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احتاجت األوقاف ثورة جديدة يف اخلامس والعشرين من يناير إلحياء دورها احلضاري الذي
عبثت به سياسات ثورة يوليو  .1952وبقدر ما يرنو اجملتمع الستعادة دور الوقف يف التنمية،
ينشد الوقف ذاته إعادة بناء منظومته القيمية والعملية بعد عقود من االنتهاك واإلقصاء.
ويتطلب إحياء دور الوقف يف السياسات العامة واجملتمع املدين تضافر جهود العديد من
األطراف لتنفيذ رزمة متكاملة من اإلصالحات املعنية بثقافة الوقف وسياساته وقوانينه وإدارته
واستثماراته ودوره اجملتمعي .ويضطلع العديد من األفراد واجلهات يف هذه اجلهود ،مبا يشمل
احلكومة ،واجملتمع املدين ،ورجال األعمال ،والواقفني ،والباحثني ،واجلامعات .فمن غري
املتوقع حدوث تأثري بانفراد أي من هذه األطراف بالعمل .كما أن األنشطة املطلوبة متعددة
ومتداخلة ،وتتطلب جهداً حثيثاً وعم ً
ال دؤوباً وتكاتفاً محيداً بني مجيع األطراف.
وتستعرض هذه الورقة العديد من اخلربات الوقفية املعاصرة يف عدد من الدول العربية واإلسالمية،
فض ً
ال عن قراءة بعض النماذج الغربية .وذلك هبدف الوصول إىل مجلة من التصورات
والتوصيات حول السياسات واإلجراءات اهلادفة إلحياء األوقاف يف اجملتمع املصري،
ونشر ثقافتها ،ودعم مشاركتها يف النهضة االجتماعية والسياسية واالقتصادية يف البالد.
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ويف هذا الصدد ،ترسم الورقة يف مبحثيها صورة عامة عن مشكالت الوقف والتوجهات
األساسية جلهود إحياءه وفلسفتها ،قبل الولوج إىل عدة حماور رئيسية لتفعيل هذه اجلهود،
وإن مل ينف ذلك تداخلها وتشابكها يف إطار اهلدف اإلمجايل .فيعاجل املبحث األول
حتديات واقع الوقف يف العامل اإلسالمي من خالل استشراف الدور اجملتمعي املتوقع للوقف،
واستعراض توجهات الدراسات الوقفية ،ورصد قوانني الوقف ،قبل استخالص مجلة من
التوصيات ملعاجلة هذه التحديات يف مصر .ويركز املبحث الثاين على بنية املؤسسات الوقفية،
وحتديداً حوكمة الوقف وإدارته ،واستثمار الوقف.
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وتطرح هذه القراءة ما ميثل خطة عمل وإطار للتفكري للواقفني ومؤسسات إدارة األوقاف
املتوقع أن تنشأ تباعاً بإذن اهلل .فمن اجلدير بالذكر أن الدستور املصري الذي جيري إعداد
حالياً قد اقرتح إقامة مؤسسة ذات طابع مستقل عن احلكومة للقيام على شؤون األوقاف
لتطوير هذا القطاع املتهرئ .وتطمح هذه الدراسة للمشاركة يف النقاش الدائر حول إصالح
واقع املنظومة الوقفية ،وحتسني حوكمة مؤسساهتا يف البالد.
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املبحث األول

وفيما يلي تصور للدور اجملتمعي لألوقاف ،وطرح للتوجهات األساسية
حنو إحيائها ،مع رصد لتحديات الواقع األكادميي والقانوين للوقف،
وتقدمي توصيات عملية الزدهار هذا النظام يف مصر حتديداً يف ضوء
اخلربات اإلسالمية والغربية املقارنة.

حتديات واقع الوقف
يف العامل اإلسالمي

أوالً :الدور املجتمعي للوقف

تعاين األوقاف يف العديد من الدول اإلسالمية من املشكالت املتعلقة
بالغموض حول حجم األصول الوقفية ،وتفاصيلها املتعلقة بأماكنها،
وطرق إدارهتا ،وعوائدها ،وسياسات استثمارها ،و سياسات توزيع
ريعها ،وتنميتها ،وصيانتها ،وحجم املستثمر منها .كما تثار تساؤالت
حول اجلهات املستفيدة من األوقاف ،وأنشطتها ،ومقدار العائد
علي استثمارات األوقاف يف هذه اجلهات ،وطبيعة إجراءات احملاسبة
والشفافية هلذه اجلهات .هذا الغموض أدي إىل سوء إدارة وفساد هائل
يف حوكمة األوقاف احلالية ،وتوقف الكثري عن إنشاء أوقاف جديدة
هلذه األسباب ولغريها.
كذلك تعاين األوقاف من سوء اإلدارة املتعلق بطول فرتات وإجراءات
تسجيلها وتوثيقها ،وعدم سالمة استثمارها وتطويرها وصيانتها ،األمر
الذي يؤدي إىل اخنفاض العائد من استثمارها بشكل كبري مقارنة مبا
يناظرها من استثمارات غري وقفية ،3ناهيك عن عدم استغالل الكثري
منها وتركها هنباً لواضعي اليد من األشخاص الطبيعيني ،باإلضافة إىل
مؤسسات الدولة العامة والسيادية .وتتعدد أشكال الفساد يف األوقاف
متمثلة يف الرتبح من أمواهلا ،وعدم الفصل بني ملكية مديريها اخلاصة
والوقف بنقل ملكيات الوقف إليهم ،وتأجري األصول هلم مباشرة أو
من خالل شركات تابعة هلم.4
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وينبع كل هذا من إهرتاء البنية املؤسسية وغرقها حىت النخاع يف الفساد
وسوء اإلدارة ،ومحاية البنية القانونية لذلك عن طريق إطالق يد الدولة
بدون حساب يف تغيري شروط الواقف وتغيري إدارة الوقف أو الناظر
الذي عينة الواقف باملخالفة ألحكام الشريعة .5هذه احلماية القانونية
للفساد أدت إىل ما آلت إليه األوقاف ،إضافة إىل إضعافها حلوافز
الواقفني لتأسيس أوقاف جديدة.
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إذن حتتاج األوقاف إىل تغيريات عميقة يف البنية الفكرية بطرح ابتكارات
وجتديدات يف مصارف األوقاف وأنواعها وطرق إدارهتا وحوكمتها
النظامية واملؤسسية واليت جيب أن تنعكس يف البنية القانونية املنظمة
لألوقاف كقطاع هام وحيوي داخل االقتصاد واجملتمع.
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تتيح املادة األوىل والثانية لقانون رقم  247لسنة  1953تغيري مصارف الوقف
وتغيري الناظر باملخالفة لقرار الواقف وذلك بناء علي قرار وزير األوقاف وفق ما يراه
حمققاً للمصلحة العامة .أنظر قوانني الوقف واحلكر والقرارات التنفيذية ،اهليئة العامة
لشؤون املطابع األمريية ،الطبعة اخلامسة ،ص 32

تدور فلسفة الوقف حول تشكيل اإلنسان الصاحل املصلح يف ذاته
وعالقاته وانتماءاته وفاعلياته .وبالتايل ،فال ينحصر دور الوقف يف
تقدمي اخلدمات الضرورية للفرد ،بل أيضاً يف ترسيخ انتماءاته ،وتقومي
عالقاته ،وترشيد تفاعالته .يضاف إىل ذلك أن عطاء الوقف يقدم
منوذجاً مستمراً يقتدي به باجتاه بذل املزيد من العطاء ،فعطاء الوقف
يريب واقفاً جديداً ،وهكذا .وبناء على ذلك ،يتسع الدور اجملتمعي
للوقف ليضم العديد من الوظائف واملهام متدرجة األولوية ومتنوعة
املقاصد ،مما يشمل:
•التعليم :يعد أحد اخلدمات اليت اضطلع الوقف تارخيياً بالنصيب
األكرب من دعمها ليمنح العلم وطالبه قدراً من االستقاللية
واحلرية غري املسبوقة يف العامل ،ويريب أجياالً من الفاعلني
االجتماعيني على البذل والعطاء .ويشهد تراجع الكتاتيب،
كمنظومة تربوية وثقافية متكاملة ،بتدهور الدور التعليمي
للوقف .ويبدو واضحاً أنه مع تراجع عالقة الوقف بالتعليم،
تدهور كالمها ،فال عاد للتعليم جودته واستقالليته وحريته ،وال
بات للوقف تأثرياً حضارياً ملموساً .واألهم أن رسالة اجملتمع
قد تآكلت باجتاه الفردية وغياب املسؤولية االجتماعية.
ولذلك ،أصبح من الضروري اسرتجاع العالقة الوثيقة بني
الوقف والتعليم ،استعادة ملسؤولية الفرد ورسالة اجملتمع.
ويف هذا السياق ،برزت جتارب وقفية معاصرة رائدة ميكن االستفادة
من آلياهتا وفلسفتها .على سبيل املثال ،استطاع املصلح الرتكي عبد
اهلل كولن صياغة مشروع تربوي متكامل إلعداد جيل جديد من
القيادات اإلسالمية الواعية ،مستنداً يف تنفيذه إىل األوقاف التعليمية
اليت حاول أن تصبح جزءاً من ثقافة جمتمعية تقدم مناذج إجيابية عن
املسلمني .ولذلك ،اهتم بتشجيع األثرياء على التضامن االجتماعي
ومساعدة الفقراء واالستثمار يف جمايل الرتبية والتعليم ،واختاذ التواصل
واحلوار البناء سبي ً
ال حلل اخلالفات املستشرية ،وتأسيس ثقافة التعايش،
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ونشر السالم على كل املستويات احمللية واإلقليمية والعاملية .
•الرعاية الصحية :اهتمت األوقاف بالرعاية الصحية من منطلق
حفظ النفس ،فاعتنت بتأسيس املستشفيات والعيادات
الطبية اليت تقدم العالج املناسب للفقراء واحملتاجني ،متميزة
عن املشايف احلكومية أو التجارية بالطابع اإلنساين الرسايل يف
التعامل مع املرضي ،وحتقيق الكفاية املادية لألطباء والعاملني
يف املستشفيات.
•التنمية االجتماعية :ال تقتصر رسالة الوقف على تقدمي
اخلدمات األساسية للفرد ،حيث تنخرط يف جهود تربيته
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وحتسني أخالقياته وممارساته االجتماعية .وقد اعتادت
األوقاف تارخيياً متويل بيوت للزوجات الغاضبات من
أزواجهن حىت يتم الصلح بينهم ،ودعم بيوت كبار
السن ،ورعاية اليتامي .وهو الدور الذي يرسي البعد
االجتماعي يف املنظومة الوقفية ،ويكرس قيمها األخالقية.
ويف هذا السياق ،طرحت األمانة العامة لألوقاف يف الكويت
عدة مشروعات اجتماعية ،مثل مشروع «إصالح ذات البني»
للتوفيق بني املتخاصمني ،ومشروع «وقف الوقت» لتشجيع ثقافة
التطوع ،ومشروع «زادي من يدي» للحد من البطالة .وميكن
إضافة مشروعات أخرى لتوعية اجملتمع بأمهية النظافة ،ومنع
التحرش اجلنسي ،واحرتام الكبري ،وأخالقيات الطريق ،وقواعد
املرور .وحتتاج هذه املشروعات دعماً مالياً لتنتج عائداً اجتماعياً
ملموساً ،واألهم كوهنا ترسخ ثقافة الفعل والتطوع الفردي.

