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 :ملخص البحث
وللوقوف على الغاية , مناقشة فرضية البحث والقائمة على فرض اعتبار الوقف موازيا ملؤسسات اجملتمع املدين

  ,هااإلجابة التقريبية على اقل تقدير عن للوصول إىل حماورالوقوف يف عدة  من البحث تطلب من الباحث
حتت عنوان التطور التارخيي لوظيفة , األول  احملور جاء, د للمادة موضوع البحثالتمهيقدمة وو فبعد امل

الوقف يف الوطن العريب مستعرضا تعريفا للوقف يشكل منطلقا لعرض التطور التارخيي حيث يستشف منه ون 
وره يف ل تطالوقف كان معروفا ولو على نطاق ضيق قبل الدولة العربية اإلسالمية األوىل مث استعرضت مراح

ل العهود اإلسالمية املتالحقة وصوال إىل فرتة االحتالل وما تالها من تشكل الدولة العربية القومية وو ظ
الثاين إىل احد وهم وظائف الوقف وهي اخلدمات االجتماعية والعلمية مضمنا  احملوروانتقلت يف . القطرية

. يف هذا اجملال خلدمة اجملتمع بشكل عام حتت هذا العنوان هذه اخلدمات نشأة وتطورا وما يقدمه الوقف
الثالث حول الوقف والتنمية االقتصادية ومشل احلديث عن التكوين احملور  نفكاك عنه جاءا وبرتابط ال

االقتصادي للنظام ومصادر متويله ووبواب صرفه واملنافع اليت يقدمها ووثرها يف التنمية االقتصادية و حتقيق 
الرابع فالدولة و اجملتمع ودور الوقف وموقعه منهما كان حموره األساس ومشل  حملوراوما . الرفاهية للمجتمع

منط : األوىل يف ومناط العالقة بني اجملتمع والدولة موضحا انه ميكن إجيازها يف وربعة ومناط : ثالث نقاط 
وخريا دولة ضعيفة ودولة ضعيفة وجمتمع قوي و , دولة قوية وجمتمع ضعيف , الدولة القوية واجملتمع القوي 

والثانية حول الدولة واجملتمع يف النموذج اإلسالمي واليت غلب عليها منط الدولة الضعيفة .  وجمتمع ضعيف
حيث يتنب , ما الثالثة فهي موقع الوقف بني الدولة واجملتمع فالنموذج اإلسالمي يف احلكمو . واجملتمع القوي 

 احملور واستكماال للفكرة جاء. بني الدولة وباقي اجملتمع  لنا استقاللية الوقف ودوره كوسيط اجتماعي
اخلامس حول عالقة الوقف مبؤسسات اجملتمع املدين الذي اعتربه بعض املؤرخني جزءا منها يف حني اعتربه 

احملور األخري حول كيفية تعامل وختاما . عنويالبعض األخر بديال عنها ال بل متميزا باستقالله املايل وامل
رصدت فيه ما وحلقه االحتالل بأوقاف , ممثال لذلك حبالة األوقاف يف فلسطنيلوقف الل األجنيب مع ااالحت

فلسطني ممثال حبالة يافا وتطرقت يف عجالة إىل حال ووقاف الضفة والقطاع و التقصري احلاصل اجتاهها من 
 .ومن مث ختمت البحث خبامتة وقائمة مراجع وفهرست , جانب السلطة  املسئولة 

 
 
 



  :المقدمة
حتتم على الشعوب ..... احلضارة والتاريخ واإلرث االجتماعي بكل مقوماهتا ومكوناهتا الدينية والثقافية و 

إعطاء األولوية إلحياء الذاكرة االجتماعية لشعوبنا يف عمليات استشراف مستقبلها  واإلسالمية العربية
عين اجرتار املاضي والنحيب على األطالل وو اعتبار املاضي واالستفادة من كل إمكانياهتا الذاتية و هذا ال ي

حيتوي على وصفات سحرية جاهزة لالستعمال بآلياهتا السابقة بل ميكن القول ون عملية اإلحياء هذه هلا 
. منطلقات مغايرة ترى ون لإلنسان مسؤولية زمانية ومكانية يف العطاء واإلبداع واستثمار كافة اإلمكانيات

اخللفية ويضا هتدف عملية اإلحياء إىل جتاوز الوهم الثقايف السائد الذي حيصر العطاء احلضاري وعلى هذه 
اإلنساين يف التجربة الغربية وحدها وينفي إمكانية وجود إمكانيات حضارية ذاتية عند ومم وخرى ميكن 

 . اإلفادة منها يف بناء مستقبل مشرق 
جيود به النموذج الغريب والتضييق على  ملا يف عمليات حماكاة لقد ورث هذا الوهم حصر التخطيط املستقبلي

لة الفلكلور ظإلمكانيات الذاتية املرتاكمة تارخييا ووضعها يف وحسن األحوال حتت مإىل اما ميت بصلة 
 ذا يتوجب علينا ون نقرو التاريخ قراءة واعية مستنرية حبثا عن مواطنل. اجلانب السياحي الشعيب بغرض إثراء

ة وتنميتها ومواطن اخللل وجتاوزها ورصدا لعمليات الرتاكم املعريف و املعاشي و آليات تطوير القدرات اليت القو 
وثبتت جدواها يف حل مشاكل اجملتمع  تعايش حصلت من خالهلا الشعوب على خربة ذاتية وإمكانيات

.بأسره



 البحث خطة
 :البحث فرضية

 .ينا إذا كان نظام الوقف يعترب نظاما موازيا للمجتمع املدقائمة على التساؤل فيم إن فرضية هذا البحث
 :إشكالية البحث

حالة ترهل وفوضى بفعل عوامل داخلية ووخرى خارجية من  واإلسالمية إن ما حتياه اجملتمعات العربية
ل ووجودها يف دائرة االستقطاب على هامش حميط الدائرة العاملية وتعاملها مع ما جيري حوهلا بردات الفع
, وحماولة احملاكاة لآلخر املتقدم عليها يف شىت العلوم الدنيوية ومنها طرق تنظيم إدارة اجملتمع وعالقته بالدولة

وما , حياولوا تقليد اآلخر القوي وتنفيذ براجمه يف هذا االجتاه( املثقفني واملفكرين)وبسبب وجود خنبة من 
ة للنهوض هبا باالعتماد على ما متلك من طاقات وارث ينادي به البعض ممن شغلتهم مهوم بلداهنم يف حماول

وعلى الطرف اآلخر تقف الدولة اليت ال تريد هلذا , حضاري ميكن إحياؤه من جديد لتوفر اإلمكانية لذلك
تكمن إشكالية هذا , وال لذاك ون ينفذ براجمه معتربة ون ذلك مس بسيادهتا وحقها يف إدارة كافة شؤون احلياة

 .البحث
 :البحثأهمية 

تنبع ومهية البحث من احلاجة إىل إجياد السبيل املالئم للنهوض باحلياة االجتماعية وطرق إدارهتا بوسائل 
 .ترتبط بدينها وثقافتها ومقدراهتا االقتصادية واالجتماعية

 :أهداف البحث
 :يهدف البحث إىل اإلجابة عن األسئلة التالية

 كيف تطور نظام الوقف عرب التاريخ؟-1
 هو دور مؤسسة الوقف يف اجملتمع اإلسالمي؟ ما-2
 ما قدرة مؤسسة الوقف على مواجهة احلاجات املتزايدة للمجتمع؟-3
 هل يصلح نظام الوقف للقيام بإعمال مؤسسات اجملتمع املدين احلديثة؟-4
 ؟(فلسطني منوذجا)كيف تعامل االحتالل والدولة القطرية مع نظام الوقف-5

 :منهج البحث
 .حث املنهج الوصفي التحليلي الستشراف ومهية نظام الوقف من خمتلف جوانبهاعتمد البا
 : العربي الوطن في الوقف لوظيفة التاريخي التطور

إن حبث مثل هذا املوضوع يتطلب وضعه يف سياقه التارخيي ابتداء حىت نستطيع احلكم عليه حكما منطقيا 
اليت واكبت هذا النظام قوة وضعفا وحىت تكون وذالك من خالل الوقوف على حيثيات الزمان واملكان 
 .الدراسة متكاملة البد من تعريف نظام الوقف ابتداء 



 : وونواعه الوقف تعريف  
، ق ويراد به املنعكما ونه يطل 1,ووقف األرض وقفا وي حبسها,الوقف لغة يطلق ويراد به احلبس

ومنه وقف األرض على . وقفت الشيء وقفا ، وي حبسته : فأما الوقف مبعىن احلبس فهو مصدر من قولك 
املساكني وللمساكني ، وقفت الدابة واألرض وحنو ذلك وي جعلتها حمبوسة على ما وقفت عليه ليس ألحد 

 .تغيريها وال التصرف فيها 
 . 2. يع ما تقدم من الدواب واألرضني وغريها فهي لغة رديئةيف مج( ووقف)فأما ( وقف)واألصل 

 من وجه يف به املتكرر لالنتفاع االستهالك، عن املال حبس" فهو اصطالحا الوقف تعريف وما
 بنص دياإرا وم املوقوف املال بعمر طبيعيا   البقاء وكان سواء ماهلا، روس بقي ما جارية صدقة فهو". الرب وجوه
 .3ورغبته الواقف
 املنقول املال عمر طيلة والوقف للعقار، املؤبد الوقف تشمل التعريف هذا ولفاظ ون قحف منذر.د ويضيف
 وهو الواقف، بإرادة املؤقت الوقف التعريف يشمل كما. ألربعةا املذاهب عـليه اتفقت ومر وهو املوقوف،
 املتقوم املايل احلق وقف مثل احلاضر، العصر يف عرفت الوقف من صور فيه ويدخل املالكية عند معروف
 يف مال املستأجر، املال منفعة حنو واملنفعة، النشر، حقوق حنو املتقوم، املايل احلق من وكل. املنفعة ووقف
 اجلماعية الفتاوى عليه تدل كما وو ماال ، املنفعة العتبار بالنسبة اجلمهور عند األمر هو كما شرعال عرف

 . متقومة ومواال   تعترب صارت اليت املعنوية للحقوق بالنسبة املعاصرة
 اخلالف من اخلروج وجل من االنتفاع، تكرار وجل من االستهالك عن حبس الوقف بان قوليو 
 اليت" الرب وجوه يف االنتفاع تكرار" فكرة ون ذلك إىل يضاف. املوقوف املال ملكية لحو  املشهور الفقهي
 الوقف، من الواقف انتفاع حنو اخلاصة الشروط بعض الوقف  يتضمن ون إمكان تلغي ال التعريف يف جاءت

