. وحصل 1% من سكان العامل )أغنى األغنياء( عىل 87% من الثروة التي تم إنشاؤها يف العامل خالل 

السنة نفسها )٢٠17م(. انظر: تقرير مؤسسة أكسفام: »مكافأة العمل، وليس الثروة«، يناير ٢٠18م. 
Oxfam Briefing Paper Summary-January 2018https://www-cdn.oxfam.org ›bp- reward-
work-not-wealth-220118-summ-en
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من منطلق آخر وفق فلسفة مغايرة تعاملت احلضارة اإلسالمية خالل فرتات طويلة 
الطيبة،  احلياة  مات  ُمقوِّ وإجياد  الناس،  احتياجات  وتطوير  التنمية  قضايا  مع  تارخيها  من 
بَِنٓ  ۡمَنا  َكرَّ ﴿َولََقۡد  تعاىل:  قال  حمورية،  يعكس  متكامل  وقيمي  نظري  بناء  خالل   من 
َءاَدَم﴾)1(. وهلذا جاء الناتج احلضاري العميل متسًقا مع هذه القاعدة النظرية، من خالل 
إىل  وحتيلها  اإلنسانية  الكرامة  متناغم  وبشكل  تعكس  واقتصادية  اجتامعية  أنظمة  إبداع 

سلوكيات حقيقية وواقع ملموس.

احلضارة  عمر  إطالة  يف  غريها  مع  سامهت  التي  األمثلة  هذه  أحد  الوقف  يف  ولنا 
اإلسالمية ومدها بأسباب التوازن واالزدهار. لقد أسس الوقف لرؤية متفردة يف التنمية 
تنطلق من اإلنسان وتنتهي إليه، حيث اعتمدت أركان الوقف يف مقاربتها املؤسسية ملفهوم 
الصدقة اجلارية عىل اسرتاتيجية منفتحة عىل حتقيق متوازن ملختلف االحتياجات اإلنسانية. 

يف هذا السياق اتسم الوقف بمميزات عديدة لعل من أمهها:

أواًل: مل ينحرص الوقف يف سد االحتياجات املادية )حل مشكلة اجلوع مثاًل عىل نبلها(، 
بل وّسع من نطاق حركته االجتامعية، ليشمل كل ما حيقق رفاهية اإلنسان بمعناها الواسع 
وتوفري ما حيقق الكرامة اإلنسانية، سواء من الناحية املادية )إنشاء مؤسسات حلل مشكالت 
الفقر، اليتامى، املطلقات، األطفال، العجز،... إلخ(، أو الرتبوية )إنشاء مؤسسات تعليمية 
انطالًقا من الكتاتيب ووصواًل إىل للجامعات(، أو الصحية )املستشفيات وكل ما يتعلق 
الناس،  متكاملة تسهل عيش  أحياء  وبناء  التحتية عرب تصميم  البنية  أو  العامة(،  بالصحة 
أو الروحية )خدمات احلج ورفع املشقة يف أداء الشعائر، توفري املاء، والسكن، واالهتامم 

بالطرق،... إلخ، تشييد املساجد واخلالوي والزوايا،... إلخ(. 

ثانًيا: ضامن استدامة اخلدمات الوقفية، من خالل اعتامد صيغة متويل ذاتية ترتكز عىل 
ريع جار وبناء قانوين لشخصية معنوية، يسمحان باستمراريتها مما يقطع مع اآلنية، وحيمى 
تعود  إنشائه  بعد  الوقف  ملكية  وألن  الواقف.  رشوط  حدود  يف  عليهم  املوقوف  حقوق 
-وفق أغلب الفقهاء- هلل تعاىل، فإن حركة الواقف تبدو حمدودة بمجرد توثيق وقفه، الذي 

يصبح ملزًما -يف نطاق ما اشرتط- لكل األطراف بمن فيهم الواقف ذاته. 
)1(  سورة اإلرساء، جزء من آية 7٠.
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التمتع بثامر تنمية متوازنة، بحيث ال تستنزف األجيال  حق األجيال القادمة يف  ثالًثا: 
مات الشعوب حتت سطوة الرتاكم املادي وسلوكيات اإلرساف والتبذير،  احلارضة كل ُمقوِّ
وهلذا تزخر احلجج الوقفية بنامذج متعددة ألوقاف تعطي فرصة لألجيال القادمة لالستفادة 
من املقدرات املادية واملعنوية للشعوب، حتى قبل أن ترى هذه األجيال النور. وهي سمة 
فريدة يف األوقاف اإلسالمية التي توسعت حركتها لرتبط بني احلارض واملستقبل، حاملة 
فئات  ختدم  عام  نفع  عمليات  سياق  يف  األجيال  بني  واالستمرارية  الديمومة  فكرة  معها 
وأفراًدا ال يعارصها الواقف بالرضورة عندما ينشئ وقفه، لكنها تدخل ضمن حيز زمني 

مفتوح أي: هذا »العمل الذي ال ينقطع«. 

إن تنوع املصارف الوقفية واستمرارها خالل حقبة طويلة من عمر احلضارة اإلسالمية، 
يقدمها  صدقات  رصف  جمرد  يكن  مل  اجتامعي  كفعل  الوقف  أن  عىل  واضًحا  دلياًل  يقدم 
من  جتعل  نظرية  عىل  ارتكز  اجتامعيًّا  سلوكيًّا  نمًطا  ليصبح  تطور  بل  عشوائيًّا،  األفراد 
االستثامر يف اإلنسان حمور أي عملية تطوير للقدرات الفردية واجلامعية، ليمّثل أحد أعمدة 
بمجتمعات  معظمها  يف  اقرتنت  تارخيية  ولفرتات  املسلمة  للمجتمعات  احلضاري  البناء 

مسلمة قوية ومتوازنة. 





القسم الثاني
اأبحاث يف الوقف
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البحث الأول

الدولة والقطاع الوقفي يف القرن احلادي والع�شرين 

»من الو�شاية عليه اإىل ال�شراكة معه«

املقدمة:

التجربة  طورهتا  التي  االجتامعية  اخلربات  عىل  احلية  األمثلة  أحد  الوقف  نظام  يعترب 
اإلسالمية. فإىل جانب األدوار االجتامعية واالقتصادية والثقافية ذات البعد املحيل، لعب 
الوقف دوًرا أساسيًّا يف توازن العالقات االجتامعية والسياسية، مشّكاًل بذلك أحد العوامل 
النابعة من صميم اخلربة اإلسالمية، التي حافظت هبا األمة عىل وحدة شعوهبا رغم فرتات 
ومن  رقعتها.  واتساع  جغرافيتها  امتداد  ورغم  تارخيها،  ميزت  التي  السيايس  واجلزر  املد 
التوازن االجتامعي  تثبيت هذا  املسلمني من  التي مكنت  املنهجية  التساؤل حول  الطبيعي 
لفرتات طويلة، والتعرف عىل العالقات التي نشأت بني خمتلف قطاعات املجتمع )الدولة 
والقطاع اخلاص( والوقف، منذ أن أصبح هذا األخري جزًءا رئيًسا من حركية املجتمعات 
اإلسالمية. إن دراسة هذه العالقات ورصد آثارها عىل أداء املؤسسة الوقفية، يقدمان لنا 

مؤرشات منهجية مهمة لتفعيل الوقف يف واقعنا املعارص ووضعه يف مكانه الصحيح.

اأوًل: يف البدء كانت ال�شراكة: 

ارتبطت فلسفة الوقف منذ نشأته باإلرادة احلرة لألفراد، وهذا ما أكده الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، 
لعمر بن اخلطاب  الذي سأله عام يفعل باألرض التي أصاهبا يف خيرب، فنصحه ملسو هيلع هللا ىلص قائاًل: 
»إن شئت حبست أصلها وتصدقت هبا«)1(. وبحكم أن إنشاء الوقف هيدف باألساس إىل 
يتخذه  ذايت  قرار  إىل  بالرضورة  يستند  فإنه  وتعاىل،  سبحانه  اهلل  من  واألجر  املثوبة  طلب 
الواقف  القرار حتديد  املنطقي أن حيتم هذا  إكراه أو فرض. ومن  الواقف »بمشيئته« دون 

)1( روى البخاري من حديث عبد اهلل بن عمر، ريض اهلل عنهام، قال: »أصاب عمر أرًضا بخيرب، فأتى النبي، ملسو هيلع هللا ىلص، يستأمره 
فيها، فقال: يا رسول اهلل، إين أصبت أرًضا بخيرب مل أصب مااًل قط أنفس عندي منه فام تأمرين به؟ قال: »إن شئت حبست 
أصلها وتصدقت هبا«، قال: وتصدق هبا عمر أنه ال يباع أصلها وال يبتاع وال يورث وال يوهب، قال: فتصدق هبا عمر يف 
الفقراء ويف القربى ويف الرقاب ويف سبيل اهلل وابن السبيل والضيف، ال جناح عىل من وليها أن يأكل منها باملعروف ويطعم 
باب  الرشوط،  كتاب   ،14 املجلد  البخاري،  صحيح  رشح  القاري  عمدة  يف:  البخاري  أخرجه  فيه«.  متمول  غري  صديًقا 

الرشوط يف الوقف، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ٢٠13م، ص٢3-٢4.
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جلهٍة تدير وقفه وتنظم عمله. وتؤكد التجربة اإلسالمية -وإىل بدايات القرن العرشين أي: 
ما يقارب األربعة عرش قرًنا من عمرها- أن إدارة الوقف كانت إدارة أهلية بامتياز. 

وإدارية  تنظيمية  استقاللية  اإلسالمي  العامل  يف  الوقف  لتجربة  العام  السياق  أبرز  لقد 
ومالية لقطاع األوقاف عن األجهزة احلكومية، عىل أساس ما تتميز به املؤسسة الوقفية من 
شخصية اعتبارية مستقلة، وذات كيان متمتع باألهلية القانونية التي جتعله حمالًّ الكتساب 
احلقوق وحتمل االلتزامات، متى انعقد بإرادة صحيحة صادرة من ذي أهلية فيام يملكه، 

ومتى كان متجًها لتحقيق غرض مرشوع من أغراض الرب واملنافع العامة أو اخلاصة. 

ومن املهم التأكيد عىل أن هذه الشخصية تنشأ بمجرد إرادة الواقف، وعىل هذه اخللفية 
نفهم ما توصل إليه الفقهاء من اعتبار رشوط الواقف كنص الشارع ووجوب احرتامها، 
وعدم التهاون يف التعدي عليها. لقد حرص الفقهاء طوال قرون عديدة عىل حتصني الوقف 
بأحكام تتالءم وفلسفته، هلذا مل خترج اجتهاداهتم املختلفة عن السياق العام حلرية الواقف 
التي  األركان  إىل  وإدارهتا ومتويلها. ولو رجعنا  الواقف  التي خيتارها  إنشاء األغراض  يف 
وحتصينًا  الواقف،  اختذه  الذي  الذايت  للقرار  رصحية  ترمجة  لوجدناها  الوقف  إليها  يستند 

قانونيًّا ورشعيًّا له، وتثبيًتا لرشوطه بعيًدا عن أية تغيري أو وصاية من أي جهة أخرى. 

لقد انتمى الوقف منذ نشأته للدائرة االجتامعية األهلية، وارتبط باألمة/املجتمع، سواء 
من حيث إدارته أو من حيث الرشائح املستفيدة منه. لقد ضمنت هذه االستقاللية اإلدارية 
واملالية عن الدولة، فعالية مؤسسات األوقاف، ومحتها من آثار التقلبات السياسية، التي مل 

ختل منها فرتة من تاريخ احلضارة اإلسالمية)1(. 

تطوير  إىل  الدولـة اإلسالميـة  برزت حاجتها  الدولة اإلسالمية واشتداد عودها،  توسع  مع 
تنظيامهتا اإلدارية، وقد استفاد املسلمون من احلضارات التي التقوا معها السيام احلضارتان الفارسية 
والرومانية، وذلك نتيجة لتجربتيهام املتقدمة يف الشؤون االقتصادية والسياسية والعسكرية. وقد 
لنظام  الناشئة  الدولة اإلسالمية  اعتامد  املتعددة تصدرها  التالقح حصيلًة من اخلربات  أثمر هذا 
الدواوين، هبدف ترتيب الشؤون اإلدارية، خاصة تلك التي تتعلق بضبط املوارد املالية، وقد تم 
)1( Tarak, Abdallah, “Pour une sociologie des awqaf”, in, AWQAF, N0 1, 2001, FPAK, 

Kuwait. pp 24-37.
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تطبيق هذه الدواوين عىل ما يتعلق باألوعية املالية مثل: الزكاة واخلراج. 

املسلمون  راع  فقد  خدماهتا  وكثرة  نشاطها  اتساع  مع  وحتى  األوقاف  بخصوص  أما 
-يف خضم التحوالت التي فرضها الصعود احلضاري- فلسفة الوقف األهلية، ولقد برز 
هذا املنحى جليًّا من خالل السعي الدائم للفقهاء لتعزيز وضع املؤسسة الوقفية دون تغيري 
عىل  انعكست  التي  النوعية  التحوالت  رصد  اإلطار  هذا  يف  ويمكننا  ومهامها.  لفلسفتها 
إدارة الوقف من إدارة غلبت عليها الفردية إىل إدارة مؤسسية، ولكنها بقيت خارج سلطة 

الدولة بمعانيها القانونية واإلدارية. 

والعلمية  واالجتامعية  االقتصادية  التحوالت  ضمن  الوقف  مؤسسات  تطورت  لقد   
تواضع  بداياهتا  الدولة يف  ميزت  التي  البسيطة  البيئة  اإلسالمية، حيث حتمت  للحضارة 
اإلدارة الوقفية فكانت فردية بامتياز، وأرشف الواقفون بأنفسهم أو من وكلوهم من أفراد 
عىل متابعة صدقاهتم اجلارية وحتقيق مقاصدهم. ثم تطورت املؤسسات الوقفية وانتقلت 
معها مسائل اإلدارة إىل مستويات أكثر تعقيًدا، مما هيأ الظروف املوضوعية للتحول اإلداري 
من الفردية إىل املؤسسية، األمر الذي استوجب اجتهاًدا معمًقا من الفقهاء لتفعيل بعض 
خصائص الوقف التي مل تكن مطروحة بقوة يف السابق )خاصة إذا كانت اإلدارة منحرصة 
يتعلق  ما  الفقهاء  نقاش  استدعت  التي  اخلصائص  هذه  أهم  ولعل  نفسه(.  الواقف  يف 
بالشخصية االعتبارية للوقف، وما يرتتب عليها من حقوق وواجبات، واملساءلة القانونية 
بحل  املتعلقة  القواعد  ضبط  عىل  األمة  علامء  حرص  جاء  السياق  هذا  يف  الرضورة.  عند 
الفساد اإلداري  إمكانيات  الوقفية، والتصدي لكل  املؤسسات  املفرتضة داخل  النزاعات 
واألخالقي. وهلذا فقد جعلوا من اجلهاز القضائي يف الدولة -عىل قاعدة استقالليته عن 
السلطتني التنفيذية والترشيعية- إحدى املرجعيات التي يستند إليها القائمون عىل الوقف 

لفض اخلالفات التي يكون الوقف أحد أطرافها. 

لقد مّحل الفقهاء القضاء دوًرا أساسيًّا يف مراقبة النظارة عىل الوقف وتقويمها، عىل خلفية 



ما تخفيه ال�صدقة اجلارية )مقاالت واأبحاث يف الوقف(

9٢

تطور مؤسسة القضاء ذاهتا، واختصاصها يف حسم النزاعات، ونزاهتها املفرتضة)1(. من هنا 
ارتبطت اجتهادات الفقهاء بجعل مؤسسة القضاء جهة مرجعية للحسم يف قضايا النظارة 
التنفيذية  السلطتني  عن  استقالليتها  أمهها  من  لعل  أساسية  رشوط  بتوفر  األوقاف،  عىل 
والترشيعية، وكذلك كفاءهتا يف الرقابة وحسم املشكالت أي ختصصها يف املسائل الفقهية 
الدولة  لبسط  متهيدهم  يعنى  القضاء  إىل  الفقهاء  اجتاه  يكن  مل  للوقف.  واملالية  واإلدارية 
سلطتها عىل األوقاف، وإنام عملوا عىل االستفادة من مؤسسات الدولة الرقابية واإلدارية 
لتحصني الوقف وحتقيق رشوط الواقفني. ويتضح هذا املنحى جليًّا فيام ذكره جالل الدين 
السيوطي)٢( من موقف القايض توبة بن نمر بن حومل احلرضمي )ت:737م(، الذي توىل 
مهمة القضاء يف فرتة هشام بن عبد امللك )7٢4م - 743م(. لقد عمل توبة عىل االستفادة 
من النهضة االجتامعية واالقتصادية التي ميزت فرتة اخلليفة األموي)3( حلفظ األوقاف من 
بالرقابة  ومؤسساته  مرشوعاته  يتعهد  للوقف  ديواًنا  األغراض  هلذه  وأنشأ  هبا،  التالعب 
وحماسبة تقصري النظار وهتاوهنم يف حفظ األوقاف وصيانتها. هلذا يمكن القول: إن توبة 
قد افتتح عهد اإلدارة املؤسسية لألوقاف ونقلها من اإلدارة الفردية إىل اإلدارة اجلامعية، 

تطويًرا لتجربتها وحفًظا هلا من التالعب. 

عىل هذه األسس بنت املؤسسات الوقفية نفسها، وكّيفت عالقاهتا مع باقي املكونات 
االجتامعية، وأرست تقاليد عملية للتعاون مع القطاعات االجتامعية وعىل رأسها الدولة. 
أن  تقتيض  التي  االجتامعية،  الرشاكة  مبدأ  إىل  املكونات  هبذه  الوقف  عالقة  استندت  لقد 
يتحمل كل قطاع جزًءا من املسؤولية االجتامعية، وفق ما يتميز به من سلطات )اقتصادية 
كانت، أو سياسية أو اجتامعية(. وما جيب الرتكيز عليه يف هذا الباب هو أن الوقف استطاع 
مع تطور احلضارة اإلسالمية أن يكتسب جزًءا مهامًّ من السلطة االجتامعية واالقتصادية يف 

بتوفر رشوط  األوقاف  النظارة عىل  قضايا  للحسم يف  مرجعية  جهة  القضاء  بجعل مؤسسة  الفقهاء  اجتهادات  ارتبطت   )1(
أساسية يف هذه املؤسسة، لعل من أمهها استقالليتها عن السلطتني التنفيذية والترشيعية، وكذلك كفاءهتا يف الرقابة وحسم 

املشكالت أي ختصصها يف املسائل الفقهية واإلدارية واملالية للوقف. 
الطبعة  القاهرة،  إبراهيم،  الفضل  أبو  حممد  حتقيق:  السيوطي،  الدين  جالل  والقاهرة،  مرص  تاريخ  يف  املحارضة  حسن   )٢(

األوىل، 1387هـ/ 1٩67م، ص166.
العلم  الزراعي، ورعاية  وباإلصالح  الدواوين،  بتنظيم  فرتة حكمه  امللك )7٢4م- 743م( خالل  عبد  بن  اهتم هشام   )3(

والثقافة، وترمجت يف عهده الكثري من املؤلفات.



الق�شم الثاين/ البحث الأول: الدولة والقطاع الوقفي يف القرن احلادي والع�شرين

93

املجتمعات اإلسالمية ويستعملها ملصلحة األمة، يف مقابل سلطة الدولة املرتبطة بمصالح 
الطبقة السياسية)1(، أو سلطة القطاع اخلاص ذات العالقة باملنفعة املادية. 

لقد لعبت املؤسسات الوقفية أدواًرا وظيفية بامتياز وذلك يف أوقات الشدة والرخاء، 
الذي خيلفه  الفراغ  تسد  أن  االجتامعي  التكافل  العمل عىل حتقيق  واستطاعت من خالل 
انسحاب الدولة، وعدم حتمل هذه األخرية ملسؤوليتها االجتامعية. لقد استطاعت األوقاف 
التي مل ختدم  املتغرية،  السياسية  املصالح  مقابل  األمة- يف  تراعي مصلحة اجلامعة -أو  أن 
بشكل متواصل ومستديم مصالح املجتمع، وعرفت خالل فرتات تارخيية عديدة كبوات 

وتقلبات حادة. 

 كام نشأت عالقة مبارشة بني الوقف والقطاع اخلاص من زاوية استثامر األموال الوقفية 
وتنميتها بشكل يضمن استمرارية خدمة األغراض التي أنشئت من أجلها، حيث ساهم 
املساندة  االقتصادية  ريع  مرشوعات  خالل  من  املرشوع،  االقتصادي  التنافس  يف  الوقف 
التي  التي لعبت الدور األسايس يف استدامة مرشوعات ريع األوقاف، وحتقيق األهداف 

جاء من أجلها، ومن َثّم تقديم خدمات نوعية لفئات اجتامعية خمتلفة. 

من هنا كّون الوقف صاّمم أمان اجتامعي يتنفس املجتمع بملء رئتيه من خالله، وحيفظ 
الداخلية  السياسية  التقلبات  آثار  من  وحيميه  والثقايف،  واالقتصادي  االجتامعي  توازنه 
االجتامعي  الكيان  عىل  احلفاظ  يف  الوقف  دور  بالتايل  ونفهم  سواء.  حد  عىل  واخلارجية 
بفعل  أو  الداخلية  السياسية  الفوىض  بفعل  سواء  تنهار  عندما  بل  الدولة،  تضعف  عندما 
الوقفية  للمؤسسات  املؤرخون  ويشهد  االستعامر)٢(.  مثل  اخلارجية  السياسية  العوامل 
التعليم والصحة والرعاية االجتامعية طوال فرتات  املبارشة يف محاية مؤسسات  مسامهتها 

تارخيية حرجة.

)1( لعل التخوف من استعامل هذه املصالح السياسية يف غري موضعها، هو الذي دفع بالعديد من الفقهاء إىل قطع الطريق عىل 
الدولة لتحويل جزء من أموال الدولة أو األموال العامة إىل »أوقاف«. هلذا اعترب بعضهم أن ما »تقفه الدولة« ليس وقًفا حقيقًة، 
وإنام هو »إرصاد«، وذلك لعدم ملك السلطان، بل هو تعيني يشء من بيت املال عىل بعض مستحقيه. انظر: »اإليديولوجيا 

واخلطاب الفقهي«، كينث كنو، ترمجة: أبوبكر أمحد باقادر، جملة أوقاف، السنة 5، ربيع األول، ٢٠٠5م، ص87-5٩.
)٢( انظر: ندوة يف الوقف يف العامل اإلسالمي أداة سلطة اجتامعية وسياسية، تقديم: راندي ديغيليم، املعهد الفرنيس للدراسات 
العربية، دمشق، 1٩٩5م، بحث: »توظيف الوقف خلدمة السياسة اخلارجية يف املغرب«، عبد اهلادي التازي، ص٢66-٢٩1.   
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أهلية  »مؤسسة  البرشي:  طارق  املفكر  يكتب  كام  ومزاولة،  فكًرا  الوقف  خرج  لقد 
أهداف ومقاصد. وكل  ما حيددونه من  إىل  الناس ويديروهنا ويوجهون مصارفها  يقيمها 
الغالب من أحوال تطبيقه- أن جيري  النظري وحسب  ذلك األصل فيه-حسب مفهومه 

بعيًدا عن السلطة وعن تنظيامهتا اإلدارية«)1(. 

ثانًيا: الدولة احلديثة والوقف: اإ�شراف اأم و�شاية؟ 

تطورت العالقة بني الدولة والوقف يف املجتمعات اإلسالمية-خاصة منذ القرن التاسع 
عرش- باجتاه تدخل تدرجيي يف شؤونه، وحماوالت متعددة لتقييد حركته وصلت يف العديد 
من احلاالت إىل تقطيع أوصاله وإلغاء أجزاء منه)٢(، والتجرؤ عىل اغتصاب أعيانه، وانتهت 
الوقفية وإحلاق ما  املؤسسات  العرشين إىل إحداث وصاية كاملة عىل  القرن  مع منتصف 

تبقى منها بإدارات حكومية، وسن ترشيعات تقنن هذا التوجه. 

ويمكننا القول: إن هذه الوصاية وجدت جذورها وتربيراهتا يف ثالث مسائل رئيسة:

التارخيي لتجربة الوقف، حيث اعرتى نظام الوقف ما اعرتى  بالتطور  أ( ارتبطت األوىل 
العام  التدين  عليها  انعكس  األوقاف  وأن  وهن،  من  اإلسالمي  االجتامعي  النظام 
االجتامعية.  ومؤسساته  املعرفية  حقوله  خمتلف  يف  اإلسالمي  املجتمع  أصاب  الذي 
املؤسيس  البناء  يف  وثغرات  قصور  أوجه  عرش،  السابع  القرن  ومنذ  ظهرت،  َثّم  ومن 
األهلية جماهبة مجلة  مل تستطع األوقاف  البيئة  الذري واخلريي. يف هذه  بنوعيه  للوقف 
من اإلشكاليات الرشعية والعملية وإجياد حلول عملية هلا، لدرجة أن هذه األوقاف 
أصبحت أحد األسباب الرئيسة يف عرقلة تداول الثروات خاصة العقارية منها. كام أدى 
تكاثر املستفيدين -بتوايل األجيال- إىل تفتيت احلصص، وكثرة اخلالفات والنزاعات 
التي مل يستطع اجلهاز القضائي جماهبتها وإجياد احللول هلا. لقد أدى انحسار  القضائية 
مسائل  يف  فيه  العاملني  ختصص  وعدم  القضاء  وضعف  الوقف،  قضايا  يف  االجتهاد 

)1( ندوة: نظام الوقف واملجتمع املدين يف الوطن العريب، حترير: إبراهيم البيومي غانم، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 
٢٠٠3م، بحث: »حتوالت عالقة الوقف بمؤسسات املجتمع املدين يف بلدان وادي النيل«، طارق البرشي، ص668.  

)٢( تم إلغاء األوقاف األهلية يف العديد من البلدان اإلسالمية، مثل: تركيا )1٩٢6م(، سوريا )1٩4٠م(، مرص )1٩5٢م(، 
 بل تم إلغاء نظام الوقف برمته يف تونس سنة 1٩56م، بشقيه: األهيل واخلريي. انظر: الوقف األهيل بني اإللغاء واإلبقاء،

د. مجعة حممود الزريقي، جملة أوقاف، العدد 3، السنة 1، ص83-1٠٠.
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العوائد، إىل  النظار وترصفاهتم اإلدارية واملالية ومدى نجاحهم يف توزيع  الرقابة عىل 
انتشار الفساد يف إدارة األموال الوقفية واالستهانة املقصودة بتنميتها، وتسلط النظار بل 
واغتصاهبم للكثري من األوقاف. ال شك يف أن مؤسسة الوقف رغم قوهتا ومسامهتها 
االجتامعية  املؤسسات  شأن  -شأهنا  تأثرت  قد  اإلسالمية  احلضارة  دفع  يف  املبارشة 
انحسار، وأخذت حصتها  ينتاب احلضارة اإلسالمية من  بدأ  بام  واالقتصادية لألمة- 

من الرتاجع الثقايف والعلمي الذي بدأ يدب يف أوصال األمة.

ب( وتتعلق املسألة الثانية باملخلفات الثقافية والنفسية هلذا الرتدي االقتصادي واالجتامعي 
الذي أصاب األمة ومؤسساهتا، وما ولده من صور سلبية)1( أسست حلالة نفسية اتسمت 
بل  املخلفات  أنفسهم. وقد عمق االستعامر األورويب هذه  ثقتهم يف  املسلمني  بفقدان 
خالل  املستعمرون  أسس  لقد  والوسائل.  السبل  بكل  تأكيدها  عىل  وعمل  وغّذاها 
هذه الفرتة سياسة حتقري لكل ما ينتمي للحضارة اإلسالمية، تزامنت مع طرح ممنهج 
للمؤسسات واألفكار االستعامرية كبدائل كفيلة باإلجابة الشافية عن تساؤل املسلمني 
يبقى  املسالة  هذه  يف  األخطر  أن  غري  غريهم؟«،  وتقدم  املسلمون  تأخر  »ملاذا  الدائم: 
مواصلة سياسة التقليل من شأن خربات احلضارة اإلسالمية ومكوناهتا يف فرتة ما بعد 
االستقالل السيايس للبلدان اإلسالمية. لقد شهد العامل اإلسالمي، مع حصول الكثري 
باملايض،  السيايس، بروز أصوات متنكرة لكل ما له عالقة  بلدانه عىل االستقالل  من 
وشيوع رؤية حتدد رشط التقدم بالتخلص من مكونات الرتاث، وسيادة عقلية انتقاصية 
اإلسالمي  املجتمع  أصاب  ما  ربط  بحجة  الصلة،  ذات  املوضوعات  مع  التعامل  يف 
من تكلس ومجود باألساسيات الفكرية التي بني عليها. وليس غريًبا يف هذا املناخ أن 
العموميات  عليها  غلبت  بمنهجية  الرتاث-  خملفات  -كأحد  الوقف  مع  التعامل  يتم 
التارخيي  التدقيق  لفرتات طويلة، دون كثري من  إمكانياته  السلبية وهتميش  واألحكام 

والتحليل العلمي.

املتعلقة  السلبية  السلوكيات  مدلوالت  حتليل  خالل  من  احلالة،  هذه  استرشاء  عىل  الدالة  االجتامعية  األبعاد  إدراك  املهم  من   )1(
بالوقف داخل املجتمعات اإلسالمية، مثل: استعامل األوقاف الذرية حلرمان اإلناث من حقوقهن، أو استخدام األمثال الشعبية 
التي ختتزن تصورات سلبية عن الوقف األهيل. فمن األمثال املشهورة التي تصف حالة بعض النساء الاليت ال يستطعن ال الطالق 

وال الزواج، عندما يقال »مثل: بيت الوقف«، الذي يعني استحالة الترصف والتحرك رغم سوء احلالة ووجوب إجياد حل. 
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ج( أما املسألة الثالثة فتتعلق بالتوجهات االقتصادية واالجتامعية للدولة يف العامل اإلسالمي 
يف الفرتة التي تلت خروج االستعامر الغريب. لقد ارتبط مفهوم الدولة القومية يف فرتة ما 
بعد االستقالل السيايس بمفهوم الدولة الراعية، التي تقوم عىل أساس رعاية املواطنني 
الدول  يف  احلكومات  أغلب  أخذت  التوجه  هذا  عىل  وبناء  احلياتية.  شؤوهنم  كل  يف 
اإلسالمية عىل عاتقها تنفيذ اإلدارة الكاملة عىل املوارد االقتصادية، واإلرشاف الكيل 
برنامج  خالل  من  هذا  كل  األفراد،  احتياجات  بتحقيق  تتعلق  التي  املرشوعات  عىل 
اجتامعي وسيايس يعتمد بداية إدارة مركزية لكل الشؤون واملؤسسات. ويف هذا اإلطار 

بالتحديد تم إحلاق األوقاف باإلدارة احلكومية. 

لتنتهي أخرًيا إىل وصاية حكومية عىل قطاع األوقاف، من  السابقة  العوامل  تضافرت 
خالل إنشاء وزارات أو هيئات تقع عىل عاتقها إدارة األوقاف بشكل تام، وتنفيذ ما يرتبط 
بينت بام ال  الوقائع  الريع عىل مستحقيه. غري أن  هبا من عمليات استثامر ألعيانه وتوزيع 
الوقف  ديناميكية  للتفاعل مع  بأن هذه اإلدارة احلكومية مل تكن مؤهلة  يدع جمااًل للشك 
مميزاته،  من  الكثري  العملية  هذه  الوقف يف  لقد خرس  قدراهتا.  من  واالستفادة  االجتامعية 
وإطالق  التضييق،  ال  اإلصالح  من  الكثري  إىل  ماسة  بحاجة  مؤسساته  كانت  وقت  يف 
السياق  إمهاهلا. يف هذا  قدراهتا ال  اإلداري، واالستفادة من  بالروتني  تكبيلها  فعالياهتا ال 
وقع التضييق الشديد عىل حرية احلركة التي تتمتع هبا املؤسسة الوقفية، من خالل إدماجها 
ضمن نسق إداري مركزي يعتمد بالدرجة األوىل عىل الوسائل )البريوقراطية( يف مسائل 
الرصف واالستثامر. ومن ناحية ثانية، اتسمت إدارة األوقاف من ِقبل املؤسسات احلكومية 
بعدم احرتام رشوط الواقفني بشكل تام، حيث أسست الترشيعات القانونية اخلاصة بإعادة 
ترتيب أوضاع األوقاف داخل اإلدارة احلكومية، وذلك للسامح للوزارات واهليئات بتغيري 
هذه  ترافقت  كام  برشوطه)1(.  التقيد  دون  أو  الواقف  إىل  الرجوع  دون  الوقف  مصارف 

)1( حيلل املستشار طارق البرشي تطور القوانني املرصية يف هذا االجتاه من خالل استعراض التغيري الذي حصل بعد ثورة يوليو 
1٩5٢م، والذي ألغى الوقف عىل غري اخلريات )الوقف األهيل(، القانون 18٠/ 1٩5٢م، ثم مع صدور القانون ٢48 
لسنة 1٩53م، أعطي احلق لوزير األوقاف »أن يرصف الريع كله أو بعضه عىل اجلهة التي يعينها دون التقيد برشط الواقف«. 
ثم مع القانون 15٢ لسنة 1٩57م، تم إقرار قاعدة التغيري اآليل عىل مجيع األرايض الزراعية املوقوفة عىل جهات الرب العامة، 
وبالتايل »جرد هذا القانون الوقف وإدارة الواقف من األعيان ذاهتا وقرر االستيالء عىل األرايض الزراعية املوقوفة«. انظر: 

»حتوالت عالقة الوقف بمؤسسات املجتمع املدين يف بلدان وادي النيل«، طارق البرشي، مرجع سابق، ص675-674.
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األوضاع اجلديدة مع إمهال خصوصية املال الوقفي بدجمه يف بعض احلاالت مع األموال 
احلكومية، وبعدم التخصص يف استثامره وتنميته. 

انتهى  الوقف  عىل  والترشيعية  اإلدارية  سلطتها  الدولة  بسط  بأن  املؤكد  من  بات  لقد 
بخسارتني فادحتني: متثلت األوىل يف إضعاف كبري لنظام الوقف، من خالل كل اإلجراءات 
اإلدارية والقانونية التي أقدمت عليها الدولة، ومن َثّم عدم التصدي ملا اعرتى الوقف من 
يف  الوقفية  الثروة  من  لالستفادة  الفرصة  بتضييع  الثانية  وارتبطت  وتعميقه.  بل  وهن، 

مرشوعات التنمية.

العرشين  القرن  من  الثاين  املنتصف  خالل  الوقف  كفاءة  عىل  الوضعية  هذه  انعكست 
امليالدي، لتنتهي بالقطاع الوقفي إىل حالة من عدم الفاعلية والتهميش، وذلك عىل النحو اآليت:

تعر  مل  حيث  احلكومية،  )البريوقراطية(  بسلبيات  الوقف  فعالية  تأثرت  أوىل،  ناحية  فمن   -1
األوقاف  خلصوصية  االهتامم  من  الكثري  اإلسالمية  الدول  أغلب  يف  احلكومية  األجهزة 
بعض  الروتينية ويف  اإلجراءات  عليه  إداري غلبت  بشكل  معها  التعامل  وتم  ومصارفها، 
منها  الرشعية  الوقف  مسائل  يف  املختصني  املوظفني  ندرة  مع  خاصة  اإلمهال،  األحيان 
والعملية. حتى أصبحت وزارات األوقاف من أقل الوزارات احلكومية كفاءة وأمهية مقارنة 
بمؤسسات حكومية أخرى. كام ُأحلقت األموال الوقفية باألموال احلكومية يف العديد من 

احلاالت، وتم التغايض عن حاالت كثرية من اغتصاب األوقاف بدون وجه حق. 

٢- ومن ناحية ثانية، تأثرت حركة الوقف سلًبا باإلدارة احلكومية للقطاع الوقفي، سواء يف 
ا بارًزا.  الدول ذات املوارد القليلة أو حتى يف الدول التي يؤدي فيها النفط دوًرا اقتصاديًّ
قلة محاسة لدى  الشاملة«  املهام  الراعية ذات  »الدولة  ففي كلتا احلالتني خلف مفهوم 
األفراد للوقف. وقد برز هذا األمر بشكل واضح يف الدول اخلليجية بالتحديد، بداية 
من ستينيات القرن العرشين، حيث اعتمدت سياسة إنفاق حكومي واسعة، وخلقت 
بالتايل واقًعا موضوعيًّا قّلت فيه احلاجة إىل الوقف، بحكم أن دور ومهام املؤسسات 
كل  خالل  من  الراعية،  الدولة  حتملتها  قد  واخلدمي  االجتامعي  الطابع  ذات  الوقفية 
)الصحة  تقريًبا  احلياة  شؤون  بكل  واملرتبطة  االجتاه  هذا  يف  نفذت  التي  املرشوعات 



ما تخفيه ال�صدقة اجلارية )مقاالت واأبحاث يف الوقف(

98

والتعليم والتشغيل والرعاية األرسية،... إلخ(، إىل درجة التساؤل حول ما بقي للوقف 
من دور داخل هذا اإلطار االجتامعي. 

3- ومن ناحية ثالثة، انعكست الطرق اإلدارية احلكومية لألوقاف وما متيزت به من بطء 
وروتينية، إضافة إىل عدم إدراج االستفادة من خربة الوقف وأعيانه ضمن املرشوعات 
سلوكه  تأثر  الذي  الواسع  اجلمهور  مع  اإلدارات  هذه  عالقة  عىل  التنموية،  واخلطط 
الوقف،  ملوجة  انحساًرا  اإلسالمية  البلدان  أغلب  شهدت  لقد  ونوعيًّا.  كميًّا  الوقفي 
قدسيتها،  باعتبار  العبادة  دور  عىل  الوقف  نحو  التوجه  الواقفون  آثر  مواز  وبشكل 

وابتعدوا عن املرشوعات االجتامعية. 
بالتزامن مع غياب اإلصالحات واالجتهادات التي كان ينتظرها بعد خروج االستعامر، 
شهد نظام الوقف تراجًعا يف فعاليته وتقييًدا حلرية حركته، وهتميًشا لدوره. وتبني بوضوح 
أن اإلرادة السياسية لبناء مرشوع الدولة احلديثة اعتمدت اسرتاتيجية اإلرشاف الكيل 
االجتامعي  احلراك  من  وأقصت  واالجتامعية،  االقتصادية  املؤسسات  عىل  واملركزي 
مجلة من األنظمة الفرعية وعىل رأسها الوقف بدعوى أهنا ال تتامشى والتقدم. وسوف 
ينتظر العامل اإلسالمي بداية العقد األخري من القرن العرشين ليعيد التساؤل حول مدى 
صالحية هذه السياسات، وحول إمكانية مسامهة الوقف )ومؤسسات مدنية أخرى( 

يف مرشوعات التنمية.

ثالًثا: درو�ض التجربة الوقفية الغربية:

يؤكد العديد من الدالئل التارخيية أن استفادة األوروبيني من اإلبداعات التي وصلت 
مستوى  عىل  كانت  وكذلك  بل  التطبيقية،  العلوم  يف  تنحرص  مل  اإلسالمية  احلضارة  إليها 
الوقف  نظام  األوروبيني من  استفادة  أدل عىل ذلك من  املعامالت. وليس  القوانني وفقه 
أثناء فرتة احلروب  إبان وجودهم يف ديار اإلسالم منذ القرن العارش امليالدي وبالتحديد 

الصليبية)1(.

 )Trust( )الرتاست(  أن صيغة   )Gary Watt( الربيطاين  القانون  الباحث يف  ويؤكد 
يف أوروبا ترجع أصوهلا إىل العادة التي دأب عليها الصليبيون املتوجهون إىل بيت املقدس، 

)1( Gary Watt, Trusts and Equity, Oxford University Press, 2003, UK, p.8. 
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حيث كانوا يعهدون إىل بعض »األمناء« )Trustees( بإدارة أراضيهم وضيعهم وإسناد 
ريعها إىل عائالهتم إىل حني عودهتم)1(. غري أن هذه »العادة« صاحبها الكثري من املشكالت 
بريع  لالنتفاع  يعينهم  ومن  املالك  حقوق  بحامية  اخلاصة  اإلجرائية  بالنواحي  املتعلقة 
من  العادة  هذه  عىل  ترتب  ما  حسم  آنذاك  الربيطاين  القضاء  يستطع  مل  حيث  يمتلكه،  ما 
مشكالت قانونية بني املتخاصمني. ومل يتم تطوير هذا العرف ترشيعيًّا إال بعد رجوع أفواج 
الصليبيني، الذين تعرفوا عىل الصيغ الوقفية من خالل احتكاكهم باملسلمني ومؤسساهتم 
الوقف  »قانون  بأن:  قوديوزي()٢(  )مونيكا  الباحثة  وتقر  الزمن.  من  قرنني  فرتة  خالل 
اإلسالمي كان له أكرب األثر عىل تطور مؤسسة الرتاست يف انجلرتا«، ومن ثم فإن الشكل 
القرن السادس عرش يرتبط  التي انترشت يف أوروبا بعد  اإلداري والقانوين هلذه املؤسسة 

بشكل مبارش بالصيغة الوقفية كام ظهرت يف بالد املسلمني)3(.  

الرأساميل  النظام  رافقت صعود  التي  التغيريات االجتامعية واالقتصادية  لقد سامهت   
وإعانة  اإلغاثة  مسائل  جتذرت  حيث  كبري،  بشكل  التطوعي  القطاع  تطوير  يف  أوروبا  يف 

الرشائح االجتامعية لتصبح جزًءا من املشهد االجتامعي واالقتصادي يف هذه الدول.  

بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية، متثل طموح كل دول أوروبا الغربية يف إيصال شعوب 
هذه الدول إىل مستوى معني من الرفاهية االقتصادية، مستفيدة يف ذلك من التقدم التقني، 
التي  الكربى  السياسية  النزاعات  انتهاء  إىل  إضافة  املستعمرة،  البلدان  خريات  واستنزاف 
اكتسحت طوال أربعة عقود من الزمن جل بلدان القارة األوروبية. غري أن هذا النموذج 
أزمة  بدأ احلديث عن  العرشين، حيث  القرن  السبعينيات من  بداية  وصل إىل حدوده مع 
الدولة  البلدان وختفيف تدخل  اقتصاديات هذه  إدارة  الراعية«)4(، وإعادة هيكلة  »الدولة 
بوصفها  اجلدل  هذا  االجتامعية)5(  الرعاية  برامج  تصدرت  وقد  االقتصادية.  الشؤون  يف 

)1( املرجع نفسه.
)٢( Monica M. Gaudiosi, ‘The Influence of the Islamic Law of Waqf on the Development 

of the Trust in England: The Case of Merton College’ (136 )1988 U Pa L Rev 1231
)3( املرجع نفسه.

)4( Rosanvallon, Pierre. La crise de l’Etat Providence, Editions du Seuil, paris, 1981, p. 8-9 
)5( املرجع نفسه، ص 67-6٩.
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اختاذ  بالفعل  تم  البلدان. وقد  تتحمله حكومات هذه  الذي  األكرب«  االقتصادي  »العبء 
سياسات اقتصادية تقلص بالفعل من دعم الدولة للعديد من هذه الربامج، والرتاجع عن 
اخلريية  باملؤسسات  االهتامم  عاد  التحوالت  هذه  إطار  يف  االجتامعية.  املكتسبات  بعض 
وتدّعم هذا االجتاه بشكل كبري يف كل البلدان الغربية دون استثناء. وكتتويج هلذا املسار تم 
-مع مطلع ٢٠٠5م- أدراج العمل التطوعي يف مسودة الدستور األورويب اجلديد، كأحد 

األنشطة االجتامعية االسرتاتيجية لدول املجموعة األوروبية)1(. 

غري أن التجربة األهم يف هذا املسار تبقى جتربة الواليات املتحدة األمريكية التي سلكت 
والتي  األوروبية،  الدول  شهدهتا  التي  تلك  عن  مغايرة  مسرية  التارخيي-  تكوهنا  -بفعل 
اإلسالمي(.  العامل  )كام ظهرت يف  الوقفية  الصيغة  من  مبارش  بشكل  تستفيد  أن  استطاعت 
ومن املهم اإلشارة يف هذا السياق إىل ما تذكره بعض املصادر من أن املهاجرين األوروبيني 
الصيغة  عرش  السابع  القرن  بدايات  مع  نقلوا  قد  بالتحديد-  منهم  -الربيطانيني  أمريكا  إىل 
حرية،  بكل  عقائدهم  ممارسة  من  متكنهم  التي  القانونية  الصيغ  أفضل  بوصفها  الوقفية)٢(، 
واالبتعاد عن االضطهاد الديني الذي كانوا يتعرضون إليه يف أوروبا، وكذلك من املسامهة يف 
بناء الدولة اجلديدة )أمريكا(. ولعل هذا األمر يعد أحد العوامل التارخيية التي تفرس االنتشار 
للمجتمع  املميزة  السامت  إحدى  لتصبح  نشأهتا،  منذ  أمريكا  يف  الوقفية  للصيغ  الواسع 
األمريكي وجزًءا مهامًّ من آليات تنظيم عالقاته. وقد أشار الفيلسوف الفرنيس )أالكسيس 
توكفيل( ]Alexis De Tocqueville[ يف كتابه: »عن الديمقراطية يف أمريكا«)3( املنشور يف 
سنة 1835م إىل أمهية املؤسسات األهلية يف حياة األجيال األوىل من األمريكيني، واستعرض 

)1( انظر: مسودة الدستور األورويب يف:
Traité établissant une Constitution pour l’Europe, Office des publications officielles des 
Communautés européennes, Luxembourg, Belgique, 2005.
السابع  القرن  أمريكا يف  الرئيسة هلجرة األجيال األوىل من األوروبيني إىل  بأن أحد األسباب  املؤرخني  الكثري من  )٢( يؤكد 
الذين  املسيحية،  العقيدة  داخل  من  املذهبية  األقليات  ألتباع  خاصة  الكنيس،  االضطهاد  من  اهلروب  بغرض  كان  عرش 
تعرضوا يف بلدان أوروبا إىل أبشع أنواع التعسف، مثل: اإلعدام والتهجري. هلذا اعترب هؤالء بأن أمريكا هي املالذ الديني 
اآلمن. وعىل هذا األساس اعتربت املستعمرات الربيطانية األوىل يف أمريكا مثل: نيوجريس )New Jersey(، وبنسلفانيا 
الحًقا  ما سيسمى  نواة  -واقعيًّا-  مثلت  التي  وهي  دينية«،  »مستعمرات   )Maryland( ومرييالند   )Pennsylvania(
بالواليات املتحدة األمريكية. وال بد من اإلشارة كذلك إىل أن هذه اهلجرة تزامنت مع أول إشارة إىل الوقف يف القانون 

اإلنجليزي لألعامل اخلريية سنة 16٠1م. 
)3) Alexis De Tocqueville (1835) De la démocratie en Amérique, Flammarion, France, 1981.
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أمثلة كثرية عن اجلمعيات االجتامعية والسياسية »املعقولة وغري املعقولة« عىل حد تعبريه)1(، 
التي شّكلت النواة األوىل للمؤسسات اخلريية احلالية، األمر الذي جعل من أمريكا -حسب 

رأيه- »أكثر بلدان العامل استفادًة من مفهوم املؤسسات األهلية«)٢(. 

وبعد ما يزيد عىل القرنني من الزمن، أصبحت املؤسسات األهلية األمريكية متثل قطاًعا 
جمتمعيًّا متميًزا، ينتظم من خالل قوالب قانونية متعددة، لعل من أمهها: املؤسسات اخلريية 
 ،)Non-profit corporation( واملؤسسات التي ال هتدف إىل الربح ،)Foundations(
واألمانات اخلريية )Charitable Trust(. وقد حافظت هذه القوالب عىل ارتباطها بفكرة 
خاص(  أو  )عام  إلنشائها  اجتامعي  غرض  حتديد  أساسيني:  مبدأين  خالل  من  الوقف 
ثانية. وتتميز  ناحية  املنتفعني من  ناحية، ووجود موقوفات تستثمر ويوزع ريعها عىل  من 
التجربة الوقفية املعارصة يف الواليات املتحدة األمريكية باتساعها الشديد وتأثريها املبارش 
يف املجتمع. فعىل سبيل املثال، تشري اإلحصائيات إىل أن 71.٠٩5 مؤسسة مالية خريية)3( 
تنشط يف الواليات املتحدة األمريكية، وختتص بجمع التربعات وتوزيعها عىل املؤسسات 
واملرشوعات اخلريية، ويصل جمموع وقفياهتا إىل 55٠ بليون دوالر)4(، وتوزع من ريعها 

ا 3٠ مليار دوالر عىل كل املجاالت االجتامعية تقريًبا. سنويًّ

والقطاع  الدولة  جانب  إىل  يمثل  الثالثة  األلفية  بداية  مع  الوقفي  القطاع  أصبح  لقد 
أربعة  إىل  اإلشارة  هنا من  بد  الرئيسة. وال  املعارص  الغريب  املجتمع  ركائز  إحدى  اخلاص 

عنارص رئيسة سامهت يف دعم مكانة هذا القطاع يف هذه البلدان: 

أمريكا«  يف  الديمقراطية  »عن  كتابه:  من  الثاين  اجلزء  من  والسابع(  والسادس  )اخلامس  فصول  ثالثة  توكفيل  خصص   )1(
للحديث عن دور املؤسسات األهلية يف النظام االجتامعي األمريكي، وعالقة هذا القطاع بتطور نموذج ديمقراطي أمريكي، 

ا وعمليًّا عام تشهده أوروبا يف الفرتة نفسها.  خيتلف نظريًّ
)٢( املرجع نفسه، ص1٢٩. 

)3( هذا النوع من )Foundation( أو املؤسسات اخلريية ينحرص نشاطها يف توفري مصادر مالية لتمويل األنشطة واملرشوعات 
املثال،  اقتصادية مشهورة. فعىل سبيل  الغالب بوقفيات ضخمة ألصحاب مؤسسات  اخلريية. وترتبط هذه املؤسسات يف 
تبلغ وقفية ]بيل ومليندا غيتس[ Bill & Melinda Gates)  Foundation( ٢٩ مليار دوالر، وزعت من ريعها سنة 
٢٠٠5م بليوًنا و356 مليون دوالر. وتبلغ وقفية مؤسسة ]فورد[ (The Ford Foundation(  ]11.5[ مليار دوالر، 
 Robert Wood Johnson (Foundation) ]ا ما يقارب 516 مليون دوالر. أما مؤسسة ]روبرت وود جونسون وتوزع سنويًّ

ا ما يقارب 37٢ مليون دوالر. انظر: فتبلغ وقفيتها ٩ مليارات و35٩ مليون دوالر، وتوزع سنويًّ
Foundations Giving trend, Today Series, The Foundation Center, USA 2007.

)4( املرجع نفسه.
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العام،  الثالثة:  القطاعات االجتامعية  املعامل بني  وجود عالقة واضحة  األول:  العنرص 
هذه  بني  سلمي  بتعايش  الغربية  االجتامعية  الديناميكية  تتميز  حيث  والتطوعي،  اخلاص 
القطاعات، يعمل كل منها وفق فلسفة خاصة قد تتناقض يف مستوى الفكرة )عىل سبيل 
يسودها  حالة  إىل  تنتهي  عمليًّا  لكنها  الوقف(،  خريية  مقابل  اخلاص  القطاع  نفعية  املثال 
التعاون ضمن جماالت مشرتكة، يتم هتيئتها وحتديدها من خالل تفاعل هذه القطاعات مع 
بعضها البعض. يف هذا اإلطار يتأسس جمال عمل القطاع الوقفي وتتبني أدواره االقتصادية 
هذه  داخل  وجوده  بفلسفة  ترتبط  التي  الوظائف  جلملة  دقيق  وحتديد  واالجتامعية، 
املجتمعات من حيث مسامهته يف دعم اقتصادها، وتنويع مصادر احلصول عىل االحتياجات 
تتمتع  باألساس  خريية  ككيانات  األفراد  مع  يتعامل  اجتامعي  ملناخ  وهتيئته  االجتامعية، 
العام واخلاص. وقد  للقطاعني  الدوائر )البريوقراطية( والنفعية  بحرية احلركة من خارج 
سهل هذا الوضوح وجود عالقة صّحية للتجربة الوقفية مع خمتلف القطاعات االجتامعية 
والدولة منها بالتحديد، نتجت عنها مسامهته املبارشة يف التنمية املجتمعية للبلدان الغربية، 
ومن َثّم إقرار كل األطراف بمسامهة هذا القطاع يف إحالل التوازن االجتامعي)1(. لقد بينت 
الدراسات املتخصصة يف هذا الشأن)٢( أن هذا القطاع يربز يف بداية القرن احلادي والعرشين 
ا، حيث يبلغ متوسط نسبة اإلنفاق يف هذا القطاع %5.7  كأكثر القطاعات االقتصادية نموًّ
من إمجايل الناتج املحيل الثنني وعرشين بلًدا)3(، وهو ما قدرته الدراسة بأحد عرش تريليون 
دوالر أمريكي، أي: ما يعادل ميزانية أكرب ثامن كيان اقتصادي عاملي. كام يتميز هذا القطاع 

)1( See: Keane, John, Civil society: Old images, Oxford, Polity Press 1998. 
)٢( ُيعدُّ »مركز دراسات املجتمع املدين« )The Center for Civil Society Studies( التابع ملعهد الدراسات السياسية 
بجامعة جون هوبكنز )Institute for Policy Studies- Johns Hopkins University(، أحد النامذج الرائدة 
عن البنية العلمية التحتية املرتبطة بالقطاع الوقفي يف أمريكا. ويرتكز اهتامم »مركز دراسات املجتمع املدين« عىل فهم العمل 
التطوعي كظاهرة اجتامعية حضارية، وإبراز أدوارها املفرتضة واحلقيقية يف املجتمعات احلديثة هبدف تقويتها وترشيدها، 
حتى تتمكن هذه املؤسسات من املسامهة الفعالة يف اخلطط الرامية لتنمية شعوهبا. وضمن أنشطته البحثية ينفذ املركز منذ 
سنة 1٩٩٠م وال يزال مرشوع »The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project« الذي 

يستهدف دراسة حالة القطاع الوقفي حمليًّا وعامليًّا. انظر:
Global Civil Society: Dimensions of the Nonprofit Sector, Lester M. Salamon, Helmut 
K. Anheier, Regina List, Stefan Toepler, S. Wojciech Sokolowski, and Associates 
)Baltimore: Center for Civil Society Studies1999.
)3( هذه األرقام ختص ٢٢ بلًدا تضم كل البلدان الصناعية، إضافة إىل بعض البلدان األخرى من قارة آسيا وأمريكا الالتينية. 

)املرجع نفسه(.
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بتنوع مسامهاته حيث يوفر ما يعادل 4.8 % من إمجايل الوظائف يف الدول عينة الدراسة، بل 
وتصل هذه املسامهة إىل 1٢.6% يف هولندا و11.5% يف أيرلندا، و1٠.5% يف بلجيكيا! 
حيث  احليوية،  القطاعات  كل  عىل  وُتوزع  البلدان  هذه  يف  الوقفي  العمل  أنشطة  وتتنوع 
الصحة و18 % يف  التعليم، و٢٠% يف قطاع  التطوعي يف قطاع  النشاط  يرتكز 3٠ % من 

قطاع اخلدمات االجتامعية األخرى بام فيها خدمات الرتفيه واالحتادات املهنية)1(. 

القطاع  هذا  يف  الغربية  املؤسسات  تتميز  واالستمرارية:  التجدد  الثاين:  العنرص   
تنخرط  التي  املرشوعات  واستمرارية  الوقفية،  للخربة  التدرجيي  الرتاكم  من  باستفادهتا 
مكنّها  الذي  األمر  األفراد،  مزاجية  أو  السياسية  التقلبات  عن  النظر  بغض  أساسها  عىل 
من تطوير علمي وعميل مستمر ملسائل اإلدارة واالستثامر والتمويل، ونقل هذه اخلربة إىل 
باقي املؤسسات. فعىل سبيل املثال، تأسست جامعة )هارفارد()٢( عام 1636م من خالل 
الشبان  يدّرب  تعليمي،  لبناء معهد  بوسطن  الربيطانيني يف والية  املهاجرين  جهود بعض 
بـ 1٢ طالًبا وببعٍض  التخصصات مثل: اإلدارة والتجارة، وافتتحت  ويعلمهم يف بعض 
اسمه،  بعد  فيام  اجلامعة  الذي محلت  هارفارد،  قدمها جون  املادية  واإلعانات  الكتب  من 
فيها.  درس  التي  الشهرية  الربيطانية  اجلامعة  اسم  مبانيها  فيها  بنيت  التي  املنطقة  ومحلت 
ومع مر السنني أضيفت عدة معاهد ختصصية، مثل الطب: عام 178٢م، والالهوت عام 
ومعهد  1867م،  عام  األسنان  طب  معهد  ُأسس  ثم  1817م.  عام  واحلقوق  1816م، 
اآلداب والعلوم عام 187٢م. ويقدر حالًيا عدد طلبة هارفارد، املمتدة عىل 38٠ فداًنا، 
بأكثر من ٢٠ ألف طالب. وتبلغ موجودات مكتباهتا من املجلدات فقط أكثر من 14مليون 
جملد. كذلك متلك اجلامعة عدًدا من املتاحف الفنية و1٠٠ مكتبة، أمهها مكتبة وايدنر أكرب 
مكتبة جامعية يف العامل. كام تفوق ميزانيتها املالية أكثر من ٢٢ مليار دوالر التي جاءت ثمرة 
لتجّمع 1٠.5٠٠ وقفية تم التربع هبا خالل العقود التي تلت إنشاء اجلامعة، لتمثل بذلك 

أكرب وقفية أكاديمية يف العامل)3(. 
)1( املرجع نفسه.

)٢( حول تاريخ هذه اجلامعة انظر:
Keller Morton and Phyllis Keller. Making Harvard Modern: The Rise of America’s 
University. Oxford; New York: Oxford University Press 2001.
)3( The Harvard Guide Finance (http://www.hno.harvard.edu/guide/finance/index.html).



ما تخفيه ال�صدقة اجلارية )مقاالت واأبحاث يف الوقف(

104

الرشكة  إدارة  بني  الفصل  عىل  املؤسسات  هذه  تعتمد  فاعلة:  إدارة  الثالث:  العنرص 
ومالكيها، وتزاوج يف عملها بني جمالس اإلدارة من ناحية، ورشحية من املديرين التنفيذيني 
هذه  ختضع  كام  ثانية،  ناحية  من  واملحاسبة  والتسويق  االستثامر  جماالت  يف  املحرتفني 

املؤسسات إىل السلطات الرقابية الترشيعية للدولة. 

يف  التطوعي  العمل  يف  الغربية  التجربة  نجحت  لقد  العاملي:  التوجه  الرابع:  العنرص 
استثامر بعض مظاهر العوملة بشكل كبري من خالل إنشاء تكتالت أهلية ذات صبغة عاملية)1(، 
مستفيدة يف ذلك مما تتيحه سياسات االنفتاح االقتصادي واالجتامعي التي أصبحت تتبناها 
أغلب الدول، وما يتبعها من تغيري يف الترشيعات والقوانني املحلية، ومن َثّم أصبحت هذه 

الشبكات العاملية رشيًكا أساسيًّا يساهم يف صناعة مستقبل األلفية الثالثة. 

والنتيجة األساسية التي نخرج هبا من خالل ما سبق هي أن هذه املؤسسات الوقفية بكل 
ا يف تشكيل النسيج االجتامعي واالقتصادي للتكتالت  تصنيفاهتا تلعب اليوم دوًرا حموريًّ
االجتامعية الفاعلة يف عامل اليوم، عىل أساس تصور متكامل للمجتمع حيدد هلا دوًرا واقعيًّا 
مبارًشا يف احلياة العملية، إضافة إىل وجود مناخ ترشيعي وسيايس واقتصادي ال يتعارض 

وهذا الدور، بل ويفتح له إمكانيات الرشاكة يف بناء املجتمع. 

رابًعا: الدعم احلكومي للموؤ�ش�شات الوقفية املعا�شرة:

لقد بينت التغريات االقتصادية واالجتامعية التي حصلت مع هناية السبعينيات أنه من 
الرفاهية  نموذًجا حيقق  يعتمد  بربنامج  التشبث  منها-  الغنية  البلدان -حتى  الصعب عىل 
التغيريات تساؤالت  التقليدية، وقد محلت هذه  التنموية  االجتامعية كام صورته األدبيات 
جوهرية حول الدولة ودورها ومناط حركتها االجتامعية بعد عقود من اهليمنة واملركزية. 
وقد سارعت األحداث العاملية من وترية هذه التساؤالت خاصة مع اهنيار جتربة االقتصاد 
املوجه التي قادها االحتاد السوفيتي السابق، إضافة إىل األزمة املالية التي واجهها نموذج 

دولة الرفاهية يف دول أوروبا الصناعية.

املواطن«  العاملي ملشاركة  الربتغالية برشلونة يف عام 1٩٩3م مؤسسة »التحالف  العاصمة  املثال، تأسست يف  )1( عىل سبيل 
)CIVICUS(، وهو تكتل عاملي يربط بني املؤسسات األهلية املحلية واإلقليمية، لتحقيق مجلة من األهداف ترتبط بتعزيز 

مشاركة املواطن يف اختاذ القرار وحتقيق قيم العدالة واحلرية. 



الق�شم الثاين/ البحث الأول: الدولة والقطاع الوقفي يف القرن احلادي والع�شرين

105

يف هذا السياق ومع بداية الثامنينات ظهرت مجلة من املؤرشات االقتصادية السلبية يف 
كل الدول اإلسالمية. فظهور العجز املايل وما رافقه من بطالة مبارشة ومقنّعة، واستمرار 
انطباًعا  أعطت  هيكلية،  اختالالت  مجلة  ووجود  احلكومية،  النفقات  وترية  تصاعد 
الرفاهية  مرحلة  واقعيًّا  جتاوزت  قد  منها-  اخلليجية  -وحتى  اإلسالمية  البلدان  بأن  ا  قويًّ
ودخلت عمليًّا يف مرحلة ال تستطيع فيها الدولة بأية حال من األحوال تلبية سلة واسعة 
من اخلدمات. ولعل التحوالت التي رافقت وال تزال هذه املرحلة، واحلديث املتزايد عن 
دور املؤسسات املدنية وإمكانية مسامهتها يف التنمية املجتمعية الشاملة، والتخيل التدرجيي 
للدولة عن مجلة من أدوار كانت تبرش هبا، هي التي مهدت الطريق إلعادة التفكري يف القطاع 
الوقفي ووضعه من جديد يف دائرة الضوء، وضاعفت من االهتامم بام يمكن أن يساهم به 

ا.  اجتامعيًّا واقتصاديًّ

يضمن  الذي  الصحيح  بالشكل  االهتامم  هذا  تفعيل  يمكن  كيف  هنا:  املهم  والسؤال 
لتأدية أدواره، ويف الوقت نفسه  التارخيية إلعادة الوقف  واقعيًّا عدم إضاعة هذه الفرصة 
تدعيم الرشاكة بينه وبني القطاعات االجتامعية األخرى وعىل رأسها الدولة؟ نعتقد يف هذا 
)بشقيه:  املجتمع  ومؤسسات  ناحية،  من  الدولة  مؤسسات  بني  التوازن  إعادة  أن  اإلطار 

اخلاص واألهيل( من ناحية أخرى متثل الدخل األسايس هلذا التوجه. 

إن كل الدالالت التارخيية واملعارصة تؤكد بدون أدنى شك بأن الوقف ينتمي بفكره 
وفلسفته ومهامه إىل القطاع األهيل، هلذا ارتبطت فعاليته وحضوره بدرجة اقرتابه أو ابتعاده 
من هذا القطاع. وعليه، فإن بناء عالقة صحية بني الدولة والوقف يمر بالرضورة من خالل 

حتقق رشطني أساسيني:

1- تأكيد طبيعة الوقف األهلية، وما يستلزمه من حرية حركة لتأدية أدواره بكفاءة عالية.

٢- ختطي مرحلة الدولة املتغولة واملاسكة بزمام املجتمع من كل نواحيه واملتمددة عىل كل 
مناطق الفعل االجتامعي.

العالقات بني  الدولة، بوصفها املرشف عىل ترتيب  املسلمتني يساعد  تثبيت هاتني  إن 
مؤسسات املجتمع املختلفة، عىل التعرف عىل مكامن القوة يف املجتمع، ويدعوها لرتشيد 
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حركة مؤسساهتا، وتقديم الدعم هلا حتى تقوم باملهام امللقاة عىل عاتقها. إن فسح املجال 
ملكونات القطاع األهيل -ومنها الوقف- لتأدية أدوارها يزيد املجتمع قوة، ويسهل بالتايل 
من مهمة الدولة يف عامل يتسم اليوم بقدر كبري من التنافس، يفرض عىل اجلميع االستفادة 
وحل  باإلبداع  اخلالقة  املجتمع  لطاقات  والسامح  الفرص،  تضييع  وعدم  اخلربات  من 
هذه  ِل(  مُّ حَتَ )أو  وحتميل  الدولة  عىل  االتكال  سياسة  عن  بعيًدا  املطروحة،  اإلشكاليات 

األخرية ما ال تطيق أو ما خيرج عن مهامها.  
عىل هذه األسس يتبني لنا أن املقصود بالدعم احلكومي لألوقاف يعني رفع الوصاية 
الدولة  توليها  أن  يفرتض  التي  أساليبه،  وتطوير  املجتمع  يف  مهمته  وتسهيل  الوقف  عن 
مؤسساته،  فعالية  وتدعم  الوقف  فكرة  حتفظ  رشاكة  منهجية  خالل  من  ا،  خاصًّ اهتامًما 
وتؤسس لتعاون مستديم بينه وبني القطاعات املجتمعية األخرى يف جماالت مشرتكة، وما 
التي تستهدف حترير  تلك  القطاع هي  السياسات احلكومية لدعم هذا  أفضل  إن  أكثرها. 
ا أو ترشيعيًّا، ومتكينه من تفعيل إمكانياته. ونتصور أن  حركة الوقف من كل ما يعيقها إداريًّ
نتائج هذه السياسات سوف تعود بالفائدة عىل الوقف بطبيعة احلال وعىل الدولة، من حيث 
إهنا ساعدت عىل تشجيع قيام مرشوعات اجتامعية واقتصادية نوعية دون أن تتحمل فيها 

أية تبعات مالية أو إدارية. ويمكن أن تتوزع هذه السياسات عىل أربعة اجتاهات أساسية.

خام�ًشا: اأوجه الدعم احلكومي للموؤ�ش�شات الوقفية املعا�شرة:

َثّم يتحقق من  الدولة، ومن  نعتقد أن الدعم ملؤسسات األوقاف يرتبط بتصور ماهية 
خالل أدوار يفرتض أن تقوم هبا الدولة كجزء من مسؤولياهتا يف تنظيم شؤون املجتمع، 

واحلفاظ عىل توازنه، ووضع كل اإلمكانيات لتحقيق تقدمه. 

اأ( الدور الرقابي:

تعد النظارة عىل األوقاف من أهم املسائل التي أعاقت تارخييًّا تطور املؤسسات الوقفية. 
للمؤسسات  واإلدارية  املالية  الرقابة  مسائل  يف  املتخصص  غري  القضاء  حالة  سامهت  كام 
واملرشوعات الوقفية، يف استرشاء الفساد عند القائمني عىل الوقف. من هنا تكتيس مسألة 
النظم الرقابية الشاملة أمهية قصوى حتتاجها املؤسسات الوقفية املعارصة، لتطوير جتربتها 
ومدى  نشاطها،  حقيقة  عىل  بالتعرف  الكفيلة  واإلجراءات  والقواعد  الضوابط  وحتديد 
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كفاءة القائمني عليها يف حتقيق األهداف التي وجدت من أجلها. 

ونعتقد أن الدولة -بام متتلكه من مؤسسات ترشيعية وتنفيذية وقضائية- هي اجلهة التي 
أداء  الوقفية، كجزء من ضامن حسن  الرقابة اخلارجية عىل املؤسسات  يفرتض أن متارس 

املؤسسات االجتامعية بشكل عام، والوقاية من كل ما قد يعرتهيا من عوامل الضعف.

إن مثل هذا التوجه يمثل دعاًم مبارًشا لألوقاف ملا حيققه من حتصني ملؤسساهتا، وذلك يف 
املجالني: اإلداري واملايل، خاصة بام يفرتض أن تتمتع به الدولة من خربة يف جماالت التدقيق 
يف  اإلدارية  الرقابة  وتتحدد  العمليات.  هذه  بمثل  القيام  عىل  مدربة  وكوادر  أجهزة  ومن 
فحص اآلليات واخلطط والنظم واألساليب التي تطبقها املؤسسات الوقفية، وبيان مدى 

مطابقتها للقواعد املعمول هبا يف النظم اإلدارية احلديثة. 

إن التدقيق احلكومي عىل املؤسسات الوقفية يشكل ضامنة قانونية ونفسية مهمة للغاية)1( 
سواء للواقفني؛ من خالل تقديم صورة صادقة ودقيقة عن حالة املؤسسات التي أقاموها، 
أو بالنسبة للمستفيدين الذين يطمئنون عىل صيانة حقوقهم. ومن األسايس أن يبقى جهاز 
للتالعب  والتصدي  الوقفية  املؤسسات  داخل  اخلالفات  حلسم  املرجعية  اجلهة  القضاء 

والتهاون من ِقبل َمن يديروهنا. 

ب( الدور الت�شريعي: 

الدول اإلسالمية،  الوقف يف أغلب  التي تنظم شئون  القوانني  املهتمون عىل أن  جيمع 
هي بحاجة إىل إعادة النظر فيها حتى تتمكن من استيعاب املستجدات، وتكفل تفعيل دور 
الترشيعية  الدولة  تعمل أجهزة  أن  املهم  التنمية االجتامعية. ومن  الوقف يف خدمة قضايا 
عىل تطوير القوانني الوقفية املعتمدة حالًيا يف العامل اإلسالمي، وسن ترشيعات تساهم يف 

تشجيع األفراد واملؤسسات عىل الوقف، وتساهم بالتايل يف إحياء ُسنّة الوقف.

 يف هذا اإلطار تربز بعض القضايا امللحة التي ال تزال متثل عوائق أمام تطوير التجربة 
الوقفية، وتنتظر معاجلة قانونية من السلطة الترشيعية:

)1( تربز أمهية الدور الرقايب للدولة حتى مع وجود رقابة خارجية عىل املؤسسات. وقد برز هذا جليًّا مع سلسلة الفضائح التي 
هزت الكيان املؤسيس للعديد من الرشكات الغربية العمالقة، مثل: فضيحة إفالس رشكة )أنرون( بتواطؤ بني اإلدارة التنفيذية 

للرشكة ومكتب )آرثر أندرسون( املحاسب القانوين، املنوط به مهمة املراقبة والتدقيق املحاسبي عىل حسابات الرشكة. 
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1- ال تزال القوانني الوقفية يف أغلب البلدان اإلسالمية ضبابية، فيام يتعلق بتأكيد الشخصية 
للوقف عن ذمة  املالية  الذمة  استقاللية  تأكيد  أوجد تضارًبا يف  للوقف؛ مما  االعتبارية 
املؤسسات  نشاط  عىل  كبرية  تبعات  األمر  وهلذا  عليهم.  واملوقوف  والناظر  الواقف 
والقرارات  اإلداري  اإلرشاف  سلطة  بني  احلاصل  التداخل  حيث  من  سواء  الوقفية، 
امللزمة للمؤسسة الوقفية، أو من حيث ربط الوقف بالسياسات احلكومية وحتمله لنتائج 

مالية واجتامعية بعيدة كل البعد عام اشرتطه الواقفون.
٢- تساعد القوانني احلالية عىل اخللط بني الرقابة اإلدارية والنظارة الكاملة عىل األوقاف، 
حيث تتمدد سلطة الوزارات واملجالس الوقفية يف العامل اإلسالمي إىل ميادين االستثامر 
هذه  إعطاء  إىل  القوانني  بعض  تذهب  بل  املستحقة،  الفئات  وحتديد  الريع  وتوزيع 
اهليئات اإلدارية إمكانية تغيري رشوط الواقفني. ويعترب هذا اخللط من أكرب التحديات 
الربط  إذا ما أخذنا بعني االعتبار  التي تواجه إدارة األوقاف يف الوقت احلايل، خاصة 
ينتج عن هذا  السياسات احلكومية االقتصادية واالجتامعية، وما  احلاصل للوقف مع 
من توجس عند الواقفني القائمني واملفرتضني من ترصف الدولة يف ريع األوقاف)1(. 
التشابكات  التفكري يف فك  إعادة  الترشيعي  اجلهاز  الرضوري عىل  هنا يصبح من  من 
املساحات  حتدد  مالءمة  أكثر  ترشيعية  صيغ  واقرتاح  الوقفي،  للعمل  املعيقة  القانونية 
ناحية،  من  الرقايب  الدولة  دور  تأكيد  مع  والوقف،  الدولة  فيها  تتحرك  التي  القانونية 

وفسح املجال للعاملني يف جمال الوقف للتحرك بأكثر حرية من ناحية ثانية.
3- دعم التكامل الترشيعي بني الدول اإلسالمية، من خالل دفع التعاون فيام بينها يف جمال 
املذهبي،  التعدد  تراعي  قوانني  الوقف، من خالل إصدار  الترشيعات يف جمال  توحيد 
وتساعد عىل دعم التجانس بني ترشيعاهتا املختلفة وطرق تنظيمها هلذا القطاع، حتى 
يتمكن القطاع من إحداث نقلة نوعية يف أدائه واالستفادة مما تتيحه سياسات االنفتاح 
والعرشين  احلادي  القرن  مطلع  مع  تتبناها  أصبحت  التي  واالجتامعي،  االقتصادي 

)1( ندوة: نظام الوقف واملجتمع املدين يف الوطن العريب، مرجع سابق، بحث: »البناء املؤسيس للوقف يف بلدان شبه اجلزيرة 
العربية«، د. فؤاد العمر، ص5٩٩. 
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كل بلدان العامل تقريًبا. إن عوملة القطاع التطوعي)1(، ودخول التكتالت األهلية ذات 
الصبغة الدولية مرحلة متقدمة، حيتامن عىل الدول اإلسالمية واملهتمني بالقطاع الوقفي 
يكون  ثم  ومن  احلضارية،  أدواره  أهم  القطاع  هلذا  ليعيدوا  اسرتاتيجياهتم،  حتديث 
أحد الرشكاء األساسيني يف بناء األمة اإلسالمية. وهذا ما يستلزم بداية إحداث حتول 
مواز يف الترشيعات والقوانني املحلية وإكساهبا مرونة، لتستطيع التفاعل مع املتغريات 

االجتامعية واجلغرافية واالقتصادية ملختلف الدول اإلسالمية)٢(.
فاعليتها  إضعاف  إىل  انتهت  التحديات  من  مجلة  سابًقا  أملحنا  كام  األوقاف  واجهت   -4
الوقفية،  املمتلكات  عىل  واألفراد  الدولة  جترأت  السياق  هذا  يف  أدوارها.  وحتجيم 
وحصلت تعديات جسيمة عىل الثروة الوقفية، واغُتصبت أجزاء منها بدون وجه حق. 
من هنا تستطيع الدولة أن تساند القطاع الوقفي من خالل العمل بشكل جاد عىل إعادة 
الوقفية املستلبة، من خالل عملية حرص شاملة لألوقاف، وتطويع اإلدارات  احلقوق 
اسرتداد  لغرض  والقانونية(  العقارية  الشؤون  دوائر  )مثل  العالقة  ذات  احلكومية 
األوقاف القديمة، والكشف عن وضعها القانوين الصحيح وتنفيذ األحكام القضائية. 

ج( الدور التحفيزي:

ال بد من اإلقرار بأن الوقف يف املرحلة احلالية ورغم االهتامم النسبي الذي حظي به منذ ثالثة 
عقود ال يزال يعاين من مظاهر الضعف، وحيتاج للكثري من الدعم حتى يعيد بناء مؤسساته. يف 
ا من خالل اجتاهني  تلعب دوًرا تشجيعيًّا وحتفيزيًّ أن  للمؤسسات احلكومية  الباب يمكن  هذا 
االقتصادية  وخرباهتا  اإلدارية  الدولة  إمكانيات  من  جزء  تسخري  يف  األول  يتمثل  رئيسني: 

)1( مع بداية التسعينيات، مل تقترص رياح العوملة عىل املؤسسات التقليدية التي كانت من مشموالت الدولة احلديثة )االقتصاد، 
االتصاالت، الرعاية االجتامعية،... إلخ(، بل ارتبطت باملجال التطوعي من خالل ظهور الفت ملؤسسات أهلية ذات صبغة 
بناء حتالفات بني  الذي أخذ عىل عاتقه مهمة  العاملي «،  أبرز مالمح هذا »التجمع املدين  الدولية أحد  الشبكات  عاملية. وتعد 
خمتلف املنظامت العاملة يف املجال األهيل، وفتح جمال التعاون فيام بينها خارج احلدود القطرية. فعىل سبيل املثال، تأسست يف 
سنة 1٩٩3م يف مدينة برشلونة الربتغالية منظمة »التحالف العاملي ملشاركة املواطن« )CIVICUS(، كتكتل عاملّي يربط بني 
مؤسسات املجتمع املدين املحلية واإلقليمية، هبدف تعزيز مشاركة املواطن يف اختاذ القرار، وحتقيق جمموعة من القيم األكثر 

تعبرًيا عن إنسانية اإلنسان، مثل: العدالة واملشاركة السياسية واحلرية. انظر:
Laurie Zeebrugge (Editor). Promoting Corporate Citizenship, CIVICUS, World Alliance for 
Citizen Participation, 1999. 
)٢( منذ بداية التسعينيات، صدرت ترشيعات جديدة خاصة بالقطاع الوقفي يف العديد من الدول اإلسالمية: اليمن )1٩٩5م(، 
هذه  أن  إال  )٢٠٠1م(،  اجلزائر  )٢٠٠1م(،  عامن  )1٩٩6م(،  قطر  )1٩٩6م(،  الشارقة  إمارة  )1٩٩6م(،  عجامن  إمارة 
املحاوالت -وإن محلت إجيابيات عديدة- تغافلت بشكل كامل عن مسألة التكامل الترشيعي مع البلدان اإلسالمية األخرى. 
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ملصلحة احتياجات القطاع الوقفي. ويتمثل الثاين يف عدم حتميل املؤسسات الوقفية أعباء مالية. 

اجلوانب  مع  التعامل  يف  اخلربة  إىل  الوقفية  املرشوعات  من  العديد  يفتقر  ناحية،  فمن 
بل وحتى  التمويل،  االستثامر، وخدمات  مثل: دراسات اجلدوى ونوعيات  االقتصادية، 
الفني  الدعم  تقديم  الدولة  تستطيع  خرباهتا  إىل  واستناًدا  األساسية.  اإلدارية  املهارات 

واإلداري املتوافق مع االحتياجات احلقيقية للقطاع الوقفي. 

من ناحية ثانية، يمثل استيفاء الرضائب عىل الوقف أحد معوقات تطوير هذا القطاع، 
من خالل زيادة األعباء املالية عىل مؤسساته، وتقليص عوائدها االجتامعية. من هنا تربز 
املناخ  هتيئة  َثّم  للوقف، ومن  واالقتصادي  االجتامعي  الدور  التفكري يف  إعادة  إىل  احلاجة 
املالئم لطبيعة النشاط الوقفي واألهيل عموًما، وسن ترشيعات تعمل عىل ختفيف األعباء 

املالية، ومنح األنشطة الوقفية ومؤسساهتا امتيازات مالية.

إن احلوافز املشار إليها ال تعني البتة إجياد سياسة »متويل الدولة للمؤسسات الوقفية« 
تنتهي إىل بسط الدولة سيطرهتا عىل القطاع الوقفي. إّن ما ندعو إليه من دعم مايل يرتبط بام 
يمكن تسميته بمساعدات تأهيلية يستفيد منها القطاع الوقفي، شأنه يف ذلك شأن قطاعات 

اجتامعية أخرى، من خالل اخلطوات اآلتية:

االقتصادية  الكلفة  تنخفض  بحيث  والرسوم،  الرضائب  من  املالية  املؤسسات  إعفاء   -1
اإلمجالية هلا، وتزيد من فعالية مصادر التمويل لدهيا. 

٢- متكني القطاع الوقفي من االستفادة من خربات الدولة املختلفة، إلكسابه مهارات يف 
جماالت متخصصة، مثل: االستثامر والتوزيع والتمويل.

3- تأهيل العاملني فيه لرفع كفاءهتم اإلدارية والفنية. 

د( الدور الإعالمي:

إن إيصال رسالة الوقف للناس مسؤولية يشرتك فيها اجلميع، وللدولة نصيبها يف هذا 
املجال نظًرا خلصوصياهتا ومناطق فعلها. ولعل أهم دعم يمكن للدولة أن تقدمه للوقف 
املستويات  كل  يف  وذلك  الرتبية،  مناهج  يف  الوقف  إدراجها  هو  اإلعالمي  املستوى  عىل 
التعليمية. إن إشاعة ثقافة الوقف والقيم التي ترتبط به وتقديمها للطالب بشكل علمي 
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أمر يف غاية األمهية بالنسبة ملستقبل القطاع الوقفي. كام أن دراسة املؤسسات االقتصادية 
الصورة  تغيري  الوقف- سوف تساهم يف  واالجتامعية يف اخلربة اإلسالمية -وعىل رأسها 
الذهنية السلبية، التي ُطبع هبا الوقف يف أذهان املسلمني لعقود طويلة، وحتبب الناشئة يف 

القيم التي ُيرسيها الوقف، ومن َثّم يساهم الوقف يف بناء أجيال املستقبل من الواقفني.

اخلامتة:

لقد افُتتح القرن احلادي والعرشون عىل وقع ثورتني: ثورة املعلومات، وثورة »الكيانات 
االجتامعية العمالقة«، التي تسخر كل إمكانياهتا البرشية واملادية لتحقيق ريادهتا السياسية 
بناء  إلعادة  جسيمة  مسؤولية  املسلمني  عىل  تلقي  التارخيية  اللحظة  هذه  واالقتصادية)1(. 
تتعدى قدرة كل دولة عىل حدة  التحديات  نهم من مواجهة سيل من  يمكِّ بام  جمتمعاهتم، 
مهام كربت. إن تقوية املجتمعات ترتبط يف املقام األول حسب اعتقادنا املتواضع بتوظيف 
التعاون بني الدولة وخمتلف القطاعات األخرى. يف هذا اإلطار العام يمكن للدعم احلكومي 
للقطاع الوقفي أن يشكل نموذًجا متميًزا يف إعادة بناء املجتمعات العربية واإلسالمية عىل 
قواعد صحيحة. وألمهيته فهو حيّمل الدولة مسؤولية كبرية لتحقيق إصالحات تطال البنية 
االجتامعية ككل، انطالًقا من إعادة تصور ملعنى الرشاكة االجتامعية مع القطاعات األخرى، 
ووصواًل إىل تسخري إمكانياهتا لتطوير هذه القطاعات. كام أن تنفيذ هذه األدوار يستلزم من 
الدولة إضافة إىل اإلرادة السياسية للقيام هبذه اخلطوات، تطوير خربات مؤسساهتا الرقابية 
واإلدارية والفنية يف جماالت الوقف املتعددة، حتى تستطيع أن متارس هذا األدوار بكفاءة. 

)1( إضافة إىل االحتاد األورويب ُتعّد الصني واهلند أهم الكيانات العمالقة الصاعدة يف القرن احلادي والعرشين. وتقدر التقارير 
االسرتاتيجية أنه وبحلول سنة ٢٠٢5م سوف تنافس هاتان القوتان -ومن موقع الند للند- الواليات املتحدة األمريكية 

واالحتاد األورويب عىل املستويني: االقتصادي والتقني. انظر:
L.Alan Winters (Editor), Shahid Yusuf (Editor). Dancing with Giants: China, India, and 
the Global Economy, World Bank, 2007.
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القاهرة، الطبعة األوىل، 1387هـ/1٩67م. 

٢- الوقف األهيل بني اإللغاء واإلبقاء، د. مجعة حممود الزريقي، جملة أوقاف، العدد 3، السنة 1، ٢٠٠٢م.
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الوحدة العربية، بريوت، ٢٠٠3م، بحث: »حتوالت عالقة الوقف بمؤسسات املجتمع املدين يف بلدان 
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4- ندوة: الوقف يف العامل اإلسالمي أداة سلطة اجتامعية وسياسية، عبد اهلادي التازي، تقديم: راندي 
خلدمة  الوقف  »توظيف  بحث:  1٩٩5م،  دمشق،  العربية،  للدراسات  الفرنيس  املعهد  ديغيليم، 

السياسة اخلارجية يف املغرب«.  
5- ندوة: نظام الوقف واملجتمع املدين يف الوطن العريب، حترير: إبراهيم البيومي غانم، مركز دراسات الوحدة 
العربية، بريوت، ٢٠٠3م، بحث: »البناء املؤسيس للوقف يف بلدان شبه اجلزيرة العربية«، د. فؤاد العمر.
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البحث الثاين

دعم الوقف للموازنة العامة للدولة

 »الدللت املنهجية وال�شروط املو�شوعية«

متهيد:

ال بد من اإلقرار بأن دراسة عالقة الوقف بالدولة هي من املوضوعات التي مل تتناوهلا 
األدبيات الوقفية املعارصة بشكل كبري، مقارنة بام تم إنجازه من دراسات يف أبواب أخرى 
الوقف  التي حتدد دور  املفاصل  ُتعّد من أهم  العالقة  تارخيية أو فقهية)1(. وحيث إن هذه 
كرشيك أسايس يف إدارة املجتمعات اإلسالمية، واملسامهة يف حل قضاياها وإعطاء التكافل 
االجتامعي أبعاًدا مهمة، فهي حتتاج إىل مزيد من الدراسة والتحقيق. وهذه الندوة املباركة 
وغريها من الفعاليات العلمية والبحثية تعد لبنات يف غاية األمهية يف هذا االجتاه، خاصة 
أن هنضة العامل اإلسالمي تستلزم تكاتف كل القطاعات االجتامعية، وحتديد مناطق الفعل 
املشرتك، التي تسمح بتحويل اإلمكانيات والقدرات إىل حمفزات عملية نحو متكني الداخل 

اإلسالمي من أسباب القوة واملنعة. 

إن دراسة دعم الوقف للميزانية العامة حتيلنا يف احلقيقة إىل تسليط الضوء عىل عالقة 
الوقف بمكونات املجتمع املختلفة والدولة منها بالتحديد، حتى نرصد الوسائل والطرق 
التي حتقق نجاح تأثريه يف املجتمع. والعودة إىل التاريخ يف هذا السياق مهمة للغاية، ألهنا 
حتيلنا إىل اخلربة التي تراكمت عرب القرون، والنامذج التي طورهتا جتربة الوقف الثرية حتى 
الوقف  واجه  ولقد  اإلسالمية.  للحضارة  تطويره  عملية  يف  إليها  وصل  التي  املرتبة  يتبوأ 
عالية  هبمة  وعلامؤنا  فقهاؤنا  تعامل  فقد  اجتهادية،  أحكامه  وألن  التحديات،  من  العديد 
ملجاهبة الكثري من حماوالت التعدي عىل الوقف، وتثبيت القواعد الفقهية التي حتفظ حقوقه 
ويف الوقت نفسه ال تعيق مسريته. إهنا املعادلة الصعبة التي ال تزال تواجهها األوقاف يف 
عرصنا احلارض، خاصة مع التغيريات التي طالت البنى االجتامعية، نتيجة األدوار املتعددة 
التي تبنتها الدولة والتطورات الترشيعية واالقتصادية يف البلدان السالمية. وسنحاول يف 

)1( انظر: ندوة »الوقف والعوملة«، الكويت، ٢٠٠8م، بحث: الدراسات الوقفية يف األدبيات العربية، حممد عيل العمري. 
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التكامل  حاالت  ونرصد  والوقف،  الدولة  بني  العالقة  حدود  نستعرض  أن  السياق  هذا 
التساؤل: كيف يمكن للوقف أن يدعم املوازنة العامة للدولة  والتنافر باجتاه اإلجابة عن 

)كنموذج عميل هلذه العالقة(؟ وما الضوابط التي يفرتض أن تتقيد هبا هذه العملية؟ 

اأوًل: طبيعة عالقة الوقف بالدولة: 

ارتبطت فلسفة الوقف منذ نشأته باإلرادة احلرة لألفراد. وهذا ما أكده الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، 
لعمر بن اخلطاب  الذي سأله عام يفعل باألرض التي أصاهبا يف خيرب، فنصحه ملسو هيلع هللا ىلص قائاًل: 
»إن شئت حبست أصلها وتصدقت هبا«)1(. وبحكم أن إنشاء الوقف هيدف باألساس طلب 
املثوبة واألجر من اهلل سبحانه وتعاىل، فإنه يستند بالرضورة إىل قرار ذايت يتخذه الواقف 
»بمشيئته« دون إكراه أو فرض. ومن املنطقي أن حيتم هذا القرار حتديد الواقف جلهٍة تدير 
وقفه وتنظم عمله. وتؤكد التجربة اإلسالمية -وإىل بدايات القرن العرشين أي: ما يقارب 

األربعة عرش قرًنا من عمرها- أن إدارة الوقف كانت إدارة أهلية بامتياز.

وإدارية  تنظيمية  استقاللية  اإلسالمي  العامل  يف  الوقف  لتجربة  العام  السياق  أبرز  لقد 
ومالية لقطاع األوقاف عن األجهزة احلكومية، عىل أساس ما تتميز به املؤسسة الوقفية من 
شخصية اعتبارية مستقلة وذات كيان متمتع باألهلية القانونية، التي جتعله حمالًّ الكتساب 
يملكه،  فيام  أهلية  بإرادة صحيحة صادرة من ذي  انعقد  متى  االلتزامات  احلقوق وحتمل 

ومتى كان متجًها لتحقيق غرض مرشوع من أغراض الرب واملنافع العامة أو اخلاصة. 

ومن املهم التأكيد عىل أن هذه الشخصية تنشأ بمجرد تعبري الواقف عن إرادته للوقف. 
الشارع  كنص  الواقف  رشوط  اعتبار  من  الفقهاء  إليه  توصل  ما  نفهم  اخللفية  هذه  وعىل 
قرون  طوال  الفقهاء  حرص  لقد  عليها.  التعدي  يف  التهاون  وعدم  احرتامها،  ووجوب 
عديدة عىل حتصني الوقف بأحكام تتالءم وفلسفته، هلذا مل خترج اجتهاداهتم املختلفة عن 

)1( روى البخاري من حديث عبد اهلل بن عمر، ريض اهلل عنهام، قال: »أصاب عمر أرًضا بخيرب، فأتى النبي ملسو هيلع هللا ىلص يستأمره فيها، 
فقال: يا رسول اهلل، إين أصبت أرًضا بخيرب مل أصب مااًل قط أنفس عندي منه، فام تأمرين به؟ قال: »إن شئت حبست أصلها 
وتصدقت هبا«، قال: وتصدق هبا عمر أنه ال يباع أصلها وال يبتاع وال يورث وال يوهب، قال: فتصدق هبا عمر يف الفقراء 
ويف القربى ويف الرقاب ويف سبيل اهلل وابن السبيل والضيف، ال جناح عىل من وليها أن يأكل منها باملعروف ويطعم صديًقا 
غري متمول فيه«. أخرجه البخاري يف كتاب الرشوط، باب الرشوط يف الوقف، صحيح البخاري ٢85/٢، طبعة: دار إحياء 

الرتاث العريب، بريوت.
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السياق العام حلرية الواقف يف إنشاء وإدارة ومتويل األغراض التي خيتارها الواقف. ولو 
الذي  الذايت  للقرار  رصحية  ترمجة  لوجدناها  الوقف  إليها  يستند  التي  األركان  إىل  رجعنا 
اختذه الواقف، وحتصينًا قانونيًّا ورشعيًّا له وتثبيًتا لرشوطه، بعيًدا عن أية تغيري أو وصاية 

من أي جهة أخرى. 

لقد انتمى الوقف منذ نشأته للدائرة االجتامعية األهلية، وارتبط باألمة/املجتمع، سواء 
من حيث إدارته أو من حيث الرشائح املستفيدة منه. لقد ضمنت هذه االستقاللية اإلدارية 
واملالية عن الدولة فعالية مؤسسات األوقاف، ومحتها من آثار التقلبات السياسية، التي مل 

ختل منها فرتة من تاريخ احلضارة اإلسالمية)1(. 

مع توسع الدولـة اإلسالميـة واشتداد عودها، برزت حاجتها إىل تطوير تنظيامهتا اإلدارية 
املسلمون من  استفاد  اقتصادي. وقد  يرتافق معه من تطور  التمدد احلضاري وما  ملسايرة 
احلضارات التي التقوا معها، السيام احلضارتان الفارسية والرومانية الرشقية )البيزنطية(، 
أثمر  وقد  واإلدارية.  والسياسية  االقتصادية  الشؤون  يف  املتقدمة  لتجربتيهام  نتيجة  وذلك 
هذا التالقح حصيلًة من اخلربات املتعددة، تصدرها اعتامد الدولة اإلسالمية الناشئة لنظام 
الدواوين هبدف ترتيب الشؤون اإلدارية، خاصة تلك التي تتعلق بضبط املوارد املالية. وقد 
واخلراج، من خالل  الزكاة  مثل:  املالية،  باألوعية  يتعلق  ما  الدواوين عىل  تطبيق هذه  تم 

إنشاء »ديوان االستيفاء«، لضبط مصادر الدخل العامة وتشعب وجوه اإلنفاق)٢(.

املسلمون،  اتساع نشاطها وكثرة خدماهتا فقد راع  أما بخصوص األوقاف وحتى مع 
برز  ولقد  األهلية.  الوقف  فلسفة  احلضاري،  الصعود  فرضها  التي  التحوالت  خضم  يف 
هذا املنحى جليًّا من خالل السعي الدائم للفقهاء لتعزيز وضع املؤسسة الوقفية دون تغيري 
عىل  انعكست  التي  النوعية  التحوالت  رصد  اإلطار  هذا  يف  ويمكننا  ومهامها.  لفلسفتها 
إدارة الوقف من إدارة غلبت عليها الفردية إىل إدارة مؤسسية، ولكنها بقيت خارج سلطة 

الدولة بمعانيها القانونية واإلدارية. 

والعلمية  واالجتامعية  االقتصادية  التحوالت  ضمن  الوقف  مؤسسات  تطورت  لقد   
)1( Tarak, Abdallah, “Pour une sociologie des awqaf”, in, AWQAF, N0 1, 2001, FPAK, Kuwait. pp 24-37.

)٢( تاريخ النظم واحلضارة اإلسالمية، فتحية النرباوي، دار الفكر العريب، ط1، القاهرة، ٢٠٠8م، ص٩1. 
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للحضارة اإلسالمية، حيث حتمت البيئة البسيطة التي ميزت الدولة اإلسالمية يف بداياهتا 
تواضع اإلدارة الوقفية فكانت فردية بامتياز. وأرشف الواقفون بأنفسهم أو من وكلوهم 
من أفراد عىل متابعة صدقاهتم اجلارية وحتقيق مقاصدهم. ثم تطورت بعد ذلك املؤسسات 
الوقفية وانتقلت معها مسائل اإلدارة إىل مستويات أكثر تعقيًدا، مما هيأ الظروف املوضوعية 
للتحول من نمط اإلدارة الفردية إىل النمط املؤسيس، األمر الذي استوجب اجتهاًدا معمًقا 
من الفقهاء لتفعيل بعض خصائص الوقف، التي مل تكن مطروحة بقوة يف السابق )خاصة 
استدعت  التي  أهم هذه اخلصائص  نفسه(. ولعل  الواقف  اإلدارة منحرصة يف  إذا كانت 
حقوق  من  عليها  يرتتب  وما  للوقف،  االعتبارية  بالشخصية  يتعلق  ما  الفقهاء  نقاش 
وواجبات، واملساءلة القانونية عند الرضورة. يف هذا السياق جاء حرص علامء األمة عىل 
ضبط القواعد املتعلقة بحل النزاعات املفرتضة داخل املؤسسات الوقفية، والتصدي لكل 
إمكانيات الفساد اإلداري واألخالقي. وهلذا فقد جعلوا من اجلهاز القضائي يف الدولة عىل 
قاعدة استقالليته عن السلطتني التنفيذية والترشيعية، إحدى املرجعيات التي يستند إليها 

القائمون عىل الوقف لفض اخلالفات التي يكون الوقف أحد أطرافها.

لقد لعبت املؤسسات الوقفية أدواًرا وظيفية بامتياز وذلك يف أوقات الشدة والرخاء، 
الذي خيلفه  الفراغ  تسد  أن  االجتامعي  التكافل  العمل عىل حتقيق  واستطاعت من خالل 
انسحاب الدولة، وعدم حتمل هذه األخرية ملسؤوليتها االجتامعية. لقد استطاعت األوقاف 
التي مل ختدم  املتغرية،  السياسية  املصالح  مقابل  األمة- يف  تراعي مصلحة اجلامعة -أو  أن 
بشكل متواصل ومستديم مصالح املجتمع، وعرفت خالل فرتات تارخيية عديدة كبوات 

وتقلبات حادة. 

 كام نشأت عالقة مبارشة بني الوقف والقطاع اخلاص من زاوية استثامر األموال الوقفية 
وتنميتها، بشكل يضمن استمرارية خدمة األغراض التي أنشئت من أجلها، حيث ساهم 
التي  التنافس االقتصادي املرشوع من خالل املرشوعات االقتصادية املساندة،  الوقف يف 
من  جاء  التي  األهداف  وحتقيق  األوقاف،  مرشوعات  استدامة  يف  األسايس  الدور  لعبت 

أجلها، ومن َثّم تقديم خدمات نوعية لفئات اجتامعية خمتلفة. 
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من هنا كّون الوقف صاّمم أمان اجتامعي يتنفس املجتمع بملء رئتيه من خالله وحيفظ 
الداخلية  السياسية  التقلبات  آثار  من  وحيميه  والثقايف،  واالقتصادي  االجتامعي  توازنه 
االجتامعي  الكيان  عىل  احلفاظ  يف  الوقف  دور  بالتايل  ونفهم  سواء.  حد  عىل  واخلارجية 
بفعل  أو  الداخلية  السياسية  الفوىض  بفعل  سواء  تنهار  عندما  بل  الدولة،  تضعف  عندما 
الوقفية  للمؤسسات  املؤرخون  ويشهد  االستعامر)1(.  مثل  اخلارجية  السياسية  العوامل 
التعليم والصحة والرعاية االجتامعية طوال فرتات  املبارشة يف محاية مؤسسات  مسامهتها 
تارخيية حرجة. لقد خرج الوقف فكًرا ومزاولة، كام يكتب املفكر طارق البرشي، »مؤسسة 
الناس ويديروهنا ويوجهون مصارفها إىل ما حيددونه من أهداف ومقاصد.  يقيمها  أهلية 
أن  تطبيقه-  أحوال  من  الغالب  وحسب  النظري  مفهومه  فيه-حسب  األصل  ذلك  وكل 

جيري بعيًدا عن السلطة وعن تنظيامهتا اإلدارية«)٢(. 

بينت بام ال يدع جمااًل للشك أن  التارخيية لألوقاف  التجربة  نتيجة  القول: إن  ويمكننا 
بالدولة عالقة تعاون عىل خلفية مبدأ  الوقف اإلجيابية حصلت كلام كانت عالقته  فعالية 
الرشاكة االجتامعية، مع املحافظة عىل االستقاللية يف إدارة الثروة الوقفية وتوجيه منافعها 

نحو ما يراه الواقفون من مصالح اجتامعية. 

أ( الفقهاء والقضاء و»وقف الدولة«:

السلطة  من  مهامًّ  جزًءا  يكتسب  أن  اإلسالمية  احلضارة  تطور  مع  الوقف  استطاع 
مقابل  يف  األمة،  ملصلحة  ويستعملها  اإلسالمية  املجتمعات  يف  واالقتصادية  االجتامعية 
سلطة الدولة املرتبطة بخططها واسرتاتيجياهتا السياسية التي ال ختلو من تقلبات، أو سلطة 
القطاع اخلاص ذات العالقة احلرصية باملنفعة املادية. ويف سياق هذه املعادلة ذات الطبيعة 
التنافسية بني القطاعات االجتامعية املختلفة، حرص الفقهاء عىل حتصني املؤسسة الوقفية 
وجعلها يف منأى عن جتاذبات املصالح سواء منها السياسية أو النفعية. عىل هذه األسس 
وأرست  االجتامعية،  املكونات  باقي  مع  وكّيفت عالقاهتا  نفسها  الوقفية  املؤسسات  بنت 

العامل اإلسالمي أداة سلطة اجتامعية وسياسية، تقديم: راندي ديغيليم، املعهد الفرنيس للدراسات  )1( انظر: ندوة: الوقف يف 
العربية، دمشق، 1٩٩5م، بحث: »توظيف الوقف خلدمة السياسة اخلارجية يف املغرب«، عبد اهلادي التازي، ص٢66-٢٩1.  
)٢( ندوة: نظام الوقف واملجتمع املدين يف الوطن العريب، طارق البرشي، حترير: إبراهيم البيومي غانم، مركز دراسات الوحدة 

العربية، بريوت، ٢٠٠3م، بحث: »حتوالت عالقة الوقف بمؤسسات املجتمع املدين يف بلدان وادي النيل«، ص668.   
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عىل  احلفاظ  مع  الدولة  رأسها  وعىل  االجتامعية،  القطاعات  مع  للتعاون  عملية  تقاليد 
استقالليتها القانونية واإلدارية. لقد استندت عالقة الوقف هبذه املكونات إىل مبدأ الرشاكة 
االجتامعية، التي تقتيض أن يتحمل كل قطاع جزًءا من املسؤولية االجتامعية، وفق ما يتميز 

به من سلطات )اقتصادية كانت، أم سياسية أم اجتامعية(. 

ورغم تبيان آراء الفقهاء عند نقاش أحقية القضاء يف تويل الوالية عىل الوقف -املذاهب 
األربعـة: احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة ـ قد اتفقوا عىل أنه متى وجد للوقف ناظر 
خاص فليس للحاكم )الناظر العام( حق الترصف يف الوقف، حتى لو كان الناظر اخلاص 
»الوالية  العامة:  الفقهية  القاعدة  من  الفقهاء  استمده  احلكم  احلاكم. وهذا  ِقَبل  معيَّنًا من 

اخلاصة أقوى من الوالية العامة«)1(. 

لقد مّحل الفقهاء القضاء دوًرا أساسيًّا يف مراقبة النظارة عىل الوقف وتقويمها عىل خلفية 
تطور مؤسسة القضاء ذاهتا، واختصاصها يف حسم النزاعات، ونزاهتها املفرتضة. من هنا 
ارتبطت اجتهادات الفقهاء بجعل مؤسسة القضاء جهة مرجعية للحسم يف قضايا النظارة 
عىل األوقاف، بتوفر رشوط أساسية يف السلطة القضائية ذاهتا، لعل من أمهها استقالليتها 
عن السلطتني التنفيذية والترشيعية، وكفاءهتا يف الرقابة وحسم املشكالت، أي: ختصصها 
يف املسائل الفقهية واإلدارية واملالية للوقف. مل يكن اجتاه الفقهاء إىل القضاء يعني متهيدهم 
الدولة  مؤسسات  من  االستفادة  عىل  عملوا  وإنام  األوقاف،  عىل  سلطتها  الدولة  لبسط 
الرقابية واإلدارية لتحصني الوقف وحتقيق رشوط الواقفني. ويتضح هذا املنحى جليًّا يف 
سرية القضاة األوائل الذين أخذوا عىل عاتقهم رقابة الوقف. فعىل سبيل املثال، ما ذكره 
حومل  بن  نمر  بن  توبة  القايض  موقف  من  الكندي)٢(  يوسف  بن  حممد  عمر  أبو  جالل 
احلرضمي )ت: 1٢٠هـ/ 737م(، الذي توىل مهمة القضاء يف فرتة هشام بن عبد امللك 
)7٢4م- 743 م(. لقد عمل توبة عىل االستفادة من النهضة االجتامعية واالقتصادية التي 

والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  مارس ٢٠٠٢م،  اإلسالمية وجماالته، ٢6-٢8  الرشيعة  الوقف يف  ندوة   )1(
واإلرشاد، اململكة العربية السعودية، ٢٠٠3م، بحث: »الوالية عىل الوقف وأثرها يف املحافظة عليه«، عبد العزيز بن حممد 

احلجيالن، ص673. 
)٢( كتاب الوالة وكتاب القضاة، أبو عمر حممد بن يوسف الكندي املرصي، مطبعة اليسوعيني، بريوت، 1٩٠8م، ص. 
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ميزت فرتة اخلليفة األموي)1( حلفظ األوقاف من التالعب هبا، وأنشأ هلذه األغراض ديواًنا 
حفظ  يف  وهتاوهنم  النظار  تقصري  وحماسبة  بالرقابة  ومؤسساته  مرشوعاته  يتعهد  للوقف 
األوقاف وصيانتها. هلذا يمكن القول: إن توبة قد افتتح عهد اإلدارة املؤسسية لألوقاف 
ونقلها من اإلدارة الفردية إىل اإلدارة اجلامعية، تطويًرا لتجربتها وحفًظا هلا من التالعب. 
زمن  يف  نمر  بن  توبة  األحباس  عىل  يده  وضع  بمرص  قاض  »أول  أن  الكندي  كتب  وقد 
ما  قال:  توبة  فلام كان  أيدي أوصيائهم،  أهلها ويف  أيدي  هشام، وإنام كانت األحباس يف 
أرى مرجع هذه الصدقات إال إىل الفقراء واملساكني فأرى أن أضع يدي عليها حفًظا هلا من 
التواء والتوارث فلم يمت توبة حتى صارت األحباس ديواًنا عظياًم«)٢(. وتتواصل رقابة 
القضاء  الكندي تويل هليعة احلرضمي سنة 1٩٩هـ  الروح واملثابرة. ويذكر  بنفس  القضاء 
ما عمله  »أحسن  فيكتب:  الوقف،  الواجبات يف  وإقرار  احلقوق،  بتأدية  الشديد  واهتاممه 
هليعة يف واليته أن قىض يف أحباس مرص كلها، فلم ُيبق منها حبًسا حتى حكم فيه، إما ببينة 
ثبتت عنده، وإما بإقرار أهل احلبس، وكان يقول: سألت اهلل أن يبلغني احلكم فيها، فلم 
أترك شيئًا منها حتى حكمت فيه وجددت الشهادة به«)3(. والالفت يف عمل هذا القايض 
وإنام  النظار  عىل  يقترص  مل  الرقايب  عمله  أن  كام  األوقاف،  وإصالح  الرقابة  بني  زاوج  أنه 
شمل القضاة أنفسهم، مثلام يذكر الكندي الذي يروي عىل لسان بن هليعة بأن أباه »حكم 

يف أحباس مرص كلها وجددها، ما كان يف أيدي القضاة منها وما كان يف أيدي أهلها«)4(. 

غري أن هذا التوجه قابله العديد من الصعوبات خاصة من طرف األمراء الذين طمعوا 
يف الثروة الوقفية، أو حاولوا استغالل نظام الوقف إلجياد منافذ قانونية ورشعية صورية 
التي استولوا عليها بغري احلق. ويربز يف هذا اإلطار التالعب  هبدف إجياد غطاء لألموال 
الذي  مصارفها  من  ملرصف  العامة  األموال  بعض  الدولة  بتخصيص  تعلق  الذي  الشديد 

يعرف يف الفقه باإلرصاد. 

العلم  الزراعي، ورعاية  وباإلصالح  الدواوين،  بتنظيم  فرتة حكمه  امللك )7٢4م- 743م( خالل  عبد  بن  اهتم هشام   )1(
والثقافة، وُترجم يف عهده الكثري من املؤلفات.

)٢( كتاب الوالة وكتاب القضاة، أبو عمر حممد بن يوسف الكندي املرصي، مرجع سابق، ص4٢3. 
)3( املرجع نفسه، ص4٢3.
)4( املرجع نفسه، ص4٢4.
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وجود  إىل  نظًرا  والتداخل،  االلتباس  بعض  واإلرصاد  الوقف  بني  العالقة  شاب  لقد 
التارخيية  التجربة  عرفته  كام  فاإلرصاد  املصطلحني.  بني  والشكيل  الوظيفي  التشابه  بعض 
اإلسالمية يدخل يف مهام الدولة بتخصيص جزء من غلة بيت املال عىل مصارف بيت املال، 
وذلك عن طريق إرصاد غلة بعض األصول العامة واملباين احلكومية أو املزارع التابعة لبيت 
املال عىل املصالح العامة. وقد ارتبط اإلرصاد يف العديد من األحيان باألرايض التي دخلت 
يف حوزة املسلمني بالفتوحات اإلسالمية، وترصف الدولة يف طريقة االنتفاع هبا. ومما زاد 
من لبس العالقة، استعامل لفظ اإلرصاد فيام يرتبط بشكل مبارش بمسائل الوقف، مثل: ما 
هو عند علامء احلنفية الذين يستعملون لفظ اإلرصاد للتدليل عىل ختصيص جزء من ريع 

الوقف أو كله لسداد ديون الوقف. 

الرئيس  التخوف من استعامل هذه املصالح يف غري موضعها، هو السبب  من هنا كان 
الذي دفع بالعديد من العلامء إىل قطع الطريق عىل الدولة لتحويل جزء من األموال التي 
تترصف فيها أو األموال العامة إىل أوقاف، بل اعترب بعضهم بأن ما »توقفه الدولة« »ليس 
وقًفا حقيقًة«)1(، وإنام يندرج حتت إحدى مهام الدولة التي ترتبط بتعيني يشء من امليزانية 
العامة عىل بعض مستحقيها. وهو معنى »اإلرصاد«، الذي اعتربه بعض الفقهاء خمتلًفا مع 
الوقف، من حيث اختالل رشط من رشوط صحة الوقف وهو وْقف ما يملك. مثلام يكتب 
ابن عابدين يف حاشيته: »اإلرصاد ليس هو الوقف، وذلك لعدم ملك السلطان له، بل هو 

تعيني يشء من بيت املال عىل بعض مستحقيه«)٢(. 

أما العلامء الذين اعتربوا اإلرصاد وقًفا، فقد ارتكزوا عىل عدم اختالل أي من رشوط 
الوقف، فاإلمام الذي يقف شيًئا من بيت املال فهو وكيل عن املسلمني يف الترصف، فهو مثل 
وكيل الوقف. يقول الصاوي: »فإن قلت وقف السالطني عىل اخلريات صحيح مع عدم 
ملكهم ملا حبسوه. ]...[ ألن السلطان وكيل عن املسلمني فهو كوكيل الواقف، وللقرايف يف 
الفروق إذا حبس امللوك معتقدين أهنم وكالء املالك صح احلبس، وإن حبسوه معتقدين أنه 

السنة 5، ربيع  العدد 8،  باقادر، جملة أوقاف،  أبوبكر أمحد  الفقهي«، كينث كنو، ترمجة:  انظر: »اإليديولوجيا واخلطاب   )1(
األول، ٢٠٠5م، ص87-5٩.

)٢( حاشية رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدبن، اجلزء الرابع، دار الفكر للطباعة والنرش، بريوت، ٢٠٠٩م، ص184. 
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ملكهم بطل، وبذلك أفتى العبدويس ونقله ابن غازي يف تكميل التقييد«)1(. غري أن هؤالء 
العلامء مل جييزوا أن يرصد السلطان شيًئا من املال العام عىل نفسه أو عىل ذريته، ملا يف ذلك 
من فتح الباب لنهب مال الدولة، واستعامل اإلرصاد للتحايل واستغالل النفوذ السيايس 

بغرض االستيالء عىل الثروة العامة. 

