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ملخص البحث

إن األوقاف بشكلها التقلٌدي  -الثابت والمنقول  -ال ٌمكن أن تكتسب دوراً
بارزاً فً العملٌة التنموٌة ألنها ال تلبً شروط النماء االقتصاادي كماا عرفهاا أ ال
االختصاص  ،وٌهدف ذا البحث إلى سد ذه الحلقة المفقودة بالدعوة إلاى تحادٌث
المإسساااة الوقفٌاااة وتمكٌنهاااا مااان مواكباااة التطاااورات الجدٌااادة التاااً تمٌاااز الحٌااااة
االقتصااادٌة المعاصاارة فااً عااالم تعااددت فٌاال المنتجااات المالٌااة سااواء تعل ا األماار
بتعب بة الموارد أو بتوظٌفهاٌ .قترح ذا البحث صاٌةة وقفٌاة جدٌادة تخادم أغاراض
التنمٌة من حٌث تراكم رأس المال فً المنبع وكذلك فً المصب  .وقد أسمٌنا اذه
الصٌةة الجدٌدة بالوقف النامً الذي ٌقتضً إرساء مفاا ٌم جدٌادة للعمال الاوقفً
بما ٌتف مع األحكام الشرعٌة ومتطلبات التنمٌة بمفهومها المعاصر.
ومن ذا المنطلا ٌؤخاذ الوقاف الناامً شاكل المؤسسةة المالٌةة الوسةٌ ة
التً تسعى إلى التقرٌب بٌن جمهور الاواقفٌن مان جهاة ووحادات العجاز مان جهاة
أخرى  ...وٌمضً البحث فً إٌضااح األبعااد المإسساٌة للوقاف الناامً مان حٌاث
تعببة الموارد الوقفٌة وتوظفٌها بما ٌخدم أغراض التنمٌة االقتصادٌة وكذلك طبٌعة
العالقة التً تربط بٌن الواقفٌن ووحدات العجز.
ولم ٌهمل البحث األشكال الوقفٌة األخرى سواء العقارٌة منها أو الخدمٌة
التً بها ٌكتمل الهٌكل التنظٌمً للقطاع الوقفً فً ثوبل الجدٌد.
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Abstract
Waqf endowments need to be upgraded so as to make them
more appropriate to contribute to economic development. There is
an urgent need to allow the waqf institution to benefit from recent
development of financial products as regards to mobilization as
well as utilization of financial resources. The paper proposes a
new institutional setting which we have called “the increasing
waqf “ (al_waqf al_nami).
It takes the form of a financial intermediary that mobilizes
philanthropic resources and use them in profitable projects
through the islamic modes of finance in the same way islamic
financial institutions proceed.
Other waqf properties such as real estate endowments or
specific purpose projects have also been treated in the paper,
which contains an organization chart of the waqf sector in its new
form.
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المقدمة:

إن طرٌااا العاااودة إلاااى الحٌااااة اإلساااالمٌة أمااار مرغاااوب لكنااال محفاااوف
بالمخاطر والصعاب التً تستدعً شد الهمام وتساخٌر القادرات العلمٌاة لتعبٌاد اذا
الطرٌ قبل الخوض فٌال  .وبعٌاداً عان العراقٌال السٌاساٌة التاً سارعان ماا ٌشاار
إلٌها عند تنااول اذا الموضاوع  ،فمان واجبناا كمسالمٌن ٌتطلعاون إلاى مكاناة باٌن
األمم فً وقت تدخل البشرٌة القرن الواحد والعشرٌن المٌالدي شعار ا التكتل مان
أجااال الساااٌطرة علاااى األساااوا العالمٌاااة  ،أقاااول مااان واجبناااا أن نساااتدرك العجاااز
التنظٌري الذي نعانً منل بعد غٌاب عن المسرح العالمً لفترة طوٌلـــاـة  ،بال أن
الموروث من التراث ال ٌجدي نفعا ً إذا نحان لام ناتمكن مان اساتٌعاب ماا ٌادور مان
حولنااا فااً عااالم ٌشااهد الكثٌاار ماان التطااورات و بخاصااة فااً المجااال االقتصااادي .
فعملٌة التنظٌر ذه لٌست من الٌسر بمكان إذ تتطلب دراٌة ثاقبة بمقاصاد الشارٌعة
اإلسالمٌة من جهة  ،واطالع واسع على ما أنجزه الفكر البشري بمختلف مدارسل
ومذا بال  .فاالضاطالع بمهماة رباط الفقال الشارعً بفقال الواقاع تمثال لاب التحاادي
الذي ٌجب التنبٌل إلٌل عند الدعوة ألي بناء مإسسً فً إطار إسالمً .
و كذا فإن عملٌة التنظٌر تالمس بعدٌن مهمٌن ما  :األحكام الشرعٌة من
جهة والواقع المعاش من جهة أخرى  .وإذ شهد العقدان الماضٌان مسا مات طٌبة
فً ذا االتجاه  ،خاصة فً المجال االقتصادي بعد انتشار المصارف والمإسسات
المالٌة اإلسالمٌة بشكل ملفت للنظر  ،فإن مإسسة الوقاف ظلات منساٌة 1مان قبال
الباااحثٌن المساالمٌن رغاام أ مٌتهااا فااً البناااء المإسسااً لالقتصاااد اإلسااالمً  ،وال
ٌجدي نفعا ً أن نظل نثنً على الدور الكبٌر الذي قام بل الوقف قدٌما ً ومسا متل فً
بنااااء الحضاااارة اإلساااالمٌة المجٌااادة  ،بااال ٌجاااب أن نساااعى لجعااال اااذه المإسساااة
المرموقة واقعا ً معاشا مدعمة بتؤصٌل شرعً سلٌم وتنظٌر علمً متٌن .
وإذ نرٌد لمإسسة الوقف أن تقوم بدور متمٌز فً تنمٌة المجتماع المسالم ،
فإناال البااد ماان اإلشااارة إلااى أن مصااطلس كتنمٌااةك لااٌس كلمااة عااابرة تقااال فااً كاال
مناساابة ،باال ااو خاازان ماان المفااا ٌم االقتصااادٌة واالجتماعٌااة والسٌاسااٌة تفرعاات
عنهااا ماادارس فكرٌااة متعااددة  .وإذ نحاااول فااً بحثنااا ااذا معالجااة ااذه المسااؤلة
الحساسة المتمثلة فً تحدٌث المإسسة الوقفٌة وربطها بالتنمٌة  ،فإننا سنركز على
الجانب االقتصادي بحكم االختصاص  ،ونترك الجوانب األخرى ألصحابها تحرٌا ً
للدقة العلمٌة.
إن الحاادٌث عاان المإسسااة الوقفٌااة ٌقتضااً التعاارف علااى أ مٌااة القطاااع
الثالااث فااً البناااء االقتصااادي فااً المجتمعااات المعاصاارة  ،ذلااك أن الكثٌاار ماان
الدارسٌن لعلم االقتصااد الٌاوم ٌةفلاون عان الادور الكبٌار الاذي تقاوم بال الجمعٌاات
الخٌرٌة والمإسسات التطوعٌة فً دعم المجهود التنموي الذي تقوم بل الدولة .كما
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أن القطاع المإسساتً فً الدول الحدٌثاة عارف تطاورات اماة تساتدعً الوقاوف
علٌها لتحدٌد مكانة القطاع الثالث فً البناء المإسسً للدول الحدٌثة.
 - 4مكونات الق اع المؤسساتً فً الدول الحدٌثة
ٌتشكل القطاع المإسساتً للدول الحدٌثة من مجموعة من الوحدات
المإسساتٌة ( )unités institutionnellesوالتً تعرف أٌضا بالوكالء االقتصـادٌٌن
( .)agents économiquesوإذا استثنٌنا التعامل مع العالم الخارجً ،فإنل ٌمكن
تجمٌع ذه الوحدات فً ستة قطاعات مإسساتٌة ً:
 -1الشركات اإلنتاجٌة التً تقوم بإنتاج سلع وخدمات (غٌر مالٌة) بةرض تحقٌ
الربس ،وتشمل الشركات العامة والشركات الخاصة.
 -2مإسسااات اإلقااراض أو المإسسااات المالٌااة التااً تقااوم باادور الوساااطة المالٌااة
بتعببتهااا للماادخرات وتقاادٌم التموٌاال للمإسسااات اإلنتاجٌااة ،و ااذه المإسسااات
تشاامل البنااوك بجمٌااع أنواعهااا وغٌر ااا ماان المإسسااات المالٌااة غٌاار النقدٌااة.
وتشمل بالطبع البنوك والمإسسات المالٌاة اإلساالمٌة التاً تهادف إلاى تحقٌا
الربس.
 -3شركات التؤمٌن التً تقوم بتؤمٌن األشخاص والممتلكات ضد قابمة محددة من
األخطار فً حالة حدوثها ،وذلك نظٌر أقساط محددة ٌدفعها العمٌل على وجل
الخٌار عموما واإللزام أحٌانا.
 -4اإلدارة العامااة المتمثلااة أساسااا فااً مإسسااات الدولااة واإلدارات المحلٌااة التااً
تقاادم خاادمات مجانٌااة مثاال التعلااٌم والصااحة واألماان وخاادمات الحالااة المدنٌااة،
والجباٌة ،الخ…
 -5ا لتنظٌمااات الخاصااة التااً ال تهاادف إلااى تحقٌا الااربس مثاال النقابااات العمالٌااة
والجمعٌات المدنٌة  ،الخ…
 -6األسر ( : ) Ménages – Householdsوتشمل جمٌع الوحدات االستهالكٌة
المتمثلة أساسا فً أصةر خلٌة فً المجتمع و ً األسرة .وفاً بعاض الادول
مثل فرنسا ،فاإن األسارة تشامل حتاى المإسساات الفردٌاة مثال صاةار التجاار
والحرفٌٌن ألنهم باألساس ٌقومون باستهالك جملة من السلع حتاى وإن كانات
ألغراض إنتاجٌة محدودة.
وتتفرع عن التقسٌم الساب وحدات مإسساتٌة ذات سلوك اقتصادي متشاابل ،أو
بعبارة أخرى فإن القطاع المإسساتً ٌتشكل من مجموعاة مان الوحادات
المإسساتٌة التً تقوم بالوظابف األساسٌة التالٌة:
إنتاج سلع وخدمات (غٌر مالٌة).
إنتاج خدمات ال ٌقصد من ورابها تحقٌ الربس.
االستهالك ،خدمات التموٌل والتؤمٌن.
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إعادة توزٌع الدخل.
 - 4التقسٌم الق اعً لالقتصاد الحدٌث
وبااااالنظر إلااااى تااااداخل النشاااااط االقتصااااادي وتعقٌداتاااال المتزاٌاااادة فااااإن
االقتصااادٌٌن دأبااوا علااى تقسااٌم االقتصااادات الحدٌثااة إلااى ثالثااة قطاعااات ربٌسااٌة
و ً:
 -1القطاع العام بشقٌل الربحً وغٌر الربحً
 -2القطاع الخاص و و قطاع ربحً باألساس
 -3القطاع الثالث و و القطاع الخٌري الذي ٌختلف عان القطااعٌن الساابقٌن
ألنل ال ٌهدف نظرٌا إلى تحقٌ الربس كماا أنال ٌقاوم علاى سابٌل التطاوع
من قبل المتبرعٌن وذوي اإلحسان والصالح من أفراد المجتمع.
إن الملفاات للنظاار أن القطاااع الثالااث (الااذي ااو محاال ا تمامنااا فااً ااذا
العارض) الاذي لام ٌكان ٌحاض با تمااام االقتصاادٌٌن أصابس ٌشاكل رقماا اماا فااً
المعادلااة االقتصااادٌة فااً الكثٌاار ماان الاادول الصااناعٌة .ففااً دولااة مثاال الوالٌااات
المتحدة األمرٌكٌة فإن اإلحصابٌات 2الخاصة ببداٌة التسعٌنات من القرن العشارٌن
تشٌر إلى أن القطاع الثالث كان ٌمثل :
  % 8,6ماان الناااتم المحلااً اإلجمااالً بمااداخٌل تقاادر بااـ  245,3ملٌاااردوالر.
 ٌشةل أكثر مان  3,2ملٌاون شاخص بصافة دابماة أي ماا ٌعاادل % 8,6من مجموع العمالة األمرٌكٌة.