يف التعاون الدويل قد جيلب املزيد من املنافع االقتصادية
واالجتماعية للمجتمعات املتعاونة.
وقد تبدو جهود رصد أوقاف لصاحل تسهيل املواصالت بني
الدول العربية ،على غرار أوقاف سكك حديد احلجاز املندثرة،
بناءة يف هذا الصدد .كما ميكن تأسيس وقفيات مشرتكة ذات
أنشطة علمية أو اقتصادية أو اجتماعية عابرة للحدود ،يف
حماكاة ألوقاف احلرمني .إن متانة التعاون بني اجملتمعات العربية
واإلسالمية ،وقد يضاف إليها عدد من دول اجلنوب ،تساهم يف
خلق جبهة متماسكة للحد من اهليمنة االقتصادية والثقافية لدول
الشمال ،وإجياد بدائل عن سياساهتا الرأمسالية.9

“نمو الوقف مقترن بازدهار
األنشطة االقتصادية والتجارية
في البالد ،والعكس بالعكس”.

يضاف إىل ذلك ،أن جهود تطوير الوقف كمؤسسة تكافلية
تصب يف حتقيق العدالة االجتماعية ،باعتبارها أحد أبرز أهداف
ثورة اخلامس والعشرين من يناير .فالوقف يطرح رؤية مبتكرة
إلعادة توزيع الثروات وتدويرها ،مما يدفع عجلة اإلنتاج والتنمية،
كما يطرح رؤية تكاملية بني طبقات اجملتمع املتنوعة.
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هشام الدفرتدار ،فكرة تأسيس بنك لألوقاف ،حبث مقدم يف مؤمتر ديب
الدويل لألوقاف ،ديب 23-22 :أبريل 2012
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•التعاون الدويل :تشهد أوقاف احلرمني بتخطي الوقف
للحواجز املكانية ،وفعاليته يف تعميق الصالت بني
اجملتمعات املتنوعة .ويف ظل العوملة ،بات استثمار الوقف
لبناء هذه الصالت على أسس أخالقية ووفق منظومة
قيمية هادفة ضرورة ملحة .وبالرغم من التحديات اليت
تواجه مصر يف هذه املرحلة ،فإن تفعيل املسامهة الوقفية

املبحث األول :تحديات واقع الوقف يف العامل اإلسالمي

•التنمية االقتصادية :ميكن ألموال األوقاف أن تؤدى دور
وسيط مايل غري هادف للربح ،مثل إنشاء بنك للقروض
احلسنة ،بنك للمشروعات الصغرية ،مؤسسات لتمويل
املشروعات االجتماعية 7وذلك عن طريق وقف أصول
مالية لدي هذه املؤسسات سواء القائمة عن طريق
قيام أحد البنوك بتخصيص حسابات وقفية لتمويل
مشروعات معينة أو لتوفري قروض حسنة أو لتمويل
املشروعات الصغرية .أو قيام مؤسسات قائمة بذاهتا
للقيام بذلك ابتداء.
ويشري بعض الباحثني إىل أن منو الوقف مقرتن بازدهار األنشطة
االقتصادية والتجارية يف البالد ،والعكس بالعكس .وتربز أطروحة
تأسيس بنك وقفي لتبلور مجلة من اآلليات اجلامعة ملبدأ استثمار
الوقف وازدهار اجملتمع .فالبنك الذي يفرتض ارتكازه على أموال
األصول الوقفية يقدم خدمات بنكية متكاملة متماشية مع
الشريعة اإلسالمية ،كما يساهم يف تنمية األصول الوقفية من
خالل تدويرها يف اجملتمع.8
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ثانياً :التوجهات األساسية إلحياء نظام الوقف

ويشري الباحثون إىل أن حتسن كفاءة اجملتمع يتحول بدوره إىل منو
اقتصادي ويسهم يف صحة اجملتمعات الدميقراطية.11

برزت يف العقدين األخريين تداعيات ملموسة ملبادئ الليربالية
اجلديدة سامهت يف تقليص دور الدولة لصاحل إحداث توسع
مطرد يف دور اجملتمع ومؤسساته املدنية .فقد صاغت الليربالية
اجلديدة رؤية متكاملة تستلهم فلسفة السوق ومعايريه يف التنظري
لألدوار املتوقعة لألفراد ومؤسسات اجملتمع والدولة؛ فسعت
للتقليل من دور الدولة يف تقدمي اخلدمات االجتماعية ،مع بذل
مزيد من اجلهد حنو التوجيه الذايت لالقتصاد.10

ويف هذا السياق ،تربز املؤسسات الوقفية يف اجملتمعات العربية
واإلسالمية باعتبارها مؤسسات اجتماعية ذات قيمة رمزية
وحضور تارخيي .وبالتايل ،فإهنا تكتسب أمهيتها ليس فقط لكوهنا
إحدى املؤسسات اجملتمعية اليت اعتادت تارخيياً االخنراط يف تقدمي
اخلدمات االجتماعية ،بل أيضاً بالنظر لتمتعها مبنظومة قيمية
وثيقة الصلة باحلضارة اإلسالمية ،مما يشكل إضافة قيمة لرأس
املال االجتماعي يف هذه اجملتمعات.

إال أن هذه املبادئ اصطدمت باملطالب االجتماعية لفئات
املواطنني غري القادرين على االندماج الفوري يف اجملتمع
االقتصادي .ولذلك ،وظفت مؤسسات اجملتمع املدين لتعمل
عنصراً وسيطاً بني حركة السوق والدولة من جانب ،وتوقعات
األفراد ومطالبهم االقتصادية واالجتماعية من جانب أخر.

وتقدم التجربة الرتكية منوذجاً متميزاً يف هذا الصدد ،حيث
استطاعت األوقاف الرتكية وشبكاهتا االجتماعية املتنامية إضافة
رصيد بارز لعملية التنمية االقتصادية وأنشطتها املتنوعة.كما مثلت
رصيداً مضافاً لرأس املال السياسي لألحزاب والتيارات اإلسالمية
اليت شهدت صعوداً واضحاً خالل العقد األخري .وميكن اإلشارة
إىل الدعم الوقفي املتميز للخدمات التعليمية والرعاية الصحية
والتنمية يف اسطنبول على وجه اخلصوص ،والعديد من األوقاف
الثقافية اليت تلعب دوراً هاماً يف تشكيل وعي املواطنني.

ويالحظ أنه بينما طبقت سياسات التكيف اهليكلي
املستلهمة ملبادئ الليربالية اجلديدة يف العامل العريب منذ
منتصف تسعينيات القرن املنصرم ،فإن ذلك مل يقرتن بالتوسع
يف دور املؤسسات املدنية العربية .وهو األمر الذي يرجع
الفتقار معظم النظم السياسية يف الدول العربية واإلسالمية إىل
أسس لشرعيتها ،خبالف إحكام قبضتها على عملية ختصيص
اخلدمات االجتماعية .وبناء على ذلك ،فإن اندالع ثورات
الربيع العريب ،ومن قبلها استقرار الشرعية الدميقراطية يف تركيا
وماليزيا وإيران ،قد أفسح هامشاً متزايداً للمؤسسات اجملتمعية
املدنية لتوسيع دورها إزاء التوغل احلكومي املعهود.
ويف هذا السياق ،فإن التمويل القادم من األوقاف يساعد على
حل اختناقات السياسات العامة املتمثلة يف ضعف كفاءة الدولة
وانعدام الثقة فيها ،واتساع فجوة التمويل والتنفيذ للمشروعات
التنموية املطلوبة من أجل حتقيق النهضة .فمن الصعوبة مبكان
يف ظل حالة فقدان الشرعية املستفحلة حاليا إقناع املواطنني
برفع الضرائب مقابل وعود من الدولة بتحسني اخلدمات ،فال
املواطنني سيمولون اخلدمات ،وال الدولة تستطيع رفع الكفاءة
بسهولة لتوغل الفساد وسوء اإلدارة يف خناع اجلهاز احلكومي.

فعلى سبيل املثال ،تدعم «وقفية وفا لنشر العلم» كل ما
يتعلق باألنشطة التعليمية والعلمية يف مدينة اسطنبول واملناطق
احمليطة هبا .وقد سامهت القوانني املساندة لتأسيس األوقاف
يف زيادة اجلامعات املعتمدة على األوقاف من ثالث جامعات
12
يف عام  1993إىل مخسني جامعة حبلول عام ،2010
وارتبط رصيد الثقة املتنامي بقدرة احلكومة على اختاذ قرارات
ومواقف جريئة يف حميطها اإلسالمي والعاملي ،متعاضدة مع
اجلهات اخلريية والوقفيات املتعددة.
وبالقياس على ذلك ،فإن إحياء نظام الوقف يف مصر ميكنه
االستناد إىل فلسفة ذات شقني؛ حماولة توسيع دور الوقف
كمؤسسة جمتمعية لسد مساحات الفراغ املتزايدة النامجة عن
انسحاب الدولة من توفري اخلدمات االجتماعية من جانب.
وكذلك ،سعي األوقاف لتقدمي إضافات إجيابية على رصيد رأس
املال االجتماعي ،وبناء شبكات اجتماعية تتمتع بالثقة واألصالة،
فضال عن الكفاءة والفعالية من جانب أخر.

إذن ميكن أن يقدم نظام الوقف ح ً
ال سياسياً من جهة تشكيل
نظام رفاهة وتنمية عن طريق الناس وللناس بدون احلاجة
للمرور بالدولة ،وهو ما ميكن أن يقدم حلوال فعلية ملشكالت
الناس يف كافة القطاعات.
يضاف إىل ذلك أن املؤسسات اجملتمعية تعد رصيداً أساسياً لرأس
املال االجتماعي ،والذي يعرف بأنه مسات املؤسسات االجتماعية
مثل الثقة وقواعد السلوك وشبكات العالقات اليت حتسن كفاءة
اجملتمع من خالل تسهيل التنسيق بني أنشطته وحركته.
10
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11

12

انظر:

Susannah Morris, Defining the Non-Profit Sector: Some Lessons
from History, Civil Society Working Paper, No.3, London:
Centre for Civil Society, London School of Economics, February
2000, pp.3-4

ملزيد من التفاصيل ،انظر:

Hatice Karacan, “The Impact of waqf Law on the Educational
System in Modern Turkey, Awqaf, Vol.11, No.20, May 2011
.

ثالثاً :الدراسات الوقفية
تستدعي جهود إحياء الوقف نسج شبكة متكاملة من العلوم الوقفية
لرصد القضايا واإلشكاليات ،واقرتاح آليات التطوير ،واستشراف
آفاق املستقبل .ويرتبط ذلك بتأسيس العديد من املراكز البحثية
والربامج األكادميية املعنية بالدراسات الوقفية .وتسعى هذه املراكز
لتفعيل ثقافة الوقف يف إطار رؤية حضارية متكاملة ،تنطلق من
رسالية الوقف ،وتتفاعل مع التحوالت االقتصادية واملعلوماتية
واالجتماعية والسياسية .كما تعىن برصد واقع األوقاف،
واإلسهام يف تطوير مؤسساهتا وإدارهتا واستثمارها ومصارفها.