ولألسف الشديد فإن الوقائع التارخيية أعطت احلق ملن أنكروا عىل اإلرصاد أن يكون 
وقًفا، وكأهنم أرادوا بذلك سد كل املنافذ أمام تسلط حمتمل للدولة عىل األموال العامة، 

خاصة عند ضعفها وضعف القائمني عليها وتفيش الفساد يف مؤسساهتا. 

لقد شاهد التاريخ اإلسالمي املحاوالت املتعددة للتحايل عىل املال العام بطرق متعددة، 
ولعل منها فيام يتعلق بموضوعنا حتويل اإلرصاد غري املرشوع إىل أوقاف خاصة حلاميته من 
القائلة  الفقهية  اآلراء  بعض  إىل  املحاوالت  هذه  أصحاب  استند  حيث  متوقعة،  مصادرة 
ببقاء الوقف عىل ملك صاحبه، أو القائلة بتأقيت الوقف أو بإمكان الرجوع عنه. والنتيجة 
أن املتعدين عىل املال العام وجدوا يف التحايل عىل اإلرصاد إحدى الوسائل إلضفاء رشعية 

زائفة وصورية عىل تعدٍّ واضح عىل املال العام.

التي تروى عن السلطان امللك الظاهر برقوق بن انس بن عبد اهلل الرشكيس  والقصة 
)ت: 8٠1هـ( هلا دالالت مهمة يف هذا السياق، بحكم أهنا حتيلنا إىل التالعب الذي حصل 
يف اإلرصاد. لقد أراد برقوق عند توليه السلطة نقض اإلرصادات التي أجيزت قبل حكمه، 
باعتبار أن بيت املال أوىل ممن أرصدت عليهم. غري أن العلامء -مثل: رساج الدين عمر بن 
رسالن البلقيني وأكمل الدين- بينوا للسلطان قاعدة النقض، من خالل رشح الفرق بني 
اإلرصادات التي متثل جزًءا من مسؤولية الدولة يف الرصف عىل احتياجات رعاياها، ومن 
َثّم فهي صحيحة وتستوجب االستمرار، وتلك اإلرصادات التي متت بناء عىل املحسوبية 
والنفوذ، وهي تستوجب النقض. ال شك يف أن هذه األحداث التي متت يف القرن الثامن 
مال  عىل  للتعدي  امللتوية  والطرق  احليل  إجياد  وحماولة  باملفاهيم،  التالعب  تبني  اهلجري 
مرص  أمراء  من  »وجد  أنه  زهرة  أبو  يذكر  السياق  هذا  ويف  الوقفي.  املال  وكذلك  الدولة 

)1( بلغة السالك ألقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك، أمحد بن حممد اخللويت، الشهري بالصاوي )1٢41هـ(، اجلزء الثالث، 
دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 1٩٩5م، ص1٩٩.
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وحكامها من استهدف األوقاف، وأخذ يستويل عليها ويضع يده باسم أهنا مملوكة، ]...[ 
واختذ بعض الوالة من جواز استبدال األوقاف طريًقا لالستيالء عليها باسم استبداهلا، وقد 

عاوهنم يف ذلك بعض فسقة القضاة والشهود«)1(. 

التي هنبوها من بيت مال  تفنن بعض السالطني يف خلط األوراق حلامية األموال  لقد 
أموال  بذلك حتصني  املشرتكة، حماولني  األوقاف  اإلكثار من  املسلمني، وذلك عن طريق 
للمتنفذين  اآلخر  البعض  الوقف. كام سمح  ذريتهم ومعتمدين عىل عدم جواز مصادرة 
باستئجار األوقاف بأسعار بأقل من أجرة املثل ثم يعيدون تأجريها بأسعار عليا. وقد وصل 
احلد يف القرن التاسع اهلجري -بعد وفاة امللك برقوق حتديًدا- إىل أن »استوىل أمراء الدولة 
عىل مجيع األرايض املوقوفة بمرص والشام«)٢(، ويشري حممد أبو زهرة إىل أن هذا األمر كان 
متفشًيا، غري أن هذا الترصف من احلكام مل يكن مبعثه الوحيد الفساد السيايس بل كان يف 
بعض األحيان لدعم بيت املال. مثلام حصل مع الظاهر بيربس الذي كان من أوائل الذين 
فكروا بشكل جدي يف االستيالء عىل األوقاف، يف سبيل نجاح خطة اقتصادية طموحة)3( 
انتهجها إلعادة جمد الدولة العباسية يف القاهرة بعد اهنزام املغول يف عني جالوت. لقد عرف 
عهده بنهضة معامرية وتعليمية استلزمت بدون شك متوياًل ضخاًم ومصادر متعددة لزيادة 
إيرادات خزينة الدولة، هلذا انتهج بيربس سياسة التمويل عن طريق الرضائب أو عن طريق 

االستحواذ عىل األوقاف. 

لقد لعب الوقف دوًرا مميًزا يف دعم اجلهد العسكري، فالوقف عىل املرابطني يف الثغور، 
والسالح، وجتهيز اخليول املجاهدة، وكل ما يتعلق بالدفاع عن حياض األمة اإلسالمية، 
 أوقاف ترصف  كان جزًءا أساسيًّا من أوقاف املسلمني طوال تارخيهم. لقد كان لعمر 

)1( حمارضات يف الوقف، حممد أبو زهرة، نرش: جامعة الدول العربية، معهد الدراسات العربية العالية، القاهرة، 1٩٩5م، ص٢٠.
)٢( املرجع نفسه، ص٢4.

سنة  يف  فأنشأ  واالجتامعية.  االقتصادية  أو  التعليمية  سواء  املؤسسات  من  عدد  تأسيس  عىل  اخلطة  هذه  اعتمدت   )3(
)676هـ/٢771م( املدرسة الظاهرية بالقاهرة وبدمشق وتضم مكتبة ضخمة تعرف باملكتبة الظاهرية. كام أنشأ يف القاهرة 
جامًعا عظياًم عرف باسم جامع الظاهر بيربس )665هـ/1٢67م(. وأوىل بيربس عنايته بالزراعة فأنشأ مقاييس للنيل وأقام 
اجلسور، وحفر الرتع، وأنشأ القناطر، واهتم بالصناعة وبكل ما حيتاجه اجليش من مالبس وآالت حربية، وامتدت يده إىل 
احلجاز فقام بعدة إصالحات باحلرم النبوي، وبنى باملدينة مستشفى ألهلها، وجدد يف الشام مسجد إبراهيم عليه السالم، 

وقبة الصخرة وبيت املقدس.
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الوليد »أدراعه وأعتده يف  بن  للجهاد يف سبيل اهلل)1(. ووقف خالد  أمتعة خاصة  لتجهيز 
باخلالفتني  مروًرا  احلني  ذلك  منذ  اإلسالمية  املجتمعات  شهدته  ما  وهذا  اهلل«)٢(،  سبيل 
املشهورة، بل وتواصل  الوقفية  األموية والعباسية، حتى أصبح جزًءا مهامًّ من األغراض 
وإىل وقت قريب حيث فهم أجدادنا هذا الدور وجسدوه عن طريق األوقاف الدفاعية يف 
خمتلف أقطار العامل اإلسالمي. وقد تم ذلك عن طريق إنشاء القالع واحلصون والرباطات، 
لنامذج  استعراضه  معرض  يف  قاسم  أمحد  ويذكر  وغريها)3(.  والسالح  اخليل  ووقف 
األحباس يف تونس يف القرنني: الثامن عرش والتاسع عرش أن أوقاف الدفاع نصت عليها 
العديد من احلجج الوقفية، حتت تسميات »أحباس املجاهدين« أو »الغازين يف سبيل اهلل« 

ا وبحًرا«)4(.  أو »املجاهدين والغازين من أهل البلد وغريهم برًّ

ونعتقد أن ما ذهب إليه بعض الفقهاء يف التفريق الواضح بني اإلرصاد والوقف، هو 
األنسب واألقرب لفلسفة الوقف من ناحية وملهام الدولة من ناحية أخرى. إن مهمة الدولة 
ترتبط بإدارة مؤسساهتا وتقديم مجلة من اخلدمات التي تقع يف نطاق مهامها، ومن َثّم تسد 
الثغرات التي أنيطت بعهدهتا، وال نعتقد أن من مهامها إنشاء أوقاف، خاصة أن التجربة 
أرض  األوقاف  قطاع  عىل  الدولة  مهام  توسيع  بأن  للشك  جمااًل  يدع  ال  بام  بينت  التارخيية 

انظر: املوطأ إلمام دار اهلجرة مالك بن أنس، كتاب اجلهاد، باب العمل فيمن أعطى شيًئا يف سبيل اهلل، املجلد األول،   )1(
الطبعة الثانية، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1٩٩7م، ص57٩.

)٢( روى أبو هريرة  قال: بعث رسول اهلل عمر عىل الصدقة، فقيل منع ابن مجيل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد املطلب، 
فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )ما ينقم ابن مجيل إال أن كان فقرًيا فأغناه اهلل ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالًدا، قد احتبس 
أدراعه وأعتده يف سبيل اهلل، وأما العباس بن عبد املطلب فعم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فهي عيّل صدقة ومثلها معها، ثم قال: يا عمر 
أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه(، أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الزكاة برقم )1468م( من فتح الباري؛ ومسلم 

يف صحيحه يف كتاب الزكاة، يف باب تقديم الزكاة ومنعها 56/7، من صحيح مسلم برشح النووي. 
)3( »تغيري مصارف الوقف، حالة وقف السور الدفاعي يف مدينة طرابلس الغرب نموذًجا«، د. مجعة حممود الزريقي، جملة 

أوقاف، العدد 1، السنة األوىل، نوفمرب ٢٠٠1م، ص٢7-1٠.
)4( ندوة: الوقف يف العامل اإلسالمي؛ أداة سلطة اجتامعية وسياسية، أمحد قاسم، تقديم: راندي ديغيليم، املعهد الفرنيس للدراسات 

العربية، دمشق، 1٩٩5م، بحث: الوقف يف تونس يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش، ص46.  
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هذا القطاع أكثر مما ساعده)1(، وكان فرصة للمتالعبني به الذين استغلوا نفوذهم السيايس 
املبارش وغري املبارش للتعدي عىل األوقاف واغتصاب أعياهنا. 

ب( بني سلطة الدولة وحرية الوقف: 

لقد بني التاريخ اإلسالمي انطالًقا من القرن الرابع اهلجري أن ممارسة الدولة للسلطة 
وسيطرهتا  الدولة  متدد  زاد  كلام  بحيث  عكسية،  عالقة  إىل  انتهت  الوقف  عىل  الشاملة 
الشاملة عىل قطاع األوقاف زاد معها اغتصاب األوقاف، وقّلت فاعليتها وانحرس التوجه 
العام نحو الوقف، واختار من بقي من الواقفني املساجد بالتحديد باعتبار قدسيتها، وقل 
الوقف عىل املصارف االجتامعية واالقتصادية خشية وقوعها حتت سيطرة أجهزة الدولة. 
ولقد تسارعت وترية هذا التوجه مع القرن التاسع عرش امليالدي تزامنًا مع اإلصالحات 
حرًبا  شن  الذي  الغريب  االستعامر  فرتة  مع  ثم  اإلسالمي،  العامل  شملت  التي  التحديثية 
شعواء عىل الوقف، مؤيًدا تدخل السلطة يف شؤونه لتقييد حركته، التي وصلت يف العديد 
من احلاالت إىل تقطيع أوصاله وإلغاء أجزاء منه، والتجرؤ عىل اغتصاب أعيانه. لقد انتهى 
هذا التوجه مع منتصف القرن العرشين إىل إحداث وصاية كاملة عىل املؤسسات الوقفية، 

وإحلاق ما تبقى منها بإدارات حكومية، وسن ترشيعات تقنن هذا القصد. 

وقد بني العديد من البحوث خطورة هذه العالقة العكسية عىل فاعلية أداء املؤسسات 
الدولة  سحب  نتيجة  وضعف)٢(،  ترهل  من  الوقفي  القطاع  إليه  وصل  وما  الوقفية، 
-ألسباب خمتلفة كام أرشنا سابًقا- للقطاع الوقفي ووضعه حتت مظلتها. ويف املقابل تؤكد 
القطاع  إىل  ومهامه  وفلسفته  بفكره  ينتمي  الوقف  بأن  واملعارصة  التارخيية  الدالالت  كل 

»الوتن  الوقفي  الصندوق  بخصوص  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  هذه  أيامنا  يف  املسألة  هذه  تطرح  أن  الطريف  من   )1(
تشايلز« Lawton Chiles Endowment Fund، وهو صندوق وقفي حتت إدارة حكومة والية فلوريدا. حيث طرحت 
احلكومة فكرة سد عجز ميزانيتها عن طريق االقرتاض من رأس مال الصندوق الوقفي، مما أوجد معارضة قوية من جانب 
املدافعني عن الوقفية، ألهنم يرون يف هذا اإلجراء هتديًدا مبارًشا من حكومة قد تعجر عن سداد القرض مما هيدد الصندوق 

بشكل مبارش. صحيفة )والت سرتيت جونل(، ٢٠٠٩/1/8م.
Wall Street Journal “Family Seeks to Block Use of Fund to Close Florida Gap” (8-01-2009)
)٢( انظر مثاًل: الوقف والسياسة، إبراهيم البيومي غانم، دار الرشوق، القاهرة، 1٩٩8م، ط1. واألوقاف يف البحر األبيض 
املتوسط، رهانات جمتمع، رهانات سلطة، إعداد: راندي دغلييهم وعبد احلميد هنية، األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت، 

الكويت، ٢٠٠4م )باللغتني الفرنسة واالنجليزية(.
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القطاع. وعليه،  ابتعاده من هذا  األهيل، هلذا ارتبطت فعاليته وحضوره بدرجة اقرتابه أو 
بالرضورة من خالل حتقق رشط أسايس  يمر  الدولة والوقف  بناء عالقة صحية بني  فإن 
بكفاءة  أدواره  لتأدية  حركة  حرية  من  يستلزمه  وما  األهلية،  الوقف  طبيعة  تأكيد  وهو 
العالقات بني  ترتيب  الدولة، بوصفها املرشف عىل  يساعد  املسلمة  تثبيت هذه  إن  عالية. 
مؤسسات املجتمع املختلفة، عىل التعرف عىل مكامن القوة يف املجتمع، ويدعوها لرتشيد 
حركة املؤسسات الفاعلة، وتقديم الدعم هلا حتى تقوم باملهام امللقاة عىل عاتقها. إن فسح 
بالتايل من مهمة الدولة يف  املجال للوقف لكي يامرس أدواره، يزيد املجتمع قوة ويسهل 
عامل يتسم اليوم بقدر كبري من التنافس، يفرض عىل اجلميع االستفادة من اخلربات وعدم 
تضييع الفرص، والسامح لطاقات املجتمع اخلالقة باإلبداع وحل اإلشكاليات املطروحة، 
ِل( هذه األخرية ما ال تطيق أو ما  مُّ بعيًدا عن سياسة االتكال عىل الدولة، وحتميل )أو حَتَ

خيرج عن مهامها. 

واألهم من ذلك كله هو استفادة الدولة من الوقف، عندما يستطيع أن يؤدي وظيفة محاية 
الشاملة  للتنمية  تعطي  اسرتاتيجية  خالل  من  ثغراته،  ويسد  منه(  كجزء  )والدولة  املجتمع 
اآلن  يعرف  فام  إليه.  الوصول  املعارصون  االقتصاديون  حياول  الذي  الصحيح،  مفهومها 
نوعية  نقلة  التي أحدثت  الوقفية،  املؤسسة  إبداعات  املستدامة هي بدون حتيز أحد  بالتنمية 
يف مفهوم التكافل االجتامعي، لتضيف إىل االهتامم باألجيال احلارضة التفكري يف احتياجات 
األجيال الالحقة)1(، وهذا التوجه يعني بشكل رصيح أن الثروة الوقفية متثل احتياطيًّا وخمزوًنا 

اسرتاتيجيًّا للمجتمعات اإلسالمية، تستفيد منه بطرق متعددة يف احلارض واملستقبل. 

عىل هذه األسس يتبني لنا أن العالقة الصحية بني الدولة والوقف هي التي تأسست يف 
فعالية مؤسساته  الوقف وتدعم  عهود االزدهار اإلسالمية من خالل رشاكة حتفظ فكرة 
وتؤسس لتعاون مستديم بينه وبني القطاعات املجتمعية األخرى يف جماالت مشرتكة وما 
أكثرها. إن أفضل السياسات جتاه الوقف هي تلك التي تستهدف حترير حركته من كل ما 
ا أو ترشيعيًّا، ومتكينه من تفعيل إمكانياته. ونتصور أن نتائج هذه السياسات  يعيقها إداريًّ
سوف تعود بالفائدة عىل الوقف بطبيعة احلال وعىل الدولة كذلك، حيث إهنا تساعد عىل 

)1( انظر: الوقف واستدامة الفعل احلضاري، نرص عارف، جملة أوقاف، العدد 15، السنة الثامنة، نوفمرب ٢٠٠8م، ص15، ٢5. 
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تشجيع قيام مرشوعات اجتامعية واقتصادية نوعية، دون أن تتحمل فيها أية تبعات مالية أو 
إدارية، بل قد تضطر الظروف أن يتحمل الوقف جزًءا من املسؤولية االجتامعية إذا ما دعت 

الرضورات ذلك، وفًقا لقواعد ورشوط سوف نحاول فيام ييل التعرض هلا. 

ج( الوقف ومحاية الدولة: مفهوم الدعم االسرتاتيجي:

التي  الوقف  مصارف  من  العديد  رصد  يمكننا  الوقف،  لعبها  التي  األدوار  سياق  يف 
الطويل.  املدى  عىل  اإلسالمي  املجتمع  مناعة  تقوية  تستهدف  اسرتاتيجية  بأبعاد  ترتبط 
يتعدى ذلك  الوقف عند حدود احلارض، بل  ينتهي  ولتحقيق هذا كان من الرضوري أال 
لقد  يمّكنها من ذلك.  ما  املسامهة يف دعم  وبالتايل  املستقبل  األمة يف  بتامسك  االهتامم  إىل 
أو  الدفاعية  املهام  مثل  احلديثة  الدولة  مشموالت  من  حالًيا  ُتعّد  مسائل  األوقاف  غطت 
األنشطة ذات العالقة بالبنية التحتية واالقتصادية واملعرفية. ونعتقد أن هذا التوجه يعكس 
ما ذكرناه سابًقا حول العالقة التكاملية التي نشأت بني الوقف وباقي الدوائر االجتامعية، 
حيث طورت املجتمعات اإلسالمية مفهوم الرشاكة بني القطاعات الثالثة: الدولة والقطاع 
اخلاص والقطاع التطوعي )الذي ُيعّد الوقف أهم عنارصه(، وفًقا خلصائص كل قطاع وما 
مصالح  إىل  اإلسالم  قيم  ترتجم  اسرتاتيجية  وفق  ذلك  وكان  وأدوار،  مهام  من  به  يرتبط 
أرادها الشارع احلكيم أن تكون واقًعا وحياة معيشة. فعىل سبيل املثال، كان ال بد أن يدعم 
َثّم  ومن  األمة،  عن  العدوان  رد  هي  ترشيعه  وراء  من  املصلحة  أن  بحكم  اجلهاد  الوقف 
حتقيق قوهتا ومناعتها أمام املعتدين حني تستدعي احلاجة والرضورة ذلك. من هنا مل يكن 
غريًبا أن يدعم الوقف الدولة حتقيًقا لتامسك املجتمع ومحاية جلميع مؤسساته، بغض النظر 

عمن تقع حتت نطاقه مسألة اإلرشاف، مادام أن األمر حيتاج إىل مساندة. 

تعد يف وقتنا  الوقف كانت عىل مسائل  أغراض  كثرًيا من  أن  قد نجد  يف هذا اإلطار، 
احلارض من مشموالت الدولة بشكل حرصي أو هي متصلة بقضايا حيوية واسرتاتيجية. 
ويف  النبوي  العهد  من  ابتداء  الوقف،  مصارف  لبعض  استعراض  خالل  من  هذا  ويتبني 
ظل اخلالفات اإلسالمية املتعاقبة، مثل: دعم اجلهد العسكري، وبناء قاعدة علمية لألمة، 
واملسامهة يف تطوير آليات للتنمية الذاتية التي حتقق هنضة علمية واقتصادية وعسكرية، وهي 
أهم العنارص يف رضب كل أصناف التبعية التي تعاين منها أغلب بلدان العامل اإلسالمي يف 
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الوقت الراهن. إن الدعم الذي قدمه الوقف لقطاعات املجتمع -ومنها الدولة- كان يف 
كل احلاالت يضيف حالة نوعية إجيابية، محلت هذه القطاعات عىل تطوير قدراهتا الذاتية، 
ومن َثّم فرض عليها أن تستفيد منه )من الوقف( بام ينمي قدرة القطاع عىل التقدم. هلذا ال 
يمكننا أن نعترب مسامهة الوقف هي من باب املساعدات التي تستهلك، بل من باب الدعم 
االسرتاتيجي الذي هيتم باملناعة احلضارية الذاتية ويؤسس الستدامتها ومواصلة أدوارها. 

واستقالهلا،  اإلسالمية  األمة  وحدة  دعم  نحو  الوقف  جهد  توجه  أخرى،  ناحية  من 
األرسى  الفتداء  املال  وختصيص  اإلسالمية  للبلدان  اخلارجية  السياسة  تقوية  خالل  من 
ابن  ينقل  املثال،  سبيل  فعىل  أرساهم،  إطالق  بعد  شؤوهنم  وتدبري  أرسهم)1(،  ورعاية 
الفرات يف »تاريخ الدول وامللوك«: أن فرتة السلطان صالح الدين شهدت اهتامًما بالوقف 
عىل األرسى، فقد ُوقفت خالل فرتة حكمه مدينة بلبيس عىل فك أرسى املسلمني الذين 
أرسهم الصليبيون يف محلتهم عىل مرص سنة )564هـ(، وقد استمر هذا الوقف إىل أن تم 
فكاك مجيع األرسى)٢(. كام تشري الوقائع التارخيية إىل توسع شديد يف األوقاف ذات الطبيعة 
الدولية التي تربط بني مناطق العامل اإلسالمي عىل امتداده، وأن كل الدول اإلسالمية دون 
استثناء قد شهدت انتشار هذا النوع من الوقف)3(. ولنا يف مثال: أوقاف احلرمني الرشيفني)4( 
النامذج  والقرويني،  والزيتونة  كاألزهر  اإلسالمية  واجلامعات  الرشيف  القدس  وأوقاف 
البينة عىل توجه املسلمني باألوقاف إىل جماالت ترتبط بام يسمى اليوم »باألمن القومي«)5( 
االسرتاتيجية،  واملصالح  للقيم  الشاملة  الداخلية  احلامية  برجمة  عىل  يشدد  الذي  للبلدان، 

)1( يكتب عبد اهلادي التازي: »مل تألو ]تأُل[ -الدبلوماسية املغربية يف القرن 14 ميالدي- جهًدا يف احلفاظ عىل تراهبا، وكانت 
دائاًم مستعدة الفتداء ما سقط منها ولو بااللتجاء إىل مال الوقف«. »توظيف الوقف خلدمة السياسة اخلارجية يف املغرب«، 

عبد اهلادي التازي، مرجع سابق، ص5٩.  
البرصة،  طبعة  الشامع،  حممد  حسن  حتقيق:  الرابع،  املجلد  الرحيم،  عبد  بن  حممد  الفرات  ابن  وامللوك«،  الدول  »تاريخ   )٢(

العراق، 1٩67م، ص٢3.  
)3( عىل سبيل املثال ال احلرص، أنشأت السلطات العثامنية يف سنة 1587م نظارة خاصة ألوقاف احلرمني، نظًرا التساع هذه 

األوقاف وما تستوجبه من إدارة خمتصة تقوم بتوزيع منافعها عىل األغراض التي خصصت من أجلها. 
)4( Cf. Hoxter, Miriam, Endowments, Rulers and Community; Waqf al-haramayn in Ottoman 

Algiers, Brill, The Netherlands, 1998, p. 1, p. 24-25.
)5( يستعمل مصطلح »األمن القومي« )National Security( للتدليل عىل قدرة الدولة احلديثة )أو القومية( عىل محاية أراضيها 
وقيمها األساسية واجلوهرية من التهديدات اخلارجية، وبخاصة العسكرية منها، باعتبار أن تأمني أرايض الدولة ضد العدوان 

األجنبي ومحاية مواطنيها من حماوالت إيقاع الرضر هبم وبممتلكاهتم ومعتقداهتم وقيمهم- ُيعّد من األمور الرضورية. 
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وتنفيذ مرشوعات وبرامج يف هذا االجتاه. ونعتقد أن األوقاف قد اهتمت هبذا البعد من 
خالل إنشاء اآلالف من املؤسسات الوقفية بشكل تدرجيي، وتأسيس شبكات كثيفة من 

الروابط السياسية واالجتامعية واالقتصادية بني خمتلف مناطق العامل اإلسالمي وشعوبه. 

بني  العلمي  الرتابط  تسهيل  هو  املجال  هذا  يف  األوقاف  به  ما سامهت  أهم  من  ولعل 
العديد من  بينها. ويؤكد  للعامل اإلسالمي، وتنشيط حركة األخذ والعطاء  الثقافية  املراكز 
الدراسات متانة التفاعل العلمي بني مرشق العامل اإلسالمي ومغربه، خالل الفرتة املمتدة 
الذي لعبته األوقاف  الدور املحوري  القرنني اخلامس عرش والعرشين)1(، حيث تبني  بني 
يف قيام بنية حتتية اجتامعية واقتصادية، شكلت األساس املوضوعي لقنوات التواصل بني 
العلامء املسلمني، والرافد األسايس إلعادة إنتاج املعرفة اإلسالمية حسب الزمان واملكان 
االستفادة من كل طاقات خمتلف  تطويرها، من خالل  وثوابتها مع  واحلفاظ عىل أسسها 
مناطق العامل اإلسالمي)٢(. ولعل امللف يف هذا الباب هو احلامية الشاملة التي وفرها الوقف 
العلامء  يامرس  لكي  الوقف  ثروة  من  جزًءا  يسخر  علمي  تأمني  نظام  بإجياد  األمة،  لعلامء 
حرر  لقد  والسياسية.  االقتصادية  الضغوطات  كل  عن  بعيًدا  واجتهادهم،  اختصاصاهتم 
الوقف العلامء من املكان ومكنهم من االنتقال يف أرجاء العامل اإلسالمي ليامرسوا وظائفهم 
يف التعليم والتأليف، حتى إن الكثريين منهم ولدوا يف بلد وتعلموا يف آخر وعلموا يف ثالث 
وألفوا يف رابع وقد يتوفاهم اهلل يف بلد آخر)3(. لقد سمحت األوقاف بخلق جتانس فكري 

بني خمتلف مناطق العامل اإلسالمي لتثبيت الوحدة الفكرية التي هي أساس كل وحدة.

لقد كانت األوقاف وراء نشأة أحياء سكنية ترتبط باالهتامم باملهاجرين من طالبي العلم 
البلدان  لراحتهم وتسهيل مهامهم يف  أماكن  الغرباء، وتوفري  املسافرين  التجار ومن  ومن 

)1( حوار املركز واألطراف يف الثقافة العربية، بالد شنقيط يف الذاكرة العربية العاملة، محاه اهلل ولد السامل، دائرة الثقافة واإلعالم، 
الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة، ٢٠٠4م. 

)٢( املرجع نفسه، ص188.
)3( من املؤكد أن عبد الرمحن بن خلدون الذي ولد يف تونس واشتغل بالقضاء يف املغرب واألندلس، ومارس السياسة يف 
الذين  العلامء  هؤالء  من  الوحيد  يكن  مل  فيها،  تويف  ثم  القاهرة  يف  ودرس  اجلزائر  يف  العرب«  »ديوان  كتابه:  وكتب  إشبيلية 
وللعامل  للمسلمني  ويقدموا  حرية،  بكل  مهامهم  يامرسوا  لكي  للعلامء  الوقف  وفرها  التي  التحتية،  البنية  من  استفادوا 

اإلبداعات العلمية واالكتشافات يف كل املجاالت الرشعية والتطبيقية.
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البضائع  حركة  مع  والرجال  األفكار  حركة  ترافقت  فقد  وعليه،  األخرى)1(.  اإلسالمية 
والتجارة، وما يستلزم كل هذه احلركة من تأمني لوسائلها وآثار ذلك عىل تطوير الصناعات 
يف العامل اإلسالمي. فقد نشأ من خالل هذه األوقاف اهتامم بصناعة وسائل النقل، مثل: 
السفن الكبرية لنقل املواد الغذائية إىل احلجاز، وما يعنيه هذا من نشأة عالقات جتارية بينية 
بني خمتلف الدول اإلسالمية)٢(، وانعكاس ذلك عىل الروابط السياسية واالجتامعية بينها، 

وتقليل اعتامدها عىل البضائع واملعونات اخلارجية. 

لقد جتاوز الوقف يف خمرجاته االهتامم باألفراد كحاالت منعزلة تنتظر سد جوعتها أو 
خالل  من  يؤسس  إنه  أي:  وشعوب،  مجاعات  هي  بام  باألفراد  ارتبط  وإنام  عورهتا،  سرت 
مسامهاته حلضارة، فهو هيتم بالدفاع، والعمران، والقيم اإلنسانية التي تتفهم الفقر كحالة 
البيئة )بام فيها احليوانات( ألمهيتها يف  آنية، ويتعامل مع  تنتظر حلواًل جذرية ال  اجتامعية 

حياة اإلنسان، وما حتتاجه من ختطيط وتضافر جهود. 

الوقف  عالقة  أن  اإلسالمي  تارخيها  طوال  املؤسسية  اخلربة  بينت  األسس  هذه  عىل 
الوقفي  القطاع  استطاع  لقد  واحد.  آن  واملجتمع يف  الدولة  أثمرت رشاكة محت  والدولة 
أن يساهم بشكل فعال يف دعم القوة االقتصادية واالجتامعية والقيمية ملؤسسات احلضارة 
األوقاف  قيام  خالل  من  الدعم،  هذا  من  واضح  نصيب  للدولة  كان  وقد  اإلسالمية. 
بعمليات إنتاج منظمة للسلع العامة، ولتنفيذ مرشوعات ضخمة يف قطاعات حيوية مثل: 
مل  جاٍر  لدعم  الوقف  أسس  املسار  هذا  خالل  من  االجتامعية.  والرعاية  والصحة  التعليم 
ورشاكة  املجتمع  حلركية  شاملة  رؤية  عىل  ُبني  ولكن  العابرة،  الثغرة  سد  حدود  يف  يقف 

صلبة بني مؤسساته. 

تقدم لنا األوقاف يف اخلالفة العثامنية خالل القرن الثامن عرش نموذًجا يف غاية األمهية 

)1( دور الوقف يف نشوء املدن اجلديدة يف البوسنة )رساييفو نموذًجا(، حممد موفق األرناؤوط، جملة أوقاف، العدد 8، السنة 
5، ربيع األول، ٢٠٠5م، ص58-47.

عظيمتني  »سفينتني  بناء  1553م  ٩6٠هـ/  عام  إىل  ترجع  التي  القانوين  سليامن  السلطان  زوجة  وقف  حجة  يف  جاء   )٢(
ميناء  الغالل من  بنقل  تقوما  لوازمهام ولواحقهام«، لكي  املعلومة ومتام  املعينة  ]عظميني[«، وتوفري »مجيع آالهتام وأدواهتام 
السويس إىل ميناءي جدة وينبع باحلجاز. ندوة: الوقف يف العامل اإلسالمي أداة سلطة اجتامعية وسياسية، تقديم: راندي 
ديغيليم، املعهد الفرنيس للدراسات العربية، دمشق، 1٩٩5م، بحث: »األوقاف واملالحة البحرية يف البحر األمحر يف العرص 

العثامين«، حممد عفيفي، ص7٩.
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لدور األوقاف جتاه الدولة، من خالل حتليل توجهات مصارفها ونطاق فعلها االجتامعي. 
قدراهتا  وضعف  العثامنية  اخلالفة  دولة  تدهور  بداية  مع  عرش  الثامن  القرن  اقرتن  لقد 
االقتصادية واإلدارية. نحن إًذا أمام مفصل تارخيي كان من املمكن أن تنهار فيه اخلالفة، 
اخلالفة  عمر  أطالت  التي  واالجتامعية،  االقتصادية  احلامية  شبكة  مثلت  األوقاف  أن  غري 

أكثر من قرنني من الزمان )ُحّلت اخلالفة سنة 1٩٢3م()1(. 

تشرتك الدراسات العديدة التي اهتمت هبذه الفرتة حول التوسع الكبري الذي شهدته 
مصارف األوقاف يف اخلالفة العثامنية، يف النواحي التي تعد حالًيا من مشموالت الدولة 
لقد  التوظيف.  األحيان  بعض  يف  بل  االجتامعية،  والرعاية  والصحة  كالتعليم  احلديثة: 
 %٢5 وارتبطت   ،%٢٩ املساجد  رأسها  وعىل  التعبدية  األغراض  عىل  األوقاف  مثلت 
إىل  الكتاتيب إىل اجلامعات(، يف حني توجهت 46% من األوقاف  تعليمية )من  بأغراض 
)التكايا(،  واملالجئ  املطاعم  املستشفيات،  املدن،  )بناء  مثل:  األخرى،  االجتامعية  األغراض  باقي 
نسًبا  نفسها  الفرتة  مدينة حلب يف  أوقاف  أخرى حول  دراسة  تقدم  كام  إلخ()٢(.  البيئة،... 
متقاربة، حيث مثلت األوقاف عىل املساجد 35% فيام ارتبطت 65% من األوقاف بأغراض 
الرتكي هباء  الكاتب  كتبه  ما  إىل  ينتهي  أن  للباحث وبكل موضوعية  اجتامعية)3(. ويمكن 
الدين يديلديز، الذي خلص يف كتابه -حول مؤسسات الوقف العثامنية- إىل: »أنه وبفضل 
وينام  األوقاف،  بيوت  من  بيت  يف  يولد  أن  يمكن  الفرد  فإن  األوقاف  مؤسسات  تطور 
ويأكل يف مؤسسة وقفية، ثم حيصل تعليمه من خالل كتب موقوفة، ثم يصبح مدرًسا يف 
مدرسة وقفية ويتحصل عىل راتب من ريع األوقاف، وحينام يتوفاه األجل يكفن من مال 
الوقف ثم يدفن يف مقربة من مقابر األوقاف. وبإجياز، فإن الفرد كان يمكنه أن حيقق كافة 

احتياجاته عن طريق السلع واخلدمات التي يؤمنها الوقف«)4(.

)1( من الطبيعي أن الوقف مل يتمكن وحده من حل كل مشكالت املجتمع، ألن التحديات التي واجهت العامل اإلسالمي مل 
تقترص عىل املستوى االقتصادي، بل شملت الضعف العلمي والسيايس والتقني... إلخ. وهذا ما حصل للخالفة العثامنية 
التي -عىل الرغم من الدعم الذي مثله الوقف هلا، وحماوالت اإلصالح املتعددة- مل تستطع جتاوز التدهور الكيل الذي دب 

يف أوصاهلا، واجتمع الضعف الداخيل مع املطامع اخلارجية، لتنتهي اخلالفة ويتم تقسيم العامل اإلسالمي.
)٢( Timur Kuran, “the Provision of Public Goods Under Islamic law: Origins, Impact, and 

limitations of the Waqf System”, in, Law & Society Review. Volume 35, Number 4(2001), p. 
)3( Marcus, Abraham, The Middle East on the Eve of Modernity: Aleppo in the Eighteenth-

Century Columbia University Press, New York, 1989, pp 404-405 
)4( Bahaeddin, Yediyildiz, Institution du Vaqf au XVIII Siècle en Turquie: Etude Socio-

Historique., Société d’histoire turque, Ankara, Turquie, 1985, p.5.

https://myzu1.zu.ac.ae/action/doBasicSearch,DanaInfo=.awxyCnxzvzIy2s+?Query=au%3A%22Bahaeddin+Yediyildiz%22&wc=on
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ثانًيا: الوقف ودعم املوازنة العامة للدولة يف العامل الإ�شالمي: 

أ( املصاعب االقتصادية التي تواجه الدولة يف العامل اإلسالمي املعارص:

عىل الرغم من أن العامل اإلسالمي يمثل ٢٢% من سكان العامل فإن مسامهته يف إمجايل 
اإلنتاج العاملي ال تتعدى 6.8%. كام إن صادراته للسلع ال تتجاوز 1٠.٢% من الصادرات 
اإلسالمية  البلدان  يف  اإلنتاج  هيكل  يتسم  كام   .)1( النفطية(  املنتجات  من  )أغلبها  العاملية 
بسيطرة قطاع اخلدمات وضعف شديد للصناعة والزراعة، عىل الرغم من غنى بلدان العامل 
اإلسالمي باملوارد االقتصادية، مثل: األرايض الصاحلة للزراعة والطاقة والتعدين واملوارد 
البرشية. أما فيام يتعلق باخلريطة االقتصادية للبلدان املسلمة فإهنا تبدو وإىل حد كبري غري 
متجانسة، حيث تضم بعض البلدان ذات الدخول املرتفعة )وهي املصدرة للنفط والغاز(، 
يف الوقت نفسه ينتمي اثنان وعرشون بلًدا مسلاًم إىل قائمة البلدان األكثر فقًرا يف العامل)٢(. 
وإن دل هذا التفاوت عىل يشء فإنه يدل عىل عدم التعاون البيني وغياب رشاكة بني خمتلف 
البلدان  مع  اإلسالمية  البلدان  ملعظم  التجارية  العالقات  أن  حني  يف  اإلسالمية،  الدول 

الغربية حتوز النصيب األكرب يف املبادالت التجارية. 

الداخيل  االقتصادي  بالتوازن  املتعلقة  الكلية  املؤرشات  أهم  أحد  العامة  املوازنة  متثل 
للمجتمع، ولقد عرفها االقتصاديون بأهنا: »التقدير املعتمد من السلطة الترشيعية لنفقات 
تعرب  هنا  من  املعلنة«.  االقتصادية  األهداف  لتحقيق  مستقبلية  فرتة  عن  وإيراداهتا  الدولة 
املوازنة عن السياسة االقتصادية واملالية للدولة عىل املدى القصري )سنة يف أغلب األحوال( 
واألهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها. والتحدي الرئيس الذي تواجهه الدولة يف املوازنة 
ما حيصل عدم  كثرًيا  لكن  هلا.  الالزمة  واملوارد  نفقاهتا  بني  توازن  إىل  الوصول  العامة هو 
التكافؤ بني املرصوفات واإليرادات، ومن َثّم تنتهي املوازنة العامة إما إىل حالة عجز وإما 

إىل فائض. 

التقرير االقتصادي السنوي، مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتامعية والتدريب للدول اإلسالمية، منظمة   )1(
املؤمتر اإلسالمي، ٢٠٠8م، ص٢٠. 

)٢( يمكن إعطاء صورة عن وجود فجوة ضخمة بني البلدان اإلسالمية، من خالل الناتج املحيل اإلمجايل للفرد لبعض بلدان العامل 
اإلسالمي ليصل الفارق إىل مائة ضعف بني بعض البلدان، حيث يرتاوح نصيب الفرد السنوي الناتج املحيل اإلمجايل لسنة ٢٠٠8م 
ا مثل: أفغانستان )3٩٩(، جزر القمر )6٩3( موريتانيا )٩٩5(، وبني مستويات  )بالدوالر األمريكي( بني مستويات متدنية جدًّ

ا مثل: قطر )٩5.167(، اإلمارات العربية املتحدة )5٠.383(، بروناي )38.٠٠5(. املرجع نفسه، ص6٢. مرتفعة جدًّ
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وعىل الرغم من أن بعض الدول اإلسالمية قد حتقق موازناهتا العامة فوائض، إال أن 
السمة العامة والقضية األهم ألغلب الدول اإلسالمية تبقى مسألة فقداهنا للتوازن املايل 
التكافؤ  البلدان عىل حتقيق  العامة وعدم قدرة هذه  الذي يرتمجه عجز موازناهتا  الداخيل، 
بني مصاريفها ومواردها العامة. ويمكن رصد أربعة عوامل رئيسة جتعل من مسألة عجز 
عىل  حتى  تنسحب  وإنام  فقًرا،  األكثر  اإلسالمية  البلدان  برشحية  ترتبط  ال  العامة  املوازنة 

البلدان النفطية، وذلك عىل النحو اآليت: 

1- ضعف اهليكل اإلنتاجي للبلدان اإلسالمية، الذي يعتمد باألساس عىل تصدير مواد 
أولية )نفطية وزراعية(، مع تضخم لقطاع اخلدمات )4٩.7%()1(، مع تقلص تدرجيي 
٢٠٠7م  سنة  اإلسالمي  العامل  يف  اإلنتاجية  حصتها  تتجاوز  ال  حيث  الزراعة،  لقطاع 
نسبة 11.٩%، ومن َثّم يستورد العامل اإلسالمي النسبة الكربى من احتياجاته الغذائية.

الرأساميل  االقتصادي  النظام  بأزمات  املبارش  وتأثرها  اإلسالمية  االقتصاديات  تبعية   -٢
رأسها  وعىل  األولية  املواد  أسعار  يف  الشديدة  التقلبات  لتبعات  وحتملها  املتكررة)٢(، 
البلدان  يف  الدولة  عائدات  من  ا  جدًّ عالية  نسبة  يشكل  األخري  هذا  أن  خاصة  النفط، 

اإلسالمية املصدرة له. 

3- غياب التكامل االقتصادي بني الدول اإلسالمية، لالستفادة من اإلمكانيات وتعظيم 
املنافع املتبادلة ومواجهة االقتصاديات العمالقة. 

4- وجود مظاهر كثرية من اهلدر والتبذير يف الثروات االقتصادية الذاتية، نتيجة استرشاء 
منطق استهالكي مرسف مرتبط بقيم تعظم من املنفعة الفردية اآلنية. 

البلدان  أغلب  تستعد  حيث  السلبيات،  هذه  من  األخرية  العاملية  األزمة  وتضاعف 
اإلسالمية لسنوات عجاف، خاصة مع انخفاض سعر املحروقات، وتأكيد اخلرباء بأن هذا 
يف  عجز  حدوث  متوقعني  النفطية،  الدول  ميزانية  فائض  عىل  كبري  بشكل  سيؤثر  املنحى 

)1( املرجع نفسه، ص٢1. 
)٢( تواجه الصناديق السيادية التي تكوهنا بعض الدول اإلسالمية من الفوائض املالية لدهيا التي تستثمر يف األسواق اخلارجية، 
حتديات كبرية تعرضها للمخاطر يف بعض األحيان، نتيجة التقلبات احلادة للبورصات العاملية واألزمات االقتصادية التي 
جتتاح هذه البلدان، وكذلك ملواقف للبلدان الغربية منها. انظر: صناديق الثروة السيادية: وأثرها عىل االستقرار املايل العاملي، 

تقرير املؤسسة العربية لضامن االستثامر، أكتوبر، ٢٠٠8م، ص17-14.
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ميزانية هذه الدول خالل السنة املقبلة، إذا انخفض سعر النفط عن 5٠ دوالًرا للربميل. 
وحيث إن هذا احلد قد تم جتاوزه فعليًّا )عىل األقل حتى اآلن( فقد أعلن العديد من الدول 
تقديراهتا بحصول عجز يف  األخرى- عن  الدول اإلسالمية  للنفط -فضاًل عن  املصدرة 
اخلليج  إيرادات دول  انخفاض  لتوقع  مبارشة  كنتيجة  لسنة ٢٠٠٩م)1(،  العامة  املوازنات 

املنتجة للنفط من صادرات النفط والغاز بنسبة 6٠% خالل السنة نفسها. 

عجز  مسألة  من  جتعل  اإلسالمية  الدول  اقتصاديات  يف  اهليكلية  االختالالت  إن 
املوازنات العامة قضية أساسية وشبه مزمنة، حتاول هذه الدول التعامل معها. وإذا ما ركزنا 
عىل طرق سد العجز سوف نجد أن هذه الدول ال تشذ عن القواعد املتبعة يف خمتلف دول 

العامل، التي تلجأ إىل ثالثة أوعية رئيسة لتمويل العجز:

1- االقرتاض املحيل واخلارجي.

٢- زيادة الرضائب. 

3- السحب من رصيد االحتياطات الوطنية. 

ولئن كان اللجوء إىل هذه األوعية يستهدف الوصول إىل حل إشكالية الفجوة القائمة 
بني النفقات العامة وإيرادات الدولة، ومن َثّم التوازن بينهام، فإن لكل من هذه االختيارات 
عرصنا  يف  يقرتن  أنه  خاصة  مزمنًا،  إجراء  أصبح  ما  إذا  الوطني  االقتصاد  عىل  مضاره 
الداخلية  القروض  الربا )يف حاالت  بأقلها  ليس  الرأساميل  للنظام  بمساوئ عديدة  احلايل 
الدين  تسديد  أن  كام  الوطنية(،  العملة  من  مزيد  إصدار  حال  )يف  والتضخم  واألجنبية( 
وخدمة الدين )أي الفوائد( يتم بالعمالت األجنبية من فائض الصادرات عىل الواردات، 
ويف النهاية يعني حتوياًل للموارد االقتصادية وعبًئا عىل االقتصاد، بل يسبب ضغوًطا كبرية 

حني تعجز الدولة عن الوفاء به.

)1( جاءت ترصحيات املسؤولني يف دول اخلليج -عىل سبيل املثال- خالل القمة اخلليجية األخرية التي عقدت بسلطنة عامن 
)ديسمرب ٢٠٠8م( لتؤكد هذا اخلوف من التقلبات وأثره عىل املوازنات العامة. حيث رصح وزير التجارة والصناعة العامين 
القادم  العام  مليون دوالر  تتوقع عجًزا يف حدود 8٠٠  للربميل  بناء عىل سعر 45 دوالًرا  ميزانيتها  التي أعدت  ُعامن  بأن 
)٢٠٠٩م(. انظر كذلك: دراسة أعدهتا مؤسسة جدوى لالستثامر تتوقع فيها أن سنة ٢٠٠٩م ستشهد حصول أكرب عجز 
 .http://www.jadwa.com/ar/research/pages/economic-research.aspx :يف تاريخ السعودية. انظر

http://www.jadwa.com/ar/research/pages/economic-research.aspx
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الثالث  العامل  ديون  جممل  من   %٢5.٢ اإلسالمية)1(  للبلدان  اخلارجي  الدين  ويمثل 
ما  إذا  خاصة  كبرية  نسبة  وهي  أمريكي)٢(.  دوالر  بليون   753 ب  ٢٠٠6م  سنة  يقدر  بام 
أخذنا بعني االعتبار أن هذه الديون هي ربوية باألساس، أي: إهنا ترتاكم من خالل الفوائد 
املضاعفة، ليقدم تسديد خدمة الدين )أي تراكم الفوائد الربوية( عىل تسديد أصل الدين. 
فعىل سبيل املثال، تشري األرقام بالنسبة للدول العربية أن إمجايل الدين العام اخلارجي القائم 
العربية  الدول  فإن  بليون دوالر)3(، وعليه،  يزيد عىل 15٠  ما  بلغ سنة ٢٠٠7م  يف ذمتها 
املقرتضة قدمت 15.5 بليون دوالر كإمجايل خدمة الدين العام اخلارجي يف سنة ٢٠٠7م. 
أما البلدان اإلسالمية األقل فقًرا فهي كذلك تعاين من عبء الديون اخلارجية، بل وصلت 
هذه الرشحية إىل حالة العجز عن تسديد ديوهنا، وما يعنيه هذا من البحث عن املساعدات 
للدول  امليرسة  القروض  تقديم  بني  مفضوح  بشكل  تربط  التي  الدولية  املؤسسات  من 
]جوزيف  حسب  هبا  تنتهي  اقتصادياهتا،  يف  اهليكلية  التغيريات  من  حزمة  وتنفيذ  الفقرية 
ملصلحة  والسياسية  االقتصادية  سيادهتا  عن  التخيل  إىل   )Joseph Stiglitz( ستيقلتز[ 
أخرى  قضية  الدولة  استدانة  مسألة  تثري  ثانية،  ناحية  من  املتقدمة)4(.  االقتصادية  القوى 
تتعلق بدرجة تأثري القروض العامة عىل االقتصاد، من حيث الطريقة املعتمدة الستخدام 
هذه القروض، كأن تستخدم حصيلة القروض يف متويل نشاط غري منتج، ومن َثّم تترسب 

من االقتصاد وتعمد الدولة إىل حتصيل رضائب إضافية لتسديدها. 

)1( التقرير االقتصادي السنوي ٢٠٠8م، مرجع سابق، ص٢8. 
)٢( املرجع نفسه، ص37.

)3( املرجع نفسه.
)Joseph Stiglitz( )4( أحد املتحصلني عىل جائزة نوبل لالقتصاد، وعمل يف البنك الدويل )1٩٩7-٢٠٠٠م(. ورغم أنه يعد من 
أشد املدافعني عن النظام االقتصادي الرأساميل، إال أنه كشف العديد من احلقائق التي ترتبط باألدوار السياسية للمؤسسات املالية 
الشهري:  كتابه  املستدينة. أصدر  للبلدان  والثقافية  االقتصادية  اهلياكل  امليرسة الخرتاق  والقروض  املساعدات  واستعامهلا  الدولية، 

»متمرد من الداخل: جوزيف ستيغليتز، والبنك الدويل«، الذي محل الكثري من نقد سياسات البنك الدويل جتاه البلدان الفقرية.
The Rebel Within: Joseph Stiglitz and the World Bank by Joseph E. Stiglitz (Editor), Ha-
Joon Chang Editor, Anthem Press, Wimbledon Publishing Company, 2002. 
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الدين اخلارجي للبلدان اإلسالمية)1( )مليار دوالر(

٢٠٠6م٢٠٠5م٢٠٠4م٢٠٠3م٢٠٠٢م٢٠٠1م
61565٢6٩874٩71٠753جممل البلدان اإلسالمية)٢(
-7٠.58775.5378٠.87484.3778٠.718الدول اإلسالمية األقل فقًرا)3(

14٠.5٠٠14٩.٢68153.553148.٠51137.56٢-الدول العربية )4(

خدمة الدين اخلارجي )مليار دوالر(

٢٠٠6م٢٠٠5م٢٠٠4م٢٠٠3م٢٠٠٢م٢٠٠1م
14.6٩٢18.٠3٠1٩.7٢71٩.73٢٢8.134-الدول العربية)5(

-٢.1٢٠1.٩٢4٢.1٠1٢.444٢.53٩الدول اإلسالمية األقل فقًرا)6(

أدخل االقرتاض الربوي البلدان اإلسالمية يف نفق مظلم، وأصبحت مشكلة املديونية 
إحدى خاصيات أغلب اقتصادياهتا، التي باتت وكأهنا يف حلقة مغلقة ال تستطيع الفكاك 
منها إال باهلروب إىل األمام من خالل املزيد من االقرتاض، وبأحجام كبرية لتغطية مزدوجة: 
االسرتاتيجيات  أن  تؤكد  والبيانات  الوقائع  إن  الدين.  وخدمة  العامة  املوازنة  يف  العجز 
التقليدية املنتهجة لتمويل عجز املوازنات العامة يف الدول اإلسالمية مل حتل مشكلة العجز 
ثامنينات  منذ هناية  الديون -خاصة  تلتهم خدمة سداد  ناحية،  أثقلتها. فمن  قد تكون  بل 
القرن العرشين- نسبة كبرية من امليزانيات العامة وتعمل بالتايل عىل استدامة التخلف)7(، 
ومن ناحية أخرى تعمل هذه الوصفات االسرتاتيجية عىل نقل مشكلة العجز عرب الزمن 

)1( التقرير االقتصادي السنوي ٢٠٠8م، مرجع سابق.
)٢( يف هذه اإلحصائيات يتكون العامل اإلسالمي من البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، املرجع نفسه.

ا والدول غري الساحلية  )3( وعددها ٢٢ دولة من ضمن دول منظمة املؤمتر اإلسالمي. )انظر: املشكالت االقتصادية للبلدان األقل نموًّ
األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، ٢٠٠7م، مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتامعية والتدريب للدول اإلسالمية(.

)4( األرقام مأخوذة من التقرير االقتصادي العريب املوحد، ٢٠٠8م، صندوق النقد العريب، دولة الكويت. 
)5( املرجع نفسه.

ا والدول غري الساحلية األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، ٢٠٠7م، مرجع سابق. )6( املشكالت االقتصادية للبلدان األقل نموًّ
االستدانة،  اقتصاد  كتاب:  مثاًل  )انظر  االقتصادي.  التخلف  واستمرار  االستدانة  بني  االقتصاديني  من  العديد  ربط  لقد   )7(

اقتصاد التخلف للكاتب هاشمي ساين:
Hachimi Sanni, Economie d’endettement, économie de sous-développement. Quelle 
soutenabilité pour la dette extérieure du tiers-monde, Edition Publibook, Paris, 2006.
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من سنة إىل أخرى دون حل جذري هلا. إن هذه االسرتاتيجيات تستند يف املقام األول إىل 
تعمل  التي  العاملية،  االقتصادية  باهلياكل  التبعية واالرتباط  إنتاج  تعيد  اقتصادية  وصفات 

جاهدة عىل إبقاء األقطاب االقتصادية الرأساملية متقدمة ومستفيدة من بقية العامل. 

إن التحدي الذي متثله تغطية عجز املوازنة العامة خيفي يف احلقيقة حتدًيا كبرًيا، يتعلق بقدرة 
العامل اإلسالمي عىل كرس احللقة املفرغة التي باتت دوله تدور فيها، وإبداع اسرتاتيجيات 
بديلة تستخدم أدوات ذاتية متكن اقتصادياهتا من استعادة عافيتها. ونعتقد يف هذا السياق 
بأن إجياد رشاكة بني الدولة من ناحية، واملؤسسات االجتامعية واملالية اإلسالمية من ناحية 
ثانية، يؤسس ملرحلة جديدة من الرشاكات املحمودة التي جيب أن تؤكد وتدعم. ألن تقوية 
املوارد  تعبئة  يف  الوقفية(  )ومنها  اإلسالمية  االستثامرية  املالية  املؤسسات  جهود  وتنظيم 
التمويلية، وتنظيم تدفقها إىل املرشوعات اإلنامئية عىل مستوى الدولة، يشكل محاية متعددة 
اجلوانب للدولة. فمن ناحية يرسخ هذا التوجه مبدأ االعتامد عىل الثروات الذاتية، وهو أحد 
يفتح  ناحية أخرى  ذاتية ومستقلة ومستديمة. ومن  تنمية  إىل  الرشوط األساسية للوصول 
املجال لتنقية املعامالت احلكومية من آفات النظام الرأساميل املتعددة، من خالل اعتامدها عىل 
ا مع  مصادر تنضبط باألطر الرشعية واملعامالت اإلسالمية، لتكون بدائل ناجحة اقتصاديًّ
احتكامها لألحكام الرشعية اخلاصة باملعامالت االقتصادية. ومن ناحية ثالثة يوفر للدولة 

موارد يتحرك هبا االقتصاد وخيلق قيمة مضافة حقيقية تسد هبا احتياجات األفراد.  

والفئات  تتناسب  مالية  أوعية  إنشاء  خالل  من  فعال  دور  املجال  هذا  يف  وللوقف 
االجتامعية، وكذلك طرق التمويل اإلسالمية األخرى. إن تشجيع الناس عىل الوقف عىل 
مرشوعات تتصل بتخفيف أعباء الدولة وتقليل نفقاهتا، ومن َثّم دعم موازنتها العامة توّجٌه 
سارت فيه األوقاف يف تارخينا اإلسالمي)1(، واعترب جزًءا من القربة إىل اهلل ألنه يستهدف يف 
احلقيقة تقوية مناعة األمة اإلسالمية، وعدم ترك الدولة وحيدة لتلجأ إما للرضائب التي قد 
تصل إىل إرهاق األفراد واألرس، أو لالقرتاض من الداخل أو اخلارج. وإن كانت املحاذير 

)1( تذكر املصادر التارخيية أن األوقاف خففت عن الدولة عبًئا كبرًيا عىل نفقات الدولة اململوكية، وأصبحت األوقاف رافًدا 
عام  يف  القرض  سبيل  عىل  األوقاف  أموال  أخذت  الدولة  إن  حتى  إليه،  احلاجة  عند  اململوكية  الدولة  يف  املال  بيت  يمد 
الرابع عرش، اهليئة  ابن تغري بردي، اجلزء  الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة،  النجوم  انظر:  إليها.  )64٩هـ( نظًرا للحاجة 

العامة املرصية للتأليف والنرش، القاهرة، 1٩7٠م، ص367. 
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التضخم،  قضايا  من  ختوف  الرشعية(  القواعد  حسب  تم  )متى  الداخيل  االقرتاض  من 
التي تنجم عن ضخ البنك املركزي لكميات من النقد ال ترتبط بثروة حقيقية، فإن حماذير 
خطري(،  وحده  أمر  )وهو  الربا  حد  عند  تقف  ال  ألهنا  وأخطر  أكرب  اخلارجي  االقرتاض 
ولكنها تفتح الباب ملسائل ختص إنقاص السيادة، والضغوطات السياسية، وبالتايل هتديد 

املناعة الداخلية لألمة اإلسالمية. 

لدعم  األوقاف  خالل  من  للمسامهة  خاصة  ومؤسسات(  )أفراًدا  املسلمني  دعوة  إن 
وحتسن  اإلسالمية،  املجتمعات  مستقبل  رسم  يف  الشعبية  املشاركة  تقوي  الدولة،  موازنة 
من عالقة الدولة بمن ترعاهم، وتغرس يف األفراد حتمل واجباهتم نحوها، وتكرس الصورة 
يتحمل  وال  ومعطية  مانحة  مؤسسة  اإلسالمي  العامل  يف  الدولة  من  جعلت  التي  النمطية 

األفراد جتاهها أية مسؤولية وال أّي واجب)1(. 

ب( آليات دعم الوقف للموازنة العامة:

لقد تشكل دعم األوقاف للدولة -مثلام بينته الدراسات واألرقام- من خالل املسامهة 
الدولة  التوجه يف حاالت ضعف  قيمة هذا  العامة)٢(، ولئن برزت  السلع  إنتاج  القوية يف 
ووهن مؤسساهتا )خاصة منذ هناية القرن الثامن عرش(، فإنه ُيعّد توجًها أصياًل، ألنه يرتبط 
برؤية قدمتها اخلربة اإلسالمية يف إدارة جمتمعاهتا، تعتمد عىل مشاركة مجيع القطاعات فيها 
الوقف  مسامهة  فإن  وعليه،  األمة.  مستقبل  حتديد  يف  اجلامعي  واجلهد  الرشاكة  مبدأ  عىل 
الواسعة يف إنتاج السلع العامة، وهو الطريق الذي سلكته األوقاف لتخفيف أعباء كبرية 
عن الدولة وبالتايل تقليص نفقاهتا )أو زيادة إيراداهتا(، كان من املبادئ الراسخة التي دأبت 
عليها املؤسسات الوقفية يف دعم الدولة، سواء كانت هذه الدولة ضعيفة أم ال. إن الوقف 

يف  أكدت  اإلسالمية  للدول  الرسمية  األدبيات  وكل  الصورة.  هذه  تثبيت  يف  سامهت  ذاهتا  بحد  الدولة  أن  يف  شك  ال   )1(
الستينيات والسبعينيات من القرن العرشين هذا التوجه، الذي كان يف حقيقة األمر صدى مبارًشا لألدبيات االقتصادية يف 
أوروبا بعد احلرب العاملية الثانية، التي برشت بدولة راعية هتتم بكل احتياجات األفراد. غري أنه ومع هناية الثامنينيات مل تعد 

الدولة )حتى يف أوروبا( قادرة عىل الوفاء بام التزمت به من برامج، وسقط بالتايل تصور الدولة الراعية عمليًّا. 
)٢( تقسم هذه السلع إىل نوعني: سلع عامة بحتة، وهي السلع واخلدمات التي حيصل عليها الفرد بمجرد وجوده باملجتمع، 
ولذا يصعب تسعريها من خالل آليات العرض والطلب: كاألمن والقضاء والدفاع. والنوع الثاين هو السلع شبه العامة، 
التي تتعلق بسلع وخدمات خاصة، إال أن اآلثار اخلارجية )اإلجيابية منها والسلبية( تربر مشاركة املجتمع يف حتمل عبء 

إنتاجها: كالتعليم والصحة واإلعالم.
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الذي استطاع أن حيمي املجتمع والدولة يف أحقاب تارخيية سابقة، هو قادر اليوم عىل أن 
يامرس هذا الدور إذا ما توفرت لدى املسلمني اإلرادة واحلكمة. 

الذي  العريض،  اإلطار  هذا  يف  للدولة  العامة  للموازنة  الوقف  دعم  يندرج  هنا  من 
رسمته مسامهة الوقف يف التجربة التارخيية للحضارة اإلسالمية. ونعتقد أن هذه املسامهة 

يف وقتنا احلارض يمكن أن تتخذ منحيني اثنني:

ريع  من  جزء  ختصيص  خالل  من  الوقف،  مسامهة  عىل  يتأسس  الذي  املبارش  الدعم 
الصحية  األوقاف  مثل:  احلكومة،  باحتياجات  مبارشة  عالقة  ذات  ملصارف  األوقاف 
واألوقاف التعليمية. كام يمكن استخدام مرصف عموم اخلريات يف هذا االجتاه مع االلتزام 
القرض احلسن، يمكن كذلك  الواقفني، ويف حال توفر أوقاف مالية ترصد عىل  برشوط 

إقراض الدولة مع أخذ كل التدابري اإلدارية والقانونية للحفاظ عىل املال الوقفي. 

الدعم غري املبارش من خالل توجيه الوقف جلزء من استثامراته نحو مرشوعات حكومية 
وإنتاج سلع عامة، من خالل صيغ عقود توفق بني االستثامر املربح ودعم املوازنة العامة يف 

إحدى ثغراهتا. 

ثالًثا: دعم الوقف املبا�شر للموازنة العامة للدولة:

العقارات وأن  الدول اإلسالمية هي من  الوقفية يف أغلب  الرغم من أن األعيان  عىل 
العقدين  منذ  استطاعت  قد  األوقاف  مؤسسات  بعض  فإن  قليلة،  النقدية  املوقوفات 
األخريين أن تطور بعض الوسائل احلديثة، التي يمكنها أن جتمع متويالت تساهم بشكل 
واألسهم  الوقفية  الصناديق  الوسائل:  هذه  ومن  للدولة.  العامة  املوازنة  دعم  يف  مبارش 

الوقفية.

أ( الصناديق الوقفية ذات األغراض املحددة:

تنبع أمهية الصناديق من طابعها األهيل الذي يرسخ مبدأ اإلدارة الذاتية املستقلة التي 
تراعي  متكاملة  رؤية  خالل  من  الوقف،  إىل  والدعوة  الصندوق  عمل  تطوير  عىل  تعمل 
احتياجات املجتمع وأولوياته، آخذة يف االعتبار ما تقوم به اجلهات الرسمية من مرشوعات. 
وبشكل عام متثل الصناديق الوقفية أوعية مالية متخصصة، تتكون من مسامهات الواقفني 
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عىل غرض حمدد. وما هيمنا من الصناديق التي تطرحها املؤسسات الوقفية، هي تلك التي 
والتعليم  الصحة  مثل:  الدولة،  إنفاق  من  مهامًّ  جزًءا  متثل  بخدمات  مبارش  بشكل  ترتبط 
والرعاية االجتامعية. وال شك يف أن إنشاء هذه الصناديق يأيت لسد حاجات مل تعد تلبيها 
الدولة بالقدر املطلوب يف املجاالت االجتامعية املختلفة بسبب النقص يف التمويل. وهلذا 
السبب فإن مصارف هذه الصناديق ختدم بشكل وثيق الدعم املبارش للموازنة العامة، حيث 
العديد  توفري  خالل  من  احلكومي،  التمويل  نقص  خيلفها  التي  الثغرات  سد  عىل  تعمل 
البلدان  من  العديد  يف  الصناديق  هلذه  املعارصة  التجربة  قدمت  وقد  االحتياجات.  من 
يف  انترشت  التي  الوقفية  الصحة  فصناديق  املبارش.  الدعم  هذا  عىل  حية  أمثلة  اإلسالمية 
الكثري من الدول)1(، تعمل عىل حتقيق أهداف)٢( ترتبط يف الكثري منها بدعم اخلدمات التي 
األخرى  الطبية  واملستلزمات  احلديثة  األجهزة  توفري  مثل:  احلكومية،  املؤسسات  تقدمها 
البعض منها استطاع أن يصل إىل مرحلة متويل وحدات  إن  للمستشفيات احلكومية. بل 

استشفائية متكاملة أو أجنحة داخل املستشفيات)3(.

وحيث إن فكرة الصناديق الوقفية ارتبطت منذ انطالقها بإحياء ُسنّة الوقف، من خالل 
تشجيع أوسع الرشائح االجتامعية بمختلف مستوياهتم االقتصادية عىل الوقف، وترغيبهم 
يف التوجه للمصارف االجتامعية، فإن إمكانية تطويرها واردة خاصة أهنا توفر رشوًطا مرنة 
داخل الغرض الواحد تسمح بحرية احلركة دون اخلروج عن رشوط الواقفني. ونعتقد أن 
هذا التوجه خيفف جزًءا من أعباء الدولة يف قطاعات حساسة، مثل: التعليم والصحة. من 

)1( استحدثت هذه الصناديق يف العديد من البلدان اإلسالمية، مثل: الكويت )1٩٩3م(، وقطر )٢٠٠3م(، واململكة العربية 
السعودية )٢٠٠6م(.

)٢( عىل سبيل املثال، حيدد الصندوق الوقفي للرعاية الصحية الذي تديره هيئة األوقاف القطرية أربعة أهداف، وهي:  1- دعم 
اجلهات القائمة عىل توفري اخلدمات الصحية واالرتقاء بمستواها.   ٢- نرش الوعي الصحي بني أفراد املجتمع.   3- املسامهة 
يف تدريب الكوادر الوطنية العاملة يف املجال الصحي.   4- توفري بعض اخلدمات الصحية اخلاصة واملتنوعة للمرىض الذين 

ليس هلم من يرعاهم . كل هذه األهداف بدون استثناء تصب مبارشة يف )بند( ختفيف نفقات الدولة يف املجال الصحي. 
)3( رغم بعض التجارب الوقفية القليلة التي قامت ببناء مستشفيات كاملة وجتهيزها )مثل: مستشفى املقاصد بلبنان، الذي 
أنجزته مجعية املقاصد اخلريية اللبنانية من اإليرادات الوقفية( فإن الدعم الوقفي املعارص يف اجلانب الصحي يبقى حمتشاًم، 
مقارنة بام قامت به األوقاف يف تارخينا اإلسالمي يف اجلانب الصحي. وتعد وثيقة وقفية السلطان قالوون عىل البيامرستان 
املنصوري أحد النامذج البينة عىل اإلمكانيات الوقفية اهلائلة، التي كانت تدعم القطاع الصحي، وهي مثال حي عىل قدرة 
الوقف عىل حتمل أعباء اخلدمات الصحية بدرجة عالية من الكفاءة والشمولية. انظر نص الوقفية يف: البيامرستان النوري 

بحلب ووقفيته، حممد مطيع احلافظ، جملة أوقاف، العدد 6، السنة الثالثة، ربيع اآلخر، 14٢5هـ، ص176-16٩. 
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هنا تأيت احلاجة إىل أن تستحدث املؤسسات الوقفية صناديق خاصة بدعم املوازنة العامة 
يف بنود حمددة وواضحة، حيث أجاز الفقهاء ختصيص الوقف بجانب معني أو جهة خريية 
)1(، مثل: »بناء املدارس يف املناطق البعيدة«، و»جتهيز املستشفيات العامة«، و»رشاء معدات 

تعليمية للمدارس احلكومية«، وغري ذلك من األغراض ذات العائد االجتامعي املبارش عىل 
املجتمع. ونعتقد أن إنشاء هذا النوع من الصناديق سوف حيد من سحب الدولة من بعض 
)احتياطي  القادمة  األجيال  هتم  مرشوعات  عىل  لإلنفاق  ُأنشئت  التي  السيادية  حمافظها 
األجيال القادمة(، وإيقاف النزيف احلاصل فيها، خاصة إذا ما توجهت هذه املوارد املقتطعة 

إىل اإلنفاق عىل حوائج استهالكية آنية. 

كام يمكن للمؤسسات الوقفية أن تستفيد من صناديق ترتبط بمصارف خريية عامة أو 
ما اصطلح عليه »مرصف عموم اخلريات«، الذي يوفر لناظر الوقف مرونة يف التعامل مع 
أوقاف املحسنني، الذين ال يرون حرًجا يف الوقف عىل غرض غري حمدد لكنه يرتبط باخلري 
يف معناه الواسع دون حتديد لنشاط أو خدمة معينة. إن املشاركة يف تلك الوقفية مع عدد 
كبري من الواقفني، تتيح لناظر الوقف يف كل زمان ومكان خيارات متعددة لتوجيه خري هذا 
الوقف لتلبية حاجة املسلمني أينام ُوجدوا، وقد يكون منها التخفيف عن النفقات العامة 
للدولة بام هي عبء اجتامعي واقتصادي، سيكون له -إذا ما تفاقم- انعكاسات سلبية عىل 

أفراد املجتمع. 

ب( األسهم الوقفية:

خالل العقدين األخريين برز عىل ساحة العمل اخلريي يف العديد من البلدان اإلسالمية، 
مصطلح األسهم الوقفية)٢(، وقد ال يكون استعامل لفظ األسهم صائًبا من الناحية املالية 
الفنية، حيث ال يتم تداوهلا يف السوق املالية، ولكن هناك تبنًّيا غالًبا للمعنى اللغوي الذي 
يدل عىل النصيب الذي يشارك به الفرد يف وقف مجاعي)3(. ونظًرا للمرونة املالية الكبرية 
املسامهة  املالية من  بمختلف قدراهتم  املسلمني  الوقفية، حيث متكن  توفرها األسهم  التي 

)1( »الصناديق الوقفية املعارصة«، حممد الزحييل، جملة احلق، تصدر عن مجعية احلقوقيني بالشارقة، اإلمارات العربية املتحدة، 
العدد 1٢، 14٢٩هـ/ ٢٠٠8م، ص17. 

)٢( يف سنة 1٩٩٩م أعلنت وزارة األوقاف العامنية عن إطالق »مرشوع السهم الوقفي«. 
)3( تستعمل مؤسسة شؤون األوقاف والقرص بديب مصطلح »املشاركة الوقفية«. 
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يف مرشوعات وقفية كبرية بمبالغ قليلة، فإهنا تالقي انتشاًرا واسًعا لدى مؤسسات العمل 
اخلريي بشكل عام والوقفية منها بالتحديد. 

توفر هذه األسهم سيولة نقدية يف مصارف متنوعة يتم حتديدها وفًقا لرؤية املؤسسات 
الوقفية يف رسم أولويات الرصف. من هنا يمكن أن تساهم هذه األسهم بشكل مبارش يف 

دعم النفقات احلكومية؛ يف حال ارتبطت رشوط رصفها بدعم نفقات حكومية. 

أو  األغراض  حمددة  املصارف  طرح  عند  الوضوح  مسألة  إىل  التنبيه  من  بد  ال  وهنا 
املصنفة حتت »عموم اخلريات«، وكذلك األسهم الوقفية عىل اجلمهور الواسع، أن تكون 
صيغة هذه األوعية دقيقة وواضحة وال حتتمل اللبس. وحيث إن الصيغة تعد أحد أركان 
الوقف الرئيسة وتعترب األداة التي تعرف هبا إرادة الوقف بعني الوقف)1(، فقد حدد الفقهاء 
اجلزم  فيها  يشرتط  حيث  عليها،  حتمل  التي  واملعاين  املستعملة  باأللفاظ  املتعلقة  الرشوط 
فال ينعقد الوقف بالوعد، واإلنجاز أي: عدم تعليق الوقف عىل رشط، والتأبيد فال يصح 
تأقيت الوقف بمدة معينة)٢(. إن املصلحة من هذه الرشوط هي توضيح مقاصد الواقف 
لتحقيقها بشكل سليم وملنع حتويل مساره عام رسمه الواقف. وعليه، فإن الشفافية الكاملة 
يف هذا األمر واجبة حتى ال يتم حتويل املصارف التي أرادها الواقفون والتي تلتزم بمقاصد 
الرشع وأحكامه، إىل اجتاهات أخرى حتت أي داع كانت، خاصة أن كثرًيا من األحداث 

التارخيية بينت إمكانية التالعب وحماولة التحايل بالوقف بطرق خمتلفة. 

ج( القرض احلسن:

شهدت اخلالفة العثامنية استعامالت واسعة لوقف النقود. ورغم اختالف اآلراء الفقهية 
الوقف)3(.  مقاصد  حيقق  أنه  باعتبار  جوازه  تأكيد  إىل  املعارصون  العلامء  اجته  فقد  حوله، 
وقد تكلل هذا االجتاه بتبني جممع الفقه اإلسالمي سنة ٢٠٠4م لقرار جييز هذا النوع من 

)1( أركان الوقف يف الفقه اإلسالمي؛ دراسة فقهية مقارنة، حممد عبد الرزاق الطبطبائي، جملة أوقاف، العدد 5، السنة الثالثة، 
شعبان 14٢4هـ، ص1٢٠.

)٢( وهو ما ذهب إليه مجهور الفقهاء باستثناء املالكية، الذين قالوا بجواز تعيني مدة زمنية ينتهي الوقف بمضيها )التأقيت(، 
املرجع نفسه.

)3( انظر: الوقف النقدي؛ مدخل لتفعيل دور الوقف يف حياتنا املعارصة، د. شوقي أمحد دنيا، جملة أوقاف، العدد 3، السنة 
الثانية، رمضان 14٢3هـ/ ٢٠٠٢م، ص57-8٢.
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الوقف، وبالتحديد بغرض القرض احلسن)1(، الذي يمكن أن يشكل مصدًرا مبارًشا لدعم 
الوقف للموازنة العامة للدولة. وال بد من توفر رشطني أساسيني: يتعلق األول بالتحقق 
من إمكانية سداد الدولة هلذا القرض يف األجل املتفق عليه)٢(. ويرتبط الثاين بتوفر إمكانيات 
مالية للمؤسسات الوقفية تؤهلها لطرح قروض حسنة وبمستويات مالية كافية. وقد اقرتح 
الباحثني إنشاء بنك وقفي يعيد -وفق آليات فنية ومالية ترتبط بفلسفته- االعتبار  بعض 
للبنوك اإلسالمية إال يف  املعارصة  التجربة  يقال-  الذي مل تعره -واحلق  للقرض احلسن، 
مستويات بسيطة ال ترتقي إىل حجم التحديات، مما جعل من القروض الربوية التي متنحها 
البنوك التقليدية لألفراد واملؤسسات، القروض املطروحة بشكل غالب يف األسواق املالية 

للدول اإلسالمية.  

رابًعا: ال�شراكة ال�شتثمارية بني الوقف والدولة: 

إن دعم الوقف للموازنة العامة ال يمكن أن ينحرص يف حدود الدعم املبارش )مثل: سد 
ثغرات مالية يف النفقات احلكومية من خالل توجيه نسبة من ريع الوقف بالتوافق مع رشوط 
الواقفني(، ولكنه يستطيع أن يستفيد من اجلهد االستثامري لألوقاف يف دعم املوازنة العامة.

 إن من مهام اإلدارة الوقفية احلفاظ عىل أموال الوقف وتنميتها، سواء أكانت أصواًل أم 
ريًعا بوسائل استثامرية مباحة رشًعا. يف هذا االجتاه يمكن للمؤسسات الوقفية أن تنوع من 
استثامراهتا لتصيب أكثر من هدف يف الوقت نفسه، وذلك من خالل الدخول يف استثامرات 
الدولة  ميزانية  تثقل  نفسه نحو مرشوعات حكومية  الوقت  املخاطر مع توجهها يف  قليلة 
وتعد حساسة بالنسب للمجتمع. إن هذا اخليار وإن مل يكن اخليار االستثامري األمثل )من 

)1( ينص قرار جممع الفقه اإلسالمي عىل: أن »وقف النقود جائز رشًعا، ألن املقصد الرشعي من الوقف وهو حبس األصل 
وتسبيل املنفعة متحقق فيها؛ وألن النقود ال تتعني بالتعيني وإنام تقوم أبداهلا مقامها. وجيوز وقف النقود للقرض احلسن، 
نقدية وقفية  أو عن طريق إصدار أسهم  الواقفني يف صندوق واحد،  بمشاركة عدد من  أو  بطريق مبارش،  إما  ولالستثامر 
بشأن   ،)15/6(  14٠ رقم  القرار  اإلسالمي،  الفقه  جممع  انظر:  فيه«.  اجلامعية  للمشاركة  وحتقيًقا  الوقف،  عىل  تشجيًعا 

االستثامر يف الوقف ويف غالته وريعه، الدورة اخلامسة، 14٢5هـ.
)٢( يرى اإلمام الشاطبي أن »)و( االستقراض يف األزمات إنام يكون حيث يرجى لبيت املال دخل ينتظر أو يرجتي، وأما إذا مل 
ينتظر يشء وضعفت وجوه الدخل بحديث ال يغني كبري يشء فال بد من جريان حكم التوظيف. وهذه املسألة نص عليها 
الغزايل يف مواضع من كتبه، وتاله يف تصحيحها ابن العريب يف أحكام القرآن له، ورشط جواز ذلك كله عندهم عدالة اإلمام 
وإيقاع الترصف يف أخذ املال وإعطائه عىل الوجه املرشوع«. االعتصام، الشاطبي، حتقيق: أمحد عبد الشايف، ط 1، ج ٢، دار 

الكتب العلمية، بريوت، 1٩88م، ص35٩.
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ناحية العوائد( فإنه يقدم خدمة كبرية للمجتمع، عرب دعم املوازنة العامة وتوفري ميزانيات 
عىل  احلصول  يف  الوقف  فرص  هيدر  ال  نفسه  الوقت  يف  لكنه  املرشوعات،  بعض  متول 
عوائد، وإن مل تكن األفضل باملعطيات املالية. لقد أجاز الفقهاء استثامر الفائض من الريع 
يف تنمية األصل أو يف تنمية الريع، وذلك بعد توزيع الريع عىل املستحقني وحسم النفقات 

واملخصصات. كام أجازوا استثامر األموال املتجمعة من الريع التي تأخر رصفها«)1(.

يعد التمويل عن طريق املشاركة مرشوًعا، إذا كان نشاطها حالاًل وما يرزق اهلل به من 
ربح يوزع بني الرشيكني )الدولة والوقف( بنسبة رأس مال كل منهام، وأن تكون اخلسارة 
»الغنم«  الربح  أي:  بالغرم«،  »الغنم  الرشعية  القاعدة  وفق  وذلك  نفسها،  بالنسبة  كذلك 

مقابل اخلسارة »الغرم«. 

التي  التمويل لبعض املرشوعات احلكومية، خاصة تلك  الوقف  يقدم  وفق هذه اآللية 
ترتبط بتوفري السلع العامة ذات العالقة بالصحة والتعليم والبنية التحتية، ويشارك الوقف 
الدولة يف الناتج املتوقع للمرشوع ربًحا كان أو خسارة ووفق النتائج املالية املحققة، وذلك يف 
ضوء قواعد وأسس توزيع يتم االتفاق عليها سابًقا بني إدارة الوقف والدولة وفق الضوابط 
 )Build امللكية«  الوقفي اعتامد طريقة »البناء والتشغيل ونقل  الرشعية)٢(. ويمكن للقطاع 
(Operate and Transfer املعروف باالختصار )B.O.T( الذي يتوىل فيه الوقف بناء 

املرشوع بشكل تام، ثم يقوم بتشغيله ملدة زمنية حمدودة طويلة نسبيًّا )٢٠ أو 3٠( عاًما، ثم 
بشكل  الدولة  وتستفيد  االمتياز.  مدة  انتهاء  عقب  للحكومة  ملكيته  بنقل  يقوم  ذلك  بعد 
مزدوج من هذا النظام، فهي حتصل يف مقابل االمتياز عىل نسبة من الربح متفق عليها، وال 

تتحمل عبًئا من ميزانيتها ثم تتسلم املرشوع كاماًل وسلياًم بعد انتهاء فرتة االمتياز. 

العامة  املوازنة  يف  اإلنفاق  بنود  يف  النظر  رضورة  تطرح  االستثامرية  الرشاكة  وهذه   
)1( أركان الوقف يف الفقه اإلسالمي، حممد عبد الرزاق الطبطبائي، مرجع سابق.  

التمويل باملشاركة،  التي تضبط  القواعد والضوابط الرشعية املستمدة من فقه املعامالت  الفقهاء جمموعة من  )٢( لقد وضع 
وهي: 1 ـ أن يكون رأس املال من النقود، وأجاز بعض الفقهاء أن يكون عينًا عىل أن تتم تقويتها بالنقد. ٢ ـ أن يكون رأس 
املال معلوًما وموجوًدا يمكن الترصف فيه. 3ـ ال يشرتط تساوي رأسامل كل رشيك، بل يمكن أن تتفاوت احلصص وفًقا 
ملقدرة كل رشيك. 4 ـ يتم توزيع األرباح بنسب مئوية شائعة معلومة عند التعاقد، بحيث حتدد حصة من الربح مقابل العمل 
وحصة مقابل رأس املال، فإذا مل يشرتطوا يكون الربح حسب نسبة رأسامل كل منهم إىل رأسامل املشاركة. 5 ـ يكون توزيع 

اخلسارة حسب نسبة رأسامل كل رشيك فقط. 6 ـ جيوز أن ينفرد أحد الرشكاء بالعمل.
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للدولة، وحتديد املرشوعات احليوية التي يمكن لألوقاف أن تدخل يف رشاكة فيها، ومن 
األمثلة عىل هذا النوع: املشاركة يف بناء عقارات للفئات االجتامعية املتوسطة وفقرية احلال، 
التي تنفذها الدولة كجزء من جهودها لتحسني حالة هذه الرشائح. كام يمكن للوقف أن 
يشارك يف مرشوعات ترتبط بإنتاج أساسيات احلياة: كمرشوعات حتلية املياه، وبناء اجلسور 

والطرقات، واملدارس والوحدات االستشفائية يف املناطق النائية. 

أ( الصكوك الوقفية: 

يقوم مبدأ التصكيك )أو التسنيد أو التوريق( عىل فكرة حتويل األصول اإلنتاجية املبنية 
التصكيك  عملية  إن  وحيث  تداوهلا.  يتم  صكوك  إىل  دخاًل  يدّر  استثامري  مرشوع  عىل 
تفرتض بالرضورة دعوة عامة للجمهور لتملك هذه األوراق املالية، فإن ثقة اجلمهور يف 
اجلهة التي تطرح االكتتابات هي العنرص األسايس يف نجاح عملية التصكيك. يف هذا اإلطار 
العريض، ملصلحة  اجلمهور  عند  الوقف«  يستفيد من »سمعة  أن  الوقفي  القطاع  يستطيع 
دعم مرشوعات الدولة من خالل إصدار صكوك وقفية. إن تسخري هذه السمعة ملصلحة 
دعم املوازنة العامة أمر ال يستهان به من الناحية العملية، ألنه يشكل ضامنة نفسية يف وقت 
تتسم فيه عالقة األفراد بالدولة باالرتباك، ألسباب خمتلفة ليس هناك جمال الستعراضها يف 
هذا البحث. إن هذه الثقة يمكن أن تكون املقدمة األساسية إلدخال الوقف أدوات متويل 
الربوي.  إىل االقرتاض  اللجوء  الدولة عن  التصكيك، وتغني  مبدأ  تعتمد  متنوعة  رشعية 
يساعد  أن  يمكن  الوقفية،  الصكوك  من  أنواًعا  اإلسالمية  املالية  املؤسسات  طورت  وقد 

بعضها يف دعم املوازنة العامة مع استثامر األعيان الوقفية. 

ب( صكوك املقارضة:

تتمثل هذه الطريقة يف أن تقوم املؤسسة الوقفية بدراسة اجلدوى االقتصادية للمرشوعات 
احلكومية ذات الطبيعة الربحية، ليتم من خالل هيئة متخصصة إصدار صكوك مقارضة 
املمولني  الصكوك  حلاميل  وحتدد  للمرشوع،  املتوقعة  التكلفة  اإلمجالية  قيمتها  تساوي 
هي  الوقفية  املؤسسة  تكون  احلالة  هذه  ويف  معينة.  بنسبة  املرشوع  عائد  اقتسام  للمرشوع 
عىل  يرتب  ال  الصيغة  هبذه  والتمويل  املال.  أرباب  هم  الصكوك  وأصحاب  املضارب 
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الوقف التزامات ثابتة جتاه أصحاب الصكوك، ومن ثم ال حتتاج إىل إعادة سداد إذ تقوم 
الربح حسب االتفاق،  الربح واخلسارة، حيث يوزع  املسامهة يف  هذه الصكوك عىل مبدأ 
ويتم حتديد نسبته يف نرشة اإلصدار دون حتديد كمي سابق أو منسوب إىل القيمة االسمية 
للصك، أما اخلسارة فتوزع حسب أسهم رأس املال)1(. وتطرح مسألة ضامن هذه الصكوك 
الوقفية اخلسارة هلذه الصكوك إال  املتوسط والطويل، حيث ال تضمن املؤسسة  يف املدى 
إذا كانت هذه اخلسارة ناجتة عن اإلمهال والتعدي والتقصري واملخالفة. وحسب ما جاء يف 
قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم )5( لسنة 1٩88م، فإنه جيوز ضامن طرف ثالث )عىل أن 
يكون مستقالًّ عن عقد املضاربة(. وكذلك إمكانية اقتطاع نسبة معينة من عائدات املرشوع 
ملواجهة خماطرة خسارة رأس املال، ونعتقد أن االقرتاح األخري هو األقرب يف حالتنا هذه، 
لتخفف  جاءت  إنام  الصكوك  هذه  ألن  الضامن،  جهة  تكون  أن  الدولة  تستطيع  ال  حيث 
نفقاهتا. ومن َثّم فإن التنصيص عىل اقتطاع جزء من العائد ضمن الرشوط التي تتضمنها 

نرشة اإلصدار، يعد أحد املخارج املناسبة ملثل هذه املسألة. 

ج( صكوك األعيان املؤجرة:

لسد  احلكومة  منها  تستفيد  أن  يمكن  وأرايض  عقارات  الوقفية  املؤسسات  متتلك 
حاجتها من املباين احلكومية. وبداًل من أن تقوم الدولة بامتالك هذه املباين عن طريق بنائها 
وما يتطلبه هذا األمر من نفقات كبرية، يمكنها أن تستفيد مما تطرحه املؤسسات الوقفية يف 
وإن  الفقهاء)٢(،  بني  اتفاق  بإجارته حمل  واالنتفاع  املوقوف  إجارة  إن  الباب. وحيث  هذا 
حتويل األعيان واملنافع التي يتعلق هبا عقد اإلجارة إىل أوراق مالية )مثل الصكوك( قد متت 
إجازهتا، وأصبحت إحدى األدوات املالية املتبعة بعد إجازهتا من جممع الفقه اإلسالمي)3(، 
لتنفيذ  للجمهور  ببيعها  وتقوم  الصكوك  هذه  تطرح  أن  الوقفية  للمؤسسة  يمكن  فإنه 

)1( حدد قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم )5( لسنة 1٩88م مجلة من الرشوط، التي جيب أن تتوفر يف هذه الصكوك. 
)٢( تنمية موارد الوقف واحلفاظ عليه؛ دراسة فقهية مقارنة، عيل حميي الدين القره داغي، جملة أوقاف، العدد 7، السنة الرابعة، 

شوال 14٢5هـ/٢٠٠4م، ص4٠.
)3( قرار رقم 137 )15/3(، بشأن صكوك اإلجارة، جممع الفقه اإلسالمي، الدورة اخلامسة عرشة، سلطنة عامن، ٢٠٠4م، 
أم  طبيعية  شخصية  أكانت  -سواء  معنية  جهة  عىل  دين  هو  وال  النقود،  من  حمدًدا  مبلًغا  اإلجارة  صك  يمثل  »ال  ونصه: 
اعتبارية- وإنام هو ورقة مالية متثل جزًءا شائًعا )سهاًم( من ملكية عني استعاملية، كعقار أو طائرة أو باخرة، أو جمموعة من 

األعيان االستعاملية -املتامثلة أو املتباينة- إذا كانت مؤجرة، تدرُّ عائًدا حمدًدا بعقد اإلجارة«.
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مرشوعات تستفيد من أعياهنا الدولة باإلجيار، وال حتتاج بالتايل إلنفاق بقصد التملك. 

لتنفيذ  تنافسية  بأسعار  الوقفية  للمؤسسات  تبيع بعض األرايض  أن  للدولة  كام يمكن 
مرشوعات بناءات عىل هذه األرايض، مقابل تأجريها ملؤسسات حكومية ملدة طويلة، ثم 
تعود إىل ملكية الوقف بشكل كامل. وهذه الصكوك ال تنحرص يف املرشوعات العقارية، 
من  ونحوها  وطرقات  جسور  بناء  مرشوعات  يف  تدخل  أن  الوقفية  للمؤسسة  يمكن  بل 
األعيان  استثامر  نفسها:  األهداف  ولتحقيق  نفسها  بالطريقة  التحتية  البنية  مرشوعات 

الوقفية، وختفيف النفقات احلكومية. 

ي�شجع  للدولة: نحو توفري مناخ متكامل  العامة  للموازنة  الوقف  �شروط دعم  خام�ًشا: 

على اإحياء �ُشّنة الوقف:

إن األموال الوقفية هي يف هناية األمر من مسامهات األفراد، وإنام يقف هؤالء أمواهلم 
ابتغاء األجر من اهلل سبحانه وتعاىل، ومن َثّم فهم ينطلقون من اقتناع بأن ما يقفونه سوف 
يتجه إىل مسائل ال تتعارض مع ما اشرتطوه، ألهنم يثقون يف املؤسسة الوقفية التي وكلوها 
للنظارة عىل أوقافهم. إن هذه الثقة تستوجب من اإلدارة الوقفية التقيد برشوط الواقفني؛ 
ما دامت هذه الرشوط ال ختالف حكاًم رشعيًّا وال تتجاوز مصلحة الوقف، وتطوير أدائها 
املؤسيس بام يمكنها من لعب دور أكثر تأثرًيا يف املجتمع. كام تتطلب من الدولة حتقيق مجلة 
الصحيحة.  الوقف  أغراض  أحد  متثل  أن  تستطيع  حتى  واإلدارية  الترشيعية  األمور  من 
التعاون بني  يمكن تقسيم هذا الرشوط إىل ثالثة مستويات: رشوط إجرائية هتم تأسيس 
الوقفية  باملؤسسة  خاصة  ورشوط  صحيحة،  ثابتة  ترشيعية  قواعد  عىل  والدولة  الوقف 
تتعلق بتطويرها الذايت حتى تلعب أدوارها احلضارية بكل كفاءة، ورشوط خاصة بالدولة 
ترتبط بسعيها اجلاد لبناء مناخ يسمح لكل القدرات املجتمعية األهلية واخلاصة -ومن بينها 
الوقف- أن متد هلا يد العون، حتى تقوم بمسؤولية الرعاية املنوط بعهدهتا، مصداًقا لقول 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته«. 

أ( التنمية: مرشوع رشاكة: 

رغم الصحوة الوقفية التي شهدها العديد من بلدان العامل اإلسالمي خالل الثالثة عقود 
القطاع الوقفي ال يزال يواجه حتديات متعددة تقلص من تأثريه وحتدد من  األخرية، فإن 
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إمكانياته. فالبيانات املتوفرة عىل قلتها تؤكد تواضع حجم األوقاف، مقارنة باالحتياجات 
التنموية للبلدان اإلسالمية التي يمثل عجز امليزانيات العامة أحد مظاهرها البينة.

ولو قارّنا هذا العجز بام متتلكه األوقاف من أعيان أو من ريع لتبني لنا البون الشاسع 
بامليزانيات احلكومية يربز  بينهام. وإلعطاء صورة عن نسبة األوقاف مقارنة  الذي يفصل 
األمانة  إنشاء  خالل  من  ملحوًظا،  نشاًطا  فيها  الوقف  حقق  التي  الكويت،  دولة  مثال 
تشمل  ال  الوقفي  املال  برأس  اخلاصة  األرقام  أن  ورغم  1٩٩3م.  سنة  لألوقاف  العامة 
جممل األوقاف يف دولة الكويت -وبالتحديد تلك التي ال تقع حتت إرشاف األمانة العامة 
ا بني  لألوقاف، مثل: األثالث وأوقاف املربات اخلريية،... إلخ- فإن الفرق يبدو شاسع جدًّ
ا منه )٠.7 %(، ومن َثّم حتى  العجز واإليرادات الوقفية، التي ال متثل إال نسبة ضئيلة جدًّ

لو أهنا أنفقت بشكل كامل لتغطيته، فإهنا ال تؤثر بشكل جذري عليه.

حجم رأس املال الوقفي مقارنة بامليزانية العامة )دولة الكويت - السنة املالية 
٢٠٠1م-٢٠٠٢م( )مليون دينار كويتي( )1(

543٠حجم امليزانية 
٢٢47حجم العجز

1٢4رأس املال الوقفي )األمانة العامة لألوقاف(
15.8ريع املال الوقفي )األمانة العامة لألوقاف(

٢.٢%نسبة رأس املال الوقفي/ امليزانية
٠.7%نسبة ريع املال الوقفي/ حجم العجز

ومن الواضح أن هذه األرقام تعطينا فكرة عىل أن الكثري من العمل ينتظر الوقف، حتى 
يتمكن من أن يصبح قوة اقتصادية مؤثرة. وما حيتاجه الوقف يف هذا االجتاه هو التخطيط 
االسرتاتيجي لتجميع القدرات وتوجيهها نحو األفضل، لكن األرقام نفسها تقدم كذلك 
إشارات قوية عىل أن الدولة هي األخرى مطالبة بإعادة النظر يف اسرتاتيجياهتا التنموية، 
تواجه  ال  َثّم  ومن  )التنمية(،  الكبري  املرشوع  هلذا  املنفذة  الوحيدة  اجلهة  تكون  ال  حتى 

 http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=10479. :1( األرقام مأخوذة من(
ونبذة تعريفية عن األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت، نرش: األمانة العامة لألوقاف، الكويت، ٢٠٠4م.

http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=10479وكذلك
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ا أن يعاد طرح  كل حتدياته بمفردها مهام قويت أو عظمت إمكانياهتا. وهلذا من املهم جدًّ
التساؤل: َمن يقوم بالتنمية؟ 

إن حجر الزاوية يف الربامج التنموية هو رشاكة خمتلف القطاعات فيها، وهذا ما أكدته 
اخلربة اإلسالمية طوال قروهنا العديدة، وكذلك ما تؤكده التطورات املعارصة. إن احلديث 
إىل  فيها  ا  حموريًّ دوًرا  واألهيل  اخلاص  القطاعني  وحتميل  واإلنسانية،  البرشية  التنمية  عن 
جانب الدولة، هو من التوجهات التي بينت الوقائع صواهبا، ومن َثّم جيب أن تؤخذ بعني 
االعتبار يف التخطيط االسرتاتيجي املوجه للتنمية يف البلدان اإلسالمية. إن للدولة أدواًرا 
مهمة فيه، ولكنها ليست الراعي احلرصي لعمليات التنمية. من املهم أن تعاد صياغة مهام 
الدولة وفًقا لألسس الرشعية التي جتعل منها »راعًيا من ضمن رعاة« ألن املجتمع مسؤولية 
اجلميع، كلٌّ حسب خصوصياته ومناطق فعله. إن مفهوم الدولة املتغولة املمتدة عىل كل 
مساحات الفعل االجتامعي ال خيدم مرشوعات التنمية، وانتهى يف األخري إىل حتمل الدولة 
أعباء ليست من طبيعتها وال قدرهتا، وغالًبا ما تفشل يف حتقيقها. يف هذا اإلطار يربز مفهوم 
اإلنسانية  التنمية  ركائز  كإحدى  املختلفة،  املجتمعية  القطاعات  بني  االجتامعية  الرشاكة 
أكثر من غرينا  العامل. ونحن -املسلمني- مطالبون  إليها مجيع دول  التي تسعى  املستديمة 
بأن نحقق هذه الرشاكة ونقدم لإلنسانية ما تبحث عنه من نامذج حياتية طيبة، خاصة أن 
مات معنوية ومادية ال حتصل عليه دول العامل ولو اجتمعت. فنحن األمة  ما نملكه من ُمقوِّ
التي يفرتض أن خترج للناس »كنتم خري أمة أخرجت للناس«، ونحن أمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص، ونحن 

أمة العلم والعلامء، وأخرًيا وليس آخًرا نحن أمة لو عدت ما يف باطن أرضها ملا أحصته.

 لقد افُتتح القرن احلادي والعرشون عىل وقع ثورتني: ثورة املعلومات، وثورة »الكيانات 
االجتامعية العمالقة«، التي تسخر كل إمكانياهتا البرشية واملادية لتحقيق ريادهتا السياسية 
بناء  إلعادة  جسيمة  مسؤولية  املسلمني  عىل  تلقي  التارخيية  اللحظة  هذه  واالقتصادية)1(. 

)1( إضافة إىل االحتاد األورويب ُتعّد الصني واهلند أهم الكيانات العمالقة الصاعدة يف القرن احلادي والعرشين. وتقدر التقارير 
االسرتاتيجية أنه وبحلول سنة ٢٠٢5م سوف تنافس هاتان القوتان -ومن موقع الند للند- الواليات املتحدة األمريكية 

واالحتاد األورويب عىل املستويني االقتصادي والتقني. انظر:
L.Alan Winters (Editor), Shahid Yusuf (Editor). Dancing with Giants: China, India, and 
the Global Economy, World Bank, 2007.
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جمتمعاهتم، بام يمكنهم من مواجهة سيل من التحديات تتعدى قدرة كل دولة عىل حده مهام 
كربت. ويمكننا القول: إن تقوية املجتمعات اإلسالمية من داخلها تعد املنطلق األسايس 
لإلجابة عن التساؤل الذي طرحناه: من يقوم بالتنمية؟ من هنا يكتسب توظيف التعاون 
بني الدولة وخمتلف القطاعات األخرى أمهية اسرتاتيجية كربى، ويشكل خطوة صحيحة 
فهو حيّمل  ثابتة. وألمهيته  قواعد  العربية واإلسالمية عىل  املجتمعات  بناء  إعادة  يف مسار 
الدولة مسؤولية كبرية لتحقيق إصالحات تطال البنية االجتامعية ككل، انطالًقا من إعادة 
إمكانياهتا  تسخري  إىل  األخرى، ووصواًل  القطاعات  مع  االجتامعية  الرشاكة  ملعنى  تصور 
الدولة -إضافة إىل اإلرادة  تنفيذ هذه األدوار يستلزم من  القطاعات. كام أن  لتطوير هذه 
السياسية للقيام هبذه اخلطوات- تطوير خربات مؤسساهتا الرقابية واإلدارية والفنية، حتى 

تستطيع أن متارس هذا األدوار بكفاءة. 

ب( الرقابة املشرتكة: 

إن ما يمكن أن تقدمه األوقاف للموازنة العامة من دعم، يرتبط بتحقق أركان الوقف 
ثانية. وهذا ما حيدد  ناحية  ناحية، وبمنطلقها األهيل والشعبي من  ورشوطه الرشعية من 
للامل  إن  املختلفة.  وأجهزهتا  الدولة  وبالتحديد  األخرى  األطراف  بباقي  الوقف  عالقة 
الوقفي خصوصية ال بد من مراعاهتا عند التعامل معه، حتى إن بعض الفقهاء يف معرض 
وتدقيق.  حيطة  من  يستوجبه  ملا  اليتيم،  مال  عىل  قاسوه  واستثامره  تنميته  عن  حديثهم 
مع  الدولة  بتعاون  تسمح  مشرتكة  رقابة  آليات  بإجياد  أمهية  اخلصوصية  هذه  وتنعكس 
اآلليات  أهم هذه  العامة. ولعل  املوازنة  أهداف عملية دعم  لتحقيق  الوقفية،  املؤسسات 
هي تلك التي متكن من إرشاك اإلدارة الوقفية يف عمليات الرقابة واملحاسبة الدقيقة لنوعية 
بنود امليزانية التي يغطيها الدعم الوقفي، والتحقق من وصول هذا الدعم ملصارفه املحددة. 

إن إرشاك اإلدارة الوقفية يف هذا األمر ينطلق بداية من مسؤولية النظارة يف تأكيد حقوق 
الوقف، خاصة فيام يتعلق برصف غلته وحسن توزيعها عىل أغراضها املرسومة هلا. ولعل 
يف  الرشاكة  من  متقدًما  شكاًل  البلدان  بعض  يف  قدمت  املعارصة  الوقفية  الصناديق  جتربة 
ا من الشفافية والتعاون البناء لتحقق  إدارهتا بني القطاعني احلكومي واألهيل، وخلقت جوًّ
أهداف الوقف )تكوينًا واستثامًرا ورصًفا(، ويف الوقت نفسه خدمت هذه الصناديق التنمية 
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املجتمعية بمختلف أوجهها. ومن املهم االستفادة من هذه التجارب.

معامالت  يف  الوقفية  اإلدارية  الطاقة  تفرغ  بحيث  معقدة  اإلجراءات  هذه  تكون  أاّل   
)بريوقراطية( ال حتقق األهداف املرجوة، وإنام تراعي اليرس والشفافية الكاملة من خالل 
إجياد قانون ينظم هذه العملية، ليشكل الضامنة القانونية اللتزام اجلهات الرسمية يف الدولة 

بالتعاون مع اإلدارة الوقفية، لبلوغ األهداف املرجوة من عملية الدعم.

القانونية  والفروق  احلدود  توضيح  يف  تكمن  الرقابة  مسألة  يف  األهم  اخلطوة  ولكن 
واإلجرائية بني الرقابة التي يامرسها الوقف عىل الدولة، حني تتوجه فيها األموال الوقفية 
التي  الوقف  عىل  اخلارجية  الرقابة  وبني  فيها،  أساسيًّا  طرًفا  الدولة  تكون  مصارف  نحو 

متارسها الدولة من خالل أجهزهتا الرسمية عىل الوقف. 

ال شك يف أن للدولة وظيفة رقابية عىل كل املؤسسات العامة واخلاصة واألهلية. بل 
نزعم أن الرقابة اخلارجية عىل الوقف حتتاجها املؤسسات الوقفية املعارصة، لتطوير جتربتها 
ومدى  نشاطها،  حقيقة  عىل  بالتعرف  الكفيلة  واإلجراءات  والقواعد  الضوابط  وحتديد 
بام  الدولة  أن  ونعتقد  أجلها.  من  وجدت  التي  األهداف  حتقيق  يف  عليها  القائمني  كفاءة 
متتلكه من مؤسسات ترشيعية وتنفيذية وقضائية هي اجلهة التي يفرتض أن متارس الرقابة 
اخلارجية عىل املؤسسات الوقفية، كجزء من ضامن حسن أداء املؤسسات االجتامعية بشكل 
عام، والوقاية من كل ما قد يعرتهيا من عوامل الضعف. إن مثل هذا التوجه حيقق حتصينًا 
من  الدولة  به  تتمتع  أن  يفرتض  بام  خاصة  واملايل،  اإلداري  املجالني  يف  وذلك  ملؤسساهتا 
العمليات.  هذه  بمثل  القيام  عىل  مدربة  وكوادر  أجهزة  ومن  التدقيق  جماالت  يف  خربة 
تطبقها  التي  واألساليب  والنظم  واخلطط  اآلليات  فحص  عىل  اإلدارية  الرقابة  وتتحدد 
املؤسسات الوقفية، وبيان مدى مطابقتها للقواعد املعمول هبا يف النظم اإلدارية احلديثة. 
إن التدقيق احلكومي عىل املؤسسات الوقفية يشكل ضامنة قانونية ونفسية مهمة للغاية)1(، 
سواء للواقفني من خالل تقديم صورة صادقة ودقيقة عن حالة املؤسسات التي أقاموها، 
أو بالنسبة للمستفيدين الذين يطمئنون عىل صيانة حقوقهم. ومن األسايس أن يبقى جهاز 
الفضائح  برز هذا جليًّا مع سلسلة  املؤسسات. وقد  رقابة »مستقلة« عىل  للدولة حتى مع وجود  الرقايب  الدور  أمهية  )1( تربز 
التي هزت الكيان املؤسيس للعديد من الرشكات الغربية العمالقة، مثل: فضيحة إفالس رشكة )أنرون(، بتواطؤ بني اإلدارة 
التنفيذية للرشكة ومكتب )آرثر أندرسون( املحاسب القانوين، املنوط به مهمة املراقبة والتدقيق املحاسبي عىل حسابات الرشكة. 
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للتالعب  والتصدي  الوقفية  املؤسسات  داخل  اخلالفات  حلسم  املرجعية  اجلهة  القضاء 
والتهاون من ِقَبل من يديروهنا. 

إال أن الكثري من التجارب الوقفية يف العامل اإلسالمي أوجدت حالة من الضبابية وعدم 
حيث  األوقاف،  عىل  الكاملة  والنظارة  اإلدارية  الرقابة  بني  اخللط  عىل  ساعدت  التمييز، 
تتمدد سلطة الوزارات واملجالس الوقفية يف العامل اإلسالمي إىل ميادين االستثامر وتوزيع 
الريع وحتديد الفئات املستحقة، بل تذهب بعض القوانني إىل إعطاء هذه اهليئات اإلدارية 
إدارة  تواجه  التي  التحديات  أكرب  من  اخللط  هذا  ويعترب  الواقفني.  رشوط  تغيري  إمكانية 
للوقف مع  الربط احلاصل  االعتبار  بعني  أخذنا  ما  إذا  احلايل، خاصة  الوقت  األوقاف يف 
السياسات احلكومية االقتصادية واالجتامعية، وما ينتج عن هذا من توجس عند الواقفني 

القائمني واملفرتضني من ترصف الدولة يف ريع األوقاف)1(. 
التشابكات  التفكري يف فك  إعادة  الترشيعي  اجلهاز  الرضوري عىل  هنا يصبح من  من 
املساحات  حتدد  مالءمة  أكثر  ترشيعية  صيغ  واقرتاح  الوقفي،  للعمل  املعيقة  القانونية 
القانونية التي تتحرك فيها الدولة والوقف، مع تأكيد دور الدولة الرقايب من ناحية وفسح 
يرتبط  ما  ملامرسة  ثانية،  ناحية  من  حرية  بأكثر  للتحرك  الوقف  جمال  يف  للعاملني  املجال 
بمسؤولياهتم يف التحقق من توجه املصارف الوقفية نحو وجهتها التي اشرتطها الواقفون. 
إن إجياد جمالس وقفية للرقابة املشرتكة بني الدولة واملؤسسات الوقفية يمكن أن يمثل خمرًجا 
رشعيًّا وقانونيًّا لكل حاالت الدعم التي يوفرها الوقف للموازنة العامة، وال يتعارض مع 
إبقاء الرقابة املحاسبية للدولة عىل القطاع الوقفي بالروح التي رشحناها آنًفا، مادام أنه يتم 

بشفافية ووفق إجراءات قانونية حمددة. 

ج( تطوير الترشيعات القانونية:

يؤكد العديد من الباحثني بأن القوانني الوقفية السائدة يف العامل اإلسالمي حتتاج لكثري 
من التطوير، وإعادة النظر بام يتيح حالًّ لكثري من اإلشكاليات التي تعاين منها املؤسسات 
بتأكيد  يتعلق  فيام  البلدان اإلسالمية ضبابية،  الوقفية يف أغلب  القوانني  تزال  الوقفية. فال 
الشخصية االعتبارية للوقف، مما أوجد تضارًبا يف تأكيد استقاللية الذمة املالية للوقف عن 

)1( ندوة: نظام الوقف واملجتمع املدين يف الوطن العريب، مرجع سابق، بحث: »البناء املؤسيس للوقف يف بلدان شبه اجلزيرة 
العربية«، د. فؤاد العمر، ص5٩٩.  
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املؤسسات  نشاط  عىل  كبرية  تبعات  األمر  وهلذا  عليهم.  واملوقوف  والناظر  الواقف  ذمة 
الوقفية، سواء من حيث التداخل احلاصل بني سلطة اإلرشاف اإلداري والقرارات امللزمة 
مالية  لنتائج  وحتمله  احلكومية  بالسياسات  الوقف  ربط  حيث  من  أو  الوقفية،  للمؤسسة 
الدول اإلسالمية تعاين من  الواقفون. كام ال تزال  البعد عام اشرتطه  واجتامعية بعيدة كل 
»حمليته«،  هبا  يتجاوز  نوعية  نقلة  إحداث  من  الوقف  يعيق  بينها،  ترشيعي  تكامل  غياب 
جمال  يف  الترشيعات  توحيد  خالل  من  اإلسالمية(،  )األمة  الرحب  الفضاء  مع  ويتعامل 
الوقف، وإصدار قوانني تراعي التعدد املذهبي، وتساعد عىل دعم التجانس بني ترشيعاهتا 
خمتلف  من  االستفادة  من  القطاع  يتمكن  حتى  القطاع،  هلذا  تنظيمها  وطرق  املختلفة 
التي  واالجتامعي  االقتصادي  االنفتاح  سياسات  تتيحه  مما  وكذلك  اإلسالمية،  اخلربات 
أصبحت تتبناها مع مطلع القرن احلادي والعرشين كل بلدان العامل تقريًبا. إن عوملة القطاع 
الدولية مرحلة متقدمة، حيتامن عىل  التكتالت األهلية ذات الصبغة  التطوعي)1(، ودخول 
القطاع  هلذا  ليعيدوا  اسرتاتيجياهتم  حتديث  الوقفي  بالقطاع  واملهتمني  اإلسالمية  الدول 
أهم أدواره احلضارية: أن يكون أحد الرشكاء األساسيني يف بناء األمة اإلسالمية. وهذا ما 
يستلزم بداية إحداث حتول مواز يف الترشيعات والقوانني املحلية وإكساهبا مرونة، لتستطيع 

التفاعل مع املتغريات االجتامعية واجلغرافية واالقتصادية ملختلف الدول اإلسالمية)٢(.