أنف علاى األجاور مبلا  444,40ملٌاار دوالر أو ماا ٌعاادل  % 5,4مانمجموع األجور األمرٌكٌة.
النساابة الكبٌاارة ماان ااذه العوابااد المحصاالة فااً ااذا القطاااع أنفقاات علااىالصحة ،التعلٌم ،الثقافة والفن وبعض المشارٌع االجتماعٌة والمدنٌة.
إ ن ذه األرقاام توضاس بجاالء مادى مساا مة القطااع الخٌاري والتطاوعً فاً
تعزٌز اقتصاد أكبر دولة فً العالم من حٌث الدخل القومً والذي سٌشهد اختالالت
خطٌرة فً غٌاب ذه المساا مة إذا ماا تصاورنا ماثال أن الٌاد العاملاة المشاةلة مان
قبل القطاع الثالث ستحال على البطالة .حٌنها سنقول أن االقتصاد األمرٌكً ٌعرف
ركودا كبٌرا بسبب ارتفاع نسبة البطالة التً أصبحت المإشر األساسً للحكم على
3
سالمة أي اقتصاد قومً.
 - 2أهمٌة الق اع الثالث فً االقتصادٌات المعاصرة
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من المتوقع أن ٌزداد دور القطاع الثالث حتى فاً االقتصاادٌات المتقدماة،
(نا ٌااك عاان االقتصا ادٌات الضااعٌفة التااً تعااٌش حالااة ماان االنحطاااط علااى جمٌااع
المساااتوٌات) ولعااال تصااارٌس الاااوزٌر األول الفرنساااً –األساااب  -ادوارد باااالدور
) (Eduard Balladurعندما سبل عن المشردٌن الذٌن قضوا من شادة البارد فاً
شااوارع بااارٌس ساانة  ،1993قااال بااالحرف الواحااد ،معباارا عاان عجااز الدولااة فااً
التكفل بكل المشاكل االجتماعٌة :كإن التضامن الطبٌعً بٌن الناس ٌجاب أن ٌةلاب
على تدخل الدولةك4 .
ولتؤكٌد الادور الكبٌار المنتظار مان القطااع الثالاث ،فاإن الكاتاب األمرٌكاً
جٌرٌمً رٌفكن  Rifkin Jeremyال ٌرى حال لالختالالت التً أفرز ا وال ٌازال
النظاام اللبرالاً المهااٌمن علاى معظا م دول العاالم إال بتشاجٌع التضااامن باٌن الناااس
وإعادة االعتبار للقطاع الثالث بما ٌضمن التكفال بضاحاٌا البطالاة والمهمشاٌن مان
أفااراد المجتمااع ،ألناال ال الدولااة وال القطاااع الخاااص قااادرٌن علااى تقاادٌم الحلااول
لإلفرازات الخطٌرة الناشبة عن المحاوالت المستمٌتة من أجل ك لبرلة كالعالم على
النمط األمرٌكً الاذي فشال بالتكفال بماا ال ٌقال عان 35ملٌاون مان مواطنٌال الاذٌن
ٌعٌشون دون حد الفقر حسب تصنٌف المنظمات العالمٌة5.
وبااالنظر إلااى التصاانٌف االقتصااادي الحاادٌث فااإن الوقااف ٌاادخل ال محالااة
ضمن القطاع الثالث ألنل فً أصلل عمل خٌاري فاً صاورة صادقة جارٌاة ٌساعى
صاح بها إلى حبس األصل وتسبٌل الثمرة .ولذلك فإنل من األ مٌة بمكان اال تمام
بالقطاع الوقفً كمإسسة تخدم المجتمع المسلم وتخفف األعباء عن الدولاة بالتكفال
بفبات عرٌضة وتسا م فً إعادة توزٌع الدخل بما ٌخدم أ داف العدالة االجتماعٌة
التً ٌنشد ا المجتمع المسلم.
ومن أجل إدماج مإسسة الوقف فً عملٌاة التنمٌاة والنهاوض بالمجتمعاات
اإلسالمٌة  ،فإنل ٌجب –فً تقدٌرنا -توفٌر جملة من الشروط من بٌنها :
 - 1الحاجة إلى مأسسة النظارة :
المالحااظ فااً الوقااف أن فٌاال القلٌاال ماان النصااوص الشاارعٌة والكثٌاار ماان
االجتهادات الفقهٌة ،وبالنظر إلى التطور الهابل الذي عرفتال البشرٌاـة فاً مختلاف
المج اا الت خااالل العقااود الماضااٌة ،فإناال ماان المناسااب إعااادة النظاار فااً النظااارة
الفردٌة(أي التً تسند إلى األشخاص).فإن كان من شروط صحة الوقف التؤبٌد كما
ااو الحااال عنااد األحناااف ،فااإن أفضاال صااٌةة إلدارة شاابونل وكالمإسسااةك ألنهااا
تتصف بالدٌمومة واالستمرارٌة بخالف األشخاص الذٌن ٌزولون بزوال األعمار.
ثم أن العصر الذي نعٌش فٌل او عصار المإسساات ،فماا اتصال بهاا دام وازد ار
وما انفصل عنها زال وانقطع .كم من وقف انقطعت صلتل وزال بزوال النظار أو
المسااااااتفٌدٌن لااااااذلك أدعااااااو إلااااااى ضاااااارورة مؤسسااااااة النظــــــــــــااااااـارة
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( )institutionalisation of nazaraإذا ما أردنا لألوقاف أال تارتبط باألشاخاص
فٌكون مآلها الضٌاع واالنادثار.ثم أن مان مٌازات كمؤسساة النظاارةك إمكانٌاة إدارة
الممتلكات الوقفٌة وما تدره من رٌع بماا ٌخادم األغاراض التنموٌاة حساب الظارف
الذي تعٌشل كل دولة ،فمثال قد ٌكاون مان المجادي توجٌال جازء كبٌار مان الماوارد
الوقفٌة إلى التعلٌم فً حالة تدنً نسابة المتعلماٌن وعجاز الدولاة عان تاوفٌر مقاعاد
دراسااٌة كافٌااة أو تخصٌصااها فااً قطاعااات أخاارى إذا كااان التعلااٌم ال ٌحتاااج إلااى
موارد إضافٌة و كذا …معنى ذلك أن كمإسسة النظارة ك ستشكل آلٌة مناسبة فاً
ٌد السلطات العمومٌة الستخدام األموال الوقفٌاة اساتخداما عقالنٌاا ال تضاارب فٌال
مع السٌاسة المالٌة العامة للدولة .و ذا ال ٌعنً بؤي حال من األحوال ترك المجال
مفتوحااا للناظر كالمإسساااةك ٌتصااارف فاااً أماااوال الوقااف كٌفماااا ٌشااااء ،بااال ٌجاااب
استحداث ٌبات رقابٌة ٌشارك فٌها الواقفون أو حتاى أولاوا الارأي السادٌد والعقال
الراجس من أبناء البلد.
وتكتسب كالنظارة-المإسسةك أ مٌة بالةة فً حالة الوقف النامً الذي
أفردنا لل بحثا مستقال ووضحنا فٌل طبٌعة العالقات المإسسٌة التً تربط جمهور
الواقفٌن بمإسسة الوقف من جهة ومإسسة الوقف بوحدات العجز(أي الشركات
المنتجة التً تهدف إلى تحقٌ الربس) من جهة أخرى.
وبالطبع فإن من شروط نجاح كالنظارة -المإسسةك اال تمام بالعنصر
البشري وتؤ ٌلل مهنٌا عن طرٌ الندوات و التربصات والدورات التدرٌبٌة من
أجل تزوٌد العاملٌن بالقطاع الوقفً بؤحدث األسالٌب اإلدارٌة وطر التسٌٌر
العقالنً للموارد المتاحة ،بل ٌمكن ربط مكافآتهم بمدى تحقٌقهم لأل داف
المرجوة مما ٌشكل لدٌهم حافزا قوٌا للسعً المستمر نحو تحسٌن األداء
والمحافظة على األعٌان الموقوفة .فبدون ذه النقلة النوعٌة فً كٌفٌة إدارة
الممتلكات الوقفٌة سٌتكرر ال محالة سٌنارٌوك الشركاء النابمونك 6وستطفو إلى
السطس من جدٌد أخطاء الماضً التً ٌجب أن نتفادا ا إذا ما أردنا أن نكون أكثر
فعالٌة فً إحٌاء رسالة الوقف وفقا لمتطلبات العصر ودون أن نسمس مرة أخرى
بضٌاع الممتلكات الوقفٌة كما حدث فً الماضً فً الكثٌر من الدول اإلسالمٌة.
 - 5الحاجة إلى نقدنة ) (monetisationاألصول الوقفٌة :
ٌالحظ أنل منذ اكتشاف اإلنسان للنقود كوساٌلة للتباادل ووحادة حسااب (أو
مقٌااس للقٌماة) ومخاازن للقٌماة فلقاد نااتم عان ذلااك تٌساٌر كبٌار فااً الحٌااة الٌومٌااة
لإلنسان مما مكن من زٌادة مطردة فً حجم المبادالت التجارٌة وغٌر مان عاادات
الناس االستهالكٌة حٌث أصبس من الٌسر بمكان الحصول على ما نرٌد مان السالع
–قلت أو كثرت -بالقدر الذي نرٌد وفً الوقت الذي نرٌد.
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و بااالنظر إلااى القطاااع الااوقفً ،فإناال ٌالحااظ أن وقفٌااات المساالمٌن عباار