 . بعض دون الفقهية املذاهب بعض تقره مما
. للوقف موضوعا تكون ون ميكن األموال من كثرية وشكاال   التعريف هذا يف يدخل انه يرىو 
 كما للصالة، كاملسجد الدينية، الشعائر إقامة حنو اخلري، وعمال يف ليستعمال يوقفا ون ميكن والبناء فاألرض
 ونـُُزل املدرسة وو العجزة، ودار األيتام دار وو واملصحة، املستشفى حنو األخرى، الرب لوجوه يوقفا ون ميكن
 االستغالل ونواع وسائر واإلجارة، الزراعة، يف لتستعمل والعقارات األراضي فوق ميكن كما. الطلبة

                                                           

 . 359ص,9ج(.بريوت-صادر دار.)األوىل الطبعة,منظور البن العرب لسان ونظر - 1

 359ص.السابق املصدر- 2

 www.kantakja.org. للوقف العاملية اهليئة. املعاصر اإلسالمي اجملتمع يف الوقف بعنوان حبث,منذر,قحف  - 3



 ال الرب وجوه ون فيه الشك ومما. الرب وجوه رعاية يف يستخدم صافيا ، إيرادا   وو فائضا   ينتج الذي االقتصادي،
 . 4فيها يستجد وما البشرية اجملتمعات حاجة وتساير هلا، حصر

 عينها بقاء مع هبا االنتفاع ميكن اليت العني رقبة يف التصرف منع: "هو للوقف وخر تعريف ويف
 الوقف لصور مجع تعريف اصدق هو التعريف هذا و" . وانتهاء ابتداء اخلري جهات من جلهة املنفعة وجعل
 . 5قرروه الذين الفقهاء عند

, وبناء على هذا التعريف ميكن القول ون الوقف كان موجودا قبل ظهور الدولة العربية اإلسالمية
فالبيت احلرام واملسجد األقصى كانا قائمني و كذلك املعابد و الكنائس وغريها من دور العبادة املنتشرة على 

من العباد ومنافعها جلميع الذين يتعبدون فيها ولذلك ال  وال يتصور ون تكون مملوكة ألحد, امتداد الوطن 
مناص لنا ون نقرر ون الوقف كان موجودا مبعناه قبل اإلسالم لكنه بعد قيام الدولة اإلسالمية توسع ليشمل 

 .  مجيع ونواع الصدقات والعمل التطوعي
بعيد وقد مجعا شتات التعريفات عند الفقهاء  والتعريفان منسجمان يف معنامها ومبنامها إىل حد

الذين قالوا جبواز الوقف وليس من العسري اجلمع بينهما فالوقف لغة كما وسلفت يأيت مبعىن احلبس واملنع وال 
 .ضري يف ذلك

ال شك ون نظام الوقف عرفته اجملتمعات العربية يف كل جتلياته يف ظل احلكم : تاريخ الوقف يف اإلسالم 
 :مي الذي وصل لوجود الوقف على النحو التايل اإلسال
صدقة جارية وو : إذا مات ابن ادم انقطع عمله إال من ثالث ) قول النيب صلى اهلل عليه وسلم  -1

 .الصدقة اجلارية املذكورة يف احلديث متحققة يف الوقف , ( علم ينتفع به وو ولد صاحل يدعو له

عنه وتى النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال يا رسول اهلل وتاين  ما روي ون عمر ابن اخلطاب رضي اهلل -2
إين وصبت ورضا خبيرب مل وحب ماال قط ونفس من ديننا فما تأمرين به قال إن شئت حبست وصلها 

وتصدق هبا يف الفقراء ويف . على وهنا ال تباع وال توهب وال تورث .و تصدقت هبا فتصدق هبا عمر
السبيل والضيف وال جناح على من وليها إن يأكل منها باملعروف  الرقاب ويف سبيل اهلل وابن

 .ويطعم غري متمول

 .   األصل الثالث هو فعل الصحابة كما فعل عمر -3

                                                           

 .السابق املرجع - 4

 .12ص, ( م1 19 لعريبا الفكر دار القاهرة), الوقف يف حماضرات, حممد, زهرة وبو 5

 .5ص السابق املرجع -  

 . ص السابق املرجع -  



ونستطيع ون نصف املرحلة التارخيية اليت حكم فيها اخللفاء الراشدون بأهنا وصدق ووصفى املراحل حيث 
لنفس وو استغالل للوقف من وجل املصلحة اخلاصة وإمنا كان الصاحل العام وتنمية مل يدخل فيها هوى ل

ولعل وعظم . روح التطوع والتكافل االجتماعي هو الدافع الوحيد ألفراد اجملتمع وقادته يف ذلك الوقت
ق ريخ البشري هو وقف عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه ألراضي البالد املفتوحة يف العرارفه التاوقف ع

وهذا من األمور الدالة على عبقرية الفاروق وسعة افقه وهو ومر مل يستطع رضي اهلل , ومصر وبالد الشام
, عنه متريره بسهولة فقد واجه معارضة شديدة إىل ون وقنعهم باحلجة والربهان من خالل سورة احلشر

يف وما بعد تلك  .األجنيبوهذا الفعل بقيت األمة زمنا طويال ترفل يف خرياته إىل ون جاء االستعمار 
املرحلة فقد دخلت بعض الشوائب على الوقف إال وهنا مل خترجه عن إطارها العام بل على العكس 

ففي العصر األموي تضاعفت األوقاف مبصر والشام . نالحظ تنامي دوره يف خدمة اجملتمع وتنميته
فتوافرت لديهم األموال والدور وغريها من البالد املفتوحة بسبب ما وغدقه الفتح على اجملاهدين 

حىت ون هشام ابن عبد .  واحلوانيت كما امتلك الكثريون املزارع و احلدائق يف منابت الصحراء العربية 
ويف العصر , 9امللك عهد إىل قاضي مصر توبة بن منر يف عهده بإنشاء ديوان لألوقاف ينظم شؤوهنا 
( حترير العبيد)العباسي األول ووقفت الوقوف من األراضي للحرمني الشريفني ولليتامى وفك الرقاب 

, فأصبحت لألوقاف إدارة خاصة مستقلة عن القضاء ,إضافة إىل بناء املساجد واحلصون واملنافع العامة
 يقل ومهية من الناحية العلمية لضبط وحكام الوقف وواكب هذا التطور يف الناحية اإلدارية جهد ال

مما كان له وعظم األثر يف التنمية االجتماعية واحلضارية وهنضة األمة , وطرق التصرف فيه ومحاية ومالكه
وازدادت األوقاف بصورة ملحوظة يف زمن الزنكيني واأليوبيني ولعل ذلك .  1عرب التاريخ اإلسالمي

ويالحظ ون املوقف يف هذه , افة إىل النشاط العلمي بإنشاء مدارسضإ. يتصل باجلهاد ضد الصليبيني 
املرحلة كان يركز على املؤسسات الثقافية ويف سبيل اهلل ومتثل ذلك بالوقف على املدارس مبختلف 

وكل ذلك يشري إىل الظروف , وخصصت األوقاف لفك األسرى وعلى األرامل واليتامى, ذاهبامل
 . 11واهتم صالح الدين باملستشفيات بشكل خاص, السياسية القائمة آنذاك

فراد واحلكام توسع األكرب لألوقاف عل مستوى األما يف زمن املماليك فقد شهدت مصر والشام الو 
فتوسع األمراء يف الوقف من ومالك بيت املال حيث مشل من األراضي الزراعية واملباين مثل الدور 

وعلى نفس . والفنادق والوكاالت و القصور واألفران وخمازن الغالل ومعاصر الزيت و بعض املصانع

                                                           

 . ص السابق املرجع -  

 .  4 ص.  3  2. 39ددع الكلمة جملة, حممد نصر, عارف - 9

 ,9 -   ص,     2, 2 عدد.  اإلسالمي االقتصاد: العزيز عبد امللك جامعة جملة, السيد املرسي,حجازي -  1

 ,   ص,  199,  يوليو 2عدد العريب املستقبل جملة, العزيز عبد,الدوري - 11



ومشلت األوقاف معظم مصادر الثروة , اف ووضافت ووقافا جديدةاملنوال رعت الدولة العثمانية األوق
 .12االقتصادية ومشلت السفن والنقود

فقد وبدع ,واملتتبع حلركة التاريخ اإلسالمي  يالحظ تنوع وغراض الوقف يف اجملتمعات اإلسالمية 
األمر الذي ,مل يكن كل جماالت احلياة فجلها املسلمون يف ابتكار ودوات جديدة ومتنوعة استغرقت إن 

جعل من مؤسسة الوقف مؤسسة جمتمعية كبرية تسد حاجة الناس بعيدا عن تدخل الدولة يف كثري من 
 .13جماالت احلياة

واستمر األمر كذلك حىت هناية اخلالفة العثمانية فعليا ورمسيا حيث بدوت الدولة العثمانية يف فقد بعض  
 , ....( بريطاين و فرنسي ) وجزائها لصاحل االحتالل األجنيب 

ت املؤسسة الوقفية ملخاطر مجة يف احلقبة االستعمارية باعتبار وهنا شكلت القلعة املنيعة اليت فقد تعرض
احتمى هبا اجملتمع األهلي ضد خمططات االخرتاق واالستغالل وودت ودوارا رائدة يف ديناميكية املقاومة 

 .14الشعبية 
ويف إطار متصل جاء ظهور الدولة القطرية وو القومية يف العامل العريب ليقضي على نظام الوقف مبفهومه 

عمل على احتوائه وحتويله إىل مؤسسة من مؤسسات الدولة من وجل السيطرة التامة على التارخيي وي
اجملتمع األهلي الذي كان يزوده نظام الوقف بأسباب القوة والدميومة والفاعلية كما حدث يف مصر عام 

م حيث كانت البداية على يد حممد علي باشا الذي سيطر على كافة األوقاف ووتبعها 35 1
 .15للدولة

 الوقف والخدمات االجتماعية والعلمية 
هذه اخلدمات تنبع من األساس النظري والعلمي لفلسفة الوقف واليت جاءت ابتداء تنفع اجملتمع 

الكثرية يف االقتصاد فمن يستعرض النصوص الفقهية , عامة والشرائح الضعيفة فيه بشكل خاص
اإلسالمي واجملتمع املتكافل يف اإلسالم يستوقفه هذا الكم اهلائل من االجتهادات والتوصيات واإلحكام 
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يف مسألة الصدقات وووجه صرفها على وعمال اخلري والرب والنفع العام للمجتمع ويأيت يف مقدمة هذه 
 .الزكاة والوقف

رية وو الواقع التارخيي لكن التجربة التارخيية اإلسالمية تثبت ون ال شك ون مثة فارقا بني النص وو النظ
ال سيما من قبل وهل الدولة وو املستفيدين منها مل تكن إال مظاهر تتعايش مع وخرى يف التجاوزات 

اجملتمع وختتلف درجات املفارقة بني النص والواقع حسب املراحل واحلكام وشباب الدولة واجملتمع وو 
كن يف كل األحوال تبقى بعض الثوابت منذ تأسيس نواة الدولة يف املدينة وحىت العصر ل. ا مترهله