د( تأهيل املؤسسات الوقفية:

أداء  عىل  احلقيقية  الوقف  قدرة  مسألة  العامة  للموازنة  األوقاف  دعم  موضوع  يطرح 

)1( مع بداية التسعينيات، مل تقترص رياح العوملة عىل املؤسسات التقليدية، التي كانت من مشموالت الدولة احلديثة؛ )االقتصاد، 
االتصاالت، الرعاية االجتامعية،... إلخ(، بل ارتبطت باملجال التطوعي من خالل ظهور الفت ملؤسسات أهلية ذات صبغة 
عاملية. وتعد الشبكات الدولية أحد أبرز مالمح هذا »التجمع املدين العاملي «، الذي أخذ عىل عاتقه مهمة بناء حتالفات بني 
خمتلف املنظامت العاملة يف املجال األهيل، وفتح جمال التعاون فيام بينها خارج احلدود القطرية. فعىل سبيل املثال، تأسست يف 
سنة 1٩٩3م يف مدينة برشلونة الربتغالية منظمة »التحالف العاملي ملشاركة املواطن« )CIVICUS(، كتكتل عاملي يربط بني 
مؤسسات املجتمع املدين املحلية واإلقليمية، هبدف تعزيز مشاركة املواطن يف اختاذ القرار، وحتقيق جمموعة من القيم األكثر 

تعبرًيا عن إنسانية اإلنسان، مثل: العدالة واملشاركة السياسية واحلرية. انظر:
Laurie Regelbrugge (Editor). Promoting Corporate Citizenship, CIVICUS, World Alliance 
for Citizen Participation, 1999. 
)٢( منذ بداية التسعينيات صدرت ترشيعات جديدة خاصة بالقطاع الوقفي يف العديد من الدول اإلسالمية: اليمن )1٩٩5م(، 
هذه  أن  إال  )٢٠٠1م(،  اجلزائر  )٢٠٠1م(،  عامن  )1٩٩6م(،  قطر  )1٩٩6م(،  الشارقة  إمارة  )1٩٩6م(،  عجامن  إمارة 
املحاوالت وإن محلت إجيابيات عديدة، تغافلت بشكل كامل عن مسألة التكامل الترشيعي مع البلدان اإلسالمية األخرى. 
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هذا الدور. لقد واجهت األوقاف كام أملحنا سابًقا مجلة من التحديات انتهت إىل إضعاف 
منها  أجزاء  واغتصبت  الوقفية  املمتلكات  عىل  التجرؤ  تم  كام  أدوارها،  وحتجيم  فاعليتها 
بدون وجه حق. ونعتقد أن الصحوة الوقفية املعارصة وإن أعادت للوقف جزًءا من أمهيته، 
الوقفية،  للمؤسسات  تطوير  عملية  تستوجب  احلضارية  ملهامه  الوقف  أداء  إمكانية  فإن 
حتى تكون رشيكة يف تنمية املجتمع من خالل العديد من الربامج واخلطط. إن الدخول يف 
مثل هذه الرشاكة يطرح عىل الوقف خطة تأهيل، تتكامل فيها اجلوانب الرشعية واإلدارية 

واملالية. 

يمثل اجلانب الرشعي حجر الزاوية يف املؤسسة الوقفية ألنه األصل الذي قامت عليه. 
وما نقصده بالتأهيل الرشعي ال يقترص عىل متكن العاملني يف الوقف من معرفة أركان الوقف 
ورشوطه وما يتعلق بتحقيق مقاصد الواقفني وعدم التعدي عىل حقوق املوقوف عليهم. 
إن هذا التأهيل يعني تطوير قدرة هؤالء عىل التعامل مع املقاصد الرشعية وفهم األولويات 
االجتامعية والتنموية، وتطوير أداء املؤسسة الوقفية باجتاه ما يسميه الشيخ حممد الزحييل 
األوقاف  يدير  التي متكن من  الذهنية والرشعية  املهارة  املستجدات«)1(، وهي  »الوعي يف 
بأن يدرك متطلبات اللحظة التارخيية، وما تستوجب من فهم الحتياجات املجتمع وإدراك 
اإلملام  األوقاف  بإدارة  يتوجب عىل من يضطلعون  فيها. عىل هذا األساس  الوقف  لدور 
َثّم  املفرتضة، ومن  التنموية  بالوقف وحميطه االجتامعي واالقتصادي، ورصد املخرجات 
ترتيب األولويات عند اختاذ القرارات املتعلقة بتحديد املصارف. وهلذه املسألة عالقة وثيقة 

بالتعامل مع رشوط الواقفني وفهم اإلدارة الوقفية خللفياهتا ومقاصدها. 

تعفي  ال  املحرتفة،  اإلداريــة  أو  االستثامرية  املؤسسات  خربات  من  االستفادة  إن 
فيها، وحتديد  بالوقف  املنوط  التنموية والدور  للعملية  الوقفية من فهم عميق  املؤسسات 
االجتامعية  األولويات  وتصور  األخرى،  االجتامعية  األطراف  مع  للعالقات  واضح 
)حسب املكان والزمان(. إن إدراك هذه املستويات يسهل عىل اإلدارة الوقفية فهم رشوط 

الواقفني والتعامل معها بشكل سليم وتطبيقها وتوجيهها إىل أهدافها.

يضعها  التي  القواعد  من  الوقف  صيغة  عليه  وتشتمل  تفيده  ما  هي  الرشوط  هذه  إن 

)1( »الصناديق الوقفية املعارصة«، حممد الزحييل، مرجع سابق، ص٢3.
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جهات  وتعيني  استغالله،  وطريقة  مصارفه،  بيان  من:  وقفه  يف  هبا  للعمل  الواقف 
االستحقاق، وكيفية توزيع الغلة عىل املوقوف عليهم، وبيان طريقة إدارة الوقف، واإلنفاق 

عليه، وكل ما يتعلق باستدامة أدائه ملهامه. 

لقد ناقش الفقهاء أحكام هذه الرشوط من زاويتني خمتلفتني. فمنهم من انطلق من اعتبار 
الوقف قربة وعبادة، حيث إن الواقف بصفته متربًعا ومتصدًقا يقصد األجر والثواب عند 
اهلل، والرب واإلحسان واملعروف إىل اخللق، ومن هنا كان الوقف من أفضل القرب املندوبة 
واملستحبة يف الرشع، فهو بذلك منتظم يف سلك العبادات. ومن الفقهاء من اعترب الوقف 
الفرد جلزء من  العبادات، حيث يعتمد عىل إخراج  املالية غري  من الترصفات واملعامالت 
املالية،  باملعامالت  للوقف شبًها  أن  إىل  َثّم خلص هؤالء  ماله وملكه بصيغة معينة، ومن 

الداخلة يف الغالب يف باب العادات. 

رشوط  عىل  الرشعية  األحكام  بتطبيق  يتعلق  فيام  مهمة  استنتاجات  الزاويتني  وهلاتني 
الواقفني، من حيث اعتبار الوقف من العبادات، لتطبق أحكام العبادات من حيث إدخال 
املنتظمة يف سلك  املالية  العقود  فيدخل يف  ماليًّا  عقًدا  بصفته  إليه  ينظر  أو  عليه،  الرشوط 
تأثروا يف  قد  الفقهاء  أن  فيها. وال شك يف  واملعامالت، من حيث االشرتاطات  العادات 

النظر إىل أحكام رشوط الواقفني هبذا التقسيم. 

مصلحة  حتقيق  عن  احلديث  سياق  يف  املسألة  هذه  بيه  بن  اهلل  عبد  الشيخ  طرح  وقد 
استغالل  يمنع  »تعبديا«  معنى  تتضمن  الوقفية  »هل  التايل:  التساؤل  خالل  من  الوقف، 
احلُُبس االستغالَل األمثَل واالنتفاع به االنتفاَع األشمل واألفضل، أم أن الوقفية تتجاوز 
األلفاظ واملباين إىل املقاصد واملعاين، وتبًعا لذلك ال تكون الوقفية حبًسا عن االستغالل 
الكامل واالنتفاع الشامل، بل حبًسا عليه؟«)1(. إن اإلجابة عن هذا التساؤل حسب الشيخ 
بني  توازن  إحداث  خالل  من  الوقف،  مصلحة  الوقفية  اإلدارات  بإدراك  ترتبط  بية  ابن 
استدامة الوقف وحتقيق فائدة للوقف)٢(. وقد خلص الشيخ حممد أبو زهرة إىل رؤية توافقية 

)1( »رعاية املصلحة يف الوقف اإلسالمي«، الشيخ عبد اهلل بن بيه. بحث منشور يف موقع الشيخ: 
http://www.binbayyah.net/Pages/research/Projects/waqf/alwakf2.htm

)٢( املرجع نفسه. 
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بني االجتاهني، فهو يؤكد معنى القربة يف الوقف، وال يرى يف هذا تعارًضا مع اعتامد مبدأ 
املعامالت املالية ملا ييرسه هذا التوجه من تكييفات قانونية وحتديد للمسؤوليات يف عرصنا 

احلارض، وذلك مع توفر كل اخلصائص الرشعية: 

 »وإن كنا نرى أن الوقف يف أصله رشعته قربة يتقرب هبا إىل اهلل سبحانه وتعاىل، كام 
دلت عىل ذلك األحاديث املثبتة ألصله، ال نريد أن نقيده برشوط العبادات، بل ننزل به إىل 
التقيد برشوط املعامالت، ولو قيدناه هبا لقيدناه بمنهاج مستقيم، برشط أن يكون ثمة منفعة 
مباحة جملوبة للمستحقني من بعده، ومل يكن فيه ما ينايف مقاصد الشارع، وال اجتاه إىل إثم أو 
يؤدي تنفيذ الرشط إىل إثم، ولو يف املآل ال يف احلال)1(، ولو تقيدت رشوط الواقفني بذلك 
لضمنا أن يسلكوا طريًقا ال اعوجاج فيه، فال ينفذ من رشوط الواقفني ما فيه إثم أو يؤدي 

إليه أو يتجانف له، أو يقوم دليل عىل أنه مناف ملقاصد اإلسالم«)٢(.

قربة  هو  الوقف  أن  مع  يتعارض  ال  املعامالت  برشوط  التقيد  تأكيد  أن  يف  شك  وال 
نحو ضبط  العام  التوجه  يمليه  إنام  والثواب،  األجر  الواقف  هبا  يبتغي  وتعاىل  هلل سبحانه 
املعامالت الوقفية بسياج ترشيعي يراعي مقاصده، ويقلل إىل أكرب قدٍر التعدي عليه، ويف 
إىل هذه األهداف يستوجب  الوصول  أن  فوائده االجتامعية. غري  يعظم من  نفسه  الوقت 
متييز  الوقفية  اإلدارة  خالهلا  من  تستطيع  استثامرية  اسرتاتيجية  الرشعي  للتأهيل  إضافة 
املرشوعات احلكومية، التي جُتنى من ورائها عوائد اجتامعية واقتصادية، حتقق قيمة مضافة 
العامة وختفيف  املوازنة  يتم اختاذ قرار دعم  َثّم  الواقفني، ومن  تتطابق ورشوط  لالقتصاد 
األعباء عىل الدولة، مع حتقيق مصلحة الوقف، سواء كان ذلك عن طريق إنتاج سلع عامة، 
أو استثامر جزء من األعيان الوقفية يف مرشوعات حكومية أخرى، من خالل املعامالت 

املالية الرشعية املتنوعة. 
)1( وكجزء من اآللية التي اعتمدها الفقهاء لتحقيق مصلحة الوقف أجازوا خمالفة رشط الواقف بشكل استثنائي يف احلاالت 
اآلتية: - إذا أصبح العمل بالرشط يف غري مصلحة الوقف؛ كأن ال يوجد من ال يرغب يف الوقف إال عىل وجه خمالف لرشط 
الواقف. - إذا أصبح العمل بالرشط يف غري مصلحة املوقوف عليهم؛ كاشرتاط عدم زواجهم. - إذا أصبح العمل بالرشط 

يفوت غرًضا للواقف؛ كاشرتاط اإلمامة لشخص معني، ثم يتبني أنه ليس أهاًل إلمامة الصالة. 
)٢( حممد أبو زهرة، مرجع سابق، ص16٠. 
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هـ( مسؤولية الدولة يف توجيه معامالهتا وترشيد نفقاهتا:

إن دخول مؤسسات أهلية )مثل الوقف( إىل معركة التنمية أمر رضوري حتى تتكاتف 
كل القوى املجتمعية، وهذا يطرح عىل الدولة القيام بجملة من التغريات واخلطوات حتى 
تتحقق االستفادة من كل اإلمكانيات الذاتية. ولعل أول هذه التغريات ما يتعلق بمهامها 
املسؤوليات  كل  من  تنسحب  التي  احلارسة«  »الدولة  إىل  ندعو  ال  إننا  فعلها.  ومناطق 
الرشدية  منطق  وفق  تعمل  لكي  السوق  لقوى  املجال  وترك  واالقتصادية  االجتامعية 
االقتصادية )economic rationality(، الذي برشت به وال تزال املؤسسات االقتصادية 
الدولية، والذي بينت األحداث كي طريق لألزمات املالية واالجتامعية)1(. إن الدولة هي 
-حسب  يسامها  كي  والتطوعي،  اخلاص  للقطاعني  املجال  وتفسح  مهامها  متارس  التي 
الوقف كجزء أسايس من  التنمية املجتمعية. وفيام بخص  االختصاص واإلمكانيات- يف 
الدولة خطوات جادة ترشيعية وإدارية، إلرشاكه )حينام  بد أن ختطو  التطوعي ال  القطاع 

يستوجب األمر( يف اختاذ القرارات والقوانني التي تتعلق بعمله. 

التصور  أسس  عىل  اإلسالمية  البلدان  يف  الوطني  االقتصاد  بناء  إىل  الدولة  توجه  إن 
األمة. ومن  تزخر هبا  التي  اإلمكانيات  لتعبئة  أمر أسايس  االقتصادي  للنشاط  اإلسالمي 
االقتصادية  املعامالت  تسري  أن  التنمية،  جهود  يف  مسامهته  وتثبيت  الوقف  مهمة  تيسري 
لألحكام  املخالفة  واألنشطة  العقود  عن  والتخيل  الرشعية،  املعامالت  باجتاه  للدولة 
الواقفني  تشجع  ال  للدولة،  االقتصادية  األنشطة  بعض  يف  الربوية  فالتعامالت  الرشعية. 
عىل توجيه أوقافهم ألغراض تكون الدولة طرًفا فيها، ومتثل بالتايل عائًقا أمام دعم الوقف 

للدولة. 

من ناحية أخرى، تتسم النفقات احلكومية يف العديد من البلدان اإلسالمية بالكثري من 
مظاهر اإلرساف. وكجزء مهم من ترشيد االقتصاد يف كل املستويات فإن الدولة مطالبة 
والرضورة  احلاجة  دعت  ما  إذا  فيها  يساهم  أن  للوقف  يمكن  حتى  نفقاهتا،  يف  بالتحكم 

)1( تشري كل الشواهد منذ كساد 1٩٢٩م ووصوالً إىل األزمة االقتصادية احلالية وما بينهام من مشكالت اقتصادية كبرية، إىل 
أن املفهوم االقتصادي للدولة كان وال يزال أحد املؤرشات األساسية عىل تفاقم هذه األزمات أو عالجها، التي دحضت 

حجج الداعني إىل تقليص دور الدولة إىل حدود احلفاظ عىل األمن وتطبيق القانون. 
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وتفعيل  املختلفة  اإلنفاق  مصارف  عىل  الكفء  واإلنفاق  الكفء  التخصيص  إن  لذلك. 
تبديد  ومواجهة  والبذخ،  اإلرساف  وحماربة  الفساد،  مظاهر  ومكافحة  القانون  سيادة 
إذا  الدولة  تقوي من موقف  أساسية  وإجراءات  كلها خطوات  العامة،  واملوارد  األصول 
اضطرت للجوء إىل دعم الوقف. إن تعميق ثقافة حرمة املال العام بني كل أفراد الشعب، 
يف سياق اإلجراءات السالفة يعظم االستفادة من اإلنفاق العام، ويسهل من دعوة األفراد 
الشفافية والتعاون بني مؤسسات  إىل ذلك، يف جو من  ما دعت احلاجة  إذا  الدولة  لدعم 

املجتمع املختلفة.
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اخلامتة والتو�شيات

وتوفرت  املطلوبة  الرشوط  حتققت  ما  إذا  ممكن،  أمر  العامة  للموازنة  الوقف  دعم  إن 
محاية  شهد  الذي  اإلسالمي  فالتاريخ  والدولة.  الوقف  بني  للتعاون  الصاحلة  األرضية 
الوقف للدولة يف جماالت عديدة، ال يعجزه -وفق الرشوط والضوابط التي استعرضناها- 

أن يدعم املوازنة العامة للدولة. 
غري أن هذا الدعم جيب أاّل يفهم عىل أساس أنه حيل حملها، مهام بلغ شأن الوقف ومهام 
كثرت أعيانه. إن جتسيد مبدأ »كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته« يعني بالنسبة للدولة 
رعاية املجتمع وحفظه وصيانته وحتقيق أكرب مصلحة ممكنة له. وهناك العديد من الوظائف 
الوقف  التي ال بد من أن تتحقق عىل يدهيا وبوسائلها. وعليه، فإن دعم  بالدولة  اخلاصة 
من  مرحلة  إىل  الدولة  أن تصل  قاعدة:  يؤكد  الذي  االستثناء  للدولة هو  العامة  للموازنة 
التطور والكفاءة تتمكن فيها من القيام بام أنيط بعهدهتا بشكل سليم يف الوقت نفسه الذي 
تستطيع القطاعات األخرى تأدية أدوراها. إهنا املعادلة الصعبة التي ال تتفرد فيها الدولة 
بكل األعباء واملسؤوليات، وال تتمدد عىل كل الساحات االجتامعية واالقتصادية، وتفسح 

من خالهلا الدولة للقطاعني األهيل واخلاص لكي يقوما باألدوار التي ترتبط هبام.
ولتحقيق األهداف التي يندرج ضمنها دعم الوقف للموازنة العامة، نويص بام يأيت:

1- أن تتضح العالقة بني الدولة والوقف من خالل دعم االستقالل اإلداري واملايل للمؤسسات 
الوقفية عن األجهزة احلكومية، مع ممارسة الدولة رقابتها املحاسبية عىل هذه املؤسسات، 

وطمأنة الواقفني عىل حسن سريها، وحماسبة املقرصين يف املسائل اإلدارية واملالية.
وذلك  الدولة،  مع  فيها  طرًفا  الوقف  يكون  التي  للمعامالت  الرشعي  البعد  تثبيت   -٢
وإنشاء  الوقف،  رشوط  حتقق  من  التأكد  يف  الوقفية  املؤسسات  حق  تقنني  خالل  من 
جمالس رقابية مشرتكة بني الدولة واملؤسسات الوقفية، ختتص بالتدقيق الرشعي واملايل 

لعمليات دعم الوقف للموازنة العامة. 
لقدراهتا  ذايت  تطوير  خالل  من  املجتمع  جتاه  مسؤولياهتا  الوقف  مؤسسة  تتحمل  أن   -3
الرشعية واإلدارية واملالية. وعىل العلامء والعاملني يف القطاع الوقفي مسؤولية جسيمة 
الوقف، لتطوير مسامهته يف  فيه  الذي يتحرك  يف فهم اإلطار االجتامعي واالقتصادي 

التنمية االجتامعية الشاملة، مع بقاء جوهره واحلفاظ عىل أركانه. 
4- إنشاء بيوت خربة وقفية تضطلع بمهام التخطيط االسرتاتيجي للمؤسسات الوقفية، 
والتوصل إىل إحداث توازن بني اجلوانب النظرية والنامذج العملية، وتعميق االستفادة 
من كل التجارب األخرى ذات العالقة سواء من داخل العامل اإلسالمي أو من خارجه. 

5- تطوير الترشيعات القانونية إلجياد مناخ حمفز للعمل التطوعي عموًما، والوقفي بالتحديد. 
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البحث الثالث

عوملة ال�شدقة اجلارية: نحو )اأجندة( كونية للقطاع الوقفي

توطئة:

الوقف أحد األمثلة احلية عىل اخلربات االجتامعية ذات األدوار احلضارية  يعترب نظام 
واالقتصادية  االجتامعية  األدوار  جانب  فإىل  اإلسالمية.  التجربة  طورهتا  التي  املتعددة 
العالقات  دعم  يف  خاصة  متثل  دوليًّا  دوًرا  الوقف  لعب  املحيل،  البعد  ذات  والثقافية 
النابعة  العوامل  البلدان اإلسالمية، مشكاًل بذلك أحد  االجتامعية والسياسية بني خمتلف 
امتداد  رغم  شعوهبا  وحدة  عىل  األمة  هبا  حافظت  التي  اإلسالمية،  التجربة  صميم  من 
العالقات  من  كثيفة  شبكة  بناء  من  الوقف  نظام  متكن  لقد  رقعتها.  واتساع  جغرافيتها 
االجتامعية والثقافية واالقتصادية عىل املستوى الدويل، ساعدت عىل زيادة تعارف املسلمني 
بالتايل يف  بينهم، وسامهت  التعاون والتكافل  من أجناس وأعراق خمتلفة، ووطدت روح 

تأكيد مبادئ األخوة اإلسالمية خارج احلدود املحلية.
احلضاري  الزخم  هذا  املعارصة من  االستفادة  إمكانية  املطروح حول  التساؤل  ويبقى 
املتمثل يف نظام الوقف، خاصة أن التجربة الغربية يف العمل التطوعي تربز الدور املتصاعد 

الذي يؤديه الوقف يف املجتمعات املعارصة. 

اأوًل: الوقف وا�شت�شراف اخلطاب العاملي لالإ�شالم: من املجال املحلي اإىل الف�شاء العاملي: 

لعل من أهم اخلصائص احلضارية املرتبطة بنشأة الوقف ما يتعلق باحلس املرهف، الذي 
من  احلياتية عىل هدي  ملامرسة شؤونه  استنباطه  بداياته يف  منذ  املسلم  املجتمع  إليه  وصل 
التعاليم القرآنية والسنة النبوية املطهرة. وال شك يف أن نشأة الوقف وتطوره ارتبطا بثالثة 
عنارص منهجية حكمت جتربته التارخيية، منذ بداياهتا وإىل حني تثبيتها، كإحدى املؤسسات 

االجتامعية األكثر فعالية يف تاريخ احلضارة اإلسالمية:

1- اعتامد الصدقة اجلارية كنموذج متفرد للعطاء واإلنفاق، له من اخلصائص والثوابت ما 
يميزه عن طرق اإلنفاق األخرى)1(، سواء تلك التي فرضها اإلسالم )الزكاة(، أو التي 

الثابت واملتغري لنظام الوقف اإلسالمي«، د. مجعة حممود الزريقي، جملة أوقاف،  )1( »مستقبل املؤسسات الوقفية: يف نطاق 
العدد السابع، األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت، السنة الرابعة، نوفمرب، ٢٠٠4م، ص61-6٢. 
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الرشعي  البناء  يف  املتفحص  ويدرك  إلخ(.  احلسن،...  القرض  )الصدقة،  عليها  حض 
والقانوين واملايل للمؤسسة الوقفية متيزها عن سائر طرق اإلنفاق يف اإلسالم يف مسألتني 
رئيستني: ترتبط األوىل بتطوير مفهوم الصدقة من املستوى الفردي إىل املستوى اجلامعي، 
النوعية  بالنقلة  الثانية  )من التصدق عىل فرد إىل التصدق عىل غرض(. وتتعلق املسألة 
التي أحدثها الوقف من خالل نقل الصدقة من »اآلين« إىل »املستديم« )أو اجلريان(، وما 
استلزم هذا التوجه من التحصني املؤسيس يف اجلوانب الفقهية والقانونية واإلدارية، ومن 
َثّم االرتقاء بالسلوك الفردي اخلريي إىل مستوى الفعل االجتامعي من الباب العريض. 

٢- الرؤية التكافلية التي بناها الدين احلنيف بني خمتلف رشائح األمة اإلسالمية، وانعكاسها 
عىل تطوير شبكة من املؤسسات الوقفية كان هلام مسامهة بشكل عال يف عمليات الربط 

بني مكونات اجلسد اإلسالمي الواحد.

3- عاملية اخلطاب القرآين الذي أسس لعالقة بني بني البرش عىل مبادئ الفطرة اإلنسانية التي 
أودعها اهلل يف بني آدم، بحيث إهنا تتجاوز حواجز املعتقدات واألعراق واجلغرافيا، بل 
َها ٱنلَّاُس  يُّ

َ
جتعل من هذا االختالف مادة أساسية للتعارف بني الناس، قال تعاىل: ﴿يَـٰٓأ

﴾)1(. كام ورد عن  ْۚ نَثٰ وََجَعۡلَنُٰكۡم ُشُعوٗبا َوَقَبآئَِل ِلََعاَرفُٓوا
ُ
إِنَّا َخلَۡقَنُٰكم ّمِن َذَكرٖ َوأ

ه هبا إىل واليه يف مرص: »أشعر قلبك الرمحة للرعية واملحبة  اإلمام عيل  يف رسالة وجَّ
هلم أو اللطف هبم، فإهنم صنفان: إما أخ لك يف الدين، أو نظري لك يف اخللق«)٢(.  

انتامء  كدائرة  اإلسالمية  باألمة  الوقف  مؤسسة  ارتبطت  املنهجية  الثالثية  هلذه  وفًقا 
حضاري رحبة، وعملت عىل دعم دورها الريادي بني األمم. 

بأوقاف  عرفت  والتي  واملدينة  مكة  عىل  املسلمون  وقفها  التي  األوقاف  مثال  يف  ولنا 
من  تفاعل  التي  العملية  النامذج  أحد  الرشيف،  القدس  عىل  األوقاف  وكذلك  احلرمني، 
خالهلا املسلمون مع الوقف خارج األطر اجلغرافية املحلية. وبمتابعة خريطة سري أوقاف 
التشابكات  من  مجلة  بناء  يف  املبارشة  األوقاف  دور  حول  مهمة  حقائق  نستجيل  احلرمني 

)1( سورة احلجرات، آية 13.
)٢( هنج البالغة، ص114.
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ال  بام  التارخيية  الوقائع  تشري  حيث  اإلسالمي)1(،  العامل  شعوب  خمتلف  بني  والتفاعالت 
بداية  الدول اإلسالمية دون استثناء قد شهدت -خاصة مع  يدع جمااًل للشك إىل أن كل 
القرن الرابع عرش امليالدي- انتشار هذا النوع من الوقف)٢(، مما يدل بشكل قاطع عىل أن 
البعد الدويل لألوقاف مّثل جزًءا ال يتجزأ من حركة الوقف التي شهدها العامل اإلسالمي 
طوال تارخيه)3(. وقد نسجت اآلالف من املؤسسات الوقفية بشكل تدرجيي شبكات كثيفة 
من الروابط السياسية واالجتامعية واالقتصادية، عىل خلفية الربط بني حاجة حملية )إعانة 
احلجيج عىل أداء الفريضة عىل سبيل املثال( واحتياجات باقي املسلمني من بلدان متعددة، 
انطالًقا من بلد النشأة ووصواًل إىل احلرمني الرشيفني)4(، حيث مل تنحرص أوقاف احلرمني 
يف مسائل تتعلق بتوفري سبل راحة احلجاج وضامن سالمة قوافلهم بداية من بلداهنم وحتى 
رشائح  خدمة  تتضمن  متنوعة  أغراض  بخدمة  ارتبطت  بل  املقدسة،  البقاع  إىل  وصوهلم 
اجتامعية متعددة يف مكة واملدينة)5(. يف الوقت نفسه ساعد الوقف عىل حتقيق أهداف احلج 
بام هو جتمع للمسلمني من أصقاع العامل كافة، ومن َثم يف رفع سقف االستفادة من هذه 
التظاهرة السنوية الفريدة. ولعل من أهم ما سامهت به األوقاف يف هذا املجال هو تسهيل 
الثقافية للعامل اإلسالمي وتنشيط حركة األخذ والعطاء بينها.  الرتابط العلمي بني املراكز 
ويؤكد محاه اهلل ولد السامل هذه احلقيقة يف دراسته حول التفاعل العلمي بني مرشق العامل 

)1( Cf. Randi Deguilhem & Abdelhamid Henia (coordonnateurs), Les fondations pieuses 
(waqf) en Méditerranée ; enjeux de société, enjeux de pouvoir, Publication de la 
Fondation Publique des Awqaf du Koweït, 2004, p. 11.

)٢( نظًرا التساع أوقاف احلرمني أنشأت اخلالفة العثامنية يف سنة 1587م نظارة خاصة هلذه األوقاف، تقوم بإدارهتا وتوزيع 
منافعها عىل األغراض التي خصصت من أجلها. 

)3) Cf. Hoxter, Miriam, Endowments, Rulers and Community; Waqf al-haramayn in 
Ottoman Algiers, Brill, The Netherlands, 1998, p. 1, p. 24-25.

)4( Nacereddine, Saidouni: “Les liens de l’Algérie ottomane avec les lieux saints de 
l’Islam à travers le rôle de la fondation du waqf des Haramayn”, in, AWQAF, N0 6, year 
3, June 2004, p73

)5( يكتب عبد اهلادي التازي يف معرض حديثه عن الوقف املغريب يف احلرمني الرشيفني: »نجد أن هذا الوقف ]أوقاف املغاربة 
يف احلرمني[ يتناول املعوقني واملقعدين يف تلك اجلهات، وهكذا نجده خيصص مداخيل كل من فندق الصاغة، وهو يقع يف 
قلب مدينة فاس، وفندق أعشيش الذي يوجد بفاس عىل العمي، كام خيصص مداخيل فندق النجارين عىل املجاورين باملدينة 
اجتامعية  سلطة  أداة  اإلسالمي  العامل  يف  الوقف  ندوة:  انظر:  الشناكطة«.  والطلبة  العلم  وأهل  سجلامسة  أهل  من  املنورة 
خلدمة  الوقف  »توظيف  بحث:  دمشق، 1٩٩5م،  العربية،  للدراسات  الفرنيس  املعهد  ديغيليم،  راندي  تقديم:  وسياسية، 

السياسة اخلارجية يف املغرب«، عبد اهلادي التازي، ص7٩.  
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اإلسالمي ومغربه خالل الفرتة املمتدة بني القرنني اخلامس عرش والعرشين)1(، حيث يبني 
الدور املحوري الذي لعبته األوقاف يف قيام بنية حتتية اجتامعية واقتصادية شكلت األساس 
املوضوعي لقنوات التواصل بني العلامء املسلمني، والرافد األسايس إلعادة انتاج املعرفة 
أحياء  نشأة  إىل  األوقاف  هذه  أدت  مواٍز  وبشكٍل  واملكان)٢(.  الزمان  حسب  اإلسالمية 
الغرباء،  املسافرين  التجار ومن  العلم ومن  باملهاجرين من طالبي  باالهتامم  ترتبط  سكنية 
وتوفري أماكن لراحتهم وتسهيل مهامهم يف البلدان اإلسالمية األخرى. فعىل سبيل املثال، 
نجد »حي املغاربة« -نسبة إىل املسافرين القادمني من بلدان الشامل اإلفريقي- يف دمشق 
واإلسكندرية والقدس الرشيف. ولقد تزامنت حركة األفكار والرجال مع حركة البضائع 
والتجارة وما يستلزم كل هذه احلركة من وسائل. فقد نشأ من خالل هذه األوقاف اهتامم 
بصناعة وسائل النقل مثل: السفن الكبرية لنقل املواد الغذائية إىل احلجاز، وما يعنيه هذا 
الدول اإلسالمية من ناحية واحلجاز من ناحية  بينية بني خمتلف  من نشأة عالقات جتارية 
ثانية عىل سبيل املثال)3(، وانعكاس ذلك عىل الروابط السياسية واالجتامعية بينها وتقليل 
األوقاف يف  تساهم  أن  بالتايل  يكن غريًبا  اخلارجية. ومل  واملعونات  البضائع  اعتامدها عىل 
مسائل تتعلق بالسياسات اخلارجية للدول اإلسالمية، حيث مّثلت إحدى األدوات التي 

استعملتها الدول اإلسالمية إلدارة سياساهتا اخلارجية)4(. 

من خالل هذه األمثلة يتبني أن أوقاف احلرمني عكست عملية نقل الرابطة الوجدانية بني 
املسلمني من املستوى العاطفي إىل املستوى العميل، ومن َثّم مّثلت الرتمجة العملية لوحدة 
-عىل  العثامنية  اجلزائر  يف  احلرمني  أوقاف  أن  السعيدوين  نارص  ويكتب  ومتاسكها.  األمة 
)1( محاه اهلل ولد السامل، حوار املركز واألطراف يف الثقافة العربية، بالد شنقيط يف الذاكرة العربية العاملة، دائرة الثقافة واإلعالم، 

الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة، ٢٠٠4م.
)٢( املرجع نفسه.

عظيمتني  »سفينتني  بناء  1553م  ٩6٠هـ/  عام  إىل  ترجع  التي  القانوين  سليامن  السلطان  زوجة  وقف  حجة  يف  جاء   )3(
ميناء  الغالل من  بنقل  تقوما  لوازمهام ولواحقهام«، لكي  املعلومة ومتام  املعينة  ]عظميني[«، وتوفري »مجيع آالهتام وأدواهتام 
تقديم:  اجتامعية وسياسية،  أداة سلطة  العامل اإلسالمي  الوقف يف  ندوة:  انظر:  باحلجاز.  وينبع  ميناءي جدة  إىل  السويس 
راندي ديغيليم، املعهد الفرنيس للدراسات العربية، دمشق، 1٩٩5م، بحث: »األوقاف واملالحة البحرية يف البحر األمحر يف 

العرص العثامين«، حممد عفيفي، ص7٩.  
)4( يكتب عبد اهلادي التازي: »مل تأل »لدبلوماسية املغربية يف القرن الرابع عرش ميالدي« جهًدا يف احلفاظ عىل تراهبا، وكانت 
دائاًم مستعدة الفتداء ما سقط منها ولو بااللتجاء إىل مال الوقف«. »توظيف الوقف خلدمة السياسة اخلارجية يف املغرب«، 

عبد اهلادي التازي، مرجع سابق، ص5٩. 
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سبيل املثال)1(- كانت عبارة عن رباط قانوين، تؤكد من خالله اجلزائر العثامنية انتامءها إىل 
األمة اإلسالمية)٢(. وهي كذلك رمز لألخوة اإلسالمية حيث يضيف الكاتب أن »حصة 
احلرمني من ريع هذه األوقاف كانت متثل بالنسبة ألفراد الشعب ]اجلزائري[ مهمة كريمة 
وواجب نبيل ]وواجًبا نبياًل[ يعكس العالقات الروحية والثقافية واالقتصادية بني اجلزائر 

العثامنية من ناحية ومكة واملدينة من ناحية ثانية«)3(.

إن احلركية التي أحدثها اتساع نظام الوقف وتطوره تزامنت مع اجتهادات فقهية ثرية 
استهدفت االستفادة املثىل من اإلمكانيات التي متثلها األوقاف. ومن املفيد هنا التذكري بأن 
الوقف الذي ساهم بشكل كبري يف متويل العلم طوال التاريخ اإلسالمي ساهم كذلك يف 
إشكاالته  لبحث  العلامء  أقالم  تصدت  حيث  الوقف(؛  )أي  موضوعه  يف  البحث  متويل 
وتطوير جتربته، حتى إن القرن التاسع عرش شهد إصدار جمالت خمتصة بشكل حرصي يف 
موضوع الوقف)4(. عىل هذا األساس ساهم العلامء يف نقاش املسائل املستجدة التي تعرتض 
التجربة الوقفية والبحث عن حلول هلا، والعمل عىل حتسني كفاءة املؤسسة الوقفية ومتكينها 
تفكري  آفاق  اتسعت  »لقد  التازي:  اهلادي  عبد  يكتب  االجتاه  أدوارها. يف هذا  مزاولة  من 
الفقهاء، وأصبحنا أمام ثروة فقهية متنوعة اجلوانب متعددة األوجه، فيام يتصل باالستفادة 

من األوقاف يف األغراض التي حتمي األمة وتضمن سالمتها وحتفظ كرامتها«)5(.

بناًء عىل ما سبق، يمكننا اخلروج بنتيجة مهمة مفادها أنه إذا كان الوقف قد أوجد جمااًل 
حمليًّا مشرتًكا تتعاون من داخله الدولة مع مكونات املجتمع األهيل، فإنه قد أوجد كذلك 
من  متّكن  اإلسالمية،  واملناطق  الدول  خمتلف  بني  مشرتًكا  دوليًّا  جمااًل  نفسها)6(  وباآللية 
خالله املسلمون بمختلف انتامءاهتم اجلغرافية من بناء مؤسسات وقفية ذات مهام ووظائف 

)1( بخصوص أوقاف احلرمني التونسية انظر:
Tlili, Ajili, Les Biens Habous des deux villes saintes en Tunisie (1731-1881), FTERSI, 
Zagouan, Tunisie, 1998. 
)٢( Nacereddine Saidouni: « Les liens de l’Algérie ottomane avec les lieux saints », op.cit, p.73.

)3( املرجع نفسه، ص67.
)4( عىل سبيل املثال، صدرت »جملة األحباس التونسية« يف 1878م، يف سياق حماولة خري الدين التونيس ]181٠- 18٩٠م[ 

إلصالح نظام الوقف يف تونس. 
)5( »توظيف الوقف خلدمة السياسة اخلارجية يف املغرب«، عبد اهلادي التازي، مرجع سابق، ص5٩. 

)6( نقصد باآللية: التحصني القانوين واإلداري والرشعي للمؤسسة الوقفية يف أفقها الدويل.
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دولية، ومن َثّم تأكيد انتامئهم العميل والواقعي إىل األمة بمفهومها الواسع، ومسامهتهم من 
خالل هذا املجال املشرتك يف الدفاع عن حياضها ومؤازرة أفرادها عند الشدائد حيثام كانوا، 

إضافة إىل تقديم األمثلة احلية عىل إنسانية اإلسالم. 

ثانًيا: الوقف يف عامل اليوم: قوة مت�شاعدة ذات مهام ح�شارية:

يؤكد العديد من الدالئل التارخيية أن استفادة األوروبيني من اإلبداعات التي وصلت 
مستوى  عىل  كانت  كذلك  بل  التطبيقية،  العلوم  يف  تنحرص  مل  اإلسالمية  احلضارة  إليها 
الوقف  نظام  األوروبيني من  استفادة  أدل عىل ذلك من  املعامالت. وليس  القوانني وفقه 
أثناء فرتة احلروب  إبان وجودهم يف ديار اإلسالم منذ القرن العارش امليالدي وبالتحديد 
]الرتاست[  صيغة  أن   )Gary Watt( الربيطاين  القانون  يف  الباحث  ويؤكد  الصليبية)1(. 
)Trust( يف أوروبا ترجع أصوهلا إىل العادة التي دأب عليها الصليبيون املتوجهون إىل بيت 
املقدس، حيث كانوا يعهدون إىل بعض »األمناء« )trustees( بإدارة أراضيهم وضيعهم 
من  الكثري  صاحبها  »العادة«  هذه  أن  غري  عودهتم.  حني  إىل  عائالهتم  إىل  ريعها  وإسناد 
املشكالت املتعلقة بالنواحي اإلجرائية اخلاصة بحامية حقوق املالك ومن يعينهم لالنتفاع 
بريع ما يمتلكه، حيث مل يستطع القضاء الربيطاين آنذاك حسم ما ترتب عىل هذه العادة من 
مشكالت قانونية بني املتخاصمني. ومل يتم تطوير هذا العرف ترشيعيًّا إال بعد رجوع أفواج 
باملسلمني ومؤسساهتم  الوقفية من خالل احتكاكهم  الصيغ  الذين تعرفوا عىل  الصليبيني 
الوقف  »قانون  بأن  قوديوزي()٢(  )مونيكا  الباحثة  وتقر  الزمن.  من  قرنني  فرتة  خالل 
اإلسالمي كان له أكرب األثر عىل تطور مؤسسة الرتاست يف انجلرتا«، ومن ثم فإن الشكل 
القرن السادس عرش يرتبط  التي انترشت يف أوروبا بعد  اإلداري والقانوين هلذه املؤسسة 

بشكل مبارش بالصيغة الوقفية كام ظهرت يف بالد املسلمني)3(.  

الرأساميل  النظام  رافقت صعود  التي  التغيريات االجتامعية واالقتصادية  لقد سامهت   
وإعانة  اإلغاثة  مسائل  جتذرت  حيث  كبري،  بشكل  التطوعي  القطاع  تطوير  يف  أوروبا  يف 

)1( Gary Watt, Trusts and Equity, Oxford University Press, 2003, UK, p.8.
)٢( Monica M. Gaudiosi, ‘The Influence of the Islamic Law of Waqf on the Development of 

the Trust in England: The Case of Merton College’ (1988) 136 U Pa L Rev 1231
)3( Ibidem



الق�صم الثاين/ البحث الثالث: عوملة ال�صدقة اجلارية

171

»دولة  نموذج  خالل  من  الغربية،  أوروبا  دول  كل  طموح  متثل  التي  االجتامعية  الرشائح 
شعوب  إيصال  مسؤولية  الدولة  حتميل  ا  نظريًّ يعني  الذي   )Welfare State( الرفاه« 
التقني،  التقدم  من  ذلك  يف  مستفيدة  االقتصادية  الرفاهية  من  مستوى  إىل  الدول  هذه 
التي  الكربى  السياسية  النزاعات  انتهاء  إىل  إضافة  املستعمرة،  البلدان  خريات  واستنزاف 
اكتسحت طوال أربعة عقود من الزمن جلَّ بلدان القارة األوروبية. غري أن هذا النموذج 
أزمة  بدأ احلديث عن  العرشين، حيث  القرن  السبعينيات من  بداية  وصل إىل حدوده مع 
الدولة  تدخل  وختفيف  البلدان  هذه  اقتصاديات  إدارة  هيكلة  وإعادة  الراعية«)1(  »الدولة 
بوصفها  اجلدل  هذا  االجتامعية)٢(  الرعاية  برامج  تصدرت  وقد  االقتصادية.  الشؤون  يف 
اختاذ  بالفعل  تم  البلدان. وقد  تتحمله حكومات هذه  الذي  األكرب«  االقتصادي  »العبء 
سياسات اقتصادية تقلص بالفعل من دعم الدولة للعديد من هذه الربامج، والرتاجع عن 
اخلريية  باملؤسسات  االهتامم  عاد  التحوالت  هذه  إطار  يف  االجتامعية.  املكتسبات  بعض 
وتدّعم هذا االجتاه بشكل كبري يف كل البلدان الغربية دون استثناء. وكتتويج هلذا املسار تّم 
-مع مطلع ٢٠٠5م- إدراج العمل التطوعي يف مسودة الدستور األورويب اجلديد كأحد 

األنشطة االجتامعية االسرتاتيجية لدول الوحدة األوروبية)3(. 

التي  األمريكية  املتحدة  الواليات  جتربة  تبقى  املسار  هذا  يف  األهم  التجربة  أن  غري 
سلكت بفعل تكوهنا التارخيي مسرية مغايرة عن تلك التي شهدهتا الدول األوروبية، والتي 
استطاعت أن تستفيد بشكل مبارش من الصيغة الوقفية )كام ظهرت يف العامل اإلسالمي(. 
املهاجرين  أن  من  املصادر  بعض  إليه  تشري  ما  إىل  السياق  هذا  يف  اإلشارة  املهم  ومن 
األوروبيني إىل أمريكا -حتديًدا الربيطانيني منهم- قد نقلوا مع بدايات القرن السابع عرش 

)1( Rosanvallon, Pierre La crise de l’Etat Providence, Editions du Seuil, paris, 1981, p. 8-9 
)٢(  املرجع نفسه، ص67-6٩.

)3( انظر: مسودة الدستور األورويب يف:
Traité établissant une Constitution pour l’Europe: Office des publications officielles des 
Communautés européennes, Luxembourg, Belgique, 2005.
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الصيغة الوقفية)1(، بوصفها أفضل الصيغ القانونية التي متكنهم من مزاولة عقائدهم بكل 
أوروبا، وكذلك من  له يف  يتعرضون  الذي كانوا  الديني  حرية، واالبتعاد عن االضطهاد 
املسامهة يف بناء الدولة اجلديدة )أمريكا(. ولعل هذا األمر يعد أحد العوامل التارخيية التي 
تفرس االنتشار الواسع للصيغ الوقفية يف أمريكا منذ نشأهتا، لتصبح إحدى السامت املميزة 
للمجتمع األمريكي وجزًءا مهامًّ من آليات تنظيم عالقاته. وقد أشار الفيلسوف الفرنيس 
يف  الديموقراطية  »عن  كتابه:  يف   ]Alexis De Tocqueville[ توكفيل(  )أالكسيس 
أمريكا«)٢( املنشور يف سنة 1835م إىل أمهية املؤسسات األهلية يف حياة األجيال األوىل من 
األمريكيني، واستعرض أمثلة كثرية عىل األغراض االجتامعية والسياسية »املعقولة وغري 
املعقولة« عىل حد تعبريه)3(، التي تشّكلت عىل أساسها هذه املؤسسات، األمر الذي جعل 

من أمريكا -حسب رأيه- »أكثر بلدان العامل استفادًة من مفهوم املؤسسات األهلية«)4(. 

وبعد ما يزيد عىل القرنني من الزمن أصبحت املؤسسات األهلية األمريكية متثل قطاًعا 
جمتمعيًّا متميًزا ينتظم من خالل قوالب قانونية متعددة، لعل من أمهها: املؤسسات اخلريية 
 )Non-profit corporation( واملؤسسات التي ال هتدف إىل الربح )Foundations(
واألمانات اخلريية )Charitable Trust(. وقد حافظت هذه القوالب عىل ارتباطها بفكرة 
خاص(  أو  )عام  إلنشائها  اجتامعي  غرض  حتديد  أساسيني:  مبدأين  خالل  من  الوقف 
ثانية. وتتميز  ناحية  املنتفعني من  ناحية، ووجود موقوفات تستثمر ويوزع ريعها عىل  من 
التجربة الوقفية املعارصة يف الواليات املتحدة األمريكية باتساعها الشديد وتأثريها املبارش 

)1( يؤكد الكثري من املؤرخني أن أحد أسباب الرئيسة هلجرة األجيال األوىل من األوروبيني إىل أمريكا يف القرن السابع عرش 
تعرضوا  الذين  املسيحية  العقيدة  داخل  املذهبية من  األقليات  الكنيس، خاصة ألتباع  اهلروب من االضطهاد  بغرض  كان 
اآلمن.  الديني  املالذ  أمريكا هي  أن  اعترب هؤالء  والتهجري. هلذا  اإلعدام  مثل:  التعسف،  أنواع  أبشع  إىل  أوروبا  بلدان  يف 
وبنسلفانيا   ،)New Jersey( نيوجرزي  مثل:  أمريكا  يف  األوىل  الربيطانية  املستعمرات  اعتربت  األساس  هذا  وعىل 
ما سيسمى الحًقا  نواة  -واقعيًّا-  مثلت  التي  دينية«، وهي  »مستعمرات   )Maryland) ومرييالند   )Pennsylvania)
بالواليات املتحدة األمريكية. وال بد من اإلشارة كذلك إىل أن هذه اهلجرة تزامنت مع أول إشارة إىل الوقف يف القانون 

اإلنجليزي لألعامل اخلريية سنة 16٠1م. 
)٢( Alexis De Tocqueville (1835) De la démocratie en Amérique, Flammarion, France, 1981.
أمريكا«  يف  الديمقراطية  »عن  كتابه:  من  الثاين  اجلزء  من  والسابع(  والسادس  )اخلامس  فصول  ثالثة  توكفيل  خصص   )3(
للحديث عن دور املؤسسات األهلية يف النظام االجتامعي األمريكي، وعالقة هذا القطاع بتطور نموذج ديمقراطي أمريكي 

ا وعمليًّا عام تشهده أوروبا يف الفرتة نفسها.  خيتلف نظريًّ
)4( املرجع نفسه، ص1٢٩. 
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يف املجتمع. فعىل سبيل املثال، تشري اإلحصائيات إىل أن 64.8٠٠ مؤسسة مالية خريية)1( 
تنشط يف الواليات املتحدة األمريكية، وختتص بجمع التربعات وتوزيعها عىل املؤسسات 
واملرشوعات اخلريية، ويصل جمموع وقفياهتا إىل 435 بليون دوالر)٢(، وتوزع من ريعها 

ا 3٠ مليار دوالر عىل مستوى كل املجاالت االجتامعية تقريًبا. سنويًّ

والقطاع  الدولة  جانب  إىل  يمثل  الثالثة  األلفية  بداية  مع  التطوعي  القطاع  أصبح  لقد 
اخلاص إحدى ركائز املجتمع الغريب املعارص الرئيسة. ولعل أهم سمة من سامته املعارصة 
التطوعي يف استثامر مظاهر  العمل  الغربية يف  التجربة  العاملي، حيث نجحت  هي توجهه 
العوملة بشكل كبري، من خالل إنشاء تكتالت أهلية ذات صبغة عاملية)3( مستفيدة يف ذلك مما 
تتيحه سياسات االنفتاح االقتصادي واالجتامعي التي أصبحت تتبناها أغلب الدول، وما 
يتبعها من تغيري يف الترشيعات والقوانني املحلية، ومن َثم أصبحت هذه الشبكات العاملية 

رشيًكا أساسيًّا يساهم يف صناعة مستقبل األلفية الثالثة. 

ثالًثا: الوقف والعامل الإ�شالمي املعا�شر: مفارقات احلا�شر وِرهان امل�شتقبل:

ا الوقوف عىل إحدى أهم مفارقات العامل اإلسالمي املعارص،  يبدو أنه من السهل جدًّ
واملتصلة بام تشري إليه اإلحصائيات حول وجود فجوة كبرية بني إمكانيات برشية ومادية 
ضخمة من ناحية، وضعف فاعلية ومن َثّم هدر هلذه اإلمكانيات وتوجيهها يف غري املصلحة 

العامة من ناحية ثانية. 

ويتوزع  العامل  سكان  من   %٢1.4 اليوم  يمثل  اإلسالمي  العامل  أن  نجد  ناحية،  فمن 

(Foundation( أو املؤسسات اخلريية ينحرص نشاطها يف توفري مصادر مالية لتمويل األنشطة واملرشوعات  النوع من  )1( هذا 
تبلغ  املثال،  اقتصادية مشهورة. فعىل سبيل  الغالب بوقفيات ضخمة ألصحاب مؤسسات  اخلريية، وترتبط هذه املؤسسات يف 
ا ما يقارب املليار دوالر.  وقفية بيل وميليندا غيتس )Bill & Melinda Gates Foundation( ٢1 مليار دوالر توزع سنويًّ
ا ما يقارب 6٠٠ مليون دوالر. أما وقفية  وتبلغ وقفية مؤسسة لييل اخلريية )Lilly Endowment( 16 مليار دوالر وتوزع سنويًّ

ا ما يقارب 65٠ مليون دوالر. انظر: مؤسسة فورد )The Ford Foundation( اخلريية فتبلغ 15 مليار دوالر وتوزع سنويًّ
Foundations Giving trend, Today Series, 2004 The Foundation Center, USA.

)٢(  املرجع نفسه.
املواطن«  العاملي ملشاركة  الربتغالية برشلونة يف عام 1٩٩3م مؤسسة »التحالف  العاصمة  املثال، تأسست يف  )3( عىل سبيل 
)CIVICUS(، وهو تكتل عاملي يربط بني املؤسسات األهلية املحلية واإلقليمية، لتحقيق مجلة من األهداف ترتبط بتعزيز 

مشاركة املواطن يف اختاذ القرار وحتقيق قيم العدالة واحلرية. 
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أفراده باألساس عىل 57 دولة ضمن ٢٢.8% من مساحة الكرة األرضية، ومتتد حدوده 
اجلغرافية من الشامل الغريب لقارة أفريقيا إىل جنوب رشق آسيا، أما بحًرا فيمتد من املحيط 
األطلنطي إىل املحيط اهلادي مروًرا بالبحر األبيض املتوسط واملحيط اهلندي. ويزخر العامل 
اإلسالمي بثروات اقتصادية ال تقترص عىل البرتول بل تتنوع لتشمل كل ما وهبه اهلل من 

خريات عىل ظهر هذه األرض وباطنها)1(. 

من  تشكو  اإلسالمي  العامل  بلدان  بني  العالقات  أن  إىل  الدالئل  كل  تشري  املقابل،  يف 
الدول اإلسالمية ال  بني  ما  االقتصادي  فالتعاون  تقريًبا.  امليادين  الشديد يف كل  الضعف 
يصل يف أحسن األحوال إىل ُعرش تعاوهنا مع باقي دول العامل، وال يكّون املسلمون كتلة 
ومن  حساب.  أي  دوليًّا  له  حيسب  ثقاًل  بالتايل  يشكلون  وال  متامسكة  واقتصادية  سياسية 
هنا يمكن القول: إن املسلمني ال يطرحون يف وقتنا احلايل نموذًجا ملرشوع حضاري يقدم 
للبرشية صورة واقعية عن إنسانية اإلسالم و«رمحته للعاملني«. ومل تشذ األوقاف خاصة يف 

بعدها الدويل عن هذه القاعدة.

رابًعا: التحولت الكربى وتطور الأوقاف الدولية:

ل الدولة احلديثة يف املنطقة اإلسالمية منذ بدايات القرن التاسع عرش كإحدى  يربز تشكُّ
العالمات األساسية الدالة عىل عمق التحوالت التي طرأت عىل نظام الوقف)٢(، وحددت 
بالتايل إىل حد كبري صورته املعارصة. ونعتقد بأن هذا التوجه وصل إىل ذروته مع تغري نمط 
العالقة بني املجتمع والدولة، وتوسع نفوذ هذه األخرية عىل حساب املؤسسات االجتامعية 
خلفيات  عىل  التحديث  مرحلة  اإلسالمية  الدول  أغلب  ودخول  األهلية،  واالقتصادية 

قطرية ضيقة يف مرحلة ما بعد االستعامر.

االقتصادية  النظريات  القطري احلديث عىل خلفية  العربية بشكلها  الدولة  لقد نشأت 

)1( ينتج العامل اإلسالمي ثالثة أرباع اإلنتاج العاملي من املطاط الطبيعي، ونصف هذا اإلنتاج من الفسفاط وثلثاه من الزيوت ومن )هبارات( 
العامل، إضافة إىل نسب كبرية من اإلنتاج العاملي للقطن والشاي والقهوة والصوف واليورانيوم واملنغنيز و)الكوبالت(،... إلخ.

)٢( من املهم التنبيه إىل أن األسباب التي أدت إىل ضعف مؤسسة الوقف تعود إىل ما قبل النصف األول من القرن العرشين، 
التي يمكن ردها تارخييًّا إىل سببني رئيسني: متثل األول يف ارتباط هبوط فعالية مؤسسة الوقف باالهنيار العام الذي دب يف 
جسم احلضارة اإلسالمية ككل. وارتبط السبب الثاين بإشكاليات من داخل املؤسسة الوقفية ذاهتا مثل: تفيش سوء اإلدارة 

)فساد النظار(، وتفاقم مشكالت الوقف الذري )أو األهيل(.
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إىل كل جماالت  تتمدد  لكي  العنان  هلا  أطلق  مما  التحديث،  مركز  الدولة  التي جعلت من 
احلياة االجتامعية، بام يف ذلك اجلانب الذي يشغله الوقف وتعمل فيه مؤسساته. ويف هذا 
الترشيعي  إطاره  صياغة  وإعادة  الوقف  أحكام  تقنني  تطويع  عىل  الدولة  عملت  السياق 
من  )التحول  األوقاف  إدارة  خيص  فيام  سواء  احلكومية،  األجهزة  ومتطلبات  يتالءم  بام 
االجتامعية  بالتطورات  الوقف  بعالقة  يتعلق  فيام  أو  الوزارة(،  نظارة  إىل  األهلية  النظارة 
)عالقة الوقف بالتنمية املجتمعية(، مما أثر سلًبا عىل أداء نظام الوقف وإمكانيات تكيفه مع 

متغريات احلياة االجتامعية املعارصة ومستجداهتا. 

وانحرست  األساسية،  وظائفه  العرشين  القرن  منتصف  مع  الوقف  نظام  فقد  لقد   
فاعليته تقريًبا يف جو عام اتسم بالتنكر واهلجوم عىل كل ما له عالقة باملايض، وسيادة عقلية 
انتقاصية يف التعامل مع املوضوعات ذات الصلة، بحجة ربط ما أصاب املجتمع اإلسالمي 
من تكلس ومجود باألساسيات الفكرية التي بني عليها، ومن َثّم شيوع صورة نمطية سلبية 
عن األوقاف يف الوعي االجتامعي العام، ولدى النخب املثقفة وصناع القرار بوجه خاص. 
وإذا ما كانت هذه العوامل قد أثرت سلًبا عىل أدوار الوقف ووظائفه وقّلصت بالتايل من 
فعاليته، فإن اخلارس األكرب من هذا التوجه كان هو األوقاف الدولية، التي تأثرت بشكل 
مبارش إىل حد التاليش واالختفاء الكامل. ويمكننا اإلشارة يف هذا الباب إىل ثالثة عوامل 

إضافية: 

يف  اإلسالمية  البلدان  ألغلب  إدارهتا  إبان  األوروبية  القوى  سياسة  يف  األول  يتمثل   -1
سياق التمدد االستعامري عىل العامل بداية من القرن التاسع عرش امليالدي. لقد اعتمدت 
هذه السياسة عىل تقطيع أوصال العامل اإلسالمي وإضعاف كل خصائص التالحم بني 
ا وقانونيًّا من خالل إحداث »مناطق تتبع إدارات خمتلفة«. يف هذا  مناطقه، وتقسيمه إداريًّ
االجتاه عملت االسرتاتيجية االستعامرية عىل كرس نظام األوقاف نظًرا ألنه أسس لنامذج 
عملية تربط ما بني الشعوب اإلسالمية، إضافة إىل أنه مّثل إحدى العقبات »القانونية« 
التي أعاقت سياسة االستيالء عىل األرايض التي مارستها خمتلف اإلدارات االستعامرية. 
لقد كانت أجزاء من األرايض الزراعية يف الدول العربية واإلسالمية موقوفة، ومن َثّم 
كانت خترج قانونيًّا عن »املمتلكات العامة« التي استولت عليها منذ البداية اإلدارات 
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االجتامعية وفرض  أدوارها  األوقاف وحتجيم  للتضييق عىل  التي سعت  االستعامرية، 
إدارات  عىل  لسوريا  الفرنيس  االحتالل  »ضيق  املثال،  سبيل  فعىل  عليها.  الرضائب 
األوقاف وأمهلوا استثامر أمالكها«)1(. كام سنت قوانني »تضع األوقاف اإلسالمية حتت 
اإلرشاف املبارش لسلطة االحتالل«. وعملت هذه السلطات عىل سلب جزء من هذه 

األوقاف ومصادرة بعضها وتوزيع أجزاء منها عىل املتعاونني معها)٢(. 
السيايس  االستقالل  بعد  الدولية  لألوقاف  القانونية  بالوضعية  الثاين  العامل  ويرتبط   -٢
للدول العربية واإلسالمية )أوقاف احلرمني عىل سبيل املثال(. لقد تشكلت ترشيعات 
مؤسسات الدولة احلديثة وهي يف أساسها قوانني تعتمد عىل مبادئ السيادة واالنتامء إىل 
رقعة جغرافية حمددة. وقد ساعدت هذه القوانني بعض البلدان العربية عىل وضع مجيع 
أغلبها  أن كانت يف  بعد  األوقاف،  إدارة وزارة  الدولية حتت  فيها  بام  األوقاف اخلريية 
تدار إدارة مستقلة، إضافة إىل ختويل وزارات األوقاف سلطة تغيري مصارف األوقاف 
األوقاف  ضاعت  األخرى  البلدان  بعض  ويف  واقفيها)3(.  برشوط  التقيد  دون  اخلريية 

الدولية بسبب عدم االهتامم العام باألوقاف وتم االستيالء عليها بغري وجه حق)4(. 
3- أما العامل الثالث فيتعلق بأداء وزارات األوقاف وتوجهات أنشطتها بوصفها اجلهات 
الرئيس يف  اهتاممها  الرسمية احلديثة املخولة إلدارة األوقاف وتنميتها، حيث انحرص 
الشؤون املحلية بحكم اختصاصاهتا من ناحية، وحمدودية ميزانياهتا مقارنة بالوزارات 

احلكومية األخرى من ناحية ثانية. 

)1( التكوين االقتصادي للوقف يف بالد اهلالل اخلصيب، نظام الوقف واملجتمع املدين يف الوطن العريب، منذر قحف، مرجع 
سابق، ص4٢٠.  

)٢( عمم االستعامر الفرنيس هذه السياسة عىل اجلزائر وتونس واملغرب. انظر بخصوص اجلزائر: التكوين االقتصادي للوقف 
يف بلدان املغرب العريب، نظام الوقف واملجتمع املدين يف الوطن العريب، حممد البشري مغيل، مرجع سابق، ص3٢1-3٢٠. 

)3( حيلل املستشار طارق البرشي تطور القوانني املرصية يف هذا االجتاه، من خالل استعراض التغيري الذي حصل بعد ثورة 
يوليو 1٩5٢م، والذي ألغى الوقف عىل غري اخلريات )الوقف األهيل(، القانون 18٠/ 1٩5٢م، ثم مع صدور القانون 
٢48 لسنة 1٩53م أعطي احلق لوزير األوقاف »أن يرصف الريع كله أو بعضه عىل اجلهة التي يعينها دون التقيد برشط 
الواقف«. ثم مع القانون 15٢ لسنة 1٩57م تم إقرار قاعدة التغيري اآليل عىل مجيع األرايض الزراعية املوقوفة عىل جهات 
الزراعية  األرايض  عىل  االستيالء  وقرر  ذاهتا  األعيان  من  الواقف  وإرادة  الوقف  القانون  هذا  »جرد  وبالتايل  العامة،  الرب 
املوقوفة«. انظر: »حتوالت عالقة الوقف بمؤسسات املجتمع املدين يف بلدان وادي النيل«، نظام الوقف واملجتمع املدين يف 

الوطن العريب، طارق البرشي، مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠3م، ص675-674. 
قانونية لوجود  إمكانية  يعد هناك  مل  إلغاء األوقاف مجلة وتفصياًل يف تونس سنة 1٩57م، وبالتايل  تم  املثال،  )4( عىل سبيل 

أوقاف حملية أو دولية، حيث متت تصفيتها مما سمح باالستيالء عىل الكثري منها وإحلاق ما تبقى بأمالك الدولة. 
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اجتامعية  تغيريات  واإلسالمية  العربية  البلدان  جل  شهدت  الثامنينات  بدايات  مع 
فيام  خاصة  العرشين،  القرن  هناية  مع  العامل  شهدها  التي  التحوالت  سياق  يف  واقتصادية 
يتعلق بفشل النامذج التنموية التي تم تبنيها يف الستينيات)1(، وسقوط الكثري من األوهام 
إىل  إضافة  هبا،  برشت  التي  الرفاهية  جمتمعات  حتقيق  عىل  بمفردها  الدولة  بقدرة  املرتبطة 

ترسيع كبري آلليات العوملة وتقنيات االتصال. 

عىل مستوى اخلصوصيات الداخلية للبلدان العربية واإلسالمية، ارتبطت هناية القرن 
العرشين بتثبيت ما اصطلح عليه بالصحوة اإلسالمية التي أصبحت أحد املكونات السياسية 
هلذه املجتمعات، حيث مل خيل بلد عريب ومسلم من طيف إسالمي يبرش -بدرجات متفاوتة 
من العمق أو التبسيط- بمرشوع سيايس واجتامعي يستند إىل مرجعية اإلسالم. كام شهدت 
املجتمعية احلساسة  القطاعات  للدولة من بعض  تدرجييًّا  انسحاًبا  املجتمعات  أغلب هذه 
املجال  إلفساح  رسميًّا  وتوجًها  والتعليم،  الصحة  مثل  االجتامعية  بالرعاية  العالقة  ذات 
السوق،  وآليات  والطلب  والعرض  احلرة  املنافسة  وملبادئ  اخلاص  للقطاع  كبري  بشكل 
آثارها  التي رسعان ما ظهرت  التكييف اهليكيل«)٢(،  يف إطار ما اصطلح عليه »بسياسات 
السلبية املبارشة خاصة عىل بعض الرشائح االجتامعية ذات املوارد املحدودة، التي مل تستطع 
بتقلص  تتعلق  التي  تلك  وبالتحديد  اخلصخصة،  لعمليات  املصاحبة  النتائج  تواجه  أن 

خدمات الدولة ذات الصبغة االجتامعية. 

ترافقت هذه التداعيات الداخلية واخلارجية مع بروز اجتاه يدعو إىل تشجيع مؤسسات 
واملسامهة  الوطنية  املسؤولية  تتحمل جزًءا من  كبرًيا؛ حتى  دوًرا  وإعطائها  األهيل  القطاع 
يف تلبية بعض االحتياجات االجتامعية. ويمكننا القول: إن إحياء ُسنّة الوقف ومشاركته 
يف جهود التنمية قد تصدر هذا االجتاه، حيث شهدت الثالثة عقود املاضية حركية خاصة 
الوقف  موضوع  حول  القائمة  الفكرية  للفعاليات  ملحوًظا  وتنامًيا  الوقفية،  للمؤسسات 

وذلك عىل املستويني احلكومي والشعبي.

)1( Cf: Iconocoff, M, “Endettement et crise des modèles de développement dans le Tiers 
Monde”, in, Tiers-Monde, Tome XXV, No 99, Juillet-Septembre, 1984. 

التكييف  نحو:  اهليكيل،  اإلصالح  سياسات  عن  للتعبري  العربية  االقتصادية  األدبيات  هبا  تتعامل  التي  املسميات  تتعدد   )٢(
اهليكيل، اقتصاد السوق، اخلصخصة، التخصيص،... إلخ.
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لقد شهدت هذه الفرتة إعادة تنظيم قطاع األوقاف يف بعض البلدان اإلسالمية، حيث تم 
إصدار ترشيعات جديدة تركز عىل حسن إدارة الوقف وسالمة توزيع ريعه وإدراجه ضمن 
خطط التنمية املجتمعية)1(. كام توسع اهتامم اجلمعيات األهلية بالصيغ الوقفية واالستفادة 
منها سواء فيام يتعلق بتمويلها أو بطرق إنشائها. ولن نجانب احلقيقة إذا ما زعمنا بأن بعض 
الدول اإلسالمية قد شهدت خالل العقدين املاضيني »صحوة وقفية«، عربت بشكل واضح 
عن رغبة حقيقية -من القطاعني احلكومي واألهيل- يف االستفادة من هذا النسق واخلربة 
الساحات  يف  جرى  بام  مقارنة  أنه  غري  املستقبلية.  رهاهنا  أحد  وجعلها  الذاتية  احلضارية 
طرح  من  متّكن  مستويات  الدويل  الصعيد  عىل  الوقف  ُسنّة  بإحياء  االهتامم  يبلغ  مل  املحلية 
املسلمة  البلدان  تواجه  التي  املشرتكة  التحديات  دولية، بحجم  أوقاف  نامذج ومرشوعات 
وبحجم اإلمكانيات املادية والبرشية التي لدهيا. لقد انعكست العوامل املشار إليها آنًفا حول 
وأهلية  واقتصادية  اجتامعية  تكتالت  وغياب  اإلسالمية،   - اإلسالمية  العالقات  ضعف 
عملية وفعالة، عىل قدرة املسلمني -رسميًّا وشعبيًّا- لبناء توجه جدي هيدف إلحياء ُسنّة 
الوقف دوليًّا، وسامهت بالتايل جمتمعة يف حرص االهتامم بالوقف بالشأن املحيل. كام ساعدت 
األحداث التي أعقبت احلادي عرش من سبتمرب ٢٠٠1م عىل زيادة إضعاف هذا التوجه، بل 
عىل حتجيم أي مبادرة يف هذا االجتاه، عن طريق محالت إعالمية وسياسية مسعورة، طالت 

العمل اخلريي اإلسالمي الدويل يف حماولة لربطه بمسائل اإلرهاب والعنف. 

خام�ًشا: جتارب الأوقاف الدولية املعا�شرة:

نحو  توجه  قلة  من  اإلسالمي  الوقفي  للعمل  العام  السياق  به  يتميز  مما  الرغم  عىل 
-خاصة  سعت  التي  املحاوالت  بعض  من  ختل  مل  الساحة  هذه  فإن  الدولية،  املجاالت 
املحلية. يف هذا  األطر  يتجاوز  دوليًّا  بعًدا  الوقفي  القطاع  النظري- إلعطاء  املستوى  عىل 
السياق تربز التجربة الكويتية وجتربة البنك اإلسالمي للتنمية كأهم نموذجني معارصين 
إلعادة إحياء ُسنّة الوقف عىل املستوى الدويل. وسنحاول فيام ييل رصد أهم جوانب هاتني 

املحاولتني وبيان حدودمها املنهجية والواقعية.  

)1( منذ بداية التسعينيات صدرت ترشيعات جديدة خاصة بالقطاع الوقفي يف العديد من الدول االسالمية: اليمن )1٩٩5م(، 
إمارة عجامن )1٩٩6م(، إمارة الشارقة )1٩٩6م(، قطر )1٩٩6م(، عامن )٢٠٠1م(. 
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)أ( التجربة الكويتية: 

يمكن رد نقطة التحول الرئيسة يف التجربة الوقفية الكويتية املعارصة إىل حدث إنشاء 
األمانة العامة لألوقاف، التي خصها املرسوم األمريي رقم ٢57 لسنة 1٩٩3م بثالث مهام 
أساسية: إدارة ريع األوقاف وتنميته وتوزيعه. وقد جعلت األمانة من إحياء ُسنّة الوقف 
الوقت  يف  ومرشوعاهتا.  أنشطتها  خمتلف  عىل  انعكس  الذي  الرئيس  االسرتاتيجي  خطها 
نفسه طرحت األمانة ضمن هذا اخلط االهتامم بالبعد الدويل لألوقاف، من خالل تضمينه 
بشكل واضح ورصيح يف اسرتاتيجيتها)1(، حيث تبنت األمانة هذا التوجه وحددت له مجلة 

من السياسات واألهداف وأدرجته ضمن أنشطتها العامة. 
ويالحظ املتتبع لتجربة األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت أن اهتاممها بالبعد الدويل 

لألوقاف قد جاء نتيجة خطوتني رئيستني: 
ارتبطت األوىل بجهد األمانة يف دعوة البلدان اإلسالمية من خالل املجلس التنفيذي 
لوزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية)٢( إىل تبني اقرتاح »منهجية عمل الدولة املنسقة«)3(، 
التي ينص عىل اختيار إحدى الدول اإلسالمية لتقوم بدور املنسق واملسؤول عن قضية من 
القضايا الكربى، التي تكون مثار اهتامم العامل اإلسالمي، وتدخل ضمن مسؤوليات قطاع 
والدعوة  والزكاة  الوقف  كقضايا  اإلسالمي:  العامل  بدول  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف 
اإلسالمية. وقد تبنى هذا املقرتح املجلس يف اجتامعه املنعقد باململكة األردنية اهلاشمية يف 

أكتوبر 1٩٩6م. 
غري أن اخلطوة الثانية وهي احلاسمة يف هذا األمر متت بمناسبة انعقاد املؤمتر السادس 
لوزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية املنعقد بجاكرتا - اندونيسيا سنة 1٩٩7م، الذي أقر 
وثيقة »الرؤية االسرتاتيجية للنهوض بالدور التنموي للوقف«)4( التي اقرتحتها الكويت، 

)1( نصت اسرتاتيجية األمانة العامة لألوقاف يف جمال االتصال والدعوة إىل الوقف عىل: نرش ثقافة الوقف وتبادل التجارب 
يف ذلك بني خمتلف الدول ذات االهتامم. انظر: اسرتاتيجية األمانة العامة لألوقاف )٢٠٠3-٢٠٠8م(، وثيقة غري منشورة.
)٢( تشكل املجلس التنفيذي ملؤمتر وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية بتاريخ 14 شوال 14٠٩هـ/1٩ مايو 1٩8٩م، ومقره 
مكة املكرمة، ويضم يف عضويته الدول اآلتية: اململكة األردنية اهلاشمية، مجهورية إندونيسيا، مجهورية باكستان اإلسالمية، 

مجهورية جامبيا، اململكة العربية السعودية، اجلمهورية العراقية، دولة الكويت، مجهورية مرص العربية، واململكة املغربية.
والشؤون  األوقاف  لوزراء  التنفيذي  للمجلس  الكويت  دولة  من  مقدمة  وثيقة  املنسقة«،  الدولة  عمل  »منهجية  انظر:   )3(

اإلسالمية، األردن، أكتوبر 1٩٩6م )وثيقة غري منشورة(.
)4( انظر: »الرؤية االسرتاتيجية للنهوض بالدور التنموي للوقف«، األمانة العامة لألوقاف )وثيقة غري منشورة(. 
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جهود  »تنسيق  ملف  تنفيذ  بمهمة  لألوقاف  العامة  بأمانتها  ممثلة  األخرية  هذه  وتكليف 
الدول اإلسالمية يف جمال الوقف«. 

الدول  طرف  من  معارصة  حماولة  أول  مثل  قد  امللف  هذا  استحداث  أن  يف  شك  ال 
اإلسالمية إلعادة االعتبار للدور الدويل، الذي يمكن للوقف أن يساهم به يف دعم التفاعل 

بني املسلمني من خمتلف البلدان. 
الدويل  الصعيد  عىل  الوقف  ُسنّة  إحياء  يف  األمانة  عمل  اسرتاتيجية  ارتبطت  ولقد 

بمحورين أساسيني:
إحياء حركة البحث العلمي يف كل ما يتعلق بالوقف بشكل يقطع مع  املحور األول: 
التظاهرات املوسمية، والعمل عىل تكوين نخبة متخصصة من الباحثني واخلرباء يف جمال 
إدراج  يعنيه ذلك من  بام  املتعددة،  الوقف  االجتهاد يف جماالت  تساهم يف حركة  الوقف، 
موضوع الوقف ضمن خريطة اهتاممات البحث العلمي للمؤسسات األكاديمية ومراكز 
باستعامل  املوضوع،  هذا  ملقاربة  كافة  اإلسالمي  العامل  بلدان  من  الباحثني  ودفع  البحث، 

مناهج البحث العلمي مع الدراية الكافية باألحكام الرشعية لفقه الوقف. 
ولقد انعكست هذه الطموحات عىل مستويات بحثية خمتلفة هتتم بإعادة قراءة تاريخ 
الوقف، وإحياء االجتهاد الرشعي يف مسائل األوقاف، وعالقة الوقف بالتنمية، والقضايا 
األهيل  بشقيه:  الوقف  بتأسيس  ترتبط  التي  والقانونية(،  واإلدارية  )الرشعية  العملية 

والرسمي، والبحث يف سبل حتديث صيغه. 
املادي  الدعم  توفري  استهدفت  الربامج  من  مجلة  تنفيذ  املحور  هذا  إطار  يف  تم  ولقد 
الكتابة  وتشجيع  الوقف)1(،  بموضوع  املهتمني  من  العليا  الدراسات  لطلبة  والعلمي 

املتخصصة يف موضوعه)٢(، ونرش األدبيات الوقفية املعارصة، وعقد الندوات العلمية)3(.

)املاجستري( و)الدكتوراه(. ويف  لطلبة  دراسية سنوية  منًحا  الوقف«  العليا يف جمال  الدراسات  يقدم مرشوع »دعم طلبة   )1(
نوفمرب ٢٠٠4م تم اإلعالن عن عرش منح دراسية لسنة ٢٠٠5/ ٢٠٠6م.

)٢( منذ سنة 1٩٩٩م تم استحداث »مسابقة الكويت الدولية ألبحاث الوقف«، التي وصلت بحلول سنة ٢٠٠5م إىل دورهتا 
اخلامسة. ويف سنة ٢٠٠1م تم إصدار أول عدد من جملة أوقاف -املجلة الوحيدة التي تصدر يف العامل العريب يف موضوع 
الثالث  باللغات  البحوث  تنرش  بالوقف والعمل اخلريي،  الوقف- وهي دورية دولية علمية نصف سنوية حمّكمة خمتصة 

)العربية، اإلنجليزية، الفرنسية(، ومنذ إنشائها )٢٠٠1م( وإىل اآلن )أبريل ٢٠٠5م( تم إصدار سبعة أعداد.
)3( تم عقد ندوة »نظام الوقف واملجتمع املدين يف الوطن العريب« يف أكتوبر ٢٠٠1م بالعاصمة اللبنانية باالشرتاك مع مركز 
دراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان، وأقيم املنتدى األول لقضايا الوقف الفقهية املعارصة بالتعاون مع البنك اإلسالمي 

للتنمية بالكويت يف أكتوبر ٢٠٠3م، وجاٍر اإلعداد للمنتدى الثاين الذي يفرتض أن يعقد خالل هذه السنة. 
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املحور الثاين: السعي لتوحيد منهجية عمل املؤسسات الوقفية والعمل عىل بناء قدراهتا 
الذاتية )Capacity Building(، وذلك من خالل تطوير مهارات العاملني فيها، وحتديث 
إدارهتا وتنظيامهتا اهليكلية. وقد نفذت يف هذا االجتاه مجلة من الربامج، مثل: إقامة ورش 
عمل تدريبية للعاملني يف املؤسسات الوقفية، إضافة إىل عرض التجارب الوقفية املعارصة 

هبدف تبادل اآلراء واخلربات)1(. 

لقد أكدت جتربة األمانة )يف مسارها العام( أن مهمة إحياء ُسنّة الوقف متر من خالل 
قناتني رئيستني: اإلحياء العلمي من ناحية أوىل، واإلحياء العميل من ناحية ثانية. ويمكننا 
النظر يف عمل األمانة املحيل حتى يتبني لنا أهنا مل تكتف باإلعالم عن الوقف والتبشري به 
ا، بل إهنا عملت عىل املسامهة بشكل مبارش يف تقديم النامذج العملية للوقف، وإحياء  فكريًّ
صيغه يف الواقع املعيش، سواء مبارشة )إحداث الصناديق واملرشوعات الوقفية( أو بشكل 
غري مبارش )دعم تبني الصيغ الوقفية للمؤسسات الرسمية واألهلية(، وهذا ما يعني واقعيًّا 
العامة  األمانة  سجلتها  التي  اإلضافات  أهم  من  وهي  املجتمعية،  بالتنمية  الوقف  ربط 

لألوقاف بدولة الكويت، من خالل عملها الدؤوب إلحياء ُسنّة الوقف. 

غري أن عمل األمانة عىل املستوى الدويل )من خالل مرشوعات التنسيق( اتسم باهتامم 
حرصي بالعمل العلمي، وعدم املرور إىل طرح نامذج تطبيقية للوقف عىل املستوى الدويل. 
وبنظرة رسيعة ملجمل املرشوعات التي تنفذها األمانة حالًيا نجد بأن اجلهد العلمي )نرش 
الكتب، املسابقات، الندوات( قد استأثر بأكرب حصة مقارنة باملرشوعات التي ترتبط بأبعاد 
عملية مع غياب الفت ملرشوع نموذجي وقفي دويل، رغم مرور ما يزيد عىل العرش سنوات 

عىل إنشاء األمانة. 

ال شك يف أن عدم مرور مرشوعات التنسيق الدويل -التي ترشف عليها األمانة العامة 
لألوقاف بدولة الكويت- إىل مرحلة إنشاء أوقاف دولية، يرتبط بدرجة أوىل هبامش احلركة 
الذي تعمل من خالله اآلليات الرسمية ألي دولة إسالمية يف عالقاهتا املتبادلة مع الدول 
األحيان  بعض  يف  بل  العالقات،  ضعف  يسودها  آنًفا  أرشنا  كام  التي  األخرى  اإلسالمية 

)1( بني سنة ٢٠٠1م و٢٠٠3م تم عقد ورش تدريب العاملني باألوقاف باجلزائر ومرص واليمن وموريتانيا. كام تم فيام بني 1٩88م 
و٢٠٠3م استعراض التجارب الوقفية يف كل من: الكويت واهلند وروسيا وإيران وسوريا وجنوب إفريقيا ومرص واألردن. 
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يشء من التوتر بفعل العديد من العوامل ليس جمال بحثها هذه الدراسة. 
ولتفادي هذه الثغرة عملت األمانة بشكل مبكر عىل توثيق الصلة مع بعض املؤسسات 
اجلهات  وبعض  األمانة  بني  املشرتك  التعاون  إىل  فإضافة  بالوقف.  االهتامم  ذات  الدولية 
الدولية يف تنفيذ مرشوعات ملف التنسيق الدويل، سامهت األمانة يف دفع اهتامم بعض هذه 
اجلهات إىل تبني الصيغ الوقفية، بل يف دعوهتا للبعض اآلخر لالنخراط يف العمل الوقفي 

الدويل بشكل فعال.

)ب( جتربة البنك اإلسالمي للتنمية »اهليئة العاملية للوقف«: 
يمكننا القول: إن جتربة البنك اإلسالمي للتنمية، من خالل إنشائه سنة ٢٠٠٠م »اهليئة 
األمانة  حتقيقها  عىل  عملت  التي  نفسها  الطموحات  سياق  يف  جاءت  للوقف«،  العاملية 
ُسنّة  تبذل إلحياء  تزال  التي ال  املعارصة  استجابة لكل اجلهود  العامة لألوقاف، وكذلك 
الوقف عىل الصعيد الدويل. وهذا ما يتضح بشكل جيل من خالل بواعث إنشاء اهليئة، التي 
وتفعيل  الوقف،  ُسنّة  ترسيخ  يف  خالهلا  من  تساهم  »دولية«  مسؤولية  حتميلها  استهدفت 
احلضاري  والتقدم  الشاملة  التنمية  برامج  يف  تساهم  اجتامعية،  اقتصادية  كمؤسسة  دوره 

والثقايف واالقتصادي واالجتامعي للشعوب واملجتمعات املسلمة)1(. 
الدعم  اهليئة متزج يف عملها بني تقديم  بأن  يتبني  املعلنة  فمن خالل استقراء أغراضها 
للمؤسسات الرسمية واألهلية، من خالل متويل الربامج التعليمية والصحية واالجتامعية 
يف الدول اإلسالمية من ناحية، وتأسيس مرشوعات وقفية ذات أغراض مرتبطة بحاجات 
اجتامعية من ناحية ثانية. وفق هذه املعطيات ال يقترص طموح اهليئة عىل رعاية املؤسسات 
إقامة  إىل  كذلك  تسعى  بل  الالزمة،  باخلربات  ومدها  بينها  والتنسيق  ودعمها  الوقفية 
نامذج وقفية دولية ذات أغراض مرتبطة باحتياجات املسلمني، من خالل طرحها خلمسة 
الصحية، وقف  الرعاية  التعليم)٢(، وقف  الكريم، وقف  القرآن  مرشوعات وقفية: وقف 

)1( يف سنة 1٩٩٩م أسس البنك اإلسالمي للتنمية: »صندوق وقف موارد احلساب اخلاص«، الذي حتول يف سنة ٢٠٠1م إىل اهليئة 
العاملية للوقف. وحسب القائمني عىل البنك تتلخص بواعث إنشاء اهليئــة العاملية للوقف »يف أن كثرًيا من الشخصيـات املهتمـة 
والتعليمية واالجتامعية  الصحية  القطاعات  وتنمية  وتفعيل مسامهتها يف دعم  النهوض هبا،  بأمهية  واملؤمنة  األوقاف،  بشـؤون 
والثقافية والعلمية والبيئية فضاًل عن الدينية يف املجتمعات اإلسالميـة، والسعي لتخفيف العبء عن املحتاجني، يرون رضورة 
.www.worldwaqf.org/arabic/answeres_a.html#q ،إجياد هيئة عاملية للوقف«. انظر: الئحة اهليئة العاملية للوقف

)٢( طرحت اهليئة تأسيس وقف لرعاية التعليم برأسامل ال تقل قيمته عن مليار دوالر أمريكي خالل عرش سنوات، تشمل 
أغراضه رعاية العملية التعليمية بجميع مراحلها وأنواعها، وتشجيع التدريب املهني وحمو أمية احلاسب اآليل. 
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ا يشمل األغراض التي خترج عن  رعاية العمل التطوعي، وقف املرأة. كام جعلت وقًفا عامًّ
املرشوعات السالفة وتندرج يف عموم اخلريات.

ال شك يف أن اهليئة العاملية للوقف بوصفها إحدى مؤسسات البنك اإلسالمي للتنمية 
واملنظامت  اإلسالمية  الدول  كل  مع  عالقاته  وشبكة  وإمكانياته  البنك  جتربة  من  تستفيد 
الدولية، إضافة إىل خربته يف ميادين االستثامر والتعامالت املالية. غري أنه يف املقابل نعتقد 
بأن سقف الطموحات الذي تتحرك من خالله اهليئة يضعها أمام حتديات كبرية، لعل من 
املفرتضة،  الوقفية  للمرشوعات واألنشطة  التي تفرتض حجاًم ضخاًم  أعامهلا  أمهها طبيعة 
املؤثرة.  والنامذج  اخلربات  تراكم  إىل  تفتقر  املعارصة  الوقفية  التجارب  تزال  ال  وقت  يف 
ونعتقد بأن املزج بني املؤسسة الوقفية املالية )وهو إحدى الصور املعارصة لوقف النقود( 
ومؤسسات التخطيط يمكن أن يعيق عمل اهليئة، كام أن ارتباطها بالبنك اإلسالمي للتنمية 
قد يفقدها جزًءا من حرية حركتها وإبداعها، خاصة وأن هناك تداخاًل بني األهداف يف أكثر 

من جمال)1(، وهذا األمر يمكن أن حيد من خصوصية اهليئة كمؤسسة وقفية. 

ويمكننا القول -بعد مرور سنوات عديدة عىل إنشاء اهليئة- إن العوائق املشار إليها قد 
حكمت عىل التجربة باجلمود والتعثر وعدم حتقيق األهداف التي وضعت، وعىل رأسها 

بناء كيان وقفي دويل له استقاللية )وأجندة( عمل واضحة. 

)ج( حضور الوقف اإلسالمي يف الغرب: 

يف ظل توجهات التجربة الغربية يف العمل الوقفي املشار إىل بعض مالحمها فيام سبق، 
أن اخلربة  بالوقف اإلسالمي، خاصة  التجربة ذاهتا  اهتامم هذه  التساؤل عن مدى  يمكننا 
والعميل  النظري  األساس  اجلميع  وبشهادة  تكون  قد  املجال  هذا  يف  التارخيية  اإلسالمية 
للصيغ الوقفية املعارصة. ونتصور أن اإلجابة عن هذا التساؤل تفرتض التفريق بني االهتامم 
ا وعمليًّا(، واهتامم األقليات املسلمة  الذي توليه املؤسسات الغربية للوقف اإلسالمي )نظريًّ

التي تعيش يف الغرب بالوقف. 

الوقفية  باملؤسسات  الدولية  الدوائر  بعض  اهتامم  األخريان  العقدان  شهد  ناحية،  فمن 

)1( http://www.worldwaqf.org/arabic/aims.html.



ما تخفيه ال�صدقة اجلارية )مقاالت واأبحاث يف الوقف(

184

اإلسالمية، وقد أوصت بعض هذه اهليئات مثل: »برنامج األمم املتحدة اإلنامئي«)1( باالهتامم 
إىل  األخرى  الدولية  املؤسسات  بعض  دعت  كام  املجتمعية.  التنمية  يف  الوقف  بإمكانيات 
املرشوعات االجتامعية. غري  لتمويل بعض  إمكانياهتا  الوقفية واالستفادة من  الصيغ  تبني 
ينطلق منه هذا االهتامم،  الذي  النظري  تبقي اإلطار  أن املالحظة األساسية يف هذا االجتاه 
الذي يرتبط بشكل أسايس بمجاهبة السلبيات النامجة عن تطبيق سياسات التكييف اهليكيل، 
التي اتبعتها منذ هناية السبعينيات بلدان العامل الثالث عموًما والبلدان العربية واإلسالمية 
بالتحديد. لقد غلب عىل هذه الدعوات تصور متوييل بحت للصيغة الوقفية)٢( وضع عمل 
الدول  موارد  تقلص  ملشكلة  »مايل«  بحل  ترتبط  ا،  جدًّ ضيقة  خانة  يف  الوقفية  املؤسسات 
الفكرية  رؤيتها  عن  املؤسسات  هذه  فصل  َثّم  ومن  فيها،  االجتامعية  اخلدمات  وتردي 

املتكاملة، بل حتى عن القواعد التي حتكم عادة العمل التطوعي يف البلدان الغربية. 

الدوائر  بعض  به  تقوم  فيام  يبقى  إثارة  األكثر  الوقفية  بالتجربة  الغريب  االهتامم  ولعل 
األكاديمية الغربية من جهد علمي حول موضوع الوقف. ولئن يرتبط هذا اجلهد يف خطه 
العام بالتقليد االسترشاقي لدراسة العامل اإلسالمي ومكوناته احلضارية، فإنه يتسم بثالث 

خصائص أساسية:

)أ( تعتمد هذه األدبيات منهجية علمية يغلب عليها التطرق السوسيولوجيا)3(، وهو ما 
تفتقده إىل حد كبري أغلب الكتابات اإلسالمية حول الوقف.

والعمل  ناحية،  من  الوقف  بني  والواقعية  املفرتضة  الصلة  األدبيات  هذه  تؤكد  )ب( 
التطوعي يف جتربته الغربية من ناحية ثانية.

بنية حتتية علمية  )ج( يتسم هذا اجلهد باالستمرارية والتخطيط مع استفادة كبرية من 

)1(  يف سنة ٢٠٠٠م طرح القسم االقتصادي واالجتامعي التابع لألمم املتحدة ممثاًل باملكاتب اإلقليمية لربنامج األمم املتحدة 
احلديثة«،  االجتامعية  الرعاية  نظم  يف  والزكاة  الوقف  مؤسسات  »مسامهة  مرشوع  الوقفية  املؤسسات  بعض  عىل  اإلنامئي 
حيث متت مناقشة بعض األبحاث واخلروج بتوصيات لتفعيل دور املؤسسات اخلريية يف دعم نظم الرعاية االجتامعية، التي 

أصبحت تستنزف -عىل حد قول اخلرباء- جزًءا من ميزانيات هذه الدول. 
)٢( عقدت يف مقّر اليونسكو بباريس يف الفرتة )٢3-٢5 متوز/يوليو ٢٠٠3م(، اجتامعات املجموعة التشاورية للمنظامت غري احلكومية 
حول التعليم للجميع. ومن مجلة التوصيات التي خرجت هبا هذه االجتامعات: دعم متويل املؤسسات األهلية من خالل مجع التربعات 

واهلبات وإقامة الوقفيات. انظر: نرشة التعليم للجميع، العدد 1، شتاء ٢٠٠4م، مكتب اليونيسكو اإلقليمي للرتبية، بريوت.
)3( Cf.: Tarak, Abdallah, “Pour une sociologie des awqaf”, in, AWQAF, N0 1, 2001, FPAK, Kuwait, p.34.
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متيز مؤسسات البحث العلمي الغربية، متكن من إقامة فعاليات علمية سنوية حول موضوع 
الوقف اإلسالمي تنفذها جامعات ومراكز علمية)1(، فضاًل عن فعاليات أكثر كثافة حول 

العمل التطوعي واملجتمع املدين. 

أما فيام خيص اجلاليات واألقليات املسلمة يف البلدان الغربية، فتشري املعلومات املتوفرة 
هذا  عىل  مثال  أبرز  ولعل  الوقفي.  للعمل  املالئم  املناخ  من  الواضحة  استفادهتا  عدم  إىل 
الشاملية)٢(.  أمريكا  يف  اإلسالمية  املؤسسات  حول  النمر  حممد  دراسة  أكدته  ما  التوجه 
األمريكية  املتحدة  الواليات  مسلم يف  ماليني  السبعة  يزيد عىل  ما  وجود  من  الرغم  فعىل 
وكذلك أقلية مسلمة مهمة نسبيًّا يف كندا)3(، فإن اعتامد مؤسساهتم اإلسالمية عىل الصيغ 
الوقفية يف  املؤسسات  اللذين تؤدهيام  بالدور واحلجم  منعدًما، مقارنة  يكاد يكون  الوقفية 
هذين البلدين حيث تعتمد ثالث مؤسسات إسالمية عىل الصيغ الوقفية من مجلة ٢٢83 
منظمة غطاها االستطالع)4(. ومن املهم اإلشارة إىل أن األحداث التي أعقبت احلادي عرش 
فإن  عمومه،  يف  اإلسالمي  اخلريي  العمل  وضعية  عىل  أثرت  ولئن  ٢٠٠1م  سبتمرب  من 
ضعف املؤسسات الوقفية وعدم استفادة األقليات املسلمة يف هذه البلدان من مناخ العمل 

التطوعي الغريب يسبق هذه األحداث بزمن كبري. 

�شاد�ًشا: اأهمية الإجناز و�شرورة التطوير:

عقود  الثالثة  خالل  حققت  فإهنا  املعارصة  الوقفية  التجربة  عمر  قرص  من  الرغم  عىل 
لألوقاف  التارخيي  »الدور  حول  ندوة  ٢٠٠1م  مارس  يف  بإيطاليا  فلورنس  جامعة  نظمت  احلرص،  ال  املثال  سبيل  عىل   )1(
فعاليات مؤمترها  األملانية ضمن  الرشقية  اجلمعية  العامل اإلسالمي«؛ وأدرجت  والعالقات بني شعوب  الروابط  تنسيق  يف 
لسنة ٢٠٠1م »األوقاف كمؤسسة اجتامعية، قانونية، دينية يف العامل اإلسالمي«؛ ويف أواخر سنة ٢٠٠4م نظمت املؤسسة 
الفرنسية للرشق األوسط بالتعاون مع كلية القانون بجامعة هارفارد األمريكية ندوة حتت عنوان: »القطيعة مع املايض: دور 
املؤسسات الوقفية يف دول الرشق األوسط يف مرحلة ما بعد االستعامر«؛ ويف شهر مارس ٢٠٠5م نظم معهد الدراسات 

العليا لعلوم االجتامع بفرنسا ندوة حول: »دور الوقف يف فرنسا والعامل يف متويل مؤسسات الشعائر الدينية«. 
)٢( See: Mohamed Nimer. The North American Muslim Resource Guide: Muslim 

Community Life in the United States and Canada. New York, NY: Routledge, 2002. 
)3( يمثل املسلمون حسب نتائج اإلحصاء السكاين الكندي لعام )٢٠٠1م( ٢% من سكان كندا )57٩٠٠٠ نسمة(، مما جيعل 
ُتذكر،  ُتعد مسألة ال  الوقفي  املالئم للعمل  املناخ  انتشاًرا يف كندا. غري أن استفادة هذه اجلالية من  اإلسالم أرسع األديان 
مقارنة بحجم العمل التطوعي الذي أصبح أحد األركان الرئيسة للحركية االجتامعية يف كندا. وهذا ما أكدته نتائج الدراسة 

امليدانية »الدراسة القومية للتربع والتطوع واملشاركة«، التي أنجزت بني 1٩٩٩م و٢٠٠٠م. انظر:
»Canadiens dévoués, Canadiens engagés, Points saillants de l`Enquête nationale de 200 
sur le don, le bénévolat et la participation, Statistiques Canada, Ottawa, Ontario, 2001, pp. ».
)4( Mohamed Nimer. The North American…, op.cit, p. 99.
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النسيان  دائرة  من  الوقف  موضوع  خروج  أمهها  من  لعل  املكاسب،  من  العديد  األخرية 
وعودته بقوة إىل الساحة الثقافية العربية واإلسالمية، وما صاحب ذلك من اهتامم متزايد 
بالعمل الوقفي ومؤسساته وبروز رغبة متزايدة عند املؤسسات واهليئات ذات األغراض 
إىل  الرامية  املحاوالت  بعض  انطلقت  كام  الوقفية.  النامذج  تبني  يف  املتنوعة  االجتامعية 
إدارة  األهلية يف  واملشاركة  التنمية  مثل:  بشكل عميل يف مسائل حضارية،  الوقف  إدراج 

املجتمعات، والتطوير املعارص للخربات الذاتية، وحفظ كرامة اإلنسان،... إلخ. 

غري أن هذه األنشطة عىل أمهيتها ختللتها عوامل سلبية، تؤثر بشكل رصيح عىل خمرجات 
النشاط الوقفي املعارص، ولعل من أهم هذه املحددات ما يأيت:

1- يتميز النشاط الوقفي املعارص بضعف شديد يف العالقات بني املؤسسات الرسمية)1(، 
األمر الذي يؤدي يف الكثري من األحيان إىل تكرار األنشطة نفسها وعدم حصول تراكم 
الرسمية  الوقفية  املؤسسات  اتصال تربط  النشاط إىل قنوات  يفتقر هذا  للخربات. كام 
باملؤسسات الوقفية األهلية، بل نزعم أن التوجس حيكم هذه العالقة، مما حيدث عىل 
الوقفي،  العمل  الذات وانحساًرا إلشعاع  للجهود وتقوقًعا حول  تشتًتا  الواقع  أرض 

ومن َثّم انحصار التجربة الوقفية يف نطاق ضيق دون وجود آفاق حقيقية لتطويره. 

الوقفية  النامذج  حول  متعددة  تساؤالت  طرح  مع  بالوقف  احلايل  االهتامم  يتزامن   -٢
وصيغها القانونية وخصائصها اإلدارية والرشعية، وكذلك اإلمكانيات التي تتفرد هبا 
الوقفي عدم  العمل  املتأمل يف ساحة  عمليًّا يف خدمة األغراض االجتامعية. ويالحظ 
الطموح  يزال شاسًعا بني  فالفرق ال  التعبري.  العرض والطلب إن صح  التجانس بني 
النظري الذي يمثله النموذج الوقفي واحلالة العملية التي تقوم عليها تأسيس األوقاف 
وإدارهتا. وليس غريًبا أن متثل الصيغ الرسمية ممثلة يف وزارات األوقاف الشكل األكثر 

مايو   1٩ 14٠٩هـ/  شوال   14 بتاريخ  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزراء  ملؤمتر  التنفيذي  املجلس  تشكيل  تزامن   )1(
الدول اإلسالمية يف جمال الوقف. كام جرت حماوالت أخرى لدفع االهتامم  التعاون بني  بتفعيل  1٩8٩م، مع اهتامم كبري 
بالتجارب الوقفية فيام بني الدول اإلسالمية، سواء األعضاء يف املجلس أو من خارجه. بل قد شهدت السنوات األخرية 
بعض املحاوالت لدفع التعاون اإلقليمي عىل غرار »االجتامع التنسيقي األول للمؤسسات الوقفية يف دول جملس التعاون 
تنته إىل  التوجهات مل  العامة لألوقاف. غري أن هذه  الكويت يف سنة ٢٠٠3م بدعوة من األمانة  ُعقد يف  الذي  اخلليجي«، 

حركية حقيقية فيام بني املؤسسات الوقفية من خمتلف الدول اإلسالمية. 
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حضوًرا يف إدارة األوقاف واإلرشاف عليها. وليس غريًبا كذلك أال يلبي هذا الشكل 
بفعل عوامل موضوعية عديدة طموح املتبنني للصيغ الوقفية.

3- ينحرص النشاط الوقفي املعارص يف أغلبه يف املستوى املحيل، وال نكاد نالحظ جهوًدا 
موازية إلحياء ُسنّة الوقف عىل املستوى الدويل، رغم ما يتميز به الوقف من خصائص 
ترتبط بتوثيق العالقات فيام بني الشعوب املسلمة من ناحية، ومع غريهم من ناحية ثانية. 

إن جتاوز هذه العوامل السلبية واالستفادة من إجيابيات الصحوة الوقفية احلالية، يرتبط 
حسب رأينا املتواضع بتوسيع أفق العمل الوقفي، واالستفادة مما جيري يف العامل من تغيريات 
جوهرية، ومن َثّم إعادة حتريك األدوار التي يمكن أن يؤدهيا الوقف يف إطار رؤية تنموية 
شمولية ومتكاملة تعطي النشاط الوقفي حرية اإلبداع والتميز. عىل هذه اخللفية نعتقد بأن 
التوجه بالوقف نحو أفق عاملي ال يتعلق باختيار بني درجتني يف احلركة )حملية/ دولية(، بل 
برضورة اسرتاتيجية ترتبط بجوهر الوقف وفلسفته وكذلك بالسياق التارخيي احلايل الذي 
متر به الدول اإلسالمية، وبحاجتها امللحة لتحقيق أهداف حضارية، تساعدها عىل العودة 
تكمن  االجتاه  هذا  يف  غيابه.  إىل  الدالئل  كل  تشري  الذي  الوسط«  »األمة  دور  ممارسة  إىل 

مسامهة األوقاف بأفقها الدويل يف حمورين رئيسني:

مشرتكة  أوقاف  تطوير  طريق  عن  املسلمني  بني  الوجداين  لالرتباط  العميل  االستثامر   -1
بلداهنا  خصائص  عن  النظر  بغض  األمة  مناعة  تقوي  اإلسالمية،  الدول  خمتلف  بني 
السياسية واجلغرافية واالقتصادية. وهذا ال يتعارض البتة مع تعزيز دور الوقف حمليًّا، 
بحيث يستطيع أن يساهم يف جهود التنمية يف وقت حتتاج فيه الدول اإلسالمية إىل تأكيد 
وعىل  إمكانياهتا.  ومن  واقعها  من  نابعة  مستدامة  تنمية  نامذج  وإبداع  الذاتية  قدراهتا 
مبارشة  عالقة  وذات  متخصصة  ميادين  يف  الدولية  األوقاف  أمهية  تربز  األسس  هذه 
كاملعرفة  املسلمة:  البلدان  بني  املشرتكة  واالجتامعية  والثقافية،  العلمية  باالحتياجات 

والصحة والتكنولوجيا،... إلخ. 

٢- إعطاء معنى حضاري لفعالية املسلمني يف عامل اليوم من خالل طرح نامذج ملؤسسات 
تلبي بشكل متميز حاجات اإلنسان من داخل اخلربة احلضارية اإلسالمية، وبالتحديد 
من جماالهتا االجتامعية األهلية، التي عملت تارخييًّا عىل الوصول إىل رؤية إنسانية للتنمية 
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حتقق املعادلة الصعبة: نفع الذات واآلخر، أو عوملة نفع اإلنسان إن صح التعبري. ولعلنا 
التي  املعادلة  هلذه  متثياًل  األكثر  الصيغ  إحدى  هو  الوقف  بأن  نزعم  عندما  نخطئ  ال 
املستدامة«)1(، والتي تعني يف  الذاتية  »بالتنمية  اصُطلح عليها يف األدبيات االقتصادية 
جوهرها االعتامد عىل الطاقات املحلية )البرشية، واإلدارية، واالقتصادية، واإلبداعية(، 
الطفرة  ظواهر  مع  تقطع  املجموعة  حياة  يف  متدرج  بشكل  إجيابية  تغيريات  وإحداث 

واملوسمية، وتشجع اإلبداع الذايت وتقلل من االعتامد السلبي عىل اخلارج)٢(.

�شابًعا: العمل ال�شرتاتيجي يف جمال الوقف: 

إن عملية االنتقال هبذه األهداف من مستوى الطموح إىل مستويات الفعل تستلزم فهاًم 
املعريف  الربط  املعارصة، بشكل يتحقق معه  بأنشطته  الوقفي والتدرج  القطاع  دقيًقا لواقع 
والتجارب  اإلسالمية  الوقفية  والتجربة  ناحية،  من  والدويل  املحيل  املجالني  بني  والعميل 
العاملية ذات العالقة من ناحية ثانية. إهنا مسؤولية كبرية تستوجب تضافر جهود عديدة، 
التي  املوضوعية،  املعطيات  كل  تستوعب  اسرتاتيجية  رؤية  بتطوير  تتعلق  أهنا  إىل  إضافة 
أفكار  إىل  لتحيلها  اإلسالمي  العامل  بلدان  خمتلف  يف  الوقفي  النشاط  خالهلا  من  يتفاعل 
تتفاعل مع روح العرص وبرامج قابلة للتطبيق. من هنا تربز أمهية تأسيس بيت خربة دويل يف 
جمال الوقف ليشكل حلقة ربط )يفتقدها العمل الوقفي املعارص( تتالقى من خالهلا النظرية 

مع التطبيق وتؤسس. 

إن هذا املرشوع )املؤسسة( ال يقف عند إنتاج بحوث ودراسات نظرية أو الرتويج هلا. 
كام أنه ليس بمنزلة »هيئة إغاثة دولية« تقدم اإلعانات املالية أو العينية هلذا الغرض أو لتلك 
الرشحية االجتامعية. إن املهمة الرئيسة لبيت اخلربة الوقفي ترتبط باملتابعة االسرتاتيجية للتجربة 
النظرية والعملية، وتوضيح  العمل عىل مراكمة اخلربات  َثّم  العاملي، ومن  أفقها  الوقفية يف 
)نامذج(،  عملية  صيغ  يف  إنتاجها  وإعادة  لرتتيبها  والسعي  بينها  املفرتضة  الربط  عمليات 
اإلسالمية،  األمة  شعوب  خمتلف  تنمية  ومستلزمات  الوقفي  العمل  ألولويات  تستجيب 

)1( يف بداية الثامنينات من القرن العرشين متت إضافة بعض األبعاد األخرى لتصاحب مصطلح التنمية، مثل: التمحور حول 
الذات واالستدامة واالستقاللية واإلنسانية والبرشية،... إلخ، للتدليل عىل خطأ حرص مفهوم التنمية يف أبعاد مادية مقيسه. 
أو أي  باليد«،  املفتاح  أو استرياد مرشوعات جاهزة »مرشوعات  اقتصادية،  )٢( سواء كان هذا االعتامد عىل شكل معونات 

شكل آخر ملخرجات تنموية »يف الشكل«، لكنها تبقى »يف مضموهنا« من صنع عوامل خارجية. 
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مستفيدة يف ذلك من كل اخلربات والتجارب املحلية والدولية، التارخيية واملعارصة. 

حتركها  فإهنا  ومادية،  برشية  إمكانيات  من  املرشوعات  هذه  مثل  حتتاجه  ما  إىل  إضافة 
وفق أفق دويل يفرض عليها االلتزام بمحددات منهجية ترتبط بجوهر الوقف وخصائصه 

ومميزاته، وهي: 

1- العمل عىل تدعيم املجاالت املشرتكة، سواء يف النطاق املحيل )تقوية التعاون بني الدولة 
والقطاع اخلاص والقطاع األهيل(، أو يف النطاق الدويل )تشجيع انتامء املسلمني وغريهم 

إىل املجال الرحب لألمة الوسط(. 

٢- التعامل مع الوقف كآلية تنموية، مع احلفاظ عىل ما يميز املؤسسة الوقفية عن غريها 
من املؤسسات، وعدم اخلروج عن أحكام الوقف الرشعية، والثوابت الفكرية التي بني 

عليها خالل مسريته الطويلة. 

3- تقليص اهلوة بني فكر الوقف ونامذج الوقف العملية. 

ثامًنا: مهمة عاجلة:

حتديات  هناك  إن  القول:  يمكننا  آنًفا  إليها  املشار  واألهداف  الطموحات  أساس  عىل 
متعددة تواجه هذا املرشوع. ونعتقد أن أحد التحديات العاجلة تتعلق بمدى وضوح الرؤية 
بدرجة  وثيقة  عالقة  املسألة  هلذه  أن  ونظن  للوقف.  والتنموي  االقتصادي  للدور  العامة 
واقتصاد  اإلسالمي،  االقتصاد  مثل:  بالوقف،  ترتبط  علمية  وختصصات  مباحث  تفعيل 
القطاع الثالث )املؤسسات األهلية(، واالقتصاد االجتامعي، ومدى النجاح املتحقق لعقد 
جهة  من  الوقف  ومبحث  جهة،  من  التخصصات  هذه  بني  النظرية  العالقات  من  مجلة 
ثانية. فكّتاب االقتصاد اإلسالمي -عىل سبيل املثال- مل يدرجوا الوقف بشكل جدي يف 
ا  تصوراهتم للنظام االقتصادي اإلسالمي، حيث ال جيد املتتبع هلذا االختصاص دوًرا خاصًّ
بالوقف عىل غرار ما هو حاصل بالنسبة ملبحث الزكاة مثاًل. ولعل املتخصصني يف االقتصاد 
اإلسالمي قد واصلوا ذلك التقليد، الذي أسسه علم االقتصاد احلديث يف عدم رؤية قيمة 
أشكال  )مثل  السوق  وجمال  الضيقة  النفعية  دائرة  خارج  تقع  التي  االجتامعية،  الظواهر 
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الغربية)1( مل حيدث عند االقتصاديني  النقدية  املدارس االقتصادية  التطوع(. وحتى ظهور 
البديلة  االقتصادية  الصور  التطوع كإحدى  إىل  النظر  ا، يف مسألة  تغرًيا جذريًّ اإلسالميني 

لالقتصاد النفعي.

ونعتقد أن نجاح هذا األمر يرتبط بإنجاز ما يمكن تسميته »خريطة موضوعية للوقف« 
بشكل  الوقفي،  للعمل  املعارصة  االحتياجات  خمتلف  عىل  الوقف  مسائل  بتوزيع  تسمح 
متكامل يعزز العالقات املفرتضة ما بني املرشوعات العلمية للمؤسسات الوقفية العاملة يف 

هذا االجتاه ويمنع التكرار، ويسد الفراغات املوجودة الواحد تلو اآلخر. 
ناحية  من  النظرية  اجلوانب  بني  العالقة  ضعف  بمجاهبة  الرتكيز  هذا  سيسمح  كام 
واجلوانب العملية من ناحية ثانية. حيث يالحظ يف التجربة الوقفية املعارصة خلوها -عىل 
سبيل املثال- من حرص األموال املوقوفة ومعرفة األعيان الوقفية بشكل دقيق، ونسبة هذه 
يف  األرقام  ندرة  ولدت  لقد  إلخ.  القطاعي،...  وتوزيعها  القومي،  االقتصاد  إىل  األعيان 
املجال الوقفي عزوف الكتاب عن البحث الدقيق واملتعمق يف الدور االقتصادي للوقف، 
ومن َثّم حتليل إمكانياته التنموية بعيًدا عن التعميم وترديد املسلامت من قبيل أن للوقف 

ا متميًزا، وأن له مسامهة مبارشة يف تطوير االقتصاد.  دوًرا تنمويًّ
إن رسم هذه اخلريطة وإن كانت تستوجب جهًدا أكاديميًّا عميًقا ومن ختصصات خمتلفة، 
إال أهنا عملية اسرتاتيجية بالدرجة األوىل تستلزم معرفة واسعة بام جيري عىل مستوى العامل 
الغرب ملوضوع  تتم يف  التي  العلمية  املقاربة  منهجية  الغريب، عىل غرار  والعامل  اإلسالمي 
لصيق بالوقف مثل العمل التطوعي، تتحقق بخطوات رسيعة عرب استعامل البيانات الدقيقة 
الشبكات  تنفذها  التي  امليدانية  والبحوث  القطاع  هذا  بنشاط  اخلاصة  املعلومات  وبنوك 

البحثية املتخصصة)٢(. 

)1( خاصة تلك التي ارتبطت بحقول مثل: األنثروبولوجيا واالجتامع، وإىل حدٍّ ما بعض األصوات االقتصادية النقدية، التي 
تشكلت حتت مسميات عديدة، مثل: االقتصاد االجتامعي واالقتصاد البديل،... إلخ.

)٢( أوردت هذه البحوث مجلة من البيانات االقتصادية املهمة التي تساعد -وال شك- يف التخطيط السليم ملستقبل القطاع 
يف  و%11.5  هولندا،  يف  الثابتة  الوظائف  من   %1٢.6 املثال(  سبيل  )عىل  يوفر  التطوعي  القطاع  أن  مثاًل  فنجد  الوقفي. 
أيرلندا، و1٠.5% يف بلجيكيا، كام تتجاوز ميزانية مؤسسات هذا القطاع يف ٢3 بلًدا أحد عرش تريليون دوالر، أي: ما يعادل 

ميزانية أكرب ثامن دولة يف العامل. انظر:
Global Civil Society: Dimensions of the Nonprofit Sector, Lester M. Salamon, Helmut 
K. Anheier, Regina List, Stefan Toepler, S. Wojciech Sokolowski, and Associates 
(Baltimore: Center for Civil Society Studies, 1999.
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اخلامتة: 

جوهرية  وسياسية  واقتصادية  اجتامعية  تغيريات  بحدوث  الثالثة  األلفية  بداية  متيزت 
باالنحسار  يتعلق  ما  التطورات  هذه  أهم  من  ولعل  العامل.  مناطق  خمتلف  عىل  انعكست 
دولية  جماالت  وتشكيل  التكتل  نحو  عاملية  نزعة  وبروز  القومية،  الدولة  لفعالية  الشديد 
املنافسة يف خمتلف املجاالت احلياتية. وقد  تعتمد عىل قوة التخطيط االسرتاتيجي وحتمل 
ساعدت هذه التطورات عىل إعطاء أمهية للخربات االجتامعية وعىل رأسها العمل التطوعي 
وإدراجها كرشيك رئيس يف بناء قدرات الشعوب. كام تم تسخري الثورة املعلوماتية يف هذا 
لتمثل بذلك أحد حمركات  الدولية، وتفعيل دورها  التطوعية  الشبكات  إقامة  االجتاه عرب 

التوجه العاملي اجلديد.  