العصااور تركاازت أساسااا حااول الممتلكااات العقارٌااة .وفااً ااذا الصاادد نشااٌر إلااى
الدراسة القٌماة التاً قامات األكادٌمٌاة  Ruth Rodedوالتاً شاملت مساحا ل 104
وقفٌااة علااى امتااداد سااتة قاارون ( )1947-1341فااً كاال ماان مصاار وسااورٌا
8 7
وفلسطٌن وتركٌا وبالد األناضول حٌث كانت النتابم على النحو التالً :
 %58 ماان الممتلكااات الوقفٌااة كاناات متمركاازة بالماادن الكباارى وتتمثاال
أساسااا فااً المحااالت التجارٌااة و ماارابط الراحااة للمسااافرٌن وعااابري
السبٌل والشق والبٌت السكنٌة.
 %35 كانت موجاودة باالقرى واألرٌااف وتتمثال أساساا فاً األراضاً
الزراعٌة و البساتٌن والضٌع
 %7 المتبقٌااة كاناات عبااارة عاان أشااكال أخاارى ماان األوقاااف حٌااث أن
 %5.5كانت عبارة عن أوقاف نقدٌة.
ٌتبٌن لنا مان خاالل اذه األرقاام أن الممتلكاات العقارٌاة تمثال  %93مان
مجمااوع األمااوال الوقفٌااة و ااذا مااا ٌفساار لنااا تطااور صااٌ التثمٌاار كاإلجااارة
واإلجارتان والمرصاد والخلاو واإلبادال واالساتبدال،الخ… 9و اً كلهاا عباارة
عن صٌ تستعمل لتثمٌر واستةالل الممتلكات الوقفٌة العقارٌة.
و بااالرغم ماان أ مٌااة ااذه األشااكال ماان الوقفٌااات فااً المجتمااع إال أن
مقتضٌات التنمٌة المعاصرة تتطلب تنوٌع األصول الوقفٌة وتطوٌر صٌ جدٌدة
لتثمٌر ااا وتوظٌفهااا بمااا ٌمكاان ماان تعظااٌم منافعهااا .وأفضاال وسااٌلة تمكاان ماان
تحقٌ ذا الهدف و نقدنة األصول الوقفٌة بما ٌمكن من توظٌفها فً مشاارٌع
مربحااة تزٌااد ماان رٌااع األوقاااف .وألن مفهااوم التنمٌااة لااٌس كلمااة عااابرة ذات
مدلول محدود فإننا نرى من الضروري فاً اذا البحاث أن نبحاث مساؤلة رباط
التنمٌاااة باااالوقف وأن نعااارج علاااى بعاااض الشاااروط األساساااٌة لتحقٌااا التنمٌاااة
االقتصادٌة كما ٌرا ا أ ل االختصاص.
 - 8التنمٌة والوقف :
إن القول بضرورة ربط الوقف بالتنمٌة بؤبعاد اا االقتصاادٌة واالجتماعٌاة
ٌحتاج إلى تؤصٌل شرعً وإلى تنظٌر علمً ٌحدد اإلطار السلٌم الاذي ٌتحقا فٌال
ذا الهدف النبٌل  .فمن الناحٌة الشرعٌة ٌجاب أن تراعاى فاً األوقااف التاً ٌاراد
لها أن تخدم التنمٌاة شاروط الاواقفٌن  ،ولاذلك ٌحتااج األمار إلاى توضاٌس الصاورة
لدى إالء حتى ال تكون شروطهم حجر عثرة أمام تحقٌ دف التنمٌة بمفهومهاا
الحدٌث .ومان الناحٌاة التطبٌقٌاة فاإن ترجماة الطماوح إلاى واقاع ملماوس ٌجاب أن
تدعم بمجهود تنظٌري ٌحدد معالم العمل الوقفً فً ثوبل الجدٌد بما ٌخدم أغراض
التنمٌة بؤبعاد ا االقتصادٌة واالجتماعٌة للشعوب اإلسالمٌة .
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ولتحقٌ ذه النقلة النوعٌة فاً العمال الاوقفً وتفعٌال دوره االقتصاادي ،
فإنااال ٌتعااااٌن علٌنااااا اإلحاطااااة بشااااروط تحقٌاااا النماااااء االقتصااااادي كمااااا حاااادد ا
االقتصادٌون  ،والتً على ضوء ا ٌسترشد الواقفون فً وضع شروطهم بما ٌتف
وأ داف التنمٌة المنشودة امتثاال للقول المؤثور كشرط الواقف كنص الشارعك.
 - 6شرو تحقٌق النماء االقتصادي :
الواقع أن نالك اختالفا كبٌرا وجدال حادا بٌن المدارس االقتصاادٌة حاول
تحدٌااد أسااباب التخلااف  ،لكاان الفجااوة تااتقلص عناادما ٌتعل ا األماار بتحدٌااد شااروط
تحقٌا التنمٌااة .وبـــــااـدون أن نخااوض فااً أسااباب التخلااف كمااا ناقشااها الباااحثون
بمختلف مشاربهم الفكرٌة ، 10فإن الذي ٌهمناا او الوقاوف علاى الحاد األدناى مان
الشروط التً ٌجب توافر ا لتحقٌ التنمٌة.
أ  -زٌادة مستمرة فً الناتج القومً و تحسن فً مستوى المعٌشة :
حٌث ٌجب أن تكون ذه الزٌارة ناتجة عن تةٌر فً ظروف اإلنتاج
ٌضمن استمرارٌة فً تدف اإلنتاج السلعً بةض النظر عن العوامل االستثنابٌة
مثل ارتفاع مفاجا فً أسعار المواد األولٌة بالنسبة للدول المصدرة لها أو تحسن
طارئ فً الظروف المناخٌة ،ولذلك فإنل من الخطؤ الحدٌث عن نمو فً حالة
زٌادة الناتم الوطنً المترتبة عن ظروف مناخٌة مالءمة تختفً باختفاء ذه
الظروف  .فالتنمٌة بمفهومها الشامل ٌجب أن ٌصاحبها ظهور صناعات جدٌدة ،
فهً إذاً عملٌة مستدٌمة وطوٌلة األجل تمس مجمل الهٌاكل االقتصادٌة وتإدي فً
نهاٌة األمر إلى تحسن فً مستوى المعٌشة ومقدرة على المنافسة فً األسوا
الدولٌة .
ب  -توفر ٌد عاملة مدربة - :
وٌرتبط ذا العنصر بالنظام التعلٌمً بصفتل الممول األساسً لسو
العمل حٌث ٌجب التوفٌ بٌن التكوٌن النظري والتكوٌن التقنً والتطبٌقً  .ولنا
فً دولة كورٌا الجنوبٌة عبرة حٌث ركزت منذ السنوات األولى من استقاللها
على قطاع التعلٌم وأعطت أ مٌة قصوى للتعلٌم فً مراحلل األولى مما ساعد فً
تخرٌم أجٌال قادرة على استٌعاب التقنٌات الجدٌدة التً تشكل فً مجملها القاعدة
المتٌنة للنجاح الكوري فً المجال الصناعً  .ولذلك وجب على القابمٌن على
المإسسة الوقفٌة ضرورة اال تمام بالقطاع التعلٌمً وإعطاءه أ مٌة خاصة إلى
جانب ما تقوم بل الدولة فً ذا المجال.
جـ  -تراكم الثروة لزٌادة االستثمارات - :
إن زٌادة الدخل القومً لن تخدم أغراض التنمٌة االقتصادٌة إال إذا تحول
ذا الفابض إلى رأس مال تراكمً ٌوجل لتعزٌز االستثمارات الوطنٌة  .ولذلك
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فإن الوقف بشكلل التقلٌدي 11لن تكون لل آثاراً تنموٌة إال إذا قبل الواقفون باقتطاع
جزء من اإلٌرادات لتوجٌهها لالستثمار على نطا واسع ،أي بمعنى أنل ال ٌكفً
أن ٌتبنى ذا الطرح الجدٌد عدد محدود من الواقفٌن فً حٌن تظل الةالبٌة متمسكة
بالطرح القدٌم الذي ٌرى فً الوقف وسٌلة إلعادة توزٌع بعض المنافع دون
المسا مة فً إٌجاد ا.
وبما أن التنمٌة تقتضً توفر اإلمكانات المادٌة  ،فإن أموال الوقف لن
تتحول إلى مدخالت ذات أ مٌة فً العملٌة التنموٌة إال إذا إال شكلت فً مجموعها
رأسمال كبٌر ٌستةل لتموٌل أنشطة إنتاجٌة  ،و ذا ما ٌمكن أن نطل علٌل اسم
التراكم األول أو كالتراكم فً النبع"  ،تلٌل الخطوة األخرى المتمثلة فً اقتطاع
جزء من إٌرادات األوقاف النامٌة فً صورة احتٌاطً لتموٌل االستثمارات
التوسعٌة و ً ما ٌمكن تسمٌتل بالتراكم الثانً أي التراكم التشةٌلً أو "التـــراكم
فً المصب" و ذا ما نعتقد أنل سٌتحق من خالل صٌةة كالوقف النامًك الذي
12
اقترحناه فً بحث ساب لنا.
د  -تنمٌة المبادالت - :
ً
ً
إن تحقٌ التنمٌة فً وقتنا الحاضر ٌرتبط ارتباطا وثٌقا بالتعامل مع العالم
الخارجً وتبادل السلع والخدمات معل  .وبالنظر إلاى التجاارة الخارجٌاة فٌماا باٌن
الدول اإلسالمٌة التً تربو عن الخمسٌن دولة  ،فإنها ال تزال ضعٌفة رغم ما تقوم
بل بعض المإسسات مثل البنك اإلسالمً للتنمٌة من جهود مضنٌة فً ذا االتجاه.
ولبن قُ ِّدر للمإسسة الوقفٌة أن تتبناى الطارح الجدٌاد المتمثال فاً األوقااف النامٌاة،
