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ت�صدير
انطالقا من الدور املنوط بدولة الكويت باعتبارها الدولة املنسقة مللف األوقاف على مستوى
العالم اإلسالمي مبوجب قرار مؤمتر وزراء أوقاف الدول اإلسالمية املنعقد بالعاصمة االندونيسية
«جاكرتا» فـي أكتوبر سنة 1997م ،تعمل األمانة العامة لألوقاف منذ ذلك احلني ،وفـي هذا السياق،
على إجناز مجموعة من املشروعات التنفـيذية لتنسيق جهود الدول اإلسالمية فـي مجال األوقاف
على مستوى العالم اإلسالمي.
وهذه املشروعات هي:

1 -1مشروع تنمية الدراسات والبحوث الوقفـية.
2 -2مشروع تدريب العاملني فـي مجال الوقف.

3 -3مشروع نقل وتبادل التجارب الوقفـية.

4 -4مشروع إصدار دورية دولية للوقف اإلسالمي «مجلة أوقاف».
5 -5مشروع منتدى قضايا الوقف الفقهية.

6 -6مشروع القانون االسترشادي للوقف.

7 -7مشروع بنك املعلومات الوقفـية.

8 -8مشروع كشافات أدبيات األوقاف.
9 -9مشروع مكنز علوم الوقف.

1010مشروع قاموس مصطلحات الوقف.
1111مشروع معجم تراجم أعالم الوقف.

1212مشروع أطلس األوقاف فـي العالم اإلسالمي.

ويتم التنسيق فـي تنفـيذ هذه املشاريع مع كل من املجلس التنفـيذي ملؤمتر وزراء األوقاف
والشؤون اإلسالمية بالرياض واملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية
بجدة واألمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت.

وفـي هذا السياق ،جاء انعقاد منتدى قضايا الوقف الفقهية اخلامس بإسطنبول باجلمهورية
التركية فـي الفترة من  12-10جمادى اآلخرة  1432هـ املوافق  15-13مايو 2011م ،حتت شعار
«قضايا مستجدة وتأصيل شرعي» .ويعقد املنتدى بشكل دوري كل سنتني ،ويهدف إلى:

1 -1املساهمة فـي إحياء سنة الوقف والتعريف بدوره التنموي فـي خدمة املجتمع.
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2 -2إحياء االجتهاد والبحث فـي قضايا األوق��اف املعاصرة وإيجاد احللول للمشكالت احلالية
القائمة.
3 -3تأصيل النظريات العامة لفقه الوقف.

4 -4إعداد مدونة فقهية شاملة ألحكام الوقف وقواعده وقضاياه املعاصرة ،لتكون مرجعا علميا
محكما معتمدا للمعنيني بشؤون األوقاف.
ومت من خالل منتدى قضايا الوقف الفقهية اخلامس تقدمي أحد عشر بحثا علميا فـي ثالثة
مواضيع كانت على النحو اآلتي:

املوضوع األول :وكان بعنوان «والية الدولة فـي الرقابة على األوقاف» وحتدث فـيه كل من:
د.عبدالقادر بن عزوز ،ود.عبدالفتاح محمود إدريس ،ود.كمال محمد منصوري ،ود.عصام خلف
العنزي ،ود.محمد عاكف آيدين.
وقد تناول هذا املوضوع حدود والية الدولة فـي الرقابة على األوقاف ،وأنواع الرقابة التي تقوم
بها الدولة ،وأسس الرقابة الشرعية ،وأساليبها فـي املؤسسة الوقفـية.
-1

وكانت عناصر البحث فـي هذا املوضوع على النحو اآلتي:
1والية الدولة على إدارة شؤون الوقف.

-2

2أنواع الرقابة التي متارسها الدولة على األوقاف( :رقابة إدارية ،رقابة مالية ،رقابة شرعية،
رقابة قانونية).

-4

4أهداف الرقابة الشرعية.

-3

3موقع الرقابة الشرعية فـي الهيكل اإلداري للمؤسسة الوقفـية.

-5

5وسائل الرقابة الشرعية.

-6

-7
-8
-9

6هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمؤسسة الوقفـية.

7الئحة عمل هيئة الفتوى.

8عالقة الرقابة الشرعية بالرقابة املالية والقانونية.
9صالحيات املراقب الشرعي.

1010إلزامية قرارات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية إلدارة املؤسسة الوقفـية.

1111دراسة حالة للرقابة الشرعية من واقع التطبيق الفعلي فـي إحدى املؤسسات الوقفـية.

أما املوضوع الثاني فكان بعنوان «وسائل إعمار أعيان األوقاف» وحتدث فـيه كل من :د.أحمد
آق كندوز ،ود.علي محي الدين القره داغي ،ود.جمعة محمود الزريقي.

6

تصــدي ــر

وقد تناول هذا املوضوع دراسة األساليب املشروعة فـي إعمار أعيان الوقف (القدمية منها
واحلديثة) ،مع إيراد التطبيقات املعاصرة فـي هذا املجال.
وكانت عناصر البحث فـي هذا املوضوع على النحو اآلتي:

1-1املقصود بإعمار أعيان الوقف.

2-2حكم إعمار أعيان الوقف.

3-3األسس الشرعية فـي حساب نفقات اإلعمار من الريع.

4-4تكوين مخصصات لإلعمار.

5-5تكوين مخصصات إلهالك األعيان املوقوفة.
6-6نفقات صيانة إعمار الوقف.

7-7تطبيق نظام «البناء واإلدارة والتحويل» إلعمار أعيان الوقف)B.O.T( .

8-8تطبيق أسلوب املشاركة املتناقصة إلعمار أعيان الوقف.

9-9االستفادة من ريع األوقاف إلعمار أعيان الوقف املتهالكة.
1010االقتراض من ريع الوقف إلعمار أوقاف أخرى.

1111إصدار صكوك إسالمية على أعيان الوقف لالستفادة منها فـي إعمارها.
1212دراسة حالة تطبيقية إلعمار أعيان الوقف.

كان املوضوع الثالث بعنوان «األص��ول احملاسبية للوقف وتطوير أنظمتها وفقا للضوابط
الشرعية» ،تناول احلديث فـيه كل من :د.محمد عبداحلليم عمر ،ود.إسماعيل كورت ،ود.فؤاد
عبدالله العمر.

وقد تناول هذا املوضوع أثر خصوصية أموال األوقاف عن غيرها من األموال على املعاجلة
احملاسبية مليزانية الوقف ،وإمكانية االكتفاء باألصول احملاسبية العامة أو أن هناك حاجة إلضافة
أو تعديل بعض املعايير احملاسبية لتتناسب مع طبيعة الوقف ،وكيفـية معاجلة التعارض مع املعايير
احملاسبية املعمول بها مع أحكام الوقف الشرعية.
-1

-2

-3

-4

وكانت عناصر البحث فـي هذا املوضوع على النحو اآلتي:
1املعايير احملاسبية وتطبيقها على األموال الوقفـية.
2أسلوب معاجلة ديون الوقف محاسبيا.

3أسلوب معاجلة املخصصات فـي أموال الوقف وأنواعها.

4املوازنة بني جانب املوجودات واملطلوبات فـي امليزانية الوقفـية.
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-5

5املعاجلة احملاسبية لألصول النقدية الداخلة فـي االستثمار فـي الشركات املساهمة.

-6

6أسلوب معاجلة االحتياطيات فـي وقف األصول النقدية.

-8

8املعايير احملاسبية اخلاصة بريع الوقف.

-7

-9

7املعايير احملاسبية لتقومي األصول املوقوفة.

9مدى توافق أو تعارض املعايير احملاسبية الدولية مع أحكام الوقف الشرعية.

1010دراسة حالة :عرض ميزانية وقفـية منوذجية تطبيقية ملؤسسة وقفـية قائمة.

كما عقدت حلقة نقاشية خاصة عن األوقاف فـي دول البلقان ،حتدث فـيها كل من :د.مصطفى
حاجي أليش ،ووداد ساحتي ،وسنايد زاميوفـيتش.

وإمتاما للفائدة من بحوث املنتدى فقد مت تفريغ املناقشات والتعقيبات اخلاصة مبواضيع املنتدى
واحللقة النقاشية ،وإدراجها فـي مكانها بعد البحوث لكل موضوع ،بعد القيام بالتحرير العلمي
املناسب لها إلخراجها على خير صورة.

وحرصا من األمانة العامة لألوقاف على تعميم االستفادة من هذه البحوث واملناقشات
والتعقيبات القيمة لعموم القراء واملهتمني بالشأن الوقفـي والباحثني ،يأتي إصدار أعمال منتدى
قضايا الوقف الفقهية اخلامس من خالل هذا الكتاب.

وال يسعنا ختاما ،إال أن نتوجه بالشكر اجلزيل إلى كل من أسهم فـي إخراج هذا العمل بحلته
البهية ،من عاملني ومسؤولني ،ونخص بالذكر رئاسة الشؤون الدينية التركية ،واملديرية العامة
لألوقاف التركية ،والبنك اإلسالمي للتنمية ممثال باملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب بجدة،
واللجنة العلمية للمنتدى ،واللجنة التحضيرية ،وإدارة الدراسات والعالقات اخلارجية ،امتثاال لقول
النبي عليه أفضل الصالة والسالم {ال يشكر الله من ال يشكر الناس} .والله نسأل أن يجعل هذا
العمل فـي ميزان حسناتهم .هو ولي ذلك والقادر عليه.
وآخر دعوانا أن احلمد الله رب العاملني.

األمانة العامة لألوقاف
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(مرتبة ح�سب �إلقائها �أثناء حفل االفتتاح
وذلك ح�سب الربوتوكول الرتكي)

كلمة املشاركني

كلمة امل�شاركني
يلقيها �سماحة مفتي اجلمهورية اللبنانية
ال�شيخ د.حممد ر�شيد قباين
احلمد لله والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن عمل
بشريعته واهتدى بها.
فضيلة رئيس الشؤون الدينية فـي تركيا  /إخواني وأخواتي...
لقد وفق الله اجلمهورية التركية للمشاركة فـي ملف األوقاف ،فقد امتدت جهودها املباركة
إلى اجلانب العلمي والفقهي فعقدت هذا املنتدى لقضايا الوقف اإلسالمية فـي عاصمتها التاريخية
إسطنبول حتت رعاية رئيس وزرائها السيد رجب طيب أوردغان بالتعاون مع األمانة العامة لألوقاف
فـي دولة الكويت الشقيقة ،ومبشاركة مباركة من البنك اإلسالمي للتنمية بجدة الذي حتتضنه اململكة
العربية السعودية ،ويسرني باسمكم أيها املشاركون الكرام فـي هذا املنتدى اخلامس لقضايا الوقف
اإلسالمي أن أعبر عن مشاعري ومشاعركم فـي محبة هذا البلد الطيب تركيا وتقديرنا ملسؤوليه
ولشعبه الشقيق.
أيها اإلخوة إن الوقف فـي شريعة الله هو باب واسع للخيرات والصدقات اجلارية ولقد أدى
عمل الوقف بتاريخ اإلسالم عمال مهما ،وفاعال فـي تعليم أفراد املجتمع وتنمية مهاراتهم ،وقدراتهم،
وتوفـير فرص العمل لهم ،ولذلك فعلى طلبة العلم والباحثني انتاج مزيد من البحوث العلمية فـي
مجال الوقف لكونه من املواضيع التي حتتاج إلى مواصلة البحث ،والدراسة ليبقى الوقف رافدا
من روافد العمران واحلضارة فـي حياتنا ،وما أعظم اإلسالم أيها اإلخوة الكرام حيث حث النبي
محمد صلى الله عليه وسلم كل فرد من املسلمني أن يشارك مبا يستطيع من وقف اخليرات فـي خدمة
الشعوب ،وخدمة املجتمعات البشرية فـي قوله صلى الله عليه وسلم «إذا مات اإلنسان انقطع عنه
عمله إال من ثالثة :إال من صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد صالح يدعو له»(صحيح مسلم).
فعلى عواتقنا أيها األخوة توجيه الشباب ،ورعايتهم ،وتفعيل طاقاتهم ،وتوعيتهم ليساهموا
بأبحاثهم الوقفـية فـي التقدم ،والتطوير ملجتمعاتهم نحو املستقبل بخطى ثابتة ،وليكون الشباب سدا
منيعا يقي املجتمع ،والوطن ،واألمة مما يضرها ،وال ينفعها ،فالشباب مثل النبتة إذا أحسن الزارع
رعايتها منت ،وأثمرت ،وإذا أهملها تعثر منوها وفسد ثمرها.
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وال ننسى هنا دور األمانة العامة لألوقاف فـي دولة الكويت الشقيق برعاية صاحب السمو أمير
الكويت فـي تعزيز ،وإثراء البحوث العلمية التي تساعد على التنمية احلقيقية إلعمار الوقف ،وهو ما
سيزيدنا فـي هذا املؤمتر اخلامس ثراء علميا فـي سبل وسائل تنميتها فـي بحثها فـي أحد محاور هذا
املنتدى باعتبار أن تنمية موارد الوقف هي احلجر األساس فـي استمرار ،ومنو املؤسسات األهلية:
التعليمية والصحية ،واالجتماعية املتنوعة ،والتنموية املختلفة.
وال ننسى أن ننوه بدور البنك اإلسالمي للتنمية فـي جدة وبدور رئيسه األخ د.أحمد محمد
علي بتشجيعه إقامة املؤمترات ،وعقد الندوات العلمية لتعزيز عمل وتطوير املؤسسات الوقفـية التي
تساهم فـي عملية التنمية فـي البلدان العربية واإلسالمية ،والشكر اجلزيل لرئاسة الشؤون الدينية فـي
تركيا على جهودها املبذولة فـي تنظيم هذا املنتدى ،وإجناحه ،وحتقيق أهدافه ،واستضافة أعضائه،
واملشاركني فـيه مبختلف أنشطتها.
وفـي اخلتام أجدد الدعاء إلى الله تعالى أن يوفق تركيا ورئيسها عبدالله غول ،ورئيس وزرائها،
وحكومته رجب طيب أوردغان ،وأسأل الله تعالى أن يوفقهما ملا فـيه خير تركيا ،وشعبها الشقيق،
وخير العالم االسالمي ،وخير العالم كله حيث بعث الله تعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم
رحمة للعاملني فقال له فـي القرآن الكرمي «وما أرسلناك إال رحمة للعاملني» وفقنا الله وإياكم أيها
األخوة ملا فـيه رضاه.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،
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كلمة �سماحة مفتي الديار امل�صرية
د.علي جمعة
احلمد لله والصالة على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وااله.
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن هذا االجتماع اجتماع مبارك على أمر جلل يجب علينا أن نحيي من سعى فـي هذا االجتماع
وفـي هذا املنتدى ،فنحيي السيد رئيس الشؤون الدينية ورئاسة الشؤون الدينية بتركيا ،واملديرية العامة
لألوقاف كما نحيي األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت ،والقائمني عليها ونحيي القائمني على
املعهد االسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية ،نحيي هذه الرعاية الكرمية من
السيد رجب طيب أوردغان ألن الوقف كان دائما وقود احلضارة اإلسالمية.
الوقف كما رأينا فـي الفـيلم الذي رأيناه اهتم بالتعليم ،والبحث العلمي ،وبأمر الصحة وبالتكافل
االجتماعي ،واهتم بالبناء ،والعمارة واهتم مبناحي كثيرة منها :األمن الداخلي فقد كانت الشرطة فـي
عهدة األوقاف على مر احلضارة اإلسالمية ،فاألمن واالستقرار على مستوى الفرد ،وعلى مستوى
اجلماعة ،وعلى مستوى املجتمع ،وعلى مستوى األمة كان وراءه الوقف الصحيح ،والعمل الرجيح،
هذا االهتمام انتقل من حضارتنا إلى العالم كله ورأينا اهتماما بليغا بدراسة الوقف وتأثيره.
ويشير الشيخ محمد زاهر الكوثري وكيل املشيخة التركية أن االجنليز اهتموا بذلك فـي العراق،
ورأوا أن صمود الشعب العراقي كان وراءه األوقاف ،وعملوا على حتطيمها ،أو حتجيمها ،وإخراجها
من احلضارة اإلسالمية ،واملقاومة اإلسالمية لالحتالل البغيض ،وتعجب كل العجب فـيما يقول
حتى علم تلك املعلومة من تدخل السفارة الفرنسية عند احلكومة التركية إللغاء األوقاف اإلسالمية
؛ ألن األوقاف كانت دائما هي وقود احلضارة اإلسالمية ،وبعودة األوقاف تأصيال ،ونظرا ،وعلما
وبحثا تعود احلضارة اإلسالمية إن شاء الله فـي منوها ويقظتها ،وعطائها للبشرية جمعاء فـي عبادة
الله ،وعمارة األرض ،وتزكية النفس ،نعم قد أخذوا منا هذا فكونوا (التراست) و(الفاونديشن)
ونظموها ،وحدث شيء كبير فـي مسائل األوقاف لصيانتها لالستفادة من أحسن ما ميكن أن يستفاد
منه من كل مال ،ولو كان قليال ،وملا حدث هذا تكونت علوم ،ولكننا يجب أن ترد إلينا هذه العلوم
«هذه بضاعتنا ردت إلينا ومنير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير».
فقد أخرج أبو عيسى الترمذي فـي سننه بسند فـيه ضعف عن أبي هريرة رضي الله عنه «الكلمة
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احلكمة ضالة املؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها» فنحن نستحق أن نأخذ من علوم الناس حيث
ع ّلمناهم أو ً
ال ،ونتعلم من خبراتهم مادامت فـي نطاق ديننا ،وحتت سلطان كتاب ربنا ،وسنة نبينا
محمد صلى الله عليه وسلم ،ونحن أحق بها ،فانتقال الفكرة إلى العالم عاد إلينا مرة أخرى فـي
هذه األعصر املتأخرة ،نستفـيد من تراثنا ،وما فـيه من إنسانية بل ،وتعامل مع األكوان وصل إلى حد
احليوان والنبات واجلمادات ،ونستفـيد من اآلخر ألننا نريد أن نسير فـي طريق العلم «فمن سلك
طريقا يلتمس فـيه علما سهل الله له به طريقا إلى اجلنة.
الصور كثيرة واألسماء كثيرة لكنها كلها تندرج حتت مسمى الصدقة اجلارية «إذا مات اإلنسان
انقطع عنه عمله إال من ثالثة إال من صدقة جارية ،أو عمل ينتفع به ،أو ولد صالح يدعو له»(صحيح
مسلم) ،والصدقة اجلارية مهما تعددت أسماؤها كالصناديق الوقفـية ،واالستثمارية فهي الوقف،
حبسة لوجه الله تعالى تبقي عينها ثم ننفق من ثمرتها على أنواع اخلير املختلفة ،يستفـيد منها
وهي ُم ّ
املسلم وغير املسلم ،ويستفـيد منها احلاضر واملستقبل.
هنيئا لكم على هذا االجتماع ،وشكرا مكررا للقائمني عليه ،وندعو الله أن يوفقنا ملا يحبه
ويرضاه ،وأن يغفر ذنوبنا ،وأن ينور قلوبنا ،وأن يجمعنا على اخلير فـي الدنيا واآلخرة.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
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كلمة البنك الإ�سالمي للتنمية بجدة
يلقيها د.العيا�شي فداد
احلمد لله رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،صاحب السعادة
البوروفسير محمد كورمز رئيس الشؤون الدينية ،صاحب السعادة األمني العام لألمانة العامة
لألوقاف ،أصحاب الفضيلة والسماحة العلماء واملشايخ األساتذة الكرام ،السادة احلضور جميعا،
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
يشرفني فـي مستهل هذه الكلمة أن أنقل إليكم وإلى كافة اإلخوة احلضور حتية وسالما ملؤهما
اإلعزاز ،واحملبة من معالي رئيس البنك اإلسالمي للتنمية بجدة د.أحمد محمد علي ،ومن سعادة
مدير عام املعهد ،ويشرفني أن أتقدم بوافر الشكر ،وجزيل العرفان إلى اجلمهورية التركية على كرم
الضيافة وطيب الوفادة وحسن االستقبال ،وخالص الشكر ووافر التقدير نزجيه إلى السيد رئيس
وزراء اجلمهورية التركية على رعايته الكرمية لهذا املنتدى ،وإلى سعادة رئيس الشؤون الدينية على
تفضله بافتتاحه ،واهتمامه الكبير بغاياته ومقاصده ،والشكر موصول إلى األمني العام لألمانة العامة
لألوقاف بدولة الكويت وجلميع إخوانه العاملني معه على ما بذلوه ،ويبذلونه من جهود مضنية
ملتابعة الترتيبات اخلاصة لهذا املنتدى ،وأغتنم هذه السانحة ألتوجه بالشكر ،والتقدير اخلالصني
إلى األساتذة احملاضرين واإلخوة املشاركني فـي هذا املنتدى ،ونتطلع جميعا إلى رؤاهم اجلديدة
التي ستسهم إن شاء الله فـي إثراء الوقف للوصول إلى نتائج طيبة مباركة حتقق أهداف هذا املنتدى
العلمي على أحسن وجه وأكمل صورة.
أصحاب املعالي أيها اإلخوة واألخوات الكرام إن مؤسستكم البنك اإلسالمي للتنمية فـي إطار
إحياء دورها الريادي ملؤسسة الوقف فـي دولنا ومجتمعاتنا اإلسالمية املعاصرة بوضعها لكثير من
البرامج واألنشطة الوقفـية فـي مختلف مجاالت الوقف ،سعت إلنشاء مؤسسات وقفـية تسهم فـي
رفع التحديات التي تواجه األمة ،ومن أهم تلك البرامج «صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية» الذي
أنشأه البنك برأس مال مستهدف قدره عشرة ماليني دوالر ،ويهدف إلى متويل البرامج ،واملشاريع
االنتاجية للمساعدة فـي احلد من الفقر فـي الدول األعضاء ،وقد اعتمد الصندوق فـي عام 1430
هـ اثنني وعشرين عملية قيمتها أكثر من مائتني وخمسة وثالثني مليون دوالر فـي سبعة عشر دولة
عضوا ،إضافة إلى صندوق تثمير ممتلكات األوقاف الذي يقوم بتمويل مشروعات األوقاف فـي
ً
العالم اإلسالمي ،وخالل عامي  1430و 1431اعتمد الصندوق ثالثة عشر مشروعا فـي الدول
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األعضاء مببلغ قدره مائتني وخمسة وستني مليون دوالر ،وقد بلغ حجم املساهمة فـي الهيئة العاملية
للوقف أكثر من أربعني مليون دوالر من حوالي خمسة عشر مساهما.
وأخيرا وليس آخرا« ،صندوق البنك اإلسالمي للتنمية» الذي توجه عوائده لتمويل مشاريع
تنموية فـي قطاعي الصحة والتعليم لصالح املجتمعات اإلسالمية فـي الدول غير األعضاء ،وبرامج
املعهد اإلسالمي للتدريب األهلي املتمثل فـي دعم البحوث والدراسات ،وبناء القدرات ،واملعلومات،
وخدمات االستشارات ،وكذلك يصرف من الصندوق على تقدمي املساعدات الفنية ،وعمليات
اإلغاثة عند حدوث الكوارث فـي الدول األعضاء ،وقد بلغت األصول الصافـية للصندوق حتى
نهاية العام ( )1431مبلغ ثمامنئة وسبعة وثمانني مليون دينار إسالمي أي حوالي مليون وثالثمئة
وأربعة وأربعني دوالر ًا.
أيها األخوة الكرام ...لقد عززت مجموعة البنك تلك البرامج ،واألنشطة بخطوة استراتيجية
طموحة انبثقت من رؤية البنك حتى عام  1440املوسومة برؤية (من أجل كرامة اإلنسان) فقد ضمت
الرؤية مجا ً
ال استراتيجيا خاصا مبكافحة الفقر ،وأشارت فـي هذا اإلطار إلى أن البنك سعى منذ
تأسيسه وال يزال إلى ابتكار آليات معاصرة لإلفادة من مؤسسات الوقف والزكاة فـي تخفـيف حدة
الفقر فـي املجتمعات اإلسالمية ،وتقدر الرؤية بأن ثمة إمكانات ،وقدرات مهمة لهاتني املؤسستني.
والدور منوط بالبنك ومجموعته بالتنسيق مع مؤسسات األوقاف فـي العالم اإلسالمي فـي الدول
األعضاء ،واملجتمعات اإلسالمية فـي تطوير هذه املؤسسات التي ميكن لها أن تقوم بدور فاعل وقوي
إلنشاء شبكة أمان مبا حتمله من هموم اآلخرين ومشاطرتهم آمالهم وآالمهم.
وإدراكا من البنك حلجم التحديات فإنه وضع نصب عينه التعاون ،والتنسيق مع تلك املؤسسات
ملواجهة التحديات ،وفـي هذا اإلطار سعى البنك من خالل املعهد إلقامة تعاون مشترك مع العديد
من هيئات األوقاف ،ومن ذلك التحالف االستراتيجي الذي أبرمه مع األمانة العامة لألوقاف بدولة
الكويت باعتبارها املنسقة مللف األوقاف على مستوى العالم اإلسالمي من قبل مؤمتر وزراء األوقاف
للتعاون على تنفـيذ العديد من املشاريع العلمية واملعلوماتية ،وبرامج تأهيل العاملني فـي الوقف،
إضافة إلى مجموعة من حلقات النقاش ،واملؤمترات ،والندوات التي ناقشت مختلف قضايا الوقف،
ناهيك عن التعاون فـي مشروعات الدولة املنسقة ،وأغتنم هذه املناسبة ألوجه التحية ،والتهنئة باسمي
وباسم سعادة مدير عام املعهد.
ومن تلك املشاريع املتميزة هذا املنتدى الذي نتفـيأ ظالله فـي دورته اخلامسة فـي هذا البلد الطيب
أهله ،والعظيم تاريخه.

16

كلمة البنك اإلسالمي للتنمية بجدة

أصحاب السعادة ....إن هذا املنتدى بحكم تخصصه ،وبحوثه ،ودراساته املتميزة التي تشكل
قيمة مضافة فـي حد ذاتها ،وكذلك ما صدر عنه من ق��رارات وتوصيات أضحت م��وردا خصبا
للباحثني ،والدارسني ،وهيئات األوقاف بل ت َُع ّد رافدا للهيئات واملجالس الشرعية ،ولقد حفل هذا
املنتدى بقضايا ،ومستجدات فقهية مهمة فـي مجال الوقف ستشكل مناقشتها ،وما تتوصلون إليه من
قرارات بشأنها إضافة متميزة لفتاوى األوقاف ،وستنير بال شك بصيرة هيئات األوقاف التي هي فـي
ُعد إثراء فـي مجال الوقف.
أمس احلاجة لهذه احللول ،واملنتجات ،وجتسد مسيرة عملها ،كما أنها ت ّ
أيها األخوة ...أحسبكم تشاركونني الرأي بأن اجتهاد أسالفنا فـي الوقف وفـي صيغه مع قلة
النصوص الشرعية الواردة فـيه هو الذي أبدع تلك احلضارة االسالمية التي عبر عنها الوقف فـي
تعدى نفع الوقف اإلنسان وشمل حتى الدواب واحليوانات
أسمى معانيها األخالقية ،وأنبلها حني ّ
املريضة ،كما تشهد بذلك األوقاف فـي العالم اإلسالمي الرحب ،وقد تيقنا نحن كامل اليقني فـي
املعهد من هذا الثراء الفقهي املتميز للوقف من خالل املشروع الذي نفذناه حول املنتجات ،واألدوات
املالية فـي الفقه اإلسالمي.
أصحاب السعادة والفضيلة .......مرة أخرى أعبر لكم عن خالص شكري ،وتقديري ،داعيا
الله القدير أن يكلل بالنجاح ،والتوفـيق مساعي العاملني على تنظيم هذا املنتدى واملشاركني فـيه.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
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كلمة الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت
يلقيها د.عبد املح�سن اجلار اهلل اخلرايف
الأمني العام للأمانة العامة للأوقاف
احلمد لله رب العاملني والصالة على أشرف األنبياء واملرسلني محمد بن عبد الله ،وعلى آله
وصحبه أجمعني ،ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سعادة السيد د.محمد كورمز رئيس الشؤون الدينية في اجلمهورية التركية الصديقة ،ممثل راعي
املنتدى معالي السيد رجب طيب أوردغان رئيس وزراء اجلمهورية التركية الصديقة،،،،
أصحاب السماحة والفضيلة العلماء،،،
ضيوف منتدى قضايا الوقف الفقهية اخلامس العلماء األجالء،،،
أيها اجلمع الكرمي،،،
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،وبعد،،،

لقد مثلت مهمة إحياء سنة الوقف أحد األهداف االستراتيجية لألمانة العامة لألوقاف ُ
منذ
نشأتها عام 1993م حيث سعت لتفعيل هذا الدور دوليا ،ودعوة املسلمني للوقف من منطلق التعاون
على البر والتقوى ،ولالستفادة من ثماره اجلليلة وتبادل األفكار ،واآلراء حول السبل الكفيلة بتطوير
متميزا في تنمية الدول االسالمية ذلك أن سنة الوقف النبوية
دورا
ً
املؤسسات الوقفية ،وإعطائها ً
الشريفة هي من أعظم نعم الله عز وجل على أمتنا إذ لم تترك مجاال من مجاالت احلياة إال طرقته،
ووفرت من املوارد ما يكفل استمرارية الصرف عليه وفق شروط الواقفني مما وفّر املناخ املالئم لنشأة
احلضارة اإلسالمية التي أشرقت على العالم قرونا عديدة فحري بأمتنا االسالمية أن تنهل من معينه،
وتستفيد من خيراته التي ستسهم -إن شاء الله-في استرداد أمتنا لدورها احلضاري املنشود.
وانطالقا من التشريف الذي حظيت به دولة الكويت ممثلة في األمانة العامة لألوقاف بتكليفها
بدور «الدولة املنسقة جلهود الدول االسالمية في مجال الوقف» مبوجب قرار معالي وزراء أوقاف
الدول اإلسالمية الذي انعقد في العاصمة اإلندونيسية «جاكرتا» سنة 1997م يجري عقد منتدى
قضايا الوقف الفقهية باعتباره أحد املشاريع العلمية الذي نتشرف بعقد دورته اخلامسة في اجلمهورية
التركية الصديقة باستضافة كرمية من رئاسة الشؤون الدينية وبالتعاون مع املديرية العامة لألوقاف
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واملعهد االسالمي للبحوث والتدريب ممثال للبنك االسالمي للتنمية وذلك حتقيقا لهدف نشر سنة
الوقف النبوية الشريفة على مستوى العالم االسالمي ،وإننا لنفخر بعقد املنتدى اخلامس في اجلمهورية
التركية الصديقة التي متثل لنا مثاال طيبا على التوازن بني حفظ األصالة اإلسالمية ،واألخذ باملعاصرة
والتحديث ،هذا فضال عن كونها تزخر باألوقاف الشاسعة الكبيرة العدد والغنية بالقيمة التراثية
واملمتدة على طوال التاريخ االسالمي كما شاهدنا في هذا الفيلم اجليد املميز.
وإننا نطمح من عقد منتدى قضايا الوقف الفقهية اخلامس استكمال اجلهود التي ُبذلت في
املنتديات التي سبقته في إلقاء الضوء على بعض القضايا امللحة في الشأن الوقفي تطلبتها الضرورات
املستجدة ،والتطورات في العمل الوقفي ،وإصدار قرارات وتوصيات من قبل نخبة من العلماء،
والباحثني األف��ذاذ من كافة أنحاء العالم اإلسالمي تستفيد منها املؤسسات الوقفية ،واملهتمون،
والباحثون في مجال الوقف.
وإنني –إخواني الكرام-في هذا املقام ألشعر بالغبطة واحلبور ملظاهر التواصل الكثيرة التي
خلصتها في ستة:
أولها :التواصل الكويتي التركي املتمثل في إقامة هذا املنتدى بني األمانة العامة لألوقاف في
الكويت ورئاسة الشؤون الدينية واملديرية العامة لألوقاف في اجلمهورية التركية الصديقة.
ثانيها :التواصل اخلليجي اإلسالمي املتمثل في هذا التنسيق املبارك بني األمانة العامة لألوقاف
واملعهد االسالمي للبحوث والتدريب ممثال للبنك اإلسالمي للتنمية بجدة.
ثالثها :التواصل العربي العلمي اإلسالمي املتمثل في مشاركة نخبة منتقاة من العلماء األفاضل،
واملفتني من شتى بالد العالم العربي واإلسالمي.
رابعها :التواصل بني املذاهب الفقهية اإلسالمية ،وخصوصا في مجال الوقف ،وفي ظل
املشاركة الفعالة إلخواننا في إدارة الوقف اجلعفري في دولة الكويت الذي يحظى بكيان خاص لدينا
في األمانة العامة لألوقاف من خالل إدارته التنفيذية ،وهيئته الشرعية ،وجلنته االستشارية.
خامسها :التكامل امليداني ،والتواصل العلمي بني املؤسسات الوقفية متمثلة في األمانة العامة
لألوقاف وبني املؤسسات األكادميية والشرعية في جامعة الكويت ،والهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب ،واللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية والذي
متثل جهدا رائعا في اللجنة العلمية التي أعدت لهذا املنتدى الناجح –ولله احلمد واملنة ،-وكذلك
احلال بالنسبة ملساهمة الرئيس األسبق للمجلس األعلى للقضاء في دولة الكويت املستشار/عبد الله
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علي العيسى.
سادسها-وليس آخرها من مظاهر التواصل إن شاء الله :-هذا التواصل اجلميل واملتكامل
بني أجيال التأسيس واملتمثل في مشاركة األمناء العامني السابقني لألمانة العامة لألوقاف(د.محمد
عبدالغفار الشريف ،ود.فؤاد عبد الله العمر) ،ولوال الظرف الصحية اخلاصة ألول أمني عام لألمانة
العامة لألوقاف األخ/عبد احملسن محمد العثمان لشمل احلضور جميع األمناء العامني لألمانة
العامة لألوقاف في دولة الكويت ،وهو من مظاهر التواصل كذلك.
يسر لنا هذا املنتدى
وال يسعنا في اخلتام إال أن ألهج باحلمد والثناء لله سبحانه وتعالى الذي ّ
املبارك ،ثم أن أتوجه بجزيل الشكر وعظيم االمتنان إلى راعي املنتدى معالي رئيس وزراء اجلمهورية
التركية املوقر ،وإلى رئاسة الشؤون الدينية التركية ورئيسها د.محمد كورمز على احتضان هذا
املنتدى اخلامس ،كما نشكر اجلهات املشاركة في تنظيمه وعلى رأسهم «املديرية العامة لألوقاف
التركية» ورئيسها د.عدنان أرمت ،و«البنك اإلسالمي للتنمية» ممثال في د.العياشي فداد مستشار املعهد
يعد الشريك األساسي في تنفيذ
اإلسالمي للبحوث والتدريب في البنك اإلسالمي للتنمية الذي ّ
عدد من مشاريع الدولة املنسقة «دولة الكويت» ،وإلى كل من أسهم في إجناح عقد هذا املنتدى من
األفراد واملؤسسات ،وإلى الضيوف والعلماء الذين لبوا الدعوة ،وجتشموا عناء السفر ،وشرفونا
بحضورهم ومشاركتهم.
كما ال أنسى بالشكر اجلزيل «اللجنة العلمية للمنتدى» املوقرة برئاسة فضيلة د.خالد املذكور،
و»اللجنة التحضيرية للمنتدى» من اإلدارات املختلفة لألمانة العامة لألوقاف .وكلمة شكر خاصة
في هذا السياق إلى أخت الرجال السيدة/كواكب امللحم مديرة إدارة الدراسات والعالقات اخلارجية
في األمانة العامة لألوقاف ملجهودها الكبير وتنسيقها الناجح إلجناح هذا املنتدى حتت إشراف رئيسة
اللجنة التحضيرية للمنتدى أخت الرجال أيضا السيدة/إميان احلميدان ،فقد قدما وأخواتهما منوذجا
ناجحا للمرأة الكويتية واخلليجية وتكامها مع أخيها الرجل في خدمة القضايا اإلسالمية والوطنية،
املشرف لألوقاف .واحلمد لله رب العاملني.
وعلى رأسها امللف ّ
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
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كلمة املديرية العامة للأوقاف الرتكية
يلقيها د.عدنان �أرمت
مدير املديرية العامة للأوقاف
معالي الوزير،،،،
معالي رئيس رئاسة الشؤون الدينية احملترم،،،،،
السادة العلماء األعزاء الكرام القادمني من العالم اإلسالمي،،،،،
الضيوف الكرام،،،،
السادة اإلعالميني الكرام،،،،
أهال بكم فـي «منتدى قضايا الوقف الفقهية اخلامس» املنعقد فـي إسطنبول قرة عني العالم
اإلسالمي ،وذلك بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية فـي اجلمهورية التركية ،واملديرية العامة
لألوقاف التابعة لرئاسة ال��وزراء التركية ،واألمانة العامة لألوقاف فـي دولة الكويت ،والبنك
اإلسالمي للتنمية.
إن األوقاف تعتبر من أهم املؤسسات االجتماعية للحضارة اإلسالمية .وثقافة األوقاف التي
متتد إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مثلت التضامن االجتماعي واملساعدة بدون مقابل عبر
التاريخ فـي البالد اإلسالمية حيث أضفت حيوية إلى هذه الرؤية .إذ إن النظرة إلى األوقاف بصفتها
صروح ًا توفر االحتياجات التي تواجه املجتمع فـي جميع مواقع احلياة دون أي مقابل وتقوم بإنتاج
خدمات عامة ظهرت كنتيجة لهذه الرؤية.
تنوعا بالنسبة للخدمات االجتماعية.
وإذا ما نظرنا إلى تاريخ ثقافة األوقاف نرى أن هناك ً
إن توفـير اإلعاشة للفقراء ،وتوزيع الثلج على الناس فـي األيام احلارة لتبريد القلوب ،وتقدمي
العون لألشخاص املدينني ،والقيام بزرع األشجار حلماية الطبيعة ،وحماية اللقالق املهاجرة ،والقيام
بتقدمي اخلدمات الصحية للمرضى الفقراء ،وإيجاد العمل للعاطلني عن العمل ،وما يشبه ذلك من
مؤشرا على أن األوقاف س ّن ٌة وتقليدٌ يتعامل
تعد
عشرات املواضيع املتنوعة اخلاصة باحلياة والطبيعة ّ
ً
مع احلياة بصورة كاملة دون التفريق بني الطبيعة واإلنسان.
إن هذه النظرة الرفـيعة للطبيعة وجميع املوجودات املخلوقة إمنا هي ترجمة الحترام الثقافة
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ٌ
متمثلة فـي مفهوم األوقاف كتقاليد.
اإلسالمية لإلنسان وللمخلوقات األخرى ،وظاهر ٌة
أيها الضيوف الكرام،،،
إذا ما أخذنا املشاكل االجتماعية ،واالقتصادية ،والثقافـية التي تواجه العالم اإلسالمي فـي يومنا
هذا بعني االعتبار فإن مناقشتنا للمشاكل املتعلقة بثقافة ومفهوم األوقاف باعتبارها تقليدا وقاسما
مشتركا بني جميع دول العالم اإلسالمي على املستوى الدولي لها معنى كبير جدً ا.
وبصفتي أكبر مسؤول فـي املديرية العامة لألوقاف التي أخذت على عاتقها مسؤولية حماية
آثار ثقافة األوقاف التركية اإلسالمية املوجودة فـي البالد التي كانت حتت حكم الدولة العثمانية
فـي السابق ،والقيام بإعادة بناء وإحياء ما هدم منها طبق األصل ،واألهم من ذلك القيام بنقل ثقافة
األوقاف إلى األجيال القادمة؛ أود أن أؤكد بصورة خاصة أنني أتشرف بأن أكون أحد شركاء ندوة
دولية هامة كهذه الندوة.
إن املديرية العامة لألوقاف تستمر فـي إج��راء أعمالها فـيما يخص إع��ادة إحياء آثار ثقافة
األوقاف وفق املعايير احلديثة بصفتها مؤسسة تُعنى بإدارة  41.720وق ًفا مسجال ،باإلضافة إلى
 288وق ًفا ملحقًا ،و 4.486وق ًفا حديثًا ،و 162وق ًفا يعود لبعض اجلماعات والطوائف فـي إطار
قانون تأسيسها.
و فـي هذا اإلطار لقد مت ترميم وصيانة أكثر من  3000أثر من آثار ثقافة األوقاف خالل ثمانية
األعوام األخيرة.
إن قيام املديرية العامة لألوقاف بتخصيص مبلغ  150مليون ليرة من ميزانيتها لعام 2011
حلماية وإعادة إحياء آثار ثقافة األوقاف لهو مؤشر على األهمية التي توليها املؤسسة لهذا املوضوع.
نوعا من األغذية املختلفة فـي  81محافظة
كما أننا نقوم بتقدمي حزمة أغذية جافة تتضمن ً 15
إلى  19.939عائلة أي  80.352شخص ،وذلك من خالل تسليمها لهم فـي منازلهم سنو ًيا،
وكذلك نقوم بتقدمي مبلغ  50ليرة تركية لـ 10.000تلميذ فـي املرحلة االبتدائية واملرحلة املتوسطة
شهر ًيا ،كما نقوم بتقدمي مبلغ  330ليرة تركية كمرتب للمحتاجني شهر ًيا ولـ 5.000شخص من
األطفال اليتامى واملعوقني اللذين ال يتمتعون بأي تأمني اجتماعي بالتحديد ،وذلك من أجل حتقيق
الشروط اخليرية التي تتضمنها وقفـيات (سندات) أوقافنا ،ومد يد عون األوقاف لكل محتاج حيث
وجد.
إن انتشار آثار ثقافة األوقاف فـي جميع البالد اإلسالمية يحتم علينا القيام باألعمال اخلاصة
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بهذا املوضوع ضمن إطار التعاون مع الدول التي كانت تقع حتت حكم الدولة العثمانية فـي السابق.
وانطال ًقا من هذه احلقيقة قامت املديرية العامة لألوقاف بتأسيس رئاسة دائرة العالقات اخلارجية من
أجل ذلك ،وبهدف إعادة إحياء موجودات ثقافة األوقاف خارج البالد.
تقوم املديرية العامة لألوقاف باألعمال اخلاصة بإعادة بناء آثار ثقافة األوقاف الضائعة ،وترميم
ما تضرر منها طبق األصل ،واحملافظة عليها ونقلها إلى األجيال القادمة بدقة عالية حيث تقوم بإجراء
األعمال التقنية الداعمة عن طريق وكالة التعاون والتنمية التركية  TİKAفـي البوسنة والهرسك،
وبلغاريا ،واجلبل األسود ،وصربيا ،ومقدونيا ،واليمن ،وسوريا ،ولبنان.
إن املديرية العامة لألوقاف تعمل على توسيع ونشر أعمالها من هذا القبيل مبوجب سياستها
املؤسساتية .لذا نحن وبصفتنا املديرية العامة لألوقاف نولي أهمية بالغة لهذا االجتماع العلمي الذي
نقوم بتنظيمه بالتعاون مع مؤسسات محترمة من بالد محترمة.
إنني أعتقد بأن قيام الدوائر واملؤسسات املعنية باألوقاف على املستوى الدولي فـي العالم
اإلسالمي بالتعاون وتبادل املعلومات واخلبرات ،باإلضافة إلى إحياء تقاليد األوقاف وثقافة األوقاف
ونقلها إلى األجيال القادمة ،ومن أجل متكني األوقاف من أداء دورها االجتماعي بصورة أكثر فعالية،
سوف تؤدي إلى توفـير خدمات هامة.
من الواضح أن القيام بالتخطيط ألعمال مشتركة فـي إطار االجتماعات العلمية ،باإلضافة إلى
التعاون على املستوى الدولي ،سوف يسهم بشكل كبير فـي تنمية األوقاف وثقافة األوقاف التي هي
هدية من الثقافة اإلسالمية لإلنسانية جمعاء.
تقوم املديرية العامة لألوقاف ببذل جهود مكثفة من أجل احملافظة على عشرات اآلالف من
األوقاف التي أنتجت الكثير من املواضيع العاملية التي ترتبط باإلنسان بصورة مباشرة ،وتعمل على
نقلها إلى األجيال القادمة .وسوف تستمر فـي بذل هذه اجلهود فـي املستقبل ،كما أنها سوف تكون
مستعدة للتعاون فـي هذا املجال العلوي فـي أي زمان كان.
أود أن أؤكد من جديد أنني أتشرف باستضافتكم أنتم ضيوفنا الكرام فـي إسطنبول ،كما أتشرف
بأن أكون أحد شركاء هذا االجتماع ،وأهنيء كذلك مسؤولي رئاسة الشؤون الدينة فـي اجلمهورية
وأخيرا
التركية ،واألمانة العامة لألوقاف فـي الكويت ،والبنك اإلسالمي للتنمية بأعمق التهاني،
ً
أحيي احلاضرين الكرام باحترام.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
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كلمة رئا�سة ال�ش�ؤون الدينية الرتكية
يلقيها �أ.د.حممد كورمز
معايل رئي�س ال�ش�ؤون الدينية الرتكية
عكست نشأة األوقاف فـي تاريخ اإلسالم وحضارته أهمية الدين احلنيف ومفهوم الرحمة
واحملبة والفضيلة واخلير لدى اإلنسان ونظرته لإلنسان والكينونة للطبيعة واملتاع .ومن هذا املنطلق
تعتبر األوقاف أفضل الفضائل التي أوصى بها الدين اإلسالمي املبني لإلنسانية والتي اتخذت الطابع
املؤسسي مع الزمن.
إن األوق��اف بحد ذاتها هي ينابيع اخلير التي ال تنضب ؛ ولهذا السبب يعيش الذين يقفون
أموالهم لكسب رضى الله عز وجل مبنتهى السعادة فـي هذه الدنيا فـي ظل االبتسامة التي ترتسم
على وجوه البؤساء واحملتاجني .وسوف يواصل هؤالء كسب الثواب بفضل ما وقفوه من أموال بعد
االنتقال للدار اآلخرة.
لقد استمدت األوقاف تعاليمها األصيلة من القرآن الكرمي والسنة النبوية السنية مباشرة .ولهذا
فقد رسخ مفهوم فعل اخلير لدى كافة املجتمعات املسلمة الذي حث املسلمني على االمتثال ألوامر
الدين احلنيف حتى األبد.
إن قيام النبي صلى الله عليه وسلم بتخصيص بعض األم��وال الستفادة البؤساء وتشجيع
الصحابة الكرام على االقتداء به شكل فـي الواقع منوذجا منيرا حتتذي به األجيال القادمة ،كما لعب
هذا التشجيع دورا فـي اتساع رقعة تقليد الوقف فـي املجتمعات اإلسالمية .حيث عمت املؤسسات
الوقفـية كافة أمصار املسلمني فـي مختلف املجاالت ،ابتدأ بعهد اخللفاء الراشدين واألمويني والعباسيني
والسالجقة وانتهاء بالعثمانيني .لقد شكلت الصدقة اجلارية بحد ذاتها البداية التي بشرت بانتشار
تقليد الوقف فـي العالم اإلسالمي ،ومع مرور الزمن تطورت هذه الظاهرة اخليرة على يد املطبوعني
على فعل اخلير من خالل وقف أموالهم وخدماتهم ،حيث أسهموا فـي حتويل احلضارة اإلسالمية
الى حضارة األوقاف اإلسالمية .ونتيجة لهذه اخلطوة املباركة شيدت املساجد واجلسور واملدارس
واملستشفـيات واجلامعات ولبيت احتياجات الناس على اختالف انتماءاتهم الدينية وأشبعت البطون
وحررت رقاب األرقاء وأسست األوقاف
اجلائعة وجهزت العرائس وقضيت احتياجات املسافرين ُ
اخلاصة باحليوانات ووجد املعوزون األماكن التي تؤويهم .ولم يكتف أمثال هؤالء بتأسيس األوقاف
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ألنفسهم وأسرهم بالذات بل أسسوا ايضا أوقا ًفا باسم األنبياء والصاحلني .وبهذه الطريقة أصبحت
األوقاف سمة احلياة االجتماعية فـي الثقافة اإلسالمية.
لقد برهنت اخلدمات التي أجنزتها األوقاف التي أخذت باالعتبار كافة احتياجات املجتمع من
صغيرها إلى كبيرها منذ السنوات االولى التي شهدت بزوغ فجر اإلسالم بأن األوقاف خير دليل
على رهافة النظرة التي تتحلى بها املجتمعات اإلسالمية إزاء احلياة والكائنات احلية والعمق الذي
يتسم به العالم املعنوي .لقد لبت األوقاف االحتياجات التي عجزت الدولة عن تقدميها للمجتمع
واالحتياجات التي يصعب على الفرد الواحد احلصول عليها مبنتهى اليسر .وبهذه الطريقة جنح
املجتمع املسلم بتسوية القضايا التي يجابهها بنفسه .كما وفرت األوقاف فـي نفس الوقت القوت
للجائع والعمل للباحث عنه ومصدر الهناء للراغب فـي الزواج واليد احلنون للمرضى والصديق
احلميم للمسنني واملالذ اآلمن للطيور واإلمكانيات غير احملدودة لطالب العلم واحلياة الرغيدة
اآلمنة ألرباب احلرف.
إن املسؤولية حتتم على األجيال القادمة االستفادة من األوقاف التي أسهمت فـي النهوض بدور
اجلسر الذي يربط ماضي األجيال بحاضرها التي شكلت منارات لبث الدفء والنور فـي كافة أرجاء
املعمورة .ومن دواعي األسف أن نرى فـي هذه األيام أن األوقاف التي استندت فـي املاضي على
قواعد وأسس متينة أضحت اليوم ضحية الكثير من القضايا احلقوقية وغير احلقوقية فـي اجلغرافـيا
اإلسالمية.
وجتدر اإلشارة فـي هذا الصدد إلى ضرورة إتاحة إمكانية االستفادة من األوقاف التي تستمد
قواها وكينونتها من الدين املبني بالشكل املالئم للهدف منها بالدرجة األولى واحملافظة على طابعها
املدني ،وحماية اخلدمات الدينية وتأسيس األوقاف اجلديدة التي تهتم بتسوية القضايا االجتماعية
تبعا للمناطق التي تتطور فـيها بأشكال مختلفة عن بعضها البعض .والبد من اإلشارة الى أن منتدى
قضايا الوقف الفقهية اخلامس الذي نظم فـي اسطنبول من خالل التعاون الوثيق بني رئاسة الشؤون
الدينية التركية ،واملديرية العامة لألوقاف التركية ،واألمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت والبنك
اإلسالمي للتنمية قد أسهم بحق فـي تسوية الكثير من القضايا وفـي مقدمتها القضايا احلقوقية
التي جتابهها .وال يسعني فـي هذا اإلطار إال أن أتوجه ببالغ الشكر والتقدير ملسؤولي املؤسسات،
واجلهات التي أسهمت فـي إعداد هذه املنتدى والشخصيات العلمية واألكادميية التي شاركت فـيه
مبنتهى اجلدارة والفعالية.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
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املحا�ضرون

د.عبدالقادر بن عزوز
د.عبدالفتاح حممود �إدري�س
د.كمال حممد من�صوري
د.ع�صام خلف العنزي
د .حممد عاكف �آيدين

مقرر اجلل�سة

د.العيا�شي فداد

بحث د .عبدالقادر بن عزوز

بحث د .عبدالقادر بن عزوز
والية الدولة ل�ش�ؤون الوقف (حدودها� ،ضوابطها ،جماالتها)
(((

تطور مفهوم سلطان الدولة والعالقة الناشئة بينها وبني مواطنيها تطور ًا كبير ًا بحضورها
فـي كل املناحي االجتماعية واالقتصادية والثقافـية مبا تصدر من قوانني ،وتنشئ من نظم إدارية
ورقابية الستمرار معنى الدولة ومقاصدها فـي الضمير الفردي واالجتماعي.

وإن األم��ة اإلسالمية عموم ًا والعربية خصوص ًا كغيرها من دول العالم عرفت تغيرات
جذرية فـي نظمها السياسية واالجتماعية ،وإن أخذت هذه الدول أشكا ً
ال مختلفة كنظام اململكة
أو اجلمهورية .ونظر ًا ألهمية حضور الدولة مبؤسسات مختلفة فـي تنظيم األنشطة االجتماعية
واالقتصادية وغيرهما بحكم ما يعرف بسيادة الدولة على حيزها اجلغرافـي ،وتنظيمها ألنشطة
مواطنيها أكسبت العلماء فكرة بحث حدود واليتها ،أو سلطتها على املؤسسات العامة ،واخلاصة،
ومنها مؤسسة الوقف االعتبارية العامة التي تنوعت مرافقها منذ ظهورها مبرافقها اجلوارية اخلدمية،
واالقتصادية ،والثقافـية ..كاملساجد ،والفنادق واملزارع ،واحملال التجارية ...وإن الناظر فـي متركز
هذه املرافق الوقفـية العامة واخلاصة يجدها جزء ًا مكم ً
ال ملجموع املرافق العامة واخلاصة التي تنظمها
قوانني الدولة التي أنشئت على أراضيها ،ومن هنا كان لزام ًا أن حتدد طبيعة هذه العالقة بني مؤسسة
الوقف عموم ًا والدولة ومؤسساتها من خالل البحث واإلجابة عن التساؤالت التالية:
ما مدى مشروعية تولي الدولة والية الوقف العام؟ وما حدود ذلك؟
كيف جنمع بني معنى والية الدولة على املرفق الوقفـي العام ،وبني احترام شرط الواقف؟
ما مدى حضور الرقابة اإلدارية والشرعية حلماية شرط الواقفـني ،وتنظيم السير احلسن للمرفق
الوقفـي العام؟

إن اإلجابة عن هذه األسئلة وغيرها يساعد إدارة الوقف ممثلة للوقف العام من جهة
وللدولة ومؤسساتها من جهة أخ��رى ،رسم حدود العالقة الرابطة بينهما وأطر التعاون
املشترك بينهما.

((( أستاذ محاضر بكلية العلوم اإلسالمية بجامعة اجلزائر.
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املبحث الأول
تعريف والية الدولة ل�ش�ؤون الوقف ودليل م�شروعيتها
أتناول فـي هذا املبحث حتديد معنى الوالية ،والدولة ،والوقف ،ثم أبني العالقة بني
مؤسسة الوقف واملجتمع املدني ممث ً
ال فـي الدولة.

أوال:تعريف الوالية فـي اللغة واالصطالح:

أ  -الوالية لغة:مصدر مشتق من ولي ،وهي النصرة ،والتصرف والقيام على أمر ما(((.

ب  -تعريف الوالية فـي االصطالح الشرعي :تعرف الوالية بأنها :هي سلطة شرعية،
يتمكن بها صاحبها من إنشاء العقود ،والتصرفات ،وتنفـيذها ،أي ترتيب اآلثار
الشرعية عليها(((.

ومنه تضمن التعريف املعاني التالية:

 إن الوالية سلطة شرعية. تختص الوالية فـي املعنى الشرعي باإلنسان الكامل األهلية. -الوالية متوجهة إلى إدارة شأن من شؤون الفرد واملجتمع وتقصد إلى تنفـيذ إرادته املشروعة.

ثانيا:تعريف الدولة فـي اللغة واالصطالح الشرعي:

أ  -تعريف الدولة فـي اللغة:مصدر مشتق من دول ،وهو كل ما يتدواله الناس بينهم وهي اسم
للشيء الذي ينتقل من حال آلخر (((.

ب  -تعريف الدولة فـي االصطالح الشرعي:لم يهتم الفقهاء وعلماء السياسة الشرعية قدميا
بتعريف الدولة وإن بحثوها فـي كتبهم ببيان احلقوق والواجبات عند حديثهم عن اإلمامة،
الكبرى والصغرى ،وكذا حديثهم عن الوزارات وغير ذلك.وقد عرفها بعض املعاصرين
بقوله« :شعب مستقر على إقليم معني ،وخاضع لسلطة سياسية معينة»(((.

((( لسان العرب ،ابن منظور ،دار صادر بيروت.405/15:
((( الفقه اإلسالمي وأدلته ،أد/وهبة الزحيلي ،دار الفكر ،دمشق ،سورية.494 / 4:
((( لسان العرب ،ابن منظور.252/11:
((( اإلسالم والدستور ،توفـيق بن عبدالعزيز السديري ،وكالة املطبوعات والبحث العلمي وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف
والدعوة واإلرشاد ،ط01م1425 /هـ.49 / 1:
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ثم قال« :وهذا التعريف يتفق عليه أكثر الفقهاء ألنه يحتوي العناصر الرئيسة التي البد
لقيام أي دولة منها ،وهي الشعب ،واإلقليم والسلطة «(((.

ثالثا:تعريف الوقف فـي اللغة واالصطالح

أ  -تعريف الوقف فـي اللغة:حبس الشيء عن احلركة(((.

بقوله«:إع َط ُاء َم ْن َف َع ِة َش ْي ٍء ُم َّد َة
ب  -تعريف الوقف فـي االصطالح الشرعي:عرفه ابن عرفة
ْ
ك ُمع ِط ِ
ُو ُج ِ
ود ِه لاَ ِز ًما َب َقاؤُ ُه ِفي ِم ْل ِ
يه َو َل ْو َتق ِْد ًيرا»(((.
ْ

رابعا:دليل مشروعية والية الدولة على الوقف :ال ميكن للباحث فـي شؤون الوقف أن
يجد نصا صريحا فـي والية الدولة على شؤون الوقف العام غير أن الناظر فـي ظواهر النصوص
واجتهادات الفقهاء فـي بيان وظيفة الدولة عمال بظواهر النصوص الشرعية نحو قوله تعالى ( َيا َأ ُّي َها
َ ِ
َ ِ
ول َو ُأولِي َ
األ ْم ِر ِم ُ
نك ْم َفإِن َت َنازَ ْع ُت ْم ِفي َش ْي ٍء َف ُر ُّدو ُه إِ َلى ال ّل ِه
ا َّل ِذ َ
الر ُس َ ْ
ين آ َم ُنو ْا أط ُيعو ْا ال ّل َه َوأط ُيعو ْا َّ
ون بِال ّل ِه َوا ْليو ِم ِ
َوالر ُس ِ
اآلخ ِر َذلِ َك َخ ْي ٌر َو َأ ْح َس ُن ت َْأ ِوي ً
ول إِن ُكن ُت ْم ت ُْؤ ِم ُن َ
ال)(((.
َْ
َّ

وعموم تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم باإلمامة كتنصيبه القضاة ،كتعيني معاذ
بن جبل قاضيا على اليمن((( وتعيينه جباة الزكاة ومحاسبته للعمال وعزلهم كحالة ابن
اللتبية((( ...ومن عموم هذه النصوص وغيرها ،فهم الفقهاء أهمية قيام دولة أو (إمامة)
تسير شؤون الناس كما جاء فـي قول املاوردي فـي بيانه لوظيفة الدولة /اإلمامة »:الإْ ِ َما َم ُة
وع ٌة لخِ ِلاَ َف ِة ال ُّنبو ِة ِفي ِحراس ِة الدِّ ِ ِ
الدن َْيا» ((( ،فـيندرج ضمن هذا املعنى
اس ِة ُّ
َم ْو ُض َ
ين َوس َي َ
َ َ
ُ َّ
تنظيم شؤون الوقف العام باعتباره وسيلة حلفظ الكليات اخلمس مبا يوقفه أفراد املجتمع
على املساجد ودور العلم والصحة واملتنزهات....

((( املرجع نفسه.49 / 1:
((( لسان العرب ،ابن منظور.359/9:
((( ش��رح ح��دود اب��ن عرفة للرصاع ،حتقيق محمد أب��و األج��ف��ان والطاهر امل��ع��م��وري ،دار ال��غ��رب اإلس�لام��ي ،بيروت،
ط1993/01م.539/2:
((( النساء.59:
((( شرح صحيح البخاري ،ابن بطال ،حتقيق أبو متيم ياسر بن إبراهيم ،مكتبة الرشد ،السعودية ،الرياض ،ط1423 /02هـ -
2003م ،باب وجوب الزكاة.389/3 :
((( شرح صحيح البخاري ،باب هدايا العمال.249 -248/8:
((( األحكام السلطانية ،املاوردي ،دار الكتب العلمية ،بيروت :صـ .5
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املبحث الثاين
�أمناط �إدارة الوقف فـي احل�ضارة العربية الإ�سالمية

عرف تسيير املرفق الوقفـي فـي التاريخ اإلسالمي تطورا كبيرا من جانب شكله ،ومضمونه
ولقد مر باألمناط التالية:

النمط األول:اإلش���راف الذاتي على الوقف(((:تعتبر هذه املرحلة بداية تنظيم التسيير،
واإلشراف على املرفق الوقفـي ،فكان الواقف يشرف بنفسه على ما وقفه أو يوكل غيره كفعل
بعض الصحابة كعمر رضي الله تعالى عنه عندما وقف أرضه بخيبر إذ جاء فـي احلديث «...
ثم َأو َصى بِ ِه إِ َلى َح ْف َص َة بِ ْن ِ
ت ُع َمر َر ِضي ال َّل ُه َع ْن ُه َما ُثم إِ َلى َ
األ َكابِ ِر ِم ْن ِ
آل ُع َمر»((( كابنه عبدالله
ْ
َ
َّ
(((
بن عمر رضي الله عنه .

وكذلك كان شأن الكثير من الصحابة كعلي ،وفاطمة ،والزبير ،وعمرو بن العاص رضي
الله عنهم ...إذ تولوا اإلشراف على أوقافهم بأنفسهم ثم خلفهم أبناؤهم من بعدهم (((.

النمط الثاني:اإلشراف القضائي:تعتبر هذه املرحلة مبثابة الدور الثاني((( ،وهي باكورة
رقابة الدولة على املرافق الوقفـية عموما استكماال لتحكيم سيادة القانون ،أو بث سلطان
الدولة على ما يقع حتت حيزها اجلغرافـي ورفعا للضرر الواقع عليها من التعدي عليه من
بعض النظار ،أو أفراد املجتمع ،ولهذا وفـي إطار تنظيم مؤسسات الدولة فـي تاريخ األمة
اإلسالمية ،جند إدراج اإلشراف على األوقاف أو إدارة الوقف للقضاء كما جاء فـي تقسيم
املاوردي فـي سياسته الشرعية ملؤسسات الدولة ،وحدود ،سلطتها فـي اإلشراف على املرافق
العمومية ومنها مؤسسة الوقف االعتبارية ومن هذا جاء قول الفقهاء:إن النظر فـي شؤون
أوقاف املساجد واملدارس والزوايا من أهم القضايا التي ينظر فـيها القضاة ((( وكذا تعيني
((( املسؤولية املدنية املترتبة عن إدارة األوقاف اإلسالمية من خالل قانون األوقاف اجلزائري ،بن تونس زكرياء ،مذكرة ماجستير
مقدمة لنيل شهادة املاجستير فـي العلوم اإلسالمية تخصص شريعة وقانون ،كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة اجلزائر ،السنة
اجلامعية 1427هـ 2006 -م.72:
((( سنن الكبرى للبيهقي وفـي ذيله اجلوهر النقي ،مجلس دائرة املعارف النظامية الكائنة فـي الهند ببلدة حيدر آباد
ط 1344 /01هـ ،باب جواز الصدقة احملرمة وإن لم تقبض.
((( شرح صحيح البخاري ،باب الوكالة فـي الوقف ونفقته وأن يطعم صديقا له ويأكل باملعروف.451/6:
((( سنن الكبرى للبيهقي وفـي ذيله اجلوهر ،باب جواز الصدقة احملرمة وإن لم تقبض.
((( املسؤولية املدنية املترتبة عن إدارة األوقاف اإلسالمية من خالل قانون األوقاف اجلزائري ،بن تونس زكرياء.74:
((( النوازل اجلديدة الكبرى ،الوزاني ،حتقيق أ/عمر بن عباد ،طبعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،املغرب ،ط1419/هـ _
1998م.453-452/8:
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النظار وحتديد رواتبهم((( وغير ذلك من شؤون إدارة مؤسسة الوقف كصنيع توبة بن منير عند
توليته منصب القضاء مبصر فـي عهد اخلالفة األموية ،سنة 115هـ وعمله فـي ضبطها من
خالل سجالت فـي ديوان خاص بها((( .ومثاله أيضا ما قام به اخلليفة الطائع بعهد إدارة الوقف
ملؤسسة القضاء ،إذ سميت دار قاضي القضاة «بدار الوقف»(((.ومثاله فـي الغرب اإلسالمي
أن املؤرخني ذكروا أن من وظائفه فـي تاريخ الدولة املوحدية مثال ،النظر فـي األحباس وتفقد
أحوالها(((.

النمط الثالث :إشراف الدولة(((:عرفت مؤسسة الوقف منطا جديدا يختلف عن النمطني
األوليني حيث انتقلت إدارة الوقف من الفرد أو الواقف إلى القضاء لينتقل وبحكم تطور
مفهوم الدولة إلى عمل مؤسسي يعتمد ال مركزية فـي تسييره وتنظيم إدارته كما كان فـي عهد
اخلالفة العباسية ففـي خالفة املقتدر أنشئ سنة 303هـ 915/هـ إدارة للوقف كانت تسمى
«ديوان البر» أو «دار البر» مبشورة الوزير عيسى بن دينار((( «.وفـي حكم املغول عني الدولة
موظفا إلدارتها كان يسمى «صدر الوقوف»((( .وكذلك كان الشأن فـي عصر الدولة الفاطمية
سنة 118هـ حيث أنشئ ديوان لألحباس((( ..وكذلك عملت اخلالفة العثمانية فاستحدثت
هيئة مشرفة على الوقف(((.

وعلى غرار املشرق العربي عرف املغرب العربي فـي تاريخه اهتمام الدول التي تعاقبت
عليه بإدارة الوقف كحالة املستودع الذي أنشأه أبو عنان املريني فـي القرن 9هـ فـي كل إقليم

((( النوازل اجلديدة الكبرى ،الوزاني.516 /8:
((( محاضرات فـي الوقف ،أبو زهرة ،دار الفكر العربي ،القاهرة:صـ .11
((( الوقف فـي بغداد فـي العصر العباسي الثاني ،د/محمد عبدالعظيم أبو النصر ،عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية،
مصر ،ط2000/01م.12 -11:و األوقاف واملساجد ،د/محمد راكان الدماغي ،وصالح دياب الهندي ،منشورات تاريخ
األردن.15 :1991 ،
((( نظام القضاء فـي األندلس املوحدية ،د/محمد بن معمر ،مؤمتر احلضارة اإلسالمية باألندلس فـي القرن 6هـ 12 /م ،منشورات
املجلس اإلسالمي األعلى ،اجلزائر ،أيام  16 -14ربيع األول 148هـ 4 -2 /أفريل 2000م ،منشورات املجلس اإلسالمي
األعلى ،اجلزائر ط 2008م.97/2:
((( املسؤولية املدنية املترتبة عن إدارة األوقاف اإلسالمية من خالل قانون األوقاف اجلزائري ،بن تونس زكرياء.78:
((( الوقف فـي بغداد فـي العصر العباسي الثاني ،د/محمد عبدالعظيم أبو النصر.10:
((( الوقف فـي العراق:تاريخيا وإداري��ا ،السيد محمد بحر العلوم ،ندوة أهمية األوق��اف اإلسالمية فـي عالم اليوم ،بحوث
ومناقشات الندوة التي عقدت بلندن اململكة املتحدة1417 ،هـ 1996م,املجمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية ،األردن:
.387
((( البداية والنهاية ،ابن كثير ،حتقيق علي شيري ،دار إحياء التراث العربي.380/13:
((( الوقف فـي العراق:تاريخيا وإداريا ،السيد محمد بحر العلوم.390 :
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من أقاليم الدولة تودع فـيه أموال الوقف واليتامى واحملاجير.((( ...ومثاله أيضا ما كان عليه
نظام تسيير إدارة الوقف فـي أواخر العهد العثماني حيث اهتمت الدولة العثمانية به وأسست
إدارة تشرف عليها يترأسها املجلس العلمي تتشكل من القاضي احلنفـي واملالكي ويشاركهما
أعضاء آخرون(((.

وإن الهدف من هذا التحديث فـي إدارة الوقف واإلش��راف عليها قصد منه حتقيق
التناسق بني مؤسسات الدولة عموما واخلدمية منها خصوصا وحتى ال تتداخل صالحيات
هذه الهيئات بعضها ببعض.
ولقد عملت دول العالم اإلسالمي التي نالت استقاللها خصوصا بعد فترة االستعمار
األجنبي ألراضيها على تنظيم مؤسساتها ومنها إدارة الوقف فربطت هذه اإلدارة بوزارة
سميت فـي غالب الوطن العربي بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية أو الدينية التي من
صالحياتها القانونية تسيير الوقف وتنميته كوزارة األوقاف والشؤون الدينية باجلزائر وهي
تهتم بشؤون الدين عموما وبشؤون الوقف خصوصا ممثلة فـي إدارة مركزية يتفرع عنها ممثل
لها (ناظر أو وكيل) على مستوى مديريات األوقاف والشؤون الدينية بالواليات.

املبحث الثالث
والية الدولة على �إدارة الأوقاف م�سوغاتها وثمراتها

ال تختلف وظيفة الدولة عموما فـي معنى الوالية فـي القانون عما هي عليه فـي مفهومها
فـي عرف السياسة الشرعية ،إذ من وظائف الدولة فـي القانون حتقيق االستقرار الفردي
واالجتماعي على كل املستويات وضمن هذه الوظائف إجماال علوم السياسة الشرعية،
من كون وظيفتها حراسة الدين وتنظيم شؤون الدنيا بتأسيس املؤسسات احلقوقية الشرعية،
كتعيني مؤسسات القضاء والوزارات.((( ..

وإن فـي القول بوالية الدولة على مؤسسة الوقف مسوغات واقعية وثمرات تنعكس
على واقعها وسيرها.

((( املسؤولية املدنية املترتبة عن إدارة األوقاف اإلسالمية من خالل قانون األوقاف اجلزائري ،بن تونس زكرياء.76:
((( مؤسسة األوقاف االعتبارية باجلزائر العثمانية ،د/عبدالقادر بن عزوز ،مجلة الصراط للبحوث والدراسات اإلسالمية املقارنة،
س /11ع /18محرم 1430هـ  -جانفـي 2009م.133:
((( األحكام السلطانية ،املاوردي:صـ  5وما بعدها.والفخري فـي اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية ،ابن طقطقا ،دار بيروت
للطباعة والنشر ،بيروت ،ط1400هـ _ 1980م.24:والواليات ،الونشريسي ،تعليق محمد األمني بلغيث ،دار ال فوميك،
اجلزائر ،ط1985م.21:
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أوال:مسوغات والية الدولة على مؤسسة األوقاف :تعتبر مؤسسة الوقف العامة مرفقا من
املرافق ذات اخلدمة العمومية ،التي تعمل فـي إطار احليز اجلغرافـي للدولة وسيادتها؛ فإنه
يترتب عن ذلك أن تبسط الدولة والياتها عليها حتقيقا ملعنى حراسة الدين ،وسياسة الرعية،
وحماية ملقاصد الواقفـني.ومن مسوغات والية الدولة على املرفق الوقفـي العام أذكر:
أ  -تطور مفهوم الدولة:تتجه سياسة الدولة احلديثة إلى السيطرة على مؤسسات املجتمع،
وإخضاعها لقوانينها للمحافظة على أدائ��ه��ا اإلداري وف��ق سياستها االجتماعية
واالقتصادية ((( .إن مؤسسة األوقاف ال تخرج عن كونها مؤسسة تعمل فـي إطار نظام
قانوني ،وتشريعي تنظمه الدولة؛ مما يضفـي معنى املشروعية لوالية الدولة عليها.
ب  -حتديد املركز القانوني إلدارة الوقف العام فـي الهيكل العام للدولة:إن مجال نشاط
مؤسسة الوقف االعتبارية العامة يدخل ضمن احليز اجلغرافـي للدولة ،ومنه وجب شرعا
وقانونا تكييف وجودها القانوني ،وحتديد صالحياتها ،وعالقة اإلدارة العمومية بها،
ودائرة اختصاصها وغير ذلك من الوظائف املتعلقة بها وهي قد تتداخل مع غيرها من
اإلدارات ،أو الهيئات كعالقتها بوزارة الفالحة والسكن من جهة ما تسيره من عقارات ال
بد أن تلتزم فـيها بالقيود الشكلية املرتبطة بالتوثيق ،وحتديد حدود امللك ،وغير ذلك عبر
اإلدارات التابعة لهذه الوزارة أو تلك املنشورة عبر أرجاء الدولة.

ولعل من أبرز الوظائف املنوطة بالدولة جتاه إدارة الوقف العامة أن متارس عليها بعض
السلطات املخولة لها شرعا ،وقانونا لضمان حسن سيرها وحتقيقا لالنسجام بني املؤسسات
العمومية داخل الدولة مع احملافظة على استقاللها لتأديتها الوظائف املنوطة بها.
ت  -سلطة تقدير التعيني فـي الوظائف املرتبطة ب��إدارة الوقف :تتبع كل دول��ة فـي تسيير
شؤونها بسياسات تراها حتقق االستقرار االجتماعي ،والسياسي واالقتصادي ،ونظرا
لالرتباط املؤسسي ملؤسسة الوقف العامة بالدولة وباملفهوم املعاصر ملعنى الوظيفة ،فإن
من صالحيات الدولة ،وفـي إطار مشاريعها الوطنية ،أن تنظم شؤون إداراتها ،وتوحد
نظم التعيني فـي املناصب اخلاصة بشؤون الوقف وحتدد طبيعة الشهادات ،والتخصصات
اخلاصة بذلك ،وتنظم طريقة الترقية فـي هذه اإلدارة ،وتبني القواعد القانونية للتأديب أو
الفصل من الوظيفة عند احلاجة استكماال ملعنى شمولية الدولة ورعايتها للمصالح العامة
((( املشكالت املؤسسية للوقف فـي التجربة اإلسالمية التاريخية ،د/ياسر عبدالكرمي احلوراني ،مجلة أوقاف ،ع/14س /8
جمادى األولى 1429هـ /مايو 2008م.78:
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وحتقيقا ملخططاتها التنموية وتسهيال لعملية الرقابة املستمرة لسير هذه املؤسسة ومدى
حتقيقها ملقاصد الواقفـني(((.

وميكننا مالحظة هذا املركز القانوني فـي تاريخنا اإلسالمي من خالل ما ضبطته كتب
السياسة الشرعية إذ جندهم عند حديثهم عن وظيفة احلاكم يحددون وظائفه العامة كاإلمامة
أو رئاسة الدولة ،وتعيني الوزراء والقضاة واحملتسبني (((...وهذا ما يدل على سلطان الدولة
أو والياتها وحقها فـي تعيني مناصب الدولة واملرافق العمومية ،ومنها إدارة الوقف إال فـيما
خصه الفقهاء من حق الواقف فـي تعيني الناظر مراعاة لقاعدة «احترام شرط الواقف « ،وإن
لم يعينه كان حق التعيني للدولة ممثلة فـي الهيئة املخولة لذلك شرعا وقانونا والتي كانت فـي
يد القضاء سابقا لتصبح فـي يد إدارة الوقف الحقا.

ثانيا:ثمرات والية الدولة على مؤسسة الوقف العامة:لقد كان لوالية الدولة على مؤسسة
الوقف االعتبارية فـي بعض دول العالم اإلسالمي جملة من اإليجابيات والسلبيات ،التي
أحصرها فـي اآلتي:
أ  -االيجابيات احملققة من والية الدولة على الوقف:
 تنظيم إدارة الوقف. تسهيل عملية الرقابة عليها. حماية املمتلكات الوقفـية من التعدي عليها. تشريع قوانني منظمة ملؤسسة الوقف. تنمية مال الوقف.ب  -السلبيات احملققة من والية الدولة على الوقف:
 التعدي على شرط الواقف ،ومثاله أن يوقف الواقف عقارات على مرافق وقفـية كمسجد مافتأتي إدارة الوقف وتصب املال فـي صندوق وطني مما يجعل الواقف يشك فـي نية اجلهات
الرسمية فـي التصرف فـيه وخاصة أنه ال ميكن لناظر هذا املرفق الوقفـي أن يتحصل على
هذا املال إال بطلب رسمي يوجهه إلى اجلهات املخولة فـي اإلدارة املركزية مما يجعل الناس
((( مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية ،د/عمار عوابدي ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر ،ط.285 -283 :1984
((( األحكام السلطانية ،املاوردي 18:وما بعدها.والواليات الدينية ،الونشريسي.21:
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يعزفون على وقف املرافق ،كالدكاكني العمومية واملساجد(((.
 ارتباط النشاط اخليري عموما ،والوقفـي منه خصوصا بالسياسة اخلارجية للدولة من جهةالتوسعة والتضييق.
 عدم خضوع التولي فـي مناصب إدارة الوقف للمعايير العلمية وإمنا قد يخضع للمعايير احلزبيةواالنتماءات السياسية.
 -بطء اتخاذ اإلجراءات التنموية والتمويلية.

املبحث الرابع
�أنواع الرقابة على م�ؤ�س�سة الأوقاف

ال تختلف أنواع الرقابة على مؤسسة الوقف االعتبارية فـي شكلها العام عن أنواع الرقابة
التي تقوم بها املؤسسات العامة أو اخلاصة إال فـيما يختص بالرقابة الشرعية فقط للطبيعة
اخلاصة به ومنه ميكن للباحث أن مييز نوعني من الرقابة عليها:رقابة خارجية ،وأخرى داخلية.
ولكن قبل البحث فـيهما يحسن بالباحث أن يبحث معنى الرقابة فـي اللغة واالصطالح.

أوال:تعريف الرقابة فـي اللغة واالصطالح:

أ  -تعريف الرقابة فـي اللغة:الرقابة فـي أصل اللغة حفظ الشيء ،وحراسته(((.

ب  -تعريف الرقابة فـي االصطالح الشرعي:يقابل مصطلح الرقابة فـي االصطالح الفقهي
مصطلح احلسبة ،ولهذا عرفت الدولة اإلسالمية فـي تاريخها والية احلسبة أو ديوان
احلسبة وهي الزالت قائمة بنفس املعنى فـي بعض الدول كاململكة العربية السعودية ،وإن
كان قد تسمى فـي دول أخرى مبصطلحات حديثة كمصطلح مفتش الصحة ،والتجارة،
والتربية وغير ذلك من الهيئات الرسمية.