العثماين شاهدا على ون اجملتمع العريب قادرا يف ظل االجتماع اإلنساين ون ينتج مؤسسات للنفع العام 
 واخلدمات االجتماعية من طبابة وتعليم ومربات لليتامى واملعاقني ومستشفيات ومساكن ومطاعم

وكل هذه اخلدمات قامت على املبادرة وو االلتزام بطريقة الصدقة من قبل وهل الدولة وو وهل ,شعبية
ويعترب الفقهاء ون , وشكل الوقف احد وهم موارد هذه اخلدمات وإطارا مؤسسيا هلا,الثروة واملكلفني

يشمل  إذ, جتمعويشمل الوقف كثري من ووجه اخلدمة للم, الوقف من الصدقات الدائمة غري الالزمة
وقف املساجد واألراضي ودور العلم واملدارس واملستشفيات واألوقاف على املقابر وللقرض احلسن 
ووقف البيوت اخلاصة للفقراء والساقيات واملطاعم الشعبية اليت يفرق فيها الطعام للفقراء واحملتاجني 

ات ووراض زراعية يصرف ريعها ووقف اآلبار يف الصحراء للمسافرين والزر وع واملاشية ووقف عقار 
وكثري من األوقاف كان , إلصالح القناطر واجلسور( عجز الدولة)للمجاهدين او يصرف يف حال 

. يصرف ريعه على اللقطاء واليتامى والعميان والعجزة واملقعدين واجملذومني ووصحاب احلاالت اخلاصة
ذين ال جيدون ماال لذلك او ال جيد بل ان الوقف يشمل ما حبس ريعه لتزويج الشباب والشابات ال

حىت ان صالح الدين يف عهده جعل يف احد وبواب القلعة يف دمشق ميزا بان , وولياؤهم ما جيهزوهنم به
احدمها يسيل منه احلليب واآلخر يسيل منه املاء احمللى بالسكر  تأيت إليه األمهات يومني يف األسبوع 

وميكن القول ان معظم دور العلم تأسست يف القرن . والسكر ألخذ ما حيتاج إليه وطفاهلن من احلليب
مث املستشفيات والبيمارستانات ,بعصر النهضة يف اإلسالم " آدم منز"الرابع اهلجري الذي يصفه 

واملدارس اليت تأسست يف العهد السلجوقي وعهد آل زنكي واأليوبيني قامت على األوقاف بشكل 
جتماعية والدينية اليت يعود بعضها إىل العهد العثماين إمنا ونشئت مث إن مئات املؤسسات اال. وساسي 

 . 1واستمرت بفعل الدعم الذي ومنته مؤسسة الوقف
وإذا كان الوقف وصال صدقة جارية فان دوره كان كبريا يف احلياة االجتماعية والثقافية وجوانب 

فنشري ابتداء إىل اخلدمات , جماالته لتقدير دوره نينتبوخرى ال تقل ومهية يف اجملتمع اإلسالمي وحيسن ون 
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اكني وابن السبيل واألرامل واملنقطعني ويف طليعة هذه اخلدمات رعاية الفقراء واليتامى واملس.االجتماعية
ووصحاب العاهات وإرضاع األطفال اليتم ورعاية النساء الاليت هجرن وو طلقن  والقيام على دور 
املسنني والعجزة ال بل ونشئت دور خاصة للنساء الشريفات الاليت ضاق هبن احلال إليوائهن وحفظ  

 .كرامتهن
الثقافية والعلمية حيث كانت مؤسسات التعليم قبل النموذج  ولألوقاف دور بالغ األمهية يف احلياة

ويعتمد الكثري , املعروف لدينا اليوم وهلية يف املساجد والكتاتيب ودور العلم واملكتبات واألربطة والزوايا 
وهناك الوقف على زوايا العلم وعلى كراريس لتدريس الفقه واحلديث والتفسري يف , منها على اهلبات

واستندت املدارس وساسا إىل األوقاف املخصصة هلا منذ , واألوقاف على خزانات الكتب, اجلوامع
كل ذلك يشري إىل دور األوقاف األساسي يف . كما خصصت ووقاف لدور تعليم األيتام,  البداية 

 . الثقافة واحلركة العلمية
ويقدم هلم الطعام الفاخر  وما الرعاية الصحية واليت متثلت بإقامة البيمارستانات حيث يعاجل املرضى

هذا باإلضافة إىل تقدمي خدمات طبية إىل بعض املؤسسات واجلهات واألرياف بإرسال األطباء , جمانا
وضف إىل ذلك ون هذه املستشفيات كانت متخصصة وكانت تقوم مقام , لعالج املرضى لفرتة ما

ومل تقف . علمني من ريع األوقافوكان ينفق على الطالب وامل, اجلامعات يف عصرنا لتعليم مهنة الطب
األوقاف يف فاعليتها عند هذا احلد بل جتاوزته إىل بناء األسرة وتزويج من يرغب بالزواج وال جيد إىل 

وخصصت , ن الشيوخ والعجز كانت تصرف هلم مرتبات شهريةوكما , ذلك سبيال لضيق ذات اليد
اخلري نصيب فقد خصصت مرافق للعناية باملريضة  وللبهائم من هذا, ووقاف إلنارة الطرقات والعناية هبا

وهكذا يبدو ون الوقف قد استوعب كافة مناحي احلياة اليت ال تنفق عليها .  والضعيفة والضالة منها
 . 1الدولة وو اليت قصرت الدولة يف حقها 

فرغم كثرة ما يطلق عليها , ات ال جندها يف وقتنا احلاضر على هذه الشاكلة واحلقيقة ون هذه خدم
مؤسسات اجملتمع املدين إال وهنا مل تصل إىل نصف هذا املستوى من اخلدمة للمجتمع مبختلف وطيافه 

 .وال إىل نصيفه
اخلطط إن مؤسسات التكافل االجتماعي كما وبرزهتا جتربة الوقف تتجاوز مد يد العون للمعوزين و 

اآلنية لسد الثغرات اليت ميكن ون تتخلل البناء االقتصادي واالجتماعي للمجتمع لرتتبط يف املقام األول 
بإحدى ركائز الرؤية املعرفية القرآنية من منطلق التفاعل اخلالق مع سنة كونية ثابتة ال تتبدل قائمة على 

وهذا تصور يعكس .ية لالجتماع البشريان اإلنسان يف حاجة وخيه اإلنسان لتحقيق املقومات األساس
املسؤولية اليت يتحلى هبا الفرد جتاه اجملموع البشري يف سبيل الوصول إىل حالة من السلم االجتماعي مبا 
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إهنا اخلاصية اإلنسانية اليت تعرب عن مدنية . يكفل دميومة احلياة بشكل يعكس تكرمي اخلالق لبين البشر
ومن هذا املنطلق .ن خلدون يف إطار دراسته لتكوين االجتماع البشرياإلنسان كما فسرها العالمة اب

على وجه التحديد برزت جتربة التطوع يف التاريخ العريب اإلسالمي مستندة إىل حالة عامة تتداخل فيها 
فهي بالتايل مل تكن , املسؤولية الفردية واجلماعية مع ما ميكن ون تؤديه العقيدة يف تثبيت هذا املنحى 

ا ميارس حسب املزاج واحلالة بل ارتبطت وعلى مدى عدة قرون بضرورة اجتماعية وساسها ون ترف
وال شك ون تارخينا اإلسالمي حيفل . العالقات اإلنسانية ال بد هلا من التعاضد والتآزر لقيامها ودميومتها

, ا استقام هلا قوامبكثري من النماذج واألمثلة اليت لو وضعت على سلم النفع اخلاص واالنا والفردية مل
ومن ابرز ما قيل يف ذلك ما . ولدخلت حسب نظريات علم االقتصاد يف دائرة املمارسات الالعقالنية

الذي جزم بال عقالنية التاريخ االجتماعي والثقايف "ماكس فيرب"انتهى إليه عامل االجتماع األملاين 
دة من اخلدمات األساسية كإقامة املدارس فاملشاريع اليت ونشئت يف جماالت متعد, اإلسالمي يف مجلته

واملستشفيات والقناطر واجلسور وغريها الكثري مما ورد يف كتب التاريخ إمنا يعرب يف احلقيقة عن ومرين 
اثنني يرتبط ووهلما بإخراج جتربة التطوع من شرنقة السلوك الفردي وإخراجها إىل طور التأسيس وحتصينها 

قومات التواصل يف الزمان واملكان وليس هناك من شك يف ون مؤسسات اجتماعيا وقانونيا ومدها مب
الوقف قد تصدرت هذا التوجه من خالل صياغتها الشرعية ونوعية تشكلها والدور الذي لعبته املنظومة 

من هذا املنطق ميكن القول بأن الوقف قد يسمح مبساعدة الفقراء وبإشراك فئات شعبية . االجتماعية
لسياسات العامة إىل ون هذه املهمات تبقى جمرد عناصر تتفرع عن فلسفة التأسيس اليت واسعة يف رسم ا

بين عليها الوقف وما يدعوا إليه ملشاركة تنموية واسعة واهتمام ينطلق من فهم الوقف مبسؤوليته 
فحبس عني ما على خدمة غرض اجتماعي ما  . االجتماعية ورؤيته هو لدوره كفرد يف خدمة جمتمعه

بداية حسا ذاتيا قويا يتجاوز  دون تناقض إعانة إلزامية الزكاة وو اختيارية الصدقات للمحتاج كشرط 
ليتصل برؤية واسعة ويف اجتاهات متعددة جملتمع متكامل متكن وفراده من الوصول إىل حيثيات غاية يف 

اوحت بني حفظ كرامة واليت تر  تفالتربع الشديد الذي شهده التاريخ اإلسالمي يف جمال الوقفيا, الداللة
اإلنسان والرفق باحليوان إمنا عكست يف حقيقة األمر احلصيلة االجتماعية لعالقة املسلمني بالدالالت 
املعرفية للمرجعية القرآنية وما مسحت به من تطعيم للسلوك الفردي واجلماعي حبس مرهف محل اإلبداع 

املغزى احلضاري ألصول السلوك التطوعي يف  السلوكي إىل مستويات عالية وهنا من املهم التساؤل حول
جمتمع ما إىل وفراد وقفيات على حليب األطفال وو على الطيور املهاجرة لتزويدها مبا تقتات حني انتقاهلا 

( لتوفري مراعي خاصة هبا)من بلد إىل وخر وو وقفيات على احليوانات السمينة وغري القادرة على العمل 



ها األطفال واخلدم يف األسواق حني شراءهم لبعض اإلغراض وبالتايل تعويضها وو على األواين اليت يكسر 
 . 1تمن خالل ريع هذه الوقفيا

بعد هذا العرض للجانب االجتماعي يتضح لنا مدى عبقرية هذا النظام وكيف ونه جنح  يف تعزيز 
لناس مجيعا وكيف حفظ لإلنسان كرامته وكيف كان عامال فاعال يف حفظ التوازن داخل التكافل بني ا