ومكنت هذه اجلهود الدؤوبة للمراكز البحثية الغربية من متابعة
تطورات واقع العمل اخلريي يف بالدها ،ورصد أنشطته وتوثيقها،
وتقدمي تعريفات متنوعة ملفاهيم القطاع اخلريي ،وطرح تصنيفات
متعددة ملؤسساته ،واقرتاح معايري كمية وكيفية لقياس كفاءته
وأدواره .كما دعمت تكوين الشبكات البحثية ،وتدريب
العاملني يف القطاع اخلريي وتعضيد العالقات بينهم وبني الباحثني
األكادمييني ،ودعم التواصل بني املاحنني واملؤسسات اخلريية.
إن حقل الدراسات الوقفية يف العامل العريب عامة ،ومصر خاصة
ال زال حيتاج لبذل املزيد من اجلهود لتحقيق مجلة من األهداف،
من أبرزها:

إال أنه ،بصورة عامة ،ال تزال الدراسات الوقفية تركز باألساس
على مناقشة قوانني الوقف وتشريعاته القدمية واملعاصرة ،بينما تويل
اهتماماً حمدوداً بدراسة عالقة الوقف بقضايا التنمية وإشكاليات
تطوير اإلدارة الوقفية .وبالرغم من صدور العديد من الكشافات
والدراسات املسحية ،إال أهنا تعىن بتبويب الكتابات الوقفية
وليس حتليل مضامينها .وبالتايل تباعدت الكتابات الوقفية عن
االحتياجات االجتماعية واإلقتصادية امللحة للواقع اإلسالمي
املعاصر ،حيث أبدت اهتماماً بالتنظري ألمهية التوسع يف الوقف
وبيان أمهيته وجدواه ،مستندة إىل جتارب تارخيية ،ومل تول الربامج
العملية جلهود التطوير العناية الكافية.13
ويف املقابل ،ميكن اإلشارة يف هذا السياق إىل األدوار التنظريية
والتطبيقية اهلامة للمراكز البحثية الغربية املعنية بدراسات العمل
اخلريي واجملتمع املدين .فقد أجرى مركز اجملتمع املدين التابع
جلامعة جونز هوبكنز مسحاً عاملياً ملؤسسات اجملتمع املدين ،مبا
تنضوي على مؤسسات خريية ،يف العديد من دول العامل ،سعياً
وراء إثراء التصنيفات وتنويع املعايري املتاحة.14
13
14
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إحياء نظام الوقف يف مصر

•رسم خريطة متكاملة لألوقاف احلالية يف اجملتمع،
مما يشمل إجراء حصر شامل لألوقاف ،وتوثيقها،
وتصنيفها ،هبدف الوقوف على جوانب الضعف والقوة
يف أدائها ،وحتديد معوقات تطويرها ،وحماولة التغلب
عليها .واألهم هو ضرورة حتديد الثروات الوقفية املتاحة
حفاظاً عليها من الضياع والفساد املايل ،ولتقومي مدى
جناح آليات استثمارها وكفاءة توزيعها.
•حتليل العالقات البينية املتوقعة بني األوقاف ومؤسسات
اجملتمع األخرى ،حيث تدرس فرص التعاون وآفاق
الشراكة بني الوقف من ناحية واملؤسسات املدنية األخرى،
وكذلك التنسيق مع القطاعني احلكومي واخلاص.
•توفري التأصيل النظري وتطوير االقرتابات املعرفية
واألدوات املنهجية والنماذج اإلدارية الالزمة لتنمية
األدوار االجتماعي واجلوانب القيادية واملمارسات
املتنوعة للقطاع الوقفي .فهناك ضرورة لصياغة مناذج
حماسبية ومالية مناسبة لتقومي األداء اإلداري واالستثماري
الوقفي ،بالنظر لطبيعته وأهدافه املتميزة.
•حتديد دور األوقاف يف عملية التغيري االجتماعي
والسياسي ،واستشراف آفاقه املنشودة.
•تقدمي الدورات التدريبية للعاملني يف جمال الوقف لرفع
كفاءهتم العلمية والعملية ،ناهيك عن تعميق البعد
الرسايل يف أدائهم.
•تطوير املناهج والربامج الدراسية املعنية بدراسة فلسفة
الوقف ومقاصده وتصنيفاته ومعايري قياس أدائه وأدواره
االجتماعية والسياسية ،فض ً
ال عن القضايا املتعلقة
بأنشطته التنفيذية .ويشمل ذلك تشجيع الباحثني على
تقدمي رسائل ماجستري ودكتوراه يف جمال الدراسات الوقفية.

املبحث األول :تحديات واقع الوقف يف العامل اإلسالمي

ومن اجلدير بالذكر أن حقل الدراسات الوقفية يف العامل العريب
قد شهد تطوراً مطرداً بفضل رعاية األمانة العامة لألوقاف يف
الكويت ،واليت دأبت منذ توليها ملف الوقف يف منظمة املؤمتر
اإلسالمي على بذل جهود متواصلة يف هذا اجملال .فعقدت
العديد من الندوات ،ونشرت عدة أجزاء من كشاف للدراسات
الوقفية يف تركيا واهلند ومصر واملغرب وغريها من الدول العربية
واإلسالمية .كما تصدر دورية «أوقاف» وهي اجمللة الوحيدة
املتخصصة يف دراسات الوقف يف العامل العريب .وميثل املنتدى
السنوي للقضايا الفقهية الوقفية ،الذي تنظمه األمانة ،إضافة
نوعية يف جمال البحوث الفقهية ،حيث تطرح فيه العديد من
القضايا املتعلقة بالوقف واستثماراته ومصارفه من منظور فقهي،
انطالقاً من حمورية مقاصد الشريعة مع مراعاة أولويات فقه الواقع.

كما يصدر مركز العمل اخلريي التابع جلامعة إنديانا تقريراً سنوياً
حول العمل اخلريي يف الواليات املتحدة ،حيث يلقي نظرة شاملة
على مقادير العطاء وتوجهات املاحنني يف البالد.15
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•التواصل بني األوقاف ،كجهات ماحنة ،واملؤسسات
االجتماعية اليت حتتاج دعماً ،حبيث تساعد الواقفني
على توجيه متويلهم وأنشطتهم لتحقيق مقاصد اجملتمع
وأهدافه يف إطار منظومة متكاملة.
•املسامهة يف التسويق اإلعالمي والدعائي لثقافة الوقف،
من خالل توعية الرأي العام بأمهية مؤسسة الوقف،
وآفاق دورها التنموي يف اجملتمع ،والتعريف بكيفية
تأسيس األوقاف ،ووسائل إدارهتا ،وفرص استثمارها،
وإمكانيات مصارفها ،وعملية الرقابة عليها.

إحياء نظام الوقف يف مصر

املبحث األول :تحديات واقع الوقف يف العامل اإلسالمي

“ حقل الدراسات الوقفية في العالم
العربي قد شهد تطوراً مطرداً بفضل رعاية
األمانة العامة لألوقاف في الكويت”.
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رابعاً :قوانني الوقف
استخدمت القوانني الصادرة لتنظيم الوقف يف حتجيمه ،واحلد من
قدراته وأدواره اجملتمعية .وبناء على ذلك ،فإن أية جهود ساعية
إلحياء الوقف تستلزم بالضرورة إعادة صياغة القوانني املنظمة
له .باإلضافة إىل تعديل عدة قوانني أخرى ذات صلة بتأسيس
األوقاف وإدارهتا واستثمارها ودورها ،مثل قوانني الضرائب،
وقانون اجلمعيات األهلية ،وقوانني التعليم والصحة.
تطرح قراءة القوانني املنظمة للوقف والعمل اخلريي يف العامل العريب
واإلسالمي عدة إشكاليات:
1 .1استعادة ممتلكات األوقاف اليت استولت عليها الدولة
أو األفراد خالل الفرتات السابقة ،ويتصل بذلك إزالة
أثار الفساد اإلداري من خالل إعادة النظر يف العقود
واالستثمارات الوقفية.
2 .2عمليات تأسيس األوقاف اجلديدة والنظارة والرقابة عليها،
والتسهيالت املقدمة إليها.
3 .3النزاعات حول حيازة املمتلكات الوقفية أو إدارهتا أو
عالقتها مبستأجريها.
وفيما يتعلق باستعادة ممتلكات الوقف ،فقد مسحت تعديالت
قانون الوقف يف السودان باسرتجاع املمتلكات الوقفية املغتصبة
على مدار العقود السابقة ،حىت ما أل منها إىل الدولة .16وهو
األمر ذاته الذي نص عليه قانون الوقف يف مصر الصادر يف
عام  1970الستعادة األراضي الوقفية املصادرة سابقاً لصاحل
مديريات اإلصالح الزراعي.
إال أن هذه االستعادة ظلت منقوصة باعتبارها جاءت لصاحل
هيئات وكيانات حكومية ،وإن متتعت باالستقاللية النسبية.
وبالتايل ،فمن املفرتض أن تكون االستعادة لصاحل ذريات الواقفني
أو باجتاه إدارة أهلية غري حكومية.
وقد أخذت اإلدارة اإليرانية اجتاهاً ثورياً يف عام  1979بالنص
على فسخ كافة التعاقدات السابقة املتعلقة باملمتلكات الوقفية،
والشروع يف إجراء عقود جديدة تتاليف أية شبهات للفساد املايل
واإلداري ،وتشكلت حماكم خاصة للنظر يف الدعاوى ذات الصلة
هبذا النص .17وتبدو هذه اإلجراءات ذات طبيعة حامسة يف جهود
القضاء على الفساد املستشري يف القطاع الوقفي ،وقد ال تصل
بالضرورة لفسخ العقود يف مصر ،بل ميكن على األقل إعادة النظر
يف املساحات املؤجرة ،واجلهات املستفيدة ،وأسعار التعاقد.
وتعد التسهيالت املقدمة لصاحل تأسيس األوقاف اجلديدة من
العوامل احملفزة إلحياء النظام الوقفي بصورة عامة.
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حممود أمحد مهدي ،نظام الوقف يف التطبيق املعاصر :مناذج خمتارة من
جتارب الدول واجملتمعات اإلسالمية (جدة :املعهد اإلسالمي للتنمية
والتدريب ،)2003 ،ص132 .
إبراهيم البيومي غامن ،مقاصد العمل اخلريي واألصول اإلسالمية للمشاركة
االجتماعية (القاهرة :مكتبة الشروق الدولية )2010 ،ص102 .

ويشمل ذلك تسهيل إجراءات التسجيل والتوثيق ،والتوسع
يف النظارة األهلية (ستناقش بالتفصيل يف حوكمة الوقف)،
والسماح باألوقاف الذرية.

وتتشكل حوهلا شبكة متكاملة من العمليات االستثمارية واآلليات
الرقابية .22ومتتد هذه اجلهود الوقفية للعديد من اخلدمات الصحية
والتنمية االجتماعية األخرى.23

يضاف إىل ذلك تقدمي تسهيالت ضريبية على األصول
الوقفية وأنشطتها اخلريية ،وهذه التسهيالت حتديداً ساعدت
بقوة على استعادة النظام الوقفي يف تركيا لزمخه .فقد نصت
التعديالت القانونية يف السنوات األخرية على حصول األوقاف
على إعفاءات ضريبية متنوعة ،ساعدت على حتفيز عمليات
اإليقاف .18ويالحظ أن هذا املنهج متبع على نطاق واسع يف
التجارب الغربية لزيادة العطاء اخلريي ،وتعد الواليات املتحدة
أحد أبرز ممثليه ،وهو األمر الذي مكنها لعقود من حتفيز األفراد
والقطاع اخلاص لسد املزيد من االحتياجات االجتماعية املتزايدة
على أساس خريي وطوعي.