ومنه ميكن تعريف الرقابة/احلسبة :متابعة الدولة لتصرفات مواطنيها بغية تثمير احلسن
وتقومي السيئ منها بحكم مقتضى واليتها العامة عليهم حماية للمصالح العامة
واخلاصة.
((( مقابلة مع أ/محمد األخضر لعروسي ،رئيس مصلحة اإلرشاد والشعائر الدينية واألوقاف والزكاة مبديرية األوقاف والشؤون
الدينية بوالية األغواط ،بكلية العلوم اإلسالمية ،جامعة اجلزائر ،يوم 2010/5/5م.
((( لسان العرب ،ابن منظور.424/1:
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ثانيا:أنواع الرقابة على الوقف :تنقسم الرقابة على مؤسسة الوقف إلى نوعني ،وهما:

أوال:الرقابة اخلارجية :وتتمثل فـي رقابة املجالس املنتخبة ألعمال السلطة التنفـيذية من
خالل األسئلة الشفوية لتوضيح سياسة الوزارة فـي هذا الشأن ،أو ذاك ومن ذلك االستفسار
عن تسيير املرافق الوقفـية وطرق تنميتها تلك التي يوجهها نواب األمة للوزراء ومنهم وزير
الشؤون الدينية (اإلسالمية) واألوقاف أو من خالل تشكيل جلان التحقيق البرملانية((( للنظر
فـي مشاكل الوقف.

ثانيا:الرقابة الداخلية:وتتمثل فـي رقابة السلطة التنفـيذية على نفسها بنفسها على اختالف
مراتبها للنظر فـي مدى تطبيق برامج الدولة وسياساتها املختلفة وقبل بيان أنواعها يحسن
بالباحث تعريفها بتعريف معنى رقابة الدولة (السلطة التنفـيذية) ثم أبني دليل مشروعيتها
وأهدافها.
أ  -تعريف رقابة الدولة (السلطة التنفـيذية)على مؤسسة الوقف :متابعة الدولة ألعمال موظفـي
قطاع األوقاف.
ب  -دليل مشروعية رقابة الدولة(السلطة التنفـيذية) على الوقف:ثبت دليل مشروعية رقابة
الدولة على مؤسسة الوقف مبقتضى أصل الوالية العامة املستنبطة من آيات طاعة احلاكم،
فطاعته تقتضي حقه فـي مراقبة تصرفات موظفـيها وغيرهم من املواطنني أو املقيمني.قال
َ ِ
َ ِ
ول َو ُأولِي َ
األ ْم ِر ِم ُ
نك ْم َفإِن َت َنازَ ْع ُت ْم
تعالى ( َيا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
الر ُس َ ْ
ين آ َم ُنو ْا أط ُيعو ْا ال ّل َه َوأط ُيعو ْا َّ
ون بِال ّل ِه َوا ْليو ِم ِ
ِفي َشي ٍء َفر ُّدو ُه إِ َلى ال ّل ِه َوالر ُس ِ
ول إِن ُكن ُت ْم ت ُْؤ ِم ُن َ
اآلخ ِر َذلِ َك َخ ْي ٌر َو َأ ْح َس ُن
َْ
ْ ُ
َّ
ْ ِ ً (((
تَأويال)

الز ْه ِر ِّي َأ ْخ َب َرنِي َأ ُبو َس َل َم َة ْب ُن َع ْب ِد
ُس َع ْن ُّ
ويدعمه ما جاء فـي السنة الشريفة َ
فع ْن ُيون َ
الر ْح َم ِن َأن َُّه َس ِم َع َأ َبا ُهرير َة َر ِضي ال َّل ُه َع ْن ُهَ :
«أنَّ َر ُس َ
ول ال َّل ِه َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َ
الَ :م ْن
ََْ
َّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
َّ
َّ
اعنيَ ،و َم ْن
اع الل َهَ ،و َم ْن َع َصاني؛ َف َق ْد َع َصى الل َهَ ،و َم ْن أط َ
اعني؛ َف َق ْد أط َ
اع أميري؛ َف َق ْد أط َ
َأ َط َ
َع َصى َأ ِمي ِري؛ َف َق ْد َع َصانِي»(((.
ت  -أهداف رقابة الدولة(السلطة التنفـيذية) على إدارة الوقف:تهدف رقابة الدولة إلدارة

((( انظر على سبيل املثال وظائف املجالس املنتخبة اجلزائريةwww.apn-dz .org. ،
((( النساء.59 :
ول َو ُأ ْولِي َ
َ
َ
الر ُس َ
األ ْم ِر ِم ُ
نك ْم).209/ 8 :
((( شرح صحيح البخاري ،باب قول الله تعالى ( َيا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
ين آ َمنُو ْا أ ِط ُيعو ْا ال ّل َه َوأ ِط ُيعو ْا َّ
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مؤسسة الوقف إلى حتقيق جملة من املصالح أجملها فـي اآلتي(((:

املصلحة األولى:حتقيق معنى بسط والية الدولة على مؤسساتها العامة ،وكذا على كل
مؤسسة تنشط فـي إطار حيزها اجلغرافـي.

املصلحة الثانية:حتقيق سالمة عمل إدارة الوقف ،وشرعيته فـي ممارستها لنشاطها املتعلق
باملرفق الوقفـي من جهة مدى التزامها بالنظم املنظمة لإلدارة ولقوانني الدولة وتشريعاتها
العامة وكذا القوانني اخلاصة مبنظومة الوقف.

املصلحة الثالثة:حتقيق الكفاءة والفاعلية اإلدارية ملؤسسة الوقف حتى تتمكن من حتقيق
الغايات التي أسست من أجلها ممثلة فـي خدمة املصلحة العامة ،وحماية قصد الواقفـني،
وترشيد األخطاء التي قد تضر باملرفق الوقفـي العام وتصحيحها.
ث  -أنواع الرقابة الداخلية على مؤسسة الوقف:تتمثل الرقابة الداخلية على مؤسسة
الوقف فـيما تقوم به وزارة الشؤون الدينية واألوقاف -كجهة وصية على الوقف-
وإدارتها املركزية واحمللية من رقابة من جهة األداء الوظيفـي ،واملالي أو بعبارة
أخرى هي رقابة اإلدارة على نفسها بنفسها» ،ومنشأ ذلك رغبة اإلدارة فـي مراجعة
أعمالها من تلقاء نفسها والنظر فـي مدى التزام املوظفـني فـي القيام باملسؤوليات
املنوطة بهم من عدمها التخاذ اإلجراءات الالزمة التي حتفظ حسن سيرها أو بناء
على شكاوى مرفوعة للنظر فـي مدى صحتها(((.

وميكن للباحث فـي هذا املجال أن يالحظ نوعني من الرقابة الداخلية ،رقابة إدارية
يحكمها التسلسل الهرمي للسلطة التنفـيذية ،وأخ��رى شرعية تنظر فـي مدى
مشروعية العمل الوقفـي:

النوع األول :الرقابة اإلدارية على مؤسسة الوقف:تعتبر الرقابة اإلدارية ركنا من أركان عمل
املؤسسات العامة واخلاصة للنظر فـي مدى تطور إداراتها املختلفة ومدى تطبيق سياساتها
وأهداف املؤسسة ،وقبل بيان أنواع الرقابة اإلداري��ة على مؤسسة الوقف بحكم تسلسلها
الهرمي يحسن بالباحث أن يعرفها فـي اللغة واالصطالح.
((( مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية ،د/عمار عوابدي 405 – 401 :بتصرف.
((( مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية ،د/عمار عوابدي .555:والرقابة اإلدارية (مدخل كمي) ،د/مهدي حسن زويلف ود/
أحمد القطامني ،دار حنني ومكتبة الفالح ،الكويت ،ط1415هـ .19 :1995 -

39

املوضوع األول :والية الدولة في الرقابة على األوقاف

أوال:تعريف الرقابة اإلدارية فـي اللغة واالصطالح:
 - 1تعريف اإلدارة فـي اللغة :اإلدارة فـي أصل اللغة مصدر مشتق من دور نقول:دار الشيء يدور،
دورا ،ودورانا ((( وهي مبعنى اإلحاطة بالشيء.
 - 2تعريف اإلدارة فـي االصطالح:تعرف اإلدارة فـي االصطالح باملعنى اخلاص والعام.
 - 3تعريف اإلدارة باملعنى اخلاص:تعرف اإلدارة باملعنى اخلاص أنها« :العملية اخلاصة بتنسيق
وتوحيد جهود العناصر املادية والبشرية فـي املنظمة من مواد ،وعدد ،ومعدات ،وأفراد،
وأموال عن طريق تخطيط ،وتنظيم ،وتوجيه ،ومراقبة هذه اجلهود من أجل حتقيق األهداف
للمنظمة» (((.

ويترتب على ه��ذا التعريف أن اإلدارة نشأت لتحقيق األه��داف التالية :التنظيم،
والتخطيط ،وتسيير املوارد البشرية واملالية ،ومراقبة مدى سير العاملني فـيها على حتقيق هذه
األهداف ،ومراقبتها بغية تصحيح األخطاء ،وتعديل التصرفات اخلاطئة....
 - 4تعريف الرقابة اإلدارية باملعنى العام:هي:مراقبة السلطة لنفسها وللتصرفات الصادرة منها بغية
معرفة مدى مشروعيتها لتصحيحها ،أو تعديلها حتقيقا ملقاصد وظيفتها العمومية.

فالرقابة اإلدارية إذن؛ تنشأ من رغبة اإلدارة فـي مراجعة أعمالها من تلقاء نفسها والنظر
فـي مدى التزام املوظفـني فـي القيام باملسؤوليات املنوطة بهم من عدمها التخاذ اإلجراءات
الالزمة التي حتفظ حسن سيرها أو بنا ًء على شكاوى مرفوعة للنظر فـي مدى صحتها(((.

ثانيا:تعريف الرقابة اإلدارية على إدارة الوقف باملعنى اخلاص:هي متابعة الدولة لنشاط إدارة
الوقف العام للتأكد من تطبيقها للقوانني واللوائح املنظمة لها ،ولسير العمل بها ومدى حتقيقها
للمقاصد التي أنشئت من أجلها.
ثالثا:أنواع الرقابة اإلدارية على الوقف:ميكن تقسيم الرقابة اإلدارية على مؤسسة الوقف
إلى نوعني ،نوع بالنظر إلى التسلسل الهرمي للسلطة التنفـيذية ،وآخر بالنظر إلى الطبيعة
الشرعية إلدارة الوقف:

((( لسان العرب.295 / 4:
((( اإلدارة فـي اإلسالم ،الفكر والتطبيق ،د/عبدالرحمن الضحيان ،دار عالم الكتب للنشر والتوزيع ،الرياض ،ط1410/02هـ
 1990م.20/1:((( مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية ،د/عمار عوابدي .555:والرقابة اإلدارية (مدخل كمي) ،د/مهدي حسن زويلف ود/
أحمد القطامني ،دار حنني ومكتبة الفالح ،الكويت ،ط1415هـ .19 :1995 -
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أ  -أنواع الرقابة اإلدارية بالنظر إلى التسلسل الهرمي للسلطة التنفـيذية:تنقسم الرقابة على
مؤسسة الوقف بالنظر إلى التسلسل الهرمي للسلطة إلى األنواع التالية:
 - 1رقابة ممثل السلطة التنفـيذية(وزير األوقاف):يخول القانون وزير األوقاف والشؤون الدينية
(اإلسالمية) مراقبة أعمال من هم حتت سلطته عموما وإدارة األوقاف املركزية خصوصا
ملتابعة سير إدارة األوقاف واالطالع على حصيلتها املالية من إيرادات ،ونفقات وكذا سير
عملية تنمية قطاع الوقف وغير ذلك من املسائل املالية ،واحلقوقية املتعلقة به.وكذا رسم اخلطط
التنظيمية لتسيير املوارد البشرية واملالية ،ومراقبة مدى سير العاملني فـيها على حتقيق أهداف
الوزارة ومراقبتها بغية تصحيح األخطاء ،وتعديل التصرفات اخلاطئة ومراقبة جهود املوظفـني
فـي القطاع من أجل حتقيق أهداف الوزارة(((.

 - 2رقابة اإلدارة املركزية ألعمال اإلدارة احمللية:تعمل إدارة الوقف املركزية على مستوى الوزارة مبراقبة
سير أعمال اإلدارات احمللية فـي الواليات(احملافظات) من جهة مراقبة إيرادات الوقف ،ونفقاته،
ومدى تطبيق القوانني املنظمة للوقف ،والوقوف على سير املشاريع الوقفـية ،وكذا حالة املنازعات
لصالح الوقف أو املرفوعة ضده ويشاركهم فـي هذه الرقابة املالية املفتش العام للوزارة.

 - 3رقابة اإلدارة احمللية على إدارة الوقف:يخول القانون مدير الشؤون الدينية واألوق��اف على
املستوى احمللي مبتابعة أعمال إدارة الوقف احمللية ،واإلشراف عليها مبراقبة العقود وسير
املنازعات ونسبة تقدم مشاريع الوقف كبناء املساجد ،واملدارس القرآنية....

 - 4رقابة وكيل الوقف:يعتبر وكيل الوقف آخر مراقب فـي سلم الرقابة اإلدارية ،ووظيفته اإلشراف
على من هم حتت مسؤوليته اإلدارية كما يقوم مبراقبة حالة األمالك الوقفـية ،ويبرم عقود اإليجار
لها ،ويكتب تقارير أدبية ومالية للجهة الوصية على الوقف ،كما يشرف على توثيق الوقف وينسق
العمل مع اإلدارات احمللية كالبلدية ،واحملافظة العقارية...
ب -الرقابة الشرعية على مؤسسة الوقف:تعتبر الرقابة الشرعية جزءا مهما فـي تصرفات
اإلدارة فـي تاريخ اإلدارة فـي اإلسالم ،إذ املوظف فـي أي مستوى من مستويات عمله
يراقبه عامالن عامل ديني تعبدي ممثل فـي مراقبة الله سبحانه وتعالى ،وتصرفاته وآخر
سلطاني أو نظامي مبا تقوم به الهيئات الرسمية كنظام احلسبة ،وديوان املظالم ،والسلطة،
ممثلة فـي احلاكم والوزارات والدواوين((( ،املؤسسات القضائية.

((( اإلدارة فـي اإلسالم ،الفكر والتطبيق ،د/عبدالرحمن الضحيان ،دار عالم الكتب للنشر والتوزيع ،الرياض ،ط1410/02هـ
 1990م.20/1:((( الرقابة املالية فـي اإلسالم ،د/عوف محمود الكفري ،مكتبة اإلشعاع للطباعة والنشر والتوزيع ،ط1997 / 01م،189 :
.241 ،227
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وإن الرقابة الشرعية ضرورية فـي تسيير املرافق الوقفـية التي كانت حاضرة فـي تاريخ
الوقف اإلسالمي بحضور القاضي الذي كان ملما بأحكام الشريعة عموما ،والوقف منها
خصوصا.

وقبل بيان أهمية استحداث هيئة الرقابة الشرعية فـي الهيكل اإلداري ملؤسسة الوقف
يجدر بنا أن نتوقف عند تعريف وبيان دليل مشروعيتها ،ومقاصدها وطريقة تشكيلها وغير
ذلك من األمور املتعلقة بها.
أوال:تعريف الرقابة الشرعية على الوقف فـي االصطالح الشرعي:
 - 1تعريف الرقابة الشرعية فـي االصطالح:ميكن تعريف الرقابة الشرعية عموما أنها:
سلطة ضبط شرعية تنظر فـي مدى شرعية العقود ،والتصرفات التي ينشئها األفراد واجلماعات
ومقارنتها بالشروط الشرعية فـي العقود فـي الشريعة اإلسالمية لقبولها ،أو إلغائها ،أو
تصحيحها.
 - 2تعريف الرقابة الشرعية للوقف:ميكن تعريف الرقابة الشرعية للوقف بأنها :سلطة ضبط شرعية
تنظر فـي مدى شرعية العقود ،والتصرفات التي تنشئها إدارة الوقف إللغائها أو تصحيحها،
وفـي مدى محافظتها على شرط الواقف.

ثانيا:دليل مشروعية الرقابة على الوقف:ثبت دليل مشروعية الرقابة على الوقف بدليل
أصل املسؤولية العام الذي جاء فـي الكتاب والسنة.

ون َو َس ُت َر ُّد َ
(و ُق ِل ْاع َم ُلو ْا َف َس َي َرى ال ّل ُه َع َم َل ُك ْم َو َر ُسو ُل ُه َوالمْ ُ ْؤ ِم ُن َ
ون إِ َلى َعالِمِ
 - 1من الكتاب:قوله تعالى َ
ا ْلغَ ْي ِ
الش َها َد ِة َف ُي َن ِّب ُئ ُكم بمِ َا ُكن ُت ْم ت َْع َم ُل َ
ون)(((.
ب َو َّ
قال«:س ِم ْع ُت َر ُس َ
ول ال َّل ِه
 - 2من السنة:حديث عبدالله بن عمر بن اخلطاب (رضي الله عنهما)
َ
ولُ :ك ُّل ُك ْم َرا ٍع َو ُك ُّل ُك ْم َم ْس ُئ ٌ
ول َع ْن َر ِع َّيتِ ِه ،الإْ ِ َم ُام َرا ٍع َو َم ْس ُئ ٌ
َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َيقُ ُ
ول َع ْن
َر ِع َّيتِ ِه.(((»...والرقابة وسيلة من وسائل الدولة حلفظ الوقف وتنميته.

((( التوبة.105:
((( شرح صحيح البخاري ،باب اجلمعة فـي القرى واملدن.288/2:
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ثالثا:أهدافها:تهدف الرقابة الشرعية داخل مؤسسة الوقف إلى حتقيق املصالح اآلتية(((:
 احملافظة على معنى الوقف ،واستمرار معناه فـي الضمير اجلمعي االجتماعي بجانبه التعبديبالتقرب بالطاعات إلى الله عز وجل من جهة ،وحتقيق اجلانب املعقول املعنى منه ممثال فـي
املصالح اخلدمية املختلفة التي يحققها فـي حياة أفراد املجتمع.
 النظر فـي مدى مشروعية التصرفات التي تصدر من مؤسسة الوقف. النظر فـي النوازل املتعلقة باملؤسسة الوقفـية والسعي إليجاد حلول شرعية لها مبا يحفظاستقراره واستمراره.
 مراقبة اجلانب الشكلي لوثيقة الوقف من جهة مطابقتها ملضمون العقود فـي الشريعة اإلسالميةمن جهة ضبط اسم الواقف ،واملوقوف عليهم ،وموضع الوقف ،وإثبات امللكية ،واحليازة
الشرعية والقانونية للعني املوقوفة...وغير ذلك من اجلوانب الشكلية املنظمة له.
 النظر فـي مدى التزام إدارة الوقف بشروط الواقف حماية حلرية التعاقد ،واالشتراطاملشروع.
 النظر فـي تنظيم األوقاف العامة نحو بناء مسجد بقرب آخر مما يسبب بعض الضرر على وحدةاملجتمع واستقراره مبحاولة إقناع واقفه بنقله إلى مكان عام آخر يستفـيد منه عموم املجتمع.
 تعيني حدود الوقف ،واستخراج وثائق ثبوتية لذلك من اجلهة املخولة لذلك قانونا. إضفاء الصبغة الشرعية للتصرفات الصادرة عن مؤسسة إدارة الوقف العام. -متابعة مدى تطبيق ما صدر من فتاوى شرعية متعلقة بتسيير املرفق الوقفـي العام أو تنميته.

املبحث اخلام�س
�أ�سباب الرقابة على م�ؤ�س�سة الوقف وو�سائلها و�شروطها و�ضماناتها
ال ميكن ملؤسسة الوقف االعتبارية حتقيق معنى الرقابة اإلدارية والشرعية إن لم توفر جملة من
األسباب والشروط املوضوعية التي أجملها فـي اآلتي:
((( مذاهب احلكام فـي نوازل احلكام ،القاضي عياض وولده محمد ،حتقيق د/محمد بن شريفة ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت،
ط1997/02م194 -193:وما بعدها.وفتاوى البرزلي ،البرزلي ،حتقيق أد محمد احلبيب الهيلة ،دار الغرب اإلسالمي،
بيروت ،ط2002م.319/5:و.374/5و.451/5وال��ن��وازل اجلديدة الكبرى ،الوزاني ،طبعة وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية املغربية1419 ،هـ 1998 -م.8317:وامل��دخ��ل لفقه البنوك اإلسالمية ،د/عبداحلميد محمود البعلي ،االحتاد
الدولي للبنوك اإلسالمية1404 ،هـ _ 1983م149:و ما بعدها.
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أوال:أسباب الرقابة على مؤسسة الوقف :تعتبر رقابة اإلدارة لنفسها نقدا وتصحيحا داخليا
ألي إدارة عموما ومنها إدارة الوقف ،أي ينشأ من خالل رغبة اإلدارة نفسها ،فـي مراقبة أعمالها،
وتصرفاتها نحو العاملني فـيها من جهة ،ونحو املجتمع من جهة أخرى أو مجموع املوقوف عليهم،
ومدى التزامها بقواعد ،وأحكام الوقف ،والنظر فـي إيراداتها ومصارفها ،ومدى مالءمة تصرفاتها
للشريعة والنظام العام للدولة وسياستها ،ومدى كفاءة املوظفـني فـيها ،ونسبة حتقيق مخططات
التسيير فـيها...
وقد تنشأ هذه الرقابة الذاتية من خالل جملة التظلمات التي تصلها من نفس اإلدارة أو إدارات
أخرى تابعة لها أو تتعاون معها أو من املوقوف عليهم.(((...
ثانيا:وسائل الرقابة اإلدارية للدولة على إدارة الوقف:تتنوع وسائل مراقبة الدولة إلدارة الوقف
العام بتفعيل التفتيش ،واملتابعة وفحص التظلمات ،والشكاوى املرفوعة ضدها لتحقق فـي صحتها
لتصحيح سير هذه اإلدارة مبا يتالءم والسير احلسن لها(((.
ثالثا:شروط حتقيق رقابة الدولة على إدارة الوقف:ال ميكن للدولة أن حتقق مقاصد الرقابة على
إدارة الوقف إن لم حتقق جملة من الشروط العامة تسهل هذه العملية وترشدها وتتمثل عموما
فـي حضور الدولة كسلطة لإلشراف والتوجيه بأوامرها وتعليماتها املنتظمة لتوجيه إدارة الوقف،
وترشيدها من خالل دعوتها لتنمية مقدرات املوظفـني ،ومراعاة اجلانب الشكلي للعمل كمسألة
التوثيق ،وحترير احملاضر الرسمية وإدارة الطوارئ ،وحتديد املسؤوليات املنوطة بكل موظف فـي
إطار السلم الهرمي إلدارة الوقف العام ...وغير ذلك من املسائل املرتبطة بالسير احلسن لإلدارة(((.
رابعا:ضمانات خضوع إدارة الوقف لسلطة الدولة:تقوم سياسة ال��دول على توفـير جملة
من الضمانات النظرية ،والواقعية حتى يتسنى لإلدارة ذات اخلدمة العمومية عموما والوقفـية منها
خصوصا التفاعل مع أهداف وسياسات الدولة التي تخضع لنطاقها اجلغرافـي ممثلة فـي ضمانات
واقعية وعملية ،وأخرى قانونية ،وثالثة إدارية ،ورابعة قضائية ،والتي أجملها فـي اآلتي:
أ  -الضمانات النظرية:ال ميكن ألي إدارة ذات خدمة عمومية ومنها مؤسسة الوقف أن حتقق
االنسجام مع نظام الدولة إن لم توفر ملوظفـيها جملة من احلقوق ممثلة فـي حتسني ظروفهم
((( مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية ،د/عمار عوابدي .556:والرقابة اإلداري��ة.25 -24:ومبادئ اإلدارة ،د/محمد فريد
الضحى وآخرون ،الدار املصرية اجلامعية ،مصر ،ط1999م.336-335 :
((( مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية ،د/عمار عوابدي.408:
((( املصدر نفسه 417 -413 :بتصرف.
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االقتصادية بتحسني رواتبهم وبتسوية رتبهم وامتيازاتهم بغيرهم من املوظفـني فـي القطاع
العام ألن فـي إقرار هذا احلق ،حتقيقا الستقرار اإلدارة وتسهيال لتأدية الوظائف التي
خولت لها شرعا وقانونا.كما يجب توفـير الظروف ،والشروط التنظيمية ،والفنية إلدارة
الوقف كغيرها من اإلدارات كتنظيم نظام التدرج فـي السلم اإلداري والترقية ،وتقسيم
املهام مبا يناسب وظيفتها ،االجتماعية واالقتصادية والسياسية(((.
ب-الضمانات القانونية:إن املراد بتوفـير الضمانات القانونية حتقيق معنى شرعية خضوع
إدارة الوقف العامة لسيادة القانون كغيرها من اإلدارات ذات اخلدمة العمومية بتوفـير،
الضمانات القانونية للعاملني فـي هذه اإلدارة ،حتفظ حقوقهم ضد االستبداد ،والتعسف
فـي استعمال السلطة داخل هذه اإلدارة ،أو من جهة أعلى منها ،فهذه الضمانات تكفل
الشعور باالستقرار النفسي للموظفـني ،وأن مصاحلهم ،وحرياتهم ،وحقوقهم محفوظة
عند تأديتهم لوظائفهم الرسمية ،وأنهم كغيرهم يحق لهم الطعن فـي ما هو غير قانوني
أمام اجلهات املخولة لذلك قانونا(((.
ت-الضمانات القضائية:تعتبر املؤسسة القضائية سلطة مراقبة خارجية تتصف عموما باحلياد،
وحتقيق العدالة على أعمال مؤسسات الدولة ،وغيرها عموما(((ومنها مؤسسة الوقف
حتقيقا جلملة من املصالح أجملها فـي اآلتي:
 احملافظة على معنى اخلدمة العمومية التي تقدمها مؤسسة الوقف االعتبارية بالنظر فـيالتجاوزات التي تصدر من مؤسسة الوقف نفسها كحالة تبديد مال الوقف العام ،ومحاسبة
املتسببني فـي ذلك ،أو تنظر فـي القضايا التي ترفعها املؤسسة نفسها ضد بعض أجهزة الدولة
كالبلدية أو الوالية مثال فـي حالة استيالئها على أرض وقفـية عامة تابعة لها ،وغير ذلك من
القضايا.
 احملافظة على استقرار املؤسسة الوقفـية ،ورفع التظلمات من خالل املنازعات املرفوعة إليهااخلاصة باملوظفـني أنفسهم ،أو من اجلهة الوصية عليها أو غيرها من القطاعات اخلاصة
والعامة.
 احملافظة على استقرار النظام العام بحماية مؤسسات الدولة ،ومنها مؤسسة الوقف من((( مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية ،د/عمار عوابدي 508 – 499:بتصرف.
((( املصدر نفسه 511 -509:بتصرف.
((( املصدر نفسه 572 -571:بتصرف.
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التجاوزات التي قد تصدر من بعضها جتاه بعض مما يخل باألمن العام واالستقرار السياسي
واالجتماعي واالقتصادي.
ويشهد تاريخ الوقف اإلسالمي حضور هذه الرقابة من جهتني:
اجلهة األولى:من جهة دعاوى الوقف التي ترفع أمام القضاء ومثاله ما جاء عن شيخ اإلسالم
ابن تيمية أنه« :إن حصل ضرر من الشيء املوقوف عوض مبا ال ضرر فـيه على جيرانه ،ويعود
األول ملكا»(((.ومسألة القضاء باحلبس عند البرزلي فـي نوازله وبحث مسألة التعدي على مرافق
الوقف(((.
اجلهة الثانية:من جهة اعتبار القاضي جزءا من سلطة الرقابة على املرفق الوقفـي ومثاله سير
مؤسسة الوقف اإلسالمي باجلزائر فـي أواخر العهد العثماني إذ كان مشكال باإلضافة إلى ممثل
السلطة التنفـيذية ممثال فـي الداي أو الباشا ،وصاحب اخلزينة ،وناظر الوقف ووكالء الوقف ،وممثل
املجتمع املدني ممثال فـي شيخ البلد وجماعة العدول ،كان املجلس مكونا من قاضي املالكية واحلنفـية
للنظر فـي نوازل الوقف ومستجداته كل أسبوع ،ومحاسبة سير عمل النظار كل ستة أشهر (((.

املبحث ال�ساد�س
(((
واقع الرقابة ال�شرعية مب�ؤ�س�سة الوقف االعتبارية باجلزائر
إن الناظر فـي تاريخ الوقف اإلسالمي باجلزائر يجده فـي أعلى السلم للهيكل اإلداري الوقفـي،
ومثاله فـي إدارة الوقف فـي أواخر العهد العثماني باجلزائر ،ممثال فـي القاضي احلنفـي ،واملالكي
ينظران فـي املسائل احلقوقية املتعلقة باملرفق الوقفـي ،أو املنازعات له أو عليه كما كان من وظيفتهم
الفتوى من خالل النظر فـي مشاريع الوقف ومراقبة الناظر ومراجعة احلسابات...مما يدل على أهمية
هذه الرقابة داخل مؤسسة الوقف االعتبارية حماية ملقاصدها اخلاصة والعامة.وقبل بحث ومقارنة
بني موقع الرقابة باجلزائر ما قبل االحتالل الفرنسي لها (أواخر العهد العثماني)وبني واقعها اآلن
بجزائر ما بعد االستقالل يحسن بالباحث أن يبحث فـي شروط وكيل الوقف للنظر باجلزائر ثم أبني
((( ابن تيمية ،الفتاوى ،دار املعرفة ،بيروت ،تقدمي حسني معلوف.514 /4 :
((( -البرزلي ،اإلعالم بنوازل األحكام مخطوط ،املكتبة الوطنية ،اجلزائر /2:لوحة رقم .103
((( مؤسسة الوقف باجلزائر العثمانية ،املرجع نفسه.130:
((( أساس هذه املعلومات حول محل الرقابة الشرعية فـي الهيكل اإلداري ملؤسسة الوقف اجلزائرية ،مقابلة مع السيد أ/محمد
األخضر لعروسي ،رئيس مصلحة اإلرشاد والشعائر الدينية واألوقاف والزكاة مبديرية األوقاف والشؤون الدينية بوالية
األغواط ،بكلية العلوم اإلسالمية ،جامعة اجلزائر ،يوم 2010/5/5م.
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مظاهر الرقابة الشرعية مبؤسسة الوقف االعتبارية اجلزائرية...
أوال:شروط توظيف وكيل الوقف باجلزائر:إن الهدف من بيان شروط توظيف وكالء األوقاف
مبؤسسة الوقف االعتبارية اجلزائرية للنظر فـي مدى صالحية هذا الوكيل لتحقيق معنى الرقابة
الشرعية على مستوى إدارته التي يباشر النظارة عليها.
إن الناظر فـي القانون األساسي اخلاص باملوظفـني املنتمني لألسالك اخلاصة باإلدارة املكلفة
بالشؤون الدينية واألوقاف وفـي الفصل الثالث منه جاء فـي املادة  06منه فـي بيان شروط التوظيف
بالنسبة لوكالء األوقاف:
 العلوم اإلسالمية ،فرع شريعة وقانون. العلوم القانونية واإلدارية. العلوم التجارية. العلوم االقتصادية. -إدارة األعمال وعلوم التسيير(((.

وجاء فـي املادة  27من املرسوم السابق الذكر وفـي الفصل الثاني منه يضم رتبتني:
 رتبة وكيل األوقاف. رتبة وكيل األوقاف الرئيس (((. وحدد املرسوم مهمة وكالء األوقاف فـي املادة  29 - 28منه بقوله»: مراقبة ومتابعة تسيير وإدارة األمالك الوقفـية والزكاة. السهر على صيانة األمالك واقتراح كل التدابير لترميمها. ترقية احلركة الوقفـية واستثمار األوقاف. البحث عن األمالك الوقفـية غير املصنفة وإحصاؤها. متابعة املنازعات املتعلقة باألمالك الوقفـية.((( املادة  06من املرسوم التنفـيذي  ،411 -08اجلريدة الرسمية اجلزائرية 30 ،ذو احلجة 1429هـ  28 -ديسمبر  ،2008العدد
 :73صـ .27
((( املادة  28من املرسوم التنفـيذي :411 -08صـ .29
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 -استثمار األموال املتعلقة بالزكاة واألمالك الوقفـية.

 -إعداد مختلف احلصائل السنوية إليرادات ونفقات الزكاة واألمالك الوقفـية.

 -املساهمة فـي نشاط مجلسي البناء والتجهيز وسبل اخليرات ملؤسسة املسجد.

 -اقتراح املشاريع االستثمارية اخلاصة بالوقف(((.

وإن املالحظ لهذه الشروط املتعلقة بالتوظيف يجد أنها تتوجه إلى تثبيت اجلانب اإلداري أكثر
منه إلى املراقبة الشرعية فمثال باستثناء تخصص الشريعة ،والقانون أو القانون ،والعلوم التجارية
والذي فـي غالب األحوال معلوماته عن الوقف قليلة بحكم عدم دراسة مادة خاصة بالوقف فـي
املناهج اجلامعية؛ فهو وإن درسها ال تخلو من كونها مجموعة من املقدمات التي تكون غالبا تابعة
ملقياس (مادة)قانون األحوال الشخصية فـي اجلزائر.
وأما بالنسبة للتخصصات غير الشرعية كالتسيير وغيرها من التخصصات فإنها بعيدة عن
التصور الشرعي ملعنى الوقف ولضوابطه وشروطه ومبطالته...ومنه ال يتحقق مع هذا الصنف من
التخصصات حصول معنى الرقابة الشرعية؛ وإمنا يحصل معنى التسيير اإلداري فقط ،بدليل أن
وظيفة وكيل الوقف فـي امليدان يقوم بالتنسيق واالتصال بني إدارة الوقف ممثلة فـي مديرية الشؤون
الدينية واألوقاف وبني مؤسسات الدولة كالبلدية ،واحملافظة العقارية ...إلثبات امللكية وتسجيلها
وتوثيقها ،واستصدار رخص البناء ،وحتويل حصيلة األموال احملصل عليها من إجارة األعيان املوقوفة
إلى الصندوق الوطني لألوقاف ،ومراسلة املتأخرين عن دفع األجرة ،وإنذارهم بفسخ العقد الرابط
بني مؤسسة الوقف واملؤجر...غير أنه تبقى للناظر فسحة من الرقابة الشرعية ممثلة فـي النظر فـي أهلية
الواقف ،ومدى صحة ملكية ما ينوي وقفه ،وإرشاده إلى نوع الوقف الذي فـي الغالب يكون حتويل
رغبة واقف من بناء مسجد فـي حي من األحياء حلي آخر ،أو حتويل مدرسة قرآنية من مكان آلخر
لقيام مدرسة فـي املكان الذي يريد الواقف أن يوقف فـيه أو يبني فـيه هذه املدرسة القرآنية(((.

ثانيا:مظاهر الرقابة الشرعية فـي مؤسسة الوقف االعتبارية باجلزائر:تتجلى مظاهر الرقابة
الشرعية لوكيل الوقف مبؤسسة الوقف اجلزائرية فـي القيام بالتصرفات اآلتية(((:
 النظر فـي عقد امللكية للواقف لئال يكون متعلقا به مال ورثة أو رهن أو هبة أو غير ذلك منالتصرفات.
((( املادة  29من املرسوم التنفـيذي  :411 -08صـ .30 -29
((( مقابلة مع أ/محمد األخضر لعروسي ،رئيس مصلحة اإلرشاد والشعائر الدينية واألوقاف والزكاة مبديرية األوقاف والشؤون
الدينية بوالية األغواط ،بكلية العلوم اإلسالمية ،جامعة اجلزائر ،يوم 2010/5/5م.
((( املصدر نفسه.
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 التفاوض فـي شرط الواقف من جهة إن كان قصده بناء مسجد فـي محل يوجد به مسجدوإقناعه بتحويله ملكان آخر.
 -التحقق من أهلية الواقف.

كما يقوم بتصرفات أخرى ممثلة فـي:
 القيام بالتوثيق للوقف لدى اجلهات املختصة. استصدار وثائق رسمية لألوقاف املنعدمة العقود. االتصال مبكاتب الدراسات لتحديد حدود ملكية الوقف. حتصيل أموال إيجارات املرافق الوقفـية املؤجرة ثم حتويلها إلى الصندوق الوطني اخلاصباألوقاف ،ومراسلة املتخلفـني عن سداد مستحقاتهم ملؤسسة الوقف.
وإن املتأمل فـي هذه التصرفات يجدها تصرفات إدارية أكثر مما هي شرعية صرفة.
ثالثا:معوقات الرقابة الشرعية داخل مؤسسة الوقف االعتبارية:تعرف إدارة الوقف فـي الكثير
من دول العالم العربي واإلسالمي جملة من املعوقات التي متنعها من تأدية وظيفة تسيير واستثمار
املرافق الوقفـية ممثلة فـي «قلة اإلمكانات املادية كالتجهيزات والسيارات مما يعيق قيام معنى إدارة
معاصرة ،وكذا قلة املوارد املالية إضافة إلى عدم استقالل إدارة الوقف فـي بعض الدول عن اجلهة
الوصية ،ومنه عدم كفاية الكادر اإلداري لتأدية وظيفة اإلشراف ،والرقابة الشرعية ،والنظارة ،وتسيير
املرافق الوقفـية ،وعدم قيام قوانني خاصة تنظم إدارة شؤون الوقف»(((.
ومنه حتتاج املؤسسة إلى حتقيق جملة من القواعد املنظمة ممثلة فـي(((:
 إعادة النظر فـي الكادر املشرف على إدارة الوقف. العناية بالتشريع املنظم إلدارة الوقف ،وعالقته باملؤسسات العامة األخرى. العناية بالوسائل واحلوافز فـي إدارة الوقف.((( وهذا ما نالحظه مثال على مستوى إدارة الوقف باجلزائر كما ميكن مالحظته أيضا فـي دول أخرى كاملغرب ،انظر بحث إدارة
األوقاف اإلسالمية فـي املجتمع املعاصر فـي املغرب ،د/عبدالكبير العلوي املدغري ،ندوة أهمية األوقاف اإلسالمية فـي
عالم اليوم ،بحوث ومناقشات الندوة التي عقدت بلندن اململكة املتحدة1417 ،هـ 1996م,املجمع امللكي لبحوث احلضارة
اإلسالمية ،األردن :ص  470 468بتصرف.
((( إدارة األوقاف اإلسالمية فـي املجتمع املعاصر فـي املغرب ،د/عبدالكبير العلوي املدغري.490 -485 :بتصرف
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 معاقبة املفسدين. عقد املجالس العلمية احمللية للوقف. العناية بإدارة األوقاف احمللية.رابعا:وسائل تفعيل الرقابة الشرعية داخل مؤسسة الوقف:ميكن ملؤسسة الوقف االعتبارية أن
تفعل وسائل الرقابة الشرعية من خالل املنهج اآلتي:
 - 1الرقابة الداخلية:
 توفـير العناصر املتميزة من خريجي كليات الشريعة اإلسالمية أو الكليات املتخصصة فـياالقتصاد اإلسالمي ودعمها بعناصر فـي اإلدارة والتسيير.
 تشكيل هيئة للرقابة الشرعية على مستوى اإلدارة املركزية ،وكذا على مستوى اإلدارات احملليةعلى أال يقل عدد الهيئة الشرعية فـي إدارة الوقف املركزية عن شخصني أو ثالثة أشخاص
كما هو معمول به فـي نظام املصارف اإلسالمية(((.
 اعتماد القرارات الصادرة عن الهيئة الشرعية للوقف ،وإلزام الهيئات التابعة للمؤسسة العملبها.
 تفعيل نظام احملفزات والترقيات داخل املؤسسة ملا له من أثر فـي دعوة املوظفـني لالبتكارواإلبداع فـي مجال تسيير املرافق الوقفـية.
 - 2الرقابة اخلارجية:
 تفعيل الرقابة الدورية لإلدارة املركزية على اإلدارات احمللية الوقفـية. توسيع مجلس إدارة الوقف ليشمل مؤسسات حقوقية وأخرى مدنية ومالية فـي الرقابةالدورية لألوقاف ،وللمشورة عند اتخاذ القرارات االستثمارية املتعلقة به كما كان عليه احلال
فـي أواخر العهد العثماني باجلزائر.
خامسا:مقارنة بني موقع الرقابة الشرعية فـي مؤسسة الوقف باجلزائر فـي أواخر العهد العثماني
والوقت احلاضر :إن الهدف من املقارنة بني الهيكل اإلداري ملؤسسة الوقف العام باجلزائر فـي أواخر
((( انظر على سبيل املثال ،املدخل لفقه البنوك اإلسالمية ،د/عبداحلميد محمود البعلي.157:و االستثمار والرقابة الشرعية فـي
البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية ،د/عبداحلميد محمود البعلي ،مكتبة وهبة ،القاهرة1991/01» ،م – 1411هـ-218:
.219
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احلكم العثماني ومبا هو موجود اآلن باجلزائر هو الوقوف على أوجه االتفاق والتفوق والتأخر بني
النظامني وخاصة فـي مجال حضور الرقابة الشرعية فـي هيكلها العام من خالل حتليل كل جدول
على حدة ثم بيان أثر ذلك على تسيير املرفق الوقفـي من جهة ،والنظر فـي مدى حتقيق معنى الرقابة
اإلدارية والشرعية من خالل دارسة املخططني اآلتيني اللذين يبينان السلم التنازلي لهرم سلطة إدارة
الوقف ،والهيئات الرسمية ،وغير الرسمية املشاركة لها فـي تسييرها للمرافق الوقفـية ،وتنميتها.
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خمطط الهيكل الإداري مل�ؤ�س�سة الوقف االعتبارية فـي العهد العثماين

(((

الداي أو الباشا
(الدولة /السلطة)
املجلس العلمي(السلطة التنفـيذية)
(الرقابة املالية)
صاحب بيت املال

(ممثل السلطة على املستوى احمللي)
شيخ البلد

ضابط احلسابات

(ممثل املجتمع املدني)
جماعة العدول

(الهيئة الشرعية والقانونية العتماد املشروعات)
القاضي(مفتي احلنفـية واملالكية)

(إدارة الوقف)
ناظر الوقف

كاتب ناظر الوقف
وكيل الوقف

(التسيير املباشر للمرفق الوقفـي

القيم

ضابط احلسابات

العمال املوسميون

حراس املرفق الوقفـي

((( مؤسسة األوقاف االعتبارية باجلزائر العثمانية ،د/عبدالقادر بن عزوز ،مجلة الصراط للبحوث والدراسات اإلسالمية املقارنة،
تصدر عن كلية العوم اإلسالمية ،جامعة اجلزائر ،س /11ع /18محرم 1430هـ  -جانفـي 2009م.133 :
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حتليل املخطط:

إن الناظر فـي املخطط املذكور أعاله يقف على األمور التالية(((:

 إن إدارة الوقف فـي التاريخ اإلسالمي وصلت إلى أوج تنظيمها. تسلسل الهرم السلطوي فـي إدارة الوقف العام من أعلى سلم السلطة التنفـيذية إلى أدناه: الداي أو الباشا:ميثل رأس الهرم للسلطة التنفـيذية وإشرافه على مؤسسة الوقف العام منخالل تعييننه للقضاة املشرفـني على الوقف ،وكذا تكليف صاحب املال(وزير املالية أو اخلزينة)
وضابط احلسابات (احملاسب) مبراقبة إيرادات ونفقات الوقف وضبطها فـي سجالت رسمية
لرفع التقرير األدبي واملالي لرئيس السلطة التنفـيذية(الباشا أو الداي).
 املجلس العلمي:وهو هيئة شرعية وقضائية ممثلة فـي قاضي احلنفـية واملالكية ،وظيفتها اإلداريةالنظر فـي شؤون الوقف فـي جلسات أسبوعية وأخ��رى نصف سنوية العتماد املشاريع
الوقفـية والنظر فـي مدى مشروعيتها ،وكذا النظر فـي أداء ناظر الوقف ومراقبة سجل
املداخيل واملدفوعات التي ترفع إليهم ،وكذا هو مبثابة مجلس تأديب للناظر إن أخل بوظيفته
أو أهملها فالتغرمي ،أو العزل من املنصب وتعيني آخر مكانه.
 جماعة العدول:وهم جماعة من أفراد املجتمع ممن يعرفون بالعدالة ،أي االستقامة فـي احلياةاليومية يعينهم القاضيان ووظيفتهم تسهيل عمل وكالء املرافق الوقفـية.
 شيخ البلد:تكمن أهمية حضور شيخ البلد ،الذي ميثل السلطة التنفـيذية على املستوى احملليتعينه السلطة بناء على عالقة توافقية بني أفراد املجتمع والنظام السياسي القائم فـي الهيكل
املسير إلدارة املرفق الوقفـي لكونه أكثر الناس معرفة مبخططات املدن واألراضي ومعرفته
بامللكية العامة واخلاصة والوقفـية وغير ذلك من املسائل املتعلقة بحماية األوقاف وحتقيق
شروط الواقفـني.
 ناظر الوقف وكاتبه:ومهمته اإلشراف العام على املرافق الوقفـية ويكون حتت إشرافه كاتبوظيفته تدوين العمليات املالية العديدة املتعلقة بالوقف عموما الستظهارها عند الطلب
للمجلس العلمي.كما يشرف الناظر على مجموعة من وكالء األوقاف.
 وكيل الوقف:يعتبر آخر مسؤول إداري فـي هرم إدارة الوقف ويشرف بدوره على تسيير((( مؤسسة األوقاف االعتبارية باجلزائر العثمانية ،املرجع نفسه.132 -130 :
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مرفق وقفـي ويعمل حتت إشرافه:حراس الوقف ،والعمال املوسميون ،والقيم على املرفق
الوقفـي.
 حضور ممثل املجتمع املدني ممثلني فـي شخص شيخ البلد ملعرفته بأحوال الواقفـني واملمتلكاتاخلاصة والعامة والوقفـية.وأما جماعة العدول الذين يعينهم القاضيان فوظيفتهم تسهيل
عمل وكالء األوقاف من جهة ومراقبة سير إدارة شؤون الوقف من جهة أخرى.
 ويستنتج من املخطط: حضور والية الدولة على الوقف العام مع مراعاة الالمركزية فـي اتخاذ القرارات املتعلقةباملراقبة اإلدارية والقضائية.
 يالحظ أيضا أن مؤسسة القضاء جمعت بني معنى الرقابة القضائية ممثلة فـي فصل املنازعاتالتي ترفع لصالح أو ضد مؤسسة الوقف من جهة ،إذ األصل فـي إنشاء مؤسسة القضاء هو
النظر فـي املنازعات احلقوقية التي ترفع لصالح إدارة الوقف أو ضدها كمسألة املعاوضة فـي
احلبس عند الفقهاء والنفقة من فـيض احلبس (((.
 والنظر فـي مدى مشروعية تصرفات إدارة الوقف، إن رقابة مؤسسة القضاء إلدارة الوقف فـي تاريخ الوقف عموما تكون بالدعوى املرفوعة إليهاأو بتفويض احلاكم ملراقبة إدارة الوقف ،أو قد تكون بحكم إشراك احلاكم سلطة القضاء فـي
تسيير ومراقبة إدارة الوقف كحالة املجلس العلمي فـي أواخر العهد العثماني باجلزائر (((.

((( املعيار ،الونشريسي ،حتقيق د/محمد حجي ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط1401/هـ _ 1981م.183/7:و.460/7
((( مؤسسة األوقاف االعتبارية باجلزائر العثمانية ،املرجع نفسه.132 -130 :
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خمطط الهيكل الإداري مل�ؤ�س�سة الوقف االعتبارية باجلزائر فـي احلا�ضر

(((

الوزير
(ممثل السلطة التنفـيذية)
اإلدارات املركزية املختلفة للوزارة

مديرية األوقاف املركزية
(مدير األوقاف)

مكتب
استثمار األوقاف

مكتب البحث عن األمالك
الوقفـية واملنازعات
مديرية األوقاف والشؤون الدينية واألوقاف الوالئية
مدير الشؤون الدينية واألوقاف

مصلحة اإلرشاد والشعائر الدينية
واألوقاف والزكاة
(وكيل وقف رئيس  +وكيل وقف)

مكاتب فرعية مختلفة

(((  ،www/marwakf-dz.orgيوم 16/01/2010م.
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حتليل املخطط:

 إن إدارة الوقف إدارة متفرعة عن الهيئة العمومية ممثلة فـي الوزارة. إدارة الوقف جزء من إدارة الشعائر الدينية والزكاة. استحداث منصبني فـي إدارة الوقف :وكيل وقف رئيسي ووكيل الوقف. ال تخرج إدارة الوقف املركزية فـي شكلها العام عن باقي إدارات الوزارة فـي تقسيم هيكلهااإلداري.
 غياب الرقابة الشرعية فـي الهيكل اإلداري املركزي واحمللي فـي الواليات وإن وجد معناهامن جهة دراسة امللفات املتعلقة بالوقف.
 غياب متثيل املجتمع املدني فـي الهيكل اإلداري ملؤسسة الوقف االعتبارية. غياب الرقابة القضائية فـي هيكل اإلدارة املركزية ،وغيرها ولعل منشأه استقالل مؤسساتالدولة فـي حاضر الدول املعاصرة.

سادسا:وسائل تفعيل الرقابة الشرعية داخل مؤسسة الوقف:ميكن ملؤسسة الوقف االعتبارية أن
تفعل وسائل الرقابة الشرعية من خالل املنهج اآلتي:
 - 3الرقابة الداخلية:
 توفـير عناصر من األكفـياء من خريجي كليات الشريعة اإلسالمية أو الكليات املتخصصة فـياالقتصاد اإلسالمي ودعمها بعناصر فـي اإلدارة والتسيير.
 تشكيل هيئة للرقابة الشرعية على مستوى اإلدارة املركزية ،وكذا على مستوى اإلدارات احملليةعلى أال يقل عدد الهيئة الشرعية فـي إدارة الوقف املركزية عن شخصني أو ثالثة أشخاص
كما هو معمول به فـي نظام املصارف اإلسالمية(((.
 اعتماد القرارات الصادرة عن الهيئة الشرعية للوقف ،وإلزام الهيئات التابعة للمؤسسة للعملبها.
 تفعيل نظام احملفزات والترقيات داخل املؤسسة ملا له من أثر فـي دعوة املوظفـني لالبتكار((( انظر على سبيل املثال ،املدخل لفقه البنوك اإلسالمية ،د/عبداحلميد محمود البعلي.157:و االستثمار والرقابة الشرعية فـي
البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية ،د/عبداحلميد محمود البعلي ،مكتبة وهبة ،القاهرة1991/01» ،م – 1411هـ-218:
.219
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واإلبداع فـي مجال تسيير املرافق الوقفـية.
 -4الرقابة اخلارجية:
 تفعيل الرقابة الدورية لإلدارة املركزية على اإلدارات احمللية الوقفـية. توسيع مجلس إدارة الوقف ليشمل مؤسسات حقوقية ،وأخرى مدنية ،ومالية فـي الرقابةالدورية لألوقاف وللمشورة عند اتخاذ القرارات االستثمارية املتعلقة به كما كان عليه احلال
فـي أواخر العهد العثماني باجلزائر.

اخلامتة:

فـي نهاية البحث خلص الباحث إلى النتائج اآلتية:

 إن مؤسسة الوقف اخليرية االعتبارية جزء ال يتجزأ من النظام العام املشكل ملعنى الدولةقدميا وحديثا ملا تقدمه من خدمة عامة ،أو خاصة تساهم فـي بنائها واستقرارها االجتماعي
والسياسي واالقتصادي والديني...
 إن والية الدولة على مؤسسة الوقف يشهد لها باالعتبار نصوص الكتاب والسنة لتوافقها معاملقاصد الشرعية من وجودها حلماية الدين ،وسياسة اخللق وهما أصالن مهمان فـي الوقف
اإلسالمي.
 تأثرت مؤسسة الوقف االعتبارية فـي هيكلها ،وإدارتها ،ومراقبتها عبر التاريخ اإلسالميباختالف مفهوم الدولة وتطورها فـي العالم العربي واإلسالمي.
 حظيت مؤسسة القضاء بشرف اإلشراف على مؤسسة الوقف اخليرية زمنا طويال لتفسح املجاللنوع آخر من اإلدارة مبفهومها املعاصر ،وحتافظ على حضورها فـي تسيير مؤسسة الوقف
من جهة الرقابة القضائية ،وسلطة القانون على مؤسسات الدولة وغيرها من املؤسسات
االجتماعية.
 غياب معنى الرقابة الشرعية مبفهومها العام فـي بعض الدول ،وتركيزها على التسيير اإلداريأكثر من الشرعي.
 غياب اإلمكانات املادية ،والبشرية لدى مؤسسة الوقف اخليرية يعرقل تطورها ومواكبتهاملستجدات العصر.
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التوصيات

 العمل على التكوين املستمر لوكالء الوقف من اجلوانب املختلفة مما يساهم فـي تطوير القدراتالذهنية والفنية لهم.

 العمل على التنسيق الدولي لتبادل اخلبرات فـي مجال الرقابة اإلدارية والشرعية بني دولالعالم العربي واإلسالمي.
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فهر�س امل�صادر واملراجع
كتب القرآن والسنة النبوية:

 سنن الكبرى للبيهقي وفـي ذيله اجلوهر النقي ،مجلس دائرة املعارف النظامية الكائنة فـي الهندببلدة حيدر آباد ،ط 1344 /01هـ.
 شرح صحيح البخاري ،ابن بطال ،حتقيق أبو متيم ياسر بن إبراهيم ،مكتبة الرشد ،السعودية،الرياض ،ط1423 /02هـ 2003 -م.

 -املصحف الرقمي.

كتب الفقه واالقتصاد اإلسالمي:

 -البرزلي ،اإلعالم بنوازل األحكام ،املكتبة الوطنية اجلزائرية ،اجلزائر ،مخطوط رقم .3274

 الرقابة املالية فـي اإلسالم ،د/عوف محمود الكفري ،مكتبة اإلشعاع للطباعة والنشر والتوزيع،ط1997 / 01م.
 شرح حدود ابن عرفة للرصاع ،حتقيق محمد أبو األجفان والطاهر املعموري ،دار الغرباإلسالمي ،بيروت ،ط1993/01م.
 فتاوى البرزلي ،البرزلي ،حتقيق أد محمد احلبيب الهيلة ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت،ط2002م.
 الفقه اإلسالمي وأدلته ،أد/وهبة الزحيلي ،دار الفكر ،دمشق ،سورية. املدخل لفقه البنوك اإلسالمية ،د/عبداحلميد محمود البعلي ،االحتاد الدولي للبنوك اإلسالمية،1404هـ 1983م.
 املعيار ،الونشريسي ،حتقيق د/محمد حجي ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط1401/هـ1981م.
 -محاضرات فـي الوقف ،أبو زهرة ،دار الفكر العربي ،القاهرة

.

 -مذاهب احلكام فـي نوازل األحكام ،القاضي عياض وولده محمد ،حتقيق د/محمد بن شريفة،
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دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط1997/02م.
 النوازل اجلديدة الكبرى ،الوزاني ،حتقيق أ/عمر بن عباد ،طبعة وزارة األوقاف والشؤوناإلسالمية ،املغرب ،ط1419/هـ _ 1998م.
 النوازل اجلديدة الكبرى ،الوزاني ،طبعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املغربية1419 ،هـ1998 -م.

كتب القانون وعلوم اإلدارة:

 اإلدارة فـي اإلسالم ،الفكر والتطبيق ،د/عبدالرحمن الضحيان ،دار عالم الكتب للنشروالتوزيع ،الرياض ،ط1410/02هـ 1990 -م.

 الرقابة اإلدارية (مدخل كمي) ،د/مهدي حسن زويلف ود/أحمد القطامني ،دار حنني ومكتبةالفالح ،الكويت ،ط1415هـ .1995 -
 مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية ،د/عمار عوابدي ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر،ط.1984
 املسؤولية املدنية املترتبة عن إدارة األوقاف اإلسالمية من خالل قانون األوقاف اجلزائري ،بنتونس زكرياء ،مذكرة ماجستير مقدمة لنيل شهادة املاجستير فـي العلوم اإلسالمية تخصص
شريعة وقانون ،كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة اجلزائر ،السنة اجلامعية 1427هـ 2006 -م.
 مبادئ اإلدارة ،د/محمد فريد الضحى وآخرون ،الدار املصرية اجلامعية ،مصر ،ط1999م. -اجلريدة الرسمية اجلزائرية 30 ،ذو احلجة 1429هـ  28 -ديسمبر  ،2008العدد .73

كتب التاريخ والسياسة الشرعية:

 اإلسالم والدستور ،توفـيق بن عبدالعزيز السديري ،وكالة املطبوعات والبحث العلمي وزارةالشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ،ط01م1425 /هـ.
 األحكام السلطانية ،املاوردي دار الكتب العلمية ،بيروت. البداية والنهاية ،ابن كثير ،حتقيق علي شيري ،دار إحياء التراث العربي. الفخري فـي اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية ،ابن طقطقا ،دار بيروت للطباعة والنشر،بيروت ،ط1400هـ _ 1980م.
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 الواليات ،الونشريسي ،تعليق محمد األمني بلغيث ،دار ال فوميك ،اجلزائر ،ط1985م. األوق��اف واملساجد ،د/محمد راكان الدماغي ،وصالح دياب الهندي ،منشورات تاريخاألردن ،ط1991/م.

املؤمترات والندوات العلمية:

 إدارة األوقاف اإلسالمية فـي املجتمع املعاصر فـي املغرب ،د/عبدالكبير العلوي املدغري،ندوة أهمية األوقاف اإلسالمية فـي عالم اليوم ،بحوث ومناقشات الندوة التي عقدت بلندن
اململكة املتحدة1417 ،هـ 1996م,املجمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية ،األردن.
 نظام القضاء فـي األندلس املوحدية ،د/محمد بن معمر ،مؤمتر احلضارة اإلسالمية باألندلسفـي القرن 6هـ 12 /م ،املجلس اإلسالمي األعلى ،اجلزائر ،أيام  16 -14ربيع األول
148هـ 4 -2 /أفريل 2000م ،منشورات املجلس اإلسالمي األعلى ،اجلزائر ط 2008م.
 الوقف فـي بغداد فـي العصر العباسي الثاني ،د/محمد عبدالعظيم أبو النصر ،عني للدراساتوالبحوث اإلنسانية واالجتماعية ،مصر ،ط2000/01م.

 الوقف فـي العراق:تاريخيا وإداريا ،السيد محمد بحر العلوم ،ندوة أهمية األوقاف اإلسالميةفـي عالم اليوم ،بحوث ومناقشات الندوة التي عقدت بلندن اململكة املتحدة1417 ،هـ
1996م ,املجمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية ،األردن.

املجالت العلمية:

 مجلة الصراط للبحوث والدراسات اإلسالمية املقارنة ،تصدر عن كلية العوم اإلسالمية،جامعة اجلزائر ،س /11ع /18محرم 1430هـ  -جانفـي 2009م.

كتب اللغة:

 -لسان العرب ،ابن منظور ،دار صادر بيروت.

املقابالت الشخصية:

 مقابلة مع أ/محمد األخضر لعروسي ،رئيس مصلحة اإلرشاد والشعائر الدينية واألوقافوالزكاة مبديرية األوقاف والشؤون الدينية بوالية األغواط ،اجلزائر يوم 2010/5/5م.
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 االستثمار والرقابة الشرعية فـي البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية ،د/عبداحلميد محمودالبعلي ،مكتبة وهبة ،القاهرة1991/01 ،م – 1411هـ.

املواقع اإللكترونية:

www/marwakf-dz.org -
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بحث د.عبدالفتاح حممود �إدري�س
والية الدولة فـي الرقابة على الأوقاف
(((

احلمد لله رب العاملني ,والصالة والسالم على املبعوث رحمة للعاملني سيدنا محمد ,وعلى آله
وصحبه والتابعني لهم بإحسان إلى يوم الدين ..وبعد:
فإن النفس البشرية أمارة بالسوء ,بحسبانها تنزع بصاحبها إلى مهاوي الفساد إال من رحم
الله ,ولذا فإن نفوس القائمني على األوقاف كنفوس غيرهم يخالج بعضها هذا املنزع الذي يورد
صاحبها موارد الهلكة ,ولو كانت نتيجة نزوعه قاصرة عليه لهان األمر ,إال أنه يتعلق به مصالح
الوقف والواقف واملوقوف عليهم ,وهي مصالح اعتبرها الشارع ,فإذا اختل أداؤه اختلت هذه
املصالح ,ورمبا فاتت ,فـيفوت بفواتها مقصد تشريعي ضروري أو حاجي ,ولذا شرعت الرقابة على
أعماله لينتظم أمر الوقف ,ويؤتي ثماره املرجوة منه ,ويستقيم أداء ناظره ,وأولى اجلهات الرقابية
علي أدائه هي رقابة الدولة ,ممثلة فـي ولي األمر أو من ينيبه للقيام بذلك ,باعتبار أن احلفاظ على
أوقاف املسلمني ,وحتقيقه الغاية املرجوة منه ,اختصاص أصيل له ,ولذا كان هذا البحث الذي يتناول
هذا الدور الرقابي للدولة ,من خالل املطالب والفروع واملقاصد التالية:

املطلب الأول
حتديد املفـاهيم
الفرع األول

حقيقـة الوالية
أوال :معنى الوالية:
معنى الوالية فـي عرف أهل اللغة:

الوالية :بفتح الواو وكسرها هي املعاونة والنصرة ,يقال :ولي الشيء وعليه والية :ملك أمره
وقام به ,ويقال :أوليته األمر ووليته عليه :ملكته إياه ,وتولي األمر :تقلده وقام به (((.

((( أستاذ ورئيس قسم الفقه املقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة األزهر ،اخلبير باملجامع الفقهية.
((( الفـيروز آبادى :القاموس احمليط  ,401/4الرازي :مختار الصحاح  ,306/ابن منظور :لسان العرب .406/15
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معنى الوالية فـي عرف الفقهاء:

عرفها بعضهم بأنها «تنفـيذ القول علي الغير شاء أو أبي»((( ,كما ميكن تعريفها كذلك بأنها« :سلطة
شرعية يتمكن بها صاحبها من القيام بإنشاء العقود والتصرفات ,دون توقف على إجازة أحد».

والوالية بهذا املعنى تشمل اإلمامة العظمى واإلمارة والوزارة والقضـاء واحلسبة واملظالم والشرطـة
وجباية الصدقات ,ونحوها ،كما تشمل قيام شخص كبير راشد على تدبير شؤون القاصر ,كما تستعمل
مبعنى إقامة الغير مقام النفس فـي التصرف ،فتناولت الوكالة ونظارة الوقف ,ونحو ذلك.

ثانيا :أنواع الوالية:

تتنوع الوالية أنواعا عدة باعتبارات مختلفة ,فتتنوع باعتبار من تكون عليهم الوالية ,إلى :والية
عامة أو خاصة ,كما تتنوع باعتبار موضوعها ,إلى :والية قاصرة ووالية متعدية ,ولكل منها أحكام
تتعلق بها يضيق املقام عن ذكر تفصيالتها:

 الوالية العامة:

الوالية العامة :سلطة على إلزام الغير وإنفاذ التصرف عليه بدون تفويض منه ,تتعلق بأمور
الدين والدنيا والنفس واملال ,وتهيمن على مرافق احلياة العامة وشؤونها ,من أجل جلب املصالح
لألمة ودرء املفاسد عنها ,وهي منصب ديني ودنيوي ,شرع لتحقيق ثالثة أمور :األمر باملعـروف
والنهي عن املنكر ،وأداء األمانات إلى أهلها ,واحلكم بني الناس بالعدل.

وللوالية العامة مراتب واختصاصات تتفاوت فـيما بينها وتتدرج من :والية اإلمام األعظم,
إلى والية نوابه ووالته ونحوهم ,وبها يناط جتهيز اجليوش ,وسد الثغور ,وجباية األموال من حلها,
وصرفها فـي محلها ,وتعيني القضاة والوالة ,وإقامة احلج واجلماعات ,وإقامة احلدود والتعازير,
وقمع البغاة واملفسدين ,وحماية الدين والدفاع عنه ,والفصل فـي اخلصومات ,وقطع املنازعات,
ونصب األوصياء والنظار واملتولني ومحاسبتهم ,وما سوى ذلك من األمور التي يستتب بها األمن,
ويحكم شرع الله تعالى.

 الوالية اخلاصة:

تطلق الوالية اخلاصة فـي االستعمال الفقهي على ثالثة أنوع من السلطة ,وهي :النيابة اجلبرية:

((( القونوي :أنيس الفقهاء  ,148/1املناوي :التعاريف  ,734/د .محمد رواس قلعهجي :معجم لغة الفقهاء .384/
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التي يفوض فـيها الشرع أو القضاء شخصا بالغا عاقال رشيدا بأن يتصرف ملصلحة القاصر فـي تدبير
شؤونه الشخصية واملالية ,ووالية املتولي على الوقف :وهذه الوالية ليست ناشئة عن نقص أهلية,
وال عالقة لها بالنفس أصال ,وإمنا هي والية مالية محضة ,يفوض صاحبها بحفظ املال املوقوف,
والعمل على إبقائه صاحلا ناميا بحسب شرط الواقف ,ووالية ولي الدم فـي استيفاء القصاص من
قاتل وليه أو العفو عنه إلى الدية أو مطلقا :وإن كان النوع األول هو املشهور واملتبادر عند اإلطالق
فـي لغة الفقهاء (((.

 الوالية الذاتية:

هي والية البالغ العاقل الرشيد على أمواله ,حيث يكون له مبقتضى هذه الوالية أن يتصرف
فـي أمواله بوجوه التصرف املشروعة ,دون توقف على إذن أحد أو إجازته ,وأن يباشر جميع العقود
والتصرفات الواردة على هذه األموال بنفسه أو بنائبه ,ما لم يكن ممنوعا من التصرف فـي ماله بسبب
من أسباب احلجر عليه ,كاملرض ,أو الفلس ,أو نحو ذلك.

 الوالية املتعدية:

وهي التي تكون من البالغ العاقل الرشيد على نفس الغير أو ماله ,وهي تثبت لألب أو اجلد أو
نحوهما من عصبات الصغار أو املجانني أو املعاتيه ,على نفس هؤالء أو مالهم ,كما تثبت للوصي
على نفس ومال املوصى عليه ,وتثبت لوكيل األصيل فـي العقود والتصرفات ,ولولي أمر املسلمني,
باعتبار واليته العامة على أنفس املسلمني وأموالهم (((.

واملقصود بالوالية فـي هذا البحث هي الوالية العامة ,التي تقوم بها الدولة على أموال األوقاف
بها ,ومن ثم فإن الوالية على الوقف هي :سلطة شرعية جتعل ملن ثبت له القدرة على وضع يده عليه،
وإدارة شؤونه من استغالل ،وعمارة ،وصرف الريع إلى املستحقني((( ,والشخص الذي يثبت له هذا
وقيم الوقف (((.
احلق ُي َّ
سمى :متولي الوقف ،وناظر الوقفّ ،

((( ابن جنيم :األشباه والنظائر  ,186/ابن فرحون :تبصرة احلكام  ,15/1املاوردي :األحكام السلطانية ,113 ,55 ,54 ,35/
السيوطي :األشباه والنظائر  ,154/ابن تيمية :احلسبة  ,28 ،16 -15/ابن تيمية :مجموع الفتاوى  ،246 ،81 ،68/28ابن
القيم :الطرق احلكمية  ,201 ،199/أبو يعلى :األحكام السلطانية .115 ,57 ,54 ,39/
((( أ.د .عبدالفتاح إدريس :نظرية العقد فـي الفقه اإلسالمي .161 -160/
((( د .محمد مصطفى شلبي :أحكام الوصايا واألوقاف .398/
((( املصدر السابق .399-398/
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الفرع الثاني

حقيقـة الدولة
معنى الدولة فـي عرف أهل اللغة:

والد ُ
ولة
َّ
الد ْو َل ُة فـي احلرب أن تدال إحدى الفئتني على األخرى ,واجلمع الدِّ َو ُل بكسر الدالُّ ,
بالضم فـي املال ,يقال صار املال دولة بينهم يتداولونه ,يكون مرة لهذا ومرة لهذا ,واجلمع ُد َ
ال ٌت
ود َو ٌل ,والدولة بالضم فـي املال وبالفتح فـي احلرب ,وقيل :الدولة االنتقال من حال الشدة إلى حال
ُ
(((
الرخاء .

معنى الدولة فـي االصطالح:

عرفت الدولة بتعريفات عدة ,منها :أنها جماعة من الناس تقيم على وجه الدوام فـي إقليم
معني ,وتقوم فـيه سلطة حاكمة يخضعون لها ,تتولى تنظيم شؤونهم وتدبير أمرهم فـي الداخل
واخلارج (((.

وهذا التعريف يقتضي وجود أركان معينة لقيام الدولة ,هي :السكان ,واإلقليم ,والسلطة
احلاكمة ,ويرى البعض عدم كفاية هذه األركان لقيام دولة إسالمية ,بل البد من وجود ركن آخر
روحي يتمثل فـي القواعد واألحكام املتعلقة بالعقيدة والتشريع اإلسالمي ,الذي يحدد صبغة
املجتمع ,ونطاق سلطة الدولة العامة وأهدافها ,وعالقاتها برعاياها فـي الداخل ,وعالقاتها بالدول
واحلكومات فـي اخلارج (((.
فالدولة كيان قائم بذاته ,ميلك مبقتضي ثبوت أهليتي الوجوب واألداء له ,صالحيات ميكن أن
ميارس بها سلطانه على األشخاص واألشياء بها ,مبا فـي ذلك تصريف شؤون القاطنني بها ,وحماية
أمنهم ,وحفظ حرماتهم ,ورد املعتدين عنهم ,وحتى يكون لها هذا السلطان ال بد وأن يتوافر لها
مكونها األساس :وهو األرض والسكان والقانون الذي يحكم العالئق وينظم شؤون الناس بها,
والسلطة املهيمنة التي تقوم بحفظ الدين وسياسة الدنيا ,وحتقيق األمن والنظام وحفظ احلقوق ,على
األرض التي لها سلطان عليها.
((( لسان العرب  ,252/11مختار الصحاح .90/1
((( د .محمد حافظ غامن :مبادئ القانون الدولي العام ,146/
((( أستاذي أ.د .فؤاد النادي :موسوعة الفقه السياسي (نظام احلكم فـي اإلسالم)  ,43 -40/د .سليمان بن قاسم :النظام
السياسي فـي اإلسالم  ,124/د .عارف خليل :العالقات اخلارجية فـي دولة اخلالفة .23/
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الفرع الثالث

حقيقـة الرقابة
معنى الرقابة فـي عرف أهل اللغة:

يب ا َ
يب :ا َ
حل ِف ُ
ُ
جل ْي ِ
شَ :ط ِل َيع ُتهم.
قيب :هو
ور ِق ُ
والر ِق ُ
احلافظ الذي ال َي ُ
الر ُ
يظَ ,
غيب عنه شيءَّ ,
َّ
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ِ
املوضع املشَ ر ُف،
وار َت َق َب أشْ َر َف َو َعال ,وامل ْر َق ُب وامل ْر َق ُبة:
ور ِق ُ
َ
ُ
يب الرجلَ :خل ُفه من ولده أو َعشيرتهْ ,
(((
ٍ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
َ
َ
يب ،وما أ ْوف ْي َت عليه من َعلمٍ أو رابية ل َت ْنظر من ُب ْعد .
الرق ُ
َي ْرتَف ُع عليه َّ

معنى الرقابة فـي االصطالح:

عرفت الرقابة فـي االصطالح بأنها «عملية التحقق من مدى إجناز األهداف املبتغاة ،والكشف
عن معوقات حتقيقها ،والعمل على تذليلها فـي أقصر وقت ممكن «((( ,كما عرفت بأنها «عملية
مستمرة تستهدف التأكد من قانونية نشاط اإلدارة ،ومدى مطابقته للغاية املرسومة فـي حدود الوقت
املعني ,والتكاليف املقررة ,والنتيجة املرجوة ،ضمن مبررات وجود اإلدارة ،وهي مراعاة وجوه
املصالح»(((.
وعرفت الرقابة الشرعية بأنها «مجموعة األسس الثابتة املستقرة املستنبطة من مصادر الفقه
اإلسالمي ,التي تستخدم كدستور للمحاسب املسلم فـي عمله ,سواء فـي مجال التسجيل والتحليل
والقياس ,أو فـي مجال إبداء الرأي عن الوقائع املعينة التي حدثت ,لبيان ما إذا كانت تتفق مع أحكام
الشريعة أم ال «(((.
ومن ثم فإن الرقابة تهدف إلى احلفاظ على األموال من سوء التصرف والعبث ,ومنع إنفاقها
فـي غير وجوه املصلحة املشروعة ,عن طريق املتابعة ,والتأكد من جريان العمل وفق املسار املرسوم,
والنهج القومي ,وكشف األخطاء واالنحرافات وتصحيحها واستمرار حتسني األداء على هذا
النحو.
واملؤسسات الوقفـية تفتقر إلى نظم رقابية شاملة ,تتضمن األسس واألساليب واإلجراءات
الرقابية على كل أوجه أنشطتها املختلفة ,بهدف احملافظة على األموال ,وتنميتها ,وتعظيم عوائدها
((( لسان العرب  ,425/1مختار الصحاح .106/1
((( طارق مجذوب :العملية اإلدارية والوظيفة العامة واإلصالح اإلداري .126 -125/
((( فوزي حبيش :مبادئ اإلدارة العامة .69/
((( د .حسني شحاته :مقال له مبجلة االقتصاد اإلسالمي .7/
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ومنافعها ,مبا يعود على املوقوف عليهم بإشباع حوائجهم فـي ضوء أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية
وطبق ًا لشروط الواقفـني.

الفرع الرابع

حقيقـة الوقف
معنى الوقف فـي عرف أهل اللغة:

الوقف فـي عرف اللغة يطلق ويراد به احلبس ,يقالَ :و َقف َ
األ َ
رض على املَساكني وللمساكني،
حبسهـا ،والوق ُ
ْف والتحبِيس والتسبِيل مبعنى ،وشيء موقوف :أي محبوس ,وسمى املوقوف
وقْف ًا :إذا َ
ٌ
وحبسا ألنها محبوسة ,وجمع الوقف
وق ًفا ألن العني موقوفة،
وقوف وأوقاف كثوب وأثواب (((.
ً

معنى الوقف فـي عرف الفقهاء:

للعلماء فـي معنى الوقف تعريفات عدة تكاد تتفق فـي املعني ,وإن اختلف مضمونها فـي أكثر
تبعا الختالف أصحابها فـي مدى لزوم الوقف أو عدم لزومه ،ومآل العني املوقوفة ,وغير
األحيان ً
ذلك ،واختالفهم فـي التفصيل واإلجمال ،وتضمني التعريف الشروط من عدمه.

وقد عرف الوقف ابن عابدين بأنه «حبس العني على ملك الواقف عند أبي حنيفة ,أو على حكم
ملك الله تعالى عند الصاحبني ,والتصدق باملنفعة «((( ,وقال القونوي« :هو حبس العني على ملك
الواقف والتصدق باملنافع على الفقراء ,مع بقاء العني»(((.
فالتعريفان يتفقان على أن الوقف حبس العني ومنع املالك عن التصرف فـيها ,مع التصدق
مبنافع املوقوف على املوقوف عليهم ,إذا كان مما تبقى عينه بعد استيفاء املنفعة منه.
ومن ثم فإن والية الدولة فـي الرقابة على أعمال الوقف يقصد بها :قيامها بالتحقق من مدى
إجناز نظار الوقف لألهداف املبتغاة من الوقف ،والكشف عن معوقات حتقيقها ،والعمل على تذليلها
فـي أقصر وقت ,من خالل عمليات املتابعة املستمرة إلدارة األوقاف ,والتأكد من مدى التزام نظار
األوقاف بحسن إدارتها ،وفق املسار املرسوم والنهج القومي ,ومدى مطابقة إدارتهم لها للغاية املرجوة
من إنشائها ,مبا يضمن حتقيق نتائجها ،بغية احلفاظ على أموال هذه األوق��اف من سوء التصرف
والعبث ,ومنع إنفاقها فـي غير وجوه املصلحة املشروعة.
((( ابن فارس :معجم مقاييس اللغة  ,135/6لسان العرب  ,359/9القاموس احمليط .50/3
((( ابن عابدين :رد احملتار .319/2
((( القونوي :أنيس الفقهاء .197/
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املطلب الثاين
والية الدولة على �إدارة �ش�ؤون الوقف
الفرع األول

حاجة الوقف إلى من يتولى أمره

مما ال ميتري فـيه أحد أن للدولة والية على أموال الوقف ,تستمد هذه الوالية من الشرع ,باعتبار
أن الشارع جعل احلفاظ على املال مقصدا من مقاصد التشريع الضرورية ,التي يتوقف عليها حياة
الناس الدينية والدنيوية.
والوقف باعتباره ماال أو شيئا له قيمة مالية ,يفتقر إلى من يحفظه وينظر فـي شؤونه ويدبر أمره,
ليدوم نفعه ويجرى على الواقف ثوابه ,كما يفتقر إلى من ينميه ويصلح ما تخرب منه ,ويجمع غلته
ويصرفها إلى اجلهة أو اجلهات املوقوف عليها ,وإهمال الوقف وتركه يفضي إلى خرابه ,وفـي ذلك
ضياع ملا ميثله من مال ,وذلك منهي عنه ,فقد روي عن املغيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم «نهى عن قيل وقال ,وكثرة السؤال ,وإضاعة املال ,ومنعا وهات ,وعقوق األمهات,
ووأد البنات «((( ,مما يدل على حرمة إضاعة الوقف ,ووجوب حفظه ,وملا كان حفظه ال يتأتى إال بقيم
ومراقب يراقب أعماله ,كان قيام ذلك واجبا ,ألن ما يتوسل به إلى الواجب يكون واجبا.