اجملتمع وحمافظا عليه قويا متماسكا رغم ما تعرض له النظام السياسي اإلسالمي على مر التاريخ من 
وو ما تعرض له من احتالل وجنيب يف بعض عصوره مثل . هزات ووزمات وطاحت بدول ورفعت وخرى 

 .املغول والصليبيني احتالل
 :التكوين االجتماعي للوقف

اجتذب مفهوم وو نظام الوقف وعداد كبرية من خمتلف درجات السلم االجتماعي للمجتمعات 
فمنهم الواقفون ومنهم املستفيدون من ريع الوقف واملتلقون خلدمات مؤسسته والعاملون فيها , العربية

مني وغري مسلمني بدءا بالفئة الفقرية وذوي احلاجات مرورا واملشرفون عليها رجاال كانوا وو نساء مسل
بالطبقة الوسطى من الزراع وورباب احلرف والصناع والتجار يليهم األثرياء من كبار التجار ورجال اإلدارة 
) العليا وبعض العلماء وصوال إىل قادة اجليوش و األمراء والوالة والوزراء والسالطني وغريهم من احلكام 

ولعل من وهم ما  (. قطع الوقف من قبل احلكام و الوزراء يف اجملتمع العريب إال يف هذه العصرمل ين
كشفت عنه املمارسة االجتماعية التارخيية للوقف من جانب تلك الفئات املختلفة هي ون نظام الوقف 

ستيعاب ومسحت قواعده الفقهية با, ضل نظام مفتوح ومام اجلميع ومل يكن مقتصرا على فئة بعينها
خمتلف الفئات حىت من املخالفني من اليهود والنصارى ومرد ذلك يف روينا إىل مساحة األسس الشرعية 

وإىل جانب تلك الفكرة مثة دوافع وخرى كثرية  , للوقف ومرونة األحكام األصولية اليت قام عليها نظامه
ع احملافظة على ممتلكات العائلة كشفت عنها تطورات التارخيية للوقف يف اجملتمعات العربية وومهها داف

 . املمتدة من وراض وعقارات وومال يف استمرار متاسك وبنائها عن طريق ربطهم بالثروة
إن دافع الوقف لغرض احملافظة على األسرة قوي بشكل الفت للنظر يف عصر سالطني املماليك 

اإلقبال على هذا النوع من  مرورا بأواخر العصر العثماين وصوال إىل منتصف القرن العشرين ولكثرة
الوقف وتنامي األعراف والشعائر اخلاصة به ومع تزايد تدخل الدولة العربية احلديثة يف شؤون جمتمعها  

وعلى الرغم من كثرة ( املشرتك بينهما, األهلي, اخلريي)كان البد من التمييز بني ثالثة ونواع من الوقف 
ذري ملل حيتويه على مفاسد وبالرغم من وجاهة بعضها يف االنتقادات اليت وجهت للوقف األهلي وو ال

مثري من األحيان إال ونه وسهم يف دور اجيايب جنبا إىل جنب مع الوقف اخلريي يف دعم العديد من 
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إذ غالبا ما كان يتضمن حصة للمؤسسات اخلريية باإلضافة إىل ونه يف , مؤسسات اجملتمع األهلي العريب
جممله إىل هذه املؤسسات على حنو ما وكدته املمارسة التارخيية لألوقاف  بعض األحيان كان يؤول يف

 .19وواخر العهد العثماين يف اجلزائر مثال وما يقال عنها ينسحب على بقية جمتمعات الوطن العريب 
إىل جانب ذلك ال ميكننا إغفال قدرة الوقف على عالج بعض اخطر واهم املشكالت االجتماعية 

 :  2اليت تواجه اجملتمع وي جمتمع ومن وبرزها 
الة على اختالف إشكاهلا وصورها ظاهرة تؤرق شعوب كثرية ال سيما الفقرية البط: ظاهرة البطالة -1

ونظام الوقف يسهم بشكل , منها واليت لألسف تدخل فيها معظم الشعوب العربية واإلسالمية
فاعل يف احلد من هذه الظاهرة من خالل ما يوفره من فرص عمل حقيقية متكن من يستفيد منها 

فوجود مؤسسات وقفية يعين احلاجة إىل من يقوم على إدارهتا واىل , عليها من إعالة عائلته واإلنفاق
 .ويد عاملة يف وقسامها اإلنتاجية واخلدمية وهكذا

 .القضاء على ظواهر اجلهل واالمية بواسطة املؤسسات التعليمية اليت يرعاها الوقف ويدير شؤوهنا -2

نتيجة عجز او يتم , بسبب ظروف قاهرة تلم هباحماربة الفقر والعوز الذي يصيب فئات من اجملتمع  -3
 . او نكبات طبيعية وو غري ذلك

ويف احملصلة ورى ون نظام الوقف العب وساسي يف حفظ وتوفري السلم واألمن االجتماعي وذلك 
من خالل ما توفره مؤسسة الوقف من حياة كرمية ألبناء اجملتمع األقل حظا من مأكل ومشرب وملبس 

مما له اكرب األثر على استقرار نفوسهم ورضاهم عن , العمل ورعاية صحية مناسبة وغريهاوفرص للتعليم و 
وكذلك ما تعززه قيم اإلنفاق وحب اخلري واالهتمام باآلخرين اليت تتولد يف نفوس األكثر ,  جمتمعهم 
تمع ويتحصن فتنصهر هذه املعاين يف بوتقة التآلف والتكافل واحملبة فيعم األمن ويقوى اجمل, حظا وثروة

 .     ضد كل الظواهر اليت قد تطل بروسها بني الفينة واألخرى
 :الوقف والتنمية االقتصادية 

 حتويل هو الوقف إن: لقلنا االقتصادي، مضمونه عن لنعرب الوقف تعريف صياغة نعيد ون وردنا إذا
 اليت واإليرادات واخلريات افعاملن تنتج إنتاجية، رومسالية وصول يف هلا واستثمار االستهالك، عن لألموال
 بصورة وم املدرسة، وو املسجد مبىن كمنافع مجاعية بصورة االستهالك هذا وكان سواء املستقبل، يف تستهلك

 .21الذرية على وو واملساكني الفقراء على يوزع ما حنو فردية
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 االستهالك عن وموال اقتطاع من تتألف فهي. معا واالستثمار االدخار بني جتمع عملية هو الوقفف
 سلع إىل حتويلها بعد وو استهالكه، ميكن مما كانت إذا مباشرة، إما يستهلكها ون للواقف ميكن كان اآلين،

 وهذه. اجملتمع يف اإلنتاجية روةالث زيادة إىل يهدف استثمار إىل األموال هذه حتويل الوقت وبنفس. استهالكية
 ومنفعة ،املسجد يف للوضوء منافع إنشاء ذلك ومثلة ومن .ومنافع خدمات تنتج املوقوفة اإلنتاجية الثروة
 تنتج ون ميكن املوقوفة وةالثر  هذه ون كما. املدرسة يف لتلميذل حاسوب جهاز وو للمستشفى طبية وجهزة
 . الوقف وغراض على الصافية  عائداهتا وتوزع للمستهلكني تباع وخرى خدمات وو ودوات

 تتضمن عملية فهو. دائم وجود ذات اقتصادية مؤسسة بإنشاء يكون ما وشبه هو إسالمي وقف فإنشاء
 وخدمات منافع شكل على مستقبال خرياهتا دو علت القادمة، األجيال ملستقبل واالستثمار اإلنتاجية للثروة بناء
 وو واحلصص األسهم، مثل احلديثة االستثمار وشكال بعض وقف جيعل ذلك كل .وعوائد إيرادات وو

 احلديثة األشكال وهم من اإلسالمية البنوك يف االستثمارية والودائع االستثمارية، الصناديق يف الوحدات
 منذ الكرام الصحابة مارسه كما اإلسالمي، للوقف االقتصادي املضمون حقيقة مع تنسجم اليت للوقف
 الصحابة ووقاف من تبعهما وما ،?خيرب يف ألرضه اخلطاب بن عمر  ووقف عثمان، قبل من مهرو  بئر وقف

 .الفقهية وحتليالهتم دراساهتم يف اهلجرة من والثالث الثاين القرنني يف الكبار األئمة عنه عرب وكما ،للعقارات
 بالنفع تعود إنتاجية ثروة بناءل االستثمار معىن تتضمن االستثمارية والودائـع األسهم فأن ذلك على وقياسا
 . العقارات شأن ذلك يف شأهنا ،القادمة األجيال على والفائدة

 اإلنتاجية الثروة بناء يتضمن فهو. تعريفه حبكم تنموية عملية هو اإلسالمي، الوقف ون منذر. د ويضيف 
 اآلنية التضحية على وموتق القادمة، لألجيال واإلحسان الرب بعني تنظر حاضرة، استثمار عملية خالل من

 اجملتمع حياة مستقبل على خرياهتا تعود اليت االجتماعية، اإلنتاجية الثروة تعظيم مقابل استهالكية بفرصة
 . بكامله

 إىل الوقفية األموال تقسيم ميكن فإنه املوقوفة، الثروة إنتاج وو منافع وو مثرات طبيعة إىل نظرنا وإذا
 22 :مها نوعني

 ودار واملستشفى املدرسة ذلك مثال عليه، املوقوفة للغرض مباشرة استهالكية خدمات تنتج وموال 
 وجوه من وجها    غرضه يكون ون ميكن الوقف من النوع وهذا. الذرية النتفاع املخصص واملسكن األيتام،
 من النوع هذا على ولنطلق. يةالذر  كمسكن اخلاصة الرب وجوه من وجها   وو للتعليم، كاملدرسة العامة اخلري

 . املباشر الوقف اسم الوقفية األموال
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 شرعا، مباحة وخدمات سلع وية إنتاج يف االستثمار منه قصد ما فهو الوقف وموال من الثاين النوع وما
 دينية وكانت سواء الواقف، حددها اليت الرب وغراض على ورباحها وو الصافية عوائدها لتنفق السوق، يف تباع
 .االستثمارية األوقاف اسم األوقاف من النوع هذا على ولنطلق(. ذرية) خاصة وهلية وم عامة خريية وو

وباحلديث يف هذا اجلانب ال بد من التطرق إىل التكوين االقتصادي لنظام الوقف الذي قام من حيث 
ضي الزراعية والعقارات املبنية تكوينه تارخييا يف اجملتمع العريب اإلسالمي على وثبت مصادر الثروة و هي األرا

وقد مضى وقت طويل حىت وجازوا وقف النقود يف العصر , إضافة إىل بعض املنقوالت وقفها يف حدود ضيقة
يف عهد النيب . العثماين ووفىت املتأخرون جبواز وقف حصص ووسهم شركات  األموال املستغلة استغالال شرعيا