واستناداً إىل هذه التجارب ،يفرتض أن تتجه اإلصالحات
القانونية يف مصر حنو اجلوانب التالية:

يف أغلب األحيان يتم التعامل مع قضايا نزاعات الوقف باعتبارها
هامشية .19ويالحظ أن التجربة املاليزية واجهت مشكالت عدة
يف هذا الصدد ،حيث تنازعت احملاكم املدنية واحملاكم الشرعية
االختصاص يف الوالية القضائية على النزاعات املتعلقة بالوقف.
وبالرغم من حسم قوانني بعض الواليات هذا التنازع على الوالية
القضائية لصاحل احملاكم الشرعية ،إال أن افتقار األخرية لآلليات
التنفيذية يضع النزاعات الوقفية جمدداً أمام احملاكم املدنية املفتقرة
للبعد الشرعي يف أحكامها.
ويف ضوء هذه التجربة ،جيب تشكيل دوائر خاصة لألوقاف
يف احلالة املصرية ،حبيث تضم جمموعة من القضاة ذوي
اخللفية الشرعية واالقتصادية ،وهلا االستعانة مبن تشاء من
اخلرباء يف شكل فردي أو مؤسسي لسد احتياجاهتا للتقييم
والتثمني لألصول وفق احلاجة  .20كذلك جيب تغليط العقوبة
يف حاالت االعتداء العمدي علي الوقف حبيث تشكل رادعاً
ملن يعتدي علي حقوق األمة.
وأيا كانت اجلهة املخولة برقابة األوقاف ،فالبد من أن يكون
هناك توازن دقيق بني ضمان حسن استغالل وإدارة األوقاف
وبني حرية ممارستها لعملها حيث تشري جتربة بنجالديش إىل
أن القوانني املتوالية اليت قصد هبا تطوير األداء وحماربة الفساد
أدت إىل تعقيد إجراءات تسجيل أوقاف جديدة وتضييق
نطاق حرية إدارة الوقف بل والتعدي علي إرادة الواقف بتغيري
املصارف أو تغيري إدارة الوقف .21
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املرجع السابق ،ص101 .

Sharifah Zubaidah Syed Abdul Kader, Nuarrual Hilal Md
Dahlan, Current Legal Issues Concerning Awqaf in Malaysia,
p1
Ibid, p 5
Safiullah Mokhter Ahmad, op.cit., p2

كما أن احرتام الواقف لنظام الدولة ال يعين إجباره على إدارة
وزارات األوقاف احمللية لوقفيته ،بل يقتصر دور اجلهات الرمسية
على الرقابة واملتابعة .إن إشكالية اإلدارة احلكومية لألوقاف
اخلريية ال تنحصر فقط يف سوء اإلدارة والفساد املايل بسبب
غياب الرقابة اجملتمعية ،بل متتد إىل ضرب جوهر الوقف باعتباره
فع ً
ال طوعياً مدنياً .أيضاً البد من مراعاة األبعاد الدولية لألوقاف
عن طريق ضمان اتساق القوانني احمللية مع القوانني الدولية ولو يف
احلد األدىن .وهذا من شأنه تعزيز العمليات الدولية اليت تساعد
على تنمية األوقاف وتوسيع دائرة تأثريها.25
22
23
24
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طارق العبد اهلل ،هارفارد وأخواهتا :دالالت الوقف التعليمي يف الواليات
املتحدة األمريكية ،جملة أوقاف ،العدد  ،20مايو .2011
من اجلدير بالذكر أن األمانة العامة لألوقاف يف الكويت متثل منوذجاً
رائداً يف تقدمي اخلدمات االجتماعية بالتعاون مع منظمات اجملتمع املدين ،إال
أنه تفتقر للتأصيل القانوين املتكامل يف هذا الصدد.
ميكن االستعانة باجلهود احلديثة يف جمال تقنني األوقاف لتحديد اجلوانب
الشرعية اخلالفية ،فهناك مدونة األوقاف املغربية الصادرة يف عام 2010
عقب سبع سنوات من البحث والتمحيص ،انظر :عبد الرزاق أصبحي،
دراسة قانونية لعشر قضايا إشكالية يف مدونة األوقاف املغربية :مقارنة ببعض
التشريعات العربية ،جملة أوقاف ،العدد  ،22مايو .2012
Hisham Dafterdar, Towards Effective Legal Regulations and Enabling
Environment for Waqf, Unicorn Investment Bank, Bahrain, p. 6

إحياء نظام الوقف يف مصر

يضاف إىل ذلك ،أن جل القوانني الوطنية يلزمها مراعاة إدماج
اجلهود الوقفية كمصدر أساسي لتمويل العديد من اخلدمات
االجتماعية .وتعد الوقفيات التابعة للعديد من اجلامعات
األمريكية الكربى اآللية األهم لتدبري املوارد املالية هلذه اجلامعات،

•قانون األوقاف :جيب إعادة تنظيم إجراءات تأسيس
الوقف األهلي ،حبيث حترتم رغبات الواقف يف اجلوانب
املتعلقة مبصارف الوقف واجلهة املنوط هبا إدارته
واستثماره ،مبا ال خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية
أو نظام الدولة .ويالحظ أن االحتكام إىل الشريعة
اإلسالمية يعد بعداً مالزماً للمنظومة الوقفية إدارة
واستثماراً ووظيفة ،مما يعين ضرورة إعادة النظر يف أحكام
الوقف وفقاً الجتهادات املذاهب الفقهية املختلفة.24

املبحث األول :تحديات واقع الوقف يف العامل اإلسالمي

•الدستور :يتعني على واضعي الدستور املصري اعتبار حق
تأسيس األوقاف كأحد احلقوق األساسية للمواطنني،
ارتباطاً حبرية التملك والتصرف يف املمتلكات .وقد قدم
الدكتور إبراهيم غامن ،أحد اخلرباء البارزين يف جمال
الوقف ،بالفعل اقرتاحاً إىل اللجنة التأسيسية لوضع
مادة دستورية هبذا املعىن .ومن اجلدير بالذكر ،أن هذا
النص ال يوجد مثيل له يف الدساتري العربية واإلسالمية
املناظرة .وتفتح هذه املادة الباب واسعاً أمام كل فرد
يف األمة لتأسيس الوقف لصاحل العديد من األغراض
اخلريية واألهلية .كما تضمن استقالل مؤسسة الوقف
عن اإلدارات الرمسية احلكومية ،وإن ظلت جزءاً ال
يتجزأ من نظام الدولة.

7

•قانون الضرائب :بقدر ما متثل احملفزات الدينية جوهر
الوقف ،فإن اإلعفاءات الضريبية تعد عام ً
ال مساعداً
يف إدارة الوقف وتسهيل استثماره .وبالتايل ،يفرتض
توفري إعفاءات ضريبية على األصول الثابتة املوقوفة،
قد تكون متفاوتة حبسب حجم الوقف ،بينما ميكن
فرض ضرائب على التفاعالت التجارية هلذه األصول،
باعتبارها حقوق للمجتمع .وتقدر هذه اإلعفاءات أو
الضرائب وفق منظومة اقتصادية متكاملة قائمة على
مراعاة األبعاد االجتماعية.

إحياء نظام الوقف يف مصر

املبحث األول :تحديات واقع الوقف يف العامل اإلسالمي

•قانون اجلمعيات األهلية :يفرتض إجياد صيغ قانونية
إلدارة األوقاف والرقابة عليها ،كجهات مدنية ماحنة
وتشغيلية يف آن واحد ،وكذلك تشبيكها مع الصيغ
القانونية املتعددة للجمعيات األهلية.

8

•قوانني التعليم والصحة :تعد اخلدمات التعليمية
والصحية من أبرز املهام اليت اعتادت األوقاف تارخيياً
االضطالع هبا .ويف هذا السياق ،فإن إدماج العطاء
الوقفي يف مصادر متويل هذه اخلدمات ،وتنظيم
األطر القانونية واإلجراءات اإلدارية يعد ضرورة يف
الوقت الراهن .وال يقتصر األمر على تلقي املؤسسات
التعليمية التمويل الوقفي ،بل ميتد إىل تقدميها دعماً فنياً
واستشارياً للمؤسسات الوقفية ،ناهيك عن املساعدة
يف حتسني جودة اإلدارة ،وحبث تنمية االستثمارات،
ونشر الثقافة الوقفية يف اجملتمع.
إن القوانني املنظمة للوقف يف العديد من دول العامل العريب
واإلسالمي ،وإن تفاوتت جتربتها الوقفية ،تقدماً مثل الكويت،
أو تراجعاً مثل مصر ،ال زالت تعطي مساحة واسعة للحكومات
يف إدارة الوقف وتنظيمه واستثماره .ويف املقابل ،تتقلص
مساحات الفعل األهلي واملدين يف تنظيم الوقف وتفعيله.
وبالتايل ،فإن احلد من مساحة دور احلكومات يف هذا اجملال
يعد من االجتهادات الضرورية يف الوقت الراهن .وهو األمر
الذي يتناسب مع األمهية املتنامية للفعل االجتماعي يف ظل
الثورات الشعبية يف مصر وسوريا واليمن وتونس وليبيا خالل
العامني املنصرمني .ويؤصل آلليات مستقرة ومستدامة ميارس من
خالهلا املواطنون مسؤولياهتم االجتماعية ،ويضبطون هبا إيقاع
احلكومات ويراقبون شفافية سياساهتا.
واستناداً إىل ما سبق ،يتضح أن التجارب الوقفية املتنوعة يف
الدول العربية واإلسالمية قد واجهت حتديات واقعها بأساليب
متباينة ،تفاوتت يف جناحها وفعاليتها .كما أن النماذج الغربية،
وخباصة يف الواليات املتحدة األمريكية ،أظهرت كفاءة وفعالية
ملموسة يف هتيئة املناخ القانوين والبحثي ألداء املؤسسات الوقفية
ألدوارها اجملتمعية املتعددة.

وقد حاول العرض السابق استخالص أفضل املمارسات الوقفية
يف هذه النماذج املختلفة ،قبل الوصول إىل عدة توصيات هادفة
لتحسني السياق احمليط بتأسيس األوقاف وتفعيلها ،مع األخذ يف
االعتبار الواقع املصري.

“ يجب تشكيل دوائر خاصة لألوقاف
في الحالة المصرية ،بحيث تضم
مجموعة من القضاة ذوي الخلفية
الشرعية واالقتصادية”.