ومن ثم فقد ُعرفت الوالية على الوقف منذ العصر األول من عصور اإلسالم ,حينما
بدأت األوقاف اإلسالمية مبكة املكرمة واملدينة املنورة ,حيث تولى رسول الله صلى الله عليه
وسلم وبعض املسلمني أمر أوقافهم ,يدل لهذا ما يلي:
 - 1فقد تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم األوقاف التي خلفها مخيريق ,حيث أوصى أنه إذا
قتل فـي أحد أن يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمواله حيث شاء (((.
 - 2كما تولى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أمر أوقافهم ,من ذلك :ما روي عن ابن عمر رضي
الله عنهما قال« :أصاب عمر أرضا بخيبر ,فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فـيها,
فقال :يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب ماال قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني
به ,قال :إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ,فتصدق بها عمر على أن ال يباع أصلها وال
يبتاع وال يورث وال يوهب ,قال :فتصدق بها عمر فـي الفقراء وفـي القربى وفـي الرقاب وفـي
((( أخرجه البخاري فـي صحيحه .2357/5
((( ياقوت احلموي :معجم البلدان  ,290 ,241/5الشوكاني :نيل األوطار  ,129/6ابن سعد الطبقات الكبرى .246/1
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سبيل الله وابن السبيل والضيف ,ال جناح على من وليها أن يأكل منها باملعروف أو يطعم غير
متمول فـيه «(((.
 - 3قال اإلمام الشافعي« :أخبرني غير واحد من آل عمر وآل علي أن عمر ولى صدقته حتى مات,
وجعلها بعده إلى حفصة ,وولى َع ِل ٌّي صدقته حتى مات ,ووليها بعده احلسن بن علي رضي الله
عنهما ,وأن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليت صدقتها حتى ماتت ,وبلغني
غير واحد من األنصار أنه ولى صدقته حتى مات «((( ,وقال أيض ًا« :ولقد حفظنا الصدقات
عن ٍ
عدد كثير من املهاجرين واألنصار ،لقد حكى لي عدد كثير من أوالدهم وأهليهم أنهم لم
العامة ال يختلفون فـيه ،وإن أكثر
العامة منهم عن ّ
يزالوا يلون صدقاتهم حتى ماتوا ،ينقل ذلك ّ
ما عندنا باملدينة ومكة من الصدقات لكما وصفت ,لم يزل يتصدق بها املسلمون من السلف
يلونها حتى ماتوا ،وإنَّ نقل احلديث فـيها كالتكلف «(((.
وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ,يدل على أن الوالية على الوقف مقصد
تشريعي ,ألن به احلفاظ على مال الوقف ,ومنائه واستمرار نفعه ,وإيصال ريعه إلى املستحقني لهم ,وأن
واجب والة األمور أن ينصبوا َّ
نظار ًا لألوقاف التي ال ناظر عليها ,إذا لم يستطيعوا النظر عليها بأنفسهم.

الفرع الثاني

حاجة الوقف إلى رقابة الدولة على شؤونه

مما ال خالف فـيه بني العلماء أن للدولة والية على الوقف تستمدها من الشرع ,باعتبار أن
الشارع جعل احلفاظ على املال مقصدا من مقاصد التشريع الضرورية ,وقد ذكر املاوردي أن الرقابة
على الوقف من االختصاص األصيل لولي األمر ,فقال« :أما عن مشارفة السلطان للوقوف فإنها
على ضربني :عامة وخاصة ,فأما العامة :فـيبدأ بتصفحها وإن لم يكن فـيها متظلم ,ليجريها على
سبيلها وميضيها على شروط واقفها إذا عرفها ..ألنه ليس يتعني اخلصم فـيها ,فكان احلكم فـيها أوسع
من الوقوف اخلاصة ,وأما الوقوف اخلاصة فإن نظره فـيها موقوف على تظلم أهلها عند التنازع فـيها,
لوقفها على خصوم معينني ,فـيعمل عند التشاجر فـيها على ما ثبت به احلقوق عند احلاكم «(((.
وتدل األدلة فـي الفرع السابق وهذا الفرع على أن رقابة الدولة على األوقاف هو من سبل
((( أخرجه الشيخان فـي صحيحيهما( .صحيح البخاري  ,982/2صحيح مسلم .)1255/3
((( اإلمام الشافعي :األم .59/4
((( املصدر السابق .55/4
((( املاوردي :األحكام السلطانية .104 -103/
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حتقيق هذا املقصد ,مبا متلكه من وسائل يتحقق بها تقومي عمل الوالة على األوقاف ,وإصالح اخللل
فـي إدارة الوقف ,أو تنميته ,أو التوثق ملدى وصول ريعه إلى مستحقيه ,بل ومحاسبة من ساءت
إدارته وأعمال إشرافه على أموال الوقف ,وعزله وتعيني خلف له إذا اقتضت ذلك مصلحة الوقف
واملوقوف عليهم ,قال ابن تيمية« :لولي األمر أن ينصب ديوانا مستوفـيا حلساب األموال املوقوفة عند
املصلحة « ,كما قال« :األموال املوقوفة على والة األمر ..إجراؤها على الشروط الصحيحة املوافقة
لكتاب الله تعالى ،وإقامة العمال على ما ليس عليه عامل من جهة الناظر ،والعامل فـي عرف الشرع
ناظرا ،ويدخل فـيه غير الناظر ,لقبض املال ممن هو عليه صرفه ودفعه إلى
يدخل فـيه الذي يسمى ً
من هو له ،لقوله تعالى «إن الله يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها «((( ,ونصب املستوفـي اجلامع
واجبا إذا لم تتم مصلحة قبض املال وصرفه
للعمال املتفرقني بحسب احلاجة واملصلحة ،وقد يكون
ً
إال به ،فإنه ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب «(((.
ووفقا لهذا فإن دور الدولة ليس قاصرا على الرقابة على أعمال نظار األوقاف ,بل واختيار من
تتوافر فـيه شروط والية أمور الوقف إن لم يكن له من يتواله ,وتولية ناظر على األوقاف العامة فـي
الدولة ,وهذا يكون واجبا عليها فـي احلالني ,بحسبانه مقدمة للواجب.
وقد اتفق جمهور الفقهاء (منهم احلنفـية واملالكية والشافعية واحلنابلة) على أنه يكون لولي
األمر الوالية على أموال الوقف عند عدم وجود ناظر خاص له ,فإذا وجد لم يكن لولي األمر أن
يتواله ,كما يكون لولي األمر أن يعني نظار األوقاف خاصة األوقاف العامة ,فإن عموم والية احلاكم
تقتضي النظر فـي األوقـاف ,والتولية عليها ،ومحاسبة النظار وعزلهم وتولية غيرهم إذا تبني له وجود
خلل فـي أدائهم (((.
ومن ثم فإنه يبقى للحاكم النظر العام ،فمتى ما فعل الناظر اخلاص أو العام ما ال يسوغ له فعله
كان للحاكم منعه من ذلك ,كما أن تصرفات الناظر مبا ال يسوغ تعطي احلاكم حق عزله ,قال الطرابلسي
أجر الوقف مبا ال يتغابن فـيه ال جتوز اإلجارة ،وينبغي للقاضي إذا رفع إليه ذلك أن
احلنفـي« :لو َّ
يبطلها ،ثم إن كان املؤجر مأمونًا ،وكان ما فعله على سبيل السهو والغفلة فسخ اإلجارة وأقرها فـي
((( اآلية  58من سورة النساء.
((( ابن تيمية :مجموع الفتاوى .86 -85/31
((( ابن الهمام :فتح القدير  ،241/6ابن جنيم :البحر الرائق  ،253-251 ,241/5احلموي :غمز عيون البصائر  ,457/1ابن
رشد :البيان والتحصيل  ،256/12احلطاب :مواهب اجلليل  ,38 ،37/6ابن جزي :القوانني الفقهية  ,376/املاوردي:
احلاوي  ,397/9النووي :الروضة  ,347/5الشربيني :مغني احملتاج  ،395 ,393/2السيوطي :األشباه  ,171/حتفة
احملتاج  ،293/6املرداوي :اإلنصاف  ،61 ،60/7البهوتي :مطالب أولي النهى  ,331/4احلجاوي :اإلقناع  ,16/3منتهى
اإلرادات .11/2
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أجرها سنني
يده ،وإن كان غير مأمون أخرجها من يده ودفعها إلى من يوثق به ،وهكذا احلكم لو ّ
كثيرة يخاف على الوقف تبطل اإلجارة ويخرجها من يد املستأجر ويجعلها فـي يد من يثق به «(((,
ومثل هذا ذكره ابن تيمية (((.
وميكن االستالل ملشروعية رقابة الدولة على األوقاف ومتوليها ,مبا ذكر آنفا ومبا يلي:
أوال :السنة النبوية املطهرة:
 - 1روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال« :السلطان ولي من ال
ولي له»(((.
وجه الداللة منه:

أفاد عموم هذا احلديث أن ولي األمر يكون له مبقتضى واليته العامة على املسلمني ,احلق
فـي تولي أمر الوقف إن لم يكن له من يتولى أمره ,وله أن يولي على األوقاف العامة من يتولى
أمرها ,وله كذلك أن يتخذ من الوسائل الرقابية على هؤالء النظار ما يضمن استمرار الوقف,
واستدامة االنتفاع به.
- 2روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال« :كلكم راع وكلكم
مسؤول عن رعيته ,فاإلمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته.(((»..
وجه الداللة منه:
أفاد احلديث أن ولي أمر املسلمني مسؤول عن أنفسهم وأموالهم وغيرها مما تتعلق به مصاحلهم,
ومن هذه املصالح حق الواقفـني فـي حفظ أموالهم املوقوفة ورعايتها ,وإيصال حقوق املوقوف عليهم
فـي الوقف إليهم ,فكان توليه أمر الوقف ورعايته ,ومراقبة ما يجري فـيه ,من األمور املسؤول عنها.
 - 3روي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال« :قلت :يا رسول الله أال تستعملني ,فضرب بيده
على منكبي ثم قال :يا أبا ذر إنك ضعيف ,وإنها أمانة ,وإنها يوم القيامة خزي وندامة ,إال من
أخذها بحقها وأدى الذي عليه فـيها «(((.
((( الطرابلسي :اإلسعاف فـي أحكام األوقاف .72/
((( البعلي :االختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية .174-173/
((( أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي وقال الترمذي :حسن ,وصحح احلاكم إسناده( .مسند أحمد ,47/6
املستدرك  ,168/2سنن الترمذي  ,280/2سنن البيهقي  ,105/7سنن الدارقطني  ,221/3سنن ابن ماجة .)605/1
((( أخرجه الشيخان فـي الصحيحني( .صحيح البخاري  ,2611/6صحيح مسلم .)1459/3
((( أخرجه مسلم فـي صحيحه .1457/3
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وجه الداللة منه:
أفاد احلديث أن والية أمر من أمور املسلمني أمانة ,يجب على من تواله أن يقوم مبا وجب عليه
فـيه ,وإن مما يجب على ولي األمر القيام به شؤون أوقاف املسلمني ,بحسبانها أمواال صار احلق فـيها
لغير الواقف ,فكان على ولي األمر التثبت من وصول ريعها إلى املوقوف عليهم ,وبقائها صاحلة
لالنتفاع بها.
ثانيا :آثار الصحابة:
إن عمر رضي الله عنه أنشأ ديوان بيت املال ,وجعل له اإلشراف على األراضي التي وقفها على
املسلمني خارج حدود اجلزيرة العربية بعد فتح هذه البالد فـي زمانه ,وقد استقر عمل املسلمني بعد
زمانه على أن يتولى ولي أمر املسلمني تخصيص ديوان للوقف ,يتولى فـيه القضاة اإلشراف على
أعمال نظار األوقاف ,ومحاسبتهم عليها (((.
ثالثا :إجماع الفقهاء:
اتفق الفقهاء على أن للدولة التدخل فـي التصرف فـي شؤون الوقف ,ومحاسبة النظار ,ووقفهم
عند االقتضاء ((( ,وهذا منهم إجماع على أن للدولة والية على األوقاف.
رابعا :القياس:
إن مقتضى عموم والية احلاكم فـيما له سلطان عليه من أمور املسلمني ,أن يكون له النظـر فـي
األوقاف والتوليـة عليها ،كما ثبت له النظر فـي أموال اليتامى والتولية عليهم (((.
خامسا :املعقول:
إن والية أمر املسلمني شرعت حلراسة الدين وسياسة الدنيا ,ومن لوازمها احلفاظ على أموال
املسلمني ,باعتبارها قوام حياتهم وناجت كسبهم وأعمالهم ,ويناط بها مصاحلهم الدنيوية واألخروية,
واألوقاف من هذه األموال ,فوجب على ولي األمر اتخاذ السبل للحفاظ عليها ,سواء بتعيني قيم على
األوقاف عند خلوها ممن يتولى أمرها ,والرقابة على أعمال والة األوقاف ,باعتبار أن هذه األوقاف مما
يتعلق بها مصلحة املوقوف عليهم احلياتية ,ومصلحة الواقف بوصول ثواب صدقته إليه حيا وميتا.

((( املاوردي :األحكام السلطانية  ,359 ,120/1أبو عبيد :األموال  ,86/أبو يوسف :اخلراج .27/
((( رد احملتار  ,682/6مغنى احملتاج  ,396/2املناوي :تيسير الوقوف  ,147/1كشاف القناع .277/4
((( مطالب أولي النهي .330/4
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الفرع الثالث

ضوابط رقابة الدولة على الوقف

إذا كان للدولة والية فـي الرقابة على األوقاف ,فإن هذه الوالية مقيدة بشروط ينبغي على ممثلي
الدولة مراعاتها عند القيام بأعمال الرقابة على الوقف ,من أهمها:

أوال :كمال أهلية من يراقب شؤون الوقف ممثال عن الدولة:

وكمال األهلية فـيه يكون بالبلوغ والعقل والرشد ,بحسبان أن هذه الرقابة تقتضي نوعا من
التصرفات ,التي ال تنعقد وال يصح صدورها إال ممن كان أهال لها ,حتى يترتب عليها أثرها ,ومن ثم
(((.
فمن لم تتوافر له أهلية التصرف ال يكون أهال لوالية الوقف أو مباشرة األعمال الرقابية عليه

ثانيا :توافر العدالة والكفاءة واإلسالم فـيمن يراقب شؤون الوقف:

وإمنا اشترطت فـيه العدالة ,ألن النظر فـي أعمال الوقف والية ،والعدالة :هي التزام املأمورات
واجتناب احملظورات الشرعية ,وكذا الكفاية :وهي القدرة على التصرف فـيما وكل إليه ,واعتبار الكفاية
يقتضي اشتراط االهتداء إلى التصرف ,فمن ال يهتدي إلى وجوه التصرف املشروعة ال يكون أهال لتولى
الوقف أو أعمال الرقابة عليه ,كما يشترط فـيمن ميارس أعمال الرقابة أن يكون مسلما ,وذلك ألن
الرقابة والية ,وإذا كان ناظر الوقف يشـترط فـيه اإلسالم باتفاق جمهـور الفقهاء ,فمن يراقب أعماله
يجب أن يكون كذلك ((( ,لقول الله تعالى« :ولن يجعل الله للكافرين على املؤمنني سبيال» (((.

ثالثا :مراعاة شرط الواقف:

اعتبر الفقهاء شرط الواقف كنص الشارع فـي وجوب العمل به وفـي املفهوم والداللة ((( ما لم
يخالف الكتاب والسنة ,ومقتضى هذا اتباع ما شرطه الواقف فـي الوقف على الوجه املشروع ,وهذا
كما يتوجه إلى النظار يتوجه إلى الرقباء على األوقاف ,باعتبار أن ما شرطه مقترنا بعقد الوقف ,فـيجب
مراعاته عند إدارة الوقف أو التصرف فـيه أو فـي ريعه أو الرقابة عليه ,ما لم يخالف شرط الواقف
نص الشارع ,قال ابن القيم« :اإلثم مرفوع عمن أبطل من شروط الواقفـني ما لم يكن إصالحا ,وما
((( أ.د .عبدالفتاح إدريس :نظرية العقد فـي الفقه اإلسالمي .86 -82/
((( الدر املختار ورد احملتار  ,422 ,421/3القوانني الفقهية  ,372 ,371/مغني احملتاج  ,393/2كشاف القناع ،293/4
 ،298 ،297املقدسي :الشرح الكبير .88/4
((( من اآلية  141من سورة النساء.
((( املجددي :قواعد الفقه  ,85/ابن القيم :إعالم املوقعني .315/1
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كان فـيه جنف أو إثم ,وال يحل ألحد أن يجعل هذا الشرط املخالف لكتاب الله مبنزلة نص الشارع,
ولم يقل هذا احد من أئمة اإلسالم ,بل قد قال إمام األنبياء صلوات الله وسالمه عليه (((« :كل شرط
ليس فـي كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ,كتاب الله أحق وشرط الله أوثق «(((.

رابعا :مراعاة املصالح املعتبرة فـي التصرف فـي األوقاف:

ومراعاة القائمني على أمر املسلمني لهذه املصالح ,هو من منطلق أن تصرف اإلمام على الرعية
منوط باملصلحـة ((( ,ومن ثم فـينبغي مراعاة مصلحة الواقفـني واملوقوف عليهم ,واملصلحة العامة
فـي التصرفات الواردة على الوقف ,وقال العز بن عبدالسالم« :يتصرف الوالة ونوابهم مبا هو أصلح
للمولى عليه ,درءا للضرر والفساد ,وجلبا للنفع والرشـاد ,وال يتخيرون فـي التصـرف حسب
تخيرهم فـي حقوق أنفسهم «((( ,وبنحوه قال القرافـي ((( وابن تيمية (((.
وميكن االستدالل لهذا الضابط مبا يلي:
 - 1روي عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال« :ما من
عبديسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة ,إال لم يجد رائحة اجلنة» (((.
 - 2روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلـم قال« :كلكم راع وكلكم
مسؤول عن رعيته ,فاإلمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته.»..
وجه الداللة منهما:
أفاد احلديثان أن مراعاة اإلمام لرعيته وتوخيه ما فـيه مصاحلهم ,ونصحهم مبا يحقق مصاحلهم
الدنيوية واألخروية ,مطلوب للشارع.
 - 3أمر الله تعالى من ولي مال يتيم أال يقربه إال مبا فـيه مصلحة هذا اليتيم ,فقال سبحانه« :وال
تقربوا مال اليتيم إال بالتي هي أحسن» ((( ,وقياس أموال األوقاف على مال اليتامى يقتضي
((( إعالم املوقعني .96/3
((( أخرجه الشيخان فـي صحيحيهما( .صحيح البخاري  ,756/2صحيح مسلم .)1141/2
((( السيوطي :األشباه والنظائر  ,121/1الزركشي :املنثور فـي القواعد .309/1
((( ابن عبدالسالم :قواعد األحكام فـي مصالح األنام .158/2
((( القرافـي :الفروق .36/4
((( كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية .68 -67/31
((( أخرجه البخاري ومسلم فـي صحيحيهما( .صحيح البخاري  ,2614/6صحيح مسلم .)125/1
((( من اآلية  152من سورة األنعام.
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ممن تولى أمر األوقاف أال يباشر عليها تصرفا إال إذا علم أنه يحقق مصلحة معتبرة للوقف
والواقف واملوقوف عليهم ,واملسلمني كافة.

خامسا :مراعاة العدل فـي الوقف:

واملراد بهذا الشرط حتقيق العدل فـي الوقف ,وهو وضعه فـي موضعه املشروع ,ولذا يجب على
من يتولى أعمال الرقابة عليه أن يراعي ذلك ,باعتبار أن العدل من شأنه اختيار التصرف الذي يتحقق
به مصلحة الوقف والواقف واملوقوف عليهم ,ومراعاة ما تغياه الواقف من وقفه ,دون اعتبار ألهواء
القيم على الوقف أو غرضه ,ويدل العتبار العدل فـي الوقف ما يلي:
ّ
 - 1قال الله تعالى« :وال يجرمنكم شنئان قوم على أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى»(((.

 - 2قال جل شأنه« :إن الله يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى «(((.
وجه الداللة منهما:

أفادت اآليتان وجوب مراعاة العدل حتى ولو كان بني املطلوب منه حتقيقه وبني غيره بغض.
 - 3روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال« :سبعـة يظلهم الله فـي
ظله يوم ال ظل إال ظله :اإلمام العادل.((( »..
وجه الداللة منه:
بني احلديث أن العدل سبب فـي مغفرة الله تعالى ملن يعدل مع غيره ,وأنه يكون سببا لالستظالل
بظل عرش الرحمن يوم القيامة ,مما يدل على أنه مطلوب شرعا.

الفرع الرابع

أهداف وأسس الرقابة على أموال الوقف
املقصد األول

أهداف الرقابة على الوقف
لعل من أهم أهداف الرقابة على الوقف ما يلي:
 - 1احملافظة على أموال األوقاف وتنميتها عن طريق صيغ االستثمار املشروعة.
((( من اآلية  8من سورة املائدة.
((( من اآلية  90من سورة النحل.
((( أخرجه البخاري ومسلم فـي صحيحيهما( .صحيح البخاري  ,234/1صحيح مسلم .)715/2
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 - 2التأكد من االلتزام بأحكام الشرع ومبادئه فـيما يتعلق بحفظ الوقف ,ومراعاة شرط الواقف,
وتنمية مال الوقف ,وضمان استمرار ريعه ونفعه للموقوف عليهم.
 - 3الوقوف على مدى االلتزام باألسس والسياسات واللوائح والنظم التي وضعتها املؤسسة
الوقفـية ,ومدى التجاوزات واالنحرافات التي قد تقع من النظار ونحوهم ,وحتليل أسبابها,
وتقدمي التوصيات للعالج.
 - 4توصيف الداء وتقدمي التوصيات والنصائح إلى القائمني على املؤسسة الوقفـية ,ملساعدتهم فـي
تخطي العثرات ,أو توجيههم ملجاالت تطوير الوقف املثالية من خالل التقارير واملذكرات.
 - 5إيقاف أصحاب األحباس على حقيقة ما يتم فـي شأن أوقافهم ,وبيان مدى استمـرارها فـي أداء
الوظيفة التي أنشئت من أجلها ,ومدى سوء أو حسن إدارتها من قبل القائمني عليها.
 - 6ضمان حقوق املوقوف عليهم فـي ريع الوقف ومنافعـه ,والعمل على إيصالها إليهم ,أو تنظيم
انتفاعهم بالوقف على الوجه الذي ال ُيحرم فـيه أحد منه من إشباع حاجاته منه.

 - 7حتفـيز الناس على اإلقدام على وقف أعيان أموالهم أو منافعها ,وضمان حماية هذه األوقاف
من العبث أو الفساد ,وبقائها تدر ريعها إلى األمد التي يراد لها أن تبلغه ,سواء أكانت موقوفة
أبدا أم مؤقتا.

املقصد الثاني

أسس الرقابة على الوقف
يلي:

تؤسس الرقابة على الوقف على قيم ومبادئ مستمدة من شرع الله تعالى ,لعل من أهمها ما

 - 1التزام ناظر الوقف أو القائم عليه بقيم اإلسالم ومبادئه واألخالق احلسنة ,واستشعاره أن ما يقوم
به جتاه هذا الوقف وإن كان ظاهره إجارة ,إال أنه عبادة يؤديها لله تعالى ,فـينبغي أن يترسم
خلق ما يؤديه لله تعالى من ذلك ،وأن يلتزم أحكام الشرع فـيه.
 - 2القناعة بأن الرقابة على أعمال الوقف ال يقصد بها تصيد األخطاء ,أو الوقوف على وجوه
االنحراف أو سوء اإلدارة ,أو الرغبة فـي تشويه األعمال املبذولة من القائمني على الوقف ,وإمنا
يقصد بها التوجيه واإلرشاد ,رغبة فـي استمرار أداء الوقف لوظيفته ,وحتقيقه الغاية املرجوة
منه ,وقوام ذلك كله التعاون على البر والتناصح فـي الدين ,مبنأى عن الغرض والهوى.
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 - 3تزامن الرقابة مع التنفـيذ ,للوقوف على أوجه اخللل أو القصور ,ليكون تقومي املسار قبل
استفحال الضرر أو اخلطر ,ووصف العالج املناسب لتجنب ما يفضي إلى ذلك.
 - 4عموم النظام الرقابي لكل من يتولى أمور األوقاف ,دون متييز بني قيم وآخر ,بحسبانه ال يستثني
أحدا من سلطانه ,سواء من كان مشهودا له بحسن اإلدارة والورع والكفاءة ,أو كان بضدها.
 - 5دوام األعمال الرقابية على األوقاف ,وعدم انقطاعها فـي بعض األوقات ,لضمان استمرار أداء
الوقف لوظيفته ,وليمكن إصالح اخللل إن وجد ,وبذل النصح إن كان ثمة حاجة إليه.
 - 6التزام الضوابط املوضوعية فـي تقومي أعمال النظار وإدارتهم للوقف ,بحيث تكون التقارير
املعبرة عن حالة الوقف منظورا فـيها إلى واقع حاله ,دون نظر إلى الهوى والتشهي فـي التعبير
عما يجري فـيه.
 - 7قابلية أوجه النصح واإلرشاد ووجهات النظر إلى التطبيق ,لضمان حسن األداء ,وجودة اإلدارة,
وتنظيم االنتفاع بالوقف واستمراريته.
 - 8مراعاة تغير األحوال والظروف التي حتيط بالوقف واملنتفعني بريعه ,ومدى وفائه بحاجاتهم وفق
املتغيرات ,بحيث تكون هناك مواكبة فـي إدارة الوقف والرقابة عليه لهذه املتغيرات.
 - 9استخدام الوسائل املعاصرة فـي حفظ الوقف وإدارت��ه وتنميته ,وأخذ الرقابة عليه ذلك فـي
اعتبارها عند تقومي األداء وتقييمه ,واستنباط ما يتوسل به إلى تعظيم فائدته ليفـي بحاجات
املوقوف عليهم.
 - 10مراعاة املتغيرات فـي حتسني أداء الوقف لغايته ,واستخدام التقنيات احلديثة فـي ذلك إن كان
من شأنها حتقيق هذا التحسني.

املطلب الثالث
�أنواع رقابة الدولة على الأوقاف
الفرع األول

الرقابة اإلدارية على الوقف

سبق أن بينا حقيقة الرقابة ,وأنها مجموعة األسس الثابتة املستقرة ,التي تستخدم دستورا
للمحاسب فـي عمله ,سواء فـي مجال التسجيل والتحليل والقياس ,أم فـي مجال إبداء الرأي عن
الوقائع املعينة التي حدثت ,لبيان مدى اتفاقها أو اختالفها مع األنظمة املعمول بها.
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أما إدارة الوقف فـيقصد بها :تنظيم وإدارة القوى البشرية املشرفة على الوقف واملوارد املالية,
لتحقيق مصلحة الوقف بالشكل األمثل ,ومصلحة املنتفعني به وفقا لشروط الواقف وأحكام الشرع,
ويتحقق هذا فـي فحص وتقومي اخلطط والسياسات والنظم واللوائح واإلجراءات واألساليب ,التي
تطبقها املؤسسات الوقفـية للتثبت من كفاءتها فـي تسيير أعمال الوقف ,وأن األداء الفعلي يتم وفقًا
لهذه اخلطط واألساليب والنظم ,وبيان التجاوزات وأسبابها والبدائل املقترحة لعالجها.
ومن ثم فإن رقابة الدولة اإلدارية على أموال الوقف يقصد بها :األسس الثابتة التي تستخدم
كدستور جلهة الرقابة فـي الدولة فـي تقييم إدارة الوقف ,ومدى حتقيقه للمصلحة املتوخاة منه ,لبيان
مدى اتفاق هذه اإلدارة مع األنظمة املعمول بها.
والناظر فـي نظام إدارة الوقف فـي عصر النبوة ,يدرك أن أوقـاف املسلمني كان الغالب
عليهـا اإلدارة الذاتيـة من الواقفـني ,ومن ثم فال تتصور الرقابة اإلدارية باملفهوم السابق على من
القيم على الوقف شرط الواقف وفق أحكام الشرع,
كان يدير وقفه بنفسه أو بذويه ,إال أن يطبق ّ
وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام الوقف للواقفـني ,وقد كان الذين يتولون إدارة
األوقاف حينئذ من احلرص على وصول ثوابها إليهم أو إلى الواقفـني ,بحيث جعلوها موردا دائما
لنفع املوقوف عليهم ,ودوام وصول ثوابها إلى الواقفـني ,مما ميكن القول معه بأن الواقع العام ملن
يتولون األوقاف فـي هذا العصر غلبة الورع والصالح واألمانة والتقوى عليهم ,بحسبانهم تربوا
على األدب النبويُ ,
وأشربوا تعاليم اإلسالم غضة فـي زمان النبوة.
إال أن كثرة األوقاف وتشعب جهات املنتفعني بها فـي العصور التالية لعصر النبوة ,دعا إلى
التفكير فـي إنشاء تنظيم إداري لإلشراف على األوقاف ,وضمان حسن التصرف فـيها مبا يحقق
املصلحة العامة ومصلحة املنتفعني على السواء ,ولذا فقد تدخل القضاء لتنظيم إدارة الوقف,
وكان أول من فكر فـي ذلك القاضي «توبة بن منير» قاضي هشام بن عبدامللك على مصر ,فإنه
ملا ولي قضاء مصر سنة 115هـ اجته إلى تسجيل األحباس فـي ديوان خاص بها ،وجعل ذلك
حتت إشرافهً ،
حفظا لها من أن يضع املنتفعون بها أيديهم عليها ويتوارثونها ،فتضيع ثمرتها أو ال
تصل إلى مستحقيها ,وقد تتابع القضاة على تولي شؤون األوقاف بالنظر واإلشراف ومحاسبة
املسؤولني.
ويعد هذا الديوان الذي اتخذه توبة هو أول ديوان ينظم إدارة األوقاف فـي العالم اإلسالمي,
ومنذ ذلك الوقت أصبحت األوقاف تابعة للقضاء ,وصار للقضاة احلق فـي النظر فـي أمور األوقاف,
حتى أن بعضهم كان يتولى ذلك بنفسه ,وليس من خالل العمل املؤسسي للقضاء ,ثم ازداد تدخل
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القضاء فـي إدارة األوقاف فـي عهد الدولة الفاطمية فـي زمن اخلليفة املعز ,حيث وضعت األوقاف
حتت سلطة قاضي القضاة ,وأنشئت مؤسسة لتسلم املوارد العامة التي تغلها أوراق هذا الديوان بعد
انتهاء رمضان من كل سنة ,أطلق عليها «بيت مال األوقاف» ,الذي وضع حتت اإلشراف القضائي
للتحقق من مدى اتباعها لشروط الواقفـني وأحكام الشريعة اإلسالمية فـي معامالتها ,وفـي العصر
العباسي تنوعت األوقاف واتسعت ،بحيث أصبحت جترى فـي األراضي الزراعية بعد أن ظلت
منحصرة فـي الدور ،وهذا هو ما ذكره (املقريزي) فـي خططه ,وملا كثرت األوقاف ولم يعد فـي وسع
القضاة اإلشراف عليها ،قامت الدولة العباسية بتخصيص جهاز إداري ملتابعة األوقاف واإلشراف
عليها ،أطلق على رئيسه (صدر الوقوف) ,وقد قوي هذا اجلهاز فـي عهد الدولة العثمانية وزادت
فروعه ,وصدرت له القوانني املنظمة الختصاصه وأعماله ,وكيفـيات ممارسة مسؤولياته واحملاسبة
عليها ،وانتقلت أكثر هذه التنظيمات والتشريعات إلى قوانني األوقاف احلديثة املعمول بها فـي
البالد العربية واإلسالمية التي كانت تضمها دولة اخلالفة العثمانية.
وقد تضخم اجلهاز اإلداري لألوقاف األولى فـي عهد املماليك ،وانقسم إلى ثالثة دواوين
أساسية ,هي :األوقاف األهلية ,واألوقاف احلكمية :التي تتمثل فـي أراضي الوقف املوجودة باملدن,
وقد وضعت حتت إشراف قاضي القضاة ,واألحباس :التي تتمثل فـي أحباس املساجد واحلرمني
الشريفـني وجهات البر األخ��رى ,وكانت تخضع إلدارة السلطان ولها دي��وان خ��اص ,ثم صار
لألوقاف فـي عهد الدولة العثمانية تشكيالت تشرف عليها الدولة ,مبقتضى قوانني تنظم شؤونها,
وما زال بعض هذه القوانني معموال به (((.
ومن ثم فإن األوقاف التي كانت تدار فـي عصر النبوة وردحا من عصر اخلالفة اإلسالمية من
قبل الواقفـني أو النظار ,صارت تدار وتراقب بعد من قبل القضاء تارة ,ومن قبل بعض املؤسسات
التي أنشئت لتولي ذلك تارة أخرى ,إلى أن أصبحت فـي أيامنا حتت إشراف ورقابة إدارات األوقاف
ووزارته فـي الدول اإلسالمية غالبا ,حيث صار للدولة سلطة رقابية على شؤون الوقف من خالل
هذه اإلدارات والوزارات ,خاصة بعد صدور قانون إنشاء وزارة لألوقاف فـي الدولة العثمانية ,منذ
منتصف القرن التاسع عشر.
وتتمثل الرقابة اإلدارية للدولة على األوقاف فـيما تقوم به إدارات األوقاف ووزاراته ,من
تولي النظارة على الوقف ,أو تعيني النظار عليه إذا كان الوقف على غير محصورين ,أو على
محصورين ولم يعني الواقف ناظرا له ,ومباشرة شؤون األوقاف وإدارتها وصرف ريعها على
((( املقريزي :اخلطط  ،83/4د .محمد الكبيسي :أحكام الوقف  ,40 ,39/د .منذر قحف :الوقف اإلسالمي .32 -31/
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املستحقني ,وعلم الدولة ممثلة فـي هذه اجلهات بتفويض الناظر لغيره ,وعلمها بعزل الناظر لنفسه,
ورقابتها على تصرف النظار فـيه ,باستبداله ,أو بيعه ,أو إصالحه ,أو تنميته ,ونحو ذلك من أوجه
رقابتها على هذه التصرفات ,وسلطتها من خالل هذه اجلهات أن تبطل تصرف الناظر الذي ال
يتفق وشرط الواقف ,أو مصلحة املوقوف عليهم ,وتضمينه ما يترتب على فعله من إتالف أو
تقصيره فـي احلفظ ,وضم أمني إليه إذا تصرف بخالف شرط الواقف ,أو قصر فـيما يجب عليه,
فضال عن سلطتها فـي عزله وتعيني غيره إذا فعل ما يقتضي عزله (((.
وهذا سائغ من وجهة نظر الشرع ,باعتبار أن هذه اإلدارات والوزارات تستمد صالحيتها ملباشرة
هذه املهام من صالحية احلاكم ,الذي له سلطان عام فـي تعيني ناظر الوقف إذا خال الوقف عن ناظر ,أو
كان الوقف على ما ال ينحصرون ,أو فـي حال فساد الناظر املعني من قبل الواقف أو غيره ,ومحاسبته
إذا ثبت سوء حفظه وإدارته ,حيث يكون للحاكم تعيني الناظر فـي هذه احلاالت ,واإلشراف على أدائه
ومحاسبته إذا قصر ,واستبداله بغيره عند وجود املقتضي له (((.

الفرع الثاني

الرقابة املالية على الوقف

تتمثل أساليب الرقابة املالية للدولة على الوقف ،فـي إجراءات التدقيق وفحص املعامالت
املالية ,بهدف التأكد من صحة التصرفات ,وسالمة األموال وتنميتها ,وعدم املساس بحقوق الواقف
أو املوقوف عليهم ,وتقدمي البيانات واملعلومات الصادقة املوضوعية إلى من يهمه أمر األوقاف
ليعتمد عليها فـي اتخاذ القرارات.

املقصد األول

املهام التي تقوم بها جهة الرقابة املالية
ولكي تتمكن اجلهات الرقابية فـي الدولة من القيام مبهامها ,فإنها تقوم بعدة مهام متكنها من
((( يراجع فـي ذلك نص املادتني ,5 ,4 :من القانون رقم  80لسنة  1971املتعلق بإنشاء هيئة األوقاف املصرية ,ونصوص املواد:
 89 ,88 ,75 ,49من القانون اليمني رقم  23لسنة 1992م بشأن الوقف الشرعي ,ونصوص املواد 15 ,14 ,13 :من
قانون الوقف القطري رقم  8لسنة  ,1996والنصوص املعدلة له ,ونصوص املواد ,1/17 ,10 ,6 :من قانون ديوان األوقاف
السودانية لسنة  ,2008واملادة  1247من قانون الوقف األردني رقم 43لسنة .1976
((( فتح القدير  ,240/6رد احملتار  ,442 ,428 -425 ,382 ,376 /4ابن جنيم :األشباه والنظائر  ,195 ,75 -73/البحر
الرائق  ,264/5الطرابلسي :اإلسعاف فـي أحكام األوقاف  ,61 ,41 ,36/مواهب اجلليل  ,40 -37/6الشرح الكبير
وحاشية الدسوقي  ,88/4التاج واإلكليل  ,42/6روضة الطالبني  ,361 ,349/5نهاية احملتاج ,396 ,401 ,398/5
حتفة احملتاج  ,290/6األشباه والنظائر  ,277/املغني  ,242/6اإلنصاف  ,105 ,69 ,64 ,63 ,61 -60 ,58/7كشاف
القناع  ,295 ,273 ,272/4الرحيباني :مطالب أولي النهى .329/4
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إحكام الرقابة وموضوعيتها ,من أهمها ما يلي:
 - 1حصر األوقاف فـي داخل الدولة وخارجها وأنواعها ,وعما إذا كانت من قبيل العقارات أو من
قبيل املنقوالت ((( ,أو كانت من قبيل املنافع املؤقتة أو الدائمة (((.
 - 2حتديد القيم السوقية لريع هذه األوقاف ,للوقوف على مدى وفائها بحاجات املوقوف عليهم باحلال
الذي عليه الوقف ,وبيان ما إذا كان يفتقر إلى نفقات لتعظيم االستفادة من الوقف أم ال ,وبيان
مقدار ما يحققه من سد حاجات قطاع كبير من أفراد املجتمع ,من املنافع املستوفاة منها ,وما ينتج
عنه من تخفـيف عن ميزانية الدولة مبقدار ما تغله هذه األوقاف.
 - 3حتديد القيم السوقية ملا ميكن بيعه من هذه األوقاف أو استبداله منها بغيره ((( ,إذا أصبح املال
املوقوف غير صالح لإلفادة منه ,أو كان يفتقر إلى إصالح ,وليس فـي ريعه ما يفـي بنفقات
إصالحه ,ولم ميكن االقتراض إلصالحه ,ومراقبة ما مت بيع كله أو بعضه أو استبداله بغيره
من أعيان الوقف ,لتبني مدى احلاجة إلى بيعه أو استبداله ,ومواءمة قيمة ما بيع منه أو استبدل
بغيره مع قيمته السوقية.
 - 4حصر ما تغله األوقاف إن كانت أعيانا مستغلة ,لينفق ريعها على املستحقني لها ,ومدى تناسب قيمة
الغلة مع ما يغله مثلها من أموال غير موقوفة ,ومراقبة حتصيل الغلة فـي اآلجال احملددة لها.
 - 5حتديد املستفـيدين من األوقاف ,وحتديد أماكن وجودهم ,لتبني ما إذا كان ريع الوقف يصل إليهم
أم ال ,ومدى انتفاعهم مبا وقف عليهم.
 - 6إعداد السبل املختلفة الكفـيلة بتعظيم اإلفادة من األوقاف ,إما بتنميتها أو استثمارها ,مع وضع
اخلطط العملية التي ميكن أن يتحقق بها ذلك ,ومراقبة مدى حتقيقها للغاية املرجوة منها.
((( حيث أجاز زفر من احلنفـية وجمهور املالكية وفقهاء الشافعية واحلنابلة وقف املنقول ,ومنعه الشيخان ,وأجازه محمد بن
احلسن إذا كان متعارفا بني الناس ,وأدلة الفريقني فـي كتبهم( .رد احملتار  ,374/3الكاساني :البدائع  ,220/6الشيخ عليش:
منح اجلليل  ,37/4حاشية الدسوقي  ,81/4الشيرازي :املهذب  ,447/1مغني احملتاج  ,337/2البهوتي :شرح منتهى
اإلرادات .)292/2
((( فقد أجاز املالكية وقف املنفعة دائما أو مؤقتا ,ومنعها اجلمهور( .حاشية ابن عابدين  ,359/3بدائع الصنائع  ،220/6الشرح
الكبير وحاشية الدسوقي عليه  ,76/4الصاوي :بلغة السالك  ,298/2مغني احملتاج  ,337/2شرح منتهى اإلرادات
.)492/2
((( فقد أجاز احلنفـية واملالكية واحلنابلة وجمهور الشافعية بيع املوقوف واستبداله بغيره فـي اجلملة ,إذا تعطل الوقف وصار بحالة
ال ينتفع بها( .اإلسعاف فـي أحكام األوقاف  ,31/الدر املختار ورد احملتار  ,420 -419 ,388 ,387/3شرح فتح القدير
 ,227/6املواق :التاج واإلكليل  ,42/6حاشية الدسوقي  ,91/4بلغة السالك  ,308 -307/2املهذب ,452 -450/1
مغني احملتاج  ,392 -391 ,38/2كشاف القناع  ,295 -293/4شرح منتهى اإلرادات .)515 -514/2
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 - 7التثبت من وصول ريع الوقف إلى مستحقيه ,وانتفاعهم مبا يغله وفق ما شرط الواقف ,دون
تفرقة بني أحد منهم على أساس اجلنس أو النوع أو اجلنسية أو االنتماء الفكري أو املذهبي أو
نحو ذلك.
 - 8مراجعة حساب الوقف واملستندات التي يثبت بها أنواع التصرفات الواردة علي أعيانه أو غلته,
وتقومي األداء املالي لدى نظار الوقف ,واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصحيح اخللل فـي هذا
السبيل.
 - 9محاسبة نظار الوقف على إدارتهم وحفظهم وصيانتهم له ,ومدى التزامهم مبا رسم لهم عند
قيامهم ببيعه أو استبداله أو تنميته أو استغالله ,أو سائر أنواع التصرفات ال��واردة عليه أو
على ريعه ,وتضمينهم إذا أساءوا أو قصروا فـي ذلك ,باعتبار أن أيديهم فـي حال اإلساءة أو
التقصير تنقلب من يد األمانة على أموال الوقف إلى يد الضمان (((.

املقصد الثاني

أساليب الرقابة املالية على الوقف
للرقابة املالية على الوقف أساليب تتمثل فـي الوسائل التي يعتمد عليها املراقب ,سواء أكان
شرعيا أم ماليا أم قانونيا أم غير ذلك ,فـي تنفـيذ عمليات الرقابة ,طبقا للمقاصد واألهداف التي تتغيا
من الوقف ,وهذه األساليب أنتجتها وأنضجتها التجربة عبر العصور املختلفة ,ولذا فهي تتصف
باجلدة واحلداثة وفق مقتضيات العصر ,ومن هذه األساليب ما يلي:
 - 1الرقابة الشخصية على أموال األوقاف ,والتصرفات الواردة عليها ,وشؤون الوقف املختلفة,
وفقا ملا كان يتبع فـي زمان النبي صلى الله عليه وسلم منه وممن وقف ماله من أصحابه ,وما
كان يتم فـي عصور خلفائه ,كما ذكرنا آنفا ,حيث كان من يتولى أمر األوقاف من القضاة
واألمراء والسالطني يباشرون أمر األوقاف بأنفسهم ,دون أن يعهد بذلك لغيرهم ,إدراكا
منهم ألهمية الوقف فـي سد حاجات كثير من أفراد املجتمع ,والتخفـيف عن بيت املال أو
خزانة الدولة اإلسالمية فـيما يقابل إشباع هذه احلاجات منه.
 - 2فحص وتدقيق مستندات ووثائق الوقف ,فـي ضوء األسس واملعايير املتعارف عليها فـي
الوقف.
((( ابن جنيم :األشباه  ,273/ابن غامن :مجمع الضمانات  ,88/الشرح الكبير وحاشية الدسوقي  ,426 ,425/3اإلنصاف
.37/7
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 - 3اتباع نظام املعلومات املتكاملة عن الوقف الذي يعتمد عليه فـي إعداد التقارير الرقابية املتعلقة
به.
 - 4األخذ بنظام املوازنات التقديرية ,التي تتضمن املخطط املستهدف مقارنا باألداء الفعلي ,وحتليل
وجوه االنحراف ,واستقراء املؤشرات التي تساعد على اتخاذ القرارات السليمة فـي ضوء ما
تسفر عنه.
 - 5استخدام أساليب التحليل املالي احملاسبي ,باستخدام املؤشرات والنسب واملعايير ونحوها ,من
كل ما له أثر فـي الوصـول إلى النتائج الدقيقة فـيما يتعلق باإلدارة املالية للوقف.
 - 6استخدام أساليب احلاسوب ونظم املعلومات فـي حفظ املعلومات املتعلقة بأداء املؤسسة الوقفـية,
واسترجاعها عند االقتضاء.
 - 7اإلفادة من شبكات املعلومات احمللية واإلقليمية والدولية ,فـي نقل املعلومات واألخبار ونحوها,
ملتابعة أداء مؤسسات الوقف ,ومراقبة شؤونه.
 - 8اختيار األسلوب الذي يتناسب وكل حال وموقع ,من أساليب الرقابة املالية على شؤون الوقف,
مع األخذ مبستجدات العصر فـي هذا اخلصوص ,مبا يضمن فاعلية أداء العمل الرقابي وجناحه
فـي ضبط أعمال القائمني على األوقاف.

الفرع الثالث

الرقابة الشرعية على الوقف

يقصد بها :التأكد من مدى مطابقة أعمال املؤسسات الوقفـية ألحكام الشريعة حسب ما ورد
بنصوص الشرع ومبادئه وقواعده الكلية ,والفتاوى والقرارات الصادرة فـي هذا اخلصوص.
فهذه الرقابة تتغيا متابعة وفحص ،وحتليل األعمال والتصرفات التي يقوم بها نظار األوقاف،
للتأكد من أنها تتم وفقًا ألحكام الشريعة ومبادئها وقواعدها ,واستخدام الوسائل واألساليب املالئمة
املشروعة ،وبيان وجوه املخالفات واألخطاء وتصويبها ،وتقدمي التقارير إلى اجلهات املعنية ،متضمنة
املالحظات والنصائح واإلرشادات وسبل التطوير إلى األفضل.
وتتمثل الرقابة الشرعية للدولة على الوقف ,فـي تخصيص جهة يكون إليها مراعاة مدى تطبيق
الناظر لشرط الواقف ,وتطبيقه أحكام الشريعة فـيما يتعلق بحفظ الوقف ,وجمع غلته وصرفها فـي
املوقوف عليهم ,وتصرفه فـي الوقف بالبيع أو االستبدال بغيره ,أو استنمائه ,أو قبوله ما يصلح من
مرافق الوقـف ,أو نحو ذلك من وجوه الرقابة الشرعية عليه.
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وقد متثلت هذه الرقابة – كما سبق  -فـي عصر النبوة مبا بينه النبي صلى الله عليه وسلم للواقفـني
من أسس يجب أن يقوم عليها نظامه ,وقد التزم الواقفون ومن ولوا عليه من قبلهم ,مبا بينه النبي
صلى الله عليه وسلم من أحكام الوقف ,وميكن القول بأن الرقابة الشرعية حينئذ متثلت فـي الرقابة
الذاتية من الواقفـني أو من فوضوا إليهم أمر الوقف ,وذلك بتطبيق أحكام الوقف فـي الشريعة على
كل ما يتعلق بشؤون الوقف.
ثم حتولت هذه الرقابة بعد عصر النبوة وحقبة من زمن اخللفاء إلى القضاء فـي الدولة اإلسالمية,
حيث جعل للوقف ديوان وضع حتت إشراف القاضي ,وقد استمرت الرقابة القضائية عليه فـي
العصور املتعاقبة ,إلى أن خصصت لألوقاف إدارات ووزارات يدخل ضمن اختصاصها اإلشراف
الشرعي على أعمال النظار ,فـي إطار قوانني ونظم ُس ّنت لهذا الغرض ,ميكن لهذه اجلهات مبقتضاها
تقييم أداء النظار من وجهة نظر الشرع ,وهذا هو ما يفسر حتبيذ اجلهات اإلسالمية أن يكون املتولي
لهذه اإلدارات أو الوزارات من علماء الشريعة اإلسالمية ,املهتمني بجوانب فروع الفقه اإلسالمي
وخاصة املتعلقة بالوقف ,بحسبان أن شؤون الوقف تثير قضايا فرعية عديدة ,وهذا هو املعمول به فـي
كل البالد اإلسالمية اآلن ,مما يجعل للدولة رقابة شرعية على شؤون األوقاف ,من خالل من تعينهم
على هذه اجلهات للقيام بهذا الغرض.
وجتد هذه الرقابة شرعيتها ,فـيما كان يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ,من محاسبة
عماله على ما أغل وما صرف ,ومطالبتهم برد ما أخذوه بغير وجه حق ,فقد روي عن أبي حميد
الساعدي رضي الله عنه قال« :استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من األسد يقال له
ابن اللتبية على الصدقة ,فلما قدم قال :هذا لكم وهذا أهدي لي ,فقام رسول الله صلى الله عليه
وسلم على املنبر ,فحمد الله وأثنى عليه وقال :ما بال عامل أبعثه فـيقول :هذا لكم وهذا أهدي لي,
أفال قعد فـي بيت أبيه أو فـي بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم ال ,والذي نفس محمد بيده ال ينال
أحد منكم منها شيئا ,إال جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه :بعير له رغاء ,أو بقرة لها خوار ,أو شاة
تيعر ,ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ثم قال :اللهم هل بلغت مرتني» ,وفـي رواية أخرى بلفظ:
«فلما جاء حاسبه» ((( ,وقد بني النووي وابن حجر أن احلديث يدل على جواز محاسبة العمال ليعلم
ما قبضوه وما صرفوه ,السترداد ما أخذوه من غير وجهه(((.

((( أخرجه البخاري ومسلم فـي صحيحيهما( .صحيح البخاري  ,917/2صحيح مسلم .)1463/3
((( النووي :شرحه على صحيح مسلم  ,220/12ابن حجر :فتح الباري .167/13
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الفرع الرابع

الرقابة القانونية على الوقف

رقابة الدولة على أعمال الوقف من الناحية القانونية ,تتمثل فـي تطبيق القوانني والنظم املختلفة
على الوقف منذ تكوينه إلى أن يصبح واقعا ,لتواكب هذه الرقابة أعمال األوقاف املختلفة وما ميارسه
القائمون عليه من تصرفات ,حملاسبة املخطئ منهم وتقرير ما هو أنسب فـي حقه ,من استمرار قوامته
على الوقف أو ضم غيره إليه فـي نظارة الوقف ,أو استحقاق عزله.
وقد صدرت فـي الدول اإلسالمية قوانني تنظم شؤون الوقف ,هذا غير القوانني التي وضعت
ضوابط لصحة العقود ونفاذها ,ومنها عقد الوقف ,فضال عن القوانني اجلزائية ملن ثبت سوء إدارته
للوقف ,أو تصرف فـيه تصرفا ليس مأذونا فـيه ,وميكن تبني مناذج من هذه القوانني والنظم فـي هذه
العجالة.
 ففـي دولة الكويت صدر مرسوم أميري عام فـي 1370/6/29ه��ـ ,يقضي بتطبيق أحكام
الشريعة اخلاصة باألوقاف على األوقاف القائمة فـي ذلك الوقت ,وقد طبقت هذه األحكام فـي بداية
األمر دائرة األوقاف الكويتية التي أنشئت فـي 1368/3/1هـ ,والتي عنيت بتطبيق ذلك على أوقاف
املساجد ,وما يتعلق بها من وجوه الدعوة وحفظ القرآن الكرمي ,ثم بعد أن أنشئت وزارة األوقاف
فـي 1381/8/10ه��ـ ,مت تخصيص إحدى إداراتها لألوقاف ,ثم أنشئت األمانة العامة لألوقاف
مبوجب املرسوم األميري  ,1993/257بعد أن ظهرت احلاجة إلى تفعيل دور الوقف وتطويره (((.
 وصدر مبصر القانون 1959/272م الذي يختص بتنظيم وزارة األوقاف والئحة إجراءاتها،
فبينّ بالتفصيل األوقاف التي تديرها الوزارة ،وبني فـي القانون  1971/80املعدل للقانون السابق
واخلاص بإنشاء هيئة األوقاف املصرية ,والذي بني فـيه اختصاصاتها ,وقرر مسؤولية ناظر الوقف
جنائيا إذا اختلس ما ً
ال من أموال الوقف ,أو بدده أو استعمله ,بأن نص فـي م 50من القانون 272
ً
على أن ناظر الوقف أمني على مال الوقف ,سواء كان أعيانه أم ريعه ,ونص على وصف يده على
مال الوقف :بأنها يد وكيل ،ألنه يعد وكي ً
ال عن املستحقني وفقا لقول محمد بن احلسن ,وبناء على
جنائيا طبقًا للمادة  241من قانون العقوبات ,وال يقبل
هذا تسري عليه أحكام الوكيل ..فـيسأل
ً
قوله فـي الصرف على شؤون الوقف ومصاحله إال بسند كتابي ،وال يقبل قوله فـي تسليم الريع
ال ما ً
أيضا ,وإذا مات مجه ً
للمستخدمني إال بسند كتابي ً
ال من أموال الوقف كانت تركته ضامنة له،
((( ياسر احلوراني :البناء املؤسسي للوقف فـي بلدان الهالل اخلصيب ,بحث ضمن أعمال ندوة األمانة العامة ألوقاف الكويت
.588/
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وورثته مسؤولني عنه ,وإذا قصر فـي احملافظة على مال الوقف ,سواء كان من أعيانه أم من ريعه:
َض ِم َن ما ينشأ عن تقصيره.
نظرا لفساد
وقد أخذ قانون الوقف املذكور فـي مادته السابقة مبا اختاره بعض متأخري احلنفـية ً
الزمان ،وهو عدم قبول قول ناظر الوقف فـي الصرف على شؤون الوقف ومصاحله ،وتسليم املستحقني
وأجور أرباب الوظائف إال بسند كتابي ,يثبت صرف أي مبلغ فـيما صرفه فـيه ,كما نص هذا القانون
فـي املادة رقم  48على أن للقاضي عزل ناظر الوقف عند وجود املقتضي لذلك ,وحرمانه من أجرته
وفقا لنص املادة  51إذا كلف أثناء نظر تصرف أو دعوى بتقدمي حساب عن الوقف املشمول بنظره
مؤيدً ا باملستندات ،ولم يقدمه كما طلب منه فـي امليعاد الذي حددته احملكمة لتقدميه ،كما جعلت
املادة  52للمحكمة سواء كانت قضائية أم محكمة تصرفات :بأنه إذا ظهر لها فـي أثناء نظر دعوى أو
تصرف فـي أي درجة من الدرجات أن الناظر ارتكب ما يقتضي النظر فـي عزله :أن حتكم بعزله أو
أن حتيله إلى احملكمة املختصة للنظر فـي عزله ،وجعلت املادة  53حملكمة التصرفات أثناء النظر فـي
نهائيا (((.
عزل الناظر ,أن تقيم ناظرا مؤق ًتا على الوقف يقوم بإدارته إلى أن يفصل فـي أمر العزل ً

 وفـي اململكة العربية السعودية لقيت األوق��اف عناية خاصة فـي احملافظة عليها ،وإدارة
شؤونها ،ومتابعة القائمني عليها منذ عهد امللك عبدالعزيز حتى وقتنا احلاضر ،حيث أنشئت فـي عهد
امللك عبدالعزيز إدارة لألوقاف الداخلية مبكة واملدينة وجدة ,وفـي 1354/12/27هـ صدر مرسوم
ملكي يقضي بربط إدارات األوقاف وفروعها مبدي ٍر عا ٍم مبكة املكرمة ،يرتبط به مدير لألوقاف فـي
املدينة وآخر بجدة ،ويتبع املديرية العامة مجلس إدارة للحرم املكي ،ويتبع مدير أوقاف املدينة مدير
للحرم النبوي ،ومأمور فـي ينبع ،ووضع نظام خاص لتوزيع الصدقات ,تقوم بتنفـيذه جلنة مركزية
تابعة لإلدارة العامة لألوقاف ,وقد حتولت اإلدارة إلى وزارة حتمل اسم (وزارة احلج واألوقاف)
وصدر مرسوم ملكي يقضي بإنشائها.

وفـي عهد خادم احلرمني الشريفـني امللك فهد بن عبدالعزيز ,ومن منطلق اهتمامه بشؤون
اإلسالم واملسلمني صدر فـي عام 1414هـ مرسوم ملكي يقضي بإنشاء وزارة جديدة تدخل حتت
نطاقها إدارة األوقاف ،وهي (وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد) ،فأخذت هذه
عما ُأسيء استغالله أو اس ُت ِغ َّل فـي غير ما
الوزارة على عاتقها االهتمام بشؤون األوقاف ،والبحث ّ
وقف له وتصحيح شؤونه ،واستغالل املتعطل على الوجه املناسب ،وال تزال هذه اجلهود متواصلة،
ومع إنشاء تلك اإلدارة وهذه الوزارة التي تعنى بشؤون األوقاف ،ومع ما وضع لها من نظام خاص
((( قانون تنظيم وزارة األوقاف املصرية رقم  272لسنة 1959م ,قانون إنشاء هيئة األوقاف املصرية رقم  80لسنة .1971
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ومجالس لألوقاف إال أن ذلك ال يعني التدخل فـيما شرعه الشارع من أحكا ٍم للوقف ,فال متلك نبذ
شيء من هذه األحكام أو تعديله ،أو إهمال شروط الواقفـني التي اعتبرها الشرع ما لم يكن فـيها
مخالفة شرعية ،وإمنا القصد منه متابعة تصرفات القائمني على األوقاف ،والنظر فـي األوقاف العامة
التي ليس لها ناظر خاص ،محافظة عليها من التعدي أو تعطل املنافع ،وتطبيقًا لشروط الواقفـني لها،
نص نظامها على ذلك (((.
وقد َّ

 وقد نظم قانون الوقف اليمني ١٩٩٢/٢٣م رقابة وزارة األوقاف على شؤون الوقف
من الناحية القانونية ,حيث ألزمت م ٧٥منه كل متولي للوقف من تسليم صور من مستندات
الوقف خالل شهرين من تاريخ توليه الوقف ,وأوجبت على اإلدارة املختصة محاسبته طبقا ملا هو
منصوص عليه فـي هذا القانون ,ووفقا للمعمول به فـي هذا الشأن ,ونصت م 76من هذا القانون
على أنه يجب على متولي الوقف تقدمي حساب مؤيد باملستندات للجهة املختصة كل عام ،وعلى
هذه اجلهة فحص احلساب وإصدار قرارها فـيه ,كما نصت م 79منه على أن اجلهة املختصة تعد
ميزانية لكل وقف وإبالغ متوليها به ،وأنه ال يجوز له جتاوز امليزانية املوضوعة إال بإذن منها مع
حتقق املصلحة ,ونصت م ٨٠على أن الناظر إذا تأخر عن تقدمي احلساب فـي موعده أو تقدمي
املستندات املؤيدة له ,وطالبته اجلهة املختصة بذلك فلم ميتثل ,جاز لها وقفه عن مباشرة أعمال
الوالية وتنصيب غيره إلى أن يقدم ما تأخر فـي تقدميه ,وإذا قامت قرائن على أن املتولي فرط
أو خان ,جاز للجهة املختصة وقفه عن مباشرة أعمال الوالية ,ونصبت غيره إلى أن يتم فحص
احلساب وتظهر براءته ,ونصت م ٨١من هذا القانون على جواز قيام اجلهة املختصة مبعاقبة الناظر
بحرمانه من أجرته إذا تأخر فـي تقدمي احلساب واملستندات املؤيدة له ,أو ظهر تفريطه أو خيانته
عن املدة التي حصل فـيها ذلك ،ويجوز لها عزله فـي حالة التفريط ويجب عليها عزله فـي حالة
اخليانة ,ونصت م 82من هذا القانون على أن لهذه اجلهة تقدميه جلهات الضبط إليقاع العقوبة
املناسبة عليه ,إذا ثبت لها خيانته (((.
وهذا وكثير غيره يدل على أن القوانني املنظمة لوالية هيئات األوقاف أو وزارات األوقاف
والشؤون الدينية فـي البالد اإلسالمية ,قد جعلت إلى اجلهة التي تتولى محاسبة ناظر الوقف توقيع
اجلزاء عليه إن ثبت لها تقصيره أو إخالله بواجبات عمله ,وأن لهذه اجلهة تقدميه إلى القضاء حملاكمته
واحلكم عليه بالعقوبة املناسبة ,إذا ثبت لها عدم أمانته فـيما أوكل إليه من الوقف.
((( شبه اجلزيرة فـي عهد امللك عبدالعزيز .1058-1057/3
((( قانون الوقف الشرعي اليمني رقم ٢٣لسنة ١٩٩٢م.

88

بحث د .عبدالفتاح محمود إدريس

املطلب الرابع
�أهداف الرقابة ال�شرعية وو�سائلها
الفرع األول

أهداف الرقابة الشرعية على الوقف

تهدف الرقابة الشرعية للوقف إلى حتقيق ما يلي:

 - 1أن تكون أعمال النظار فـي إدارة األوقاف مطابقة لشروط الواقفـني وأحكام الشريعة.
 - 2حتكيم شرع الله تعالى فـي التصرفات التي تتم فـي الوقف أو عليه ,بحسبانه عقدا شرعيا وعبادة
يتقرب بها صاحبه إلى الله تعالى.
 - 3مراعاة أن يكون استثمار األوقاف فـي مشاريع تتفق وشرع الله تعالى ,وجتنيبها أن تستثمر أو
تنمى فـي مجاالت محرمة شرعا.
 - 4ترتيب املشروعات الوقفـية بحيث تفـي بحاجات الناس وفق مقاصد التشريع ,فـيقدم فـي الوفاء
بالوقف حاجات الناس الضرورية ,ثم احلاجية ,ثم التحسينية (((.
 - 5الوفاء بحاجات املوقوف عليهم ,بالقدر الذي قصد إليه الواقف من وقفه ,خالل األمد الذي
يكون فـيه محققا هذه الغاية ,سواء أكان وقفا مؤقتا أم دائما.
 - 6مراعاة تنمية أموال األوقاف واستثمارها فـي مشروعات مشروعة فـي نفس البلد ,أو فـي بالد
إسالميـة قريبة من بلد الوقف ,إلمكان اإلفادة من عائدها فـي الوقت املناسب ,دون حظر أو
خطر قد ينالها إذا استثمرت خارج حدود البلد التي توجد بها ,أو يوجد بها املوقوف عليهم أو
ناظر الوقف ,فضال عن ضعف رقابة الدولة على هذا النوع من االستثمار اخلارجي.
 - 7مراعاة تنوع مجاالت االستثمار لتقليل املخاطر وأخذ الضمانات ،والقيام بدراسات اجلدوى
االقتصادية الالزمة للمشروعات االستثمارية ,واختيار وسائل االستثمار األكثر أمان ًا,
والتدقيق فـي املشاريع التي ينمى فـيها بحيث تنعدم فـيها نسبة املخاطرة أو تقل ,باعتبار أن
الغرض من الوقف نفع املوقوف عليهم ,وتعريضها للمخاطر عند استثمارها قد يعصف بها
كال أو بعضا ,ولم يقصد ذلك من تشريع الوقف.
 - 8استثمار أموال الوقف بالصيغ املشروعة املالئمة لنوع املال املوقوف ,مبا يحقق مصلحة الوقف
((( الشاطبي :املوافقات  ,12/2الغزالي :املستصفى  ,140 -139/1ابن قدامة :روضة الناظر .414/1
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ويحافظ على األصل املوقوف ومصالح املوقوف عليهم ,وعلى هذا فإذا كانت األصول
املوقوفة أعيانًا ,فإن استثمارها يكون مبا ال يؤدي إلى زوال ملكيتها ،وإن كانت نقو ًدا فـيمكن
أن تستثمر بجميع وسائل االستثمار املشروعة كاملضاربة واملرابحة واالستصناع ونحوها.
 - 9اإلفصاح بصفة دورية عن عمليات االستثمار ,ونشر املعلومات واإلعالن عنها حسب األعراف
اجلارية فـي هذا الشأن.
 - 10احملافظة على أموال الوقف وحسن إدارت��ه مبا يحقق الغاية املرجوة منه ,واتخاذ الوسائل
املشروعة حلمايته من االندثار أو التعطل أو التوقف عن إمكان اإلفادة من ريعه.
 - 11مشاركة الوقف لرفع الضغط عن ميزانية الدولة فـيما يتعلق بحاجات املوقوف عليهم ,لتوفـير
ما يفـي بحاجات غيرهم من أفراد املجتمع من هذه امليزانية.
 - 12إيجاد مجاالت جديدة لعمل قطاع كبير من الناس فـي مجال حماية ،وصيانة واستثمار
األوقاف ,وتنظيم االنتفاع بها ,وما يوفره ذلك لهؤالء العاملني به من أسباب لكسب أقواتهم
وضروريات حياتهم.
 - 13حتقيق التوازن بني املنفق على الوقف وما يغله ,بحيث يفـي بحاجات املوقوف عليهم وفاء
دائما.
 - 14العمل على أن يكون عائد الوقف أو تنميته كافـيا بحاجات املوقوف عليهم ,وذلك باختيار
أساليب اإلدارة أو االستثمار التي يكون من شأنها حتقيق ذلك.
 - 15مراعاة أن يكون استثمار أموال الوقف فـي مشاريع قصيرة األجل أو متوسطة ,سريعة العائد,
لتفـي باحلاجات العاجلة للموقوف عليهم.
 - 16إثبات كل املعامالت التي تتم على الوقف فـي وثائق أو محررات ,سواء كانت من قبيل
استثماره أم التصرف فـي عني من أعيانه ,أو فـي ريعه ,مخافة النكران أو اجلحود أو التجهيل
فـيما يتعلق بأنشطته ,وحتى ميكن مراجعة العائد واملنصرف ,وما خصص إلصالح الوقف أو
إدارته أو نحو ذلك من اجلهات الرقابية.
 - 17متابعة ومراقبة أعمال القائمني على الوقف ,للوقوف على حقيقـة إدارتهم له ,وتصـريف
شؤونه ،فـيقرون عليها ,أو يطلب منهم تعديلها مبا يضمن وفاء الوقف بالغاية منه.
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الفرع الثاني

وسائل الرقابة الشرعية

من الوسائل التي تتخذها اجلهات الرقابية للوقوف على أنشطة املؤسسات الوقفـية ما يلي:
 - 1املتابعة الدائمة لألوقاف للتأكد من حسن إدارتها واستثمارها وفق اخلطط والبرامج احملددة لها.
 - 2احملاسبة من خالل الوثائق التي تسجل التصرفات التي تتم فـي الوقف من قبل القائمني عليه.
 - 3تقييم األداء فـي املؤسسات الوقفـية بصفة دائمة ,لتبني ما إذا كانت تسير سيرها املشروع ,أم أنها
تتعرض خللل فـي اإلدارة ,أو عدم شرعية ما يتم فـيها ,إذا كان من شأن هذا اخللل أن يعصف
بالوقف ,أو يعطل مناءه ,أو وظيفته فـي إشباع حاجات املوقوف عليهم.
 - 4االجتهاد لبيان احلكم الشرعي فـي بعض التصرفات الواردة على األوقاف أو ريعها عند وجود
املقتضي لذلك ,لغموض بعض النوازل املتعلقة بها ,أو افتقار بعض التصرفات إلى تخريج
فقهي.
 - 5تضمني النظار ما قصروا فـي حفظه من أموال األوقاف أو منافعها ,أو ما أتلفوه من ذلك ,أو ما
أخذوه من أعيان األوقاف أو ريعها بغير حق.

املطلب اخلام�س
حما�سبة القائمني على �ش�ؤون الأوقاف
الفرع األول

مدى شرعية محاسبة نظار الوقف

مما ال خالف فـيه بني أحد من أهل العلم مشروعية محاسبة القائمني على شؤون األوقاف(((,
وهذه احملاسبة جتد شرعيتها فـيما كان يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ,من محاسبة عماله
على ما أخذوا وما صرف ,ومطالبتهم برد ما أخذوا مما ليس لهم بحق ,كما فعل مع ابن اللتبية عامله
على الصدقة ,حيث استدل به النووي وابن حجر العسقالني على جواز محاسبة العمال ليعلم ما
قبضـوه وما صرفوه ,السترداد ما أخذوه من مال من غير وجهه املأذون فـيه (((.
((( البحر الرائق  ،262/5الدر املختار  ,448/4حاشية الدسوقي  ،89/4بلغة السالك  ,305/2مغني احملتاج  ،394/2حاشية
الشرواني  ,292/6مطالب أولى النهى  ,334 ,333/4اختيارات ابن تيمية  ،183/كشاف القناع .307-306/4
((( النووي :شرحه على صحيح مسلم  ,220/12ابن حجر :فتح الباري .167/13
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وهذه احملاسبة اتبعها غيره من خلفائه ,من هذا القبيل :ما روي أنه «عندما قدم معاذ رضي الله
عنه من اليمن ,بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر رضي الله عنه ,فقال له أبو بكر:
ارفع حسابك ،فقال :أحسابان:حساب من الله وحساب منكم؟ ،والله ال ألي لكم عم ً
ال أبدا»(((.
وقد درج فقهاء السلف على القول مبحاسبة ن َُّظار األوقاف ،وترجيح جانب الثقة على جانب
الشك والعدالة على التهمة ،وغ ََّلبوا رجاء اخلير فـيهم على تو ُّقع الشر منهم؛ ولهذه االعتبارات جاءت
اجتهاداتهم بخصوص أسلوب احملاسبة مختلفة من مذهب آلخر ,إال أنهم اتفقوا على محاسبتهم.
 فـيرى احلنفـية التفريق فـي محاسبة النظار بني األمني منهم وغير األمني ،وجعلوا محاسبة
األمني ّ
أخف من محاسبة غير األمني ،فاكتفوا فـي محاسبة األمني باإلجمال ،والتزموا التفصيل فـي
محاسبة غيره (((.
 وكذلك املالكية فإنهم فرقوا فـي محاسبة الناظر بني األمني وغيره ،إال أنهم ألزموا الناظر
ٍ
كشرط لقبول قوله فـيما يدعيه من مال قبضه أو أنفقه أو تصرف فـيه ،فإن كان
متهما
باليمني إذا كان ً
أمين ًا ُقبِ َل قوله بال ميني ,إذا لم ُيشترط عليه اإلشهاد عند الصرف ،فإن ُش ِر َط عليه لم يقبل قوله إال
باإلشهاد(((.
فرقوا بني أن يكون املوقوف عليهم معينني أو غير معينني ،فإن كانوا معينني
 أما الشافعية فإنهم َّ
فالقول قولهم ،وإن كانوا غير معينني ُقبِ َل قول الناظر فـي ذلك ,أما مطالبة الناظر باحلساب فإن كان
املوقوف عليهم معينني ثبتت لهم املطالبة باحلساب ،وإن كانوا غير معينني ففـي مطالبته باحلساب
خالف فـي املذهب على قولني ،أوجههما أنه يطالب باحلساب (((.

فرقوا بني الناظر األمني إذا كان منصو ًبا من ِق َبل الواقف ,وبني غيره ،فمنعوا
 وأما احلنابلة فقد ّ
املستحق من االعتراض على منصوب الواقف إذا كان أمي ًنا ,بخالف الناظر إذا لم يكن منصو ًبا من
ِق َبل الواقف أو لم يكن أمي ًنا ,ومن ثم فإن الناظر إذا كان غير أمني ،أو لم يكن منصو ًبا من ِق َبل الواقف
وإن كان أمي ًنا ,حيث يجوز ألهل الوقف معارضته ومحاسبته (((.
ً
مسلكا جيدً ا ودقيقًا ,حيث أعطوا ولي األمر
وقد سلك متأخرو احلنابلة فـي محاسبة الناظر

((( اخلزاعي :تخريج الدالالت السمعية  ,262/ابن قتيبة :عيون األخبار .6/
((( البحر الرائق  ،262/5الدر املختار .448/4
((( حاشية الدسوقي  ،89/4بلغة السالك .305/2
((( مغني احملتاج  ،394/2حاشية الشرواني على التحفة .292/6
((( اإلنصاف  ،68/7دقائق أولي النهى  ،505/2مطالب أولى النهى .333/4
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تفصيليا لواردات األوقاف
احلق فـي إنشاء ديوان خاص حملاسبة نظار األوقافُ ،ي َقدِّ م ال ُّن َّظار إليه بيانًا
ً
وطريقة تصرفهم فـي تلك الواردات ،ووجوه اإلنفاق التي سلكوها ،ومدى التزامهم بتنفـيذ شروط
الوافقني (((.
ويأتي فـي هذا السياق ما قرره ابن تيمية من أنه ميكن لولي األمر أن ينصب ديوان ًا حملاسبة
ال ُّن َّظار ,ويقتطع من أموال الوقف لذلك الديوان ما يستحقه من نفقات مالية للعاملني فـيه ،ليؤدي
ور ُبط
عمله على الوجه املطلوب ,فقد سئل ابن تيمية عن أوقاف مختلفة على مدارس ومساجد ُ
وغيرها :هل لولي األمر أن يقيم ديوانًا حملاسبة النظار والنظر فـي تصرفاتهم ،ويحقق عليهم ما يجب
حتقيقه من األموال املصروفة واملتبقية ,فأجاب« :نعم لولي األمر أن ينصب ديوانًا عليهم حلساب
األموال املوقوفة عند املصلحة ،وله أن يفرض على عمله ما يستحقه مثله من كل مال يعمل فـيه ،بقدر
ذلك املال واستيفاء احلساب ،وضبط مقبوض املال ومصروفه من العمل الذي له أصل «((( ,فهذا
النص يفـيد أن لولي األمر إنشاء ديوان حملاسبة النظار ،وأن البيان الذي يقدمه الناظر ال بد أن يكون
مفص ً
مستوفـيا للحساب ،ال إجمال فـيه؛ ليعرف منه موارد الوقف ومداخله ،ووجوه اإلنفاق.
ال
ً
وال يستطيع الديوان أن يحكم بصدق أو تكذيب ما جاء فـي شيء من مستندات أعمال الوقف,
إال بعد التأكد باحلجج واملستندات ما يثبت وجوه التصرف فـيه ,فمحاسبة النظار يجب أال تقام على
فرض حسن الثقة ،بل يجب أن تقام على أساس االحتراز من اخليانة ،وتوقيها قبل حدوثها.

الفرع الثاني

منهج قوانني الوقف فـي محاسبة النظار

وقد نصت القوانني املنظمة لوالية وزارات األوقاف والشؤون الدينية ببعض البالد اإلسالمية
على ضرورة محاسبة نظار األوقاف ,من ذلك ما يلي:
ما نصت عليه م 9من املرسوم امللكي  1985/6بشأن تنظيم مجلسي األوقاف مبملكة البحرين,
من أنه «يرسل مجلس األوقاف إلى وزير العدل والشؤون اإلسالمية ,خالل مدة ال جتاوز ثالثة
األشهر األولى من كل عام ,تقريرا عن أعمال وإجنازات املجلس فـي العام السابق ،ويرفق به صورة
من احلساب اخلتامي بعد تدقيقه من قبل مدقق حسابات قانوني ,وللوزير إبداء مالحظاته وتوجيهاته
فـي هذا الشأن».
((( اختيارات ابن تيمية  ،183/كشاف القناع  ،307-306/4مطالب أولى النهى .334/4
((( كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية .85/31
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وما نصت عليه املواد  52 ,51 ,50 ,48من القانون  1959/272بتنظيم وزارة األوقاف
جنائيا إذا اختلس ما ً
ال من أموال الوقف
املصرية والئحة إجراءاتها ,حيث قرر مسؤولية ناظر الوقف
ً
أو بدده أو استعمله ,فقد اعتبرته املادة  50أمينا على مال الوقف ،وأن يده عليه كيد الوكيل ،وبناء
جنائيا طبقًا للمادة  241من قانون العقوبات ,وال
على هذا تسري عليه أحكام الوكيل ..فـيسأل
ً
يقبل قوله فـي الصرف على شؤون الوقف ومصاحله إال بسند كتابي ،وال يقبل قوله فـي تسليم الريع
ال ما ً
أيضا ,وإذا مات مجه ً
للمستخدمني إال بسند كتابي ً
ال من أموال الوقف كانت تركته ضامنة له،
وورثته مسؤولني عنه ,وإذا قصر فـي احملافظة على مال الوقف َض ِم َن ما ينشأ عن تقصيره ,وأنه وفقا
للمادة  51إذا كلف أثناء نظر تصرف أو دعوى بتقدمي حساب عن الوقف مؤيدً ا باملستندات ،ولم
يقدمه كما طلب منه فـي امليعاد الذي حددته احملكمة لتقدميه ,فإن لها أن حترمه من أجرته كلها أو
بعضها ،وأنه وفقا للمادة  52يكون للمحكمة القضائية أو محكمة التصرفات إذا ظهر لها فـي أثناء
نظر دعوى أو تصرف أن الناظر ارتكب ما يقتضي عزله :أن حتيله إلى احملكمة املختصة للنظر فـي
عزله.
ٍ
متول
وما نصت عليه م 75من قانون الوقف اليمني 1992/23م ,من أنه « ..يجب على كل
لوقف خالل شهرين من تاريخ توليه لهذا الوقف ,إبالغ وزارة األوقاف أو احلاكم املختص بالوقف
الذي يتولى عليه ..وتسليم صور من مستندات الوقف ..ويجب على اإلدارة املختصة محاسبة متولي
الوقف طبقا ملا هو منصوص عليه فـي هذا القانون وطبقا للمعمول به فـي هذا الشأن» ,ونصت م76
من هذا القانون بأنه «يجب على املتولي تقدمي حساب مؤيد باملستندات للجهة املختصة كل عام،
وعلى اجلهة املختصة فور تقدمي احلساب فحصه وإصدار قرارها فـيه» ,وما نصت عليه م 77من
أنه «ال يقبل قول املتولي فـي الصرف فـي شؤون الوقف إال بسند » ،وما نصت عليه م 80من أن
«ناظر الوقف إذا تأخر عن تقدمي احلساب فـي موعده أو تقدمي املستندات املؤيدة له ,وطالبته اجلهة
املختصة بذلك فلم ميتثل ,جاز لها وقفه عن مباشرة أعمال الوالية وتنصيب غيره إلى أن يقدم ما
تأخر فـي تقدميه ,وإذا قامت قرائن على أن املتولي فرط أو خان جاز للجهة املختصة وقفه عن مباشرة
أعمال الوالية ,ونصبت غيره بصفة مؤقتة إلى أن يتم فحص احلساب وتظهر براءته» ,كما نصت م81
على أنه «يجوز للجهة املختصة حرمان املتولي من أجرته على الوالية ..إذا تأخر فـي تقدمي احلساب
واملستندات املؤيدة له ,أو ظهر تفريطه أو خيانته ..ويجوز لها عزله فـي حالة التفريط ويجب عليها
عزله فـي حالة اخليانة» ,وأوجبت م 82على اجلهة املختصة مبحاسبة الناظر تقدميه جلهات الضبط إذا
تبينت خيانته.
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املطلب ال�ساد�س
هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية للم�ؤ�س�سة الوقفـية
الفرع األول

حقيقة هيئة الرقابة الشرعية وحكم عملها

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية فـي الوقف هي جهاز مستقل مكون من فقهاء الشريعة اإلسالمية
واالقتصاديني املتخصصني ،يعهد إليهم بتوجيه أنشطة الوقف ومراقبة ما يتم فـيه ,واإلشراف عليه
للتأكد من التزام القائمني عليه بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ,وتكون فتاواها وقراراتها ملزمة
متبعا فـي سياسة
للقائم على مؤسسات الوقف ,وهذه الرقابة صورة من صور نظام احلسبة ,الذي كان ً
األمة ونظام حكمها ،ووظيفة املراقب الشرعي هي امتداد لوظيفة احملتسب املبنية على األمر باملعروف
إذا ظهر تركه ،والنهي عن املنكر إذا ظهر فعله.
ومن ثم فإن األدلة الدالة على مشروعية احلسبة تصلح أن تكون أدلة ملشروعية رقابة هذه الهيئة
على أموال الوقف ,ومن هذه األدلة ما يلي:

أوال :الكتاب الكرمي:

 - 1قال الله تعالى« :ولتكن منكم أمة يدعون إلى اخلير ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر»(((.