تفرض هذه التوجهات عىل املسلمني إحداث نقلة نوعية يف التخطيط ملستقبل أمتهم. 
ونعتقد أن االهتامم باخلربات الذاتية التي أثبت التاريخ البعيد والقريب فعاليتها احلضارية 
أمر رضوري يف هذا السياق. ويتصدر الوقف هذه اخلربات ملا له من قدرة عالية عىل ترمجة 
جزء كبري من قيم اإلسالم إىل مرشوعات اجتامعية متكاملة، ال تنحرص يف املجاالت املحلية 
امتداده  يف  باإلنسان  ربطها  خالل  من  إال  واإلنساين  اإلسالمي  عمقها  جتد  ال  لعلها  بل 
التخطيط  أمهها  من  لعل  موضوعية  رشوط  حتقيق  تستلزم  النقلة  هذه  أن  إال  اجلغرايف. 
شك  بال  إهنا  احلضاري.  دورها  وممارسة  احلياة  إىل  املحركات  هذه  إلعادة  االسرتاتيجي 
املهامت  إحدى  تبقى  لكنها  تفاصيلها،  يف  نختلف  قد  األوىل  بالدرجة  مجاعية  مسؤولية 
التي تستوجب من املجتمع اإلسالمي -وهو يتلمس طريقه يف القرن احلادي والعرشين- 

االهتامم الكبري ورصد اإلمكانيات البرشية واملادية الالزمة لتحقيقها.
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البحث الرابع

بني �شرورة الإ�شالح يف العامل العربي، و�شرط العتماد على الذات

»م�شاهمة الوقف يف التنمية ال�شاملة منوذًجا«

املقدمة:

يعد الوقف من أبرز أمثلة املؤسسات ذات الطابع االجتامعي واالقتصادي، التي تعكس 
الزمن  من  قرنني  منذ  العربية  جمتمعاتنا  يف  حصلت  التي  التحوالت  عن  واضحة  صورة 
مثاليًّا«  »نموذًجا  يمثل  تارخيية،  وخربات  فرعية  مفاهيم  من  يتضمنه  وما  فالوقف  تقريًبا. 
)Ideal Type( باملعنى الذي استعمله )ماكس فيرب( عند حتليله لنشأة الرأساملية يف الغرب 
األورويب. هلذا، حدد التعامل مع ملف األوقاف »كحالة نموذجية« اإلطار النظري والعميل 
ملرشوعات النهضة، التي واجه هبا زعامء اإلصالح أو من تصدروا الفعل السيايس يف العديد 
من الدول العربية األزمات التي عاشها العامل العريب، سواء مع هناية القرن التاسع عرش أو 
يف فرتة ما بعد االستقالل. يف هذا السياق حياول البحث إعادة النظر يف مكانة الوقف ضمن 
نامذج اإلصالح املتواصلة يف دول العامل اإلسالمي)1(، وحماولة اإلجابة عن التساؤل اآليت: 
هل للعمل املدين عموًما والوقف بالتحديد مكان يف عمليات اإلصالح؟ وإذا كان األمر 
كذلك ما الرشوط املوضوعية الكفيلة بتفعيل هذه املسامهة، بشكل يضمن ملؤسسة الوقف 
بام جيري يف  العريب واإلسالمي، أسوة  العاملني  كفاءهتا ويمنحها دوًرا ضمن سياق هنضة 
العامل الغريب، حيث حيتل القطاع التطوعي بمختلف مفرداته مكانة مهمة وحضوًرا الفًتا يف 
ميادين التعليم والبحث العلمي والصحة، إضافة إىل وجود بيئة مؤسسية متكاملة أصبحت 

منذ  اإلسالمي  العامل  بلدان  خمتلف  يف  واالقتصادية  واالجتامعية  السياسية  بمعانيها  اإلصالح  جهود  انطلقت  تارخييًّا،   )1(
القرن السابع عرش، حني بدأت تظهر بوضوح آثار الضعف والرتاجع عىل اخلالفة العثامنية ومؤسساهتا. وجاءت التنظيامت 
وهي حزمة اإلجراءات اإلصالحية التي اختارت الدولة العثامنية أن تواجه هبا حالة الرتدي. كام طرح العديد من املفكرين 
مرشوعات إصالحية جاءت يف الغالب عىل شكل مؤلفات )مثل: مجال الدين األفغاين، حممد عبده، عبد الرمحن الكواكبي، 
خري الدين التونيس، وغريهم(. وتواصلت جهود اإلصالح، بعد فرتة االستعامر املبارش، عىل يد النخب املحلية التي توّلت 
التنمية  اقتصادية واجتامعية رفعت مجيعها شعارات  برامج  العامل اإلسالمي، من خالل  بلدان  السياسية يف خمتلف  السلطة 
والتطور واالقالع االقتصادي وبناء دول قوية. وال شك أن شعارات اإلصالح ال تزال ولغاية اآلن ترفع مادام أن أهدافه 
املعلنة مل تتحقق وفق املؤرشات والتحاليل. انظر: املجتمع املدين والتنمية السياسية: دراسة يف اإلصالح والتحديث يف العامل 

العريب، ثامر كامل حممد، أبو ظبي، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، ٢٠1٠م. 
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تشكل قطاًعا اجتامعيًّا متميًزا، يعمل جنًبا إىل جنب مع القطاعني احلكومي واخلاص)1(. 

ا:  اأوًل: الوقف بو�شفه ن�شًقا اجتماعيًّ

وتصدقت  أصلها  حبست  شئت  »إن  الرشيف:  احلديث  جاء  وبه  احلبس،  لغة:  الوقف 
هبا«)٢(. ويعّرف الوقف اصطالًحا عند مجهور الفقهاء بألفاظ متقاربة يف املعنى تربط بني حتبيس 
األصل وتسبيل الثمرة أو املنفعة. وتعّرف مدونة األوقاف املغربية الوقف بأنه: »كل مال ُحبِس 
أصله بصفة مؤبدة أو مؤقتة وخصصت منفعته جلهة بر وإحسان عامة أو خاصة، ويتم إنشاؤه 
بعقد أو بوصية أو بقوة القانون«)3(. كام حتدد التعريفات الفقهية املختلفة مكونات الوقف يف 
الدالة عىل الوقف)4(.  الواقف واملوقوف عليه واملال املوقوف والصيغة  أربعة أركان، وهي: 
ومن ناحية أخرى جيمع الفقهاء عىل أن أحكام الوقف اجتهادية مما سمح بالكثري من املرونة 
العملية يف تفاعل الوقف مع الواقع)5(، ليصبح بذلك أحد األنساق االجتامعية الفاعلة خالل 
فرتات تارخيية طويلة ويؤدي أدواًرا اجتامعية بامتياز، مل تقترص عىل سد احتياجات الرشائح 
الضعيفة يف املجتمعات االسالمية بل ارتبطت باحتياجات جمتمعية متعددة، مثل: املسامهة يف 
تطوير أنظمة التعليم والصحة والبنية التحتية، مما أكسب الوقف سلطة اجتامعية)6( مّكنته من 

)1( تبني الدراسات املتخصصة يف هذا الشأن أن أنظمة التربع تربز يف بداية القرن احلادي والعرشين كأكثر القطاعات االقتصادية 
ا يف أمريكا والدول األوروبية، حيث يبلغ متوسط نسبة اإلنفاق يف هذا القطاع 5.7% من إمجايل الناتج املحيل الثنني  نموًّ
وعرشين بلًدا، وهو ما قدرته دراسة »مركز دراسات املجتمع املدين« التي أجريت سنة 1٩٩٩م بأحد عرش تريليون دوالر 
أمريكي، أي: ما يعادل ميزانية أكرب ثامن كيان اقتصادي عاملي. كام يتميز هذا القطاع بتنوع مسامهاته حيث يوفر ما يعادل 
4.8 % من إمجايل الوظائف يف الدول عينة الدراسة، بل وتصل هذه املسامهة إىل 1٢.6% يف هولندا، و11.5% يف أيرلنديا، 
و1٠.5% يف بلجيكيا. وتتنوع أنشطة التربع يف هذه البلدان عىل كل القطاعات احليوية، حيث يرتكز 3٠ % يف قطاع التعليم، 

و٢٠% يف قطاع الصحة و18 % يف قطاع اخلدمات االجتامعية األخرى، بام فيها خدمات الرتفيه واالحتادات املهنية. انظر:
Global Civil Society: Dimensions of the Nonprofit Sector, Lester M. Salamon, Helmut K. Anheier, 
Regina List, Stefan Toepler, S. Wojciech Sokolowski, and Associates (Baltimore: Center for Civil 
Society Studies, 1999)
)٢( ورد املقطع يف احلديث الذي رواه البخاري يف باب الرشوط يف الوقف. انظر: صحيح البخاري، نرش: دار ابن كثري، دمشق، 

الطبعة األوىل، ٢٠٠٢م، ص675.
املدين،  القضاء  جملة  منشورات  العامري،  زكرياء  وتنسيق:  مجع  بالوقف،  املتعلقة  الترشيعية  والنصوص  األوقاف  مدونة   )3(

الرباط، اململكة املغربية، ٢٠13م، املادة األوىل، ص16.
العربية  اململكة  األمنية،  للعلوم  العربية  نايف  جامعة  اخليل،  أبا  اهلل  عبد  سليامن  د.  اإلسالمي،  الفقه  يف  الوقف  أركان   )4(

السعودية، الرياض، ٢٠٠8م.
الثابت واملتغري لنظام الوقف اإلسالمي«، د. مجعة حممود الزريقي، جملة أوقاف،  )5( »مستقبل املؤسسات الوقفية: يف نطاق 

العدد السابع، األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت، السنة الرابعة، نوفمرب، ٢٠٠4م، ص61-6٢.
)6( انظر: الوقف يف العامل اإلسالمي أداة سلطة اجتامعية وسياسية، تقديم: راندي ديغيليم، املعهد الفرنيس للدراسات العربية، دمشق، 1٩٩5م.
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املسامهة الفعالة يف تطوير قدرات املجتمعات اإلسالمية لفرتات طويلة.  

غري أن املؤسسات الوقفية شأهنا شأن باقي املكونات االجتامعية األخرى، مل خترج عام 
امليالدي  التاسع عرش  القرن  ابتداء من  املجتمعات اإلسالمية من وهن وضعف،  أصاب 
الذي مثل نقطة حتول خطرية يف التاريخ اإلسالمي؛ فالدولة العثامنية بدأ يدب يف أوصاهلا 
التعب)1(، والبلدان اإلسالمية األخرى مل تشذ عن احلالة العامة التي آل إليها حال اخلالفة. 
التدهور  إىل  األوقاف  من  الكثري  حالة  آلت  حتى  واملشكالت  السلبية  اآلثار  فرتاكمت 
واخلراب،  االهنيار  إىل  ذلك،  بسبب  ممتلكاهتا  من  الكثري  وتعرضت  واإلمهال،  واجلمود 
االجتامعي  النظام  اعرتى  ما  الوقف  نظام  اعرتى  لقد  منافعها.  عائداهتا وتضاءلت  فقلت 
املعرفية  حقوله  خمتلف  يف  اإلسالمي  املجتمع  أصاب  ما  وأصابه  وهن،  من  واإلسالمي 
وثغرات  قصور  أوجه  عرش  السابع  القرن  ومنذ  ظهرت  َثّم  ومن  االجتامعية.  ومؤسساته 
يف البناء املؤسيس للوقف بنوعيه الذري واخلريي، وأخذت األوقاف حصتها من الرتاجع 

الثقايف والعلمي الذي بدأ يدب يف أوصال األمة)٢(.

خمتلف  يف  تارخييًّا  الوقفي  القطاع  واجهها  التي  اإلشكاالت  أهم  نلخص  أن  ويمكننا 
بلدان العامل اإلسالمي ومنها تونس، يف أربع مسائل رئيسة:

1- مل تستطع األوقاف األهلية جماهبة مجلة من اإلشكاليات الرشعية والعملية وإجياد حلول 
عملية هلا. كام أدى تكاثر املستفيدين بتوايل األجيال إىل تفتيت احلصص، وكثرة اخلالفات 

والنزاعات القضائية التي مل يستطع اجلهاز القضائي جماهبتها وإجياد احللول هلا)3(. 

وما  القرويني(،  الزيتونة،  )األزهر،  جامعاته  رأسها  وعىل  العلمية  املؤسسات  ضعف   -٢

)1( انظر: اخلالفة العثامنية، عبد املنعم اهلاشمي، دار ابن حزم، بريوت، ٢٠٠4م. 
السمهوري، نرش:  ترمجة: حممد زهري  إىل اإلصالح، حممد عمر شربا،  واحلاجة  االنحطاط  أسباب  اإلسالمية،  احلضارة   )٢(

املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، فرجينيا، الواليات املتحدة األمريكية، ٢٠1٢م، ص8٩-٩٠.  
)3( ندوة: دراسات يف قضايا الوقف ونظامه ومالمح عن مظاهره وإطاره الترشيعي يف ليبيا وبلدان املغرب العريب، د. مجعة 

حممود الزريقي، دار الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا، ٢٠٠7م، بحث: »الوقف األهيل بني اإللغاء واإلبقاء«، ص37.  
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هبم)1(،  املنوط  احلضاري  الدور  أداء  عن  العلامء  وختلف  لالجتهاد  انحسار  من  خلفه 
مما أثر يف طرح حلول واقعية وعملية والتعاطي الواقعي مع التطورات التي حصلت 
األوقاف  خيص  وفيام  ذلك  يف  والفقهاء  الفقه  علم  ودور  اإلسالمية،  املجتمعات  يف 

بالتحديد. 

3- بالتزامن مع التخلف االقتصادي العام، أدى ضعف القضاء وعدم ختصص العاملني 
فيه يف مسائل الرقابة عىل النظار وترصفاهتم اإلدارية واملالية ومدى نجاحهم يف توزيع 

العوائد، إىل انتشار الفساد يف إدارة األموال الوقفية واالستهانة بتنميتها)٢(.

4- غياب التجديد اإلداري للمؤسسات الوقفية، حيث استرشى أسلوب النظارة الفردية 
مما سهل عمليات اغتصاب األوقاف وحيازهتا بدون وجه حق، والتالعب بأعياهنا أو 

حتويل وجهتها خارج املقاصد التي حددها الواقفون)3(. 

وعىل الرغم من هذه املالحظات فإنه من املجحف أال نذّكر بأن مؤسسة الوقف كانت 
خفوت  رغم  قريب  وقت  وإىل  االجتامعية  خدماهتا  تواصلت  التي  املؤسسات  أكثر  من 
التي  والثقافية  السياسية  النخب  أفراد  من  الكثري  أن  من  ذلك  عىل  أدل  وليس  جذوهتا. 
استفادت  مبارشة،  بعده  أو  الفرنيس  االحتالل  فرتة  يف  والثقايف  السيايس  العمل  مارست 
من الشبكات الوقفية املنترشة يف كل أرجاء تونس وخترجت من مؤسساهتا التعليمية؛ كام 
إلغاء  غاية  وإىل  مستمًرا  بقي  الرشائح  من  للعديد  االجتامعية  االحتياجات  من  جزًءا  أن 
الوقف يف تونس. غري أن املسألة األكثر أمهية يف هذا املسار هي أن املؤسسة الوقفية يف تونس 
واخلطط  التصورات  ضمن  كانت  األخرى  واالجتامعية  العلمية  املؤسسات  شأن  شأهنا 
اإلصالحية، ومن َثّم كانت جزًءا ال يتجزأ من عملية التجديد الشاملة التي دعا إليها العديد 

من املصلحني.

)1( طرح حممد الطاهر بن عاشور يف كتابه: أليس الصبح بقريب )التعليم العريب اإلسالمي- دراسة حتليلية وآراء إصالحية(، صورة 
موسعة عن أسباب تأخر التعليم يف العامل اإلسالمي. وقد رشح يف صفحات كتابه أسباب هذا الضعف ونتائجه عىل املؤسسات التي 
تدير العملية التعليمية، سواء فيام يتعلق بمناهجها أو بإطارها التدرييس. وحدد ابن عاشور إطار الضعف قائاًل: »إن فساد التعليم 
ناشئ إما من فساد املعلِّم أو من فساد التأليف أو من جهة النظام العام وفساده«. كام قدم مقرتحات سعى من خالهلا إىل مواجهة 

أسباب الرتدي العلمي يف مؤسسات التعليم اإلسالمية. )نرش: دار السالم للنرش والتوزيع، مجهورية مرص العربية، ٢٠٠6م(.
)٢( انظر: الوقف والسياسة، إبراهيم البيومي غانم، دار الرشوق، 1٩٩7م، ص383-3٩٩. 

)3( انظر: »الوقف اإلسالمي: تطوره، إدارته، تنميته«، منذر قحف، نرش دار الفكر، دمشق، ٢٠٠٠م، ص٢83-٢٩3. 

http://waqfeya.com/book.php?bid=11302
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ثانًيا: �شعف الأوقاف واختالف ا�شرتاتيجيات املجابهة: من الجتهاد البّناء اإىل الإ�شالح 

الفا�شد )تون�ض منوذًجا(: 

اأ( من مواجهة ال�شعف اإىل الإ�شالح الفا�شد:

لقد تعددت املحاوالت يف العامل اإلسالمي ملجاهبة احلالة املتدنية التي آلت إليها األوقاف، 
التونيس  الدين  خري  مع  قدمت  املجال  هذا  يف  التونسية  التجربة  أن  التاريخ  مفارقات  ومن 
إىل  خمتلفني  نموذجني  ٢٠٠٠م(  )1٩٠3م-  بورقيبة  احلبيب  مع  ثم  )18٢٢م-18٩٠م(، 
حد التناقض الصارخ. فاألول نجح إىل حد كبري يف إصالح قطاع األوقاف يف وقت قيايس، 

والثاين ألغى األوقاف مجلة وتفصياًل، ويف وقت قيايس كذلك. 

)كمثال  تونس  أن  من  اإلصالحية  رؤيته  يف  التونيس  الدين  خري  انطلق  ناحيته،  من 
أزمة يف نموذجها االجتامعي  التاسع عرش  القرن  العامة( تعيش مع هناية  للحالة اإلسالمية 
ا وثقافيًّا. وعليه فهي تستلزم حسب رأيه، رؤية شاملة  بأبعاده املختلفة: سياسيًّا، واقتصاديًّ
لإلصالح وفق ثالثة مسارات متالزمة. يقتيض املسار األول رضورة التجديد العلمي خاصة 
بام  اإلسالمية،  الرشيعة  مقاصد  بفهم  مبارشة  عالقة  من  هلا  ملا  الرشعية،  االختصاصات  يف 
يتالءم مع ظروف العرص وأحوال املسلمني. وهنا دعا علامء األمة إىل توسيع مفهوم السياسة 
الرشعية، وعدم قرصها عىل ما ورد فيه نص من كتاب اهلل وسنة رسوله، وذكرهم بمناهج 
السلف يف هذا املجال الذين جعلوا نطاق السياسية الرشعية يتسع ليشمل كل ما ال خيالف 
الكتاب والسنة وإن مل يرد نص فيه؛ ألن يف ذلك حتقيَق مقصد من مقاصد الرشيعة. ويتعلق 
الدولة من خالل مؤسسات تعمل عىل حتقيق احلرية والعدل كمقصدين  ببناء  الثاين  املسار 
أصيلني من مقاصد الرشيعة اإلسالمية، ورضورة انعكاسهام عىل السياسات العامة وترتيب 
عالقات األفراد يف املجتمع. أما املسار الثالث فريتبط بأمهية االنفتاح احلضاري عىل املعارف، 
وأسباب العمران املوجودة يف الدول التي حققت إنجازات حضارية وعىل رأسها أوروبا)1(.

يمكننا القول: إن جتربة خري الدين عىل قرصها )1873م-1877م( قطعت -ويف وقت 
مبكر- مع ما كان سائًدا يف كثري من حماوالت اإلصالح العملية يف العامل اإلسالمي، التي 

)1( دور بريم اخلامس اإلصالحي مدة رئاسته مجعية األوقاف، حممد العزيز بن عاشور، املجلة التارخيية املغاربية، العدد 67، 
أوت )أغسطس( 1٩٩٢م.
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متحورت حول االهتامم احلرصي بالقدرات الفردية، والرتكيز عىل الشكل دون املضامني 
وحرص االستفادة من أوروبا الصاعدة يف جلب األسلحة احلديثة، وتغيري األسامء اإلدارية 
والرتب وألوان األزياء العسكرية)1(. إن االنفتاح الذي دعا إليه خري الدين عىل اإلبداعات 
اآلخرين،  عند  القوة  ونقاط  الذاتية،  الضعف  لنقاط  املدرك  الواعي  االنفتاح  هو  الغربية 
والذي يستفيد بشكل يسمح بإعادة احلياة إىل »روح احلضارة اإلسالمية« وامتالك القدرة 
عىل اإلقالع من جديد)٢(. وليس غريًبا أن تكون النتائج التي أسفرت عنها السنوات األربع 
التي قضاها خري الدين يف الوزارة األوىل باهرة، وأن حتصل العديد من اإلصالحات احلقيقية 
يف بعض املؤسسات، وعىل رأسها األوقاف التي ُتعّد من الناحيتني التارخيية والعملية أول 
والتنموية.  واإلدارية  العلمية  اجلوانب  بني  مجعت  املؤسسة  هلذه  متكاملة  إصالح  جتربة 
وليس غريًبا أن تتصدر »جملة األحباس«)3( برنامج خري الدين، حيث عنيت بشكل مبارش 
صورة  وتقديم  وآلياته  الوقف  فهم  مسار  وتصحيح  والعملية  الفقهية  اإلشكاليات  بحل 

فقهية اجتامعية يقدمها املختصون. 

يف مقابل منهج خري الدين التجديدي، يأيت ما يمكن تسميته »باإلصالح الفاسد«، الذي 
األول  يف  تسلح  فإنه  و»التنمية«  و»التحديث«  »التقدم«  شعارات  إليه  الداعون  تبنى  وإن 
واألخري بعنف القانون الذي احتكر صناعته وتنفيذه من تصدروا سدة السياسة بعد خروج 

جيوش االستعامر. لقد انتهى هذا العنف إىل خسارتني فادحتني: 

تتعلق األوىل بإجهاض كل التجارب التي حاولت إعادة إحياء املؤسسات االجتامعية، 
وجتاوز اخللل الذي أصاب مفاصل االجتامع يف البلدان اإلسالمية، وهكذا كان األمر مع 

)1( خري الدين التونيس: أبو النهضة التونسية، سمري أبو محدان، الرشكة العاملية للكتاب، بريوت، لبنان، 1٩٩3م، ص53-37.  
)٢( خلص خري الدين توجهاته اإلصالحية يف مقدمة كتابه: »أقوم املسالك« يف هدفني رئيسني: »األول، محل أصحاب الغرية واهلمم 
من رجال الدين والدنيا عىل السعي يف سبيل كل ما يؤول اىل خري األمة اإلسالمية، وخري مدنيتها، من توسيع حلدود املعرفة ومتهيد 
للسبل املؤدية إىل االزدهار، ما ال يتم إال بفضل حكم صالح؛ والثاين، إقناع العدد الغفري من املسلمني الذين غرس يف أذهاهنم 
النفور من كل ما يصدر عن غري املسلمني من أعامل ومؤسسات، برضورة انفتاحهم عىل ما هو صالح ومنسجم مع الدين اإلسالمي 

من عادات أتباع الديانات األخرى«. انظر: أقوم املسالك يف معرفة أحوال املاملك، مطبعة الدولة التونسية، 1384ه، ص 7-6.
األحباس  »جملة  تونس،  يف  الوقف  نظام  إصالح  سياق  يف  التونيس  الدين  خري  أنشأها  التي  األوقاف«  »مجعية  أصدرت   )3(
تواجهها  التي  لإلشكاالت  الرشعي  احلكم  وبيان  األوقاف  نوازل  معاجلة  يف  املجلة  وختصصت  1878م.  يف  التونسية« 
األوقاف األهلية أو اخلريية والتي حتتاج إىل حل. انظر: مجعية األوقاف واالستعامر الفرنيس يف تونس، الشيباين بنبلغيث، 

مطبعة صفاقس، اجلمهورية التونسية، ٢٠٠5م.
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املؤسسات التعليمية واألوقاف عىل سبيل املثال ال احلرص. وترتبط الثانية باعتامد منهجية 
تغيري ترتكز يف أساسها عىل التشكيك يف قدرة اإلمكانيات الذاتية عىل ختطي حالة الضعف 
عملية  وحرص  منجزاهتا،  لكل  والتنكر  اإلسالمية،  املجتمعات  أصابت  التي  والتدهور 

التغيري يف العوامل اخلارجية. 

إىل  بالتحديد  العربية  البلدان  يعود فشل مرشوعات اإلصالح يف  النهائية  املحصلة  يف 
ثالث دوائر، تفرس عدم نجاح اإلصالح من الداخل خالل القرن التاسع عرش وما بعده: 
الدائرة األوىل ترتبط بغياب الرتاكم واالستمرارية وحدوث نوع من االنقطاع بني خمتلف 
تبني عىل ما  التي مل تنجح يف إحداث ديناميكية ذاتية  التجارب اإلصالحية،  مراحل هذه 
وارتباطه  اإلصالح  بنخبوية  تتعلق  الثانية  الدائرة  املحاوالت)1(.  كل  من  وتستفيد  سبق 
ببعض الشخصيات وعدم حصول تواصل مع أوسع القطاعات االجتامعية مما أفقد هذه 
املتواضع  نظرنا  -بحسب  وهي  الثالثة  والدائرة  الواسعة.  االجتامعية  احلاضنة  التجارب 
القرن  منذ  الصاعدة  األوروبية  القوى  يف  ممثاًل  اخلارجي  العامل  وضغًطا-  تأثرًيا  األكثر 
السابع عرش امليالدي وعىل رأسها فرنسا وإنجلرتا، التي استطاعت قبل استعامرها املبارش 
أقرب  هو  اخلارج«،  من  مفروًضا  »إصالًحا  تفرض  أن  وبعده  وخالله  االسالمي  للعامل 

لإلصالح الفاسد منه إىل اإلصالح الذي يستجيب ألولويات الداخل ويعالج أزماته.

ب( تغّول الدولة وخطف املجتمع: 

مّثل إلغاء األوقاف سنة 1٩57م نقطة االنطالقة الفعلية يف املرشوع التحديثي لتونس، 
بعد خروج اإلدارة االستعامرية  اعتلت سدة احلكم  التي  النخبة  اعتقاد جازم لدى  وسط 
الفرنسية، بأن إزاحة األنساق القانونية واالجتامعية والثقافية التقليدية هي البوابة الرئيسة 
التي ستلج منها تونس عامل احلداثة وتلتحق بالدول املتقدمة. ويف هذا االجتاه متت تصفية 
التعليم الزيتوين، والقضاء الرشعي، وجزء ال يستهان به من النسيج االقتصادي ممثاًل باملهن 

واحلرف التقليدية ذات العالقة املبارشة بالبنى التقليدية. 
)1( يعقد الكاتب مسعود ضاهر مقارنة بني جتارب اإلصالح العربية وما جرى يف اليابان ابتداء من القرن التاسع عرش، مشرًيا 
إىل قضايا االستمرارية، والبعدين الذايت واخلارجي يف إنجاح أو إفشال علميات اإلصالح، وبالتايل حتقيق هنضة أو غياهبا. 
انظر: النهضة العربية والنهضة اليابانية: تشابه املقدمات واختالف النتائج، سلسلة عامل املعرفة، العدد ٢5٢، نرش: املجلس 

الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 1٩٩٩م.
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املفاتيح  أحد  يمثل  وفلسفة  خصائص  من  حيمله  بام  الوقف  أن  نزعم  االجتاه  هذا  يف 
الرئيسة، التي متكننا من فهم جانب مهم من املرشوع املجتمعي الذي برش به كل من: خري 
الدين التونيس واحلبيب بورقيبة. وإذا كان األول قد حدد مرشوعه اإلصالحي من داخل 
املرجعية اإلسالمية معتمًدا عىل تأكيد دور الوقف، فإن بورقيبة كان ال خيفي ازدراءه لكل 
ما يمت إىل املايض بصلة. وبغض النظر عن التقويم الشامل لتجربته يف جمملها، فإن اخلطب 
التي كان يلقيها بورقيبة طوال الثالثني سنة من حكمه أكدت هذا التوجه بكل وضوح)1(. 

من  عكسته  وما  تونس  تاريخ  من  األخرية  عقود  الستة  خالل  حصل  ما  خملفات  إن 
سياسات اجتثاثية لكل اخلربات الذاتية للمجتمع ومساحات الفعل فيه، انتهت إىل خطف 
هذا املجتمع وشل حركته، وتبني مفهوم عائم »لدولة الرفاه« املتمددة عىل مجيع مساحات 
النسيج االجتامعي بشكل ال يسمح ألطراف أخرى باملشاركة يف اإلدارة املجتمعية. وبغض 
عمليًّا  حصل  ما  فإن  املعلنة،  االقتصادية  الطموحات  حتقيق  يف  الذريع  الفشل  عن  النظر 
هو املركزية الشديدة التي بنيت عىل أساسها الدولة التونسية يف جتربتها ما بعد االستقالل 
القرارات  توالت  وقد  واللغوي.  والديني  العرقي  املستوى  عىل  املجتمع  جتانس  مستغلة 
باجتاه دفع تغول الدولة حتى قبل أن ختتزل يف شخص الرئيس. وتم بناء كل األطر السياسية 

واالجتامعية واالقتصادية وفق هذا االجتاه. 

ما هيمنا بالتحديد يف مسار مركزة السلطة السياسية يف فرتة ما بعد االستقالل، أنه ارتبط 
برؤية للدولة جتعل منها املؤسسة الوحيدة التي ال تقبل من يشاركها يف احلركية املجتمعية 
ويف حتقيق التوازن االجتامعي بني خمتلف الرشائح. ورغم أن دولة الرفاه قد دخلت مع هناية 
واالقتصادية  السياسية  حساباهتا  أوروبا  وأعادت  أزمة)٢(،  يف  العرشين  القرن  سبعينيات 
األساسية يف كل  الركيزة  بل وشكل  تونس  ثباته يف  املفهوم حافظ عىل  فإن  واالجتامعية، 
التوجهات االقتصادية واالجتامعية والسياسية للدولة تونس ما بعد 1٩56م، التي تكفلت 

)1( Franck Frégosi «La régulation institutionnelle de l’islam en Tunisie: entre audace 
moderniste et tutelle étatique», CNRS, Université Robert Schuman, Mai 2004 (http://
www.ceri-sciences-po.org)

)٢( منذ هناية السبعينيات من القرن العرشين أعلن العديد من االقتصاديني يف أوروبا هناية هذه الدولة والتصورات التي بنيت حوهلا. 
Pierre Rosanvallon, La fin de l’Etat providence, Edition du Seuil, paris, France, 1981.
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االقتصادية  املوارد  عىل  الكاملة  باإلدارة  النظرية(  الناحية  من  األقل  )عىل  الدولة  أجهزة 
واإلرشاف الكيل عىل املرشوعات التي تتعلق بتحقيق خمتلف احتياجات األفراد، وكل هذا 

من خالل اعتامد مركزية شديدة لكل الشؤون واملؤسسات)1(. 

إن اخلسارة التي حلقت بتونس من خالل إلغاء األوقاف ال تنحرص فقط يف ضياع أعياهنا 
التي تم اغتصاهبا من الدولة ومن األفراد، والتي كانت رغم ضعف أدائها تستجيب جلزء 
التي  اخلسائر  أكرب  أن  نعتقد  بل  االجتامعية،  الرشائح  من  للكثري  املادية  االحتياجات  من 
الوقف  التي كان يسمح هبا  نجمت عن هذه اإللغاء هي رضب اإلمكانيات االجتامعية، 
فيه  متارس  الذي  العام  املجال  الشديد عىل  والتضييق  املشاهبة،  االجتامعية  األنساق  وبقية 
بملء  منها  أجزاء  وتوجيه  ثرواهتم،  إلدارة  وحريتها  حركتها  املجتمع  من  عديدة  رشائح 
للعالقات بني  تشبيك  االختيار من  ينتج عن هذا  وما  أغراض حمددة،  إىل خدمة  إرادهتم 
األفراد واملجموعات، وتوزيع للسلطة االجتامعية واالقتصادية، ودفع للحراك واملامرسة 

خارج احليز الرسمي.

ثالًثا: ما اأهمية الوقف اليوم؟

ال بد من التنبيه بداية إىل أن مسألة إعادة فتح ملف األوقاف من جديد ترتبط يف جوهرها 
التصور  بإعادة األمهية لدور األفراد يف حتمل جزء من املسؤولية االجتامعية، والقطع مع 
الذي حيرص الفعل االجتامعي واالقتصادي يف الدولة وأجهزهتا. هلذا فإن هذه الدعوة ليست 
حنينًا ساذًجا ملؤسسة تراثية أو لصورة مرشقة من تارخينا، بل قضية تنموية بامتياز يستوجب 
احلديث فيها حضور تصور متكامل جيمع بني الفهم الدقيق لفلسفة الوقف وأبعاده التنموية 
من ناحية، ومتطلبات املرحلة التارخيية التي متر هبا البلدان العربية من ناحية ثانية. يف هذا 
السياق تتطلب عملية إحياء ُسنّة الوقف عماًل اسرتاتيجيًّا منظاًم بعيد املدى ال يقترص عىل 
التحمس لشعاره، إنام يعمل عىل توفري مناخ متكامل حيقق الرشوط املوضوعية التي تكفل 
املجتمع،  حركية  تطوير  يف  للشعب  الرشعية  عودة  سياق  ضمن  للوقف،  صحيحة  عودة 

ومسامهة أفراده بشكل تطوعي كلٌّ من موقعه ووفق قدراته يف جهود التنمية الشاملة. 
)1( François Siino, «Insupportables successions. Le temps politique en Tunisie de Bour-

guiba à la révolution», Temporalités: revues de sciences sociales et Humaines, Guyan-
court: Laboratoire Printemps, Revues.org, 2012, pp.1-16. 
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ونعتقد أن هذه الرشوط املوضوعية يمكن تلخيصها يف ثالثة عنارص:

خطط  ضمن  إدراجه  خالل  من  الوقف  ضمنها  ومن  املدين،  املجتمع  قدرات  تطوير   -1
التنمية املستدامة.

٢- حتقيق استقاللية الوقف عن الدولة، من حيث الترصف يف موارده وأعيانه مع اإلبقاء 
عىل مسائل الرقابة املالية واإلدارية بحكم؛ أهنا من صميم أجهزة الدولة الرقابية التي 

تعد صامم أمان ملجاهبة أي فساد حمتمل. 
3- إدراج موضوع املجتمع املدين بكل مكوناته ومنها الصيغ الوقفية ضمن مناهج التعليم، 
العلمية، شأهنا شأن  التخصصات  املجتمعية وجزًءا من  الثقافة  حتى تصبح جزًءا من 

فروع العلوم االجتامعية األخرى. 

أ( مدنية القطاع الوقفي:

ال شك يف أن اخلربة اإلسالمية يف جمال املجتمع املدين هي كبرية وواسعة عىل عكس ما 
يعتقد الكثريون، حيث نشأت آليات متعددة مكنت رشائح كثرية من التحرك خارج احليز 
الرسمي، وبناء فضاءات مشرتكة وواسعة للفعل االجتامعي. وهذا ما يفرس وإىل حد كبري 
متاسك املجتمعات اإلسالمية رغم كثري من االختالالت التي شهدها تارخيها، وعىل رأسها 
اإلشكال السيايس وعالقة احلاكم باملحكوم، الذي ظل ولفرتة طويلة »مرًضا مزمنًا« عىل 
حد تعبري املرحوم عابد اجلابري)1(. وال شك كذلك يف أن الوقف قد مثل احللقة الرئيسة يف 
هذه اآللية التي انتهت وباعرتاف كل الباحثني إىل بناء »جمال عام«)٢(، حترك فيه العديد من 
القوى االجتامعية بحرية كبرية حمققة استقالهلا عن املجال الرسمي أو احلكومي، ومشاركة 

بشكل مؤثر يف إدارة الشأن العام)3(. 

إن تأكيد عالقة الوقف باملجتمع املدين مسألة جوهرية ليس فقط ألهنا تعكس فلسفته بام 

الرابعة،  الطبعة  العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  اجلابري،  عابد  حممد  وجتلياته،  حمدداته  العريب،  السيايس  العقل  انظر:   )1(
٢٠٠٠م، ص366-37٢. 

)٢( انظر: »الوقف واملجال العام«، مريم هوكسرت، نرش يف:
Hoexter, M, “The waqf the Public Sphere”, in M Hoexter, S.N. Eisenstadt and N. Levtzion 
(editor) ,2002 ,The Public Sphere in Muslim Societies, Albany: SUNY Press, pp138-119.

)3( الوقف والسياسة، مرجع سابق. 
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هي مسامهة األفراد بشكل طوعي يف تلبية احتياجات اجتامعية، بل ألن هذا االنتامء رضورة 
لتحقيق توازن املجتمع وتأكيد الرشاكة بني القطاعات املختلفة: الدولة بوصفها مسؤولة 
عن تنظيم العالقات بني املواطنني، ومحاية حقوقهم وحتقيق أمنهم، والتوجيه االسرتاتيجي 
للخطط االقتصادية واالجتامعية للبالد؛ والقطاع اخلاص بام يتميز به من قدرات إبداعية يف 
جماالت تطوير النشاط االقتصادي وتوجيه ما يمتلكه من ثروات نحو تنمية املجتمع وسد 
مات  املقوِّ يتضمنه من مكونات متتلك من  الثالث وما  احتياجاته؛ والقطاع  جزء مهم من 
بني  لتعاون  يؤسس  للمجتمع  متوازن  تصور  أمام  إننا  الكثري.  واخلصوصية  والقدرات 
قطاعاته املختلفة يقطع مع الدولة املتغولة، ويرفض القطاع اخلاص املتوحش مع االعرتاف 
وفق  هذا  كان  مادام  للربح  السعي  ومرشوعية  اخلاصة  للمرشوعات  االقتصادي  بالدور 
القانون واألخالق االجتامعية، ويعطي أخرًيا دوًرا مهامًّ للمبادرات االجتامعية التي يقوم هبا 
األفراد واملؤسسات بشكل طوعي، مشاركة منهم يف خدمة جمتمعهم وتطويًرا إلمكانياته. 

ويمكننا القول: إن هذا التوجه أصبح اليوم يمثل قناعة قوية يف تونس، يرتمجها خطاب 
النخبة والعامة، بالدور الكبري للمنظامت املدنية يف صناعة مستقبل البالد، ومن الواضح أن 
الدالئل عىل هذه القناعة صحيحة وأن الوعي التدرجيي بأمهيتها أمر يسهل تتبعه، خاصة مع 
توجه سيايس رصيح لتغيري صورة الدولة املهيمنة، ومحاس شعبي واضح للعمل التطوعي 
واخلريي. يف هذا اإلطار يبدو أنه من مصلحة اجلهات الرسمية دعم هذا التوجه لتخفيف 
العبء عليها، وتسهيل حتول الدولة إىل أحد الرشكاء يف مستقبل املجموعة، ومن َثّم استثامر 

إمكانيات القطاعات األخرى يف دعم التوازن االجتامعي. 

ب( طبيعة عالقة الوقف بالدولة: 

وإدارية  تنظيمية  استقاللية  اإلسالمي  العامل  يف  الوقف  لتجربة  العام  السياق  أبرز  لقد 
ومالية لقطاع األوقاف عن األجهزة احلكومية، عىل أساس ما تتميز به املؤسسة الوقفية من 
شخصية اعتبارية مستقلة وذات كيان متمتع باألهلية القانونية، التي جتعله حمالًّ الكتساب 
يملكه،  فيام  أهلية  بإرادة صحيحة صادرة من ذي  انعقد  متى  االلتزامات  احلقوق وحتمل 

ومتى كان متجًها لتحقيق غرض مرشوع من أغراض الرب واملنافع العامة أو اخلاصة. 
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ومن املهم التأكيد عىل أن هذه الشخصية تنشأ بمجرد تعبري الواقف عن إرادته للوقف. 
الشارع  كنص  الواقف  رشوط  اعتبار  من  الفقهاء  إليه  توصل  ما  نفهم  اخللفية  هذه  وعىل 
ووجوب احرتامها، وعدم التهاون يف التعدي عليها. لقد حرص الفقهاء طوال قرون عديدة 
عىل حتصني الوقف بأحكام تتالءم وفلسفته، هلذا مل خترج اجتهاداهتم املختلفة عن السياق 
العام حلرية الواقف يف إنشاء وإدارة ومتويل األغراض التي خيتارها. ولو رجعنا إىل األركان 
التي يستند إليها الوقف لوجدناها ترمجة رصحية للقرار الذايت الذي اختذه الواقف، وحتصينًا 

قانونيًّا ورشعيًّا له وتثبيًتا لرشوطه بعيًدا عن أية تغيري أو وصاية من أي جهة أخرى. 

من  سواء  باملجتمع  وارتبط  األهلية  االجتامعية  للدائرة  نشأته  منذ  الوقف  انتمى  لقد 
اإلدارية  االستقاللية  ضمنت هذه  لقد  منه.  املستفيدة  الرشائح  حيث  أو من  إدارته  حيث 
التي مل  السياسية  التقلبات  آثار  الدولة، فعالية مؤسسات األوقاف ومحتها من  واملالية عن 
اتساع نشاط األوقاف وكثرة  تاريخ احلضارة اإلسالمية)1(. وحتى مع  ختلو منها فرتة من 
خدماهتا فقد راع املسلمون، يف خضم التحوالت التي فرضها الصعود احلضاري، فلسفة 
الوقف األهلية. ولقد برز هذا املنحى جليًّا من خالل السعي الدائم للفقهاء لتعزيز وضع 
التحوالت  اإلطار رصد  لفلسفتها ومهامها. ويمكننا يف هذا  تغيري  الوقفية دون  املؤسسة 
النوعية التي انعكست عىل إدارة الوقف من إدارة غلبت عليها الفردية إىل إدارة مؤسسية، 

ولكنها بقيت خارج سلطة الدولة بمعانيها القانونية واإلدارية)٢(. 

والرخاء.  الشدة  أوقات  يف  وذلك  بامتياز  وظيفية  أدواًرا  الوقفية  املؤسسات  لعبت  لقد 
خيلفه  الذي  الفراغ  تسد  أن  االجتامعي  التكافل  حتقيق  عىل  العمل  خالل  من  واستطاعت 
انسحاب الدولة وعدم حتمل هذه األخرية ملسؤوليتها االجتامعية. لقد استطاعت األوقاف 
أن تراعي مصلحة اجلامعة -أو األمة- يف مقابل املصالح السياسية املتغرية، التي مل ختدم بشكل 

)1( See: Tarak, Abdallah, “Pour une sociologie des Awqaf”, in, AWQAF, N0 1, 2001, FPAK, 
Kuwait. Pp 24-37.

)٢( لقد ناقش الفقهاء ما يتعلق بالشخصية االعتبارية للوقف وما جيب عليها من حقوق وواجبات، واملساءلة القانونية عند 
داخل  املفرتضة  النزاعات  بحل  املتعلقة  القواعد  األمة عىل ضبط  بالتحديد جاء حرص علامء  السياق  الرضورة، ويف هذا 
املؤسسات الوقفية، والتصدي لكل إمكانيات الفساد اإلداري واألخالقي. وهلذا فقد جعلوا من اجلهاز القضائي يف الدولة 
عىل قاعدة استقالليته عن السلطتني التنفيذية والترشيعية، إحدى املرجعيات التي يستند إليها القائمون عىل الوقف لفض 

اخلالفات التي يكون الوقف أحد أطرافها.
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متواصل ومستديم مصالح املجتمع وعرفت خالل فرتات تارخيية عديدة تقلبات حادة. 

من هنا كّون الوقف صاّمم أمان اجتامعي يتنفس املجتمع بملء رئتيه من خالله وحيفظ 
الداخلية  السياسية  التقلبات  آثار  من  وحيميه  والثقايف،  واالقتصادي  االجتامعي  توازنه 
االجتامعي  الكيان  عىل  احلفاظ  يف  الوقف  دور  بالتايل  ونفهم  سواء.  حد  عىل  واخلارجية 
بفعل  أو  الداخلية  السياسية  الفوىض  بفعل  سواء  تنهار،  عندما  بل  الدولة  تضعف  عندما 
الوقفية  للمؤسسات  املؤرخون  ويشهد  االستعامر)1(.  مثل  اخلارجية  السياسية  العوامل 
التعليم والصحة والرعاية االجتامعية طوال فرتات  املبارشة يف محاية مؤسسات  مسامهتها 
تارخيية حرجة. لقد خرج الوقف فكًرا وممارسًة، كام يكتب املفكر طارق البرشي، »مؤسسة 
الناس ويديروهنا ويوجهون مصارفها إىل ما حيددونه من أهداف ومقاصد.  يقيمها  أهلية 
أن  تطبيقه-  أحوال  من  الغالب  وحسب  النظري  مفهومه  فيه-حسب  األصل  ذلك  وكل 

جيري بعيًدا عن السلطة وعن تنظيامهتا اإلدارية«)٢(. 

أن  للشك  جمااًل  يدع  ال  بام  بينت  لألوقاف  التارخيية  التجربة  نتيجة  إن  القول  ويمكننا 
الوقفية،  الثروة  إدارة  يف  استقالليته  عىل  حافظ  كلام  حصلت  اإلجيابية  الوقف  فعالية 
وقائع  بينت  املقابل  ويف  اجتامعية.  مصالح  من  الواقفون  يراه  ما  نحو  منافعها  وتوجيه 
التاريخ اإلسالمي انطالًقا من القرن الرابع اهلجري أن ممارسة الدولة للسلطة الشاملة عىل 
الوقف انتهت إىل عالقة عكسية، بحيث كلام زاد متدد الدولة وسيطرهتا عىل مناحي احلياة 
العام نحو الوقف خاصة عىل املصارف  التوجه  االجتامعية، قّلت فاعلية الوقف وانحرس 
االجتامعية واالقتصادية خشية وقوعها حتت سيطرة أجهزة الدولة. ولقد تسارعت وترية 
هذا التوجه مع القرن التاسع عرش امليالدي تزامنًا مع اإلصالحات التحديثية التي شملت 
مثبًتا  الوقف  عىل  شعواء  حرًبا  شن  الذي  الغريب  االستعامر  فرتة  مع  ثم  اإلسالمي،  العامل 
التي وصلت يف العديد من احلاالت إىل تقطيع  لتدخل السلطة يف شؤونه ولتقييد حركته 
مع  التوجه  هذا  انتهى  لقد  أعيانه.  اغتصاب  عىل  والتجرؤ  جزئيًّا  أو  كليًّا  وإلغائه  أوصاله 

انظر: ندوة: الوقف يف العامل اإلسالمي أداة سلطة اجتامعية وسياسية، تقديم: راندي ديغيليم، املعهد الفرنيس للدراسات   )1(
العربية، دمشق، 1٩٩5م، بحث: »توظيف الوقف خلدمة السياسة اخلارجية يف املغرب«، عبد اهلادي التازي، ص٢66-٢٩1.  
)٢( ندوة: نظام الوقف واملجتمع املدين يف الوطن العريب، حترير: إبراهيم البيومي غانم، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 

٢٠٠3م، بحث: »حتوالت عالقة الوقف بمؤسسات املجتمع املدين يف بلدان وادي النيل«، طارق البرشي، ص668.     
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منتصف القرن العرشين إىل إحداث وصاية كاملة عىل املؤسسات الوقفية وإحلاق ما تبقى 
منها بإدارات حكومية، وسن ترشيعات تقنن هذا املنحى)1(. 

عىل هذه األسس يتبني لنا أن العالقة املطلوب وجودها بني الدولة والوقف هي التي 
وتدعم  الوقف  جوهر  حتفظ  رشاكة  خالل  من  اإلسالمية،  االزدهار  عهود  يف  تأسست 
يف  األخرى  املجتمعية  القطاعات  وبني  بينه  مستديم  لتعاون  وتؤسس  مؤسساته  فعالية 
تستهدف  التي  تلك  هي  الوقف  جتاه  السياسات  أفضل  إن  أكثرها.  وما  مشرتكة  جماالت 
ا أو ترشيعيًّا، ومتكينه من تفعيل إمكانياته. ونتصور أن  حترير حركته من كل ما يعيقها إداريًّ
نتائج هذه السياسات سوف تعود بالفائدة عىل املجتمع بطبيعة احلال وعىل الدولة كذلك، 
حيث إهنا تساعد عىل تشجيع قيام مرشوعات اجتامعية واقتصادية نوعية دون أن تتحمل 
فيها أية تبعات مالية أو إدارية، بل قد تضطر الظروف أن يتحمل الوقف جزًءا من املسؤولية 

االجتامعية إذا ما دعت الرضورات إىل ذلك. 

ج( التنمية واألبعاد الغائبة:

العريب)٢(،  العامل  يف  التنمية  جهود  ضعف  إىل  االقتصادية  املؤرشات  من  العديد  يشري 
السمة  االقتصادية هي  اهلشاشة  بأن  التنمية  العديد من خرباء  إليه  انتهى  ما  يؤكد  ما  وهو 
الغالبة عىل االقتصاديات العربية بعد ستة عقود من التجارب واخلطط واملحاوالت. ولئن 
عمق الفساد اإلداري واملايل الذي استرشى بشكل الفت يف اهلياكل االقتصادية واإلدارية 
هذا التوجه، فإنه ال يفرس وحده ما تعيشه هذه البلدان اليوم من حالة اقتصادية متدهورة، 

ونقص فادح يف البنى التحتية، وتوسع متزايد ملناطق الفقر املدقع. 

)1( يرشح إبراهيم البيومي غانم احلالة املرصية بشكل موسع. انظر: األوقاف والسياسة، مرجع سابق.
)٢( ال تزال أغلب البلدان العربية تعاين من نسب مرتفعة للمديونية والبطالة والعجز يف امليزان التجاري، مع تباطؤ مؤرش النمو 
االقتصادي، إضافة إىل تفيش الرصاعات يف بعض البلدان العربية مما نتج عنه تدٍن يف مؤرش التنمية البرشية. فباستثناء البلدان 
اخلليجية ذات املوارد املالية العالية، حل أول بلد عريب يف املرتبة 76 من تقرير التنمية البرشية لسنة ٢٠16م، وجاءت بقية 
البلدان العربية يف مراتب تعكس نقًصا واضًحا يف عنارص التنمية، بعد عقود طويلة من االستقالل السيايس. انظر: تقرير 

التنمية البرشية، تنمية للجميع، برنامج األمم املتحدة اإلنامئي، ٢٠16م.
Arab human development report 2016: Youth and the prospects for human development 
in changing reality, Published for the United Nations Development Programme Regional 
Bureau for Arab States, 2016.
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منذ  الدولة  اعتمدهتا  التي  النامذج  إىل  بجذوره  يمد  العريب  عاملنا  يف  التنمية  فشل  إن 
التي   )paquet de modernisation( التحديث  حزمة  تطبيق  خالل  من  االستقالل، 
اخلارج من مرحلة  الثالث  بالعامل  أطلق عليه حينئذ  ملا  السنوات اخلمسني وأنشأت  بنيت يف 
 )1(]W. Rostow[ )االستعامر املبارش، وقد عمل العديد من االقتصاديني، مثل: )وال روستو
عىل صياغة نامذج التحديث والتصنيع الرسيع واإلقالع االقتصادي. إن هذه النامذج التنموية 
مل تكن تعرب يف حقيقة األمر عن مصالح البلدان املستقلة -ومن بينها تونس- بقدر ما ختدم 
اقتصاديات القوى الدولية مع تثبيت متواصل للتبعية وآلياهتا، وإزاحة كل ما يمكن أن يمثل 
عقبة باجتاه ترسيخها. هلذا مل يكن من املفارقات أن يتم تنفيذ هذه السياسات من طرف أنظمة 
تابعة القت كثرًيا من الثناء من الدول املتقدمة، بل واعُتربت معجزات اقتصادية رغم فشلها 

يف حتقيق تنمية باحلد األدنى)٢(! 

رؤية  أشاعت  أهنا  االقتصادية،  نتائجها  فداحة  عىل  التنموية  النامذج  هذه  يف  هيمنا  ما 
التي وإن زينت أرقامها  باليد«،  مبترسة للتنمية سيطرت عليها عقلية مرشوعات »املفتاح 
فاملصانع  كبرية.  مضافة  قيمة  والعباد  البالد  تكسب  مل  فإهنا  املزعومة)3(،  املنجزات  تقارير 
تبدأ وتنتهي مع املستثمر األجنبي، والتكنولوجيا نستعملها وال ننقلها، واليد العاملة التي 
بالتايل  تستثني  وهي  حمددة  مهارات  تتطلب  ال  متدنية  برواتب  املرشوعات  هذه  تشغلها 
الربامج يف  احلقيقية من هذه  االستفادة  انحرصت  العايل. هلذا  التعليم  خرجيي وخرجيات 
تعثرت  السيايس واملايل، يف حني  النفوذ  ثراء بحكم قرهبا من أصحاب  ازدادت  قليلة  فئة 
الرشائح االجتامعية الواسعة، وبدأنا منذ سنني نشهد تآكل الطبقة املتوسطة يف أغلب بلدان 

)1( W. W. Rostow, The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1960)

)٢( ال تتوانى البلدان الغربية عن التغطية عىل فشل النامذج االقتصادية املطبقة يف بلدان العامل الثالث، بل قد تأيت ترصحيات 
قادهتا عىل عكس الواقع، مثلام جاء عىل لسان رئيس فرنسا السابق جاك رشياك، الذي حتدث يف سنة ٢٠1٠م عن »معجزة 
تونس االقتصادية« يف وقت شهدت فيه البالد الكثري من اإلرضابات، نتيجة تردي األوضاع االقتصادية وتوسع رقعة الفقر. 

)3( انظر: تقرير الشبكة األوروبية املتوسطية حلقوق اإلنسان حول السياسات االقتصادية األوروبية جتاه تونس بعد الثورة:
Béatrice Hibou, Hamza Meddeb, Mohamed Hamdi, la Tunisie d’après le 14 janvier 
et son économie politique et sociale les enjeux d’une reconfiguration de la politique 
européenne, Juin 2011. 
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»التنمية »)٢(  منتقدو  الفقر والعوز. وليس غريًبا أن جيمع  العريب)1(، وتوسع مناطق  العامل 
عىل أن ما متت جتربته حتت هذا االسم يف بلدان العامل الثالث، مل يكن يف حقيقة األمر إال 
مات الواقعية)3(، وانتهى إىل فشل ذريع يف إحداث نقلة نوعية  ومًها افتقر إىل الكثري من املقوِّ

حقيقية يف املجاالت االقتصادية واالجتامعية. 

البلدان  تواجه هذه  التي  التحديات  رئيًسا من  القول: إن جزًءا  السياق يمكننا  يف هذا 
اليوم هو كيفية حتقيق ما جتاهلته خطط التنمية السابقة، وبالتحديد ما غاب عن براجمها من 
عدالة اجتامعية، واستمرارية ومشاركة شعبية)4(. إننا يف حاجة اليوم إىل أن نعيد التفكري يف 
التنمية كقيمة شاملة متعددة اجلوانب ومستديمة الفعل، وعدم التغافل عن اخلربة االجتامعية 
واالقتصادية التي أبدعتها األجيال السابقة، وأثبتت يف كثري من احلاالت جدواها يف حل 
مشكالت الناس. هلذا تكتيس إعادة النظر يف وجوه التنظيم االجتامعي الذي شهدها تاريخ 
منهجية  حلالة  التخطيط  إطار  يف  قصوى  أمهية  عموًما،  واإلسالمي  حتديًدا  العريب  العامل 
يمكن أن تفتح الباب للمشاركة الواسعة آلليات املجتمع املدين يف مرشوع تنموي يستنفر 
ال  متوازنة  جمتمعية  حلالة  ويؤسس  واآلخر،  الذات  إبداعات  من  ويستفيد  الطاقات  كل 

)1( انظر: تقرير األسكوا: اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا، الطبقة الوسطى يف البلدان العربية قياسها ودورها يف 
التغيري، ديسمرب ٢٠14م.

)٢( لقد تم الكثري من النقد ملفهوم التنمية، وسوف تندرج حتث هذا العنوان العريض حركات فكرية وسياسية متنوعة )دينية، 
بيئية، يسارية،... إلخ( واجتاهات فكرية متباينة إىل حدٍّ ما، غري أن القاسم املشرتك الرئيس هلا يبقى يف البحث عن نموذج 
ا- عىل العامل. ويمكننا يف هذا السياق اإلشارة )عىل سبيل املثال( إىل ما يقوم به يف فرنسا  بديل ملا يطرح اليوم -واقعيًّا ونظريًّ

مؤسسو »االجتاه املناهض للنفعية يف العلوم االجتامعية«.
)Movement anti-utilities dams les sciences socials M.A.U.S.S)

ومن أبرز وجوهه )سارج ال توش( صاحب العديد من املؤلفات يف هذا املوضوع، ومن أمهها:
Latouche, Serge, La mégamachine. Raison techno scientifique, raison économique et 
mythe du progrès, La Découverte / M A U S S, Paris, 1995
التنمية، حيث  )3( لعل ما كتبه )أدغار مورن( منذ 1٩77م يلخص الكثري من هذه األفكار التي ال تزال تتناول نقد مفهوم 
كتب: »إن مفهوم التنمية، وهو الذي ساد يف نصف القرن املايض، لفظ التقت حوله كل املعاين اإليديولوجية والسياسية يف 
اخلمسينيات والستينيات. لكن هل تم التفكر فيه فعال؟ لقد فرض كمفهوم جوهري، فهو يف ذات الوقت قابل للقياس عن 
طريق مؤرشات تطور اإلنتاج الصناعي وارتفاع مستوى العيش، ودال بنفسه عىل التطور واالنتعاش وتقدم املجتمع والفرد، 

إال أن ما مل ُينتبه إليه هو أن هذا اللفظ غامض وغري يقيني وأسطوري وفقري«.
Edgar Morin, «Le développement de la crise du développement» in Le mythe du 
développement, sous la direction de Candido Mendès (Paris: Seuil, l977) p. 24l.

)4( اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا، الطبقة الوسطى يف البلدان العربية قياسها ودورها يف التغيري، مرجع سابق، 
ص1٢٩-13٠. 
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تتغول فيها الدولة عىل حساب املجتمع، وال يستأثر القطاع اخلاص بجميع جماالت احلركية 
االقتصادية.

بني  جتمع  التي  املدنية  اآلليات  هذه  من  رئيس  جزء  هو  الوقف  بأن  جازمني  ونعتقد 
أكدته  ما  وهذا  االجتامعية.  املسؤولية  من  جزًءا  طوعي  بشكل  األفراد  وحتّمل  االستدامة 
ارتبطت  حيث  التاريخ،  من  طويلة  فرتات  خالل  الوقف  ملصارف  الرئيسة  التوجهات 
باألساس بأبعاد اسرتاتيجية استهدفت تقوية مناعة املجتمع عىل املدى الطويل، من خالل 
التي حتقق هنضة علمية واقتصادية وعسكرية)1(.  الذاتية  للتنمية  آليات  املسامهة يف تطوير 
حالة  يضيف  احلاالت  كل  يف  كان  عديدة  جمتمعية  لرشائح  الوقف  قدمه  الذي  الدعم  إن 
نوعية إجيابية محلت هذه الرشائح عىل تطوير قدراهتا الذاتية وبالتايل فرض عليها أن تستفيد 
هي  الوقف  مسامهة  نعترب  أن  يمكننا  ال  هلذا  مستديم.  بشكل  ينميها  بام  الوقف(  )من  منه 
من باب املساعدات التي تستهلك يف حينها، بل من باب الدعم االسرتاتيجي الذي هيتم 
باملناعة الذاتية ويؤسس الستدامتها ومواصلة أدوارها. ولتحقيق هذا كان من الرضوري 
يف  املجتمع  بتامسك  االهتامم  إىل  ذلك  يتعدى  بل  احلارض  حدود  عند  الوقف  ينتهي  أال 
املستقبل، ومن َثّم املسامهة يف دعم ما يمّكنه من ذلك عن طريق تأسيس شبكات كثيفة من 
الروابط االجتامعية واالقتصادية. لقد جتاوز الوقف يف خمرجاته االهتامم باألفراد كحاالت 
منعزلة تنتظر سد جوعتها أو سرت عورهتا، وإنام ارتبط باألفراد بام هي مجاعات وشعوب، 
أي: إنه أسس من خالل مسامهاته حلضارة فهو هيتم بالدفاع، والعمران، والقيم اإلنسانية 
التي تتفهم الفقر كحالة اجتامعية تنتظر حلواًل جذرية ال آنية، ويتعامل مع البيئة )بام فيها 

احليوانات( ألمهيتها يف حياة اإلنسان، وما حتتاجه من ختطيط وتضافر جهود. 

املستدامة  بالتنمية  الوقف  عالقة  أن  للوقف  املؤسسية  اخلربة  بينت  األسس  هذه  عىل 
هي عالقة عضوية أثمرت رشاكة محت الدولة واملجتمع يف آن واحد. لقد استطاع القطاع 
جمال  يف  خاصة  واالجتامعية  االقتصادية  القوة  دعم  يف  فعال  بشكل  يساهم  أن  الوقفي 
إنتاج لكثري من السلع العامة، وتنفيذ مرشوعات ضخمة يف قطاعات حيوية مثل: التعليم 

والصحة والرعاية االجتامعية. 

)1( انظر: عوملة الصدقة اجلارية: نحو )أجندة( كونية للقطاع الوقفي، طارق عبد اهلل، جملة أوقاف، العدد 14، ٢٠٠8م، ص٢٩-5٩. 
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رابًعا: التعليم والوقف: �شراكة م�شتدمية:

أسباب  من  املجتمعات  متكني  عىل  يساعد  فهو  للتنمية،  أساسيًّا  عنرًصا  التعليم  ُيعترب 
القوة البرشية واملعرفية، وهو من بني أقوى أدوات احلد من التفاوتات االقتصادية، فضاًل 
املبارشة بني  العالقة  التي تؤكد  الدراسات  املستدامة. وتتعدد  التنمية  أنه ُيريس أسس  عن 
أن  الرئيسة ألي عملية هنضة)1(. غري  القاطرة  يمثل  والتعليم، وأن هذا األخري  اإلصالح 
العامل اإلسالمي تشري بشكل واضح إىل  بلدان  التوجهات االسرتاتيجية احلالية يف أغلب 
وما  احلكومي  التعليم  مليزانيات  مؤثر  انخفاض  خالل  من  فيها،  التعليمية  اخلريطة  تغيري 
يتبعها من آثار خطرية عىل نوعية التعليم وخمرجاته. وتشري تقارير املؤسسات الدولية املعنية 
بمسألة التعليم إىل أن العامل اإلسالمي يواجه فجوات بني ما حتققه األنظمة التعليمية وبني 
ما حتتاجه بلداهنا يف عملية التنمية االقتصادية، ومن َثّم يتسم التعليم بضعف عالقته بالنمو 
االقتصادي، والسبب الرئيس يف ذلك حسب التقارير نفسها هو انخفاض مستوى التعليم 
بشكل كبري. ورغم كل اجلهود للقضاء عىل األمية مازال معدل األمية يف الوطن العريب )عىل 

سبيل املثال( ضعفي املعدل يف رشق آسيا وأمريكا الالتينية)٢(.
والبرشية  املالية  والتحديات  احلكومية  التعليمية  املؤسسات  لضعف  حتمية  وكنتيجة 
التي تواجهها برز توجه قوي ملؤسسات التعليم اخلاص املحيل واألجنبي، ودخلت العملية 
التي  االستهالكية  السلع  مستوى  إىل  التعليم  وانتقل  التجارية  املعادالت  ضمن  التعليمية 
بحاجة  اخلاص  التعليم  جتربة  كانت  وإن  والطلب.  للعرض  االقتصادي  القانون  حيددها 
بالتحديد بحاجة ماسة إىل  العامل اإلسالمي والعريب منه  إىل تقويم موضوعي عميق، فإن 
ما  نوعية  وعىل  ناحية،  من  رسالته  قدسية  عىل  حتافظ  التعليم  جمال  يف  اسرتاتيجية  بدائل 
يقدمه من برامج وما يطمح إليه من خمرجات من ناحية ثانية. ونعتقد أن حضور الوقف 
دخوله  وإمكانية  جديته  رغم  يستحقه،  ما  والنظر  األمهية  من  يلق  مل  التعليمي  املجال  يف 
كرشيك اسرتاتيجي يف العملية التعليمية وقابلية مسامهته يف احلفاظ عىل تعليم نوعي وبناء 

مؤسسات ذات كفاءة عالية تساهم يف رقي جمتمعاهتا. 

)1( بشكل مبكر ومنذ القرن التاسع عرش ركز العديد من أعالم النهضة يف العامل العريب عىل تطوير التعليم، مثل: حممد عبده، 
عبد احلميد بن باديس وغريمها، وقد أرشنا يف هامش سابق إىل مرشوع إصالح التعليم الذي تبناه الشيخ حممد الفاضل بن 

عاشور يف مؤلفه: »أليس الصبح بقريب«، مرجع سابق. 
)٢( انظر: التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع: »تقرير إقليمي عن الدول العربية«، نرش: منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم 

والثقافة، ٢٠15م. 
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احلضارة  استفادت  التارخيية  الناحية  فمن  كثرية.  التوجه  هذا  نجاعة  عىل  واألدلة 
اجلامعات  تاريخ  يف  مسبوق  غري  بشكل  التعليمي  رصحها  بناء  يف  الوقف  من  اإلسالمية 
الوقفية. ويؤكد  للصيغ  باستخدام موسع  الرئيسة  التعليمية  املؤسسات  بناء  البرشية، وتم 
العديد من الشواهد التارخيية أن هذه املؤسسات، انطالًقا من الكتاتيب واملدارس ووصواًل 
إىل اجلامعات)1(، قد تم إنشاؤها وفًقا لنظام الوقف، واستطاعت املجتمعات املسلمة أن تسد 
احتياجاهتا التعليمية من خالل استنفار أفرادها للمسامهة يف دعم ومتويل هذه املؤسسات 
التي انترشت بشكل واسع يف كل مناطق العامل اإلسالمي. أما الشواهد املعارصة فهي كثرية 
مهامًّ  حيًزا  الوقفية  التعليمية  املؤسسات  رأسه  وعىل  التطوعي  القطاع  حيتل  حيث  كذلك، 
ومؤثًرا يف احلياة العلمية يف الغرب بشكل عام، ويف الواليات املتحدة األمريكية بالتحديد 

التي يتجاوز عدد جامعاهتا الوقفية 16٠٠ جامعة)٢(!
ولكنها  أمهيتها،  عىل  التمويلية  املسائل  يف  تنحرص  ال  والوقف  التعليم  بني  العالقة  إن 
تتعلق برؤية التعليم »كمعطى اسرتاتيجي« يف عالقته املبارشة بمرشوعات النهضة والتقدم. 
وحتى تكون كذلك فإن هذه العالقة تستوجب توفر عنارص رئيسة تعمل جمتمعة عىل حتقيق 

تعليم راٍق بأفضل ما يف الوقف. 
فالتعليم بام حيتويه من مواد ومناهج وخمرجات، يعد مرحلة مفصلية يف خطة تأسيس 
حمددات  التعليم  وهلذا  الشامل.  احلضاري  الرتقي  روافد  من  رئيًسا  ورافًدا  املعرفة  جمتمع 
خمتلف  يف  الطالب  يتلقاه  الذي  املعلومايت  الكم  حدود  عند  تقف  ال  ونوعية  موضوعية 
املراحل الدراسية وإنام يرتبط بمناهج التدريس وطرقه وأهدافه. عىل هذا األساس ال بد أن 
يضبط النظام التعليمي يف كل جمتمع املخرجات التعليمية، ومن َثّم حيدد بدقة ماذا يراد من 

العملية التعليمية يف حد ذاهتا. 
يعد  مل  متعددة  املتدفقة من وسائل  املعلومات  بمليارات  يعج  عامل  السياق ويف  هذا  يف 
الطالب بكمية -قلت أو كثرت- من  التعليم متعلًقا بشحن  يبقى طموح  من املجدي أن 
املعلومات، بل أن يتطور األداء التعليمي ليبني شخصية مبدعة قادرة عىل ختطي العقبات 
التعليم يف دول  تتنافس عليها مؤسسات  التي  النوعية املعرفية  وإجياد احللول، إهنا معركة 
املثال-  سبيل  -عىل  اآلسيوية  فالنمور  العامل.  يف  املعرفة،  جمتمع  لنادي  تنضّم  أن  قررت 

)1( See: George Makdisi: The Rise of colleges; Institutions of learning in Islam and the 
West. Edinburg University Press, UK, 1981. 

)٢( انظر: هارفارد وأخواهتا: دالالت الوقف التعليمي يف أمريكا، طارق عبد اهلل، جملة أوقاف، العدد  ٢٠، ٢٠11م، ص74-45.
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اختذت منذ الستينيات من القرن العرشين قرار بناء جمتمع املعرفة، وسخرت هلذا الغرض 
هناية  مع  مكنها  مما  الغرض،  هلذا  واملوضوعية  القانونية  السبل  ومهدت  اإلمكانيات  كل 
ا يف ميادين اإلبداع العلمي  نفس القرن -أي بعد أربعة عقود تقريًبا-من أن تصبح طرًفا قويًّ
والتقني وبالتايل أن تنافس القوى التقليدية )الواليات املتحدة ألمريكية، اليابان، أوروبا(. 
ليتخذ  اإلسالمي  العامل  أمام  املتاحة  اخليارات  ما  السياق:  هذا  يف  نتساءل  أن  ولنا 
القرارات االسرتاتيجية نفسها ويتجه بالتايل لتحقيق نظام تعليمي نوعي جيرس اهلوة القائمة 

مع جمتمعات املعرفة؟ 
نعتقد أن استخالص الدروس من التجارب الناجحة عىل مستوى العامل أمر مهم، وما 
التجارب للمرور من نظام تعليمي كمي  التي سلكتها هذه  املنهجية  بالتحديد  فيها  يعنينا 
إىل آخر يعتمد النوعية وبناء اإلنسان. واليوم ال نجد لدينا رصاحة أهم من اخلربة الوقفية 
التعليمني احلكومي  إىل اآلن يف  متاًما عام متت جتربته  زاوية خمتلفة  تعليمية من  نامذج  لبناء 
واخلاص. إن دخول الوقف كرشيك اسرتاتيجي للعملية التعليمية اختيار يستحق االنتباه 

إليه، بل والدخول فيه خلدمة قضايا التعليم واملعرفة ألسباب متعددة لعل من أمهها: 
أ( حتقيق النوعية: حتمل فلسفة الوقف يف طياهتا الرقي والبحث عن األفضل ألن الواقف 
الوقفية  واملدقق يف احلجج  اهلل وثوابه.  ابتغاء لفضل  ما عنده  أفضل  ينفق مما حيب ويقدم 
يستطيع أن يعرف بوضوح الضوابط الدقيقة التي يضعها الواقفون لضامن جودة اخلدمات 
التي توفرها أوقافهم. إن أول انعكاس للوقف عىل التعليم هو إخراجه من بوتقة »السلعة« 
التي يتحدد سعرها فقط عن طريق العرض والطلب، لريتبط بتأكيد اجلودة وحتقيق خدمة 
التوجه  هذا  ولعل  املجتمعية.  األهداف  مع  مبارش  تناغم  متميزة ويف  نوعية  ذات  تعليمية 
هو ما تفتقده األنظمة التعليمية املعارصة يف العامل اإلسالمي، حيث يكّون محلة الشهادات 
اجلامعية العليا رشحية واسعة يف أغلب البلدان اإلسالمية، لكنها تبقى دون توظيف صحيح 
وعقالين يف مسارات التنمية والنهضة. إن تركيز التعليم الوقفي عىل النوعية ينبع يف حقيقة 
َثّم  األمر من العالقة العضوية بني تأسيس الوقف وتوفري كل اإلمكانيات لنجاحه، ومن 

فهو يفرتض ضمنًا وعلنًا مسألة اجلودة والنوعية. 
ب( ضمان االستمرارية: متثل العراقيل التمويلية أحد عوائق تطور املؤسسات التعليمية 
يف  ا  شحًّ اإلسالمي-  العامل  دول  أغلب  -يف  العرشين  القرن  هناية  منذ  تواجه  التي  العامة 
من  يقدم  ما  بنوعية  التضحية  إىل  التعليم  وزارات  من  الكثري  اضطر  مما  املالية،  مصادرها 



الق�شم الثاين/ البحث الرابع: بني �شرورة االإ�شالح و�شرط االعتماد على الذات

٢15

برامج وطرق ومناهج مقابل احلفاظ عىل مبدأ التعليم احلكومي. أما جتربة التعليم اخلاص 
ا-  يف العامل اإلسالمي والعريب منه بالتحديد، فهي تتسم يف جمملها -مع استثناءات قليلة جدًّ
التحتية  البنية  تطوير  يف  اجلهد  من  كثري  بذل  دون  املادي  الربح  لتحقيق  املحموم  بالسعي 
العلمية وما تستلزم من متويل للبحث العلمي. وألسباب عديدة ليس هنا املجال لذكرها مل 
يصل هذا القطاع -خاصة يف العامل العريب- إىل مرحلة من الوعي تسمح له باالستثامر عىل 
املدى الطويل، هلذا فهو ال يزال يتبع املقولة االقتصادية التي تعترب »رأس املال جباًنا« أي: 
إنه بمجرد حدوث أي انكامش اقتصادي فإن القطاع اخلاص يعيد توجيه نشاطه للبضائع 
األكثر ربحية، وينتقل من األسواق الكاسدة إىل األسواق ذات الربحية العالية ولو كانت 
خارج العامل العريب. فعالقة هذا القطاع بالتعليم ليست مبنية عىل أسس صلبة وثابتة وإنام 
حساب  عىل  كان  ولو  حتى  الربح  ديدهنا  يبقى  التي  الظرفية،  بالنفعية  كبري  بشكل  تتأثر 
الكيف. من هنا تأيت أمهية مسامهة الوقف يف إجياد مصادر مستديمة ضمن رؤية متوازنة 
لرفع  إمكانيات حقيقية  يتيح من  التمويل وما  ا لقضايا  الستثامرها وتطويرها؛ حالًّ جذريًّ

املستوى التعليمي وتطوير خمرجاته. 
ج( إشراك اجملتمع: إن األصل يف مسامهة الوقف يف حل املعضالت التي يعيشها القطاع 
التعليمي هو تثبيت مبدأ مشاركة املجتمع بأفراده ومؤسساته يف تنفيذ القرارات االسرتاتيجية 
ا إذا ما قلنا بأن هذا التوجه هو إحدى اآلليات الغائبة  التي تتخذها الدول. ولن نذيع رسًّ
بدورها  والدولة  وأجهزهتا.  الدولة  عىل  االتكال  ألفت  التي  اليوم  املسلمني  جمتمعات  يف 
تزال  اهليكلية ال  أنتج مجلة من االختالالت  املساحات االجتامعية، مما  متددت عىل أغلب 
النهضة والتقدم. إن الدور االجتامعي للوقف هو العمل  تلقي بظالهلا عىل كل حماوالت 
عىل إعادة بناء الفاعلية الذاتية للمجتمعات، من خالل حتمل الرشائح املختلفة املنخرطة يف 
األنشطة االجتامعية أدواًرا متميزة يف إنشاء املؤسسات الوقفية وتسيريها ومراقبتها. ويصبح 
هذا التوجه أكثر أمهية وأولوية يف املجال التعليمي بالذات، حيث يصبح املجتمع رشيًكا 

رئيًسا يف تطوير املؤسسات التعليمية متوياًل واستثامًرا ومحاية ورقابة. 

خام�ًشا: الوقف واملجتمع املدين: اخت�شا�ض علمي بامتياز: 

ألسباب متعددة ذكرنا جزًءا منها فيام سبق، ال تزال ثقافة العمل التطوعي عموًما تشوهبا 
الكثري من العموميات تصل يف بعض األحيان إىل حد التناقض)1(. األمر الذي يؤكد من 

)1( ترسخ بعض األمثال الشعبية قياًم سلبية حول الوقف، مثل: تشبيه العنوسة ببيت الوقف. 
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ناحية أوىل عدم وضوح الرؤية العامة للدور االقتصادي والتنموي لنامذج العمل التطوعي 
ومن بينها الوقف. ونعتقد بأن هلذه املسألة عالقة وثيقة بالغياب الالفت يف املناهج التعليمية 
عىل  مرشوعات  افتقاد  ثانية  ناحية  ومن  املوضوعات.  هلذه  عموًما،  األكاديمي  والبحث 
األرض وبالتايل نتائج ملموسة ملا يسمى باقتصاد القطاع الثالث أو االقتصاد االجتامعي، 
ومدى النجاح املتحقق لعقد مجلة من العالقات النظرية بني هذه التخصصات من جهة، 

ومبحث الوقف من جهة ثانية.
الوقف  يدرجوا  مل  املثال-  سبيل  -عىل  اإلسالمي  االقتصاد  يف  يكتبون  من  فحتى   
وأشكال التطوع األخرى بشكل جدي يف تصوراهتم للنظام االقتصادي الذي يبرشون به، 
ا بالوقف مثلام هو حاصل بالنسبة ملبحث  حيث ال جيد املتتبع هلذا االختصاص دوًرا خاصًّ
الزكاة مثاًل. ولعل األغلبية الساحقة من االقتصاديني العرب يواصلون ذلك التقليد الذي 
أسسه علم االقتصاد احلديث يف عدم رؤية قيمة الظواهر االجتامعية التي تقع خارج دائرة 
االقتصادية  املدارس  ظهور  وحتى  التطوع(.  أشكال  )مثل  السوق  وجمال  الضيقة  النفعية 
كإحدى  التطوع  إىل  النظر  مسألة  يف  جذري  تغري  هؤالء  عند  حيدث  مل  الغربية)1(  النقدية 

الصور االقتصادية البديلة لالقتصاد النفعي.

ومن املهم يف هذا اإلطار اإلشارة إىل أن جتربة العمل التطوعي يف كثري من البلدان الغربية 
قد أقامت الدليل عىل وجود عالقة مبارشة بني قوة هذا القطاع وعملية اإلسناد العلمي التي 
أصبحت أحد املؤرشات الرئيسة لقياس نجاحه. ولقد قام العديد من اجلهات األكاديمية 
خاصة يف الواليات املتحدة بإطالق برامج علمية ومؤسسات بحثية جامعية خمتصة تعنى 
بتشجيع البحوث العلمية حول التطوع والعمل اخلريي، وتشجيع األكاديميني من خمتلف 
التخصصات عىل املسامهة يف بناء معرفة علمية متخصصة يف القطاع التطوعي. وقد يكون 
 Johns Hopkins( املثال األبرز يف هذا االجتاه، ما تقدمه جامعة جونز هوبكنز األمريكية
التطوع، سواء  لقطاع  العلمي  للبحث  الرئيسة  العالمات  إحدى  تعد  University( التي 
دراسات  »مركز  ويمثل  تنفذها.  التي  املرشوعات  حيث  من  أو  املبكرة  بدايتها  حيث  من 
املجتمع املدين« )The Center for Civil Society Studies( التابع ملعهد الدراسات 
السياسية باجلامعة )Institute for Policy Studies(، إحدى حلقات هذه البنية العلمية 

)1( خاصة تلك التي ارتبطت بحقول مثل: األنثروبولوجيا واالجتامع وإىل حدٍّ ما بعض األصوات االقتصادية النقدية التي 
تشكلت حتت مسميات عديدة مثل: االقتصاد االجتامعي واالقتصاد البديل،... إلخ.
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العلمي  البحث  تتميز هبا جامعة جونز هوبكنز، والتي جعلت منها أحد أهم مراكز  التي 
املتخصص يف العمل التطوعي يف العامل. وقد نجحت هذه االسرتاتيجية يف بناء عالقات 
وثيقة بني خمرجات اجلامعات ومعاهد البحوث من ناحية، واالحتياجات احلقيقية للقطاع 

التطوعي يف الواليات املتحدة األمريكية. 

إن هذه املقاربة العلمية تتحقق بخطوات رسيعة عرب استعامل البيانات الدقيقة وبنوك 
املعلومات اخلاصة بنشاط هذا القطاع يف البحوث امليدانية، مما أدى إىل إعطاء تصور واضح 
بلدان  يف  هبا  يتميز  أصبح  التي  للقوة  دقيق  وحتديد  التطوعي  للقطاع  االقتصادي  للدور 
االحتياجات  وتنويع مصادر احلصول عىل  اقتصادها  عديدة، من حيث مسامهته يف دعم 
صورة  خالهلا  من  رسمت  النتائج  من  مجلة  إىل  األبحاث  هذه  خلصت  وقد  االجتامعية، 
دقيقة حلالة القطاع التطوعي وكشفت عن نقاط قوته وضعفه، وسامهت بالتايل يف تطوير 

اسرتاتيجية النهوض به ودعم فعاليته املجتمعية. 

هذه  ضمور  تفسري  يف  كبرًيا  دوًرا  بلداننا  يف  والسياسية  التارخيية  لالعتبارات  أن  نتصور 
دور  لتقهقر  التارخيي  اإلرث  من  جزًءا  يتحمل  التطوع  موضوع  يزال  ال  حيث  التوجهات، 
ماسة  بحاجة  اليوم  أننا  يف  شك  وال  املايض،  القرن  خالل  العريب  العامل  يف  األهلية  املؤسسات 
إلحداث تغيريات نوعية ملقاربة علمية لواقع العمل التطوعي بشكل عام والوقف بشكل خاص.

�شاد�ًشا: الوقف والتعليم العايل: نحو جت�شري الفجوة بني املناهج والعمل التطوعي:

اثنني:  ألمرين  مبارشة  نتيجة  اجلامعات  يف  املختصة  األكاديمية  الربامج  تدريس  يعترب 
املؤسسات  من  طلب  وجود  والثاين  االختصاص،  حقل  يف  معريف  تراكم  حصول  األول 
احلقل.  هذا  يف  للعمل  مؤهلة  كوادر  توفري  قصد  االختصاص  موضوع  عىل  املجتمعية 
هلذا ُتعّد الربامج األكاديمية املختصة النواة الرئيسة التي تتمحور حوهلا عمليات التطوير 
النظري والعميل ألي حقل من حقول املعرفة وذلك من خالل فتح آفاق البحث بشكل 
يف  الدقيق؛  االختصاص  نحو  اإلبداعية  طاقاهتم  وتوجيه  الطلبة  وتأطري  وعلمي،  دقيق 
والتعمق  أدائهم  تطوير  منهم  تستدعي  علمية  بيئة  يف  أنفسهم  األساتذة  جيد  نفسه  الوقت 
يف مسائل اختصاصاهتم وتوفري املراجع الرصينة والتنافس العلمي فيام بينهم وفق قواعد 
األساليب  وفق  لتقديمه  والربامج  اخلطط  وإنتاج  باملوضوع،  الرقي  تستهدف  صارمة 
من  تتيحه  وما  املعلومات  تقنية  من  االستفادة  خالل  من  احلديثة  والتدريبية  التعليمية 
إمكانيات كبرية لتجاوز مرحلة اإلملام باملعلومة، واملرور مع الطالب واملتعلم إىل مستوى 
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التحليل واالستفادة، ومن ثم الدخول يف مرحلة اإلضافة واإلبداع. 

الوقف كحقل  لتدريس  العايل  للتعليم  برنامج  أول  انطالق  إىل  نشري  السياق  ويف هذا 
بمعهد  ممثلة  املتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  زايد  جامعة  طرحت  حيث  اختصاص، 
دراسات العامل اإلسالمي، »برنامج )ماجسرت( الدراسات الوقفية« كأول برنامج أكاديمي 
العلمية والعملية  الناحيتني  الوقف كحقل اختصاص علمي. وألمهية احلدث من  يتناول 
موضوع  لتدريس  األساسية  الرشوط  توفر  مدى  عىل  الضوء  تسليط  الرضوري  من  فإنه 

الوقف كربنامج دراسات عليا. 

فمن حيث توفر الرشط األول املرتبط بتحقق تراكم معريف يف موضوع الوقف، يمكننا 
الرتاثية، فقد حصلت  الكتب  الكثري من  الوقف يف  إنه رغم حمدودية وجود مسائل  القول: 
خالل العقود الثالثة املاضية طفرة إنتاج ونرش مقارنة بموضوعات أخرى كان هلا وإىل وقت 
قريب حضور كبري عند الفقهاء والعلامء. ويمكننا تلمس هذا الرتاكم من خالل ثالثة عنارص:

1- يرتبط العنرص األول بالتطور احلاصل يف األدبيات الوقفية املعارصة خالل الثالثة عقود 
املاضية، حيث توسع النرش حول موضوع الوقف سواء يف جمال الكتب أو البحوث، أو 
يف جمال أعامل الندوات العلمية أو كذلك من حيث ختصص بعض املؤسسات يف تشجيع 

النرش العلمي. كل هذه الروافد أنتجت ما يمكن تسميته باملكتبة الوقفية املعارصة)1(. 
٢- أما العنرص الثاين فريتبط باالهتامم العلمي القديم اجلديد للمدرسة االسترشاقية الغربية 
بموضوع الوقف، التي اعتربته ومنذ ظهورها أحد املفاتيح الرئيسة لفهم أرسار احلضارة 
اإلسالمية. وال شك يف أن عرشات الكتب باللغات الغربية املختلفة متثل رصيًدا متميًزا 
يف حتليل التاريخ االجتامعي واالقتصادي للوقف يف املجتمعات اإلسالمية. وال تزال 

)1( لعل من أبرز األمثلة عىل هذا اجلهد ما تقدمه األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت، ممثلة بقسم الدراسات والعالقات 
الوقف. فإضافة إىل جملة أوقاف -وهي جملة حمكمة  العلمي يف موضوع  النرش  بتشجيع  برامج علمية، تعنى  اخلارجية من 
نصف سنوية صدر منها حتى اآلن 3٩ عدًدا- يعتمد القسم نرش سالسل )الدكتوراه( و)املاجستري( ذات عالقة بموضوع 
تنفذ سلسلة من  الوقف كل سنتني. كام  دولية ألبحاث  األمانة مسابقة  تنظم  أخرى  ناحية  التطوعي. من  والعمل  الوقف 
»التجارب  ندوات  إىل  أوقاف إضافة  الوقف« وندوة جملة  »منتدى قضايا  لعل من أمهها  الوقف،  الندوات حول موضوع 
للتنمية وكثري من املؤسسات  بالرشاكة بني األمانة والبنك اإلسالمي  تتم  الربامج  العامل اإلسالمي«. وكل هذه  الوقفية يف 

العلمية داخل العامل اإلسالمي وخارجه. 
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هذه املدرسة تعمل وتنرش)1(، ومن َثّم متثل هي األخرى رافًدا أساسيًّا من روافد الرتاكم 
العلمي يف موضوع الوقف.

خالل  من  املعريف  الرتاكم  يف  ثالًثا  عنرًصا  الوقف  بموضوع  العالقة  ذات  الوثائق  ومتثل   -3
الوثائق يف احلجج  والباحثني. وال تنحرص هذه  إمكانيات علمية لألساتذة  توفره من  ما 
الوقفية عىل أمهيتها التارخيية واملعرفية، بل تتوسع لتشمل استيعاب اآلراء الفقهية املقارنة 
الرتاثية  الكتب واملدونات  التي نجدها مبثوثة يف كم كبري من  الوقف ونوازله  يف مسائل 
خالل حقب من التاريخ اإلسالمي، إضافة إىل ما توفره الشواهد الوقفية املتبقية من عصور 

سابقة )نحو: مؤسسات، مجعيات، آثار، خرائط( من مواد علمية يف غاية من األمهية. 

لتطوير  عليها  البناء  يمكن  معرفيًّا،  متكاملة  طبقات  الثالثة  العنارص  هذه  شكلت 
املقاربة العلمية ملوضوع الوقف ولسد احلاجة امللحة لتحقيق نقلة نوعية يف الكتابة الوقفية 
العلمية والتدقيق والتحدي وفًقا ملعايري  الرصانة  إىل  اليوم يف أمس احلاجة  إننا  املعارصة. 
موضوعية لكم هائل من املعلومات الوقفية. فالكتابة الوقفية املعارصة بحاجة إىل تطوير 
أدائها واالبتعاد عن العموميات، والرؤى االسترشاقية للوقف بحاجة إىل استيعاب ونقد 
علمي رصني، والوثائق الوقفية حتتاج إىل الباحثني املهرة الستجالء خفاياها والكشف عن 
أرسارها وحتليلها وفق الضوابط العلمية. وهذا هو دور الربامج العليا يف التعليم اجلامعي: 
دفع األساتذة والطلبة إىل العمق يف التناول واستعامل املناهج العلمية والتدقيق الصارم يف 

املعلومة، مع حتليلها وفق سياقاهتا املختلفة هبدف حتقيق اإلضافة العلمية. 

أما من حيث توفر الرشط الثاين املتعلق بوجود طلب عىل كوادر عالية التأهيل العلمي 
وألن  الوقفي.  للقطاع  املتابعني  عىل  ختفى  ال  التي  األمور  من  فهذا  الوقف،  موضوع  يف 
الصيغ الوقفية أصبحت هي األكثر انتشاًرا يف إدارة املؤسسات غري احلكومية وغري الربحية 
سوف  الوقف،  يف  املتخصصة  الكوادر  بناء  عىل  العمل  فإن  العائلية(،  واملدنية  )اخلريية 
يكون رافًدا أساسيًّا لرفع كفاءة هذه املؤسسات وحيدث فيها نقلة نوعية، من خالل حتمل 

الكفاءات املؤهلة معرفيًّا ملسؤوليات إدارهتا والسهر عىل حتقيق أهدافها االسرتاتيجية. 
إن دخول الوقف اجلامعات العربية واإلسالمية كموضوع اختصاص، يعد بحق مفصاًل 

)1( من أهم الربامج العلمية والبحثية احلالية ما تنفذه جامعة إيكس أون بروفنس يف فرنسا )Aix-en-Provence(، حول 
أستاذة  إدارة  حتت   ،)CNRS( العلمية  للبحوث  القومي  املركز  مع  بالتعاون  اإلسالمية  املجتمعات  يف  الوقف  موضوع 

.)Randi Deguilhem( التاريخ احلديث
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االهتامم  وتوسع  الوقفية  الصيغ  انتشار  فبعد  الوقفية.  للتجربة  املعارص  التاريخ  يف  مهامًّ 
الدراسات  )ماجسرت(  »برنامج  انطالق  خالل  من  الوقفي  القطاع  يؤسس  هبا،  اإلعالمي 
التي  التحديات  حيث  من  ومهمة  دقيقة  مرحلة  املعارص  التاريخ  يف  مرة  وألول  الوقفية« 
تنتظر هذه التجربة، وما تصبو إليه من حتقيق الربط املنشود بني العلم والعمل عىل أسس 
وقاعد علمية. إهنا مرحلة مهمة تستحق من كل مكونات القطاع الوقفي ومؤسسات العمل 
اخلريي بشكل عام االهتامم والتفاعل البناء، ألن اهلدف الرئيس من هذه الربامج هو تطوير 
نامذج  وتقديم  املجتمع  تنمية  الفاعلة يف  املسامهة  َثّم  ومن  واخلريية،  الوقفية  املؤسسة  أداء 

ا. تنموية إنسانية يؤدي فيها التطوع والوقف دورًا حموريًّ

 اخلامتة:
شهدت بلداننا العربية خالل السنوات القليلة املاضية تسارع وترية احلديث عن رضورة 
احللول  عن  البحث  إنَّ  وحيث  واالقتصادية.  واالجتامعية  السياسية  أبعاده  يف  اإلصالح 
يبقى السمة الرئيسة جلهود اإلصالح، فإنه من املهم استثامر اإلمكانيات الذاتية عند رسم 
االسرتاتيجيات السياسية واالجتامعية بام حيقق مصالح الشعوب وجيعلها رشيًكا رئيًسا يف 
عملية اإلصالح ذاهتا. يف هذا السياق تبدو املسألة التنموية بأبعادها املادية واملعنوية حجر 
نريدها  التي  التنمية  لكن  والتطبيقية.  منها  النظرية  اإلصالحية  املحاوالت  كل  يف  الزاوية 
لتبدع  الداخل  إمكانيات  بالرضورة عىل  الصندوق« وترتكز  حتتاج إىل حلول من »خارج 
بعقلية منفتحة تنمية تستجيب لواقعنا، وتتأسس يف أهم أجزائها عىل خرباتنا التارخيية إضافة 
االستفادة من خربتنا وجهود اآلخرين  أن  إىل منجزات احلضارات األخرى. ال شك يف 
تستلزم منهجية تعتمد الفهم واهلضم وإعادة اإلنتاج وفق القيم املؤسسة ملجتمعاتنا. نعتقد 
جازمني أن مثال الوقف وأعامل التطوع بشكل أوسع، سواء كان نتيجة خربة ذاتية تارخيية، 
أو كمؤسسة معارصة تنترش يف البلدان املتقدمة، مثال بنيِّ عىل ما يمكن أن يساعد يف جهود 

اإلصالح يف عاملنا العريب وحيقق النهضة املنشودة. 
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البحث اخلام�س

نحو ا�شرتاتيجية متكاملة لال�شتثمارات الوقفية: مقاربة اجتماعية

املقدمة:

يطرح النقاش الدائر حول تعظيم عوائد املرشوعات الوقفية العديد من األسئلة املرتبطة 
التي تقف حسب البعض عند حدين متناقضني: عوائد مالية وأخرى  املتاحة،  باخليارات 
املسألة  التضحية بأحدمها. من زاوية أخرى يرى آخرون أن  َثّم ال بد من  اجتامعية، ومن 
تبدو أكثر تعقيًدا وتستلزم رؤية أوسع لفك التشابك بني مكونات هذه العوائد. واألصل 
النقاش هو العودة لفلسفة الوقف بوصفها احلاضنة األساسية ملا يمكن أن يقدمه  يف هذا 
هذا  يف  باالجتامع.  االقتصاد  مسائل  فيها  تتامزج  مركب  اجتامعيًّا  نسًقا  بوصفه  الوقف 
السياق يمكننا القول إن املسألة الرئيسة يف نقاش االستثامرات الوقفية تكمن بداية يف حتديد 
املقصود بالعوائد االجتامعية ومكانتها ووظائفها داخل النظام الوقفي. إن إيضاح مفردات 
هذه املعادلة مسألة رئيسة لبناء اسرتاتيجية استثامرية تستبطن جوهر الوقف وتفعل أهدافه 
ا لتوسيع حركة هذه االستثامرات وتأثريها عىل  الرئيسة، ويف الوقت نفسه تكون رافًدا قويًّ
رشائح اجتامعية واسعة ومؤسسات جمتمعية متعددة. ويستعرض البحث نموذًجا للخطط 

االستثامرية يف التجارب الوقفية املعارصة وحتديًدا يف التجربة األمريكية. 

إن ما يميز هذه التجربة االستثامرية هو مواءمتها بني املسائل االجتامعية واملالية من خالل 
اشرتاط  النوعية،  حتقيق  وقفي:  استثامري  مرشوع  كل  يف  رئيسة  قيم  ثالث  عىل  املحافظة 
االحرتاف يف التعاطي مع مسائل االستثامر واإلعالم، حتمل املسؤولية االجتامعية. ويناقش 
للمؤسسات  استثامرية  اسرتاتيجية  لبناء  املوضوعية  الرشوط  البحث  من  األخري  القسم 
االجتامعية  لألولويات  حتديد  من  العملية  هذه  حتتاجه  وما  اإلسالمي،  العامل  يف  الوقفية 
العامل اإلسالمي، وأثر كل  الوقفية واحتياجات  ومن رشاكة اسرتاتيجية بني االستثامرات 
هذا يف دعم مسرية بلدان العامل اإلسالمي بام حيقق رقي رأسامهلا البرشي واالستفادة من 
عىل  ُيالحظ  ما  أن  غري  اإلسالمي.  العامل  بلدان  يف  التنموي  املسار  خيدم  بام  املادية  ثرواهتا 
التجربة الوقفية املعارصة يف عاملنا اإلسالمي إغراقها يف سد االحتياجات الفردية املنفصلة 
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يف العديد من األحيان عن االحتياجات اجلامعية ذات األولوية يف حتقيق التنمية املستدامة. 
ولعل مما سهل تثبيت هذا االجتاه هو غياب التفاعل يف ما بني املؤسسات الوقفية من ناحية، 
عرب  متر  املجتمع  مع  العالقة  أن  واعتبار  املختلفة،  بالقطاعات  ممثاًل  املجتمع  واحتياجات 
أفراده، وهذا ما غّيب يف احلقيقة فلسفة الوقف وجوهر عمله الذي أكدته اخلربة التارخيية 
اإلسالمية من حيث التطوير الذي حصل ملفهوم الصدقة، سواء يف ما يتعلق باالنتقال من 
املستوى الفردي إىل املستوى اجلامعي )من التصدق عىل فرد إىل التصدق عىل غرض(، أو 
»املستديم«  إىل  »اآلين«  من  الصدقة  نقل  خالل  من  الزمن  يف  النوعية  بالنقلة  يرتبط  ما  يف 
)أو اجلريان(، ومن َثّم االرتقاء بالسلوك الفردي اخلريي إىل مستوى الفعل االجتامعي من 
الباب العريض. إن البعد عن هذا األفق الرحب للوقف أفقد مؤسساته القدرة عىل حتديد 
إحدى  إن  القول:  يمكننا  السياق  هذا  املجتمع كوحدة جامعة. يف  إىل  والنظر  األولويات 
غياب  يف  تتمثل  اإلسالمية  الدول  من  العديد  يف  الوقف  منها  يعاين  التي  املشكالت  أكرب 
الرؤية االسرتاتيجية ألنشطته، األمر الذي أدى إىل اضطراب السياسات والربامج، سواء 
ونتيجة  اإلبداع،  وغياب  الشديدة  الروتينية  بسبب  أو  فيها  والتبديل  التغيري  كثرة  بسبب 
للتخبط وعدم وضوح الرؤية، مما حال دون إحداث تراكم نوعي وبالتايل قلص من فرص 

االستفادة احلقيقية من املوارد الوقفية)1(. 

وُتعترب هذه الظاهرة حمصلة لعوامل عديدة منها: تدين مستوى عملية صنع السياسات 
العامة وعدم وجود تقاليد مؤسسية يف هذا الشأن، وغياب الرؤية املتكاملة التي تنظر إىل 
الوقف كمنظومة فرعية تنتمي إىل منظومة كبرية تشمل حركية املجتمع بمختلف مستوياهتا، 
سياسات  مضمون  عىل  بالسلب  يؤثر  الذي  األمر  واألولويات،  األهداف  وضوح  وعدم 
املؤسسات الوقفية وبراجمها، فضاًل عن غياب التنسيق فيام بينها أو ضعفه من ناحية، وبني 
عمليات  ضعف  أو  غياب  إىل  إضافة  أخرى،  ناحية  من  واخلدمية  اإلنتاجية  والقطاعات 

التقويم واملراجعة الداخلية. 

هلذه األسباب يمكننا القول: إن جمرد توفر أعيان وموارد مالية هلذه املؤسسة الوقفية أو 

)1( إحدى الصور الدالة عىل عدم االستفادة الكاملة من املوارد الوقفية تتمثل يف وجود فوائض سنوية لريع األوقاف، ال يتم 
رصفها عند الكثري من املؤسسات الوقفية )الرسمية منها خاصة(!
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تلك ليس كافيًا لتحقيق الربط املنشود بينها وبني حتقيق التنمية املستدامة وعىل رأسها بناء 
جمتمع متوازن وعادل، حيث إنه من املهم أن تكون هناك اسرتاتيجية متكاملة للمؤسسات 
األجهزة  وجود  عن  فضاًل  واضحة،  رؤية  إىل  تستند  واألهيل  الرسمي  بشقيها:  الوقفية 

واملؤسسات واملوارد البرشية الالزمة لتنفيذها بفاعلية وكفاءة. 

حتاول هذه الورقة أن تركز عىل أمهية إعادة النظر يف طرق التفكري التي تتوخاها املؤسسات 
الوقفية يف عاملنا اإلسالمي عند حتديد براجمها االستثامرية، من خالل ربط النشاط الوقفي 
خدمة واستثامًرا بمرشوع متكامل لتنمية شاملة وعىل رأسها أولوياهتا الثالثة: املعرفة، ورفع 

الفقر، وبناء بنية حتتية صلبة. 

الوقف  مؤسسات  خطط  عىل  وانعكاساهتا  املدنية  الوقف  طبيعة  األول  القسم  حيلل 
واستثامراهتا بالتحديد. ويستعرض القسم الثاين مالمح جتربة االستثامرات الوقفية األمريكية 
االسرتاتيجي  التفكري  بتطوير  الكفيلة  الرشوط  يف  فيبحث  الثالث  القسم  أما  املعارصة. 
االستثامري داخل املؤسسات الوقفية، وإعادة عملية الربط مع أولويات النظام االجتامعي 

يف خمتلف بلدان العامل اإلسالمي. 

اأوًل: حماولة يف حتديد العائد الجتماعي: 

أ( الوقف بوصفه نسًقا اجتامعيًّا مركًبا:

يركز التحليل االجتامعي عىل رصد األنامط التي حتدث بصورة منتظمة داخل املجتمع 
للسلوك  التقنني  من  حالة  حتدث  االطراد  هذا  وبموجب  حمددة،  أهداف  حتقيق  باجتاه 
األنساق  نظرية  تطرح  السياق،  هذا  يف  واملجتمع.  الفرد  حاجة  مع  يتفق  بام  االجتامعي 
عرب  البرشية،  املجتمعات  لفهم  رؤية   )1()General Systems Theory( االجتامعية 
إىل  النظر  يف   )holistic( وشاملة  متكاملة  رؤية  لتوفري  »األنساق«  حتليلية  وحدات  رصد 
التفاعل احلاصل بني جممل عنارصه. تتشكل األنشطة  َثّم يف فهم  املجتمع وحركته، ومن 
فيام  ترتابط  فرعية  وأنساق  رئيسة  أنساق  يف  النظرية  هذه  حسب  االجتامعية  والوظائف 
اإلنسانية.  والدوافع  الظواهر  مجيع  بني  حتدث  التي  التبادلية  العالقات  خالل  من  بينها، 

)1( Lars Skyttner, General Systems Theory, World Scientific Publication, London, 2001. 
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وهلذه األنساق )الرئيسة منها والفرعية( قواعد حتكم عالقاهتا بعضها البعض، مما يؤثر عىل 
خمرجاهتا االجتامعية اتساًقا أو تنافًرا حسب درجة التفاعل احلاصل يف املجتمع معها ودرجة 

اتساقها أو تباعدها فيام بينها. 

بناء جمتمع مسلم  التي تستهدف  العديد من اآلليات  ولقد قدمت احلضارة اإلسالمية 
رسمها  التي  الصورة  وحيققون  قلوهبم  وتتآلف  ويتعاطفون،  بينهم  فيام  أفراده  يرتاحم 
بعضه  يشد  املرصوص  البنيان  »مثل  يكونوا  بأن  املسلمني  جلميع  بنّي  عندما  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول 
بعًضا«. يف هذا السياق يمكن النظر إىل الوقف بام هو نسق اجتامعي مركب يعمل عىل تطوير 
واستدامة  املجموعة  توازن  حيقق  بام  األفراد  بني  فيام  العالقات  وتوجيه  اجلامعي  السلوك 
فعلها احلضاري. هلذا يربز الوقف ضمن أهم األنساق الفرعية التي نشأت يف املجتمعات 
اإلسالمية لكي تعقد الصلة الصحيحة بني اإليامن القلبي والتصديق العميل. من هنا يمكننا 
أصبح  أنه  املسلمة،  املجتمعات  داخل  التارخيية  خربته  يف  للوقف  إضافة  أهم  إن  القول: 
إحدى آليات احلركية االجتامعية للحضارة اإلسالمية، ومن َثّم استطاع بمجاالته املتعددة 
املسلمة،  للمجتمعات  الذاتية  القدرات  لتطوير  نوعيًّا  رافًدا  يشكل  أن  بينها  فيام  واملرتبطة 

وبالتحديد يف بناء فضاء مدين يؤسس لفعالية اجتامعية. 

إن تأكيد عالقة الوقف باملجتمع املدين مسألة جوهرية ليس فقط ألهنا تعكس فلسفته بام 
هي مسامهة األفراد بشكل طوعي يف تلبية احتياجات اجتامعية، بل ألن هذا االنتامء رضورة 
لتحقيق توازن سليم للمجتمع وتأكيد وجود القطاعات املختلفة وعدم سيطرة بعضها عىل 
كل )دواليب( املجتمع. إننا أمام تصور مغاير لتحقيق توازن املجتمعات من خالل التفاعل 
بني أنامط خمتلفة نوعيًّا للفعل االجتامعي. يف هذا اإلطار يربز الوقف كإحدى أهم الوسائل 
التي تقف من ناحية أمام منحى التغول يف إدارة املجتمعات سواء كان مصدره الدولة أو 
القطاع اخلاص؛ ومن ناحية أخرى يقدم آلية مدنية للتنمية تعمل وفق خصائص تنعكس 
عىل أدائه العام، ليس فقط عىل مستوى خدماته النهائية بل كذلك يف االستفادة من قدراته 
املالية وطريقة توجيهها خلدمة املجتمع. هلذا ال يمكننا حرص احلديث عن استثامر األموال 
املدنية.  الربط مع طبيعته  الفقهية والقانونية بل ال بد كذلك من  الوقفية يف طبيعة الوقف 
الطرق  بني  التناغم  عىل  تتأسس  الوقفية  األعيان  تنمية  ملسائل  الكلية  الرؤية  فإن  وعليه، 
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املتاحة الستثامر األموال والريع واملخصصات الوقفية من ناحية، والتوجهات االستثامرية 
ونوعية العوائد النهائية من ناحية ثانية. وهذا يعني أن مسألة االستثامر ال تتعلق فقط بزيادة 
ريع األصول الوقفية، بل كذلك بام حتدثه يف هناية املطاف كل مكونات النسق الوقفي من 
زيادة يف العوائد االجتامعية بام هي نتائج موزعة عىل مستويات خمتلفة، تتجاوز يف حقيقتها 

الرشحية املستهدفة لتشمل بيئة اجتامعية أكثر اتساًعا وأكثر تعقيًدا. 

ب( العوائد االستثامرية والعوائد االجتامعية: 

يركز التوجه العام السائد يف األدبيات الوقفية عند احلديث عن مسائل االستثامر عىل 
إيراداهتا  يف  زيادة  نسبة  من  حتققه  بام  رصدها  يمكن  التي  الوقفية،  لألعيان  املادي  العائد 
للمجتمعات  االقتصادي  بالتطور  العالقة  ذات  املختلفة  االقتصادية  األنشطة  عرب  املالية 
األرايض  متثل  حيث  الزراعي  االقتصاد  ففي  التارخيية)1(.  مراحلها  خمتلف  يف  اإلسالمية 
املثال-  سبيل  -عىل  أنواعها  بمختلف  اإلجارة  تلعب  الوقفية  األعيان  من  رئيًسا  جزًءا 
لعالج  وحتى  بل  تدهورها،  وملجاهبة  الوقفية  األصول  عىل  للمحافظة  ا  استثامريًّ نموذًجا 
املوقوفة سواء  العقارات  تتامشى اإلجارة مع  التي تلحق هبا. كام  بعض األزمات اخلطرية 
يتعلق  ما  الفقهاء  ناقش  وقد  واألفران.  احلوانيت  مثل  جتارية  أو  )البيوت(  سكنية  كانت 
بتحقيق عقد اإلجارة من قضايا مهمة مثل املدة وعدالة األجر. أما يف االقتصاد الذي تغلب 
واالستصناع،  املرابحة  عقود  تصدرت  فقد  واخلدمية  والصناعية  التجارية  األنشطة  عليه 
والتشغيل  »اإلنشاء،  نظام  وحتى  بل  الوقفية  واألسهم  الصكوك  استصدار  وعمليات 
يف  اآلراء  اجتهت  كام  االقتصاديون.  أو  الفقهاء  سواء  اقرتحها  التي  الوسائل  والتحويل«، 
القائلون  األول  املساَر  يمثل  اثنني:  مسارين  إىل  الوقف  أموال  يف  املخاطرة  حتديد  مسألة 
عليها  املحافظة  تستوجب  التي  الوقفية  باألصول  ترض  ال  مستويات  يف  املخاطرة  بتحديد 
حتى لو كانت العوائد متواضعة، ألن املحافظة عىل األصول مقدمة عىل عوائد عالية لكنها 
العالية  املخاطر  ذات  املرشوعات  واملخاطرة يف  املجازفة  بعدم  َثّم نصحوا  مفرتضة. ومن 
التي ال يمكن توقعها، ووضع احلامية هلا بام حيقق مصالح الوقف وجينبه خماطر ضياع حقوق 

العامة  األمانة  العمر،  اهلل  عبد  فؤاد  د.  التنمية،  ومستلزمات  االقتصادية  الرشوط  املوقوفة،  األموال  استثامر  مثاًل:  انظر   )1(
لألوقاف، الكويت، ٢٠٠7م.  
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باجلهات  االستعانة  مثل:  الفنية  التوجيهات  بعض  السياق  هذا  يف  ووضعت  املستفيدين. 
االستثامرية املتخصصة، والتنويع يف الوسائل املالية. أما املسار الثاين فيؤكد أصحابه أمهية 
تعظيم عوائد ربح الوقف حتى تستمر مهمته ويعظم أثره يف املجتمع، مع إمكانية سلوك 
توجه منفتح عىل الفرص االستثامرية املتاحة والدخول يف خماطرات قد تكون عالية لكنها 

قد حتدث نقلة نوعية يف قدرات األوقاف. 

وإن مل ينف كال الفريقني وجود عائد اجتامعي لألوقاف، إال أهنام يتفقان عىل الفصل بني 
الوقف،  يقدمها  التي  يتعلق باألصول وبني اخلدمة االجتامعية  الذي  املرشوع االستثامري 
الوقف  ريع  يقدمها  التي  اخلدمة  اجتامعيًّا لألوقاف من خارج  دوًرا  بالتايل  يرون  وهم ال 
للمستفيدين منه. من هنا كان احلديث عن العوائد االجتامعية يف سياق الكالم العام غري 

امللزم، ومن َثّم كان من الصعب أن يدرج يف عمليات التخطيط)1(. 

ويمكن تفسري سيادة هذا التوجه بعنرصين اثنني: يرتبط األول بصعوبة حتديد »العوائد 
االجتامعية«، فلئن كان تقويم العائد املادي من املسائل الفنية املرتبطة بإدارة األصول املالية 
االجتامعي  العائد  عن  احلديث  فإن  كمية،  عنارص  إىل  حتويلها  األمر  آخر  يف  يمكن  التي 
أصعب نظًرا إىل امتزاج عنارص كيفية ومادية يف الوقت نفسه. ويتعلق الثاين بام ذكرناه سابًقا 
فصل  َثّم  ومن  وآثاره،  ومكوناته  الوقف  طرح  يف  املدنية  الوقف  بطبيعة  األخذ  عدم  من 

الوقف وأركانه عن حميطه االجتامعي الواسع والتعامل معه كوحدة مستقلة بذاهتا. 