املبحث الثاين
بنية املؤسسات الوقفية
أوالً :االبتكارات يف أنواع األوقاف
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Safiullah Mokhter Ahmad, op.cit., p24
Ibid, p24

لدي ماليزيا جتربة هامة يف هذا اجملال ،حيث قدمت شركة تأمني ماليزية
نوعاً جديداً من الصكوك تسمي بصكوك الوقف ،وفيها تقوم ببيع
صكوك بقيم متفاوتة للواقفني من ذوي اإلمكانيات املالية املتوسطة يف
حماولة منها لتوسيع قادة الواقفني واخلروج من الدائرة التقليدية لألغنياء
وكبار السن واخلروج منها إىل دوائر عمرية واقتصادية أوسع .29وتبشر
هذه الطريقة باستحداث طرق جديدة إلنشاء أوقاف يف املناطق احمللية
باإلضافة إىل توظيف املدخرات بشكل أكثر كفاءة .ويقوم الواقف
باختيار املصرف الذي يريد وضع عوائد صكه فيه بني املساجد
والدعوة والتعليم ورعاية األيتام ،وميكن يف جتارب أخرى توسيع دائرة
املصارف لتشتمل علي مشروعات حبثية أو صحية وهكذا.
3 .3أوقاف دائمة ومؤقتة
ميكن أن يقود االنفتاح على أشكال مؤقتة من األوقاف لتوسيع قاعدة
الواقفني وتنويع أشكال املوقوفات وتعديد منتفعيها وذلك بإتاحة
التربع بثمرة أو عائد األصل لبعض الوقت .حىت وإن مل يتم اعتبار
هذا وقفاً باملعين التقليدي ،إال أن له من املنافع الكثري ،فيمكن وقف
أشجار الفواكه ونتاج احلدائق ،أو الكتب ،أو األسهم والسندات ،أو
أنصبة امللكية 30وهذا قد يساعد يف حل الكثري من املشكالت املتعلقة
بالتعليم أو الصحة -علي سبيل املثال -يف أماكن كثرية.31

“ من المطلوب أن يتم تقديم صيغ وقفية
جديدة متوافقة مع الشريعة تمكن المجتمع
من المساهمة في الوقف عن طريق توسيع
قاعدة الواقفين ،وتمكين األوقاف من خدمة
كل مناحي الحياة ،وحماية األوقاف واحترام
شروط الواقفين”.
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حتتاج األوقاف لكي تعود لتلعب دوراً يف احلياة املعاصرة أن تتوافق مع
أمناط السلوك والبنية االقتصادية واالجتماعية والثقافية احلالية .لذلك من
املطلوب أن يتم تقدمي صيغ وقفية جديدة متوافقة مع الشريعة متكن اجملتمع
من املسامهة يف الوقف عن طريق توسيع قاعدة الواقفني ،ومتكني األوقاف
من خدمة كل مناحي احلياة ،ومحاية األوقاف واحرتام شروط الواقفني.
1 .1وقف النقود
من املعتاد أن يتم وقف أعيان متمثلة يف أراضي أو عقارات تدر عائداً،
لكن من املمكن فتح الباب أمام وقف نقود سائلة يتم استثمارها يف
أصول متعددة .ويعطي وقف النقود بعداً جديداً لألوقاف من جهة
مرونته الشديدة كأصل ،فيمكن إلدارة الوقف أن تستثمر األموال يف
العديد من القطاعات االقتصادية اهلامة ،وتكون هبذا حتقق العديد من
األهداف االجتماعية إضافة إىل حتقيقها لعوائد علي األصل تنفقها علي
املنتفعني ،الذين هم بدورهم أحد القطاعات االقتصادية واالجتماعية.
فيمكن إلدارة األوقاف استثمار األموال يف إنشاء مشروعات صناعية
وزراعية وعقارية تساهم هبا يف سد الفجوات يف الطلب احمللي وزيادة
االستثمار ودفع عجلة اإلنتاج يف االقتصاد.26
فهناك جتربة األردن يف هذا اجملال اليت قامت بإنشاء العديد من
املشروعات الرحبية ،منها منطقة سكنية كاملة ،واليت شهدت عوائد
استثنائية للهيئة ،وكذلك قامت بالشراكة مع هيئات حملية ودولية بإنشاء
جممعات جتارية وسكنية ومنتجعات فاخرة تعود ملكيتها إىل األوقاف
بعد  25عاما من االنتفاع  .يتضح من التجربة السابقة أيضاً بعد أخر
ملرونة أوقاف النقود وهي إمكانية أكرب للمشاركة مع مؤسسات مالية أو
تنفيذية حملية أو دولية ،وهذا ما يساهم يف تطوير قطاع الوقف وزيادة
مسامهته يف االقتصاد الوطين وعوائده بالنسبة للمنتفعني.
2 .2صكوك وأسهم الوقف
باستخدام الصيغة السابقة ،ميكن تقسيم األصل املطلوب لتوليد
العائد علي عدد حمدد من األسهم أو الصكوك وطرحها يف
السوق املفتوحة للواقفني من كل اخللفيات والقدرات املالية .ويتم
تسجيل السهم أو الصك باسم الواقف وتسجيل شروطه أو جهة
االنتفاع 27اليت يرغبها .حتتاج هذه النوعية من األوقاف إىل مهارات خاصة
يف التسويق والتسعري لدي شركات إدارة األوقاف من أجل حتديد شرحية
املستهدفني بالصكوك أو األسهم وختطيط وتنفيذ عملية مجع األموال بكفاءة،

كذلك إدارة املخاطر املرتبطة بالعملية من قبل الواقفني أو
السوق واليت تؤثر علي قيمة الصكوك احلالية أو املستقبلية.28
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ثانياً :االبتكار يف البنية املؤسسية لألوقاف
تواجه حوكمة األوقاف صعوبات مجة نتيجة هيمنة الدولة
على إدارة األوقاف ،وما جنم عن ذلك من فساد مايل وختبط
إداري .كما أن تطور النظم اإلدارية يف العقود األخرية مل يواكبه
حتديث مماثل آلليات إدارة الوقف يف مصر .وبالتايل ،فإن عملية
اإلصالح اإلداري لألوقاف تستوجب إتباع مجلة من السياسات
واختاذ عدة إجراءات على املديني القصري والطويل .وميكن
التعامل مع حوكمة الوقف على مستويني؛ حوكمة نظام الوقف،
وحوكمة مؤسسات الوقف.

إحياء نظام الوقف يف مصر
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يقصد حبوكمة النظام إدارة العالقة بني األوقاف واحلكومة،
وبني األوقاف وبعضها البعض .فهناك حاجة لإلجابة علي
أسئلة من قبيل :من يدير األوقاف ،احلكومة أم اجملتمع ،من
يقيم أدائها ويراعي شؤوهنا ،من ينسق بينها ويدرب كوادرها؟
وقد تنوعت حوكمة األوقاف يف التجارب العربية واإلسالمية،
مرتكزة على فلسفتني متباينتني:
1 .1اضطالع احلكومة منفردة ،ممثلة يف مؤسساهتا على
اختالف درجات استقالهلا اإلداري واملايل ،بالنظارة على
األوقاف اخلريية يف البالد .وهو احلال يف ماليزيا ومصر
واألردن .ويصاحبه تقلص ملموس لألوقاف الذرية ،أو
إلغاءها متاماً .ويدمج الوقف يف النشاط اخلريي للدولة،
ويعيبه تزايد فرص الفساد املايل واإلداري ،ناهيك عن
افتقار األوقاف جلوهرها االجتماعي واألهلي.
فهناك اجتاه سائد يف الدول اإلسالمية بعد قيام الدول
احلديثة بعد االستقالل بالتحكم الكامل يف األوقاف
كجزء من عملية إدارة االقتصاد الشمولية املركزية اليت
متيزت هبا تلك الفرتة .ومل يكن أداء وزارات وإدارات
األوقاف بأحسن من باقي الوزارات ،حيث طاهلا ما طاهلم
من سوء اإلدارة والتعقيد البريوقراطي والفساد ،مما أدي
إىل العديد من املشكالت منها تداخل الوقفيات وعدم
الشفافية يف اإلدارة والتسييس ملصادر اإلنفاق .هذا أدي
إىل إحجام اجملتمع عن إضافة أوقاف جديدة نتيجة لعدم
الثقة واخنفاض كفاءة اإلدارة احلكومية.32
2 .2اعتماد مبدأ النظارة األهلية ،جنباً إىل جنب ،مع النظارة
احلكومية على الوقفيات العامة أو األهلية ،مبحض اختيار
الواقف .وهو النظام القانوين السائد يف تركيا وإيران ودول
اخلليج العريب واملغرب .ويسمح هذا النظام بدرجة استقاللية
عالية لألوقاف اخلريية ،مع استمرار األوقاف األهلية ،إال
أنه قد يعيبه غياب كفاءة النظارة األهلية يف بعض األحيان.
ويالحظ أن عدد من الدول اليت اتبعت اجلمع بني النظارة
األهلية واحلكومية قد شكلت هيئات مستقلة ،وإن خضعت
32
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للتعيني والرقابة احلكومية ،لنظارة الوقفيات العمومية ،أو
األوقاف اليت يرغب أصحاهبا يف نظارة الدولة عليها .وتتميز
األمانة العامة لألوقاف بالكويت كجهة حكومية ذات
طابع مستقل ،وإن كانت ختضع للتعيني والرقابة احلكومية.
وتتمتع األمانة بدرجة عالية من املهنية والشفافية ،فض ً
ال عن
مستوى ر ٍ
اق من االبتكار اإلداري ،والتجديد الفقهي ،وتنوع
املصارف الوقفية ،مما أهلها لتكون التجربة الوقفية األبرز
عربياً وإسالمياً يف جمال الدراسات واحلوكمة الوقفية.
وقد استحدثت السودان واإلمارات وقطر هيئات وقفية مشاهبة،
وإن كانت أقل كفاءة وفعالية من النموذج الكوييت .كما توجد يف
تركيا هيئة مماثلة حتت مسمى «جملس املؤسسات» متارس أدواراً
إدارية ورقابية وختطيط لسياسات النظام الوقفي يف البالد .ويغلب
على أعضاء جملس إدارهتا الطابع احلكومي ،حيث ينتمي ثلث
األعضاء فقط إىل املؤسسات املدنية واألوقاف األهلية.
إال أن هذه اهليئات تتمتع باالستقالل الشكلي عن الدولة،
فهي إمجاالً تتبع الوزارات احلكومية ،وختطط للقطاع الوقفي
يف إطار سياسات الدولة .وبالتايل ،ال ميكن اعتبارها هيئات
اجتماعية مستقلة البنية واهلدف عن مؤسسات الدولة ،مما يفرغ
األوقاف من جوهر الفعل االجتماعي .ويذكر التاريخ اإلسالمي
أن اهليئات املناظرة اهلادفة للنظارة على األوقاف العمومية كانت
تابعة للقضاء الشرعي ،ومبعزل عن السلطة التنفيذية .وهو األمر
الذي أعطاها حصانة سياسية وقانونية عن توجهات الدولة
وسياساهتا ،وجعل النظام الوقفي قادراً على تشكيل ما يشبه
مجاعة الضغط لصاحل توجهاته ورغبات واقفيه.
وتوافق النماذج التارخيية اإلسالمية يف هذا الصدد واقع املؤسسات
املدنية اخلريية يف الواليات املتحدة وبدرجة أقل الدول األوروبية.
فاملؤسسات اخلريية الغربية تدار بصورة مستقلة عن املؤسسات
احلكومية ،حبيث ختضع للرقابة واإلشراف القضائي مستقلة عن
املؤسسات التنفيذية أو التشريعية.
واستناداً إلى الخبرات المشار إليها ،يمكن طرح جملة من
التوصيات المتعلقة بحوكمة الوقف:
» »اقرتاح تشكيل جملس أعلى لشؤون األوقاف ذو طابع أهلي
باألساس ،ليحل ،تدرجيياً ،حمل اهليئة املصرية لألوقاف،
التابعة حالياً لوزارة األوقاف يف رعاية شؤون األوقاف يف
مصر يف إطار عدد من املهام املذكورة أدناه.
ومتثل فيها احلكومة يف جملس اإلدارة باعتبارها أحد أصحاب
املصلحة .وميثل اجمللس كل أصحاب املصلحة من احلكومة
والواقفني واملنتفعني وإدارات األوقاف وعلماء الشريعة
واملتخصصني يف القضايا الفنية .ويتكون اجمللس من جمموعة
من املتخصصني يف العمل املدين وممثلي اجلمعيات األهلية،
وعدد من الباحثني يف حقل الدراسات الوقفية على تنوع
ختصصاهتم يف اإلدارة واالقتصاد واالجتماع والرتبية واإلعالم
والسياسة ،وما يتصل بذلك.