 - 2قال جل شأنه« :كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر»(((.

ثانيا :السنة النبوية املطهرة:

 -1روي عن أبي سعيد اخلدري رضي الله عنه قال :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
منكرا فليغيره بيده ،فإن لم يستطع فبلسانه ،فإن لم يستطع فبقلبه ،وذلك
«من رأى منكم
ً
أضعف اإلميان»(((.
وجه الداللة من هذه النصوص:

أفادت هذه النصوص وجوب األمر باملعروف إذا ظهر للمحتسب تركه من آحاد املكلفـني بدال
من حتصيله ,والنهي عن املنكر إذا ظهر له فعله ممن كلف بتركه منهم ,وملا كان الوقف من الوجوه التي
((( من اآلية  104من سورة آل عمران.
((( من اآلية  110من سورة آل عمران.
((( أخرجه مسلم فـي صحيحه .69/1
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يتصور فـيها ترك املعروف وفعل املنكر من بعض القائمني عليه ,كان البد من وجود هذه الهيئة لتضع
هؤالء النظار على الطريق القومي الذي يتفق وشرع الله تعالى.
 -2حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه فـي استعمال النبي صلى الله عليه وسلم البن اللتبية
لقبض الصدقات ,وأنه ملا جاء بهذه الصدقات حاسبه فقال« :هذا مالكم وهذا هدية ،فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم :فهال جلست فـي بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن
كنت صاد ًقا».
وجه الداللة منه:
أفاد احلديث مشروعية محاسبة القائمني على أمر عام أو خاص من أمور املسلمني ,وال تتم
احملاسبة إال إذا وجد من يقوم بها ,فشرع وجود هذه الهيئة لتقوم باحملاسبة فـيما يتعلق باجلوانب
الشرعية للوقف.
 -3روي عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام,
فأدخل يده فـيها فنالت أصابعه بلال ,فقال :ما هذا يا صاحب الطعام؟ ,قال :أصابته السماء يا
رسول الله ,قال :أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ,من غش فليس مني» (((.
وجه الداللة منه:
أفاد هذا احلديث أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم كان يراقب األسواق ,ملصلحـة املسلمني,
وأنه إذا وجد ما يخالف الشرع نبه عليه املخالف ,مما يدلل ملشروعية تأسيس هيئة تكون مهمتها الرقابة
على أعمال القائمني على املؤسسات الوقفـية ,إلقرار ما اتفق مع أحكام الشرع ,ونبذ ما اختلف معها.

ثالثا :آثار الصحابة:

روي أنه «عندما قدم معاذ بن جبل رضي الله عنه من اليمن ,بعد وفاة النبي صلى الله عليه
وسلم على أبي بكر رضي الله عن ,فقال له أبو بكر :ارفع حسابك ،فقال :أحسابان:حساب من الله
وحساب منكم؟ ،والله ال ألي لكم عم ً
ال أبدً ا».

رابعا :املعقول:

 - 1إن مؤسسات الوقف اإلسالمية تنص مواد القوانني واألنظمة التي تخضع لها ,على ضرورة
مراعاة هذه املؤسسات ألحكام الشريعة اإلسالمية ,والتزامها بأحكامها وتنفـيذها اللتزامها
((( أخرجه مسلم فـي صحيحه .99/1
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بهذه األحكام ال يتأتى إال بوجود أهل االختصاص ،وهم أعضاء هيئة الفتوى والرقابة
الشرعية ,الذين يشرفون ويوجهون ويفتون فـي القضايا املتعلقـة بالوقف ,والوقائع املرتبطة
به التي تعرض للقائمني عليه.
 - 2إن تطبيق أحكام الشريعة على شؤون املؤسسات الوقفـية ,سواء فـيما يتعلق بإدارتها أم التصرفات
الواردة على األوقاف أم ريعها واجب شرعي ال ميكن لها مخالفته ،ولضمان وقوع ذلك على
وجهه الصحيح ,كان ال بد من وجود هيئة رقابة شرعية تشرف على ذلك وتراقبه ,ومن ثم
فإن وجود هذه الهيئة مقدمة ألمر واجب ,وهو تطبيق شرع الله تعالى فـيما يتعلق باألوقاف
اإلسالمية ,وما ال يتم الواجب إال به فإنه يكون واجبا ,ومن ثم فإن وجود هيئات الرقابة
الشرعية على األوقاف أمر واجب.
 - 3ويأخذ احلكم عينه احلفاظ على أموال األوق��اف ,بحسبان أن احلفاظ على املال من مقاصد
التشريع الضرورية ,وال يتأتى احلفاظ على أموال األوقاف بالطرق املشروعة ,إال بقيام هيئة
رقابة شرعية تبني ما يتحقق به هذا احلفظ من وجهة نظر الشرع ,فكان قيام هذه الهيئة وسيلة
من وسائل حفظ أموال األوقاف ,وللوسائل حكم غاياتها.

الفرع الثاني

عمل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية واختصاصاتها
والئحة عملها

ولهذه الهيئة أعمال تقوم بها ,وصالحيات متارسها على املؤسسات الوقفـية ,والئحة عمل تلتزم
بها ,أبينها فـي العجالة التالية:

املقصد األول

عمل واختصاصات هيئة الفتوى والرقابة على الوقف
تقوم هيئة الفتوى والرقابة الشرعية على النظر فـيما يلي:
 - 1رفع أمر تعيني ناظر للوقف الذي ليس له ناظر من قبل الواقف ,أو ضم أمني للناظر الذي يتولى
الوقف ,إن اقتضى األمر ذلك ,بأن كان الناظر ضعيفا أو غير أمني ,أو كان فاسقا وفقا ملذهب
احلنابلـة الذي ال يشترط العدالة فـيمن يتولى أمر الوقف ,و َيكتفـي بضم أمني إلى الفاسق أو
غير األمني (((.
((( املغني .238-237/8
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 - 2مراعاة تطبيق شرط الواقف فـي الوقف ,ومدى التزام ناظر الوقف بتطبيق شـرط الواقف
فـيما يتعلق بالتصرف فـي الوقف ,وفـي قسمة الريع على املوقوف عليهم ،أي فـي تقدير
االستحقاق ،وفـي تقدمي بعض املوقوف عليهم وتأخير بعضهم ,وفـي اجلمع والترتيب
والتسوية وتفضيل بعضهم على بعض ،وإدخال من شاء بصفة ،وإخراجه بصفة ,ونحو ذلك
مما يشترطه الواقفون ,باعتبار أن مراعاة شرط الواقف واجب ,ولذا قرر الفقهاء قاعدة «أن
شرط الواقف كنص الشارع «(((.
 - 3تصويب معامالت األوقاف وصيانة مسارها من املخالفات الشرعية ،بحيث تكون منسجمة
مع شرع الله تعالى ،ومتسقة مع هدي رسوله صلى الله عليه وسلم ،ومحققة للمصالح التي
شرعها الله تعالى لعباده.
 - 4تقدمي املشورة الشرعية واالقتراحات والتوصيات للقائمني على األوقاف فـي األمور املتعلقة
بها.
 - 5النظر فـي بيع الوقف إذا تهدم ولم يكن مسجدا ,ولم تكن له غلة ينفق منها على إصالحه
وإعادته إلى أول حاله ,وتقرير مآل عوضه عند بيعه ,أيوضع فـي عني مثله بدال عنه ,أم يوضع
فـي مثله مما يكون له عني املنفعة أو االنتفاع (((.
 - 6النظر فـي استبدال الوقف بغيره إذا تخرب أو صار إلى حالة ال ميكن معها االنتفاع به أو استيفاء
منفعة منه ,عند من يرى ذلك من الفقهاء فـي احلاالت التي يجوز فـيها استبداله(((.
 - 7بيان ضوابط تأجير ما يتأتى فـيه التأجير من األعيان املوقوفة ,والوجوه املشروعة الستثماره
وتنميته ,ومآل عائد استثماره ومنائه.
 - 8بيان مدى دخول بعض الطوائف فـي االستحقاق من الوقف ,إذا اشترط الواقف فـي وثيقة وقفه
أن يكون االستحقاق فـي الوقف لفئة موصوفة بصفة معينة ,أو لفئة موصوفة بذلك فـي جهة
أو بلد أو موضع تعالج أو تدرس أو تقيم به (((.
((( الدر املختار ورد احملتار  ,456 ,434 ,426/3الشرح الصغير  ,119/4القوانني الفقهية  ,371/املهذب  ,443/1مغني
احملتاج  ،385/2املغني  ,552/5كشاف القناع  ,290 -286/4غاية املنتهى .310 -308/2
((( الدر املختار ورد احملتار  ،427-424 ,419 ،408 -406/3القوانني الفقهية  ،371/الشرح الصغير -125 ،101 ,99/4
 ،127الشرح الكبير  ,91 ,90/4مغني احملتاج  ,393 -392/2املغني والشرح الكبير .225/6
((( شرح فتح القدير  ,59 ,58/5بدائع الصنائع  ,220/6النفراوي :الفواكه الدواني  ,40/3املهذب  ,445/1املطيعي :تكملة
املجموع  ,613 ,612/14املغني .579 -575/5
((( الدر املختار ورد احملتار  ,434 ,426/3الشرح الصغير  ,119/4القوانني الفقهية  ,371/املهذب  ,443/1مغنى احملتاج
 ,385/2املغني  ,552/5كشاف القناع .286/4
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 - 9تقومي أداء ناظر الوقف ومحاسبته من الوجهة الشرعية ,للوقوف على مدى التزامه بأحكام
الشرع فـيما يتعلق بإدارة الوقف ,أو تقسيم غلته وتصرفاته فـي عني الوقف أو غلته ,من خالل
املستندات املثبتة لذلك.
 - 10تقومي حفظ الناظر للوقف ومدى التزامه بطرق احلفظ املشروعة ,وتضمينه ما قصر فـي حفظه
من أموال الوقف أو ريعه ,أو ما تعدت يده فـيه فأتلفته (((.
 - 11تقدمي تقرير عن الوقف إلى هيئة األوقاف أو وزارته ,للوقوف على حقيقة ما يجري فـيه.
 - 12رفع أمر ناظر الوقف إلى جهات الرقابة اإلدارية والقانونية إذا ثبت لها تقصيره فـي اإلدارة
أو سوء التصرف أو اخليانة ,التخاذ ما يلزم حياله ,وفقا لتكييف ما وقع منه(((.

املقصد الثاني

الئحة عمل هيئة الفتوى والرقابة على الوقف
يلي:

مما ميكن أن تكون عليه الئحة عمل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية على الوقف ,تضمنها ما

 - 1تشكل هذه الهيئة من عدد من فقهاء الشريعة اإلسالمية ,املكلفـني ,املشهود لهم بالكفاءة العلمية,
واألمانة ,والعدالة ,والورع ,واملوضوعية ((( ,ومثلهم من رجال االقتصاد اإلسالمي ,ليكون
ما يصدر من فتاوى أو آراء مستندا فـيه إلى رأي أهل اخلبرة فـي إدارة الوقف ووجوه استثماره
املشروعة من علماء االقتصاد اإلسالمي ,يكون اختيارهم من قبل رئيس هيئة األوقاف أو
وزارته ,تكون مدة بقاء أعضائها منوطا مبا يحقق مصلحة الوقف ,وحتقيق الرقابة واملتابعة
الدائمة لشؤونه.
 - 2يكون رأي هذه الهيئة ملزما للقائمني على مؤسسات األوقـاف ,بحسبانهم مختارين من قبـل
ولي األمر ,الذي يكون ما يتخذه من آراء أو قرارات ملزمة ونافذة فـي حق اجلميع.
((( ابن جنيم :األشباه والنظائر  ,273/مجمع الضمانات  ,88/الشرح الكبير وحاشية الدسوقي  ,426 ,425/3اإلنصاف
.37/7
((( البحر الرائق  ،262/5الدر املختار  ,448/4حاشية الدسوقي  ،89/4بلغة السالك  ,305/2مغني احملتاج  ،394/2حاشية
الشرواني على التحفة  ,292/6اإلنصاف  ،68/7دقائق أولي النهى  ،505/2مطالب أولى النهى  ,333/4اختيارات ابن
تيمية  ،183/كشاف القناع  ،307-306/4مطالب أولى النهى .334/4
((( الفتاوى الهندية  ,309/3رد احملتار  ,31/8الشاطبي :املوافقات  ,184/4النووي :املجموع  ,46 ,41/1الروضة
 ,109/11ابن الصالح :أدب الفتوى  ,35/اخلطيب :الفقيه واملتفقه  ,330/2إعالم املوقعني  ,220/4ابن حمدان :صفة
الفتوى .29 -13/
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 - 3تتولى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية على الوقف ,األعمال واالختصاصات املنوطة بها بالنسبة
للمؤسسة الوقفـية ,وهي التي سبق ذكرها آنفا.
 - 4النظر فـي أي أمر من األم��ور التي تكلفها بها هيئات األوق��اف أو وزارات���ه ,فـيما يتعلق
باألوقاف.

الفرع الثالث

مدى لزوم قرارات هيئة الفتوى الرقابة الشرعية
إلدارة املؤسسة الوقفـية

إن القول فـي مدى لزوم قرارات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية إلدارة مؤسسة الوقف ,يتوقف
على القول مبدى لزوم الفتوى للمستفتي ,بحسبان أن ما يصدر من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ,إمنا
هو من قبيل الفتاوى التي تصدر من أهل االختصاص فـي الفقه وقضايا الشرع ,وقد ذكر الفقهاء أن
الفتوى إخبار عن احلكم الشرعي ,وليست إنشاء لهذا احلكم ,وملا كان اخلبر ال إلزام فـيه ,فإن الفتوى
بحسب األصل ال يجب على املستفتي أو غيره أن يعمل بقول املفتي فـيها ,إال أنها قد تكون ملزمة
للمستفتي فـي أحوال ,بعضها محل اتفاق بني الفقهاء ,وبعضها محل خالف بينهم ,ومن أهم حاالت
اإللزام بالعمل بالفتوى ما يلي:
 - 1أال يجد املستفتي إال مفتيا واحدا ،أو لم يجد من يعلم احلكم الشرعي فـي الواقعة املستفتى فـيها
إال هو ,حيث يلزمه العمل مبا أفتاه فـيها ,ألن فرضه التقليد وتقوى الله تعالى ما استطاع ,وهذا
هو املستطاع فـي حقه وغاية ما يقدر عليه (((.
 - 2إذا ألزم املستفتي نفسه بالعمل بالفتوى ,وظنها حقا أو وقع فـي نفسه صحتها(((.
 - 3إذا شرع املستفتي فـي العمل بالفتوى الذي صدرت له فـي املسألة املسؤول عنها ,حيث ال يجوز
له ترك هذا العمل بعد الشروع فـيه (((.
 - 4إذا اتفق قول املفتي مع قول من وجده املستفتي من املفتني ,أو خالف قول املفتي قول غيره إال
أنه بان للمستفتي وجه احلق فـي إحدى اجلهتني فركن إليه ,فإنه يجب عليه العمل مبا ركن
إليه(((.
((( البحر الرائق  ,291/6آل تيمية :املسودة فـي أصول الفقه  ,467/ابن القيم :إعالم املوقعني .264/4
((( املسودة فـي أصول الفقه  ,467/إعالم املوقعني .264/4
((( املسودة فـي أصول الفقه  ,467/إعالم املوقعني .264/4
((( إعالم املوقعني .264/4
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 - 5وتكون فتوى املفتي ملزمة كذلك إذا حكم بها احلاكم ,أو ألزم الناس باألخذ بها(((.
 - 6إذا كان فتوى املفتي بقول أجمع عليه مجتهدو األمة ،لعدم جواز مخالفة ما أجمعوا عليه(((.
 - 7إذا كان الذي صدرت عنه الفتوى هو األعلم األوثق باملسألة املستفتى فـيها من غيره (((.
 - 8إذا استفتى املتنازعان فـي حق فقيه ،والتزما العمل بفتياه ،فـيجب عليهما العمل مبا أفتاهما به ,فلو
ارتفعا إلى قاض بعد ذلك فحكم بينهما بغير ما أفتاهما به الفقيه لزمهما فتيا الفقيه فـي الباطن،
وحكم احلاكم فـي الظاهر ،وقيل :يلزمهما حكم احلاكم فـي الظاهر والباطن (((.
 - 9إذا استفتى فقيها فأفتاه فعمل بفتواه لزمه ذلك ،فلو استفتى آخر فأفتاه بغير فتوى األول لم يجز
الرجوع إليه فـي ذلك احلكم ،وقد نقل اإلجماع على ذلك الهندي وابن احلاجب(((.
والذي يعنينا من حاالت الفتوى امللزمة باتفاق ,فـي حق فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشـرعية
على الوقف :ما إذا حكم بالفتوى حاكم ,أو ألزم الناس باألخذ بها ,وتلك حالة متفق عليها ,وحسبنا
من تلك احلاالت هذه احلالة ,فإن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية يصدر بتشكيلها وتوليها أمر الفتوى
والرقابة الشرعية على الوقف ,قرار من ولي األمر أو من ينوب عنه فـي ذلك ,ومن ثم فإن ما يصدر
عنها من قرارات أو آراء أو فتاوى تتعلق بشؤون الوقف لها صفة اإللزام ,حيث يجب على القائمني
على مؤسسات األوقاف العمل مبا يصدر عن هذه الهيئة من فتاوى وقرارات فـي هذا الشأن ,ولزوم
العمل مبا يصدر عنها فرع عن تنصيب احلاكم أو نائبه لها للقيام بهذا العمل ,ولذا فليس لنظار األوقاف
خيار فـي األخذ بها أو عدم األخذ بها.

الفرع الرابع

تطبيق عملي للرقابة الشرعية فـي مؤسسة وقفـية

من مناذج التطبيق العملي للرقابة الشرعية على األوقاف ما يلي:

 قرر القانون 1959/272م الذي يختص بتنظيم وزارة األوقاف املصرية والئحة إجراءاتها،
فـي املادة الثانية منه :تشكيل جلنة تسمى (جلنة شؤون األوقاف) تؤلف من :وزير األوقاف ووكيلها،
((( البحر احمليط  ,316/6رد احملتار  ,343/4املجموع  ,56/1حواشي الشرواني  ,376/3شرح منتهى اإلرادات ،458/3
اإلنصاف .196/11
((( البحر احمليط .316/6
((( البحر الرائق  ,291/6املجموع  ,56/1املسودة فـي أصول الفقه .467/
((( البحر احمليط .316 - 315/6
((( شرح املنتهى .458/3
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ومفتي اإلقليم اجلنوبي ،ووكالء وزارة اخلزانة واألشغال ,والشؤون االجتماعية والعمل ،والزراعة
واإلص�لاح الزراعي ،والشؤون البلدية والقروية والصناعة ،ومستشار إدارة الفتوى والتشريع
املختصة مبجلس الدولة ،واثنني من رؤساء احملاكم االبتدائية ،أو من فـي درجتهما يعينهما وزير
العدل ،ومدير عام بلدية القاهرة ,وتبني املادة الثالثة اختصاصات تلك اللجنة ،وهي :طلبات البدل
واالستبدال فـي الوقف ،وتقدير حصة اخليرات ،واالستدانة على الوقف ،وتأجير أعيانه ملدة تزيد
على ثالث سنوات ،وتأجيرها بإيجار اسمي ،والبت فـي هذه الطلبات جميعها دون الرجوع إلى
احملكمة ,وإنهاء األحكار ,وتغيير مصارف األوقاف اخليرية وشروط إدارتها ,واملوافقة على عزل
ناظر الوقف ,بإضافة إلي املسائل األخرى التي يرى الوزير عرضها عليها ألخذ رأيها فـيها ,وللجنة
أن تستعني عند االقتضاء مبن تشاء من أهل اخلبرة (((.
ومقتضى هذا وفقا لنص املادة املذكورة ,أن االختصاص فـيما يتعلق بالرقابة الشرعية على
الوقف ,يكون لوزير األوقاف ووكيل الوزارة ومفتي اإلقليم اجلنوبي ,حيث يكون إليهم من بني
أعضاء هذه اللجنة بداللة اإلمياء كل ما يتعلق باجلوانب الشرعية من شؤون الوقف.
 وصدر فـي اململكة العربية السعودية سنة 1414ه��ـ مرسوم ملكي يقضي بإنشاء (وزارة
الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد) ،فأخذت على عاتقها االهتمام بشؤون األوقاف،
عما ُأسيء استغالله أو اس ُت ِغ َّل فـي غير ما وقف له وتصحيح شؤونه ،واستغالل املتعطل
والبحث ّ
على الوجه املناسب ،ومع إنشاء هذه الوزارة التي تعنى باألوقاف ،ومع ما وضع لها من نظام ومجالس
لألوقاف ,إال أن ذلك لم يجعل لها التدخل فـي أحكام الشرع ,بنبذ شيء من أحكام الوقف أو تعديله،
أو إهمال شروط الواقفـني التي اعتبرها الشرع ما لم يكن فـيها مخالفة شرعية ،وقد جاء فـي فتاوى
الشيخ محمد بن إبراهيم فـي إحدى إجاباته على أحد األسئلة« :ونفـيدكم حيث إن ولي األمر رأى
أن من املصلحة جعل النظارة على األوقاف العامة لوزارة احلج واألوقاف ،وجرى على هذا العمل
فـي غالب األوقاف فـي اململكة ,بعد أن أناط بوزارة احلج واألوقاف مسؤلية تنفـيذ شروط الواقفـني،
وحيث إن طاعة ولي األمر واجبة فـي غير معصية الله تعالى ،وحيث إن األوقاف املشار إليها أوقاف
على غير معني فـيتعني عليهم تسليمها بيد وزارة احلج واألوقاف ،وعليها أن تقوم بواجبها نحوها،
ومتى رأوا تساه ً
ال من الوزارة فـي الصرف على جهات هذه األوقاف ,فعليهم الرفع عن ذلك جلهته،
وبالله التوفـيق ،والسالم عليكم» .مفتي الديار السعودية (ص/ف  1237فـي 1389/6/21هـ)
((( محمد مصطفى شلبي :أحكام الوصايا واألوقاف  ،410-399/أبو زهرة :محاضرات فـي الوقف -378 ،345-341/
.389
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ئله عن مدى حق الوزارة فـي النظارة على الوقف
((( ,ومثل هذا ذكره فـي فتوى أخري عن سؤال ُس ُ
الذي له ناظر خاص( ,رئيس القضاة (ص /ق  1/1439فـي 1382/10/11هـ) ((( ,وفتاوى ُأخر
فـي هذا املوضوع مبثل ذلك(((.
ومعنى هذا أن الوزارة املعنية بشأن األوقاف فـي اململكة وهي (وزارة احلج واألوقاف) سابق ًا،
حاليا وإن كان لها احلق فـي الوالية على
و(وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد) ً
األوقاف العامة التي ليس لها ناظر خاص ،فإن املرجع فـيما يتعلق بأحكام الوقف والفصل فـي شؤونه
من وجهة نظر الشرع تكون من اختصاص املفتي أو القاضي الشرعي.

أهم نتائج البحث

 - 1والية الدولة فـي الرقابة على أعمال الوقف يقصد بها :قيامها بالتحقق من مدى إجناز نظار
الوقف لألهداف املبتغاة من الوقف ،والكشف عن معوقات حتقيقها ،والعمل على تذليلها
فـي أقصر وقت ,من خالل عمليات املتابعة املستمرة إلدارة األوقاف ,والتأكد من مدى التزام
نظار األوقاف بحسن إدارتها ،وفق املسار املرسوم والنهج القومي ,ومدى مطابقة إدارتهم لها
للغاية املرجوة من إنشائها ,مبا يضمن حتقيق نتائجها ،بغية احلفاظ على أموال هذه األوقاف من
سوء التصرف والعبث ,ومنع إنفاقها فـي غير وجوه املصلحة املشروعة.
 - 2يفتقر الوقف إلى من يحفظه وينظر فـي شؤونه ويدير أمره ,ليحقق الغاية منه ,بحسبانه ماال أمر
الشارع بحفظه ,لتحقيق ما يتغيا منه ,وهو إشباع حاجات املوقوف عليهم منه ,وهي مقصد
من مقاصد التشريع املعتبرة ,وقد عرفت الوالية على الوقف فـي عصور األمة املتعاقبة ,من
لدن زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اآلن ,إال أن هذه الوالية بدأت ذاتية من
الواقفـني ,ثم تبعها عصور كانت الوالية على الوقف فـيها لنظار من الواقفـني ,وملا كثرت
األوقاف افتقرت إلى حصرها والرقابة علي أعمال النظار فـيها ,فأنشئت الدواوين اخلاصة
باألوقاف ,وعهد بأمر اإلشراف عليها إلى القضاة ,الذين كان بعضهم يباشر أعمال الرقابة
بنفسه ,وبعضهم يباشرها بنواب عنه ,مما ميكن القول معه بأنه كان للدولة رقابة على شؤون
األوقاف فـي عصور اخللفاء فمن بعدهم.
 - 3اتفق الفقهاء على مشروعية قيام الدولة بالرقابة على أعمال األوقاف ,والوالية على أمر األوقاف
((( فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم .92/9
((( املصدر السابق .87-86/9
((( املصدر السابق .91-87/9
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التي ليس لها ناظر من الواقف ,واعتبر الفقهاء أن هذه الرقابة اختصاص أصيل لولي األمر,
وقد تضافرت نصوص الشرع وأدلته املعتبرة على مشروعية قيام الدولة بذلك ,بل ووجوب
هذه الرقابة عليها ,باعتبار أنها مقدمة لواجب حفظ أموال األوقاف.
 - 4ثمة ضوابط لرقابة الدولة على األوقاف ,ال ينبغي على ولي األمر أو من ينيبه أن يغفلها ,وهي:
كمال أهلية األداء لدى من يتولى الرقابة على الوقف ,وإسالمه وعدالته وكفاءته للقيام
باألعمال املنوطة به فـي هذا السبيل ,ومراعاته لشروط الواقفـني واملصالح املعتبرة من إنشاء
الوقف والتصرف فـيه.
 - 5لرقابة الدولة على الوقف أهداف وأسس تتبعها لتحقيقهـا ,فمن أهم أهدافها :احملافظـة على
أموال الوقف وتنميتها ,والوقوف على مدى التزام القائمني على األوقاف بأحكام الشرع
وشروط الواقفـني والقوانني واللوائح فـيما يقومون به من أعمال ,ورعاية حقوق املوقوف
عليهم فـي ريعه ,وإزالة التعثر الذي يواجه مؤسسات األوق��اف ,وتقدمي النصح وإصالح
اخللل فـي إدارتها ,وإط�لاع الواقفـني على ما يتم فـي أوقافهم ,فضال عن تشجيع الناس
على الوقف ,وهي فـي سبيل حتقيق أهداف هذه الرقابة تتبع أسسا عدة ,من أهمها :التزام
القائمني علي األوقاف بقيم اإلسالم ومبادئه ,واستشعارهم أن ما يقومون به هو من قبيل
العبادة ,والقناعة بأن الرقابة ال يقصد بها تصيد األخطاء ,بل التوجيه واإلرشاد الستمرار أداء
الوقف لوظيفته ,وتزامن الرقابة مع التنفـيذ للوقوف على أوجه اخللل ,ليمكن تقومي املسار
قبل استفحال الضرر ,واستمرار أعمال الرقابة ودوامها ,وعمومها فـي حق كل من يتولى أمور
األوقاف دون متييز بينهم ,والتزام الضوابط املوضوعية فـي تقومي أعمال النظار ,وقابلية أوجه
النصح واإلرشاد للتطبيق ,لضمان حسن األداء ,ومراعاة تغير األحوال والظروف التي حتيط
بالوقف واملنتفعني به ,ومدى وفائه بحاجاتهم وفق املتغيرات ,واستخدام الوسائل املعاصرة
فـي حفظ الوقف وإدارته وتنميته ,ومراعاة املتغيرات فـي حتسني أداء الوقف لغايته ,واستخدام
التقنيات احلديثة فـي ذلك إن كان من شأنها حتقيق التحسني.
 - 6تتخذ رقابة الدولة على األوقاف أشكاال عدة ,فلها عليها رقابة إدارية :تتمثل فـي تنظيم وإدارة
القوى البشرية املشرفة على الوقف واملوارد املالية ,لتحقيق مصلحة الوقف بالشكل األمثل,
ومصلحة املنتفعني به وفقا لشروط الواقف وأحكام الشرع ,ورقابة مالية :تتمثل فـي إجراءات
التدقيق وفحص املعامالت املالية ,بهدف التأكد من صحة التصرفات ,وسالمة األموال
وتنميتها ,وعدم املساس بحقوق الواقف أو املوقوف عليهم ,وتقدمي البيانات واملعلومات
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الصادقة إلى من يهمه أمر املؤسسات الوقفـية ,ليعتمد عليها فـي اتخاذ القرارات ,حيث
تقوم بعدد من املهام ,من بينها :حصر األوقاف فـي الداخل واخلارج ,وحتديد قيمتها وقيمة
ريعها السوقية ,وما تغله فـي حال تأجيرها أو تنميتها ,وحتديد املستفـيدين منها ,واتخاذ سبل
تعظيم اإلفادة من الوقف ,والتثبت من وصول الريع ملستحقيه ,ومحاسبة نظار األوقاف على
إدارتهم له ,وما يلزم لذلك من أساليب يتحقق بها هذه الرقابة ,ورقابة شرعية :تتمثل فـي
التأكد من مدى مطابقة أعمال املؤسسات الوقفـية ألحكام الشريعة حسب ما ورد بنصوص
الشرع ومبادئه وقواعده الكلية ,والفتاوى الصادرة فـي هذا اخلصوص ،والقرارات املعتمدة
من جهات الفتوى ,ورقابة قانونية :تتمثل فـي تطبيق القوانني والنظم املختلفة على الوقف مذ
تكوينه إلى أن يصبح واقعا ,لتواكب هذه الرقابة أعماله املختلفة وما ميارسه القائمون عليه من
تصرفات ,حملاسبة املخطئ وتقرير ما هو أنسب فـي حقه ,من استمرار قوامته أو ضم غيره إليه
فـي نظارة الوقف ,أو استحقاق عزله ,وهو ما اتخذته كافة الدول اإلسالمية لتنظيم شؤون
الوقف ,ومراقبة القائمني عليه ومحاسبتهم.
 - 7تهدف الرقابة الشرعية على الوقف إلى :أن تكون أعمال نظار الوقف مطابقة لشروط الواقفـني,
وأحكام الشريعة ,وحتكيم شرع الله تعالى فـي التصرفات التي تتم فـي الوقف أو عليه,
ومراعاة أن يكون استثمار الوقف فـي مشاريع تتفق والشريعة ,فـي نفس بلد الوقف أو
إحدى البالد اإلسالمية القريبة منه ,وتوجيه أمواله نحو املشروعات التي تعمل فـي مجال
الكسب الطيب ,وترتيب املشروعات الوقفـية بحيث تفـي بحاجات الناس وفق مقاصد
التشريع ,والوفاء بحاجات املوقوف عليهم بالقدر الذي قصد إليه الواقف من وقفه ,ومراعاة
تنوع مجاالت االستثمار لتقليل املخاطر وأخذ الضمانات ،وتوثيق العقود والقيام بدراسات
اجلدوى للمشروعات االستثمارية ,واستثمار أموال الوقف بالصيغ املشروعة املالئمة لنوع
املال املوقوف ,مبا يحقق مصلحة الوقف ويحافظ على األصل املوقوف ومصالح املوقوف
عليهم ,واحملافظة على أموال الوقف وحسن إدارته مبا يحقق غايته ,وتنظيم االنتفاع بها,
وحتقيق التوازن بني املنفق على الوقف وما يغله ,والعمل على أن يكون عائده كافـيا بحاجات
املوقوف عليهم ,والتدقيق فـي املشاريع التي ينمى فـيها الوقف بحيث تنعدم فـيها نسبة املخاطرة
أو تقل ,ومراعاة أن يكون استثماره فـي مشاريع قصيرة األجل أو متوسطة سريعة العائد,
وإثبات املعامالت التي تتم عليه فـي وثائق أو محررات ,ومتابعة ومراقبة أعمال القائمني
عليه ,للوقوف على حقيقة إدارتهم له ,وتصريف شؤونه ,وتتخذ اجلهات الرقابية لتحقيق هذه
األهداف عدة وسائل ,منها :املتابعة الدائمة لألوقاف ,للتأكد من حسن إدارتها واستثمارها
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وفق اخلطط احملددة لها سلفا ,واحملاسبة واملراجعة من خالل الوثائق التي تسجل التصرفات
التي تتم فـي الوقف ,وتقومي األداء فـيه بصفة دائمة ,واالجتهاد لبيان احلكم الشرعي فـي
بعض التصرفات الواردة عليه أو على ريعه عند وجود املقتضي له ,وتضمني النظار ما قصروا
فـي حفظه من أمواله أو منافعه ,أو ما أتلفوه من ذلك ,أو ما أخذوه من أعيانه أو ريعه بغير
حق.
 - 8اتفق الفقهاء على محاسبة القائمني على شؤون الوقف ,من خالل ما يقدمونه من مستندات
ووثائق ثبت بها كل ما يتعلق بتصريفهم لشؤون الوقف ,وهذه احملاسبة تستمد شرعيتها
مما كان يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من محاسبة عمالهم على بعض
الشؤون التي كلفوا بها ,وهذا النهج فـي محاسبة ولي األمر أو من ينيبه لنظار الوقف ,أخذت
به الدول اإلسالمية ,حيث نصت فـي قوانني وأنظمة الوقف كيفـية محاسبة النظار ,واجلزاء
املترتب على تقاعسهم عن أداء مهامهم ,أو تقصيرهم فـي حفظ الوقف أو إدارته.
 - 9تشكل جهة رقابة شرعية للفتوى وإبداء الرأي فـي أمور الوقف ,وهي جهاز مستقل مكون من
فقهاء الشريعة وعلماء االقتصاد اإلسالمي ،يعهد إليهم توجيه أنشطة الوقف ومراقبة ما يتم
فـيه ,واإلشراف عليه للتأكد من مدى التزام القائمني عليه بأحكام الشريعة ,تكون فتاواها
وقراراتها ملزمة للقائمني على مؤسسات الوقف ,وتعد رقابتها على الوقف صورة من صور
احلسبة ,ووظيفة املراقب الشرعي امتداد لوظيفة احملتسب ,وإقامة هذه الهيئة مشروع باألدلة
الدالة على شرعية احلسبة وغيرها.
 - 10وتقوم هيئة الفتوى والرقابة الشرعية على الوقف :برفع أمر تعيني ناظر للوقف الذي ليس له
ناظر من قبل الواقف ,أو ضم أمني له ,ومراعاة تطبيقه لشرط الواقف ,ومدى التزامه بتطبيق
شرط الواقف فـيما يتعلق بالتصرف فـي الوقف ,وتصويب معامالت املؤسسات الوقفـية,
وصيانة مسارها من املخالفات الشرعية ،وتقدمي املشورة الشرعية واالقتراحات والتوصيات
للنظار فـي األمور املتعلقة بالوقف ,والنظر فـي بيع الوقف أو استبداله إذا صار بحالة ال ميكن
معها االنتفاع به ,أو تنظيم استغالله وتنميته ,وتقومي أداء النظار ومحاسبتهم من وجهة نظر
الشرع ,وتقدمي تقرير عن مؤسسة الوقف إلى هيئة األوقاف أو وزارته ,للوقوف على حقيقة ما
يجري فـيها ,ورفع أمر ناظر الوقف إلى جهات الرقابة اإلدارية والقانونية إذا ثبت لها تقصيره
فـي اإلدارة ,أو سوء التصرف ,أو اخليانة ,التخاذ ما تراه بشأنه.
 - 11تشكل هذه الهيئة من عدد من فقهاء الشريعة املكلفـني ,املشهود لهم بالكفاءة العلمية ,واألمانة
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والعدالة والورع واملوضوعية ,ومثلهم من رجال االقتصاد اإلسالمي ,يكون رأيها ملزما
للقائمني على مؤسسات األوقاف ,وتتولى هذه الهيئة األعمال واالختصاصات املنوطة بها
السابقة بالنسبة للمؤسسـة الوقفـية ,والنظر فـيما تكلف بها من هيئات األوقاف أو وزاراته,
فـيما يتعلق بشؤون األوقاف.
 - 12شكلت بعض البالد اإلسالمية هيئة للرقابة الشرعية والفتوى فـي أمور الوقف ,من ذلك:
ما طبقته جمهورية مصر العربية فـي هذا اخلصوص ,مبقتضى نص املادة الثانية من القانون
رقم ( )272سنة 1959م ,الذي يختص بتنظيم وزارة األوقاف املصرية والئحة إجراءاتها،
من تشكيل جلنة فـي الوزارة تسمى جلنة شؤون األوقاف ,من مهامها :طلب استبدال الوقف،
واالستدانة عليه ,وتأجير أعيانه والبت فـي هذه الطلبات دون الرجوع إلى احملكمة ,وإنهاء
احلكر ,وتغيير مصارف األوق��اف اخليرية وش��روط إدارت��ه��ا ,واملوافقة على عزل الناظر,
واملسائل األخرى التي يرى الوزير عرضها عليها ألخذ رأيها فـيها ,ومثل هذا اتبع فـي اململكة
العربية السعودية ,حيث صدر فـيها مرسوم ملكي سنة 1414هـ يقضي بإنشاء وزارة الشؤون
اإلسالمية واألوق��اف والدعوة واإلرش��اد ،يكون من مهامها االهتمام بشؤون األوق��اف،
عما ُأسيء استغالله أو اس ُت ِغ َّل فـي غير ما ُو ِق َ
ف له وتصحيح شؤونه ،واستغالل
والبحث ّ
املتعطل على الوجه املناسب ،وقد عهدت الوزارة فـيما يتعلق بأحكام الوقف والفصل فـي
شؤونه من وجهة نظر الشرع إلى جهة الفتوى والقضاء فـي اململكة لتبدي رأيها فـي ذلك,
ومثل هذا اتبعته وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر مبوجب القانون رقم  1لسنة
1992م اخلاص بإعادة تشكيل مجلس الوزراء ,حيث أصبحت رئاسة احملاكم الشرعية تابعة
لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ,واعتبرت إدارة األوقاف مسؤولة عن نظارة األوقاف
القطرية ,وعهد إليها واحملاكم الشرعية البت فـيما يتعلق بشؤون الوقف من الناحية الشرعية.

التو�صيات

من أهم التوصيات التي يتوصل إليها من خالل هذا البحث ما يلي:
 - 1أن يكون للدولة رقابة إدارية على املؤسسات الوقفـية بها ,مبقتضاها تنظم إدارة نظارها لها,
لتحقيق مصلحة الوقف بالشكل األمثل ,ومصلحة املنتفعني به وفقا لشروط الواقف وأحكام
الشرع ,بحيث يكون لها مبقتضى هذه اإلدارة احلق فـي فحص وتقومي اخلطط والسياسات
والنظم واللوائح واإلجراءات واألساليب ,التي تطبقها املؤسسات الوقفـية للتثبت من كفاءتها
فـي تسيير أعمال الوقف ,وأن األداء الفعلي يتم وفقًا لهذه اخلطط واألساليب والنظم ,وبيان

107

املوضوع األول :والية الدولة في الرقابة على األوقاف

التجاوزات وأسبابها والبدائل املقترحة لعالجها.
 - 2أن يكون لها رقابة مالية تخول لها اتخاذ إجراءات التدقيق وفحص املعامالت املالية التي تتم
فـي األوقاف ,بهدف التأكد من صحة هذه التصرفات ,وسالمة أموال األوقاف وتنميتها,
وعدم املساس بحقوق الواقفـني أو املوقوف عليهم ,وتقدمي البيانات واملعلومات الصادقة
املوضوعية الهادفة إلى من يهمه أمر املؤسسات الوقفـية ,ليعتمد عليها فـي اتخاذ القرارات
املتعلقة باألوقاف.
 - 3أن يكون لها كذلك رقابة شرعية ,تتيح لها التأكد من مدى مطابقة أعمال املؤسسات الوقفـية
ألحكام الشريعة اإلسالمية ,وفق ما ورد بنصوص الشرع ومبادئه وقواعده الكلية ,والفتاوى
الصادرة فـي هذا اخلصوص ممن يعتد بقولهم فـي أحكام الشرع.
 - 4أن يكون للدولة رقابة قانونية على األعمال التي تتم فـي مؤسسات األوقاف ,تتمثل فـي تطبيق
القوانني والنظم املختلفة على الوقف منذ تكوينه إلى أن يصبح واقعا ,لتواكب هذه الرقابة
أعمال األوقاف املختلفة ,وما ميارسه القائمون عليه من تصرفات ,حملاسبة املخطئ منهم,
وتقرير األنسب فـي حقه ,من استمرار قوامته على الوقف ,أو ضم غيره إليه فـي نظارة الوقف,
أو استحقاق عزله ,مع تضمينه فـي جميع األحوال إذا أتلف شيئا من أموال الوقف أو قصر
فـي حفظه ,أو مطالبته برد ما أخذ من مال الوقف أو ريعه بدون وجه حق.
 - 5أن تكون مهمة الدولة واملؤسسات القائمة على الوقف قاصرة على تولية ناظر على الوقف
الذي ليس له ناظر من قبل الواقف ,أو تولية ناظر على األوقاف العامة ,فضال عن مباشرتها
لألعمال الرقابية السابقة على مؤسسات الوقف ,دون أن تضم أعيان الوقف أو منافعه إلى
امللكية العامة ,أو أن جتعل من ريع األوقاف شيئا تسد به العجز فـي ميزان مدفوعاتها ,أو
أن ت ِ
ُدخل ضمن املستحقني للوقف من ال يستحقون فـيه مما ال يشملهم الوقف بذواتهم أو
صفاتهم أو جهاتهم.
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فهر�س املراجع
1 -1القرآن الكرمي.
العلمية ،بيروت ،لبنان.
2 -2األحكام السلطانية :أبو يعلى محمد بن احلسن الفراء ,دار الكتب
َّ

اإلسالمية :محمد بن عبيد بن عبدالله الكبيسي ,إحياء التراث
3 -3أحكام الوقف فـي الشريعة
َّ
العراقية ،مطبعة اإلرشاد ،بغداد.
اإلسالمي ,وزارة األوقاف
َّ
4 -4األحكام السلطانية :على بن محمد بن حبيب املاوردي ,مطبغة السعادة ,القاهرة.
5 -5أحكام الوصايا واألوقاف :محمد مصطفى شلبي ,الدار اجلامعية ,ببيروت.
6 -6االختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية :اختارها عالء الدين أبو احلسن علي بن محمد بن
عباس البعلي الدمشقي ،املؤسسة السعيدية ,الرياض.
7 -7أدب الفتوى :ابن الصالح عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان ،الطبعة األولى1986/م.
8 -8اإلسعاف فـي أحكام األوقاف :إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ،دار الرائد العربي ,بيروت.
9 -9األشباه والنظائر :زين العابدين بن إبراهيم بن جنيم ,دار الكتب العلمية ,بيروت.1405 ,
1010األشباه والنظائر :عبدالرحمن بن أبى بكر السيوطى ,مكتبة ومطبعة مصطفى احللبي,
القاهرة.
1111إعالم املوقعني :محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي (ابن القيم) ,دار اجليل ,بيروت.
1212اإلقناع :أبي النجا شرف الدين موسى احلجاوي املقدسي ،دار املعرفة ,بيروت.
1313األم :اإلمام محمد بن إدريس الشافعي ,طبعة دار الشعب ,القاهرة.
1414اإلنصاف :على بن سليمان املرداوي ,مكتبة السنة احملمدية ,القاهرة.
1515أنيس الفقهاء :قاسم بن عبدالله بن أمير علي القونوي ,دار الوفاء ,جدة.
1616البحر الرائق :زين الدين بن جنيم ,وتكملته :جنم الدين الطوري ,دار املعرفة ,بيروت.
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1717بدائع الصنائع :أبو بكر بن مسعود الكاساني ,مطبعة اإلمام ,القاهرة.
1818بلغة السالك :أحمد بن محمد الصاوي ,دار الفكر ,بيروت.
1919البيان والتحصيل :محمد بن أحمد بن رشد «اجلد « ,دار الغرب اإلسالمي ,بيروت.
2020التاج واإلكليل :محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري (املواق) ,طبع بهامش مواهب
اجلليل للحطاب ,الطبعة الثانية 1389هـ.
2121تبصرة احلكام فـي أصول األقضية ومناهج األحكام :إبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن
محمد بن فرحون ,طبع بهامش فتح العلي املالك ,للشيخ محمد عليش ,مكتبة مصطفى
احللبى ,القاهرة.
2222حتفة احملتاج :عمر بن علي بن أحمد األندلسي ,دار حراء ,مكة املكرمة.
2323التوقيف على مهمات التعاريف :محمد عبدالرؤوف املناوي ,دار الفكر ,بيروت.
2424تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف :محمد عبدالرؤوف املناوي ،مخطوط
محفوظ مبكتبة األزهر حتت رقم ( )2081فقه شافعي.
2525حاشية الشرواني على التحفة :عبداحلميد الشرواني ,دار الفكر ,بيروت.
2626احلاوي الكبير :علي بن محمد بن حبيب املاوردي ,دار الفكر ,بيروت.
2727احلسبة فـي اإلسالم :أحمد بن عبداحلليم بن تيمية ,دار الكتاب العربي ,بيروت.
2828اخلراج :أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري ,دار الكتب العلمية ,بيروت.
2929رد احملتار :محمد أمني بن عابدين ,دار إحياء التراث العربي ,بيروت.
3030روضة الطالبني :يحيى بن شرف النووي ,املكتب اإلسالمي للطباعة والنشر ,بيروت.
3131روضة الناظر :عبدالله بن أحمد بن قدامة املقدسي ,جامعة اإلمام ,الرياض.
3232سنن أبي داود :سليمان بن األشعث السجستاني ,املكتبة العصرية ,بيروت.
3333سنن الترمذي :محمد بن عيسي بن سورة السلمي ,مطابع الفجر احلديثة ,حمص.

110

بحث د .عبدالفتاح محمود إدريس

3434السنن الكبرى :أحمد بن احلسني البيهقي ,مجلس دائرة املعارف العثمانية ,حيدر آباد,
الهند.
3535سنن ابن ماجة :محمد بن يزيد القزويني ,دار الفكر العربي ,بيروت.
3636سنن النسائي :أحمد بن شعيب النسائي ,مكتبة مصطفـي احللبي ,القاهرة.
3737شبه اجلزيرة العربية فـي عهد امللك عبدالعزيز :الزركلي ،دار العلم للماليني ,بيروت.
3838شرح النووى على صحيح مسلم :يحيى بن شرف النووي ,دار الفكر ,بيروت.
3939شرح منتهى اإلرادات :منصور بن يونس البهوتي ,مطبعة أنصار السنة احملمدية ,القاهرة.
4040صحيح البخارى :محمد بن إسماعيل البخارى ,عالم الكتب ,بيروت.
4141صحيح مسلم :مسلم بن احلجاج النيسابوري ,مكتبة عيسي البابي احللبي ,القاهرة.
4242الطبقات الكبرى :ابن سعد ,محمد بن سعد بن منيع ،دار صادر ,بيروت.
4343الطرق احلكمية :محمد الزرعي (ابن القيم) ,مكتبة املدني ,القاهرة.
4444غمز عيون البصائر :أحمد بن محمد احلموي ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
4545الفتاوى الهندية :جماعة من علماء الهند ,املطبعة األميرية ,بوالق ,القاهرة.
4646فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم :جمع وترتيب وحتقيق محمد بن عبدالرحمن بن
قاسم ،الطبعة األولى 1399هـ ،مطبعة احلكومة ,مكة املكرمة.
4747فتح الباري :أحمد بن على بن حجر العسقالني ,دار الريان ,القاهرة.
4848الفروق :أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصهناجي القرافـي ,عالم الكتب ,بيروت.
4949الفقيه واملتفقه :أبو بكر أحمد بن علي اخلطيب البغدادي ,دار الكتب العلمية ,بيروت.
5050الفواكه الدوانى :أحمد بن غنيم النفراوى ,مكتبة ومطبعة مصطفى احللبي ,القاهرة.
5151القاموس احمليط :محمد بن يعقوب الفـيروز آبادى ,مؤسسة احللبي ,القاهرة.
5252قواعد الفقه :محمد عميم اإلحسان املجددي البركتي ,الصدف ببلشرز ,كراتشي.
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5353القوانني الفقهية :محمد بن أحمد بن محمد (ابن جزي الكلبي) ,دار العلم ,بيروت.
5454كشاف القناع :منصور بن يونس البهوتي ,مكتبة النصر احلديثة ,الرياض.
5555كفاية الطالب الرباني :على بن خلف املنوفـي املصري ,دار الفكر ,بيروت.
5656لسان العرب :جمال الدين محمد بن جالل الدين (ابن منظور) ,دار الفكر ,بيروت.
5757مجمع الضمانات :أبو محمد بن غامن بن محمد البغدادي ,عالم الكتب ،بيروت.
5858املجموع :يحيى بن شرف النووي ,وتكملته الثانية :محمد جنيب املطيعي ,مطبعة التضامن
األخوي ,القاهرة.
5959مجموع الفتاوى :أحمد بن عبداحلليم بن تيمية ,دار عالم الكتب ،السعودية.
6060محاضرات فـي الوقف :محمد أبو زه��رة ,الطبعة الثانية 1971م ،دار الفكر العربي,
القاهرة.
6161مختار الصحاح :محمد بن أبى بكر بن عبدالقادر الرازى ,مطبعة عيسى احللبى ,القاهرة.
6262املستدرك :محمد بن عبدالله احلاكم ,مكتبة املطبوعات اإلسالمية ,حلب.
6363املستصفى :محمد بن محمد بن محمد الغزالي ,دار الكتب العلمية ,بيروت.
6464مسند أحمد بن حنبل ,املكتب اإلسالمي ,بيروت.
6565مسند الشافعي :محمد بن إدريس الشافعي ,دار الكتب العلمية ,بيروت.
6666املسودة :عبدالسالم بن عبدالله بن اخلضر ,عبداحلليم بن عبدالسالم ,أحمد بن عبداحلليم
بن تيمية ,مكتبة املدني ,القاهرة.
6767املصباح املنير :أحمد بن محمد الفـيومي ,املكتبة العلمية ,بيروت.
6868مطالب أولى النهى :مصطفى الرحيباني ,املكتب اإلسالمي ,بيروت.
6969معجم البلدان :ياقوت بن عبدالله احلموي ,دار الفكر ,بيروت.
7070معجم مقاييس اللغة :أحمد بن فارس بن زكريا ,دار إحياء الكتب العلمية ,بيروت.
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7171املغنى :عبدالله بن قدامة املقدسي ,عالم الكتب ,بيروت.
7272مغنى احملتاج :محمد بن أحمد الشربيني اخلطيب ,املكتبة التجارية ,القاهرة.
7373املقدمات املمهدات :محمد بن أحمد بن رشد «اجلد» ,دار الغرب اإلسالمي ,بيروت.
7474منتهى اإلرادات :محمد بن أحمد (ابن النجار) ,دار العروبة ,القاهرة.
7575املنثور :محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي ,وزارة األوقاف الكويتية.
7676منح اجلليل :الشيخ محمد عليش ,مكتبة النجاح ,ليبيا.
7777املهذب :إبراهيم بن على بن يوسف الفـيروز آبادى ,دار إحياء الكتب العربية ,القاهرة.
7878املوافقات فـي أصول الشريعة :إبراهيم بن موسي اللخمي الغرناطي ,دار املعرفة ,بيروت.
7979مواهب اجلليل :محمد بن محمد بن عبدالرحمن (احل��ط��اب) ,دار الكتاب اللبناني,
بيروت.
8080نظرية العقد فـي الفقه اإلسالمي :أ.د .عبدالفتاح محمود إدريس ,مكتبة املجلد العربي,
القاهرة.
8181نهاية احملتاج :محمد بن أحمد بن حمزة الرملي ,مكتبة مصطفـي احللبي ,القاهرة.
8282نيل األوطار :محمد بن علي الشوكاني ,املكتبة التوفـيقية ,القاهرة.
8383الهداية :على بن أبي بكر املرغيناني ,وفتح القدير عليه :كمال الدين محمد بن عبدالواحد
(ابن الهمام) ,والعناية على الهداية :محمد بن محمود البابرتي ,دار إحياء التراث العربي,
بيروت.
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بحث د.كمال حممد من�صوري
والية الدولة فـي الرقابة على الأوقاف
والرقابة ال�شرعية فـي امل�ؤ�س�سة الوقفـية
(((

مقدمة

يحتاج الوقف حتى يستمر ،ويستدام عطاؤه ،ويحقق أهدافه ومقاصده إلى من يقوم برعايته
ويحافظ عليه ،ويعمل ما فـي وسعه لبقائه صا ً
وناميا ومستدا ًما ،ثم يقوم باستغالله بكل طرق
حلا
ً
االستغالل املشروعة ،وإنفاق غالته فـي وجوهها ،وتوزيعها على مستحقيها ،كل هذا ال يكون إال
بوالية قائمة عليه تديره باملصلحة ،وحتفظ أصوله باألمانة وتوزع منافعه على أصحابها بالعدالة،
ألجل هذا أقر الفقهاء ضرورة توثيقه ،وتنظيم الوالية عليه ،ووالية الدولة فـي إدارة شؤون األوقاف
من األحكام التي أقرها الفقه الوقفـي ،فقد نص الفقهاء للحاكم النظر العام ،وللواقف شرط احلاكم
ناظرا ،وقد كيفوا والية الدولة فـي إدارة شؤون األوقاف على أنها ناشئة من صالحيات الدولة أو
السلطة احلاكمة ،حيث ان الدولة بحكم النظر العام والوالية العامة ملصالح املجتمع ترعى األوقاف،
حيث تتولى الدولة النظارة على األوقاف ،والرقابة على أداء النظار ،كما تقوم بتعيني موظفـني من
قبلها للقيام بإدارة األوقاف وفق ًا للمقتضيات وظروف حددها الفقهاء.
وتشير اخلبرة التاريخية إلى أن املمارسة االجتماعية لنظام الوقف استقرت على تأسيس هيئات
مختلفة شكلت إطارا تنظيميا مكن الدولة من ممارسة دورها جتاه األوقاف تنظيما ورقابة ونفوذا.
كما تظهر أيضا أن األوقاف اعتمدت القضاء مرجعية إدارية وسلطة إشرافـية عليا أقرتها اجتهادات
ورقابيا مستق ً
ال يشمل بإشرافه
الفقهاء ،واعتمدتها سلطة الدولة لتكون جهة وصاية ،وجهازً ا إشرافـيا
ً
األوقاف اخليرية والذرية.
ولقد عكست التنظيمات اإلدارية التي استحدثتها الدولة فـي مختلف العصور حرص الدولة
على رعاية األوقاف ،واإلشراف العام عليها ،واإلحاطة بأحوالها ،إذ لم يخل زمن من حاكم كانت
له إسهامات فـي تعزيز دور الوقف ،وتوسيع نطاقه وتنويع خدماته وحماية لألمالك املوقوفة ،حيث
ميكن القول إن الدولة قامت بدور اإلحاطة والرعاية جتاه األوقاف ،هذا الدور الذي أقره الفقهاء
((( أستاذ محاضر بكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية والتسيير بجامعة محمد خيضر – بسكرة -اجلمهورية اجلزائرية.
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للدولة لتنظيم العالقة باألوقاف ،وجسدته الدولة من خالل قيامها مبمارسة أنواع من الرقابة على
أداء اإلدارة الوقفـية ونظار األوقاف من حيث االلتزام بشروط الواقفـني ،واحترام إراداتهم ،واحلفاظ
على األمالك واملوارد الوقفـية ،وضمان استمرارية تدفق املنافع للمنتفعني.
والرقابة الشرعية كأحد أنواع الرقابة التي تطبق على إدارة وممارسة النشاط الوقفـي فـي املجتمع
تعتبر أحد مقومات جناح املؤسسات الوقفـية باعتبار أن النشاط الوقفـي هو ممارسة تعبدية تخضع ألحكام
الشرع احلنيف كما أن األموال الوقفـية ذات طبيعة خاصة تستدعي ضرورة احلرص واحملافظة عليها.
ويهدف هذا البحث إلى الوقوف على حدود والية الدولة فـي الرقابة على األوقاف من خالل
بيان التكييف الفقهي لهذه الوالية مع عرض التجربة التاريخية واملمارسة االجتماعية التي جسدت
هذه الوالية ،إضافة إلى استعراض الرقابة الشرعية فـي املؤسسة الوقفـية من خالل حتديد مجاالتها،
وأهدافها وأشكالها ،وبيان أهميتها فـي توجيه ،وترشيد العمل الوقفـي املؤسسي ،وأخيرا حتليل مبسط
لواقع الفتوى والرقابة الشرعية فـي قطاع األوقاف باجلزائر.
ولبلوغ أهداف البحث نقدم حتليال يقوم على العناصر االسترشادية اآلتية:

املبحث الأول
التكييف الفقهي لوالية الدولة على الأوقاف
يترتب على القاعدة الفقهية املقررة (احلاكم ولي من ال ولي له) أن حق القاضي فـي الوالية
على الوقف ليس والية خاصة ،بل هو حق نابع من حقه فـي الوالية العامة ،وتكييف الفقهاء إلدارة
احلكومة لألوقاف يستند إلى هذه الرؤية.

 - 1تقرير والية الدولة على األوقاف :شواهد فقهية وتاريخية.

ألجل صالح الوقف وبقائه أقر الفقهاء ضرورة توثيق الوقف ،وتنظيم الوالية عليه وبيان
مصرفه ،وعليه فإن والية الدولة على الوقف أيضا مقررة واحلاجة إليها ماسة ،حيث ميكن تأكيد ذلك
(((
باالستناد إلى الشواهد التالية:
 -للحاكم النظر العام ،وللواقف شرط احلاكم ناظرا((( ،هذا ما أقره الفقهاء من تدخل الدولة فـي

((( شوقي أحمد دنيا ،استقاللية أعيان الوقف عن املال العام – الوسائل والغايات ،أبحاث املؤمتر الثالث لألوقاف ،املدينة املنورة،
اجلامعة اإلسالمية 5 – 3 ،يناير  .2010ص 630
((( شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية ،االختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،دار املعرفة ،بيروت دون تاريخ نشر،
ص.174
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شؤون األوقاف ومحاسبة النظار ،حيث أجمع الفقهاء على والية الدولة على الوقف.
 تشير اخلبرة التاريخية إلى أن املمارسة االجتماعية لنظام الوقف استقرت على تأسيس هيئاتمختلفة شكلت إطارا تنظيميا مكن الدولة من ممارسة دورها جتاه األوقاف تنظيما ورقابة ونفوذا.
 شكلت حماية األموال الوقفـية كجزء من املال العام أحد مهام الدولة األساسية فـي حمايةالضرورات اخلمس.
 للدولة والية عامة على كل من وما فـي املجتمع من أفراد وأموال ،وهي مسؤولة عنهم وعنصالحهم وتصرفاتهم ،وبقدر ما هي مسؤولة عن هذه األمانات التي حتت يدها بقدر ما لها
من سلطة وصالحية فـي التوجيه ،والتقومي ،وضمان السلوك الفردي واملؤسسي القومي ،هذه
السلطة والصالحيات حتددها قواعد شرعية صارمة حتى ال الدولة أو أحد هيئاتها له شيء
(((
من سلطة من جهة ،وال حتمل فـي مسؤولياتها وواجباتها من جهة من جهة أخرى.
 الواقفون وعبر تاريخ طويل من املمارسة االجتماعية لنظام الوقف عندما أسسوا أوقافهملم يجعلوا نظارتها إال فـي القليل النادر للدولة أو لولي األمر ،بل إن رجال الدولة
نظارا ألوقافهم من خارج دائرة الدولة أو احلكومة ،غير أنه
أنفسهم اعتادوا أن يعينوا
ً
فـي بعض األحيان جند هؤالء الواقفـني كانوا يشترطون النظارة للوالة واألمراء مع وجود
الناظر الفعلي للوقف ،وتعيني راتب محدود له نظير ذلك ،وذلك راجع بالضرورة إلى
رغبة الواقف فـي حماية وقفه وريعه واالستفادة من نفوذه فـي استخالص حقوقه ممن
(((
متتد يده الغتصاب الوقف ،أو إحلاق الضرر به.

 - 2الوالية العامة للدولة وواجب رعاية األوقاف.

اتفاق الفقهاء منعقد على أن الواقف إذا مات ولم يعني ناظر ًا على وقفه وال وصي ًا ،وكان
املوقوف عليهم غير معينني ،أو كانوا معينني إال أنه ال ميكن حصرهم ،أو كانت األوقاف على غير
اآلدمي كاملسجد أو احليوان فللقاضي احلق فـي الوالية باتفاق((( ،كما اتفق الفقهاء على أنه إذا

((( أحمد بن صالح بن صواب الرفاعي ،والية الدولة على األوقاف بني الرقابة واالستيالء ،أبحاث املؤمتر الثالث لألوقاف ،املدينة
املنورة ،اجلامعة اإلسالمية 5 – 3 ،يناير  .2010ص .11
((( كمال منصوري ،اإلصالح اإلداري ملؤسسات قطاع األوقاف -دراسة حالة اجلزائر ،-رسالة دكتوراه (غير منشورة) ،كـلية
العلوم االقتصادية وعلوم التــسيير ،جامعة اجلزائر ،2009 ،ص.148
((( راجع أحمد محمد األهدل ،من أحكام الناظر ،أبحاث ندوة الوقف اإلسالمي ،جامعة اإلمارات ،العني بتاريخ 7-6ديسمبر
 ،1997ص  .11و احلطاب محمد بن محمد بن عبدالرحمن ،مواهب اجلليل لشرح مختصر خليل ،اجلزء السادس ،الطبعة
الثانية ،دار الفكر ،دمشق ،1978 ،ص .37و الصالح محمد بن أحمد ،الوقف فـي الشريعة اإلسالمية وأثره فـي تنمية
املجتمع ،الناشر املؤلف نفسه ،الرياض .2001 ،ص.94
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آلت والية الوقف للحاكم أومن ميثله كالقاضي فإن له أن يشترطها ملن يشاء ممن تتوافر فـيه األهلية
لذلك((( .أما املالكية فقد اعتبروا إدارة الوقف ،والنظر فـي األحباس ،والوقوف ،والتفقد ألحوالها
جزء من أعمال الدولة ،وهي من واجبات السلطة احلاكمة؛ ألن مآل األوقاف
وأحوال الناظر فـيها ٌ
غالبا إلى جهات البر العامة ويكون القيام بها من أعمال الدولة ،وتؤخذ أجرة هذا العمل من خزينة
ً
الدولة ،وليس من األوقاف ويتأكد هذا الرأي إذا كانت األوقاف موجهة للمرافق واخلدمات واملنافع
(((
العامة.
إن تاريخ األوق��اف يشير إلى تدخل السلطة فـي األوق��اف ،فقد تدخل خلفاء بني أمية فـي
فض نزاعات األوقاف وحل مشاكلها ،وهذا ما جعل الفقيه الشافعي «ابن جماعة» يقر بأن تدخل
السلطان فـي النظر على األوقاف والصدقات وصرفها فـي مصارفها املقررة هو أحد واجبات السلطة
(((
الثمانية.
ومع تطور احلاجات االجتماعية للمجتمع اإلسالمي وتعددها سواء فـي مركز الدولة أو
فـي أطرافها تعددت وتنوعت األوقاف ،وعلى امتداد رقعة العمران قامت هذه األوقاف لتنهض
بالعبء التنموي ،وتلبية حلاجيات هذا التمدد احلضاري العريض ،ولتستوعب احلاجات
ونظرا لظاهرة النمو التراكمي التي اتسمت بها ظاهرة الوقف فـي
املستجدة فـي املجتمع،
ً
تطورها وتوسع أغراضها ،فقد حدث تراكم فـي األصول الوقفـية وتنوع وعائها االقتصادي،
فكان من الطبيعي أن تظهر احلاجة إلى وضع تنظيم إداري حلركة الوقف فـي املجتمع .واستجابة
لهذه التغيرات فـي محيط احلياة االقتصادية واالجتماعية ،فقد تطورت األوقاف على مر الزمن
فأصبحت لها مؤسسات لها نظام عمل ووظائف محددة ،ونظام محاسبي ،كما أنشئت بعض
األجهزة املركزية التي متثلت فـي دواوي��ن األوق��اف ،التي اقتصرت فـي بدايتها على تسجيل
جميع األوق��اف ،ثم توسعت وظائفها لتشمل حماية األوق��اف ،وإج��راء الرقابة على أداء
((( راجع فـي ذلك منصور بن يونس البهوتي ،كشاف القناع عن منت اإلقناع ،اجلزء الرابع ،مكتبة النصر احلديثة ،الرياض ،دون
تاريخ نشر ،ص .272
و محمد بن محمد بن عبدالرحمن احلطاب ،مرجع سابق ،ص .37ومحمد أمني بن عابدين ،حاشية رد احملتار على الدر
املختار ،اجلزء الرابع ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق ،دون تاريخ نشر .ص .532وشمس الدين السرخسي،
املبسوط ،دار املعرفة ،بيروت ،1989 ،ص  .44وإبراهيم بن موسى الطرابلسي احلنفـي ،اإلسعاف فـي أحكام األوقاف ،مكتبة
الثقافة الدينية ،القاهرة ،2005 ،ص .58
((( بنعبدالله محمد بن عبدالعزيز ،الوقف فـي الفكر اإلسالمي (النسخة اإللكترونية) ،اجلزء األول ،مطبعة فضالة ،الرباط .1996
ومحمد مصطفى الزحيلي ،مشموالت أجرة الناظر ،أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية األول ،األمانة العامة لألوقاف،
الكويت 13-11 :أكتوبر  ،2003ص .297
((( أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني -اخلصاف -أحكام األوقاف ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة ،دون تاريخ نشر ،ص.68
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النظار(((.وحلاجة الدولة إلى قيام إدارة مركزية إلدارة األوق��اف ،وأهمية الطاقة املؤسسية
مستوفـيا حلساب
للوقف يقول «ابن تيمية» فـي «الفتاوي»...( :لولي األمر أن ينصب ديوانا
ً
األموال املوقوفة عند املصلحة.((()...

 - 3اختصاص القضاء بالوالية العامة على األوقاف.

قرر الفقهاء أن – الوالية العامة -على األوقاف هي من اختصاص القضاء وحده دون غيره من
سلطات الدولة ،وأن هذه الوالية تشمل والية النظر احلسبي أو ما يسمى باالختصاص الوالئي كما تشمل
والية االختصاص القضائي الذي يعني الفصل فـي املنازعات اخلاصة باألوقاف ،ويشمل االختصاص
الوالئي شؤون النظارة على األوقاف وإجراء التصرفات املختلفة عليها من استبدال األموال الوقفـية
وتعديل شروط الواقف املضرة بالوقف ومستحقيه أو إبطالها .وهذه التصرفات التي ميارسها القضاء
عند واليته على األوقاف من شأنها التأثير على استقاللية املؤسسة الوقفـية وخاصة فـي جوانبها اإلدارية
والوظيفـية والتمويلية ،وذلك عند املمارسة العملية للنظام الوقفـي ،وهنا أعطى الفقهاء للقضاء دون
غيره من السلطات إجراء التصرفات الالزمة باعتباره ميثل جهة االختصاص ولكونه أكثر اجلهات
استقاللية ومراعاة لتحقيق العدالة وعدم تفويت املصلحة الشرعيةً ،
وأيضا عدم متكني سلطة الدولة من
التدخل فـي تدبير شؤون األوقاف ومعاجلة مشاكلها ،فقد نص بعض الفقهاء صراحة على منع سلطة
الدولة وممثليها من التدخل فـي شؤون الوقف أو االعتراض على التصرفات اإلدارية للقاضي((( ومن
ذلك قولهم( :ال تدخل والية السلطان على والية املتولي فـي الوقف) ،وأجاز بعضهم هذا التدخل عن
(((
طريق القاضي فـي حالة وجود خيانة الناظر أو أن واقفه غير مأمون((( أو طلب املساعدة.

لقد كان وجود جهاز القضاء باعتباره سلطة مختصة بالوالية العامة على األوق��اف ،عام ً
ال
مساعدً ا على حتقيق أهداف الوقف وضمان استقالليته ،ألنه يقوم على أساس احترام إرادة الواقف
احلرة ،كما ميكن تسجيل أن القضاء فـي أغلب األحيان مارس عمله باستقاللية مطلقة بعيدا عن
تدخل الدولة ،أما إداريا فقد ساهم فـي إيجاد سلطة إدارية عليا عادلة حريصة على حماية الوقف ،ال
((( رزق مليحة محمد ،التطور املؤسسي لقطاع األوقاف فـي املجتمعات اإلسالمية (حالة جمهورية مصر العربية) ،األمانة العامة
لألوقاف ،الكويت.2006 ،ص .61وفؤاد عبدالله العمر ،إسهام الوقف فـي العمل األهلي والتنمية االجتماعية ،األمانة
العامة لألوقاف ،الكويت .2000 ،ص30
((( شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية ،مجموع الفتاوى ،جمع وترتيب عبدالرحمن محمد بن قاسم ،املجلد  ،31مكتبة املعارف،
الرباط ،دون تاريخ نشر .ص.75
((( محمد أمني ابن عابدين ،مرجع سابق ،ص.571
((( أبو بكر أحمد عمرو الشيباني – اخلصاف ،-مرجع سابق ،،ص .202
((( إبراهيم بيومي غامن ،الوقف والسياسة فـي مصر ،مرجع سابق ،ص ص.57-56
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تعنى باجلوانب السياسية بقدر عنايتها باحترام شروط الواقفـني.

(((

 - 4تكييف النظارة احلكومية لألوقاف ومقتضياتها.

لقد نص الفقهاء على أن من أحكام القضاء النظر فـي األوقاف((( ،وأن للقاضي الشرعي تولى
األوقاف((( ،أو تعيني موظفـني للقيام بإدارة الوقف ،وتكيف النظارة التي تقوم بها اإلدارة احلكومية
على األوقاف على أنها ناشئة من صالحيات الدولة أو السلطة احلاكمة ،حيث أن الدولة بحكم النظر
العام والوالية العامة ملصالح املجتمع ترعى األوقاف ،وتتولى الدولة النظارة على األوقاف أو تقوم
(((
بتعيني موظفـني للقيام بإدارة األوقاف وفق ًا للمقتضيات اآلتية:
 شغور منصب الناظر بسبب موته أو عدم إيصاء الواقف لغيره ،وتشغر وظيفة الناظر بسببعدم تعيني الواقف للناظر ،فقد جاء فـي حاشية الدسوقي قوله( :فإن لم يجعل الواقف
(((
ناظر ًا ...للحاكم أن يولي عليه من يشاء).
 شغور وظيفة الناظر بسبب إباء من عينه الواقف القيام باإلدارة. شغور وظيفة الناظر بسبب موته أو غيابه أو انشغاله. تشغر وظيفة الناظر بسبب عزله من قبل القاضي الرتكابه أحد موجبات العزل كالفساد أواخليانة.
 غياب الناظر غيا ًبا طوي ًال بسبب انشغاله الطارئ حيث يقوم القاضي باإلدارة إلى حني عودة
الناظر.
 -للواقف شرط احلاكم ناظرا.

(((

((( ياسر احلوراني ،املشكالت املؤسسية للوقف فـي التجربة اإلسالمية التاريخية ،مجلة أوقاف ،العدد  ،14ماي  ،2008األمانة
العامة لألوقاف ،الكويت ،ص .76
((( محمد بن حبيب املاوردي ،األحكام السلطانية والواليات الدينية ،حتقيق أحمد مبارك البغدادي ،مكتبة دار ابن قتيبة ،الكويت،
 ،1989ص .94
((( محمد محمد أمني األوقاف واحلياة االجتماعية فـي مصر 1517 -1250 ،م ،دراسة تاريخية وثائقية دار النهضة العربية،
القاهرة ،1980 ،ص ص.48-46
((( شمس الدين السرخسي ،مرجع سابق ،ص  .44ومحمد أبو زهرة ،محاضرات فـي الوقف ،دار الفكر العربي ،القاهرة،
 ،1970ص .350وإبراهيم بن موسى الطرابلسي احلنفـي ،مرجع سابق ،ص.63
((( شمس الدين محمد عرفة الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،اجلزء الرابع ،حاشية على الشرح الكبير ،اجلزء
الرابع ،دار إحياء الكتب العربية ،القاهرة ،دون تاريخ نشر .ص .88
((( شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية ،االختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،مرجع سابق ،ص.174
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تابعا للدولة فـي احلاالت التي يصبح فـيها
وهناك حالة أخرى كأن يكون الوقف
حكميا أي ً
ً
وقف احلاكم أو السلطة احلاكمة ،وهي احلالة التي يكون الوقف ملصلحة عامة ،ولم يكن فـيه غصب
مناسبا للنظر من وزارة أو هيئة أو
أو ظلم فهذا النوع من األوقاف ،للدولة النظر فـيه وتعيني من تراه
ً
(((
مجلس أو أمانة.

 - 5التكييف الفقهي لتولي الهيئات العامة للدولة النظارة على األوقاف.

إن تولي الوقف من قبل وزارات األوقاف أو هيئة عامة أمر مسوغ ،ألن والية القاضي فـي
األصل مصدرها والية احلاكم أو السلطة احلاكمة التي فوضت للقاضي أمر األوقاف ،فوزارة األوقاف
وغيرها من الهيئات العامة التي تتولى إدارة األوقاف صالحيتها ناشئة من صالحية احلاكم أو سلطة
الدولة التي لها الصالحية بتعيني نظار األوقاف فـي احلاالت والظروف التي حددها الفقهاء ،وبهذا
تقرر والية الدولة فـي الوقف ،فهي التي تقرر والية القضاء ،وبالتالي فال مانع حينئذ من أن تقرر
الوالية لغير القضاء ،كتفويض أمر الوقف إلى وزارة أو إدارة ويكون لها ما للقاضي من صالحيات
ماعدا فض النزاعات فـي األوقاف أو غيرها ،فهذه ال محالة من املهام األصلية للقاضي((( ،وباجلملة
فإن للدولة أن تتدخل إلدارة الوقف عندما ال يوجد من يقوم بتلك املهمة ،أو كان موجو ًدا لكنه غير
ناظرا على الوقف باعتبار أنه
أمني عليها أو غير كفء لها ،ومن يقوم بذلك ممن ميثل الدولة يسمى ً
املسؤول عن حفظه واستالم ريعه وتنفـيذ شروط الواقف(((.
وقد حلت وزارة األوقاف اليوم محل ناظر الوقف فـي القيام بعمل النظارة على الوقف وإدارته
وهي اليوم تنهض بتنظيم شؤون األوقاف باسم الدولة ،وذلك مبوجب سلطتها فـي الوالية العامة
املستمدة أص ً
ال من الدولة حيث مت نقل هذا العمل من القضاء إلى اإلدارة احلكومية مباشرة ،وال
غضاضة فـي ذلك ما دام يهدف إلى حتقيق املصالح العامة ومصلحة الوقف خاصة ،وهو من الوسائل
(((
احلديثة املالئمة لظروف العصر مبا يتفق مع احلياة املعاصرة واملستجدات الواقعية.
وانطالق ًا مما تقدم فإن وزارة األوقاف لها صالحية النظارة مباشرة ،أو بواسطة الهيئات التي تعينها
متاشيا مع اختصاصات السلطة احلاكمة أو الدولة إال أنها ال ميكن أن تتدخل مع وجود الناظر اخلاص
ً
((( عبدالله بن بيه ،مشموالت أجرة الناظر ،أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية األول ،األمانة العامة لألوقاف ،الكويت-11 :
 13أكتوبر  ،2003ص ص 282-281-
((( عبدالله بن بيه ،مشموالت أجرة الناظر ،املرجع السابق ،ص .282
((( عبدالله النجار ،والية الدولة على الوقف املشكالت واحللول ،املؤمتر الثاني لألوقاف ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة 18 ،ذو
القعدة  1427هـ ،ص .37
((( محمد مصطفى الزحيلي ،مشموالت أجرة الناظر ،مرجع سابق ،ص .322
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الذي عينه الواقف إال فـي حدود تصحيح اخلطأ أو بسبب مخالفة شرط الواقف أو إهمال الوقف
(((
وتبديده ،وعليه فإن وزارة األوقاف لها حكم الناظر فـي احلاالت املذكورة سل ًفا وبشروطها.

 - 6مدى استحقاق الدولة أو اإلدارة احلكومية ألجر النظارة.

إن األعمال التي تدخل ضمن إطار النظر العام أو نظر اإلحاطة والرعاية التي يقوم بها القاضي
أجرا من ريع الوقف وغلته باعتبار
أو أي هيئة متثل سلطة الدولة وواليتها على األوقاف ال تستحق ً
أن هذه األعمال داخلة ضمن واجبات وظيفة الدولة األساسية وواليتها ،كما أن هذه األعمال ال
تتعلق بإدارة مباشرة للوقف .فاألصل الذي أقره الفقهاء ،هو عدم استحقاق الدولة فـي ذلك أو من
يقوم مقامها األجرة على القيام باألعمال غير املباشرة للوقف ،ويستثنى من ذلك جواز أخذ األجرة
كثيرا ويستدعي تخصيص إدارة أو هيئة خاصة باألوقاف ،حيث يراعى أن
فـي حالة ما إذا كان العمل ً
(((
تقضي بذلك مصلحة الوقف ،وأن تكون األجرة فـي حدود أجرة املثل.