وحميطه،  النسق  بني  الربط  عىل  االجتامعية  األنساق  نظرية  تساعدنا  املقابل  االجتاه  يف 
من  اخلفية  ومكوناته  السطح  عىل  الظاهرة  مكوناته  بني  التشابكات  مجلة  إدراك  وحماولة 
اآلثار  كل  جتلية  عملية  فإن  هلذا  ثانية.  ناحية  من  األخرى  واألنساق  النسق  وبني  ناحية، 
والنتائج احلاصلة لتفاعل النسق االجتامعي مسألة معقدة، لكنها أساسية يف فهم دقيق ألي 

ظاهرة اجتامعية. 

الوقف  عملية  تفرزه  بام  للوقف  االجتامعي  العائد  حتديد  يمكننا  اخللفية  هذه  وفق 
نتائج إجيابية يف حياة األفراد والرشائح االجتامعية، عىل  بجناحيها اخلدمي واالستثامري من 

)1( انظر كذلك: فقه استثامر الوقف يف اإلسالم، عبد القادر بن عزوز، األمانة العامة لألوقاف، الكويت، ٢٠٠8م. 
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املستوى الكيل (Macro-level( وبالتحديد عىل األنساق املعيشية املرتبطة هبا يف ثالث مسائل 
رئيسة: الرفاهية، والبيئة، واالستدامة. إننا ال نستطيع أن نتحدث عن الوقف يف نشأته ويف 
ثمرته إال إذا أخذنا بعني االعتبار أن تتحقق مكوناته، ومن بينها استثامر أصوله يف اجتاهات 
ال تتعارض مع مضامينه الرئيسة التي حتمل قيم التآزر، والعدالة االجتامعية واالستدامة. 
إن توجهات االستثامر وطرق تنمية األصول يف املؤسسات ليست يف حقيقة األمر منفصلة 
يف نتائجها الكلية عن هذه القيم، حتى وإن كان الشعار تطوير العوائد املالية للمؤسسات 
الوقفية، بل تتحمل كذلك »مسؤولية اجتامعية« ال تقل عن تلك التي تستهدفها اخلدمات 

الوقفية. 

ومن املهم هنا اإلشارة إىل أن احلديث عن املسؤولية االجتامعية لالستثامرات أخذ حيًزا 
يف األدبيات االقتصادية الغربية منذ الستينيات من القرن العرشين، حيث انطلق استعامل 
التي تتمحور أهدافها  هذا املفهوم يف العالقة بالرشكات واملؤسسات االقتصادية اخلاصة 
الرشكات  هلذه  االقتصادي  األداء  ترشيد  أمهية  عىل  الضوء  ليسلط  الربح،  تعظيم  عىل 
وحتميلها جزًءا من »املسؤولية االجتامعية«، من خالل تطوير وسائلها االستثامرية وحتديد 
مسؤولياهتا املبارشة وغري املبارشة يف نتائج قراراهتا وأنشطتها عىل املجتمع والبيئة. وتقوم 
واالقتصادية  والبيئية  االجتامعية  األبعاد  إدراج  مبدأ  عىل  للمؤسسة  االجتامعيٌة  املسؤوليٌة 
الكلية ضمن اسرتاتيجيتها، لتوجيه استثامراهتا »اجتامعًيا« عرب أسواق املال نحو مؤسسات 
)وبالتايل مرشوعات( تلتزم بتحقيق معايري مثل: االستدامة والصحة، واألخذ يف االعتبار 

توقعات الرشائح االجتامعية األخرى ومصالح املجتمعات والتنمية املحلية. 

االجتامعية  املسؤولية  تطبيق  عىل  عملية  نامذج  الغربية  الوقفية  التجربة  قدمت  ولقد 
لالستثامر، من خالل الرتكيز عىل مفهوم العوائد االجتامعية للمرشوعات الوقفية. ولعله 

من املفيد يف هذا الشأن التطرق لبعض مالمح هذه التجربة. 

التعليم العايل يف  املعا�شرة:  ثانًيا: الوقف واخلطط ال�شتثمارية يف التجارب الغربية 

اأمريكا منوذًجا:

يعتمد العمل اخلريي يف الغرب بشكل أسايس عىل االستفادة من التغيريات احلاصلة منذ 
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بداية السبعينيات يف التطوير اإلداري واالستثامري، ودخول الفكر االسرتاتيجي كمعطى 
أسايس لألعامل اخلريية والوقفية التي أخذت طابًعا مؤسساتيًّا، بعيًدا كل البعد عن العفوية 
التطوير االجتامعي واالقتصادي. ومن  لتجعلها مدخاًل أساسيًّا من مداخل  واالرجتالية، 
ا باملؤسسات اخلاصة أو احلكومية  املهم التأكيد عىل أن رياح التغيري اإلداري مل ترتبط حرصيًّ
احلالية  االسرتاتيجية  إن  القول:  ويمكننا  التطوعي.  باملجال  كذلك  ارتبطت  بل  الغربية، 
للتجربة الغربية تتمثل يف املرور بالقطاع التطوعي، إىل مرحلة متقدمة جتعله أحد الرشكاء 
األساسيني يف صناعة املستقبل يف هذا القرن. وليس من العبث أن يندرج العمل التطوعي يف 
مرشوع الدستور األورويب، بل هو جزء من قناعة راسخة لدى هذه املجتمعات بأن التطوع 
أوروبا  كانت  وإذا  االجتامعية.  املسؤولية  من  جزًءا  يتحمل  أن  جيب  متميًزا  قطاًعا  يمثل 
األمريكية  املتحدة  الواليات  جتربة  فإن  االجتاه،  هذا  يف  مهمة  خطوات  خطت  قد  الغربية 
يف تطوير األوقاف داخل املجاالت التعليمية، تعد نموذًجا متفرًدا يستوجب التوقف عنده 

ورصد أهم مالحمه. 

الالفت يف التجربة األمريكية هو املستويات القياسية يف حقل التربع والعمل التطوعي 
 1.٢38( ٢٠11م  سنة  أنواعها  بمختلف  اخلريية  املؤسسات  عدد  بلغ  لقد  عام.  بشكل 
نفسها  السنة  األمريكيون يف  ألف مؤسسة. وتربع  وثامنية وثالثني  مليوًنا ومائتني  مليون( 
بام قدره 316.٢3 بليون دوالر أي ما يساوي ٢% من الناتج املحيل اإلمجايل األمريكي)1(. 

حتمل هذه األرقام دالالت حول حجم املسؤولية امللقاة عىل عاتق املؤسسات الوقفية 
يف إدارة هذه األصول، ومن البدهيي أن تطرح مسائل استثامرها بالطرق املعروفة يف أسواق 
املال واملؤسسات املرصفية. إال أن املقاربة العلمية للتجربة تؤدي إىل نتائج مغايرة عىل األقل 

من ناحية التصورات وما ينعكس من خالهلا من خطط واسرتاتيجيات. 

https://www.charitynavigator.org/index.cfm?bay=content.view&cpid=42 )1(
لتقديم صورة عن التربعات السنوية يف أمريكا من خالل املقارنات يمكننا اإلشارة إىل األرقام لسنة ٢٠٠٩م، حيث جتاوز 
مبلغ التربع يف أمريكا الناتج املحيل اإلمجايل لكل الدول العربية منفردة باستثناء اململكة العربية السعودية، ول 1٢ دولة عربية 
جمتمعة )البحرين، عامن، العراق، األردن، سوريا، اليمن، موريتانيا، جيبويت، السودان، الصومال، جزر القمر، تونس(، وهو 

ضعف الناتج املحيل اإلمجايل جلمهورية مرص العربية، وكذلك لدولة اإلمارات العربية املتحدة. املصدر: 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD: World Development Indicators.
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يستخلص تقرير نرش يف ٢٠٠7م)1( حتت عنوان: »اسرتاتيجيات زيادة التربعات الوقفية 
يف املعاهد واجلامعات«، أن املصدر الرئيس لتطور أموال الوقف يف الكليات واجلامعات 
التعليم  يف  الوقفية  األموال  جمموع  بلغ  وقد  املانحة.  اجلهات  تربعات  من  كان  األمريكية 
بأكثر  التربعات  فيها  املالية ٢٠٠6م. سامهت  السنة  مليار دوالر يف  أكثر من 34٠  العايل 
من النصف! ومل تقترص هذه النسبة عىل ٢٠٠6م بالتحديد، ولكنها كانت القاعدة كذلك 
لدراسة سابقة لنفس الباحثني عىل مدى فرتة عرش سنوات )1٩٩4م-٢٠٠3م(. وإذ كان 
التقرير مل ينف أمهية نتائج االستثامرات التي تقوم هبا هذه املؤسسات ألصوهلا ودور الريع 
املتحقق يف تطوير األوقاف، إال أنه يشري إىل أن من بني املكونات الثالثة يف األموال الوقفية 
)الرصف عىل املستحقني، نتائج االستثامر، والتربعات( تبقى التربعات هي احلصة األكثر 
أهدافها  لتحقيق  الرئيسة  الضامنة  َثّم  ومن  واستقرارها،  الوقفية  املؤسسات  لثبات  حتديًدا 
املجتمعية، مما يساعد عىل إمكانية توجيه االستثامرات لتحمل »مسؤوليتها االجتامعية«، من 

خالل اختيار املرشوعات االستثامرية ذات العوائد االجتامعية العالية. 

يربز يف هذا اإلطار العديد من اجلامعات األمريكية كنموذج متقدم للمؤسسات الوقفية، 
التي يقدر عددها بألف وستامئة وأربعة وتسعني معهًدا وجامعة)٢(. ما جيمع هذه اجلامعات 
وانطالقتها  تأسيسها  يف  الريادي  بدوره  اعرتاًفا  هلا،  الرئيس  املتربع  اسم  حتمل  أهنا  هو 
العلمية، وهي بالتايل اعتمدت منذ نشأهتا وال تزال الصيغ الوقفية لتمويلها بشكل أسايس، 
وهلذا فهي تصنف قانونيًّا ضمن املؤسسات الالنفعية، ومن هنا يمكن أن نطلق عليها صفة 

اجلامعات الوقفية كجزء متفرد من قطاع التعليم العايل يف الواليات املتحدة األمريكية. 

ويف  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  نشأت  التي  الوثيقة  العالقة  اجلامعات  هذه  تؤكد 
ا، بني الوقف والنظام االجتامعي لتمتد مع تطورها التارخيي إىل كل مكونات  وقت مبكر جدًّ
ومكافحة  واإلغاثة  والصحة  والتطوير  والتدريب  البحوث  مراكز  مثل:  التحتية،  البنية 

)1( Fred Rogers and Glenn Strehle “Strategies for Increasing Endowment Giving at 
Colleges and Universities» Commonfund Institute, USA, 2007

)٢( كام تنترش املدارس الوقفية التي توفر التعليم االبتدائي واألسايس والثانوي، حيث تشري اإلحصائيات إىل وجود ٢44٠٢ 
مدرسة وقفية )من الروضة حتى الثانوية العامة(. انظر:

Donald Stewart, Pearl kane & Lisa Scruggz “Education and Training “, in, The State of 
Non-Profit America, Lester Salamon (Editor), The Brookings, 2003, p. 107
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الفقر. داخل هذا اإلطار، تقدم جامعة هارفارد حالة جلية عىل دور التخطيط االسرتاتيجي 
يف جمال الوقف يف بناء رصح البنية التحتية للتعليم العايل يف الواليات املتحدة األمريكية بام 
تعكسه هذه اجلامعة من تطور مذهل، وما وصلت إليه من مكانة يف الساحة العلمية داخل 
أمريكا وخارجها. لقد دشنت جامعة هارفارد)1( منذ تأسيسها عام 1636م تقليًدا يقيض 
بدخول الوقف كالعب رئيس يف جمال التعليم العايل، وأصبحت كل اجلامعات األمريكية 
تقريًبا تسري عليه. رغم االنطالقة املتواضعة ملرشوع هارفارد فإن التطور الذي حصل هلا 
طوال ثالثة قرون ونصف قرن ُيعّد نجاًحا باهًرا بكل املقاييس، ويؤكد صحة املعادلة التي 
لبناء تعليم متميز ال  أطلقها جون هارفارد والتي جعلت من التربع أحد األسس الصلبة 
خيضع لقوانني العرض والطلب، وال يتكئ كلية عىل امليزانيات احلكومية، التي بينت كثري 

من دول العامل بام فيها الغربية منها أهنا ال تستقر عىل حال. 

عىل غرار هارفارد، رسخت اجلامعات الوقفية األمريكية عالقة وطيدة بني ثقافة التربع 
ثانية، بحيث ال يمكن  من ناحية، وامليادين األكاديمية وبرامج البحث العلمي من ناحية 
أن نتصور البنية التحتية العلمية يف الواليات املتحدة األمريكية بدون الوقف. وهلذا جتتهد 
كل اجلامعات األمريكية بام فيها احلكومية، يف عمليات مربجمة ومدروسة لتطوير وقفياهتا 
كانت  هنا  من  عام.  بشكل  التربعات  من  متويلها  بغرض  جديدة  أكاديمية  برامج  وطرح 
إىل  الدعوة  األوىل عىل  بالدرجة  تعتمد  تنمية األصول  اجلامعية يف  املؤسسات  اسرتاتيجية 
إنشاء وقفيات جديدة من خالل التربع. حيث ال ختلو مؤسسة وقفية من هيئة خمتصة بإدارة 
األوقاف وتنميتها والتأكد من رصف ريع أعياهنا يف مصارفها املحددة. وتقدم هارفارد مثااًل 
األمريكية.  للجامعات  التمويلية  االسرتاتيجيات  يف  الوقف  إىل  الدعوة  إدراج  عىل  جيًدا 
تطرح هذه اجلامعة اسرتاتيجيتها بكل وضوح وشفافية مستفيدة يف ذلك بام تتيحه القوانني 
األمريكية من إعفاءات رضيبية وطرق اقتصادية متعددة لدفع محاس املتربعني للدخول يف 
أحد الربامج املتعددة التي تقدمها اجلامعة. وتقدم اجلامعة برامج متنوعة للجمهور الواسع 
طرق  وتسهيل  املجتمع،  الحتياجات  واالستجابة  واإلبداع  االبتكار  عىل  معتمدة  للتربع 

)1( حول تاريخ هذه اجلامعة انظر:
Keller, Morton and Phyllis Keller. Making Harvard Modern: The Rise of America’s 
University. Oxford; New York: Oxford University Press, 2001. 
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التربع إىل حد كبري األمر الذي حقق هلارفارد نجاحات كبرية يف هذا املستوى، حيث تقدر 
وقفياهتا املالية بأكثر من 3٢ بليون دوالر)1( جاءت ثمرة لتجّمع 1٠8٠٠ وقفية تم التربع 
هبا خالل العقود التي تلت إنشاء اجلامعة، لتمثل بذلك أكرب وقفية أكاديمية يف العامل)٢(. كام 
تبلغ موجودات مكتباهتا من املجلدات فقط أكثر من 16مليون جملد. إضافة إىل هذا متتلك 
اجلامعة عدًدا من املتاحف الفنية و1٠٠ مكتبة، أمهها مكتبة وايدنر أكرب مكتبة جامعية يف 
العامل. إن خربة هارفارد يف جتميع هذا الكم اهلائل من الوقفيات مل يأت من فراغ، بل ترجم 
اسرتاتيجية طويلة املدى انطلقت منذ نشأهتا ودأبت عليها اإلدارات املتعاقبة عىل اجلامعة، 
التي عملت عىل استقطاب املتربعني. وتؤكد األدبيات التي تعاملت مع تاريخ هذه اجلامعة 
اخلاصة(  األمريكية  اجلامعات  باقي  تقويم رؤساء هارفارد)3( )وحتى  رئيًسا من  أن جزًءا 

يبنى عىل مقدرهتم يف استقطاب أوقاف جديدة للجامعة)4(. 

الوقف عند اجلامعات مع سياسات  إىل  الدعوة  تتالزم اسرتاتيجيات  ثانية،  ناحية  من 
هارفارد  عهدت  املثال،  سبيل  فعىل  متخصصة.  اقتصادية  إدارات  عليها  ترشف  استثامرية 
 ،)The Harvard Management Company( هذه املسؤولية إىل هيكل مايل خمتص
التي تعمل بشكل مستقل وتتحدد مهامها يف االستثامر األمثل لألعيان الوقفية مع املحافظة 
التي  لالستثامرات  ٢٠٠٩م  سنة  حصل  بام  التذكري  ا  جدًّ املهم  ومن  األصول.  قيمة  عىل 
أرشفت عليها هذه اإلدارة، حيث سجلت إحدى أكرب اخلسائر يف تاريخ االستثامر التعليمي 
مليار  عرش  أحد  أي:  املالية،  أعياهنا  من   %٢7.3 يقارب  ما  اجلامعة  خالله  خرست  فقد 
دوالر يف سنة واحدة! )11 مليار دوالر(. وهذا الرقم كفيل بإسقاط أي مرشوع استثامري 
خسارة  كان  للجامعة  حدث  ما  لكن  كبري.  بشكل  عرقلته  األقل  عىل  أو  إفالسه  وإعالن 
عابرة استطاع تدفق التربعات أن حيد بشكل كبري من تقليص آثار هذه اخلسارة، ومن َثّم مل 

)1( (Harvard University) Fact Book 2009-10, Harvard University News Office, 2010, P.45.
)٢( The Harvard Guide Finance (http://www.hno.harvard.edu/guide/finance/index.html(

 )Larry مثل:  المعني،  اقتصاديني  أسامء  تضم  اجلامعة  هذه  عىل  تعاقبوا  الذين  الرؤساء  قائمة  أن  إىل  اإلشارة  املهم  من   )3(
)Summers الذي شغل منصب وزير اخلزانة يف عهد الرئيس كلينتون، ثم انتقل سنة ٢٠٠1م إىل رئاسة جامعة هارفارد. 
)4( Pierre Buhler, Paul C. Light, Francis Charhon « L’économie du don aux Etats-Unis, 

une source d’inspiration pour la France ?» Centre français sur les Etats-Unis, Institut 
Français des Relations Internationales (IFRI), Paris, 2003. p. 14 
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تتأثر برامج هارفارد أو تنزل يف ترتيب اجلامعات العاملية. 

ما محى هارفارد خالل ٢٠٠٩م هو اسرتاتيجيتها الكلية يف تطوير وقفيتها التي تعتمد 
عىل الثالثية اآلتية: 

أ( بناء نامذج وقفية نوعية: 

دأبت املؤسسات الوقفية األمريكية ومن بينها هارفارد عىل إذكاء روح التنافس فيام بينها 
حول حتقيق عدة مؤرشات كمية ونوعية من قبيل عدد وقفياهتا سواء كانت املالية أو العينية، 
إضافة إىل كفاءهتا اإلدارية ونوعية الربامج واستقطاب أفضل الكفاءات اإلدارية واملالية. 
يتمثل  التطوعية)1(.  للمؤسسات  السنوي  التصنيف  حتديد  يف  املؤرشات  هذه  اعتامد  ويتم 
اهلدف الرئيس للمؤسسات الوقفية األمريكية يف تقديم خدمة نوعية تؤهلها للمسامهة يف 
رقي املجتمع، ومن َثّم فإن النجاح يف حتقيق هذا اهلدف هو الوسيلة الرئيسة املعتمدة هلذه 
املؤسسات إلقناع املتربعني لالنخراط يف دعم أوقافها. من هنا جاء اهتامم هذه اجلامعات 
اإلطار  هذا  يف  الصيغ  أشهر  من  ولعل  املتربعني.  عىل  وطرحها  الوقفية  الربامج  بتطوير 
العلمي بام توفره من  ُتعّد رمًزا للتميز  التي   ،)Endowed Chairs( »الوقفية »الكرايس 
عدد  من  أمريكية  جامعة  ختلو  وال  األكاديمية.  الربامج  يف  بحثية  أو  تدريسية  إمكانيات 
كبري من هذه الكرايس حيث تستقطب هذه اجلامعات التربعات لتدريس برامج أكاديمية 
خمصصة. ورغم ميزانياهتا العالية )5٠٠ ألف دوالر عىل األقل للكريس العلمي الواحد( 
فإن أعدادها احلالية يف العديد من اجلامعات األمريكية تؤكد حقيقة مستويات التربعات 

القياسية يف هذا البلد. 

فعىل سبيل املثال، رصدت جامعة كولومبيا )Columbia University( ٢٠٠ مليون 
دوالر من التربعات التي حصلت عليها سنة ٢٠٠٩م، إلنشاء 1٠٠ كريس علمي بمبلغ 
كريس   3٠٠ هبا  فيوجد  هارفارد  جامعة  أما  الواحد.  للكريس  دوالر  ألف   75٠ تقريبي 
هذه  لتفعيل  احلكومية  اجلامعات  تسعى  كام  1٩5٩م.  منذ  منها   ٩٠ أنشأت  حالًيا  علمي 
الصيغة وتأسيس كرايس وقفية، فجامعة مينوسوتا )University of Minnesota( تسعى 

)1( من بني هذه املؤرشات: املنشورات العلمية التي تصدر من اجلامعات، وكذلك حصول هيئة التدريس عىل جوائز علمية 
مرموقة مثل: جوائز نوبل، إضافة إىل نوعية الربامج التعليمية. 
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 )University حالًيا إلقناع املتربعني بإنشاء عرشين كرسيًّا وقفيًّا. أما جامعة ويسكونسني
يف  فتسعى  املاضية،  األربعة  العقود  طوال  علميًّا  كرسيًّا   64 أسست  التي   Wisconsin(

خطتها املستقبلية إلنشاء عرشات الكرايس اجلديدة)1(. 

متول  أن  األمريكية  اجلامعات  استطاعت  األمريكي  الداخل  من  التربعات  إىل  إضافة 
العديد من الكرايس العلمية من واقفني أجانب بام يف ذلك من العامل إلسالمي، حيث أنشأت 
املعارصة. فعىل  أو  التارخيية  النواحي  العالقة باإلسالم سواء من  الكرايس ذات  العديد من 
سبيل املثال، أسست هارفارد منذ بدايات القرن العرشين أول كريس للدراسات العربية، ويف 
 )Aga Khan العامرة اإلسالمية«  إنشاء »برنامج  سنة 1٩6٠م سامهت وقفية آغا خان يف 
طالل  بن  الوليد  األمري  تربع  ٢٠٠5م  ويف   ،Program for Islamic Architecture)
 )Prince Alwaleed Bin Talal Islamic »بوقفية إلنشاء »برنامج الدراسات اإلسالمية

)Studies Program، الذي يضم أربعة كرايس لتدريس التاريخ والثقافة اإلسالمية. 

ب( االعتامد عىل املختصني يف امليادين املالية واإلعالمية:

متالزمني:  جناحني  عىل  األمريكية  الوقفية  للمؤسسات  االستثامرية  اخلطط  تتأسس 
اخلربات املالية من ناحية واخلربات اإلعالمية من ناحية ثانية. وتعتمد برامج مجع التربعات 
األول  املقام  يف  تستهدف  مخاسية  خطط  وفق  اخلربات  هذه  عىل  األمريكية  اجلامعات  يف 
وتقويم  دراسة  عىل  تعمل  وهيئات  مؤسسات  تكونت  وقد  جديدة.  وقفيات  استقطاب 
 )Index »مسار التربع ملصلحة اجلامعات، من خالل »مؤرش مجع التربعات للتعليم العايل
جامعة   66 يضم  الذي   of Higher Education Fundraising Performance)
خاصة وحكومية من بينها كربى اجلامعات األمريكية مثل: هارفارد واملعهد التكنولوجي 
بمساشيوساتس )Massachusetts Institute of Technology( )٢(. ويتم حتليل هذا 

)1( http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,837391,00.html#ixzz105M1mX5B
)٢( 2013 Annual Report on Higher Education Alumni Giving Summary of Annual Fund Key 

Performance Indicator © 2014 | 2000 Daniel Island Drive, Charleston, SC 29492, USA
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املؤرش بشكل دوري ورصد توجهات الوقف ملصلحة التعليم العايل)1(. 

تم  التي  النجاحات  إلبراز  محلة  كل  هناية  مع  اجلديدة  التربعات  عن  اجلامعات  تعلن 
حتقيقها. فقد حصلت جامعة نيويورك سنة 1٩٩4م عىل تربع عقاري بقيمة 5٠٠ مليون 
دوالر، ويف سنة 1٩٩٩م حصلت جامعة فندربيلت )Vanderbilt( عىل مبلغ 34٠ مليون 
 Rensselaer( نيويورك  بوالية  للهندسة  رنسلر  معهد  ٢٠٠1م  سنة  حصل  كام  دوالر، 
يمكن  األرقام ال  أن هذه  إال  مليون دوالر.  مبلغ 5٩٠  Polytechnic Institute( عىل 

مقارنتها بام حتققه اجلامعات الكربى من تربعات. فهارفارد استطاعت أن جتمع )٢.1( مليار 
 Princeton( كام حققت جامعة برنستون .)دوالر خالل مخس سنوات )1٩٩٩-1٩٩4م
University( ]1.4[ مليار ما بني 1٩٩5م و٢٠٠٠م. أما جامعة كولومبيا بوالية نيويورك 

)Columbia University( فقد مجعت خالل العرشية الفاصلة بني )1٩٩٠م- ٢٠٠٠م( 
مبلغ )٢.75( مليار دوالر. كام حصلت جامعة جون هوبكينز )Johns Hopkins( عىل 
استغرقت ست سنوات )٢٠٠1م-٢٠٠7م(. كام  مليار دوالر خالل محلة  مبلغ )1.8( 
تعمل األجهزة املختصة يف استثامر العوائد الوقفية وتوزيعها وفق قوانني حمددة حترص عىل 
االبتعاد عن تداخل املصالح وتقديم تقارير سنوية تشيع روح الثقة بني املتربعني واجلامعة. 
األوقاف  استقطاب  جماالت  يف  اإلنجازات  وإعالن  اجلدد  الواقفني  تكريم  ا  سنويًّ يتم  كام 
اجلديدة أو رصف املنح. وعىل املستوى الرقايب ختضع األوقاف األمريكية إىل مراقبة داخلية 
اإلعفاءات  من  تستفيد  التي  املؤسسات  هذه  عىل  رقابتها  الرضيبية  األجهزة  تشدد  كام 
وثائقها  باخلصوص يف نرش  منها  والوقفية  األمريكية  اجلامعات  دأبت كل  وقد  الرضيبية. 

املالية عىل مواقعها اإللكرتونية وجعلها متاحة للجمهور الواسع. 

ل جزٍء من املسؤولية االجتامعية:  ج( حتمُّ

تؤكد األرقام املتاحة التوجه النوعي جلزء من االستثامرات الوقفية للجامعات األمريكية 
ذات العالقة نحو مستويات استثامرية يعلو فيها العائد االجتامعي، سواء من خالل اختيار 

)1( خلص تقرير سنة ٢٠٠8م الذي يعتمد حتليل »مؤرش مجع التربعات للتعليم العايل« إىل أن توجهات لوقف للجامعات 
األمريكية شهدت تقلص عدد املؤسسات املانحة، يف الوقت نفسه الذي ارتفعت فيه نسبة املنح. انظر:

Index of Higher Education Fundraising Performance2008, Target Analysis, April 2009. 
(Www.blackbaud.com/targetanalytics.) 
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املرشوعات االستثامرية أو من خالل استقطاب وقفيات جديدة مصممة خصيًصا للواقفني 
وملبية لتوجهاهتم اخلريية، وهذا حيقق للمؤسسات التعليمية أكثر من هدف. فمن ناحية 
وما  التطوع  بموضوعات  تتعلق  أكاديمية  برامج  إنشاء  يف  األمريكية  اجلامعات  تستثمر 
يرتبط هبا من قضايا التربع واملجتمع املدين واملشاركة الشعبية يف إدارة املجتمعات، رغم قلة 
املهتمني بمثل هذه الربامج من الرشكات واملؤسسات االقتصادية اخلاصة. إال أن االستثامر 
املدى وغري  بعيدة  الناحية االجتامعية وإن كانت  له عوائد مهمة من  الربامج  يف مثل هذه 
مادية. فهي تؤهل املختصني للعمل يف املؤسسات الوقفية ومنها اجلامعات، ومن َثّم تزيد 
ثانية تتوجه استثامرات  من كفاءة القطاع الوقفي عىل املدى املتوسط والبعيد. ومن ناحية 
األمراض  ومكافحة  والصغرية  املتوسطة  املرشوعات  مثل:  رئيسة  قضايا  إىل  األصول 

واألوبئة، وقضايا الطاقة البديلة. 

إن احلديث عن استثامر األصول الوقفية يرتبط يف التجربة الغربية برؤية شاملة للمرشوع 
الوقفي يف أبعاده املختلفة. وهذا ما يمكن أن تستفيد منه األوقاف يف العامل اإلسالمي، من 
خالل الرتكيز يف التخطيط عىل قضايا التكامل والرتابط بني مكونات الوقف يف مستوياهتا 

املختلفة.

ثالًثا: نحو فكر ا�شرتاتيجي لال�شتثمارات الوقفية يف العامل الإ�شالمي:

عىل الرغم من أن مفهوم التخطيط االسرتاتيجي قد ظهر يف منتصف السبعينيات من 
قرارات  اختاذ  عملية  وأصبحت  واسع،  نطاق  عىل  ذلك  بعد  انترش  أنه  إال  املايض،  القرن 
االقتصادية  املؤسسات  يف  القرار  صانعي  عند  الشاغل  الشغل  املستقبل  اجتاه  لتحديد 
والسياسية واالجتامعية. وقد انتبهت بعض املؤسسات الوقفية)1( يف عاملنا اإلسالمي ألمهية 
هذه املسألة، حيث وضعت هلا اسرتاتيجيات حددت فيها جماالت عملها وغاياهتا وكيفية 
اختيار الوسائل الكفيلة بتحقيق أهدافها املستقبلية. غري أن ما يعاب عىل هذه املحاوالت 
-عىل قلتها- هو تبنيها للتوجه اإلجرائي يف عمليات التخطيط االسرتاتيجي عىل حساب 
منذ  الغرب  يف  مهامجته  متت  الذي  هو  بالتحديد  التوجه  وهذا  الشاملة.  الرؤية  أو  الفكرة 

)1( قد تكون األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت من أول املؤسسات الوقفية احلكومية، التي انتهجت هذا املنهج منذ سنة 
1٩٩3م )سنة إنشائها(. 
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منتصف تسعينيات القرن العرشين، عندما تم تسليط الضوء عىل قصور عمليات التخطيط 
االسرتاتيجي مقابل ضمور الفكر االسرتاتيجي. ولعل املقولة الشهرية للكاتب األمريكي 
)هنري منتزبرغ( تلخص هذا النقد: »التخطيط االسرتاتيجي ليس التفكري االسرتاتيجي، 
األول هو حتليل )من خالل املعلومات(، والثاين هو توليف«)1(. والتوليف عملية تركيب 
مع  عالقاهتا  نوعية  وحتديد  للمؤسسة  املتعددة  باألبعاد  إملاًما  يستلزم  فهو  وهلذا  وترتيب 
بغض  العامة  االجتاهات  وحتديد  الضعف  ونقاط  القدرات  ومعرفة  األخرى،  األطراف 

النظر عن التفاصيل، وهو يف املحصلة وعي بالداخل واخلارج يف الوقت نفسه. 

الواقع  أن  إال  بدهيية،  عالقة  االسرتاتيجيني  والتفكري  التخطيط  بني  العالقة  تبدو  وإن 
التفكري  مرحلة  بتجاوز  تنتهي  إجرائية،  قواعد  يف  صوغها  إىل  يعمد  ما  كثرًيا  العميل 
االسرتاتيجي وتقليص مساحتها، والدخول مبارشة يف املراحل الفنية والتقنية للمرشوعات. 

ومع ما يمر به الكثري من البلدان اإلسالمية من حركية اجتامعية غري عادية، وما يطرح 
-بحكم  مدعوة  الوقفية  املؤسسات  فإن  حتديات  من  تارخيها  من  املرحلة  هذه  يف  عليها 
أساليبها  النظر يف  إعادة  إىل  التارخيية«-  »الرضورة  أمهها  لعل من  الرضورات  العديد من 
وخططها ومرشوعاهتا، حتى تكون حارضة يف هذه اللحظة التارخيية لكي تساهم يف بناء 
مستقبل دول العامل اإلسالمي، كام سامهت يف بناء ماضيها. يف هذا اإلطار نزعم أن التسلح 
بفكر اسرتاتيجي هو أكثر أولوية من جمرد وجود مرشوعات وبرامج وخمططات قد تبدو 
من  حتد  طرحها  طريقة  أن  أو  األنسب  تكون  ال  قد  أهنا  إال  مقنعة،  صحيحة  ظاهرها  يف 
فاعليتها ونتائجها يف بناء املستقبل. إن هذه املرحلة تستلزم الوعي بوضع القطاع الوقفي 
ورؤية التشابكات بينه وبني خمتلف القطاعات األخرى، إضافة إىل فهم التحديات الرئيسة 
التي تواجه املجتمع. وعليه، ال تستطيع املؤسسات الوقفية أن ترسم اسرتاتيجياهتا وخطتها 
الوقفي  القطاع  التوجه يف  خارج اسرتاتيجية املجتمع وكأهنا جزر معزولة. إن خماطر هذا 
تتعلق بتكرار اجلهود وتشتتها وجتزئتها، ومن َثّم عدم قدرهتا عىل إحداث تغيريات اجتامعية 
مؤثرة، مما يقلص دور العمل الوقفي يف حدود ضيقة عىل رغم رشعيتها الفقهية أو القانونية. 

)1( Mintzbirg, Henry, Rise and Fall of Strategic Planning, in Harvard Business Review, 
1994, January-February, p.107
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التغيريات  إحداث  يف  رئيسة  مسؤولية  واألهيل  احلكومي  الوقفي  القطاع  لقيادات  إن 
الالزمة داخل املؤسسات الوقفية من النواحي اإلدارية والقانونية واملالية، حتى ال تتحول 
اخلطط واملرشوعات إىل عمليات ميكانيكية وحماسبية، بل ترتبط بمسرية من العمل اجلاد 
واجلهد املنظم والدائم املرتكز عىل رؤية عميقة وواضحة من أجل تعزيز أداء القطاع الوقفي، 
املؤسسات  ربط  َثّم  ومن  اإلسالمية،  املجتمعات  به  متر  الذي  احلضاري  باملوقف  وربطه 
الوقفية هبذا اجلهد للمساعدة عىل االقرتاب من أهدافها. ونعتقد أن املالمح الرئيسة للفكر 

االسرتاتيجي املتعلق باالستثامرات الوقفية ترتبط بالعنارص اآلتية:

أ( تأكيد مبدأ االستثامر االجتامعي: نموذج التعليم:

متكننا املقاربة االجتامعية ملوضوع استثامر األوقاف من أمهية إدراج هذا املوضوع بوصفه 
جزًءا من عنارص منظومة الوقف يف مستوياهتا الكلية، وما ينعكس عنها من أدوار وإمكانيات 
كبرية يف حياة املجتمعات. هلذا ُيعّد االستثامر عنرًصا أساسيًّا للتنمية، فهو يساعد عىل متكني 
التفاوتات  أدوات احلد من  البرشية واملعرفية. وهو من بني  القوة  املجتمعات من أسباب 
أغلب  الواقع احلايل يف  أن  املستدامة. غري  التنمية  ُيريس أسس  أنه  االقتصادية، فضاًل عن 
ترتبط  الرئيسة  االستثامرية  التوجهات  أن  إىل  واضح  بشكل  يشري  اإلسالمي  العامل  بلدان 
وذلك  االجتامعية،  للعوائد  كامل  شبه  غياب  مع  الرسيع،  الربح  تستهدف  بمرشوعات 

إضافة إىل درجة متدنية لتحمل جزء من املسؤولية االجتامعية. 

وإن كان هذا التوجه له ما يربره عىل مستوى القطاع اخلاص )من حيث السعي إىل تعظيم 
املنفعة املادية( فإنه ال يتناغم وفلسفة القطاع الوقفي، فضاًل عن أن التجارب املعارصة يف 
الدول الغربية قد أكدت أولوية توجه االستثامرات الوقفية نحو املرشوعات ذات العوائد 
التوجهات  َثّم ال يمكن فصل  الرئيس عن ماهيتها، ومن  املعرّب  املرتفعة، ألهنا  االجتامعية 

االستثامرية عن نوعية املرشوعات التي ختتارها املؤسسات الوقفية لتنمية أصوهلا. 

فعىل سبيل املثال، ُيعّد االستثامر يف التعليم من التوجهات االستثامرية الغائبة عن العمل 
الوقفي، رغم رصد أغلب األوقاف جزًءا من مصارف ريعها عىل التعليم! إن عدم دخول 
الوقف جمال التعليم من باب االستثامر واقتصار عالقته به عىل باب رصف الريع عىل األفراد 
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واملؤسسات، ال يساهم يف تطوير إحدى أهم األولويات االجتامعية وأكثرها حتدًيا لعاملنا 
اإلسالمي املعارص. 

بالتحديد، من  العربية منه  العامل اإلسالمي والبلدان  التعليمية يف  لقد تغريت اخلريطة 
نوعية  عىل  خطرية  آثار  من  يتبعها  وما  احلكومي  التعليم  مليزانيات  مؤثر  انخفاض  خالل 
العامل  أن  إىل  التعليم  بمسألة  املعنية  الدولية  املؤسسات  تقارير  وتشري  وخمرجاته.  التعليم 
اإلسالمي يواجه فجوات بني ما حتققه األنظمة التعليمية وبني ما حتتاجه بلداهنا يف عملية 
والسبب  االقتصادي،  بالنمو  عالقته  بضعف  التعليم  يتسم  َثّم  ومن  االقتصادية،  التنمية 
التعليم بشكل كبري. ورغم  التقارير نفسها هو انخفاض مستوى  الرئيس يف ذلك حسب 
املثال-  العريب -عىل سبيل  الوطن  األمية يف  معدل  مازال  األمية  للقضاء عىل  اجلهود  كل 

ضعفي املعدل يف رشق آسيا وأمريكا الالتينية!

والبرشية  املالية  والتحديات  احلكومية  التعليمية  املؤسسات  لضعف  حتمية  وكنتيجة 
التي تواجهها برز توجه قوي ملؤسسات التعليم اخلاص املحيل واألجنبي، ودخلت العملية 
التي  االستهالكية  السلع  مستوى  إىل  التعليم  وانتقل  التجارية  املعادالت  ضمن  التعليمية 
بحاجة  اخلاص  التعليم  جتربة  كانت  وإن  والطلب.  للعرض  االقتصادي  القانون  حيددها 
بالتحديد بحاجة ماسة إىل  العامل اإلسالمي والعريب منه  إىل تقويم موضوعي عميق، فإن 
ما  نوعية  وعىل  ناحية،  من  التعليم  قدسية  عىل  حتافظ  التعليم  جمال  يف  اسرتاتيجية  بدائل 
يقدمه من برامج وما يطمح إليه من خمرجات من ناحية ثانية. ونعتقد أن حضور الوقف 
دخوله  وإمكانية  جديته  رغم  يستحقه،  ما  والنظر  األمهية  من  يلق  مل  التعليمي  املجال  يف 
كرشيك اسرتاتيجي يف العملية التعليمية، وقابلية مسامهته يف احلفاظ عىل تعليم نوعي وبناء 

مؤسسات ذات كفاءة عالية تساهم يف رقي جمتمعاهتا. 

احلضارة  استفادت  التارخيية  الناحية  فمن  كثرية.  التوجه  هذا  نجاعة  عىل  واألدلة 
اجلامعات  تاريخ  يف  مسبوق  غري  بشكل  التعليمي  رصحها  بناء  يف  الوقف  من  اإلسالمية 
البرشية، وتم بناء املؤسسات التعليمية الرئيسة باستخدام موسع للصيغ الوقفية. وتؤكد كل 
الشواهد التارخيية أن هذه املؤسسات، انطالًقا من تأسيس اجلامعات واملدارس والكتاتيب، 



الق�سم الثاين/ البحث اخلام�س: نحو ا�سرتاتيجية متكاملة لال�ستثمارات الوقفية

٢43

رواتب  ميزانيات  ورصد  الدراسة  ومستلزمات  املكتبات  يف  ممثلة  التحتية  البنية  توفري  إىل 
العلامء واملدرسني ووصواًل إىل دفع املنح للطلبة، كل هذه النامذج قد تم إنشاؤها وفًقا لنظام 
التعليمية من خالل استنفار  الوقف، واستطاعت املجتمعات املسلمة أن تسد احتياجاهتا 
أفرادها للمسامهة يف دعم ومتويل هذه املؤسسات التي انترشت بشكل واسع يف كل مناطق 
التطوعي  القطاع  حيث حيتل  كثرية كذلك،  فهي  املعارصة  الشواهد  أما  اإلسالمي.  العامل 
الغرب  يف  العلمية  احلياة  يف  ومؤثًرا  مهامًّ  حيًزا  الوقفية  التعليمية  املؤسسات  رأسه  وعىل 

بشكل عام، ويف الواليات املتحدة األمريكية بالتحديد كام سبق أن أرشنا إىل ذلك. 

وعليه، فإن اخلربة الوقفية تقدم صورة دقيقة عن عالقة متجذرة للوقف بقطاع التعليم. 
وال يمكن للمتفحص لتوجهات رصف األوقاف -سواء يف تارخينا اإلسالمي أو يف واقع 
املجتمعات املعارصة املتقدمة- إال أن يستنتج أن هذه التوجهات مل تكن وليدة اختيارات 
فردية متناثرة، وإنام عربت عن خيار اسرتاتيجي ربط وبقوة ما بني االحتياجات األساسية 
ألمة طموحة من ناحية، وختطيط سابق وحمكم لتسخري مواردها هبدف حتقيق هذا الطموح. 

عىل  واملؤسسات  املتعلمني  مساعدة  يف  تنحرص  ال  والوقف  التعليم  بني  العالقة  إن 
أمهيتها، ولكنها تتعلق برؤية التعليم كمعطى »اسرتاتيجي« يف عالقته املبارشة بمرشوعات 
النهضة والتقدم. وحتى تكون كذلك، فإن هذه العالقة تستوجب توفر عنارص رئيسة تعمل 

جمتمعة عىل حتقيق تعليم راٍق بأفضل ما يف الوقف. 

فالتعليم، بام حيتويه من مواد ومناهج وخمرجات، يعد مرحلة مفصلية يف خطة تأسيس 
حمددات  التعليم  وهلذا  الشامل.  احلضاري  الرتقي  روافد  من  رئيًسا  ورافًدا  املعرفة  جمتمع 
خمتلف  يف  الطالب  يتلقاه  الذي  املعلومايت  الكم  حدود  عند  تقف  ال  ونوعية  موضوعية 
املراحل الدراسية، وإنام يرتبط بمناهج التدريس وطرقه وأهدافه. عىل هذا األساس ال بد 
أن يضبط النظام التعليمي يف كل جمتمع املخرجات التعليمية، ومن َثّم حيدد بدقة ماذا يراد 

من العملية التعليمية يف حد ذاهتا. 

يعد  مل  متعددة  املتدفقة من وسائل  املعلومات  بمليارات  يعج  عامل  السياق ويف  هذا  يف 
الطالب بكمية -قلت أو كثرت- من  التعليم متعلًقا بشحن  يبقى طموح  من املجدي أن 
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املعلومات، بل أن يتطور األداء التعليمي ليبني شخصية مبدعة قادرة عىل ختطي العقبات 
التعليم يف دول  تتنافس عليها مؤسسات  التي  النوعية املعرفية  وإجياد احللول، إهنا معركة 
قررت أن تنضّم لنادي جمتمع املعرفة يف العامل. فالنمور اآلسيوية )عىل سبيل املثال( اختذت 
كل  الغرض  هلذا  وسخرت  املعرفة،  جمتمع  بناء  قرار  العرشين  القرن  من  الستينيات  منذ 
اإلمكانيات ومهدت السبل القانونية واملوضوعية هلذا الغرض، مما مكنها مع هناية القرن 
العلمي  اإلبداع  ميادين  يف  ا  قويًّ طرًفا  تصبح  أن  من  تقريًبا-  عقود  أربعة  بعد  -أي  نفسه 
والتقني، ومن َثّم أن تنافس القوى التقليدية )الواليات املتحدة ألمريكية، اليابان، أوروبا(. 

ومن الطبيعي أن يثار العديد من األسئلة الدقيقة والصعبة حول رشوط هذه الرشاكة 
عىل  ذلك  كل  وأثر  االسرتاتيجية،  الناحية  من  والوقف  التعليم  بني  املفرتضة  والعالقات 
مسامهة القطاع الوقفي يف تصحيح املسار التعليمي يف العامل اإلسالمي، واملسامهة يف اإلجابة 
عن مجلة األسئلة واملخاوف التي تثريها التطورات التي حصلت يف األنظمة التعليمية يف 
العامل اإلسالمي، ومن َثّم فتح الطريق لوجود بديل حقيقي عىل قاعدة مشاركة اسرتاتيجية 
بني الوقف والتعليم يف العامل اإلسالمي، وبيان الرشوط املوضوعية التي تساعد عىل قيامها 
بام  العامل اإلسالمي،  بلدان  التعليمية يف  العملية  وأثر كل هذا يف دعم مسرية  واستدامتها 

حيقق رقي رأسامهلا البرشي واالستفادة من ثرواهتا املادية.

إن مالمسة األدوار املحتملة للوقف يف حلظتنا احلالية ويف ظل حراك سيايس واقتصادي 
واجتامعي يتسم بتطور حركية املجتمع املدين وتوق الشعوب املسلمة لألخذ بمكامن القوة 
والقدرة، تؤكد بام ال يدع جمااًل للشك مدى اإلمكانيات التي تفتح أمام القطاع الوقفي لكي 
يساهم من جديد يف توفري جزء رئيس من احلصانة الذاتية لألمة اإلسالمية، وتقديم صورة 
حقيقية عن تفاعل الوقف سواء من الناحية املعرفية )صياغة فكر الوقف وفلسفته حسب 
مقتضيات الزمان واملكان(، أو من حيث اآلليات التي حتول هذه األفكار إىل قيم اجتامعية 

واقتصادية وثقافية تستجيب لالحتياجات االسرتاتيجية. 

إن اجلهود التي متت خالل الثالثة عقود األخرية يف جماالت الوقف املتعددة قدمت أدلة 
قوية عىل اإلمكانيات التي تزخر هبا التجربة الوقفية املعارصة يف العامل اإلسالمي، خاصة 
االجتامعية،  املجاالت  من  العديد  من  التدرجيي  وانسحاهبا  الدولة  )أجندة(  تغري  ظل  يف 
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التوجه  إن  واالقتصادي.  االجتامعي  املشهد  تشكيل  يف  اخلاص  للقطاع  املجال  وفسحها 
بمجال  والعاملني  املهتمني  عىل  يطرح  التطوعي  القطاع  يف  الغربية  التجربة  تؤكده  الذي 
اسرتاتيجية  ببناء  ترتبط  األمهية،  غاية  يف  أسئلة  اإلسالمي  العامل  يف  الوقفية  االستثامرات 
البنى  تطال  التي  التحوالت  إطار  يف  إمكانياته  من  تستفيد  الوقفية،  لألصول  استثامرية 

السياسية واالجتامعية واالقتصادية والتقنية للدول.

ب( إجياد عالقة موضوعية بني مصارف األوقاف وتوجهاهتا االستثامرية: 

إىل  احلقيقة  يف  حييلنا  الوقفية  لالستثامرات  اسرتاتيجية  رؤية  عن  اليوم  احلديث  إن 
التساؤالت التي تطرح يف عاملنا اإلسالمي، حول مرشوعات النهضة واخلروج من حالة 
الوهن والضعف وتكثيف االستفادة من املكونات الذاتية لألمة. عىل هذا األساس يمكن 
التوازن  إعادة  يف  املسامهة  خالل  من  الوقفية  املؤسسات  مستقبل  حول  التساؤل  مقاربة 
ملعادلة الدولة/ املجتمع، ومن َثّم إعادة االهتامم بكل ما يعزز هذا التوازن من نامذج عملية 
تساهم يف حتقيقه. شكل تثبيت التوازن بني أطراف هذه املعادلة املحرك الرئيس لفعالية هذه 
املؤسسات، حيث اقرتنت قوهتا بتثبيت صاممات أمان اجتامعية واقتصادية مكنت رشائحه 

املختلفة من حتقيق جزء كبري من أهدافها. 

يف هذا اإلطار احلضاري ارتبط إنشاء املؤسسة الوقفية برؤية واسعة ومنفتحة، مكنت 
مات املجتمع املتكامل والوصول إىل حيثيات غاية يف الداللة، ترمجها  املسلمني من إدراك ُمقوِّ
االنتامء  جتاوز  تم  َثّم  ومن  االجتامعية،  املكونات  لكل  ومكوناته  بالوقف  االنتفاع  شمول 
الطائفي واملذهبي والعائيل بل وحتى العقيدي. من ناحية أخرى اتسم عمل املؤسسة الوقفية 
بتنوع شديد يف جمال مقاصدها، التي تراوحت بني حفظ كرامة اإلنسان والرفق باحليوان. 
يصبح  أن  من  مكنته  التي  املدنية(  )أو  األهلية  الوقف  طبيعة  هو  بالتحديد  هنا  هيمنا  وما 
أحد عنارص »الضبط« للمجتمعات اإلسالمية. لقد نشأت هذه املؤسسات عن طريق قراءة 
جانبها  يف  وبالتحديد  الكلية  ومقاصدها  اإلسالمية  املعرفية  الرؤية  قيم  تتحسس  مجاعية 
التكافيل، وصياغة هذه القيم يف أوعية شكلت بمرور الزمن وتراكم اخلربة، أحد الوجوه 
الذي خص  التنوع  مع  االنفتاح  بكامل  الوقف  تفاعل  ولقد  للعمران اإلسالمي.  املرشقة 
ليصبح كذلك  اإلسالم،  تشكلت يف ظل  التي  للبلدان  االجتامعية  التجربة  كبري  وإىل حد 
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وخيرج  الشعوب،  هلذه  والنفسية  الثقافية  الوحدة  يف  الفاعل  االجتامعي  للوسيط  نموذًجا 
فقهه وفكره وعاداته وترشيعاته يف كل البلدان اإلسالمية دون استثناء، بشكل يتقارب وإىل 

حد كبري يف مستويي الرؤية واملامرسة. 

الكربى  التوجهات  يف  النظر  إعادة  تكتيس  الوقفي،  القطاع  مستقبل  نسترشف  ونحن 
الباب  تفتح  أن  يمكن  منهجية،  حلالة  للتخطيط  الكربى  األمهية  الوقفية  لالستثامرات 
ويستفيد  الطاقات  كل  يستنفر  هنضوي،  مرشوع  يف  املستويات  ومتعددة  واسعة  ملشاركة 
من إبداعات الذات واآلخر. ويمكن القول دون جمازفة كبرية بأن الوقف يمكن أن يمثل 
أحد األعمدة الصلبة ملرشوعات النهضة، من خالل حتمله جلزء من املسؤولية االجتامعية 
واستثامر قدراته هبدف حتديد رؤية تنموية متوازنة وإنسانية. ونعتقد أن جتسري العالقة بني ما 
مات مادية من ناحية، وأولويات هنضة جمتمعاته من ناحية ثانية، يمر  يمتلكه الوقف من ُمقوِّ
كذلك بعمليات الربط بني فكرة مصارف األوقاف بام هي استفادة الرشائح االجتامعية من 
ريع الوقف، وبني ما يمكن لالستثامر أن حيدثه من حركية جمتمعية من خالل اختيار دقيق 

للمرشوعات التي يكون العائد االجتامعي فيها عالًيا. 

ج( بناء حتالفات اسرتاتيجية لتطوير استثامرات وقفية مقتدرة: 

نعتقد أن جزًءا من إنجازات القطاع الوقفي يفرتض أن يرتبط بالبنية التحتية من خالل 
الدخول يف رشاكة حقيقة مع القطاعني احلكومي واخلاص. وهذا يستلزم إعادة النظر يف 
املرشوعات الوقفية املرتبطة بالبنية التحتية )التعليم، دعم الطلبة، النرش العلمي،... إلخ(، 
وإعادة توجيهها يف إطار أوسع ومرتابط بحيث يعاد تشكيل هذه الربامج ومل شتاهتا وفق 
اسرتاتيجية متكاملة، ختدم أهداًفا حمددة تسعى إليها مؤسسات القطاع الوقفي بشكل متناغم، 
مع ضامن وجود عالقة رصحية ومبارشة باالحتياجات االسرتاتيجية للبلدان اإلسالمية يف 
جمال التعليم. وال نعتقد يف هذا اإلطار أن كل مؤسسة وقفية وحدها تستطيع مهام بلغت 
مواردها أن تتبنّى هذه املرشوعات القادرة عىل أن تكون منارات حضارية تؤثر يف صناعة 
األجيال. إن الظروف احلالية سواء من الناحية االقتصادية )حرية انتقال رؤوس األموال( 
أو من الناحية الترشيعية اخلاصة بإجياد مرشوعات علمية خاصة وأهلية، تعطي مؤسسات 
األوقاف حرية يف بناء حتالفات مع القطاعني اخلاص والعام لرتكيز نموذج تعليمي وقفي 
بام خيدم  اسرتاتيجيًّا  استثامراته  توجيه  فاعل من خالل  الوقف كرشيك  إن دخول  متميز. 
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قضايا األمة، وحيقق مجلة من األهداف عجزت املؤسسات احلكومية واخلاصة عن الوصول 
إليها، لعل من أمهها: 

1- حتقيق النوعية: حتمل فلسفة الوقف يف طياهتا الرقي والبحث عن األفضل ألن الواقف 
الوقفية  اهلل وثوابه. واملدقق يف احلجج  ابتغاء لفضل  ما عنده  أفضل  ينفق مما حيب، ويقدم 
يستطيع أن يعرف بوضوح الضوابط الدقيقة التي يضعها الواقفون لضامن جودة اخلدمات 
إخراجها  هو  االجتامعية  املرشوعات  عىل  للوقف  انعكاس  أول  إن  أوقافهم.  توفرها  التي 
بتأكيد  لريتبط  والطلب،  العرض  طريق  عن  فقط  سعرها  يتحدد  التي  »السلعة«  بوتقة  من 
تناغم مبارش مع األهداف املجتمعية. ولعل  اجلودة وحتقيق خدمة ذات نوعية متميزة ويف 
هذا التوجه هو ما تفتقده االستثامرات اخلاصة يف العامل اإلسالمي. إن تركيز االستثامرات 
الوقفية يف املرشوعات النوعية ينبع يف حقيقة األمر من العالقة العضوية بني تأسيس الوقف 
وتوفري كل اإلمكانيات لنجاحه، ومن َثّم فهو يفرتض ضمنًا وعلنًا مسألة اجلودة والنوعية 

سواء يف منتجاته النهائية )اخلدمة( أو يف وسائل الوصول إليها )االستثامرات(. 

٢- ضامن االستمرارية: متثل العراقيل التمويلية أحد عوائق تطور االستثامرات العامة، 
ا يف مصادرها  التي تواجه منذ هناية القرن العرشين -يف أغلب دول العامل اإلسالمي- شحًّ
املالية، مما اضطر الكثري منها إىل التضحية بالنوعية مثل الصحة والتعليم عىل سبيل املثال. 
أما جتربة القطاع اخلاص يف العامل اإلسالمي والعريب منه بالتحديد، فهي تتسم يف جمملها 
ا- بالسعي املحموم لتحقيق الربح املادي دون بذل كثري من اجلهد  -مع استثناءات قليلة جدًّ
التحتية وما تستلزم من متويل. وألسباب عديدة ليس هنا املجال لذكرها  البنية  يف تطوير 
مل يصل هذا القطاع -خاصة يف العامل العريب- إىل مرحلة من الوعي تسمح له باالستثامر 
عىل املدى الطويل، هلذا فهو ال يزال يتبع املقولة التي يرددها االقتصاديون الذين يعتربون 
حيول  اخلاص  القطاع  فإن  اقتصادية  هزة  أي  حدوث  بمجرد  إنه  أي:  جباًنا«  املال  »رأس 
وجهة استثامراته من البضاعة التقليدية إىل البضاعة التي تتسم بجاذبية وربحية، ومن سوق 
كاسدة إىل سوق صاعدة. فعالقة هذا القطاع باملرشوعات ذات العائد االجتامعي ليست 
مبنية عىل أسس صلبة وثابتة، وإنام تتأثر بشكل كبري بالنفعية الظرفية التي يبقى ديدهنا الربح 
متويلية  مصادر  إجياد  يف  الوقف  مسامهة  تأيت  هنا  من  الكيف.  حساب  عىل  كان  ولو  حتى 
حالًّ  وتطويرها؛  الستثامرها  متوازنة  رؤية  ضمن  اجتامعيًّا  وموجهة  ومستديمة  حقيقية 
يف  االجتامعية  التحديات  لرفع  حقيقية  إمكانيات  من  يتيحه  وما  التمويل،  لقضايا  ا  جذريًّ
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قضايا حساسة مثل املعرفة والصحة والبيئة. 

تعيشها  التي  املعضالت  حل  يف  الوقف  مسامهة  يف  األصل  إن  املجتمع:  إرشاك   -3
تنفيذ  يف  ومؤسساته  بأفراده  املجتمع  مشاركة  مبدأ  تثبيت  هو  االجتامعية،  القطاعات 
ا إذا ما قلنا بأن هذا التوجه هو  القرارات االسرتاتيجية التي تتخذها الدول. ولن نذيع رسًّ
إحدى اآلليات الغائبة يف جمتمعات املسلمني اليوم التي ألفت االتكال عىل الدولة وأجهزهتا. 
االختالالت  من  مجلة  أنتج  مما  االجتامعية،  املساحات  أغلب  بدورها متددت عىل  والدولة 
االجتامعي  الدور  إن  والتقدم.  النهضة  حماوالت  كل  عىل  بظالهلا  تلقي  تزال  ال  اهليكلية 
للوقف هو يف العمل عىل إعادة بناء الفاعلية الذاتية للمجتمعات، من خالل حتمل الرشائح 
املختلفة املنخرطة يف األنشطة االجتامعية أدواًرا متميزة يف إنشاء املؤسسات الوقفية وتسيريها 
بالذات،  الوقفية  االستثامرات  وأولوية يف جمال  أمهية  أكثر  التوجه  هذا  ومراقبتها. ويصبح 

حيث يصبح املجتمع رشيًكا رئيًسا يف تطويرها ودعمها ومحايتها والرقابة عليها. 

4- الرتكيز عىل مبدأ العمل اجلامعي: يرتبط هذا املبدأ بشكل مبارش بإحياء فكرة التعاون 
والتكامل ما بني املؤسسات الوقفية من ناحية، ومع مؤسسات القطاعني اخلاص والعام من 
ناحية ثانية، يف وقت تشكو فيه بلدان العامل اإلسالمي من ضعف يف عالقاهتا البينية وسيطرة 
بالنواحي  فقط  تتعلق  ال  اجلامعي  العمل  أمهية  إن  بينها.  فيام  التواصل  عىل  املحلية  اهلموم 
اإلجرائية، بل أساًسا بأحد املبادئ التي تفرس الكثري من النجاح الذي حققته الدول الغربية. 
إن املؤسسات احلديثة ال تبنى إال بالعمل اجلامعي. وهذا ما نشاهده مع بداية القرن احلادي 
والعرشين يف كثري من التجارب العاملية التي تتجه بشكل حثيث نحو املشاركة اجلامعية يف 
بناء مستقبل الشعوب. إن املتتبع حلالة القطاع الوقفي يالحظ بأن درجات التنسيق والتفاعل 

ما بني املؤسسات الوقفية داخل الدول اإلسالمية أو خارجها ال تزال حمدودة. 

إننا نعتقد أن الوقت قد حان لكي يفكر العاملون يف القطاع الوقفي يف املرور إىل مرحلة 
نوعية تستثمر ما تم إنجازه وحتقق درجة كبرية من التنسيق، من خالل إنشاء بيوت خربة 
وقفية تأخذ عىل عاتقها مسائل تطوير استثامرات الوقف عىل املستوى الدويل، من خالل 
الباب  ببناء نامذج عملية تفعل من  املتعلقة  املستقبيل هلا، ورسم االسرتاتيجيات  التخطيط 
هذا  نجاح  ويرتبط  الوقفية.  االستثامرات  جمال  يف  اإلسالمية  الدول  بني  التنسيق  الواسع 
النوع من املؤسسات بمدى استقالليتها عن املؤسسات الرسمية واألهلية حتى التي تساهم 
يف إنشائها، وذلك ضامًنا لإلبداع وتأكيًدا عىل فكرة وفلسفة الوقف ذاته: حتقيق استقاللية 
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التي أنشئت من أجلها.  ا بام حيقق الغايات احلقيقية  ا وقانونيًّا وإداريًّ املؤسسة الوقفية ماديًّ
غري أن هذه االستقاللية ال تعني غياب وجود رقابة خارجية عليها، بل إن الرقابة هي جزء 
التعديات وهضم  الوقفية ضد  املؤسسات  التي اهتمت بتحصني  أيًضا  الوقف  من فلسفة 
احلقوق، سواء ممن يعملون داخل املؤسسة أو من خارجها. وليس هناك أفضل من رقابة 
بنامذج  املجال  هذا  غنية يف  الغربية  والتجربة  البيوت.  تنشئ هذه  التي  الوقفية  املؤسسات 
ا وماليًّا لكنها ختضع لرقابة املؤسسني)1(. كام أن القانون الدويل  لبيوت خربة مستقلة إداريًّ

قطع شوًطا كبرًيا يف جمال حتصني هذا النوع من املؤسسات.

اخلامتة:

أن  املاضية،  القليلة  العقود  خالل  اإلسالمي  العامل  يف  الوقفي  القطاع  جتربة  بينت  لقد 
أن  غريًبا  وليس  ومستجداته.  الواقع  ومسايرة  والنمو  للتطور  قابلة  الوقفية  املؤسسة 
خيدم  بام  الوقفية  االستثامرات  توجيه  يف  النظر  إعادة  وجوب  املختصني  من  الكثري  يطرح 
عىل  حقيقي  استثامري  بديل  وجود  إمكانية  حول  النقاش  ويفتح  االجتامعية،  األولويات 
وبيان  اإلسالمي،  العامل  واحتياجات  الوقفية  االستثامرات  بني  اسرتاتيجية  رشاكة  قاعدة 
مسرية  دعم  يف  هذا  كل  وأثر  واستدامتها  قيامها  عىل  تساعد  التي  املوضوعية  الرشوط 
بلدان العامل اإلسالمي، بام حيقق رقي رأسامهلا البرشي واالستفادة من ثرواهتا املادية. إهنا 
مسؤولية العديد من األطراف ولكنها تقع بالدرجة األوىل عىل عاتق من يشتغلون يف القطاع 
الوقفي واملؤسسات ذات العالقة، إلدراك الرتاكم الذي حصل يف العمل الوقفي، ومدى 
إمكانيات توسيعه وربطه بمشاغل التنمية املجتمعية، وأمهية ذلك يف تقدم الشعوب املسلمة 
وحتقيق التنمية املستدامة. ومن الطبيعي أن تقع عىل العاملني يف هذا القطاع مسؤولية حتقيق 
رشوط نجاح هذه الرشاكة من الناحية االسرتاتيجية، وأثرها عىل مسامهة القطاع الوقفي يف 

تصحيح املسار التنموي يف العامل اإلسالمي.

حيث  واهلند،  والصني  الغربية  والبلدان  أمريكا  يف  خاصة  املجال،  هذا  يف  العاملية  التجارب  عىل  التعرف  ا  جدًّ املهم  من   )1(
بالنقالت  ترتبط  رائدة  واقرتاح مرشوعات  السياسات  برسم  املجاالت االسرتاتيجية، وتقوم  البيوت عىل كل  تتوزع هذه 
تشكلها  التي  حتى  الوقفية  الصيغة  يعتمد  املؤسسات  هذه  من  األكرب  اجلزء  أن  كام  اجلديدة.  التوجهات  وإحداث  النوعية 
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البحث ال�ساد�س

ما بني الوقف واملوؤ�ش�شات اخلريية يف الغرب: وحدة الفكرة واختالف النتائج

توطئة:

متثل املؤسسات اخلريية بمختلف أنواعها جزًءا من املشهد االجتامعي يف أغلب بلدان 
العامل. وحياول هذا البحث رصد الفوارق النظرية والعملية بني نظم التربع يف الغرب من 
من  املقارنة  تعقد  الصورة  ولتوضيح  أخرى.  ناحية  من  اإلسالمي  الوقف  ونظام  ناحية 
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 
خالل  ظهرت  التي  تلك  خاصة  االختالف،  نقط  يف  البحث  ليتوجه  والغريب،  اإلسالمي 
ناحية  فمن  رئيسة:  البحث ثالث قضايا  يطرح  املقارن  السياق  املعارصة. يف هذا  التجربة 
أوىل متثل العالقة بني نظم التربع وأجهزة الدولة الرسمية مقياًسا حلدود حركة هذه النظم 
والقواعد القانونية واإلدارية التي تتعامل هبا ومعها. ومن ناحية ثانية يؤدي التكامل بني 
التربع.  أو طاردة ألنظمة  بيئة جاذبة  توفري  رئيًسا يف  دوًرا  املختلفة  االجتامعية  القطاعات 
ومن ناحية ثالثة يتم النظر يف طرق جتسري العالقة بني نظم التربع والقطاع اخلاص أفراًدا 
ومؤسسات باجتاه حتديد درجة توحيد هذه الروافد بام خيدم مرشوعات التنمية املجتمعية. 
وأخرًيا يتناول البحث بعض الرشوط التي تستجوهبا عملية إعادة الوقف كجزء أصيل من 

املنظومة االجتامعية الكلية. 

اأوًل: مفهوم اخلري  وتطبيقاته: 

يركز التحليل االجتامعي عىل رصد األنامط السلوكية التي حتدث بصورة منتظمة داخل 
من  حالة  حتدث  االطراد  هذا  وبموجب  حمددة،  أهداف  حتقيق  باجتاه  البرشية  املجتمعات 
التقنني للسلوك االجتامعي بام يتفق ويوائم حاجة الفرد واملجتمع. يف هذا السياق، تطرح 
املجتمعات  لفهم  رؤية   )General Systems Theory( االجتامعية)1(  األنساق  نظرية 

)1) Trusts and Equity, Oxford University Press, 2003, UK, Gary Watt, p.8Lars 
Skyttner, General Systems Theory, World Scientific Publication, London, 2001
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وشاملة  متكاملة  رؤية  تقدم  حتليلية  وحدات  باعتبارها  »األنساق«،  خالل  من  البرشية 
)holistic( للنظر إىل املجتمع وحركته، ومن َثّم هي تساعد عىل فهم التفاعل احلاصل بني 

جممل عنارصه. 

رئيسة وأنساق  أنساق  النظرية يف  تتشكل األنشطة والوظائف االجتامعية حسب هذه 
فرعية ترتابط فيام بينها، من خالل العالقات التبادلية التي حتدث بني مجيع الظواهر والدوافع 
اإلنسانية. وهلذه األنساق )الرئيسة منها والفرعية( قواعد حتكم عالقاهتا بعضها البعض، 
مما يؤثر عىل خمرجاهتا االجتامعية اتساًقا أو تنافًرا حسب درجة التفاعل احلاصل يف املجتمع 

معها وكذلك درجة تفاعلها فيام بينها.

النظم  أحد  مجيعها  تشكل  فرعية  أنساًقا  للتربع  املختلفة  األشكال  اعتبار  يمكن 
االجتامعية الرئيسة التي تساهم يف حركية املجتمعات البرشية. وتنطلق هذه األنساق من 
عىل  تقوم  املجتمعات  خمتلف  يف  االنسان  حركة  بأن  اإلقرار  من  أي:  اإلنسان«،  »مدنية 
يف  أصلها  جتد  اخلريية  األعامل  أن  عىل  األناسة  علامء  ويؤكد  اآلخر.  مع  عالقته  أساس 
تأصل النزعة الغريية لإلنسان (Altruism(، أي: االهتامم باآلخر ومساعدته دون انتظار 
مقابل مادي، التي كانت هي األصل يف إدارة العالقات االجتامعية بني األفراد واجلامعات 
ا من التاريخ اإلنساين، وأن »األنا النفعية« مل تظهر بوضوح إال يف فرتة  لفرتات طويلة جدًّ
السابع عرش  القرن  منذ  العامل  الرأساملية وهيمنتها عىل  نشأة  وبالتحديد مع  زمنية حديثة، 
امليالدي)1(، وحتى خالل هذه الفرتة احلديثة مل تنقطع أشكال األعامل اخلريية بل وجدت 

ظروًفا وحمفزات جديدة ساعدت عىل بقائها)٢(.

من هذا املنطلق يمكننا القول: إن املجتمعات البرشية مل ختل طوال تارخيها من مظاهر 
االهتامم باآلخر عرب ممارسات متعددة وأشكال خمتلفة، تعكس هذا التوجه »الغريي« املرتبط 

 )Karl بولياين  وكارل  ]187٢-1٩5٠م[،   )Marcel Mauss( موس  مارسيل  رئيسان  عاملان  السياق  هذا  يف  يربز   )1(
)Polanyi ]1886- 1٩64م[. فاألول كان منظًرا رئيًسا ملفهوم اهلبة، والثاين كتب حول التحوالت التي شهدها العامل 
بعد نشأة الرأساملية وبروز السوق كمجال اجتامعي واقتصادي رئيس، بعدما كانت املجتمعات -ولفرتات تارخيية طويلة- 

تعتمد أنواًعا خمتلفة من أنظمة التبادل. 
)٢( شجع النظام الرأساميل بروز حب الذات، ويف املقابل تطورت مظاهر اجتامعية مثل: الفقر والبطالة، وبالتايل برزت احلاجة 

إىل وجود التعاون لسد احتياجات رشائح اجتامعية كانت ضحية التطور الرأساميل.
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أساًسا بالفطرة اإلنسانية التي حبا اهلل سبحانه وتعاىل هبا اإلنسان، بام جيعله يتوجه ألخيه 
الدينية  األبعاد  تؤثر  أن  التارخيي  السياق  هذا  الطبيعي يف  واملساعدة. ومن  الرعاية  بأنواع 
والرتغيب  اخلري  لفعل  واسعة  مساحات  تفرد  أهنا  بحكم  التوجه،  هذا  عىل  مبارش  بشكل 
فيه، حيث شهدت ديانات عديدة مثل: اليهودية واملسيحية والبوذية توجًها للدعوة لفعل 
مل  وإن  الدينية.  املؤسسات  ملصلحة  واهلبات  والنذور  الصدقات  تشجيع  خالل  من  اخلري 
الرتغيب عىل فعل اخلري والتسابق يف حتقيقه، إال  العام يف  التوجه  خيرج اإلسالم عن هذا 
التربع، وعىل رأسها الصدقات يف مسألتني  التعامل مع أشكال  أنه أحدث حتواًل كبرًيا يف 
القانوين واإلداري وحتديد إجراءاهتا  بنائها  بتنظيم  تتعلق األوىل بمأسستها، أي  رئيستني: 
العملية. وترتبط الثانية بتوسيع دائرة أثرها االجتامعي عىل املستفيدين لرتتبط باحتياجات 

اجلامعات بدل األفراد.

لقد اقرتن انتشار الوقف يف احلضارة اإلسالمية، بإحداث تطور نوعي يف مفهوم األعامل 
اخلريية وفلسفتها، من حيث صالبة صيغها القانونية واستدامة أثرها االجتامعي باجتاه أن 
تصبح نسًقا اجتامعيًّا مؤثًرا ضمن مكونات البناء االجتامعي. وليس غريًبا يف هذا اإلطار 
أن تصبح للوقف سلطة اجتامعية تعكس تغلغل أنشطته وتنوعها وارتباطها باالحتياجات 

املختلفة للرشائح االجتامعية.

ثانًيا: بني ال�شرق والغرب: ماذا جرى خالل احلروب ال�شليبية؟

مل  اإلسالمية  احلضارة  من  األوروبيني  استفادة  أن  إىل  البحوث  من  العديد  يشري 
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 
واالقتصادية  االجتامعية  األنظمة  من  األوروبيني  استفادة  عىل  التارخيية  الشواهد  الوقف 
اإلسالم  ديار  يف  الصليبيني  وجود  إبان  وبالتحديد  اإلسالمية،  املجتمعات  طورهتا  التي 
امليالدي وإىل عام 1٢53م)1(. ويؤكد )Gary Watt( أن صيغة  القرن احلادي عرش  منذ 
مؤسسة االئتامن )Trust( يف بريطانيا ترجع أصوهلا إىل العادة التي دأب عليها الصليبيون 

)1( Trusts and Equity, Oxford University Press, 2003, UK, Gary Watt, p.8.
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 )trustees( »األمناء«  إىل بعض  يعهدون  كانوا  الرشق اإلسالمي، حيث  إىل  املتوجهون 
بإدارة ممتلكاهتم وإسناد ريعها إىل عائالهتم إىل حني عودهتم. غري أن هذه »العادة« صاحبها 
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 عىل هذه 
العادة من مشكالت قانونية بني املتخاصمني. ومل يتم تطوير هذا العرف ترشيعيًّا إال بعد 
رجوع أفواج الصليبيني الذين تعرفوا عىل الصيغ الوقفية من خالل احتكاكهم باملسلمني 
ومؤسساهتم خالل فرتة قرنني من الزمن. وتقر الباحثة )مونيكا قوديوزي()1( 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 بعد القرن السادس عرش 
يمثل نسخة قانونية وإجرائية من الصيغة الوقفية كام ظهرت يف بالد املسلمني)٢(. ما هيمنا 
إجراء  من  االئتامن  مؤسسة  تطور  يف  قانونية  كصيغة  للوقف  الواضح  األثر  بالتحديد  هنا 
فردي تعّود الربيطانيون اتباعه وخّلف كثرًيا من املشكالت العملية، إىل نظام قانوين متكامل 

حيفظ حقوق األطراف سواء كانوا متربعني أم مستفيدين. 

تقود  سوف  امليالدي  عرش  السابع  القرن  بداية  ومع  التارخيي،  السياق  هذا  خالل  من 
من  الصدقات  نقل  حيث  من  سواء  اخلريية،  األعامل  مع  التعامل  يف  كبرًيا  حتواًل  إنجلرتا 
مستوى األفراد إىل مستوى النظم واملؤسسات، أم من حيث توسيع دائرة التربع، لتشمل 
قانون  إصدار  مع  التغيري  هذا  معامل  تتضح  اجتامعية.  أهداًفا  العبادة،  أماكن  إىل  إضافة 
إليزابيث )املعروف باسم قانون االستخدامات اخلريية 16٠1م()3(، الذي انخرط يف خطة 
سياسية عامة لتجاوز االضطرابات االقتصادية واالجتامعية التي سادت إنجلرتا يف القرن 
التقليدية  املؤسسات  وضعف  بتفكك  يتعلق  ما  بالتحديد  ومنها  امليالدي،  عرش  السادس 
للجمعيات اخلريية والرعاية االجتامعية، ليدشن بشكل رصيح نقلة نوعية يف التعاطي مع 

األنشطة اخلريية ملنع إساءة استخدام أمواهلا وتوجيهها نحو املصلحة العامة. 

)1( 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.

)٢( املرجع السابق.
)3( The Statute of Elizabeth (otherwise known as the Charitable Uses Act 1601).
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سوف تظهر ثامر التحول النوعي يف التعاطي مع األعامل اخلريية واملنطلق من إنجلرتا يف 
»العامل اجلديد« أي أمريكا بشكل غري مسبوق، حيث ستشهد مع بداية إنشاء املستعمرات 
األوروبية األوىل، تأسيس األعامل اخلريية ومن البداية وفق صيغ قانونية متكاملة. لقد نقل 
املهاجرون الربيطانيون إىل أمريكا مؤسسة االئتامن بصيغها وتنوع مصارفها ملساعدهتم يف 
ممارسة عقائدهم بكل حرية، واالبتعاد عن االضطهاد الديني الذي كانوا يتعرضون له يف 
أوروبا، وكذلك من املسامهة يف بناء الدولة اجلديدة -أمريكا)1(. ولعل هذا األمر يعد إحد 
العوامل التارخيية التي تفرس االنتشار الواسع لصيغ التربع احلديثة يف أمريكا منذ نشأهتا، 
لتصبح إحدى السامت املميزة للمجتمع األمريكي وجزًءا مهامًّ من آليات تنظيم عالقاته. 
وقد أشار الفيلسوف الفرنيس أالكسيس توكفيل )Alexis De Tocqueville( يف كتابه: 
»عن الديمقراطية يف أمريكا« املنشور يف سنة 1835م إىل أمهية مؤسسات التربع يف حياة 
األجيال األوىل من األمريكيني، واستعرض أمثلة كثرية عن األغراض االجتامعية والسياسية 
»املعقولة وغري املعقولة« عىل حد تعبريه التي تشّكلت عىل أساسها هذه املؤسسات، األمر 
الذي جعل من أمريكا »أكثر بلدان العامل استفادًة من مفهوم هذه املؤسسات«)٢(، بل وأكثر 

بلدان العامل تطويًرا هلا. 

هلذا؛ فإن إعادة صياغة مؤسسة االئتامن اإلنجليزية عىل الطريقة األمريكية سوف حتدث 
نقلة نوعية أخرى لألعامل اخلريية الغربية بني القرنني الثامن عرش والعرشين، باالستفادة 
من التطور االقتصادي اهلائل الذي طبع املجتمع األمريكي املنتقل من االقتصاد الزراعي 
إىل االقتصاد متعدد القطاعات، الذي تسيطر عليه الرشكات االقتصادية العمالقة العابرة 
للقارات كرمز 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 يف التجربة األمريكية ملؤسسات التربع بأنواعها هو املستويات القياسية 

)1( De la démocratie en Amérique, Flammarion, France, 1981, Alexis De Tocqueville (1835).
)٢( املرجع السابق، ص1٢٩.
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سواء من حيث كثافة انتشارها أم قيم التربع فيها)1(. ال شك يف أن هناك عالقة مبارشة بني 
هذه األحجام ووجود بيئة حاضنة سامهت يف دفع ظاهرة التربع وتأكيد النقلة النوعية التي 
حصلت يف األنشطة ذات العالقة، األمر الذي جعل من التجربة األمريكية نموذًجا متفرًدا 
عىل أكثر من مستوى، خيتلف يف ثقله وحضوره مع أغلب الدول األوروبية بام فيها إنجلرتا 

وفرنسا عىل سبيل املثال. 

ثالًثا: اأنظمة التربع بني اخلربة الإ�شالمية والتجربة الغربية: نقاط التوافق:

تنحدر أشكال التربع يف كلتا التجربتني الغربية واإلسالمية من اجلذر الفكري والفلسفي 
تشري  كام  جمتمعه.  يف  حركته  من  رئيًسا  جزًءا  االنسان  بأخيه  االنسان  اهتامم  باعتبار  نفسه 
الدالئل التارخيية بشكل حاسم إىل أن التفاعل احلضاري بني املسلمني وأوروبا لعب دوًرا 
رئيًسا يف تطوير هذه األشكال، ومن َثّم ليس من املستغرب أن نجد نقاط تالٍق عديدة بني 

ما أفرزته كل هذه التجارب من مفاهيم ومؤسسات ذات العالقة بأنشطة التربع. 
الوقف  وهي:  رئيسة،  صيغ  بثالث  ومؤسساته  التربع  نظم  ترتبط  اصطالًحا، 

.)٢()Trust( ومؤسسة االئتامن ،)Foundation) واملؤسسة اخلريية ،)Endowment(
أو  مؤبدة  بصفة  أصله  ُحبِس  مال  »كل  بأنه:  الوقف  املغربية  األوقاف  مدونة  ف  تعرِّ
مؤقتة وخصصت منفعته جلهة بر وإحسان عامة أو خاصة، ويتم إنشاؤه بعقد أو بوصية 
أو بقوة القانون«)3(. من حيث الفلسفة ال خيتلف هذا التعريف كثرًيا عام ُتعّرف به األوقاف 
من  تنشط  التي   )Foundation( اخلريية  املؤسسات  )Endowment(، وكذلك  الغربية 
ورغم  خريي.  لغرض  هنائي  بشكل  املؤسسات  أو  األفراد  يمنحها  التي  التربعات  خالل 

)1( يف سنة ٢٠٠٩م جتاوز مبلغ التربع يف أمريكا الناتج املحيل اإلمجايل لكل الدول العربية منفردة باستثناء اململكة العربية السعودية، 
ول 1٢ دولة عربية جمتمعة )البحرين، عامن، العراق، األردن، سوريا، اليمن، موريتانيا، جيبويت، السودان، الصومال، جزر القمر، 

تونس(، وهو ضعف الناتج املحيل اإلمجايل جلمهورية مرص العربية، وكذلك لدولة اإلمارات العربية املتحدة. املصدر:
)http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD(21/10/201: World Development Indicators( 
)Foundation ٢( جيب التنبيه إىل أنه باستثناء املؤسسات التي تتخذ من مصطلح الوقف عنواهنا الرئيس فإن مصطلحي و(

ا باملؤسسات اخلريية، وبالتايل قد ُيستخدم اللفظان لتسمية الرشكات التجارية أيًضا؛ فقد يطلق  )Trust ال يرتبطان حرصيًّ
-عىل سبيل املثال- مصطلح تراست عىل عمليات دمج الرشكات ذات األنشطة الواحدة بغرض االحتكار. كام يطلق لفظ 
)Foundation( عىل بعض الرشكات التجارية. وعليه، فإن الطريقة الوحيدة لتأكيد ارتباط هاتني الصيغتني بالتربع تبقى 

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   )3(

الرباط، اململكة املغربية، ٢٠13م، املادة األوىل، ص16.
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اخلصوصية القانونية ملؤسسة االئتامن )Trust( من حيث نقل ملكية املال املتربع به لألمني، 
فإن مهام هذا األخري ترتبط أساًسا بإدارة أموال املنتفعني بالتربع واستثامرها. 

من خالل هذه التعريفات العامة يمكننا الربط بني صيغ نظم التربع اإلسالمية والغربية 
من خالل ثالثة عنارص قد ختتلف يف تفاصيلها ويف إجراءاهتا، لكنها تعد ركائز لقيام هذه 
التربع وحتديد  توثيق  يتم وفقها  التي  القانونية  املتربع، والتربع، والصيغة  األنظمة. وهي: 
مدته، واملستفيدين وأنامط اإلدارة. وبناًء عىل العالقات املحتملة بني الركائز الثالث يمكننا 

حتديد مناطق مشرتكة بني نظم التربع الغربية واإلسالمية عىل النحو اآليت: 

أ( اجلمع بني التأبيد والتأقيت: 
كذلك  نجده  مؤقتة)1(،  أو  مؤبدة  أوقاف  من  املغربية  األوقاف  مدونة  به  سمحت  ما 
التأبيد رشًطا لقيامها، يف حني جتيز أشكاهلا  التي قد يعترب بعضها  الغربية  التربع  يف أنظمة 
الفرنسية  اخلريية  املؤسسات  قانون  يشرتط  املثال،  سبيل  فعىل  املؤقتة.  التربعات  األخرى 
كانت  ما  إذا  التربع  يف  الرجوع  عدم   )les fondations généralistes( العمومية 
ذات نفع عام )Fondations d’utilité publique()٢(، فيام يتيح القانون نفسه إمكانية 
التربع ملدة ال تقل عن مخس سنوات عند تأسيس املؤسسة اخلريية للرشكات االقتصادية 

.)Fondation d’entreprise(

ب( املال املوقوف:

تعتمد هذه األنظمة عىل أوعية مالية تتأتى عن طريق التربع، وُتعترب »األصل املايل« الذي 
تبني عليه هذه النظم نشاطها، وعليه، فإن هذا األصل ال يستهلك بذاته بل يتم استثامره 
واستهالك العائد )الريع( لتحقيق أهدافها. ومثلام يظهر هذا جليًّا يف خمتلف قوانني الوقف 
يف البلدان اإلسالمية التي جتيز حتبيس كل يشء ينتفع به وجيوز امتالكه)3(، فإن املؤسسات 

إىل  إضافة  املثال،  فعىل سبيل  الوقف.  تأقيت  العربية من حيث جواز  البلدان  الوقف يف  قوانني  بني  اختالًفا  نجد  )1( سوف 
مدونة األوقاف املغربية، سوف جييزه القانون املرصي لسنة 1٩46م، فيام متنعه قوانني دول عربية، مثل: القانون القطري 
)1٩٩٩م(، واليمني )1٩٩3م(، واجلزائري )1٩٩1م( 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(، أو من حيث ما متليه احلاجات االجتامعية املعارصة من وجود هذه األوقاف. 
)٢( قانون املؤسسات اخلريية، )املادة 18 من قانون 87-571 بتاريخ ٢3 يوليو 1٩87م(.

)3( منها: الواليات املتحدة األمريكية، وفرنسا.
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الغربية تسمح بالتربع بمختلف األوعية املالية من منقوالت ومنافع. 

ج( أوجه الرصف:
جتمع كلتا التجربتني بني األغراض اخلريية عىل الشأن العام )فئات اجتامعية أو مؤسسات 
بعينها(، واألهلية ذات العالقة املبارشة بعائلة املتربع. وإذا كانت اخلربة اإلسالمية يف هذا 
-بشكل  سواء  حد  عىل  والذرية  العام  الشأن  إىل  األوقاف  بتوجيه  مبكًرا  سمحت  الباب 
هذا  لتأكيد  عرش  السابع  القرن  تنتظر  سوف  الغربية  التجربة  فإن  متصل)1(-  أو  منفصل 
16٠1م،  لسنة  الربيطاين  اخلريية  االستخدامات  قانون  يتضمن  السياق  هذا  يف  التوجه. 
لقد  الفقراء.  صدقات  أو  كالكنائس  املبارشة  الدينية  املسائل  تتجاوز  اجتامعية  احتياجات 
لفلسفة  ا  جوهريًّ تغرًيا  القانون  هذا  ديباجة  يف  »خريية«  املعتربة  املصارف  قائمة  عكست 
مثل:  التقليدية  الفردية  املصارف  إىل  فإضافة  املستهدفة.  الفئات  العمل اخلريي من حيث 
التصدق عىل الفقراء واملرشدين؛ سوف ُيعّد من أشكال التربع الرصف عىل »املؤسسات« 
مثل: مدارس التعليم؛ واجلامعات واألغراض ذات النفع العام، بل سنجد أيًضا أغراًضا 

لدعم رشائح اقتصادية مثل: احلرفيني الشباب. 
العائلية  االئتامن  مؤسسات  بني  الربيطانية  التطوع  نامذج  تفرق  املصطلح،  حيث  من 
)family trust( التي تنشأ ملصلحة فرد أو أفراد من العائلة وهي الصورة األقرب لألوقاف 
التي تستهدف حتقيق نفع عام. يف   )charity trust( الذرية، ومؤسسات االئتامن اخلريية
حني تستعمل بلدان غربية أخرى مثل الواليات املتحدة األمريكية مصطلح »املؤسسات 
وتديرها  تقدمها  التي  التربعات  للداللة عىل   )family foundations( العائلية«  اخلريية 

العائالت ملصلحة مصارف خريية. 

د( تصنيف أنظمة التربع:

)not-for- »ربحية »غري  أهنا مؤسسات  األول:  أساسني:  التربع عىل  أنظمة  تصنف 
خالل  من  املؤسسات  هذه  جتنيها  التي  األرباح  إن  أي:   ،)٢(profit organizations(
لصالح  اخلاصة  املرشوعات  مثل  تذهب  وال  أهدافها،  متّول  املالية  أوعيتها  استثامرات 
الفقه اإلسالمي،  الوقف يف  أركان  انظر:  أهلية، ومشرتكة.  ثالثة أشكال: خريية،  إىل  الوقفية  املصارف  تنوعت  تارخييًّا،   )1(

سليامن عبد اهلل أبا اخليل، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، ٢٠٠8م، ص4٩-5٠.
)٢( إن نفي صفة الربحية عن مؤسسات التربع ال يعني أهنا ال تقيم أنشطة اقتصادية هبدف تطوير أصوهلا. فاألوقاف -عىل 
سبيل املثال- هلا جناحان: هيتم األول بتقديم خدمات للمنتفعني هبا، وهيتم الثاين بتطوير املال الوقفي وتنميته، سواء من 

خالل الدعوة إىل تربعات جديدة أم من خالل القيام بمرشوعات اقتصادية ربحية تعمل عىل تطوير أصل الوقف.
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أي:   ،)nongovernmental( حكومية«   »غري  كذلك  أهنا  الثاين:  واألساس  أصحاهبا. 
إهنا تنشأ عن إدارة فردية أو مجاعية من خارج املؤسسات الرسمية. 

يلبي الوقف اإلسالمي هذين األساسني من خالل انتامئه إىل املساحة الواسعة للعمل 
والعمل  والثواب  األجر  تستهدف  حرة  إرادة  من  الوقف  قرار  ينطلق  حيث  التطوعي، 
بعض  فإن  التصنيف  هذا  وألمهية  احلكومية.  املرشوعات  أو  املادي  الربح  معادلة  خارج 
اخلريية  باملؤسسات  اخلاص  االحتادي  املدين  قانوهنا  يف  تعتمده  أملانيا  مثل  الغربية  البلدان 
واجلمعيات)1(. وهلذا التصنيف عالقة مبارشة بقوانني الرضائب واإلعفاءات منها، حيث 
تعتمد  التي  املؤسسات  ربط  يف  اآلسيوية  وحتى  الغربية  الدول  يف  استثناء  تقريًبا  نجد  ال 
إدارة التربعات بقوانني الرضائب التي تفرضها الدولة عىل دخول األفراد والرشكات. ففي 
 )Public Interest Corporation اليابان حيدد قانون املؤسسات ذات املصلحة العامة
)Laws أنواع املؤسسات التي يمكن أن حتصل عىل إعفاءات رضيبية ألهنا يف األصل غري 
 (The Internal ويف الواليات املتحدة األمريكية تعمل دائرة اإليرادات الداخلية .)ربحية)٢
Revenue Service( عىل حتصيل الرضائب وإدارة اإليرادات الداخلية داخل الواليات 

 501 )3) بند  بإعفاءات رضيبية حتت  تتمتع  التي  املؤسسات  األمريكية، وحتديد  املتحدة 
(c(، كام تفرد الدائرة بنوًدا أخرى ملؤسسات غري نفعية خمتلفة. 

هـ( وجود نمط حمدد إلدارة شؤوهنا واحلفاظ عىل أوعيتها املالية، والقيام بأوجه الرصف:

أهنا من رشوط  الفقهاء عىل  الوقف اإلسالمي، حيث شدد  ركائز  النظارة من  وتعترب 
الوقف التي ال يستقيم أمره إال هبا، ألهنا حتقق املصلحة الرشعية من وجوده وما متليه قواعد 
والرصف  وتنميته  العمل عىل صيانته  املصالح، من خالل  املفاسد وجلب  دفع  الرشع يف 
هذه  يف  الغربية  التربع  أنامط  ختتلف  وال  بحقوقه.  واملطالبة  عنه  والدفاع  مستحقيه  عىل 
املسألة، حيث تعتمد عىل طرق إدارية خمتلفة لتسيري شؤوهنا املختلفة صيانة وتنمية ألمواهلا، 

والرصف عىل املنتفعني منها. 

)1( (18) German Federal Civil Code, First Book (General Provisions), First Subsection 
(Persons), Second Title (Legal Entities): Chapters I (Associations, Sections 21-79), II 
(Foundations, Sections 80-88).

)٢( http://www.kohokyo.or.jp/english/eng_pic-regulation.html (02/01/2018, 21:40)
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رابًعا: تطور اأنظمة التربع يف اخلربتني )الإ�شالمية والغربية احلديثة(: اختالف املاآلت:

ال يمكن أن ختفي التوافقات النظرية بني التجربتني اإلسالمية والغربية ألنظمة التربع 
يمكن  والتي  املعارص  لتارخيها  عملية  كمحصلة  االختالف،  مناطق  من  الكثري  وجود 
تقسيمها إىل مستويني: يتعلق األول باختالفات إجرائية وعملية، فيام يرتبط املستوى الثاين 

بمسائل منهجية متس تفعيل مسامهة هذه األنظمة يف بناء املجتمعات التي تنتمي إليها. 

أ( االختالفات اإلجرائية بني التجربتني:

لعل من أهم االختالفات اإلجرائية املسائل اآلتية: 

1- الطبيعة القانونية لهذه النظم:

يتمتع الوقف اإلسالمي بشخصية قانونية اعتبارية مستقلة، وهو بذلك )كنظام أو مؤسسة( 
أهل للعقود وااللتزامات. وعليه، تترصف إدارة الوقف بحكم وظيفتها ال بأشخاصها )1(.

الصفة. فمؤسسات االئتامن اخلريية  الغربية هبذه  التربع  أنظمة  تتمتع كل  املقابل ال  يف 
املالك  يصبح  الذي  املؤمتن  شخص  إىل  التربع  ملكية  نقل  عىل  تعتمد  املثال(  سبيل  )عىل 
الفعيل للتربع واملمثل القانوين للمؤسسة، ومن َثّم ال ُتعّد هذه املؤسسات كيانات قانونية 

ع واملؤمتن ملصلحة املستفيدين.  بذاهتا، بل جاءت نتيجة إجراءات قانونية ُتعقد بني املتربِّ

2- اإلغاء الأوقاف واإنهاوؤها:

املؤسسة  مسرية  من  ا  جدًّ خاصة  حاالت  يف  الوقف  إهناء  مسألة  الفقهاء  ناقش  لقد 
الوقفية، مثل: انتهاء مدة الوقف املؤقت، أو انقراض املوقوف عليهم، أو عدم كفاية ريعه 

إلعامر ما خترب منه)٢(.
بعملية اإلهناء يف حاالت  الغربية  الوقفية واخلريية  املؤسسات  نفسه تسمح  السياق  يف 
شبيهة بام ناقشه الفقهاء، إضافة إىل مواضع أخرى ختتص هبا. فمثاًل حتدد »اللجنة اخلريية 
مخس   )Charity Commission for England and Wales( وويلز«  إلنجلرتا 
نموذجي  قانون  مرشوع  هبا  ملحق  والقانون،  الرشيعة  بني  مقارنة  دراسة  املعنوية:  الوقف  لشخصية  القانونية  الطبيعة   )1(
لألوقاف مع مذكرته التفسريية، د. مجعة حممود الزريقي، نرش: كلية الدعوة اإلسالمية، طرابلس، ليبيا، ٢٠٠1م، ص٢36. 
)٢( انظر: األعامل واألبحاث العلمية واملناقشات للمنتدى السادس الذي نظمته األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت، بالتعاون 
مايو2013م،  بجدة،13-14  والتدريب  للبحوث  االسالمي  واملعهد  قطر  بدولة  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  مع 
الدوحة- دولة قطر، نرش: إدارة الدراسات والعالقات اخلارجية، األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت، الطبعة األوىل،1435 

هـ/2013م؛ »إهناء الوقف اخلريي وموقف الفقه اإلسالمي منه«، د. عبد الفتاح حممد إدريس، ص78-3٠.
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حاالت إلهناء نظام التربع. فإضافة إىل األسباب الثالثة التي ذكرها الفقهاء، تسمح اللجنة 
بإهناء مؤسسات التربع يف حال اندماجها مع أخرى، أو تغيري بنيتها القانونية وانتقاهلا إىل 
الغربية تسمح  شكل مغاير. وحيث إن اإلهناء خيتلف عن اإللغاء، فإن بعض املؤسسات 
بإلغاء التربع )revocable( حتى يف أشكاله املؤبدة، مما يسمح للمتربع إما بتغيري جذري 
أو ملن حيددهم وقت  إليه  التربع  بإلغائها من األساس وعودة  أو  التربع  ألهداف مؤسسة 

اإللغاء، وعادة ما يطال اإللغاء املؤسسات التي ال حتمل صيغة.

 3- حتديد حجم املال املوقوف:

مل يرد رشط فقهي حيدد حجم املال املوقوف، وإنام تعلقت رشوطه بمسائل أخرى مثل: 
جواز االنتفاع به، وأن يكون معلوًما وملًكا للواقف، وقد شهدت املجتمعات اإلسالمية 

أوقاًفا شديدة الصغر وعظيمة األثر)1(.

أحجام  حسب  اخلريية  املؤسسات  أنواع  الغربية  الدول  بعض  قوانني  حتدد  املقابل  يف 
من  إدارهتا،  وطريقة  ومدهتا،  مهامها،  حيث  من  القانوين  توصيفها  يتم  بحيث  التربع، 
حيدد  املثال،  سبيل  فعىل  اخلريية.  املؤسسة  تسجيل  عند  املستوجب  املايل  وعائها  خالل 
 )Fondation d’Utilité العامة  للمنفعة  اخلريية  املؤسسات  تسجيل  الفرنيس  القانون 
 Fondation de Coopération( أو املؤسسات اخلريية للتعاون العلمي ،Publique(
Scientifique( بتوفر تربع مبدئي ال يقل عن مليون ونصف مليون يورو يف حني يستوجب 
تأسيس صناديق اهلبة )Fonds de Dotation( التربع بداية بمبلغ 15٠٠٠ يورو)٢(. أما 
يف اليابان فيشرتط توفر تربع بمبلغ ثالثة ماليني ين )٢7٠٠٠ دوالر( إلنشاء مؤسسة ذات 

 .)3()Public Interest Corporation( مصلحة عامة
4- ال�شيا�شات ال�شتثمارية لأ�شول التربع:

أن  عىل  رصيح  مثال  األمريكية  هارفارد  جامعة  لوقفية  ٢٠٠8م  سنة  حصل  ما 

)1( تذكر املصادر التارخيية أمثلة طريفة عىل 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 عىل 

أنه وقف حتت اسم: »وقف القلة« )وقف اجلرة(، الذي كان له أثر ال يستهان به يف متويل بعض الكتاتيب يف هذه املدن.
)٢( Stéphane Couchoux, Tableau comparatif des fondations en France, in, « Quelle 

fondation ? Étude comparative des huit statuts de fondations » (http://www.
francegenerosites.org/ressources/fondation-etude-comparative-huit-statuts-de-
fondations( )٢٠17/1٠/٢٢م، الساعة ٢٠:٠٩(.

)3( http://www.kohokyo.or.jp/english/eng_pic-regulation.html٢٠17/1٠/٢٢م، الساعة ٢٠:٠٩( (.
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عالية  استثامرية  سياسة  املالية  أصوهلا  إدارة  عند  تعتمد  الغربية  الوقفية  املؤسسات  بعض 
املخاطرة)1(، ومن َثّم ختتلف الفلسفة االستثامرية هلذه األصول التي تتبع يف التجربة الغربية 
التربع الستثامرات جاذبة من  بأصول  التوجه  إمكانية  الرشكات اخلاصة، من حيث  نظام 

حيث عوائدها االستثامرية مع نسب خماطرة قد تعصف باألصول.
عىل  مقدمة  الوقفي  الرأسامل  عىل  املحافظة  اعتبار  عىل  الفقهاء  أغلب  درج  املقابل  يف 

احلصول عىل ريع مرتفع، والتوجه باألصول الوقفية إىل استثامرات آمنة حتافظ عليها.

 5- اعتبار القربة يف الوقف: 

عالقته  عىل  تارخيه  طوال  حافظ  فقد  َثّم  ومن  تعاىل،  هلل  قربة  اإلسالمي  الوقف  يمثل 
املبارشة بفلسفة اخلري والقيم األخالقية املستمدة من الفطرة التي خلق عليها اهلل اإلنسان. 
الشذوذ،  مثل: دعم  الفطرة  بمجاالت ختالف  ارتبطت  الغربية  التربع  نامذج  أن بعض  إال 

والعنرصية، واغتصاب األرايض واستعامر البلدان)٢(. 

وهناك توجه للعديد من هذه املؤسسات الغربية لالقرتاب من مفهوم وعمل الرشكات 
االقتصادية التي ختالف بالنهاية فلسفة الوقف والتربع. فعىل سبيل املثال، صاحبت فكرة 
ومرشوع الصندوق االئتامين للطفل )Child Trust Fund( يف بريطانيا الكثري من النقاشات 
مصطلحات  تستخدم  إشهارية  حيلة  البعض  واعتربه  طرحه،  من  الرئيس  اهلدف  حول 
التربع، وتدعياًم للتوجه الرأساميل عند األجيال الشابة بحكم أنه يعمق رؤية رأساملية مادية 
عند األطفال، ويزيد من الفوارق االقتصادية بني الرشائح االجتامعية املورسة القادرة عىل 

فتح مثل هذا النوع من احلسابات البنكية، وابتعاًدا عن أهداف األمانات اخلريية. 

)1) “Endowment Value Declines 29.5% as Investment Return Is Negative% 27.3”, in, (https://
harvardmagazine.com/2009/09/sharp-endowment-decline-reported( )٢٠17/1٠/٢٢م، الساعة ٢٠:٠٩(.

)٢( األمثلة كثرية عىل هذا، منها: أن جامعة هارفارد األمريكية أنشأت سنة ٢٠٠٩م كرسيًّا وقفيًّا لدراسة الشذوذ بوصفه جزًءا 
من السلوكيات االجتامعية الطبيعية لإلنسان، من خالل تربع إحدى مجعيات الشواذ األمريكية بمليون ونصف مليون 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/) 
)٢٠18/1/٢1م، الساعة 1٢:٠4(
كام تتعدد مؤسسات التربع يف أوروبا وأمريكا املساندة للكيان الصهيوين التي تستهدف بدرجة أوىل تقديم تربعات مالية أو 
عينية هلذا الكيان، وتشجيع حركة االستيطان يف األرايض الفلسطينية املحتلة. والعديد من هذه املؤسسات ذو خلفية دينية 

.)Heartland( تنطلق مما ورد يف الكتب املقدسة التي بني أيدهيم للتدليل عىل توجهاهتم. انظر مثاًل: منظمة
)CFOIC Heartland https://www.cfoic.com/background-information( )8:16 ٢٠17/1٠/٢1م، الساعة(.
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ب( نقاط القوة يف التجربة اخلريية الغربية احلديثة:

بالتوازي مع هذه االختالفات اإلجرائية والعملية يمكن القول: إن التجربة املعارصة 
ألنظمة التربع الغربية شهدت تطوًرا نوعيًّا الفًتا، استطاعت خالل قرنني تقريًبا أن تتجاوز 
العمل  ساحات  عىل  لتهيمن  عديدة،  قرون  خالل  اإلسالمية  األوقاف  تاريخ  صنعه  ما 
التطوعي العاملي ولتصبح -خاصة يف النموذج األمريكي- قوة وقفية عاملية. تربز يف هذا 

السياق املسائل اآلتية: 

1- التنوع والتكامل:

الطبيعة  حول  الفقهية  املقولة  اإلسالمي  العامل  يف  الوقفي  بالشأن  املهتمون  يردد 
االجتهادية ألحكام الوقف، وهو باب رئيس ومهم من الناحيتني النظرية والعملية إلثراء 
العمل الوقفي وتطعيمه بأساليب تتامشى وواقع عامل املسلمني املعارص. لكن نلحظ أن أداء 
املؤسسات الوقفية يف العامل اإلسالمي مل يشهد حقيقة تطوًرا الفًتا من حيث التنوع وطرق 
التربع  أشكال  لبعض  شكلية  حماكاة  أو  التارخيية  النامذج  إىل  أقرب  يكون  قد  بل  العمل، 
املعارصة. هلذا بقيت نامذج العمل الوقفي تفتقر للتكامل فيام بينها، األمر الذي أدى عملًيا 
إىل تكرار األنشطة نفسها، وعدم حصول تراكم للخربات وأحدث تشتًتا للجهود وتقوقًعا 
حول الذات، وانحساًرا إلشعاع العمل الوقفي، ومن َثّم انحصار التجربة الوقفية يف نطاق 
للمؤسسات  تتيح  احلالة تستمد جذورها من غياب رؤية جمتمعية  أن هذه  ضيق. ونعتقد 
الوقفية التحرك وفق طبيعتها األهلية، ويف عالقة طبيعية مع باقي املكونات األخرى، وعىل 

رأسها أجهزة الدولة والقطاع اخلاص. 

 يف املقابل، تتميز نظم التربع الغربية بتنوع هياكلها التنظيمية واإلدارية مع مرونة عالية 
االجتامعي  النفع  مؤسسات  وتستهدف  بينها.  فيام  واألهداف  العمل  طرق  بني  وتكامل 
العامة )Public Foundation( متويل املرشوعات اخلريية والقيام بأنشطة يتم متويلها من 
جهات مانحة متعددة، والتي قد تشمل املؤسسات اخلاصة واألفراد، واجلهات احلكومية. 
احلفاظ  أجل  من  متويلها  مصادر  تنويع  يف  االستمرار  املؤسسات  هذه  عىل  ويشرتط 
الطبية  البحوث  ومراكز  واملستشفيات،  الكنائس،  وتصنف  العام.  اخلريي  مركزها  عىل 
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املتخصصة املرتبطة باملستشفيات واجلامعات واملدارس ضمن مؤسسات النفع االجتامعي 
املجتمعات  مؤسسات  تسمية  حتت  املؤسسات  هذه  من  األكرب  القسم  يقوم  كام  العامة. 
الفقرية واملحتاجة يف  الفئات  بتوفري مستلزمات   )Community Foundation) املحلية 
من  مؤسسة   75٠ وتنشط  انتشاًرا،  املؤسسات  هذه  شهدت  وقد  حمددة.  جغرافية  مناطق 
 4.5 لتوزع  األمريكية  املتحدة  الواليات  داخل  والريفية  احلرضية  املناطق  يف  النوع  هذا 
باليني دوالر سنة ٢٠11م. وخالل السنوات األخرية توسع هذا النوع من أنظمة التربع يف 
البلدان األوروبية مثل أملانيا، التي وصل فيها عدد هذه املؤسسات سنة ٢٠1٠م إىل ٢4٠ 

بعدما كان سنة ٢٠٠٠م ال يزيد عىل 1٠)1(. 

وحتصل عملية التكامل بني هذه األنظمة املتنوعة يف التجربة الغربية ألنظمة التربع من 
خالل مسارين رئيسني: يرتبط األول بعالقتها بالدولة وأجهزهتا الرسمية، بام يتيح هلا يف 
بعمليات  الثاين  ويتعلق  واحد.  جمتمعي  مرشوع  وفق  والعمل  احلركة  حرية  نفسه  الوقت 
قوة  احلال  واقع  يف  شكلت  تربع«  »تكتالت  بناء  خالل  من  لوحداهتا  ذايت  ودفاع  تقوية 
اقتصادية وجمتمعية، هلا مسامهتها الواضحة والنوعية يف بناء جمتمعاهتا والدفاع عن حقوقها 

ومكتسباهتا. 

وإذا ما وضعنا يف االعتبار اجلوانب التارخيية املتعلقة بظهور الدولة الغربية احلديثة منذ 
الغربية  املجتمعات  يف  ورسوخها  التربع  ثقافة  توسع  فإن  امليالدي،  عرش  السادس  القرن 
وقانونية  ترشيعية  بيئة  لتأمني  الدولة  هذه  لعبته  الذي  بالدور  كذلك  عالقة  هلام  املعارصة 
فعالية  دعم  يف  االسرتاتيجي  توجهها  خالل  من  هلا،  ومشجعة  بل  الثقافة،  هلذه  مالئمة 
املجتمع املدين، ومن ضمنه أنظمة التربع، بكونه األداة الرئيسة للوصول إىل مشاركة حقيقية 
لألفراد يف تقرير مستقبل جمتمعاهتم. وقد أثمرت هذه االسرتاتيجية طوال العقود التي تلت 
والسياسات  الترشيعات  مستوى  عىل  ومساند  مالئم  مناخ  إجياد  يف  الثانية  العاملية  احلرب 
واإلجراءات، وتطوير موارد ذاتية ومستدامة ألنظمة التربع، إضافة إىل إجياد منتدى منفتح 
للحوار بني الدولة من ناحية، وهذه األنظمة من ناحية ثانية، يسمح بتبادل املعلومات فيام 
بينهام ويساعد عىل تنمية فهم مشرتك يؤدي إىل التعاون والتواصل فيام بني قطاعات املجتمع. 
)1( Community Foundation Global Status Report 2010 (http://wings-community-foundation-

report.com/gsr_2010/gsr_about/2010_summary.cfm( )٢٠:1٢٠17/1٠/13م، الساعة ٠(.
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نوعية  من  األمر  حقيقة  يف  تنبع  الغربية  الوقفية  املؤسسات  كفاءة  إن  القول:  ويمكن 
عالقتها بالدولة حيث ال تضارب بينها وبني املؤسسات احلكومية، بل نجدها تتخذ توجهات 
عملية، وإن بدت خمتلفة، إال أهنا يف بعدها االسرتاتيجي تتسق مع روح وفلسفة التربع كام 
عرفتها التجربة اإلسالمية يف تارخيها الطويل. فهي تتكامل يف بعض األحيان مع توجهات 
عندما  األخرى  األحيان  بعض  يف  الدولة  تعوض  وهي  التعليم()1(،  قطاع  يف  )كام  الدولة 
عندما  أو  االجتامعية  الرشائح  جتاه  مسؤولياهتا  أداء  يف  قصوًرا  احلكومية  املؤسسات  تشهد 
تتعثر آليات السوق، وهي يف منحى ثالث جزء من إعادة توزيع الثروة وتأكيد مبدأ العدالة 
االجتامعية، وهي يف األخري صامم أمان اجتامعي يسمح للمواطنني باملشاركة بشكل فعال 

وملموس، من خالل تربعاهتم وعمل املنظامت ذات العالقة، يف اإلدارة املدنية لدولتهم. 

عالقة  ووجود  القطاعات،  بني  سلمي  بتعايش  الغربية  االجتامعية  الديناميكية  تتميز 
واضحة املعامل بني القطاعات االجتامعية الثالثة: العام، اخلاص، والتطوعي، حيث يعمل 
كل منها وفق فلسفة خاصة قد تتناقض عىل مستوى الفكرة )عىل سبيل املثال نفعية القطاع 
اخلاص مقابل خريية التربع(، لكنها عمليًّا تنتهي إىل حالة يسودها التعاون ضمن جماالت 
يف  البعض.  بعضها  مع  القطاعات  هذه  تفاعل  خالل  من  وحتديدها  هتيئتها  تتم  مشرتكة 
هذا اإلطار يتأسس جمال عمل أنظمة 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. وقد سّهل هذا الوضوح وجود 
عالقة صّحية بني أنظمة التربع مع خمتلف القطاعات االجتامعية، والدولة منها بالتحديد، 
كل  إقرار  َثّم  ومن  الغربية،  للبلدان  املجتمعية  التنمية  يف  املبارشة  مسامهته  عنها  نتجت 

)1( ُتعّد املؤسسة القومية للعلوم ]NSF[ )The National Science Foundation( أحد األمثلة البينة عىل التكامل بني 
األجهزة احلكومية واجلامعات )بام فيها الوقفية(، حيث متول هذه املؤسسة احلكومية املستقلة التي تأسست سنة 1٩5٠م 
التي تقام يف جامعات البحث ومراكزه داخل الواليات املتحدة األمريكية  العلمية )٢٠%(،  مُخس األبحاث واملرشوعات 

بميزانية قدرت سنة ٢٠1٠م ب )6.٩( مليارات دوالر. انظر:
Keane, John, Civil society: Old images, Oxford, Polity Press 1998.
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األطراف بمسامهة هذا القطاع يف إحالل التوازن االجتامعي)1(.