ات األوىل يف اجلزيرة العربية عبارة عم مساحات حمدودة من البساتني صلى اهلل عليه وسلم كانت وعيان الوقفي
مث ما لبثت ون زادت يف العهد األموي وتركزت يف الدور , وبعض العقارات املبنية إضافة إىل بعض ينابيع املياه

منذ ويف العصر العباسي ازدادت وقفيات األراضي الزراعية والضياع و , واحلوانيت والضياع وما يف حكمها
هنايات الدولة العباسية و طوال عصر املماليك والعثمانيني من بعدهم مشلت األوقاف مساحات واسعة من 
األراضي الزراعية يف خمتلف وحناء البلدان العربية اإلسالمية إىل جانب املوقوفات األخرى وباختصار ميكن 

 23: ثالث مسات رئيسية هي القول ون التكوين االقتصادي للوقف يف البلدان العربية قد اتسم ب
ومن وهم \. النمو الرتاكمي للحجم اإلمجايل لألعيان املوقوفة من عقارات مبنية ووراض زراعية -1

قده بعد إبرامه وهو ما ذهب إليه معظم وسباب ذلك األخذ مببدو تأبيد الوقف وعدم جواز فسخ ع
الفقهاء ولكن وقائع التطور التارخيي لنظام الوقف تشري إىل ون هذا النظام الرتاكمي قد شهد 
, موجات من املد واجلزر يف الفرتات اليت عان منها اجملتمع العريب من حالة عدم االستقرار السياسي

الفت للنظر وحدث يف عصور وخرى مبعدالت  األمر الذي تكرر حدوثه يف عهد املماليك بشكل
اذ دوب بعض احلكام على مصادرة األوقاف حتقيقا ألطماعهم الشخصية وو متويال ملشروعاهتم , وقل

مث ما تلبث ون تستقر األحوال فيأيت حكام , احلربية وعليه كانت األوقاف تضمر ويصيبها الكساد
عهد وسالفهم بغية دعم شرعية حكمهم آخرون يسعون إصالحها واسرتداد ما وغتب منه يف 

كان ذلك قبل ون تقع البالد العربية حتت نري االحتالل األورويب يف القرنني , وتوطيد سلطاهنم
واليت متثل فلسطني حالة خاصة منها حيث ال تزال ختضع لالحتالل , التاسع عشر والعشريني

 .الصهيوين بعد االحتالل الربيطاين 

اع االقتصادي من وعيان الوقف حيث جرى التعامل فيها باإلجيار و احلكر و تنوع وساليب االنتف -2
وقد ظهرت سلبيات كثرية من جراء , اخللو واملزارعة واملساقاة واملزارعة وغري ذلك من وسائل االنتفاع

وال , استخدام بعضا من تلك األساليب وخاصة احلكر الذي عانته األوقاف يف معظم الدول العربية
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وويضا وسلوب اإلجيار االمسي الذي طبقته بعض احلكومات , اكله قائمة حىت هذا الوقتتزال مش
, العربية خالل القرن املاضي وال تزال تطبقه كوسيلة الستغالل وعيان الوقف قد احلق وضرارا بالغة به
ده وودى إىل تأكل عوائده باستمرار ووسهم ذلك يف عجز النظام الوقفي عن وداء دوره وحتقيق مقاص

 . اليت ورادها الواقفون

إن منو التكوين االقتصادي لنظام الوقف كان يعين يف معظم املراحل التارخيية منوا لقطاع االقتصاد  -3
االجتماعي من ناحية فكان حيد من إمكانية توسع اقتصاد السوق الروس مايل يف اجملتمع العريب من 

دائرة الوقف كان يعين خروجها من نظام السوق  ألن دخول بعض املوارد االقتصادية يف, ناحية وخرى
يف ذات الوقت وعدم خضوعها آللياهتا املعروفة وخاصة يف قطاع السلع واخلدمات حيث كان اهلدف 
الرئيسي للوقف اخلريي هو توفريها جمانا وو بأسعار رمزية من خالل إنشاء ومتوين مؤسسات ومرافق 

ليمية والصحية والرتفيهية وحىت األمنية وو ما ميكن ون يطلق عامة تقدم ونواع خمتلفة من اخلدمات التع
عليه السلع العامة اليت حيتاجها اجملتمع مبختلف فئاته إىل جانب تقدمي مساعدات نقدية وعينية 

وحفل السجل التارخيي للوقف لنماذج كثرية يف خمتلف البلدان العربية إىل . لبعض الفئات اخلاصة
على القسط األكرب من اإلرث ( العربية احلديثة)با وقبل ون تستويل الدولة منتصف القرن املاضي تقري

االقتصادي لنظام الوقف وقبل ون تقوم بتفكيكه وإدماجه يف الدورة االقتصادية العادية األمر الذي 
ترتب عليه إضعاف األساس املادي الذي وسهم نظام الوقف من خالله يف بناء جمال مشرتك بني 

إن التقييم املوضوعي للتكوين االقتصادي , لة يف املراحل السابقة من تاريخ اجملتمع العريباجملتمع والدو 
املنال ما بقيت مشكلة ره يف االقتصاد القومي سوف يظال بعيدي لنظام الوقف ومعرفة وث

          .24اإلحصاءات الدقيقة والبيانات املنظمة دون حل يف غالبية البلدان العربية

وينبغي ون نالحظ وم قمة عامال وخر برز منذ ووائل القرن العشرين وودى ويضا إىل تزايد ملحوظ يف القيمة   
سكاين والنمو االقتصادي يف اإلنتاجية للرتاكم الوقفي املوروث من املاضي ويرجع هذا العامل إىل التزايد ال

البلدان واجملتمعات اإلسالمية متمثال بتزايد حجم اإلنتاج القومي وذلك الن معظم األموال الوقفية املوروثة 
من األجيال املاضية مرتكزة يف ما صار اليوم يعرف مبراكز املدن واملناطق الزراعية اخلصبة بالنسبة لألوقاف 

ىل ون هذه األوقاف ونشئت يف فرتات كانت فيه املدن وصغر مما هي عليه ويعود السبب يف ذلك إ, خارجها
فهي وقرب إىل تلك املدن الصغرية وقد ساعد على ارتفاع القيمة اإلنتاجية لكثري , اليوم وعدد السكان وقل

ا زاد  من األوقاف املرتاكمة التطور الكبري يف تكنولوجيا البناء الذي جعل التوسع العمودي للمباين ممكنا مم
ال بل ودى إىل التطلع إىل إعادة تشكل بعض , كثريا يف القيمة التبادلية لألراضي املوقوفة يف مراكز املدن

األموال الوقفية كما املساجد واملساكن حبيث ينقض البناء القدمي ويبىن بدال منه بناءا حديثا يستعمل جزء 
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ال استثماريا يعود نفعه على غرض الوقف نفسه منه كمسجد وو سكنا للموقف عليهم ويستغل الباقي استغال
إن فكرة ,وهذا ومر حدث فعال يف كثري من العواصم اإلسالمية  كمكة املكرمة وبغداد و دمشق وغريها

الوقف تقوم على تنمية قطاع ثالث متميز عن كل من القطاع اخلاص والقطاع احلكومي وحتميل هذا القطاع 
طة الكثري منها ال حيتمل املمارسة السلطوية للدولة بسبب طبيعته املبنية مسؤولية النهوض مبجموعة من األنش

على الرمحة واإلحسان وو املودة والصلة العاطفية كما ونه يفيد إبعاده عن الدوافع الرحبية للقطاع اخلاص الن 
ي وال يف ممارسة طبيعة هذه األنشطة تدخلها يف إطار الرب واإلحسان والرمحة والتعاون ال يف قصد الربح الفرد

إن توسع األوقاف اإلسالمية و تزايدها يشكالن ميزة خاصة متيز هبا النظام املدين . قوة القانون وسطوته
اإلسالمي منذ عهد الرسالة يف املدينة املنورة فقد استطاع هذا النظام إن يفرد القطاع االقتصادي الثالث 

ولقد كان هلذه احلماية , ما مثيل يف تاريخ مجيع األممبأمهية خاصة وحبامية وتشجيع قانونيني مل يسبق هل
القانونية املكانة يف التطبيق واهليبة يف النفوس مما جيعل مؤسسة الوقف ملجأ للحكام و األغنياء لصون ومواهلم 

فالنظام اإلسالمي بشكل خاص حباجة إىل ونشطة . مما ميكن ون يفعله وحالفهم من مصادرة وعدوان عليها
لكن هذه األنشطة جيب ون . اقتصادية تتحرر من دافع تعظيم الربح وو تعظيم املنفعة الشخصيةاجتماعية 

تبقى يف منأى عن سطوة السلطة وما قد يرافقها من فساد إداري واستغالل ال بد تشجيع هذه األنشطة 
دارهتا واإلشراف وبسط احلماية القانونية عليها وهذا ما حدث فعال حيث كان القضاء هو املؤسسة املخولة بإ

هذا وقد بلغت األوقاف اإلسالمية مقدارا ملحوظا جدا . من جور احلكام وعبث العابثني 25عليها ومحايتها 
من جمموع الثروة اإلنتاجية من مجيع البلدان اإلسالمية اليت وتاح هلا تراكم السنني فرصة كافية لرتاكم األموال 

كما ساهم الوقف يف ظهور تكتالت حرفية اخنرطت بشكل كبري يف إدارة اقتصاد اجملتمعات    2الوقفية 
العربية على خلفيات تركز يف وساسها على تعويض العوائد االجتماعية األمر الذي طور نوعيا املردود 

إن قراءة الوقف اقتصاديا تعين بالدرجة ,  2ا االقتصادي العام ومسح برؤية متميزة للعملية االقتصادية ذاهت
األوىل إدراك التحوالت األوىل اليت مست النشاط االقتصادي ذاته يف عالقته بباقي الدوائر االجتماعية 

لقيام بدوره األخرى ورصد اآللية اليت متكنت من خالهلا التجربة الوقفية من تطوير وداء االقتصاد ومتكينه من ا
فالعملية الوقفية وان متثلت حمصالهتا االقتصادية يف تدوير جزء من . دون مساس لألبعاد االجتماعية األخرى

الثروة القومية وإعادة توزيعها فإن وداءها االقتصادي يستمد نظام حركيته من نوعية العالقات التكافلية اليت 
 .  2اجملتمعية يساهم يف إقامتها وو تعزيزها بداخل املنظومة 
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( مدين)من الواضح ون هذه العالقات هي اقرب ألن تكون عالقات تعاقدية تأسس جملتمع وهلي 
خاصة يف شقها اخلريي القائم على التطوع إال وهنا بعيدة عن األنانية وحب الذات والتفرد الذي تعززه 

 .قدية املعروفة لدينا يف النظام االقتصاديالعالقات التعا
ويف احملصلة فقد كان للوقف الدور الكبري يف التنمية الشاملة يف اجملتمعات اإلسالمية وخباصة 