أما فـي حالة شغور منصب النظارة وآلت األوقاف على الوالية العامة للدولة ،فالدولة أو من
ينوب عنها من األفراد والهيئات أو املؤسسات هم الذين يتولون إدارة األوقاف ،والقيام بجميع أعمال
النظارة املباشرة من حفظ ألصول الوقف وتنمية وعمارته وصيانته وحتصيل غالته وصرفها ملستحقيها
حسب شروط الواقفـني ،فهنا الدولة أو من يقوم مقامها تستحق أجرة املثل من غلة األوقاف عند
جمهور الفقهاء فـي قول الكثير ((( .فجميع اإلدارات والهيئات التي تنشئها الدولة ملصلحة الوقف
لتو ُّقف األعمال على وجودها،
واستمراره تدخل ضمن أجرة الناظر وتؤخذ من ريع الوقف وغلته َ
فتكون واجبة وتأخذ حكم مقدمة الواجب ،وهي تختلف بحسب احلاجة إليها ،واختالف الزمان
واملكان.

كما قرر جمهور الفقهاء أن تتحمل خزينة الدولة األعباء والتكاليف التي حتتاجها إدارة
الوقف فـي قيامها بوظائف النظارة ،وهذا من املصادر التي أجازها العلماء قد ًميا وحديثًا فـي
متويل الوقف وحسن إدارته وضمان استمرارية منافعه وخدماته(((.
((( عبدالله بن بيه ،مشموالت أجرة الناظر ،مرجع سابق ،ص ..295
((( عثمان محمد أشبير ،مشموالت أجرة الناظر املعاصر ،أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية األول ،األمانة العامة لألوقاف،
الكويت 13-11 :أكتوبر  ،2003ص .388
((( راجع :منصور بن يونس البهوتي ،كشاف القناع عن منت اإلقناع ،اجلزء الرابع ،مرجع سابق ،ص .277وزين الدين ابن جنم
احلنفـي ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،اجلزء اخلامس ،دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة ،دون تاريخ نشر ،ص .263وإبراهيم
بن موسى الطرابلسي احلنفـي ،مرجع سابق ،ص .62ومحمد عرفة الدسوقي ،مرجع سابق ،ص.88
((( عبدالله بن بية ،مشموالت أجرة الناظر ،مرجع سابق ،ص.342
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املبحث الثاين
حدود والية الدولة فـي �إدارة قطاع الأوقاف بني الإحاطة والرعاية

إن رعاية األوقاف وحفظ حقوق املوقوف عليهم ،والعلم بأحوال األوقاف ،واإلحاطة
بسلوك النظار هي احلدود التي رسمها الفقه الوقفـي لنطاق والية الدولة عند تعاملها مع قطاع
األوقاف.

 - 1قواعد حتديد نطاق والية الدولة على األوقاف.

لقد قنن الفقه الوقفـي والي��ة الدولة على األوق��اف تقنينا محكما من خالل مبحث
السياسة الشرعية محد ًدا بوضوح الواليات اخلاصة والواليات العامة كما حدد لكل منها
نطاقها وعملها ،ميكن اإلشارة هنا إلى مجموعة من القواعد التي حتدد وتوضح حدود ونطاق
(((
والية الدولة على األوقاف:
 والية الدولة على األوق��اف بالصورة واألسلوب وامل��دى الذي يحافظ عليها ويدعمها،ويحافظ فـي نفس الوقت على مقصود الواقف وشروطه املعتبرة شرعا هي من مسؤوليات
الدولة وواجباتها الشرعية.
 ركز الفقهاء فـي تفريعهم على قاعدة «الوالية اخلاصة أقوى من الوالية العامة «على املجالالوقفـي ،ومدى ونطاق سلطة احلاكم فـيه ،وقدموا فـي ذلك الكثير من األحكام الشرعية.
 أكد الفقهاء على أن جهاز القضاء هو اجلهاز العام الذي له حق التدخل فـي املسائل الوقفـية،دون غيره من أجهزة الدولة التنفـيذية باعتباره جهازً ا مستقال ،ومن ثم كان وجوده صمام أمان
لبقاء الوقف واستمرار تدفق منافعه.
 إن حق تدخل الدولة فـي شؤون األوقاف ترتب على حقها فـي الوالية العامة وواجباتهافـي رعاية مصالح املجتمع ،وهذا التدخل هو فـي حدود اإلحاطة والرعاية ،بحسب القاعدة
الفقهية (الوالية اخلاصة مقدمة على الرعاية العامة) ،أما فـي حالة شغور منصب النظارة وقيام
الدولة أو أحد أجهزتها اإلدارية باإلدارة املباشرة لألوقاف فله حيثياته وظروفه التي قررها
الفقهاء ،فهو أمر طارئ واألصل هو والية الواقف أو من يشترطه ،فالدولة أو من تستنيبه
ميكن أن تقوم بجميع أعمال النظارة وتستحق مقابل ذلك أجرة من ريع الوقف ،وعليه فإن
((( شوقي أحمد الدينا ،مرجع سابق ،ص 631
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إقرار الفقهاء بحق الدولة ومؤسساتها فـي إدارة الوقف باعتبار النظر العام ،أو باعتبار النظر
(((
املباشر جعلها أحد الشركاء واملساهمني فـي بناء وإدارة القطاع الوقفـي.
 لقد نص الفقهاء على أنه فـي حالة قيام الناظر اخلاص بوظيفته ،فال تتدخل الدولة مبا فـيهاالقاضي فـي إدارة الوقف ،انطالق ًا من القاعدة الفقهية( :الوالية اخلاصة أقوى من الوالية
العامة) ،وفـي هذا السياق قال «البهوتي»( :ال نظر للحاكم مع ناظر خاص...ألن للحاكم النظر
العام فـيعترض عليه ،أي على الناظر اخلاص ،إن فعل اخلاص ما ال يسوغ ،((()...أما «محمد
الرملي» فقد حدد طبيعة تدخل احلاكم فـي شؤون الوقف فقال...( :إن الذي نعتقده أن احلاكم
ال نظر له معه وال تصرف بل نظره معه نظر إحاطة ورعاية ((()...فحدود التدخل احلكومي
العام أو من ميثل احلكومة من الهيئات العامة ينحصر فقط فـي النظر العام أو ما يسمى بـ «نظر
اإلحاطة والرعاية » ،وهو ينطوي على احلفظ واحلماية والصيانة ،والتنمية ،وتقدمي املساعدة،
واالستشارة ،واخلبرة الفنية ،والعلم بأحوال األوقاف وسلوك وتصرفات نظارها.

 - 2والية الدولة على األوقاف فـي إطار الرعاية.

إن رعاية مصالح األوقاف تستدعي من الدولة أن متارس رقابتها على أداء املؤسسات الوقفـية
وتشمل هذه الرقابة اجلوانب التالية:

 -1-2الرقابة اإلدارية والشرعية على النظار.

إذا كان الفقهاء قد نصوا على ما يفـيد أن الدولة متارس حق الرقابة على الوقف من خالل
السلطة القضائية فـيستطيع القضاة القيام به ،إال أن التطور التشريعي واإلداري املعاصر قد أناط هذا
االختصاص بوزارة األوقاف ،فأصبح لها حق الوالية على الوقف ،وفـي نطاق هذا االختصاص
تقوم الدولة بالرقابة اإلدارية والعملية على النظار ،وتتقيد بحدود املهمة التي تراقب من أجلها ،وهي
حتقيق مصلحة الوقف ،ورعاية املصالح املرجوة منه ،واستمرارية صالحية الناظر .وفـي إطار هذه
(((
الغايات((( ميكن حتديد مهمة الدولة فـي الرقابة على النظار فـيما يلي:
((( كمال منصوري ،مرجع سابق ،ص.38
((( منصور بن يونس البهوتي ،كشاف القناع عن منت اإلقناع ،اجلزء الرابع ،مرجع سابق ،ص .273
((( شمس الدين أحمد الرملي ،نهاية احملتاج إلى شرح املناهج من الفقه على مذهب اإلمام الشافعي ،اجلزء اخلامس ،مكتبة
ومطبعة مصطفى البادي ،القاهرة ،1997 ،ص.400
((( عبدالله مبروك النجار ،والية الدولة على الوقف املشكالت واحللول ،مرجع سابق ،ص .38
((( عثمان محمد أشبير ،مشموالت أجر الناظر املعاصر ،مرجع سابق ،ص ص  .382-381وآية الله محمد إبراهيم جناتي ،فقه
الوقف على املذاهب اإلسالمية ،مجلة أوقاف ،العدد التجريبي ،نوفمبر  ،2000األمانة العامة لألوقاف ،الكويت ،ص.35
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 مراقبة األداء اإلداري للناظر :من حيث قيامه بعمله عل أحسن وجه ،ومحافظ ًا على دوامهوإشرافه على الوقف ،ومجتهدً ا فـي حماية أصل الوقف والدفاع عنه.
 مراقبة العقود التي يجريها الناظر عن الوقف :من إجارة أو بيع أو استبدال ،بأن يكون العوضفـيها املثل ،وأن تكون بعيدة عن احملاباة أو الغنب.
 مراقبة تصرفات الناظر فـي الوقف :بحيث تتفق مع الشرع ،وحتقق مقاصد الواقفـني ،وحتترمشروطهم ،وهذه الصالحية لها دور كبير فـي حفظ أموال الوقف وحتقيق مقاصد الواقفـني،
وضمان استقاللية اإلدارة الوقفـية.
 مراقبة األداء املالي لإلدارة الوقفـية من حيث مصروفات النـاظر إن كانت فـي حدود املعتادواملعقول ،وكذلك مراقبة ريع الوقف من حيث وفرته بحيث يفـي بحاجيات الغرض الذي
أنشئ من أجله .ومن باب أولى أن يراقب الناظر فـي إنفاق اخلاص ،ألنه يعكس مدى وقوفه
(((
عند حدود احملافظة على مال الوقف أو تخوضه فـيه.
 مراقبة سلوك الناظر من حيث التزامه بالعدالة واألمانة. مراقبة توزيع الغلة على املستحقني :بحيث تكون مطابقة ملا نص عليه الواقف فـي حجةوقفه.

 -2-2مراقبة السلوك الشخصي للناظر وعزله.

باعتبار أن نظام الرقابة شيده الفقهاء على أساس أخالقي بحت ،فإن الناظر على الوقف قد
اكتسب والية هامة ،ومبقتضاها أصبح يتمتع مبركز أدبي واجتماعي ما كان ليحصل عليه إال بالسلوك
القومي واخللق الفاضل والسمعة الطيبة ،وما اشتهر به من عدالة وأمانة ،وألن عدالة الناظر وأمانته
من ضمن الشروط التي استطاع مبقتضاها احلصول على منصب النظارة ،وما اشترط لالبتداء يشترط
للبقاء ،فإذا زال شرط من شروط تعيينه يكون من سلطات الدولة فـي إطار رقابتها عليه أن تنظر فـي
أمره ،وما إذا كان يصلح الستمراره فـي مهمته أو ينحى عنها ،وقد نص الفقهاء على أن الناظر يقع
جهارا كالفسوق وإتيان الفواحش أو إذا طمع
حتت طائلة العقاب ،إذا ارتكب ما يسيء إلى سلوكه
ً
فـي مال الوقف أو غش أو تصرف مبا ال يجوز كبيع ثمار الوقف بنقص فاحش فـي قيمته ،أو أهمل
فـي حفظ أمالكه ومراقبته ،أو امتنع عن عمارته واحملافظة عليه أو طرأ له ما يعجزه عن ذلك كاملرض
املقعد واجلنون ،هذا ويكون التعزير باحلبس والتغرمي والتوبيخ والتضمني ملا يتلفه ،وقد يصل العقاب
((( عبدالله مبروك النجار ،والية الدولة على الوقف املشكالت واحللول ،مرجع سابق ،ص .39
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إلى العزل عند اخليانة.

(((

 -3-2احلماية اجلزائية للوقف

من املعلوم أن الواقف فـي إدارته للوقف أمني على ما فـي يده من مال الوقف ،وقد نص الفقهاء
على أنه إذا كلن معي ًنا من الواقف أخذ حكم الوكيل فـي حياته والوصي بعد موته ،وقد اختلف
الفقهاء فـيمن هو وكيل عنه ،فهو وكيل عن الواقف أو القاضي الذي واله هو وكيل عن املستحقني
أو وكيل عن الوقف باعتباره شخصية اعتبارية ،ولذلك تقررت مسؤولية الناظر
جنائيا باعتباره فـي
ً
(((
حكم الوكيل أو من تسلم شي ًئا الستعماله فـي أمر معني ملنفعة صاحبه أو غيره.

 -4-2تقدمي االستشارة واخلبرة الفنية.
 -3والية الدولة على األوقاف فـي إطار اإلحاطة.

اإلحاطة هي اشتراط علم الدولة بأمور وأحوال الوقف ومؤسساته وعلمها ببعض ممارسات
وتصرفات نظار األوقاف ،كعلم الدولة بتفويض الناظر لغيره ،وكذا علمها بعزل الناظر لنفسه (((،
وميكن حتليل دور الدولة فـي الرقابة على األوقاف فـي إطار دور اإلحاطة من خالل النقاط التالية:

 -1-3تقدمي املشورة للناظر عند اتخاذ القرارات االستراتيجية.

نص الكثير من الفقهاء على أنه يجب على الناظر أخذ إذن القاضي فـي إقدامه على اتخاذ
قرارات تتعلق مبستقبل الوقف ،واستمرارية منافعه ،التي قد تعرضه للتلف والضياع ،حيث يكون
القاضي أو الهيئة املشرفة على األوقاف مبثابة األساس واملرجعية فـي اتخاذ القرارات االستراتيجية
اخلطيرة((( التي منها مايلي:
أ  -االستدانة على الوقف:ينبغي للناظر أن يعود للقاضي أو السلطة الوصية على األوقاف إذا
((( أنظر محمد أمني بن عابدين ،مرجع سابق ،ص .578وزين الدين ابن جنيم احلنفـي ،مرجع سابق ،ص.253و محمد أبو زهرة،
مرجع سابق ،ص.357:و عبدالله النجار ،والية الدولة على الوقف املشكالت واحللول ،مرجع سابق ،ص.39
((( حسني احمد حمادي ،املسؤولية اجلنائية إلدارة الوقف فـي القانون االحت��ادي ،أبحاث ندوة الوقف اإلسالمي ،جامعة
اإلمارات ،العني بتاريخ 7-6 ،ديسمبر  ،1997دون ترقيم ،وجاسم علي الشامسي ،مسائل قانونية فـي أحكام الناظر ،أبحاث
ندوة الوقف اإلسالمي ،جامعة اإلمارات ،العني بتاريخ 7-6 ،ديسمبر ،1997ص .15 :وأبو بكر أحمد عمرو الشيباني
اخلصاف ،مرجع سابق ،ص .25
((( أحمد بن صالح بن صواب الرفاعي ،مرجع سابق ،ص.21
((( راجع :زين الدين بن جنم احلنفـي ،مرجع سابق ،ص  .258وإبراهيم بن موسى الطرابلسي احلنفـي ،مرجع سابق ،ص .66
ومحمد أبو زهرة ،مرجع سابق ،ص .188
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عرض له عارض يستدعي االستدانة ،فقد جاء فـي «اإلسعاف» (...إذا استقبله أمر ولم
يجد بدا من االستدانة له أن يستدين بأمر احلاكم ثم يرجع به فـي غلة الوقف ،ألن للقاضي
والية االستدانة على الوقف) ((( .والقاضي وحده يستطيع أن يسمح للناظر باالستدانة
على أموال الوقف لدفع النفقات ،أو الرواتب ،أو شراء مستلزمات مرفق وقفـي((( ،وهذا
مذهب احلنفـية ،بينما مذهب املالكية واحلنابلة هو عدم اشتراط أخذ اإلذن من القاضي
ألجل االستدانة ،ألن الناظر مؤمتن مطلق التصرف(((.
جـ  -مخالفة شرط الواقف وإبطال قرارات الناظر :وقد تقتضي مصلحة الوقف مخالفة الناظر
لشرط الواقف حيث تكون املخالفة أنفع للوقف ،فال يجوز للناظر مخالفة شرطه دون
علم القاضي ،فـيجب أن يرفع األمر للقاضي الذي له والية النظر العام على الوقف،
كما أن للقاضي أو احلاكم إبطال القرارات التي يرى فـيها حصول الضرر للوقف ،والتي
(((
اتخذتها إدارة الوقف.
د  -العلم بشغور منصب الناظر:استئذان القاضي وإعالمه فـي حالة شغور منصب الناظر
أو القيم ،حيث ورد فـي «اإلسعاف» أنه «لو مات قيم املسجد فأقام أهله قيما بغير إذن
(((
القاضي ال يصير قيما فـي األصح».
هـ  -إقرار التفويض بالنظر:لقد ذهب الفقهاء إلى عدم جواز تفويض النظر على الوقف إلى
الغير إال ملن كانت له والية أصلية ،سواء أكان الواقف أم املوقوف عليه ،أم القاضي حيث
يجوز له تفويض هذه الوالية ملن يراه والتنازل لها ((( .أما من ثبتت له الوالية بالشرط،
فقد ذهب جمهور الفقهاء أنه ال يحق له تفويض النظر إلى الغير إال إذا أعطي هذا احلق
صراحة ملن واله((( ،أما إذا كان من واله لم بأذن له التفويض ،ولم يكن به مانع مينعه عن
ممارسة مهمة النظارة ،وأراد أن يفوض أمر النظر على الوقف إلى غيره ،فله ذلك ،ولكن
((( إبراهيم بن موسى الطرابلسي احلنفـي ،مرجع سابق ،ص.66
((( عبدامللك السيد ،إدارة الوقف فـي اإلسالم ،أبحاث ندوة إدارة وتثمير ممتلكات األوقاف ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،
البنك اإلسالمي للتنمية ،جدة ،1989 ،ص .217
((( محمد أمني بن عابدين ،مرجع سابق ،ص .570وحسني عبدالله األمني ،الوقف فـي الفقه اإلسالمي ،أبحاث ندوة إدارة
وتثمير ممتلكات األوقاف ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،البنك اإلسالمي للتنمية ،جدة ،1989 ،ص .120
((( إبراهيم بن موسى الطرابلسي احلنفـي ،مرجع سابق ،ص ص.74-75
((( إبراهيم بن موسى الطرابلسي احلنفـي ،املرجع السابق ،ص.61
((( محمد بن أحمد الصالح ،مرجع سابق ،ص.53
((( محمد بن محمد بن عبدالرحمن احلطاب ،مرجع سابق ،ص  .570عبدامللك السيد ،مرجع سابق ،ص .209
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بإذن من القاضي ،فإذا أقر القاضي ذلك صح تفويضه.((( .
و  -اإلشهاد على عقود الوقف وسائر التصرفات فـيه وتوثيقها أمام القضاء.

(((

 -2-3تقدير أجرة الناظر

أجرا،
للقاضي أن يقوم بتقدير أجر الناظر الذي عينه أو الناظر الذي عينه الواقف ولم يحدد له ً
ففـي هذه احلالة يشترط أن يلتزم القاضي عند حتديده األجر أال يزيد على أجر املثل ((( ،فإذا لم يحدد
هؤالء األجر – الناظر أو القاضي أو اجلهات الوصية – فإن أجرة املثل يستحقها الناظر عند أغلب
الفقهاء ،وهو األقرب للعدالة واإلنصاف ،فال يظلم الناظر بإعطائه أقل من أجر املثل بدون رضاه
وال ضرر فـي ذلك على الوقف ،بل يحقق مصلحته كما يحقق مقاصد الواقفـني ،فإن الشخص إذا
علم أنه سيأخذ أجر مثله إذا عمل فـي النظارة فإنه يتقدم للعمل فـيها َ
األكْ َفاء الذين يحققون أحسن
مستويات األداء ،وبالعكس إذا كان األجر أقل من أجر املثل أو قدر منفعته فقط ،فان الكفء يحجم
عن العمل فـي النظارة ويتقدم من هو دونه .وعلى أساس استحقاق الناظر ألجرة املثل ،فقد جعل
له الفقهاء حق مطالبة القضاء برفع األجر فـي احلالة التي يكون فـيها املقدر أقل من أجر املثل ،وعدم
(((
رضا الناظر بهذا األجر املقدر له.

 -3-3الرقابة على التصرفات فـي الوقف وتضمينه.

للقاضي أن يرى بأن شروط الواقف املعتبرة شرعا قد متت مراعاتها واتباعها من قبل
النظار ،وعليه أن يرى األموال واألمالك قد مت احلفاظ عليها ومتت صيانتها ،وإمنائها ،وأن
الناظر يقوم بتحصيل امل��وارد وأنه يقوم بإيصال احلقوق إلى مستحقيها .والقاضي وحده
يستطيع أن يبيع أمالك الوقف ويشتري عوضا عنها ((( .كما تقوم الدولة JUDY Pearsall..
Concise Oxford English Dictioary.Oxford University Press. New New

.york.2002
((( محمد أمني بن عابدين ،مرجع سابق ،ص.532
((( محمود إبراهيم القلموني ،جتربة جمهورية مصر العربية ،ندوة عرض التجارب الوقفـية فـي الدول اإلسالمية ،مركز صالح
كامل ،جامعة األزهر القاهرة فـي  18-15ديسمبر .2002ص.16
((( عجيل جاسم النشمي ،مشموالت أجرة الناظر ،أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية األول ،األمانة العامة لألوقاف ،الكويت:
 13-11أكتوبر  ،2003ص.310
((( عبدالله بن بيه ،مشموالت أجرة الناظر ،مرجع سابق ،ص.285
((( عبدامللك السيد ،مرجع سابق ،ص .217
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JUDY Pearsall..Concise Oxford English Dictioary.Oxford University
Press. New New york.2002.
JUDY Pearsall..Concise Oxford English Dictioary.Oxford University
Press. New New york.2002.

بتضمني الناظر إذا تلف الوقف بتقصير منه أو تعد ،كما أن للدولة أن تعزل الناظر الذي
عينه الواقف ،أو تضم إليه أمينا وذلك عندما يتصرف بخالف شرط الواقف الصحيح أو
(((
يقصر فـيما يجب عليه جتاه الوقف.

املبحث الثالث
الرقابة ال�شرعية فـي امل�ؤ�س�سات الوقفـية
يعتبر وجود جهاز للرقابة الشرعية فـي املؤسسة الوقفـية ضرورة حيوية لتوجيه نشاطها وترشيد
ممارساتها ،فقد كانت الرقابة الشرعية أحد مقومات جناح املؤسسة الوقفـية التاريخية ،ولذلك فإن
املؤسسة الوقفـية اليوم مطالبة بإحياء وتفعيل دور الرقابة الشرعية ألجل تطوير العمل الوقفـي
وحتسني نتائجه.

 - 1الرقابة :مفهومها وأهدافها.

الرقابة بفتح الراء وكسرها لغتان مبعنى املراقبة ،واملراقب والرقيب من يقوم على حفظ الشيء
وحراسته ،أما فـي االصطالح فالرقابة هي( :عملية ترتكز على التحقق من إجناز العمل وفق قرار أو
عموميا
وضع أو معيار يتناسب مع متطلبات الوظيفة ،والقواعد املفروضة عليه؛ سواء كان العمل
ً
أم فردي ًا) (((.أما من معاني الرقابة فـي قاموس أوكسفورد فهي الضبط والتنظيم والسيطرة والتحكم
(((
والتفتيش
أما الرقابة فـي االصطالح اإلداري فهي وظيفة إدارية تعني قياس ،وتصحيح أساليب األداء
للمرؤوسني من أجل التأكد من أن أهداف املؤسسة وخططها التي وضعت للتحقق من أن هذه
((( أحمد بن صالح بن صواب الرفاعي ،مرجع سابق ،ص .21
((( محمد بن أحمد بن صالح الصالح ،دور الرقابة الشرعية فـي ضبط أعمال املصارف اإلسالمية ،الدورة التاسعة عشرة ملجمع
الفقه اإلسالمي الدولي ،منظمة املؤمتر اإلسالمي ،من  26إلى  30أبريل  2009إمارة الشارقة ،دولة اإلمارات العربية املتحدة،
ص.3
((( JUDY Pearsall..Concise Oxford English Dictioary.Oxford University Press. New New
york.2002.p88.
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األهداف قد أجنزت .وهي النشاط الذي يساعد على التحقق من أن أداء األنشطة مت بالكيفـية احملددة
طبقا لإلجراءات واألنشطة والقوانني التي حتكم أداء العمل اإلداري العام((( .وهي تعني أيضا التأكد
صحيحا حسب اخلطة
سيرا
ً
والتحقق من أن األهداف املطلوب حتقيقها فـي العملية اإلدارية تسير ً
والتنظيم والتوجيه املرسوم لها ،وهي تتضمن ثالثة أمور أساسية هي:
 التأكد من إجناز األهداف وفقا للخطة املوضوعة. التحقق من صحة التصرفات اإلدارية أثناء التنفـيذ. -التحقق من مشروعية األعمال التي متت أثناء التنفـيذ.

(((

أما «هنري فايول» فقد قدم فـي كتابه «اإلدارة الصناعية والعامة» تعريفا للرقابة ،حيث
أوضح أن الرقابة هي «التحقق من أن ما حدث أو يحدث يطابق اخلطة املقررة ،والتعليمات
الصادرة ،واملبادئ املعتمدة».
وتعتبر الرقابة فـي تعريف آخر إحدى عناصر العملية اإلدارية وهي تسعى إلى متابعة العمل
وقياس األداء واإلجناز الفعلي له ،ومقارنته مع ما هو مخطط باستخدام معايير رقابية يقارن بها هذا
اإلجناز ،حيث حتدد نتيجة املقارنة اإلجنازات اإليجابية التي يجب تدعيمها ،واالنحرافات السلبية
التي يجب عالجها وتالفـيها مستقبال وبالتالي حتقيق األهداف املطلوبة والرقابة بهذا املعنى تختلف
عن املتابعة ،إذ أن الرقابة مهمتها إظهار نقط الضعف ،واالنحراف فـي التنفـيذ بقصد معاجلتها ،بينما
(((
املتابعة مهمتها تتبع مراحل التنفـيذ املختلفة وهي ذات مفهوم مساو لقياس األداء.
أما التعريف القانوني للرقابة فـيقصد به حق يخول صاحبه سلطة إصدار القرارات الالزمة
إلجناح املشروعات .كما قد حتمل معنى الوصاية من جانب سلطة أعلى لفرض حدود وقيود معينة
(((
تؤدي إلى أهداف التنظيم اإلداري الذي يتطلبه املشروع.
أما دور الرقابة واملتابعة فهو ال يقتصر على اكتشاف ما وقع من أخطاء أو انحرافات فـي املؤسسة
بل يقوم باستكمال عملية التقومي البناء أيضا من خالل تصور للظرف املستقبلي واحتماالت اخلطأ
((( محمد فتحي 766 ،مصطلح إداري ،دار التوزيع والنشر اإلسالمية ،القاهرة ،2003 ،ص ص.290-291
((( جواهر أحمد القناديلي ،الرقابة اإلدارية من وجهة نظر إسالمية ،مركز اخلبرات املهنية لإلدارة ،القاهرة ،2007 ،ص ص
.26-25
(((محمد الصيرفـي ،إدارة األعمال احلكومية ،مؤسسة حورس الدولي ،القاهرة ، 2005،ص283.
((( محمد أمني علي القطان ،الرقابة الشرعية الفعالة فـي املصارف اإلسالمية ،أبحاث املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي،
جامعة أم القرى ،مكة املكرمة1425 ،هـ .ص.10
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أو االنحراف املتو َّقع حدوثه على ضوء دراسة لتجارب الواقع احلالي ،تمُ كن من جتنب األخطاء
وجتاوز السلبيات ((( .وبالنسبة لألهداف الرقابية فـي مجال اإلدارة العامة فـيمكن اإلشارة إلى النقاط
التالية:
 التأكد من ارتباط أف��راد اجلهاز احلكومي باألهداف العامة للدولة ومن ثم والئهم لهذهاألهداف.
 ترشيد عملية اتخاذ القرارات وخاصة ما يتعلق منها بالسياسة العامة للعمل وأهدافه. التأكد من أن اخلدمات احلكومية تقدم للجميع بدون تفرقة وبأقل قدر من البيروقراطية. التأكد من أن املسائل الفنية تؤدي على أكمل وجه ووفقا للقواعد واألصول الفنية املرعية. الوقوف على املشكالت والعقبات التي تعترض العمل التنفـيذي وتؤثر فـي مدى كفايته. التأكد من أن النواحي والسياسات املالية يتم التصرف فـيها َو ْفقًا للخطة املقررة ،وفـي احلدوداملرسومة وأن االعتمادات املالية تُنفق فـيما خصصت من أجله.
 التأكد من أن قرارات السلة التشريعية والقضائية محترمة وأن العمل التنفـيذي يسير فـي إطارالقانون.
 تخفـيض تكاليف العمل احلكومي ،واحلد من اإلسراف ،وضغط اإلنفاق فـي املجاالت غير(((
احليوية.

 - 2أجهزة الرقابة العامة على املؤسسة الوقفـية التاريخية.

تشير اخلبرة التاريخية إلى أن املمارسة االجتماعية لنظام الوقف استقرت على تأسيس هيئات
تنظيميا مكن الدولة من ممارسة دورها جتاه األوقاف تنظيما ورقابة ونفو ًذا .هذه
مختلفة شكلت إطارا
ً
التنظيمات شملت اإلدارة العامة أو املركزية والقضاء وديوان املظالم كسلطة أعلى من سلطة القضاء.

 -1-2الرقابة املؤسسية (الديوان)

ومن أجل رقابة مؤسسية خارجية جاء فـي «الكشاف» للبهوتي ما نصه(:ولولي األمر أن
مستوفـيا حلساب أموال األوقاف عند املصلحة ...وإذا قام املستوفـي مبا عليه من العمل
ينصب ديوانًا
ً

((( محمد أكرم العدلوني ،العمل املؤسسي ،دار ابن حزم ،بيروت ،2000 ،ص .206
(((محمد الصيرفـي ،مرجع سابق ،ص286.
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استحق ما فرض له ،وإن لم يقم به لم يستحق ...وال يعمل بالدفتر املمضي منه املعروف فـي زمننا
باحملاسبات فـي منع مستحق ونحوه إذا كان مبجرد إمالء الناظر والكتاب على ما اعتيد فـي هذه
األزمنة ،((()...فالديوان الذي ينشئه احلاكم مهمته محاسبة الناظر ،والبيان املقدم للديوان يجب أن
يكون مستوفـيا ،أي مفص ً
ال ملوارد الوقف ووجوه اإلنفاق كما أن من مهمة الديوان مراقبة تنفـيذ
شروط الواقفـني ،ووصول املستحقات ،واملنافع إلى مستحقيها ،ويجسد وجود الديوان باعتباره هيئة
رقابة حملاسبة ومراجعة نظارة األوقاف مفهوم احملاسبية التي هي ناجتة عن املساءلة ،حيث إنه من
مستلزمات احملاسبية إدارة مالية دقيقة ،ومراجعة الناظر ،وإعالن واضح كاشف للنتائج((( ،ومن
البديهي أن الديوان ال يحكم بصدق أو تكذيب ما جاء فـي البيان املقدم من قبل الناظر إال بعد التأكد
(((
والتثبت والرجوع إلى الواقع وأهل اخلبرة.

 -2-2الرقابة القضائية على األوقاف.

إضافة إلى دوره األساسي فـي فض النزاعات تعتبر احملافظة على األوقاف ومراقبة تصرفات
النظار من األعمال الوالئية التي أدخلت على القضاء ((( ،والتي يغلب عليها الطابع اإلداري .فقد
قرر الفقهاء أن من مهام القضاء النظر فـي أمر الوقوف بِ َن ْصب النظار ومراقبة تصرفاتهم ومحاسبتهم
على ما يحدث فـي الوقوف من تقصير وإهمال وانحراف عما هو مقرر ،واتخاذ التدابير واإلجراءات
لتصحيح األخطاء واالنحرافات حيث ال يجوز للقاضي أن يجعل الناظر يتصرف فـي األوقاف كيفما
يشاء (((.وبالنظر إلى ما قرره الفقهاء من قواعد وأحكام تضبط تصرفات الناظر ،جند أنها تؤسس
(((
ألنواع ثالثة من الضبط أو الرقابة ،نورد بيانها فـي الفقرات اآلتية:
أ  -الرقابة القبلية (الضبط الوقائي) :ويتم ذلك من خالل:
 تقرير األحكام التي تضبط تصرفات الناظر قبل مباشرتها ،كشروط وظيفة الناظر فال يولي إالأمني قادر بنفسه أو بنائبه((( .إضافة إلى التصرفات اإلدارية للناظر ،وما يجوز له من تصرفات
((( منصور بن يونس البهوتي ،كشاف القناع عن منت اإلقناع ،اجلزء الرابع ،مرجع سابق ،ص.277
((( مدحت محمد أبو النصر ،إدارة منظمات املجتمع املدني ،إدارة منظمات املجتمع املدني ،ايتراك ،القاهرة.2007 ،ص .246
بتصرف
((( طالل عمر بافقيه ،الوقف األهلي ،الوقف األهلي ،دار القبلة للثقافة اإلسالمية ،جدة ،1998 ،ص.243
((( عبدالرحمان بن خلدون ،مقدمة ابن خلدون ،دار الكتاب العلمية ،بيروت ،دون تاريخ نشر ،ص.174
((( محمد بن محمد بن عبدالرحمان احلطاب ،مرجع سابق ،ص40
((( عبدالله بن محمد آل خنني ،ضبط تصرفات نظار األوقاف من قبل القضاء ،أبحاث املؤمتر الثاني لألوقاف ،جامعة أم القرى،
مكة املكرمة 11 ،ديسمبر  ،2006ص.9
((( إبراهيم بن موسى الطرابلسي احلنفـي ،مرجع سابق ،ص.57
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وما ال يجوز له من تصرفات تضر مبصلحة الوقف واملنتفعني به ،وتصرف الناظر مبقتضى
املصلحة فقد ورد فـي «مجموعة الفتاوى البن تيمية» أن( :الناظر ليس له أن يفعل شيئا فـي
أمر الوقف إال مبقتضى املصلحة الشرعية ،وعليه أن يفعل األصح ،فاألصح.((()...
 إحاطة الناظر مبا تقتضيه األحكام الفقهية فـي تضمينه فـي صور ذكرها الفقهاء منها :اإلهمالاملؤدي لإلتالف ،والتأجير بأقل من أجرة املثل أو تصرف الناظر فـي الوقف ملصلحة شخصية.
ب  -الرقابة اآلنية :الضبط الرقابي.
 ويكون ذلك بتقرير األحكام التي تضبط تصرفات الناظر أثناء أدائه ألعماله ومهامه ،فقد نصالفقهاء على أن للقاضي مبوجب واليته العامة سلطة محاسبة نظار الوقف وذلك من خالل
النظر فـي تصرفات الناظر وفحصها ،وهي على سبيل املثال ال احلصر:
 عمارة الوقف وتغيير معامله ،وجمع األوقاف فـي ملكية واحدة ،أو قسمة رقبة الوقف أو نقلهاإذا كان الوقف منقو ً
ال.
 املعامالت التي يجريها الناظر كالبيع ،والشراء ،واإلج��ازة ،واملضاربة مبال الوقف ،ورهنمرافقه واالستدانة عليه ،وصرف فاضل أمواله.
 الصلح فـي خصومات الوقف إذا اضطر الناظر إلى ذلك والدعاوى للوقف باعتباره شخصيةاعتبارية(((.
ج -الرقابة البعدية :الضبط االحتسابي
يعتبر تصحيح االنحرافات أو التعامل مع أخطاء الناظر آخر مراحل عملية الرقابة اإلدارية
الوقفـية هذه املرحلة يتم فـيها عزل الناظر وتصحيح االنحرافات .وهذا ملخص ما ذهب إليه الفقهاء
(((
فـي موضوع محاسبة الناظر وعزله:
 باعتبار واليته العامة على نظار الوقف أيا كانت جهة تعيني الناظر ،فللقاضي أن يعزل الناظراخلائن أو فاقد األهلية عن إدارة الوقف ،ولو كان الواقف نفسه ،وال يولي إال أمينا قادرا بنفسه
((( منصور بن يونس البهوتي ،كشاف القناع عن منت اإلقناع ،اجلزء الرابع ،مرجع سابق ،ص .261
((( محمد بن حبيب املاوردي ،األحكام السلطانية والواليات الدينية ،مرجع سابق ،ص.94و العياشي صادق فداد ومحمود
محمد مهدي ،مرجع سابق ،ص .127
((( راجع :محمد أمني بن عابدين ،حاشية رد احملتار على الدر املختار ،اجلزء الرابع ،مرجع سابق ،ص  .580-578وإبراهيم بن
موسى الطرابلسي احلنفـي ،اإلسعاف فـي أحكام األوقاف ،مرجع سابق ،ص .57ومحمد عرفة الدسوقي ،حاشية الدسوقي
على الشرح الكبير ،اجلزء الرابع ،مرجع سابق ،ص  .77وزين الدين ابن إبراهيم جنيم احلنفـي ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق،
اجلزء اخلامس ،مرجع سابق ،ص.254
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أو بنائبه ،وليس من النظر توليه اخلائن.
 ال يعزل القاضي الناظر إال بجنحة ،أو عدم أهلية ،أو ملصلحة.تعتبر خيانة الناظر من أهم أسباب عزله ،ورأى الفقهاء منعقد على عزل الناظر فور ظهور خيانته
ولو اشترط الواقف عدم عزله فال يلتفت إلى شرطه.
 يرى بعض الفقهاء أن للقاضي ضم ناظر آخر ثقة أمني إلى جانب الناظر اخلائن ألن املقصودرفع الضرر عن الوقف.

 -3-2ديوان املظالم ومشارفة الوقوف.

نظر املظالم يعرفه امل��اوردي فـي «أحكامه السلطانية » بأنه(:هو قود املتظاملني إلى التناصف
بالرهبة وزجر املتنازعني ...فكان من شروط الناظر أن يكون جليل القدر ،نافذ األمر ،عظيم الهيبة،
ظاهر الفقه ،قليل الطمع...نافذ األمر فـي اجلهتني ((( )...حيث متتزج فـيه قوة السلطة بقوة القضاء،
وقد نظر الرسول صلى الله عليه وسلم فـي مظالم الشرب الذي تنازعه «الزبير بن العوام رضي
الله عنه» ورجل من األنصار .وقد كان أول من أقام ديوان املظالم عبدامللك بن مروان ،ثم عمر
بن عبدالعزيز ثم بعده خلفاء بني العباس .ومما يختص بنظر املظالم مشارفة الوقوف ،وهي مشارفة
عامة أو خاصة ،فأما األوقاف العامة فـيبدأ بتصفحها والتأكد من إجراء شروطها من خالل سجالت
ودفاتر ديوان األوقاف ،أما الوقوف اخلاصة فإن نظره فـيها موقوف على تظلم أهلها عند التنازع
فـيها ،إضافة إلى وقف القضاة من أحكام وما عجزوا عن تطبيقه لضعفهم عن إنفاذها وعجزهم عن
(((
أمرا.
احملكوم عليه لتعززه وقوة يده ،فـيكون ناظر املظالم أقوى يدً ا وأنفذ ً

هذه التنظيمات أو الهيئات الرقابية املختلفة التي عرفتها املؤسسة الوقفـية التاريخية مارست
رقابة شرعية ورقابة وإدارية ومالية ،وعملت على توفـير الرعاية واحلماية للمؤسسات الوقفـية.

ومن الثابت تاريخيا بالنسبة لهذه التنظيمات اإلدارية العامة أنها جاءت لتنظيم النشاط الوقفـي
فـي املجتمع وترقيته ،وبالرغم من أنها شكلت ً
منفذا لتدخل الدولة فـي شؤون األوقاف ،إال أنه باستثناء
بعض احلاالت احملددة الحتواء األوقاف وغصبها ومحاولة االستيالء عليها ،فإن االجتاه العام لسلوك
الدولة ورموزها نحو نظام األوقاف هو تعزيز دور األوقاف واإلسهام فـيها حتقيقا للقاعدة الفقهية فـي
تنظيم عالقة الدولة بإدارة األوقاف التي تتمحور حول دور اإلحاطة والرعاية ،كما أن هذه التنظيمات
((( محمد بن حبيب املاوردي ،مرجع سابق ،ص.103
((( محمد بن حبيب املاوردي ،املرجع السابق ،ص ص .111-103
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اإلدارية التي استخدمتها الدولة لم تتعد كونها إدارات للتسجيل والتوثيق واإلحصاء واحلماية والدعم،
(((
تشريعا.
وتنظيما
وبعيدة عن كونها مراكز تنفـيذية قادرة على احتواء الوقف إدارة
ً
ً

 - 3الرقابة الشرعية :مفهومها وأهميتها.
 -1-3مفهوم الرقابة الشرعية.

باعتبار أن معنى الرقابة اللغوي ينطوي على«احلفظ واحلراسة» فإن الرقابة الشرعية مبعناها
املركب تعني احلفاظ على أنشطة املؤسسة من الوقوع فـي املخالفات الشرعية؛ فهي عملية تستهدف
التحقق من التزام املؤسسة بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية حسبما جاء فـي قرارات وتوجيهات
(((
هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة املعنية.
هذا وقد تعدد تعريفات الرقابة الشرعية بسبب ارتباطها بأهداف املؤسسة التي يتعني النص عليها
قانون ًا فـي عقد التأسيس والنظام األساسي للمؤسسة ،وعليه فإن الرقابة الشرعية أحد أجهزة املؤسسة
الوقفـية التي تساهم فـي حتسني األداء املؤسسي وحتقيق األهداف (((.كما أنها ً
أيضا «متابعة وفحص،
وحتليل األنشطة ،واألعمال ،والتصرفات ،والعمليات التي تقوم بها املؤسسة للتأكد من أنها تتم وفقًا
ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وذلك باستخدامها الوسائل واألساليب املالئمة املشروعة ،مع
بيان املخالفات ،واألخطاء ،وتصويبها ،ووضع البدائل املشروعة لها ،وتقدمي التقارير إلى اجلهات
املعنية متضمنة إبداء الرأي الشرعي ،والقرارات ،والتوصيات ،واإلرشادات ملراعاتها فـي احلاضر
(((
لتحقيق الكسب احلالل وكذلك فـي املستقبل بغرض التطوير إلى األفضل».
وتختلف الرقابة الشرعية عن املراجعة القانونية ،واحملاسبية ،والتدقيق ،فـي أن نطاقها أوسع
ودورها أهم ،ألنها تراقب كافة مجاالت املعامالت فـي املؤسسات من حيث نظامها أو عملياتها أو
(((
منتجاتها أو مكاسبها طوال مدة إنشائها والسعي لتكون كل أعمال املؤسسة مقبولة شرعا.

 -2-3أهمية الرقابة الشرعية.
((( ياسر احلوراني ،البناء املؤسسي للوقف فـي بلدان الهالل اخلصيب ،ندوة الوقف واملجتمع املدني فـي الوطن العربي ،حترير
إبراهيم البيومي غامن ،مركز دراسات الوحدة العربية واألمانة العامة لألوقاف ،بيروت ،2003 ،ص .576
((( محمد بن أحمد بن صالح الصالح ،مرجع سابق ،ص3
((( عبداحلميد محمود البعل ،الرقابة الشرعية الفعالة فـي املؤسسات املالية اإلسالمية أبحاث املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد
اإلسالمي ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة1425 ،هـ ،ص27
((( محمد أكرم الل الدين ،دور الرقابة الشرعية فـي ضبط أعمال املصارف اإلسالمية أهميتها ،شروطها ،وطريقة عملها ،الدورة
التاسعة عشرة ،إمارة الشارقة ،من  26إلى  30أبريل  ،2009دولة اإلمارات العربية املتحدة ص 2ص3
((( محمد أكرم الل الدين ،مرجع سابق ،ص .3
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يعتبر الوقف ممارسة شرعية تستند إلى أحكام أقرها الفقهاء ،والتزام الشرع فـي ممارسة النشاط
الوقفـي وتوجيهه هو أحد خصائص املؤسسة الوقفـية ،فمن الضروري أن تعمل املؤسسة الوقفـية
على حتقيق االلتزام بالضوابط الشرعية كاملة ،ومن البديهي أن تكون هناك جهة مختصة ذات أهلية
تضع املعايير وتراقب تطبيقها وتعرض عليها احلاالت املستجدة لتبدي رأيها الشرعي فـيها ،وعليه
فالرقابة الشرعية ذات أهمية بالغة واحلاجة ماسة((( إلى تفعيل دورها بالنسبة للمؤسسات الوقفـية
وذلك لعدة اعتبارات أهمها:
أ  -أن ممارسة النشاط الوقفـي يستند إلى أساس شرعي ،حيث تصبح الرقابة الشرعية ضرورة
حيوية للمؤسسة الوقفـية ،فهي اجلهة التي تراقب وترصد سير عملها والتزامها وتطبيقها
فـي معامالتها لألحكام الشرعية.
ب  -عدم إحاطة جميع العاملني فـي املؤسسات واإلدارات الوقفـية بقواعد املعامالت الشرعية
وفقه الوقف ومعامالته.

ج  -تطور مجاالت األوقاف وتعدد صوره وأشكاله ،وتغير أشكال الثروة فـي املجتمع أدى إلى
ظهور مسائل ومباحث فـي فقه الوقف ال توجد لها أحكام فـي املصادر الفقهية القدمية،
وإن وجدت األحكام فإن القائمني على املؤسسات الوقفـية غير مؤهلني للكشف عنها أو
البت فـيها.

د -إن املعامالت والعمليات التي جترى على األموال واألمالك الوقفـية كاالستبدال والبيع
نظرا لتميز هذه العمليات بالتغير،
واإلجارة واالستثمار حتتاج إلى رأي من هيئة الفتوىً ،
وعدم التكرار مع كل حالة ،أو عملية ،أو مشروع تباشره املؤسسة الوقفـية ،ومن ثم
فالعاملون فـي إدارة واستثمار األوقاف يجب أن يكونوا على اتصال مستمر مع الرقابة
الشرعية؛ ألنهم دائما بحاجة إلى الفتيا فـي نوازل ووقائع تواجههم أثناء عملهم.

هـ -إن وجود الرقابة الشرعية فـي املؤسسة الوقفـية ُيعطي املؤسسة الوقفـية الصبغة الشرعية،
(((
كما مينحها ثقة جمهور الواقفـني واملنتفعني بالوقف.

و -تعتبر الرقابة الشرعية من أهم األجهزة الرقابية املستحدثة فـي املؤسسات املصرفـية

((( أحمد محي الدين أحمد ،الضوابط الشرعية إلنشاء البنوك التقليدية فروعا ونوافذ إسالمية ،حولية البركة ،العدد الثالث،
رمضان 1422هـ ،مجموعة دلة البركة ،جدة ،ص .237بتصرف.
((( أحمد بن عبدالله بن حميد ،دور الرقابة الشرعية فـي ضبط أعمال البنوك اإلسالمية ،أهميتها شروطها طريقة عملها ،الدورة
التاسعة عشرة ،إمارة الشارقة ،من  26إلى  30أبريل  ،2009دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ص  ،3ومحمد بن أحمد بن
صالح الصالح ،مرجع سابق ،ص  9ص .10بتصرف.
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واملؤسسات الوقفـية فهي تشكل األساس الذي يعتمد عليه الكثير من املتعاملني مع هذه
(((
املؤسسات ملعرفة مدى التزام تلك املؤسسات باألحكام الشرعية.

 - 4هيئة الرقابة الشرعية فـي املؤسسة الوقفـية.

تعتبر الرقابة الشرعية من الهيئات اجلديدة التي أحدثتها املصارف اإلسالمية لتصبح جز ًءا من
هياكلها((( التي ميكن إنشاؤها وتعميمها على مستوى املؤسسات الوقفـية ،فهي تستمد وجودها من
شروط الواقفـني أو من األنظمة األساسية وعقود التأسيس لهذه املؤسسات ،التي سوف تتكفل
مبهمة الرقابة والتوجيه واإلشراف فـيما يختص مبشروعية ما تقدم عليه املؤسسة الوقفـية من مشاريع
وأعمال ومعامالت جتري على األمالك واألموال الوقفـية ،إذ تنظر فـيما يعرض على املؤسسة من
حجج وعقود وأعمال للتأكد من موافقتها مع الشريعة اإلسالمية ،أو وضع عقود أخرى ،أو إعادة
صياغتها كما تتابع حسن تنفـيذ القرارات التي تتخذها ،وتقوم بدور الوحدات االستشارية وتوجيه
املؤسسة الوقفـية الوجهة الشرعية الصحيحة.

 -1-4تعريف هيئة الرقابة الشرعية ومشروعيتها.

الهيئة تعني اجلماعة املنوط بها الفتوى والرقابة الشرعية وما يستلزمانه من أعمال وأنشطة
وإج��راءات ،وقد جاء فـي املعجم الوسيط فـي معاني الهيئة :اجلماعة من الناس يعهد إليها بعمل
خاص ،يقال :هيئة األمم املتحدة ،وهيئة مجلس اإلدارة وجاء املجلس بكامل هيئته ،اجلمع هيئات.
( )26ومن ثم فالهيئة الشرعية اجلماعة من الفقهاء على اختالف تخصصاتهم التي يعهد إليها باإلفتاء
والرقابة الشرعية.
وقد تختلف تعريفات هيئات الرقابة الشرعية وتتعدد بحسب أهدافها ،ومجاالت عملها،
ومهامها والتعريف الذي أورده معيار الضبط لهيئة احملاسبة ينص على أن هيئة الرقابة الشرعية ،هي:
جهاز مستقل من الفقهاء املتخصصني فـي فقه املعامالت ،ويعهد لها توجيه نشاط املؤسسات املالية
اإلسالمية ،وتكون فتاواها وقراراتها ملزمة للمؤسسة (((.
وعلى ضوء ما سبق ميكن القول بأن الهيئة الشرعية جهاز مستحدث ضمن الهيكل التنظيمي
((( محمد أمني علي القطان ،مرجع سابق ،ص.8
((( عطية السيد السيد فـياض« ،الرقابة الشرعية والتحديات املعاصرة للبنوك اإلسالمية ،أبحاث املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد
اإلسالمي ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة1425 ،هـ .ص.23
(((هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،معايير احملاسبة واملراجعة والضوابط للمؤسسات املالية اإلسالمية،
 ،2004البند  2من معيار الضبط رقم  ،1نقال عن العياشي صادق فداد ،ص 8
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للمؤسسة الوقفـية تتمحور مهمتها الرئيسة حول :الفتوى والرقابة الشرعية باعتبارهما جوهر عملها،
وما يستتبعه ويقتضيه كل منهما من أعمال وإجراءات حتى تتمكن الهيئة الشرعية من القيام بهذه
(((
املهمة.
وتشكل طبيعة املؤسسة الوقفـية التي تتمتع بقدر كبير من االستقاللية ،إضافة إلى تفرد هيئة الرقابة
الشرعية بالفتوى والرقابة الشرعية األساس الذي تسند إليه استقاللية الهيئة الشرعية ضمن هيكل
املؤسسة الوقفـية .وتستمد الهيئة الشرعية أساس وجودها وسبب مشروعيتها من ثالثة أوجه هي:
أ -النظام األساسي وعقد التأسيس:
فالنظام األساسي وعقد التأسيس الصادران بإنشاء املؤسسة املالية اإلسالمية يجب أن يتضمنا
النص صراحة على الهيئة الشرعية ،وإلزامية وجودها وطريقة عملها ،وكيفـية تشكيلها وإلزامية قراراتها،
ويأتي هذا النص فـي الغالب استنا ًدا إلى إلزام املؤسسة املالية نفسها بتحرمي التعامل باملعامالت احملرمة
ً
أخذا وإعطا ًء أو النص اخلاص بالتزام املؤسسة بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء.
ب -النظام القانوني املنظم ملؤسسة الوقفـية.

وهو القانون املتضمن عقد إنشائها وطريقة عملها ومزاولتها ألنشطتها واحملظور عليها منها،
واملرخص به لها ،وإجراءات القيد والشطب واجلزاءات التي توقع عليها.
ج -الئحة الهيئة الشرعية ذاتها.
وهي الالئحة التي تضعها الهيئة لنفسها ويصدرها مجلس اإلدارة كإحدى الوثائق األساسية
فـي املؤسسة املالية فهي تتضمن :نظام عمل الهيئة الشرعية ،واختصاصاتها ،ومسؤولياتها،
واستقالليتها ،وتنظيم عالقتها بسائر إدارات وأقسام املؤسسة فـي الهيكل التنظيمي وتقرير الهيئة
(((
السنوي الشامل.
د -حجج وعقود األوقاف املنشئة للمؤسسات الوقفـية.

 -2-4هيئة الرقابة الشرعية ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة الوقفـية.

موقع هيئة الرقابة الشرعية ُيعتبر وحدة تنظيمية ضمن إطار الهيكل التنظيمي للمؤسسة الوقفـية
تعبر عن مدى أهمية العمل الذي تقدمه واخلدمات التي تسديها للمؤسسة ،كما يعبر عن املكانة

((( عبداحلميد محمود البعل ،مرجع سابق ،ص .32بتصرف
((( عبداحلميد محمود البعل ،املرجع السابق ،ص .19بتصرف
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التي حتظى بها الرقابة الشرعية فـي استراتيجية للمؤسسة الوقفـية ،ويعتبر تنظيم وإدارة الرقابة
الشرعية أحد اإلشكاليات التي تواجه العمل املؤسسي الوقفـي ،فعمل الهيئة الشرعية يقوم على
االستقاللية والتخصص ودراسة املشاكل الشرعية التي تواجه املؤسسة الوقفـية ،يقوم به مجموعة
من املتخصصني فـي مجاالت عديدة ،وهي بذلك تشبه إلى حد كبير مفهوم الوحدات الداعمة
االستشارية((( فـي الهيكل التنظيمي ،وهي الوحدات التي تقدم املعونة اإلدارية والفنية ،تقع على
جانبي الهيكل التنظيمي ،تقدم عملها فـي شكل تقارير ونصائح وإرشادات وتوصيات غير ملزمة
لإلدارة العليا ،غير أن الهيئة الشرعية يجب أن تكون قراراتها وتوصياتها ملزمة للمؤسسة الوقفـية،
وعليه فإن قوة وأهمية هيئة الرقابة الشرعية تتحدد من خالل أهميتها االستراتيجية بالنسبة للمؤسسة
الوقفـية وفعاليتها فـي التأثير على مجريات األحداث فـيها ،فقد تختصر الهيئة فـي شكل مراقب
شرعي يقوم بإجناز تقارير دورية تقدم لإلدارة العليا ،وقد تأخذ الهيئة شكل إدارة متكاملة تتمتع
باالستقاللية ولها تأثيرها فـي توجيه املؤسسة وقراراتها وبذلك تقع على خط السلطة فـي الهيكل
التنظيمي ،كما ميكن أن تأخذ الهيئة شكل وحدة داعمة فنية ،ذات طابع استشاري تقع على جانب
الهيكل التنظيمي للمؤسسة الوقفـية.
إضافة إلى األهمية االستراتيجية قد تتدخل عدة عوامل أخرى فـي حتديد شكل وإدارة الرقابة
الشرعية ،مثل حجم املؤسسة الوقفـية وطبيعتها (استثمارية ،خدمية) ،إضافة إلى البيئة احمليطة كأن
توجد هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية متارس رقابتها على نشاط املؤسسات الوقفـية.

إن قيام جهاز الرقابة الشرعية باملهام التي أنيطت به وفعاليته فـي حتقيق أهداف الرقابة
الشرعية مرهون بتوفـير أطر وهياكل مؤسسية تسند بعضها بعضا وهي:
((( الوحدات الداعمة االستشارية الفنية :هي مبثابة العقل املدير للمنظمات الكبيرة وهي تقع خارج خط السلطة التنفـيذية مهمتها
تصميم السياسات ووضع األنظمة والتعامل مع املعلومات ،يعمل فـي هذه الوحدات اخلبراء واالختصاصيون من حملة
الشهادات العليا واحملترفون واملهنيون ،يبحثون مشاكل السوق واملنافسة ويعدون البحوث ومن أهم الوحدات الداعمة
الفنية :التخطيط االستراتيجي ،تقومي األداء املؤسسي ،البحوث والتطوير ،نظم املعلومات ودعم القرار التدقيق واملرجعة،
اجلودة واملقاييس ،اإلبداع واالبتكار ،أعمال هذه الوحدات تأتي فـي شكل أنظمة عمل خطط وتوصيات ولوائح ،وتأخذ هذه
الوحدات مسميات خاصة مكتب أو وحدة أو مركز ،أما السلطة اخلاصة بهذه الوحدات فتتمثل فـي أنها سلطة استشارية فـي
شكل نصح ومشورة أو أنها سلطة وظيفـية أي تقوم بتقدمي أعمال وخدمات لصالح وحدات أخرى (إدارة عليا) أما الوحدات
الداعمة االستشارية اإلدارية فهي تقع خارج خط السلطة التنفـيذية منوطة باملساعدة وتسهيل األمور من قبل خبراء فـي
مجالهم من خالل دراسات ونصائح قد تقبل أو ترفض ،وعملها ال يعتبر جوهريا لكونه يسهم بطريقة غير مباشرة فـي حتقيق
أهداف املنظمة ومن أهم هذه الوحدات الداعمة :السكريتارية ،النقل ،املوصالت ،العالقات العامة ،احملاسبة املشتريات،
املخازن ،الشؤون القانونية ...أنظر :أحمد ماهر ،تنظيم الدليل العملي لتصميم الهياكل واملمارسات التنظيمية ،الدار اجلامعية،
اإلسكندرية .2005 ،ص ص  .135-134وحسني محمود حرمي ،تصميم املنظمة ،الهيكل التنظيمي وإجراءات العمل ،دار
ومكتبة احلامد للنشر ،ط ،2عمان ،2000 ،ص .191
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أ -هيئة الفتوى :هي التي يناط بها مهمة الفتوى والتأصيل الشرعي آلليات العمل الوقفـي
وإدارته.
ب -هيئة التدقيق الشرعي :يناط بها اجلانب العملي من خالل متابعتها لتنفـيذ فتاوى وتوصيات
هيئة الفتوى ،إضافة إلى مراقبة مدى احترام شروط الواقفـني ،كأحد املهام الرئيسة لهيئة
الرقابة الشرعية.
ج -هيئة رقابة شرعية عليا على مستوى قطاع األوقاف ،هدفها توحيد الرؤى وتنسيق اجلهود
للهيئات الرقابية على مستوى املؤسسات الوقفـية(((.

 -3-4أهداف ومهام هيئة الرقابة الشرعية فـي املؤسسة الوقفـية.

إن األهداف التي ميكن أن تسعى الهيئة الشرعية لتحقيقها والوصول إليها من خالل عملها ميكن
(((
إجمالها فـي النقاط التالية:
أ -حتقيق التزام املؤسسة الوقفـية باألحكام واملبادئ الشرعية ،من خالل بيان املعامالت واألنشطة
احلالل التي تقوم بهذه املؤسسات الوقفـية وإقرارها ،وبيان املعامالت واألنشطة احلرام،
أو التي فـيها شبه شرعية مانعة من تداولها ،وذلك الجتنابها ،أو االنتهاء منها إن كانت
قائمة وإيجاد البديل الشرعي لها.
ب -ضبط عمليات املؤسسة وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية ،وتنقية أعمال املؤسسة من
شرعا.
املعامالت والتعامالت احملظورة ً
ج -دعم وتطوير صيغ الوقف ومصارفه وعقود االستثمار الوقفـي َوفقًا ألحكام الشريعة،
شرعا ،بتطوير تلك املتبعة فـي مجال االستثمار
وإيجاد الصيغ والعقود والنماذج املعتمدة ً
الوقفـي.
د -إثراء فقه الوقف بتطوير الصيغ االستثمار الوقفـية املعروفة واستحداث صيغ ومنتجات
جديدة وتطوير مجاالت الوقف مبا يتناسب وتطور احلاجات املجتمعية.
((( عبدالرزاق رحيم جدي الهيتي ،أثر الرقابة الشرعية على التزام املصارف اإلسالمية باألحكام الشرعية مومت املصارف ،أبحاث
مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأمول ،دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخليري بدبي 31 ،مايو  03/يونيو .2009
ص.10
((( راجع :محمد بن أحمد بن صالح الصالح ،مرجع سابق ،ص  .11ومحمد أمني علي القطان ،مرجع سابق ،ص ،10وفـيصل
عبدالعزيز فرح ،أبحاث املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة1425 ،هـ ،ص.12
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هـ -التزام العاملني فـي املؤسسات الوقفـية بالضوابط الشرعية فـي ممارسة النشاط الوقفـي.
وإيجاد احللول والبدائل الشرعية للمشكالت التي تواجه املؤسسة الوقفـية.
و -القيام بدور الرقابة نيابة عن جمهور املستفـيدين واملتعاملني مع املؤسسات الوقفـية لطمأنة
اجلمهور خاصة من املتعاملني مع املؤسسة الوقفـية على شرعية النشاط الذي تقوم به.
ز -توفـير الثقة واالطمئنان جلمهور الواقفـني واملنتفعني بخدمات الوقف وعموم
املجتمع.
ح -املساعدة فـي تأهيل العاملني وتدريبهم ،وتطوير البحث فـي مجال اقتصاديات وإدارة
األوقاف.

وألجل بلوغ الهيئة هذه األهداف ،فإن عليها االلتزام بتنفـيذ املهام التالية:
أ -مهام معنوية.
تتمثل فـي اطمئنان العمالء مع البنوك اإلسالمية إلى مشروعية كافة األعمال التي تقدمها البنوك
اإلسالمية ،وحترص البنوك على تعيني املشتهرين من أهل العلم واحلائزين على الثقة لدى جمهور
الناس لزيادة االطمئنان لديهم.
ب -مهام عملية :تتمثل فـي املهام التالية:
 مهمة اإلفتاء الشرعي :تفتي الهيئة الشرعية فـيما يعرض للمؤسسة الوقفـية من حجج وعقودوأعمال ،أو وضع عقود أخرى ،أو إعادة صياغتها ،وتعتبر هذه املهمة هي جوهر عمل الهيئة،
وأصل وجودها ،وتقوم الهيئة بنشر فتاواها تلك للجمهور.
 مهمة االستشارة :إذ تقوم بدور املستشار الشرعي للمؤسسة الوقفـية قبل ممارستها ألي عمل. مهمة إدارية ألجل بحث مسائل شرعية مع مجلس اإلدارة ،إذ يجوز لها أن تطالب بعقدمجلس إدارة املؤسسة الوقفـية إذا ارتأت ذلك ضروريا ،كما تطالب بتقدمي تقارير دورية
ملجلس اإلدارة لتأكيد مطابقة أعمال املؤسسة الوقفـية لألحكام الشرعية.
 مهمة رقابية ،فهي تعمل على تدقيق كافة معامالت املؤسسة الوقفـية ،وتصحيح االنحرافاتالتي قد حتدث أثناء ممارسة األعمال (((.كما تقوم الهيئة باالطالع العشوائي على بعض
((( عطية السيد السيد فـياض ،مرجع سابق .ص.25
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املعامالت لتدقيقها ،والتأكد من التزام الشرع فـيها (((خاصة ما تعلق باحترام شروط الواقفـني،
واملعامالت التي جتري على الوقف.

 -4-4مجاالت عمل هيئات الفتوى والرقابة الشرعية.

اعتما ًدا على ما سبق من حتديد ملهام الهيئة وأهدافها ميكن تلخيص عمل الهيئة الشرعية
(((
للمؤسسة الوقفـية فـي املجاالت التالية:
أ -مجال الفتوى :حيث تقوم الهيئة بإصدار الفتاوى والقرارات حول أعمال املؤسسة الوقفـية
واالستفسارات التي ترد إلى الهيئة من طرف املؤسسة الوقفـية أو العاملني فـيها .يتم ذلك
من خالل منهجية واضحة .كما يحسن نشر تلك الفتاوى والقرارات مبستنداتها الشرعية
على اجلمهور َو َرقيا وإلكترونيا لالطالع عليها.

ب -مجال الرقابة الشرعية :وهي أنواع من الرقابة سبقت اإلشارة إليها ،وهي تعبر عن املراحل
(((
التي تنطوي عليها الرقابة بشكل عام وهي:

القبلية :وهي رقابة وقائية :وتتمثل فـي ضبط اللوائح واألنظمة فـي جوانبها
• الرقابة ْ
الشرعية ،ومراجعة حجج األوقاف من حيث استيفائها لشروط الصيغة ،وكذلك فحص
شروط الواقفـني والتأكد من شرعيتها ،وفحص العقود ،وصيغ االستثمار ،واعتمادها شرعا،
بل وتقدمي الدعم الشرعي فـي ابتكار ،وتطوير صيغ وعقود وقفـية جديدة.
• الرقابة احملورية (املتزامنة مع التنفـيذ) :وهي تتعلق مبراقبة مختلف التعامالت واملعامالت التي
جترى على الوقف ،ومراقبة احترام عمليات العقود ،وصيغ االستثمار الوقفـي فـي مرحلة التنفـيذ،
وكذلك مراقبة احترام شروط الواقفـني املعتبرة ،والتدخل ملعاجلة األخطاء الشرعية إن وجدت،
والتنبيه عليها حني وقوعها ومخاطبة اجلهات املختصة فـي املؤسسة حيال جميع املخالفات الشرعية
التي قد تقع نتيجة سوء التنفـيذ ،ومخالفة الفتاوى ،وأدلة اإلجراءات.
• الرقابة الالحقة (التكميلية) :وهي مرحلة ما بعد التنفـيذ إذ يجب على الهيئة فـي نهاية كل فترة
مراجعة أعمال املؤسسة والعقود املنفذة ،والتقارير الصادرة من املؤسسة وتقارير املراجع اخلارجي.
((( أحمد محي الدين أحمد ،مرجع سابق ،ص.238
(((العياشي فداد ،الرقابة الشرعية ودورها فـي ضبط أعمال املصارف اإلسالمية ،أهميتها ،شروطها ،طريقة عملها ،أبحاث مؤمتر
مجمع الفقه اإلسالمي الدولي بجدة ،الدورة التاسعة عشرة ،إمارة الشارقة من  26إلى  30أبريل  2009،اإلمارات العربية
املتحدة ،ص ص16.- 15
(((محمد أمني علي القطان ،مرجع سابق ،ص .47
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 -5-4اخلصائص التنظيمية لهيئة أو جهاز الرقابة الشرعية.

أ -الشمولية :مبعنى إخضاع جميع عمليات املؤسسة الوقفـية للرقابة.
ب -االستمرار :مبعنى أن تكون الرقابة مستمرة قبل ،وبعد وأثناء تطبيق العملية وال تكون
مقتصرة على الرقابة النهائية.
ج -التوقي بأن تكون الرقابة وقائية لتجنب الوقوع فـي املخالفة الشرعية مستقب ً
ال ،واتخاذ
االحتياطات الالزمة للحيلولة دون ذلك.
د -املوضوعية باعتماد أدلة اإلثبات وتقومي املعلومات قدر الوسع واإلمكان حتقيقًا للنزاهة
وإبعا ًدا لنوازع الشر فـي النفوس ،وتقدمي يد العون ،واملساعدة لتحقيق أفضل التزام
بأحكام الشرع.
هـ -التكامل والتنسيق والتنظيم بتوفـير النظم ،والوسائل املطلوبة لتجنب االزدواجية فـي
العمل.
و -االستقاللية :إن الغياب استقاللية الهيئة سيثير الشكوك لدى جمهور املتعاملني مع املؤسسة
الوقفـية ،خاصة الواقفـني ،واملتطوعني ،واملمولني لبرامج املؤسسة الوقفـية .واالستقاللية
هنا تعني أن يكون جهاز الرقابة الشرعية مستق ً
ال عن إدارات املؤسسة فـيتجنب أي عالقات
مشبوهة أي عالقات باألجهزة األخرى قد تحُ مل على الشك فـي النزاهة واملوضوعية مما
يحقق أعلى درجات احلياد واالستقالل ولعل أجنع وسائل حتقيق ذلك أن يكون مرجع هذا
(((
اجلهاز هيئة الرقابة والفتوى ال إدارة املؤسسة.

واالستقالل التنظيمي للهيئة يتعلق مبوقع الهيئة فـي الهيكل التنظيمي((( ،حيث يستند مبدأ
االستقاللية فـي مثل هذه الوظيفة إلى طبيعة مهامها التي متت بصلة شديدة إلي الشهادة ،واحلسبة
والتحكيم ،فض ً
ال عن اإلفتاء ،وهي مهام ال تتم إال بتجرد القائمني بها ،وانتفاء أي ضغط أو تأثير
(((
عليهم ،وإخالصهم فـي اإلبانة عن احلقائق التي تظهر لهم.

ز-الكفاءة واملهنية :وحتقيق ذلك يتم من خالل االختيار أو ً
ال ومن ثم بالتأهيل والتدريب املستمر
فـي شتى املجاالت ذات العالقة شرعي ًة ،واقتصادية ،ومحاسبية ،وقانونية ،كما يلزم ً
أيضا

((( محمد بن أحمد بن صالح الصالح ،مرجع سابق ،ص  .14بتصرف.
((( محمد أكرم الل الدين ،مرجع سابق ،ص6
((( أحمد بن عبدالله بن حميد ،مرجع سابق ،ص .6
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متابعة ذلك وتنمية امللكة واخلبرة ملالها من عظيم أثر فـي سرعة التعرف ،واالكتشاف
ملواطن اخللل قبل الوقوع فـي املخالفة.
ح-التخطيط والتقومي :برسم وحتضير اخلطة العامة ،واخلطط املرحلية التفصيلية بد ًءا من
العمليات اليومية فاألسبوعية ...ومن ثم تقومي كل مرحلة من املراحل ،وتفقد مواطن
الضعف ،والقوة وهكذا وصو ً
ال إلى الهدف املنشود الذي أنشئ اجلهاز من أجله.

 - 6-4أساليب تنظيم هيئة الرقابة الشرعية فـي املؤسسة الوقفـية.

وتبعا لدرجة قناعة
تبعا الختالف البلدان واملؤسساتً ،
تتعدد أشكال الرقابة الشرعية ،وتختلف ً
اإلدارات واملسؤولني فـي املؤسسات املالية أو الوقفـية بأهميتها ،وبدورها ،حيث ميكن أن تتجسد
وتظهر أجهزة الرقابة الشرعية فـي عدة أشكال مثل :اجلهاز الشرعي ،وهيئة الفتوى واملتابعة الشرعية،
ووحدة الفتوى واملتابعة الشرعية ،وإدارة الفتوى والبحوث ،واملستشار الشرعي ،واللجنة الشرعية،
والهيئة الشرعية ،بينما كانت الهيئات الشرعية فـي بدايات عملها تتخذ شكل مستشار شرعي فقط(((،
والهيئة الشرعية للمؤسسة الوقفـية ميكن أن تأخذ أحد األشكال التالية:
أ -الرقابة الشرعية املركزية.
جهة استشارية مركزية ،تفتي باملسائل املعروضة عليها فقط ،وال صلة لها مبراجعة األعمال
املنفذة .وتعتبر إدارة الفتوى بوزارة األوقاف الكويتية مثا ً
ال على ذلك ((( ،وهي متثل درجة أعلى
ومرجعية متخصصة لتوحيد منط العمل اإلداري فـي القطاع الوقفـي سواء على مستوى البلد الواحد
أو على املستوى العام ،حيث ميكن إيجاد عدة بدائل وأشكال ملمارسة وتنظيم الرقابة الشرعية املركزية
(((
منها مايلي:
 -الهيئة العليا للرقابة الشرعية:

تكون على املستوى الدولي ويكون الهدف منها هو جتميع اخلبرات التي تكونت لدى املؤسسات
الوقفـية لالستفادة من إيجابياتها ،ونبذ سلبياتها ،وبغرض توحيد اخليارات الفقهية وتنسيق اجلهود
لتطوير الفقه الوقفـي وتفعيله فـي صورة صيغ استثمارية لتنمية وتثمير ممتلكات األوقاف.
(((العياشي فداد ،مرجع سابق ،ص7
((( محمد أمني علي القطان ،مرجع سابق ،ص.10
((( أحمد على عبدالله ،تفعيل الرقابة الشرعية باملصارف اإلسالمية ،حولية البركة ،العدد الثالث ،رمضان 1422ه ،مجموعة دلة
البركة ،جدة ،ص.43
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 الهيئة الوطنية للرقابة الشرعية لقطاع األوقاف واملؤسسات الوقفـية:هذه الهيئة متثل اجلهة الشرعية العليا فـي البلد ((( ،وهي هيئة مستقلة تتشكل من علماء متخصصني
فـي الفقه الوقفـي ،وفقه املعامالت ،باإلضافة إلى خبراء فـي االقتصاد واإلدارة واالستثمار.مهمة هذه
الهيئة هي إصدار الفتاوى الشرعية والتوصيات وتقدمي املشورة الشرعية لتوحيد األسس واألحكام
الشرعية التي تواجه وقود النشاط الوقفـي فـي املجتمع وتخضعه ألحكام الشرع ،،كما تقوم هذه
الهيئة بتنقية القوانني ،واللوائح واملراسيم من كل املعامالت التي تخالف الشرع .).وكمثال على هذه
الهيئة ،الهيئة العليا التابعة لوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف فـي دولة اإلمارات العربية املتحدة.
ب -املجلس الشرعي.
تنظيميا متقد ًما لقطاع األوقاف ،ميتلك بنوع
هيئة شرعية ضمن الهيكل التنظيمي متثل مستوى
ً
خاص سلطة تنظيم الشؤون الوقفـية والرقابة عليها ،والتصديق على ميزانيتها وتعيني موظفـي
األوقاف اإلداريني ومكافأتهم وعزلهم ،وكذلك حتديد طرق استثمار األوقاف وباقي املعامالت التي
(((
جترى على الوقف.
ج-إدارة للرقابة الشرعية الداخلية.
وغالبا ما تكون تابعة إلدارة املراجعة
متثل جز ًءا من إحدى اإلدارات فـي املؤسسة الوقفـية،
ً
الداخلية أو كإدارة مستقلة تسمى إدارة املراجعة الشرعية ،تأخذ مسمى إدارة الشؤون الشرعية ،وقد
تضاف إليها الشؤون القانونية ،كما هو احلال فـي األمانة العامة لألوقاف بالكويت.
د  -مكتب أو قسم ضمن إدارة املؤسسة الوقفـية.
كمثال لذلك ،إدارة الشؤون القانونية فـي هيئة األوقاف السودانية ،التي تضم قسم الفتوى
(((
والبحوث إضافة إلى القسم القانوني.
هـ  -هيئة رقابة شرعية ضمن هيكل وزارة األوقاف.
وتكون مسؤولة عن كل ما يتعلق مبؤسسات قطاع األوقاف ،على أال تخضع هذه الهيئة لنفوذ
((( عياشي صادق فداد ،مرجع سابق ،ص.21
((( مروان عبدالرؤوف قباني ،مؤسسة الوقف فـي التطبيق املعاصر ،منوذج األوقاف اإلسالمية فـي اجلمهورية اللبنانية ،ضمن
أبحاث وقائع الندوة رقم  ،43التطبيقات االقتصادية اإلسالمية ،الدار البيضاء ،اململكة املغربية ،فـي الفترة  8-5ماي ،1998
ص.682
((( مهدي محمود أحمد ،نظام الوقف فـي التطبيق املعاصر(مناذج مختارة من جتارب الدول واملجتمعات اإلسالمية) ،البنك
اإلسالمي للتنمية ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،جدة .2003 ،ص.111
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وسلطة وزير األوق��اف ،وتكون لها سلطة الرقابة الشرعية املستمرة على عمليات هيئات الرقابة
الشرعية فـي املؤسسات الوقفـية.
و -جهاز رقابة شرعية مستقل ،تابع ملجموعة من املؤسسات الوقفـية ،أو شركة وقفـية قابضة.
ز -جهاز رقابي شرعي متكامل ،ويأخذ شكل وحدة تنظيمية استشارية داعمة ضمن الهيكل
التنظيمي للمؤسسة الوقفـية ،يحوي أعضاء لإلفتاء ،وآخرين مستشارين ،ومدققني
ومراجعني ،ومراقبني وتابعني .باإلضافة إلى رئيس الهيئة ومقررها.
ح -مستشار شرعي داخلي أو خارجي :يستشار فـي بعض املعامالت ،والتصرفات التي
جتري على الوقف ،ومراقبة نصوص احلجج الوقفـية ،والعقود االستثمارية ،وال عالقة
خارجيا يتم
مستشارا
له بالتنفـيذ وال بكيفـيته .وقد يكون املستشار الشرعي داخليا أو
ً
ً
(((
اللجوء إليه لالستفتاء فـي بعض املسائل التي يعن لإلدارة السؤال عنها.
ط -عضو رقابة شرعية :يتم تعيينه فـي كل إدارة وقسم من أقسام وإدارات املؤسسة الوقفـية ،يكون
متخصصا فـي مجاله ،كأن يعني عضو رقابة االستثمار فـي إدارة االستثمار أو يعني عضو
رقابة احلجج والعقود فـي إدارة التوثيق ،أو عضو رقابة معامالت فـي قسم املبيعات وهكذا.
ك -مراقب شرعي واحد لكل مؤسسة وقفـية.
ل -مكتب الدراسات واالستشارات الشرعية الوقفـية :هو مكتب فني متخصص فـي فقه
الوقف ،ومعامالته ،يديره مجموعة من اخلبراء واملتخصصني ،يقوم بتقدمي االستشارة
واخلبرة الشرعية فـي املسائل التي تعترض املؤسسة الوقفـية ،كما ميكنه القيام بعملية
الرقابة الشرعية اخلارجية على أعمال ،وتعامالت املؤسسة الوقفـية.
م -الهيئة االستشارية القانونية الشرعية :هي هيئة الرقابة الشرعية القانونية االستشارية لتقدمي
وإعطاء اآلراء املطلوبة حول جميع املسائل املتصلة بفقه الوقف ،والتصرفات التي جتري
عليه .كمؤسسة ذات طبيعة خاصة ،وحتتاج املشورة الشرعية والقانونية من املتخصصني
(((
فـي الفقه والشريعة والقانون.
((( أحمد محي الدين أحمد ،مرجع سابق ،ص.238
 (2) Mohammed BOUDJELLAL, THE NEED FOR A NEW APPROACH OF THE SOCIOCONOMIC DEVELOPING ROLE OF WAQF IN THE 21st CENTURY, Paper submitted
for the International Seminar on Islamic Economics in The 21st Century, Kuala Lumpur,
April 26-30, 1999, MALAYSIA, p14
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ن -اللجنة الشرعية :هي أحد اللجان الدائمة املشكلة ملجلس إدارة املؤسسة الوقفـية كما هو
احلال فـي األمانة العامة لألوقاف بالكويت ،تختص بإبداء الرأي الشرعي فـي أعمال
(((
املؤسسة الوقفـية.
س -فريق العمل.