لقد بينت الدراسات املتخصصة يف هذا الشأن)٢( أن أنظمة التربع تربز يف بداية القرن 
نسبة  متوسط  يبلغ  حيث  ا،  نموًّ االقتصادية  القطاعات  كأكثر  امليالدي  والعرشين  احلادي 
ما  وهو  بلدا)3(،  وعرشين  الثنني  املحيل  الناتج  إمجايل  من   %5.7 القطاع  هذا  يف  اإلنفاق 
قدرته الدراسة بأحد عرش تريليون دوالر أمريكي، أي: ما يعادل ميزانية أكرب ثامن كيان 
من   %4.8 يعادل  ما  يوفر  حيث  مسامهاته  بتنوع  القطاع  هذا  يتميز  كام  عاملي.  اقتصادي 
املسامهة إىل 1٢.6% يف هولندا،  الدراسة، بل تصل هذه  الدول عينة  الوظائف يف  إمجايل 
و11.5% يف أيرلندا، و1٠.5% يف بلجيكيا، وتتنوع أنشطة التربع يف هذه البلدان وتوزع 
بني كل القطاعات احليوية، حيث يرتكز 3٠ % يف قطاع التعليم، و٢٠% يف قطاع الصحة، 
و18% يف قطاع اخلدمات االجتامعية األخرى بام فيها خدمات الرتفيه واالحتادات املهنية)4(. 

2- الدولة واأنظمة التربع الغربية: توازن حرية احلركة وجدية الرقابة: 

نشاط  ملتابعة  عمليًّا  ومقياًسا  جاد،  جمتمع  أي  عصب  والتدقيق  الرقابة  مسألة  متثل 
متنع عالقة  مل  هلذا  أجلها.  من  قامت  التي  لألهداف  امتثاهلا  وإنجازاهتا، ومدى  مؤسساته 
ملسؤولياهتا  األخرية  هذه  حتّمل  من  والدولة،  التربع  منظامت  بني  حصلت  التي  التكامل 
الرقابية، من خالل هيئات مستقلة جتمع بني الدقة والتحري وعدم التحيز، بل والدفاع عن 

املتربعني من خالل ضامن حقهم يف وصول تربعاهتم إىل غاياهتا املعلنة. 

الداخلية اإليرادات  دائرة  تعمل  اخلريية  األنظمة  عىل  األمريكي  الرقايب  النموذج   يف 
(The Internal Revenue Service( عىل تصنيف املؤسسات التي تتمتع بإعفاءات 

)1( انظر: املرجع السابق.
)٢( منذ سنة 1٩٩٠م أطلق »مركز دراسات املجتمع املدين« )The Center for Civil Society Studies( التابع ملعهد 
 ،)Institute for Policy Studies- Johns Hopkins University( )الدراسات السياسية بجامعة )جون هوبكنز
وهو  النفعي«،  غري  للقطاع  املقارن  هوبكينز  جون  »مرشوع  عنوان:  حتت  التطوعي  القطاع  حول  رائًدا  بحثيًّا  »مرشوًعا 

يستهدف دراسة حالة أنظمة التربع داخل الواليات املتحدة وخارجها. انظر: 
Global Civil Society: Dimensions of the Nonprofit Sector, Lester M. Salamon, Helmut 
K. Anheier, Regina List, Stefan Toepler, S. Wojciech Sokolowski, and Associates (Bal-
timore: Center for Civil Society Studies, 1999.
)3( هذه األرقام ختص ٢٢ بلًدا، تضم كل البلدان الصناعية، إضافة إىل بعض البلدان األخرى من قارة آسيا وأمريكا الالتينية. 

انظر: املرجع السابق.
)4( انظر: املرجع السابق.
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وإدارة  الرضائب  حتصيل  حسابات  عىل  تدقق  كام   ،5٠1)c( )3( )بند(  حتت  رضيبية 
بشكل  الرقابية  الرسمية  األجهزة  تتعامل  الغال  وبالد  بريطانيا  ويف  الداخلية.  اإليرادات 
امتيازات  عىل  حتصل  َثّم  ومن  عام،  نفع  ذات  أهنا  عىل  تصنف  التي  املؤسسات  مع  حازم 

رضيبية)1(. 

يف الوقت نفسه تعمل احلكومة نفسها عىل ضامن حياديتها يف التعامل مع العمل اخلريي، 
 )Charity Commission for England »حيث متثل »اللجنة اخلريية إلنجلرتا وويلز
تعمل عىل  العمل اخلريي. وهي مؤسسة مستقلة  رقابية عىل  أعىل سلطة   and Wales(
دعم  يف  اجلمهور  حق  لتضمن  وويلز،  إنجلرتا  يف  اخلريية  اجلمعيات  وتنظيم  »تسجيل 
اجلمعيات اخلريية بكل ثقة«)٢(. وتبني مسؤوليات اللجنة أن املسألة الرقابية هي أكثر من 
املختلفة  االجتامعية  األنظمة  بني  نوعية  عالقة  احلقيقة  يف  لتعكس  رضائب،  فرض  جمرد 
يف الدول الغربية التي تعمل جمتمعة، ويف تناغم عىل دفع بعضها البعض نحو حتقيق أعىل 

النتائج وأفضلها، وفق خريطة واضحة من املسؤوليات واالمتيازات)3(. 
األنظمة  من  وموقعه  اإلسالمي  الوقف  نظام  عن  نتحدث  عندما  مغايرة  الصورة  تبدو 
األخرى املؤسسة للمجتمعات العربية واإلسالمية. منذ اخلمسينيات من القرن العرشين مل تعر 
األجهزة 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 املوظفني املختصني يف مسائل الوقف الرشعية منها والعملية، حتى أصبحت 
حكومية  بمؤسسات  مقارنة  وأمهية،  كفاءة  احلكومية  الوزارات  أقل  من  األوقاف  وزارات 
أخرى. كام ُأحلقت األموال الوقفية باألموال احلكومية يف العديد من احلاالت، وتم التغايض 
الوقف سلًبا  تأثرت حركة  بدون وجه حق. وهلذا  األوقاف  اغتصاب  كثرية من  عن حاالت 
كلتا  ففي  الكبرية.  أم  القليلة  املوارد  ذات  الدول  يف  سواء  الوقفي  للقطاع  احلكومية  باإلدارة 

)1( 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، وابتداء من أبريل ٢٠1٠م 
تصاعدت الرضائب عىل أنواع عديدة من مؤسسات االئتامن العائلية يف بريطانيا لتصل إىل 5٠% من أرباح الودائع الوقفية. 
http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/6194035/Trusts-one-way-to-keep-
wealth-in-the-family.html. )٢٠17/1٠/1٢م، الساعة ٢٢:٠٠(.
)٢( https://www.gov.uk/government/organisations/charity-commission. )٢٢:16 ٢٠17/1٠/17، الساعة(.
)3( حسب وثائقها الرسمية تتمثل أهم هذه املسؤوليات يف: اختاذ اإلجراءات القانونية املناسبة يف حاالت سوء الترصف، وضامن تلبية 
املؤسسات اخلريية ملتطلباهتا القانونية، بام يف ذلك تقديم معلومات عن أنشطتها كل عام، وتقديم املعلومات املناسبة عن كل مجعية 

خريية مسجلة، وتوفري اخلدمات والتوجهات اإللكرتونية ملساعدة املؤسسات اخلريية عىل العمل بأكرب قدر ممكن من الفعالية. 
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احلالتني خلف مفهوم »الدولة الراعية ذات املهام الشاملة« الذي ساد ولنهاية التسعينيات قلة 
محاسة لدى األفراد للوقف. لقد انتهى بسط الدولة سلطتها اإلدارية والترشيعية عىل الوقف 
بخسارتني فادحتني: متثلت األوىل يف إضعاف كبري لنظام الوقف، من خالل كل اإلجراءات 
اإلدارية والقانونية التي أقدمت عليها الدولة، وارتبطت الثانية بتضييع الفرصة لالستفادة من 

الثروة الوقفية وربطها باحتياجات التنمية. 
االستعامر،  بعد خروج  ُتنْتظر  كانت  التي  بالتزامن مع غياب اإلصالحات واالجتهادات 
شهد نظام الوقف تراجًعا يف فعاليته، وتقييًدا حلرية حركته، وهتميًشا لدوره. وتبني 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 
ينتظر  وسوف  والتقدم.  تتامشى  ال  أهنا  بدعوى  الوقف،  رأسها  وعىل  الفرعية،  األنظمة  من 
العامل العريب بداية العقد األخري من القرن العرشين ليعيد التساؤل حول مدى صالحية هذه 
السياسات، وحول إمكانية مسامهة الوقف )ومؤسسات مدنية أخرى( يف مرشوعات التنمية.

يف حقيقة األمر مل تكن اإلدارة احلكومية مؤهلة للتفاعل مع ديناميكية الوقف االجتامعية 
وقٍت  ويف  مميزاته،  من  الكثري  العملية  هذه  يف  الوقف  خرس  لقد  قدراهتا.  من  واالستفادة 
كانت فيه مؤسساته بحاجة ماسة إىل الكثري من اإلصالح ال التضييق، وإطالق فعالياهتا ال 
تكبيلها بالروتني اإلداري، واالستفادة من قدراهتا ال إمهاهلا. يف هذا السياق وقع التضييق 
التي تتمتع هبا املؤسسة الوقفية من خالل إدماجها ضمن نسق  الشديد عىل حرية احلركة 
الرصف  مسائل  يف  )البريوقراطية(  الوسائل  عىل  األوىل  بالدرجة  يعتمد  مركزي  إداري 
واالستثامر. ومن ناحية ثانية اتسمت إدارة األوقاف من ِقبل املؤسسات احلكومية يف الكثري 
من األحيان بعدم احرتام رشوط الواقفني بشكل تام، حيث أسست الترشيعات القانونية 
اخلاصة بإعادة ترتيب أوضاع األوقاف داخل اإلدارة احلكومية للسامح للوزارات واهليئات 
بتغيري مصارف الوقف دون الرجوع إىل الواقف أو دون التقيد برشوطه)1(. كام ترافقت هذه 

)1( حيلل املستشار طارق البرشي تطور القوانني املرصية يف هذا االجتاه من خالل استعراض التغيري الذي حصل بعد ثورة يوليو 
1٩5٢م، والذي ألغى الوقف عىل غري اخلريات )الوقف األهيل(، القانون 1٩5٢/18٠م، ثم مع صدور القانون ٢48 لسنة 
1٩53م أعطي احلق لوزير األوقاف »أن يرصف الريع كله أو بعضه عىل اجلهة التي يعينها دون التقيد برشط الواقف«]...[ ثم 
مع القانون 15٢ لسنة 1٩57م تم إقرار قاعدة التغيري اآليل عىل مجيع األرايض الزراعية املوقوفة عىل جهات الرب العامة، وبالتايل 
»جرد هذا القانون الوقف وإدارة الواقف من األعيان ذاهتا وقرر االستيالء عىل األرايض الزراعية املوقوفة«. )انظر: ندوة: نظام 
الوقف واملجتمع املدين يف الوطن العريب، حترير: د. إبراهيم البيومي غانم، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ٢٠٠3م، 

بحث: »حتوالت عالقة الوقف بمؤسسات املجتمع املدين يف بلدان وادي النيل«، د. طارق البرشي، ص665-78٠ .
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األوضاع اجلديدة مع إمهال خصوصية املال الوقفي بدجمه يف بعض احلاالت مع األموال 
احلكومية، وبعدم التخصص يف استثامره وتنميته. 

ويمكننا القول -ولألسف- إن األوقاف االسالمية يف التجربة املعارصة ال تزال تتسم 
املرشوعات وإعادة  ازدواجية  منها، وجتاوز  والتفتيت وغياب خطط لالستفادة  بالتشظي 
توجيه مصارفها بشكل عقالين مدروس حيقق أهداف الوقف واملجتمعات من خالل رؤية 
تكاملية بينها وبني املؤسسات احلكومية واخلاصة. وقد يكون عزوف األفراد ومؤسساهتم 
اخلاصة أحد املؤرشات التي تفرس التوجه الواضح لدى ممثيل القطاع اخلاص نحو الوقف عىل 
دور العبادة باعتبار قدسيتها، وابتعادهم عن االهتامم باملرشوعات االجتامعية واالقتصادية. 

3- التربع الذكي وامل�شتدمي: امل�شوؤولية الجتماعية للقطاع اخلا�ض: 

مع  عالقاهتا  يف  وبالتحديد  الغربية،  التربع  أنظمة  بخصوص  خمتلفة  الصورة  تبدو 
متعددة ال تقف عند  تتأسس بشكل عقالين، ومن خالل مستويات  التي  القطاع اخلاص 
تقديم التربعات بل تتخذ من إدراجه رشيًكا يف تنمية جمتمعية مستديمة، وتطوير أشكال 
ناحية، وتطوير  التربع اخلاصة من  أبرزها أشكال نشاط مؤسسات  للتربع، لعل من  ذكية 
النفع  مؤسسات  نامذج  تتعدد  أخرى.  ناحية  من  األعامل  لقطاع  االجتامعية  املسؤولية 
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 
الرئيس يف خريطة  الثقل  التي متثل   )Independent Foundations( املستقلة الوقفية 

مؤسسات النفع العام املانحة بام يقارب %8٩. 
سلًفا  حتدد  فإهنا   )Operating Foundations( العاملة  الوقفية  املؤسسات  أما 
املنح  تقديم  عن  عوًضا  بنفسها  مرشوعاهتا  تنفيذ  عىل  مبارش  بشكل  وترشف  اهتامماهتا، 
ينشئها األفراد)1(،  التي  املمولة للمتاحف  الوقفيات  أكثر أشكاهلا  ملؤسسات أخرى. ومن 
وكذلك وقفيات املستشفيات املخصصة للرشائح الفقرية التي حترص إنفاق ريع أعياهنا عىل 

متويل اخلدمات التي تقدمها. 
من ناحية ثانية، ُيعّد مفهوم »املسؤولية االجتامعية« أحد األوجه الرئيسة التي يتم عن 

)1( فعىل سبيل املثال، أنشأ (J. Paul Getty( وقفية عام 1٩8٢م، لرعاية املتحف الذي أسسه سنة 1٩54م يف كاليفورنيا، 
ا بتطوير مستلزمات املتحف والفنون املرتبطة بأنشطته. انظر: موقع املتحف: ثم حول الوقفية إىل مؤسسة خريية هتتم حرصيًّ
http://www.getty.edu/about/trust.html
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طريقها إدراج قطاع األعامل ضمن حركية نظم التربع، ومن َثّم إجياد جماالت حركة مشرتكة 
بني هذه النظم والقطاع اخلاص، يلتزم من خالهلا أصحاب األنشطة االقتصادية باملسامهة 
يف التنمية املستدامة، من خالل العمل مع موظفيهم وعائالهتم واملجتمع املحيل واملجتمع 

ككل، لتحسني مستوى معيشة الناس بأسلوب خيدم مرشوعاهتم والتنمية يف آٍن واحد. 
ا بتقديمها للتربعات سواء أكانت  وألن املسؤولية االجتامعية للرشكات ال تتحدد حرصيًّ
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 أو أصحاب املصالح فيها)1(. ويربز يف هذا اإلطار مفهومان رئيسان: املشاركة 
االستباقية ألصحاب املصلحة )Proactive Stakeholder Engagement(، والثروة 
العالقة  يركز عىل جتسري  العاطفية )Socioemotional Wealth(، وكالمها  االجتامعية 
اختاذ  وتشجيع  التربع،  ونظم  العائيل،  الطابع  ذات  خاصة  االقتصادية،  املؤسسات  بني 
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 يف هذا السياق تربز املؤسسات الوقفية املمولة من الرشكات االقتصادية
مبارش  لدور  بنّي  كمثال   foundations/Company-sponsored foundations(
وقفيات  عىل  تتحصل  التي  املؤسسات  وهي  التربع،  أنظمة  يف  االقتصادية  للرشكات 
ومسامهات سنوية من رشكة هادفة للربح. وعىل الرغم من العالقة العضوية بني املؤسسة 
الرشكات  من  املمولة  املؤسسات  تتمتع  حيث  قانونيًّا،  منفصلتان  أهنام  إال  والرشكة 
االقتصادية بذمة قانونية مستقلة وجملس أمناء خاص هبا. ولقد شّكل هذا النوع 11% من 
جممل أنظمة التربع يف أمريكا بحجم تربع يصل إىل ثامنامئة بليون دوالر )5% من جممل كل 
مؤسسات  جممل  من   %٩ الرشكات  وقفيات  شكلت  كام  ٢٠15م،  سنة  التربعات(  أنواع 

التربع يف بريطانيا سنة ٢٠15م.
أن  إىل  تشري  العطاء  بتوجهات  اخلاصة  البيانات  فإن  التربع،  مؤسسات  ألمهية  وبالنسبة 

)1) The Corporate Social Responsibility of Family Businesses: An International Approach, 
Gérard Hirigoyen and Thierry Poulain-Rehm, in, Int. J. Financial Stud. 265-240 ,2 ,2014; 
doi:10.3390/ijfs2030240, pp. 244-243. 
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حجم الصدقات الفردية يف البلدان الغربية يمثل القسم األكرب من جممل التربعات. وهو توجه 
ا مؤسسة املعونة اخلريية)1(. غري أن ما  شبه عاملي يؤكده مؤرش العطاء العاملي الذي تنرشه سنويًّ

يفرق بني خمتلف التجارب هو قدرهتا عىل تطويع هذا الزخم الذي متثله حركة تربع األفراد. 
وتتميز مكونات قطاع التربع الغريب باستفادهتا من الرتاكم التدرجيي احلاصل منذ قرنني 
بغض  أساسها،  عىل  تنخرط  التي  املرشوعات  استمرارية  عىل  الدؤوب  والعمل  تقريًبا، 
النظر عن التقلبات السياسية أو مزاجية األفراد، األمر الذي مكنها من تطوير علمي وعميل 

مستمر 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 املستوى االجتامعي »بيئة جاذبة« للتربع يثق 
فيها ويف نظمها األفراد، ومن َثّم يتفاعلون معها من خالل انخراطهم املتواصل يف أنشطتها. 
 نجد انعكاًسا هلذا التوجه يف عمليات التسويق اخلريية التي تعتمد الرتويج ملرشوعات 
حقيقية ُتبنى بشكل حمرتف، ومعطيات علمية ومالية واضحة وفق شفافية داخلية ورقابة 
هلذا  واضح  كنموذج  األمريكية  للجامعات  العلمية  الكرايس  وتربز  صارمة.  خارجية 
التسويق املحرتف الذي أصبح تقليًدا متعارًفا عليه، ليس فقط يف صيغه القانونية وهيكلته 

العملية، بل وكذلك يف متوسط أحجام التربع)٢(.
ينطلق تسويق التربع عىل معطى رئيس وهو رسوخ ثقافة العطاء وتوسعها يف املجتمعات 
الغربية، ووجود بنية حتتية متنوعة تتكامل فيها خطط أنظمة التربع ومرشوعاهتا مع نشاط 

)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) (٢1:16 ٢٠18/1/٢م،  الساعة).

)٢( تعتمد أغلب اجلامعات األمريكية التي يؤدي الوقف دوًرا رئيًسا يف نشاطها عىل تصنيف التربعات املمكنة حسب حجمها، 
من خالل ربطها بمرشوعات تعليمية وبحثية حمددة. عىل سبيل املثال، تعتمد جامعة ديوك )Duke University( إنشاء 

كرايس وقفية من خالل تربعات حمددة القيمة:

إنشاء كريس وقفي ألستاذ زائر.مليون دوالر
إنشاء كريس وقفي لدعم أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك.مليون ونصف مليون دوالر
إنشاء كريس وقفي ألستاذ ممارس. مليون ونصف مليون دوالر

إنشاء كريس وقفي ألستاذ. مليونا دوالر
إنشاء كريس وقفي ألستاذ يف اختصاصات خمتلفة.ثالثة ماليني دوالر

https://giving.duke.edu/ways-to-give/endowment/endowment-giving/ )٢3:٢٠17/1٠/17م، الساعة٠٠(.
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األفراد يف جمال التصدق والعمل التطوعي عموًما. ويمكننا القول إن أكثر ما يميز التجربة 
الغربية هو قدرهتا عىل إعادة إنتاج التربع الفردي وتوجيهه نحو مرشوعات جمتمعية كبرية 

األثر ومستديمة. 

اخلامتة:

الوقف  ونظام  الغربية  التربع  أنامط  بني  والعملية  اإلجرائية  الفوارق  رصد  إىل  إضافة 
التربع  أنظمة  مع  التفاعل  منهجية  عىل  الوقوف  يف  العملية  هذه  أمهية  تكمن  اإلسالمي، 
لتجميع روافدها باجتاه حتويلها إىل قوة جمتمعية دافعة لقاطرة التنمية الشاملة. وال شك يف 
أن لنظام الوقف كام شهدته اخلربة التارخيية للمجتمعات املسلمة الكثري من املميزات، من 
حيث ارتباطه بقيم اإلسالم، ومسامهته املبارشة كنظام اجتامعي يف البناء احلضاري لألمة 
يقدم  ونظام  كفلسفة  الوقف  أن  واملعارصة)1(  التارخيية  التجارب  بينت  ولقد  اإلسالمية. 
أفضل احللول التي متّكن املؤسسات املجتمعية من التطور الذايت واالستمرارية. وال يمكن 
تطور  من  اإلسالمي  العامل  بلدان  يف  املعارصة  الوقفية  التجربة  تشهده  ما  كذلك  نغفل  أن 

نسبي يف أدائها إضافة إىل تنويع نامذجها وخرباهتا. 

لكن الواقع املعارص للعمل الوقفي يبدو متخلًفا مقارنة بام جيري يف ساحة التربع الغربية 
جمتمعاهتا،  داخل  حقيقية  قيمة  ليصبح  بالتربع  وارتقت  أداءها،  كبري  بشكل  طورت  التي 

وسلطة اجتامعية تساهم وبشكل الفت يف التنمية الشاملة. 

تربز يف هذا اإلطار بعض القضايا امللحة التي ال تزال متثل عوائق أمام تطوير التجربة 
مرة  الوقف  ينتظم  حتى  خمتلفة  معاجلات  وتنتظر  واالسالمي،  العريب  العاملني  يف  الوقفية 

أخرى كجزء أصيل من املنظومة االجتامعية الكلية. 

فمن ناحية، ال تزال القوانني الوقفية يف أغلب البلدان اإلسالمية ضبابية فيام يتعلق بتأكيد 
الشخصية االعتبارية للوقف، مما أوجد تضارًبا يف تأكيد استقاللية الذمة املالية للوقف عن 
املؤسسات  نشاط  عىل  كبرية  تبعات  األمر  وهلذا  عليهم.  واملوقوف  والناظر  الواقف  ذمة 
والقرارات  اإلداري  اإلرشاف  سلطة  بني  احلاصل  التداخل  حيث  من  سواء  الوقفية، 
لنتائج  بالسياسات احلكومية وحتمله  الوقفية، أم من حيث ربط الوقف  امللزمة للمؤسسة 

أوقاف،  املتحدة األمريكية«، د. طارق عبد اهلل، جملة  الواليات  التعليمي يف  الوقف  )1( بحث »هارفارد وأخواهتا: دالالت 
العدد ٢1، ٢٠11م، األمانة العامة لألوقاف، الكويت، ص٢3-5٢.
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القوانني  تساعد  ثانية،  ناحية  من  الواقفون.  اشرتطه  عام  البعد  كل  بعيدة  واجتامعية  مالية 
احلالية عىل اخللط بني الرقابة اإلدارية والنظارة الكاملة عىل األوقاف، حيث تتمدد سلطة 
وحتديد  الريع  وتوزيع  االستثامر  ميادين  إىل  العريب  العامل  يف  الوقفية  واملجالس  الوزارات 
الفئات املستحقة، بل تذهب بعض القوانني إىل إعطاء هذه اهليئات اإلدارية إمكانية تغيري 

رشوط الواقفني)1(. 

التشابكات  التفكري يف فك  إعادة  الترشيعي  اجلهاز  الرضوري عىل  هنا يصبح من  من 
املساحات  حتدد  مالءمة  أكثر  ترشيعية  صيغ  واقرتاح  الوقفي،  للعمل  املعيقة  القانونية 
القانونية التي تتحرك فيها الدولة والوقف، مع تأكيد دور الدولة الرقايب من ناحية، وفسح 

املجال للعاملني يف جمال الوقف للتحرك بأكثر حرية من ناحية ثانية. 

إن الدعوة إىل عودة الوقف كنظام اجتامعي ال تبدأ من نقطة الصفر، بل ترتكز عىل جتربة 
تارخيية ومعارصة ثرية، وكذلك عىل منهجية عقالنية تستهدف استنفار كل الطاقات الذاتية 
للعرب واملسلمني لتحقيق تنمية مستدامة تعيد لألمة مكانتها. إهنا مسؤولية مشرتكة بني 
خمتلف األطراف االجتامعية من: حكومات وقطاع أهيل وقطاع خاص، لالهتامم واملشاركة 
من  تستفيد  سليمة  اسرتاتيجية  وفق  الفعل  يف  ينطلق  حتى  املرشوع  هذا  مات  ُمقوِّ بناء  يف 
الطاقات املبدعة، وتنفتح عىل التجارب املعارصة، سواء من داخل العامل اإلسالمي أم من 

خارجه.

البيومي غانم، مركز دراسات الوحدة العربية،  إبراهيم  )1( ندوة: نظام الوقف واملجتمع املدين يف الوطن العريب، حترير: د. 
بريوت، ٢٠٠3م، بحث: »البناء املؤسيس للوقف يف بلدان شبه اجلزيرة العربية«، د. فؤاد العمر، ص617-583. 
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البحث ال�سابع

هارفارد واأخواتها: دللت الوقف التعليمي يف الوليات املتحدة الأمريكية

املقدمة:

عن  تساؤالت  األمريكي  التاريخ  يف  األوربيني  الباحثني  كتابات  يف  يتبادر  ما  كثرًيا 
مدة  -ويف  يتجاوز  أن  من  البلد  هلذا  متكن  وكيف  أمريكا،  يف  حصل  الذي  التطور  نوعية 
زمنية قياسية- أوروبا ذات التاريخ الطويل يف املجاالت االقتصادية والعلمية، ليتصدر بعد 
احلرب العاملية الثانية القوى العاملية الرئيسة بل وليصبح القوة الرئيسة يف العامل)1(. لإلجابة 
التربع  ثقافة  لعبته  الذي  الدور  إبراز  يف  الكتاب  من  الكثري  يشرتك  التساؤالت  هذه  عن 
املتحدة  الواليات  بناء »مرشوع  املكونات اجلوهرية يف  املؤسسات اخلريية كأحد  وخروج 
األمريكية«. ولتعليل هذا الرأي يشري هؤالء إىل رضورة العودة إىل بدايات تكون الواليات 
النشأة يف  التي حكمت  املتحدة األمريكية كتجربة سياسية واقتصادية وعلمية، والعوامل 
مراحلها األوىل ابتداء من القرن السابع عرش. ويؤكد أصحاب هذا التوجه صعوبة الفصل 
املتحدة األمريكية من ناحية، وسلوكيات  التاريخ االجتامعي واالقتصادي للواليات  بني 
األجيال األوىل من املهاجرين األوروبيني وتشكيل مستوطنات يف القارة اجلديدة منذ القرن 
السابع عرش وإىل غاية تشكيل دولة ذات كيان سيايس مستقل حتت اسم الواليات املتحدة 

األمريكية من ناحية ثانية. 

اأوًل: اأمريكا والوقف: البدايات واحلالة احلا�شرة: 

من  ابتداء  اجلديدة  القارة  إىل  الذهاب  اختاروا  الذين  من  كبرية  أعدادا  أن  يف  شك  ال 
القرن السادس عرش كانوا من »صائدي اجلوائز«، ومن َثّم كان الدافع املادي هو األساس 
يف هجرهتم. غري أن املؤرخني يؤكدون بأن أغلب املهاجرين األوائل كانوا من اهلاربني من 
تعرضوا  الذين  املسيحية،  العقيدة  داخل  من  املذهبية  األقليات  ألتباع  الكنيس  االضطهاد 

)1( See: Mattei Dogan, Kenneth Prewitt (edit.)  Fondations philanthropiques en Europe et 
aux États-Unis, Les Éditions de la Maison des sciences de l’homme, France, 2007. 
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مثل:  التعسف  أنواع  أبشع  إىل  اخلصوص)1(-  وجه  عىل  -بريطانيا  أوروبا  بلدان  يف 
هذا  وعىل  هلم.  اآلمن  الديني  املالذ  هي  أمريكا  بأن  هؤالء  اعترب  لقد  والتهجري.  اإلعدام 
 )New Jersey( األساس كانت املستعمرات الربيطانية األوىل يف أمريكا مثل نيوجرزي
وبنسيلفانيا )Pennsylvania( ومرييالند )Maryland( »مستعمرات دينية«، وهي التي 

مثلت واقعيًّا نواة ما سيسمى الحًقا بالواليات املتحدة األمريكية. 

عن  اجلديدة  القارة  يف  اخلريية  األوقاف  تطور  فصل  يمكن  ال  العام  السياق  هذا  يف 
الدور الذي لعبه العامل الديني ودور األجيال األوىل، يف ترسيخ ثقافة تربع ال تزال حتى 
هذا القرن احلادي والعرشين حتافظ عىل قوهتا يف بناء املرشوعات االجتامعية والعلمية يف 
الواليات املتحدة األمريكية. وليس غريًبا إًذا أن نجد آثار املهاجرين األوائل وما محلوه من 

أفكار وطموحات تنعكس بشكل مبارش يف ثالثة عنارص تارخيية:
وصلت  التي  اإلبداعات  من  األوروبيني  استفادة  أن  إىل  الدالئل  من  العديد  يشري   -1
إليها احلضارة اإلسالمية مل تنحرص يف العلوم التطبيقية، بل كذلك كانت عىل مستوى 
القوانني وفقه املعامالت. وليس أدل عىل ذلك من استفادة األوروبيني من نظام الوقف 
إبان وجودهم يف ديار اإلسالم منذ القرن العارش امليالدي وبالتحديد أثناء فرتة احلروب 
ترجع  أوروبا  يف   )Trust( الرتاست  صيغة  أن   )Gary Watt( ويؤكد  الصليبية)٢(. 
أصوهلا إىل العادة التي دأب عليها الصليبيون املتوجهون إىل بيت املقدس، حيث كانوا 
يعهدون إىل بعض »األمناء« )trustees( بإدارة ممتلكاهتم وإسناد ريعها إىل عائالهتم 
إىل حني عودهتم. غري أن هذه »العادة« صاحبها الكثري من املشكالت املتعلقة بالنواحي 
اإلجرائية اخلاصة بحامية حقوق املالك ومن يعينهم لالنتفاع بريع ما يمتلكه، حيث مل 
قانونية  العادة من مشكالت  آنذاك حسم ما ترتب عىل هذه  الربيطاين  القضاء  يستطع 

)1( تفاقم اضطهاد أتباع املذهب الربوتستانتي يف عهد جاك األول )16٠3- 16٢5م(، وشارل األول )16٢5- 164٩م( 
وهاجرت أعداد كبرية من الربيطانيني الربوتستانت إىل أمريكا، هرًبا من التعسف املذهبي والديني الذي حلق هبم. ولعل من 
األمثلة ذات الداللة هجرة أعداد كبرية من الطهوريني الربيطانيني )Puritans(، الذين اختاروا اهلجرة ليحققوا يف أمريكا 

ما منعوا منه يف بريطانيا ومناطق أخرى من أوروبا، أي: عبادة اهلل بالطريقة التي خيتاروهنا. انظر: 
America as a Religious Refuge: The Seventeenth Century (www.loc.gov/
exhibits/religion/rel01.html)
Michel, Duchein. Le puritanisme aux Etats-Unis, du Mayflower aux télévangélistes  
)٢( Gary Watt, Trusts and Equity, Oxford University Press, 2003, UK, p.8.
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الصليبيني  أفواج  بعد رجوع  إال  العرف ترشيعيًّا  يتم تطوير هذا  املتخاصمني. ومل  بني 
باملسلمني ومؤسساهتم خالل  احتكاكهم  الوقفية من خالل  الصيغ  تعرفوا عىل  الذين 
فرتة قرنني من الزمن. وتقر الباحثة )مونيكا قوديوزي()1( بأن »قانون الوقف اإلسالمي 
كان له أكرب األثر عىل تطور مؤسسة الرتاست يف انجلرتا«، ومن ثم فإن الشكل اإلداري 
والقانوين هلذه املؤسسة التي انترشت يف أوروبا بعد القرن السادس عرش يرتبط بشكل 

مبارش بالصيغة الوقفية كام ظهرت يف بالد املسلمني)٢(. 
٢- تزامنت هجرة األجيال األوىل من املهاجرين إىل أمريكا مع أول إشارة إىل الوقف يف 
املهاجرين  أن  إىل  التارخيية  املصادر  وتشري  16٠1م.  سنة  اخلريية  لألعامل  اإلنجليزي  القانون 
األوروبيني إىل أمريكا - حتديًدا الربيطانيني منهم - قد نقلوا مع بدايات القرن السابع عرش 
الصيغة الوقفية بوصفها أفضل الصيغ القانونية التي متكنهم من ممارسة عقائدهم بكل 
حرية، واالبتعاد عن االضطهاد الديني الذي كانوا يتعرضون له يف أوروبا، وكذلك من 
املسامهة يف بناء الدولة اجلديدة )أمريكا(. ولعل هذا األمر يعد أحد العوامل التارخيية 
إحدى  لتصبح  نشأهتا،  منذ  أمريكا  يف  الوقفية  للصيغ  الواسع  االنتشار  تفرس  التي 
أشار  تنظيم عالقاته. وقد  آليات  للمجتمع األمريكي وجزًءا مهامًّ من  املميزة  السامت 
كتابه:  يف    ]Alexis De Tocqueville[ توكفيل(  )أالكسيس  الفرنيس  الفيلسوف 
»عن الديمقراطية يف أمريكا«)3( املنشور يف سنة 1835م إىل أمهية املؤسسات األهلية يف 
حياة األجيال األوىل من األمريكيني، واستعرض أمثلة كثرية عن األغراض االجتامعية 
أساسها  عىل  تشّكلت  التي  تعبريه)4(،  حد  عىل  املعقولة«  وغري  »املعقولة  والسياسية 
مفهوم  من  استفادًة  العامل  بلدان  »أكثر  أمريكا  من  جعل  الذي  األمر  املؤسسات،  هذه 

املؤسسات األهلية«)5(. 

)1( Monica M. Gaudiosi, ‘The Influence of the Islamic Law of Waqf on the Development 
of the Trust in England: The Case of Merton College’ (1988) 136 U Pa L Rev 1231

)٢(  املرجع نفسه.
)3( Alexis De Tocqueville (1835) De la démocratie en Amérique, Flammarion, 

France, 1981.
أمريكا«  يف  الديمقراطية  »عن  كتابه:  من  الثاين  اجلزء  من  والسابع(  والسادس  )اخلامس  فصول  ثالثة  توكفيل  خصص   )4(
للحديث عن دور املؤسسات األهلية يف النظام االجتامعي األمريكي، وعالقة هذا القطاع بتطور نموذج ديمقراطي أمريكي 

ا وعمليًّا- عام تشهده أوروبا يف الفرتة نفسها.  خيتلف -نظريًّ
)5( املرجع نفسه، ص1٢٩. 
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والعرشين  عرش  الثامن  القرنني  بني  األمريكي  املجتمع  يف  حصلت  التي  التحوالت   -3
امليالديني، والتي نتج عنها تطور اقتصادي هائل نقل املجتمع األمريكي من االقتصاد 
االقتصادية  الرشكات  عليه  تسيطر  الذي  القطاعات،  متعدد  االقتصاد  إىل  الزراعي 

العمالقة العابرة للقارات كرمز رئيس لضخامة االقتصاد األمريكي. 

ثانًيا: بنية الأوقاف اخلريية يف الوليات املتحدة الأمريكية: 

الالفت يف التجربة األمريكية هو املستويات القياسية يف حقل التربع والعمل التطوعي 
 1.٢38( ٢٠٠٩م  سنة  أنواعها  بمختلف  اخلريية  املؤسسات  عدد  بلغ  لقد  عام.  بشكل 
مليون( مليوًنا ومائتني وثامنية وثالثني ألف مؤسسة. وتربع األمريكيون يف السنة نفسها بام 
قدره 3٠3.75 بليون دوالر، أي: ما يساوي ٢% من الناتج املحيل اإلمجايل األمريكي)1(. 

دفع  يف  سامهت  حاضنة  بيئة  بوجود  ترتبط  للتربع  العالية  األرقام  هذه  أن  يف  شك  ال 
ظاهرة التربع وإحداث نقلة نوعية يف مسار العمل الوقفي، مما جعل من التجربة األمريكية 
التي  التارخيية  أكثر من مستوى. وإذا ما وضعنا يف االعتبار اجلوانب  نموذًجا متفرًدا عىل 
أرشنا إليها سابًقا، فإن توسع األوقاف ورسوخ ثقافة التربع يف املجتمع األمريكي املعارص 
هلام عالقة كذلك بالدور الذي لعبته الدولة لتأمني بيئة ترشيعية وقانونية مالئمة هلذه الثقافة 
بكونه  املدين  املجتمع  فعالية  دعم  يف  االسرتاتيجي  توجهها  خالل  من  هلا،  ومشجعة  بل 
وقد  جمتمعه)٢(.  مستقبل  تقرير  يف  للمواطن  حقيقية  مشاركة  إىل  للوصول  الرئيسة  األداة 
أثمرت هذه االسرتاتيجية طوال العقود التي تلت احلرب العاملية الثانية يف إجياد مناخ مالئم 
ومساند عىل مستوى الترشيعات والسياسات واإلجراءات، وتطوير موارد ذاتية ومستدامة 
للمؤسسات األهلية، إضافة إىل إجياد منتدى منفتح للحوار بني الدولة من ناحية واملنظامت 
األهلية من ناحية ثانية، يسمح بتبادل املعلومات فيام بينها ويساعد عىل تنمية فهم مشرتك 

يؤدي إىل التعاون والتواصل فيام بني قطاعات املجتمع. 

)1( يف سنة ٢٠٠٩م جتاوز مبلغ التربع يف أمريكا الناتج املحيل اإلمجايل لكل الدول العربية منفردة باستثناء اململكة العربية السعودية، 
ول 1٢ دولة عربية جمتمعة )البحرين، عامن، العراق، األردن، سوريا، اليمن، موريتانيا، جيبويت، السودان، الصومال، جزر 

القمر، تونس(، وهو ضعف الناتج املحيل اإلمجايل جلمهورية مرص العربية، وكذلك لدولة اإلمارات العربية املتحدة. املصدر:
 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD: World Development Indicators
)٢( وهذا ما تعكسه حركة التربع يف أمريكا، حيث تبقى حصة األفراد فيها هي الغالبة )75%: ٢٢7.4 باليني دوالر(. أما 

املؤسسات اخلريية فقد تربعت ب 13% )38.4 باليني دوالر(.



الق�سم الثاين/ البحث ال�سابع: هارفارد واأخواتها

٢83

ويمكن القول: إن كفاءة املؤسسات الوقفية األمريكية تنبع يف حقيقة األمر من نوعية 
تتخذ  نجدها  بل  احلكومية،  املؤسسات  وبني  بينها  تضارب  ال  حيث  بالدولة  عالقتها 
الوقف  مع روح  تتسق  االسرتاتيجي  بعدها  أهنا يف  إال  بدت خمتلفة  وإن  توجهات عملية 
توجهات  مع  األحيان  بعض  يف  تتكامل  فهي  اإلسالمية.  التجربة  عرفتها  كام  وفلسفته 
عندما  األخرى  األحيان  بعض  يف  الدولة  تعوض  وهي  التعليم()1(،  قطاع  يف  )كام  الدولة 
أداء مسؤولياهتا جتاه الرشائح االجتامعية أو عندما  تشهد املؤسسات احلكومية قصوًرا يف 
تتعثر آليات السوق، وهي يف منحى ثالث جزء من إعادة توزيع الثروة وتأكيد مبدأ العدالة 
االجتامعية، وهي يف النهاية صامم أمان اجتامعي يسمح لألمريكيني باملشاركة بشكل مبارش 

يف اإلدارة املدنية لدولتهم. 

لقد استطاعت الدولة أن تنجح يف جتسري العالقة بني الثقافة التطوعية التي متيز املجتمع 
جزًءا  أصبح  إجرائيًّا  مساًرا  لتنتج  التربع،  بعمليات  املتعلقة  والترشيعات  األمريكي، 
أوعية  إىل  التربعات  تنتهي  أن  املسار  هذا  ويقتيض  أمريكا.  يف  التربع  تقاليد  من  يتجزأ  ال 
مؤسسية تتوىل إعادة التوزيع وفق اسرتاتيجيات واضحة مبنية عىل دراسات ميدانية علمية 
تأخذ بعني االعتبار احتياجات املجتمع األمريكي. وهلذا السبب ازدهرت مؤسسات النفع 
االجتامعي املانحة التي تتحدد مهمتها يف إعادة توزيع ما حتصل عليه من تربعات ملصلحة 
اسم  حتت  املنضوية  تلك  املؤسسات  هذه  أهم  ولعل  أخرى.  خريية  مؤسسات  أو  برامج 
)Foundation(، التي أصبحت من أهم العالمات الفارقة يف البنية القانونية واملؤسسية 

لقطاع التربع داخل الواليات املتحدة األمريكية.

َثّم  ال بد من التنبيه إىل أن لفظة )Foundation( ليست مفردة قانونية حرصية، ومن 
قد ال تؤدي وحدها معنى املؤسسة ذات املهام املرتبطة بالنفع العام؛ وعليه، فإن الطريقة 
الوحيدة لتأكيد هذا االرتباط تتمثل يف الوضع القانوين ومدى توفُّر عنارص حمددة ترتبط يف 

عىل  البينة  األمثلة  أحد   ]The National Science Foundation[  )NSF) للعلوم  القومية  املؤسسة  ُتعّد   )1(
تأسست  التي  املستقلة  احلكومية  املؤسسة  الوقفية(، حيث متول هذه  فيها  )بام  احلكومية واجلامعات  األجهزة  بني  التكامل 
سنة 1٩5٠م مُخس األبحاث واملرشوعات العلمية )٢٠%(، التي تقام يف جامعات البحث ومراكزه داخل الواليات املتحدة 

األمريكية بميزانية قدرت سنة ٢٠1٠م ب )6.٩( مليارات دوالر. 
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أغلبها بام حتدده األنظمة الرضيبية االحتادية يف الواليات املتحدة األمريكية)1(.

اخلريية  األمانات  اسم  حتت  عامة  مانحة  مؤسسات  إىل  املانحة  املؤسسات  هذه  وتنقسم 
 ،)Foundations Public( أو مؤسسات النفع االجتامعي العامة ،)Charitable Trust(
ومؤسسات مانحة خاصة (Private Foundations(. وهذا التفريق قائم بشكل رئيس عىل 

األنظمة الرضيبية التي تنطبق عىل كل منها. 

غري أن ما جيمع هذه املؤسسات بكل أنواعها يمكن تلخيصه يف رشطني رئيسني:

1- أهنا مؤسسات غري حكومية وغري نفعية.

٢- يتمثل اهلدف الرئيس من إنشائها يف إسناد منح ملؤسسات ومجعيات وأفراد ينشطون 
يف امليادين العلمية، والرتبوية، والدينية، والثقافية، وكل ما له عالقة باألعامل اخلريية. 

بفكرة  ارتباطها  عىل  املؤسسات حافظت  هذه  إن  القول:  يمكننا  الرشطني  هذين  وفق 
ووجود  ناحية،  من  إلنشائها  خاص(  أو  )عام  اجتامعي  غرض  حتديد  خالل  من  الوقف 

موقوفات تستثمر ويوزع ريعها عىل املنتفعني من ناحية ثانية. 

أ( مؤسسات النفع االجتامعي العامة:

مؤسسات خريية   )Public Foundation) تعترب مؤسسات النفع االجتامعي العامة 
من  متويلها  يتم  خريية  بأنشطة  والقيام  اخلريية  املرشوعات  متويل  أهدافها  أهم  من  جتعل 
احلكومية.  واجلهات  واألفراد،  اخلاصة  املؤسسات  تشمل  قد  التي  متعددة  مانحة  جهات 
احلفاظ  أجل  من  متويلها  مصادر  تنويع  يف  االستمرار  املؤسسات  هذه  عىل  ويشرتط 
الطبية  البحوث  ومراكز  واملستشفيات،  الكنائس،  وتصنف  العام.  اخلريي  مركزها  عىل 
املتخصصة املرتبطة باملستشفيات واجلامعات واملدارس ضمن مؤسسات النفع االجتامعي 
العامة. إال أن القسم األكرب من مؤسسات النفع االجتامعي العامة هو الذي يتأسس حتت 
بتوفري  هتتم  التي   ،)Community Foundation) املحلية  املجتمعات  مؤسسات  اسم 
 7٠٠ حالًيا  وتنشط  حمددة.  جغرافية  مناطق  يف  واملحتاجة  الفقرية  الفئات  مستلزمات 

)1( تعمل دائرة اإليرادات الداخلية )The Internal Revenue Service( عىل حتصيل الرضائب وإدارة اإليرادات 
بند  حتت  رضيبية  بإعفاءات  تتمتع  التي  املؤسسات  الدائرة  هذه  وتصنف  األمريكية.  املتحدة  الواليات  داخل  الداخلية 

c(5٠1( )3(، كام تفرد الدائرة بنوًدا أخرى ملؤسسات غري نفعية خمتلفة.
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األمريكية  املتحدة  الواليات  داخل  والريفية  احلرضية  املناطق  يف  النوع  هذا  من  مؤسسة 
بميزانية قدرت سنة ٢٠٠7م ب48 بليون دوالر. 

ب( مؤسسات النفع االجتامعي اخلاصة:

من  غالًبا  املالية  مصادرها  عىل  حتصل  التي  فهي  اخلاصة  العام  النفع  مؤسسات  أما 
مصدر أسايس واحد )عائلة، أو فرد، أو منشئة اقتصادية(، كام أن مهامها تنحرص يف متويل 
وإدارهتا.  اخلريية  املرشوعات  إقامة  املبارش يف  النشاط  أفراد، عوض  أو  خريية  مؤسسات 

وتنقسم هذه املؤسسات اخلاصة إىل ثالثة أنواع:

عليها  ويطلق   :)Independent Foundations( امل�شتقلة   الوقفية  املوؤ�ش�شات   -1

كذلك تسمية املؤسسات العائلية وهي التي تكون أعياهنا من هبات أو وصايا مصدر 
واحد سواء كان فرًدا أو عائلة. ومتثل هذه املؤسسات الثقل الرئيس يف خريطة مؤسسات 
النفع العام املانحة بام يقارب 8٩% من جمموع مؤسسات النفع االجتامعي اخلاصة. يف 
بداياهتا حاولت هذه املؤسسات املستقلة أن تتخصص كل منها يف قضايا حمددة مثل: 
العرشين  القرن  بدايات  أنه ومع  إال  إلخ،  والتعليم، والصحة،...  الفقر،  ختفيف حدة 
التوجهات، وختتلف هذه  متعدد  بل  يقترص عىل جمال واحد  منها ال  ظهر جيل جديد 

املؤسسات املستقلة يف أحجامها وأهدافها. 

 )Company-sponsored 2- املوؤ�ش�شات الوقفية املمولة من ال�شركات القت�شادية 

سنوية  ومسامهات  وقفيات  عىل  تتحصل  التي  املؤسسات  وهي   foundations(:
من رشكة هادفة للربح. وبالرغم من العالقة العضوية بني املؤسسة والرشكة إال أهنام 
منفصلتان قانونيًّا، حيث تتمتع املؤسسات املمولة من الرشكات االقتصادية بذمة قانونية 
 )The AT&T مستقلة وجملس أمناء خاص هبا. ومن األمثلة الواضحة يف هذا الباب 
األمريكية  )والكابالت(  اهلواتف  رشكة  أسستها  التي  بنيويورك،   Foundation(
 (American Telephone and Telegraph Co., Western املشهورة 

 .Electric Fund, and AT&T Corp)

3- املوؤ�ش�شات الوقفية العاملة )Operating Foundations(: ما يميز هذا النوع من 

الوقفيات التي ينشئها مصدر واحد )فرًدا كان أو عائلة( أهنا حتدد سلًفا اهتامماهتا، وترشف 
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ومن  أخرى.  ملؤسسات  املنح  تقديم  عن  عوًضا  بنفسها  مرشوعاهتا  تنفيذ  عىل  مبارش  بشكل 
أكثر أشكاهلا الوقفيات املمولة للمتاحف التي ينشئها األفراد)1(، وكذلك وقفيات املستشفيات 

املخصصة للرشائح الفقرية التي حترص إنفاق ريع أعياهنا عىل متويل اخلدمات التي تقدمها. 

ثالًثا: ت�شجيع الوقف: عندما ي�شبح التربع قيمة اجتماعية:

ال تنحرص أمهية التجربة الوقفية يف الواليات املتحدة األمريكية يف أرقام تربعاهتا، ولكن 
تربز أمهيتها الكربى يف الوظيفة التي أصبح يشغلها التربع ضمن السياق االجتامعي الكثيف. 
هلذا فإن األطراف القائمة عليها حترص عىل تثبيت ثقافة التربع وربطها بحزمة من املحفزات 
االجتامعية واملالية ملصلحة األفراد والرشكات. يف هذا السياق تلعب األنظمة الرضيبية دوًرا 
أساسيًّا يف إجياد إمكانيات متعددة تساعد عىل التربع يف بلد تعد فيه »الرضائب« جزًءا رئيًسا 
من الدورة االقتصادية. غري أنه من املهم اإلشارة إىل أن هذه اآلليات ال تقف عند اإلعفاءات 
من  اجتامعيًّا  التربع  عمليات  تثمني  باجتاه  ذلك  تتجاوز  بل  اخلريية،  للمؤسسات  الرضيبية 
إىل  التي تسعى  النهاية األهداف االجتامعية،  رئيسة ختدم يف  قيم  املزاوجة بني ثالث  خالل 

حتقيقها الدولة وباقي القوى املجتمعية )القطاعني اخلاص واألهيل(. 

الدينية واألخالقية.  العوامل  التربع كقيمة ذاتية مبنية عىل  يتم استحضار  ناحية،  فمن 
الدينية واالجتامعية عىل االستفادة من هذه العوامل من خالل برامج  وتعمل املؤسسات 
متعددة، يؤدي فيها اإلعالم دوًرا رئيًسا، تستهدف مجع التربعات من األفراد؛ وليس غريًبا 
التربع  عمليات  يف  األمريكية  العائالت  من  و%8٠   7٠ بني  ما  تشارك  أن  اإلطار  هذا  يف 
هذه  عند  التربع  نسبة  أن  الالفت  ومن  الواحدة.  للعائلة  أمريكي  1٠٠٠دوالر  بمتوسط 
العائالت تساوي أو تتجاوز نسبة زكاة املسلمني عىل أمواهلم! فهي ٢.5 % عند العائالت 
العائالت  عند   %4.3 إىل  وتصل  الدخل  مرتفعة  العائالت  عند   % و3  الدخل،  متوسطة 

منخفضة الدخل، من جممل الدخل السنوي لكل فئة.

بالقطاع  املرتبطة  األنشطة  دعم  يف  رئيسة  مسؤولية  الدولة  تتحمل  ثانية،  ناحية  من 

)1( فعىل سبيل املثال، أنشأ )J. Paul Getty( وقفية عام 1٩8٢م لرعاية املتحف الذي أسسه سنة 1٩54م يف كاليفورنيا، 
موقع  انظر:  بأنشطته.  املرتبطة  والفنون  املتحف  مستلزمات  بتطوير  ا-  -حرصيًّ هتتم  خريية  مؤسسة  إىل  الوقفية  حول  ثم 

.http://www.getty.edu/about/trust.htm :املتحف
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التطوعي عموًما، عىل خلفية ما متتلكه من مسؤولية ترشيعية وختطيطية تساهم يف إعالء هذه 
القيم وإجياد أرضية خصبة ومساعدة لقيام األنشطة ذات العالقة. هلذا سعت إىل تشجيع 
ا)1(، مرتمجة ذلك يف صور »تسهيالت رضيبية« تستجيب  التربع من خالل تثمينه اقتصاديًّ
بطرق متعددة الحتياجات املتربعني وحتول إسهامهم إىل »خدمات« تتم مكافأهتا انطالًقا 
ا عىل أسهم  من اإلعفاء الرضيبي الشامل عىل التربعات املبارشة، ومروًرا برضائب خمففة جدًّ
التربع واحلصول عىل  بني  إىل صيغ جتمع  األخرى، ووصواًل  الرشكات وبعض األصول 
عوائد مالية مدى احلياة)٢(، أو تشجيع الوقف املؤقت. ومن ناحية ثالثة تعمل القطاعات 
املجتمعية الرئيسة عىل حتميل املؤسسات االقتصادية مسؤولية اجتامعية تستدعي مشاركة 
هذه املؤسسات يف العمل االجتامعي، من خالل قنوات متعددة ومن بينها التربع ملصلحة 
وارتباط  املانحة  املؤسسات  تنوع  يفرس  ما  وهذا  والصحية،  والعلمية  اخلريية  املرشوعات 

جزء منها بالرشكات االقتصادية.  
املانحة بكل أصنافها قد  النفع االجتامعي  وتشري اإلحصائيات إىل أن عدد مؤسسات 
إىل 75٠٠٠ مؤسسة  لينتقل من 3٢٠٠٠  الضعف بني 1٩٩٠م و٢٠٠8م،  أكثر من  زاد 
خريية مانحة تنشط يف الواليات املتحدة األمريكية وختتص بجمع التربعات وتوزيعها عىل 
املؤسسات واملرشوعات اخلريية. كام تطورت األعيان املالية هلذه الوقفيات من143 بليون 
دوالر سنة 1٩٩٠م إىل 656 بليون دوالر يف ٢٠٠8م)3(، مما شكل زيادة كبرية يف املنح التي 
ا والتي انتقلت من )8.7( مليار دوالر سنة 1٩٩٠م إىل )46.8( مليار دوالر  توزع سنويًّ

يف ٢٠٠8م توزع عىل كل املجاالت االجتامعية تقريًبا. 
الوقفيات  أن  ومن  الوقفية،  األعيان  حجم  يف  الشديد  التفاوت  من  الرغم  وعىل 
الضخمة)4( تشد كثرًيا من االنتباه اإلعالمي، فإن مستوى التربع بكل تصنيفاته وأشكاله 

)1( تعمل دائرة اإليرادات الداخلية )The Internal Revenue Service( عىل حتصيل الرضائب وإدارة اإليرادات 
الداخلية داخل الواليات املتحدة األمريكية. 

)٢( ومن أمثلتها: التربع بالسكن الشخيص مع بقاء املتربع فيه طوال حياته، إضافة إىل متتعه بإسقاط الرضائب السكنية وحصوله 
عىل حوافز مالية أخرى.

)3( The Foundation Center, The Global Role of U.S. Foundations, 2010.
ا ما يقارب املليار  )4( تبلغ وقفية )بيل وميليندا غيتس( )Bill & Melinda Gates Foundation( ٢1 مليار دوالر توزع سنويًّ
ا ما يقارب 6٠٠ مليون دوالر. أما  دوالر. وتبلغ وقفية مؤسسة لييل اخلريي: )Lilly Endowment( 16 مليار دوالر وتوزع سنويًّ
ا ما يقارب 65٠ مليون دوالر.  وقفية مؤسسة )فورد( )The Ford Foundation( اخلريية فتبلغ 15 مليار دوالر وتوزع سنويًّ

. Foundation Giving Trends, 2010 Edition, The Foundation Center, USA :انظر



ما تخفيه ال�صدقة اجلارية )مقاالت واأبحاث يف الوقف(

٢88

جيعل من الواليات املتحدة األمريكية »القوة الرئيسة للتربع يف العامل«. 

رابًعا: دور اجلامعات الوقفية يف بناء املنظومة العلمية:

داخل  بأنواعها  االجتامعية  املرشوعات  كل  باألساس  ختدم  آنًفا  إليها  املشار  املبالغ  إن 
الواليات املتحدة األمريكية)1( وتتوزع عىل القطاعات كافة. غري أن ما يزيد عىل مخس املنح 
التي تقدمها املؤسسات اخلريية املانحة يف الواليات املتحدة األمريكية يذهب إىل املؤسسات 
البحث  مراكز  مدارس،  معاهد،  )جامعات،  التعليمية  بالعملية  املبارشة  العالقة  ذات 
والتدريب والتطوير(، وإذا ما أضفنا املنح املرتبطة بتشجيع التطوير التكنولوجي العلمي، 
فإن هذه النسبة تصل إىل ما يقارب الثلث من جممل املنح التي تقدمها هذه املؤسسات)٢(. 
بام  ا  سنويًّ يوجهون  الذين  األفراد  عند  التربع  اجتاه  األمر  حقيقة  يف  تعكس  األرقام  وهذه 

يعادل 75% من تربعاهتم إىل التعليم.
 )Grantmaker )3(»يف استطالع أجري سنة ٢٠٠8م قامت به مؤسسة »املانحون للتعليم
(For Education تبني أن مؤسسات النفع االجتامعي اخلاصة تؤمن 78% من جممل املنح 

املقدمة لقطاع التعليم، يف حني تساهم مؤسسات النفع االجتامعي العامة ب %18.

املسامهة يف قطاع التعليم حسب املؤسسات املاحنة)4()2008(
63%املؤسسات الوقفية املستقلة 

1٢%املؤسسات الوقفية املمولة من الرشكات االقتصادية
3%املؤسسات الوقفية العاملة

٩%مؤسسات النفع االجتامعي العامة
٩%مؤسسات املجتمعات املحلية

املتحدة  الواليات  يف  التعليمية  العملية  متويل  من  يتجزأ  ال  جزًءا  الوقف  أصبح  لقد 
البحثية  العلمية  واملؤسسات  اجلامعات  اسرتاتيجيات  ضمن  تثبيته  خالل  من  األمريكية، 

خارج  مرشوعات  لتمويل  تتوجه  التربعات  جممل  من   %1٠ يقارب  ما  وأن  حملية،  مرشوعات  خيدم  ما  التربعات  من   )1(
الواليات املتحدة األمريكية.

       . Rapport Giving USA 2010 de l’AAFRC (www.aafrc.org( :انظر: امللحق رقم )٢(
)3( تعد مؤسسة »املانحون للتعليم« التي أنشئت سنة 1٩٩5م جتمًعا يضم ٢5٠ مؤسسة وقفية مهتمة بالتعليم، وهتدف إىل تعميق 

املعرفة بمتطلبات قطاع التعليم، واالطالع عىل ما يستجد من املرشوعات واخلربات التعليمية. انظر:
Benchmarking 2008: Trends in Education philanthropy, Grantmakers for Education Editor, 2008

)4(  املرجع نفسه، ص3. 



الق�سم الثاين/ البحث ال�سابع: هارفارد واأخواتها

٢89

من  نشأت  التي  األمريكية  اجلامعات  كل  استعراض  الصعب  من  كان  وإذا  األخرى. 
خالل األوقاف والتي يقدر عددها بألف وستامئة وأربع وتسعني معهًدا وجامعة)1(، لكننا 
سوف نركز عىل بعض النامذج التي هلا حضور كبري يف املجال األكاديمي منذ نشأهتا وإىل 
التي  األمريكية  اجلامعات  من  عدد  والدة  عرش  والثامن  السابع  القرنان  شهد  لقد  اآلن. 
)يال(  جامعة  تأسست  السياق  هذا  يف  وأمهها.  العاملية  اجلامعات  أكرب  من  تعد  أصبحت 
  ]DartmouthUniversity[ )دارموث(  وجامعة  سنة17٠1م،   ]University Yale[
)176٩(م، ثم تواصل إنشاء املزيد خالل القرنني التاسع عرش والعرشين، فأنشئت جامعة 
 Stanford[ )187٠م(، وجامعة )ستاندفورد( ]Vanderbilt University[ )فندربلت(
)1٩٠٠م(،   ]Carnegie Mellon[ )كارنيجي(  وجامعة  )18٩1م(،   ]University

وجامعة )روكفلر( ]University Rockefeller[ )1٩٠1م(.

الريادي  الرئيس هلا، اعرتاًفا بدوره  املتربع  ما جيمع هذه اجلامعات هو أهنا حتمل اسم 
يف تأسيسها وانطالقتها العلمية، وهي بالتايل اعتمدت منذ نشأهتا وال تزال الصيغ الوقفية 
لتمويلها بشكل أسايس، وهلذا فهي تصنف قانونيًّا ضمن املؤسسات الالنفعية، ومن هنا 
يف  العايل  التعليم  قطاع  من  متفرد  كجزء  الوقفية  اجلامعات  صفة  عليها  نطلق  أن  يمكن 

الواليات املتحدة األمريكية. 

وال شك يف أن هذه النامذج التي أرشنا إليها تؤكد العالقة الوثيقة التي نشأت يف الواليات 
تطورها  مع  لتمتد  التعليمي  والنظام  الوقف  بني  ا،  جدًّ مبكر  وقت  ويف  األمريكية  املتحدة 
فمنذ  والتطوير.  والتدريب  البحوث  مراكز  مثل:  العلمية  البنية  مكونات  كل  إىل  التارخيي 
 ،)٢(Seven Great Foundations( كتابه:  يف   )Leonard Ayres( استعرض  1٩11م 
من  التعليم،  بتطوير  اهتمت  و1٩٠1م(  188٩م  بني  ما  )أنشئت  وقفية  ملؤسسات  نامذج 
حيث خمرجاته وبراجمه وسياسات تقويم الطالب وتعديل املناهج بام يتالءم مع متطلبات كل 

)1( كام تنترش املدارس الوقفية التي توفر التعليم االبتدائي واألسايس والثانوي، حيث تشري اإلحصائيات إىل وجود ٢4،4٠٢ 
مدرسة وقفية )من الروضة حتى الثانوية العامة(. انظر:

Donald Stewart, Pearl kane & Lisa Scruggs “Education and Training“, in, The State of 
Non-Profit America, Lester Salamon (Editor), The Brookings, 2003, p. 107
)٢( Leonard Porter Ayres: Seven Great Foundations John F. Kennedy School of 

Government, Harvard University, (2007)
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مرحلة)1(. وتواصل اهتامم األمريكيني باجلامعات الوقفية خالل القرن العرشين، حيث شهدت 
العقود التي تلت احلرب العاملية الثانية طفرة يف استقطاب التربعات وتوجيه جزء مهم منها يف 
تطوير املناهج، مما أهلها لكي حتتل مركًزا متقدًما يف خريطة التعليم العايل ولتصبح مركز الثقل 
األكاديمي يف أمريكا بل ويف العامل، حيث تستقبل حالًيا ثلث طلبة الواليات املتحدة يف مرحلة 

البكالوريوس ونصف الطلبة املسجلني يف شهاديت )املاجستري( و)الدكتوراه()٢(. 

منوذج )هارفارد(:

يف  العايل  التعليم  رصح  بناء  يف  الوقف  دور  عىل  جلية  حالة  )هارفارد(  جامعة  تقدم 
الواليات املتحدة األمريكية بام يعكسه تاريخ هذه اجلامعة من تطور مذهل، وما وصلت 
إليه من مكانة يف الساحة العلمية داخل أمريكا وخارجها. لقد دشنت جامعة هارفارد)3( 
التعليم  جمال  يف  رئيس  كالعب  الوقف  بدخول  يقيض  تقليًدا  1636م  عام  تأسيسها  منذ 

العايل، وأصبحت كل اجلامعات األمريكية تقريًبا تسري عليه.

انطلقت بدايات اجلامعة من خالل جهود بعض املهاجرين الربيطانيني يف والية بوسطن 
لبناء معهد تعليمي يدّرب الشبان ويعلمهم يف بعض التخصصات مثل: اإلدارة والتجارة، 
وافُتتحت بـ 1٢ طالًبا إضافة إىل بعٍض من الكتب واإلعانات املادية قدمها جون هارفارد 
اجلامعة  اسم  مبانيها  فيها  بنيت  التي  املنطقة  ومحلت  اسمه،  بعد  فيام  اجلامعة  محلت  الذي 
الربيطانية الشهرية التي درس فيها. ومع مرور السنني أضيفت عدة معاهد ختصصية مثل: 
معهد  ُأسس  ثم  1817م.  عام  واحلقوق  1816م،  عام  والالهوت  178٢م،  عام  الطب 

طب األسنان عام 1867م، ومعهد اآلداب والعلوم عام 187٢م. 

ثالثة  طوال  هلا  حصل  الذي  التطور  فإن  هارفارد  ملرشوع  املتواضعة  االنطالقة  رغم 
)1( من بني هذه املؤسسات: »جملس التعليم العام« )The General Education Board( الذي ُأنشئ سنة 1٩٠3م، 
 )Carnegie Institution for the Advancement of Teaching( ومؤسسة كارنيجي لتطوير التعليم

التي أنشئت عام 1٩٠٢م. 
)٢( Pierre Buhler, Paul C. Light, Francis Charhon «L’économie du don aux Etats-Unis, une source 

d’inspiration pour la France ?» in; L’économie du don et la philanthropie aux Etats-Unis et en 
France: analyse comparée, Centre Français sur les Etats-Unis, IFRI, Paris, 2003, p. 5 

)3( حول تاريخ هذه اجلامعة انظر:
Keller, Morton and Phyllis Keller. Making Harvard Modern: The Rise of America’s 
University. Oxford; New York: Oxford University Press, 2001.
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قرون ونصف قرن ُيعّد نجاًحا باهًرا بكل املقاييس، ويؤكد صحة املعادلة التي أطلقها جون 
هارفارد والتي جعلت من التربع أحد األسس الصلبة لبناء تعليم متميز ال خيضع لقوانني 
العرض والطلب، وال يتكئ كليًة عىل امليزانيات احلكومية التي بني كثري من دول العامل بام 

فيها الغربية منها أهنا ال تستقر عىل حال. 

عىل غرار هارفارد، رسخت اجلامعات الوقفية األمريكية عالقة وطيدة بني ثقافة التربع 
ثانية، بحيث ال يمكن  من ناحية، وامليادين األكاديمية وبرامج البحث العلمي من ناحية 
أن نتصور البنية التحتية العلمية يف الواليات املتحدة األمريكية بدون الوقف. وهلذا جتتهد 
كل اجلامعات األمريكية بام فيها احلكومية، يف عمليات مربجمة ومدروسة لتطوير وقفياهتا 

وطرح برامج أكاديمية جديدة بغرض متويلها من قبل األوقاف والتربعات بشكل عام. 

خام�ًشا: ا�شرتاتيجيات اجلامعات يف الدعوة اإىل الوقف:

ما يشد املتتبع لعمل هذه اجلامعات هو االسرتاتيجية التي تتوخاها يف تطوير األوقاف 
التي لدهيا، حيث ال ختلو جامعة أمريكية تقريًبا من هيئة خمتصة بإدارة األوقاف وتنميتها 

والتأكد من رصف ريع أعياهنا يف مصارفها املحددة. 

وتقدم هارفارد مثااًل جيًدا عىل إدراج الوقف يف االسرتاتيجيات التمويلية للجامعات 
األمريكية بام فيها احلكومية. تطرح هذه اجلامعة اسرتاتيجيتها بكل وضوح وشفافية مستفيدة 
يف ذلك بام تتيحه القوانني األمريكية من إعفاءات رضيبية، وطرق اقتصادية متعددة لدفع 

محاس املتربعني للدخول يف أحد الربامج املتعددة التي تقدمها اجلامعة. 

الوقف عند اجلامعات مع سياسات  إىل  الدعوة  تتالزم اسرتاتيجيات  ثانية،  ناحية  من 
هارفارد  عهدت  املثال،  سبيل  فعىل  متخصصة.  اقتصادية  إدارات  عليها  ترشف  استثامرية 
هذه املسؤولية إىل )The Harvard Management Company( التي تعمل بشكل 
مستقل وتتحدد مهامها يف االستثامر األمثل لألعيان الوقفية مع املحافظة عىل قيمة األصول.

ويف جمال الدعوة إىل الوقف، تقدم اجلامعة برامج متنوعة للجمهور الواسع للتربع معتمدة 
عىل االبتكار واإلبداع واالستجابة الحتياجات املتربعني وتسهيل طرق التربع إىل حد كبري، 
األمر الذي حقق هلارفارد نجاحات كبرية يف هذا املستوى، حيث تقدر وقفياهتا املالية بأكثر 
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العقود  خالل  هبا  التربع  تم  وقفية   1٠8٠٠ لتجّمع  ثمرة  جاءت  دوالر)1(  مليار   ٢6 من 
التي تلت إنشاء اجلامعة، لتمثل بذلك أكرب وقفية أكاديمية يف العامل)٢(. كام تبلغ موجودات 
مكتباهتا من املجلدات فقط أكثر من 16مليون جملد. إضافة إىل هذا متتلك اجلامعة عدًدا من 

املتاحف الفنية و1٠٠ مكتبة، أمهها مكتبة وايدنر أكرب مكتبة جامعية يف العامل. 

إن خربة هارفارد يف جتميع هذا الكم اهلائل من الوقفيات مل تأت من فراغ، بل جاءت 
ترمجة السرتاتيجية طويلة املدى انطلقت منذ نشأهتا ودأبت عليها اإلدارات املتعاقبة عىل 
تاريخ  مع  تعاملت  التي  األدبيات  املتربعني. وتؤكد  استقطاب  التي عملت عىل  اجلامعة، 
هذه اجلامعة أن جزًءا رئيًسا من تقويم رؤساء هارفارد)3( )وحتى باقي اجلامعات األمريكية 
اخلاصة( يبنى عىل مقدرهتم يف استقطاب أوقاف جديدة للجامعة)4(. غري أن هذا التوجه 
األمريكية  اجلامعات  لغالبية  بالنسبة  يرتبط  وتوسيًعا  استثامًرا  اجلامعة  وقفيات  لتطوير 

بتحقيق النجاح يف ثالثة مسارات متالزمة، وهي:

أ( بناء نموذج تعليمي متميز:

حتقيق  حول  بينها  فيام  التنافس  روح  إذكاء  عىل  األمريكية  التعليمية  املؤسسات  دأبت 
التي تصدر  العلمية  واملنشورات  البحوث  قبيل عدد  من  وبحثية  أكاديمية  عدة مؤرشات 
جوائز  مثل  مرموقة  علمية  جوائز  عىل  التدريس  هيئة  حصول  وكذلك  اجلامعات،  من 
الكفاءات  التعليمية واستقطاب أفضل  الربامج  نوبل، إضافة إىل كفاءهتا اإلدارية ونوعية 
للجامعات  السنوي  التصنيف  حتديد  يف  املؤرشات  هذه  اعتامد  ويتم  والبحثية.  التدريسية 
األمريكية)5(. وليس غريًبا أن تتصدر هارفارد لسنوات عديدة هذا الرتتيب كإحدى أهم 
اجلامعات األمريكية والعاملية التي تستند إىل سمعة أكاديمية صلبة ترتبط يف جزء كبري منها 

)1(  Harvard University Fact Book 2009-10, Harvard University News Office, 2010, P.45.
)٢( The Harvard Guide Finance (http://www.hno.harvard.edu/guide/finance/index.html)

 )Larry مثل:  اقتصاديني المعني،  أسامء  اجلامعة تضم  تعاقبوا عىل هذه  الذين  الرؤساء  قائمة  أن  إىل  املهم اإلشارة  )3( من 
)Summers الذي شغل منصب وزير اخلزانة يف عهد الرئيس كلينتون، ثم انتقل سنة ٢٠٠1م إىل رئاسة جامعة هارفارد. 
)4( Pierre Buhler, Paul C. Light, Francis Charhon « L’économie du don aux Etats-Unis, une 

source d’inspiration pour la France ? » op.cit, p. 14 
)5( تعددت املؤسسات التي تصدر الرتتيب السنوي للجامعات، معتمدة عىل املنشورات العلمية التي تصدر من كل جامعة، 

وكذلك حصول هيئة التدريس عىل جوائز علمية مرموقة، مثل: جائزة نوبل، إضافة إىل نوعية الربامج التعليمية. 
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بمسامهتها يف ميادين البحث واالكتشافات العلمية، التي تنعكس يف وجود أعضاء هيئتها 
التدريسية يف أهم املحافل العاملية لتكريم العلامء. ويمكننا اإلشارة هنا إىل أن 43 عضًوا من 
هيئتها التدريسية حازوا جوائز نوبل يف االختصاصات العلمية املختلفة، كام تم تتويج 47 

 .)Pulitzer Prizes( آخرين بجائزة بوليتزر التي تسند لألعامل األدبية والتارخيية

يتمثل اهلدف الرئيس للجامعات األمريكية يف تقديم خدمة تعليمية راقية تؤهل الطلبة 
للمسامهة يف رقي املجتمع، ومن َثّم فإن النجاح يف حتقيق هذا اهلدف هو الوسيلة الرئيسة 
املعتمدة بني اجلامعات األمريكية إلقناع املتربعني لالنخراط يف دعم أوقافها. من هنا جاء 
اهتامم هذه اجلامعات بتطوير الربامج األكاديمية وطرحها عىل املتربعني، ولعل من أشهر 
الصيغ يف هذا اإلطار »الكرايس الوقفية« )Endowed Chairs(، التي ُتعّد رمًزا للتميز 
العلمي بام توفره من إمكانيات تدريسية أو بحثية يف الربامج األكاديمية. وال ختلو جامعة 
أمريكية من عدد كبري من هذه الكرايس حيث تستقطب هذه اجلامعات التربعات لتدريس 
للكريس  ألف دوالر عىل األقل  العالية )5٠٠  ميزانياهتا  أكاديمية خمصصة. ورغم  برامج 
حقيقة  تؤكد  األمريكية  اجلامعات  من  العديد  يف  احلالية  أعدادها  فإن  الواحد(  العلمي 

مستويات التربعات القياسية يف هذا البلد. 

فعىل سبيل املثال، رصدت جامعة كولومبيا (Columbia University( ٢٠٠ مليون 
دوالر من التربعات التي حصلت عليها سنة ٢٠٠٩م، إلنشاء 1٠٠ كريس علمي بمبلغ 
تقريبي )75٠( ألف دوالر للكريس الواحد. أما جامعة هارفارد فيوجد هبا 3٠٠ كريس علمي 
الصيغة وتأسيس  لتفعيل هذه  منها منذ 1٩5٩م. كام تسعى اجلامعات احلكومية  أنشأت ٩٠  حالًيا 
كرايس وقفية، فجامعة مينوسوتا (University of Minnesota( تسعى حالًيا إلقناع املتربعني 
بإنشاء عرشين كرسيًّا وقفيًّا. أما جامعة ويسكونسني )University Wisconsin( التي أسست 
64 كرسيًّا علميًّا طوال العقود األربعة املاضية فتسعى يف خطتها املستقبلية إلنشاء عرشات 

الكرايس اجلديدة)1(. 

متول  أن  األمريكية  اجلامعات  استطاعت  األمريكي  الداخل  من  التربعات  إىل  إضافة 

)1( http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,837391,00.html#ixzz105M1mX5B
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العديد من الكرايس العلمية من واقفني أجانب بام يف ذلك من العامل إلسالمي، حيث أنشأت 
العديد من الكرايس ذات العالقة باإلسالم سواء من النواحي التارخيية أو املعارصة. فعىل 
سبيل املثال، أسست هارفارد منذ بدايات القرن العرشين أول كريس للدراسات العربية، 
 (Aga اإلسالمية«  العامرة  »برنامج  إنشاء  يف  خان  آغا  وقفية  سامهت  1٩6٠م  سنة  ويف 
(Khan Program for Islamic Architecture ويف ٢٠٠5م تربع األمري الوليد بن 

 )Prince Alwaleed Bin Talal »طالل بوقفية إلنشاء »برنامج الدراسات اإلسالمية
والثقافة  التاريخ  لتدريس  كرايس  أربعة  يضم  الذي   ،Islamic Studies Program(

اإلسالمية. 

ب( االعتامد عىل املختصني يف امليادين املالية واإلعالمية:

عىل  األمريكية  اجلامعات  تعتمد  التربعات  مجع  وبرامج  االستثامرية  اخلطط  لتطوير 
مخاسية  خطًطا  األمريكية  اجلامعات  أغلب  وتطبق  وإعالمية.  ومالية  اقتصادية  خربات 
مسار  دراسة  عىل  تعمل  وهيئات  مؤسسات  تكونت  وقد  جديدة.  وقفيات  الستقطاب 
التربع وتقويمه ملصلحة اجلامعات، من خالل إنشاء »مؤرش مجع التربعات للتعليم العايل« 
يضم  الذي   ،)Index of Higher Education Fundraising Performance(
بينها كربى اجلامعات األمريكية مثل: هارفارد واملعهد  66 جامعة خاصة وحكومية من 
 .)Massachusetts Institute of Technology( بمساشيوساتس  التكنولوجي 

ويتم حتليل هذا املؤرش بشكل دوري ورصد توجهات الوقف ملصلحة التعليم العايل)1(. 

تم  التي  النجاحات  إلبراز  محلة  كل  هناية  مع  اجلديدة  التربعات  عن  اجلامعات  تعلن 
حتقيقها. فقد حصلت جامعة نيويورك سنة 1٩٩4م عىل تربع عقاري بقيمة 5٠٠ مليون 
دوالر، ويف سنة 1٩٩٩م حصلت جامعة فندربيلت )Vanderbilt( عىل مبلغ 34٠ مليون 
 Rensselaer( نيويورك  بوالية  للهندسة  ريسلر  معهد  ٢٠٠1م  سنة  حصل  كام  دوالر، 
Polytechnic Institute( عىل مبلغ 5٩٠ مليون دوالر. إال أن هذه األرقام ال يمكن 

)1( خلص تقرير سنة ٢٠٠8م الذي يعتمد حتليل »مؤرش مجع التربعات للتعليم العايل« إىل أن توجهات الوقف للجامعات 
األمريكية شهدت تقلص عدد املؤسسات املانحة، يف الوقت نفسه الذي ارتفعت فيه نسبة املنح. انظر:

Index of Higher Education Fundraising Performance2008 Target Analysis, April 2009. 
(www.blackbaud.com/targetanalytics.) 
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الكربى من تربعات، فهارفارد استطاعت أن جتمع )1.٢(  بام حتققه اجلامعات  مقارنتها 
برنستون  جامعة  حققت  كام  )1٩٩٩-1٩٩4م(.  سنوات  مخس  خالل  دوالر  مليار 
)Princeton University( ]1.4[ مليار ما بني 1٩٩5م و٢٠٠٠م. أما جامعة كولومبيا 
)بني  الفاصلة  العرشية  خالل  مجعت  فقد   )Columbia University( نيويورك  بوالية 
هوبكينز  جون  جامعة  حصلت  كام  دوالر.  مليار   )٢.75( مبلغ  و٢٠٠٠م(  1٩٩٠م 
)Johns Hopkins( عىل مبلغ )1.8( مليار دوالر خالل محلة استغرقت ست سنوات 

)٢٠٠1م-٢٠٠7م(.

ج( الشفافية مع الواقفني واملستفيدين: 

تعمل األجهزة املختصة يف استثامر العوائد الوقفية وتوزيعها وفق قوانني حمددة حترص 
املتربعني  بني  الثقة  روح  تشيع  سنوية  تقارير  وتقديم  املصالح  تداخل  عن  االبتعاد  عىل 
ا تكريم الواقفني اجلدد وإعالن اإلنجازات يف جماالت استقطاب  واجلامعة. كام يتم سنويًّ
إىل  األمريكية  اجلامعات  ختضع  الرقايب  املستوى  وعىل  املنح.  رصف  أو  اجلديدة  األوقاف 
من  تستفيد  التي  املؤسسات  هذه  عىل  رقابتها  الرضيبية  األجهزة  تشدد  كام  داخلية  مراقبة 
اإلعفاءات الرضيبية. وقد دأبت كل اجلامعات األمريكية والوقفية منها باخلصوص عىل 

نرش وثائقها املالية عىل مواقعها اإللكرتونية وجعلها متاحة للجمهور الواسع. 

�شاد�ًشا: ماذا يقدم الوقف للجامعات ومراكز البحث يف اأمريكا؟

منذ  العجوز  القارة  شهدهتا  التي  التحوالت  ثنايا  من  األوروبية  اجلامعات  خرجت 
مع  التحوالت  هذه  ترافقت  وقد  امليالدي)1(.  عرش  التاسع  القرن  هناية  إىل  النهضة  عرص 
واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  احلقوق  من  بجملة  بتثبيت  نادت  اجتامعية  حركية 
املؤسسات  كل  بناء  يف  للدولة  املركزي  الدور  تكريس  طريق  عن  التعليم(  رأسها  )وعىل 
يف  األسايس  الدور  الدولة  لعبت  العام  السياق  هذا  يف  وإدارهتا.  واالجتامعية  االقتصادية 
بدأ  التوجه  هذا  أن  إال  ومتوياًل.  تسيرًيا  واألملانية  والفرنسية  الربيطانية  اجلامعات  تأسيس 

)1(  Cf. Frédéric Attal, Jean Garrigues, Thierry Kouamé. Les universités en Europe du XIIIème siècle 
à nos jours Publications De La Sorbonne Homme Et Société, numéro 31, Paris, France, 2005
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يشهد منذ هناية السبعينيات)1( أزمات انعكست عىل جممل املؤسسات التي كانت ترعاها 
الدولة. هلذا واجه التعليم احلكومي يف أوروبا ويف خمتلف دول العامل، العديد من الصعاب 
والعقبات التمويلية)٢(، وبدأ نقد اعتبار التعليم »سلعة عامة« )Public Good( جيب أن 
ا  تتكفل هبا الدولة بالرضورة)3(. وهلذه األسباب جمتمعة شهدت العديد من دول العامل نموًّ
العريب  العامل  يف  أما  الثامنينات.  هناية  مع  اخلاصة(  )أو  النفعية  اجلامعية  للمؤسسات  الفًتا 
والربيطانية  الفرنسية  التعليمية  باألنظمة  السيايس  استقالهلا  بعد  دوله  أغلب  تأثرت  فقد 
تفاعل األسباب  بداية  تقريًبا مع فارق زمني بني  النتائج نفسها  إىل  انتهت  بالتحديد؛ هلذا 

وظهور النتائج)4(. 

الثامن عرش، عالمات  القرن  انطالقته يف  منذ  األمريكي،  التعليم  نظام  املقابل محل  يف 
فارقة مقارنة بالتعليم األورويب، ولعل من أهم هذه العالمات ما يتصل بام حققه العديد 
ووجود  ناحية،  من  للتعليم  متميزة  نوعية  بني ضامن  موازنة  من  األمريكية  اجلامعات  من 
ساهم  الوقف  أن  الدراسات  وتؤكد  ثانية.  ناحية  من  بتمويله  تسمح  حكومية  غري  موارد 
وقت  ومنذ  استجابت  باخلصوص-  منه  -اجلامعي  للتعليم  أمريكية  صيغة  نحت  يف 
الالنفعي«  »التعليم  مفهوم  بناء  هو  التجربة  هذه  ركزته  ما  إن  البالد.  الحتياجات   مبكر 
(Non Profit Education( الذي يقتيض إنشاء مؤسسات تعليمية ال تنتمي إىل القطاعني 
أفراد  من  املوارد  استقطاب  عىل  يعمل  الذي  الثالث  للقطاع  ولكن  واخلاص،  احلكومي 

)1( شهدت السبعينيات البداية احلقيقية النحسار دور الدولة االجتامعي يف الكثري من دول العامل، وبدأت قدراهتا التمويلية 
ما  للبلدان، يف إطار  القطاع اخلاص دوًرا أساسيًّا يف اإلدارة االقتصادية  الدعوة لتحمل  باملقابل بدأت  تتقلص.  واإلدارية 

عرف بسياسات التكييف اهليكيل أو سياسات اخلصخصة.
)2) Bruce Johnstone (1998) The Financing and Management of Higher Education: A Status 

Report on Worldwide Reforms, The World Bank, p.4
)3( املرجع نفسه، ص5.

)4( تطور ظهور اجلامعات اخلاصة يف العامل العريب بشكل واضح خالل العقد األخري من القرن العرشين. ففي النصف األول 
من القرن املايض )أي قبل 1٩5٠م(، مل يكن عدد اجلامعات اخلاصة يف مجيع أرجاء الوطن العريب يتجاوز األربع. وارتفع يف 
العام 1٩73م إىل 8 جامعات خاصة، ثم إىل ٢6 يف العام 1٩٩6م. لكن ما إن حل العام ٢٠٠3م، حتى أصبح عدد اجلامعات 
اخلاصة يف الوطن العريب 77 جامعة. وقد ال خيتلف اثنان عىل أن اهلدف الرئيس للجامعات اخلاصة هو الربح املادي وهو 
أمر مرشوع يف حد ذاته. إال أن التجربة قد بينت أن هذه اجلامعات كثرًيا ما تنزلق نحو التقليل من نوعية التعليم كلام دعت 
االحتياجات املادية لذلك، وبالتايل كثرًيا ما تواجه هذه اجلامعات صعوبة حتقيق التوازن بني العائد املادي واخلدمة التعليمية 
ا. )انظر: الفصل التاسع  الراقية، اللهم إذا ما انحرص التعليم اخلاص يف فئة ميسورة قادرة عىل حتمل تكاليف دراسية عالية جدًّ
من: التعليم يف الوطن العريب يف ظل العوملة وثقافة السوق، د. حميـا زيتـون، مركز املستقبل العريب، بريوت، لبنان، ٢٠٠5م(.
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متويلها  أساسيًّا يف  يكونون هم طرًفا  تعليمية  ويقدم هلم خدمة  بشكل طوعي،  املجموعة 
وإدارهتا ومراقبتها والتمتع بخدماهتا)1(. 

إن الالنفعية التي تؤسس لفكرة اجلامعات الوقفية األمريكية ال تعني جمانية التعليم)٢(، 
بل تقديم خدمات تعليمية راقية تساهم يف بناء الكفاءات العلمية والفنية التي تأخذ عىل 
األفراد  بمسامهة  أساًسا  ترتبط  ذاتية  متويلية  وسائل  وجود  خالل  من  البلد،  إدارة  عاتقها 
والتجمعات املدنية، وتسمح يف الوقت نفسه بتوفري منح دراسية وبحثية لرشائح خمتلفة. عىل 
هذا األساس بالتحديد يمثل هذا القطاع التعليمي الوقفي جزًءا مما أصبح يعرف باالقتصاد 
الالنفعي )Non-Profit Economy(، الذي جيمع كل األنشطة التطوعية ويساهم بشكل 

مؤثر ومتصاعد يف االقتصاد األمريكي)3(.  

مّكن  التعليمية  العملية  يف  أسايس  كرشيك  الوقف  دخول  أن  األمريكية  التجربة  تبني 
اجلامعات من بناء قدراهتا املالية واإلدارية وتنويع طرق متويل براجمها، بحيث إهنا أصبحت 
من  املالية  احتياجاهتا  نصف  تغطية  يف  نجحت  بل  فقط،  التربعات  حدود  عند  تقف  ال 
املداخيل التي حتصل عليها مقابل ما تقدمه من خدمات تعليمية وأكاديمية، مثل: عوائد 
األعىل  تكون  ما  عادة  التي  التسجيل  ورسوم  الكربى،  البحثية  املرشوعات  عىل  العقود 
التي توفرها)4(. غري  التعليمية  نظًرا ملستوى اجلودة  باجلامعات اخلاصة واحلكومية  مقارنة 
مشجعة  وأكاديمية  ثقافية  بيئة  هتيئة  األمر  حقيقة  يف  متس  الرشاكة  هلذه  األهم  النتائج  أن 
عىل الوقف والتطوع بشكل عام، وملصلحة التعليم العايل بشكل خاص، وتريب يف األفراد 
املسؤولية االجتامعية ومتكنهم من لعب دور مبارش يف تنمية جمتمعهم. ويمكن أن نتلمس 

هذه اآلثار من خالل مسألتني رئيستني: 

)1( The State of Non-Profit America )2005), Lester (Editor), The Brooklines
)٢( رفع هذا الشعار يف سياق أدوار الرعاية االجتامعية واالقتصادية التي لعبتها الدولة بعد احلرب العاملية الثانية كأحد أهم 
املكاسب االجتامعية التي حتققت. يف املقابل، ولئن كانت اجلامعات الوقفية ال تقدم خدماهتا جماًنا إال أهنا تفرد جزًءا مهامًّ من 

منحها الدراسية للفائقني، وكذلك ألبناء األقليات العرقية التي جتد صعوبة يف االلتحاق بالتعليم العايل.
)3( Burton A. Weisbrod, The Nonprofit Economy, Harvard Press University, 1991
بني  الرسوم  أعىل  من  وهي  دوالر،   4٠٠٠٠ هارفارد  جامعة  يف  ٢٠1٠-٢٠11م  لسنة  التسجيل  رسوم  معدل  يبلغ   )4(

اجلامعات األمريكية. 
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امل�شاألة الأوىل: الهتمام العلمي بق�شايا التربع: 

وجود  عىل  الدليل  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  التطوعي  العمل  جتربة  أقامت  لقد 
ناحية  له من  العلمي  ناحية، وعملية اإلسناد  التطوعي من  القطاع  عالقة مبارشة بني قوة 
يف  األمريكية  اجلامعات  توفرها  التي  التعليمية  للربامج  اهلائل  التطور  فإن  وعليه،  ثانية. 
موضوعات التطوع وما يرتبط هبا من قضايا التربع واملجتمع املدين واملشاركة الشعبية يف 
إدارة املجتمعات، أصبحت إحدى السامت الرئيسة للربامج التعليمية يف هذه اجلامعات. 
وقد ال نخالف احلقيقة إذا ما قلنا بأن كل اجلامعات األمريكية الكربى ال ختلو من برامج 
احلرص-  املثال ال  ويمكننا -عىل سبيل  والتطوع.  التربع  بموضوعات  ذات عالقة  علمية 
اإلشارة إىل ما تقدمة جامعتان: األوىل خاصة Johns Hopkins( University( والثانية 
مبارشة  عالقة  ذات  ومساقات  برامج  من   )University of Indianapolis( حكومية 

بالعمل التطوعي. 

»مركز  وهو  التطوع،  قضايا  يف  متخصًصا  مركًزا  هوبكينز  جون  جامعة  أنشأت  لقد 
التابع ملعهد   )The Center for Civil Society Studies( »دراسات املجتمع املدين
املركز  هذا  ويمثل   .)Institute for Policy Studies( باجلامعة  السياسية  الدراسات 
يف  أدرجت  التي  هوبكنز  جونز  جامعة  هبا  تتميز  التي  البحثية  البنية  هذه  حلقات  إحدى 
الدور  وإبراز  اجتامعية،  كظاهرة  التطوعي  العمل  فهم  والبحثية  التعليمية  اسرتاتيجيتها 
املجتمعات احلديثة، هبدف  العام يف  النفع  تلعبه اجلمعيات اخلريية ومجعيات  أن  املفرتض 
الرامية  الفعالة يف اخلطط  املسامهة  املؤسسات من  الدور وترشيده ومتكني هذه  تقوية هذا 
إىل  إضافة  تعليمية)1(،  مساقات  اجلامعة  تقدم  الطموحات  هذه  ولتحقيق  شعوهبا.  لتنمية 
الربامج ذات الصبغة التدريبية لكوادر املنظامت األهلية من خالل التشديد عىل أمهية »بناء 
القدرات« (Capacity Building( ، التي تعني عمليًّا تدريبها عىل التطوير اإلداري والبناء 
املؤسيس، وعىل ممارسة أدوار تعبوية الستقبال أعضاء جدد، وكتابة املرشوعات وإعدادها، 
واإلدارة املالية، وغري ذلك من الربامج التي من شأهنا أن تفعل دور هذه املؤسسات وتطور 

)1( يركز الكثري من اجلامعات عىل تدريس مساق متخصص يف دور الوقف يف التعليم العايل.
 Philanthropy And Higher Education
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أساليب إدارهتا وتنظيمها اهليكيل. باجتاٍه مواٍز ينفذ »مركز دراسات املجتمع املدين« برامج 
بحثية، لعل من أبرزها مرشوع »الدراسة املقارنة للقطاع غري اهلادف للربح« الذي انطلق 

يف سنة 1٩٩٠م)1(.

مساًقا  توفر 35  األكاديمية حيث  الربامج  برتكيز شديد عىل  فتتميز  إنديانا  أما جامعة 
مرتبطة بالعمل التطوعي لطلبة البكالوريوس، ومتنح درجتي )املاجستري( و)الدكتوراه( يف 
اختصاص »األعامل اخلريية«. ويف إطار اهتاممها بالبحوث أسست اجلامعة مركز األعامل 
البحوث  إنتاج  بتشجيع  يعنى  الذي   ،)The Center on Philanthropy) اخلريية« 

العلمية ونرشها حول التطوع والعمل اخلريي.

العالية  الدرجة  العمل اخلريي، هو  اهتامم اجلامعات األمريكية بموضوع  والالفت يف 
من التنسيق بينها وبني مراكز البحث واملؤسسات اخلريية املانحة. ولعل من أهم ثامر هذا 
الرتابط ما يتعلق باالهتامم الشديد بالكوادر العلمية، من خالل الوصول إىل كل األكاديميني 
املهتمني هبذا احلقل وإصدار نرشات علمية حمكمة متخصصة يف التربع والعمل التطوعي، 
وبناء شبكة من العالقات مع أكرب عدد من العلامء من خمتلف التخصصات ودفعهم ملزيد 
علمية  بيئة  خلق  يف  العالقات  هذه  نجحت  لقد  املوضوعات.  هبذه  العلمي  االهتامم  من 
الرتاكم  من  واستفادت  التطوعي  القطاع  حول  أكاديمية  ملعرفة  أسست  ورصينة  جادة 
أتاح حتى اآلن ختريج كوادر  أكاديمي،  قليلة لتكوين حقل علمي  الذي حصل يف عقود 
متخصصة أخذت عىل عاتقها تسيري قطاع أصبح حيتل جزًءا رئيًسا من احلركية االجتامعية 
ال تستطيع وال تريد الواليات املتحدة التخيل عنه. لقد بينت جتربة اجلامعات األمريكية أن 
التربع بشكل خاص، تعد الضامنة  التطوعي بشكل عام ولقضايا  العلمية للعمل  املساندة 
الكربى للجامعات ذاهتا سواء من حيث تثبيت مصداقيتها أو من حيث بناء معرفة علمية. 

املرتبطة  األنشطة  لدعم  واملساند  التنظيمي  الدولة  دور  من  البد  إنه  القول:  ويمكن 
بالقطاع التطوعي، عىل خلفية ما متتلكه من مسؤولية ترشيعية وختطيطية تساهم يف إعالء 

قيم التطوع، وإجياد أرضية خصبة ومساعدة لقيام األنشطة ذات العالقة.

)1( The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project
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امل�شاألة الثانية: التكامل مع املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة:

التعاون  عىل  يساعد  قانوين  بمناخ  األمريكية  املتحدة  للواليات  الترشيعية  البيئة  تتميز 
القطاعني  مع  التعاون  الوقفية  اجلامعات  ما سهل عىل  املختلفة، وهذا  القطاعات  بني  فيام 
املؤسسات  من  العديد  أن  التعاون  هذا  ثمرات  من  يزيد  ما  ولعل  واخلاص.  احلكومي 
احلكومية -خاصة تلك التي تعمل يف جماالت البحث العلمي- هلا استقاللية مالية وإدارية 
متكنها من عقد رشاكات مع اجلامعات ومراكز البحث ودعم املرشوعات األكاديمية. كام 
األنشطة  من  للعديد  وقفي  متويل  خالل  من  املسؤولية  من  جزًءا  اخلاص  القطاع  يتحمل 
مع  القوية  اجلسور  تقيم  بل  النظرية  باجلوانب  اخلاصة  اجلامعات  تكتفي  وال  األكاديمية. 
خرجييها من خالل شبكة كثيفة من اجلمعيات التي تربط هؤالء بجامعاهتم، وتنمي فيهم 
حس املسؤولية بعد التخرج ليصبحوا سنًدا أساسيًّا يف أنشطة متعددة الستقطاب أوقاف 
جديدة. ويؤدي اخلرجيون دوًرا رئيًسا يف مجع التربعات سواء من حيث مسامهتهم املبارشة 
يف دعم وقفيات جامعاهتم السابقة، أو دعوة اآلخرين عن طريق االستفادة من عالقاهتم 
األمريكية  اجلامعات  توفر  السياق  هذا  ويف  والعائلية.  الشخصية  صالهتم  أو  العمل  يف 
برامج خمصصة لتعليم الطلبة تقنيات مجع التربعات لتأهيل خرجييها لكي يصبحوا جامعي 
تربعات بامتياز )Fund Raiser( .من ناحية أخرى، تستفيد اجلامعات من كل الوسائط 

اإللكرتونية لتسهيل هذه املهام عن طريق صفحات إلكرتونية دقيقة وحمدثة وتفاعلية. 

اخلامتة:

-والتجربة  العامل  مستوى  عىل  الناجحة  التجارب  من  الدروس  استخالص  أن  نعتقد 
التجارب  هذه  يف  يعنينا  وما  اإلسالمي.  للعامل  بالنسبة  مهم  أمر  بالتحديد-  األمريكية 
بالتحديد املنهجية التي سلكتها للمرور من نظام تعليمي كمي إىل آخر يعتمد النوعية وبناء 

اإلنسان، ودور األوقاف يف تسهيل هذا التوجه. 

لبناء نامذج تعليمية رائدة من زاوية خمتلفة متاًما عام  الوقفية  ُتفَرض هذه اخلربة  واليوم 
القرن  منذ هنايات  التعليم احلكومي واخلاص يف عاملنا اإلسالمي  اآلن يف  إىل  متت جتربته 
التعليمية  العملية  اسرتاتيجي  كرشيك  الوقف  دخول  إن  اآلن.  غاية  وإىل  عرش  التاسع 
رفع  يف  تساهم  أن  استطاعت  وفريدة،  متميزة  جتربة  يعد  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف 
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التحديات التي تواجه األنظمة التعليمية، وختلق توازًنا بني أركان العملية التعليمية الثالثة: 
حيث  من  أو  املخرجات  حيث  من  سواء  املجتمعية،  والرشاكة  واالستمرارية،  النوعية، 

املراقبة والتفاعل. ويمكننا الرتكيز يف هذا السياق عىل ما يأيت: 

ألن  األفضل،  عن  والبحث  الرقي  طياهتا  يف  الوقف  فلسفة  حتمل  النوعية:  حتقيق   -1

الواقف ينفق مما حيب ويقدم أفضل ما عنده ابتغاء لفضل اهلل وثوابه. واملدقق يف احلجج 
الوقفية يستطيع أن يعرف بوضوح الضوابط الدقيقة التي يضعها الواقفون لضامن جودة 
اخلدمات التي توفرها أوقافهم. إن أول انعكاس للوقف عىل التعليم هو إخراجه من بوتقة 
اجلودة  بتأكيد  لريتبط  والطلب،  العرض  طريق  عن  فقط  سعرها  يتحدد  التي  »السلعة« 
وحتقيق خدمة تعليمية ذات نوعية متميزة ويف تناغم مبارش مع األهداف املجتمعية. ولعل 
يكّون  العامل اإلسالمي، حيث  املعارصة يف  التعليمية  تفتقده األنظمة  ما  التوجه هو  هذا 
تبقى  لكنها  اإلسالمية  البلدان  أغلب  يف  واسعة  رشحية  العليا  اجلامعية  الشهادات  محلة 
الوقفي  التعليم  تركيز  إن  والنهضة.  التنمية  توظيف صحيح وعقالين يف مسارات  دون 
كل  وتوفري  الوقف  تأسيس  بني  العضوية  العالقة  من  األمر  حقيقة  يف  ينبع  النوعية  عىل 

اإلمكانيات لنجاحه، ومن َثّم فهو يفرتض ضمنًا وعلنًا مسألة اجلودة والنوعية. 

2- �شمان ال�شتمرارية: متثل العراقيل التمويلية أحد عوائق تطور املؤسسات التعليمية 

ا  العامل اإلسالمي- شحًّ أغلب دول  العرشين -يف  القرن  منذ هناية  تواجه  التي  العامة 
يف مصادرها املالية، مما اضطر الكثري من وزارات التعليم إىل التضحية بنوعية ما يقدم 
من برامج وطرق ومناهج مقابل احلفاظ عىل مبدأ التعليم احلكومي. أما جتربة التعليم 
اخلاص يف العامل اإلسالمي والعريب منه بالتحديد، فهي تتسم يف جمملها -مع استثناءات 
يف  اجلهد  من  كثري  بذل  دون  من  املادي،  الربح  لتحقيق  املحموم  بالسعي  ا-  جدًّ قليلة 
تطوير البنية التحتية العلمية وما تستلزم من متويل للبحث العلمي. وألسباب عديدة 
مرحلة  إىل  العريب-  العامل  يف  -خاصة  القطاع  هذا  يصل  مل  لذكرها  املجال  هنا  ليس 
التي  يتبع املقولة  من الوعي تسمح له باالستثامر عىل املدى الطويل، هلذا فهو ال يزال 
أنه بمجرد حدوث أي  املال جباًنا« أي:  يعتربون »رأس  الذين  يرددها االقتصاديون، 
أكثر جاذبية  إىل بضاعة  تقليدية  يتحول من بضاعة  اخلاص  القطاع  فإن  اقتصادية  هزة 
وربحية، ومن سوق كاسدة إىل سوق صاعدة. فعالقة هذا القطاع بالتعليم ليست مبنية 
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عىل أسس صلبة وثابتة، وإنام تتأثر بشكل كبري بالنفعية الظرفية التي يبقى ديدهنا الربح 
حتى ولو كان عىل حساب الكيف. من هنا تأيت مسامهة الوقف يف إجياد مصادر متويلية 
ا لقضايا التمويل وما  مستديمة ضمن رؤية متوازنة الستثامرها وتطويرها؛ حالًّ جذريًّ

يتيح من إمكانيات حقيقية لرفع املستوى التعليمي وتطوير خمرجاته. 

يعيشها  التي  املعضالت  حل  يف  الوقف  مسامهة  يف  األصل  إن  املجتمع:  اإ�شراك   -3

القطاع التعليمي هو تثبيت مبدأ مشاركة املجتمع بأفراده ومؤسساته يف تنفيذ القرارات 
ا إذا ما قلنا بأن هذا التوجه هو إحدى  االسرتاتيجية التي تتخذها الدول. ولن نذيع رسًّ
اآلليات الغائبة يف جمتمعات املسلمني اليوم التي ألفت االتكال عىل الدولة وأجهزهتا. 
والدولة بدورها متددت عىل أغلب املساحات االجتامعية، مما أنتج مجلة من االختالالت 
اهليكلية ال تزال تلقي بظالهلا عىل كل حماوالت النهضة والتقدم. إن الدور االجتامعي 
حتمل  خالل  من  للمجتمعات،  الذاتية  الفاعلية  بناء  إعادة  عىل  العمل  يف  هو  للوقف 
املؤسسات  إنشاء  متميزة يف  أدواًرا  االجتامعية  األنشطة  املنخرطة يف  املختلفة  الرشائح 
الوقفية وتسيريها ومراقبتها. ويصبح هذا التوجه أكثر أمهية وأولوية يف املجال التعليمي 
متوياًل  التعليمية  املؤسسات  تطوير  يف  رئيًسا  رشيًكا  املجتمع  يصبح  حيث  بالذات، 

واستثامًرا ومحاية ورقابة.
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املالحق

جدول )1(: أكرب عرشين وقفية يف الواليات املتحدة األمريكية )٢008م- ٢009م(

السنة املالية قيمة األعيان الوقفية 
بالدوالر اسم الوقف الرتتيب

12/31/2008 29,889,702,125 Bill & Melinda Gates Foundation (WA) 1 
09/30/2009 10,234,860,000 The Ford Foundation (NY) ٢ 
06/30/2009 9,339,172,138 J. Paul Getty Trust (CA) 3 

12/31/2008 7,513,607,363 The Robert Wood Johnson 
Foundation )NJ) 4 

12/31/2009 6,869,108,000 The William and Flora Hewlett 
Foundation )CA) 5 

08/31/2009 6,813,784,639 W. K. Kellogg Foundation (MI) 6 
12/31/2009 5,321,528,435 Lilly Endowment Inc. (IN) 7 

12/31/2008 5,014,059,260 John D. and Catherine T. 
MacArthur Foundation (IL) 8 

12/31/2008 4,650,858,492 The David and Lucile Packard 
Foundation )CA) ٩ 

12/31/2008 4,509,705,996 Gordon and Betty Moore 
Foundation )CA) 1٠ 

12/31/2008 4,363,563,000 The Andrew W. Mellon Foundation (NY) 11 
12/31/2008 3,802,617,000 Tulsa Community Foundation (OK) 1٢ 
12/31/2008 3,100,000,000 The Kresge Foundation (MI) 13 
02/28/2009 3,083,096,943 The California Endowment (CA) 14 
12/31/2008 3,053,944,733 The Rockefeller Foundation (NY) 15 
12/31/2009 2,636,849,147 The Annie E. Casey Foundation (MD) 16 

12/31/2008 2,517,560,936 The Susan Thompson Buffett 
Foundation )NE) 17 

09/30/2009 2,432,582,536 Carnegie Corporation of New York (NY) 18 
12/31/2009 2,403,030,271 Robert W. Woodruff Foundation, Inc. (GA) 1٩ 
12/31/2008 2,225,790,007 The Duke Endowment (NC) ٢٠ 

Source: http://foundationcenter.org/findfunders/topfunders/top100assets.html
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جدول )٢(: تربعات املؤسسات الوقفية )العرشون األَُول، ٢009م(

السنة املالية
قيمة التربع السنوي 

بالدوالر
اسم الوقفية الرتتيب

12/31/2008 2,805,251,969 Bill & Melinda Gates Foundation (WA) ١ 

12/31/2009 796,600,000 AstraZeneca Foundation (DE) ٢ 

9/30/2009 474,095,000 The Ford Foundation (NY) ٣ 

12/31/2008 408,831,456 The Robert Wood Johnson 
Foundation (NJ)

٤ 

12/31/2008 386,079,449 GlaxoSmithKline Patient Access 
Programs Foundation (NC)

٥ 

12/31/2008 347,911,661 The Susan Thompson Buffett 
Foundation (NE)

٦ 

12/31/2009 342,475,000 The William and Flora Hewlett 
Foundation (CA)

٧ 

12/31/2008 301,963,944 The David and Lucile Packard 
Foundation (CA)

٨ 

12/31/2008 291,096,834 Silicon Valley Community 
Foundation (CA)

٩ 

12/31/2008 280,784,371 Johnson & Johnson Patient 
Assistance Foundation, Inc. (NJ)

١٠ 

12/31/2009 276,100,000 Lilly Endowment Inc. (IN) ١١ 

12/31/2008 267,479,576 The Andrew W. Mellon Foundation (NY) ١٢ 

12/31/2008 261,740,279 Gordon and Betty Moore 
Foundation (CA)

١٣ 

12/31/2008 260,740,827 Sanofi-aventis Patient Assistance 
Foundation (NJ)

١٤ 

12/31/2008 256,821,547 Genentech Access To Care 
Foundation (CA)

١٥ 

8/31/2009 244,511,126 W. K. Kellogg Foundation (MI) ١٦ 

12/31/2008 228,248,284 John D. and Catherine T. 
MacArthur Foundation (IL)

١٧ 

12/31/2008 227,622,788 The Bristol-Myers Squibb Patient 
Assistance Foundation, Inc. (NJ)

١٨ 

12/31/2008 221,813,118 Lilly Cares Foundation, Inc. (IN) ١٩ 

1/31/2009 216,557,131 The Wal-Mart Foundation, Inc. (AR) ٢٠ 

Source: http://foundationcenter.org/findfunders/topfunders/top100giving.html
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جدول )3(: قائمة اجلامعات واملعاهد األمريكية صاحبة أكرب وقفيات تعليمية )العرشة 
األوائل، ٢007م( 

جمموع األوقاف اسم اجلامعة الرتتيب

34,634,906,000 Harvard University 
(Cambridge, Mass.) جامعة هارفارد: 1

22,530,200,000 Yale University (New Haven, 
Conn.)  :جامعة ايل ٢

17,164,836,000   Stanford University 
(Stanford, Calif.) : جامعة ستانفورد: 3

15,787,200,000   Princeton University 
(Princeton, N.J.) جامعة برينستون: 4

15,613,672,000   Univ. of Texas System 
Administration (Austin Tex.) جامعة التكساس: 5

9,980,410,000
  Massachusetts Institute of 
Technology (Cambridge, 
Mass.)

معهد 
ماساشيوسايتس 

للتكنولوجيا:
6

7,149,803,000   Columbia University (New 
York, N.Y.) جامعة كوملبيا: 7

7,089,830,000   Univ. of Michigan (Ann 
Arbor, Mich.) جامعة ميشيغان: 8

6,635,187,000   Univ. of Pennsylvania 
(Philadelphia, Pa.) جامعة بنسيلفانيا: ٩

6,590,300,000   Texas A&M University 
(College Station, Tex.) جامعة تكساس أ م: 1٠

Source: U.S. Department of Education, National Center for Education Statis-
tics. (2009). Digest of Education Statistics, 2008 Web: nces.ed.gov .
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جدول )4(: نسبة األوقاف إىل عدد الطلبة املسجلني يف اجلامعات واملعاهد األمريكية 
الوقفية )٢007م( )العرشة األوائل(

نسبة األوقاف لكل طالب اسم اجلامعة الرتتيب

$1,678,406 Princeton University 
(Princeton, N.J.) جامعة برينستون:  1 

$1,328,552 Yale University (New 
Haven, Conn.) :جامعة ايل 2 

$1,278,283 Harvard University 
(Cambridge, Mass.) جامعة هارفارد: 3 

$893,666 Grinnell College :معهد قرينل 4 

$891,825 Baylor College of 
Medicine معهد ابيلور الطيب: 5 

$837,825 Pomona College معهد بوموان: 6 

$789,735 Swarthmore College معهد سوارمثور: 7 

$748,146 Williams College معهد ويليامز: 8 

$723,909 Rice University جامعة رايس: 9 

$714,622 Stanford University 
(Stanford, Calif.) جامعة ستانفورد: 10 

Source: U.S. Department of Education, National Center for Education 
Statistics. (2009). Digest of Education Statistics, 2008 Web: nces.ed.gov .
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جدول )5(: نسبة اخلسائر االستثامرية التي حلقت باألعيان الوقفية للجامعات األمريكية

)مقارنة بني نسبة األعيان لسنتي ٢008م و٢009م(

نسبة 
اخلسارة 

االستثامرية

)%(

قيمة األعيان 
الوقفية

سنة ٢009م

قيمة األعيان 
الوقفية

سنة ٢008م
اجلامعة

ب
رتتي

ال

-29.8 25,662,055 36,556,284 Harvard University MA 1 

-28.6 16,327,000 22,870,000 Yale University CT 2 

-26.7 12,619,094 17,214,373 Stanford University CA 3 

-22.8 12,614,313 16,349,329 Princeton University NJ 4 

-24.8 12,163,049 16,171,184 University of Texas System TX 5 

-20.7 7,982,021 10,068,787 Massachusetts Institute of 
Technology+ MA 6 

-20.7 6,000,827 7,571,902 University of Michigan MI 7 

-19.8 5,892,798 7,345,226 Columbia University NY 8 

-24.8 5,445,260 7,243,948 Northwestern University IL 9 

-16.8 5,170,538 6,211,622 University of Pennsylvania PA 10 

-23.2 5,094,087 6,632,311 University of Chicago IL 11 

-23.7 5,083,754 6,659,352 The Texas A&M University System 
& Foundation TX 12 

-20.6 4,937,483 6,217,334 University of California CA 13 

-23.0 4,795,303 6,225,688 University of Notre Dame IN 14 

-27.5 4,440,745 6,123,743 Duke University NC 15 

-20.9 4,328,436 5,472,528 Emory University GA 16 

-23.7 4,080,554 5, 5,350,470 Washington University in St. Louis 
MO 17 

-26.4 3,966,041 5,385,482 Cornell University NY 18 

-21.6 3,612,884 4,610,164 Rice University TX 19 

-21.0 3,577,266 4,526,211 University of Virginia++ VA 20 

Source: U.S. Department of Education, National Center for Education 
Statistics. (2009). Digest of Education Statistics, 2008 Web: nces.ed.gov 
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قائمة املراجع

املراجع العربية:

- التعليم يف الوطن العريب يف ظل العوملة وثقافة السوق، د. حميـا زيتـون، مركز املستقبل العريب، بريوت، 

لبنان، ٢٠٠5م.