ومع توسع دور , النواحي الصحية والثقافية واالجتماعية يف وقت كان فيه دور الدولة حمدودا نسبيا فيها
 . 29حمدودا ما مل تساهم الفئات الشعبية فيها الدولة يف التنمية فإن دورها يبقى

 "طبيعة العالقة وموقع الوقف ودوره"الدولة والمجتمع 
لدولة لعله ال تكون هناك طريقة لالقرتاب من موضوع الوقف وإشكاالته وفضل من مقاربته من زاوية ا

وذلك ون الوقف حترك وو مت حتريكه على خمتلف نقاط حمور هذه العالقة حبيث اقرتب مركز ثقله يف , واجملتمع
ويف فرتات وخرى جرت حماوالت لتحويله إىل قيمة مضافة إىل .معظم الفرتات من اجملتمع على حساب الدولة

ا من القوى ذات الوزن الثقيل اليت حتكم ويف كل األحوال كان الوقف واحد. قوة الدولة على حساب اجملتمع
وإللقاء الضوء على هذه العالقة البد من , طبيعة العالقة بني اجملتمع والدولة وو تكون موضعا للصراع بينهما

 :األخذ بعني االعتبار األمور التالية
 .أنماط العالقة بين المجتمع والدولة:أوال

بوابة حتول يف )ابات التحليل السياسي اقرت  الدولة كواحد من وهمفقبل بروز االهتمام بالعالقة بني اجملتمع و 
إذ ارتبط هذا االقرتاب بنهاية املرحلة اململوكية يف علم السياسة , دراسة النظم السياسية وقضاياها الكربى 

نه يف وعلى الرغم من حداثة هذا االقرتاب سواء يف ظهوره وو توظيفه إال ا( وبداية املرحلة ما بعد اململوكية
حيث ون هناك من موضوعات علم السياسة ما ال . جوهره يعكس حقيقة الظاهرة السياسية عرب العصور

بل إن هناك من التجارب السياسية واملمتدة , تستطيع دراستها إال من خالل هذا االقرتاب وباالعتماد عليه
ذلك  وزيادة على. بني اجملتمع والدولةعرب التاريخ ما ال ميكن فهمها إال إذا نظرنا إليها من زاوية العالقة 

ميكن االدعاء بان موضوع الوقف يف مجلته ال يستطيع الباحث فك شفرته ومعرفة رموزه إال إذا تعامل معه 
وحبسب من يرى إن الدولة واجملتمع يتصارعان عرب . على انه طرف وساسي يف العالقة بني اجملتمع والدولة

ت اإلفراد والتحكم باألنظمة واملؤسسات االجتماعية ا وان حيتل كل منهما التاريخ على السيطرة على سلوكيا
موقع املرجعية وحيتكر الشرعية يف ظل هذا الصراع بني الدولة واجملتمع وجدت وربعة ومناط بني الدول 

  3 :واجملتمعات
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 .جملتمع القويمنط الدولة القوية وا .1

 .منط الدولة القوية واجملتمع الضعيف  .2

 .منط الدولة الضعيفة واجملتمع القوي .3

 .منط الدولة الضعيفة واجملتمع الضعيف  .4

وهذه األمناط يف جمملها ومناط مثالية قد ال حتقق يف الواقع لكن تقرتب خمتلف النظم السياسية التارخيية 
 .اط بصورة تدرجها فيهاو املعاصرة من احد هذه األمن

 .الدولة والمجتمع في النموذج اإلسالمي: ثانيا
إذا نظرنا إىل التجربة السياسية للمسلمني على مر التاريخ جند وهنا تقرتب من منوذج الدولة الضعيفة 

 العامة يف وذلك الن طبيعة مفهوم السياسة يف اإلسالم جتعل الدولة راعيا ملصاحل الناس, واجملتمع القوي
وميكن إثبات ذلك من . فراد إال يف نقاط حمدودة وعلى فرتات متباعدةحدود ال تتقاطع مع حياة األ
  31: خالل احلقائق التارخيية التالية

ون الدولة مل متتلك يف تارخيها مصادر قوة اجملتمع األساسية فلم تكن هي الزارع وو الصانع وو التاجر .1
تكن متلك ما يعرف اليوم بالقطاع العام حيث كانت األنشطة االقتصادية بكل تفاعالهتا بيد فلم ,  

القضاء والرقابة على , األمن الداخلي, الدفاع اخلارجي: واقتصر دور الدولة على وربعة ومور, األفراد
 . هافكان هلا دواوين تتابع شؤوهنا ومل تذكر كتب التاريخ دواوين لغري , النشاط االقتصادي

فقوة الدولة قد ال , الدولة واجملتمع يف التجربة السياسية للمسلمني كان هلما مساران تارخييان خمتلفان.2
ولعل نظرة فاحصة على جتربة املغول مع العامل اإلسالمي تنبؤك , تعين قوة اجملتمع والعكس بالعكس

غري , مة اخلالفة ومعامل احلضارة فيهافقد هزم املغول الدولة سياسيا وعسكريا ودمروا عاص, باخلرب اليقني
وكذلك جتربة املماليك مع , ون اجملتمع هزمهم بدينه وثقافته وحضارته فدخل املغول يف اإلسالم

العثمانيني يف مصر ليست ببعيدة عما صار إليه األمر مع املغول فقد وقفوا مشدوهني ومام عظمة اجملتمع 
نقل هذا اإلرث احلضاري إىل اسالمبول عاصمة اخلالفة املصري وحضارته مما حفز العثمانيني على 

 .آنذاك
إن حكومات إسالمية متعددة مل تستطع ون جترب اجملتمع على اعتناق مذهب بعينه غري ون حماوالهتا .3

باءت بالفشل فقد فشل الفاطميون يف مصر وفشلت الدولة العثمانية يف فرض املذهب احلنفي على 
 .املذاهب الفقهية واملدارس االعتقادية خاضعا لتفاعالت اجملتمع واختياراتهرعاياها كذلك وظل انتشار 
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لة مد عارف على منط العالقة بني الدو نصر حم.احلقيقة انه ال ميكن سحب هذا النموذج الذي تبناه د
واجملتمع بشكل عام فقد شهدت بعض فرتات ليست بالقليلة منط الدولة القوية واجملتمع القوي خاصة يف 

 .رتات الذهبية من حكم الدولة اإلسالمية على اختالف عصورهاالف
ه من منطقة مشرتكة بني ونشأمن ناحية وخرى فقد شكل الوقف مصدرا لقوة الدولة واجملتمع معا مبا 

فهو مل يؤد إىل تقوية طرف على حساب , الدولة واجملتمع ضمن اإلطار التعاوين احلاكم للعالقة بينهما
فال الدولة تغولت على , ى حتقيق التوازن عرب املسامهة يف بناء الدوائر املشرتكة بينهمااآلخر وإمنا عمل عل

اجملتمع وال اجملتمع استغل الوقف لبناء  جبهة مناهضة للدولة واملقصود بالدائرة املشرتكة هو تلك القاعدة 
رات واألنشطة واملشروعات من املبادر من طريف املعادلة عرب العديد التضامنية اليت تسهم يف بنائها عناص

اليت تستهدف حتقيق الصاحل العام وتضمن يف ذات الوقت عدم متكني الدولة من إلغاء إرادة اجملتمع 
 .32وعدم وضع اجملتمع يف حالة مواجهة مع الدولة

فقد حفظ , مما سبق ميكن القول إن الوقف شكل صمام األمان للدولة واجملتمع على حد سواء
ومبا وعان به الدولة , للمجتمع ووبنائه كرامتهم مبا وفر هلم من سبل العيش الكرمي وسلم وامن اجتماعيني

وهو هنا يظهر عبقريته .تقرار االقتصادي والسياسيمن ختفيف ألعباء تنوء اجلبال عن محلها فوفر هلا االس
مرة وخرى يف مقابل ما يعرف مبؤسسات اجملتمع املدين اليت يريد هلا الكثريون ون تكون روس حربة يف 

 .مواجهة الدولة وي دولة
 

 .موقع الوقف بين الدولة والمجتمع في النموذج اإلسالمي للحكم:ثالثا
ن الوقف كان هو املصدر األساسي لقوة اجملتمع فبدون فكرته وما وتأكيد قد ال يكون من قبيل املبالغة ال

مام الدولة فقد ونتج عنها من مؤسسات مل يكن متخيال ون يكون اجملتمع املسلم هبذه الدرجة من القوة 
مثل الوقف مصدر االستقالل املايل املتجدد والال متناهي جململ الفعاليات احلضارية واخلدمات 

ولعل تأسيس الوقف من الناحية املعرفية على فكرة فروض الكفاية , واإلنسانية يف اجملتمع  االجتماعية
فهذه الفكرة , ومنطلقا جململ مقاصد الشريعة , جعل من هذه املؤسسة مصدر الديناميكية يف اجملتمع

ية للمجتمع على  بناء عليه جاء الوقف باإلجابة العمل,ترتبط هبا مصاحل العباد بشقيها الدينية والدنيوية
وهنا يكمن السر يف القوة , كافة اإلشكاالت واملستجدات الطارئة على مسريته وحركته حنو املستقبل

اليت منحها الوقف للمجتمع ويف الوقت ذاته وثارت حفيظة األنظمة احلاكمة جتاهه مما جعله هدفا 
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لقضاء عليه وو حتجيمه يف وحسن سعت الدولة يف العصور املتأخرة إىل السيطرة على مقدراته ومال يف ا
 .33احلاالت

ال شك ون الدولة مبفهومها السياسي من وهدافها بسط نفوذها على خمتلف مناحي احلياة مما كان 
له األثر املباشر على قيام حالة تنافسية بينها وبني مكونات اجملتمع األهلي ودت إىل املشاركة حينا واىل 

وكون االجتماع اإلسالمي جزء من حركة التاريخ فقد شهد وعلى فرتات من . د وحيانا وخرىاالستبدا
تارخيه مناذج متعددة للتنافس بني إرادة املركز اليت محلت لواءها وجهزة الدولة السلطانية وإرادة مؤسسات 

مما وسس اجتماعية وخرى اختارت االرتباط مبفهوم فضفاض للمجتمع وااللتحام بشرائحه الواسعة 
ومن ابرز ومثلتها طبقة العلماء وما مثلته , نلتعددية اجتماعية مل تلق حظا من البحث والدراسة حىت وآل

يف  هذا االجتاه برعايتها للمؤسسات التعليمية واهليمنة عليها واليت مل تفلح وجهزة السلطة الرمسية 
بقيس القطاع التعليمي وحلقب طويلة بالسيطرة عليها وتأسيس تعليم رمسي إال يف فرتات متأخرة جدا و 

وضف إىل . خارج إرادة املركز مما سهل استقالليته وعزز دوره كوسيط اجتماعي بني السلطة واجملتمع
, ذلك ون الدولة مل تستطع ون حتكم سيطرهتا على االقتصاد حىت يف ووج ازدهار احلضارة اإلسالمية 