فإنها ستسا م ال محالة فً زٌادة حجم المباادالت التجارٌاة باٌن الادول اإلساالمٌة ،
خاصااة إذا تبناات المإسسااة الوقفٌااة سٌاسااة تطااوٌر ودعاام الصااناعات التااً تخاادم
المصااالس األساسااٌة لهااذه الاادول بعٌااداً عاان اإلنفااا فااً المنتجااات الكمالٌااة أو غٌاار
الضرورٌة.
و كذا نالحظ أن أفضل وسٌلة لتفعٌل الادور التنماوي للوقاف او التركٌاز
علااى األوقاااف النقدٌااة حٌااث ٌمكاان االسااتفادة ماان تجربااة المصااارف والمإسسااات
المالٌة اإلسالمٌة فً توظٌف األموال المعبؤة توظٌفا مجدٌا من الناحٌة االقتصاادٌة
وساالٌما ماان الناحٌااة الشاارعٌة .وألن تحاادٌث المإسسااة الوقفٌااة علااى النحااو الااذي
أوردناه فً ثناٌا ذا البحث ٌقتضً إٌجااد عالقاات مإسساٌة مان ناوع جدٌاد ،فإنناا
نقترح أن تكون ذه العالقات على الشكل التالً.
 - 6العالقات المؤسسٌة لمؤسسة الوقف النامً - :
ٌمكن القاول أن مإسساة الوقاف الناامً اً عباارة عان مإسساة مان ناوع
خااااص تاااإدي وظٌفاااة الوسااااطة المالٌاااة باااٌن جمهاااور الاااواقفٌن ومجموعاااة مااان
المإسسات اإلنتاجٌة أو الخدمٌة والتً ً بحاجة إلى األماوال المجمعاة فاً إطاار
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ما أسمٌناه بالتراكم فً المنبع .ونتٌجة لاذلك ستنشاؤ عالقاات باٌن المإسساة الوقفٌاة
ووحاادات الفااابض الممثلااة فااً جمهااور الااواقفٌن ماان جهااة  ،وبااٌن ااذه المإسسااة
ووحاادات العجااز الممثلااة فااً الشااركات التااً تبحااث عاان مصااادر تموٌاال مناساابة .
سنحاول فً اذه الفقارة استكشااف طبٌعاة العالقاات المإسساٌة اذه مساتعٌنٌن بماا
توصلت إلٌل المإسسات المالٌة القابمة من صٌ تموٌلٌة تتماشى ومتطلبات النشاط
االقتصادي المعاصر دون أن تتعارض مع أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة .
 - 4.6العالقة بٌن المؤسسة الوقفٌة وجمهور الواقفٌن.
الشك أن وظٌفة مإسسة الوقف النامً تختلف عن وظٌفة الناظر التقلٌدٌاة
 .فهً مطالبة بتوظٌاف األوقااف النقدٌاة التاً تارد إلٌهاا توظٌفاا ً سالٌما ً ٌادر عواباد
مجزٌة ألن الواقفٌن ٌتطلعون إلى التدفقات النقدٌة (  ) flows cashاإلضافٌة التً
ستنجم عن الجهد االستثماري للمإسسة الوقفٌة.
ولذلك فإننا ال نستبعد أن تكون العالقة بٌن الطرفٌن عالقة مضااربة ٌمثال
فٌها الطرف األول (أي جمهور الواقفٌن) كرب الماالك المنصاوص علٌال فاً عقاد
المضاربة الشرعٌة  ،بٌنما تكون المإسسة الوقفٌة بمثاباة كالمضااربكالذي ٌساعى
إلى توظٌف الماوارد المتاحاة فاً أوجال االساتثمار المختلفاة  .ونظاراً ألن جمهاور
الوا قفٌن فً ذه الحالة ٌختلفون عن الممولٌن العادٌٌن الذٌن ٌسعون لتحقٌ أرباح
تعود إلٌهم بالدرجة األولى ،أقاول نظاراً لهاذه الخصوصاٌة التاً ٌتمٌاز بهاا الوقاف
النامً ،فإننا نقترح تسمٌة ذه الصٌةة الجدٌدة بـ " :المضاربة الوقفٌة" التً ٌفهم
منها أن األرباح التً من المفترض أن تعود إلى الواقفٌن ستوزع علاى أوجال البار
التً ٌحادد ا اإالء  .فالمضااربة الوقفٌاة بهاذا المفهاوم ساتكون منساجمة ماع مبادأ
كالمةاانم بااالمةرمك ماان جهااة  ،كمااا سااتإدي الةاارض ماان تؤسااٌس الوقااف أال و ااو
كحبس المال وتسبٌل المنفعةك* .
وإلى جانب صٌةة المضاربة الوقفٌة ذه ٌ ،مكن أن تنشاؤ عالقاات أخارى
كعالقااة األجٌاار بااٌن جمهااور الااواقفٌن والمإسسااة الوقفٌااة (بصاافتها ناااظراً علااى
األموال النامٌة) بحٌث تقوم اذه األخٌارة باساتقطاع أجار معاٌن ٌمثال مكافاؤة علاى
إدارتها لألموال ولألتعاب التً تحملتها ولكن لن ٌكون لها الح فاً االساتفادة مان
رٌع األوقاف المستثمرة .
ٌالحظ عن عالقة ك األجٌر ك ذه أن المإسسة الوقفٌة ومع مارور الوقات
قد ال ٌكون لها من الحوافز ما ٌدفعها لالستةالل األمثل للموارد المتاحاة لادٌها ألن
أجر ا محدد مسابقا ً ولان تساتفٌد مان أي تادفقات نقدٌاة إضاافٌة  ،لاذلك فاإن صاٌةة
المضاربة الوقفٌة تبدو أكثر مالءمة ألنها تمكن المإسسة الوقفٌة من االستفادة مان
الزٌااادة فااً العوابااد الناتجااة عاان االسااتثمارات الوقفٌااة ولااذلك فلاان تاادخر جهااداً فااً
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البحث عن أفضل الفرص االساتثمارٌة الممكناة  ،و اذا مان شاؤنل أن ٌكاون حاافزاً
قوٌا ً نحو االستةالل األمثل للموارد الوقفٌة .
 - 4.6العالقة بٌن المؤسسة الوقفٌة ووحدات العجز.
فااً ااذه الحالااة تكااون المإسسااة الوقفٌااة بمثابااة كرب المااالك الااذي ٌسااعى
إلٌجاد أفضل الفرص االستثمارٌة الممكنة  .ونظاراً ألن التعامال ناا ساٌكون ماع
وحاادات اقتصااادٌة غٌاار منسااجمة وتمثاال مختلااف القطاعااات اإلنتاجٌااة والتجارٌااة
والخدمٌااة  ،لااذلك فالعالقااة مااع اذه الوحاادات سااتتؤثر بطبٌعااة النشاااط لكاال وحاادة
اقتصادٌة  ،ففً النشاط التجاري ٌمكن اساتعمال صاٌةة المرابحاة وماا شاابهها مان
صٌ تموٌلٌة  ،وفً النشاط اإلنتاجً ٌمكن اساتعمال صاٌةة المشااركة المطلقاة أو
المشاااركة المتناقصااة  ،أو اإلجااارة واإلجااارة المنتهٌااة بالتملٌااك  ،و كااذا  ...وفااً
النشاط الحرفً ٌمكن اساتعمال صاٌةة اإلستصاناع أو اإلجاارة المنتهٌاة بالتملٌاك ،
وبالنساابة للاادول التااً ٌةلااب علٌاال الطااابع الزراعااً  ،فإناال ٌمكاان اسااتعمال صااٌةة
المزارعة أو السلم أو المساقاة و كذا ...
إذاً  ،فااً عالقااة المإسسااة الوقفٌااة بوحاادات العجااز ،نالحااظ تعاادد الصااٌ
بتعدد النشاط االقتصادي  ،عكس العالقة األولاى حٌاث ٌوجاد انساجام باٌن جمهاور
الواقفٌن فٌما ٌخص األموال الموقوفة التً ترد فً صورة نقاود  ،وباذلك ٌمكان أن
ٌتم التعامل بٌن الطرفٌن على أساس كالمضاربة الوقفٌةك التً أشرنا إلٌل فٌما سب
.
وعلاى كاال حااال فااإن المإسسااة الوقفٌااة  ،وبصاافتها مإسسااة مالٌااة وسااٌطة
على النحو الذي أوضحناه فً ثناٌا اذا البحاث ٌ ،مكنهاا أن تساتفٌد مان التعاامالت
التً تقاوم بهاا المإسساات المالٌاة اإلساالمٌة  ،بال ٌمكان أن تنافساها فاً اساتحداث
صٌ أخرى لم ٌتوصال إلٌهاا بعاد وال نارى فاً ذلاك أي عااب طالماا أن الاواقفٌن
استوعبوا المفهوم الجدٌد للوقف النامً  .ولبن قُ ِّدر لهذه المإسسة المالٌة الوقفٌة أن
تؤخذ مكانتها بٌن المإسسات المالٌة اإلسالمٌة القابمة  ،فإنل ال محالة ستواجل نفس
التحاادٌات التااً تواجههااا كزمٌالتهااا فااً المهنااةك  ،وحٌنهااا سااتكون مطالبااة برفااع
التحدي بتطوٌر وظٌفتها واالبتكار من أدوات التموٌل ماا ٌضامن لهاا اساتمرارٌتها
ومسا متها فً التنمٌة الوطنٌة للبلدان اإلسالمٌة باألخذ بؤسالٌب االستثمار الحدٌثاة
والمجدٌة فً نفس الوقت.
ولمزٌد من اإلٌضاح نلخص ما ورد فً ذه الفقرة فاً شاكل رسام مبساط
على النحو التالً:

جمهور
الواقفٌن

عالقة
مضاربة
(مضاربة
وقفٌة)

المإسسة الوقفٌة عالقة ...

بصفتها وسٌط
مالً

مضاربة
مشاركة
إجارة
مرابحة
مشاركة متناقصة
إجارة منتهٌة بالتملٌك
إستصناع
سلم
جعالة
مزارعة
 ...الخ

وحدات
العجز
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رسم ٌبٌن العالقات المؤسسٌة للمؤسسة الوقفٌة مع جمهور الواقفٌن
مـــــن جهة و وحدات العجز من جهة أخرى مع مراعاة لمبدأ المغنم بالمغرم.

وقبااال أن نخاااتم اااذا البحاااث ال باااد مااان أن نتنااااول بالتحلٌااال كٌفٌاااة إدارة
المإسسة الوقفٌة فً ثوبها الجدٌد دون أن تكون بالضرورة بدٌال للمإسسة الوقفٌاة
بشااكلها التقلٌاادي والمااوروث عاان اجتهااادات السااابقٌن الااذٌن أغنااوا التجربااة فااً
عصر م مثلما نحن مطالبون الٌوم بإثراء الموضاوع بتصاورات ومفاا ٌم تتماشاى
وأسالٌب اإلدارة الحدٌثة.
 - 3إدارة المؤسسة الوقفٌة فً ثوبها الجدٌد
الشك أن إدارة الوقف المإسسة الوقفٌة بالشكل الذي اقترحنااه تثٌار بعاض
الت ساإالت حاول األسالوب الاذي ٌتوجاب اتباعال لضامان المحافظاة علاى األصاول
الوقفٌة وترقٌتها وتنمٌتها بكفاءة  .ونظراً ألننا اقترحنا صٌةة المضاربة الوقفٌة فً
العالقة التً تربط جمهور الواقفٌن بالمإسسة الوقفٌة بصافتها نااظراً ومادٌراً علاى
الوقف النامً  ،فإنل باإلمكان أن ٌكون نالك نوعان من التمثٌل للواقفٌن .
أ  -تمثٌل على مستوى الجمعٌة العمومٌة :
وٌتم ذلك عبر تنظٌم الواقفٌن فً شكل تكتالت ( )poolsتحدد على أساس
قٌمة رأس الماال الموقاوف وٌانص علٌهاا فاً النظاام األساساً للمإسساة الوقفٌاة .
فمثالً ٌمكن أن ٌكون لكال  100000دٌناار إساالمً* ممثال فاً الجمعٌاة العمومٌاة ،
فإذا اشترك فً اذا المبلا مجموعاة مان الاواقفٌنٌ ،عاٌِّن اإالء مماثال عانهم فاً
الجمعٌااة المااذكورة .أمااا األشااخاص الااذٌن ٌوقفااون  100000دٌنااار أو أكثاار  ،فلهاام
الحــ فً كامل العضوٌة دون الحاجة إلى إقامة تكتالت على النحو الذي ذكرناه .
وقد ٌكون من مهام الجمعٌة العمومٌاة المصاادقة علاى التوجهاات العاماة للمإسساة
الوقفٌة فٌما ٌخص االستراتٌجٌة االستثمارٌة أو سٌاسات توزٌع األرباح أو غٌر اا
من المواضٌع الهامة التً تعرض علٌهاا  .كماا تشاكل الجمعٌاة العمومٌاة ناوع مان

07

المإتمر العالمً الثالث لالقتصاد اإلسالمً /جامعة أم القرى

المراقبة على نشاط المإسسٌة الوقفٌة بما ٌخدم أ داف التنمٌة وإعادة توزٌع الدخل
على النحو الذي ٌحدده عقد كالمضاربة الوقفٌةك .
ب  -تمثٌل على مستوى مجلس اإلدارة :
وٌتم ذلاك عبار تنظاٌم ثاانً للاواقفٌن فاً شاكل تكاتالت تحادد علاى أسااس
حصااص وقفٌااة معٌنااة  ،وٌالحااظ نااا أن الحصااة الواحاادة ٌجااب أن تكااون مرتفعااة
القٌمة حتى تتم السٌطرة على عدد األعضاء ألن مجلاس اإلدارة ال ٌحتمال التوساع
الكبٌر كما و معروف  .ومان المستحسان أن تخصاص مقاعاد فاً مجلاس اإلدارة
للااوزارات التااً لهااا عالقااة بموضااوع الوقااف كااوزارة األوقاااف ووزارة المالٌااة
ووزارة الشبون االجتماعٌة لضمان توجٌل وتؤطٌر العمال الاوقفً بماا ال ٌتعاارض
م ع الخطة االقتصادٌة للدولة  ،كما أن ذا التمثٌل ساٌكون بمثاباة ناوع مان اإلدارة
المختلطااة التااً تجمااع بااٌن الجهااات الحكومٌااة والجهااات األ لٌااة بحٌااث ٌسااا م كاال
طرف فً إثراء تجربة الوقف النامً دون أن ٌكون نالاك تضاارب فاً المصاالس
طالما أن الكل ٌسعى إلى تفعٌل الدور التنماوي للوقاف وتعبباة المزٌاد مان الماوارد
التكافلٌة.
 - 40الوقف النامً وتحفظ األحناف على صٌغة األوقاف المنقولة- :
من المعروف أن األحناف ال ٌجٌزون وقف المنقول ألنل فً نظار م غٌار
داباام والتؤبٌااد عنااد م شاارط أساسااً ماان شااروط الوقااف  ،غٌاار أن الوقااف النااامً
بالصٌةة التً اقترحنا ا ٌمكن النظر إلٌل على أنل وقاف دابام حتاى وإن تجساد فاً
صورة أسهم شركات تباع وتشتري فً السو المالٌة حٌث أنل من المتعارف علٌل
عناااد االقتصاااادٌٌن أن المساااا مة فاااً رأسااامال الشاااركات اااً شاااكل مااان أشاااكال
االستثمار المباشر طوٌل األجل.
و ماان ناحٌااة أخاارى فااإن صااٌةة الوقااف النااامً تحقا جملاة ماان الشااروط
كالمشاركة فً الوقف والرجوع عنل حٌث ٌمكن ألي واقف أن ٌسترد مالل فً أٌاة
لحظة كما تفعل البنوك بالنسبة للودابع  .و كذا نالحظ قمة المرونة التً ٌتمتع بهاا
الوقف النامً من حٌث االستجابة لشروط الوقف التاً حادد ا الفقهااء أو االساتفادة
ماان االبتكااارات فااً أدوات التوظٌااف التااً أنجزتهااا المإسسااات واألسااوا المالٌااة
والتً ال تتعاارض وأحكاام الشارٌعة اإلساالمٌة .ولعال تؤساٌس أول ساو إساالمٌة
لألورا المالٌة بمملكة البحرٌن مإخرا سٌسا م فً تحفٌز المواطنٌن علاى اإلقادام
على ذا النوع الجدٌد من األصول الوقفٌة لتعظٌم الرٌع وتعمٌم الفابدة.
بقااً ا ن أن نتصااور التنظااٌم الجدٌااد للقطاااع الااوقفً علااى ضااوء مااا ااو
موروث من أصول وقفٌة عٌنٌة وما اساتجد أو سٌساتجد مان مشاارٌع وقفٌاة .وفاً
تقاادٌرنا ٌمكاان أن نصاانف األصااول الوقفٌااة فااً ثااالث مجموعااات ااً  :العقااارات