هذه األشكال ،واألساليب التنظيمية التي عرضناها تعد خيارات تنظيمية متعددة متاحة
يتم اختيارها تبعا لطبيعة املؤسسة الوقفـية ومجال نشاطها أو حجمها أو استراتيجيتها.

 -7-4الئحة عمل الهيئة الشرعية.

تباشر هيئة الرقابة عملها َوفقًا لالئحة تقترحها ((( ويصدر مبقتضاها قرار من مجلس إدارة
املؤسسة الوقفـية حيث تضع الهيئة الشرعية لنفسها الئحة عملها تتضمن منهجيتها فـي مباشرة عملها
سواء فـي ذلك:
ب -منهجيتها فـي اإلفتاء والرقابة الشرعية ومن ثم حتديد اختصاصاتها.
ج -نظام جلساتها ومن تستعني بهم عند اللزوم وتسجيل محاضرها.
د -وكذلك تنظيم عالقاتها بسائر إدارات وأقسام املؤسسة الوقفـية.
هـ -كما تتضمن الالئحة نظام «املراجعة والتدقيق الشرعي الداخلي» الكفـيل بتحقيق التأكد
من أن معامالت املؤسسة الوقفـية ،واستثماراتها ،وأنشطتها ،والعقود التي تبرمها َوفقًا
ملبادئ وأحكام الشرع والفتاوى واآلراء الشرعية التي تصدرها هيئة الرقابة الشرعية.
و -وتتضمن الالئحة كيفـية إعداد التقارير الدورية التي تقدم جلهة اإلدارة التقرير السنوي
الذي يقدم ملجلس إدارة املؤسسة الوقفـية وقيادتها.
ز -يعتمد مجلس اإلدارة للمؤسسة الوقفـية هذه الالئحة ويصدرها لتكون وثيقة أساسية من
وثائقها ،وهذا اإلجراء (االعتماد) يحقق هدفـني جوهريني هما:
 إلزامية التنسيق بني الهيئة وأجهزة اإلدارة فـي املؤسسة الوقفـية. إلزامية الالئحة ًأيضا ألجهزة اإلدارة.

(((

((( موقع األمانة العامة لألوقاف بالكويتwww.awqaf.org :
((( فـيصل عبدالعزيز فرح ،أبحاث املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة1425 ،هـ ،ص.13
((( عبداحلميد محمود البعل ،مرجع سابق ،ص 38
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 -8-4عالقات هيئة الرقابة الشرعية.

ألجل أداء فعال لوظيفتها ،وحتقيق األه��داف املرسومة لها ،وتنفـيذ املهام واالختصاصات
املوكولة لها البد للهيئة الشرعية من بناء شبكة من العالقات تضمن لها االتصال والتواصل مع
جهات االختصاص املختلفة التي تشكل البيئة التي تنشط فـيها الهيئة ومتارس مهامها واختصاصاتها،
حيث ميكن للهيئة بناء عالقاتها مع األطراف الفاعلة التي ميكن أن تؤثر على عمل الهيئة او تتأثر بها
والتي من أهمها مايلي:
أ -العالقة مع إدارة املؤسسة الوقفـية.
ويشمل ذلك العالقات مع اإلدارة التنفـيذية القائمة على العمل اليومي ،وكذا مجلس إدارة
املؤسسة الوقفـية وقيادتها .ومن الناحية الكمية فإن العمل مع اإلدارة التنفـيذية يأخذ جل جهود الهيئة
الشرعية.
ب -العالقة مع مجلس اإلدارة.
وتتضمن هذه العالقة مع إدارة املراجعة القانونية للمؤسسة الوقفـية خاصة فـيما يتصل بعقود
األوقاف ،وكذلك مايتعلق بالبيانات املالية اخلتامية وقائمة الدخل .إضافة إلى تقدمي التقارير الشرعية
ملجلس اإلدارة يتصل بالتثبت من شرعية نشاطات املؤسسة الوقفـية.
ج -العالقة مع هيئات الرقابة املركزية

فـي حالة وجود هيئة عليا للرقابة الشرعية املركزية أو على مستوى وزارة األوقاف ،حيث تعمل
الهيئة على مسايرة وتنسيق أنشطتها مع التوجه العام فـي الهيئة العليا.
د -العالقة مع هيئات الرقابة الشرعية املماثلة.
يكون هناك نوع من التنسيق ،ومبادلة الرأي فـيما بني هيئات الرقابة الشرعية فـي املؤسسات
الوقفـية مباشرة أو بتوسيط الهيئة العليا للرقابة الشرعية املركزية ،أو على مستوى وزارة
األوقاف.
هـ-العالقة مع السلطة القضائية:
تعتبر السلطة القضائية أحد أهم األجهزة الرقابية على النشاط الوقفـي فـي املجتع ،حيث يتم
اللجوء إليه فـي تسوية منازعات األوقاف فـي االتفاقيات والعقود ،التي قد تنشا بني املؤسسة الوقفـية
وأطراف العالقة معها.
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و  -العالقة مع الواقفـني واملمولني لألنشطة الوقفـية للمؤسسة الوقفـية.
ز -العالقة مع جمهور املستفدين من خدمات املؤسسة الوقفـية أو املوقوف عليهم.
ح -العالقة مع العاملني فـي املؤسسة الوقفـية.
إن العمل مببدأ السالمة الشرعية للعاملني فـي املؤسسة الوقفـية يتطلب قدرا مناسبا مـن العالقة
العلمية والعملية بالهيئة الشرعية التي تتولى الرد على استيضاحاتهم وأسئلتهم ،وتقوم على تدريبهم،
وتعليمهم بالقدر الذي يحقق الكفاءة الشرعية فـي أداء العمل ،وتنفـيذ صيغ وعقود االستثمارات
وغيرها من التعامالت املرتبطة بإدارة األوقاف أو استثمارها ،كما يتوجب على العاملني املثول أمام
الهيئة الشرعية متى ما استدعتهم ،واإلجابة عن أسئلتها واستيضاحاتها للتوصل الى حكم مناسب
(((
للمعامالت ،والعقود ،واالتفاقيات ،وإصدار قرار بشأنها.

 -9-4أعضاء الهيئة الشرعية :مواصفاتهم وتخصصاتهم مكافآتهم واختيارهم.
أ -الصفات الالزم توافرها فـي عضو هيئة الرقابة الشرعية.

يشترط فـيمن يختار لعضوية الهيئة الشرعية مواصفات شرعية خاصة تفرضها فـي األساس
طبيعة عمل الهيئة على النحو السابق حتديده ،وهذه املواصفات تعتبر من أهم ضمانات حتقيق
استقاللية الهيئة الشرعية.
وهذه املواصفات اخلاصة مصدرها الشرع فـيمن يتصدى للفتيا ،وإبداء الرأي الشرعي فض ً
ال عن
الرقابة الشرعية هذا باإلضافة إلى «املواصفات املهنية» التي تتطلبها طبيعة عمل املؤسسات الوقفـية.
هذه املواصفات املهنية تتعلق بضرورة التعمق فـي عمل إدارة املؤسسات الوقفـية واقتصاديات
األوقاف ،وفقه املعامالت والتصرفات التي جتري على الوقف ،إضافة إلى التخصص الدقيق فـي
(((
فقه الوقف.
وعليه ميكن تقسيم صفات عضو هيئة الرقابة الشرعية إلى صفات شخصية وعلمية وعملية:
• صفات شخصية :ويقصد بها الصفات األخالقية الفطرية واملكتسبة التي متيز شخصية املراقب
الشرعي ومنها :قوة الشخصية ،والثقة بالنفس ألن العمل الرقابي محفوف بنوع من اإلحراج ألن من
أدواته التفتيش ،ومنها حسن اخللق من تواضع ورفق من غير تساهل ،فـيلزم جمع احلزم مع العدالة
((( فـيصل عبدالعزيز فرح ،مرجع سابق ،ص ص 44-40بتصرف.
((( عبداحلميد محمود البعل ،مرجع سابق ،ص34
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والقوة مع الرفق.

(((

• صفات علمية :ويراد بها جوانب التحصيل العلمي النظري للعلوم واملعارف الالزمة لعمل
املراقب الشرعي .إذ يتعرض عضو هيئة الرقابة الشرعية خالل عمله إلى مسائل اقتصادية وقانونية
ومحاسبية باإلضافة إلى القضايا الشرعية بالدرجة األولى ،ولذلك وجب عليه أن يلم بكل هذه
األمور.
• صفات عملية :ونعني بها مدى ممارسة املراقب الشرعي لتحصيل املعارف والعلوم املتصلة
(((
بالرقابة الشرعية من جانبها التطبيقي العملي على أعمال املؤسسات الوقفـية.
• شروط شرعية :وباعتبار أن الفتوى من أهم محاور عمل الهيئة الشرعية فالبد أن تتوافر فـي
األعضاء صفات املفتي ومن بينها :أن يكون مسلم ًا عد ً
فقيها مجتهدً ا ،باإلضافة إلى أن يكون
ال مكل ًفا ً
على درجة من الورع ،واإلخالص ،واألمانة ،والقدرة ،والتفرغ والفطنة ،وسرعة البديهة ((( .وهناك
شروط أخرى يجب توافرها فـي املفتي وهي أن يكون على قدر كاف من اليقظة ،وصفاء الذهن،
(((
واملعرفة بأحوال الناس ،ومكرهم وخداعهم حتى ال يقع فـي كل هذا.
إن الواقع العملي واملشاهد فـي عمل الهيئات الشرعية خاصة على مستوى املصارف االسالمية
يشير إلى أن الهيئات الشرعية تعاني من ضعف فـي الكوادر ،واملختصني فـي مجال عمل هذه
الهيئات ،حيث ميكن اإلشارة إلى أهم التخصصات التي يتطلبها عمل هيئة الرقابة فـي املؤسسة
الوقفـية والتي منها:
 اإلملام بالفقه الوقفـي ،وأصوله مع معرفة بحقيقة االجتهاد ،وقواعده ،وشروطه. اإلملام بطبيعة احلياة االقتصادية ومشكالتها، اإلملام بقواعد االستثمار بشكل عام وأنواعه ،ومعرفة صيغ االستثمار الوقفـي وعقوده. اإلحاطة بعلم دراسة اجلدوى ومتطلباته. التسويق االجتماعي -تسويق فكرة الوقف.((( يوسف القرضاوي ،الفتوى بني املاضي واحلاضر ،دار البعث ،اجلزائر.1985 ،ص.48
((( محمد بن أحمد بن صالح الصالح ،مرجع سابق ،ص  .22بتصرف.
((( طه محمد فارس ،ضوابط وآليات اختيار أعضاء الفتوى والهيئة الشرعية فـي املؤسسة املالية ،أبحاث مؤمتر املصارف اإلسالمية
بني الواقع واملأمول ،دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخليري بدبي 31 ،مايو  03/يونيو  .2009ص.43
((( عبداحلميد محمود البعل ،مرجع سابق ،ص ص .36-35
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 دراسة العقود من الناحية القانونية ،واإلحاطة بطرق االحتيال والتدليس التي يتبعها املخالفونواحملتالون قصد االستيالء على األمالك الوقفـية ،أو استغاللها بطرق غير مشروعة.
ب -مكافأة أعضاء هيئة الرقابة.
لقد أجاز احلنفـية وبعض الشافعية أخذ املفتي األجرة على الكتابة ،ألنه كالنسخ.كما قال املالكية:
يجوز للمفتي أخذ األجرة على الفتوى إن لم تتعني عليه ،وعليه يتبني أنه ال بأس بأخذ أعضاء هيئة
الرقابة الشرعية مكافأة على قيامهم بعملهم فـي املؤسسة الوقفـية ،ألنهم قد اقتطعوا جز ًءا من وقتهم
(((
للقيام بعمل يخص هذه املؤسسة ،ألن الفتوى لم تتعني عليهم ،لوجود غيرهم.
ج -اختيار أعضاء هيئة الرقابة.
إن اختيار أعضاء هئية الرقابة فـي املؤسسة الوقفـية ميكن أن يعهد به إلى هيئة عليا للرقابة الشرعية،
تعينها الدولة أو تتبع وزارة األوقاف ،أو يتم االختيار عن طريق مجلس اإلدارة فـي املؤسسة الوقفـية،
وذلك عن طريق الترشيح أو التزكية والتعريف ،إضافة إلى اختيارهم عن طريق إجراء مقابلة للتأكد
من كفاءة املترشح إضافة إلى املسابقة واالختبار ،كما ميكن اللجوء إلى استقطاب املتفوقني والعمل
على تأهيلهم من خالل دورات تدريسة لكثفة قبل خبراء متمرسني( ((( .فارس ،ص )52

 -10-4إلزامية قرارات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

إن األصل فـي فتوى املفتي ال يرتبط بها إلزام بخالف القاضي إذ ال يجب على املستفتي العمل
بقول املفتي ملجرد إفتائه إال بالتزامه .ولكن تكتسب قرارات الهيئة الشرعية والفتوى فـيما يخص
اجلانب الشرعي إلزاميتها من إلزامية أحكام الشريعة لكل املسلمني التي ال خالف فـيها ،حيث يجب
على كل مسلم أن يلتزم ،وينفذ ما فرضه الله تعالى وأوجبه عليه ،وينتهي
إلزاميا مبا نهى الله عنه،
ً
كما تكتسب هذه القرارات إلزاميتها من التزام املؤسسة الوقفـية بقرارات الهيئة فـي عقدها التأسيسي
ونظامها األساسي((( .وتعتمد درجة إلزامية قرارات الرقابة الشرعية على ما يلي:
 مكانة الهيئة الشرعية كوحدة تنظيمية ضمن البناء التنظيمي للمؤسسة الوقفـية ،فقد تكون((( محمد عبدالغفار الشريف ،الرقابة الشرعية على املصارف والشركات املالية اإلسالمية ،أبحاث املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد
اإلسالمي ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة1425 ،هـ .ص.10
((( طه محمد فارس ،مرجع سابق ،ص.52
ٍ
كمثال تطبيقي ،أبحاث مؤمتر
((( حسام الدين عفانة ،مرجعية الرقابة الشرعية فـي املصارف اإلسالمية البنك اإلسالمي الفلسطيني
املصارف اإلسالمية فـي فلسطني واقع وحتديات ،مركز القدس للدراسات واإلعالم اإلسالمي ،رام الله  /فلسطني احملتلة،
الثاني من رجب  1431هـ وفق 2010/6/14م ،ص.9
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وحدة استشارية تقع خارج خط السلطة وتكون قراراتها غير ملزمة ،أو تكون الهيئة وحدة
أساسية تقع على خط السلطة لها أحقية إصدار القرار.

ً
متخذا بشكل انفرادي ،أو
 كيفـية تطبيق القرار داخل املؤسسة بشكل عام ،فقد يكون القراربشكل جماعي تشاركي ،باإلجماع أو باألغلبية.
 درجة قوة األعضاء الشخصية من خالل متسكهم بآرائهم وفرضها على اإلدارة. قوة القرار اإلداري ،فقد يكون الوضع القانوني للرقابة الشرعية فـي أعلى مستويات التنظيماإلداري ،ولكن إذا كان القرار اإلداري هو الذي يحكم بإلزامية قرار الهيئة فالقرار اإلداري
إذن هو الذي يتحكم بالرقابة الشرعية.
 القوة التي تستمدها الهيئة الشرعية من قانون تأسيس املؤسسة الوقفـية.ومما يجب أخذه باالعتبار أنه يجب أن تكون قرارات الهيئة ملزمة –سواء أكانت باإلجماع
أم باألغلبية املطلقة ،وبغض النظر عن وضعها فـي البناء التنظيمي للمؤسسة الوقفـية -ألن الفتوى
شرعا .ويجب أن ينص على هذا فـي النظام األساسي
الصادرة منها هي حكم شرعي واجب االتباع ً
للمؤسسة الوقفـية(((.وميكن االستناد إلى إلزامية قرارات الهيئة الشرعية إلى املبررات التالية:
 األصل فـي الفتوى أنها غير ملزمة للمستفتي إال أن األحوال التي يجب فـيها على املستفتيااللتزام بقول املفتي وجوابه ،تنطبق على الهيئة الشرعية واملؤسسات التي توجد فـيها ،وذلك
من حيث كون األموال الوقفـية ذات طبيعة خاصة ،تستدعي ضرورة احلرص الشديد عليها،
وما يوجبه من القول بإلزامية قرار هيئة الرقابة الشرعية.
 كما هو مفهوم من كلمة الرقابة ،فهي مختلفة عن االستشارة ،وقرارات هيئة الرقابة الشرعيةملزمة ،خصوصا بالنسبة إلى األمور ،أو املسائل الشرعية املتعلقة باملؤسسة الوقفـية ،فهي ال
دورا استشار ًيا فحسب ,بل إن الرقابة تتضمن اإلرشاد واإلشراف والرقابة.
متارس ً

 لقد وضعت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية بعض املعايير لهذا األمر.منها أن تكون الشريعة ملزمة للمؤسسة ،وأن االلتزام بالشريعة من واجب املؤسسة وكذلك
فـي معيار رقم ( 29معيار الفتوى) ((( ،ذكرت الهيئة أن من واجب هيئة الرقابة الشرعية
((( محمد أمني علي القطان ،مرجع سابق ،ص ،22بتصرف.
((( هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،معايير احملاسبة واملراجعة والضوابط للمؤسسات املالية اإلسالمية،
 ،2004البند  2من معيار الضبط رقم .1
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أن توفر الفتاوى للمصرف بنا ًء على العالقة القائمة فـيما بينها وأن من واجب املؤسسة
استفتاء الهيئة فـي املسائل الشرعية ومع أنه بإمكان املستفتي أو املصرف بذل قصارى جهده
فـي اختيار الفتاوى أو اآلراء األحسن ،إال أنه حسب قوانني املؤسسة ،عليه األخذ ،والعمل
بالفتاوى الصادرة من هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة .وقد أضافت الهيئة أن املصرف
ملزم باتباع قرارات هيئة الرقابة ،وال ميكنه االستفتاء واالعتماد على قرارات هيئات فتوى
(((
أخرى إال بإذن هيئة الرقابة لديها.
 إن املؤسسات الوقفـية إمنا تأخذ نفسها بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية فـي وثائقها األساسيةومن ثم العمل مبا تنتهي إليه هيئة الفتوى ،والرقابة الشرعية وهذا وجه من وجوه إلزام الفتوى
ومن ثم يستوجب النص عليه -اإللزام -فـي عقد التأسيس ،والنظام األساسي للمؤسسة
(((
الوقفـية.
دورا ها ًما فـي قيام
 إن أعضاء هيئة الرقابة يتم اختيارهم بناء على شروط معينة ،وأن لهم ًاملؤسسة بأعمالها وفقًا للشرع احلنيف ،ولن تؤدي هيئة الرقابة الشرعية دورها ما لم تكن
(((
قراراتها ملزمة واجبة التنفـيذ.

 -11-4توصيف وظيفة املراقب الشرعي.

إن وظيفة املراقب الشرعي تتطلب منه أن يقوم باملهام والواجبات التالية:

 تقع على عاتق املراقب الشرعي مسؤولية تسويق فكرة الوقف فـي املجتمع من خالل التنسيقمع إدارة اإلعالم والتسويق فـي املؤسسة الوقفـية.
 التواصل املستمر مع املتعاملني والعاملني واإلدارة ومجلس اإلدارة والهيئة الشرعية .وميكن أنيترجم هذا العمل إلى وريقات توزع على العاملني واملتعاملني عن بعض العمليات وخاصة
املتكررة.
 يقوم املراقب الشرعي بجوالت ميدانية فـي املؤسسة الوقفـية على األقسام ،واإلدارات ،والفروع،ويطلع على الوثائق واملعامالت والعقود ،ويسأل العاملني عن إج��راءات العمل ،ثم يلتقي
بجمهور املتعاملني مع املؤسسة الوقفـية من ممولني وواقفـني ومستفـيدين ويسمع منهم ،ويقدم
((( محمد أكرم الل الدين ،مرجع سابق ص .4بتصرف.
((( عبداحلميد محمود البعل ،مرجع سابق ،ص.36بتصرف
((( محمد عبدالغفار الشريف ،مرجع سابق ،ص.10
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موجزا للهيئة الشرعية ((( .يجب أن يوضح التقرير غرض ،ونطاق ونتائج الرقابة الشرعية
تقريرا
ً
ً
الداخلية ،بحيث يبني التقرير التوصيات حول التحسينات املستقبلية والعمل التصحيحي.
 الرد على األسئلة واالستفسارات الفقهية :وهي التي ترد إلى املراقب الشرعي طوال العام منكل من لهم حاجة من العاملني العاملني وقت تنفـيذ املعامالت إذا استشكل األمر عليهم،
كما ترد إليه أسئلة من املتعاملني ً
أيضا .وإذا توقف فـي اإلجابة عن سؤال ،يقدمه إلى الهيئة
(((
الشرعية ليحصل على جواب السائل.
 دراسة مجاالت العمل ،والعقود وصياغتها بحيث تتفق مع أحكام الفقه. متابعة تنفـيذ العقود واملعامالت للتأكد من التزام املوظفـني بتنفـيذها دون مخالفة للضوابطالشرعية.
 دراسة ما يقدم لها من أسئلة لالستفادة وبيان الرأي الشرعي فـيها .كذلك دراسة مشروعية العقودقبل التوقيع عليها للتأكد من عدم وجود أي بند فـيها يتعارض مع أحكام فقه املعامالت.
 اإلشراف على جتميع الفتاوى وتنظيم عملية الرجوع إليها .وتعتبر الفتاوى التي يتم نشرهارسميا يتعني على املؤسسة الوقفـية التقيد بها ،وعدم مخالفة شيء
شرعيا ومستندً ا
مرجعا
ً
ً
ً
منها إال ما يتم الرجوع عنه من الهيئة الشرعية.
 املشاركة فـي املؤمترات الشرعية وإعداد برامج تثقيف العاملني وتقدمي احملاضرات والندوات(((
الالزمة لهم ومتابعتها.
 إعداد دليل خاص للرقابة الشرعية يوضح األغراض ،والصالحيات ،واملسؤوليات على أنيتم اعتماده من هيئة الرقابة الشرعية .جمع وحتليل وتفسير وتوثيق املعلومات لتأييد نتائج
الرقابة الشرعية الداخلية .ومناقشة النتائج والتوصيات مع األطراف اإلدارية املناسبة قبل
إصدار التقرير الكتابي بشكل نهائي.
 املتابعة ملعرفة ما إذا كان اإلجراء املناسب قد اتخذ بشأن النتائج النهائية الواردة فـي تقرير(((
الرقابة.
((( أحمد محمد السعد ،الرقابة الشريعة وأثرها فـي املصارف اإلسالمية ،أبحاث املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي ،جامعة
أم القرى ،مكة املكرمة1425 ،هـ ،ص .28بتصرف
((( محمد عبدالغفار الشريف ،مرجع سابق ،ص.10
((( أحمد محمد السعد ،مرجع سابق ،ص.10
((( حسام الدين عفانة ،مرجع سابق ،ص16
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املبحث الرابع
درا�سة حالة :واقع الفتوى والرقابة ال�شرعية
فـي قطاع الأوقاف باجلزائر
بداية البد من اإلشارة إلى أن احلديث عن الرقابة الشرعية فـي قطاع األوقاف فـي اجلزائر
هو حديث سابق ألوان��ه ،ذلك ألن القطاع الوقفـي ال يتوافر له جهاز للرقابة الشرعية باملعنى
الصحيح ملصطلح الرقابة الشرعية ،فاألجهزة الرقابية املوجودة على املستوى الوطني أو على
مستوى وزارة األوقاف هي أجهزة رقابية ذات طابع إداري تقني وتشريعي واستشاري ،أما بالنسبة
لإلفتاء فهو موجه أساسا للشأن العام وانشغاالت احلياة العامة فـي املجتمع .وللوقوف على هذا
الوضع واستجالء واقع الفتوى ،والرقابة الشرعية فـي قطاع الوقف باجلزائر نستعرض مجموعة
من األجهزة أو التنظيمات الرقابية التي لها عالقة بالفتوى والرقابة على مستوى وزارة األوقاف
وإدارة األوقاف فـي اجلزائر.

 - 1جلنة الفتوى والتوجيه واإلرشاد لدى املجلس اإلسالمي األعلى.

باعتباره مؤسسة وطنية مرجعية يحدد الدستور مهام املجلس اإلسالمي األعلى فـي االستشارة
القانونية ،وهو عمل إداري وتقني ،وفـي االجتهاد الذي يقتضيه اإلسالم املعاصر فـيما يواجهه من
مشاكل راجعة إلى التحوالت االجتماعية والثقافـية الكبرى .وينصب هذا االجتهاد فـي موضوعات
متعددة يقع ضبطها حسب األسبقيات والتعرض لها بالبحث ،والنقاش ،والتشاور .وميثل املجلس
األعلى فـي جلنة األوقاف عضو منه.
وجلنة الفتوى والتوجيه واإلرشاد لدى املجلس اإلسالمي األعلى ،هي أحد اللجان األربعة
املشكلة للمجلس وهي تختص مبا يلي:
 إعداد مشاريع الفتاوى واألحكام الشرعية. دراسة املشكالت والقضايا املعاصرة ،لتقدمي حلول لها وفق الشريعة اإلسالمية. إعطاء التصور اإلسالمي ملختلف القضايا ،التي تهم حياة األمة الروحية واملادية. تصحيح املفاهيم املنحرفة والفتاوى القاصرة. -الرد على الشبهات واملفتريات التي ينشرها أعداء اإلسالم.

154

بحث د.كمال محمد منصوري

 -توضيح القيم التي يقوم عليها اإلسالم ،والتعريف مببادئه وتوجيهاته.

(((

ونصيب الوقف من هذه اللجنة كما هو واضح من اختصاصاتها هو إعداد مشاريع الفتاوى
اخلاصة بالنشاط الوقفـي ،التي قد تعرضها وزارة األوقاف على اللجنة.

 - 2املفتشية العامة على مستوى وزارة األوقاف.

نص عليها املرسوم  146/2000وأح��ال تنظيمها ،وعملها على مرسوم تنفـيذي آخر هو
 371/2000حيث تضمن إحداث مفتشية عامة فـي وزارة األوقاف وتنظيمها وسيرها .هذه املفتشية
باإلضافة إلى مهامها الداخلية ضمن االختصاص الوصائي والرقابي لوزارة األوقاف ،تختص فـي
(((
مجال األوقاف مبتابعة مشاريع استغالل األمالك الوقفـية وتفقدها وإعداد التقارير الدورية عنها.

 - 3مكتب تنظيم أعمال جلنة الفتوى على مستوى وزارة األوقاف.

وهو مكتب ضمن املديرية الفرعية للتوجيه الديني والنشاط املسجدي على مستوى اإلدارة
(((
املركزية لوزارة األوقاف ،يقوم مبهمة تنظيم أعمال جلنة الفتوى على مستوى وزارة األوقاف.

 - 4جلنة األوقاف :تنظيمها وصالحياتها ومهامها.

يشتمل التنظيم املركزي إلدارة األوقاف على وحدة تنظيمية أخرى موازية ملديرية األوقاف ،هي
(((
جلنة األوقاف.

 -1-4تنظيم وتشكيل جلنة األوقاف.

بالنظر إلى تكوين هذه اللجنة جند أنها تتشكل من(((:

 مدير األوقاف وهو الرئيس.((( موقع املجلس اإلسالمي األعلى ،top2#htm.default1/dz.hci.www//:http ،تاريخ الزيارة :يوم 4 :رمضان
 1430على الساعة16.11:
((( محمد كنازة ،الوقف العام فـي التشريع اجلزائري ،دراسة قانونية مدعمة باألحكام الفقهية والقرارات القضائية ،مرجع سابق،
ص.144
((( اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  73بتاريخ  02يوليو  ،2000ص.22
((( املادة  09من املرسوم التنفـيذي رقم  381/98املؤرخ فـي  1ديسمبر  1998احملدد لشروط إدارة األمالك الوقفـية وتسييرها
وحمايتها وكيفـيات ذلك حيث تذكر هذه املادة أن هذه اللجنة تتولى إدارة األمالك الوقفـية وتسييرها وحمايتها فـي إطار
التشريع والتنظيم املعمول بهما.
((( املادة  2من القرار الوزاري رقم  29املؤرخ فـي  21فـيفري  1999املتضمن إنشاء جلنة األوقاف وحتديد مهامها وصالحياتها.
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 املدير الفرعي الستثمار األمالك الوقفـية وهو كاتب اللجنة.عضوا.
 املكلف بالدراسات القانونية والتشريعيةً
عضوا.
 مدير اإلرشاد والشعائر الدينيةً

عضوا.
 مدير إدارة الوسائلً

عضوا.
 مدير الثقافة اإلسالميةً

 أعضاء ممثلني عن مصالح أمالك الدولة ،وعن وزارة الفالحة والصيد البحري ،وعن وزارةالعدل ،وعن املجلس اإلسالمي األعلى.

 -2-4صالحيات جلنة األوقاف ومهامها.

بالنظر إلى الصالحيات املوكلة لهذه اللجنة فهي تتولى النظر ،والتداول فـي جميع القضايا
املعروضة عليها املتعلقة بشؤون إدارة األمالك الوقفـية واستثمارها ،وتسييرها وحمايتها ،فهي جهاز
تداولي ميارس ما يشبه الدور التشريعي((( ،حيث تقوم على اخلصوص مبا يلي:
تعد
 دراسة حاالت تسوية وضعية األمالك الوقفـية العامة واخلاصة عند االقتضاء ((( ،كما ّمحاضر منطية لكل حالة على حدة.
 تدرس أو تعتمد الوثائق النمطية لعمل وكالء األوقاف. تشرف على إعداد دليل عمل ناظر امللك الوقفـي ،أو تعتمد اقتراحه ،والوثائق النمطية الالزمةلذلك.
 تدرس حاالت تعيني ّنظار األمالك الوقفـية أو اعتمادهم واستخالفهم عند االقتضاء ،وحقوق
كل واحدة على حدة ،باعتماد وثائق منطية لكل حالة.
 تدرس حاالت إنهاء مهام ناظر األمالك الوقفـية ،وتعتمد وثائق منطية لكل حالة. -تدرس وتعتمد الوثائق النمطية املتعلقة بإيجار األمالك الوقفـية عن طريق :املزاد العلني ،أو

((( محمد كنازة ،الوقف العام فـي التشريع اجلزائري ،دراسة قانونية مدعمة باألحكام الفقهية والقرارات القضائية ،مرجع سابق،
ص.144
((( أنظر :مديرية احلج واألوقاف ،النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة باألوقاف ،وزارة الشؤون الدينية واألوقاف ،اجلزائر،
أكتوبر ،2000 ،ص.17
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التراضي أو بأقل من إيجار املثل .كما تدرس حاالت جتديد عقود اإليجار غير العادية.
 تشرف على إعداد دفتر شروط منوذجي إليجار األمالك الوقفـية أو اعتماده فـي ضوء فقهاألوقاف والتنظيمات املرعية.
 تقترح بعد الدراسة أولويات اإلنفاق العادي لريع األوقاف املتاح ،واإلنفاق االستعجاليوتعتمد الوثائق النمطية الالزمة لذلك((( .عالوة على ما سبق ميكن للجنة األوقاف تشكيل
(((
جلان مؤقتة تُك ّلف بفحص ودراسة حاالت خاصة.
إن قراءة لتشكيل وصالحيات هذه اللجنة ميكن من إبداء املالحظات اآلتية:
 األعضاء الذين يشكلون جلنة األوقاف يالحظ أنه ليس من بينهم متخصصني فـي الرقابةالشرعية ،بل وفـيهم من ال عالقة له مبوضوع األوقاف ،أو إدارة األوقاف ،فكيف لهؤالء أن
يراقبوا أو يتداولوا فـي قضايا دقيقة مثل االستثمار الوقفـي ،أو أمور تنظيمية متعلقة مبمارسة
النشاط الوقفـي كإصدار الوثائق النمطية.
 غياب البعد الشرعي أو السالمة الشرعية عند النظر ،والتداول فـي قضايا األوقاف املعروضةعلى اللجنة ،باستثناء عملية إعداد دفتر شروط منوذجي إليجار األمالك الوقفـية.
 غياب عملية املراجعة الداخلية أو الرقابة الداخلية ألعمال اللجنة. عدم وجود معايير ميكن الرجوع إليها لتنفـيذ بعض مهام اللجنة التي ال تستغني عن مراجعةاحلكم الشرعي.

اخلامتة :النتائج والتو�صيات
أوال :نتائج البحث

من خالل ما تقدم فـي ثنايا البحث أمكن التوصل إلى النتائج التالية:

	-أقر الفقهاء والية الدولة على الوقف وأن احلاجة إليها ماسة ألجل استمرارية الوقف ،وتدفق
منافعه.
((( مديرية األوقاف بوزارة الشؤون الدينية باجلمهورية اجلزائرية ،النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة باألوقاف ،نوفمبر
1420هـ1999 /م.
((( كمال منصوري ،مرجع سابق ،ص ص.255-254
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	 -اعتبر الفقهاء أن إدارة الوقف والنظر فـي األحباس والوقوف وتفقد أحوالها وأحوال الناظر فـيها
جز ًءا من أعمال الدولة ،وهي من واجبات السلطة احلاكمة ،حيث إن الدولة بحكم النظر العام
والوالية العامة ملصالح املجتمع ترعى األوقاف.
	-قرر الفقهاء أن – الوالية العامة -على األوقاف هي من اختصاص القضاء وحده دون غيره من
سلطات الدولة .وهي حق نابع من حقه فـي الوالية العامة.
	-إن حق تدخل الدولة فـي شؤون األوقاف ترتب على حقها فـي الوالية العامة . ،وهذا التدخل
حتكمه القاعدة الفقهية (الوالية اخلاصة مقدمة على الرعاية العامة) .هو فـي حدود اإلحاطة
والرعاية .فحدود تدخل الدولة أو من ميثلها من الهيئات العامة ينحصر فقط فـي النظر العام أو
ما يسمى بـ «نظر اإلحاطة والرعاية» ،وهو ينطوي على احلفظ واحلماية والصيانة والتنمية وتقدمي
املساعدة واالستشارة واخلبرة الفنية.
	-قيام الدولة أو أحد أجهزتها اإلدارية باإلدارة املباشرة لألوقاف له حيثياته وظروفه التي حددها
الفقهاء ،فهو أمر طارئ واألصل هو والية الواقف أو من يشترطه.
	-تشمل والية الدولة على األوقاف فـي إطار الرعاية :الرقابة اإلدارية والشرعية على النظار ،مراقبة
األداء اإلداري للناظر ،مراقبة العقود التي يجريها الناظر عن الوقف ،مراقبة تصرفات الناظر فـي
الوقف ،مراقبة األداء املالي لإلدارة الوقفـية من حيث مصروفات النـاظر ،مراقبة سلوك الناظر من
حيث التزامه بالعدالة واألمانة ،ومراقبة توزيع الغلة على املستحقني ،ومراقبة السلوك الشخصي
للناظر وعزله ،واحلماية اجلزائية للوقف ،وتقدمي االستشارة واخلبرة الفنية.
	-أما والية الدولة على األوقاف فـي إطار اإلحاطة فهي تشمل :تقدمي املشورة للناظر عند اتخاذ
القرارات االستراتيجية كاالستدانة على الوقف ،ومخالفة شرط الواقف ،وإبطال قرارات
الناظر ،والعلم بشغور منصب الناظر ،وإقرار التفويض بالنظر ،واإلشهاد على عقود الوقف،
وسائر التصرفات فـيه ،وتوثيقها أمام القضاء ،وتقدير أجرة الناظر ،والرقابة على التصرفات فـي
الوقف وتضمينه.
	 -يعتبر الوقف ممارسة شرعية تستند إلى أحكام أقرها الفقهاء ،والتزام الشرع فـي ممارسة النشاط
الوقفـي وتوجيهه هو أخد خصائص املؤسسة الوقفـية ،فمن الضروري وجود جهة مختصة ذات
أهلية تضع املعايير وتراقب تطبيقها ،وتعرض عليها احلاالت املستجدة لتبدي رأيها الشرعي
فـيها.
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	 -الرقابة الشرعية ذات أهمية بالغة واحلاجة ماسة إلى تفعيل دورها فـي املؤسسات الوقفـية.
	 -تعتبر الرقابة الشرعية من الهيئات اجلديدة لتصبح جز ًءا من هياكل املؤسسة الوقفـية ،وميكن
إنشاؤها وتعميمها على مستوى املؤسسات الوقفـية ،وهي تستمد وجودها من شروط الواقفـني
أو من األنظمة األساسية وعقود التأسيس لهذه املؤسسات.
	-الشمولية ،واالستمرار ،واملوضوعية ،والتكامل والتنسيق والتنظيم ،واالستقاللية ،والكفاءة
واملهنية من أهم اخلصائص التنظيمية لهيئة أو جهاز الرقابة الشرعية فـي املؤسسة الوقفـية.
تبعا الختالف عدة عوامل ومحددات،
	-تتعدد األشكال التنظيمية جلهاز الرقابة الشرعية وتختلف ً
إذ ميكن للهيئة الشرعية للمؤسسة الوقفـية أن تأخذ أحد األشكال التنظيمية التالية :الرقابة الشرعية
املركزية ،الهيئة العليا للرقابة الشرعية ،الهيئة الوطنية للرقابة الشرعية لقطاع األوقاف واملؤسسات
الوقفـية ،واملجلس الشرعي ،وإدارة للرقابة الشرعية الداخلية...
	-ألجل أداء فعال البد للهيئة الشرعية من بناء شبكة من العالقات تضمن لها االتصال ،والتواصل
مع جهات االختصاص املختلفة ،ومع األطراف الفاعلة التي ميكن أن تؤثر على عمل الهيئة أو
تتأثر بها.
	-يشترط فـيمن يختار لعضوية الهيئة الشرعية مواصفات شرعية خاصة تفرضها فـي األساس
طبيعة عمل الهيئة.

ثانيا :التوصيات

تتويجا ملا جاء فـي البحث ،وفـي ضوء النتائج املستخلصة ميكن تقدمي جملة من التوصيات
وهي:
	-تأكيد أهمية دور الدولة فـي الرقابة على نشاط املؤسسات الوقفـية ،وذلك فـي إطار احلماية
والرعاية.
	-العمل على تعميم ونشر فكرة إنشاء هيئات الرقابة الشرعية على مستوى املؤسسات الوقفـية
العاملة.
	-االعتماد على معايير الكفاءة ،والتخصص ،واملعايير األخالقية عند اختيار أعضاء هيئة الرقابة
الشرعية ،أو املراقبني الشرعيني فـي املؤسسات الوقفـية.
	 -تأكيد استقاللية هيئة الرقابة فـي تنفـيذ املهام املوكلة إليها.
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	-ينبغي لهيئة الرقابة الشرعية فـي املؤسسة الوقفـية أن تولي عناية خاصة ملراقبة وفحص نشاط
االستثمار فـي املؤسسة الوقفـية من حيث سالمة عقود وصيغ االستثمار الوقفـي.
	-يجب أن تعتني الهيئة الشرعية عناية خاصة مبدى التزام املؤسسة الوقفـية واحترامها لشروط
الواقفـني املعتبرة.
	-توثيق روابط الصلة بني هيئة الرقابة فـي املؤسسة الوقفـية واألطراف ذات العالقة عاملني وجمهور
املتعاملني مع املؤسسة الوقفـية.
	-تأكيد إلزامية قرارات هيئات الرقابة الشرعية والعمل على استحداث اآلليات والتنظيمات التي
تسمح مبراقبة مدى التزام املؤسسة الوقفـية بتنفـيذ قرارات ،وتوصيات ،وتوجيهات وإرشادات
وفتاوى هيئة الرقابة الشرعية.
	-يجب أن يشمل نشاط هيئة الرقابة الشرعية تدريب العاملني على مستوى الهيئة أو إدارة املراقبة
والتفتيش فـي فقه الوقف ومعامالته.
	-قيام هيئات الرقابة الشرعية على مستوى املؤسسات الوقفـية الكبرى والعامة بتكثيف املساءلة
العلمية ،والنشاط البحثي حول اإلشكاليات الشرعية التي تواجه املؤسسة الوقفـية.
	-االستفادة من اخلبرات التي تتيحها جتربة املصارف اإلسالمية فـي مجال الرقابة الشرعية.
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فهر�س املراجع
 - 1املصادر الفقهية:

	-إبراهيم بن موسى الطرابلسي احلنفـي ،اإلسعاف فـي أحكام األوقاف ،مكتبة الثقافة الدينية،
القاهرة.2005 ،

	 -أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني -اخلصاف -أحكام األوقاف ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة،
دون تاريخ نشر.

	-احلطاب محمد بن محمد بن عبدالرحمن ،مواهب اجلليل لشرح مختصر خليل ،اجلزء السادس،
الطبعة الثانية ،دار الفكر ،دمشق.1978 ،
	-شمس الدين السرخسي ،املبسوط ،دار املعرفة ،بيروت.1989 ،

	 -شمس الدين أحمد الرملي ،نهاية احملتاج إلى شرح املناهج من الفقه على مذهب اإلمام الشافعي،
اجلزء اخلامس ،مكتبة ومطبعة مصطفى البادي ،القاهرة.1997 ،

	-شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية ،االختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،دار املعرفة،
بيروت دون تاريخ نشر.
	-شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية ،مجموع الفتاوى ،جمع وترتيب عبدالرحمن محمد بن قاسم،
املجلد  ،31مكتبة املعارف ،الرباط ،دون تاريخ نشر.
	 -محمد بن حبيب املاوردي ،األحكام السلطانية والواليات الدينية ،حتقيق أحمد مبارك البغدادي،
مكتبة دار ابن قتيبة ،الكويت.1989 ،
	 -محمد عرفة الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،اجلزء الرابع ،حاشية على الشرح
الكبير ،اجلزء الرابع ،دار إحياء الكتب العربية ،القاهرة ،دون تاريخ نشر.
	-منصور بن يونس البهوتي ،كشاف القناع عن منت اإلقناع ،اجلزء الرابع ،مكتبة النصر احلديثة،
الرياض ،دون تاريخ نشر.

	-محمد أمني بن عابدين ،حاشية رد احملتار على الدر املختار ،اجلزء الرابع ،دار الفكر للطباعة
والنشر والتوزيع ،دمشق ،دون تاريخ نشر.

	-زين الدين ابن جنم احلنفـي ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،اجلزء اخلامس ،دار الكتاب اإلسالمي،
القاهرة ،دون تاريخ نشر.
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 - 2الكتب
	-إبراهيم بيومي غامن ،الوقف والسياسة فـي مصر ،دار الشروق ،القاهرة..1998 ،
	 -بنعبدالله محمد بن عبدالعزيز ،الوقف فـي الفكر اإلسالمي (النسخة اإللكترونية) ،اجلزء األول،
مطبعة فضالة ،الرباط .1996
	-الصالح محمد بن أحمد ،الوقف فـي الشريعة اإلسالمية وأثره فـي تنمية املجتمع ،الناشر املؤلف
نفسه ،الرياض.2001 ،
	-جواهر أحمد القناديلي ،الرقابة اإلدارية من وجهة نظر إسالمية ،مركز اخلبرات املهنية لإلدارة،
القاهرة.2007 ،
	-حسني محمود حرمي ،تصميم املنظمة ،الهيكل التنظيمي وإجراءات العمل ،دار ومكتبة احلامد
للنشر ،ط ،2عمان.2000 ،
	-عبدالرحمن بن خلدون ،مقدمتة ابن خلدون ،دار الكتاب العلمية ،بيروت ،دون تاريخ نشر.
	-طالل عمر بافقيه ،الوقف األهلي ،الوقف األهلي ،دار القبلة للثقافة اإلسالمية ،جدة.1998 ،
	-كمال منصوري ،اإلصالح اإلداري ملؤسسات قطاع األوقاف -دراسة حالة اجلزائر ،-رسالة دكتوراه
(غير منشورة) ،كـلية العلوم االقتصادية وعلوم التــسيير ،جامعة اجلزائر.2009 ،
	-كنازة محمد ،الوقف العام فـي التشريع اجلزائري ،دراس��ة قانونية مدعمة باألحكام الفقهية
والقرارات القضائية ،دار الهدى ،عني مليلة ،اجلزائر.2006 ،
	-ماهر أحمد ،التنظيم الدليل العملي لتصميم الهياكل واملمارسات التنظيمية ،الدار اجلامعية،
اإلسكندرية.2005 ،
	-محمد أكرم العدلوني ،العمل املؤسسي ،دار ابن حزم ،بيروت.2000 ،
	-محمد الصيرفـي ،إدارة األعمال احلكومية ،مؤسسة حورس الدولي ،القاهرة2005 ،
	-محمد محمد أمني األوقاف واحلياة االجتماعية فـي مصر 1517 -1250 ،م ،دراسة تاريخية
وثائقية دار النهضة العربية ،القاهرة.1980 ،
	 -محمد أبو زهرة ،محاضرات فـي الوقف ،دار الفكر العربي ،القاهرة.1971 ،
	-مدحت محمد أبو النصر ،إدارة منظمات املجتمع املدني ،إدارة منظمات املجتمع املدني ،ايتراك،
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القاهرة.2007 ،
	-محمد فتحي 766 ،مصطلح إداري ،دار التوزيع والنشر اإلسالمية ،القاهرة.2003 ،
	-مهدي محمود أحمد ،نظام الوقف فـي التطبيق املعاصر(مناذج مختارة من جتارب الدول واملجتمعات
اإلسالمية) ،البنك اإلسالمي للتنمية ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،جدة.2003 ،
	-يوسف القرضاوي ،الفتوى بني املاضي واحلاضر ،دار البعث ،اجلزائر.1985 ،
	JUDY Pearsall..Concise Oxford English Dictioary.Oxford University-
.Press. New New york.2002

-3املجالت والدوريات:

	-مجلة أوقاف ،العدد  ،14ماي  ،2008األمانة العامة لألوقاف ،الكويت.
	-مجلة أوقاف ،العدد التجريبي ،نوفمبر  ،2000األمانة العامة لألوقاف ،الكويت.
	-حولية البركة ،العدد الثالث ،رمضان 1422هـ ،مجموعة دلة البركة ،جدة.

- 4املؤمترات العلمية والندوات:

	-أبحاث مؤمتر املصارف اإلسالمية فـي فلسطني واقع وحتديات ،مركز القدس للدراسات واإلعالم
اإلسالمي ،رام الله  /فلسطني احملتلة ،الثاني من رجب  1431هـ وفق 2010/6/14م

	-أبحاث املؤمتر الثالث لألوقاف ،املدينة املنورة ،اجلامعة اإلسالمية 5 – 3 ،يناير .2010
	-أبحاث املؤمتر الثاني لألوقاف ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة 11 ،ديسمبر .2006
	-أبحاث مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأمول ،دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخليري
بدبي 31 ،مايو  03/يونيو .2009
	-املؤمتر الثاني لألوقاف ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة 18 ،ذو القعدة  1427هـ.
	-الدورة التاسعة عشرة ملجمع الفقه اإلسالمي الدولي ،منظمة املؤمتر اإلسالمي ،إمارة الشارقة،
دولة اإلمارات العربية املتحدة.
	-أبحاث املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة1425 ،هـ.

	 -أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية األول ،األمانة العامة لألوقاف ،الكويت 13-11 :أكتوبر
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.2003

	-ندوة الوقف واملجتمع املدني فـي الوطن العربي ،حترير إبراهيم البيومي غامن ،مركز دراسات
الوحدة العربية واألمانة العامة لألوقاف ،بيروت.2003 ،
	-ندوة عرض التجارب الوقفـية فـي الدول اإلسالمية ،مركز صالح كامل ،جامعة األزهر ،القاهرة
فـي 18-15 :ديسمبر.2002

	-أبحاث ندوة الوقف اإلسالمي ،جامعة اإلمارات ،العني بتاريخ 7-6ديسمبر .1997أبحاث
ندوة إدارة وتثمير ممتلكات األوقاف ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،البنك اإلسالمي
للتنمية ،جدة.1989 ،

	the International Seminar on Islamic Economics in The 21st Century,-
.MALYSIA ,1999 ,30-Kuala Lumpur, April 26

-5املواقع االلكترونية.

	-موقع األمانة العامة لألوقاف بالكويت.www.awqaf.org :

	 -موقع املجلس اإلسالمي األعلى باجلزائر.http://www.hci.dz/default1.htm#top 2 ،

-6النصوص التشريعية.

	-مديرية احلج واألوقاف ،النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة باألوقاف ،وزارة الشؤون الدينية
واألوقاف ،اجلزائر ،أكتوبر.2000 ،

	-املرسوم التنفـيذي رقم  381/98املؤرخ فـي  1ديسمبر  1998احملدد لشروط إدارة األمالك
الوقفـية وتسييرها وحمايتها وكيفـيات ذلك.
	-القرار ال��وزاري رقم  29املؤرخ فـي  21فـيفري  1999املتضمن إنشاء جلنة األوق��اف وحتديد
مهامها وصالحياتها.
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والية الدولة فـي الرقابة على الأوقاف
(((

املقدمة:

احلمد لله رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني ،سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعني:
رئيسا فـي
يعتبر الوقف أحد املوارد املالية املهمة للصرف على أوجه اخلير والبر مما جعله
ً
مساهما ً
نهضة األمة وتنميتها عبر العصور ،يقول اإلمام النووي –رحمه الله :-عند شرحه لوقف عمر بن اخلطاب
رضي الله عنه -ألرضه فـي خيبر :وفـي هذا احلديث دليل على صحة أصل الوقف ،وأنه مخالفلشوائب اجلاهلية((( .أي أن الوقف مما اختص به املسلمون ولم يعهده أهل اجلاهلية قبل اإلسالم.
وما قام به بعض األمراء ،والسالطني من محاولة االستيالء على الوقف وحتجيم دوره تارة
بفرض ضرائب على األموال الوقفـية ،وتارة بإدخالها حتت إدارة الدولة ،وتارة أخرى بتحويل غالتها
للسلطان ،أو ملن يرغب دون اعتبار لشروط الواقف ،مما حدا بالناس العزوف عن الوقف لعدم ثقتهم
بتلك املؤسسات فـي إدارة شؤون الوقف.
إال أن ما قام به بعض العلماء من التصدي لتلك املمارسات ،وهو ما نستطيع أن نطلق عليه
عدلت من بعض تلك املمارسات وأعادت الثقة
بالرقابة الشرعية التي تولى زمامها علماء أفذاذ ّ
للناس فـي أوقافهم.
ومما زاد ثقة الناس فـي الوقف مرة أخرى بعض النماذج املشرقة ،واملتطورة إلدارات الوقف
كاألمانة العامة لألوقاف فـي الكويت ،التي قدمت الوقف بحلة جديدة قام على اإلشراف عليها
علماء وسادة أفاضل ،واكبوا فـي إدارتهم لشؤون الوقف تطور األفراد واملجتمعات ،مما ساهم فـي
خدمة أفضل للمجتمع ،وهذا النموذج وغيره جعلنا نتساءل عن أهمية عمل الوقف فـي ظل والية
الدولة ،ألن هذا النموذج لم يكن ليحقق أهدافه إال من خالل دعم الدولة له ،وتقدمي التسهيالت
الكثيرة له ،فمن املهام التي قامت بها الدولة الرقابة املالية ،والقانونية واإلدارية لكي تتأكد من حتقيق
الوقف ألهدافه.
((( أستاذ مساعد بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية-جامعة الكويت.
((( شرح صحيح مسلم  ،86/11دار إحياء التراث العربي.
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كما أن املتتبع لتاريخ الوقف يجد أن الوقف كان يؤدي دوره عندما وجد قضاة وعلماء يراقبون،
ويتابعون شؤون الوقف ،وكلما ضعفت هذه الرقابة واملتابعة ضعف دور الوقف ،وكلما قويت قوى
منيعا حلفظ الوقف من
دوره ،فما هي الرقابة الشرعية املطلوبة ،وكيف يتم تطويرها حتى تكون
ً
سياجا ً
العابثني به .وهذا ما حاولنا أن جنيب عليه فـي هذه الورقات فإن أصبت فمن الله وحده ،وإن أخطأت
فمن نفسي ومن الشيطان.

واحلمد لله رب العاملني،،،

ال ت َُؤ ِ
اخ ْذنَا إِن ن َِّسي َنا َأ ْو َأ ْخ َط ْأنَا َر َّب َنا َو َ
(ر َّب َنا َ
ين ِمن َق ْب ِل َنا َر َّب َنا
ال تحَ ْ ِم ْل َع َل ْي َنا إِ ْص ًرا َك َما َح َم ْل َت ُه َع َلى ا َّل ِذ َ
َ
ِ
ِ
ِ
نت َم ْو َ
ال تحُ َ ِّم ْل َنا َما َ
َو َ
ين).
ال َطا َق َة َل َنا بِه َو ْاع ُف َع َّنا َواغْ ف ْر َل َنا َو ْار َح ْم َنآ َأ َ
انص ْرنَا َع َلى ا ْل َق ْو ِم ا ْل َكاف ِر َ
النَا َف ُ

املطلب الأول
والية الدولة على �ش�ؤون الوقف

تبعا ملمارسات الدولة على
اختلفت نظرة الفقهاء فـي مدى والية الدولة على شؤون الوقف ً
الوقف ،فذهب بعض الفقهاء إلى أن والية الدولة على الوقف تعتبر من أهم أسباب القضاء على
كثيرا
استقاللية الوقف ،واستمراره بل واالستيالء عليه مما أدى إلى انقطاع هذا املورد الذي كان ميد ً
من جهات اخلير بالنفع.
فوالية الدولة على الوقف حملت من كانوا يرغبون فـي الوقف على أن ميسكوا أيديهم عن
حبس األموال ،ألنهم يدركون أن الدولة تتصرف فـي األموال املوقوفة وريعها َوفْق ما تريد ال وفق
ما يريد الواقفون ،كما أن تدخل الدولة وسيطرتها على كل املرافق أثبت فشله فـي احملافظة على املال
العام وفـي حتقيق النمو االقتصادي وزيادة الدخل مما اضطرها إلى اخلصخصة ،ألن القطاع اخلاص
حرصا على املال
أكثر
وتثميرا له من القطاع العام (((.
ً
ً
وذهب البعض اآلخر إلى أن والية الدولة على الوقف فـيه مصلحة للوقف حيث يستفـيد
الوقف من قدرات الدولة ،وما يتاح لها من خبرات وأدوات إلدارة الوقف.

وللوقوف على حقيقة األمر نقول إن الوقف لم يخل فـي القدمي من والية الدولة عليه سواء
أكان من ميارس هذه الوالية السلطان نفسه أم أن يعهد بها إلى آخرين كالقاضي ،وغيره من النظار.
يقول اإلمام املاوردي« :وأما عن مشارفة السلطان للوقف فإنها على ضربني :عامة ،وخاصة ،فأما
((( والية الدولة على الوقف املشكالت واحللول ص 26 ،22أ .د .محمد الدسوقي مقدم ملؤمتر األوقاف الثاني – جامعة أم
القرى.
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العامة فـيبدأ بتصفحها ،وإن لم يكن فـيها متظلم ليجريها على سبيلها ،وميضيها على شروط واقفها
إذا عرفها من أحد ثالثة أوجه :إما من دواوين احلكام املندوبني حلراسة األحكام ،وإما من دواوين
السلطنة على ما جرى فـيها من معاملة أو ثبت لها من ذكر وتسمية ،وإما من كتب قدمية تقع فـي
النفس صحتها ،وإن لم يشهد الشهود بها ،ألنه ليس يتعني اخلصم فـيها ،فكان احلكم أوسع منه فـي
الوقوف خاصة.
وأما الوقوف اخلاصة فإن نظره فـيها موقوف على تظلم أهلها عند التنازع فـيها لوقفها على
خصوم معينني ،فـيعمل عند التشاجر فـيها على ما ثبت به احلقوق عند احلاكم ،وال يجوز أن يرجع إلى
ديوان السلطنة ،وال إلى ما يثبت من ذكرها فـي الكتب القدمية ،إذا لم يشهد بها شهود معدلون(((.
ويقول اإلمام اجلويني« :واستنابة اإلمام ال بد منها وال غنى عنها ،فإن اإلمام ال يتمكن من تولي
جميع األمور وتعاطيها ،وال يفـي نظره ملهمات اخلطة وال يحويها ،وهذه القضية بينة فـي ضرورات
العقول وال يستريب اللبيب فـيها حتى تكون اخلطة بكالءته مربوطة ،فهو يرعاهم كأنه يراهم ،وإن
شط املزار وتقاصت الديار»(((.
فإذا كان لولي األمر سلطان على نفوس وأموال الرعية اخلاصة ،أال يكون له والية على أموال
قرارا فرد ًيا إال أن نفعه عام
الوقف التي وجدت للبر واخلير لعامة املسلمني .فالوقف وإن كان بدايته ً
على املوقوف عليهم مما ميكن الدولة من اإلشراف والرقابة عليه ،ونصوص الفقهاء تؤكد أن للدولة
نظرا ووالية على الوقف سواء أكان الناظر اإلمام أم من ينيبه اإلمام من قضاة أو غيرهم.
ً

فاالجتهاد اإلسالمي قد أقر لولي األمر فرد ًا كان (رئيس دولة مث ً
ال) أو جماعة (مجلس نيابي
مث ً
ال) أن يحد من شمول بعض األحكام الشرعية وتطبيقها ،أو يأمر بالعمل بقول ضعيف مرجوح ،أو
مينع بعض العقود أو األشياء املباحة أص ً
ال إذا اقتضت ذلك مصلحة طارئة ،كل ذلك بشرط أن يكون
الهدف من هذه التصرفات حتقيق مصالح اجلماعة ،مبعاييرها الشرعية ،ألن من القواعد الشرعية :أن
(((.
التصرف على الرعية منوط باملصلحة
وقد يعترض البعض على هذا بأن الفقهاء اختلفوا فـيمن له حق الوالية على الوقف ففـي
ظاهر مذهب احلنفـية أن الوالية للواقف ثم ملن يوليه من بعده فإن لم يعني أحدً ا فهي للقاضي(((.

((( األحكام السلطانية للماوردي  104-103دار الكتب العلمية.
((( الغياثي للجويني وما بعدها.
((( املدخل الفقهي العام مصطفى الزرقا .217/1
((( رد احملتار على الدر املختار البن عابدين  634-633/6دارالكتب العلمية.
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أما املالكية فقد منعوا الواقف من الوالية بالقدر الذي يتنافى مع احليازة الصحيحة ،ثم تكون
الوالية ملن يشترط الواقف له الوالية ،فإن أغفل الواقف أمر من يتواله ،فإن كان على غير معني أو
على معني ال ميلك أمر نفسه ،فالوالية للقاضي يولي من يشاء ،وإن كان املوقوف عليه معينا مالك ًا
أمر نفسه ،فالوالية فـي الوقف إليه وإلى من يختاره
متوليا على الوقف (((.
ً

وأما الشافعية فإن الوالية للواقف ال تثبت إال بالشرط عند إنشاء الوقف ،فإن لم يشترط
وجعلها لغيره كانت الوالية ملن شرطت له فإن لم يجعلها ألحد فقد اختلف الشافعية :فريق قال
للواقف ،ألن النظر يكون له بالشرط ،فإذا لم يشترط لغيره فهو لم يسقط حقه ألحد ينبغي له
النظر ،وفريق قال إنه للموقوف عليه ،ألنه صاحب الغلة فهو صاحب الرعاية عليها ،والوالية
تابعة لها ،وفريق قال إنها للحاكم ،ألنه يتعلق به حق املوقوف عليه ،وحق من ينتقل إليه الوقف
من بعده ،فكان احلاكم أحق بواليته ،ألنه احلافظ حلق كل من ال يستطيع حفظ حقه ،وألن الوالية
على الوقف فـي هذه احلال شاغرة واحلاكم ولي من ال ولي له ،وهذا هو الراجح فـي املذهب
الشافعي(((.
ومذهب احلنابلة قريب من مذهب الشافعية ،فالوالية ملن شرطه الواقف له سواء أكان هو أم
غيره ،فإذا مات من شرطت له الوالية أو لم تشترط ألحد فإن الوالية ال تثبت للواقف بحال إال
أنهم فرقوا بني ما يكون جلهة عامة أو على غير محصورين فإن الوالية فـي هذا للحاكم ،وبني ما
إذا كان الوقف على آدمي معني محصور سواء أكان عد ًدا أم واحدً ا فالنظر للموقوف عليه ،ألنه
يختص بنفعه ،فكان نظره إليه كملكه املطلق ،وقيل إن النظر يكون للحاكم(((.

فكالم الفقهاء هذا يبني أن الوالية للفرد ،وليست للدولة وإمنا الدولة تتولى الوقف عند عدم
وجود الفرد ،وبالتالي فإن والية الدولة والية ثانوية وليست أصلية ومما يؤكد هذا أن الفقهاء قد
نصوا على أن الوالية اخلاصة عند وجودها مقدمة على الوالية العامة ،ألنها أقوى منها ،كما جاء
فـي القواعد الفقهية :الوالية اخلاصة أقوى من الوالية العامة.
فمث ً
ال :متولي الوقف ووصي اليتيم وولي الصغير واليتهم خاصة ،ووالية القاضي بالنسبة
إليهم عامة ،وأعم منها والية إمام املسلمني ،فوالية املتولي والوصي أقوى من والية القاضي،
تأثيرا
ووالية القاضي أقوى من والية إمام املسلمني ،ألن كل ما كان أقل اشتراكا كان أقوى
ً
((( الشرح الصغير  117-116/4للدردير ،دار املعارف ،عقد اجلواهر الثمينة البن شاس  973/3دار الغرب.
((( مغني احملتاج للشربيني  393/2دار إحياء التراث العربي.
((( كشاف القناع للبهوتي  ،269-265/4دار الفكر ،محاضرات فـي الوقف لإلمام محمد أبو زهرة ،346-336
دار الفكر.
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ً
وامتالكا .فكلما كانت الوالية املرتبطة بشيء مما فوقها فـي العموم ،فتكون الوالية العامة كأنها
انفكت عما خصصت له الوالية اخلاصة ،ولم يبق لها إال اإلشراف ،إذ القوة بحسب اخلصوصية
ال الرتبة .وبناء على هذا األصل قال الزركشي :ولهذا ال يتصرف القاضي مع وجود الولي اخلاص
وأهليته(((.
أقول إن كالم الفقهاء السابق ال ينفـي أن األصل فـي الوالية للدولة ،ألن الواقف لو شرط
الوالية لنفسه أو لغيره فإن للحاكم أو للقاضي احلق فـي إلغاء هذه الوالية إذا لم تكن مستوفـية
حرا ً
مالكا بالغً ا
الشروط التي نص عليها الفقهاء كأن يكون الواقف له أهلية التبرع بأن يكون ً
عاق ً
ال ،وكذا فـيما يتعلق بنظار الوقف فإن الدولة تراقبهم وحتاسبهم ملعرفة أن تصرفاتهم موافقة
حلكم الشرع وشرط الواقف أم ال.
فالناظر وإن كان له والية مباشرة على الوقف إال أن هذا ال ينفـي أن هناك والية للدولة على
هذا الوقف يقول اإلمام البهوتي «وال نظر حلاكم مع الناظر ،ويتوجه مع حضوره ،لكن للحاكم النظر
العام فـيعترض عليه ،أي على الناظر اخلاص ،إن فعل ما ال يسوغ» ((( وهذا النظر يسمى نظر اإلحاطة
والرعاية (((.
فالوالية كما يقسمها الفقهاء إما والية عامة كاإلمامة الكبرى ووالية القاضي ،وإما والية خاصة
وهي تنقسم إلى والية على النفس ،ووالية على املال ومنها الوالية على نظارة الوقف ،إال أن الفقهاء
نصوا على أن الوالية اخلاصة تنتقل إلى الوالية العامة عند عدم وجود من يقوم بالوالية اخلاصة ،ألن
(((.
السلطان ولي من ال ولي له
ونص اإلمام البهوتي على أن الواقف إذا لم يجعل النظر ألحد عند إنشاء الوقف ،وكان الوقف
على جهة عامة أو على غير محصورين كاملساجد والقناطر واملساكن ،فالوالية إلى حاكم املسلمني،
ٍ
متول معني يشرف عليه ويرعاه ،وللحاكم أن ينيب فـيه من شاء ،ألن احلاكم ال ميكنه تولي
ألنه ليس له
النظر بنفسه ،لتعدد ما أنيط به من واجبات ،وألقى فـي عتقه من تكليفات (((.
وأما ما يتعلق بأن الوالية األخص أقوى من الوالية األعم ،فهذا ليس على إطالقه ،ألن للوالية
((( املوسوعة الفقهية .158-157/45
((( كشاف القناع للبهوتي .273/4
((( نهاية احملتاج للرملي  ،286/6مغني احملتاج للشربيني  ،393/2والية الدولة على الوقف املشكالت واحللول .د .عبدالله
النجار بحث مقدم للمؤمتر الثاني لألوقاف ،جامعة أم القرى ،شوال 1427هـ.
((( املوسوعة الفقهية .157/45
((( املغني مع الشرح  ،242/6كشاف القناع  ،456/2محاضرات فـي الوقف .346-345
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األعم سلطات ونفو ًذا أقوى من الوالية األخ��ص ،فصاحب الوالية األعم له القدرة على عزل
صاحب الوالية األخص ،فالوالية اخلاصة قد تكون أقوى من وجه ،والوالية العامة تكون أقوى من
ال جاء فـي املذهب احلنفـي نق ً
وجه آخر ،فمث ً
ال عن املولى أبي السعود أنه صدر األمر السلطاني بعدم
قطعا ملا يلجأ إليه بعض الناس
نفاذ وقف املدين فـي القدر الذي يتوقف عليه تسديد الدين من أموالهً ،
من وقف أموالهم لتهريبها من وجه الدائنني.
شرعا ،وقد كانت النصوص
وبناء على األمر صرح الفقهاء من بعده بعدم نفاذ مثل هذا الوقف ً
ً
محيطا بجميع أمواله ،ألن الدين إمنا
فـي أصل املذهب صريحة فـي نفاذ وقف املدين ولو كان دينه
يتعلق بذمته ال بعني ماله (((.
ً
تفويضا فهو مبثابة
ومنشأ اخلالف فـي أن هذه الوالية هل هي تفويض أم توكيل ،فإذا كان
التمليك ،ونازع اإلمام السبكي فـي ذلك واعتبر ذلك توكي ً
ال ،وأفتى السبكي بأن للواقف والناظر
ً
مشروطا فـي الوقف ولو لغير مصلحة ،واعترض الزركشي
من جهته عزل املدرس ونحوه إذا لم يكن
وغيره بأنه ال يجوز لإلمام إسقاط بعض األجناد املثبتني فـي الديوان بغير سبب ،فالناظر اخلاص
أولى ،وأجيب بالفرق بأن هؤالء ربطوا أنفسهم للجهاد الذي هو فرض ،ومن ربط نفسه بفرض ال
يجوز إخراجه منه بال سبب بخالف الوقف فإنه خارج عن فروض الكفايات.
وفـي شرح املنهاج فـي الكالم على عزل القاضي بال سبب ونفوذ العزل فـي األمر العام ،أما
الوظائف اخلاصة كاآلذان واإلمامة والتدريس والطب والنظر ونحوه فال ينعزل أربابها بالعزل من
تدريسا لم يجز عزله مبثله
غير سبب كما أفتى به كثير من املتأخرين منهم ابن رزين فقال :من تولى
ً
وال بدونه وال ينعزل بذلك .وإذا قلنا ال ينفذ عزله إال بسبب فهل يلزمه بيان سبب العزل ،أفتى جميع
املتأخرين بأنه ال يلزمه (((.
• تولي وزارات األوقاف شؤون الوقف
أصبح من األحكام املقررة فـي الفقه اإلسالمي أن القاضي هو من يتولى شؤون الوقف ،وهو
من يعني النظار ،ويعزلهم فـي حالة خيانتهم أو تضييعهم للوقف ،إال أن القوانني املعاصرة أوكلت
هذه املهمة لوزارات األوقاف أو لهيئات مستقلة تعني بشؤون الوقف فمن ذلك ما صدر فـي مصر عام
 1971قانون رقم ( )80الذي أنشأ هيئة األوقاف املصرية ،وفـي اململكة العربية السعودية مت إنشاء
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد أسند إليها مهمة اإلشراف على األوقاف،
((( املدخل الفقهي العام .219
((( حتفة احملتاج بشرح املنهاج مع حواشي الشرواني وابن القاسم  292-291/6دار صادر.
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وفـي الكويت مت تأسيس دائرة األوقاف عام 1949م ،ثم مت إنشاء وزارة لألوقاف فـي عام 1962
وخصصت إحدى اإلدارات لألوقاف ،ثم تبع ذلك املرسوم رقم  257لسنة  1993لتشكيل مجلس
األمانة العامة لألوقاف ،وذلك كهيئة ملحقة تتمتع بالشخصية االعتبارية ،ولها مجلس خاص (((.
وهذا األمر ال يتعارض مع ما قرره الفقهاء من أن القاضي هو من يتولى هذه املهمة ،ألن القاضي
إمنا هو نائب عن السلطان فله أن يوكل هذه املهمة ملن يشاء ،كما أوضحت ذلك من نصوص الفقهاء
السابقة ،ويقول اإلمام العز بن عبدالسالم «ألنه منوط به القيام مبصالح املسلمني ،وتعارف املسلمون
على أن نوابه مبثابته» (((.
يقول اإلمام أبو زهرة« :ولو أردنا أن نطبق القواعد الفقهية على ما رأيناه قد أعطى للقضاء
الشرعي من حق إقامة النظار وعزلهم ،لوجدنا أن سلطانه فـي ذلك لم يكن كام ً
ال ،فبجواره وزارة
األوقاف لها حظ من ذلك السلطان معلوم إذ إنه من املقرر فقهي ًا أن حق النظر فـي األوقاف التي ال
(((.
يوجد للواقف شرط للنظر فـيها للحاكم ومن ينيبه»
فالعبرة ليست فـيمن يتولى شؤون الوقف نيابة عن اإلمام أو السلطان ،وإمنا العبرة فـي طريقة
عمل وتنفـيذ املتولي لشؤون الوقف .ولذلك كان ال بد من بيان نطاق وحدود والية الدولة على
الوقف.
• حدود وضوابط تدخل الدولة فـي شؤون الوقف:
مما ال شك فـيه أن تدخل الدولة فـي شؤون الوقف ينبسط وينقبض حسب حتقيق الوقف ألهدافه
املنشودة واملشروطة من قبل الواقفـني ،فكلما حدثت جتاوزات ومخالفات فـي إدارة الوقف كان
تدخل الدولة أقوى وأكبر ،وكلما خفت خف تدخل الدولة ،ومما ينبغي تأكيده أن صالحية تدخل
الدولة فـي شؤون الوقف محددة ومقيدة فـي الفقه اإلسالمي ،فمن هذه الضوابط ما يلي:

 -1تصرف اإلمام على الرعية منوط باملصلحة:

وهذه من القواعد ا ملقررة فـي الفقه اإلسالمي ،وتعني أن تصرفات اإلمام التي تنعكس آثارها
ال وم��آ ً
على الرعية ينبغي أن يراعي فـيها حتقيق املصلحة حا ً
ال ،وإال لزمت املناقضة مما يؤثر فـي

((( موقع هيئة األوقاف املصرية على شبكة النت  ، http://hyatelawqaf-eg.orgموقع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف
والدعوة واإلرشاد فـي اململكة العربية السعودية على شبكة النت  ، www.moia.gov.saموقع األمانة العامة لألوقاف فـي
دولة الكويت على شبكة النت .www.awqaf.org
((( فتاوى العز بن عبدالسالم .152
((( محاضرات فـي الوقف .361
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إبطال التصرف على وجه التحقيق فـي حالة اخلروج عن إطار ما رسمته الشريعة اإلسالمية ،كما
أن التصرفات الصادرة عن اإلمام منوطة بتحقيق املصلحة ،فرعاية تلك التصرفات ملصالح الرعية
تقتضي تقدمي األهم منها على ما هو دونه ،وفق ميزان الشريعة اإلسالمية الذي يوزن فـيه تفاوت
املصالح فـي األهمية(((.
فال بد من تصرف اإلمام أو من ينوب عنه أن يحقق مصلحة ،فال يصدر منهم قرارات أو قوانني ال
ال عن إصدار قرارات تضر بالناس؛ فمث ً
فائدة منها فض ً
ال :إذا تخير فـي األسرى بني القتل ،والرق ،واملن
والفداء ،لم يكن له ذلك بالتشهي بل باملصلحة ،حتى إذا لم يظهر وجه املصلحة حبسهم إلى أن يظهر(((.
مبنيا على املصلحة فـيما يتعلق باألمور العامة لم
ويقول اإلمام ابن جنيم« :وإذا كان فعل اإلمام ً
شرعا إال إذا وافقه ،فإن خالفه لم ينفذ»(((.
ينفذ أمره ً
وعرف اإلمام الغزالي املصلحة بقوله« :أما املصلحة فهي عبارة فـي األصل عن جلب منفعة أو
دفع مضرة ،ولسنا نعني به ذلك ،فإن جلب املنفعة ودفع املضرة مقاصد اخللق ،وصالح اخللق فـي
حتصيل مقاصدهم ،لكننا نعني باملصلحة احملافظة على مقصود الشرع ،ومقصود الشرع من اخللق
خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم ،فكل ما يتضمن حفظ هذه
يفوت هذه األصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة»(((.
األصول اخلمسة فهو مصلحة ،وكل ما ّ

 -2عدم مخالفة الشريعة اإلسالمية:

وهذا الضابط يعتبر مقيدً ا للضابط األول ،فتحقيق املصلحة ال ميكن أن يتم عند مخالفة أوامر
الشرع احلكيم ،فأوامر الشارع هي املصلحة بذاتها ،فالدولة فـي إصدار قراراتها إمنا تكون فـي دائرة
املصالح التي لم يأت الشارع باعتبارها أو إلغائها وهو ما يسمى باملصالح املرسلة(((.
فاإلمام أو من ميثله إمنا وجد لكي يطبق شرع الله وليسوس الناس بكتاب الله وسنة نبيه محمد
 فإذا خالفوا ذلك لم تكن لهم طاعة واجبة ،ألن ال طاعة ملخلوق فـي معصية اخلالق .كما قال  «فإن
أمر مبعصية فال سمع وال طاعة»(((.
((( محمد محمود طالفحة ،قاعدة (تصرف اإلمام على الرعية منوط باملصلحة)وتطبيقاتها الفقهية والقانونية فـي مجال املعامالت
املعاصرة ،31 ،رسالة ماجستير مقدمة لكلية الشريعة فـي جامعة اليرموك فـي اململكة األردنية الهاشمية.
((( السيوطي ،األشباه والنظائر ،121 ،دار الكتب العلمية.
((( ابن جنيم ،األشباه والنظائر ،124 ،دار الكتب العلمية.
((( الغزالي ،املستصفـي ،139/1 ،طبعة مصطفى احللبي.
((( الزركشي ،البحر احمليط ،76 /6 ،وزارة األوقاف الكويتية.
((( مختصر صحيح مسلم /كتاب اإلمارة ،باب إذا أمر مبعصية فال سمع وال طاعة ،رقم .1226
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فاإلسالم يريد أن يطبق تشريعاته ،وهي تشريعات جاءت حلفظ البشر وإسعاده أفرا ًدا وجماعات
دافعة عن الناس احلرج والضيق واملشقة.
وهذا األمر ال ميكن معرفته إال بطريقتني:
 إما أن يكون احلاكم نفسه من أهل العلم والتقوى ،واالجتهاد فـي الشريعة كما كان فـي الصدراألول من العهد اإلسالمي.
 وإما أال يكون عاملا مجتهدً ا ،وعندئذ ال يكون ألوامره هذه احلرمة الشرعية فـي مخالفتها إالإذا صدرت بعد مشورة أهل العلم فـي الشريعة وموافقتهم (((.

املطلب الثاين
تعريف الرقابة و�أنواعها
إن الرقابة من األمور التي متس الكيان التنظيمي للدولة ،ومن أجل منع وقوع الضرر على
املجتمع سواء فـي اجلانب االقتصادي أم االجتماعي أم السياسي قامت الدولة بإنشاء أجهزة للرقابة
للتأكد من سالمة تطبيق القواعد والنظم واللوائح التي حتفظ للمجتمع أمواله وروابطه وحرياته،
وهذا العلم كسائر العلوم قابل للتطوير والتجديد فما نراه اليوم فـي عالم االقتصاد ،واملال وحرص
الدولة واملؤسسات واألف��راد على سالمة سير االقتصاد فـي الطريق الصحيح أدى إلى االهتمام
بعملية الرقابة سواء من الدولة متمثلة بأجهزتها ومنها البنك املركزي أم من املؤسسات التي أوجدت
نظام رقابة داخلها للتأكد من عدم التالعب بأموال املساهمني أو بوجود مدقق خارجي على أعمالها
للتأكد من صحة املعلومات التي تنشرها املؤسسة أو الشركة االستثمارية .والوقف ليس استثنا ًء من
ذلك فقد حرصت الدولة على متابعته ومراقبته.
وسوف نسلط الضوء فـي األوراق اآلتية على الرقابة لتحديد مفهومها وأهدافها.

املبحث األول

تعريف الرقابة لغة واصطالحا
أو ًال :الرقابة لغة:

 - 1للرقابة فـي اللغة معان كثيرة منها:

((( املدخل الفقهي العام .222
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 - 2احلفظ فمن أسماء الله تعالى الرقيب وهو احلافظ الذي ال يغيب عنه شيء.
 - 3وتأتي الرقابة مبعنى االنتظار ،ومنه قوله تعالى« :ولم ترقب قولي»((( أي لم تنتظر قولي.
ومن معانيها احل��ارس ومنه رقيب القوم أي حارسهم الذي يشرف على مرقبة ليحرسهم.
ور َق َبه َي ْر ُق ُبه ِرقْبة
واملَ ْر َق ُب واملَ ْر َق َب ُة املوضع املشرف يرتفع عليه الرقيب ،وارتقب املكان ،عال وأشرف َ
وارتقبه :انتظره ورصده(((.
و ِرقبانا ُ
ورقوبا ،وت ََرق َّب ُهْ ،

وهذه املعاني كلها قريبة من بعضها البعض إذ تؤدي فـي النهاية إلى حفظ الشيء ،فاإلنسان إمنا
ينتظر لكي يعلم مآالت األمور مما ميكنه من اتخاذ اإلجراءات املناسبة فـيحفظ نفسه ،وما كلف به،
وكذا احلارس إمنا يقوم باحلراسة لكي يحفظ ما كلف حراسته.