ن ومهها ثبات امللكية اجلماعية لألراضي من ناحية ومما سهل هذه املهمة مجلة عناصر هيكلية لعل م
وتطور القطاع احلريف اخلاص إن جاز التعبري وامتالكه ملؤسسات مرتبطة هي األخرى باألجهزة التعليمية 

كما الوقف الذي وسهم يف ترسيخ مساحة اقتصادية واجتماعية , والشرعية اليت ال ترتبط بأجهزة الدولة
 .34 فضاء غري فضاء السلطةهي من باب ووىل تنتمي إىل

 عالقة الوقف بمؤسسات المجتمع المدني 
من املعلوم تارخييا ون الدولة يف اجملتمعات اإلسالمية كانت تتشكل من اإلمارة والوزارة والقضاء  

وحنن ال جند يف تشكيالت الدولة , مثل احلسبة عمال احلكومةووقضاء املظامل  وي الرقابة القضائية على 
هيئات ومؤسسات تقوم على التعليم رغم وجوده وازدهاره عرب القرون وو إنشاء املدارس واملساجد 

كان دورها العناية مبا ,والبيمارستانات وغريها اليت كان يقوم على إدارهتا يف الغالب تنظيمات وهلية 
وهذه املرافق اليت تقوم على العديد منها يف العصر )بىن حتتية للدولة يتعارف عليه والن مرافق عامة وو 

وذلك حتت رقابة السلطة  احلاكمة بدرجة "(  NGOs" احلديث ما تسمى مبؤسسات اجملتمع املدين 
واحتفظت هذه املؤسسات بقدر من االستقاللية يف إدارة براجمها اليت , وو بأخرى من درجات الرقابة

واملقصود باملؤسسة هو . امت يف إطار الضوابط السياسية واالجتماعية والثقافية العامةتقوم عليها ما د
التشكيل التنظيمي هلذه اجلماعة من مجاعات االنتماء الشعيب او هلذه اجلماعة الطوعية اليت تنشأ 
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جماعة ورعاية وهذا التشكيل التنظيمي الغاية منه القيام بإدارة الشؤون الداخلية لل. باالنضمام االختياري
مصاحلها اخلارجية ومراعاة مصاحلها املشرتكة وتنسيق عالقاهتا مع اجلماعات األخرى يف عالقتها 

يف بناء هذا , بوصفه شريعة حاكمة يف اجملتمع, ومن هنا كان دور اإلسالم السياسي وتأثريه. بالدولة
كرة املنبثقة من الشريعة اإلسالمية قائمة فكانت الف, اجملتمع وتكويناته والعالقات اليت تربط فئاته املختلفة

. على الربط بني النسق العقدي والقيم السائدة واألبنية التنظيمية وبني نظم تبادل احلقوق والواجبات
ن نأخذ بعني االعتبار ون الوقف ووللحديث عن الوقف يف إطار عالقته مبؤسسات اجملتمع املدين ال بد 

واألصل , وهنا ويوجهون مصارفها إىل ما حيددونه من وهداف ومقاصد مؤسسة وهلية يقيمها الناس ويدير 
, ن جيري بعيدا عن سلطة الدولة وعن تنظيماهتا اإلداريةويف ذلك كله من الناحية النظرية وبصفة عامة 

والوقف على مدى قرون من وجوده ونشاطه كان املؤسسة شبه الوحيدة بعد الدولة اليت حازت قدر كبري 
وهذا االستقرار البد منه لضمان ثبات , االستمرار مبا جياوز احلياة الفردية للناس يف اجملتمعمن الثبات و 

اإلنفاق على ووجه النشاط االجتماعي الطويل املدى مثل التعليم الذي يستغرق وقتا طويال كان يرتاوح 
تاج إىل دميومتها بني عشر ومخس عشرة سنة وو متويل مرافق حيوية وخرى كاملستشفيات وغريها اليت  حي

 . 35عشرات السنني
وبالنظر إىل هذه احليثيات ومقاربتها إىل الواقع الذي حتياه مؤسسات اجملتمع املدين ومقارنتها 

اليت تلقي بظالهلا على خمتلف )خذ بعني االعتبار تأثري العوملة بالوقف يف الوقت احلاضر البد من األ
 .على العالقة بني هذه املؤسسات( ووجه النشاط اإلنساين

 الوقف وظاهرة العولمة في المجتمع العربي اإلسالمي
العوملة وبعيدا عن اجلدل حول تعريفها البد هلا من طرفني احدمها قوي مبا ميلك من قدرات مادية 

ويف اجململ فان العوملة متلك ودوات وآليات موجهة . يل فرض امتالءاته على الطرف اآلخر الضعيفوبالتا
ال سيما يف عاداهتا , ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وغريها مما يعد هتديدا للعديد من مكونات الشعوب

شرة وغري مباشرة وتقاليدها ووساليب عيشها وهي تؤثر على التنظيمات واملؤسسات اجملتمعية بطرق مبا
 : 3ومن صور التأثري هذه , مستغلة نافذة العمل اخلريي للولوج منها

يت تنشط يف جماالت ما تشهده جمتمعاتنا من طفرة غري مسبوقة يف انتشار اجلمعيات غري احلكومية وال.1
ومتكنت هذه اجلمعيات يف كثري , متعددة مثل حقوق اإلنسان وقضايا املروة والدفاع عن األقليات وغريها

من املواقع من اخرتاق جمتمعاتنا والتأثري على منط احلياة والتفكري فيها مبا تقوم به من نشاطات وما تتلقاه 
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لب ضد ثقافة اجملتمع اإلسالمية وتقاليده العريقة ايت يف الغوال, من متويالت مرهتنة لفكر املمول ووهدافه
 .اليت ال تتناىف مع روح اإلسالم العظيم

مهامجة املؤسسات اخلريية التقليدية كلجان الزكاة والصدقات وما بقي من املؤسسات الوقفية والطعن .2
ن ذلك زعزعة الثقة حبضارة وال خيفى ون الغاية م, يف وهليتها قدرهتا على مواجهة املشكالت املعاصرة

 .اإلسالم وقيمه وثقافته
مما سبق ميكن القول ون العالقة الناشئة بني اجلهات املاحنة واملؤسسات املتلقية للدعم هي عالقة غري 

مبا ميليه الطرف األقوى لتنفيذ براجمه ( املؤسسة) فهي قائمة على التزام الطرف األضعف, متكافئة البتة
من هذه الزاوية نستطيع ون تتبني دور الوقف وومهيته للمجتمعات .هم معدودةمقابل مثن خبس درا

فنرى ون الوقف هو االبن الشرعي هلذه اجملتمعات يعيش مهومها ويعكس طموحاهتا وينطلق , اإلسالمية
فيأخذ من غنيها لريد على فقريها وقويها ليشد عضد ضعيفها ومن عاملها لريقى جباهليها , منها واليها

متفاعال مع اجملتمع ومؤثرا فيه وحمافظا على قيمه , قا بذلك كل احلصون وناشرا للخري على العمومخمرت 
ووخالقه وثقافته وبالتايل استقالليته لتحرره من عبودية اآلخر األجنيب باستغنائه عن قمحه ودوالره 

, وداعم لدولتهفالوقف إذن سيد يف نفسه حاكم يف جمتمعه . األخضر املشرب حبمرة دماء املسلمني
ن يلعب دور وال بل إن كل واحد فينا بإمكانه , ن الوقف ليس مؤسسة فحسبووضف إىل ذلك 
وذلك بتحسسه حلاجة الفقراء واملعوزين من وبناء جمتمعه وبيئته وما ينقصهم لتحقيق , املؤسسة مبفرده

ه يف وقف ما ينفع هؤالء وهو هنا ال حيتاج إىل مؤسسة وال حىت لدولة لتساعد, الكرامة اإلنسانية هلم
ن وفالوقف إذن ليس موازيا فحسب ملؤسسات اجملتمع املدين بل بإمكانه . ويسد حاجاهتم اإلنسانية

 .يتفوق عليها يف غري ما ذلة وو ارهتان المالءات األجنيب على اختالف مشاربه
دولة إىل وخرى  غري إن ذلك ال يعين إن كل مؤسسات اجملتمع املدين هبذا الشكل فاألمر خيتلف من

ن املتتبع هلذه املؤسسات ونشاطها جيد الكثري منها ممول من جهات خارجية وإال ,ومن جمتمع إىل وخر
ن تعريف اجملتمع املدين ال اتفاق عليه وبالتايل فما تعتربه ونت ووضف إىل ذلك .وهي املقصودة ببحثنا

كاد تكون متقاربة يف طبيعة عملها وهذه املؤسسات ت,مؤسسة من مؤسساته قد خيالفك آخر فيه وهكذا
فالبعض يرى وهنا متثل احلياة االجتماعية املنظمة اليت تكون طوعية وذاتية التمويل ومستقلة " ,ومفاهيمها

عن الدولة ومتماسكة مبجموعة من القيم واللوائح وإفرادها يعملون بشكل مجاعي سواء يف إدارة شؤوهنم 
 .  3" رحبيةوو يف مواجهة الدولة وهي منظمات غري

 الوقف في فلسطين بين مطرقة االحتالل وسندان اإلهمال  
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حيث إن  تعترب فلسطني كما باقي بالد الشام والبالد العربية بشكل عام من وكثر البالد ووقافا
وما زالت بعض هذه . الوقفيات فيها مشلت خمتلف ونواع الوقف من خريي ووهلي ومشرتك بينهما

األوقاف شاهدة على الدور العظيم الذي لعبته مؤسسة الوقف يوما يف بناء اجملتمع العريب يف 
مة وبالد الشام يف األصل هي ارض وقف وقفها ومري املؤمنني عمر بن اخلطاب على األ)فلسطني

إىل ون ظلم االحتالل والته التخريبية منذ االحتالل الربيطاين وحىت اليوم عمال (اإلسالمية منذ فتحها
بعد ون )تكون امللجأ واملنطلق ألبناء اجملتمع الفلسطيين  على تدمري هذه املؤسسة بكل السبل حىت ال

ومازالوا يف ومس احلاجة لتضامن  تهم األنظمة الوطنية والقطرية احمليطة هبم وخذلتهم يف وقت كانوالومه
ولألسف الشديد كما حال باقي البالد العربية فان تدمري مؤسسة ( إخواهنم العرب معهم شعوبا ودوال

اليت حكمت ( الدول العربية)هلا مل يكن هدف االحتالل وحده وإمنا سامهت يف ذلك وإمهاالوقف 
 (.ردن يف الضفة ومصر يف غزةاأل) بشكل وو بآخر وجزاء من فلسطني إبان هذه الفرتة 

ا على بعض هالسلطة الفلسطينية عن قاعدة الدول العربية يف ذلك إال ونه يسجل لألردن حفاظ ومل تشذ
ووقاف القدس كهياكل وليس كمؤسسة وهذا موضوع حيتاج إىل حبث مستقل حىت يستويف كل جوانبه 