املراجع الأجنبية:

1- Alexis De Tocqueville (1835) De La Démocratie En Amérique, 
Flammarion, France, 1981.

2- America As A Religious Refuge: The Seventeenth Century (Www.loc.
gov/Exhibits/Religion/Rel01.Html)

3- Benchmarking 2008: Trends In Education Philanthropy, Grantmakers 
For Education Editor, 2008.

4- Bruce Johnstone (1998) The Financing And Management Of Higher 
Education: A Status Report On Worldwide Reforms, The World Bank,

5- Burton A. Weisbrod, The Nonprofit Economy, Harvard Press University, 1991
6- Cf. Frédéric Attal, Jean Garrigues, Thierry Kouamé. Les Universités En 

Europe Du Xiiième Siècle À Nos Jours Publications De La Sorbonne 
Homme Et Société, Numéro 31, Paris, France, 2005

7- Donald Stewart, Pearl Kane & Lisa Scruggs “Education And Training“, 
In, The State Of Non-Profit America, Lester Salamon (Editor), The 
Brookings, 2003, 

8- Foundation Giving Trends, 2010 Edition, The Foundation Center, Usa
9- Gary Watt, Trusts And Equity, Oxford University Press, 2003, Uk,
10- Harvard University Fact Book 2009-10, Harvard University News 

Office, 2010,
11- Http://Data.worldbank.org/Indicator/Ny.gdp.mktp.cd: World 

Development Indicators
12- Http://Foundationcenter.org/Findfunders/Topfunders/Top100assets.html
13- Http://Www.getty.edu/About/Trust.html
14- Http://Www.time.com/Time/Magazine/Article/0,9171,837391,00.

Html#Ixzz105m1mx5b
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15- Index Of Higher Education Fundraising Performance2008, Target 
Analysis, April 2009. (Www.blackbaud.com/Targetanalytics.) 

16- Keller, Morton And Phyllis Keller. Making Harvard Modern: The Rise Of 
America’s University. Oxford; New York: Oxford University Press, 2001.

17- Leonard Porter Ayres: Seven Great Foundations John F. Kennedy 
School Of Government, Harvard University, (2007)

18- Mattei Dogan, Kenneth Prewitt (Edit.)  Fondations Philanthropiques En 
Europe Et Aux États-Unis, Les Éditions De La Maison Des Sciences De 
L’homme, France, 2007. 

19- Michel, Duchein. Le Puritanisme Aux Etats-Unis, Du Mayflower Aux 
Télévangélistes.

20- Monica M. Gaudiosi, ‘The Influence Of The Islamic Law Of Waqf 
On The Development Of The Trust In England: The Case Of Merton 
College’ (1988) 136 U Pa L Rev 1231

21- Pierre Buhler, Paul C. Light, Francis Charhon « L’économie Du Don Aux Etats-
Unis, Une Source D’inspiration Pour La France ? » In ; L’économie Du Don 
Et La Philanthropie Aux Etats-Unis Et En France: Analyse Comparée, Centre 
Français Sur Les Etats-Unis, Ifri, Paris, 2003,

22- Pierre Buhler, Paul C. Light, Francis Charhon « L’économie Du Don 
Aux Etats-Unis, Une Source D’inspiration Pour La France ?»

23- The Foundation Center, The Global Role Of U.s. Foundations, 2010.
24- The Harvard Guide Finance (Http://Www.hno.harvard.edu/Guide/

Finance/Index.html)
25- The State Of Non-Profit America (2005), Lester (Editor), The Brooklines
26- U.s. Department Of Education, National Center For Education Statistics. 

(2009). Digest Of Education Statistics, 2008 Web: Nces.ed.gov.
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البحث الثامن

التخطيط ال�شرتاتيجي داخل الأوقاف الإ�شالمية

»نحو دور ريادي لالأوقاف يف جمالت التعليم العايل والبحث العلمي«

املقدمة:

ال شك يف أن تطور القطاع الوقفي خالل العقود الثالثة املاضية قد محل يف طياته الكثري 
من اإلجيابيات، وقد ال نخطئ القول: إن العامل اإلسالمي قد شهد خالل العقدين األخريين 
»صحوة وقفية«، إن صح التعبري. غري أننا ندرك كذلك أن هذه الصحوة ال يزال ينقصها 
الكثري من اجلهد والتخطيط، حتى تستطيع الشعوب املسلمة أن جتني ثامرها اخلرية بشكل 

مستديم يقطع مع الطفرة واملناسباتية، ولكي تكون كذلك مؤثرة داخل جمتمعاهتا.

سد  يف  إغراقها  اإلسالمي  عاملنا  يف  املعارصة  الوقفية  التجربة  عىل  يالحظ  ما  إن   
ذات  اجلامعية  االحتياجات  عن  األحيان  من  العديد  يف  املنفصلة  الفردية  االحتياجات 
التنمية املستدامة. ولعل مما سهل تثبيت هذا االجتاه هو غياب التفاعل  األولوية يف حتقيق 
املختلفة  بالقطاعات  ممثاًل  املجتمع  واحتياجات  ناحية،  من  الوقفية  املؤسسات  بني  ما  يف 
أفراده، وهذا ما غّيب يف احلقيقة  العالقة مع املجتمع متر عرب  ثانية، واعتبار أن  ناحية  من 
التطوير  حيث  من  اإلسالمية،  التارخيية  اخلربة  أكدته  الذي  عمله  وجوهر  الوقف  فلسفة 
الذي حصل ملفهوم الصدقة سواء يف ما يتعلق باالنتقال من املستوى الفردي إىل املستوى 
اجلامعي )من التصدق عىل فرد إىل التصدق عىل غرض(، أو يف ما يرتبط بالنقلة النوعية يف 
َثّم االرتقاء  الزمن من خالل نقل الصدقة من »اآلين« إىل »املستديم« )أو اجلريان(، ومن 
اخلروج  إن  العريض.  الباب  من  االجتامعي  الفعل  مستوى  إىل  اخلريي  الفردي  بالسلوك 
إىل  والنظر  األولويات  حتديد  عىل  القدرة  مؤسساته  أفقد  للوقف  الرحب  األفق  هذا  من 
التي  املشكالت  أكرب  إحدى  إن  القول:  يمكننا  السياق  هذا  يف  جامعة.  كوحدة  املجتمع 
االسرتاتيجية  الرؤية  غياب  يف  تتمثل  اإلسالمية  الدول  من  العديد  يف  الوقف  منها  يعاين 
التغيري  كثرة  بسبب  سواء  والربامج  السياسات  اضطراب  إىل  أدى  الذي  األمر  ألنشطته، 
للتخبط وعدم وضوح  اإلبداع، ونتيجة  الشديد وغياب  الروتني  أو بسبب  فيها  والتبديل 
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الرؤية، مما حال دون إحداث تراكم نوعي، ومن َثّم قلص من فرص االستفادة احلقيقية من 
املوارد الوقفية. وُتعترب هذه الظاهرة حمصلة لعوامل عديدة منها: تدين مستوى عملية صنع 
السياسات العامة وعدم وجود تقاليد مؤسسية يف هذا الشأن، وغياب الرؤية املتكاملة التي 
تنظر إىل الوقف كمنظومة فرعية تنتمي إىل منظومة كبرية تشمل حركية املجتمع بمختلف 
املستويات، وعدم وضوح األهداف واألولويات، األمر الذي يؤثر بالسلب عىل مضمون 
من  بينها  فيام  ضعفه  أو  التنسيق  غياب  عن  فضاًل  وبراجمها،  الوقفية  املؤسسات  سياسات 
ناحية، وبني القطاعات اإلنتاجية واخلدمية من ناحية أخرى، إضافة إىل غياب أو ضعف 

عمليات التقويم واملراجعة الداخلية. 

تتوخاها  التي  التفكري  طرق  يف  النظر  إعادة  أمهية  عىل  تركز  أن  الورقة  هذه  حتاول 
املؤسسات الوقفية يف عاملنا اإلسالمي عند حتديد براجمها، من خالل ربط النشاط الوقفي 
مالمح  األول  القسم  يستعرض  العلمي.  والبحث  التعليم  رأسها  وعىل  التنموية  باألبعاد 
التجربة الوقفية األمريكية املعارصة يف عالقتها بالتعليم والبحث العلمي. أما القسم الثاين 
فيبحث يف الرشوط الكفيلة بتطوير التفكري االسرتاتيجي داخل املؤسسات الوقفية، وإعادة 

عملية الربط مع النظام التعليمي يف خمتلف بلدان العامل اإلسالمي. 

اأوًل: الوقف وبناء املعرفة يف التجارب املعا�شرة: اأمريكا منوذًجا:

يعتمد العمل اخلريي يف الغرب بشكل أسايس عىل االستفادة من التغيريات احلاصلة، 
منذ بداية السبعينيات من القرن العرشين يف التطوير اإلداري ودخول الفكر االسرتاتيجي 
كمعطى أسايس لألعامل اخلريية والوقفية التي أخذت طابًعا مؤسساتيًّا، بعيًدا كل البعد عن 
العفوية واالرجتالية، جلَْعلها مدخاًل أساسيًّا من مداخل التطوير االجتامعي واالقتصادي. 
الواليات  فإن جتربة  االجتاه،  هذا  مهمة يف  قد خطت خطوات  الغربية  أوروبا  كانت  وإذا 
متفرًدا  نموذًجا  تعد  التعليمية  باملجاالت  الوقفية  التربعات  ربط  يف  األمريكية  املتحدة 

يستوجب التوقف عنده ورصد أهم مالحمه. 

اخلريية  املؤسسات  تقدمها  التي  املنح  مخس  عىل  يزيد  ما  أن  إىل  اإلحصائيات  تشري 
املانحة يف الواليات املتحدة األمريكية تذهب إىل املؤسسات ذات العالقة املبارشة بالعملية 
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التعليمية )جامعات، معاهد، مدارس، مراكز البحث والتدريب والتطوير(، وإذا ما أضفنا 
النسبة تصل إىل ما يقارب  العلمي، فإن هذه  التكنولوجي  التطوير  املرتبطة بتشجيع  املنح 
الثلث من جممل املنح التي تقدمها هذه املؤسسات. وهذه األرقام تعكس يف حقيقة األمر 

ا بام يعادل 75% من تربعاهتم إىل التعليم. اجتاه التربع عند األفراد الذين يوجهون سنويًّ

 )Grantmaker »يف استطالع أجري سنة ٢٠٠8م قامت به مؤسسة »املانحون للتعليم
)For Education تبني أن مؤسسات النفع االجتامعي اخلاصة تؤّمن%78  من جممل املنح 

املقدمة لقطاع التعليم، فيام تساهم مؤسسات النفع االجتامعي العامة ب 18%.

خالل  من  نشأت  التي  األمريكية  اجلامعات  كل  استعراض  الصعب  من  أنه  يبدو 
األوقاف والتي يقدر عددها بألف وستامئة وأربعة وتسعني معهًدا وجامعة. يف هذا السياق 
تأسست جامعة )يال( ]University Yale[ سنة17٠1م، وجامعة )دارموث( )176٩م( 
عرش  التاسع  القرنني  خالل  املزيد  إنشاء  تواصل  ثم   ،]DartmouthUniversity[
والعرشين فأنشئت جامعة )فندربلت( ]Vanderbilt University[ )187٠م(، وجامعة 
 ]Carnegie )18٩1م(، وجامعة )كارنيجي( )Stanford University( )ستاندفورد(

]Mellon )1٩٠٠م(، وجامعة )روكفلر( ]University Rockefeller[ )1٩٠1م(.

تؤكد هذه النامذج العالقة الوثيقة التي نشأت يف الواليات املتحدة األمريكية ويف وقت 
ا، بني الوقف والنظام التعليمي لتمتد مع تطورها التارخيي إىل كل مكونات البنية  مبكر جدًّ
العلمية مثل مراكز البحوث والتدريب والتطوير. وتواصل اهتامم األمريكيني باجلامعات 
الوقفية خالل القرن العرشين، حيث شهدت العقود التي تلت احلرب العاملية الثانية طفرة 
يف استقطاب التربعات وتوجيه جزء مهم منها يف تطوير املناهج، مما أهلها لكي حتتل مركًزا 
متقدًما يف خريطة التعليم العايل ولتصبح مركز الثقل األكاديمي يف أمريكا بل ويف العامل، 
حيث تستقبل حالًيا ثلث طلبة الواليات املتحدة يف مرحلة البكالوريوس ونصف الطلبة 

املسجلني يف شهاديت )املاجستري( و)الدكتوراه(. 

داخل هذا اإلطار، تقدم جامعة هارفارد حالة جلية عىل دور الوقف يف بناء رصح التعليم 
العايل يف الواليات املتحدة األمريكية بام تعكسه هذه اجلامعة من تطور مذهل، وما وصلت 
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إليه من مكانة يف الساحة العلمية داخل أمريكا وخارجها. لقد دشنت جامعة هارفارد منذ 
تأسيسها عام 1636م تقليًدا يقيض بدخول الوقف كالعب رئيس يف جمال التعليم العايل، 

وأصبحت كل اجلامعات األمريكية تقريًبا تسري عليه.

ثالثة  طوال  هلا  حصل  الذي  التطور  فإن  هارفارد  ملرشوع  املتواضعة  االنطالقة  رغم 
قرون ونصف قرن ُيعّد نجاًحا باهًرا بكل املقاييس، ويؤكد صحة املعادلة التي أطلقها جون 
هارفارد والتي جعلت من التربع أحد األسس الصلبة لبناء تعليم متميز ال خيضع لقوانني 
العرض والطلب، وال يتكئ كلية عىل امليزانيات احلكومية التي بينت كثري من دول العامل بام 

فيه الغربية منها أهنا ال تستقر عىل حال. 

عىل غرار هارفارد، رسخت اجلامعات الوقفية األمريكية عالقة وطيدة بني ثقافة التربع 
ثانية، بحيث ال يمكن  من ناحية، وامليادين األكاديمية وبرامج البحث العلمي من ناحية 
أن نتصور البنية التحتية العلمية يف الواليات املتحدة األمريكية بدون الوقف. وهلذا جتتهد 
كل اجلامعات األمريكية بام فيها احلكومية، يف عمليات مربجمة ومدروسة لتطوير وقفياهتا 

وطرح برامج أكاديمية جديدة بغرض متويلها من األوقاف والتربعات بشكل عام. 

أ( اسرتاتيجيات اجلامعات يف الدعوة إىل الوقف: 

ما يشد املتتبع لعمل هذه اجلامعات هو االسرتاتيجية التي تتوخاها يف تطوير األوقاف 
التي لدهيا، حيث ال ختلو جامعة أمريكية تقريًبا من هيئة خمتصة بإدارة األوقاف وتنميتها 

والتأكد من رصف ريع أعياهنا يف مصارفها املحددة. 

الوقف عند اجلامعات مع سياسات استثامرية  الدعوة إىل  ثانية، تتالزم اسرتاتيجيات  ناحيٍة  من 
إىل  املسؤولية  هذه  هارفارد  عهدت  املثال،  سبيل  فعىل  متخصصة،  اقتصادية  إدارات  عليها  ترشف 
وتتحدد  مستقل  بشكل  تعمل  التي   (The Harvard Management Company)

مهامها يف االستثامر األمثل لألعيان الوقفية مع املحافظة عىل قيمة األصول.

ويف جمال الدعوة إىل الوقف، تقدم اجلامعات برامج متنوعة للجمهور الواسع للتربع، 
معتمدة عىل االبتكار واإلبداع واالستجابة الحتياجات املتربعني وتسهيل طرق التربع إىل 
تقدر  حيث  املستوى،  هذا  عىل  كبرية  نجاحات  هلارفارد  مثاًل  حقق  الذي  األمر  كبري  حد 
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وقفياهتا املالية بأكثر من ٢6 مليار دوالر)1(، جاءت ثمرة لتجّمع 1٠8٠٠ وقفية تم التربع 
هبا خالل العقود التي تلت إنشاء اجلامعة، لتمثل بذلك أكرب وقفية أكاديمية يف العامل)٢(. كام 
تبلغ موجودات مكتباهتا من املجلدات فقط أكثر من 16مليون جملد. إضافة إىل هذا متتلك 
اجلامعة عدًدا من املتاحف الفنية، و1٠٠ مكتبة أمهها مكتبة وايدنر أكرب مكتبة جامعية يف 

العامل. 

ب( بناء نموذج تعليمي متميز:

حتقيق  حول  بينها  فيام  التنافس  روح  إذكاء  عىل  األمريكية  التعليمية  املؤسسات  دأبت 
عدة مؤرشات أكاديمية وبحثية، من قبيل عدد البحوث واملنشورات العلمية التي تصدر 
من اجلامعات، وكذلك حصول هيئة التدريس عىل جوائز علمية مرموقة مثل جائزة نوبل، 
إضافة إىل كفاءهتا اإلدارية ونوعية الربامج التعليمية واستقطاب أفضل الكفاءات التدريسية 

والبحثية. ويتم اعتامد هذه املؤرشات يف حتديد التصنيف السنوي للجامعات األمريكية. 

يتمثل اهلدف الرئيس للجامعات األمريكية يف تقديم خدمة تعليمية راقية تؤهل الطلبة 
للمسامهة يف رقي املجتمع؛ ومن َثّم فإن النجاح يف حتقيق هذا اهلدف هو الوسيلة الرئيسة 
املعتمدة بني اجلامعات األمريكية إلقناع املتربعني باالنخراط يف دعم أوقافها. من هنا جاء 
اهتامم هذه اجلامعات بتطوير الربامج األكاديمية وطرحها عىل املتربعني، ولعل من أشهر الصيغ 
يف هذا اإلطار »الكرايس الوقفية« (Endowed Chairs)، التي ُتعّد رمًزا للتميز العلمي بام 
أمريكية  جامعة  ختلو  وال  األكاديمية.  الربامج  يف  بحثية  أو  تدريسية  إمكانيات  من  توفره 
من عدد كبري من هذه الكرايس، حيث تستقطب هذه اجلامعات التربعات لتدريس برامج 
أكاديمية خمصصة. ورغم ميزانياهتا العالية )5٠٠ ألف دوالر عىل األقل للكريس العلمي 
مستويات  حقيقة  تؤكد  األمريكية  اجلامعات  من  العديد  يف  احلالية  أعدادها  فإن  الواحد( 

التربعات القياسية يف هذا البلد. 

متول  أن  األمريكية  اجلامعات  استطاعت  األمريكي  الداخل  من  التربعات  إىل  إضافة 
العديد من الكرايس العلمية من واقفني أجانب بام يف ذلك من العامل إلسالمي، حيث أنشأت 

)1( Harvard University Fact Book 2009-10, Harvard University News Office, 2010, P.45.
)٢( The Harvard Guide Finance (http://www.hno.harvard.edu/guide/finance/index.html)



ما تخفيه ال�صدقة اجلارية )مقاالت واأبحاث يف الوقف(

316

ما تخفيه ال�صدقة اجلارية )مقاالت واأبحاث يف الوقف(

316

العديد من الكرايس ذات العالقة باإلسالم سواء من النواحي التارخيية أو املعارصة. فعىل 
سبيل املثال: أسست هارفارد منذ بدايات القرن العرشين أول كريس للدراسات العربية، 
 )Aga اإلسالمية«  العامرة  »برنامج  إنشاء  يف  خان  آغا  وقفية  سامهت  1٩6٠م  سنة  ويف 
الوليد  األمري  تربع  ٢٠٠5م  ويف   ،Khan Program for Islamic Architecture)

 Prince Alwaleed Bin Talal اإلسالمية«  الدراسات  »برنامج  إلنشاء  بوقفية  طالل  بن 
والثقافة  التاريخ  لتدريس  كرايس  أربعة  يضم  الذي   ،)Islamic Studies Program)

اإلسالمية. 

ج( االعتامد عىل املختصني يف امليادين املالية واإلعالمية:

عىل  األمريكية  اجلامعات  تعتمد  التربعات  مجع  وبرامج  االستثامرية  اخلطط  لتطوير 
مخاسية  خطًطا  األمريكية  اجلامعات  أغلب  وتطبق  وإعالمية.  ومالية  اقتصادية  خربات 
وتقويم  دراسة  عىل  تعمل  وهيئات  مؤسسات  تكونت  وقد  جديدة.  وقفيات  الستقطاب 
العايل«  للتعليم  التربعات  مجع  »مؤرش  إنشاء  خالل  من  اجلامعات،  ملصلحة  التربع  مسار 
يضم  الذي   ،(Index of Higher Education Fundraising Performance)

66 جامعة خاصة وحكومية من بينها كربى اجلامعات األمريكية، مثل: هارفارد واملعهد 
 .،)Massachusetts Institute of Technology( بمساشيوساتس  التكنولوجي 

ويتم حتليل هذا املؤرش بشكل دوري ورصد توجهات الوقف ملصلحة التعليم العايل. 

د( الشفافية مع الواقفني واملستفيدين:

تعمل األجهزة املختصة يف استثامر العوائد الوقفية وتوزيعها وفق قوانني حمددة حترص 
املتربعني  بني  الثقة  روح  تشيع  سنوية  تقارير  وتقديم  املصالح  تداخل  عن  االبتعاد  عىل 
ا تكريم الواقفني اجلدد وإعالن اإلنجازات يف جماالت استقطاب  واجلامعة. كام يتم سنويًّ
إىل  األمريكية  اجلامعات  ختضع  الرقايب  املستوى  وعىل  املنح.  رصف  أو  اجلديدة  األوقاف 
التي تستفيد من  مراقبة داخلية، كام تشدد األجهزة الرضيبية رقابتها عىل هذه املؤسسات 
اإلعفاءات الرضيبية. وقد دأبت كل اجلامعات األمريكية والوقفية منها باخلصوص يف نرش 

وثائقها املالية عىل مواقعها اإللكرتونية وجعلها متاحة للجمهور الواسع. 
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هـ( ماذا يقدم الوقف للجامعات ومراكز البحث يف أمريكا؟

محل نظام التعليم األمريكي، منذ انطالقته يف القرن الثامن عرش، عالمات فارقة مقارنة 
بالتعليم األورويب، ولعل من أهم هذه العالمات ما يتصل بام حققته العديد من اجلامعات 
األمريكية من موازنة بني ضامن نوعية متميزة للتعليم من ناحيٍة، ووجود موارد غري حكومية 
تسمح بتمويله من ناحيٍة ثانية. وتؤكد الدراسات أن الوقف ساهم يف نحت صيغة أمريكية 
للتعليم -اجلامعي منه باخلصوص- استجابت ومنذ وقت مبكر الحتياجات البالد. إن ما 
ركزته هذه التجربة هو بناء مفهوم »التعليم الالنفعي« )Non Profit Education(، الذي 
يقتيض إنشاء مؤسسات تعليمية ال تنتمي إىل القطاعني احلكومي واخلاص، ولكن للقطاع 
املجموعة بشكل طوعي، ويقدم هلم  أفراد  املوارد من  استقطاب  يعمل عىل  الذي  الثالث 

خدمة تعليمية يكونون هم طرًفا أساسيًّا يف متويلها وإدارهتا ومراقبتها والتمتع بخدماهتا. 

التعليم،  تعني جمانية  األمريكية ال  الوقفية  اجلامعات  لفكرة  التي تؤسس  الالنفعية  إن 
بل تقديم خدمات تعليمية راقية تساهم يف بناء الكفاءات العلمية والفنية التي تأخذ عىل 
األفراد  بمسامهة  أساًسا  ترتبط  ذاتية  متويلية  وسائل  وجود  خالل  من  البلد،  إدارة  عاتقها 
والتجمعات املدنية، وتسمح يف الوقت نفسه بتوفري منح دراسية وبحثية لرشائح خمتلفة. عىل 
هذا األساس بالتحديد يمثل هذا القطاع التعليمي الوقفي جزًءا مما أصبح يعرف باالقتصاد 
الالنفعي )Non-Profit Economy( الذي جيمع كل األنشطة التطوعية، ويساهم بشكل 

مؤثر ومتصاعد يف االقتصاد األمريكي. 

املتحدة  الواليات  يف  التعليمية  العملية  متويل  من  يتجزأ  ال  جزًءا  الوقف  أصبح  لقد 
األمريكية، من خالل تثبيته ضمن اسرتاتيجيات اجلامعات واملؤسسات العلمية والبحثية. 
يف  أسايس  اسرتاتيجي  كرشيك  الوقف  دخول  أن  قاطع  بشكل  األمريكية  التجربة  وتبني 
متويل  طرق  وتنويع  واإلدارية  املالية  قدراهتا  بناء  من  اجلامعات  مّكن  التعليمية  العملية 
تغطية  يف  نجحت  بل  فقط،  التربعات  حدود  عند  تقف  ال  أصبحت  إهنا  بحيث  براجمها، 
خدمات  من  تقدمه  ما  مقابل  عليها،  حتصل  التي  املداخيل  من  املالية  احتياجاهتا  نصف 
تعليمية وأكاديمية مثل: عوائد العقود عىل املرشوعات البحثية الكربى، ورسوم التسجيل 
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اجلودة  ملستوى  نظًرا  واحلكومية  اخلاصة  باجلامعات  مقارنة  األعىل  تكون  ما  عادة  التي 
التعليمية التي توفرها. 

العامل  يف  والتعليم  الوقف  بني  العالقة  جت�شري  لإع��ادة  ا�شرتاتيجي  فكر  نحو  ثانًيا: 

الإ�شالمي املعا�شر: 

عىل الرغم من أن مفهوم التخطيط االسرتاتيجي قد ظهر يف منتصف السبعينيات من 
قرارات  اختاذ  عملية  وأصبحت  واسع،  نطاق  عىل  ذلك  بعد  انترش  أنه  إال  املايض،  القرن 
االقتصادية  املؤسسات  يف  القرار  صانعي  عند  الشاغل  الشغل  املستقبل  اجتاه  لتحديد 
والسياسية واالجتامعية. وقد انتبهت بعض املؤسسات الوقفية)1( يف عاملنا اإلسالمي ألمهية 
هذه املسألة، حيث وضعت هلا اسرتاتيجيات حددت فيها جماالت عملها وغاياهتا وكيفية 
اختيار الوسائل الكفيلة بتحقيق أهدافها املستقبلية. غري أن ما يعاب عىل هذه املحاوالت 
-عىل قلتها- هو تبنيها للتوجه اإلجرائي يف عمليات التخطيط االسرتاتيجي عىل حساب 
منذ  الغرب  يف  مهامجته  متت  الذي  هو  بالتحديد  التوجه  وهذا  الشاملة.  الرؤية  أو  الفكرة 
منتصف تسعينيات القرن العرشين، عندما تم تسليط الضوء عىل قصور عمليات التخطيط 
االسرتاتيجي مقابل ضمور الفكر االسرتاتيجي. ولعل املقولة الشهرية للكاتب األمريكي 
)هنري منتزبرغ( تلخص هذا النقد: »التخطيط االسرتاتيجي ليس التفكري االسرتاتيجي. 
األول هو حتليل )من خالل املعلومات(، والثاين هو توليف«)٢(. والتوليف عملية تركيب 
مع  عالقاهتا  نوعية  وحتديد  للمؤسسة،  املتعددة  باألبعاد  إملاًما  يستلزم  فهو  وهلذا  وترتيب 
األطراف األخرى ومعرفة القدرات ونقاط الضعف وحتديد االجتاهات العامة بغض النظر 

عن التفاصيل، وهو يف املحصلة وعي بالداخل واخلارج يف الوقت نفسه. 

الواقع  أن  إال  بدهيية،  عالقة  االسرتاتيجيني  والتفكري  التخطيط  بني  العالقة  تبدو  وإن 
التفكري  مرحلة  بتجاوز  تنتهي  إجرائية،  قواعد  يف  صوغها  إىل  يعمد  ما  كثرًيا  العميل 
االسرتاتيجي وتقليص مساحتها والدخول مبارشة يف املراحل الفنية والتقنية للمرشوعات. 

)1(  قد تكون األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت من أول املؤسسات الوقفية احلكومية التي انتهجت هذا املنهج منذ سنة 
1٩٩3م )سنة إنشائها(. 

)٢( Mintzbirg, Henry, Rise and Fall of Strategic Planning, in Harvard Business Review, 
1994, January-February, p.107



الق�سم الثاين/ البحث التا�سع: اآفاق م�ستقبل الأوقاف يف تون�س

319

الق�سم الثاين/ البحث الثامن: التخطيط ال�سرتاتيجي داخل الأوقاف الإ�سالمية

319

ومع ما يمر به الكثري من البلدان اإلسالمية من حركية اجتامعية غري عادية، وما يطرح 
عليها يف هذه املرحلة من تارخيها من حتديات، فإن املؤسسات الوقفية مدعوة بحكم العديد 
من الرضورات -لعل من أمهها »الرضورة التارخيية«- إىل إعادة النظر يف أساليبها وخططها 
ومرشوعاهتا، حتى تكون حارضة يف هذه اللحظة التارخيية لكي تساهم يف بناء مستقبل دول 
العامل اإلسالمي كام سامهت يف بناء ماضيها. يف هذا اإلطار نزعم أن التسلح بفكر اسرتاتيجي 
هو أكثر أولوية من جمرد وجود مرشوعات وبرامج وخمططات قد تبدو يف ظاهرها صحيحة 
يف  ونتائجها  فاعليتها  من  حتد  طرحها  طريقة  أن  أو  األنسب  تكون  ال  قد  أهنا  إال  مقنعة، 
بناء املستقبل. إن املرحلة هذه تستلزم الوعي بوضع القطاع الوقفي ورؤية التشابكات بينه 
وبني خمتلف القطاعات األخرى، إضافة إىل فهم التحديات الرئيسة التي تواجه املجتمع. 
وعليه، ال تستطيع املؤسسات الوقفية أن ترسم اسرتاتيجياهتا وخطتها خارج اسرتاتيجية 
بتكرار  تتعلق  الوقفي  القطاع  يف  التوجه  هذا  خماطر  إن  معزولة.  جزر  وكأهنا  املجتمع 
يقلص  مما  مؤثرة،  اجتامعية  تغيريات  إحداث  عىل  قدرهتا  عدم  َثّم  ومن  وتشتتها،  اجلهود 
دور العمل الوقفي يف حدود ضيقة عىل رغم رشعيتها الفقهية. إن لقيادات القطاع الوقفي 
احلكومي واألهيل مسؤولية رئيسة يف إحداث التغيريات الالزمة داخل املؤسسات الوقفية 
من النواحي اإلدارية والقانونية واملالية، حتى ال تتحول اخلطط واملرشوعات إىل عمليات 
ميكانيكية وحماسبية، بل ترتبط بمسرية من العمل اجلاد واجلهد املنظم والدائم املرتكز عىل 
رؤية عميقة وواضحة، من أجل تعزيز أداء القطاع الوقفي وربطه باملوقف احلضاري الذي 
َثّم ربط املؤسسات الوقفية هبذا اجلهد للمساعدة عىل  متر به املجتمعات اإلسالمية، ومن 

االقرتاب من أهدافها. 

ثالًثا: الوقف والتعليم يف العامل الإ�شالمي املعا�شر: �شراكة ا�شرتاتيجية ل بد منها:

ُيعترب التعليم عنرًصا أساسيًّا للتنمية، فهو يساعد عىل متكني املجتمعات من أسباب القوة 
البرشية واملعرفية، وهو من بني أقوى أدوات احلد من التفاوتات االقتصادية، فضاًل عن أنه 
يريس أسس التنمية املستدامة. غري أن التوجهات االسرتاتيجية احلالية يف أغلب بلدان العامل 
اإلسالمي تشري بشكل واضح إىل تغيري اخلريطة التعليمية فيها، من خالل انخفاض مؤثر 
مليزانيات التعليم احلكومي وما يتبعه من آثار خطرية عىل نوعية التعليم وخمرجاته. وتشري 
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تقارير املؤسسات الدولية املعنية بمسألة التعليم إىل أن العامل اإلسالمي يواجه فجوات بني 
ما حتققه األنظمة التعليمية وما حتتاجه بلداهنا يف عملية التنمية االقتصادية، ومن َثّم يتسم 
التعليم بضعف عالقته بالنمو االقتصادي، والسبب الرئيس يف ذلك حسب التقارير نفسها 
هو انخفاض مستوى التعليم بشكل كبري. وعىل الرغم من كل اجلهود املبذولة للقضاء عىل 
األمية مازال معدل األمية يف الوطن العريب -عىل سبيل املثال- ضعفي املعدل يف رشق آسيا 

وأمريكا الالتينية!

والبرشية  املالية  والتحديات  احلكومية  التعليمية  املؤسسات  لضعف  حتمية  وكنتيجة 
التي تواجهها برز توجه قوي ملؤسسات التعليم اخلاص املحيل واألجنبي، ودخلت العملية 
التعليم إىل مستوى السلع االستهالكية التي  التعليمية ضمن املعادالت التجارية، وانتقل 
بحاجة  اخلاص  التعليم  جتربة  كانت  وإن  والطلب.  للعرض  االقتصادي  القانون  حيددها 
بالتحديد بحاجة ماسة إىل  العامل اإلسالمي والعريب منه  إىل تقويم موضوعي عميق، فإن 
ما  نوعية  وعىل  ناحية،  من  التعليم  قدسية  عىل  حتافظ  التعليم  جمال  يف  اسرتاتيجية  بدائل 
يقدمه من برامج وما يطمح إليه من خمرجات من ناحية ثانية. ونعتقد أن حضور الوقف 
دخوله  وإمكانية  جديته  رغم  يستحقه،  ما  والنظر  األمهية  من  يلق  مل  التعليمي  املجال  يف 
كرشيك اسرتاتيجي يف العملية التعليمية وقابلية مسامهته يف احلفاظ عىل تعليم نوعي وبناء 

مؤسسات ذات كفاءة عالية تساهم يف رقي جمتمعاهتا. 

غري أن العالقة بني التعليم والوقف ال تنحرص يف املسائل التمويلية عىل أمهيتها، ولكنها 
تتعلق برؤية التعليم كمعطى »اسرتاتيجي« يف عالقته املبارشة بمرشوعات النهضة والتقدم. 
عىل  جمتمعة  تعمل  رئيسة  عنارص  توفر  تستوجب  العالقة  هذه  فإن  كذلك،  تكون  وحتى 

حتقيق تعليم راٍق بأفضل ما يف الوقف. 

ومن الطبيعي أن تثار العديد من األسئلة الدقيقة والصعبة حول رشوط هذه الرشاكة 
والعالقات املفرتضة بني التعليم والوقف من الناحية االسرتاتيجية، وأثر ذلك عىل مسامهة 
القطاع الوقفي يف تصحيح املسار التعليمي يف العامل اإلسالمي، واملسامهة يف اإلجابة عن 
مجلة األسئلة واملخاوف التي تثريها التطورات التي حصلت يف األنظمة التعليمية يف العامل 
اسرتاتيجية بني  قاعدة رشاكة  بديل حقيقي عىل  الطريق لوجود  فتح  َثّم  اإلسالمي، ومن 
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قيامها  عىل  تساعد  التي  املوضوعية  الرشوط  وبيان  اإلسالمي،  العامل  يف  والتعليم  الوقف 
بام  العامل اإلسالمي  بلدان  التعليمية يف  العملية  وأثر كل هذا يف دعم مسرية  واستدامتها، 

حيقق رقي رأسامهلا البرشي واالستفادة من ثرواهتا املادية.

إن مالمسة األدوار املحتملة للوقف يف حلظتنا احلالية ويف ظل حراك سيايس واقتصادي 
واجتامعي يتسم بتنامي حركية املجتمع املدين وتْوق الشعوب املسلمة لألخذ بمكامن القوة 
الوقفي،  القطاع  أمام  التي تفتح  والقدرة، تؤكد بام ال يدع جمااًل للشك مدى اإلمكانيات 
لكي يساهم من جديد يف توفري جزء رئيس من احلصانة الذاتية لألمة اإلسالمية، وتقديم 
صورة حقيقية عن تفاعل الوقف سواء من الناحية املعرفية )صياغة فكر الوقف وفلسفته 
حسب مقتضيات الزمان واملكان(، أو من حيث اآلليات التي حتول هذه األفكار إىل قيم 

اجتامعية واقتصادية وثقافية تستجيب لالحتياجات االسرتاتيجية. 

مات الفكر ال�شرتاتيجي ملوؤ�ش�شات الأوقاف: رابًعا: ُمقوِّ

أ( تأكيد دور الوقف النهضوي: 

التي تطرح يف  التساؤالت  إىل  احلقيقة  الوقف حييلنا يف  اليوم عن مستقبل  إن احلديث 
عاملنا اإلسالمي حول مرشوعات النهضة، واخلروج من حالة الوهن والضعف وتكثيف 
حول  التساؤل  مقاربة  يمكن  األساس  هذا  عىل  لألمة.  الذاتية  املكونات  من  االستفادة 
مستقبل املؤسسات الوقفية، من خالل املسامهة يف إعادة التوازن ملعادلة الدولة/ املجتمع، 
ومن َثّم إعادة االهتامم بكل ما يعزز هذا التوازن من أنظمة وقوانني ومؤسسات وخربات. 
شكل تثبيت التوازن بني أطراف هذه املعادلة املحرك الرئيس لفعالية هذه املؤسسات، حيث 
اقرتنت قوهتا بتثبيت صاممات أمان اجتامعية واقتصادية مكنت رشائحه املختلفة من حتقيق 

جزء كبري من أهدافها. 

ب( بناء حتالفات اسرتاتيجية إلجياد نامذج مؤسسات علمية مقتدرة:

ال نعتقد يف هذا اإلطار أن كل مؤسسة وقفية وحدها تستطيع -مهام بلغت مواردها- 
صناعة  يف  تؤثر  علمية  منارات  تكون  أن  عىل  القادرة  العلمية  املرشوعات  هذه  تتبنَّى  أن 
األجيال. إن الظروف احلالية سواء من الناحية االقتصادية )حرية انتقال رؤوس األموال(، 
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أو من الناحية الرشعية اخلاصة بإقامة مرشوعات علمية خاصة وأهلية، تعطي مؤسسات 
تعليمي  نموذج  لتأسيس  والعام  اخلاص  القطاعني  مع  حتالفات  بناء  يف  حرية  األوقاف 
خيدم  اسرتاتيجي  اختيار  هو  التعليمية  للعملية  كرشيك  الوقف  دخول  إن  متميز.  وقفي 
قضايا التعليم واملعرفة، وحيقق مجلة من األهداف عجزت املؤسسات التعليمية احلكومية 

واخلاصة عن الوصول إليها، لعل من أمهها: 

الرقي والبحث عن األفضل ألن  الوقف يف طياهتا  حتمل فلسفة  1- حتقيق النوعية: 

الواقف ينفق مما حيب ويقدم أفضل ما عنده ابتغاء لفضل اهلل وثوابه. واملدقق يف احلجج 
الوقفية يستطيع أن يتبني بوضوح الضوابط الدقيقة التي يضعها الواقفون لضامن جودة 
اخلدمات التي توفرها أوقافهم. إن أول انعكاس للوقف عىل التعليم هو إخراجه من 
بتأكيد  لريتبط  والطلب،  العرض  فقط عن طريق  يتحدد سعرها  التي  »السلعة«  بوتقة 
األهداف  مع  مبارش  تناغم  ويف  متميزة  نوعية  ذات  تعليمية  خدمة  وحتقيق  اجلودة 
العامل  يف  املعارصة  التعليمية  األنظمة  تفتقده  ما  هو  التوجه  هذا  ولعل  املجتمعية. 
اإلسالمي، حيث يكّون محلة الشهادات اجلامعية العليا رشحية واسعة يف أغلب البلدان 

اإلسالمية، لكنها تبقى دون توظيف صحيح وعقالين يف مسارات التنمية والنهضة. 

2- �شمان ال�شتمرارية: متثل العراقيل التمويلية أحد عوائق تطور املؤسسات التعليمية 

ا يف  العامة التي تواجه منذ هناية القرن العرشين -يف أغلب دول العامل اإلسالمي- شحًّ
التعليم إىل التضحية بنوعية ما يقدم من  املالية، مما اضطر الكثري من وزارات  مصادرها 
برامج وطرق ومناهج مقابل احلفاظ عىل مبدأ التعليم احلكومي. أما جتربة التعليم اخلاص 
قليلة  استثناءات  -مع  جمملها  يف  تتسم  فهي  بالتحديد،  منه  والعريب  اإلسالمي  العامل  يف 
البنية  ا- بالسعي املحموم لتحقيق الربح املادي، دون بذل كثري من اجلهد يف تطوير  جدًّ
التحتية العلمية وما تستلزم من متويل للبحث العلمي. فعالقة هذا القطاع بالتعليم ليست 
ديدهنا  يبقى  التي  الظرفية  بالنفعية  كبري  بشكل  تتأثر  وإنام  وثابتة  صلبة  أسس  عىل  مبنية 
الوقف يف إجياد مصادر  الكيف. من هنا تأيت مسامهة  الربح حتى ولو كان عىل حساب 
ا لقضايا  متويلية حقيقية ومستديمة ضمن رؤية متوازنة الستثامرها وتطويرها؛ حالًّ جذريًّ

التمويل وما يتيحه من إمكانيات حقيقية لرفع املستوى التعليمي وتطوير خمرجاته. 
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يعيشها  التي  املعضالت  حل  يف  الوقف  مسامهة  يف  األصل  إن  املجتمع:  اإ�شراك   -3

القطاع التعليمي هو تثبيت مبدأ مشاركة املجتمع بأفراده ومؤسساته يف تنفيذ القرارات 
ا إذا ما قلنا بأن هذا التوجه هو إحدى  االسرتاتيجية التي تتخذها الدول. ولن نذيع رسًّ
اآلليات الغائبة يف جمتمعات املسلمني اليوم التي ألفت االتكال عىل الدولة وأجهزهتا. 
والدولة بدورها متددت عىل أغلب املساحات االجتامعية، مما أنتج مجلة من االختالالت 
اهليكلية ال تزال تلقي بظالهلا عىل كل حماوالت النهضة والتقدم. إن الدور االجتامعي 
حتمل  خالل  من  للمجتمعات،  الذاتية  الفاعلية  بناء  إعادة  عىل  العمل  يف  هو  للوقف 
املؤسسات  إنشاء  متميزة يف  أدواًرا  االجتامعية  األنشطة  املنخرطة يف  املختلفة  الرشائح 
الوقفية وتسيريها ومراقبتها. ويصبح هذا التوجه أكثر أمهية وأولوية يف املجال التعليمي 
متوياًل  التعليمية  املؤسسات  تطوير  يف  رئيًسا  رشيًكا  املجتمع  يصبح  حيث  بالذات، 

واستثامًرا ومحاية ورقابة. 

ج( الرتكيز عىل مبدأ العمل اجلامعي: 

يرتبط هذا املبدأ بشكل مبارش بإحياء فكرة التعاون والتكامل ما بني املؤسسات الوقفية 
فيه  تشكو  ثانية، يف وقت  ناحية  من  والعام  اخلاص  القطاعني  ناحية، ومع مؤسسات  من 
بلدان العامل اإلسالمي من ضعف يف عالقاهتا البينية وسيطرة اهلموم املحلية عىل التواصل 
بأحد  أساًسا  بل  اإلجرائية،  بالنواحي  فقط  تتعلق  ال  اجلامعي  العمل  أمهية  إن  بينها.  فيام 

املبادئ التي تفرس الكثري من النجاح الذي حققته الدول الغربية. 

اخلامتة:

أن  املاضية،  القليلة  العقود  خالل  اإلسالمي  العامل  يف  الوقفي  القطاع  جتربة  بينت  لقد 
املؤسسة الوقفية قابلة للتطور والنمو ومسايرة الواقع ومستجداته. وليس غريًبا أن يطرح 
التغريات  خلفية  عىل  بالتعليم  الوقف  عالقة  إحياء  إعادة  وجوب  املختصني  من  الكثري 
اهليكلية التي حصلت يف األنظمة التعليمية يف العامل اإلسالمي، ومن َثّم فتح النقاش حول 
العامل  والتعليم يف  الوقف  بني  اسرتاتيجية  قاعدة رشاكة  بديل حقيقي عىل  إمكانية وجود 
اإلسالمي، وبيان الرشوط املوضوعية التي تساعد عىل قيامها واستدامتها وأثر كل هذا يف 



ما تخفيه ال�صدقة اجلارية )مقاالت واأبحاث يف الوقف(

3٢4

ما تخفيه ال�صدقة اجلارية )مقاالت واأبحاث يف الوقف(

3٢4

دعم املسرية التعليمية يف بلدان العامل اإلسالمي، بام حيقق رقي رأسامهلا البرشي واالستفادة 
من ثرواهتا املادية. إهنا مسؤولية العديد من األطراف ولكنها تقع بالدرجة األوىل عىل عاتق 
من يشتغلون يف القطاع الوقفي واملؤسسات ذات العالقة إلدراك الرتاكم الذي حصل يف 
املجتمعية وعىل رأسها  التنمية  إمكانيات توسيعه وربطه بمشاغل  الوقفي، ومدى  العمل 
الطبيعي  ومن  املستدامة.  التنمية  وحتقيق  املسلمة  الشعوب  تقدم  يف  ذلك  وأمهية  التعليم، 
والعالقات  الرشاكة  هذه  رشوط  حتقيق  مسؤولية  القطاع  هذا  يف  العاملني  عىل  تطرح  أن 
القطاع  مسامهة  عىل  ذلك  وأثر  االسرتاتيجية،  الناحية  من  والوقف  التعليم  بني  املفرتضة 

الوقفي يف تصحيح املسار التعليمي يف العامل اإلسالمي.
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البحث التا�سع

اآفاق م�شتقبل الأوقاف يف تون�ض

توطئة:

مما  االنطالق  تونس  األوقاف يف  مستقبل  احلديث عن  األسهل يف جمال  يكون من  قد 
املرور  الوقف سنة 1٩57م«، ويمكننا  تعطيل  تم  »لقد  بعبارة واحدة:  والقول  هو كائن، 
مبارشة إىل رسم آفاق مستقبل األوقاف. لكننا نعتقد أنه من املهم فهم ما حصل للوقف يف 
تونس وحماولة اإلجابة عن اخللفيات التي حدت بالسلطة السياسية بعد خروج االستعامر 
لتصور  الرئيس  املفتاح  نظرنا هي  اإلجابة يف  إن هذه  األوقاف.  إلغاء  إىل  املبارش  الفرنيس 
الذي  النقاش  من  مهم  بجزء  ترتبط  أهنا  خاصة  الثورة،  بعد  ما  تونس  يف  األوقاف  عودة 
ال يزال يدور إىل اليوم بني النخبة يف تونس بمختلف مشارهبا، حول التصورات التنموية 

ودور العوامل الذاتية يف إنجاحها والسبل الكفيلة بتحقيق أهداف الثورة. 

للنقاش  املتواضعة تطوير نوعي  إعادة فتح ملف األوقاف يف تونس هي يف رؤيتنا  إن 
حول مسائل حيوية مثل البحث يف إمكانيات رفع فعالية املجتمع املدين وحتقيق استقاللية، 
والتساؤل حول النامذج التنموية التي تلبي طموحات الشعب بكل رشائحه، ودفع املشاركة 

الشعبية يف إدارة املجتمع. 

االجتامعية،  امليادين  يف  اإلسالمية  احلضارية  اخلربة  من  مهامًّ  جزًءا  الوقف  شّكل  لقد 
من  العديد  ومّكن  القدرات،  وتطوير  املجتمعات  توازن  حفظ  يف  رئيسة  أدواًرا  ولعب 
األفراد والرشائح من احلركة والفعل ضمن جماالت عامة مشرتكة. يف هذا السياق يمكننا 
القول: إن ما أسسه الوقف خيتلف بشكل جوهري عام استقر يف الثقافة الشعبية وما حاولت 

السلطات الرسمية -خاصة بعد 1٩57م- تسويقه والرتكيز عليه. 

الورقة سنحاول الرتكيز عىل ثالث قضايا: تتعلق األوىل بإعادة حتليل الوقف  يف هذه 
ضمن السياق التارخيي لتونس ما قبل1٩57م، خاصة فيام يتعلق بموقف النخب املتعاقبة 
يف التعامل مع ضعف املؤسسات الوقفية، ونتائج ذلك عىل حركة املجتمع. وترتبط الثانية 
بقراءة الوقف ضمن أساسياته النظرية والعملية أي ما حتمله فلسفته من قيم وما انتهى إليه 
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بتقديم رؤية حول عودة  الثالثة  التارخيية من خربة. وأخرًيا تتعلق  اجلزء األكرب من جتربته 
الوقف ملامرسة أدواره التنموية يف تونس ما بعد الثورة، والرشوط املوضوعية لتحقيق ذلك. 

اأوًل: �شعف الأوقاف واختالف ا�شرتاتيجيات املجابهة: من الجتهاد البّناء اإىل الإ�شالح الفا�شد:

فالدولة  اإلسالمي؛  التاريخ  يف  خطرية  حتول  نقطة  امليالدي  عرش  التاسع  القرن  مّثل 
العثامنية بدأ يدب يف أوصاهلا التعب، والبلدان اإلسالمية األخرى ال تشذ عن احلالة العامة 
التي آل إليها حال اخلالفة. ومل تشذ مؤسسات الوقف عن هذا الركود احلضاري فاعرتاها 
ما اعرتى املجتمعات اإلسالمية من وهن وضعف، فرتاكمت اآلثار السلبية واملشكالت 
الكثري من  التدهور واجلمود واإلمهال، وتعرض  إىل  الكثري من األوقاف  حتى آلت حال 
ممتلكاهتا بسبب ذلك إىل االهنيار واخلراب، فقلت عائداهتا وتضاءلت منافعها. لقد اعرتى 
نظام الوقف ما اعرتى النظام االجتامعي اإلسالمي من وهن، وأصابه ما أصاب املجتمع 
القرن  َثّم ظهرت ومنذ  اإلسالمي يف خمتلف حقوله املعرفية ومؤسساته االجتامعية، ومن 
واخلريي،  الذري  بنوعيه  للوقف  املؤسيس  البناء  يف  وثغرات  قصور  أوجه  عرش  السابع 

وأخذت األوقاف حصتها من الرتاجع الثقايف والعلمي الذي بدأ يدب يف أوصال األمة.

خمتلف  يف  تارخييًّا  الوقفي  القطاع  واجهها  التي  اإلشكاالت  أهم  نلخص  أن  ويمكننا 
بلدان العامل اإلسالمي ومنها تونس، يف أربع مسائل رئيسة:

1( مل تستطع األوقاف األهلية جماهبة مجلة من اإلشكاليات الرشعية والعملية وإجياد حلول 
وكثرة  احلصص،  تفتيت  إىل  األجيال،  بتوايل  املستفيدين،  تكاثر  أّدى  كام  هلا،  عملية 
اخلالفات والنزاعات القضائية التي مل يستطع اجلهاز القضائي جماهبتها وإجياد احللول هلا 

وما  القرويني(  الزيتونة،  )األزهر  جامعاته  رأسها  وعىل  العلمية  املؤسسات  ضعف   )٢
املنوط هبم)1(،  الدور احلضاري  أداء  العلامء عن  انحسار لالجتهاد، وختّلف  خلفه من 
مما أثر يف طرح حلول واقعية وعملية والتعاطي الواقعي مع التطورات التي حصلت 
األوقاف  خيص  وفيام  ذلك  يف  والفقهاء  الفقه  علم  ودور  اإلسالمية،  املجتمعات  يف 

بالتحديد. 
دار  بن عاشور،  الطاهر  وآراء إصالحية(، حممد  العريب اإلسالمي- دراسة حتليلية  )التعليم  بقريب  الصبح  أليس  انظر:   )1(

السالم للنرش والتوزيع، مجهورية مرص العربية، ٢٠٠6م. 
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3( بالتزامن مع التخلف االقتصادي العام، أدى ضعف القضاء وعدم ختصص العاملني 
فيه يف مسائل الرقابة عىل النظار وترصفاهتم اإلدارية واملالية ومدى نجاحهم يف توزيع 

العوائد، إىل انتشار الفساد يف إدارة األموال الوقفية واالستهانة بتنميتها.

4( غياب التجديد اإلداري للمؤسسات الوقفية، حيث استرشى أسلوب النظارة الفردية 
مما سهل عمليات اغتصاب األوقاف وحيازهتا بدون وجه حق، والتالعب بأعياهنا أو 

حتويل وجهتها خارج املقاصد التي حددها الواقفون. 

وعىل الرغم من هذه املالحظات فإنه من املجحف أال نذّكر بأن مؤسسة الوقف كانت 
خفوت  رغم  قريب  وقت  وإىل  االجتامعية  خدماهتا  تواصلت  التي  املؤسسات  أكثر  من 
التي  والثقافية  السياسية  النخب  أفراد  من  الكثري  أن  من  ذلك  عىل  أدل  وليس  جذوهتا. 
استفادت  مبارشة،  بعده  أو  الفرنيس  االحتالل  فرتة  يف  والثقايف  السيايس  العمل  مارست 
من الشبكات الوقفية املنترشة يف كل أرجاء تونس وخترجت من مؤسساهتا التعليمية، كام 
إلغاء  غاية  وإىل  ا  مستمرًّ بقي  الرشائح  من  للعديد  االجتامعية  االحتياجات  من  جزًءا  أن 
الوقف يف تونس. غري أن املسألة األكثر أمهية يف هذا املسار هي أن املؤسسة الوقفية يف تونس 
واخلطط  التصورات  ضمن  كانت  األخرى  واالجتامعية  العلمية  املؤسسات  شأن  شأهنا 
اإلصالحية، ومن َثّم كانت جزًءا ال يتجزأ من عملية التجديد الشاملة التي دعا إليها العديد 

من املصلحني.

إليها  آلت  التي  املتدنية  احلالة  ملجاهبة  اإلسالمي  العامل  يف  املحاوالت  تعددت  لقد 
األوقاف، ومن مفارقات التاريخ أن التجربة التونسية يف هذا املجال قدمت مع خري الدين 
نموذجني  )1٩٠3م-٢٠٠٠م(  بورقيبة  احلبيب  مع  ثم  )18٢٢م-18٩٠م(  التونيس 
خمتلفني إىل حد التناقض الصارخ، فاألول نجح إىل حد كبري يف إصالح قطاع األوقاف يف 

وقت قيايس، والثاين ألغى األوقاف مجلة وتفصياًل ويف وقت قيايس كذلك. 

فأما خري الدين التونيس فقد انطلق يف رؤيته اإلصالحية من أن تونس )كمثال للحالة 
اإلسالمية العامة( تعيش مع هناية القرن التاسع عرش أزمة يف نموذجها االجتامعي بأبعاده 
ا وثقافيًّا. وعليه، فهي تستلزم حسب رأيه رؤية شاملة لإلصالح  املختلفة: سياسيًّا، واقتصاديًّ
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يف  خاصة  العلمي  التجديد  رضورة  األول  املسار  يقتيض  متالزمة:  مسارات  ثالثة  وفق 
االختصاصات الرشعية ملا هلا من عالقة مبارشة بفهم مقاصد الرشيعة اإلسالمية، بام يتالءم 
السياسة  مفهوم  توسيع  إىل  األمة  علامء  دعا  وهنا  املسلمني.  وأحوال  العرص  ظروف  مع 
الرشعية، وعدم قرصها عىل ما ورد فيه نص من كتاب اهلل وسنة رسوله، وذكرهم بمناهج 
السلف يف هذا املجال الذين جعلوا نطاق السياسية الرشعية يتسع ليشمل كل ما ال خيالف 
الكتاب والسنة وإن مل يرد نص فيه؛ ألن يف ذلك حتقيَق مقصد من مقاصد الرشيعة. ويتعلق 
املسار الثاين ببناء الدولة من خالل مؤسسات تعمل عىل حتقيق احلرية والعدل كمقصدين 
أصيلني من مقاصد الرشيعة اإلسالمية، ورضورة انعكاسهام عىل السياسات العامة وترتيب 
عالقات األفراد يف املجتمع. أما املسار الثالث فريتبط بأمهية االنفتاح احلضاري عىل املعارف 
وأسباب العمران املوجودة يف الدول التي حققت إنجازات حضارية وعىل رأسها أوروبا. 

يمكننا القول: إن جتربة خري الدين عىل قرصها )1873م-1877م( قطعت -ويف وقت 
مبكر- مع ما كان سائًدا يف كثري من حماوالت اإلصالح العملية يف العامل اإلسالمي التي 
متحورت حول االهتامم احلرصي بالقدرات الفردية، والرتكيز عىل الشكل دون املضامني 
وحرص االستفادة من أوروبا الصاعدة يف جلب األسلحة احلديثة، وتغيري األسامء اإلدارية 
والرتب وألوان األزياء العسكرية. إن االنفتاح الذي دعا إليه خري الدين عىل اإلبداعات 
اآلخرين،  عند  القوة  ونقاط  الذاتية،  الضعف  لنقاط  املدرك  الواعي  االنفتاح  هو  الغربية 
والذي يستفيد بشكل يسمح بإعادة احلياة إىل »روح احلضارة اإلسالمية« وامتالك القدرة 
عىل اإلقالع من جديد. وليس غريًبا أن تكون النتائج التي أسفرت عنها السنوات األربع 
التي قضاها خري الدين يف الوزارة األوىل باهرة، وأن حيصل العديد من اإلصالحات احلقيقية 
يف بعض املؤسسات وعىل رأسها األوقاف، التي ُتعّد من الناحيتني التارخيية والعملية أول 
جتربة إصالح متكاملة هلذه املؤسسة جتاوزت ما حاول حممد عيل باشا يف مرص القيام به سنة 

1846م الذي تعثر وبقي يراوح تغيري اإلطار الترشيعي لنظام الوقف يف مرص. 

يف مقابل منهج خري الدين التجديدي، يأيت ما يمكن تسميته »باإلصالح الفاسد« الذي 
وإن تبنى الداعون إليه شعارات: »التقدم« و»التحديث« و»التنمية« فإنه انتهى إىل خسارتني 
املؤسسات،  إحياء  إعادة  حاولت  التي  التجارب  كل  بإجهاض  األوىل  تتعلق  فادحتني. 



الق�سم الثاين/ البحث التا�سع: اآفاق م�ستقبل الأوقاف يف تون�س

331

البلدان اإلسالمية ومنها تونس، وهكذا  وجتاوز اخللل الذي أصاب مفاصل االجتامع يف 
يف  الثانية  وترتبط  احلرص.  ال  املثال  سبيل  عىل  واألوقاف  الزيتوين  التعليم  مع  األمر  كان 
اعتامد منهجية تغيري ترتكز يف أساسها عىل التشكيك يف قدرة املرجعية املكونة للهوية العربية 
اإلسالمية عىل ختطي حالة الضعف والتدهور التي أصابت املجتمعات اإلسالمية، والتنكر 

لكل منجزاهتا وحرص عملية التغيري يف العوامل اخلارجية. 

التغريب  وسياسة  الفرنسية  االستعامرية  اهلجمة  مع  التشكيك  هذا  انطلق  تارخييًّا، 
واهلياكل  للبنى  القرسي  التغيري  وحماوالت  الفرنسية،  اإلدارة  انتهجتها  التي  الواضحة 
االجتامعية وما تبعها من نشأة ازدواجية نامذج داخل املجتمع التونيس، استبطنت إعالء كل 
ما هو غريب وإلصاق صفة الدونية بكل ما هو حميل، بدًءا بإحداث احلي الالتيني مقابل احلي 
غري  منافسة  يف  ووضعها  فرنسا  مصانع  تفرزها  التي  البضائع  بتسويق  ومروًرا  »الشعبي« 
متكافئة مع املنتج الصناعي واحلريف التونيس، ووصواًل إىل إنشاء املدارس »الفرنسية« وربط 
التي سيطرت عليها اإلدارات االستعامرية  باملؤسسات االقتصادية واالجتامعية  خمرجاهتا 
من  الزيتوين  التعليمي  النظام  عىل  وأدبيًّا  ا  ماديًّ التضييق  تم  متزامن  وبشكل  االقتصادية. 
متويله،  يف  الزاوية  حجر  متثل  كانت  التي  الوقفية  املؤسسات  عىل  تدرجييًّا  التعدي  خالل 
املؤسسات  يف  وظائف  عىل  احلصول  من  التعليم  هذا  خلرجيي  املمنهج  احلرمان  وكذلك 
إىل  ينتمي  ما  لكل  حتقرٍي  سياسة  عىل  الفرتة  هذه  خالل  الفرنيس  اخلطاب  قام  لقد  العامة. 
بالتزامن مع طرح ممنهج للمؤسسات واألفكار االستعامرية كبدائل  احلضارة اإلسالمية، 

كفيلة باإلجابة الشافية عن تساؤل املسلمني الدائم: ملاذا تأخر املسلمون وتقدم غريهم؟

التي حاولت برشاسة  الفرنسية  االستعامرية  اإلدارة  فهم خطط  يمكن  السياق  يف هذا 
القانونية  املعوقات  من  جزًءا  باعتباره  التونيس؛  االجتامعي  املشهد  من  الوقف  اجتثاث 
هذه  اصطدمت  ولئن  التونسية.  االقتصادية  البنية  عىل  االستعامري  التمدد  واجهت  التي 
السياسات بمقاومة رشسة ساهم فيها أواًل وأخرًيا املخزون العقائدي والثقايف اإلسالمي 
وانتهت إىل خروج االستعامر املبارش، فإهنا نجحت يف خلق استمرارية هلا وإحداث رشٍخ يف 
التصور الثقايف اجلامعي عند النخبة التي تصدرت سدة احلكم سنة 1٩56م، والتي تلخص 
برناجمها السيايس يف تركيز املنحى اجلغرايف القطري كمجال أسايس لالنتامء )احلديث عن 
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خالل  من  »تقدم«  من  إليه  صل  ما  يف  بالغرب  اللحاق  شعارات  وتبني  التونسية(،  األمة 
املصطلح  االجتامعي  النموذج  وجتاُوز  واجليش،  واإلدارة  االقتصاد  حتديث  إىل  الدعوة 
عليه بالتقليدي وكل ما يرتبط به من أنساق ثقافية واجتامعية، والتوجه إىل إحالل نموذج 

»حديث« مكانه يتخذ من أوروبا مثااًل وداللة.

وعىل الرغم من أن شخصية احلبيب بورقيبة قد شدت هلا االنتباه بام متلكه من صفات 
السيايس، مما  املشهد  لتصدر  ذايت  استعداد  )كارزماتية( ومن طموح سيايس شخيص ومن 
مكنه من أن ينجح يف تغييب العديد من الشخصيات التي لعبت أدواًرا مهمة داخل احلزب 
الدستوري اجلديد، فإننا نعتقد أن املرشوع املجتمعي الذي متت جتربته عىل مدى أكثر من 
ا، حتى وإن انقلب يف جانبه السيايس إىل فردانية  نصف قرن يف تونس مل يكن مرشوًعا فرديًّ
إن  التغيري«.  »صانع  حول  بعده  ومن  األكرب«  »املجاهد  شخصية  حول  متحورت  تسلطية 
مارست  التي  تونس  يف  السياسية  النخبة  عند  بنيت  املختلفة  وأبعاده  املرشوع  هذا  مالمح 
السلطة يف مرحلة ما بعد االستقالل وتواصلت خالل ستة عقود، وفق انبهار ال حدود له بام 
حققه الغرب وبالتحديد فرنسا من منجزات اقتصادية وعلمية ملموسة، مع استعامل جمتزئ 
وغري موضوعي ملسائل التأخر احلضاري يف العامل اإلسالمي لصياغة خطاب ثقايف وتأسيس 
للاميض،  انتامئها  بحجة  الذاتية  اإلمكانيات  أغلب  أقصت  واقتصادية  اجتامعية  برامج 

وأجهضت إمكانيات جتديدها وتطويرها بام يالئم احتياجات تونس ما بعد االستقالل. 

يف الواقع أسس هذا االنبهار تداخاًل شديًدا يف تصور املرجعية الضابطة لالجتامع، إىل حد 
متييعها يف نسخ حملية هجينة عكست يف جوهرها التسليم املطلق بنتائج التمدد الالمتكافئ 
للنموذج الغريب الرأساميل من ناحية، ولتصورات اختزالية للحداثة من ناحية ثانية، حرصت 
البارزة  التحديث وتشييد معامله  املحلية جهودها يف عملية اإلرساع يف  النخبة  من خالهلا 
هذا  يف  االقتصادية.  التنمية  خرباء  حددها  التي  واملعدالت  الكمية  احلدود  إىل  والوصول 
السياق ُأعلنت حرب شعواء عىل ما بقي يف النسيج االجتامعي من أنساق معرفية واجتامعية 
رئيسة وفرعية، وتسويقها سلبيًّا ضمن خطاب حداثوي حيرص العطاء احلضاري اإلنساين 
يف التجربة الغربية وحدها، وينفي وجود إمكانيات حضارية ذاتية عند الشعوب األخرى 
التخطيط  حرص  التصور  هذا  خّلف  لقد  املستقبل.  استرشاف  عمليات  يف  تفعيلها  يمكن 
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الغريب،  النموذج  به  ملا جيود  أو ذكية-  العام يف عمليات حماكاة -ساذجة  للشأن  املستقبيل 
والتضييق عىل كل ما يمت بصلة لإلمكانيات الذاتية املرتاكمة تارخييًّا ووضعها يف أحسن 
ا اتسم بالتنكر واهلجوم عىل  األحوال حتت مظلة »الفلكلور الشعبي«، مما أوجد مناًخا عامًّ
كل ما له عالقة باملايض، وسيادة عقلية انتقاصية يف التعامل مع املوضوعات ذات الصلة، 
بحجة ربط ما أصاب املجتمع اإلسالمي من تكلس ومجود باألساسيات الفكرية التي بني 
عليها، ومن َثّم تثبيت صورة نمطية سلبية عن األوقاف لدى النخب املثقفة وصناع القرار 
املعامالت  يعطل  ثقيل-  -عبء  أهنا  عىل  كليتها  يف  الوقف  جتربة  وتسويق  خاص،  بوجه 

القانونية ويعرقل احلركية االقتصادية، وال تنتظر إال القطع واإللغاء التام. 

ثانًيا: تغّول الدولة وخطف املجتمع:

مّثل إلغاء األوقاف سنة 1٩57م نقطة االنطالقة الفعلية يف املرشوع التحديثي لتونس، 
بعد خروج اإلدارة االستعامرية  اعتلت سدة احلكم  التي  النخبة  اعتقاد جازم لدى  وسط 
الفرنسية، بأن إزاحة األنساق القانونية واالجتامعية والثقافية التقليدية هي البوابة الرئيسة 
التي ستلج منها تونس عامل احلداثة وتلتحق بالدول املتقدمة. ويف هذا االجتاه متت تصفية 
التعليم الزيتوين، والقضاء الرشعي، وجزء ال يستهان به من النسيج االقتصادي ممثاًل باملهن 

واحلرف التقليدية ذات العالقة املبارشة بالبنى التقليدية. 

املفاتيح  أحد  يمثل  وفلسفة  خصائص  من  حيمله  بام  الوقف  أن  نزعم  االجتاه  هذا  يف 
الرئيسة التي متكننا من فهم جانب مهم من املرشوع املجتمعي الذي برش به كل من: خري 
الدين التونيس واحلبيب بورقيبة، وإذا كان األول قد حدد مرشوعه اإلصالحي من داخل 
املرجعية اإلسالمية معتمًدا عىل تأكيد دور الوقف، فإن بورقيبة كان ال خيفي ازدراءه لكل 
ما يمت إىل املايض بصلة، وبغض النظر عن التقويم الشامل لتجربته يف جمملها، فإن اخلطب 

التي كان يلقيها بورقيبة طوال الثالثني سنة من حكمه أكدت هذا التوجه بكل وضوح. 

ورغم التناقض البني بني نتائج التجربتني إال أنه يمكن القول: إن ملف األوقاف وما 
به  نادت  الذي  املجتمعي  املرشوع  يف  مّثل  تارخيية،  وخربات  فرعية  مفاهيم  من  يتضمنه 
فيرب( عند  الذي استعمله )ماكس  باملعنى    )Idéal type( »مثاليًّا الشخصيتان »نموذًجا 
ملف  مع  وبورقيبة  الدين  خري  تعامل  هلذا  األورويب،  الغرب  يف  الرأساملية  لنشأة  حتليله 
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مواجهة  يف  املرشوعني  لكال  والعميل  النظري  اإلطار  حددت  نموذجية  كحالة  األوقاف 
األزمة التي عاشتها تونس، سواء مع هناية القرن التاسع عرش أو يف فرتة ما بعد االستقالل.

من  عكسته  وما  تونس  تاريخ  من  األخرية  عقود  الستة  خالل  حصل  ما  خملفات  إن 
سياسات اجتثاثية لكل اخلربات الذاتية للمجتمع ومساحات الفعل فيه، انتهت إىل خْطف 
مساحات  عىل  املتمددة  الرفاه«  »لدولة  عائم  مفهوم  وتبني  حركته،  وشل  املجتمع  هذا 
النسيج االجتامعي كافة بشكل ال يسمح ألطراف أخرى باملشاركة يف اإلدارة املجتمعية. 
املعلنة، فإن ما حصل  الطموحات االقتصادية  الذريع يف حتقيق  الفشل  النظر عن  وبغض 
بعد  ما  جتربتها  يف  التونسية  الدولة  أساسها  عىل  بنيت  التي  الشديدة  املركزية  هو  عمليًّا 
االستقالل، مستغلة جتانس املجتمع عىل املستوى العرقي والديني واللغوي. وقد توالت 
كل  بناء  وتم  الرئيس،  شخص  يف  ختتزل  أن  قبل  حتى  الدولة  تغول  دفع  باجتاه  القرارات 
األطر السياسية واالجتامعية واالقتصادية وفق هذا االجتاه. وبعد أن مركز بورقيبة القرار 
داخل الدولة، فرض ذلك داخل احلزب الواحد الذي استفرد بالسلطة، ففي مؤمتر احلزب 
االشرتاكي الدستوري سنة 1٩5٩م تم تعويض اهليئات املنتخبة من قواعد احلزب بلجان 
تنسيق يعينها املكتب السيايس. وخالل تلك السنة ُأصدرت مراسيم ختضع ممارسة حرية 
الصحافة والتعبري وتأسيس األحزاب واجلمعيات وغريها من احلريات العامة إىل السلطة 
اهليئات  كل  إخضاع  تم  1٩64م  سنة  ذاته  احلزب  مؤمتر  ويف  الداخلية.  لوزير  التقديرية 
النقابية واملهنية إىل إرشاف احلزب، وإرساء تداخل بني أجهزة احلزب ومؤسسات الدولة، 
يف  الدولة  اختزلت  حيث  احلياة  مدى  رئيًسا  بورقيبة  ُأعلن  حني  ذروته  التوجه  هذا  وبلغ 

احلزب الواحد، الذي ُأختزل بدوره يف شخص رئيسه. 

ما هيمنا بالتحديد يف مسار مركزة السلطة السياسية يف فرتة ما بعد االستقالل، أنه ارتبط 
برؤية للدولة جتعل منها املؤسسة الوحيدة التي ال تقبل من يشاركها يف احلركية املجتمعية 
ويف حتقيق التوازن االجتامعي بني خمتلف الرشائح. ورغم أن دولة الرفاه قد دخلت مع هناية 
واالقتصادية  السياسية  حساباهتا  أوروبا  وأعادت  أزمة)1(،  يف  العرشين  القرن  سبعينيات 
األساسية يف كل  الركيزة  بل وشكل  تونس  ثباته يف  املفهوم حافظ عىل  فإن  واالجتامعية، 

)1( منذ هناية السبعينيات من القرن العرشين أعلن العديد من اقتصاديي أوروبا هناية هذه الدولة والتصورات التي بنيت حوهلا. 
Pierre Rosanvallon, La fin de l’Etat providence, Edition du Seuil, paris, France, 1981.:انظر
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حيث  1٩56م(،  بعد  ما  )تونس  للدولة  والسياسية  واالجتامعية  االقتصادية  التوجهات 
املوارد  عىل  الكاملة  باإلدارة  النظرية-  الناحية  من  األقل  -عىل  الدولة  أجهزة  تكفلت 
احتياجات  خمتلف  بتحقيق  تتعلق  التي  املرشوعات  عىل  الكيل  واإلرشاف  االقتصادية 

األفراد، وكل هذا من خالل اعتامد مركزية شديدة لكل الشؤون واملؤسسات. 

التي حلقت بتونس نتيجة إلغاء األوقاف ال تنحرص فقط يف ضياع أعياهنا  إن اخلسارة 
التي تم اغتصاهبا من قبل الدولة واألفراد، والتي كانت رغم ضعف أدائها تستجيب جلزء 
التي  اخلسائر  أكرب  أن  نعتقد  بل  االجتامعية،  الرشائح  من  للكثري  املادية  االحتياجات  من 
الوقف،  التي كان يسمح هبا  نجمت عن هذه اإللغاء هي رضب اإلمكانيات االجتامعية 
والتضييق الشديد عىل املجال العام الذي متارس فيه رشائح من املجتمع من خالل اعتامدها 
الصيغ الوقفية نوًعا من احلرية يف إدارة ثرواهتم وتوجيه أجزاء منها بملء إرادهتم إىل خدمة 
أغراض حمددة، وما ينتج عن هذا االختيار من تشبيك للعالقات بني األفراد واملجموعات، 

وتوزيع للسلطة االجتامعية واالقتصادية، ودفع للحراك واملامرسة خارج احليز الرسمي.

ثالًثا: اآفاق م�شتقبلية للقطاع الوقفي يف تون�ض: 

 14 ثورة  بعد  تونس  دخلتها  التي  واملعقدة  الكبرية  اإلصالح  عملية  أن  يف  جدال  ال 
من  واالستفادة  اإلبداع  عىل  تساعد  مناخات  ببناء  وبرشت  كبرية  آفاًقا  فتحت  قد  يناير، 
عىل  تواجهه  التي  والقضايا  اإلشكاالت  حل  باجتاه  األيب  تونس  لشعب  اإلمكانيات  كل 
يمثل جزًءا ال  الوقف  بأن  ونعتقد جازمني  والثقافية،  االقتصادية واالجتامعية  املستويات 
يستهان به من هذه املكونات التي تستحق االهتامم والتطوير. إن عودة الوقف إىل الساحة 

االجتامعية تستند أساًسا إىل عنرصين: 
1- رغم سنوات احلجب واإلقصاء من احلياة القانونية واالجتامعية، فإن الوقف يف تونس 
البلد، وعليه؛ فإن عملية إحيائه لن تنطلق من فراغ بل  أصيل أصالة اإلسالم يف هذا 
الشعب  شخصية  مكونات  من  رئيًسا  جزًءا  يعد  الذي  اخلريي  املخزون  عىل  تعتمد 
التونيس مثله مثل باقي الشعوب اإلسالمية، بل نجزم بأن جزًءا كبرًيا من أعيانه ال تزال 
االجتامعي  النسيج  يف  القوي  حضوره  عىل  اغتصبت-  وإن  -حتى  وشاهدة  موجودة 

واالقتصادي التونيس منذ قرون. 
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٢- تؤكد التجارب املعارصة يف البلدان األوروبية والواليات املتحدة األمريكية بالتحديد 
الواضح  الرسمي  والتوجه  البلدان،  هذه  يف  للوقف  واالقتصادي  االجتامعي  الثقل 
وإمكانياته،  بأمهيته  الوعي  وتنامي  منه،  رئيس  جزء  واألوقاف  الثالث  القطاع  لدعم 

والعمل عىل إدراجه رشيًكا رئيًسا يف اخلطط التنموية ورسم مستقبل الدول. 

رابًعا: ماذا نعني باإعادة اإحياء �ُشّنة الوقف يف تون�ض؟

ال بد من التنبيه بداية إىل أن مسألة إعادة فتح ملف األوقاف من جديد يف تونس ترتبط 
والقطع  االجتامعية،  املسؤولية  األفراد يف حتمل جزء من  لدور  األمهية  بإعادة  يف جوهرها 
مع التصور الذي حيرص الفعل االجتامعي واالقتصادي يف الدولة وأجهزهتا. هلذا فإن هذه 
الدعوة ليست حنينًا ساذًجا ملؤسسة تراثية أو لصورة مرشقة من تارخينا، بل قضية تنموية 
بامتياز يستوجب احلديث فيها حضور تصور متكامل جيمع بني الفهم الدقيق لفلسفة الوقف 
وأبعاده التنموية من ناحية، ومتطلبات املرحلة التارخيية التي متر هبا تونس من ناحية ثانية. 
يف هذا السياق تتطلب عملية إحياء ُسنّة الوقف عماًل اسرتاتيجيًّا منظاًم بعيد املدى ال يقترص 
التي  املوضوعية  الرشوط  متكامل حيقق  مناخ  توفري  يعمل عىل  إنام  لشعاره،  التحمس  عىل 
تكفل عودة صحيحة للوقف ضمن سياق عودة الرشعية للشعب يف تطوير حركية املجتمع، 

ومسامهة أفراده بشكل تطوعي كلٌّ من موقعه ووفق قدراته يف جهود التنمية الشاملة. 

ونعتقد أن هذه الرشوط املوضوعية يمكن تلخيصها يف ثالثة عنارص:

أ( تطوير قدرات املجتمع املدين ومن ضمنها الوقف.

ب( حتقيق استقاللية الوقف عن الدولة. 

ج( إدراج الوقف ضمن خطط التنمية املستدامة.

 أ( مدنية القطاع الوقفي:

ال شك يف أن اخلربة اإلسالمية يف جمال املجتمع املدين هي كبرية وواسعة عىل عكس 
خارج  التحرك  من  كثرية  رشائح  مكنت  متعددة  آليات  نشأت  حيث  الكثريون،  يعتقد  ما 
-وإىل  يفرس  ما  وهذا  االجتامعي.  للفعل  وواسعة  مشرتكة  فضاءات  وبناء  الرسمي  احليز 
حد كبري- متاسك املجتمعات اإلسالمية رغم كثري من االختالالت التي شهدها تارخيها 
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وعىل رأسها اإلشكال السيايس وعالقة احلاكم باملحكوم الذي ظل ولفرتة طويلة »مرًضا 
مزمنًا« عىل حد تعبري املرحوم عابد اجلابري. وال شك كذلك يف أن الوقف قد مثل احللقة 
الرئيسة يف هذه اآللية التي انتهت وباعرتاف كل الباحثني إىل بناء »جمال عام«)1(، حتركت فيه 
العديد من القوى االجتامعية بحرية كبرية حمققة استقالهلا عن املجال الرسمي أو احلكومي، 

ومشاركة بشكل مؤثر يف إدارة الشأن العام. 
إن تأكيد عالقة الوقف باملجتمع املدين مسألة جوهرية ليس فقط ألهنا تعكس فلسفته بام 
هي مسامهة األفراد بشكل طوعي يف تلبية احتياجات اجتامعية، بل ألن هذا االنتامء رضورة 
لتحقيق توازن املجتمع وتأكيد الرشاكة بني القطاعات املختلفة: الدولة بوصفها مسؤولة 
عن تنظيم العالقات بني املواطنني، ومحاية حقوقهم وحتقيق أمنهم، والتوجيه االسرتاتيجي 
للخطط االقتصادية واالجتامعية للبالد؛ والقطاع اخلاص بام يتميز به من قدرات إبداعية يف 
جماالت تطوير النشاط االقتصادي وتوجيه ما يمتلكه من ثروات نحو تنمية املجتمع وسد 
مات  املقوِّ يتضمنه من مكونات متتلك من  الثالث وما  احتياجاته؛ والقطاع  جزء مهم من 
بني  لتعاون  يؤسس  للمجتمع  متوازن  تصور  أمام  إننا  الكثري.  واخلصوصية  والقدرات 
قطاعاته املختلفة يقطع مع الدولة املتغولة، ويرفض القطاع اخلاص املتوحش مع االعرتاف 
وفق  هذا  كان  مادام  للربح  السعي  ومرشوعية  اخلاصة  للمرشوعات  االقتصادي  بالدور 
القانون واألخالق االجتامعية، ويعطي أخرًيا دوًرا مهامًّ للمبادرات االجتامعية التي يقوم 
هبا األفراد واملؤسسات بشكل طوعي مشاركة منهم يف خدمة جمتمعهم وتطويًرا إلمكانياته. 
ويمكننا القول: إن هذا التوجه أصبح اليوم يمثل قناعة قوية يف تونس، يرتمجها خطاب 
النخبة والعامة، بالدور الكبري للمنظامت املدنية يف صناعة مستقبل البالد، ومن الواضح أن 
الدالئل عىل هذه القناعة صحيحة وأن الوعي التدرجيي بأمهيتها أمر يسهل تتبعه، خاصة مع 
توجٍه سيايس رصيح لتغيري صورة الدولة املهيمنة، ومحاٍس شعبي واضح للعمل التطوعي 
واخلريي. يف هذا اإلطار يبدو أنه من مصلحة اجلهات الرسمية دعم هذا التوجه لتخفيف 
العبء عنها، وتسهيل حتول الدولة إىل أحد الرشكاء يف مستقبل املجموعة، ومن َثّم استثامر 

إمكانيات القطاعات األخرى يف دعم التوازن االجتامعي. 

)1( انظر: »الوقف واملجال العام«، مريم هوكسرت، نرش يف:
Hoexter, M, “The waqf the Public Sphere”, in M Hoexter, S.N. Eisenstadt and N. Levtzion 
(editor), The Public Sphere in Muslim Societies, Albany: SUNY Press, 2002, pp119-138.
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ب( طبيعة عالقة الوقف بالدولة:  

وإدارية  تنظيمية  استقاللية  اإلسالمي  العامل  يف  الوقف  لتجربة  العام  السياق  أبرز  لقد 
ومالية لقطاع األوقاف عن األجهزة احلكومية، عىل أساس ما تتميز به املؤسسة الوقفية من 
شخصية اعتبارية مستقلة وذات كيان متمتع باألهلية القانونية التي جتعله حمالًّ الكتساب 
احلقوق وحتمل االلتزامات؛ متى انعقد بإرادة صحيحة صادرة من ذي أهلية فيام يملكه، 

ومتى كان متجًها لتحقيق غرض مرشوع من أغراض الرب واملنافع العامة أو اخلاصة. 

ومن املهم التأكيد عىل أن هذه الشخصية تنشأ بمجرد تعبري الواقف عن إرادته للوقف، 
الشارع  كنص  الواقف  رشوط  اعتبار  من  الفقهاء  إليه  توصل  ما  نفهم  اخللفية  هذه  وعىل 
قرون  طوال  الفقهاء  حرص  لقد  عليها.  التعدي  يف  التهاون  وعدم  احرتامها،  ووجوب 
عديدة عىل حتصني الوقف بأحكام تتالءم وفلسفته، هلذا مل خترج اجتهاداهتم املختلفة عن 
السياق العام حلرية الواقف يف إنشاء األغراض التي خيتارها وإدارهتا ومتويلها. ولو رجعنا 
اختذه  الذي  الذايت  للقرار  رصحية  ترمجة  لوجدناها  الوقف  إليها  يستند  التي  األركان  إىل 
الواقف، وحتصينًا قانونيًّا ورشعيًّا له وتثبيًتا لرشوطه بعيًدا عن أية تغيري أو وصاية من أي 

جهة أخرى. 

لقد انتمى الوقف منذ نشأته إىل الدائرة االجتامعية األهلية وارتبط باملجتمع سواء من 
اإلدارية  االستقاللية  لقد ضمنت هذه  منه،  املستفيدة  الرشائح  حيث  أو من  إدارته  حيث 
واملالية عن الدولة فعالية مؤسسات األوقاف ومحتها من آثار التقلبات السياسية التي مل ختل 
منها فرتة من تاريخ احلضارة اإلسالمية)1(. وحتى مع اتساع نشاط األوقاف وكثرة خدماهتا 
الوقف  الصعود احلضاري، فلسفة  التي فرضها  التحوالت  املسلمون، يف خضم  فقد راع 
األهلية، ولقد برز هذا املنحى جليًّا من خالل السعي الدائم للفقهاء لتعزيز وضع املؤسسة 
الوقفية دون تغيري لفلسفتها ومهامها. ويمكننا يف هذا اإلطار رصد التحوالت النوعية التي 
انعكست عىل إدارة الوقف من إدارة غلبت عليها الفردية إىل إدارة مؤسسية، ولكنها بقيت 

)1( Tarak, Abdallah, “Pour une sociologie des awqaf”, in, AWQAF, N0 1, 2001, FPAK, 
Kuwait. Pp 24-37.
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خارج سلطة الدولة بمعانيها القانونية واإلدارية)1(. 

لقد لعبت املؤسسات الوقفية أدواًرا وظيفية بامتياز وذلك يف أوقات الشدة والرخاء، 
الذي خيلفه  الفراغ  تسد  أن  االجتامعي  التكافل  العمل عىل حتقيق  واستطاعت من خالل 
انسحاب الدولة وعدم حتمل هذه األخرية ملسؤوليتها االجتامعية. لقد استطاعت األوقاف 
ختدم  مل  التي  املتغرية  السياسية  املصالح  مقابل  يف  األمة-  -أو  اجلامعة  مصلحة  تراعي  أن 
بشكل متواصل ومستديم مصالح املجتمع، وعرفت خالل فرتات تارخيية عديدة كبوات 

وتقلبات حادة. 

من هنا كّون الوقف صاّمم أمان اجتامعي يتنفس املجتمع بملء رئتيه من خالله وحيفظ 
الداخلية  السياسية  التقلبات  آثار  من  وحيميه  والثقايف،  واالقتصادي  االجتامعي  توازنه 
االجتامعي  الكيان  عىل  احلفاظ  يف  الوقف  دور  بالتايل  ونفهم  سواء.  حد  عىل  واخلارجية 
بفعل  أو  الداخلية  السياسية  الفوىض  بفعل  سواء  تنهار،  عندما  بل  الدولة  تضعف  عندما 
الوقفية  للمؤسسات  املؤرخون  ويشهد  االستعامر)٢(.  مثل  اخلارجية  السياسية  العوامل 
التعليم والصحة والرعاية االجتامعية طوال فرتات  املبارشة يف محاية مؤسسات  مسامهتها 
تارخيية حرجة. لقد خرج الوقف فكًرا وممارسة، كام يكتب املفكر طارق البرشي: »مؤسسة 
الناس ويديروهنا ويوجهون مصارفها إىل ما حيددونه من أهداف ومقاصد.  يقيمها  أهلية 
أن  تطبيقه-  أحوال  من  الغالب  وحسب  النظري  مفهومه  فيه-حسب  األصل  ذلك  وكل 

جيري بعيًدا عن السلطة وعن تنظيامهتا اإلدارية«)3(. 

للشك  جمااًل  يدع  ال  بام  بينت  لألوقاف  التارخيية  التجربة  نتيجة  إن  القول:  ويمكننا 

)1( لقد ناقش الفقهاء ما يتعلق بالشخصية االعتبارية للوقف وما جيب عليها من حقوق وواجبات، واملساءلة القانونية عند 
داخل  املفرتضة  النزاعات  بحل  املتعلقة  القواعد  األمة عىل ضبط  بالتحديد جاء حرص علامء  السياق  الرضورة، ويف هذا 
املؤسسات الوقفية والتصدي لكل إمكانيات الفساد اإلداري واألخالقي. وهلذا فقد جعلوا من اجلهاز القضائي يف الدولة 
عىل قاعدة استقالليته عن السلطتني التنفيذية والترشيعية، إحدى املرجعيات التي يستند إليها القائمون عىل الوقف لفض 

اخلالفات التي يكون الوقف أحد أطرافها.
للدراسات  الفرنيس  املعهد  ديغيليم،  راندي  تقديم:  وسياسية،  اجتامعية  أداة سلطة  اإلسالمي  العامل  الوقف يف  ندوة:  انظر:   )٢(
العربية، دمشق، 1٩٩5م، بحث: »توظيف الوقف خلدمة السياسة اخلارجية يف املغرب«، عبد اهلادي التازي، ص٢66-٢٩1. 
)3( ندوة: نظام الوقف واملجتمع املدين يف الوطن العريب، حترير: إبراهيم البيومي غانم، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 

٢٠٠3م، بحث: »حتوالت عالقة الوقف بمؤسسات املجتمع املدين يف بلدان وادي النيل«، طارق البرشي، ص668.  
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الوقفية  الثروة  إدارة  يف  استقالليته  عىل  حافظ  كلام  حصلت  اإلجيابية  الوقف  فعالية  أن 
وقائع  بينت  املقابل  ويف  اجتامعية.  مصالح  من  الواقفون  يراه  ما  نحو  منافعها  وتوجيه 
التاريخ اإلسالمي انطالًقا من القرن الرابع اهلجري أن ممارسة الدولة للسلطة الشاملة عىل 
الوقف انتهت إىل عالقة عكسية، بحيث كلام زاد متدد الدولة وسيطرهتا عىل مناحي احلياة 
العام نحو الوقف خاصة عىل املصارف  التوجه  االجتامعية قّلت فاعلية الوقف، وانحرس 
االجتامعية واالقتصادية خشية وقوعها حتت سيطرة أجهزة الدولة. ولقد تسارعت وترية 
هذا التوجه يف القرن التاسع عرش امليالدي تزامنًا مع اإلصالحات التحديثية التي شملت 
مثبًتا  الوقف  عىل  شعواء  حرًبا  شن  الذي  الغريب  االستعامر  فرتة  مع  ثم  اإلسالمي،  العامل 
تقطيع  إىل  احلاالت  من  العديد  يف  وصلت  التي  حركته  وتقييد  شؤونه  يف  السلطة  تدخل 
مع  التوجه  هذا  انتهى  لقد  أعيانه.  اغتصاب  عىل  والتجرؤ  جزئيًّا  أو  كليًّا  وإلغائه  أوصاله 
منتصف القرن العرشين إىل إحداث وصاية كاملة عىل املؤسسات الوقفية وإحلاق ما تبقى 

منها بإدارات حكومية، وسن ترشيعات تقنن هذا املنحى. 

عىل هذه األسس يتبني لنا أن العالقة الصحية بني الدولة والوقف هي التي تأسست يف 
عهود االزدهار اإلسالمية، من خالل رشاكة حتفظ جوهر الوقف وتدعم فعالية مؤسساته 
وتؤسس لتعاون مستديم بينه وبني القطاعات املجتمعية األخرى يف جماالت مشرتكة وما 
أكثرها. إن أفضل السياسات جتاه الوقف هي تلك التي تستهدف حترير حركته من كل ما 
ا أو ترشيعيًّا، ومتكينه من تفعيل إمكانياته. ونتصور أن نتائج هذه السياسات  يعيقها إداريًّ
سوف تعود بالفائدة عىل املجتمع بطبيعة احلال وعىل الدولة كذلك، حيث إهنا تساعد عىل 
تشجيع قيام مرشوعات اجتامعية واقتصادية نوعية دون أن تتحمل فيها أية تبعات مالية أو 
إدارية، بل قد تضطر الظروف أن يتحمل الوقف جزًءا من املسؤولية االجتامعية إذا ما دعت 

الرضورات إىل ذلك. 

ج( التنمية واألبعاد الغائبة:

عن  الغريب  الشامل  مناطق  بعض  عىل  هطلت  التي  وأمطاره  الشتاء  هذا  ثلوج  كشفت 
بأن  التنمية  خرباء  من  العديد  إليه  انتهى  ما  وأكدت  تونس،  يف  التنموية  املعضلة  فداحة 
اهلشاشة االقتصادية هي السمة الغالبة عىل االقتصاد التونيس بعد ستة عقود من التجارب 
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واخلطط واملحاوالت، ولئن عمق الفساد اإلداري واملايل الذي استرشى بشكل الفت يف 
اهلياكل االقتصادية واإلدارية التونسية خاصة منذ 1٩87م هذا التوجه، فإنه ال يفرس وحده 
ما تعيشه تونس اليوم من حالة اقتصادية متدهورة، ونقص فادح يف البنى التحتية، وتوسع 

متزايد ملناطق الفقر املدقع. 

إن فشل التنمية يف تونس يمتد بجذوره إىل النامذج التي اعتمدهتا الدولة منذ االستقالل، 
يف  ُبنيت  التي   )paquet de modernisation( التحديث  حزمة  تطبيق  خالل  من 
السنوات اخلمسني وأنشئت ملا أطلق عليه حينئذ بالعامل الثالث اخلارج من مرحلة االستعامر 
العديد من االقتصاديني عىل غرار )وال روستو()1( عىل صياغة نامذج  املبارش، وقد عمل 
التحديث والتصنيع الرسيع واإلقالع االقتصادي. إن هذه النامذج التنموية مل تكن تعرب يف 
اقتصاديات  بقدر ما ختدم  بينها تونس-  املستقلة -ومن  البلدان  حقيقة األمر عن مصالح 
عقبة  يمثل  أن  يمكن  ما  كل  وإزاحة  وآلياهتا،  للتبعية  متواصل  تثبيت  مع  الدولية  القوى 
باجتاه ترسيخها، هلذا مل يكن من املفارقات أن يتم تنفيذ هذه السياسات من طرف أنظمة 
)دكتاتورية( القت كثرًيا من الثناء من الدول املتقدمة، بل واعُترب بعض قادهتا مثل خملوع 

تونس أصحاب معجزات اقتصادية! 

ما هيمنا يف هذه النامذج التنموية -عىل فداحة نتائجها االقتصادية- أهنا أشاعت رؤية 
التي وإن زينت أرقامها  باليد«،  مبترسة للتنمية سيطرت عليها عقلية مرشوعات »املفتاح 
فاملصانع  كبرية،  مضافة  قيمة  والعباد  البالد  تكسب  مل  فإهنا  املزعومة)٢(،  املنجزات  تقارير 
تبدأ وتنتهي مع املستثمر األجنبي، والتكنولوجيا نستعملها وال ننقلها، واليد العاملة التي 
بالتايل  تستثني  وهي  حمددة  مهارات  تتطلب  ال  متدنية  برواتب  املرشوعات  هذه  تشغلها 
يف  الربامج  هذه  من  احلقيقية  االستفادة  انحرصت  هلذا  وخرجياته.  العايل  التعليم  خرجيي 
تعثرت  السيايس واملايل، يف حني  النفوذ  ثراء بحكم قرهبا من أصحاب  ازدادت  قليلة  فئة 

)1( W.W. Rostow, The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto , Cambridge: 
Cambridge University Press, 1960.

)٢( انظر: تقرير الشبكة األوروبية املتوسطية حلقوق اإلنسان حول السياسات االقتصادية األوروبية جتاه تونس بعد الثورة: 
Béatrice Hibou, Hamza Meddeb, Mohamed Hamdi, la Tunisie d’après le 14 janvier et son économie 
politique et sociale les enjeux d’une reconfiguration de la politique européenne, Juin 2011. 
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الرشائح االجتامعية الواسعة وبدأنا منذ سنني نشهد تآكل الطبقة املتوسطة يف تونس وتوسع 
مناطق الفقر والعوز. وليس غريًبا أن جيمع منتقدو »التنمية«)1( عىل أن ما متت جتربته حتت 
من  الكثري  إىل  افتقر  ومًها  إال  األمر  حقيقة  يف  يكن  مل  الثالث،  العامل  بلدان  يف  االسم  هذا 
املجاالت  يف  حقيقية  نوعية  نقلة  إحداث  يف  ذريع  فشل  إىل  وانتهى  الواقعية)٢(،  مات  املقوِّ

االقتصادية واالجتامعية. 

اليوم  تونس  تواجه  التي  التحديات  من  رئيًسا  جزًءا  إن  القول:  يمكننا  السياق  هذا  يف 
من  براجمها  عن  غاب  ما  وبالتحديد  السابقة،  التنمية  خطط  جتاهلته  ما  حتقيق  كيفية  هو 
عدالة اجتامعية، واستمرارية ومشاركة شعبية. إننا يف حاجٍة اليوم -ونحن نبني مًعا تونس 
الفعل،  التنمية كقيمة شاملة متعددة اجلوانب ومستديمة  التفكري يف  نعيد  أن  إىل  املستقبل- 
وأثبتت  التونسيني  أجيال  أبدعتها  التي  واالقتصادية  االجتامعية  اخلربة  عن  التغافل  وعدم 
وجوه  يف  النظر  إعادة  تكتيس  هلذا  الناس.  مشكالت  حل  يف  جدواها  احلاالت  من  كثري  يف 
التنظيم االجتامعي التي شهدها تاريخ تونس، أمهية قصوى يف إطار التخطيط حلالة منهجية، 
يمكن أن تفتح الباب للمشاركة الواسعة آلليات املجتمع املدين يف مرشوع تنموي يستنفر كل 
الطاقات ويستفيد من إبداعات الذات واآلخر، ويؤسس حلالة جمتمعية متوازنة ال تتغول فيها 
الدولة عىل حساب املجتمع، وال يستأثر القطاع اخلاص بجميع جماالت احلركية االقتصادية.

بني  جتمع  التي  املدنية  اآلليات  هذه  من  رئيس  جزء  هو  الوقف  بأن  جازمني  ونعتقد 
أكدته  ما  وهذا  االجتامعية،  املسؤولية  من  جزًءا  طوعي  بشكل  األفراد  وحتّمل  االستدامة 

)1( لقد تم الكثري من النقد ملفهوم التنمية وسوف تندرج حتت هذا العنوان العريض حركات فكرية وسياسية متنوعة )دينية، 
بيئية، يسارية،... إلخ( واجتاهات فكرية متباينة إىل حدٍّ ما، غري أن القاسم املشرتك الرئيس هلا يبقى يف البحث عن نموذج 
يف  به  يقوم  ما  إىل  املثال-  سبيل  -عىل  اإلشارة  السياق  هذا  يف  ويمكننا  العامل.  عىل  ا-  ونظريًّ -واقعيًّا  اليوم  يطرح  ملا  بديل 
 )Mouvement anti-utilitariste dans les sciences »فرنسا مؤسسو »االجتاه املناهض للنفعية يف العلوم االجتامعية
)sociales M.A.U.S.S، ومن أبرز وجوهه )سارج التوش( صاحب العديد من املؤلفات يف هذا املوضوع، ومن أمهها:
Latouche, Serge, La mégamachine. Raison techno scientifique, raison économique et 
mythe du progrès, La Découverte / M A U S, Paris, 1995
التنمية، حيث  )٢( لعل ما كتبه )أدغار مورن( منذ 1٩77م يلخص الكثري من هذه األفكار التي ال تزال تتناول نقد مفهوم 
كتب: »إن مفهوم التنمية، وهو الذي ساد يف نصف القرن املايض، لفظ التقت حوله كل املعاين اإليديولوجية والسياسية يف 
اخلمسينيات والستينيات. لكن هل تم التفكر فيه فعاًل؟ لقد فرض كمفهوم جوهري، فهو يف الوقت ذاته قابل للقياس عن 
طريق مؤرشات تطور اإلنتاج الصناعي وارتفاع مستوى العيش، ودال بنفسه عىل التطور واالنتعاش وتقدم املجتمع والفرد، 

إال أن ما مل ُينتبه إليه هو أن هذا اللفظ غامض وغري يقيني وأسطوري وفقري«. انظر:
Edgar Morin, «Le développement de la crise du développement» in Le mythe du 
développement, sous la direction de Candido Mendès (Paris: Seuil, l977) p. 24
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ارتبطت  حيث  التاريخ،  من  طويلة  فرتات  خالل  الوقف  ملصارف  الرئيسة  التوجهات 
باألساس بأبعاد اسرتاتيجية استهدفت تقوية مناعة املجتمع عىل املدى الطويل، من خالل 
املسامهة يف تطوير آليات للتنمية الذاتية التي حتقق هنضة علمية واقتصادية وعسكرية. إن 
الدعم الذي قدمه الوقف لرشائح جمتمعية عديدة كان يف كل احلاالت يضيف حالة نوعية 
إجيابية محلت هذه الرشائح عىل تطوير قدراهتا الذاتية، ومن َثّم فرض عليها أن تستفيد منه 
)من الوقف( بام ينميها بشكل مستديم. هلذا ال يمكننا أن نعترب مسامهة الوقف هي من باب 
باملناعة  الذي هيتم  الدعم االسرتاتيجي  باب  بل من  تستهلك يف حينها،  التي  املساعدات 
الذاتية ويؤسس الستدامتها ومواصلة أدوارها. ولتحقيق هذا كان من الرضوري أال ينتهي 
الوقف عند حدود احلارض بل يتعدى ذلك إىل االهتامم بتامسك املجتمع يف املستقبل، ومن َثّم 
املسامهة يف دعم ما يمّكنه من ذلك عن طريق تأسيس شبكات كثيفة من الروابط االجتامعية 
تنتظر سد  باألفراد كحاالت منعزلة  الوقف يف خمرجاته االهتامم  واالقتصادية. لقد جتاوز 
جوعها أو سرت عورهتا، وإنام ارتبط باألفراد بام هي مجاعات وشعوب، أي: إنه أسس من 
خالل مسامهاته حلضارة؛ فهو هيتم بالدفاع، والعمران، والقيم اإلنسانية التي تتفهم الفقر 
كحالة اجتامعية تنتظر حلواًل جذرية ال آنية، ويتعامل مع البيئة )بام فيها احليوانات( ألمهيتها 

يف حياة اإلنسان، وما حتتاجه من ختطيط وتضافر جهود. 

املستدامة  بالتنمية  الوقف  عالقة  أن  للوقف  املؤسسية  اخلربة  بينت  األسس  هذه  عىل 
هي عالقة عضوية أثمرت رشاكة محت الدولة واملجتمع يف آن واحد، لقد استطاع القطاع 
الوقفي أن يساهم بشكل فعال يف دعم القوة االقتصادية واالجتامعية خاصة يف جمال إنتاج 
لكثري من السلع العامة وتنفيذ مرشوعات ضخمة يف قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة 

والرعاية االجتامعية. 

خام�ًشا: ما املطلوب من احلكومة يف هذه املرحلة جتاه الأوقاف؟ 

اإلرادة  انترصت  لقد  املقاييس،  بكل  رائدة  السيايس  التغيري  يف  التونسية  التجربة  إن 
الشعبية عىل نظام )مافيوي( ارتكز عىل )ترسانة( أمنية وشبكات من الفساد اإلداري واملايل. 
يبقى القول: إن هذه التجربة تواجه اليوم العديد من التحديات وعىل رأسها بناء نموذج 
املجتمع  لقطاعات  األمل  باب  ويفتح  السابقة  املامرسات  مع  يقطع  واجتامعي  اقتصادي 
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املختلفة. إهنا عملية شاقة، وصعبة، خاصة أن املناخ السيايس ال يزال حيمل عبء ستة عقود 
التكوينات احلزبية يعيش بداوة سياسية )باملعنى  العديد من  من )الدكتاتورية(، وال يزال 
اخللدوين(، حولت حيًزا كبرًيا من خطاهبا إىل جمرد تصفية حسابات إيديولوجية ضيقة. إن 
رسم مالمح املستقبل االجتامعي واالقتصادي يف تونس يستلزم إضافة إىل احللول العاجلة 
للمشكالت امللحة، نفًسا طوياًل ورؤية تتجاوز احلساسيات اإليديولوجية واألطروحات 
لرؤية  والبعيد  املتوسط  املدى  يف  الرئيسة  املسارات  توضح  طريق  خريطة  لتضع  الضيقة، 

تنموية متوازنة ومستديمة. 

إننا نعتقد أن االهتامم بالعمل اخلريي عموًما والوقفي بالتحديد هو من ضمن األولويات 
التي يفرتض أن توليها احلكومة احلالية واملستقبلية اهتاممها، ألن هذا التوجه يؤسس لبناء 

آليات املناعة الذاتية للمجتمع التونيس. 

كل  ووضع  توازنه،  عىل  واحلفاظ  املجتمع،  شؤون  تنظيم  يف  مسؤولياهتا  من  وكجزء 
الوقفي  القطاع  إدراج  بإعادة  هتتم  أن  احلكومة  عىل  أنه  نرى  تقدمه،  لتحقيق  اإلمكانيات 
بشكل خاص ضمن )األجندة( التنموية لتونس املستقبل، من خالل دعم املجاالت اآلتية:

أ( جمال الترشيعات والقوانني:

األول  الفصل  هو  تونس  يف  بالوقف  اخلاصة  الترشيعات  إلغاء  قصة  يلخص  ما  لعل 
من األمر املؤرخ يف 18 جويلية )يوليو( 1٩57م، الذي نص عىل ما يأيت: »يمنع التحبيس 

اخلاص والتحبيس املشرتك ويعترب الغًيا ]ملًغى[ كل حتبيس من هذا القبيل«. 

ومن املفارقات يف هذا املجال، أن حيمل إلغاء األوقاف يف هذه املرحلة ميزة نسبية تتمثل 
يف إمكانية جتاوز النقائص والعراقيل التي واجهت وال تزال ترشيعات الوقف يف العديد 
من البلدان اإلسالمية، التي تتعامل مع قوانني أوقاف تستبطن الكثري من املعوقات، سواء 
العديد  وجود  أو  األوقاف،  قطاع  شهده  الذي  اهلائل  التطور  مع  متاشيها  عدم  حيث  من 
من الثغرات القانونية ذات العالقة باإلشكاالت املرتبطة بطبيعة الفقه واملتسم بتعدد اآلراء 

وتشعبها يف املوضوع الواحد. 

عام  بشكل  اخلريي  العمل  تنظيم  خيص  مهم  تارخيي  مفصل  أمام  تونس  يف  اليوم  إننا 
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قانون  إصدار  احلالية  للحكومة  الترشيعية  األولويات  من  يصبح  لذا  بالتحديد،  والوقف 
جامع للوقف بتونس، يلبي احلاجات امللحة للمجتمع، ويكفل تفعيل دور الوقف يف خدمة 
للتشويه.  تعريضها  الرشعي وعدم  اإلطار  االلتزام بضوابط  االجتامعية مع  التنمية  قضايا 
بالوقف بمستلزمات  املتعلقة  للترشيعات والقوانني  ربًطا  تتطلب  الوقف  إن عملية إحياء 
احلياة  مستجدات  واستيعاب  احليوي  القطاع  هذا  تنظيم  بطرق  وكذلك  البرشية،  التنمية 
االجتامعية واالقتصادية وبخاصة يف جماالت اإلدارة واستثامر أعيانه، والرقابة عىل إدارته. 

الفقهية  املذاهب  خمتلف  عىل  االنفتاح  فإن  باألساس  اجتهادية  الوقف  أحكام  وألن 
واالستفادة من تقارب أحكام الوقف بينها، جيعل منه قانوًنا نموذجًيا يرد االعتبار لنظام 
إجراء  أو  الوقف  نشأة  إجراء  يف  سواء  والتبسيط،  التيسري  خالل  من  كليته  يف  الوقف 
اخلريات  لفعل  كوسيلة  الوقف  عىل  للناس  تشجيًعا  وذلك  عليه،  الالحقة  الترصفات 
واملشاركة يف شئون احلياة االجتامعية العامة. ومن املهم كذلك االستفادة من قوانني العمل 
ناحية،  من  الوقف  نظام  بني  االرتباط  عرى  توثيق  خالل  من  الغربية،  البلدان  يف  اخلريي 

والصيغ املؤسسية احلديثة للعمل اخلريي والتطوعي من ناحية أخرى. 

ب( املجال الرقايب وحتقيق الشفافية:

تعد النظارة عىل األوقاف من أهم املسائل التي أعاقت تارخييًّا تطور املؤسسات الوقفية، 
للمؤسسات  واإلدارية  املالية  الرقابة  مسائل  يف  املتخصص  غري  القضاء  حالة  سامهت  كام 
واملرشوعات الوقفية، يف استرشاء الفساد عند القائمني عىل الوقف. من هنا تكتيس مسألة 
النظم الرقابية الشاملة أمهية قصوى حتتاجها املؤسسات الوقفية املعارصة لتطوير جتربتها، 
ومدى  نشاطها،  حقيقة  عىل  بالتعرف  الكفيلة  واإلجراءات  والقواعد  الضوابط  وحتديد 

كفاءة القائمني عليها يف حتقيق األهداف التي وجدت من أجلها. 

التي  الدولة بام متتلكه من مؤسسات ترشيعية وتنفيذية وقضائية هي اجلهة  ونعتقد أن 
أداء  الوقفية، كجزء من ضامن حسن  الرقابة اخلارجية عىل املؤسسات  يفرتض أن متارس 

املؤسسات االجتامعية بشكل عام والوقاية من كل ما قد يعرتهيا من عوامل الضعف.

إن مثل هذا التوجه يمثل دعاًم مبارًشا لألوقاف ملا حيققه من حتصني ملؤسساهتا وذلك يف 
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املجالني اإلداري واملايل، خاصة بام يفرتض أن تتمتع به الدولة من خربة يف جماالت التدقيق 
ومن أجهزة وكوادر مدربة عىل القيام بمثل هذه العمليات. وتتحدد الرقابة اإلدارية عىل 
فحص اآلليات واخلطط والنظم واألساليب التي تطبقها املؤسسات الوقفية، وبيان مدى 

مطابقتها للقواعد املعمول هبا يف النظم اإلدارية احلديثة. 

املختصة  املحاسبية  األجهزة  خالل  من  الوقفية  املؤسسات  عىل  احلكومي  التدقيق  إن 
يشكل ضامنة قانونية ونفسية مهمة للغاية)1(، سواء للواقفني من خالل تقديم صورة صادقة 
عىل  يطمئنون  الذين  للمستفيدين  بالنسبة  أو  أقاموها،  التي  املؤسسات  حالة  عن  ودقيقة 
صيانة حقوقهم. ومن األسايس أن يبقى جهاز القضاء عىل رشط استقالليته عن اجلهازين 
التنفيذي والترشيعي، اجلهة املرجعية حلسم اخلالفات داخل املؤسسات الوقفية والتصدي 

للتالعب والتهاون ِمن قبل َمن يديروهنا. 

ج( املجال التحفيزي:

ال بد من اإلقرار -ونحن نتحدث عن مستقبل الوقف يف تونس- بأننا ننطلق من   
غياب هلذه املؤسسة دام ستة عقود مما جيعل من عملية التحفيز عىل الوقف مسألة رضورية. 
خالل  من  ا  وحتفيزيًّ تشجيعيًّا  دوًرا  تلعب  أن  احلكومية  للمؤسسات  يمكن  الباب  هذا  يف 
وخرباهتا  اإلدارية  الدولة  إمكانيات  من  جزء  تسخري  يف  األول  يتمثل  رئيسني:  اجتاهني 
االقتصادية ملصلحة احتياجات القطاع التطوعي عموًما والوقفي الناشئ. ويتمثل الثاين يف 

عدم حتميل املؤسسات الوقفية أعباء رضيبية. 

اجلوانب  مع  التعامل  يف  اخلربة  إىل  املدنية  املؤسسات  من  العديد  يفتقر  ناحية،  فمن 
بل وحتى  التمويل،  االستثامر، وخدمات  مثل: دراسات اجلدوى ونوعيات  االقتصادية، 
الفني  الدعم  تقديم  الدولة  تستطيع  خرباهتا  إىل  واستناًدا  األساسية.  اإلدارية  املهارات 

واإلداري املتوافق مع االحتياجات احلقيقية للقطاع الوقفي. 