كما يضم اجمللس بعضاً من رجال األعمال وممثلي
القطاع اخلاص .وتتبعه هيئة شرعية معنية ببحث اجلوانب
الفقهية للقضايا الوقفية ،وجلنة قانونية للبحث يف صحة
إجراءاته املتخذة ،واقرتاح القوانني املساندة جلهوده .وقد
يستعان أيضاً بعدد من ممثلي اجلهات الرمسية ذات الصلة
بإدارة األوقاف التابعة حالياً للحكومة الستشارهتم يف
حوكمتها ،متهيداً الستعادة إدارهتا.
» »يتكون اجمللس األعلى من جملس لإلدارة ،تكون مهمته
وضع السياسات والتقييم والرقابة للمجلس التنفيذي
الذي يقوم بأداء األعمال .ويقوم جملس اإلدارة بوضع
سياسات االستثمار والتوزيع والتنمية لألوقاف ،وكذلك
بوضع مرتبات اجمللس التنفيذي.
» »يقوم بالعمل األساسي يف اجمللس هيئة تنفيذية من مديرين
وموظفني حمرتفني للقيام مبهام املتابعة والتقييم ألداء
إدارات األوقاف ،وكذلك استثمار أموال األوقاف اليت
يديرها مباشرة إما لعدم وجود ناظر أو لصغر حجمها،
أو لرغبة واقفيها يف ذلك.

»

»

»
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ويضطلع المجلس بالعديد من المهام منها:
◌ ◌تحديث إدارة األوقاف
يعين حتديث إدارة األوقاف تصميم نظم إدارية وقانونية
حديثة تساعد علي جذب أفضل الكوادر اإلدارية الذين من
شأهنم توظيف أفضل الطرق اإلدارية والتكنولوجية لتحقيق
املهام املطلوبة .ومن القضايا اليت حتتاج إىل حسم هي
عمليات تسجيل األوقاف اجلديدة اليت تتسم يف العادة
بالطول والتعقيد ،جيب إدخال التكنولوجيا فيها من أجل
تبسيطها مع ضمان اجلودة واالنضباط.34
◌ ◌شفافية األوقاف
من أهم املهام اليت جيب أن يضطلع هبا جملس األوقاف
أن يقوم بنشر دوري لكافة املعلومات املتعلقة باألوقاف
من جهة أعدادها وأحجامها ونوعياهتا وجغرافيتها وتطورها
النوعي والكمي وطرق استثمارها وعوائدها الدورية .هذا
األمر من شأنه أن يساعد علي مراقبة األوقاف وتقييم طرق
إدارهتا من قبل املؤسسات العلمية والوقفية املختلفة ومقارنة
عوائد استثمارها مع غريها من األوقاف أو األصول احلرة.
◌ ◌متابعة األوقاف الحالية
يتابع اجمللس اجلديد حصر األوقاف القائمة ،ومتابعة
املنهوب واملصادر منها والعودة به إىل أصحابه ،وحل
مشكالت األوقاف األهلية ،وإدارة األوقاف اليت ليس هلا
ناظر ،أو الصغرية أو عهد هبا إليها الواقفون.
◌ ◌الترويج إلنشاء أوقاف جديدة
يقع علي عاتق اجمللس اجلديد توفري املناخ املؤسسي
والقانوين إلنشاء األوقاف اجلديدة والتوسع يف القدمية،
كذلك مراقبة إدارات األوقاف اجلديدة وتقييم أداءها.
وتبىن سياسة التوسع على دراسات جدوى ملدى
االحتياج لألوقاف لصاحل أوجه تنموية أو إغاثية بعينها،
واإلمكانيات املتاحة أو املرغوبة لإليقاف.
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وتوفر هذه اخلدمة قدراً من الكفاءة واملهنية يف إدارة األوقاف
الصغرية اليت قد متثل نظارهتا واستثمارها عبء على واقفيها.
كما تساعد على جتميع مبالغ مالية كبرية لتمويل مشروعات
كربى قد يتعذر متويلها من خالل وقفيات صغرية ،حبيث
تصب مصارفها يف رغبات الواقفني .ومن اجلدير بالذكر أن
فكرة الصناديق الوقفية مطبقة يف التجربة الكويتية ،وختضع
إلشراف األمانة العامة لألوقاف.

املبحث الثاين :بنية املؤسسات الوقفية

»

»جيري حصر كامل لألوقاف املدارة من قبل الدولة،
واستعادهتا وإدارهتا من قبل اجمللس األعلى لألوقاف
يف حال اندثار نسل واقفيها .وكذلك حصر األوقاف
احملدودة اليت وقفت حديثاً.
»يقوم اجمللس األعلى لألوقاف بإصدار تقارير ونشرات دورية
عن أدائه ،وأداء إدارات األوقاف املختلفة .كما يساعد
أيضاً من خالل فروعه باحملافظات واألقاليم يف عمليات
تسجيل األوقاف ومتابعة قضاياها وتطوراهتا .هذا مع
إمكانية االستعانة مبستشارين خارجيني ألداء الوظائف اليت
حتتاج إىل ختصص دقيق وخربة نادرة.
»وتكون مهمة اجمللس تعزيز اخنراط األمة يف األوقاف ،واشتباك
األوقاف مع مشكالت الناس واحتياجاهتم االسرتاتيجية،
وتعظيم االستفادة من األوقاف احلالية ،وتوسيع قاعدهتا
بتطويرها وتثمريها وبإضافة أوقاف جديدة ،وتوفري مقومات
االستدامة واملرونة لألوقاف وتنميتها.33
»يضطلع اجمللس األعلى لشؤون األوقاف ،أو أية جهة
حبثية تابعة أو معاونة له ،بتصميم برامج تدريبية للعاملني
يف إدارة الوقف ،حبيث تكون متماشية مع أحدث النظم
اإلدارية واحملاسبية العاملية ،ويتم تكييفها للتناسب مع
طبيعة الوقف وأهدافه ومصارفه.
»ينشأ اجمللس أفرع حملية أو مكاتب إقليمية هلذا اجمللس ،حبيث
تتوفر هلا الالمركزية يف إدارة األوقاف احلالية أو املستجدة.
ويالحظ أن اجتاه الالمركزية اإلدارية هو التوجه الشائع حالياً
يف الدول الغربية والواليات املتحدة لتقليل األعباء على
احلكومة الفيدرالية ،وتعزيز القدرات احمللية.

» »يؤسس اجمللس جمموعة من الصناديق الوقفية التابعة له،
وهتدف لتحقيق غايات حمددة يف جماالت واضحة ،مثل
توفري اخلدمات التعليمية ،أو الرعاية الصحية ،وغريها.
وتقوم هذه الصناديق بتجميع األسهم الوقفية املتباينة القيمة
لتديرها وتستثمرها لصاحل غاية الصندوق.
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◌ ◌مؤسسات الوقف الوسيطة
من املتوقع االحتياج إىل مؤسسة مستقلة يف شكل مؤسسات
جمتمع مدين لتقييم األداء والرقابة واملراجعة والتدريب
والتشبيك بني املؤسسات الوقفية ذات املهام املتشاهبة ،35
باإلضافة إىل تقييم أداء مؤسسة الوقف العامة وذلك خللق
نوع من التوازن بينها وبني اجمللس األعلى لألوقاف .وتكون
مهمة اجمللس متعلقة بالقضايا القانونية املتعلقة بتسجيل
وحقوق األوقاف إضافة إىل االستثمار وإنتاج معلومات
ومعرفة .ويأيت دور اهليئة املستقلة األخرى لتقوم بالتقييم
واملراجعة والتدريب والتشبيك.
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ويقصد هبا إجراءات الشفافية واحملاسبية داخل مؤسسات إدارة
الوقف علي املستوي الفردي .فعلي غرار اجمللس األعلى لألوقاف
يتوقع أن تكون إجراءات حوكمة شركات إدارة األوقاف أو
الوحدات اخلاصة التابعة للبنوك أو املؤسسات التعليمية .فهناك
جملس لإلدارة أو جملس لألمناء يتميز بالتنوع واالحرتاف ،يقوم
بوضع السياسات ومتابعتها وتعيني املدير التنفيذي ومتابعة
أداء اجلهاز التنفيذي .البد من وضع معايري قوية ألداء اجمللس
ومكافآت أعضاءه من جهة أن األموال املدارة هي أموال األمة.
يتشكل جهاز تنفيذي للقيام بالوظائف املنوط به القيام هبا.
تشري الدراسات إىل أمهية وجود سياسة استثمارية واضحة
ومفصلة ،ووجود مديرين ذوي كفاءة واجتماعات منتظمة للجنة
االستثمار وذلك لضمان ختفيض املخاطر احملتملة علي حمفظة
االستثمارات .36لذلك البد من ضمان احرتاف العاملني يف
جمال األوقاف سواء علي املستوى املهين أو الشرعي .كذلك
جيب ضمان كل إجراءات الشفافية واحملاسبية سواء جمللس اإلدارة
واجلهاز التنفيذي .ويتوقع مع وجود برامج دراسية لألوقاف
وجهات اعتماد للمؤسسات العاملة يف إدارة األوقاف وكذلك
العاملني يف القطاع أن ترتفع كفاءة العاملني للمستويات العاملية.
¤ ¤إجراءات المحاسبة
هناك حاجة إىل تطوير معايري حماسبة دولية وإسالمية
للوقف .37وبالنسبة حملاسبة األصول وحماسبة االنتفاع
فقد يكون من السهل نسبياً احملاسبة علي إدارة األصول
الرتباطها بعوائد مالية ملموسة وسهولة وضع نظام حماسيب
ملراقبة التكاليف وأداء جملس اإلدارة واألفراد .لكن تقييم
إدارة االنتفاع قد يشتمل علي بعض الصعوبات املرتبطة
بشكل أساسي بصعوبة تقييم اخلدمات بشكل عام ،واليت
غالباً ما تقوم األوقاف بتقدميها .فخدمات التعليم والصحة
والثقافة والدعوة حتتاج إىل منظومة تقييم متعددة األبعاد،
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ونسبية يف كثري من األحيان مما يزيد من صعوبة مقارنتها
ذاتياً أو مع مؤسسات مناظرة.
ويف هذا الصدد يقرتح بعض الباحثني تصميم خطة عمل
ذات شقني؛ مايل وإجرائي .فتكون امليزانية املالية متعلقة بتقومي
االستثمارات واإلدارة املادية والتنفيذية ،بينما تعىن اخلطة اإلدارية
بتحديد املنجزات االجتماعية غري القابلة للقياس الكمي،
وحتليلها كيفياً .وتكون املوازنة السنوية النهائية مقياساً لنجاح إدارة
األوقاف على الصعيدين معاً.38
¤ ¤الشفافية واإلفصاح
هناك حاجة إىل معايري للشفافية واإلفصاح لكل اجلهات
املتعلقة بإدارة الوقف ،وذلك من منطلق مسئوليتها جتاه
أصحاب املصلحة املتمثلني يف الواقف واملنتفعني .وحتتاج
الشفافية إىل اتساق يف املعلومات الواردة يف التقارير اعتماداً
علي معايري دولية متكن من املقارنة الذاتية أو باآلخرين
وذلك ملنع سوء الفهم والتحايل .هذا يستدعي إنشاء املعايري
املرجعية اخلاصة بالقطاع بشكل عام وبالقطاعات الفرعية
أيضا .هذه املعايري تشمل املعايري الفنية واإلدارية والقانونية
والشرعية .هذا ميهد إلصدار تقييمات دورية ألفضل
املمارسات يف القطاع ،وإصدار شهادات ترخيص معتمدة
للمديرين والشركات املنخرطة يف القطاع.39
¤ ¤تضارب المصالح
جيب أن تتم معاملة أموال الوقف حبرص وقدسية ال تقل
عن املال اخلاص أو احلكومي ،فيجب تغيري الصورة القدمية
عن الوقف بأنه مال سائب أو ال صاحب له .لذلك جيب
أن يكون هناك بنود قانونية والئحية لتنظيم مواضع تضارب
املصاحل احملتملة يف اإلدارة واالستثمار من جهة عالقة إدارة
الوقف باألصول وضمان عدم وجود أي تداخل أو شبهة
استغالل .40كذلك قد يطلب تقدمي إقرار ذمة مالية لدي
الدخول يف دوائر الوقف بالتصرف املايل أو الفين.
¤ ¤عزل إدارة الوقف
توجب الشريعة عزل الناظر أو إدارة الوقف يف حالة اخليانة
أو العجز أو خمالفة شروط الواقف وعدم تطوير الوقف
وتنميته والوقوف علي مصاحلة 41ويقوم هبذا اجمللس األعلى
لألوقاف ،أو السلطة القضائية املخولة بذلك ،بعد ثبوت
اإلمهال أو الفساد بالتقارير الدورية أو عن طريق رقابة
اهليئات املستقلة األخرى أو طلب الواقف لذلك .42وقد
يكون العزل إلدارة الوقف املتمثلة يف الشركة بتغيريها ،أو
بطلب تغيري املدير أو السياسات املتبعة يف االستثمار أو
املخاطر أو التوزيع واليت قد تكون أدت إىل اخلسارة.
38
39
40
41
42