األوقاف يف فلسطني وإشارة رمزية إىل دور  وسأكتفي هذا باإلشارة إىل مثال عن السياسة الصهيونية جتاه
على خمتلف جوانب ( الدولة)الوقف على التنمية االقتصادية واالجتماعية يف الوقت الراهن رغم سيطرة 

 .الوقف عينا وتصرفا
كان النظام    194عن حالة الوقف يف املناطق الفلسطينية احملتلة عام ( ربايكل دمم)يقول 

بية احلر  ر من األعمالد فقبل إعالن قيام دولة إسرائيل على شفري اهلاوية فق االجتماعي يف فلسطني حىت
األوقاف ووجدوا ونفسهم فيما بعد عاجزين عن العودة إىل ديارهم  ئويلالقادة الدينيون والوعاظ ومس
وغلق الكثري من املساجد وو دمر وسقطت احملاكم الشرعية واحنسرت   4وتبعا لذلك ومع هناية سنة 

 وصال إبان املدمر)الصوفية وتوقف نظام الوقف عن العمل ووصيب الكثري من مباين الوقف  الطرق
وتعطلت اخلدمات الصحية واألعمال اخلريية اليت   ,احمللية األوقاف جلانوزالت ( الربيطايناالستعمار 

النظام مبا يعين تعطيل  ,لقت مدارس األوقاف يف يافا وحيفا وعكا ومل يعد فتحهاووغكانت تقدمها 
األمالك واملؤسسات الدينية اليت كانت  عن االجتماعي يف فلسطني وفصلت وراضي األوقاف وومالكها

ها من ري حسر األوقاف وغ علىتعيلها وكان قانون ومالك الغائبني السيئ الصيت هو السبب الذي عمل 
اف اإلسالمية ومالكا هذا القانون الذي مت عربه حتويل ومالك األوق .املمتلكات اليت هجرها وصحاهبا



ت على التفريق بني ليهودية ومت دمج إدارة الوقف اليت اصطنعتها احلكومة فيما بعد بوزارة األديان وعم
 . 3األوقاف الدينية والدنيوية

ولو وخذنا مدينة يافا كحالة وو منوذج للممارسات اإلسرائيلية هبذا الشأن فسنرى مدى التدمري 
كانت مدينة يافا ( : مربد)يقول (  4املناطق احملتلة عام)لوقف يف فلسطني الذي حلق باألوقاف ونظام ا

نشأهتا عائالت ميسورة ووفقا لسجالت ن فيها ويف جوارها ووقافا كثرية ومدينة غنية ومركز جتاري هاما كا
م وعالوة على ذلك كان مسجد 1921حىت سنة % 33بريطانية كانت نسبة احلوانيت املوقوفة حوايل 

هذه  لليهود يف ا موقعي احتفاالت شعبيةووصبح ,سيدنا علي ومسجد النيب روبني ينتفعان بأوقاف غنية
قام  وفيما. حتالل والذي وصبح ثالثة آالف بعدهقبل اال    5 كان عدد سكاهنا حوايل   اليت املدينة

القيم على ومالك الغائبني بوضع يده على يافا بأسرها تقريبا باستثناء بعض ومالك الكنيسة ووحاهلا فيما 
 .بعد على سلطة التطوير والبناء وو على الصندوق القومي اليهودي
ها لرجال وعمال يهود وحولت بعض وقام ويضا بوضع اليد على معظم ومالك األوقاف وقام بتأجري 

وقامت الدولة , املساجد إىل كنس وو مطاعم ومالهي وحولت بعض املقابر إىل منتزهات وساحات عامة
نظمي اجلبايل سكريا مشهورا  مشوهي السمعة فكان رئيسها بتعيني جملس ومناء للوقف معظم وعضاءه

هم يبيع كثري من ومالك األوقاف وهو مت جدي من يدفع له مثن الشرابيقضي ووقاته يف احلانات يست
لتجار يهود ومل يبق من عشرات األمالك الوقفية يف يافا إال سبعة عشر ملكا معظمها مساجد ومدافن 

ووضع وشخاص يتمتعون    19تعود على جملس ومناء الوقف بأي مدخول ورغم تغيري اجمللس سنة  ال
الشيء يتوىل )إال ون اجمللس اجلديد وجد ( احلكومة طبعا بعد ضغط مجاهريي على) باحرتام الناس فيه 

را لشركة يهودية وجد مؤج(يلة اليت بقيت من األوقافإدارته حىت مسجد حسن بيك من املساجد القل
فقام اجمللس اجلديد جبهود جبارة حىت ولغى عقد اإلجيار الذي ثبت فيما بعد ون احلكومة قامت 

 .39س جمللس األوقافمبصادرته ووصبح تابعا هلا مباشرة ولي
اليت وصبح يدار اجلزء األكرب    19األوقاف ونظام الوقف لألراضي احملتلة عام  وما باالنتقال إىل

منها من قبل السلطة الفلسطينية فاحلال ال يسر كثريا فمن جانب فإن السلطة كغريها من احلكومات 
نظام الوقف وجترده من دوره االجتماعي ومن جانب آخر يشكوا هذا العربية تسيطر بشكل كامل على 

 .النظام من الرتهل والفساد بسبب سوء اإلدارة واملتابعة الالزمني من القيام بدوره يف التنمية
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يقول الدكتور حممد اشتية يف دراسة قامت هبا دائرة السياسات االقتصادية بكدار حول اقتصاديات 
لقد تنبهنا يف اجمللس االقتصادي الفلسطيين للتنمية واألعمار إىل : ة الفلسطينية الوقف يف وراضي السلط

حال األوقاف ودورها يف التنمية عندما تبني لنا ونه ال بد من استنهاض الذات وبشكل موازي ملا تقدمه 
من ليس هذا فحسب بل إن حالة . مار اإلعالدول املاحنة لفرض متويل براجمنا يف التنمية وإعادة 

ملكيات الوقف اإلسالمي كانت انعكاسا للحالة املرتدية واإلمهال الذي عاشته دوائر األوقاف اإلسالمية 
 . 4يف خمتلف األزمنة اليت تعاقبت على فلسطني 

ال درجة احلقيقة ون هذه الدراسة قدمت بيانات وإحصائيات لألوقاف لكن هذه اخلطوة ال تشكل ا
الوقف حىت يقوم بالدور املطلوب منه وو الذي يستطيع ان يضطلع فيه هذا النظام ووىل يف سلم وولويات 

 . يف خدمة اجملتمع و على كل املستويات
 

 الخاتمة والنتائج 
بكل جتلياته األمر الذي ودى ببعض ( الوقف) مام هذا النظام الرائعوال ميلك املرء إال ون يقف مليا 

كرين املعروفني إىل اعتباره ضمن مؤسسات اجملتمع املدين وو البديل التارخيي هلا يف حينه ملا فالباحثني وامل
وعلى كافة املستويات وملا لعبه من دور وسيط بني الدولة قدمه هذا النظام من خدمات جليلة للمجتمع 

واجملتمع وملا متتع به من اختصاصات تتقاطع مع اختصاصات اجملتمع املدين يف صورته احلديثة ولكن ومع 
كل هذا ورمبا وكثر منه قدمه هذا النظام لصاحل اجملتمع وخاصة ونه متيز عن اجملتمع املدين احلديث بأن 

ات وجوده وخاصة املادية من داخله وبإنتاجه اخلاص مستغنيا عن الدعم اخلارجي فأنا امتالكه ملقوم
وعتقد ون نظام الوقف يشكل ما وصطلح عليه جمتمعا موازيا للمجتمع املدين رغم ما اعتربه البعض من 

مبادئ اعتربه باملقابل نظام قاصر ال ينطبق على م على اجملتمع املدين احلديث وو من تفوق هلذا النظا
هذا النظام فواهتمامات اجملتمع املدين احلديث بغض النظر عن قوة وو ضعف وجهة نظر وي من الطرفني 

يف خدمة اجملتمع واملصلحة العامة على مراحل التاريخ اإلسالمي املختلفة حىت بداية  وبدعت وعبقريته
ة إحيائه وبعث الروح فيه من فهو حباجة ماسة اآلن إىل إعاد. االحتالل األجنيب وظهور الدول القومية

جديد وتطويره مبا يتالءم وروح العصر ومتطلباته وإعادته إىل الدائرة األوىل اليت انطلق منها ومن وجلها 
وللقيام بذلك . وهي اجملتمع حىت يكون وسيط النزيه بينه وبني الدولة واحلافظ لكرامة اإلنسان وي إنسان

فالدولة البد هلا من رفع يدها . بدور فاعل واجيايب على كافة الصعدالبد من قيام كل من الدولة واجملتمع 
ودور اجملتمع ال , عن األوقاف ومنح اجملتمع هامش احلريات املناسب إلعادة بنائها وإنتاجها من جديد
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يقل ومهية وذلك مببادرة الفئات الفاعلة واألشخاص الذين ميلكون احلضور االجتماعي إىل إحياء فكرة 
فهو كما ظهر لنا , والضغط على احلكومات لتعيد فتح وبوابه على مصراعيها, وذهان الناس الوقف يف

من خالل البحث الرافعة المتنا وجمتمعاتنا للنهوض حضاريا من جديد بعد حسن التوكل على اهلل 
وهو املؤسسة اليت من املمكن ان , وغرس العقيدة الصحيحة يف نفوس احلكام واحملكومني على السواء

يناط هبا مواجهة قوى العوملة والغزو الثقايف واالجتماعي واالقتصادي وغريه الذي نفذ ومازال اىل 
 .  جمتمعاتنا من نافذة الفقر واجلهل وحماكاة اآلخر

كما يقول الدكتور طارق عبد اهلل عملية إعادة النظر يف ووجه التنظيم االجتماعي الذي شهدته احلضارة 
سب ومهية قصوى يف إطار التخطيط حللة منهجية ميكن ون تفتح الباب للمشاركة العربية واإلسالمية تكت

نشطار يف مشروع هنضوي يستنفر كل الطاقات ويستفيد من إبداعات الذات واألخر ويتجاوز اال
(  وي إتباعها لقواعد التحليل العلمي كما هو سائد) احلاصل بني حلول النخبة اليت ال يشك يف علميتها 

 .عريب بكل تشابكاتهوالوقع ال
فهناك شعوب , وخريا ال بد من اإلشارة ألن نظام الوقف ليس حكرا على الشعوب العربية واإلسالمية

ففي ومريكا على سبيل املثال تنتشر الوقفيات اليت تدر املالين . وخرى تعاملت هبذا النظام وال زالت
املاليني وهذه الوقفية تعامل مثل باقي اليت تقدر بعشرات  ردنتيجة ضخامتها مثل وقفية جامعة هارفا

 .مؤسسات اجملتمع املدين هناك 
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