)1( تربز أمهية الدور الرقايب للدولة حتى مع وجود رقابة خارجية عىل املؤسسات. وقد برز هذا جليًّا مع سلسلة الفضائح التي هزت 
التنفيذية  اإلدارة  بتواطؤ  األمريكية  )أنرون(  رشكة  إفالس  فضيحة  مثل:  العمالقة،  الغربية  الرشكات  من  للعديد  املؤسيس  الكيان 

للرشكة مع مكتب )آرثر أندرسون( املحاسب القانوين، املنوط به مهمة املراقبة والتدقيق املحاسبي عىل حسابات الرشكة. انظر:
 Robert Bryce, Pipe Dreams: Greed, Ego, and the Death of Enron (Public Affairs, 2002)



الق�سم الثاين/ البحث التا�سع: اآفاق م�ستقبل الأوقاف يف تون�س

347

عام،  بشكل  التطوعي  القطاع  تطوير  معوقات  أحد  الرضائب  متثل  ثانية،  ناحية  من 
وتزيد من األعباء املالية عىل مؤسساته، مما يقلص عوائدها االجتامعية. من هنا تربز احلاجة 
املالئم  املناخ  هتيئة  َثّم  ومن  للوقف،  واالقتصادي  االجتامعي  الدور  يف  التفكري  إعادة  إىل 
لطبيعة النشاط التطوعي عموًما من خالل ختفيف األعباء املالية ومنح األنشطة التطوعية 

ومؤسساهتا امتيازات مالية. 

إن احلوافز املشار إليها ال تعني البتة إجياد سياسة »متويل الدولة للمؤسسات التطوعية« 
الدولة  املؤكد إىل بسط  الطريق  بينت أهنا  السياسة  أو وقفية، ألن هذه  سواء كانت خريية 
سيطرهتا عىل هذه املؤسسات، ومن َثّم حتويل هذه املؤسسات إىل جزء من آليات الدولة، 
وهذا ما يتعارض بشكل صارخ مع جوهر عمل القطاع التطوعي. إّن ما ندعو إليه من دعم 
مايل يرتبط بام يمكن تسميته بمساعدات تأهيلية يستفيد منها القطاع الوقفي شأنه يف ذلك 

شأن قطاعات اجتامعية أخرى، من خالل اخلطوات اآلتية:

الكلفة  تنخفض  بحيث  والرسوم  الرضائب  من  والوقفية  التطوعية  املؤسسات  إعفاء   -1
االقتصادية اإلمجالية هلا، وتزيد من فعالية مصادر التمويل لدهيا. 

الدولة املختلفة إلكسابه مهارات يف  الوقفي من االستفادة من خربات  القطاع  ٢- متكني 
جماالت متخصصة مثل: االستثامر والتوزيع والتمويل.

3- تأهيل العاملني فيه لرفع كفاءهتم اإلدارية والفنية. 

د( املجال اإلعالمي والتثقيفي:

إدراجها  هو  اإلعالمي  املستوى  عىل  للوقف  تقدمه  أن  للدولة  يمكن  دعم  أهم  إن 
الرتبية وذلك يف كل  التطوع يف مناهج  املدين وأمثلته من مؤسسات  املجتمع  موضوعات 
للطالب  وتقديمها  به  ترتبط  التي  والقيم  الوقف  ثقافة  إشاعة  إن  التعليمية.  املستويات 
بشكل علمي أمر يف غاية األمهية بالنسبة ملستقبل القطاع الوقفي. كام أن دراسة املؤسسات 
االقتصادية واالجتامعية يف اخلربة اإلسالمية -وعىل رأسها الوقف- تساهم يف تغيري الصورة 
الذهنية السلبية التي طبع هبا الوقف يف أذهان التونسيني لعقود طويلة، وحتبب الناشئة يف 

القيم التي ترسيها هذه السنة، ومن َثّم يساهم يف بناء أجيال املستقبل من الواقفني. 
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�شاد�ًشا: دور موؤ�ش�شات املجتمع املدين جتاه الأوقاف: 

لئن كانت عملية إحياء ُسنّة الوقف مسؤولية مشرتكة بني قطاعات املجتمع املختلفة، 
فإن املكونات املدنية مدعوة أن حتتضن هذه العملية لألسباب اآلتية:

1- لقد بينت التغريات االقتصادية واالجتامعية التي حصلت مع هناية السبعينيات أنه 
من الصعب عىل الدول حتى الغنية منها التشبث بربنامج تنموي حيقق الرفاه االجتامعي كام 
صورته األدبيات التنموية التقليدية، وقد محلت هذه التغيريات تساؤالت جوهرية حول 
الدولة ودورها ومناط حركتها االجتامعية بعد عقود من اهليمنة واملركزية. وقد سارعت 
األحداث العاملية من وترية هذه التساؤالت خاصة مع اهنيار جتربة االقتصاد املوجه التي 
قادها االحتاد السوفيتي السابق، إضافة إىل األزمة التي واجهها نموذج دولة الرفاه يف دول 
أوروبا الصناعية. إننا أمام إعادة حتديد ملفهوم الدولة وتوجه حقيقي لتأكيد دور املؤسسات 

املدنية وإمكانية مسامهتها يف التنمية املجتمعية الشاملة. 

بشكل  االجتاه  هذا  وتدّعم  اخلريية  باملؤسسات  االهتامم  عاد  التحوالت  هذه  إطار  يف 
كبري يف كل البلدان الغربية دون استثناء، وكتتويج هلذا املسار تم إدراج العمل التطوعي يف 
أول مسودة للدستور األورويب كأحد األنشطة االجتامعية االسرتاتيجية لدول املجموعة 
بالعمل اخلريي، ولعل  الدول يف تطوير ترشيعاهتا اخلاصة  األوروبية)1(، وجتتهد كل هذه 
 )fonds de dotation( »ما أقدمت عليه فرنسا سنة ٢٠٠6م من إنشاء »صناديق اهلبات
التي تقرتب إىل حد بعيد من الصناديق الوقفية، يعد داللة واضحة عىل تنامي هذا التوجه. 
يف هذا اإلطار تصبح الدعوة إىل الوقف جزًءا رئيًسا من مطالب املجتمع املدين الساعي إىل 

تطوير قدراته وتنويع إمكانياته.

متكن  التي  احللول  أفضل  يقدم  الوقف  أن  واملعارصة)٢(  التارخيية  التجارب  بينت   -٢
ا عىل  تقدم حالًّ جذريًّ الوقفية  الصيغ  إن  الذايت واالستمرارية.  التطور  املكونات من  هذه 

)1( انظر: مسودة الدستور األورويب يف:
Traité établissant une Constitution pour l’Europe, Office des publications officielles des 
Communautés européennes, Luxembourg, Belgique 2005.
)٢( هارفارد وأخواهتا: دالالت الوقف التعليمي يف الواليات املتحدة األمريكية، د. طارق عبد اهلل، جملة أوقاف، العدد ٢1، 

٢٠11م، األمانة العامة لألوقاف بالكويت، الكويت، ص٢3-5٢. 
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املدى الطويل لقضية التمويل التي طاملا مثلت أحد العوائق الرئيسة أمام املؤسسات املدنية 
بمختلف اختصاصاهتا لتحقيق أهدافها وتطوير خدماهتا. 

ولطاملا  التطوعية،  واملؤسسات  اجلمعيات  عمل  تواجه  كأداء  عقبة  التمويل  يمثل 
استغلت األنظمة هذه الثغرة لتامرس وصايتها عىل العمل اجلمعيايت واملدين بشكل عام، كام 
أن بعض العاملني يف القطاع املدين دعموا -لألسف- هذا التوجه ألسباب خمتلفة، مما أدى 
إىل وجود اندماج وظيفي بني الدولة وقسم ال يستهان به من املنظامت املدنية، أنتج عالقة 
العمل  إىل حتييد  وانتهى  املدنية،  املؤسسات  من  مهم  الدولة وجزء  بني  ما  )مانح/ممنوح( 

التطوعي عن مساره وربطه بالسياسات احلكومية أو املصالح الفردية)1(. 

إىل  األفراد  ثروة  من  جزء  توجيه  عمليًّا  يعني  التنمية  يف  كرشيك  الوقف  دخول  إن 
املؤسسات  قدرات  إىل  يضاف  َثّم  ومن  الرسمي،  احليز  خارج  من  اجتامعية  اخلدمات 
تعمل يف جوهرها عىل كرس  الوقفية  الصيغ  إن  العملية.  كامل  إدارة  تتوىل  التي  التطوعية 
الرسمية، ودعم قدرات مؤسساته للمسامهة بشكل متميز  املدين للسلطات  الفضاء  تبعية 
املدين بكل مكوناته تشجيع  املجتمع  التنموي. هلذا فمن واجب  الشأن  إدارة  ومستقل يف 

هذه الصيغ واالستفادة منها بشكل قانوين وشفاف.

3- يشري العديد من الدراسات إىل أن اجلمعيات اخلريية هي األكثر انتشاًرا وحضوًرا 
العربية)٢(.  الشعوب  عند  الديني من وقع خاص  للعامل  ملا  نظًرا  املدنية  املنظامت  بني  من 
ومن الرضوري االستفادة من هذا التوجه وجتيريه ملصلحة رفع الوعي بالعمل املدين ودفع 
قيم  من  االستفادة  يف  تكمن  املدين  املجتمع  مسؤولية  إن  فيه.  االنخراط  من  ملزيد  األفراد 
اخلري والتآلف والتآزر املرتسخة يف الشعب التونيس، وما متثله من حمفزات للعمل التطوعي 

والبناء عليها إلجياد نامذج مدنية متعددة تستوعب هذا الزخم وتستفيد منه. 

إىل  الدعوة  الفعالة يف  املشاركة  املدين  املجتمع  أنه من مصلحة مكونات  يتبني مما سبق 

)1( املرجع نفسه، ص166.
)٢( عىل سبيل املثال، الدراسة املسحية التي أجرهتا شهيدة الباز حول 1٠ بلدان عربية، من بينها تونس والكويت والبحرين 
القرن  مشارف  عىل  العربية  األهلية  »املنظامت  بعنوان:  كتاب  يف  1٩٩7م  سنة  الدراسة  هذه  ونرشت  وعامن،  واإلمارات 

احلادي والعرشين، حمددات الواقع وآفاق املستقبل«، نرش: جلنة متابعة املنظامت األهلية العربية، القاهرة.
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الوقف ألهنا هي املستفيدة أواًل وأخرًيا من هذا التوجه، حيث متثل الصيغة الوقفية إحدى 
الصور األكثر مالءمة لواقع العمل التطوعي بكل مستوياته، مما يوسع من قدرة املنظامت 

املدنية عىل التفاعل اخلالق مع حميطها. 

�شابًعا: دور املوؤ�ش�شات التعليمية والبحثية جتاه الأوقاف: 

العامل الدليل عىل وجود عالقة  لقد أقامت جتربة العمل التطوعي يف الكثري من بلدان 
ثانية.  ناحية  من  له  العلمي  اإلسناد  ناحية، وعملية  من  التطوعي  القطاع  قوة  بني  مبارشة 
وعليه، فإن التطور اهلائل للربامج التعليمية التي يوفرها كثري من اجلامعات يف موضوعات 
إدارة  يف  الشعبية  واملشاركة  املدين  واملجتمع  التربع  قضايا  من  هبا  يرتبط  وما  التطوع 
املجتمعات، أصبح إحدى السامت الرئيسة للربامج التعليمية يف كثري منها. وتربز يف هذا 
اإلطار التجربة األمريكية بشكل واضح. وقد ال نخالف احلقيقة إذا ما قلنا بأن كل اجلامعات 
والتطوع.  التربع  بموضوعات  عالقة  ذات  علمية  برامج  من  ختلو  ال  الكربى  األمريكية 
 )Johns Hopkins تقدمة جامعة  ما  إىل  املثال ال احلرص( اإلشارة  ويمكننا )عىل سبيل 
)University من برامج ومساقات ذات عالقة مبارشة بالعمل التطوعي، حيث أنشأت 
 )The Center for »مركًزا متخصًصا يف قضايا التطوع هو »مركز دراسات املجتمع املدين
 )Institute for باجلامعة  السياسية  الدراسات  التابع ملعهد   Civil Society Studies(
تتميز هبا  التي  البحثية  البنية  املركز إحدى حلقات هذه  )Policy Studies. ويمثل هذا 
جامعة جونز هوبكنز التي أدرجت يف اسرتاتيجيتها التعليمية والبحثية فهم العمل التطوعي 
كظاهرة اجتامعية، وإبراز الدور املفرتض أن تلعبه اجلمعيات اخلريية ومجعيات النفع العام يف 
املجتمعات احلديثة، هبدف تقوية هذا الدور وترشيده ومتكني هذه املؤسسات من املسامهة 
الفعالة يف اخلطط الرامية لتنمية شعوهبا. ولتحقيق هذه الطموحات تقدم اجلامعة مساقات 
املنظامت األهلية، من خالل  التدريبية لكوادر  الصبغة  الربامج ذات  إىل  تعليمية)1( إضافة 
التشديد عىل أمهية »بناء القدرات« (Capacity Building( التي تعني عمليًّا تدريبها عىل 
التطوير اإلداري والبناء املؤسيس، وعىل ممارسة أدوار تعبوية الستقبال أعضاء جدد، وكتابة 

)1( يركز الكثري من اجلامعات عىل تدريس مساق متخصص يف دور الوقف يف التعليم العايل.
)Philanthropy And Higher Education).
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املرشوعات وإعدادها، واإلدارة املالية، وغري ذلك من الربامج التي من شأهنا أن تفعل دور 
هذه املؤسسات وتطور أساليب إدارهتا وتنظيمها اهليكيل. باجتاه مواز ينفذ »مركز دراسات 
املجتمع املدين« برامج بحثية لعل من أبرزها مرشوع »الدراسة املقارنة للقطاع غري اهلادف 

للربح« الذي انطلق يف سنة 1٩٩٠م.

ولعل من أهم ثامر هذا التوجه هو خلق بيئة علمية جادة ورصينة أسست ملعرفة أكاديمية 
حول القطاع التطوعي، واستفادت من الرتاكم الذي حصل يف عقود قليلة لتكوين حقل 
علمي أكاديمي أتاح حتى اآلن ختريج كوادر متخصصة، أخذت عىل عاتقها تسيري قطاع 
تريد  وال  املتحدة  الواليات  تستطيع  ال  االجتامعية  احلركية  من  رئيًسا  جزًءا  حيتل  أصبح 
التطوعي  للعمل  العلمية  املساندة  أن  األمريكية  اجلامعات  جتربة  بينت  عنه. لقد  التخيل 
بشكل عام ولقضايا التربع بشكل خاص، تعد الضامنة الكربى لبناء معرفة علمية حاضنة 

للقطاع التطوعي عرب االستفادة مما استجد يف جماالت اإلدارة واالستثامر واإلعالم. 

التعليمية وخاصة اجلامعات ومراكز البحوث يف تونس دوًرا أساسيًّا  إن للمؤسسات 
يف تطوير املؤسسات التطوعية والوقفية منها بالتحديد، من خالل إدراج هذه املوضوعات 
يف )أجندة( البحث العلمي وترشيك الباحثني والطلبة خاصة يف مرحلة الدراسات العليا 
يف التوجه هلذه املوضوعات بالبحث اجلاد والرصني. ومن املهم التأكيد يف هذا املجال أن 
ندرة يف  من  تونس  الترشيعية واالجتامعية يف  الساحتني  الوقف عن  غياب  فرتة  ما خلفته 
ا من املؤسسات العلمية يف بالدنا  الكتابات الوقفية يف تونس)1(، يستوجب اليوم جهًدا خاصًّ
حقول  ووجود  ناحية،  من  العملية  نامذجها  وتطوير  التربع  ثقافة  نرش  بني  العالقة  إلعادة 

أكاديمية متخصصة من ناحية ثانية. 

من  )ترسانة(  من  لالستفادة  والصرب  اجلهد  من  الكثري  ينتظره  البحثي  العمل  هذا  إن 
الوثائق واحلجج الوقفية ُأمهلت لفرتات طويلة، ولربام اعرتى بعضها التلف وهي ملقاة يف 
)كراتني( دون رعاية. إننا يف احلقيقة أمام ثروة علمية ال تقدر بثمن موزعة بني العديد من 
األماكن واملؤسسات، سواء يف )أرشيف( مراكز الواليات أو وزارة أمالك الدولـة، وهي 

)1( ال شك يف أن كتابات األساتذة: الشيباين بن بلغيث، والتليليل العجلييل، وعبد احلميد هنية وغريهم، قد مثلت استثناءات 
هلذه القاعدة، لكنها تبقى عىل أمهيتها العلمية قليلة، مقارنة بام يكتب يف دول أخرى حول الوقف حتى من الناحية التارخيية. 
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تستحق من اجلامعات ومراكز البحث ذات العالقة االهتامم والتحقيق والبحث. ومن هذه 
الثروة ما حفظته -عىل سبيل املثل ال احلرص- مؤسسة )األرشيف( الوطني من وثائق تتعلق 
بتاريخ تونس منذ أواخر القرن السابع عرش، ومن ضمنها ما يرتبط بالوقف )مفهرس حتت 
ومجعية  وإدارهتا،  وأعياهنا  اخلريية  باألوقاف  املتعلقة  الوثائق  تضم  التي   )“C” السلسلة 

األوقاف، وأوقاف احلرمني الرشيفني. 

ثامًنا: واأخرًيا، ما املطلوب من املتحم�شني لعودة الأوقاف يف تون�ض؟ 

إن النقلة النوعية التي أحدثها الوقف يف مفهوم الصدقات، وما استلزمه هذا التوجه من 
بناء مؤسيس ينظم اجلوانب الفقهية والقانونية واإلدارية، انتهت إىل قيام جتربة وقفية ارتقت 
بالسلوك اخلريي إىل مستوى الفعل االجتامعي املنظم. من هنا كان اعتامد الصدقة اجلارية 
القتصاد  متكاملة  رؤية  من  رئيًسا  جزًءا  اإلسالم  عليها  حث  التي  اإلنفاق  طرق  كأحد 
اجتامعي يستهدف أنسنة التنمية من خالل جعل الفرد منطلقها واملجتمع غايتها. إن الدعوة 
إىل الوقف ال يقصد منها إعادة مؤسسة تراثية إىل الساحة وإضفاء رشعية قانونية هلا، بل 
هي جزء من عملية حتصني املجتمع عن طريق دفع أفراده للمسامهة فيه وحتمل مسؤوليتهم 
االجتامعية يف بناء مؤسساته بكل طواعية. هلذا يفرتض أن تكون إعادة فتح ملف األوقاف 
يف تونس منطلًقا لنقاش أوسع وأعمق ما بني املتحمسني له من ناحية، واملشتغلني بقضايا 
وبالتايل  التنمية  اسرتاتيجيات  احلقيقي ضمن  يأخذ مكانه  ناحية أخرى، حتى  التنمية من 
لالحتياجات  بالتأسيس  الوقفية  املرشوعات  تتميز  أخرى  جهة  من  فلسفته.  تتحقق 
احلضارية، ونعتقد أن تشجيع األفراد عىل االنخراط يف هذا االجتاه يتم من خالل تسليط 
الضوء عىل بعض املجاالت احليوية، حتى ال ينتهي الوقف عند سقف سد حاجات متناثرة 
يفرتض أن تتوالها الصدقات والزكوات. وضمن املرشوعات املتعددة التي تنتظر تونس ما 

بعد الثورة، نعتقد أن الوقف يرتبط يف هذه اللحظة التارخيية بمجالني رئيسني: 

1- مكافحة الفقر: 

كام أسلفنا، يمثل الوقف جزًءا مهامًّ من رؤية إسالمية متكاملة للتوازن االجتامعي، وهو 
يشارك من خالل طرق كثرية يف بناء اقتصاد وفق منظور إنساين يكرس تعاون البرش عىل 
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والعمل  للجهد  معرًبا  منه  أخالقية جتعل  بقيم  االقتصادي  النشاط  ويطعم  والتقوى،  الرب 
ال طريًقا لالستغالل واكتناز املال. ونظًرا للوضعية االقتصادية احلالية يف تونس وما تبينه 
من انكشاف اقتصادي لرشائح واسعة، يفرتض أن يسعى اجلهد الوقفي للمسامهة يف إجياد 
نامذج تنموية هتتم بالرشائح االجتامعية الفقرية، تقطع مع طريقة املساعدات اآلنية، وحتقق 
كرامتهم عن طريق تنمية العمل اإلنتاجي لدهيم وتشجيع املرشوعات الصغرية ومتناهية 
»مؤسسات  دعم  يف  أساسيًّا  رشيًكا  يصبح  أن  للوقف  يمكن  نفسه  السياق  يف  الصغر. 
اجلامعات املحلية« )Community Foundation( املتكونة من عدد كبري من اجلمعيات 
اخلريية التي انترشت يف العديد من مناطق تونس، والتي تستهدف بناء القدرات االقتصادية 
التي مهشتها اخلطط االقتصادية  الريفية  املناطق  املحلية خاصة يف  واالجتامعية للجامعات 

السابقة. 

٢- العلم واملعرفة: 

يعترب القطاع التعليمي يف كل بلدان العامل قضية اسرتاتيجية يف بناء األجيال وتأهيلهم 
اجتامعيًّا وأخالقيًّا ومهنيًّا، وال خيفى علينا احلالة التي وصل إليها التعليم احلكومي يف تونس 
امليزانيات املخصصة له وضعف اإلطار الرتبوي،  من حيث تدين مستوى اخلدمات وقلة 
والعمليات املتكررة إلصالح املناهج التعليمية التي دأبت عىل تغيريها بشكل شبه سنوي 
وزارة الرتبية والتعليم، األمر الذي أضاف الكثري ملتاعب التعليم احلكومي وجعله يرزح 
الساحة صعود نجم  املقابل شهدت  حتت وطأة تردي خدماته وعدم متاسك مناهجه. يف 
التعليم اخلاص وتزايد عدد املدارس التي أقدم عىل إنشائها املستثمرون، وظهور مؤسسات 
أن  إال  التعليم احلكومي،  يقدمه  مما  أجود  تعليمية  لتقديم خدمات  تعليمية خاصة تسعى 
هذا القطاع يشهد هو اآلخر العديد من التحديات لعل من أمهها غياب الرؤية الرتبوية عند 

الكثري من مؤسساته التعليمية، وغلبة التوجه النفعي املادي ملرشوعاهتم. 

العلمية،  التنمية  جمال  يف  الوقف  به  ساهم  ما  كل  استعراض  الصعب  من  كان  وإذا 
وحرص ما رعته مؤسساته من دور العلم بداية من املسجد -حضن املعرفة األول- ومروًرا 
بالكتاتيب واملكتبات واملدارس ووصواًل إىل اجلامعات، فإن كل الشواهد التارخيية تدل بام 
ال يدع جمااًل للشك عىل أن للوقف صلة وثيقة بتأسيس املؤسسات العلمية النوعية، التي 
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العلم واملعرفة.  الثقايف شعوب  املسلمة يف فرتات عزها وحضورها  الشعوب  جعلت من 
الغرب  التعليمية يف  الوقفية  املؤسسات  تؤكد  القرن احلادي والعرشين،  بداية  واليوم ويف 

هذه احلقيقة، حيث أصبحت جامعاهتا متثل الثقل العلمي واألكاديمي يف العامل)1(. 

اخلامتة:  

الثورة جتذر السلوك اخلريي  التي حصلت خالل السنة األوىل من عمر  الوقائع  تؤكد 
ربوع  يف  اخلريية  اجلمعيات  عرشات  ُأنشئت  حيث  التونيس،  الشعب  أبناء  بني  والتآزري 
الوطن وهي حتاول بمجهوداهتا الذاتية سد الثغرات العديدة التي خلفتها عقود االستبداد 
العامل اإلسالمي تطوًرا  بلدان  املعارصة يف  الوقفية  التجربة  ثانية تشهد  ناحية  والظلم. من 
يف أدائها وتنويًعا لنامذجها وخرباهتا. من جهة ثالثة أصبح القطاع التطوعي والوقفي ركنًا 
رئيًسا يف احلركية االجتامعية للعديد من بلدان العامل. هلذه األسباب جمتمعة، فإن مرشوع 
عودة الوقف يف تونس ملامرسة أدواره التنموية، ال يبدأ من نقطة الصفر رغم سنوات اإلبعاد 
القرسي التي مّرت عليه، بل يرتكز عىل جتربة تارخيية ومعارصة ثرية، وكذلك عىل توجه 
مشرتك بني التونسيني الستنفار كل الطاقات الذاتية لتحقيق ما نادت به الثورة من حرية 
وعدالة وكرامة. إهنا مسؤولية مشرتكة بني خمتلف األطراف االجتامعية من حكومة وجمتمع 
مات هذا املرشوع حتى ينطلق يف الفعل  مدين وقطاع خاص، لالهتامم واملشاركة يف بناء ُمقوِّ
التجارب  عىل  وتنفتح  تونس،  يف  املبدعة  الطاقات  من  تستفيد  سليمة  اسرتاتيجية  وفق 

املعارصة سواء من داخل العامل اإلسالمي أو من خارجه. 

وال نشك يف أن هذه العملية تستلزم صرًبا ونفًسا طوياًل وكثرًيا من احلكمة حتى تؤيت أكلها 
وتصبح واقًعا. ونتصور أن اخلطوات الرئيسة هلذا املرشوع تتمثل يف حتقيق العنارص اآلتية:

1- دعوة النواب يف املجلس التأسييس إىل إقرار مرشوع قانون وقفي يعكس التطور الذي 

 University( ]توجد اليوم 16٩4 جامعة ومعهًدا أمريكيًّا وقفيًّا، من بينها -عىل سبيل املثال ال احلرص- جامعة ]يال )1(
 ،)Vanderbilt University( ]فندربلت[  وجامعة   ،)DartmouthUniversity( ]دارموث[  وجامعة   ،)Yale
وجامعة ]ستاندفورد[ )Stanford University(، وجامعة ]كارنيجي[ )Carnegie Mellon(، وجامعة ]روكفلر[ 

)University Rockefeller(. انظر:
Donald Stewart, Pearl kane & Lisa Scruggz “Education and Training“, in, The State of 
Non Profit America, Lester Salamon (Editor, The Brookings, 2003, p. 107)
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حصل يف املجاالت االجتامعية والترشيعية. 

ا وماليًّا عن احلكومة، لكنها خاضعة للرقابة واملحاسبة  ٢- إنشاء هيئة وقفية مستقلة إداريًّ
يف املسائل اإلدارية واملالية من األجهزة الرسمية املختصة. 

3- تتوىل هذه اهليئة مهام الدعوة إىل الوقف وإدارة ممتلكات األوقاف واستثامرها. 

الضائعة  األوقاف  حرص  عىل  املختصة  احلكومية  األجهزة  مع  اهليئة  هذه  تعمل  كام   -4
واملغتصبة من قبل الدولة واألفراد والعمل عىل اسرتجاع ما تبقى منها.

واهلل أعلم.
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البحث العا�سر

نحو موجة ثانية لإحياء الوقف يف العامل الإ�شالمي

توطئة:

تركز  الوقف،  بموضوع  الصلة  ذات  املعارصة  العربية  األدبيات  أغلب  أن  يف  شك  ال 
الثانية  وترتبط  ورشوطه.  وحكمه  مفهومه  ببيان  األوىل  تتعلق  رئيستني:  مسألتني  عىل 
التي لعبها الوقف يف مستويات اجتامعية وثقافية واقتصادية خمتلفة، مع دعوات  باألدوار 
وتوصيات لتفعيل الوقف يف جمتمعاتنا املعارصة. غري أن هذه األدوار، كام جاءت مثاًل يف 
الورقة الرئيسة للدكتور الفاضل حممد موفق األرناؤوط، إنام هي حصلت يف حقيقة األمر 
نتيجة حلالة عملية أصبح الوقف يمثِّلها ضمن املجتمع اإلسالمي، ونجاحه بوصفه نسًقا 
فرعيًّا يف أن يتداخل ثقافة وحركة مع النسيج االجتامعي الكيل. وعليه، فإن احلديث عن 
الوقف وأمهيته وأدواره يف املجتمعات اإلسالمية املعارصة إنام يرتبط يف حقيقة األمر بتوفر 
الوقف  مستقبل  ورسم  احلارض،  بمفردات  بنائها  إعادة  وإمكانية  احلالة  هذه  قيام  رشوط 

ضمن متطلباهتا. 

اأوًل: الوقف كحالة اجتماعية: ثالثية تاأ�شي�ض الن�شق:

منتظمة  بصورة  حتدث  التي  السلوكية  األنامط  رصد  عىل  االجتامعي  التحليل  يركز 
داخل املجتمع باجتاه حتقيق أهداف حمددة، وبموجب هذا االطراد حتدث حالة من التقنني 
نظرية  تطرح  السياق،  هذا  يف  واملجتمع.  الفرد  حاجة  مع  ويتواءم  يتفق  بام  االجتامعي  للسلوك 
البرشية  املجتمعات  لفهم  )1( رؤية   )General Systems Theory( األنساق االجتامعية 
يف   )holistic( وشاملة  متكاملة  لرؤية  للوصول  »األنساق«،  حتليلية  وحدات  رصد  عرب 
النظر إىل املجتمع وحركته، ومن َثّم يف 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. 
وهلذه األنساق )الرئيسة منها والفرعية( قواعد حتكم عالقاهتا بعضها البعض، مما يؤثر عىل 

)1( Lars Skyttner, General Systems Theory, World Scientific Publication, London, 2001. 
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خمرجاهتا االجتامعية اتساًقا أو تنافًرا حسب درجة التفاعل احلاصل يف املجتمع معها ودرجة 
اتساقها أو تباعدها فيام بينها. 

وإذا ما اعتربنا الوقف نسًقا اجتامعيًّا فرعيًّا)1( يمكننا القول: إنه تأسس وفق ثالثية حمددة مجعت 
بني رؤية متفردة، وموقع مميز ألنشطته، وسلطة اعتبارية ومادية مارس عربها مهامه الرئيسة. 

من  احلضاري  بالفعل  الصدقة  ربط  الذي  الوقف  جوهر  عن  املعربة  فهي  الرؤية  فأما 
املستوى اجلامعي، واستطالة  الفردي إىل  املستوى  التصدق من  إعادة توجيه عملية  خالل 
أثرها عرب جريان نفعها، بدل آنية حركتها)٢(. ولقد استلزم هذا التوجه بناًء مؤسسيًّا وفق 
الفردي  بالسلوك  لالرتقاء  عميل  مناخ  هتيئة  عىل  عمل  وإدارية،  وقانونية  فقهية  ضوابط 
اخلريي )الصدقة( إىل مستوى الفعل االجتامعي )الصدقة اجلارية(، مما أفرز نسًقا اجتامعيًّا 
احتضن النظرية العامة للتكافل التي دعا إليها الدين احلنيف، وأعاد صياغتها بشكل فعال 
لتصبح حموًرا رئيًسا يف عمليات الربط بني مكونات اجلسد اإلسالمي الواحد، بغض النظر 

عن حدود مكوناهتا اجلغرافية)3(.

سامهت  ولقد  الوقفي)4(،  للنشاط  املميز  املوقع  العام«  »املجال  مّثل  فقد،  املوقع  وأما 
اخلربة احلضارية املرتاكمة للمجتمعات املسلمة يف إنشاء آليات مدنية متعددة مكنت رشائح 
كثرية من تسخري جزء مهم من حركتها االجتامعية ضمن جماالت مشرتكة وواسعة. ال شك 
يف أن الوقف قد أصبح خالل فرتة امتدت من القرن التاسع وإىل غاية السابع عرش امليالدي 
احللقة الرئيسة يف هذه اآللية، ووفر من خالل مرونة صيغه إمكانيات واسعة للعديد من 

القوى االجتامعية لتساهم يف إدارة الشأن العام. 

)1( Tarak, Abdallah, “Pour une sociologie des awqaf”, in, AWQAF, N0 1, 2001, FPAK, Kuwait
)٢( ال نناقش هنا أمهية الصدقة الفردية التي متثل إحدى أهم ركائز التزكية النفسية يف اإلسالم. وحديث النبي-ملسو هيلع هللا ىلص- الذي 
جاء فيه: »اتقوا النار ولو بشق مترة« مثال بني عىل أمهيتها، )صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة اجلنة والنار، حديث 

رقم 6٢٢٢((. لكن الكالم هنا عن التحول الذي أحدثه الوقف يف التعاطي مع الصدقات وربطها باالحتياجات العامة. 
)3( قدمت أوقاف احلرمني الرشيفني مثاالً بينًا عىل آليات التآلف العملية ما بني املسلمني باختالف مناطقهم اجلغرافية. 

Miriam, Hoexter: Endowments, Rulers and Community; Waqf al-haramayn in Ottoman 
Algiers, Brill, Netherlands, 1998.

)4( انظر: »الوقف واملجال العام«، مريم هوكسرت، نرش يف:
Hoexter, M, “The waqf the Public Sphere”, in M Hoexter, S.N. Eisenstadt and N. Levtzion 
(editor), 2002, The Public Sphere in Muslim Societies, Albany: SUNY Press, pp119-138.
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باملفهوم  »ُسْلطة«  يصبح  أن  الوقفي  القطاع  استطاع  فقد  السلطة  ناحية  من  وأما 
االجتامعي)1(، أو ما يمكن وصفه بالقوة الناعمة التي متكنت من أن تثبِّت موقعها ضمن 
بنية حتتية  قيام  الذي لعبته مرشوعاهتا يف  الدور املحوري  العام، وذلك من خالل  السياق 
هذا  يف  اإلسالمية.  املدينة  ركائز  إحدى  جمتمعة  شكلت  وثقافية  واقتصادية،  اجتامعية، 
اإلطار سمحت املؤسسات الوقفية بأن ترتافق حركة األفكار والرجال مع حركة البضائع 
والتجارة، ووفرت جزًءا ال يستهان به ملا يستلزم كل هذه احلركة من وسائل واحتياجات. 

الصاحلة  األرايض  إمجايل  من  عالية  نسًبا  لألوقاف  التابعة  الزراعية  األرايض  مثلت 
احلركة  تساهم يف  أن  الدول االسالمية)٢(، واستطاعت مرشوعاهتا  الكثري من  للزراعة يف 
ن قطاع جذب اقتصادي ال يستهان به. فإضافة إىل إعامر هذه األرايض  االقتصادية وُتكوِّ
الوقفية واملسامهة املبارشة يف توفري االحتياجات الزراعية الرضورية وتوفري فرص عمل، 
التي  الغذائية  املواد  إليصال  الكبرية  السفن  مثل  النقل  وسائل  بصناعة  متزايد  اهتامم  نشأ 
نشأة  من  هذا  يعنيه  وما  اإلسالمية،  البلدان  من  الكثري  إىل  األوقاف  مؤسسات  ترسلها 
عالقات جتارية بينية بني خمتلف الدول اإلسالمية)3(، وانعكاس ذلك عىل الروابط السياسية 
واالجتامعية بينها، وتقليل اعتامدها عىل البضائع واملعونات اخلارجية. ومل يكن غريًبا بالتايل 
أن تساهم األوقاف يف مسائل تتعلق بالسياسات اخلارجية للدول اإلسالمية، حيث مثلت 

)1( Randi Deguilhem & Abdelhamid Henia (coordonnateurs), Les fondations pieuses 
(waqf) en Méditerranée ; enjeux de société, enjeux de pouvoir, Publication de la 
Fondation Publique des Awqaf du Koweït, 2004.

أن هذه  املصادر  تقدر  الثامن عرش، حيث  القرن  العثامنية كان يف  الدولة  النسبة يف  إليه هذه  ملا وصلت  أبرز األمثلة  )٢( لعل 
السيد، جملة  العثامين، مراجعة: د. رضوان  العرص  انظر: األوقاف يف  الدولة كلها.  ثلثي أرايض  أكثر من  األرايض شكلت 

االجتهاد، العدد الثالث، السنة 1٩8٩م، ص ٢٩4.
عظيمتني  »سفينتني  بناء  1553م  ٩6٠هـ/  عام  إىل  ترجع  التي  القانوين  سليامن  السلطان  زوجة  وقف  حجة  يف  جاء   )3(
]عظميني[« وتوفري »مجيع آالهتام وأدواهتام املعينة املعلومة ومتام لوازمهام ولواحقهام«، لكي تقوما بنقل الغالل من ميناءي 
تقديم:  اجتامعية وسياسية،  أداة سلطة  العامل اإلسالمي  الوقف يف  ندوة:  انظر:  باحلجاز.  وينبع  ميناءي جدة  إىل  السويس 
راندي ديغيليم، املعهد الفرنيس للدراسات العربية، دمشق، 1٩٩5م، بحث: »األوقاف واملالحة البحرية يف البحر األمحر يف 

العرص العثامين«، حممد عفيفي، ص7٩. 
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دعمت  كام  اخلارجية)1(.  سياساهتا  إلدارة  الدول  هذه  استعملتها  التي  األدوات  إحدى 
لتوفري  األساسية  الروافد  أحد  وكانت  املسلمني،  العلامء  بني  التواصل  قنوات  األوقاف 
التعليمية  املؤسسات  إنشاء  إىل  فإضافة  واملعرفة)٢(.  العلم  ملؤسسات  متكاملة  حتتية  بنية 
العلم  طالبي  من  باملهاجرين  باالهتامم  ترتبط  سكنية  أحياء  نشأة  إىل  الوقف  حركة  أدت 
البلدان  لراحتهم وتسهيل مهامهم يف  أماكن  الغرباء، وتوفري  املسافرين  التجار ومن  ومن 
القادمني  املثال، نجد »حي املغاربة« -نسبة إىل املسافرين  اإلسالمية األخرى. فعىل سبيل 
الرشيف)3(.  والقدس  واإلسكندرية  دمشق  من:  كل  يف  اإلفريقي-  الشامل  بلدان  من 
املرشوعات  تنتجها  التي  التداخل  عمليات  عىل  عميقة  دالالت  احلرمني  أوقاف  وتقدم 
بتقوية  العالقة  ذات  والوجدانية  والسياسية  والثقافية  االقتصادية  اجلوانب  بني  الوقفية 
املستوى  من  املسلمني  بني  والتواد  التآزر  فلسفة  ونقل  املسلمة،  للشعوب  الذاتية  املناعة 
العملية  املثال- الرتمجة  العميل. مثلت أوقاف احلرمني -عىل سبيل  الوجداين إىل املستوى 
لوحدة األمة ومتاسكها. يف هذا السياق حيلل نارص السعيدوين نموذج أوقاف احلرمني يف 
اجلزائر العثامنية)4(، بوصفه رباًطا قانونيًّا تؤكد من خالله اجلزائر العثامنية انتامءها إىل األمة 
اإلسالمية. وهي كذلك رمز لألخوة اإلسالمية حيث يضيف الكاتب بأن »حصة احلرمني 
من ريع هذه األوقاف كانت متثل بالنسبة ألفراد الشعب ]اجلزائرٍي[ ]الصواب: اجلزائري[ 
مهمة كريمة وواجب نبيل ]وواجًبا نبياًل[ يعكس العالقات الروحية والثقافية واالقتصادية 

بني اجلزائر العثامنية من ناحية ومكة واملدينة من ناحية ثانية«)5(.

وفق ثالثية )الرؤية، واملوقع، والسلطة( تشكلت األوقاف كقوة جمتمعية دافعة لعبت 

)1( يكتب عبد اهلادي التازي: »مل تأل {الدبلوماسية املغربية يف القرن الرابع عرش ميالدي{ جهًدا يف احلفاظ عىل تراهبا، وكانت 
دائاًم مستعدة الفتداء ما سقط منها ولو بااللتجاء إىل مال الوقف«. ندوة: الوقف يف العامل اإلسالمي أداة سلطة اجتامعية 
خلدمة  الوقف  »توظيف  بحث:  دمشق، 1٩٩5م،  العربية،  للدراسات  الفرنيس  املعهد  ديغيليم،  راندي  تقديم:  وسياسية، 

السياسة اخلارجية يف املغرب«، عبد اهلادي التازي، ص5٩. 
)٢( املرجع نفسه. 

)3( The Story of Abu Madein Al-Ghouth’s Legacy (Waqf) to the Moors in Jerusalem 
(https://english.palinfo.com/1761)

)4( Nacereddine Saidouni, “Les liens de l’Algérie ottomane avec les lieux saints de l’Islam 
à travers le rôle de la fondation du waqf des Haramayn”, in, AWQAF, N0 6 - Year 3 - 
June 2004, p.73.

)5( املرجع نفسه، ص67.
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من  كثري  رغم  اإلسالمية  املجتمعات  متاسك  استدامة  عىل  وساعدت  األدوار،  من  مجلة 
الرئيسة  العناوين  أحد  بذلك  وأصبحت  تارخيها)1(،  شهدها  التي  السياسية  االختالالت 
الضبط االجتامعي وبناء شبكة  بإدارة مسألة  الوقف يف عالقته  برز  للحضارة اإلسالمية. 
طويلة  ولفرتات  سمحت  التي  الكثيفة،  والثقافية  واالقتصادية  االجتامعية  العالقات  من 
بتحقيق ديمومة هذه املجتمعات وتطور الفت لنظمها، ومن َثّم دعم ثبات العامل اإلسالمي 

كحضارة عاملية. 

ثانًيا: الوقف يف القرن الع�شرين: موجة الإحياء الأوىل:

شكلت إعادة االهتامم باألوقاف إحدى العالمات الفارقة التي ميزت آخر عرشية من 
القرن العرشين يف العديد من البلدان اإلسالمية، حيث تنامت الدعوة إىل الوقف وتزايد 
موضوعها  الوقف  من  اختذت  علمية  ألنشطة  الفت  تطور  مع  بصيغه،  االهتامم  منسوب 
مع  قطعت  أوىل«  »موجة  مّثل  العرشية  هذه  خالل  جرى  ما  إن  القول:  ويمكننا  الرئيس. 
وحتى  االستعامرية  احلقبة  بداية  من  امتدت  زمنية  لفرتة  الوقف  أصاب  الذي  اإلمهال 
تسعينيات القرن العرشين، وهلذا السبب حتديًدا استهدفت هذه »املوجة« إعادة إحياء ُسنّة 
الوقف وحماولة نرش ثقافته سواء من خالل التعريف بفقهه وأحكامه، أو من حيث إبراز 
نامذجه التارخيية والنظر يف األدوار التي لعبها داخل املجتمعات اإلسالمية. يف هذا السياق 
ظهرت بعض املحاوالت إلعادة تطوير أداء املؤسسات الوقفية الرسمية )الوزارات( عرب 
إعطائها مرونة كبرية إلدارة األنشطة الوقفية، وبرزت يف هذا اإلطار نامذج إدارية هليئات 
الواقفني،  ريعه حسب رشوط  الوقفي ورصف  القطاع  تطوير  تستهدف  حكومية مستقلة 
وكذلك الدعوة إىل أوقاف جديدة برؤية جتمع بني التمسك بأحكامه الرشعية من ناحية، 
بكل  »ثورة«  كان  حدث  ما  أخرى)٢(.  ناحية  من  التنموية  املجتمع  باحتياجات  وربطه 
التنموية، بل وطرح  الوقف  النظر يف إمكانيات  الدعوات إلعادة  املقاييس حيث تعددت 

األنساق  من  للعديد  الظرف(  حسب  ويكثر  يقل  )قد  احلركة  من  هبامش  فضفاض  سيايس  كنظام  اخلالفة  نظام  سمح   )1(
املقابل، تستطيع  املجتمع. يف  النظام يف أيٍّ من فرتاته ألن هييمن كليًّا عىل  الفكرية، ومل يصل هذا  االجتامعية والتوجهات 
الدولة القومية كشكل من اإلدارة السياسية احلديثة للجامعات البرشية، من أن تبسط هيمنتها عىل سائر األنشطة االجتامعية، 

ا.  وبالتايل تقلص الفضاء العام إىل حدود ضيقة جدًّ
)٢( يبقى املثال األبرز يف هذا الصدد نموذج »األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت«، التي ُأنشئت بمرسوم أمريي سنة 1٩٩3م. 
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األوىل  العرشية  انقضاء  بمجرد  لكن  الوقفية.  الصيغ  من  تستفيد  لنامذج  متقدمة  رؤى 
)1٩٩٠م-٢٠٠٠م( تراجعت املوجة األوىل، أو عىل األقل مل تتطور بالشكل الذي يمكنها 

من املرور ملراحل نوعية متقدمة. 

ال يزال العامل اإلسالمي ينتظر موجة ثانية تستكمل ما تم البدء به بعد ما يقارب الربع 
قرن، حيث إن مقاربة الوقف ال تتم فقط عرب »حتديث« وسائله اإلدارية عىل أمهيتها، ولكن 
املسألة تتعلق يف أصلها بإعادة االعتبار حلركته الكلية عىل أساس احرتام وتفعيل الثالثية 
سة ملنظومته، عرب تأكيد رؤيته املتفردة، وحتصني موقعه ضمن النسق الكيل، وتثبيت  املؤسِّ

سلطته االجتامعية.

والوقف  التربع  أشكال  التعامل مع  املعارصة يف  الغربية  التجربة  بينته حتديًدا  ما  وهذا 
ا يف تشكيل النسيج االجتامعي واالقتصادي الغريب،  حتديًدا الذي أصبح حيتل دوًرا حموريًّ
يف  مبارًشا  واقعيًّا  دوًرا  املختلفة  التربع  لنامذج  حيدد  للمجتمع  متكامل  تصور  أساس  عىل 
احلياة العملية، إضافة إىل توفري مناخ ترشيعي وسيايس واقتصادي ال يتعارض وهذا الدور 

بل يفتح له إمكانيات الرشاكة يف بناء املجتمع. 

ثالًثا: الوقف والدولة: درو�ض التاريخ: 

والعلمية  واالجتامعية  االقتصادية  التحوالت  ضمن  الوقف  مؤسسات  تطورت  لقد 
للحضارة اإلسالمية، حيث حتمت البيئة البسيطة التي ميزت الدولة السلطانية يف بداياهتا 
تواضع اإلدارة الوقفية فكانت فردية بامتياز. وأرشف الواقفون بأنفسهم أو من وكلوهم 
من أفراد عىل متابعة صدقاهتم اجلارية وحتقيق مقاصدهم. ثم تطورت املؤسسات الوقفية 
وانتقلت معها مسائل اإلدارة إىل مستويات أكثر تعقيًدا مما هيأ الظروف املوضوعية للتحول 
اإلداري من الفردية إىل املؤسسية، األمر الذي استوجب اجتهاًدا معمًقا من الفقهاء لتفعيل 
بعض خصائص الوقف التي مل تكن مطروحة بقوة يف السابق، )خاصة إذا كانت اإلدارة 
ما  الفقهاء  نقاش  استدعت  التي  أهم هذه اخلصائص  نفسه(. ولعل  الواقف  منحرصة يف 
واملساءلة  وواجبات،  حقوق  من  عليها  يرتتب  وما  للوقف  االعتبارية  بالشخصية  يتعلق 
القانونية عند الرضورة. يف هذا السياق جاء حرص علامء األمة عىل ضبط القواعد املتعلقة 
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الفساد  إمكانيات  لكل  والتصدي  الوقفية  املؤسسات  داخل  املفرتضة  النزاعات  بحل 
اإلداري واألخالقي. وهلذا فقد جعلوا من اجلهاز القضائي يف الدولة عىل قاعدة استقالليته 
عىل  القائمون  إليها  يستند  التي  املرجعيات  إحدى  والترشيعية،  التنفيذية  السلطتني  عن 

الوقف لفض اخلالفات التي يكون الوقف أحد أطرافها. 

لقد مّحل الفقهاء القضاء دوًرا أساسيًّا يف مراقبة النظارة عىل الوقف وتقويمها عىل خلفية 
تطور مؤسسة القضاء ذاهتا، واختصاصها يف حسم النزاعات، ونزاهتها املفرتضة)1(. من هنا 
ارتبطت اجتهادات الفقهاء بجعل مؤسسة القضاء جهة مرجعية للحسم يف قضايا النظارة 
التنفيذية  السلطتني  عن  استقالليتها  أمهها  من  لعل  أساسية  رشوط  بتوفر  األوقاف؛  عىل 
والترشيعية، وكذلك كفاءهتا يف الرقابة وحسم املشكالت أي ختصصها يف املسائل الفقهية 
الدولة  لبسط  متهيدهم  يعني  القضاء  إىل  الفقهاء  اجتاه  يكن  مل  للوقف.  واملالية  واإلدارية 
سلطتها عىل األوقاف، وإنام عملوا عىل االستفادة من مؤسسات الدولة الرقابية واإلدارية 
لتحصني الوقف وحتقيق رشوط الواقفني. ويتضح هذا املنحى جليًّا فيام ذكره جالل الدين 
السيوطي)٢( من موقف القايض توبة بن نمر بن حومل احلرضمي )ت: 737م(، الذي توىل 
مهمة القضاء يف فرتة هشام بن عبد امللك )7٢4م - 743م(. لقد عمل توبة عىل االستفادة 
من النهضة االجتامعية واالقتصادية التي ميزت فرتة اخلليفة األموي)3( حلفظ األوقاف من 
بالرقابة  ومؤسساته  مرشوعاته  يتعهد  للوقف  ديواًنا  األغراض  هلذه  وأنشأ  هبا،  التالعب 
وحماسبة تقصري النظار وهتاوهنم يف حفظ األوقاف وصيانتها. هلذا يمكن القول: إن توبة قد 
افتتح عهد اإلدارة املؤسسية لألوقاف ونقلها من اإلدارة الفردية إىل اإلدارة اجلامعية تطويًرا 

لتجربتها وحفًظا هلا من التالعب. 

املكونات  باقي  مع  نفسها وكيفت عالقاهتا  الوقفية  املؤسسات  بنت  عىل هذه األسس 

بتوفر رشوط  النظارة عىل األوقاف؛  القضاء جهة مرجعية للحسم يف قضايا  الفقهاء بجعل مؤسسة  ارتبطت اجتهادات   )1(
أساسية يف هذه املؤسسة لعل من أمهها استقالليتها عن السلطتني التنفيذية والترشيعية، وكذلك كفاءهتا يف الرقابة وحسم 

املشكالت، أي: ختصصها يف املسائل الفقهية واإلدارية واملالية للوقف. 
الطبعة  القاهرة،  إبراهيم،  الفضل  أبو  حممد  حتقيق:  السيوطي،  الدين  جالل  والقاهرة،  مرص  تاريخ  يف  املحارضة  حسن   )٢(

األوىل، 1387هـ/ 1٩67م، ص166. 
العلم  الزراعي، ورعاية  وباإلصالح  الدواوين،  بتنظيم  فرتة حكمه  امللك )7٢4م- 743م( خالل  عبد  بن  اهتم هشام   )3(

والثقافة، وُترجم يف عهده الكثري من املؤلفات.
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االجتامعية، وأرست تقاليد عملية للتعاون مع القطاعات االجتامعية وعىل رأسها الدولة. 
لقد استندت عالقة الوقف مع هذه املكونات إىل مبدأ الرشاكة االجتامعية، التي تقتيض أن 
يتحمل كل قطاع جزًءا من املسؤولية االجتامعية وفق ما يتميز به من سلطات )اقتصادية 
كانت، أو سياسية أو اجتامعية(. وما جيب الرتكيز عليه يف هذا الباب هو أن الوقف استطاع 
السلطة االجتامعية واالقتصادية  مع تطور احلضارة اإلسالمية أن يكتسب جزًءا مهامًّ من 
يف املجتمعات اإلسالمية وجيريها ملصلحة األمة، يف مقابل سلطة الدولة املرتبطة بمصالح 

الطبقة السياسية)1(، أو سلطة القطاع اخلاص ذات العالقة باملنفعة املادية. 

رابًعا: مقاربة الدولة احلديثة للوقف: 

إن حتمل املؤسسات الرسمية مسؤولية إدارة األوقاف يف أغلب دول العامل اإلسالمي ما 
بعد فرتة االستعامر األورويب أي انطالًقا من منتصف القرن العرشين، مل يستند إىل التعامل 
للدولة  تصور  عىل  تأسس  وإنام  متوازنة،  اجتامعية  لديناميكية  مكوًنا  بوصفه  الوقف  مع 
َثّم مل يعد هناك  احلديثة بام هي راعية لشؤون األفراد يف كل احتياجاهتم وحركتهم، ومن 
الدولة)٢(نفسها. يف  أدوار  يلعب  قطاع  لوجود  مقنع  النظرية سبب  الناحية  األقل من  عىل 
هذا السياق، تطورت العالقة بني الدولة والوقف يف املجتمعات العربية )خاصة منذ القرن 
التاسع عرش( باجتاه تدخل تدرجيي يف شؤونه، وحماوالت متعددة لتقييد حركته وصلت يف 
العديد من احلاالت إىل تقطيع أوصاله وإلغاء أجزاء منه)3( والتجرؤ عىل اغتصاب أعيانه، 
وانتهت مع منتصف القرن العرشين إىل إحداث والية كاملة عىل املؤسسات الوقفية وإحلاق 

ما تبقى منها بإدارات حكومية، وسن ترشيعات تقنن هذا التوجه. 

الطريق  الفقهاء إىل قطع  بالعديد من  الذي دفع  السياسية يف غري موضعها، هو  املصالح  التخوف من استعامل هذه  )1( لعل 
عىل الدولة لتحويل جزء من أموال الدولة أو األموال العامة إىل »أوقاف«. هلذا اعترب بعضهم بأن ما »تقفه الدولة« ليس 
وقًفا حقيقًة، وإنام هو »إرصاد« وذلك لعدم ملك السلطان، بل هو تعيني يشء من بيت املال عىل بعض مستحقيه. انظر: 
»اإليديولوجيا واخلطاب الفقهي«،  كينث كنو، ترمجة: أبوبكر أمحد باقادر، جملة أوقاف، السنة 5، ربيع األول، ٢٠٠5م، 

ص87-5٩.
)٢( Pierre Rosanvallon, La Crise de l’Etat-providence, Editions Seuil, France 1976.

)3( تم إلغاء األوقاف األهلية يف العديد من البلدان العربية، مثل: سوريا )1٩4٠م(، ومرص )1٩5٢م(، وتم إلغاء نظام الوقف 
كله يف تونس سنة 1٩56م بشقيه: األهيل واخلريي. انظر: الوقف األهيل بني اإللغاء واإلبقاء، د. مجعة حممود الزريقي، جملة 

أوقاف، العدد 3، السنة 1، ص83-1٠٠. 
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تضافرت العوامل السابقة لتنتهي أخرًيا إىل وصاية حكومية عىل قطاع األوقاف من خالل 
إنشاء وزارات أو هيئات تقع عىل عاتقها إدارة األوقاف بشكل تام، وتنفيذ ما يرتبط هبا من 
عمليات استثامر ألعيانه وتوزيع الريع عىل مستحقيه. غري أن الوقائع بينت بام ال يدع جمااًل 
للشك بأن هذه اإلدارة احلكومية مل تكن مؤهلة للتفاعل مع ديناميكية الوقف االجتامعية 
ولالستفادة من قدراهتا. لقد خرس الوقف يف هذه العملية الكثري من مميزاته يف وقت كانت 
مؤسساته بحاجة ماسة إىل الكثري من اإلصالح ال التضييق، وإطالق فعالياهتا ال تكبيلها 
بالروتني اإلداري، واالستفادة من قدراهتا ال إمهاهلا. يف هذا السياق وقع التضييق الشديد 
إداري  نسق  إدماجها ضمن  خالل  الوقفية من  املؤسسة  هبا  تتمتع  التي  احلركة  حرية  عىل 
مركزي، يعتمد بالدرجة األوىل عىل الوسائل )البريوقراطية( يف مسائل الرصف واالستثامر. 
ومن ناحية ثانية، اتسمت إدارة األوقاف من ِقبل املؤسسات احلكومية بعدم احرتام رشوط 
أوضاع  ترتيب  بإعادة  اخلاصة  القانونية  الترشيعات  أسست  حيث  تام،  بشكل  الواقفني 
األوقاف داخل اإلدارة احلكومية للسامح للوزارات واهليئات بتغيري مصارف الوقف دون 
الرجوع إىل الواقف أو دون التقيد برشوطه)1(. كام ترافقت هذه األوضاع اجلديدة مع إمهال 
خصوصية املال الوقفي بدجمه يف بعض احلاالت مع األموال احلكومية، وبعدم التخصص 

يف استثامره وتنميته. 

انتهى  الوقف  عىل  والترشيعية  اإلدارية  سلطتها  الدولة  بسط  أن  املؤكد  من  بات  لقد 
بخسارتني فادحتني: متثلت األوىل يف إضعاف كبري لنظام الوقف من خالل كل اإلجراءات 
اإلدارية والقانونية التي أقدمت عليها الدولة وبالتايل عدم التصدي ملا اعرتى الوقف من 
الوقف بوصفه نسًقا  الفرصة لالستفادة من  الثانية بتضييع  وهن، بل وتعميقه. وارتبطت 

اجتامعيًّا يساهم يف توازن املجتمع وتنميته بشكل إنساين ومستديم.

)1( حيلل املستشار طارق البرشي تطور القوانني املرصية يف هذا االجتاه، من خالل استعراض التغيري الذي حصل بعد ثورة يوليو 
1٩5٢م، والذي ألغى الوقف عىل غري اخلريات )الوقف األهيل(، القانون 18٠/ 1٩5٢م، ثم مع صدور القانون ٢48 لسنة 
1٩53م أعطي احلق لوزير األوقاف »أن يرصف الريع كله أو بعضه عىل اجلهة التي يعينها دون التقيد برشط الواقف«. ثم مع 
القانون 15٢ لسنة 1٩57م تم إقرار قاعدة التغيري اآليل عىل مجيع األرايض الزراعية املوقوفة عىل جهات الرب العامة، وبالتايل 
»جرد هذا القانون الوقف وإدارة الواقف من األعيان ذاهتا وقرر االستيالء عىل األرايض الزراعية املوقوفة«. انظر: ندوة: نظام 
الوقف واملجتمع املدين يف الوطن العريب، حترير: د. إبراهيم البيومي غانم، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ٢٠٠3م، 

بحث: »حتوالت عالقة الوقف بمؤسسات املجتمع املدين يف بلدان وادي النيل«، د. طارق البرشي، ص675-674. 
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خام�ًشا: ماذا يريد امل�شلمون من الوقف يف الوقت احلا�شر؟

يمثل التعامل مع الوقف أحد املؤرشات ذات الدالالت العميقة يف التحليل االجتامعي 
والسلم  التوازن  لبلوغ  السبل  أفضل  عن  بالبحث  يتعلق  فيام  خاصة  املسلمة  للشعوب 
داخل  سلوكياهتم  واجتاهات  األفراد  حركة  بني  الفصل  يمكن  ال  وحيث  االجتامعيني. 
الصعب  من  فإنه  ثانية،  ناحية  من  جامعة  كوحدة  املجتمع  ورؤية  ناحية،  من  جمتمعاهتم 
توجه  إن  ورصفها.  تنميتها  يدير  من  إىل  حتتاج  )تربعات(  مالية  أوعية  يف  الوقف  اختزال 
كذلك  يتصل  بل  عليهم  املوقوف  احتياجات  بتوفري  فقط  يرتبط  ال  الوقف  نحو  األفراد 
باحتياجات متعددة للواقف ذاته، الذي يشارك يف صنع بيئة كثيفة من العالقات يلتقي فيها 
املجتمع والدين واالقتصاد والوعي اإلنساين. يف هذا اإلطار تصبح عملية الوقف إحدى 
البوابات املهمة التي يلج من خالهلا األفراد للفعل االجتامعي العقالين، ومساحة واسعة 

ملامرسة مجلة من األنشطة ذات الطبيعة املدنية السلمية. 

السائدة  والتنموية  االجتامعية  بالنامذج  املرتبطة  النظرية  املسلامت  يف  النظر  إعادة  إن 
املسلمون من  يريد  التساؤل اآليت: ماذا  العامل اإلسالمي مدخل رضوري لإلجابة عن  يف 

الوقف يف الوقت احلارض؟

ا وعمليًّا منذ سبعينات  أ( يتصدر مفهوم الدولة الراعية إعادة النظر هذه، ألنه »انتهى« نظريًّ
القرن العرشين)1(، ومل يعد جزًءا من القاموس السيايس للبلدان الغربية، حيث جتاوزت 
فيها  تتعاون  التي  التشاركية  للدولة  وأسست  الراعية«  »الدولة  عقدة  البلدان  هذه 
إننا أمام  قطاعات املجتمع الثالثة املعربة عن القوى االجتامعية واالقتصادية الرئيسة. 
مع  بذلك  ليقطع  املختلفة  قطاعاته  بني  التعاون  أساس  عىل  للمجتمع  متوازن  تصور 
الدولة املتغولة، والقطاع اخلاص املتوحش، والقطاع الثالث املنفلت من كل ضوابط. 
يف الوقت نفسه تقر هذه الرؤية التشاركية بأمهية الدولة وأجهزهتا التنفيذية والرقابية، 
وكذلك بالدور االقتصادي للمرشوعات اخلاصة ومرشوعية السعي للربح مادام كان 
هذا وفق القانون واألخالق االجتامعية، وتعطي أخرًيا دوًرا مهامًّ للمبادرات االجتامعية 
جمتمعهم  خدمة  يف  منهم  مشاركة  طوعي؛  بشكل  واملؤسسات  األفراد  هبا  يقوم  التي 
)1( Pierre Rosanvallon, op. cit
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وتطويًرا إلمكانياته حتت مظلة القانون وعني املؤسسات الرقابية.

هي  بام  فلسفته  تعكس  ألهنا  جوهرية  مسألة  املدين  باملجتمع  الوقف  عالقة  تأكيد  إن  ب( 
يبني  االنتامء  هذا  وألن  اجتامعية،  احتياجات  تلبية  يف  طوعي  بشكل  األفراد  مسامهة 

مسألتني مرتابطتني. 

فمن ناحية، تظهر عبقرية الوقف يف إعطائه الصدقة مفهوًما مؤسسيًّا انطلق هبا إىل عامل 
التخطيط  يف  كاملة  مسؤولية  املتربع  حتميل  يف  وكذلك  االجتامعية،  املامرسات  من  رحب 

الدقيق هلذا البناء املؤسيس ليصبح الواقف رشيًكا مبارًشا يف صنع مستقبل املجموعة. 

بني  مبدعة  رشاكة  ضمن  الوقف  حلركة  احلقيقي  املوقع  يتحدد  أخرى،  ناحية  ومن 
املواطنني، ومحاية  بني  العالقات  تنظيم  بوصفها مسؤولة عن  الدولة  املختلفة:  القطاعات 
حقوقهم وحتقيق أمنهم، والتوجيه االسرتاتيجي للخطط االقتصادية واالجتامعية للبالد؛ 
االقتصادي  النشاط  تطوير  جماالت  يف  إبداعية  قدرات  من  به  يتميز  بام  اخلاص  والقطاع 
وتوجيه ما يمتلكه من ثروات نحو تنمية املجتمع وسد جزء مهم من احتياجاته؛ واملجال 
العام ومن ضمنه مؤسسات الوقف حيث يتمكن األفراد من التحرك بحرية وإبداع كبريين 

واملسامهة يف بناء فضاءات مشرتكة وواسعة للفعل االجتامعي. 

إن ما جيري عىل الساحة الوقفية اليوم -مع استثناءات قليلة- ال يتجاوز حدود االلتزام 
ومن  وسلطته.  وموقعه،  جلوهره  تغييب  مع  الفقهية  ورشوطه  الوقف  بأركان  الشكيل 
ليتم  اآلنية،  الصدقات  بمفهوم  الوقفية  املرشوعات  إنتاج  يعاد  أن  الساحة  هذه  مفارقات 
اختزاهلا يف سد حاجة فقري أو معوز. نعتقد أن هذا التوجه يعود بالوقف إىل الوراء، ويفقده 
خصوصيته، وحيد بشكل كبري من زمخه وما يمكن أن يقدمه لتقوية املناعة الذاتية للشعوب 

وما يتحمله من مسؤولية جمتمعية. 

ا، التفريق بني املسائل الرقابية واملسائل اإلدارية،  يف هذا السياق يبدو أنه من املهم جدًّ
القانون، والتأكد من سالمة  الرئيس لتطبيق  فاألوىل من مشموالت الدولة ألهنا الضامن 
اإلجراءات، والتحقق من تطابق نشاط خمتلف املؤسسات مع صيغها القانونية. أما الثانية 
أي إدارة األوقاف بام تعنيه من رؤية وخطة جلعلها واقًعا، ومن َثّم قدرة هذا النشاط عىل 
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إحداث تغيري ما، فهي يف حالة األوقاف حتديًدا تتأسس عىل خصوصية مبدأ التربع بوصفه 
اختياًرا ذاتيًّا لتوجيه جزء من الثروة الفردية نحو املصلحة العامة، وهي بذلك حركة مسؤولة 
وحرة يف حتديد نمط إدارهتا، وال تتناقض هذه احلرية مع لزوم رقابة صارمة وحمرتفة عىل 

هذا النوع من األنشطة تقوم هبا أجهزة الدولة املختصة. 

ج( ال يمكن للوقف ومؤسساته أن حيدث اخرتاًقا نوعيًّا دون جهد علمي أكاديمي متطور)1(، 
القرون  خالل  وتطوره  الوقف  نظام  اتساع  أحدثها  التي  احلركية  أن  ننسى  أاّل  وجيب 
السابقة، تزامنت مع اجتهادات فقهية ثرية استهدفت االستفادة املثىل من االمكانيات 
يف  كبري  بشكل  ساهم  الذي  الوقف  بأن  التذكري  هنا  املفيد  ومن  األوقاف.  متثلها  التي 
متويل العلم طوال التاريخ اإلسالمي، ساهم كذلك يف متويل البحث يف موضوعه )أي 
القرن  إن  العلامء لبحث إشكاالته وتطوير جتربته، حتى  أقالم  الوقف( حيث تصدت 
عىل  الوقف)٢(.  موضوع  يف  حرصي  بشكل  خمتصة  جمالت  إصدار  شهد  عرش  التاسع 
الوقفية  التجربة  التي تعرتض  املستجدة  النوازل  نقاش  العلامء يف  هذا األساس ساهم 
ممارسة  من  ومتكينها  مؤسساهتا  كفاءة  حتسني  عىل  والعمل  هلا،  حلول  عن  والبحث 
الفقهاء،  آفاق تفكري  اتسعت  التازي: »لقد  اهلادي  أدوارها. يف هذا الجتاه يكتب عبد 
وأصبحنا أمام ثروة فقهية متنوعة اجلوانب متعددة االجتاهات فيام يتصل باالستفادة من 

األوقاف يف األغراض التي حتمي األمة وتضمن سالمتها وحتفظ كرامتها«)3(. 

مسألة  األكاديمية  )األجندات(  الوقف-  ضمنه  -ومن  التربع  موضوع  دخول  إن 
البحث  يلتزم كذلك سلوك منهج منضبط وفق قواعد  العمل  أدائه. وهذا  لتطوير  حيوية 
العلمي الصارمة، ضمن برامج جامعية تدعم هذا التوجه وتيرس وجود كوادر وقفية جتمع 

)1( ترعى اجلامعات الوقفية األمريكية برامج جامعية ملرحلتي )املاجسرت( و)الدكتوراه( يف اختصاصات ذات عالقة مبارشة 
بالتربع واملجتمع املدين. وال ختلو هذه اجلامعات من مراكز علمية خمتصة ُتؤسس عىل التربع. فعىل سبيل املثال، خيتص معهد 
)هورس( للمجتمع املدين بتقديم برامج جامعية، وكذلك بالقيام ببحوث يف مواضع هلا عالقة وثيقة بالتربع، والسياسات 

العامة، واملؤسسات املدنية. 
)٢( عىل سبيل املثال، صدرت »جملة األحباس التونسية« يف 1878م، يف سياق حماولة خري الدين التونيس ]181٠- 18٩٠م[ 

إلصالح نظام الوقف يف تونس. 
)3( ندوة: الوقف يف العامل اإلسالمي أداة سلطة اجتامعية وسياسية، تقديم: راندي ديغيليم، املعهد الفرنيس للدراسات العربية، 

دمشق، 1٩٩5م، بحث: »توظيف الوقف خلدمة السياسة اخلارجية يف املغرب«، عبد اهلادي التازي، ص5٩.  
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جماالت  يف  الدقيقة  واالختصاصات  ناحية،  من  للوقف  والفكري  الرشعي  التأصيل  بني 
االستثامر واإلدارة والتسويق من ناحية ثانية. 

َة تنميٍة؟  �شاد�ًشا: ماذا يعني اأن يكون الوقف اآليَّ

يف  االجتامعي  الفعل  ساحة  إىل  الوقف  عودة  من  تقريًبا  عقود  ثالثة  وبعد  أنه  نعتقد 
أكثر تطوًرا وعمًقا،  للمرور إىل مستويات  الوقت  البلدان اإلسالمية، قد حان  الكثري من 
أفراد  خلدمة حاجة  يسخر  مايل  توفري وعاء  فكرة  معه  والتعامل  الوقف  فهم  يتجاوز  وأن 
أو رشائح. آن األوان لنوجه أنظار املهتمني بالوقف، وكذلك صناع القرار واالقتصاديني 
تنطلق من  بامتياز  تنموية  آلية  الوقف بوصفه  إىل  املدين،  املجتمع  والعاملني يف مؤسسات 
املجموعة  لُتطور  االجتامعية،  بمسؤوليتهم  األفراد  حس  إىل  وتستند  الداخل  إمكانيات 

وُتثرهيا يف جماالت فعلها املتعددة. 

االستفادة  إىل  للوصول  وسيلة  اعتبارها  عىل  البرشية  التنمية  تعريفات  أغلب  تشرتك 
ومعنوية  مادية  احتياجات  وتلبية  كريمة  حياة  لتحقيق  املتاحة  اإلمكانيات  من  األصيلة 
ألفراد املجموعة، دون املساس بقدرة األجيال القادمة. هذا التعريف هو يف احلقيقة وثيق 
أبعاده  يف  اإلنسان  كرامة  حتقيق  عىل  يعمل  جمتمعيًّا  جهًدا  بوصفه  الوقف  بحقيقة  الصلة 
املختلفة، مع رسيان النفع عىل األجيال القادمة من املوقوف عليهم. ونعتقد أن هذه العالقة 
الذي  النقد  إعادة طرح  البرشية والوقف متكننا كمسلمني من  التنمية  املبارشة بني مفهوم 
يوجه إىل االسرتاتيجيات التنموية، التي متت جتربتها يف أغلب بلداننا والتي انتهت حسب 
تعبري االقتصادي األملاين )هورست أفهيلد( إىل نامذج تغدق فقًرا وتبعية)1(، ألهنا بنيت عىل 
العوامل  عىل  وتطورها  نشأهتا  يف  وتعتمد  والكميات،  األرقام  عىل  تركز  مبترسة  نظريات 

اخلارجية. 

العدالة  وتأثرًيا يف جماالت حتقيق مقصد  األكثر حضوًرا  الوقف  نظام  يربز  املقابل،  يف 
االجتامعية، ونقل مفاهيم األخوة والتآزر والتكاتف إىل سلوكيات وأنشطة عملية، ودفع 
احلركية الداخلية للمجتمعات اإلسالمية، وتطوير قدرات اجلامعة من خالل حتمل األفراد 

)1( انظر: اقتصاد يغدق فقًرا، هورست أفهيلد، ترمجة: د. عدنان عباس عيل، سلسلة عامل املعرفة، العدد 335، الكويت، ٢٠٠7م. 
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أن  مفادها  رئيسة  بفكرة  األمر  حقيقة  يف  ارتبطت  املنجزات  هذه  كل  اجتامعية.  مسؤولية 
اإلنسان مسخر ألخيه اإلنسان، لكنها مل تنحرص مع الوقف يف حدود السلوك الفردي بل 
مات القانونية والرشعية واالقتصادية، ما أّهله أن  تشابكت يف ثنايا نظام متكامل له من املقوِّ
يكون آلية تنموية بامتياز. ومن الرضوري اليوم أن نضع هذه اآللية ضمن ما يمكن تسميته 
»باملوجة الثانية للوقف«، عىل اعتبار أن املوجة األوىل انطلقت منذ التسعينيات من القرن 
املايض واهتمت بإعادته والتبشري به وطرحه ضمن خريطة االهتاممات الرسمية واألهلية 
للبلدان اإلسالمية. وعليه، فإن املوجة الثانية ترتبط برضورة املرور بالوقف من الرتكيز عىل 

املفهوم إىل االهتامم باآللية. 

يف هذا اإلطار نحن بحاجة إىل توسيع ثقافة الوقف وإشاعة القيم الرئيسة التي يتحرك 
بدًءا  الفاعلني،  لكل  االجتامعية  املسؤولية  روح  تأكيد  رأسها  وعىل  خالهلا،  من  نظامه 
باألفراد ووصواًل إىل املؤسسات. إن أفضل ما يمكن للوقف أن يساهم به يف جهود التنمية 
هو أن يتحول إىل صيغة عملية ترسخ هذا التوجه، وتوسع دائرة الفعل لدى أفراد املجتمع 
ودفعهم إىل رفض »التواكل االقتصادي«، سواء كان ذلك تواكاًل عىل حساب الدولة أو 
الواقفني إىل »فرص جمتمعية« يساهم  َثّم حتويل إمكانيات  عىل حساب »املحسنني«، ومن 
فيها مجيع من يف الداخل كل حسب منطقة فعله وما يمتلكه من ثروة برشية أو مادية قليلة 
التي  الداخل هي  آلية من  الوقف بوصفه  النابعة من  التنمية  أم كثرية. إن خمرجات  كانت 
املادية والروحية،  السعادة  التوزيع والتوازن ما بني  تتوافر فيها رشوط االستدامة وعدالة 
النامذج االقتصادية  التحقيق، واألقل حضوًرا يف  املسائل األكثر تعقيًدا وصعوبة يف  وهي 

بحسب شهادات املختصني. 

ونعتقد أن توجيه القطاع الوقفي نحو هذا املنحى هو الرضورة التي حتدثنا عنها سابًقا، 
والتي تقيض بأن يدخل الوقف رشيًكا أساسيًّا يف صناعة املجتمعات، ليس بوصفه »وعاء 
ماليًّا« فقط بل من خالل عالقات موضوعية مع خمتلف القطاعات تسمح بتغذية رشايني 
املجتمع بام حيمله الوقف من قيم وموازنات بني اجلوانب املادية والروحية. من هنا يمكننا 
املقاربة  أن نفهم رشاكة الوقف مع اجلهات احلكومية حينام تصبح صيغه جزًءا رئيًسا من 
لبناء  للعديد من املرشوعات االقتصادية والتنموية عموًما،  الرسمية  التي جترهيا األجهزة 
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القدرات الذاتية للمجتمع واالنطالق من داخله والتعويل عىل إمكانياته وتشجيع سلوك 
البنوك  مع  وبالتحديد  اخلاص  القطاع  مع  الرشاكة  أما  له.  الداعمة  القوانني  العطاء وسن 
التكافيل، فإهنا ستسفر عن االستفادة من صيغ الوقف املرنة  التأمني  اإلسالمية ورشكات 
كالشبهات  املؤسسات  تواجهها حالًيا هذه  التي  والشبهات  العقبات  من  العديد  لتتجاوز 
مسؤوليتها  من  مهمة  جلوانب  وتغييبها  املتوحش،  الربح  فلسفة  ضمن  وبقائها  الربوية، 
التأمني  ومؤسسات  للبنوك  نامذج  بتطوير  ستسمح  الصيغ  هذه  أن  نعتقد  إننا  االجتامعية. 
أكثر مالءمة الحتياجات الناس، يف الوقت نفسه الذي حتافظ فيه عىل رشعية معامالهتا دون 
وثقافية  خريية  مجعيات  من  املدين  املجتمع  مع  الرشاكة  أما  االقتصادي.  بنشاطها  املساس 
وإدارهتا  موارد  استقطاب  املسؤولية يف  استقالليتها وحتميلها  لبناء  فإهنا تؤسس  ورياضية 
تقدمها  التي  املنح  عىل  عالة  البقاء  أو  اإلعانات  انتظار  دون  الذايت،  لتطويرها  والتخطيط 

احلكومات أو اجلهات اخلارجية.

اخلامتة:

إن اإلجابة عن سؤال: ماذا نريد كمسلمني من الوقف؟ حتتاج يف هذه املرحلة البعد عن 
بيئة صاحلة  اجتامعيًّا« حيتاج  »كائنًا  بوصفها  ملؤسساته  النظر  وإعادة  للوقف  مبترٍس  تصوٍر 
للعيش والتطور. ونعتقد يف هذا اإلطار أن رسم االسرتاتيجيات والعمل عىل التنسيق ما 
بني املؤسسات الوقفية يف العامل اإلسالمي خطوة أساسية لتطوير نوعي للعمل الوقفي؛ بغية 
زيادة فعاليته اإلدارية والتنظيمية وتوفري درجة عالية من املصداقية والثقة يف خططه وبرامج 
عمله لدى الرشائح املتعاملة معه من واقفني ومستفيدين، ومن َثّم املرور من مرحلة العمل 

الوقفي املتناثر هنا وهناك، إىل العمل الوقفي املتكامل ذي األبعاد واملضامني احلضارية.
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يف جمال الوقف والعمل اخلريي التطوعي

اأوًل: �شل�شلة الر�شائل اجلامعية:

اللطيف حممد  م. عبد  )ماجستري(،  التكنولوجية،  القدرات  تنمية  الوقف اإلسالمي يف  1- دور 
الرصيخ، 14٢5هـ/٢٠٠4م ]الطبعة الثانية، 1431 هـ/٢٠1٠م[.

]الطبعة  14٢7هـ/٢٠٠6م  الشعيب،  اهلل  عبد  خالد  د.  )دكتوراه(،  الوقف،  عىل  النظارة   -٢
الثانية، منقحة، 1441 هـ/٢٠1٩م[.

نموذًجا«،  الكويت  بدولة  لألوقاف  العامة  »األمانة  املدين  املجتمع  تنمية  يف  الوقف  دور   -3
)دكتوراه(، د. إبراهيم حممود عبد الباقي، 14٢7هـ/٢٠٠6م.

4- تقييم كفاءة استثامرات أموال األوقاف بدولة الكويت، )ماجستري(، د. عبد اهلل سعد اهلاجري، 
14٢7هـ/٢٠٠6م ]الطبعة الثانية، منقحة، 1436 هـ/٢٠15م[.

5- الوقف اإلسالمي يف لبنان )1٩43-٢٠٠٠م( إدارته وطرق استثامره »حمافظة البقاع نموذًجا«، 
)دكتوراه(، د. حممد قاسم الشوم، 14٢8هـ/٢٠٠7م. 

6- دراسة توثيقية للعمل التطوعي يف دولة الكويت: مدخل رشعي ورصد تارخيي، )دكتوراه(، 
د. خالد يوسف الشطي، 14٢8هـ/٢٠٠7م ]الطبعة الثانية، 1431هـ/٢٠1٠م[.

7- فقه استثامر الوقف ومتويله يف اإلســالم )دراسة تطبيقية عن الوقف يف اجلزائر(، )دكتوراه(، 
د. عبد القادر بن عزوز، 14٢٩ هـ/٢٠٠8م.

غانم،  سليم  مجال  عصام  )ماجستري(،  )1٢5٠-17٩8م(،  بمرص  التعليم  يف  الوقف  دور   -8
14٢٩ هـ/٢٠٠8م.

٩- دور املؤسسات اخلريية يف دراسة علم السياسة يف الواليات املتحدة األمريكية/دراسة حالة 
مؤسسة فورد )1٩5٠-٢٠٠4م(، )ماجستري(، رهيام أمحد خفاجي، 143٠هـ/٢٠٠٩م.

1٠- نظام النظارة عىل األوقاف يف الفقه اإلسالمي والتطبيقات املعارصة )النظام الوقفي املغريب 
نموذًجا(، )دكتوراه(، د. حممد املهدي، 1431 هـ/٢٠1٠م.

11- إسهام الوقف يف متويل املؤسسات التعليمية والثقافية باملغرب خالل القرن العرشين )دراسة 
حتليلية(، )ماجستري(، عبد الكريم العيوين، 1431هـ/٢٠1٠م. 

اجلزائر  األوقاف يف  إىل حالة  اإلشارة  )مع  والتطبيق  النظرية  بني  األوقاف  واستثامر  1٢- متويل 
وعدد من الدول الغربية واإلسالمية(، )دكتوراه(، د. فارس مسدور، 143٢هـ/٢٠11م. 
13- الصندوق الوقفي للتأمني، )ماجستري(، هيفاء أمحد احلجي الكردي، 143٢هـ/٢٠11م.
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املفرجي،   خالد  زياد  د.  )ماجستري(،  العراق،  يف  األوقاف  إلدارة  القانوين  التنظيم   -14
143٢هـ/٢٠11م.

د. كامل  )دكتوراه(،  اجلزائر(،  )دراسة حالة  األوقاف  قطاع  ملؤسسات  اإلداري  اإلصالح   -15
منصوري، 143٢هـ/٢٠11م.

16- الوقف اجلريب يف مرص ودوره يف التنمية االقتصادية واالجتامعية والثقافية من القرن العارش 
بن  مهني  بن  أمحد  )ماجستري(،  نموذًجا(،  اجلاموس  )وكالة  اهلجريني  الرابع عرش  القرن  إىل 

سعيد مصلح، 1433هـ/٢٠1٢م.
17- التأمني التعاوين من خالل الوقف اإلسالمي )املشكالت واحللول يف ضوء جتربتي باكستان 

وجنوب إفريقيا(، )ماجستري(، مصطفى بسام نجم، 1435هـ/٢٠13م.
18- وقف حقوق امللكية الفكرية )دراسة فقهية مقارنة(، )دكتوراه(، د. حممد مصطفى الشقريي، 

1435 هـ/٢٠14م.
1٩- األمانة العامة لألوقاف يف دولة الكويت ودورها يف تنمية املجتمع )التنمية األرسية نموذًجا(، 

)ماجستري(، حممد عبد اهلل احلجي، 1436 هـ/٢٠15م.
ما  تطبيق  مع  مقارنة  )دراسة  باألوقاف  خاصة  رشعية  أحكام  بتطبيق  السامي  األمر   -٢٠
الكندري،  عيل  أمحد  مريم  )ماجستري(،  الكويت(،  بدولة  لألوقاف  العامة  األمانة  به  تقوم 

1437هـ/٢٠16م.
الرمحن  عبد  )ماجستري(،  فقهية(،  )دراسة  املعارصة  وتطبيقاته  األوقاف  تعاضد  أحكام   -٢1

رخيص العنزي، 1437 هـ/٢٠16م.
٢٢- الوقُف النقديُّ واستثامُره يف ماليزيا )خطٌة مقرتحٌة لتطبيِقه يف نيجرييا(، )دكتوراه(، د. عبد 

الكبري بللو أديالين، 1438 هـ/٢٠16م.
٢3- الوقف واحلياة االجتامعية يف مدينة دمشق خالل العرص األيويب )57٠-658هـ/1174-

1٢5٩م(، )ماجستري(، مبارك عشوي فالح جازع، 1438 هـ/٢٠17م.
د. حبيب  )دكتوراه(،  األوقاف ومدوناهتا،  أحكام  وأثرمها يف  الفقهية  والضوابط  القواعد   -٢4

غالم رضا نامليتي، 1441 هـ/٢٠1٩م.

ثانًيا: �شل�شلة الأبحاث الفائزة يف م�شابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف:

1- إسهام الوقف يف العمل األهيل والتنمية االجتامعية، د. فؤاد عبد اهلل العمر، 14٢1هـ/٢٠٠٠م 
]الطبعة الثانية، 1431 هـ/٢٠1٠م[.

٢- االجتاهات املعارصة يف تطوير االستثامر الوقفي، د. أمحد حممد السعد وحممد عيل العمري، 
14٢1هـ/٢٠٠٠م.
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عبد  يارس  د.  األردن(،  )حالة  املعارص  اإلسالمي  املجتمع  األهيل يف  والعمل  الوقف   -3
الكريم احلوراين، 14٢٢هـ/٢٠٠1م.

4- أحكام الوقف وحركة التقنني يف دول العامل اإلسالمي املعارص )حالة مجهورية مرص العربية(، 
عطية فتحي الوييش، 14٢3هـ/٢٠٠٢م.

جربيل،  عيل  الفتاح  عبد  عيل  املعارص،  مرص  تاريخ  يف  الوقف  أحكام  تقنني  حركة   -5
14٢4هـ/٢٠٠3م.

عام،  مائة  خالل  السعودية  العربية  اململكة  يف  والثقافة  التعليم  دعم  يف  ودوره  الوقف   -6
ومنقحة،  مزيدة  الثانية،  ]الطبعة  14٢4هـ/٢٠٠3م  اخلويطر،  عيل  بن  سليامن  بن  خالد 

143٢هـ/٢٠11م[.
7- دور الوقف يف جمال التعليم والثقافة يف املجتمعات العربية واإلسالمية املعارصة )دولة ماليزيا 

املسلمة نموذًجا(، د. سامي حممد الصالحات، 14٢4هـ/٢٠٠3م.
8- التطور املؤسيس لقطاع األوقاف يف املجتمعات اإلسالمية )حالة مرص(، مليحة حممد رزق، 

14٢7هـ/٢٠٠6م.
اململكة  حالة  )دراسة  املعارصة  اإلسالمية  املجتمعات  يف  األوقاف  لقطاع  املؤسيس  التطور   -٩

العربية السعودية(، حممد أمحد العكش، 14٢7هـ/٢٠٠6م.
1٠- اإلعالم الوقفي )دور وسائل االتصال اجلامهريي يف دعم وتطوير أداء املؤسسات الوقفية(، د. 

سامي حممد الصالحات، 14٢7هـ/٢٠٠6م ]الطبعة الثانية، منقحة، 1441هـ/٢٠1٩م[.
11- تطوير املؤسسة الوقفية اإلسالمية يف ضوء التجربة اخلريية الغربية )دراسة حالة(، د. أسامة 
1431هـ/٢٠1٠م[،  ومنقحة،  مزيدة  الثانية،  ]الطبعة  14٢8هـ/٢٠٠7م  األشقر،  عمر 

]الطبعة الثالثة، منقحة، 1441 هـ/٢٠1٩م[.
1٢- استثامر األموال املوقوفة )الرشوط االقتصادية ومستلزمات التنمية(، د. فؤاد عبد اهلل العمر، 

14٢8هـ/٢٠٠7م.
13- اقتصاديات نظام الوقف يف ظل سياسات اإلصالح االقتصادي بالبلدان العربية واإلسالمية 

)دراسة حالة اجلزائر(، ميلود زنكري وسمرية سعيداين، 143٢هـ/٢٠11م.
14- دور الوقف يف إدارة موارد املياه واملحافظة عىل البيئة يف اململكة العربية السعودية، أ. د. نويب 

حممد حسني عبد الرحيم، 143٢هـ/٢٠11م.
عزوز،  بن  القادر  عبد  د.  أ.  البيئة،  عىل  واملحافظة  املياه  موارد  إدارة  يف  الوقف  دور   -15

143٢هـ/٢٠11م.
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16- أثر سياسات اإلصالح االقتصادي عىل نظام الوقف )السودان حالة دراسية(، الرشيد عيل 
صنقور، 143٢هـ/٢٠11م.

17- توثيق األوقاف محاية للوقف والتاريخ )وثائق األوقاف السنية بمملكة البحرين(، حبيب 
غالم نامليتي، 1435هـ/٢٠13م.

مبارك سامل، 1435هـ/٢٠14م  أ. أمحد  توثيق األوقاف ونامذج حلجج وقفية ومقارنتها،   -18
]الطبعة الثانية، منقحة، 1441هـ/٢٠1٩م[.

خمتار  الدين  نور  د.  أ.  اإلسالمية،  للرشيعة  العامة  املقاصد  حتقيق  يف  الوقف  نظام  إسهام   -1٩
اخلادمي، 1436هـ/٢٠15م ]الطبعة الثانية، منقحة، 1441هـ/٢٠1٩م[.

٢٠- دور الوقف يف تفعيل مقاصد الرشيعة، د. محيد قهوي، 1436هـ/٢٠15م.
٢1- اسرتداد األوقــــاف املغتصبة: املعوقات واآلليات )حالة مجهورية مرص العربية(، د. رضـا 

حممد عبد السالم عيسى، 1437هـ/٢٠16م.
٢٢- دور الوقف يف دعم األرسة، د. عبد القادر بن عزوز، 1438هـ/٢٠17م.

رياح،  السالم  عبد  د.  الراهنة،  املشكالت  حل  يف  اإلسالمي  للوقف  االجتامعية  الوظيفة   -٢3
144٠هـ/٢٠18م.

النظم  منهج  وفق  تطبيقية  )دراسة  الوقفية  املؤسسات  بتطوير  وعالقتها  الوقف  حوكمة   -٢4
اخلبرية(، د. إسامعيل مومني/د. أمني عوييس، 144٠هـ/٢٠18م.

الدول غري اإلسالمية، رامي عيد مكي بحبح،  الوقف يف رعاية األقليات املسلمة يف  ٢5- دور 
144٢ هـ/٢٠٢٠م.

٢6- الوقف ودوره يف حفظ االستثامرات لألجيال القادمة، د. رجب أمحد عبد الرحيم حسن، 
144٢ هـ/٢٠٢٠م.

ثالًثا: �شل�شلة الكتب: 

حسني  حسني  ود.  غدة  أبو  الستار  عبد  د.  للوقف،  املحاسبية  واألسس  الفقهية  األحكام   -1
شحاته، الطبعة األوىل 1٩٩8م.

٢- نظام الوقف يف التطبيق املعارص )نامذج خمتارة من جتارب الدول واملجتمعات(، حترير: حممود 
للبحوث  اإلسالمي  املعهد  مع  بالتعاون  14٢3هـ/٢٠٠3م،  األوىل  الطبعة  مهدي،  أمحد 

والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية بجدة.
3- استطالع آراء املواطنني حول اإلنفاق اخلريي يف دولة الكويت، إعداد األمانة العامة لألوقاف، 

14٢4هـ/٢٠٠3م.
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LE WAQF EN ALGÉRIE À L’ÉPOQUE OTTOMANE XVII è - XIX è -4، د. نارص 
الدين سعيدوين، 14٢8هـ/٢٠٠7م ]الطبعة الثانية، 143٠هـ/٢٠٠٩م[.

الصهيونية عىل األوقاف واملقدسات اإلسالمية واملسيحية يف فلسطني )1٩48- التعديات   -5
٢٠11م(، إبراهيم عبد الكريم، 1433هـ/٢٠1٢م.

6- األربعون الوقفية، د. عيسى صوفان القدومي، 1436هـ/٢٠15م.
عبد  لبنى  أنموذًجا«،  »الكويت  )اآلفاق-التحديات(  االجتامعية  واملسؤولية  الثالث  القطاع   -7

العزيز صاحلني، 1436هـ/٢٠15م.
8- مرشوع قانون الوقف الكويتي )يف إطار استثامر وتنمية املوارد الوقفية(، د. إقبال عبد العزيز 

املطوع، الطبعة الثانية 1437هـ/٢٠15م.
٩- دور الوقف يف مواجهة الغلو والتطرف، د. حازم عيل ماهر، 1437هـ/٢٠16م.

احلميدان،  حممد  إيامن  أ.  أنموذًجا(،  الكويتية  )املرأة  التبادلية  العالقة  والوقف..  املرأة   -1٠
1437هـ/٢٠16م.

11- مدونة األوقاف املغربية )دراسة منهجية يف األسس واألبعاد يف ضوء القانون االسرتشادي 
للوقف(، د. جميدة الزياين، 1438هـ/٢٠16م.

اهلل،  عبد  طارق  د.  الوقف(،  يف  وأبحاث  )مقاالت  اجلارية  الصدقة  ختفيه  ما   -1٢
144٢هـ/٢٠٢٠م.  

رابًعا: �شل�شلة الندوات:

1- ندوة: نظام الوقف واملجتمع املدين يف الوطن العريب )بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي 
نّظمها مركز دراسات الوحدة العربية، بالتعاون مع األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت، 
وُعقدت يف بريوت بني 8 و11 أكتوبر ٢٠٠1م، شارك فيها لفيف من الباحثني واألكاديميني(، 

الطبعة األوىل مايو ٢٠٠3م، والثانية سبتمرب ٢٠1٠م.
 Les Fondations Pieuses(Waqf) En Méditerranée :Enjeux De Société, -٢
Enjeux De Pouvoir، جمموعة من املفكرين، ٢٠٠4م ]الطبعة الثانية 143٠هـ/٢٠1٠م[.

التي  أوقاف  ملجلة  األوىل  الدولية  الندوة  ومناقشات  )بحوث  والعوملة«  »الوقف  ندوة  أعامل   -3
بجدة  للتنمية  اإلسالمي  البنك  مع  بالتعاون  الكويت،  بدولة  لألوقاف  العامة  األمانة  نظمتها 
وجامعة زايد بدولة اإلمارات العربية املتحدة يف الفرتة من 13 إىل 15 أبريل ٢٠٠8م، حتت 
شعار »الوقف والعوملة.. استرشاف مستقبل األوقاف يف القرن احلادي والعرشين«(، ٢٠1٠م.
حسني  حسني  ود.  غدة  أبو  الستار  عبد  د.  للوقف،  املحاسبية  واألسس  الفقهية  األحكام   -4

شحاته، الطبعة الثانية 1435 هـ/٢٠14م.
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5- نظام الوقف يف التطبيق املعارص )نامذج خمتارة من جتارب الدول واملجتمعات(، حترير: حممود 
أمحد مهدي ]الطبعة الثانية، 1436هـ/٢٠15م[.

6- تأصيل ريع الوقف )املوضوع الثالث يف منتدى قضايا الوقف الفقهية السابع املنعقد بالعاصمة 
مايو   ٢٩ إىل   ٢7 املوافق  هـ   1436 شعبان   11 إىل   ٩ من  الفرتة  يف  »رساييفو«،  البوسنية 

٢٠15م(، 1437هـ/٢٠16م. 

خام�ًشا: �شل�شلة الكتيبات:

1415هـ/نوفمرب  اآلخرة  مجادى  األوىل  الطبعة  زكي،  عيسى  د.  الوقف،  أحكام  موجز   -1
1٩٩4م، والطبعة الثانية مجادى اآلخرة 1416هـ/نوفمرب 1٩٩5م. 

د.  احلديثة،  الدراسات  نتائج بعض  العمل وحتليل  أساليب  تطوير  الوقف اإلسالمي:  نظام   -٢
أمحد أبو زيد، بالتعاون مع املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة »اإليسيسكو« بالرباط 

باململكة املغربية، 14٢1هـ/٢٠٠٠م. 
3- الوقف اإلسالمي: جماالته وأبعاده، د. أمحد الريسوين، بالتعاون مع املنظمة اإلسالمية للرتبية 

والعلوم والثقافة »اإليسيسكو« بالرباط باململكة املغربية، 14٢٢هـ/٢٠٠1م.

�شاد�ًشا: �شل�شلة الرتجمات:

1- من قسامت التجربة الربيطانية يف العمل اخلريي والتطوعي، مجع وإعداد وترمجة: بدر نارص 
املطريي، 1415هـ/1٩٩4م.  

٢- وقفيات املجتمع: قوة جديدة يف العمل اخلريي الربيطاين، تأليف: كالبانا جويش، ترمجة: بدر 
نارص املطريي، صفر 1417هـ/يونيو1٩٩6م. 

3- املؤسسات اخلريية يف الواليات املتحدة األمريكية، تأليف: اليزابيث بوريس، ترمجة: املكتب 
الفني باألمانة العامة لألوقاف، مجادى اآلخرة 1417هـ، نوفمرب 1٩٩6م. 

ل.نيو  آن  تأليف:  األموال«،  مجع  عملية  تقييم  »دليل  الربحية  غري  للمنظامت  األموال  مجع   -4
وبمساعدة وللسون يس ليفيس، ترمجة: مطيع احلالق، 1٩٩7/7م. 

5- اجلمعيات اخلريية للمعونات اخلارجية )التجربة الربيطانية(، تأليف: مارك روبنسون، تقديم 
وترمجة: بدر نارص املطريي، 141٩هـ/1٩٩8م.

6- املحاسبة يف املؤسسات اخلريية، مفوضية العمل اخلريي إلنجلرتا وويلز، يوليو 1٩٩8م.  
احلكومية  غري  املنظامت  من  الثالث  اجليل  اسرتاتيجيات  والتنمية:  التطوعي  اخلريي  العمل   -7
)مدخل إىل التنمية املرتكزة عىل اإلنسان(، تأليف: ديفيد كورتن، ترمجة: بدر نارص املطريي، 

14٢1هـ/٢٠٠1م.
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»الوقف  كتيب  عن  االنجليزية  اللغة  إىل  مرتمجة  نسخة   :Islamic Waqf Endowment  -8
اإلسالمي: جماالته وأبعاده«، ٢٠٠1م.

٩- فريق التميز: اإلسرتاتيجية العامة للعمل التطوعي يف اململكة املتحدة، مرشوع وقف الوقت، 
ترمجة: إدارة الدراسات والعالقات اخلارجية باألمانة العامة لألوقاف، 14٢4هـ/٢٠٠3م.  

اللغة  إىل  مرتمجة  نسخة   :Kuwait Awqaf Public Foundation: An overview  -1٠
االنجليزية عن كتيب »نبذة تعريفية عن األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت«، ٢٠٠4م.

A Summary Of Waqf Regulations -11: نسخة مرتمجة لكتيب »موجز أحكام الوقف«، 
14٢7هـ/٢٠٠6م ]الطبعة الثانية 1431هـ/٢٠1٠م[. 

 A Guidebook to the Publications of Waqf Projects’ Coordinating  -1٢
»دليل  كتيب  عن  االنجليزية  اللغة  إىل  مرتمجة  نسخة   :State in the Islamic World
الثانية،  ]الطبعة  ٢٠٠7م  اإلسالمي«،  العامل  يف  للوقف  املنسقة  الدولة  مشاريع  إصدارات 

1433هـ/٢٠1٢م، مزيدة[.
 A Guidebook to the Projects of Waqf Projects’ Coordinating State in -13
the Islamic World: نسخة مرتمجة إىل اللغة االنجليزية عن كتيب »دليل مشاريع الدولة 

املنسقة يف العامل اإلسالمي«، ٢٠٠7م.
: نسخة مرتمجة عن   Women And Waqf, Iman Mohammad Al Humaidan  -14

كتاب »املرأة والوقف«، 14٢8هـ/٢٠٠7م.
 The Contribution of Waqf to non-Governmental Work and Social  -15
»إسهام  كتاب  عن  مرتمجة  نسخة   :Development Dr.Fuad Abdullah Al Omar

الوقف يف العمل األهيل والتنمية االجتامعية«، 1435هـ/٢٠13م.
16- األوقاف يف مقدونيا خالل احلكم العثامين، تأليف وترمجة: د. أمحد رشيف، مراجعة وحترير 

علمي: إدارة الدارسات والعالقات اخلارجية، 1435 هـ/٢٠14م.
الذي  الوقف«،  ريع  »تأصيل  لكتاب  ترمجة  Assetizing the Waqf Proceeds: هو   -17
هو املوضوع الثالث يف منتدى قضايا الوقف الفقهية السابع املنعقد بدولة البوسنة واهلرسك، 

1438هـ/٢٠16م.

�شابًعا: جملة اأوقاف )جملة ن�شف �شنوية تعنى ب�شوؤون الوقف والعمل اخلريي(:

صدر منها 3٩ عدًدا حتى نوفمرب ٢٠٢٠م.
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ثامًنا: اإ�شدارات منتدى ق�شايا الوقف الفقهية:

الذي نظمته األمانة  املنتدى  الفقهية األول )أبحاث ومناقشات  الوقف  منتدى قضايا  1- أعامل 
يف  الكويت  بدولة  واملنعقد  بجدة،  للتنمية  اإلسالمي  البنك  مع  بالتعاون  لألوقاف،  العامة 
الفرتة من 15-17 شعبان 14٢4هـ املوافق 11-13 أكتوبر ٢٠٠3م(، 14٢5هـ/٢٠٠4م. 
٢- أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاين )أبحاث ومناقشات املنتدى الذي نظمته األمانة العامة 
لألوقاف، بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية بجدة، واملنعقد بدولة الكويت يف الفرتة من 
٢٩ ربيع األول-٢ ربيع اآلخر 14٢6هـ املوافق 8-1٠ مايو ٢٠٠5م(، 14٢7هـ/٢٠٠6م.
3- أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث )أبحاث ومناقشات املنتدى الذي نظمته األمانة 
العامة لألوقاف، بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية بجدة، واملنعقد بدولة الكويت يف الفرتة 

من 11-13 ربيع اآلخر 14٢8هـ املوافق ٢8-3٠ أبريل ٢٠٠7م(، 14٢8هـ/٢٠٠7م.
األمانة  نظمته  الذي  املنتدى  )أبحاث ومناقشات  الرابع  الفقهية  الوقف  منتدى قضايا  أعامل   -4
العامة لألوقاف ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف اململكة املغربية والبنك اإلسالمي 
للتنمية باململكة العربية السعودية، املنعقد بالعاصمة املغربية »الرباط« يف الفرتة من 3 -5 ربيع 

اآلخر 143٠هـ املوافق 3/3٠-٢٠٠٩/4/1م(، 143٢هـ/٢٠11م.
5- أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية اخلامس )أبحاث ومناقشات املنتدى الذي نظمته األمانة 
باجلمهورية  العامة لألوقاف  واملديرية  الدينية  الشؤون  رئاسة  مع  بالتعاون  العامة لألوقاف، 
مجادى   1٢-1٠ من  الفرتة  يف  بإسطنبول  واملنعقد  بجدة،  للتنمية  اإلسالمي  والبنك  الرتكية 

اآلخرة 143٢هـ املوافق 13-15 مايو ٢٠11م(، 1433هـ/٢٠1٢م.
6- منتدى قضايا الوقف الفقهية السادس )أبحاث ومناقشات املنتدى الذي نظمته األمانة العامة 
اإلسالمي  والبنك  قطر  بدولة  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  مع  بالتعاون  لألوقاف، 
هـ  الفرتة من 3 -4 رجب 1434  »الدوحة« يف  القطرية  بالعاصمة  واملنعقد  بجدة،  للتنمية 

املوافق 13 -14 مايو ٢٠13م(، 1435هـ/٢٠13م.
7- منتدى قضايا الوقف الفقهية السابع )أبحاث ومناقشات املنتدى الذي نظمته األمانة العامة 
لألوقاف، بالتعاون مع املشيخة اإلسالمية بدولة البوسنة واهلرسك والبنك اإلسالمي للتنمية 
بجدة، واملنعقد بالعاصمة البوسنية »رساييفو« يف الفرتة من ٩ إىل 11 شعبان 1436 هـ املوافق 

٢7 إىل ٢٩ مايو ٢٠15م(، 1436هـ/٢٠15م.
السابع(،  إىل  األول  )من  الفقهية  الوقف  قضايا  منتديات  وتوصيات  قرارات   -8

1437هـ/٢٠15م.
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٩- منتدى قضايا الوقف الفقهية الثامن )أبحاث ومناقشات املنتدى الذي نظمته األمانة العامة 
والبنك  املتحدة  باململكة  اإلسالمية  للدراسات  أكسفورد  مركز  مع  بالتعاون  لألوقاف، 
1438هـ  3 شعبان  إىل   1 من  الفرتة  يف  أكسفورد  بمدينة  واملنعقد  بجدة،  للتنمية  اإلسالمي 

املوافق ٢7 إىل ٢٩ أبريل ٢٠17م(، 1438هـ/٢٠17م.
الثانية،  ]الطبعة  143٩هـ/٢٠17م  التجريبية(،  )النسخة  الفقهية  الوقف  أحكام  مدونة   -1٠

مراجعة ومنقحة، 144٢هـ/٢٠٢٠م[.
11- منتدى قضايا الوقف الفقهية التاسع )أبحاث ومناقشات املنتدى الذي نظمته األمانة العامة 
األردنية  باململكة  اإلسالمية  واملقدسات  والشؤون  األوقاف  وزارة  مع  بالتعاون  لألوقاف، 
الفرتة من  بالعاصمة األردنية »عاّمن« يف  للتنمية بجدة، واملنعقد  اهلاشمية والبنك اإلسالمي 

٩-11 شعبان 144٠ هـ املوافق 15-17 أبريل ٢٠1٩م(، 1441هـ/٢٠1٩م.

تا�شًعا: املراجع وم�شادر املعلومات يف جمال الوقف:

1- كشاف أدبيات األوقاف يف دولة الكويت، 1٩٩٩م.
٢- كشاف أدبيات األوقاف يف مجهورية إيران اإلسالمية، 1٩٩٩م.

3- كشاف أدبيات األوقاف يف اململكة األردنية اهلاشمية وفلسطني، 1٩٩٩م.
4- كشاف أدبيات األوقاف يف اململكة العربية السعودية، ٢٠٠٠م.

5- كشاف أدبيات األوقاف يف مجهورية مرص العربية، ٢٠٠٠م.
6- كشاف أدبيات األوقاف يف اململكة املغربية، ٢٠٠1م.

7- كشاف أدبيات األوقاف يف اجلمهورية الرتكية، ٢٠٠٢م.
8- كشاف أدبيات األوقاف يف مجهورية اهلند، ٢٠٠3م.

٩- الكشاف اجلامع ألدبيات األوقاف، ٢٠٠8م.
1٠- مكنز علوم الوقف، ٢٠٠4م.

11- أطلس األوقاف، دولة الكويت، 1434هـ/٢٠13م.
1٢- معجم تراجم أعالم الوقف، 1435هـ/٢٠14م.

جتريبية،  نسخة  األلف(،  حرف  األول:  )اجلزء  الوقف  مصطلحات  قاموس   -13
1436هـ/٢٠15م.

جتريبية،  نسخة  والثاء(،  والتاء  الباء  حرف  الثاين:  )اجلزء  الوقف  مصطلحات  قاموس   -14
1438هـ/٢٠17م.
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الأمانة العامة لالأوقاف

األوقاف  بإدارة  معنية  الكويت،  بدولة  مستقلة  حكومية  هيئة  هي 
الكويتية واستثامرها، ورصف ريعها يف املصارف الرشعية طبًقا لرشوط 

الواقفني ويف إطار أحكام القانون.
الصادر   ،)٢57( رقم  األمريي  املرسوم  بموجب  األمانة  ُأسست 
بتاريخ ٢٩ مجادى األوىل 1414 هـ املوافق 13 نوفمرب 1٩٩3م. وتتمثل 
رؤيتها يف »التميز يف استثامر الوقف، ورصف ريعه، وتعزيز ثقافته برشاكة 

جمتمعية فاعلة«.
وتتلخص رسالتها يف »الدعوة إىل الوقف، وإدارة شؤونه وفق الضوابط 
املجتمع  لتنمية  أداة  بصفته  متميز  مؤسيس  عمل  خالل  من  الرشعية، 

الكويتي، ونموذًجا حيتذى حمليًّا وعامليًّا«.

م�شروع »مداد« الوقف

هو أحد املرشوعات العلمية الذي تنفذه األمانة العامة لألوقاف ممثلة 
لدولة الكويت بصفتها »الدولة املنسقة جلهود الدول اإلسالمية يف جمال 
اإلسالمية،  الدول  أوقاف  لوزراء  السادس  املؤمتر  لقرار  طبًقا  الوقف«، 
1٩٩7م.  سنة  أكتوبر  يف  »جاكرتا«  االندونيسية  بالعاصمة  انعقد  الذي 
األبحاث  سلسلة  اجلامعية،  الرسائل  سلسلة  اآلتية:  السالسل  ويضم 
الكتب،  سلسلة  الوقف،  ألبحاث  الدولية  الكويت  مسابقة  يف  الفائزة 

سلسلة الندوات، سلسلة الكتيبات، سلسلة الرتمجات.

�شل�شلة الكتب

اخلريي  والعمل  الوقف  جمال  يف  الكتب  نرش  إىل  السلسلة  هذه  هتدف 
والعمل  الوقف  بقضايا  املتعلقة  باملسائل  القراء  عموم  لتعريف  التطوعي، 
الوقف  جمال  يف  واملتميز  اجلاد  العلمي  البحث  وتشجيع  التطوعي،  اخلريي 

والعمل اخلريي التطوعي، والسعي لتعميم الفائدة املرجوة.



الأمانة العامة للأوقاف

387

هذا الكتاب

أعداد  ضمن  نرشت  افتتاحيات  األول  قسمه  يف  الكتاب  يتناول 
جملة أوقاف يف سنوات خمتلفة، وهي عبارة عن قضايا رئيسة تشغل بال 
التنموية،  التارخيية، وأبعاده  الوقف من حيث دالالته  الباحثني يف جمال 
املجتمعية، وهي رؤوس موضوعات حتتاج ملزيد من  باحلركية  وعالقته 
التقيص والبحث والتنقيب، ومتثل عمليًّا جزًءا من خريطة علمية ال تزال 
تشكل حيًزا من اهتاممات العاملني يف الوقف. ويتناول القسم الثاين من 
العالقة  أبرزها يف مسألة  يتمثل  الكتاب مسائل وقفية مهمة ومعارصة، 
تسليط  تم  كام  فرعية.  قضايا  من  عمليًّا  خّلفته  وما  والوقف  الدولة  بني 
حركة  عىل  وتأثريها  للوقف  املتعددة  االجتامعية  األبعاد  عىل  الضوء 
التي  والثانوية  الرئيسة  األدوار  مجلة  إبراز  حماولة  مع  الكلية،  املجتمع 
بني  منهجية  مقارنة  عقد  مع  مستديمة،  تنمية  إحداث  يف  الوقف  يلعبها 
أوقاف املسلمني من ناحية، واملؤسسات الشبيهة يف التجربة الغربية من 
ناحية ثانية، والرتكيز عىل مثال التعليم ودور الوقف يف بناء نامذج تعليمية 
طرح  إىل  باإلضافة  النتائج.  حيث  من  التجربتني  كلتا  ودالالت  نوعية 
رؤية استرشافية للوقف يف بلدان العامل اإلسالمي، مع مجلة من األفكار 

املقرتحة الستكامل مرشوع إحياء الوقف يف العامل اإلسالمي.



ُأودع بإدارة املعلومات والتوثيق باألمانة العامة لألوقاف

حتت رقم )٢٩( بتاريخ )٢٠٢٠/11/18م(





د. طارق عبد اهلل
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األمانة العامة لألوقاف - دولة الكويت
www.awqaf.org.kw

رسالة األمانة العامة لألوقاف: هي نشر الثقافة الوقفية

لذا فكل إصداراتها غير مخصصة للبيع

دولـة الكـــــويت

State of Kuwait

الدول اإلسالمية  انطالًقا من تكليف دولة الكويت بدور »الدولة المنسقة لجهود 
في مجال الوقف« من قبل المؤتمر السادس لوزراء أوقاف الدول اإلسالمية، الذي 
أولت  فقد  1997م،  سنة  من  أكتوبر  في  »جاكرتا«  االندونيسية  بالعاصمة  انعقد 
األمانة العامة لألوقاف اهتماًما بالًغا بإثراء المكتبة الوقفية بأحدث العناوين في 
مجال الوقف، إلى أن تطور العمل في مشروع نشر وترجمة وتوزيع الكتب الوقفية 
وهذه  العلمية،  السالسل  من  عدًدا  المشروع  ويضم   .» « ليصبح 

السالسل هي:
أواًل: سلسلة الرسائل الجامعية.

ثانًيا: سلسلة األبحاث الفائزة في مسابقة الكويت الدولية ألبحاث الوقف.
ثالًثا: سلسلة الكتب.

رابًعا: سلسلة الندوات.
خامًسا: سلسلة الكتيبات.

سادًسا: سلسلة الترجمات.
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