Hisham Dafterdar, op.cit., p. 6
Ibid, p. 7

حممد قدري باشا ،قانون العدل واإلنصاف يف إصالح األوقاف ،ص 351
املرجع السابق ،ص 399

.Muhammad Tahir Sabit Haji Mohammad, op.cit., p. 7

ثالثاً :االبتكار يف البنية اإلدارية للوقف
تعاين أشكال اإلدارة التقليدية للوقف (الناظر أو املتويل) من
مشكالت عدم وضوح مهمة إلدارة الوقف ،وعدم عالقة
ختصص ناظر الوقف و العاملني باملهام املطلوبة ،وعدم دعم
القوانني واللوائح ملتطلبات العمل االحرتايف باإلضافة إىل ضعف
أطر الشفافية واحملاسبية والرقابة .43وهذا ما يدعو إىل النظر يف
جتديد مفهوم وطرق إدارة الوقف.
¤ ¤تطوير مفهوم الناظر
تطرح هنا قضايا االحرتاف واملؤسسية والرحبية .فتعترب مسئولية
الناظر عن حفظ وتنمية الوقف أساسية مما يتوقع معه امتالك
الناظر ملهارات إدارية واستثمارية متنوعة ،مما يدعو إىل إدارة
حمرتفة للوقف .44للحفاظ علي ممتلكاته وتنميتها واالبتعاد
عن التصور التقليدي للناظر املرتبط باإلمهال وعدم األمانة.
ولعل من نافلة القول أن من ضمن أبعاد االحرتاف املعرفة
بالشريعة ،كاحرتاف مؤسسي.

دعنا نطرح سؤاالً ،هل يسمح إلدارات األوقاف احملرتفة
واملؤسسية بتحقيق أرباح علي أداءها للعمل؟ أم جيب فقط
45
السماح مبؤسسات غري هادفة للربح ألداء مثل هذه املهمة؟
هل هناك عالقة بني الرحبية واالستدامة واالحرتاف؟ هل ميكن
ضمان االستدامة واالحرتاف مع عدم الرحبية والتطوع؟ 46ميكن
اعتبار اإلجابة علي هذه األسئلة عن طريق الدراسات املقارنة
هي املعيار لتحديد هل يعتمد علي مؤسسات رحبية لضمان
إدارة حمرتف ومؤسسية مل ال؟
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وتنتشر شركات إدارة األصول املالية يف الواليات املتحدة
األمريكية اليت يتسم اقتصادها باالعتماد على األوقاف اخلريية
لتقدمي اخلدمات التعليمية والصحية واالجتماعية .كما شرع
بنك ديب اإلسالمي منذ سنوات قليلة يف افتتاح شركة خاصة
إلدارة األصول الوقفية ،وذلك بالتزامن مع الطفرة النفطية الثالثة
وتزايد الوقفيات يف دول اخلليج .ووقع مؤخراً عقد إلنشاء شركة
عاملية إلدارة األصول الوقفية األهلية واحلكومية ،بالتعاون مع
مؤسسة بيت املال الكويتية.
كذلك قد تقوم شركة إدارة األصول بتعهيد outsourcing
إدارة االنتفاع لشركة متخصصة يف تقدمي اخلدمات
(التعليمية ،الصحية ،الثقافية ،اخل) إىل املنتفعني ،وىف هذه
احلالة يراجع اجمللس األعلى لألوقاف واملؤسسات املستقلة
كفاءة تقدمي اخلدمة ومدى احرتام شروط الواقف.48
وتطرح األفكار السابقة قضية الشراكات بني األوقاف سواء يف
إدارة األصول أو االنتفاع ،مع مراعاة الشروط الشرعية يف هذا
اإلطار ،وهو ما ميكن من تكوين تراكم كبري يف االستثمارات
أو تقدمي اخلدمات خصوصا يف حاالت االحتياج إىل حد
أدين أو كتلة حرجة لتقدمي اخلدمة أو حتقيق عوائد مرتفعة علي
االستثمارات أو تقليل التكلفة نتيجة للتشارك أو احلجم الكبري
لإلنتاج .وأيضا تربز هناك احلاجة إىل دراسات حول احلد األدىن
الالزم من األصول والعوائد إلنشاء إدارة مستقلة لألصول ،وما
هي اقتصاديات إدارة االنتفاع املستقل أو املشرتك .كذلك قضية
48
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تفرتض الورقة أمهية الرحبية يف عمل هذه املؤسسات اعتماداً علي
أن الناظر يف القدمي كان له أجر ثابت وقد يكون بنسبة معينة
من عائد األصل ،وهذا ما يؤسس لفكرة أن إدارات األوقاف
احلديثة من حقها أن تأخذ نسبة من العائد علي االستثمار،
ومن الطبيعي أن تتنافس الشركات علي أكرب العوائد لألصول
وأقل النسب لإلدارة ،وهو ما يتحدد به تقييم أداء الشركات
يف سوق مفتوح وشفاف ،47مع األخذ يف االعتبار حمورية البعد
االجتماعي يف آليات االستثمار.

¤ ¤إدارة األصول وإدارة االنتفاع
قد تقوم إدارة الوقف بإدارة مباشرة لعمليات األصول
واالنتفاع ،ويكون هذا يف الوقفيات الضخمة اليت حتتمل
اقتصادياهتا تكلفة إدارة الوظيفتني .ويكون هذا يف شكل
قيام إدارة وقف االنتفاع بإدارة األصول عن طريق وحدة
خاصة أو شركة إلدارة أصول املؤسسة الوقفية .ومثال ذلك
الوقفيات التعليمية والثقافية الكربى ،ويشرف علي إدارة
األصول أعضاء جملس اإلدارة أو جملس األمناء عن طريق
تعيني مدير الشركة أو الوحدة التنفيذي ووضع سياسات
االستثمار واملخاطر والتوزيع .لكن يف حاالت الوقفيات
املتوسطة والصغرية اليت ال حتتمل اقتصادياهتا إنشاء شركة
متخصصة فتقوم شركات إدارة خارجية هبذه املهمة مقابل
نسبة من عوائد االستثمار.
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فمع تعدد املهام وتشعبها وتعقدها من املتوقع أن تكون إدارة
الوقف مكونة من أكثر من جمموعة من اخلربات اإلدارية والفنية
والشرعية القانونية أيضا .فهي إدارة مؤسسية هلا نظام داخلي
حمكم وسياسات شفافة إلدارة واستثمار الوقف تتيح احملاسبة.
هذا يقود إىل قضية وجود كيانات هادفة للربح إلدارة املؤسسات
الوقفية أم ال؟ ،وعلي الرغم من أن هذه النقطة األخرية قد تكون
حمل جدال إال أنه قد يكون من املناسب مناقشتها يف هذا املقام.

¤ ¤مؤسسة النظارة أو إدارة الوقف
بتحول النظارة إىل مؤسسة وبتحول املتويل إىل إدارة تربز
احلاجة إىل التمييز بني إدارة األصول وإدارة االنتفاع ،فإدارة
األصل املدر للعائد خيتلف عن إدارة عملية االنتفاع من
العائد يف مسجد أو مدرسة أو مستشفي ،حيث أن إدارة
الدعوة والعملية التعليمية والعملية الصحية خمتلفة وحتتاج إىل
مهارات وكوادر خمتلفة بشكل كبري ،لذلك وجب التمييز
النظري واملؤسسي بني الوظيفتني.
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تعاين األوقاف من إمهال البعد االستثماري يف إدارهتا ،مما
ينجم عنه ضياع الكثري من أصوهلا .وال شك أن حماوالت
جتديد آليات استثمار األصول الوقفية تساعد على
ازدهارها ،وتنمية عوائدها ،ومن مث زيادة متويل مصارفها.
وقد سعت العديد من الدول العربية واإلسالمية ذات
التجارب الوقفية لتطوير اآلليات االستثمارية ،وتواجه هذه
اجلهود عدة حتديات .متثل أبرزها يف أمهية تطوير البعد
الشرعي املتعلق باحلاجة لتجديد فقه األوقاف واستثمارها،
واملرونة يف النظر ألعيان الوقف وقواعد استبداهلا ،ناهيك
عن ضرورة التطوير اإلداري للمؤسسات الوقفية ذاهتا.
فهناك العديد من الوقفيات اليت اندثرت أصوهلا بسبب
ضيق أفق القائمني عليها ،وعدم تغليب بعد املصلحة يف
إدارهتم لألصول الوقفية.