الحاجة إلى تحدٌث المإسسة الوقفٌة بما ٌخدم أغراض التنمٌة االقتصادٌة

08
واألصااول النقدٌااة أو السااابلة وأخٌاارا المشااارٌع ذات الطااابع الخاااص (التعلٌمااً أو
التثقٌفً أو الدعوي).
 - 44التنظٌم الجدٌد للق اع الوقفً
علااى ضااوء مااا تقاادم  ،فااإن القطاااع الااوقفً سٌشااتمل علااى ثااالث أقسااام
أو إدارات مركزٌة ً:
أ  -إدارة األصول العقارٌة
ب -إدارة األوقاف النامٌة (النقدٌة)
جـ-إدارة المشارٌع ذات الرسالة المحددة.
 - 4.44إدارة األصول العقارٌة
ٌقصاااد باألصاااول العقارٌاااة مجماااوع الممتلكاااات الثابتاااة مثااال األراضاااً
والبساتٌن والضٌع والبٌوت السكنٌة والعمارات والمحالت التجارٌة  ،الخ… ٌجب
أن تسند إدارة ذه األصول إلى ٌباة متخصصاة مثلماا او الحاال باألماناة العاماة
للوقاااف بالكوٌااات التاااً أنشاااؤت لهاااذا الةااارض –وباالشاااتراك ماااع شاااركة ألمانٌاااة
متخصصااة فااً إدارة األصااول العقارٌااة -وحاادة خاصااة بااإدارة ومتابعااة المشااارٌع
القابمة وكاذا تشاٌٌد مشاارٌع عقارٌاة جدٌادة واساتةاللها مان أجال زٌاادة اإلٌارادات
التً تنتم عن عملٌات التؤجٌر التً تعرف رواجا كبٌرا فً اذه المنطقاة مان شابل
الجزٌرة العربٌة .وبالنظر إلى مجاالت التخصص الناتجة عن عملٌة تقساٌم العمال
الذي ال ٌكاد ٌساتثنً نشااطا اقتصاادٌا واحادا  ،فاإن إساناد إدارة األصاول العقارٌاة
إلااى ٌبااة متخصصااة سااٌزٌد ماان فعالٌااة ااذه األصااول و ٌحق ا للقطاااع الااوقفً
وفورات لن تتحق فً ظال التساٌٌر التقلٌادي الاذي ال ٌراعاً مبادأ التخصاص وال
مبدأ االستةالل العقالنً للموارد المتاحة.
ومن ناحٌة أخرى فإن التحكم فً إدارة األصول العقارٌة والتسٌٌر الحسن
لهااا سٌشااجع المااواطنٌن علااى اإلقاادام علااى وقااف ممتلكاااتهم ممااا ٌعاازز ماان الاادور
االجتمااعً للوقاف فااً وقات تعجاز فٌاال الكثٌار مان الاادول اإلساالمٌة التةلاب علااى
مشكلة السكن.
ولن تكتفً ذه اإلدارة بتسٌٌر األصاول العٌنٌاة فقاط بال ساتعزز بوحادات
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تسااند لهااا مهمااة توثٌا الحجاام الوقفٌااة وتسااجٌلها ومتابعااة التاادفقات المالٌااة إٌاارادا
ومحاسبة ومراجعة باإلضافة إلى االستشارات القانونٌة ألن النشاط العقاري ٌكتنفل
الكثٌر من اللوابس الت نظٌمٌة واإلجرابٌة التً ال ٌعارف خباٌا اا إال المتخصصاون.
كما ٌجب أن تسجل العملٌات المتعلقة بالنشاط العقاري والرٌع الاذي ٌناتم عنال فاً
حسابات منفصلة عن النشاطات األخرى التً سنتعرض لها فً الفقرتٌن التالٌتٌن.
 - 4.44إدارة األوقاف النامٌة
لقااد تعرضاانا بكثٌاار ماان التفص اٌل إلااى صااٌةة الوقااف النااامً الااذي ٌإ اال
القطاع الوقفً لمسا مة أكثار نجاعاة وأكثار فعالٌاة فاً التنمٌاة االقتصاادٌة للبلادان
اإلسااالمٌة .فااالوقف النااامً سااٌقوم باادوره التنمااوي ماان خااالل مااا أساامٌناه بعملٌااة
التراكم فً المنبع والتراكم فً المصب على النحو الذي أوضحناه سالفا.
إن إدا رة األصاااول النقدٌاااة ٌجاااب أن تساااند ألشاااخاص متخصصاااٌن فاااً
التوظٌفات المالٌة والاذٌن ٌتاوفرون علاى دراٌاة كبٌارة بؤساالٌب االساتثمار الحدٌثاة
التً طورتها المصارف والمإسسات المالٌة اإلسالمٌة مان خاالل تجربتهاا الرابادة
فااً ااذا المجااال منااذ أكثاار ماان عقاادٌن ماان الاازمن .إن ااذا النااوع ماان التطعااٌم
المإسساتً بٌن مختلف المإسسات اإلساالمٌة مرعاوب ومحماود فاً وقات أصابس
تبادل المعلومات ومحاكاة التجارب الناجحة من اإلنجازات المفٌدة بٌن المجتمعات.
وإلى أن تنشؤ مإسسة الوقف النامً وتقوم بإدارة األصول النقدٌة على النحو الذي
أوضحناه فً الفقرات السابقة ،فإنال باإلمكاان أن تقاوم البناوك والمإسساات المالٌاة
13
اإلسالمٌة بهذا الدور بصفة مإقتة.
ومثلما و الحال مع إدارة الممتلكات العقارٌة  ،فإن إدارة األوقاف النامٌة
ستعزز بوحادات إساناد علاى النحاو الاذي أوردنااه فاً الفقارة الساابقة بحٌاث تضال
حسابات ذه اإلدارة منفصلة عن بقٌة النشاطات األخرى.
 :- 2.44إدارة المشارٌع الخاصة
نالااك نااوع خاااص ماان المشااارٌع الوقفٌااة ذات الطااابع الخاادمً لاام تكاان
معروفة فً السااب مثال التعرٌاف باإلساالم مان خاالل شابكة اإلنترنات أو تطاوٌر
باارامم كمبٌااوتر فااً خدمااة الثقافااة اإلسااالمٌة  ،الااخ… وفااً ظاال الثااورة فااً نظاام
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المعلومات التً ٌشهد ا العالم الٌوم  ،فإنال مان الواجاب علاى المسالمٌن أن ٌؤخاذوا
نصااٌبهم ماان التقاادم العلمااً والتكنولااوجً وأن ٌسااخروا مااا أنجاازه العقاال البشااري
لخدمة دٌنهم وقضاٌا م العادلة .فمان الممكان إذا الادعوة إلاى مشاارٌع وقفٌاة لنشار
الثقافة اإلسالمٌة ورد الشبهات التً تحاك ضد اإلسالم والمسلمٌن والتعرٌف بدٌننا
الحنٌف فً وقت كثرت فٌل الادعوات الهداماة لكال ماا او إساالمً .إن إقاماة مثال
ذه المشارٌع تحتاج إلى متابعة وإلى جهد متواصل ولذلك ال باد مان أن ٌؤخاذ اذا
النوع من النشاط ذو الطابع الوقفً مكانتل فً الهٌكل التنظٌمً للقطاع الوقفً وأن
تنشؤ لل إدارة خاصة تقوم بالدعوة لهذه المشارٌع ومتابعتها وتجدٌد ا كلماا اقتضاى
األمر ذلك.
إضافة لما سب  ،فإنل ٌجب تعزٌز القطاع الاوقفً بهٌباات رقابٌاة شارعٌة
وقانونٌة تقـوّ م مساٌرتل وتساا م فاً الحفااظ علاى الممتلكاات الوقفٌاة وعلاى حقاو
المستفٌدٌن ،الخواص منهم والعوام.
وباذلك فااإن الهٌكاال التنظٌمااً للقطاااع الااوقفً سااٌكون علااى الشااكل التااالً:
ٌبة الرقابة
واالستشارات
الشرعٌة والقانونٌة

إدارة المشارٌع
الخاصة

ٌبة الرقابة
الخارجة

الهٌبة المركزٌة
للقطاع الوقفً

إدارة األصول
العقارٌة

إدارة األوقاف
النامٌة

وحدة
المراجعة

الذاتٌة

وحدة المالٌة
والمحاسبة

وحدة

االستةالل
والمتابعة

الهٌكل التنظٌمً للقطاع الوقفً فً ثوبل الجدٌد

وحدة الحم
الوقفٌة
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الخاتمــــــــة - :

لقااد حاولنااا ماان خااالل ااذا البحااث تساالٌط الضااوء علااى موضااوع الوقااف
وكٌفٌة ربطل بالتنمٌة و او فاً الحقٌقاة موضاوع السااعة علاى طرٌا العاودة إلاى
الحٌاة اإلسالمٌة وما ٌمٌز ا من مإسساات اقتصاادٌة واجتماعٌاة تنهال مان مباادئ
اإلسالم السامٌة وتستفٌد من اإلنجازات التاً حققتهاا الحضاارة اإلنساانٌة علاى مار
العصااور  .وإذ نقتاارح تحاادٌث المإسسااة الوقفٌااة فااً إطااار مااا أساامٌناه بااالوقف
النامً 14كؤسلوب متمٌز لربط الوقف بالتنمٌة ،فإننا لمسنا مان خاالل اذه الورقاة
األبعاد المإسسٌة لهذا المقترح من حٌاث العالقاة باٌن جمهاور الاواقفٌن والمإسساة
الوقفٌااة ماان جهااة  ،والمإسسااة الوقفٌااة ووحاادات العجااز ماان جهااة أخاارى  .وبهااذا
المفهوم تتحول مإسسة الوقف النامً إلى مإسسة مالٌة بكل ما تحملال الكلماة مان
معنى  ،وحٌنها ستتوفر فٌها شروط المسا مة فً التنمٌة عبر ماا أسامٌناه باالتراكم
فً المنبع والتراكم فً المصب  .كما أن الدعوة الستحداث مإسسة الوقاف الناامً
ال تعنً التخلً عن األشكال األخرى من الوقف كالعقارات وغٌر ا بل ً تطوٌر
وتنوٌع لألصول الوقفٌة بما ٌخدم التنمٌة االقتصادٌة للبلدان اإلسالمٌة مع االستفادة
بما أنجزه الفكر البشري من أسالٌب جدٌدة لزٌادة الثروة الوطنٌة وتعزٌز القادرات
اإلنتاجٌة لألمة.
ولذلك تطرقنا فً خالل ذه الورقة إلى ذه األشكال والمتمثلة أساسا فً األوقااف
العقارٌة واألوقاف على المشارٌع الخاصة ذات الطابع الخادمً كماا او مباٌن فاً
ثناٌا ذا البحث.
نالك مالحظة أخٌرة نختم بها أال و اً  :إذا أردناا فعاالً لمإسساة الوقاف
النامً أن تلعب الادور التنماوي المنتظار منهاا  ،فإنال الباد مان العمال علاى توعٌاة
الناس بالمفهوم الجدٌد للوقف على النحو الذي أوضحناه بحٌث ٌقتنع كل فرد مسلم
بؤن األموال التً ٌوقفها ستكون بمثابة دعم للمركز المالً للمإسسة الوقفٌة لزٌاادة
رأسمالها وتمكٌنها من توسٌع استثماراتها وتنوٌع إٌراداتها وأن تسابٌل المنفعاة لان
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ٌكون إال بعد أن ٌتعرض المال الموقوف لعملٌة التقلٌب على النحو الذي أوضحناه
فً ذه الورقة.
الهوامش
 1لٌس من المستةرب أن ٌوجل ربٌس البنك اإلساالمً للتنمٌاة الادكتور أحماد محماد علاً
دعااوة عاجلااة للجهااات الرساامٌة واألكادٌمٌااة لال تمااام بمإسسااة الوقااف  .انظاار ٌومٌااة
الشاار األوسااط  1996/9/2كاألوقاااف  :مإسسااة إسااالمٌة ٌجااب مشاااركة الجمٌااع فااً
تحدٌثهاك
2
انظر D.R Young & Steinberg , Economics for nonprofit Managers, The
foundation center, U.S.A, 1995