ولذلك عرف مجمع اللغة العربية الرقابة فـي االقتصاد بأنها :تدخل احلكومة أو البنوك املركزية
للتأثير فـي سعر الصرف ،وتسمى رقابة الصرف(((.
إال أن هذا التعريف قصر الرقابة على نوع واحد ،فالرقابة أوسع من ذلك بكثير كالرقابة على
االئتمان وذلك بتحديد نسبة النقود السائلة التي يجب أن حتتفظ بها البنوك مقابل مجموع االئتمان
الذي متنحه لعمالئها ،وهناك ً
أيضا الرقابة على امليزانية وهي نظام يتبع للرقابة على اإليرادات
واملصروفات الفعلية ومقارنتها بالتقديرات املدرجة فـي املوازنة(((.

عالقة التفتيش بالرقابة:

يقال َف َت َ
ش عن الشيء فتشً ا :سأل عنه واستقصاه ،أما فـي األمور واألعمال فمعناه ،فحصها ليعرف
مدى ما اتبع فـي إجنازها من دقة واهتمام ،وا ُملف ّتش :موظف يقوم بتفتيش أعمال حكومية أو غيرها(((.
وبهذا ً
أيضا عرفه الكفوي حيث جعل التفتيش مراد ًفا للفحص(((.

وبهذا يتضح أن التفتيش مرادف للرقابة ،ألن التفتيش يؤدي إلى حفظ القواعد والقانون من
خالل الفحص فـي األوراق للتأكد من مدى االلتزام بالقواعد والقوانني وهو ما سيتضح ً
أيضا عند
اصطالحا.
احلديث عن معنى الرقابة
ً
((( سورة طه آية .94
((( ابن منظور ،لسان العرب  ،425-424 /1دار صادر ودار بيروت ،اجلوهري الصحاح .208 /1
((( املعجم الوجيز .273-272
((( د .عبدالعزيز فهمي هيكل ،موسوعة املصطلحات االقتصادية واإلحصائية ،دار النهضة العربية .183 ،98
((( مجمع اللغة العربية املعجم الوجيز .461
((( أبو البقاء الكفوي الكليات .245
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اصطالحا:
ثانيا :الرقابة
ً

جاءت عبارة الرقابة فـي العديد من الكتب التي تتحدث عن العلوم اإلدارية واملالية العامة مما
أدى إلى االختالف فـي تعريفها بسبب نظرة كل كاتب حيث نظر بعضهم إلى الرقابة من زاوية تختلف
عن اآلخر ،فبعض الكتاب نظر إلى مفهوم الرقابة على أساس ما تسعى إلى حتقيقه من أهداف ،وفـي
نظر فريق آخر تعني الرقابة تلك املجموعات من اإلجراءات والعمليات ،وعند فريق ثالث تعني
األجهزة التي تقوم بعملية الرقابة(((.

وفـيما يلي سوف نستعرض بعض التعريفات للرقابة ثم نتبعها مبعنى الرقابة الشرعية.
 - 1جاء فـي تعريف الرقابة أنها «مجموعة من عمليات التفتيش والفحص واملراجعة يقصد منها
الوقوف على أن كل مشروع من املشروعات االقتصادية العامة يعمل فـي احلدود التي تؤكد
أنه يحقق الغرض الذي أنشئ من أجله ،والقتراح احللول املناسبة التي تقضي على األسباب
التي تعوق تنفـيذ هذا الغرض وحتديد املسؤول فـي حالة اخلطأ والتالعب وإحالته إلى السلطة
القضائية املختصة»(((.
« - 2هي اإلشراف والفحص واملراجعة من جانب سلطة أعلى لها هذا احلق للتعرف على كيفـية
سير العمل داخل الوحدة والتأكد من حسن استخدام األموال العامة فـي األغراض املخصصة
لها ،ومن أن املوارد حتصل طبقًا للقوانني ،واللوائح ،والتعليمات املعمول بها ،وللتأكد من
سالمة حتديد نتائج األعمال واملراكز املالية ،وحتسني معدالت األداء وللكشف عن املخالفات،
واالنحرافات ،وبحث األسباب التي أدت إلى حدوثها ،واقتراح وسائل عالجها لتفادي
تكرارها سواء فـي ذلك وحدات اخلدمات أم األعمال»(((.
« - 3منهج علمي شامل ،يتطلب التكامل بني املفاهيم القانونية ،واالقتصادية واحملاسبية ،واإلدارية،
ويهدف إلى التأكد من احملافظة على األموال العامة ،ورفع كفاءة استخدامها ،وحتقيق الفعالية
فـي النتائج احملققة ،على أن يقوم بهذه املهمة جهاز مستقل ينوب عن السلطة التشريعية ،وغير
خاضع للسلطة التنفـيذية»(((.
((( د .عوف الكفراوي الرقابة املالية فـي اإلسالم  24مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية ،د .عوف الكفراوي ،الرقابة املالية النظرية
والتطبيق .21-16
((( د .سعيد يحيى ،الرقابة على القطاع العام مدى تأثيرها على استقالله ،97 ،املكتب املصري احلديث.
((( د .عوف الكفراوي ،الرقابة املالية فـي اإلسالم ،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفني.
((( د .حسني راتب ر ّيان ،الرقابة املالية فـي الفقه اإلسالمي ،18-17 ،دار النفائس.
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 - 4الرقابة التي تستهدف ضمان سالمة التصرفات املالية ،والكشف الكامل عن االنحرافات ،ومدى
مطابقة التصرفات املالية مع القوانني والقواعد النافذة(((.
وهذه التعريفات وإن كانت كلها متقاربة املعنى إذ إنها تشير إلى مجموعة ضوابط يتم مبوجبها
مطابقة مسيرة تنفـيذ العمل مع خطته املقررة ،إال أن التعريف األخير هو من أخصر ،وأشمل التعريفات
إذ شمل فـي كلماته أهداف الرقابة وهي:
 - 1بحث وحتري أسباب القصور فـي العمل واإلنتاج ،والكشف عن عيوب النظم اإلدارية والفنية
واملالية التي تعرقل السير املنتظم لألجهزة العامة ،واقتراح وسائل عالجها.
 - 2متابعة تنفـيذ القوانني ،والتأكد من أن القرارات واللوائح واألنظمة السارية وافـية لتحقيق الغرض
منها.
 - 3الكشف عن املخالفات اإلدارية واملالية ،واجلرائم اجلنائية ،التي تقع من العاملني أثناء مباشرتهم
لواجبات وظائفهم أو بسببها.
 - 4إمداد جهات اإلدارة العليا بكل ما يطلبونه من بيانات أو معلومات أو دراسات تتعلق بسير
اجلهاز اإلداري ،وكافة األجهزة التي تدخل فـي نطاق اختصاصها.
 - 5التحقق من أن اإلنفاق مت وفقًا ملا هو مقرر له ،وأن املوارد ُحصلت كما هو مقرر واستخدمت
أفضل استخدام(((.
أما أن هذا التعريف لم يتعرض للجهة التي عليها القيام بتنفـيذ الرقابة فإن هذا ليس من صلب
أشخاصا للقيام بهذا الدور،
التعريف ،إذ إن الرقابة تارة تكون داخلية أي أن املؤسسة أو الشركة حتدد
ً
وتارة تكون خارجية كرقابة البنك املركزي على املؤسسات والشركات ،وتارة ذاتية أي تنبع من داخل
الشخص نفسه.

املبحث الثاني

أنواع الرقابة التي تقوم بها الدولة

تنقسم الرقابة إلى عدة أقسام لعدة اعتبارات فهي تنقسم إلى:
((( فهمي محمود شكري ،الرقابة املالية العليا ،17 ،دار مجدالوي للنشر والتوزيع.
((( د .علي محمد حسنني ،الرقابة اإلدارية فـي اإلسالم املبدأ والتطبيق ،23-22 ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الرقابة املالية فـي
اإلسالم.26-25 ،
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أو ًال :الرقابة املالية:

تتمثل الرقابة على العمليات املالية فـي مجموعة اإلجراءات الالزمة للتحقق من أن عمليات
الصرف ،والتحصيل للنفقات ،واإلي��رادات العامة تتم طبقًا ملا هو مقرر فـي املوازنة من ناحية وفـي
حدود التعليمات ،والقواعد ،واألحكام املوضوعة من ناحية أخرى ،والغرض من ذلك اكتشاف
االنحرافات ،واألخطار ،أو نقاط الضعف ،والعمل على عالجها وتفادي تكرار حدوثها ((( ،وهي
تنقسم إلى:

 -1الرقابة املالية من حيث الزمن الذي متارس فـيه:

ونعني بهذه الرقابة الرقاب َة املتالزمة مع مراحل تنفـيذ العمليات املالية ،وهي بهذا املعنى تنقسم
إلى ثالثة أقسام:
أ -الرقابة املسبقة :وهي حق يخوله القانون لشخص للقيام بهذا الدور وذلك لتجنب األخطاء
قبل وقوعها ،ولهذا فقد أطلق عليها اسم «الرقابة الواقية» ألنها تعمل على تالفـي الوقوع فـي األخطاء
واالنحرافات ،فهذه الرقابة تقع فـي البداية قبل اتخاذ اإلجراءات اخلاصة بالتصرف املالي ،وتتم هذه
الرقابة عن طريق إصدار القرارات القانونية ،واألحكام املتعلقة بجباية اإليرادات قبل حتصيلها ،وتدريب
املوظفـني على كيفـية القيام بهذه األعمال مسبقًا قبل تكليفهم بها ،وإصدار القرارات املتعلقة بصرف
األموال ،وإنفاقها فـي الوجوه املستحقة قبل التنفـيذ ،وتعيني املسؤولني املشرفـني على األعمال وحتديد
صالحياتهم ومسؤولياتهم ،واحلصول على املوافقات الالزمة من جهات اإلشراف احلكومية.
ومن مميزات هذه الرقابة:
 - 1تساعد على التنفـيذ السليم للسياسة املالية واالقتصادية واالجتماعية للدولة.
 - 2تساعد على الدقة فـي تطبيق ،وتنفـيذ القوانني واللوائح والتعليمات املالية.
فورا قبل وقوع احلدث املالي ،ويعتبر هذا من أهم مميزات الرقابة املالية.
 - 3آثارها سريعة حيث تقع ً

 - 4تقلل فرص ارتكاب األخطاء ومتنع وقوع معظمها.
ومن عيوب هذه الرقابة:

 - 1تأخير تنفـيذ األعمال بسبب الوقت الذي تتطلبه الرقابة السابقة.
((( االجتاهات احلديثة فـي مجال الرقابة د .محمد السيد سرايا  75الدار اجلامعية .1986
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 - 2حتكم القائمني بالرقابة السابقة فـي اجلهات واملصالح احلكومية مما يزيد من نفوذهم.
 - 3فـي كثير من األحيان تكون هذه الرقابة شكلية فقط وليست موضوعية(((.
ب -الرقابة أثناء التنفـيذ (املرافقة) :وهذا النوع من الرقابة تقوم به األجهزة واإلدارات املختلفة
للتأكد من سالمة ما يجري عليه العمل داخلها ،ومن أن التنفـيذ يسير وفقًا للخطط والسياسات
املوضوعة ،وتتوزع مسؤوليات هذه الرقابة على ثالث مستويات رئيسة:
 املتابعة فـي داخل الوحدة اإلدارية. املتابعة من قبل الوزارة املشرفة على مثل هذه األعمال. -املتابعة من قبل األجهزة الرقابية املتخصصة(((.

وهذه الرقابة تساهم فـي تطوير العمل إذ تؤدي إلى تصحيح األخطاء أولاً فأولاً مما ينعكس على
النتائج املرجوة ،ومما مييز هذه الرقابة أنها ما تكاد تكشف عن االنحراف وتصحيحه حتى تعود فتتابع
العمل للوقوف على مدى ما حققه هذا التصحيح من نتائج.
ج -رقابة الحقة :ويقصد بهذه الرقابة مراجعة العمليات املالية التي متت فع ً
ال للكشف عما وقع
من مخالفات مالية فـي الفترة الالحقة إلمتام عملية التنفـيذ ،ويتسم هذا النوع من الرقابة بالشمول إذ
إنه يشمل فحص احلسابات فـي مجموعها ،ويتم ذلك بالرجوع إلى املستندات ،والسجالت احملاسبية
اخلاصة بصرف األموال وحتصيلها ملعرفة املخالفات ،واألخطاء التي وقعت بها جهة التنفـيذ ،ومدى
مطابقة هذه التصرفات للوائح والنظم والقوانني الواجبة التنفـيذ.
كما تستهدف هذه الرقابة ً
أيضا مراجعة النتائج واألهداف التي نتجت عن تنفـيذ هذه التصرفات
املالية .ويقوم بالرقابة الالحقة جهات رقابية غير خاضعة للجهة املنفذة للعمليات املالية كاملدقق
اخلارجي الذي يقوم مبراجعة فحص السجالت والقيود احملاسبية والتأكد من مدى مطابقتها للواقع،
وكذا البنك املركزي الذي يقوم بإرسال املفتشني للتأكد من صحة املعلومات املرسلة إليه ،والكشف
عن التجاوزات للنظم واللوائح(((.
وهذه األنواع من الرقابة جندها مطبقة فـي املؤسسات الوقفـية أو فـي األعمال التي تقوم بها هذه
((( يراجع فـيما سبق :الرقابة املالية العليا  ،25-23الرقابة على القطاع العام ،93 ،الرقابة املالية فـي الفقه اإلسالمي  ،29الرقابة
املالية النظرية والتطبيق .41-40
((( الرقابة املالية النظرية والتطبيق ،32 ،الرقابة املالية العليا.26 ،
((( الرقابة املالية العليا ،23-22 ،الرقابة املالية النظرية والتطبيق .45-43
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املؤسسات حيث تلتزم املؤسسة بأخذ املوافقات الالزمة من جهة اإلشراف ،وحتديد شروط وضوابط
االستثمار فـي نشرة االكتتاب وفق ما هو مسموح ومصرح لها به ،وتدريب املوظفـني مسبقًا على
العمل فـي هذا املجال ،وعرض العقود على الهيئات الشرعية ،وأخذ املوافقة عليها ،وهذا كله يدخل
فـي الرقابة السابقة ،أما الرقابة املرافقة فإنها تتم عن طريق متابعة أعمال املوظفـني ،ومتابعة حتقيق
األهداف املرجوة ،ومحاسبة املقصرين فـي تنفـيذ أعمالهم ،وتصحيح األخطاء التي وقعوا فـيها ،كما
يقوم املراقب الشرعي مبتابعة تنفـيذ قرارات الهيئة الشرعية ،وكذا يقوم املدقق الداخلي أو إدارة الرقابة
الداخلية مبتابعة أعمال املؤسسة ومدى تأثيرها على نتائج املؤسسة الوقفـية.
أما الرقابة الالحقة فهي متحققة عن طريق وجود مكتب تدقيق محاسبي خارجي يقوم بتدقيق
عمليات املؤسسة ،باإلضافة إلى رقابة جهات اإلشراف األخرى كديوان احملاسبة أو غيره من جهات
اإلشراف ،كما يقوم املدقق الشرعي بأخذ عينات من املعامالت التي مت إجنازها وفحصها والتأكد من
خلوها من املخالفات الشرعية.

 -2الرقابة املالية من حيث اجلهة التي تتولى الرقابة:

ميكن تقسيم الرقابة املالية من حيث اجلهة التي تتولى الرقابة إلى قسمني:

أ-رقابة داخلية :وهي رقابة تباشرها اجلهة أو املؤسسة على نفسها وذلك من خالل إيجاد
موظفـني متخصصني لتدقيق معامالتها ،كما تتم مبحاسبة املدير ملوظفـيه فـي اإلدارة نفسها وهذه
الرقابة ميكن تقسيمها إلى قسمني -1 :رقابة ذاتية :وهي أن يحاسب اإلنسان نفسه عن تقصيره فـيما
كلف به وهو ما يسمى بالوازع الديني فـي مراقبة الله ومخافته ،وهذا النوع من الرقابة أواله اإلسالم
جميعا فال فرق بني ذكر ،وأنثى ،أو حاكم ،ومحكوم ،واآليات
أهمية كبرى ،وأشرك فـيه الناس
ً
جاءت لتحض املؤمنني على مثل هذه الرقابة ومنها قوله تعالى« :وهو معكم أينما كنتم»((( ،وقوله
تعالى« :إن الله ال يخفى عليه شيء فـي األرض وال فـي السماء»(((.

ومن أمثلة الرقابة الداخلية:
 إدارة الرقابة واملراجعة فـي املؤسسات املختلفة. رقابة الشركات القابضة على الشركات التابعة. رقابة الوزير لإلدارات التابعة له.((( سورة احلديد ،آية .4
((( سورة آل عمران ،آية .5
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 رقابة الهيئات الشرعية على ممارسات املؤسسات املالية اإلسالمية.ب -رقابة خارجية :وهي رقابة تتوالها أجهزة خارجية غير خاضعة لسلطة اجلهة املنفذة أو
القائمة على املشروع .ومن أمثلتها مكتب التدقيق اخلارجي وهو ما تفرضه جهات اإلشراف فـي
الدولة على كافة املؤسسات اخلاضعة إلشرافها ،وكذا قيام البنك املركزي بفحص ومراجعة أوراق
الشركة والتأكد من سالمتها ،ومن أمثلتها أيضا رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفـيذية(((.
وقد يدخل من ضمن هذه الرقابة الشعبية وهي رقابة أصحاب املصلحة احلقيقية املباشرة فـي
النشاط املالي الذي يقوم به البنك أو املؤسسة املالية أو املؤسسات الوقفـية وهم املساهمون واملودعون
والواقفون(((.
ويعتبر ديوان احملاسبة فـي دولة الكويت من أهم األجهزة الداعمة جلودة الرقابة املالية للسلطة
التشريعية فـي الدولة.
وتغطي الرقابة املالية لديوان احملاسبة الكويتي كافة اجلهات من وزارات وإدارات ومصالح
عامة وبلديات وهيئات ومؤسسات ذات الشخصية املعنوية العامة ،وقد نصت املادة رقم ( )7من
قانون إنشاء ديوان احملاسبة رقم ( )30لسنة  ،1964على أن لديوان احملاسبة حق ممارسة نوعني
أساسيني من الرقابة هما كاآلتي:
أ  -رقابة مسبقة أو وقائية:
وهي ذلك النوع من أنواع الرقابة التي تتم قبل االرتباط مبصروف معني ،أو قبل إجراءات
عمليات الصرف الفعلية ،وهي نوع من أنواع الرقابة االحترازية أو الوقائية.
ب  -رقابة الحقة:
وهي ذلك النوع من أنواع الرقابة التي تتم بعد االرتباط أو الصرف وهذا النوع من أنواع الرقابة
من الديوان يعتبر هو األصل أو القاعدة (((.

ثانيا :الرقابة القضائية والقانونية:
ً

تعتبر الرقابة القضائية من أهم صور الرقابة ،إذ يعد القضاء أكثر األجهزة القادرة على حماية

((( الرقابة املالية العليا  ،29-28الرقابة املالية النظرية والتطبيق ،25 ،الرقابة املالية فـي اإلسالم ،34 ،د.علي محمد حسنني،
الرقابة اإلدارية فـي اإلسالم املبدأ والتطبيق ،94 ،دار الثقافة.
((( د .عبداحلميد البعلي ,االستثمار والرقابة الشرعية فـي البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية ،مكتبة وهبة.
((( الرقابة فـي املنظمات واألجهزة العامة د .فضل الفضلي .151-150
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مبدأ املشروعية والدفاع عن احلقوق واحلريات الفردية ،إذا ما توافرت له الضمانات الضرورية التي
تكفل له االستقالل فـي أداء وظيفته حتى ميكن أن تتحقق بشأنه احليدة املطلقة وبالتالي ميكنه أن يقوم
بالرقابة على أكمل وجه.

خصائص الرقابة القضائية:

تتميز الرقابة القضائية باخلصائص اآلتية:

 - 1الرقابة القضائية على خالف الرقابة السياسية واإلدارية ،ال تتحرك من تلقاء نفسها ،وإمنا
ال بد من رفع دعوى أمام القضاء من ذوي الشأن ،لكي يستند إليها القاضي فـي ممارسته
للرقابة.
 - 2دور القاضي فحص التصرف محل النزاع من حيث مطابقته أو عدم مطابقته للقواعد القانونية،
دون أن متتد هذه الرقابة إلى بحث مدى مالءمة هذا التصرف.
 - 3ال ميكن ألحكام القضاء بعد أن تصبح نهائية أن تكون مح ً
ال للمنازعة بل تنفذ بالقوة إذا دعت
احلاجة (((.
وخصوصا فـيما يتعلق بالوقف ،ألن القاضي فـي
فالرقابة القضائية من أقوى أنواع الرقابة
ً
السابق هو من كان ينوب عن اإلمام فـي شؤون الوقف ،وهو األقدر على رعاية شؤون الوقف مبا
ميلكه من سلطة وقوة ونفوذ .فهو يقوم بتوثيق وتسجيل وثائق الوقف ،وهو من يعني ويعتمد النظار
ويحاسبهم على تقصيرهم ،وهو من يشرف على توزيع غلة الوقف على مستحقيها ،وهو من يفصل
فـي منازعات الوقف ،وغيرها من مهام ومسؤوليات .ومن أهم ما يقوم به القاضي فـي وقتنا احلاضر
أنه عند التنازع يتأكد القاضي من تطبيق القوانني واللوائح املنظمة للوقف.
فالرقابة القانونية على الوقف هي تلك النظم واللوائح التي فرضتها اجلهات الرسمية فـي الدولة
لتنظيم الوقف.
فالدولة تقوم باإلشراف على مؤسسة الوقف من خالل أجهزتها املتنوعة للتأكد من قيامها بتطبيق
ً
حفاظا على سالمة هذه املنشأة وحماية ألموال الواقفـني ،والتأكد من
النظم واللوائح التي وضعتها
أن هذه املنشأة تؤدى دورها وحتقق األهداف التي من أجلها أنشئت هذه املؤسسة .ولذلك فرضت
قوانني خاصة تنظم الوقف ،ووضعت جهات إشرافـية كديوان احملاسبة وغيره ملراقبة عملها.
((( الرقابة على أعمال اإلجارة د .محمود سامي جمال الدين  245-246مؤسسة دار الكويت.

181

املوضوع األول :والية الدولة في الرقابة على األوقاف

ثالث ًا :الرقابة الشرعية:

مقتصرا على اجلهات احلكومية ،بل تطور علم الرقابة ليشمل أطراف ًا أخرى،
لم يعد دور الرقابة
ً
كمكاتب التدقيق احملاسبي اخلارجي ،وإدارة التدقيق الداخلي فـي املؤسسات ،باإلضافة إلى نوع
جديد من الرقابة فـي املؤسسات املالية اإلسالمية التي ألزمت نفسها بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية
فـي معامالتها ،وذلك من خالل هيئة الرقابة الشرعية للتأكد من سالمة املعامالت من الناحية
الشرعية.
وجتربة املؤسسات اإلسالمية وإن كانت قصيرة مقارنة باملؤسسات التقليدية إال أنها خطت
خطوات كبيرة فـي عملها مما استدعى تطوير عمل الهيئات الشرعية لتواكب فـي مراقبتها تطور هذه
األعمال .فكما ُوجدت معايير محاسبية دقيقة تكشف وتبني عملية التدقيق احملاسبي ،فكذلك نحتاج
إلى معايير تبني وتفصل طريقة التدقيق الشرعي.
وهذا اجلانب الرقابي سواء القانوني منه أو الشرعي أصبح له أهمية كبيرة فـي عصرنا احلاضر
إذ هو سبب رئيس فـي كسب ثقة املستثمرين وجذب رؤوس األموال للمشاريع املراد إنشاؤها ،كما
أنه أحد األسباب الرئيسة لثقة الناس فـي حثهم على وقف أموالهم ،.كما وجد معاهد وكليات
متخصصة تقوم بتدريس التدقيق احملاسبي.
فالرقابة الشرعية فـي املؤسسات املالية اإلسالمية وإن كانت حديثة مقارنة مع أنواع الرقابة
األخرى ،وحتتاج إلى تطوير أعمالها إال أنها خطت خطوات واسعة وكبيرة ميكن ملؤسسات الوقف
أن تستفـيد منها وتعمل على تطويرها فـيما يتعلق بالوقف؛ ألن الوقف فـي حقيقته يعتبر من املسائل
املالية وإن كان فـيه جانب تعبدي ،فهو تقرب إلى الله فـي اجلانب املالي.
كمـا أن الرقابة الشرعية على الوقف ليست بدعا من القول فقد قام علماؤنا –رحمهم الله -بهذا
الدور فـي العصور السابقة ،وقيامهم بذلك يعتبر رقابة شرعية ،فلم يسمحوا لألمراء والسالطني
رئيسا فـي احلفاظ على الوقف .واملالحظ أن السالطني
سببا ً
باالستيالء على األوق��اف ،مما كان ً
واألمراء لم يتمكنوا من االستيالء وتضييع األوقاف إال بعد أن ضعفت الرقابة الشرعية من قبل
العلماء على الوقف وسوف أسرد حادثة واحدة للداللة على ذلك وهو ما حدث مع اإلمام النووي
رحمه الله -مع الظاهر بيبرس كما نقلها اإلمام أبو زهرة عن السيوطي:فقد سجل السيوطي فـي حسن احملاضرة طائفة كبيرة من املكاتبات التي جرت فـي هذا املقام
بني الشيخ وهو بدمشق ،والسلطان وهو بالقاهرة ،فالسلطان يحتج لفرض الضرائب بضيق احلال،
وخشية املآل ،والشيخ يحتج بفقر الرعية وضيق األمر عليها ،ويقول فـي إحدى رسائله «إن أهل الشام
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فـي هذه السنة فـي ضيق وضعف حال بسبب قلة األمطار وغالء األسعار ،وقلة الغالت والنبات،
وهالك املواشي ،وأنتم تعلمون أنه جتب الشفقة على الرعية ،ونصيحته (أي ولي األمر) فـي مصلحته
ومصلحتهم».
والعلماء كانوا من وراء النووي يؤازرونه ويؤيدونه ،وقد رد السلطان هذه النصيحة ر ًدا عني ًفا،
وعيرهم مبوقفهم يوم كانت البالد حتت سنابك اخليل فـي عهد التتار ،وسكوتهم على الذل ،وأنه كان
ّ
أولى بهم أن يهبوا ملقاومتهم أو مناقشتهم.
ولكن الشيخ ال َيستخزي إزاء هذا التهديد ،فـيرد ر ًدا قو ًيا مؤكدً ا نصحه ،ومبي ًنا أنه ميثاق الله
الذي أخذه على العلماء ليبينه ،ويقول  فـي ذلك «وأما ما ذكر من كوننا لم ننكر على الكفار
كيف كانوا فـي البالد ،فكيف يقاس ملوك اإلسالم وأهل اإلميان وأهل القرآن – بطغاة الكفار ،وبأي
شيء كنا نذكر طغاة الكفار ،وهم ال يعتقدون شيئ ًا من ديننا ..وأما أنا فـي نفسي فال يضرني التهديد،
علي وعلى غيري ،وما ترتب على
وال مينعني ذلك من نصيحة السلطان ،فإني أعتقد أن هذا واجب ّ
الواجب فهو خير وزيادة عند الله ..وأفوض أمري إلى الله ،إن الله بصير بالعباد ،وقد أمرنا رسول
الله  أن نقول احلق حيثما كنا ،وأال نخاف فـي الله لومة الئم ،ونحن نحب السلطان فـي كل األحوال،
وما ينفعه فـي آخرته ودنياه».
وقد توالت الكتب على هذا النحو ،والشيخ  ثابت فـي قول احلق كالطود ،والسلطان ال
ينتصح ،ألن الضرائب ضرورية فـي نظره ،ولقد اجته إلى العلماء أنفسهم بدمشق مطرحا وراء ظهره
شيخهم أوال .فجمع فتاواهم فـي تأييد فرض الضرائب ،وقد حضر إلى دمشق لذلك املقصد ،ولكن
الشيخ اشتد استمساكه ،وندد بإكراهه العلماء ،وقد أحضره الظاهر فـي مجلسه بدمشق ،ليكرهه كما
أكره غيره ،ولكنه فـي هذه املرة كان عني ًفا جدً ا ،فقد قال للسلطان فـي قوة احلق العنيف غير الرقيق:
«أنا أعرف أنك كنت فـي الرق لألمير بندقدار ،وليس لك مال ،ثم من الله عليك وجعلك ملك ًا،
وسمعت أن عندك ألف مملوك ،وكل مملوك له حياصة من ذهب ،وعندك مائة جارية ،لكل جارية ُح ٌّق
من احللي ،فإن أنفقت ذلك كله ،وبقيت املماليك بالبنود الصوف بد ً
ال من احلوائص ،وبقيت اجلواري
بثيابهن دون احللي أفتيتك بأخذ املال من الرعية».
فغضب الظاهر غضب ًا شديد ًا ،وقال للشيخ ناهر ًا« :اخرج من بلدي (أي دمشق) فقال الشيخ:
السمع الطاعة» .وخرج إلى نوى بالشام ،فقال العلماء :هذا من كبار علمائنا وصلحائنا ،وممن ُيقتدى
بهمِ ،
فأع ْده إلى الشام ،فرسم برجوعه ،فامتنع الشيخ ،وقال :ال أدخل والظاهر بها فمات الظاهر بعد
شهر.
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تطبيقيا
أثرا
ً
وفـي هذه الدراسة سوف نحاول أن نسلط الضوء على بعض النقاط التي نرى أن لها ً
فـي عمل الوقف ،وسوف نفصل الكالم عن الرقابة الشرعية ألهميتها ،وألنها هي العصب الذي قام
عليه الوقف.

تعريف الرقابة الشرعية:

ً
وشروطا للعمل املالي متمث ً
ال بالقواعد
إن العمل االقتصادي املعاصر وضع قواعد وضوابط
احملاسبية والنظم واللوائح تفرضها اجلهات املختصة بالنظام املالي للدولة ،وذلك للحفاظ على
استقرار االقتصاد فـي البالد وجتنبيه األزمات واملشاكل االقتصادية مما ينعكس على وضع البلد
واملجتمع فكذلك وضع اإلسالم قواعد وضوابط تضبط حياة املسلم وعليه عدم مخالفتها وتنفـيذ
ما أمر به ،فهناك دائرة احلرام والواجب واملكروه واملستحب واملباح ،كما أن هناك دائرة الضروريات،
واحلاجيات ،والتحسينيات ،وهذه الدوائر إما نصت عليها النصوص الشرعية أو مستنبطة منها،
وولي األمر ،أو من ينوب عنه إمنا وجد للتأكد من صحة تطبيق هذه القواعد والضوابط لكي تستقيم
حياة املسلم.

فالرقابة الشرعية يقصد منها« :متابعة ،وفحص ،وحتليل كافة األعمال والتصرفات ،والسلوكيات
التي يقوم بها األف��راد ،واجلماعات ،واملؤسسات ،والوحدات وغيرها ،للتأكد من أنها تتم وفقًا
ألحكام وقواعد الشريعة اإلسالمية ،وذلك باستخدام الوسائل واألساليب املالئمة املشروعة،
فورا ،وتقدمي التقارير إلى اجلهات املعنية متضمنة املالحظات
وبيان املخالفات واألخطاء وتصويبها ً
والنصائح واإلرشادات وسبل التطوير إلى األفضل»(((().
كما عرفت الرقابة الشرعية بأنها «مجموعة األسس الثابتة املستقرة املستنبطة من مصادر الفقه
دستورا للمحاسب املسلم فـي عمله سواء فـي مجال التسجيل ،والتحليل،
اإلسالمي ،التي تستخدم
ً
والقياس ،أو فـي مجال إبداء الرأي عن الوقائع املعينة التي حدثت لبيان ما إذا كانت تتفق مع أحكام
الشريعة أم ال»(((().
ومما سبق يتبني أن مفهوم الرقابة الشرعية ،أو االقتصادية متقارب إذ كالهما مبني على قواعد
يجب تطبيقها وكشف االنحرافات ،ومعاجلتها وذلك عن طريق التأكد من اتباع القواعد والضوابط
احملددة سابقًا.
((( حسن يوسف داود ،الرقابة الشرعية فـي املصارف اإلسالمية 15 ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي.
((( د .حسني راتب ر ّيان ،الرقابة املالية فـي الفقه اإلسالمي ،17 ،دار النفائس.
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وبالتالي ميكن تعريف الرقابة الشرعية بأنها «اإلش��راف والفحص واملراجعة التي تستهدف
ضمان سالمة التصرفات املالية ،والكشف الكامل عن االنحرافات ،ومدى مطابقة التصرفات املالية
مع أحكام الشريعة اإلسالمية».

هيئات الفتوى والرقابة الشرعية:

قد يعتقد البعض أن دور هيئات الرقابة الشرعية مقتصر على فتاوى وقرارات محدودة متناثرة،
وأن عملها إمنا هو ثانوي ،وحقيقة األمر أن دورها أكبر من ذلك إذ أصبحت هيئات الرقابة الشرعية
مصنعا لتطوير العقود الشرعية لكي تواكب حاجة الناس وفق أحكام الشريعة اإلسالمية ،وليس
ً
هذا فقط بل أصبحت هيئات الرقابة الشرعية هي املسؤولة أمام املساهمني والواقفـني عن صحة
معامالت املؤسسة الوقفـية ومدى موافقتها ألحكام الشريعة اإلسالمية .وهذا األمر يستدعي من
هيئة الرقابة الشرعية االستعانة ببعض األشخاص ممن لهم حصيلة علمية شرعية لكي يقوموا بتدقيق
مناسبا ،وفـيما يلي سنتطرق إلى
هذه املعامالت ورفع تقريرها لهيئة الرقابة الشرعية واتخاذ ما تراه
ً
عمل ،وتطوير هيئة الرقابة الشرعية.

التكييف الشرعي لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية

كثيرا،
نظرا لتشعب عمل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية فقد اختلف فـي تكييفها الشرعي اختال ًفا ً
ً
فهي أحيانًا تقوم بدور اإلفتاء ،وأحيانًا أخرى تقوم بدور التحكيم بني املتخاصمني ،كما تقوم بدور
احملتسب وذلك من خالل مراجعة ومراقبة عمل املؤسسة وتصحيح أخطائها إن وجدت ،وسوف
نفصل القول فـي هذه اآلراء ،إال أننا أو ً
ال سوف نذكر تعريف الفتوى والرقابة الشرعية فقد مت تعريفها
بأنها« :جهاز مستقل من الفقهاء املتخصصني فـي فقه املعامالت ،ويعهد إليها بتوجيه أنشطة املؤسسة
ومراقبتها واإلشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ،وتكون فتاواها
وقراراتها ملزمة للمؤسسة»(((.

وقريب من هذا التعريف تعريف معيار املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية «جهاز مستقل
من الفقهاء املتخصصني فـي فقه املعامالت ،ويجوز أن يكون أحد األعضاء من غير الفقهاء على أن
يكون من املتخصصني فـي مجال املؤسسات املالية اإلسالمية وله إملام بفقه املعامالت ،ويعهد لهيئة
الرقابة الشرعية توجيه أنشطة املؤسسة ومراقبتها واإلشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ
((( د .أحمد محيي الدين ،حدود الهيئات الشرعية وإدارات املؤسسات املالية اإلسالمية فـي التأكد من االلتزام باألحكام الشرعية،
 4بحث مقدم للمؤمتر الثالث للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية.
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الشريعة اإلسالمية ،وقراراتها ملزمة للمؤسسة»(((.
أما التكييف الشرعي لعالقة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية باملؤسسة املالية اإلسالمية فاختلف
فـيه إلى اآلتي:

 -1عقد وكالة:

ذهب بعض الفقهاء املعاصرين إلى أن العالقة التي حتكم هيئة الفتوى والرقابة الشرعية باملؤسسة
املالية اإلسالمية هي عالقة الوكالة ،أي أن املساهمني فـي إنشاء املؤسسة أو الصندوق االستثماري
قاموا بتوكيل الهيئة لكي تضطلع مبهمة ومسؤولية مراقبة جميع أعمال املؤسسة واحلكم عليها من
مفوضا فـي اإلدارة وفقًا
ً
الناحية الشرعية ،فمجلس إدارة املؤسسة أو الصندوق الوقفـي ملا كان
وممنوعا من إجراء أي معاملة تخالفها ،وملا كان ً
عمليا
أيضا من املتعذر
لقواعد الشريعة اإلسالمية
ً
ً
وغير املرغوب فـيه نظر ًيا بأن يتولى الفتوى والرقابة الشرعية ،وما تتطلبه من املراجعة والفحص
والتدقيق الشرعي كل مساهم على انفراد فوضت جماعة الواقفـني واملساهمني هيئة الفتوى ،والرقابة
الشرعية لتنوب عنهم فـي اإلشراف على جميع معامالت املؤسسة للتأكد من مطابقتها ألحكام
الشريعة اإلسالمية ،ومنحتها حق االعتراض على املخالف منها وطلب تصحيحه ،فبالنص على
الهيئة الشرعية فـي النظام األساسي ،وباعتماد اجلمعية العمومية له بإقرار القانون لها ،فإن الهيئة
تصبح لها قوة قانونية وتكون قراراتها حينئذ نافذة وملزمة للكافة سواء مجلس اإلدارة أو العاملني
فـي املؤسسة ذاتها.
وسواء مت هذا التوكيل من قبل اجلمعية العمومية أم من مجلس اإلدارة فإن هذا ال يقدح فـي أن
الهيئة وكيل عن جماعة املساهمني أو الواقفـني ،فكأن جماعة املساهمني أو الواقفـني فوضت مجلس
اإلدارة فـي تعيني الهيئة بدليل أن املساهمني قد وقعوا على النظام األساسي ،وعقد التأسيس وكل
منهما ينص على وجود هيئة الفتوى والرقابة الشرعية(((.
إال أن هذا الرأي يعترضه بعض األمور ،منها :أن عقد الوكالة كما هو معلوم شرطه صحة
مباشرة املوكل ملا وكل فـيه ،فال يجوز التوكيل فـي شيء إال ممن يصح تصرفه فـيه((( .واملساهمون
((( معيار املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية رقم ( )4صادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.
((( د .عجيل النشمي ،تطوير كيان وآلية الهيئات الشرعية ملواكبة احتياجات املؤسسات املالية اإلسالمية ،بحث مقدم للمؤمتر
الثاني للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية ،د .عبدالستار اخلويلدي االختصاص القانوني واحلماية اجلنائية للهيئات
الشرعية 5 ،بحث مقدم للمؤمتر الثالث للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية ا إلسالمية.
((( اإلنصاف فـي معرفة الراجح من اخلالف  ،355 /5دار إحياء التراث العربي ،حواشي الشرواني والعبادي على حتفة احملتاج
بشرح املنهاج البن حجر الهيتمي  ،295 /5دار الفكر.
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فـي املؤسسة ال يستطيعون مباشرة الفتوى والرقابة فـي املسائل االقتصادية أو الوقفـية فكيف يكون
لهم احلق فـي توكيل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وهم ليس لديهم األهلية لإلفتاء والنظر فـي هذه
املسائل.
كما أن عقد الوكالة من العقود اجلائزة التي يستطيع أحد طرفـي العقد فسخه من غير الرجوع
للطرف اآلخر ،وميكن للموكل أن يعزل وكيله وأن يبطل بعض التصرفات التي ال يريدها املوكل،
فهل يستطيع املساهمون أو الواقفون إبطال فتوى للهيئة الشرعية ألن فـي هذه املسألة خال ًفا بني
الفقهاء وأن الواقفـني قرروا األخذ برأي آخر خالف رأي الهيئة .وهذا مما ال ميكن وقوعه ألن رأي
هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ملزم للمؤسسة املالية وكذلك ملساهميها مما يدل على أن للهيئة سلطة
أكبر من سلطة املوكل نفسه.
ثم كيف نقول :إن الهيئة وكيلة عن املساهمني ولها سلطة فـي رفض قرار اجلمعية العمومية،
ومن املعلوم أن فـي عقد الوكالة يلتزم الوكيل بأوامر وشروط املوكل.

 - 2عقد إجارة:

ذهب بعض الفقهاء املعاصرين إلى أن العالقة التي حتكم هيئة الفتوى والرقابة الشرعية باملؤسسة
هي عقد اإلجارة ،ألن عقد اإلجارة عبارة عن بيع املنافع ،فاملؤسسة تشتري منافع هيئة الفتوى والرقابة
الشرعية ،واملتمثلة فـي النظر فـي العقود واملعامالت التي تعرض عليها ،وإبداء الرأي الشرعي فـيها،
وكذلك تدقيق ومراجعة وفحص املعامالت التي مت إجراؤها ،والتأكد من خلوها مما يخالف األحكام
الشرعية ،كما أن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية تستحق لقاء هذا العمل مكافأة سنوية أو شهرية ،وهي
أجرتها لقاء تلك األعمال.
والهيئة تكون مبنزلة األجير اخلاص إذا اشترطت املؤسسة عليها عدم العمل فـي مؤسسات
أخرى ،وتكون مبنزلة األجير املشترك إذا لم يوجد هذا الشرط ،وهذا هو الغالب إذ إن أعضاء الهيئة
يقبلون العمل فـي أكثر من مؤسسة مالية((( .إال أن هذا التكييف تثور حوله عدة مسائل:
 -1إن القول بأن الهيئة تتفق مع املؤسسة أو الصندوق على عقد إجارة يكون العمل فـيه تقدمي
املشورة ينقصه الدقة ،إذ إن احملل املتعاقد عليه ليس مجرد العمل وإبداء الرأي على سبيل
االستشارة ،فأحيانًا إذا قالت الهيئة عن بعض املعامالت بأنها ال جتوز فإن املؤسسة متتنع عن
((( د .محمد علي القرى ،االختصاص القانوني واحلماية اجلنائية للهيئات الشرعية ،7-6 ،بحث مقدم للمؤمتر الثالث للهيئات
الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية ،د .محمد داود بكر ،استقاللية أعضاء الهيئات الشرعية ،17-13 ،بحث مقدم للمؤمتر
الثاني للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية.
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ذلك ،وإن كانت بعض الهيئات األخرى ترى اجلواز مما يدل على أن احملل املتعاقد عليه يشوبه
عناصر تنفـيذية وإن لم تكن على صفة اتخاذ قرارات مالية أو إدارية .وأحيانًا يتم التعاقد
مع الهيئة ليس ألجل العمل بل للسمعة والشهرة التي اكتسبها األعضاء مما يسبب اطمئنان
املساهمني واملتعاملني مع املؤسسة املالية (((.
 -2إن الغالب العام لعالقة الهيئة مع املؤسسة أو الصندوق ليس عالقة تعاقدية يحكمها عقد اإلجارة
بدليل أن األجرة التي يأخذها أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية غير متفق عليها مسبقًا فـي
الغالب ،كما أنها غير محددة عندما يقبل أعضاء الفتوى العمل ،مما يؤدي إلى جهالة األجرة،
فما يتقاضاه أعضاء هيئة الفتوى ،والرقابة عبارة عن مكافآت مالية قد تزيد ،وقد تنقص وفق
معطيات عمل املؤسسة.

 - 3احلسبة:

نظر بعض الفقهاء إلى عمل هيئة الفتوى ،والرقابة الشرعية على أنه تصحيح ألعمال املؤسسة،
وإرجاعها فـي حالة مخالفتها إلى جادة الصواب وهو ما يقوم به احملتسب ،فاحلسبة هي األمر
باملعروف إذا ظهر تركه ،والنهي عن املنكر إذا ظهر فعله((( .فاحملتسب ينزل إلى السوق ويراقب
أعمال الناس وجتارتهم ،ويقوم بنصحهم وإرشادهم حتى يرجع الناس إلى أمر الله وشرعه.
إال أن اعتبار عالقة الهيئة مع املؤسسة قائمة على االحتساب غير صحيح والله أعلم ،وإن كانت
الهيئة تقوم بهذا الدور داخل املؤسسة أو الصندوق ،ألن احملتسب موظف عام يتقاضى مرتبه من
بيت املال يراقب مدى التزام أصحاب السوق بأحكام الشريعة وبأوامر ولي األمر االستصالحية
املتصلة بالسوق ،فعمله قائم على األمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،فله سلطة تنفـيذية إلصالح
اخللل وإلزام أصحاب السوق مبا يقرره ،ومبعاقبتهم إن اقتضى األمر .فاحملتسب ليس له صفة اإلفتاء
ألهل السوق وإلزامهم بفتواه.

 - 4اإلفتاء:

ذهب بعضهم إلى أن عمل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية قريب من عمل املفتي ،إذ إنها تصدر
احلكم الشرعي فـيما يعرض عليها ،وتساعد اإلدارة فـي املؤسسة املالية على تطوير العقود مبا يتوافق
صحيحا إال أن عمل الهيئة ال يقتصر على اإلفتاء
مع أحكام الشريعة اإلسالمية .وهذا األمر وإن كان
ً

((( د .محمد علي القرى ،االختصاص القانوني واحلماية اجلنائية للهيئات الشرعية.7 ،
((( األحكام السلطانية للماوردي ،299 ،دار الكتب العلمية.

188

بحث د.عصام خلف العنزي

فقط بل هي تقوم بأدوار عديدة منها:
 - 1مراجعة من��اذج العقود واالتفاقيات واللوائح للتثبت من عدم مخالفتها ألحكام الشريعة
اإلسالمية.
 - 2إصدار الفتاوى فـي املوضوعات التي تعرض عليها.
 - 3مراجعة ومراقبة العمليات املنفذة ،والتأكد من أن التطبيق متفق مع القرارات الصادرة من قبل
الهيئة الشرعية.
 - 4تدريب املوظفـني وتثقيفهم فـي املعامالت املالية ،واملساهمة فـي تنمية الوعي لدى العاملني.
 - 5تقدمي البدائل الشرعية للمنتجات التقليدية املخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية.
 - 6تقدمي تقرير للجمعية العمومية على صحة املعامالت ومطابقتها ألحكام الشريعة اإلسالمية.
 - 7القيام بحل املنازعات التي تقع بني املؤسسة وبني عمالئها أو أي أطراف أخرى.
ومن هذا يتضح أن هناك فرق ًا بني اإلفتاء وعمل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ،ومما يزيد هذا
وضوحا أن األصل فـي الفتوى ال يرتبط بها إلزام ،لذلك قيل إن املفتي أقرب إلى السالمة من القاضي،
ً
ألنه ال يلزم بفتواه ،وإمنا يخبر بها من استفتاه ،فإن شاء قبل قوله ،وإن شاء تركه .وأما القاضي فإنه
يلزم بقوله ،فـيشترك القاضي واملفتي فـي أن ك ً
ال منهما يخبر عن احلكم ،ويتميز القاضي باإللزام
والقضاء ،فمن هذا الوجه خطره أشد(((.
وبهذا يتضح الفرق بني عمل اإلفتاء وعمل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ،فرأي هيئة الفتوى
فـي املؤسسة املالية ملزم كما هو منصوص عليه فـي النظام األساسي.

التكييف الشرعي لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية:

بعد أن نظرنا إلى التكييف الشرعي لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية عند بعض العلماء املعاصرين
جند أن عمل الهيئة عبارة عن خليط مما ذكر فهي متارس دور الوكيل نيابة عن املساهمني فـي مراقبة
القرارات والتأكد من سالمتها من الناحية الشرعية ،كما أنها متارس دور اإلفتاء من خالل اإلجابة
على ما يعرض عليها من أسئلة ،ومتارس أيض ًا دور احلسبة من خالل التدقيق على املعامالت وكشف
األخطاء ومعاجلتها ،وهي بهذا التصور تعتبر والية دينية معاصرة ليس لها مثال فقهي سابق فـي شكلها

((( أعالم املوقعني عن رب العاملني ،البن قيم اجلوزية  ،36 /1دار اجليل.
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ومضمونها ،فالهيئة لها والية شرعية تنص عليها أو يجب أن تنص عليها الوثائق الرسمية للمؤسسة
من عقد التأسيس والنظام األساسي وغيرهما.
يقول الدكتور رياض اخلليفـي« :ولذا فإنه ميكننا القول بأنه مع إقرارنا بكون الهيئة الشرعية
تعد والية دينية تنطوي على مزيج من أصول الواليات الدينية كاإلفتاء والقضاء واحلسبة ،وجماعها
ّ
منصب االجتهاد فـي حتقيق مصالح الدين والدنيا ،إال أنها مع ذلك كله تعتبر والية دينية ذات طبيعة
مستقلة تباين الواليات الدينية املذكورة فـي الشكل واحملتوى واألهمية واألثر»(((.

درا�سة حالة عملية للرقابة ال�شرعية
من واقع الأمانة العامة للأوقاف
الرقابة الشرعية فـي األمانة العامة لألوقاف فـي دولة الكويت:

تعتبر األمانة العامة لألوقاف من املؤسسات القليلة التي مارست الوقف وقدمته للناس بشكل
حضاري جديد ،ولذلك سوف نتخذ األمانة العامة لألوقاف فـي الكويت منوذج ًا لدراسة واقع الرقابة
الشرعية فـي مؤسسات الوقف ،وسبب اختياري لألمانة العامة لألوقاف يعود لعدة أسباب منها:
 - 1كما قلنا تعتبر األمانة العامة لألوقاف فـي الكويت من اجلهات التي لها دور بارز فـي خدمة
مرجعا
الوقف ،وما ينطبق عليها سوف ينطبق على مؤسسات كثيرة لألوقاف ،فهي تعتبر
ً
لعمل مؤسسات الوقف فـي العالم اإلسالمي حيث مت اختيار دولة الكويت ممثلة باألمانة
العامة لألوقاف لتكون املنسقة جلهود ال��دول اإلسالمية فـي مجال الوقف على مستوى
العالم اإلسالمي مبوجب قرار وزراء األوقاف فـي الدول اإلسالمية الذي انعقد بالعاصمة
اإلندونيسية «جاكرتا» فـي أكتوبر من سنة 1997م.
 - 2اهتمام دولة الكويت بتطوير وحماية الوقف ،والسيما فـي اجلانب الرقابي سواء الشرعي أم
املالي أم اإلداري ،ويتضح ذلك من خالل املراسيم الصادرة بهذا الشأن ،كما وجدت جهات
رقابية متعددة تراقب أعمال الوقف كديوان احملاسبة ومجلس األمة والهيئة الشرعية وغيرها
من اجلهات.
 - 3احلجم الضخم لألموال الوقفـية فـي األمانة العامة لألوقاف الذي أسهم فـي تنوع وتوسع األعمال
التي تقوم بها بني أنشطة َو َقف أصحاب األموال أموالهم عليها ،وبني أنشطة استثمارية لتنمية
((( د .رياض اخلليفـي ،أعمال الهيئات الشرعية بني االستشارة الفردية واملهنية املؤسسية ،24 ،د .عبداحلميد البعلي ،تقنني أعمال
الهيئات الشرعية معامله وآلياته 45 ،بحثان مقدمان للمؤمتر الثالث للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية.
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منوذجا للدراسة.
أموال الوقف مما يجعل األمانة العامة لألوقاف
ً

 - 4وجود لوائح واضحة ومحددة فـيما يخص االستثمار والصرف وغيرها من األنشطة التي تزاولها
األمانة العامة للوقف.
 - 5تعاون اإلخوة فـي األمانة العامة لألوقاف مما مكنني من االطالع واحلصول على كثير من الوثائق
املعتمدة لدى األمانة العامة لألوقاف.
أو ًال :الرقابة الشرعية فـي األمانة العامة لألوقاف من خالل النظم واللوائح املقرة فـيها:

 - 1تشكيل اللجنة الشرعية :يوجد فـي األمانة العامة لألوقاف جلنة شرعية مشكلة بقرار مجلس
شؤون األوق��اف فـي اجتماعه الثالث والعشرين املنعقد فـي  21رمضان 1420ه��ـ املوافق
 29ديسمبر 1999م مكونة من خمسة أعضاء من املتخصصني فـي العلوم الشرعية حيث مت
تعيينهم ملدة سنتني قابلة للتجديد.
 - 2نطاق عمل اللجنة :مت حتديد عمل اللجنة الشرعية بأمور عديدة منها:
أ  -أنها تختص بإبداء احلكم الشرعي فـي جميع املسائل التي تعنى بها األمانة العامة لألوقاف
من أعمال ،وتصرفات بصفتها قائمة بأعمال النظارة على الوقف .سواء أكانت هذه
األعمال أم االستفسارات ترد إليها من مجلس شؤون الوقف من األمني العام من أحد
نوابه أو الصناديق واملشاريع الوقفـية أم من وحدات العمل فـي األمانة .أم أي مواضيع
تراها اللجنة.
ب  -تقوم اللجنة بالتثبت من شرعية ما تقوم به األمانة والصناديق واملشاريع الوقفـية من أعمال
فـي املجاالت الوقفـية.
ت  -نص نظام الرقابة الشرعية على األعمال املتعلقة بالوقف على أن هناك أعمال ال يجوز
مباشرتها إال من قبل اللجنة الشرعية وهي:
 دراسة املوضوعات ذات الطبيعة الشرعية وإبداء احلكم الشرعي فـيها. دراسة التقارير التي يرفعها لها املراقب الشرعي وإبداء الرأي فـيها. - 3الرقابة الشرعية :تنص اللوائح على أن للجنة الشرعية صالحية واسعة فـي الرقابة الشرعية حيث
تهدف الرقابة الشرعية التي متارسها اللجنة إلى ما يلي:
أ  -التأكد من مطابقة العمل للقواعد واألحكام الشرعية.
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ب  -بيان احلكم الشرعي فـي القضايا واملسائل املستحدثة فـي ضوء القواعد والضوابط
الشرعية ،ولتحقيق هذه األهداف يحق للجنة الشرعية ما يلي:
أ -الرقابة املسبقة:

للجنة أن متارس الرقابة املسبقة فـي احلاالت اآلتية:
 - 1مشروعات القوانني املتعلقة بالوقف التي تعدها األمانة أو يستطلع رأيها فـيها.
 - 2اللوائح املتعلقة بالوقف وأي قرارات خاصة به تتضمن قواعد عامة تزمع األمانة إصدارها.
 - 3التصرفات الناقلة مللكية عقارات الوقف.
 - 4أي تصرف أو عمل يترتب عليه إسقاط حق من حقوق الوقف ،أو أي تصرف أو عمل يؤدي إلى
حتميل الوقف بالتزامات على خالف النظم واللوائح التي سبق أن أقرتها اللجنة.
 - 5العقود التي تنوي األمانة إبرامها وهي املتعلقة بالوقف باستثناء العقود النمطية التي سبق للجنة
املوافقة عليها.
 - 6قواعد حتديد األولويات فـي اإلنفاق من ريع الوقف وفقًا لشروط الواقفـني.
ب -الرقابة الالحقة:

تكون رقابة اللجنة الحقة فـي غير احلاالت الواردة فـي الفقرة السابقة.
أدوات الرقابة الشرعية:
عضوا أو أكثر من أعضائها أو املراقب الشرعي أو أحد معاونيه بأن يطلع
 -1يحق للجنة أن تكلف
ً
صورا من
على الوثائق ،واملستندات املتعلقة بأموال الوقف وأنشطته ،كما أن للجنة أن تطلب
ً
هذه الوثائق واملستندات .ولها على وجه اخلصوص حق االطالع وطلب صورة من الوثائق
واملستندات التالية:
أ  -خطط وبرامج العمل.
ب  -امليزانيات التقديرية واحلسابات اخلتامية وتقارير مراقبي احلسابات.
ت  -محاضر اجتماعات مجلس شؤون األوق��اف ومجالس إدارات الصناديق واملشاريع
الوقفـية واللجان العاملة فـي األمانة.
ث  -التقاير املالية التي يعدها قطاع االستثمار.
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ج  -املشاريع ،واألنشطة ،واألعمال التي تزمع الصناديق واملشاريع الوقفـية واللجان القيام
بها.
ح  -املطبوعات ،والنشرات ،واألفالم ،والتسجيالت الصوتية وغيرها.
عضوا أو أكثر من أعضائها ،أو أن تكلف املراقب الشرعي أو أحد معاونيه
 - 2يحق للجنة أن تكلف
ً
بزيارة إدارات ومكاتب ووحدات العمل فـي األمانة والصناديق واملشاريع الوقفـية واللجان
للتأكد من مطابقة العمل فـيها للقواعد واألحكام الشرعية ،وترفع اللجنة تقارير بنتائج هذه
الزيارات.
 - 3للجنة أن تدعو حلضور اجتماعاتها من ترى من املسؤولني ،واملوظفـني فـي األمانة ،والصناديق،
واملشاريع الوقفـية ،واللجان للحصول منهم على املعلومات التي تعني اللجنة فـي مباشرة
املهام املنوطة بها ،والتعرف إلى رؤيتهم وآرائهم فـي املوضوعات التي تدرسها.
شرعيا أو أكثر وذلك وفقًا الحتياجات العمل.
مراقبا
ُ - 4تعينّ األمانة بنا ًء على اقتراح اللجنة،
ً
ً

وعلى املراقب الشرعي مباشرة املهام اآلتية:

أ  -االطالع على الوثائق واملستندات املتعلقة مبجاالت العمل الوقفـي التي حتدد له اللجنة
فحصها ،ورفع تقارير إلى اللجنة بنتائج هذا الفحص.
ب  -زيارة وحدات العمل فـي األمانة والصناديق ،واملشاريع الوقفـية واللجان وذلك و ْفقًا لبرنامج
توافق عليه اللجنة الشرعية ،ويرفع تقاريره إلى اللجنة بنتائج هذه الزيارات.
ت  -يكون حلقة االتصال بني اللجنة ،واألمانة فـي األمور املتعلقة بالرقابة الشرعية التي
متارسها اللجنة.
ث  -نشر الوعي الشرعي بني العاملني فـي األمانة ،والصناديق واملشاريع الوقفـية واللجان.

اجتماعات اللجنة:

 - 1ي��رأس جلسات اللجنة عضو يعينه مجلس ش��ؤون األوق��اف من أعضاء املجلس ويحق له
التصويت ،وصوته يرجح فـي حالة تساوي األصوات ،وفـي حالة غيابه يتولى رئاسة اجللسة
أكبر األعضاء س ًنا.
مقررا للجنة ومساعدً ا له عند احلاجة لتلقي وحفظ جميع الوثائق ،ومستندات
 - 2يعني األمني العام ً
اللجنة ،وتنظيم اجتماعاتها .ويعد مقرر اللجنة محاضر اجتماعاتها ،ويضمنها أسماء
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احلاضرين ،واملوضوعات التي نظرتها ،والقرارات التي خلصت إليها بالنسبة لكل موضوع.
 - 3ينشأ باللجنة سجل يدون فـيه املقرر جميع املوضوعات احملالة إليها أو التي تقرر اللجنة النظر
فـيها خالل اجتماعاتها.
 - 4يعد مقرر اللجنة باالتفاق مع رئيسها جدول أعمال كل اجتماع.
 - 5جتتمع اللجنة ست مرات فـي السنة على األقل أو كلما اقتضت احلاجة ،بنا ًء على طلب من
رئيسها أو عضوين من أعضائها أو األمني العام.
 - 6توجه الدعوة حلضور اجتماع اللجنة مرفقًا بها املذكرات والوثائق املتعلقة باملوضوعات التي
ستنظرها اللجنة قبل وقت كاف من موعد االجتماع.
 - 7يشترط لصحة اجتماعات اللجنة حضور ثالثة من أعضائها الشرعيني.
 - 8تعتمد محاضر اجتماعات اللجنة بتوقيعها من رئيس االجتماع ومقرر اللجنة وجميع األعضاء
احلاضرين بعد التصديق عليها فـي اجللسة التالية ،وترسل صورة عنها إلى األمني العام.
 - 9يقوم األمني العام بتوزيع نسخ من محاضر اجتماعات اللجنة بعد اعتمادها على رئيس وأعضاء
شؤون الوقف.

إصدار القرارات:

 - 1للجنة أن تطرح على مجلس شؤون األوقاف رأيها فـي أساليب تطبيق االجتهادات الشرعية
املستحدثة التي تراها محققة ملصالح الوقف.
 - 2تصدر اللجنة توصياتها بأغلبية األعضاء احلاضرين.
ُ - 3يعد االمتناع عن التصويت ً
رفضا للموضوع محل التصويت.

تقريرا عن كل موضوع من املوضوعات احملالة إليها وذلك خالل مهلة ال تتجاوز
 - 4تُعد اللجنة
ً
شهرين من تاريخ إحالتها عليها .ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة بيانًا باحلكم الشرعي الذي
تراه ،ويوقع كل تقرير من األعضاء املشاركني فـي نظر املوضوع.
 - 5للقرارات التي تصدر عن اللجنة صفة اإللزام ،وعلى األمانة والصناديق واملشاريع الوقفـية أن
تتقيد بها ،ولألمني العام أن يطلب من اللجنة إعادة النظر فـي أي مما يصدر عنها بكتاب مسبب،
وللجنة فـي هذه احلالة إعادة بحث املوضوع أو تأكيد ما صدر عنها.
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واقع الرقابة الشرعية فـي األمانة العامة لألوقاف:

من خالل ما مت ذكره فـي النظم واللوائح املنظمة للعمل فـي األمانة العامة لألوقاف
نرغب بذكر واقع األمانة العامة لألوقاف فـي تطبيق تلك النظم واللوائح.

 - 1جتتمع اللجنة الشرعية بشكل شبه أسبوعي ملناقشة املواضيع التي تطرح عليها قبل إقدام األمانة
قرارا بخصوص املوضوع الذي مت مناقشته ،ثم يرسل
على تنفـيذها ،فتصدر اللجنة الشرعية ً
القرار إلى األمني العام لألمانة فـيصدر بقرار منه إلى اجلهة املعنية باملوضوع.
 - 2تقوم اللجنة الشرعية بدور الرقابة املسبقة بحيث يعرض على اللجنة الشرعية كل األمور التي
ترغب األمانة بعملها وتنفـيذها.
 - 3يوجد للجنة مقرر يقوم بالتنسيق مع رئيس اللجنة بإعداد جدول األعمال وإعداد احملاضر،
ومتابعة التصديق عليها من قبل اللجنة الشرعية.
تقريرا سنو ًيا عن جميع املشاريع والطلبات التي مت عرضها على اللجنة
 - 4تصدر اللجنة الشرعية
ً
الشرعية مذيلة بقرارات اللجنة ،وال يتم فـيه ذكر املخالفات التي صدرت من األمانة فـي هذا
التقرير.
 - 5يقوم األمني العام برفع تقرير اللجنة الشرعية إلى مجلس شؤون األوقاف لالطالع عليه.
 - 6ال تقوم اللجنة الشرعية باختيار أعضاء منها أو من خارجها ملتابعة مهمة التدقيق والرقابة الشرعية،
وإمنا يتم تشكيل فريق التدقيق ،والرقابة الشرعية بقرار وزاري قد يتم فـيه اختيار أعضائه من
اللجنة الشرعية أو من خارجها.
 - 7مع وجود الئحة وضوابط لصرف ريع الوقف إال أن اللجنة الشرعية ال تستطيع التأكد من
أن الصرف مت فـي الوجهة الصحيحة ،فمث ً
ال يتم املوافقة على صرف مبلغ جلهة معينة ،ويتم
تسليمها املبلغ ،وال يعلم بعد ذلك هل قامت هذه اجلهة بصرف املبلغ وفق ما أقرته اللجنة
الشرعية أم ال ،وغالبية املخالفات التي يتم اكتشافها تتم مبعرفة شخصية من أحد أعضاء اللجنة
الشرعية أو من خارجها.
 - 8غالبية اجتماعات اللجنة الشرعية تكون ملناقشة صرف ريع الوقف على جهات مختلفة ،والنظر
فـي مدى انطباق ضوابط الصرف على هذه اجلهات أو ال.
 - 9ال توجد إدارة متخصصة فـي الرقابة الشرعية فـي األمانة العامة لألوقاف وإمنا يوجد قسم داخل
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اإلدارة القانونية ،يتبع له موظفان ملتابعة األمور الشرعية ،والسيطرة الكاملة فـي هذه اإلدارة
لإلدارة القانونية.
 - 10ال يوجد فـي األمانة العامة لألوقاف مراقبون شرعيون مؤهلون لعملية التدقيق الشرعي على
أعمال األمانة العامة ،حيث صدر القرار الوزاري بتكليف بعض األشخاص مبهمة التدقيق
الشرعي على أعمال األمانة العامة لألوقاف ،ومت تكليف الفريق من األمني العام بتأسيس
قسم للرقابة الشرعية ،وكان من صالحيات هذا الفريق الرقابة على قطاع األمني العام ،إال أن
هذا الفريق كان تابع ًا إلدارة الرقابة والتدقيق التي تتبع األمني العام ً
أيضا.

وقد قام هذا الفريق بجهد مشكور إذ بدأ جهده بقطاع االستثمار فتم اآلتي:
 - 1مراجعة أدلة اإلجراءات فـي قطاع االستثمار املالي والعقاري ،وتبني صدور دليل إجراءات
االستثمار بدون موافقة اللجنة الشرعية ،ومت رده للجنة الشرعية واعتمد منها.
 - 2عدم متابعة االستثمارات من الناحية الشرعية ،فقد قام قطاع االستثمار باالستثمار فـي بعض
الشركات املتوافقة من الناحية الشرعية إال أن هذه الشركات قد تتغير أحوالها فتخرج من قائمة
الشركات املتوافقة وتستمر األمانة فـي مساهمتها فـي هذه الشركات.
 - 3بعض الشركات املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية قد يكون لها إيرادات محرمة فتحتاج إلى
متابعتها لكي تتخلص األمانة من هذه اإليرادات احملرمة.
وقد قام الفريق مبتابعة هذه املسائل وقدم توصية مختصرة فـي مدى االستمرار فـي هذا االستثمار
من عدمه ،وبيان ما إذا كان هذا االستثمار فـيه إيرادات محرمة أم ال.
وهذه التجربة فـي األمانة العامة لألوقاف لم يكتب لها االستمرار حيث انتهت بإحالة هذا الفريق
من إدارة الرقابة والتدقيق إلى إدارة التخطيط ،وقدم الفريق على إثر ذلك اعتذاره عن االستمرار بعد
أن أمضى سنتني ونصف فـي عمله.
ثم صدر القرار الوزاري بإناطة مهمة التدقيق والرقابة الشرعية إلى اللجنة الشرعية فتم اختيار
ثالثة أعضاء من اللجنة الشرعية يقومون بهذه املهمة وتستغرق مدة التدقيق شهرين بواقع يومني فـي
األسبوع تقوم من خالله بالتدقيق على جميع أعمال األمانة العامة لألوقاف.
مقارنة عن الرقابة الشرعية بني وجودها فـي النظم واللوائح وتطبيقها على أرض الواقع وأهم
املقترحات لتطويرها:
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إن الرقابة الشرعية فـي النظم واللوائح قد صيغت صياغة متقنة وجيدة ،حيث أعطت اللوائح
للجنة الشرعية صالحيات واسعة ،وألزمت األمانة العامة لألوقاف بتنفـيذ قراراتها إال أن لنا بعض
املالحظات على هذه النظم واللوائح تتمثل فـي اآلتي:
 - 1إن وجود اللجنة الشرعية فـي الهيكل التنظيمي لألمانة العامة لألوقاف مت وفق املرسوم األميري،
إال أن اختيار أعضاء اللجنة الشرعية يتم وفق قرارات مجلس شؤون األوقاف ،وكما ذكرنا
سابقًا بأن اللجنة الشرعية لها حق االطالع على محاضر مجلس شؤون األوقاف ،وبالتالي
لها حق االعتراض على قرار مجلس شؤون األوقاف إذا مت اتخاذ بعض القرارات التي يوجد
فـيها مخالفات شرعية ،ألن قرارات اللجنة الشرعية كما جاء فـي النظم واللوائح ملزمة لألمانة
العامة لألوقاف ،ولذلك يفترض أن يتم تشكيل اللجنة الشرعية من نفس اجلهة التي تشكل
مجلس شؤون األوقاف لسببني:
أ  -أن تكون اللجنة الشرعية لها استقالليتها التامة ،فال تتأثر مبجلس شؤون األوقاف إذ هي متلك
سلطة على الرقابة عليه ،فكيف تراقب مجلس شؤون األوقاف وهو الذي يقوم بتعيينها.
ب -إعطاء الدعم الكافـي والكامل للجنة الشرعية ،إذ إن لها نفس القوة التي ملجلس شؤون
األوقاف.
 - 2جاء فـي النظم واللوائح أن مجلس شؤون األوقاف يقوم باختيار رئيس اللجنة الشرعية ،فقد
جاء فـي النظام الداخلي للجنة الشرعية املادة ( )9ما يأتي:
«ي��رأس جلسات اللجنة عضو يعينه مجلس شؤون األوق��اف من أعضاء املجلس ويحق له
التصويت ،وصوته يرجح فـي حالة تساوي األصوات ،وفـي حالة غيابه يتولى رئاسة اجللسة أكبر
أعضاء اللجنة سن ًا».
بل جاء فـي موقع األمانة العامة لألوقاف ( )www.awqaf.orgفـيما يتعلق مبجلس شؤون
األوقاف ما يلي:
«يشكل املجلس من بني أعضائه ومن غيرهم اللجان الدائمة التالية التي متارس االختصاصات
املبينة قرين ٍ
كل منها كما جاء فـي نص املادة ( )12من النظام الداخلي ملجلس شؤون الوقف:
«اللجنة الشرعية :تختص بإبداء الرأي الشرعي فـي أعمال األمانة».
كما جاء فـي املوقع نفسه أن أعضاء مجلس شؤون الوقف يتشكل من ٍ
كل من:
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 - 1وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية

رئيسا.
ً

		
 - 3وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

عضوا.
ً

			
 - 2أمني عام األمانة العامة لألوقاف
 - 4مدير عام مؤسسة التأمينات االجتماعية		
عضوا.
 - 5مدير عام بيت الزكاة
ً

عضوا.
ً
عضوا.
ً

 - 6ممثــل عن وزارة املاليــة ال تقــل درجتــه عـن وكيــل وزارة مساعــد يختــاره الوزيــر
عضوا.
							
املختص
ً
			
 - 7ممثل عن الهيئة العامة لالستثمار

عضوا.
ً

 - 8ثالثة أعضاء من ذوي اخلبرة واالختصاص يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء ملدة
ثالث سنوات قابلة للتجديد وذلك بنا ًء على ترشيح من وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية.
ولنا على هذا األمر عدة مالحظات منها:

أ  -مع احترامنا لألشخاص الذين يشغلون هذه املناصب سواء احلاليون منهم أم السابقون،
فإنه ال يصح أن يرأس اللجنة الشرعية عضو من مجلس شؤون الوقف ،إذ إن هذه اللجنة
شرعية ،وقد ال يوجد من بني أعضاء مجلس شؤون الوقف من هو متخصص فـي املسائل
واألم��ور الشرعية ،كما هو واضح من قرار تشكيل مجلس شؤون الوقف فض ً
ال عن
رئاسته للجنة الشرعية ،مما أدى لصحة عقد اجتماعات اللجنة الشرعية حضور ثالثة من
أعضائها الشرعيني ،وهذا يعني أنه يحق لغير الشرعيني االشتراك فـي اللجنة.
ب -أن اللجنة الشرعية لها حق املراقبة والتدقيق على أعمال مجلس شؤون الوقف ،وبالتالي
هناك تعارض فـي عمل رئيس اللجنة الشرعية ،فكيف يكون هو من يصدر القرار وهو الذي
يراقب.
ت -أن انضواء اللجنة الشرعية حتت كنف مجلس شؤون الوقف إذ هو من يقوم بتشكيلها،
وهي من تراقب عليه يؤثر فـي استقاللية اللجنة الشرعية ككيان مستقل له حق املراقبة
والتدقيق.
 - 3قلنا إن اللوائح والنظم املنظمة لعمل اللجنة الشرعية أعطت احلق للجنة الشرعية مبراقبة وتدقيق
أعمال األمانة لألوقاف ،إال أن األمانة العامة لألوقاف تفتقر إلى وجود إدارة خاصة للرقابة
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ضخما ،مقارنة ببعض
الشرعية ،إذ إن حجم األموال التي تديرها األمانة العامة لألوقاف يعتبر
ً
املؤسسات املالية اإلسالمية ،التي تلزم هيئات الفتوى والرقابة الشرعية فـي تلك املؤسسات
إداراتها بضرورة وجود مراقبني شرعيني يتابعون أعمال املؤسسة من الناحية الشرعية ،ويقدمون
تقارير عن أعمالهم لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية ،علم ًا بأن عمل املؤسسات املالية اإلسالمية
يقتصر على استثمار األموال ،وتنميتها ،فكيف إذا أضيف إلى هذا النشاط صرف ريع الوقف،
والتأكد من أوجه الصرف بأنها مطابقة لشروط الواقف ،وللسياسات العامة فـي الصرف فـي
األمانة العامة ،فهذا بحاجة إلى جهاز إداري كامل ملتابعة مثل هذه األمور ،فال يكفـي أن تقوم
اللجنة الشرعية بإجراء الرقابة والتدقيق الشرعي ملدة شهرين فقط ،بل ال بد أن تكون الرقابة
بشكل دائم ومستمر حتى تتجنب األمانة الوقوع فـي األخطاء واملخالفات الشرعية ،وال أدل
على ضرورة وجود هذا اجلهاز من حجم املخالفات التي قام برصدها ديوان احملاسبة حيث
تنوعت بني صرف مبالغ فـي غير ما خصصت لها ،وعدم التزام األمانة بالشروط التعاقدية مع
وخصوصا
جهات أخرى ،وسوف أستعرض بعض هذه املالحظات لتعلقها باجلانب الشرعي،
ً
الرقابة الشرعية لتأكيد أهمية وجود إدارة للرقابة الشرعية فـي األمانة العامة لألوقاف ،حيث
جاء فـي تقريرها عن أعمال األمانة العامة لألوقاف فـيما يتعلق مبيزانية  2009-2008ما
يلي:
أ  -هناك مآخذ شابت تنفـيذ االتفاقية املبرمة بني األمانة العامة لألوقاف ووزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية بشأن مصرف املساجد ،حيث لم تلتزم وزارة األوق��اف بإرسال
تقارير ربع سنوية حسب االتفاقية املبرمة بني الطرفـني ،كما أن الوزارة قامت بصرف
بعض املبالغ من غير االلتزام باالتفاقية املوقعة (((.
ب  -عدم اتخاذ اإلجراءات الرقابية الكافـية للتأكد من سالمة صرف مبالغ املنح والدعم املالي
(((
التي تقدمها األمانة لبعض اجلهات.
ج  -عدم تقيد األمانة ببعض أحكام الئحة ضوابط استثمار األموال الوقفـية.
د  -عدم وجود الئحة داخلية معتمدة تنظم أعمال ،وإجراءات النظارة املشتركة .وحتدد سلطات
((( قامت األمانة العامة لألوقاف بالرد على هذه املالحظة بأن هذه املآخذ سبق للديوان أن وجهها فـي تقاريره السابقة ومت أخذ
مالحظاته والعمل بها ،وأنها لم تأل جهدا فـي حث الوزارة على تنفـيذ االتفاقية كما هي ،ومتت مخاطبتها بهذا الشأن مرات
عديدة.
((( أفادت األمانة فـي ردها بأنه مت احلصول على تقارير مفصلة من بعض اجلهات وبانتظار باقي التقارير مع األخذ باالعتبار إيقاف
صرف أي دفعات تالية حلني تسلم تقارير الدفعات السابقة والتدقيق عليها.

199

املوضوع األول :والية الدولة في الرقابة على األوقاف

ومسؤوليات القائمني عليها.
فهذه املالحظات وغيرها وإن كان لألمانة العامة لألوقاف ردود عليها ،إال أنها توضح مدى
أهمية وجود إدارة مستقلة للرقابة الشرعية تتابع أمور الوقف بشكل يومي ،فإذا كان ديوان احملاسبة
بصفته جهة خارجية استطاع أن يرصد هذه املالحظات ،فكيف بجهاز تدقيق شرعي يشرف ويراقب
بشكل يومي أعمال األمانة العامة لألوقاف.
وضرورة إنشاء مثل هذه اإلدارة يتأكد من تقليل مثل هذه املالحظات؛ مما يعزز ثقة الواقفـني
بدور األمانة واطمئنانهم على أوقافهم وعدم تشويش صورة األمانة من قبل من يريد بها سو ًءا.
علما يدرس وينال طالبه
 - 4إن الرقابة الشرعية أصبحت علما له قواعده وضوابطه ،بل أصبح ً
شهادة عند اجتيازه اختبارات هذا العلم ،كما هو حادث وواقع فـي هيئة احملاسبة واملراجعة
للمؤسسات املالية اإلسالمية ،إذ استفادت من مهمة مدقق احلسابات اخلارجي وأضافت إليه
ما يتعلق بجانب الرقابة الشرعية ،فوجود إدارة الرقابة الشرعية فـي األمانة العامة لألوقاف
مهم؛ ولكن األهم منه وجود مراقبني شرعيني مؤهلني لهذه املهمة العظيمة.
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الئحة مقرتحة لعمل
هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية
للأمانة العامة للأوقاف
املادة الأوىل
اسم الهيئة:

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لألمانة العامة لألوقاف ،ويطلق عليها فـي هذه الالئحة «الهيئة».

املادة الثانية
تعريف الهيئة:

هي جهاز مستقل من الفقهاء املتخصصني فـي شؤون الوقف يقوم بتوجيه أنشطة األمانة العامة
لألوقاف ومراقبتها واإلشراف عليها للتأكد من التزام اإلدارة بأحكام ومبادئ الشريعة فـيما يتعلق
بالوقف التي جتريها األمانة العامة لألوقاف.

املادة الثالثة
اجلهة املختصة بتعيني الهيئة:

ُيعتمد تعيني الهيئة ممن له سلطة تشكيل األمانة العامة لألوقاف أو مبوجب توصية من مجلس
األمناء باختيار أعضاء الهيئة.

تشكيل الهيئة:

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية مكونة من ثالثة أعضاء على األقل من املتخصصني فـي فقه الوقف،
رئيسا لهم ،ويشترط لصحة اجتماعات الهيئة
ويختار أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية من بينهم ً
حضور كامل أعضائها إذا كان عدد أعضاء الهيئة ال يتجاوز ثالثة أعضاء.