تكاليف إدارة الوقف نسبة لألصول والعائد واقتصاديات تشغيل
إدارات األوقاف ومعايريها احملاسبية وتفاصيل اإلفصاح املطلوبة
للتقييم.
¤ ¤إدارة األصول
يقصد بإدارة أصول يف هذا املقام إدارة األصل الذي يدر
عائداً يذهب للمنتفعني أو املوقوف عليهم .ميكن أن تنشأ
كيانات متخصصة إلدارة األصول تتسلح بأحدث تقنيات
إدارة األصول الداخلية واخلارجية وتنميتها وتثمريها ،أو ميكن
أن تنشأ البنوك التقليدية أو االستثمارية إدارات متخصصة يف
إدارة األوقاف داخلها .وتساعد هذه الشركات املتخصصة
يف تصميم منتجات وقفية مالية وعينية متعددة تساهم يف
الرتويج للوقف وزيادة أصوله ومنتفعيه.
¤ ¤مفهوم دورة حياة األصل
هناك حاجة إىل تقدمي مفهوم دورة حياة األصل من أجل
تأسيس األحكام الشرعية والقانونية للعمليات املرتبطة به.
فمن ساعة دخول األصل يف حوزة إدارة الوقف بأي شكل
من األشكال إىل هتيئته لالستثمار إىل إعداد سياسات
االستثمار واملخاطر املرتبطة به ،إىل توزيع العائد وفق
سياسات واضحة وتفصيلية تعترب ضرورة الرتميم والصيانة
والتنمية إىل استبدال األصل يف حالة هتديد حالته احلالية.
حتتاج كل هذه العمليات إىل تصور عميق وشامل قبل
التحرك لتنظيمها يف إطار قانوين أو مؤسسي.
1 .1هتيئة األصل لالستثمار
حيتاج األصل خالل دورة حياته إىل صيانة دورية
وتطوير ،وقد ال تتوفر األموال الالزمة لذلك يف
البداية ،لذلك ميكن االستدانة بضمان العوائد
املتوقعة لألصل بعد التشغيل ،49ذلك لتوفري السيولة
الالزمة للتطوير وميكن توفري تلك السيولة عن طريق
منوذج صكوك املشاركة املوافقة للشريعة اإلسالمية.50
2 .2سياسات االستثمار واملخاطر
هتدف إدارة االستثمار إىل تعظيم العائد وتقليل املخاطر
علي األصل .وذلك بإتباع الطرق املعروفة يف االستثمار
وإدارة املخاطر .كذلك جيب مراعاة شروط الواقف يف
االستثمار ،واحرتام املسئولية االجتماعية الستثمارات
األوقاف ،وتعزيز حتليل العائد-التكلفة املراعي لألبعاد
االجتماعية والقيمية 51وقد تربز قضية التناقض بني وجود
استثمارات ذات كفاءة مالية مرتفعة لكنها ذات فعالية
اجتماعية 52منخفضة مثل االستثمار يف املنتجعات
السياحية وأماكن الرتفيه ،لذلك جيب مراعاة الفعالية
االجتماعية يف سياسات االستثمار .وجيب علي إدارة
الوقف إعالن السياسة االستثمارية وطرق تنفيذها وأداءها
عن كل فرتة مالية وتوضيح مدى املخاطر احملتملة.
49
50
51
52

ويف هذا الصدد ،جيب التأكد على أن حماوالت تطوير
آليات استثمار الوقف تستدعي ضرورة اتساق هذه
اآلليات مع مبادئ الشريعة اإلسالمية ،مع األخذ يف
االعتبار فقه املصاحل واألولويات .كما أن األوقاف
كمنظومة قيمية متكاملة يتطلب استثمارها مراعاة السنن
الكونية واالعتبارات األخالقية ،مما قد يشار إليه باملسؤولية
االجتماعية ،فمراعاة حقوق العمال ،واحلرص على سالمة
البيئة ،والبعد االجتماعي لألنشطة التجارية تعد أركاناً
أساسية يف آليات االستثمار الوقفي.
وتضيف التجربة الغربية يف استثمار األصول الوقفية أمهية
استثمار األصول من خالل آليات منخفضة املخاطر،
وإن قلت أرباحها .فقد فقدت العديد من الوقفيات
الغربية الكربى نسبة من أصوهلا يف أعقاب األزمة املالية
العاملية يف  2009بسبب اعتمادها على اآلليات مرتفعة
املخاطر ذات الرحبية العالية.53
وقد طورت العديد من االقرتاحات حول أساليب
االستثمار الوقفي ،فهناك اآلليات املالية والعقارية اليت
تعتمدها معظم دول اخلليج العريب يف استثمار وقفياهتا.
كما توجد الوقفيات الزراعية اليت يتم تأجريها للمزارعني،
واالستفادة من ريعها ،وهي الصيغة السائدة يف ماليزيا.
وتظهر يف تركيا واألردن أوقاف القصور واملساكن التارخيية
اليت تعد مزارات سياحية .وقد قامت األردن بتخصيص
مشروع ضخم لتجديد هذه األوقاف وترميمها هبدف
إعادة االستفادة منها وتسويقها.
ماذا حيدث لو أخفقت السياسة املتبعة وحدثت خسائر
يف أصول الوقف مما يهدد باخنفاض العوائد املتوقعة من
األصل واليت بدورها ستؤثر علي كفاءة االنتفاع؟ هناك
حالتان ،األويل يف حالة التقصري أو اإلمهال أو الفساد
املتعمد من إدارة األصل فهي تتحمل التعويض ،أم يف حالة
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	¤العمليات الدولية للوقف
شهدت األوقاف تارخييا أبعاداً دولية متمثلة يف توزع األصول
علي أكثر من دولة ،أو كون األصل يف مكان واملنتفعني يف
مكان وقد تكون إدارة الوقف يف مكان آخر .كذلك قد
تستثمر أصول الوقف املالية يف أكثر من مكان أو يتوزع
املنتفعني علي أكثر من مكان .يف هذه احلاالت جيب مراعاة
القوانني الدولية املنظمة من جهة مراعاهتا ألصول التعامل مع
األوقاف من الناحية الشرعية واملهنية ،وما يتطلب من جهة
أخرى قانوناً مرناً وقوياً لتنظيم األوقاف حيتمل كل العمليات
الدولية احملتملة .58ويقرتح بعض اخلرباء أن تتم صياغة القوانني
الوقفية بصورة مشاهبة للقطاع اخلاص الذي يتمتع حبرية يف
تصميم بنيته وآلياته االستثمارية يف إطار الرقابة احلكومية.
إجماالً ،تزايدت احلاجة يف أعقاب ثورة اخلامس والعشرين
من يناير إىل تطوير آليات التمكني االجتماعي للمواطنني
املصريني ،واحلد من تغول السلطات احلكومية على مفاتيح الفعل
االجتماعي .وقد بات الوقف ،املفهوم واملؤسسة ،كأحد آليات
التمكني اهلامة ،يف حاجة ماسة إلحياء دوره اجملتمعي ،وحتريره من
سلطة احلكومة وهيمنتها .إن الصعوبات اليت تعرتي تطوير إدارة
الوقف واستثمار أصوله وتفعيل دوره اجملتمعي ال تنبع من جوهر
مفهوم الوقف وأبعاده الفلسفية واملعرفية ،وإمنا ترتبط بالقصور
الذي يشوب بيئته القانونية والبحثية وتطبيقاته املؤسسية واإلدارية.
ويبدو التجديد كمفتاح حلل مشكالت الوقف .فهناك جتديد
الرؤية احلضارية كإطار جامع ملفهوم الوقف ومقاصده ،وجتديد
املعاجلة القانونية والفقهية ملؤسسات الوقف وواقعها ،وجتديد
العالقة الوثيقة بني املؤسسات الوقفية واملراكز األكادميية
والتعليمية ،وجتديد مصارف الوقف حنو جماالت وفضاءات
معاصرة ،وجتديد إدارة الوقف واستثمار أصوله باجتاه املهنية
والشفافية والرؤية االجتماعية الشاملة.

“ هل يسمح إلدارات األوقاف المحترفة
والمؤسسية بتحقيق أرباح علي أداءها
للعمل؟ أم يجب فقط السماح بمؤسسات
غير هادفة للربح ألداء مثل هذه المهمة؟”

.Muhammad Tahir Sabit Haji Mohammad, op.cit., p. 9

للمزيد حول املعاجلة الشرعية والقانونية هلذه القضية ،أنظر ،حممد قدري
باشا ،مرجع سبق ذكره ،ص 348
املرجع السابق ،ص 506

Mohammad TahirSabit Haji Mohammad, Abdul Hamid Hj.
Mar Iman, op.cit., p 36-37
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Hisham Dafterdar, op.cit., p. 6

املبحث الثاين :بنية املؤسسات الوقفية

54
55

وختضع إدارة االنتفاع مهنياً للمتعارف عليه من معايري وقوانني
املهن واحلرف املختلفة ،ويرجع عند اخلالف إىل املرجعيات
املعتمدة يف اجملال ،وكذلك ختضع لقوانني اجملال ولوائحه املنظمة،
مع مراعاة خصائصها غري الرحبية من ناحية املعاملة املالية.
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االضطرابات يف األسواق االقتصادية واحلوادث العارضة
فيمكن التعويض من احتياطيات األوقاف املرتاكمة أو
تعويض الدولة أو التربعات.54
3 .3سياسات التوزيع
تتقاسم عوائد استثمارات األوقاف بنود أكثر من جمرد توزيع
العائد علي املنتفعني ،فهناك احتياطيات الصيانة والتطوير،
واحتياطيات اخلسائر الرأمسالية املتوقعة نتيجة للمخاطر
احملتملة وغريها من البنود .55ويساهم هذا يف محاية قيمة
األصل من التآكل عرب الزمن بل وزيادهتا وتعزيزها.
4 .4سياسات حفظ قيمة األصل وتنميته
من الضروري احلفاظ علي قيمة الوقف عرب الزمن وتنميتها
عرب صيانتها وحتديثها ،لذلك جيب وضع احتياطيات
للصيانة والتنمية ختصم من األرباح 56وتنفق بشكل
دوري علي األصل .وميكن لإلدارة أن تقوم باستثمار
االحتياطيات يف صناديق حتوط تدر عائداً يساهم يف
تعويض اخلسائر .وقد ترتاكم االحتياطيات وعوائدها
لتصل إىل مثل قيمة األصل ،ويف هذه احلالة ميكن إضافتها
إىل األصل لتستثمر عوائدها يف إدارة االنتفاع .57وهناك
خالف حول معاملتها يف هذه احلالة ،حبيث تكون يف حل
من شروط الواقف حيث أهنا وان كانت أصال من عائد
الوقف وأعيد استثمارها ،إال أهنا خارج أصل الوقف من
جهة اخلضوع لشروط الواقف ،أم أهنا تظل جزءاً من الوقف
خيضع لشروط الرغبات الواقف وشروطه.
5 .5استبدال األصل ومفهوم الدميومة والقيمة.
من املتوقع أن تتالشي قيمة األصل نتيجة للقدم أو لعوادي
الزمن املختلفة ،فيجب وضع اسرتاتيجيات ملواجهة هذا،
عن طريق استبدال قيمة األصل بآخر يدر نفس العائد.
ويراعي يف هذا السياق ،االجتهادات الشرعية حول شروط
إبدال األصل املوقوف أول استبداله.
	¤إدارة االنتفاع
قد يعهد الواقف بأموال الوقف إىل جهة متخصصة ،وتقوم هي
بدفع العوائد إىل املنتفعني مباشرة أو إىل جهة أخرى تنظم تقدمي
االنتفاع مثل منح دراسية للجامعة أو مصاريف عالج ملستشفى.
لكن قد تكون الوقفية كبرية مبكان لدرجة احتياجها إىل إدارة
متخصصة لالنتفاع .وحتتاج إدارة االنتفاع إىل خربة وختصص يف
اجملال املطلوب ،وقد حتتاج إىل مراقبة من اجلهات املعنية سواء
حكومية أو أهلية مثل وزارة الصحة ووزارة التعليم أو نقابات
الصحة والتعليم .وقد حتتاج إدارة االنتفاع إىل تعهيد تقدمي بعض
اخلدمات إىل بعض اجلهات اخلارجية املتخصصة .ومن املتوقع أن
تكون إدارة االنتفاع غري رحبية ،فال يتوقع أن تقوم مستشفي أو

مدرسة أو جامعة وقفية باستهداف الربح .وال يدخل يف معين
الرحبي تعويض التكاليف أو التمييز ماليا يف بعض اخلدمات
لتعويض تكاليف تقدمي خدمات أخرى تقدم جمانا.
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