 3ماان المإسااف أن أصاابس القطاااع الثالااث –علااى ضااعفل-فااً البلاادان اإلسااالمٌة ٌحااارب
حربااا شااعواء وٌااتهم عاان باطاال ماان قباال أكباار قااوة عالمٌااة فااً وقاات تبقااى الشااعوب
اإلساااالمٌة فاااً أماااس الحاجاااة إلاااى العمااال الخٌاااري والتطاااوعً لماااإازرة المجهاااودات
الحكومٌااة فااً التةلااب علااى التحاادٌات االقتصااادٌة واالجتماعٌااة التااً تواجاال األمااة ماان
المحاااٌط إلاااى الخلاااٌم .الشاااك أن ذلاااك ٌشاااكل وجهاااا مااان وجاااوه الصاااراع الحضااااري
المفروض على األمة.
 4تصارٌس الاوزٌر األول الفرنساً  Eduard Balladurفاً القنااة الفرنساٌة األولاى فاً
برنامم ٌ 7/7وم .1993-11-17
5

Jeremy Rifkin , The Post-trade Society or the end of work , Best seller ,
U.S.A , 1996
 6اسااتعمل ااذا المصااطلس كالشااركاء النااابمونك (  ) sleeping partnersاألسااتاذ أنااور

قرشً عند معالجتل لبعض أسباب اندثار الممتلكات الوقفٌة خاصة أٌام الدولة العثمانٌاة.
انظر :
Anwar Iqbal Qureshi, Fiscal System of Islam, Chapter V –The
Institution of Waqf, Institute of Islamic Culture, printed by Zahid Iqbal
Printing Press, Lahore, Pakistan, 1967.
7
Ruth Roded, Quantitative Analysis of Waqf Endowment Deeds, The
Journal of Ottoman Studies, volume 1, pp. 51-76.

 -9لمعرفااة تفاصااٌل أكثاار عاان ااذه الصااٌ ٌرجااى مراجعااة البحااث القااٌم التااالً  :د .فااداد
العٌاشاً ومهادي محماود كاالتجاهةات الحدٌثةة فةً ت ةوٌر االسةتثمار الةوقفً" ،المعهااد
اإلسالمً للبحوث والتدرٌب ،البنك اإلسالمً للتنمٌة ،جدة -م.ع.السعودٌة.1997 ،
 10أصاااحاب الفكااار االشااااتراكً ٌركااازون علاااى عاماااال االساااتعمار ودور الشااااركات
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االحتكارٌااة فااً تخلااف العااالم الثالااث  ،أمااا أصااحاب الفكاار اللبرالااً فٌشااٌرون بؤصااابع
االتهااام إلااى العواماال الذاتٌااة وإلااى تقاااعس الشااعوب الفقٌاارة فااً اللحااا بركااب الاادول
المتقدمة
 11الواقع أن مإسسة الوقف لعبت دورا كبٌارا عبار التاارٌخ اإلساالمً الطوٌال .فبؤوقااف
المساالمٌن شااٌدت المساااجد والماادارس ودور العلاام والمستشاافٌات وتااوفرت لطلبااة العلاام
واألٌتام واألرامل الرعاٌة والمإوناة …(للتعارف علاى نمااذج مان تطبٌقاات الوقاف فاً
الماضً انظر ٌ :حٌى محمود بان جنٌاد الساعاتً كالوقةف والمجتمةعك ،كتااب الرٌااض
العااادد  ،39ماااارس  ،1997مإسساااة الٌماماااـة الصاااحفٌة 1417 ،اااـ المملكاااة العربٌاااة
السعودٌــــــاااـة) .غٌااار أن ذلاااك الٌكفاااً الٌاااوم إذا ماااا أردناااا أن نجااادد رساااالة الوقاااف
ونضاعف من دوره التنموي ألن مٌكانٌزمات التنمٌاة االقتصاادٌة تطاورت بشاكل كبٌار
وال بد من تمكٌن المإسسة الوقفٌة مان االساتفادة منهاا –وذاك او موضاوع بحثناا اذا.
وحسانا مااا فعال الاادكتور أحماد محمااد علاً عناادما ناشاد المساالمٌن لاٌس بإحٌاااء مإسسااة
الوقف فحسب بل بتحدٌثها.
 12انظاار بحثنااا كنحااو صااٌاغة مإسسااٌة للاادور التنمااوي للوقااف :الوقااف النااامًك مجلااة
دراسات اقتصادٌة إسالمٌة – المجلد الخامس ،العادد األول ،رجاب  1418اـ1997 /م،
المعهاد اإلساالمً للبحاوث والتادرٌب ،البنااك اإلساالمً للتنمٌاة ،جادة  -المملكاة العربٌااة
السعودٌة.
* استنادا إلى بعض ا راء الفقهٌة فإنال باالمكاان للواقاف نفسال أن ٌساتفٌد مان رٌاع وقفال
مما ٌسا م فً تشجٌع الناس على الوقف.
* ٌسااتعمل ال ادٌنار اإلسااالمً كوحاادة حساااب بالبنااك اإلسااالمً للتنمٌااة الااذي ٌوجااد مقااره
الربٌسااً بمدٌنااة جاادة بالمملكااة العربٌااة السااعودٌة و ااو ٌساااوي وحاادة نقااد ماان حقااو
السااحب الخاصااة المسااتعملة ماان قباال صااندو النقااد الاادولً وٌساااوي ≈  1.36دوالر
أمرٌكً.
 13لمزٌد من التفصاٌل فاً اذا الموضاوع  ،انظار بحثناا حاول كدور المؤسسةات المالٌةة
اإلسالمٌة فً النهوض بالوقف فً العصةر الحةدٌثك بحاث مقادم للنادوة العلمٌاة الدولٌاة
التاً نظمتهاا شاركة البركاة لالساتثمار والتنمٌاة بدمشا -الجمهورٌاة العربٌاة السااورٌة-
أٌام  5-4أكتوبر 2111
 14مٌاازة الوقااف النااامً أناال ٌرفااع الحاارج الشاارعً حااول تصاارفات الناااظر فٌمااا ٌخااص
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استقطاع اإل تالك واالحتٌاطً وباقً المخصصات من رٌع األصول الموقوفاة  .ولمزٌاد
ماان اإلٌضاااح أوردنااا فااً ملح ا البحااث نمااوذج للحجااة الوقفٌااة المتعلقااة بصااٌةة الوقااف
النامً نرجو أن تحض با تمام فقهاءنا األجالء لنستفٌد من آرابهم النٌرة وإن كناا ال نارى
فٌهااا أٌااة مخالفااة شاارعٌة اسااتنادا إلااى القاعاادة المشااار إلٌهااا فااً بداٌااة ااذا البحااث والتااً
مفاد ا أن كشرط الواقف كنص الشارعك.
المراجع
-1

-2
-3

-4
-5

د .محمد بوجالل كنحو صةٌاةة مؤسسةٌة للةدور التنمةوي للوقةف  :الوقةف النةامًك
مجلة دراسات اقتصادٌة إسالمٌة – المجلاد الخاامس ،العادد األول ،رجاب  1418اـ/
1997م ،المعهد اإلسالمً للبحوث والتدرٌب ،البنك اإلساالمً للتنمٌاة ،جادة المملكاة
العربٌة السعودٌة.
ـــــــــ كإحٌاء سنة الوقف فً الدول والمجتمعات اإلسةالمٌة  :المبةررات و شةرو
النجةةا ك بحااث (باللةااة اإلنجلٌزٌااة) قاادم فااً الناادوة الدولٌااة حااول كالوقااف والتنمٌااة
االقتصادٌةك المنعقدة بكواال لمبور-مالٌزٌا 4-2 ،مارس .1998
ـــــــــ كالحاجة إلى اقتاراب جدٌاد للادور التنماوي -االجتمااعً واالقتصاادي -للوقاف
فااً القاارن الواحااد والعشاارٌنك بحااث (باللةااة اإلنجلٌزٌااة) قاادم فااً المااإتمر العااالمً
لالقتصاد اإلسالمً فً القرن ال 21المنعقاد بكاواال لمباور-مالٌزٌاا 12-9 ،أغساطس
.1999
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