املادة الرابعة
مهام الهيئة:

 -1النظر فـي مرسوم تشكيل األمانة العامة لألوقاف ونظامها األساسي واللوائح املتبعة فـي عمل
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األمانة والتأكد من مطابقتها ألحكام الشريعة اإلسالمية.
 - 2إبداء الرأي الشرعي فـي معامالت األمانة واالستفسارات التي حتال إلى الهيئة من قبل األمني
العام أو املراقب الشرعي أو الواقفـني.
 - 3مراجعة واعتماد مناذج العقود واالتفاقيات والعمليات العائدة جلميع معامالت األمانة مع
الواقفـني وغيرهم ،واالشتراك فـي تعديل وتطوير النماذج املذكورة عند االقتضاء ،واملشاركة
فـي إعداد العقود التي تزمع األمانة إبرامها – مما ليس له مناذج موضوعة من قبل -وذلك
بقصد التأكد من خلو العقود ،واالتفاقيات ،والوقفـيات والعمليات املذكورة من احملظورات
الشرعية.
 - 4متابعة عمليات األمانة ،ومراجعة أنشطتها من الناحية الشرعية ،والتحقق من أن املعامالت املبرمة
كانت ملنتجات معتمدة من قبل الهيئة.
 - 5تقدمي واقتراح احللول الشرعية املمكنة ملشكالت الوقف التي ال تتفق مع مبادئ وأحكام الشريعة
اإلسالمية.
 - 6تقدمي التوجيه واإلرشاد والتدريب للموظفـني املعنيني بالنظارة مبا يعينهم على حتقيق االلتزام
بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
 - 7التأكد من جتنيب املكاسب التي حتققت من مصادر أو بطرق تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة
اإلسالمية وصرفها فـي وجوه البر.
 - 8التأكد من حتصيل غلة الوقف ومتابعة صرفها على املستحقني وفق ما جاء فـي وثائق الوقف
وشروط الواقفـني.
 - 9تقدمي تقرير سنوي يعرض على مجلس األمانة تبدى فـيه الهيئة رأيها فـي املعامالت التي أجرتها
األمانة ومدى التزام اإلدارة بالفتاوى والقرارات واإلرشادات التي صدرت عنها.
 - 10متثيل األمانة فـي املجاالت الشرعية من املؤمترات والندوات واملشاركة فـي اللقاءات املتعلقة
بشؤون الوقف.
رسميا،
شرعيا ومستندً ا
مرجعا
 - 11اإلشراف على جتميع الفتاوى ،وإقرار ما يتم نشره منها باعتبارها
ً
ً
ً
يتعني على األمانة التقيد بها وعدم مخالفة شيء منها إال ما يتم الرجوع عنه من قبل الهيئة.
 - 12اعتماد تعيني املراقبني الشرعيني املرشحني من قبل األمني العام.
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املادة اخلام�سة
منهاج عمل الهيئة:

 - 1تدرس الهيئة املوضوع املستفسر عنه دراسة وافـية للوقوف على حقيقته مستعينة مبقدم االستفسار
ومبن ترى حاجة إلى االستعانة به من املتخصصني.

دونه العلماء من األحكام
 - 2تبحث الهيئة عن احلكم الشرعي للموضوع املستفسر عنه مستعينة مبا ّ
دونوه فـي أصول التشريع من قواعد الستنباط األحكام.
الفقهية وما ّ
 - 3تلتزم الهيئة باألحكام املتفق عليها بني الفقهاء ،وعند االختالف تختار الهيئة ما تراه محقق ًا
للمصلحة ،وإذا لم يكن فـي املوضوع حكم سابق للفقهاء أفتت الهيئة فـيه باجتهادها.

 - 4ليس من خطة الهيئة تطويع أحكام الشريعة اإلسالمية لتساير ما عليه العمل فـي املؤسسات
الوقفـية ،وإمنا خطتها تطويع أعمال األمانة لتساير الشريعة اإلسالمية ،وتعديل ما يخالفها إذا
كان قاب ً
ال للتعديل وتقدمي البديل اإلسالمي ملا يحقق مصلحة حقيقية.
 - 5تسترشد الهيئة بقرارات املجامع الفقهية واملؤمترات والندوات والهيئات الشرعية املتخصصة فـي
شؤون الوقف.

املادة ال�ساد�سة
نظام االجتماعات:

 - 1جتتمع الهيئة فـي مقر األمانة بصفة دورية منتظمة ال تقل عن أربعة اجتماعات فـي السنة على
األقل ،ويجوز لها عقد بعض اجتماعاتها خارج األمانة أو فـي أحد فروعها إن وجد.
 - 2فـي احلاالت التي ترى األمانة أو الهيئة احلاجة للبت فـي موضوع طارئ فـيتم دعوة الهيئة إلى
اجتماع غير عادي عن طريق املراقب الشرعي.
 - 3ينعقد اجتماع الهيئة بحضور أكثرية أعضائها ،وتصدر الهيئة قراراتها بأكثرية األعضاء
احلاضرين ،وحني تتعادل األصوات يرجح اجلانب الذي فـيه الرئيس ،ويحق للعضو غير
املوافق إثبات رأيه فـي احملضر ،وال يشار إلى االختالف فـي نص الفتوى.
 - 4للهيئة أن تدعو الجتماعها من تراه من مديري األمانة ومنسوبيها وخبرائها ومستشاريها الستيضاح
ما حتتاج إليه من بيانات ومعلومات تتعلق باملسائل املعروضة عليها ،وليس لهم حق التصويت.
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 - 5يجوز أن تصدر قرارات الهيئة بالتمرير فـي القضايا املستعجلة شريطة اتفاق الرأي من جميع
األعضاء .ويجب إثبات القرار فـي محضر أول اجتماع الحق.
 - 6يقوم املراقب الشرعي بإعداد جدول أعمال اجتماعات الهيئة ،واستيفاء املعلومات والبيانات
واملستندات الالزمة لعمل الهيئة.
 - 7يتم تبليغ قرارات الهيئة عن طريق املراقب الشرعي إلى اجلهات املعنية.

املادة ال�سابعة
مسؤولية الهيئة:

 - 1تكون الهيئة مسؤولة أمام مجلس األمانة فـي حالة وجود قصور فـي مستوى الرقابة الشرعية
بشرط قيام األمانة العامة لألوقاف بجميع مسؤولياتها احملددة فـي هذه الالئحة.

 - 2جتتهد الهيئة بإبداء ال��رأي الشرعي فـي كل ما يعرض عليها من اإلدارات التنفـيذية ،وتعد
تقريرا سنو ًيا يعرض على مجلس األمانة لبيان مدى التزام األمانة بأحكام الشريعة
الهيئة
ً
اإلسالمية.
 - 3حتضر الهيئة أو بعض أفرادها اجتماع مجلس األمانة أو بعض أفرادها لإلجابة عن االستفسارات
إن وجدت.
 - 4يكون عضو الهيئة مسؤو ً
ال عن إفشاء أسرار األمانة أو نشر معلومات تعود بالضرر على األمانة.

املادة الثامنة
مسؤولية األمانة نحو الهيئة:

 - 1تعتبر قرارات الهيئة ملزمة ،ويجب على األمانة التقيد بها.
 - 2توفـير جميع املعلومات التي تعني الهيئة على تكوين الرأي الشرعي فـي شؤون الوقف التي
متارسها األمانة.
 - 3التزام اإلدارات املختلفة بالرجوع إلى الهيئة قبل إصدار أي منوذج أو عقد ويستلزم ذلك تعميم
اشتراط املوافقة الشرعية قبل العمل بأي منوذج أو عقد جديد.

 - 4عدم استخدام أي منوذج أو عقد ُأبديت عليه مالحظات شرعية إال بعد تعديله أو تبديله واعتماده
مجدد ًا من قبل الهيئة.
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 - 5قيام اإلدارات املختلفة بإطالع الهيئة على أية عملية يراد الدخول فـيها بصورة مبكرة ،أي منذ أن
مبدئيا لدى األمانة ثم إرسال كل ما يتعلق بها من أوراق ومستندات ،وعدم
تكون فكرة مقبولة
ً
إجراء العملية أو االرتباط بها مع األطراف األخرى إال بعد إبداء الرأي الشرعي مبشروعيتها
كما هي أو بالشروط املطلوب مراعاتها.
 - 6أن تعرض على الهيئة جميع املستندات والعقود واالتفاقيات الواردة إلى األمانة قبل االرتباط
بها ،ولو كانت هذه املستندات والعقود واالتفاقيات من قبل إحدى اجلهات الوقفـية أو
املصارف أو املؤسسات املالية اإلسالمية وموافقة هيئة الرقابة الشرعية لتلك اجلهة أو املصرف
على املستندات والعقود واالتفاقيات.
 - 7تقدمي أي توضيحات تطلبها الهيئة بخصوص بعض العمليات وال سيما العمليات التي تظن
الهيئة أنها وقعت مخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية.
 - 8تنظيم لقاءات توعية ومذاكرة فـي القضايا الشرعية املتعلقة بالوقف سواء ما هو عام ،أم ما
يخص كل إدارة على حدة ،بهدف تنمية الوعي الشرعي بطبيعة العمليات والتطبيقات على
وجه اإلملام ،متهيدً ا للتعرف إلى حكمها الشرعي ،أو كونها مندرجة فـي النمطي من العقود
والنماذج.
 - 9تهيئة وسائل املراجعة الدورية ملستندات العمليات من خالل التقارير وامليزانيات الدورية،
للوصول بسهولة فـي نهاية العام إلى نتائج السنة كلها من الناحية الشرعية مبا يتيح تقرير
مشروعيتها بعد البحث والتدقيق الالزم.
 - 10فـي حالة قيام اإلدارة التنفـيذية لألمانة مبخالفة فتاوى وقرارات الهيئة ،ينبغي على الهيئة أن
كتابيا بوقوع املخالفة ،وبطريقة تصحيحها ،وفـي حالة عدم قيام األمانة
تنبه اإلدارة التنفـيذية ً
بالتصحيح املطلوب ،فعلى الهيئة أن تضمن الواقعة فـي التقرير الذي ترفعه ملجلس األمانة
مبرئة ذمتها بذلك.

املادة التا�سعة
صالحيات الهيئة:

للتأكد من سالمة التطبيق الشرعي تتمتع الهيئة بالصالحيات اآلتية:

 - 1حق االطالع على جميع مناذج العقود ،واالتفاقيات ،والوثائق التي تبرمها األمانة.
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 - 2حق االطالع على كل أعمال األمانة والفروع التابعة لها إن وجدت للتحقق من موافقتها ألحكام
الشريعة اإلسالمية ،ولها بذلك عقد اللقاءات وترتيب الزيارات لتحقيق هذا الهدف.

 - 3حق املتابعة واالطالع على كل أعمال الصناديق الوقفـية للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة
اإلسالمية.

 - 4املخاطبة املباشرة ملجلس األمانة ورفع التقارير إليهم وتزويدهم بآراء الهيئة فـي املوضوعات
ذات العالقة.

 - 5حق االتصال واملخاطبة املباشرة لكل اجلهات ذات العالقة فـي األمانة عن طريق األمني العام مبا
يسهل للهيئة أداء مهامها.

املادة العا�شرة
انتهاء عضوية أحد أعضاء الهيئة:

تنتهي عضوية عضو الهيئة بواحد مما يلي:
أ  -استقالة عضو الهيئة ،أو عجزه ،أو وفاته.
ب  -قرار من مجلس األمانة أو من له سلطة تعيني الهيئة.
ج  -غيابه عن أربعة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله الرئيس.

وإذا شغر منصب عضو من أعضاء الهيئة فللهيئة أن ترشح بدي ً
ال عنه ،ويعرض هذا
الترشيح على مجلس األمانة العتماده.

املادة احلادية ع�شرة
اختيار املراقب الشرعي:
شرعيا أو أكثر من أهل العلم والتخصص الشرعي والثقافة العامة فـي شؤون
مراقبا
تختار الهيئة
ً
ً

الوقف ،وذلك ملتابعة تنفـيذ فتاوى وق��رارات الهيئة ،واإلش��راف على سالمة تطبيقها ،واستقبال

االستفسارات وعرضها على هيئة الفتوى ،باإلضافة إلى القيام مبهام مقرر الهيئة.
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املادة الثانية ع�شرة
مهام املراقب الشرعي:

 - 1متابعة ما يصدر عن الهيئة من فتاوى وقرارات.
 - 2ترتيب اللقاءات بني األمانة والهيئة ،وعقد االجتماعات اخلاصة بالهيئة.
 - 3التثبت من شرعية التطبيق ،وذلك باملراجعة املنتظمة للخطوات العملية وتدقيق املستندات،
والوثائق من وجهة نظر شرعية من خالل مواعيد دورية ،حتددها الهيئة بالتنسيق مع األمانة،
وذلك لالطالع على حاالت عشوائية للمعامالت املختلفة ألعمال األمانة.

 - 4مناقشة املالحظات والنتائج األولية التي توصل إليها مع األطراف اإلدارية املعنية قبل إصدار
تقاريره النهائية.
 - 5تقدمي تقارير دورية للهيئة الشرعية واألمني العام عما يقوم به ،وعن أعمال األمانة ،من حيث
التدقيق الشرعي ونحوه.
 - 6تنفـيذ الدورات الفقهية والعملية املتعلقة بالوقف حتت إشراف وتوجيه الهيئة بالتنسيق مع األمانة
واملوارد البشرية ،واملساهمة فـي نشر الوعي واملبادئ الشرعية واألخالق اإلسالمية.
 - 7املشاركة فـي دراسة مشروعات العقود والوثائق واملنتجات املتعلقة بأعمال وأنشطة األمانة
وعرضها على الهيئة قبل التوقيع عليها ،للتأكد من عدم تعارضها مع األحكام الشرعية.
 - 8املشاركة فـي إعداد الدراسات التفصيلية حول القضايا واألنشطة ذات األهمية ،التي تتطلب
عناية خاصة من النواحي الشرعية ،ومراجعة ذلك فـي كتب الفقه.
 - 9العمل على جتميع الفتاوى والقرارات الصادرة عن الهيئة ،ثم عرضها على الهيئة لتقرر ما يتم
رسميا ،يتعني على األمانة التقيد بها وعدم مخالفة
شرعيا ومستندً ا
مرجعا
نشره منها باعتبارها
ً
ً
ً
شيء منها ،إال ما يتم الرجوع عنه من قبل الهيئة.

املادة الثالثة ع�شرة
مسؤولية املراقب الشرعي:

 - 1يكون املراقب الشرعي مسؤو ً
ال أمام الهيئة فـي حال وجود قصور فـي مستوى الرقابة الشرعية فـي
البنك ،ولكي يقوم املراقب مبسؤولياته على األمانة إخطار املراقب الشرعي بجميع العمليات

207

املوضوع األول :والية الدولة في الرقابة على األوقاف

التي تقوم بها لكي يقوم بفحصها وإبداء الرأي فـيها.
 - 2تختص الهيئة دون غيرها بالفصل فـي أي خالف فـي الرأي ينشأ بني األمانة واملراقب الشرعي
بشأن اجلوانب الشرعية املتعلقة بالوقف.

املادة الرابعة ع�شرة
ما يصدر عن الهيئة من بحوث أو إجابات أو قرارات حق لألمانة.

املادة اخلام�سة ع�شرة
ال يحق ألي عضو من أعضاء الهيئة أن يصدر فتوى أو بحث باسم عضويته فـي الهيئة الشرعية
لألمانة.

املادة ال�ساد�سة ع�شرة
يفوض مجلس األمانة فـي تقرير ما يتعلق باجلانب املالي للهيئة.

املادة ال�سابعة ع�شرة
يعمل بهذه الالئحة بعد إقرارها من الهيئة ومجلس األمانة.
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اخلامتة و�أهم التو�صيات
احلمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني ،سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعني.

إن املالمح الناجحة لتجربة األمانة العامة لألوقاف فـي الكويت لتدعو إلى الفخر وإلى
تعميم هذه التجربة مع تطويرها وحمايتها ،ومن أهم ما يعني على تطوير الوقف احلرص
على تطوير الرقابة الشرعية عليه ،فإن الناس يثقون بعلمائهم فـي متابعة األمور الشرعية لكي
يتأكدوا من أنها تسير وفق ما يريده الله عز وجل ،فما َو َقف الناس أموالهم إال ابتغاء رضى
الله ،والسيما بعد نقل اإلشراف على الوقف من القضاء إلى وزارات الدولة.
كما أن من مما يعني على تطوير الوقف االستفادة من إمكانات الدولة خلدمة الوقف سواء
فـي اجلانب اإلداري واإلشرافـي والرقابي ،لكي يحصل الوقف على تسهيالت ال حتصل
عليها كثير من املؤسسات ،لكونها منطوية حتت جناح الدولة.
وإن من أهم النتائج التي توصلنا إليها:

 - 1أن تعترف الدولة بالرقابة الشرعية مهنة حتتاج إلى رعاية وتطوير ،فتقرر فـي املناهج الدراسية
اجلامعية هذا التخصص لتخريج دفعات من الطالب حتتاج إليهم املؤسسات على اختالف
أنواعها.
 - 2من الضروري تعيني هيئة للفتوى والرقابة الشرعية من العلماء املوثوق بهم ،تشرف وتراقب على
تقريرا يبني مدى التزام أمانة الوقف باألحكام الشرعية مما يعطي الثقة
أعمال الوقف ،وتصدر
ً
للناس بأن أوقافهم حتقق الهدف املقصود منها.
 - 3ال بد أن تكون هيئة الفتوى والرقابة الشرعية مستقلة عن املوظفـني التنفـيذيني تتبع أعلى الهرم
اإلداري للوقف ،ويتم تعيينها من اجلهة التي تعني مجلس شؤون الوقف.
كبيرا فـي
 - 4أن تستفـيد الرقابة الشرعية فـي عملها من مهنة املدقق احملاسبي ،إذ إن هناك ً
شبها ً
أهداف كل منهما.
 - 5ضرورة أن ينص فـي النظام األساسي لألمانة العامة لألوقاف بأن قرارات الهيئة الشرعية ملزمة
وليست استشارية.
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 - 6أن تقوم الدولة بتغليظ العقوبة وجترمي كل من يتعدى على الوقف ،على اعتبار أن الوقف يحقق
مصلحة عامة للدولة ،ويساهم فـي تنمية قطاعات مختلفة فـيها.
 - 7أن يتم إنشاء جهاز رقابي شرعي فـي األمانة العامة لألوقاف يقوم مبتابعة تنفـيذ قرارات
الهيئة ،والتدقيق على شؤون الوقف ،وأن يرفع تقاريره بصورة دورية لهيئة الفتوى والرقابة
الشرعية.
 - 8لكي يحقق عضو الهيئة الشرعية االستقاللية املنشودة عليه االبتعاد عن عضوية اللجان اإلدارية
أو تلك التي لها صالحيات تنفـيذية.
 - 9ال بد ألحد أعضاء الهيئة الشرعية من حضور مجلس شؤون الوقف كمراقب ،فقد يتخذ هذا
املجلس قرارات تؤثر فـي مسيرة املؤسسة الوقفـية.
 - 10على الهيئة أن تنص فـي الئحتها على منهج واضح التخاذ القرارات والفتاوى ،وهذا قبل
شروع الهيئة فـي نظر املوضوعات التي تطرح عليها من قبل املؤسسة.
 - 11أن تهتم املؤسسة بجانب التدريب والتثقيف الشرعي للموظفـني ،وأن يساهم أعضاء هيئة
الفتوى فـي هذا التدريب.

هذا وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا
محمد وعلى آله وصبحه أجمعني.

210

بحث د.محمد عاكف آيدين

بحث د.حممد عاكف �آيدين
الدولة ودورها فـي �إدارة الأوقاف ونظارتها
(((

تاريخيا إلى مراحل ّ
مبكرة فـي تاريخ اإلس�لام .ولدينا
إن وجود األوق��اف باملجتمع يرجع
ً
معلومات وصلت إلى يومنا احلاضر من النماذج األولى للوقف ،أو رمبا أولها؛ فهو الوقف الذي
قام بتأسيسه عمر بن اخلطاب رضي الله عنه بنا ًء على طلب وتوصية النبي صلى الله عليه وسلم،
يوهب وال تُنقل
يورث وال َ
وذلك عن طريق حتبيس األصل من أراضيه فـي خيبر ،حيث ال يباع وال َ
لآلخرين ،ف ُت َترك منافعها الستفادة املسلمني (((.هذا ،فقد أصبح هذا النموذج مثا ً
حيا تبعته
ملكيته َ
ال ًّ
مناذج أخرى من األوقاف فـي هذا العهد ِّ
املبكر ((( ،فبدأ الفقهاء فـي مراحل ّ
مبكرة عند النشأة األولى
يقدموا تعريفات حول الوقف بنا ًء على فهمهم وحتليالتهم لتلك النماذج األولية،
للفقه اإلسالمي أن ّ
محاولني بالتالي وضع األسس املبدئية ألحكام الوقف التشريعية .وفـي حينه ظهرت اختالفات فكرية
آلخر لم تتفق كلمة أصحاب املذهب
حول تعريف الوقف بني املذاهب الفقهية عام ًة ،ومن حني َ
الواحد فـي الوقف ،فأ ّدت تلك االختالفات بالتالي إلى اكتساب الفقه اإلسالمي بداخله ثروة فكرية
هائلة ونظرة تتميز باملرونة حول املوضوع.
عرفه أبو حنيفة بأنه حبس العني على حكم الواقف والتصدق باملنفعة ولو
وأما الوقف فقد ّ
فـي اجلملة (((.ومن اجلدير بالذكر أن العنصر املهم واحلقيقة البارزة فـي التعريف املذكور هو أن املال
شبهه
املوقوف ال يخرج عن ملكية الواقف ،بل ينبغي صرفه إلى االستخدام فـي منافع الناس .وقد ّ
أبو حنيفة بالعارية من حيث أن الوقف غير الزم على رأيه ،فهو كالعارية فإنها جائزة غير الزمة؛ وهذا
يعني أن موقف أبي حنيفة من حيث النتائج الفقهية ملؤسسة الوقف نراه يضع لها موق ًفا يخالف موقف
عرفوا الوقف على رأيهما
صاحبيه اإلمام أبي يوسف واإلمام محمد رحمهما الله ،ألن فقهاء احلنفـية ّ
بأنه :حبسها ،أي العني ،على ملك الله تعالى وصرف منفعتها على من أحب (((.وأهم عنصر فـي هذا
(((رئيس مركز البحوث اإلسالمية )(ISAMبإسطنبول.
((( انظر :بندر بن فهد السويلم« ،زوال ملك الواقف عن الوقف» ،مجلة جامعة اإلم��ام محمد بن سعود اإلسالمية ،العدد
الثالث والعشرون (رجب 1419هـ) ،صـ 78 ،45؛ ومادة «وقف» ،املوسوعة الفقهية ،الكويت 1427هـ2006/م ،جـ/44
صـ.111
((( انظر حول النماذج األولى للوقف فـي عهد الصحابة :بندر بن فهد السويلم ،املرجع السابق ،صـ .47
((( انظر حول التعريفات التي تعكس نظرة أبي حنيفة حول الوقف :عكرمة سعيد صبري ،الوقف اإلسالمي بني النظرية والتطبيق،
عمان (األردن) 1428هـ2008/م ،صـ .31-28
((( انظر :عكرمة سعيد صبري ،املرجع السابق ،صـ 32؛ ومادة «وقف» ،املوسوعة الفقهية ،جـ/44صـ.108
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التعريف أنه ليس املراد به فقط زوال حق االنتفاع لألموال املوقوفة أثناء الوقف ،بل املقصود به إزالة
امللكية من يد الواقف لتلك األموال.
عرفه فقهاء املالكية بأن الوقف كما قال ابن عرفة :هو إعطاء منفعة شيئ مدة وجوده
وقد ّ
الز ًما بقاؤه فـي ملك معطيه ولو
تقديرا (((.وقد اتضح من هذا التعريف أن املالكية قد اتفقوا مع أبي
ً
حنيفة حول بقاء مال الوقف فـي ملك الواقف؛ غير أنهم ال يعترفون للمالك حق التصرف فـي تلك
األموال .وأما عن التعريفات التي وضعتها الشافعية فهي قد تتطابق فـي األساس مع التعريفات التي
ذكرها فقهاء املالكية (((.وأما عند احلنابلة ،فالوقف هو حتبيس األصل وتسبيل املنفعة ،أي حتبيس
(((
العني املوقوفة وتخصيص فوائدها فـي سبيل الله.
وعند استعراض التعريفات السابقة للوقف نرى أن أهم فرق بينها هو املوضوع املتعلق ببقاء
امللكية فـي املالك حول األموال املخصصة للوقف أو عدم بقائها .فقد اتضح عند أبي حنيفة فـيما
قبل أن األموال التي ُخصصت للوقف ال تزول ملكيتها من الواقف ،بل ينتقل حق التصرف فـيها
للمنتفعني منها فقط .وأما فـيما يتعلق بالفترة التي تأتي بعد وفاة الواقف ،فإن األموال املوقوفة بهذا
حكم قضائي يقضي
الشكل تفقد خصوصيتها هذه وتنتقل إلى الورثة ،وذلك بشرط أنه لم يكن هناك ٌ
بعدم الرجوع فـي الوقف نتيجة اختالف صوري كما هو املعمول به عام ًة ،أولم يكن الوقف هذا عن
طريق الوصية .وفـي رأي وارد من بعض فقهاء املالكية والشافعية وما ذهب إليه أحمد بن حنبل يقال
بأن الوقف ال يخرج العني املوقوفة عن ملكية واقفها بل تبقى على ملكه؛ إال أن الواقف املذكور عند
(((
هؤالء الفقهاء ال يحق له بيعها وال هبتها وال تورث عنه ،بخالف أبي حنيفة فـي ذلك.
دورا بارزً ا
وأما فـيما يتعلق باإلمام أبي يوسف واإلمام محمد ،صاحبي أبي حنيفة ،الذين لعبا ً
فـي تأسيس املذهب احلنفـي ،فهما يذهبان إلى رأي يفـيد بأنه عند تأسيس الوقف لم يبق املوقوف
على ملك الواقف كما أنه لم ينتقل إلى غيره ،بل صار إلى حكم ملك الله عز وجل .فاملقصود هنا
موضوعا مللكية شخصية
من انتقال امللكية إلى الله يعني أن هذا املال لن يكون بعد ذلك مرة أخرى
ً
أشخاصا وعددهم محدد فالوقف
آخر يقول بأنه إذا كان املنتفعون من الوقف
وفردية (((.وهناك رأي َ
ً
يخرج العني املوقوفة من ملكية الواقف إلى ملك املوقوف عليه؛ وبه قال احلنابلة فـي املشهور من
((( انظر :عكرمة سعيد صبري ،املرجع السابق ،صـ 35-33؛ وAhmet Akgündüz, İslam Hukukunda ve O s
.manlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi, Ankara 1988, p. 37
((( انظر :عكرمة سعيد صبري ،املرجع السابق ،صـ .40-36
((( انظر :عكرمة سعيد صبري ،املرجع السابق ،صـ 42-40؛ و.Ahmet Akgündüz, p. 37
((( انظر :عكرمة سعيد صبري ،املرجع السابق ،صـ .167
((( انظر :عكرمة سعيد صبري ،املرجع السابق ،صـ .170-168
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مذهبهم وقول مرجوح للشافعية.

(((

وعند االستعراض لتلك التعريفات ينبغي علينا من خالل اخلالفات الفكرية فـيها أن نتطرق إلى
وجود أو عدم وجود صالحية تصرف الواقف فـي العني املوقوفة أو باألصح فـي أموال الوقف؛ وإذا
وبأي صفة يقوم بها .واألهم من ذلك هو ما يتعلق
فمن له هذه الصالحية ّ
لم تكن له الصالحية فـيهاَ ،
وبأي صفة هي تقوم بهذا الدور.
بحق تصرف الدولة فـيها ّ

وقد ذهب أبو حنيفة إلى رأي يقول بأن الواقف يستطيع الرجوع فـي الوقف وذلك ألن املال
شبهه بالعارية حيث إنها جائزة غير الزمة ،فـيستطيع
املوقوف فـي نظره ال يخرج عن ملكيته ،إذ ّ
الرجوع فـيه .فمن الواضح أن هذا الرأي يعطي مكانة بارزة فـي صالحيات الواقف والورثة فـي
العني املوقوفة .غير أن اإلمامني أبا يوسف ومحمد يذهبان إلى رأي يفـيد بأنه عند تأسيس الوقف
تزول ملكية العني املوقوفة من ملك الواقف ،وتنتقل ملكيتها إلى حكم ملك الله عز وجل؛ فلذلك
شبهه أبو يوسف بالعتق ،فلزم مبجرد صدور الصيغة من الواقف
ال يستطيع الرجوع فـي الوقف .وقد ّ
عيني؛
يدعي بأنه عقدٌ
عند تأسيس الوقف بطريق مشروع ال ميكن الرجوع فـيه .وأما اإلمام محمد فهو ّ
ّ
فعندما ُي َس َّلم املال إلى املتولي أو كان املسجد هو املال املوقوف بأن صلوا فـيه صالة واحدة بعد التسليم
ال يستطيع الرجوع فـيه .وفـيما يتعلق بآراء الفقهاء من سائر املذاهب حول الرجوع فـي الوقف ،فهي
(((
من حيث األسس واملبادئ قريبة وشبيهة برأي اإلمامني أبي يوسف ومحمد رحمهما الله.
املالحظ فـي هذه النقطة أن الغالبية العظمى من الفقهاء ،ما عدا أبي حنيفة ،يرون أن الوقف
ومن
َ
متى صدر مستكم ً
بأي تصرف يخل باملقصود من
ال شرائطه انقطع حق الواقف فـي العني املوقوفة ّ
تبرع مينع عنه الصالحية فـي البيع والهبة وامليراث .وهذا يعني أن فقهاء املسلمني قد
الوقف ،إذ هو ٌ
وضعوا نظرة قريبة من علماء احلقوق فـي الغرب حول الشخصية احلكمية (الشخصية االعتبارية)
آخر أنهم يعترفون بأن تلك
خصوصا فـيما يتعلق باألوقاف وبيت املال والدولة .وهذا يعني بتعبير َ
ً
املؤسسات لها وجود مستقل ،ولها صالحياتها فـي احلقوق والديون وأنها تعمل مستقل ًة عن مؤسسي
الوقف واإلداريني فـيه؛ غير أنهم لم يستطيعوا بالذهاب بها إلى ظاهرة الشخصية احلكمية فـيها أو إلى
مفهوم قريب منها .غير أن اإلمامني أبي يوسف ومحمد قد استطاعا أن يصال إلى نتيجة شبيهة بها ،إذ
اعترفا بأن العني املوقوفة مت انتقال ملكيتها إلى حكم ملك الله عز وجل.
وخصوصا حول اآلراء املتباينة التي رأيناها داخل
وفـيما يتعلق بجانب ملكية العني املوقوفة،
ً
((( انظر :عكرمة سعيد صبري ،املرجع السابق ،صـ .168-167
((( انظر :مادة «وقف» ،املوسوعة الفقهية ،جـ/44صـ .119
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املذهب احلنفـي فـي ذلك ،قد جلأ الواقف إلى فتح اختالف صوري عند تأسيس الوقف فـي البلدان
وخصوصا فـي بالد الدولة العثمانية حتى ال تفتح تلك اآلراء املتباينة
التي انتشر فـيها املذهب احلنفـي
ً
فـي املذهب اختالفات فقهية باملستقبل فـي املوضوع نفسه .وهذا يعني أن الواقف يلجأ إلى الرجوع
فـي الوقف ،ويطالب بإعاد العني املوقوفة بنا ًء على رأي أبي حنيفة فـيه؛ وحينئذ ترفض احملكمة
طلب الواقف هذا حول الرجوع فـيه بنا ًء على رأي اإلمامني أبي يوسف ومحمد ،فبالتالي يحصل
فـيغ َلق باب الرجوع فـيه على
الوقف على قرار قضائي (قضية محكمة) بعدم الرجوع فـي الوقفُ ،
نهائيا .وهذا يعني أن القضاة بهذه القرارات القضائية قد وضعوا إرادة قوية فـي سبيل
هذا الطريق ً
احلفاظ على األوقاف التي تتحقق بها خدمات خيرية باملجتمعات فـي مستوى العالم اإلسالمي.
املالحظ أن الفقهاء قد اعتنوا بثبات مؤسسة الوقف ودوامها من خالل األسس التي
ومن
َ
وضعوها حول إدارة األوقاف .والنقطة التي تلفت األنظار بعد تأسيس الوقف أن والية الواقف
خصص جميع األموال املوقوفة لهذا
فـي العني املوقوفة محددة حتى لو كان هذا الواقف هو الذي ّ
الوقف .لقد اختلف الفقهاء فـي ثبوت حق الواقف فـي الوالية األصلية على وقفه؛ فذهب أبو يوسف
على رأسهم ،وكذلك ٌ
بعض من فقهاء املالكية والشافعية إلى أن للواقف احلق فـي الوالية األصلية
على وقفه وإن لم يصرح بذلك فـي وقفه .وذهب أبو حنيفة ومحمد بن احلسن من أصحابه وأكثر
فقهاء الشافعية واحلنابلة إلى أن الوالية األصلية على الوقف ال تثبت للواقف إن لم يصرح الواقف
(((
سمح للمتولي أن يكون فـي إدارة العني املوقوفة فـي موقع شخص يدير
بذلك .وفـي احلالتني ال ُي َ
أمواله الشخصية ،بل هو بصفة األمني على تلك األموال يديرها من موقع ذي اليد فـيها .وإذا اتضح
عزل عن الوقف بقرار
أنه ال يستطيع أن يدير الوقف إدارة صحيحة ،أو يضر بالوقف بسوء إدارته ُي َ
شرعا
القاضي .وهذا دليل واضح على الفهم الشائع فـي الفقه اإلسالمي بأن مؤسس الوقف منفصل ً
عن عينه املوقوفة فـي الوقف.
وهناك السؤال اآلتي املهم للغاية ،وهو :ما وضع الدولة فـي تأسيس األوقاف وعملها؟ فإذا
ٍّ
متول ،فتدَ ُّخل الدولة فـي إدارتها ال ميكن
متوليا أو أكثر من
اتضح أن مؤسس األوقاف قد عينّ لها
ً
ولي َمن
ما دام املتولي يقوم باإلدارة .إن سلطة الدولة الواردة فـي احلديث النبوي القائل« :السلطان ّ
ولي له» ،يدل على صالحية الدولة بالوالية العامة ملداخلتها فـي إدارة األوقاف ،ويدل ً
أيضا على
ال ّ
وقت عدم إمكانيتها للمداخلة فـيها .فاألوقاف التي ُعينِّ فـيها املتولي من ِق َبل املؤسس وعمل فـيه
((( انظر :عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله احلجيالن« ،الوالية على الوقف وأثرها فـي احملافظة عليه» ،مجلة جامعة اإلمام محمد
بن سعود اإلسالمية ،العدد الرابع والثالثون (ربيع اآلخر 1422هـ) ،صـ .365
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املتولي فـي دائرة احلقوق املشروعة له ال تستطيع الدولة أن تتدخل فـيها.

(((

وأما فـيما يتعلق بالنظارة واإلشراف ،فإن الدولة التي تتميز بصالحية الوالية العامة فال يشك
أحد فـي الصالحيات الواسعة للدولة أن تقوم بالنظارة (((.إن تأسيس األوقاف من أجل تقدمي العمل
اخليري ،أو بتعبير آخر من أجل املصلحة العامة باملجتمع ،قد أ ّدى بالدولة وسلطاتها إلى االهتمام
وجودها
بنظارة تلك املؤسسات وإدارتها عن قريب؛ إذ الدولة تعتبر فـي الفقه اإلسالمي مؤسسة لها
ُ
الضروري فـي مجاالت احلفاظ على مبادئ الدين وسياسة الدنيا .واألوقاف التي أسست من أجل
ّ
املصلحة العامة باملجتمع والتي أ ّدت أهم خدماتها حول املؤسسات الدينية ،فهي من جانبي احلفاظ
املس بأسسها املبدئية.
على مبادئ الدين وسياسة الدنيا حتتاج إلى احلفاظ على بقاء وجودها دون ّ
املالحظ أن النظارة التي تقوم بها الدولة وسلطاتها على مجالس اإلدارة باألوقاف واحلفاظ
ومن
َ
على أموالها وممتلكاتها وتأمني اإلدارة الصحيحة بها قد اتضحت أهميتها واالحتياج إليها منذ عهد
ّ
مبكر فـي التاريخ اإلسالمي.
وقد اتضح أن األشخاص الذين يقومون بتأسيس األوقاف قد يلجؤون إلى تعيني الناظر الذي
سيقوم بنظارة املتولي الذي يتولى إدارة الوقف .ويعني ذلك أن األوقاف التي ُعينِّ فـيها الناظر ال
(((
بأي إجراء حول الوقف إال بعد احلصول على موافقة الناظر.
يستطيع املتولي أن يقوم ّ

وقد نرى من جانب آخر أن األوقاف قد تحَ قَّق احلفاظ عليها أمام سوء إدارة املتولني عن طريق
الناظرين أو عن طريق نظارة الدولة ،كما تحَ قَّق هذا احلفاظ ً
أيضا أمام التدخالت العشوائية للدولة
عشوائيا نتيجة احلفاظ عليها .غير
فـيها .فلذلك نرى بأن الدولة ال تستطيع أن تتدخل فـي األوقاف
ً
أن التاريخ يشهد بأن تخصيص أموال الوقف أبد ًيا إلى حتقيق جهات خيرية ،وبتعبير آخر كون تلك
األموال املوقوفة فـي عمرها أطول من عمر األشخاص ،ثم التكثّر اجلدي لتلك األموال التي ال
تتعدى إلى ملكية أحد عن طرق امليراث ((( ،قد أصبحت بالتالي جتذب طمع بعض رجال الدولة
آلخر فـي مأزق مالي واقتصادي ،فأ ّدى
أو األشخاص إليها .وقد وقعت الدول اإلسالمية من حني َ
ذلك برجال الدولة فـي كثير من األحيان إلى امليل فـي استخدام املصادر من أموال األوقاف .غير أن
((( انظر :عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله احلجيالن ،املرجع السابق ،صـ .376-375
((( انظر :عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله احلجيالن ،املرجع السابق ،صـ .391-390
((( انظر .Ahmet Akgündüz, p. 276 :وراجع فـيما يتعلق باألنواع املختلفة لتعيني الناظر وما ذهبت إليه املذاهب بالتفصيل:
عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله احلجيالن ،املرجع السابق ،صـ  380وما بعدها.
((( إن الدراسات التي أقيمت حول األراضي املخصصة للزراعية فـي الدولة العثمانية فـي القرنني التاسع عشر والعشرين تقول بأن
ثالثة أرباع من تلك األراضي كانت أموال األوقاف ،وإن كات الدراسات ال تعطي لنا أرقا ًما يقينية فـي ذلك .انظرRandi :
.Deguilhem, «Wakf», EI2, XII/90
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التوضيح البارز للوضع القانوني ألموال األوقاف بنا ًء على اللوائح اخلاصة بتحديد الصالحيات
للمتولني ،وحكامهم ،ورجال دولتهم على أموال األوقاف ،ونظارتها قد اكتسبت أهمية بالغة فـي
احلفاظ على تلك األموال عام ًة.

ونستطيع أن نقدم النماذج األولى حول نظارة األوقاف من ِق َبل الدولة منذ عهد الرسول عليه
السالم واخللفاء الراشدين؛ ومع ذلك نستطيع القول بأن النظارة قد بدأت عن طريق املؤسسات منذ
عهد األمويني (((.فنذكر على سبيل املثال توبة بن منير (ت 118هـ736/م) الذي و ّ
اله اخلليفة األموي
قاضيا ملصر؛ وهو عندما شاهد بأن بعض األوقاف قد تضيع بني أيدي املتولني
هشام بن عبدامللك
ً
قرر تأسيس ديوان
لبعض األوقاف ،وباألصح األوقاف ّ
املكونة من الصدقات اخلاصة بالفقراء ،فقد ّ
مستقل لألوقاف ،وللقاضي عليه اإلشراف وذلك للحفاظ على هؤالء الفقراء واإلش��راف على
مستحقاتهم .فبعد هذا املثال التاريخي قد تتابعت أمثلة أخرى ،فبدأت تستقر بعدها فكرة إدارة القضاة
ونظارتهم على األوقاف اخلالية من املتولني الذين يقومون بإدارتها ونظارتها .وقد زاد تأثير القضاة
على األوقاف فـي عهد العباسيني ً
أيضا ،فاستقر النظام املتثمل فـي إشراف القضاة على األوقاف التي
يوجد فـيها املتولون الذين يقومون بإدارتها ،كما أصبح القضاة ً
أيضا يقومون بإدارة األوقاف اخلالية
َ
(((
من املتولني .ومن املعلومات التي وصلت إلينا أن أبا الطاهر عبدامللك بن محمد احلزمي الذي
ولي قضاء مصر عام 173هـ789/م كان يتفقد األحباس بنفسه ثالثة أيام فـي كل شهر ،يأمر مبرمتها
عماله عليه؛ فإن رأى خل ً
ال فـي شيء منها ضرب املتولي
وإصالحها وكنس ترابها ،ومعه طائفة من ّ
املالحظ بعد مرور زمن فـي عهد العباسيني رأينا ّ
تشكل املؤسسة العامة
عليها عشر جلدات .ومن
َ
عد املاوردي «اإلشراف
عرف بعنوان «صدر الوقوف» .وقد ّ
بإدارة األوقاف ،وكان يرأسها شخص ُي َ
(((
على األوقاف» من بني وظائف ديوان املظالم .وعندما كثر عدد األوقاف واألحباس كثرة فاحشة
فـي عهد األيوبية واملماليك واتسع نطاقها الحظنا زيادة عدد الدواوين اخلاصة بها .فكانت الكثرة
سببا فـي أن صار لألوقاف ثالثة دواوين :ديوان ألحباس اجلوامع واملساجد ،وديوان ألحباس
هذه ً
(((
احلرمني الشريفـني وجهات البر األخرى املختلفة ،وديوان لألوقاف األهلية .ومرجع القضاء
لتلك الدواوين هو قاض ُي َعينَّ برتبة عالية كان يطلق عليه عنوان «ناظر األحباس» أو «ناظر األحكام
((( وقد أشار القلقشندي (وإن كان غير صريح) إلى أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قد أقام فـي مصر ديوا ًنا للوقف الذي سماه
ديوان األحباس .انظر.Doris Behrens Abouseif, «Wakf», EI2, XII/64 :
((( انظر :محمد أبو زهرة ،محاضرات فـي الوقف ،القاهرة  -بدون تاريخ (دار الفكر العربي) ،صـ 8؛ وAhmet Akgündüz,
p. 278؛ و.Doris Behrens Abouseif, «Wakf», XII/64
((( انظر :محمد أبو زهرة ،املرجع السابق ،صـ 12؛ و.Ahmet Akgündüz, p. 278
((( انظر :محمد أبو زهرة ،املرجع السابق ،صـ 13؛ و.Ahmet Akgündüz, p. 279
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الشرعية».

(((

أساسا من ِق َبل القضاة؛
وأما عن األوقاف فـي عهد الدولة العثمانية فقد كان اإلشراف عليها
ً
أس َست من ِق َبل السالطني أو األشخاص املنسوبني إلى األسرة
غير أن البعض من تلك األوقاف التي ِّ
احلاكمة قد كان اإلشراف عليها أحيانًا من ِق َبل ناظر خاص بجانب القضاة .وقد شاهدنا ببعض األمثلة
لذلك ،إذ أعطيت إلى سنان باشا مهمة اإلشراف والنظارة على األوقاف التي أسسها أورخان غازي
فـي مدينة بورصة ،واألوقاف التي أسسها السلطان محمد الفاحت قد أعطيت إلى الصدر األعظم
محمود باشا مهمة النظارة عليها ثم بعده إلى إسحاق باشا ،كما ُعينّ سادة باب السعادة باإلشراف،
هرم سلطان – حرم السلطان سليمان القانوني ،-وبعد مرور وقت من ذلك
والنظارة على أوقاف ّ
ُك ِّلف هؤالء السادة فـي باب السعادة بوظيفة اإلشراف والنظارة على األوقاف اخلاصة مبنسوبي أفراد

أس َست مؤسسة
األسرة احلاكمة .وبالتالي فقد زادت أهمية اإلشراف والنظارة هذه
ً
خصوصا عندما ِّ
(((
فح ّولت مهمة نظارة تلك األوقاف بالكامل إليها.
أوقاف احلرمني فـي أواخر القرن السادس عشرُ ،
فقد كانت مؤسسات اإلشراف والنظارة على تلك األوقاف حتت أسماء مختلفة إلى القرن التاسع
عشر ،وذلك حينما تقرر فـي هذا القرن جمع تلك املؤسسات املشرفة على األوقاف حتت عنوان
«أوقاف همايون نظارتي»؛ ومنذ عام 1839م أصبح هؤالء الناظرون جز ًءا من مجلس الوكالء
بالدولة (((.فأصبحت من صالحيات النظارة هذه أن تقوم بإدارة األوقاف املضبوطة والنظارة على
األوقاف امللحقة.
وأما عن املوضوع الذي ينبغي علينا التعرض إليه هنا ،وذلك من خالل التجربة التاريخية ،هو
حد العالقة القائمة بني السلطة السياسية واألوقاف من جانبي اإلدارة والنظارة .وقد ينبغي
تعيني ّ
علينا قبل كل شيء أن نقدم التوضيح باملوضوع اآلتي :هل للدولة وسلطاتها حق التدخل فـي إدارة
األوقاف من غير سبب مشروع ،أو مصادرة ممتلكاتها ،أو تغيير األهداف التي ُخ ِّصصت من أجلها
تلك األوقاف؟
ولكي يتضح هذا املوضوع ال بد أن نتطرق إلى نوعية األموال التي ُخ ِّص َصت لتلك األوقاف.
أس َست لوقت غير محدود ال بد أن تكون األموال املوقوف فـيها ممتلكات غير منقولة،
فاألوقاف التئ ِّ
رغم بعض االستثناءات الواردة فـيها .وفـيما يتعلق مبمتلكات غير منقولة ُخ ِّصصت لتأسيس ٍ
وقف
ُ
تصرف املوارد منها على
ينبغي أن تكون اإلدارة فـيها حسب إرادة املؤسس لهذا الوقف ،وكذلك
((( انظر.Ahmet Akgündüz, p. 278-279 :
((( انظر.Ahmet Akgündüz, p. 280-281 :
((( انظر.Ahmet Akgündüz, p. 281 :

217

املوضوع األول :والية الدولة في الرقابة على األوقاف

اجلهات اخليرية التي أشار إليها؛ وفـي ذلك ال يوجد خالف فـي الرأي بني الفقهاء .فالدولة فـي هذا
النوع من األوقاف عليها أن تراقب كيفـية عمل تلك األوقاف ،ومطابقتها لألسس الواردة فـي سند
الوقف ومطابقتها للمبادئ األساسية للفقه اإلسالمي .فالدولة ليست من صالحياتها أن تغّ ير فـي
احملصصة أو إبطالها النهائي ،باستثناء مسألة االستبدال التي ستأتي فـيما بعد.
األوقاف أهدافها
ّ
وقد سبق فـيما قبل أنه ال ميكن حتى لألشخاص املؤسسني للوقف أن يقوموا بالرجوع فـيه ،أو
بتغيير األهداف املخصصة له إذا لم ُينص على ذلك بوضوح فـي سند الوقف ،بخالف آراء األقلية
من الفقهاء (مثل أبي حنيفة) فـي هذا املوضوع .فعلى رأي الغالبية العظمى من الفقهاء يتضح أن
ملكية األموال املوقوفة تتحقق إما بزوال ملكيتها من واقفها ،وإما ببقاء ملكيتها فـي يد الواقف دون
الصالحية للتصرف التمليكي فـيها .ويعني ذلك أنه يستحيل للواقف أن يقوم بالتصرف من األساس
فـي األموال بعد أن زالت ملكيته عنها أو بعد أن فقد صالحية التصرف التمليكي فـيها .فإذا كان
هؤالء األشخاص الذين أسسوا الوقف وخصصوا له األموال ليس لهم بعد ذلك حق التصرف فـيها،
فمن األولى أال يكون للدولة ً
أيضا حق التصرف فـيها.
والواقف عند أبي يوسف هو بالذات أقرب شخص يستطيع أن يقوم باإلدارة فـي وقفه .فهو،
كما يستطيع أن يقوم بهذه املهمة ،له ً
آخر باإلدارة .غير أن سائر
أيضا حق الصالحية فـي تعيني شخص َ
(((
يعينون املتولي الذي سيقوم بإدارة الوقف.
الفقهاء يقولون فـي احلالة األخيرة بأن القضاة هم الذين ّ
إن وجود هذه الصالحية للقضاة يدل ً
أيضا على أن اخلليفة أو رؤساء الدولة لهم الصالحية نفسها عن
طريق الوالية العامة .غير أن الصالحية التي تتمتع بها الدولة هنا مثل شخص حتت وصاية الوصي
آخر هو ذو
وصالحيته على األموال املوقوفة؛ يعني ذلك أنه ليس مبالك لتلك األموال ،بل بتعبير َ
اليد بصفة األمني عليها ،ودوره فـيها محدد بأن يحافظ على تلك األموال ويساعد فـي دوام األنشطة
عينه فـيه هو الدور نفسه
اخليرية بها .ومن
َ
املالحظ أن دور الواقف الذي يقوم بإدارته أو املتولي الذي ّ
الذي تقوم به الدولة فـيه أو القضاة َّ
املوكلني بإدارته .وفـي رأي الفقهاء عام ًة يجب أن يكون املتولي
(((
ال أمي ًنا؛ وتضيف الشافعية واحلنابلة شرط كونه عاد ً
رج ً
ال غير فاسق .وأما عن صالحياته فهي حتدد
عبر التاريخ اإلسالمي هؤالء املتولني
بالنصوص الواردة فـي سند الوقف .ورغم ذلك ،فقد شاهدنا َ
آلخر فـي ضيق مادي وأزمة مالية قد جلؤوا إلى مصادرة أموال الوقف أو إلى
الذين وقعوا من حني َ
تغيير األهداف املخصصة لها حتت شعار صالحية التصرف فـي تلك األموال .فـيمكننا ذكر مثال من
املعز قد قام مبصادرة أوقاف األحباس وحتويلها إلى بيت
بني أمثلة متعددة فـي عهد الفاطميني بأن ّ
((( انظر.Doris Behrens Abouseif, «Wakf», EI2, XII/63 :
((( انظر.Doris Behrens Abouseif, «Wakf», EI2, XII/63 :
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املال ،كما قام بإبطال تخصيص األراضي الزراعية لألوقاف (((.وقد وجدنا تاريخ املماليك ً
أيضا ملي ًئا
(((
بنماذج كثيرة حول موظفـي الدولة وسوء استعمالهم لألوقاف وأموالها.
نوعا من أموال غير منقولة فقد كانت من املشاكل
وأما فـيما يتعلق باألراضي الزراعية التي تعتبر ً
خصوصا فـي جواز تخصيص تلك األراض��ي للوقف أو عدم
املهمة فـي تاريخ الفقه اإلسالمي
ً
تخصيصها ،أو إذا جازت هل ميكن تغيير األهداف املخصصة لها أم ال .وقد ذهب الفقهاء إلى رأي
يقول إن األموال املخصصة للوقف ٌ
مال ميلكه الواقف .غير أن املشكلة األولى فـي هذا املوضوع هي
قانونيا فـي وضع أراضي امللك أم ال .ولو قلنا بأن
األراضي الزراعية التي ُخ ِّص َصت للوقف هل تعتبر
ً
ٍ
أراض موقوفة ملصالح أمة اإلسالم املشتركة أو أصبحت
تلك األموال لم تكن أراضي امللك بل كانت
أراض خاصة بالدولة ،فاملشكلة الثانية فـيها هل يجوز تخصيص تلك األراضي أم ال يجوز ،وهل
ميكن بعد ذلك تغيير جهة تخصيصها أو عدم إمكانها ،أو جواز إبطالها بالكامل أو عدم جوازها.
وقد بدأت املناقشات األولى حول هذا املوضوع بعد فتح العراق حول أراضي سواد؛ فبعد
قرر عمر بن اخلطاب رضي الله عنه بعدم توزيع تلك األراضي غنيمة
مناقشات طويلة حول ذلك ّ
ً
حفاظا على مصالح أمة اإلسالم .غير أن
للغزاة ،بل تركها فـي أيدي غير املسلمني ُس ّكان املنطقة
أوضح هنا
سببا لظهور مناقشات واسعة بني الفقهاء .فأود أن ّ
الوضع القانوني لتلك األراضي كان ً
دون التعرض لتفاصيل اختالفات اآلراء بني فقهاء املذاهب فإن الفقهاء وإن كانوا قد استخدموا
يقوموها فـي املجموعة نفسها مع
مصطلحات مختلفة فـي تعريف تلك األراضي فهم مع ذلك لم ّ
توجد فـي املدن .وأهم قسم من األراضي الزراعية املوقوفة مبرور الزمن
األراضي غير املنقولة التي َ
ملصالح املسلمني أو األراضي العائدة رقبتها إلى الدولة كما ُعرف فـي مصطلحات احلقوق بالدولة
ٍ
أراض أحيل حق التصرف فـيها ملستخدميها .وفـي هذه احلالة عندما
العثمانية ،قد قبلها الفقهاء بأنها
أصبح هؤالء األشخاص الذين حصلوا على حق التصرف فـي تلك األراضي وجعلوها أوقا ًفا قد
تو ّلدت منها مشكلة جواز تلك األوقاف ،ألن املستخدمني  /املتصرفـني فـي تلك األراضي ليسوا فـي
اخلط النهائي ُم ّ
املالحظ أن تلك األراضي مبرور الوقت قد أصبحت أوقا ًفا رأينا مناذجها
الكها .ومن
َ
عبر القرن الثالث عشر امليالدي فـي عهد املماليك (((.وقد حاول الفقهاء تفريق تلك األوقاف
األولى َ
فسموها أوقا ًفا غير صحيحة أو أوقاف اإلرصاد أو
من األوقاف األخرى َّ
وقوموها فـي مرتبة أخرى ّ
أوقا ًفا من قبيل التخصيص التي تعني أنها ليست بأوقاف حقيقية.
((( انظر :املرجع السابق ،صـ .63
((( انظر :املرجع السابق ،صـ .65
((( انظر.Doris Behrens Abouseif, «Wakf», EI2, XII/64-65 :
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إن املتتبع لنشأة هذا النوع من األوقاف يرى أن اإلرصاد قد نشأ فـي عهد املماليك فقد عقد
مجلسا من القضاة والعلماء ،وذكر لهم أن أراضي الدولة ُأخذت
برقوق أتابك فـي عام 1387م
ً
ٌ
أوقاف ،فضاق بيت املال بسبب ذلك وق ّلت موارده ،فتساءل أمامهم حول
وجعلت منها
منه باحليلة ُ
إمكانية إبطالها .وفـي حينه قال الشيخ سراج الدين البلقيني :بأن ما ُوقف على املصالح العامة
من أموال الدولة ال مجال إلى نقضه ويبقى وق ًفا ،وأن الدولة عليها أن تصرف على تلك اجلهات
املتعلقة باملصالح العامة ،وأن هذه األراضي قد ُوقفت فـي سبيل مصالح جميع املسلمني ،وأن أوقاف
اإلرصاد تقوم بهذه املهمة فـي املجتمع ،وأن ما ُوقف على مصالح شخصية وفردية فـيجوز نقضه
(((
عبر التاريخ اإلسالمي أنه قد وقعت من
وإعادة األمالك إلى بيت املال .ورغم ذلك ،فقد الحظنا َ
آلخر فـي موضوع تلك األوقاف مناقشات حادة بني الوسط العلمي والسلطة السياسية؛ فهناك
حني َ
فـي مصر خاص ًة قد أصبح وضع تلك األراضي موضع نقاش دائم منذ أن بدأ فـيها تأسيس أوقاف
األراضي فـي القرون األولى (((.فالسلطة السياسية قد وقفت موقف الرفض لوجود تلك األنواع من
األوقاف ،إذ رأوا أنه قد ضاق بيت املال بسبب ذلك وق ّلت موارده وأن العلماء قد اكتسبوا قو ًة فـي
تدخ َل السلطة السياسية فـي
املجتمع بسبب تطور تلك األوقاف؛ وعلى عكس ذلك فقد رفض العلماء ُّ
تلك األوقاف التي كات متنح لهم القوة واإلمكانات املادية فـي سبيل مواصلة أعمالهم وأنشطتهم.
املالحظ أننا نرى أحسن النماذج لألوقاف التي ُأ ِّس َست عن طريق تخصيص األراضي
ومن
َ
التي تعود رقبتها إلى بيت املال فـي عهد الدولة العثمانية .فهناك قسم مهم جدً ا من األراضي الزراعية
فـي الدولة العثمانية التي ترجع رقبتها إلى بيت املال ،قد أحيل حق التصرف فقط فـيها لألشخاص
وتسمى أراض ميرية .فقد ذهب فقهاء العثمانيني إلى رأي يقول بعدم جواز وقف تلك األراضي
امليرية ألن رقبة تلك األراضي ال تعود إلى املتصرف ،وأن التمليك الصوري الذي تقوم به الدولة
لتأسيس الوقف وإحالته إلى حق املتصرف ال يعتبر فـي نظرهم ً
حقيقيا .وفـي الواقع فإن الدولة
متليكا
ً
تقوم فـيها بإجراء نوع من التخصيص للوقف حتى تقوم تلك األراضي املوقوفة بدور كان يجب على
الدولة أن تقوم به ،وأن هذا اإلجراء ميكن بعد ذلك أن يتغير من ِق َبل السلطة السياسية أو ُي َ
بطل .فمن
أخر
أجل ذلك سميت تلك األوقاف أوقا ًفا من قبيل التخصيص ،أو أوقا ًفا غير صحيحة ،أو بتعبير َ
أوقاف اإلرصاد ،وذلك للتفريق بينها وبني سائر األوقاف .وبالتالي فقد اتضح أن السلطة السياسية
آلخر تلك األنواع من األوقاف .وكان من بني أهم األسباب
فـي الدولة العثمانية قد أبطلت من حني َ
إلبطالها أن تلك األوقاف التي أسست بهذا الشكل قد زادت مبرور الزمن وكانت املوارد التي تأتي
((( انظر :عكرمة سعيد صبري ،الوقف اإلسالمي بني النظرية والتطبيق ،صـ .126-125
((( راجع فـي ذلك بالتفصيل.Doris Behrens Abouseif, «Wakf», EI2, XII/64 :
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من األراضي امليرية قد ق ّلت ،فتضررت الدولة بها من الناحية املالية .ولهذا ،فقد صادرت الدولة
مجموعة بارزة من تلك األوقاف فـي عهد السلطان محمد الفاحتِ ،
فأخ َذت تلك األراضي امليرية التي
كانت موقوفة لألوقاف ،وتعاملت معها كما كانت تتعامل مع سائر األراضي امليرية ،ثم ُخ ِّصصت
سبب
مواردها إلى بيت املال .وكان هذا التدخل من الدولة ً
سببا لعدم ارتياح العلماء بذلك ألنه ّ
كثيرا من تلك األراضي املوقوفة قد
النقص فـي اخلدمات الدينية والعلمية باملجتمع ،فلذلك ُي َ
عرف أن ً
رجعت إلى حالتها القدمية فـي عهد السلطان بايزد الثاني.
وأما فـيما يتعلق بوقف أماكن وأراض ترجع ملكيتها لألشخاص واألفراد فليس فـيها للدولة إال
حق النظارة واملراقبة عليها .غير أن تلك األراضي املخصصة للوقف لو كانت أراض تعود رقبتها إلى
فخ ِّصصت مث ً
الدولة ُ
ال جلهة خيرية أذنت بها الدولة ،تستطيع الدولة بالتالي أن تغير جهة التخصيص
أو أن تبطلها بالكامل بعد مرور الوقت؛ هذا هو الرأي الذي تلقّى القبول لدى املتأخرين من علماء
احلقوق وإن كان هناك َمن ذهب إلى عكس ذلك الرأي من الفقهاء .ورغم ذلك ،فقد اتضح فـي
يومنا احلاضر أن هذا النوع من املناقشات لن تؤدي بنا إلى نتائج ملموسة فـي بعض دولنا اإلسالمية
ومنها تركيا خاص ًة ،ألن األراضي الزراعية فـي تلك الدول أصبحت أراضي امللك ،فتحولت بهذا
كثيرا من إجراءات تتضمن تأسيس الوقف ً
أيضا ،فلذلك يجب أن نوضح بأن األوقاف
الشكل تالئم ً
ستؤسس بعد ذلك بتخصيص أراض زراعية لها ومصادرة السلطة السياسية لها بحجة أنها ملك
التي
َّ
الدولة أو استبدال أهداف تخصيصها لن ميكن التطرق إليها داخل دائرة مبادئ الفقه اإلسالمي.
وقد اتضح من النماذج واألمثلة التي ذكرناها إلى اآلن بأن وجود سلطة الدولة منذ العهد املبكر
حول جميع وجوه النظارة لألوقاف موضوع غير منا َقش فـيه .غير أن الصالحية التي تتمتع بها الدولة
فـي النظارة ليست بنظارة من حيث املطابقة فـي املناقع بل هي نظارة من حيث املطابقة للحقوق.
آخ��ر ،فإن الدولة تقوم بنظارة وتفتيش األوق��اف عند تأسيسها ومدى مطابقتها لشروط
وبتعبير َ
التأسيس التي وردت فـي سند الوقف ،كما تقوم فـيما بعد بالتفتيش على أسلوب اإلدارة فـي الوقف،
ومدى مطابقتها لقواعد احلقوق .وكذلك تقوم الدولة بتفتيش املتولي وطريقة إدارته ألموال الوقف،
وإهماله أو عدم إهماله فـي احلفاظ على تلك األموال ،كما تهتم بنظارة ما إذا كانت موارد الوقف
ُصرف فـي اجلهات املنشودة للوقف .فكل ذلك تعتبر نظارة متعلقة مبطابقتها ملبادئ
ُصرف أو ال ت َ
ت َ
ُ
احلقوق .غير أن الوقف الذي أ ِّسس مطابقًا على مبادئ احلقوق فال تستطيع الدولة أن تقوم بالنظارة
عليه حول ما إذا كانت تلك األهداف املنصوص عليها فـي سند الوقف أو أن جهات املصاريف
ونوعيتها صحيحة أم غير صحيحة.
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وأما األموال املنقولة وغير املنقولة التي ُخ ِّصصت من ِق َبل األشخاص أو األفراد ومصادرتها من
ِق َبل املتولني أو غيرهم من األشخاص ،أو املوظفـني فـي الدولة تكون تلك املصادرة غير املشروعة فـي
آخر حول
أكثر األحيان عن طريق االستبدال .فال بد إذن من النظر فـي صالحيات الدولة من جانب َ
نظارتها ،وإدارتها لألوقاف .والواقع أن اللجوء إلى استبدال أموال الوقف قد نبع عن حاجة إلى
ذلك .ويعني ذلك أنه حتى لو كانت أموال الوقف أموا ً
ال غير منقولة فهي ً
أيضا ال ميكن إبعادها عن
تؤسس لفترات غير محدودة ،فلذلك
تخريبات قد تعتريها مبرور الزمن .ومن الواضح أن األوقاف َّ
خصوصا
ال ميكن ألموال الوقف أن تكون بعيدة عن التأثر احلاصل من السنوات الطويلة؛ وما يتعلق
ً
بأعيان الوقف التي ال تستطيع أن تقاوم تخريبات الزمن ،فإذا استحال ترميم تلك األعيان بإمكانات
الوقف فهي تباع ،ثم يشترى بدلها أموا ً
ال أخرى (باالستبدال) يكسب الوقف منها موارد جديدة،
فهي بالتالي مسائل ناقش فـيها فقهاء املسلمني بتفصيل ممل.
وقد كان فقهاء املالكية والشافعية أكثر تشد ًدا فـي هذا املوضوع .فهناك بعض من فقهاء املالكية
منعا با ّتًا ،مع أن منهم َمن أجاز استبدال أموال
الذين يذهبون إلى منع استبدال الوقف غير املنقول ً
معينة يتبعها اإلذن من القاضي .وأما
الوقف من قبيل العقار فـي حاالت الضرورة العامة وبشروط ّ
فـيما يتعلق بالوقف املنقول فهم ليسوا فـيها بهذا النوع من التشدد ،إذ أجازوا استبدالها إذا دعت إلى
أيضا يذهبون إلى منع استبدال أموال الوقف ما عدا ً
ذلك مصلحة .وأما عن فقهاء الشافعية فهم ً
بعضا
من املال املنقول .وحكم القاضي ً
أيضا فـي هذا املوضوع ال يجوز (((.وأما عن رأي فقهاء احلنابلة،
فهم فـي هذا املوضوع أكثر مرون ًة من اآلخرين ،إذ يرون أنه إن تعطلت منافع أموال الوقف فأصبح
من الضروري بيعها ثم الشراء بثمنه بد ً
ال منه فحينئذ نلجأ إلى االستبدال .فلذلك يشترطون فـي
(((
االستبدال وجود الضرورة واملنفعة وحكم القاضي بذلك.
وقد كان املذهب احلنفـي أكثر املذاهب مرون ًة فـي موضوع االستبدال .لقد تناول فقهاء احلنفـية
موضوع االستبدال فـي األحوال اآلتية:
 -1احلالة األولى أن يجعل الواقف لنفسه أو ملن يتولى الوقف حق االستبدال .ورغم وجود خالف
فـي الرأي حملمد ،فإن الرأي احلاكم فـي هذا املوضوع ألبي يوسف يقول فـيه بأن الوقف الذي

((( انظر :عكرمة سعيد صبري ،صـ 270-268؛ وAhmet Akgündüz, p. 291-292؛ وDoris Behrens Abo u
.seif, «Wakf», EI2, XII/62
((( انظر :عكرمة سعيد صبري ،صـ 273-271؛ ومادة «وقف» ،املوسوعة الفقهية ،جـ/44صـ 196؛ وAhmet Akgü n
düz, p. 293؛ .Doris Behrens Abouseif, «Wakf», EI2, XII/62
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ومل ِزم.
وضع فـي سنده هذا الشرط فهو وقف صحيح وشرطه نافذ ُ

(((

 -2واحلالة الثانية إذا لم يشترط الواقف االستبدال لنفسه وال لغيره ،صار الوقف بحال ال ميكن
االنتفاع به فـيها ،فاالستبدال فـي هذه احلال جائز ولكن ال بد من إذن القاضي إذا رأى املنفعة
(((
فـيه.
سببا لكسب
 -3واحلالة الثالثة أن يكون االستبدال قبل أن يصل مال الوقف إلى حالة عدم االنتفاع به ً
املالحظ أن هناك فقهاء يقولون بعدم جواز
وريعا للوقف .ومن
نفعا
مال َ
َ
ً
آخر هو خير منه ً
االستبدال فـي هذه احلالة ،إال أن فقهاء احلنفـية وعلى رأسهم أبو يوسف يجيزونه ألنه أنفع
(((
للواقف وليس فـيه منافاة ملقصده.
 -4واحلالة األخيرة أن يكون الواقف قد منع االستبدال بالنص فـي سند الوقف .فقد ذهب أبو
يوسف فـي هذه احلالة ،رغم خالف فقهاء احلنفـية ،إلى أن القاضي لو رأى الضرورة واملنفعة
فـي االستبدال يستطيع أن يأتي بحكم وقرار فـيه ،وهذا القرار من القاضي فـي نظره نافذ
(((
حكمه.

قدمها علماء احلنفـية فـي االستبدال قد أ ّدت فـي تاريخ
ومن اجلدير بالذكر أن الفتاوى املَ ِرنة التي ّ
عبر هذا السبيل .فقد ذكر
الفقه اإلسالمي من حني َ
آلخر إلى نهب أموال الوقف ،واالستيالء عليها َ
املقريزي مثا ً
ال ملَن استولى على أموال الوقف بهذا الشكل من الوالة جمال الدين يوسف ،وعاونه فـي
تنفـيذ مآربه القاضي كمال الدين عمرو بن العدمي قاضي احلنفـية ،فحكم له باستبدال القصور العامرة
عيا بأنها مشرفة على اخلراب .وكانت تلك األعمال من االستيالء
والدور اجلليلة بهذه الطريقة ّ
مد ً
(((
على أموال الوقف ونهبها جتري فـي القرن السابع والثامن ً
كثيرا
أيضا .فقد رأينا من أثر ذلك أن ً
تندد باالستبدال .غير أن محيط األحناف قد
َشددوا فـي املوضوع فأ ّلفوا رسائل متعددة ّ
من الفقهاء ت ّ
استمر فـيما بعد ً
أيضا فـي تقدمي آراء مختلفة حول االستبدال ،إلى أن جاء الشيخ أبو السعود أفندي
بفتواه فـي املوضوع قائ ً
مر ذكرها إال بإذن القاضي
ال بأن االستبدال ال يجوز فـي احلاالت األربعة التي ّ
(((
وأمر السلطان؛ فهو بهذا الشكل قد جعل للتجربة العثمانية حالة استقرار تام حول هذا املوضوع.
((( انظر :محمد أبو زهرة ،محاضرات فـي الوقف ،صـ 163-161؛ ومادة «وقف» ،املرجع السابق ،جـ/44صـ .194
((( انظر :محمد أبو زهرة ،املرجع السابق ،صـ 164-163؛ ومادة «وقف» ،املرجع السابق ،جـ/44صـ .196
((( انظر :مادة «وقف» ،املرجع السابق ،جـ/44صـ 198؛ و.Ahmet Akgündüz, p. 295-296
((( انظر.Ahmet Akgündüz, p. 296 :
((( انظر :محمد أبو زهرة ،محاضرات فـي الوقف ،صـ .14
((( انظر.Ahmet Akgündüz, p. 298 :
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وعند االستعراض لنماذج من تركيا حول إش��راف الدولة ونظارتها ضد مصالح األوقاف
نستطيع أن نقدم مثال التصفـية لألوقاف باإلجارتني واألوقاف باملقاطعة وحتويل أموال تلك األوقاف
إلى مستخدميها مقابل مبالغ جزئية .ومن املعلوم أن األوقاف باإلجارتني واألوقاف باملقاطعة تعتبر
نوعا من أنواع األوقاف -ولها العقار –التي ليس لها موارد مالية ،إذا أصابها اخلراب مبرور الزمن
ً
فـي َرممَّ عن طريق اإلجارتني أو املقاطعة حتى تأتي مبوارد ومكاسب للوقف .فهذا الطريق فـي ترميم
ُ
عبر السنوات قد زال عن الواقع مبجرد صدور قانون فـي ذلك عام 1935م.
العقارات لألوقاف َ
هذا ،فقد نستطيع أن نفهم احلالة املتعلقة بتصفـية األوقاف باإلجارتني أو املقاطعة التي ُأ ِّسست من
عقارات أوقاف اإلرصاد ،وذلك بالقياس إلى نظام تصفـية األراضي امليرية؛ غير أن تصفـية األوقاف
ُ
ضررا
أضرت بنظام األوقاف
ً
باإلجارتني أو املقاطعة التي أ ِّسست على أراضي امللك فـي املدن قد ّ
شديدً ا .ومما ال شك فـيه أن هذه التصفـية التي ال تتطابق مع فلسفة تأسيس األوقاف قد أصبحت
موضوعا للنقاش من جانب الفقه اإلسالمي ً
وأيضا من وجهة نظر القانون اجلاري فـي تركيا.
شرعيتها
ً
فلعل هذه التصفـية قد تعتمد على دوافع سياسية أكثر من الدوافع القانونية .ورغم ذلك كله ،فإن
معينة؛ ويعني ذلك أن هؤالء الناس الذين
تلك األموال قد ميكن رجوعها إلى األوقاف فـي حاالت َّ
كانوا متصرفـني لألوقاف باإلجارتني أو األوقاف باملقاطعة فأصبحوا من ُم ّ
الكها بالقانون الصادر عام
1935م ،ثم ماتوا من غير أن يتركوا ورثة من ورائهم ،فإن األموال الباقية منهم بعد وفاتهم لن تكون
ميرا ًثا للدولة كوريث أخير ،بل ستدخل بني األموال التي تديرها املديرية العامة لألوقاف.
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التعقيبات
 - 1ال�شيخ /عبداهلل املنيع:
الشك أن الوقف مرفق خيري خدمي يتناول املشاركة فـي خدمة مجموعة كبيرة من املسلمني،
وغيرهم من ذوي االحتياجات ،وأعتقد أن هذا املوضوع من األمور املعلومة من الدين بالضرورة ألن
الدولة لها السلطة العامة والهيمنة على كل ما من شأنه أن يكون متعلقًا بشؤون ،وبشرائح املجتمع
على وجه العموم ،ولكننا مع األسف نتحدث ونقول :إننا نرى مجموعة من احلكومات تدخلت فـي
شؤون األوقاف ،وكان تدخلها سببا من أسباب ضياع هذه األوقاف أو الكثير منها وهذا األمر من
األمور التي نخشى أن تضاعف اخلطر ،فنقول إنه يجب على الدولة أن يكون لها إشراف ورقابة،
فالناس مختلفون من حيث األمانة والقدرة والتأهيل على إدارة األوقاف فإذا تدخلت الدولة على
سبيل اإلشراف واملراقبة فالشك أنه مفـيد ويعطي األوقاف قوة على أدائها ،وعطائها فـي تنفـيذ
شروط الواقفـني.
والشك أن الدولة (وهي التي متثل ولي األمر) حينما يباشر قضاتها أنفسهم قضايا الوقف فإن
هذا يعتبر شاطئ أمان فـي سبيل العناية باألوقاف ،وفـي سبيل االطمئنان على سالمتها ،ومن املعلوم
من خالل ما كتبه فقهاء االسالم أن أول عمل يجب على القاضي املعني حديثًا هو النظر فـي شؤون
األوقاف.
أما فـيما يتعلق باألوقاف الضائعة وفـيما يتعلق باألوقاف التي حتتاج إلى نظارة ،وجميع
متعلقات األوقاف املوكولة إلى ولي األمر ،فالشك أن الدولة مسؤولة عنها ،ولكن يجب أن تكون
مسؤوليتها مبنية على العناية باألوقاف ،ومضاعفة نشاطها وعمارتها ،وأن تكون قادرة على الصرف
على اجلهات التي اشترطها الواقفون أنفسهم.
نقطة أخرى تتعلق بالقول إن الوالية اخلاصة مقدمة على الوالية العامة ،فهذا القول يحتاج إلى
نظر ،فالوالية العامة هي التي أوجدت الوالية اخلاصة ،فكيف تكون مقدمة عليها؟.

 - 2د .علي جمعة:
سأتكلم عن ثالث نقاط.
يبدو أن مصطلح الدولة الذي هو عنوان احملور يحتاج إلى حترير ،فقد رأينا د.عبدالفتاح ينقل
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االجماع على أن الدولة تدخل فـي الوالية ،ود.عصام ينفـي ذلك متا ًما ويجعله للقضاء وهو الذي
عرفناه فـي الفقه االسالمي ورأينا فضيلة الشيخ عبدالله يقول إن تدخل الدولة يعتبر من املعلوم
من الدين بالضرورة ،ومن املعروف عبر تاريخ الفقه أن تدخل الدول أفسد الوقف واألوقاف ،فما
معنى الدولة؟ إ ًذا نحتاج إلى حترير لتوضيح معنى الدولة ،فتدخل الدولة هو الذي أفسد األوقاف
وجعل الناس حتجم عن فكرة الوقف الذي هو وقود للحضارة االسالمية ،فإن كان د.عبدالفتاح
يعني بالدولة القضاء فاألمر متفق عليه ويكون معلوما فعال من الدين بالضرورة ،أما إذا كانت الدولة
مبعنى السلطة التنفـيذية فهذا إفساد للوقف ،وقد مت فعال ،وله تاريخ طويل أشار إليه د.عاكف ،وأشار
إليه أيضا قبل ذلك اإلمام السيوطي عندما وضع الغوري يده على األوقاف بدعوى أن هذه األوقاف
يحتاج إليها بيت املال فألف السيوطي رسالته املمتعة والرائعة (اإلنصاف فـي متييز األوقاف) وهي
أنواعا فأشار فـيها إلى وقف األقساط وقال
موجودة ومطبوعة ضمن فتاوى السيوطي ،وقد حرر فـيها ً
وفصل هذا التفصيل الذي أشار إليه د.عاكف.
صحيحا
إنه ليس وق ًفا
ً
حقيقياّ ،
ً
فكما أسلفت نحن بحاجة إلى حترير هذا املصطلح لفصل هذا االتفاق ،وكنت أمتنى من د.عصام
أن يشير إلى اإلنصاف وأن يلخصه فـي صفحة واحدة يضيفها إلى بحثه ألنه بحث ممتع جد ًا فـي هذا

املقام ،وأنا نقلت من حسن احملاضرة عن طريق أبي زهرة الذي ينقل من حسن احملاضرة مباشرة ألن
هذا له عالقة عن طريق السلطان الغوري.
القضية الثالثة واألخيرة:

أعتقد أن مجموعة األسئلة التي طرحها د.عاكف حتتاج إلى ورش عمل ،وليس إلقاء محاضرة،
ونقاشها ،فاملوضوع فـي غاية األهمية ،وحتتاج إلى حترير ،وإلى عرض ،وإذا كنا ال نتفق على رأي
واحد فعلينا أن نعرض كل هذه اآلراء ،ونخاطب األمانة لتضع كل هذه اآلراء ترا ًثا ألبنائنا وأحفادنا
فـي املدونة الفقهية.

 - 3د .حممد عبدالغفار ال�شريف:
أنا أعتقد أن املسألة حتتاج فـي البداية إلى حترير بعض املسائل املهمة ،ومن ثم احلكم على والية
الدولة على الوقف.
بداية هل مال الوقف مال عام أو مال خاص؟.
وخصوصا
إذا نظرنا فـي القواعد الفقهية ،وفـي الفروع الفقهية جند أن مال الوقف مال خاص،
ً
عندما نقول إن شرط الواقف كنص الشارع ،وأن من حقه أن يعني الناظر الذي يراه فلو لم يكن
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ً
وأيضا عند ثالثة مذاهب من املذاهب الفقهية األربعة أن
خاصا ملا كان له هذا احلق،
الوقف ماال ً
الوقف إما أن يبقى للواقف أو ينقل للموقوف عليهم ،باستثناء املذهب الشافعي وحده الذي قال
طبعا مبلك الله هو امللك العام ،فالشروط التي
إنه ملك لله – على خالف فـي املذهب – ،واملقصود ً
ذكرت متفق عليها ،فهذه القضية تترتب عليها مسائل قانونية وفقهية ،فلو قلنا إن مال الواقف مال عام
ففـي هذه احلالة ال ميكن بيع مال الوقف إال بصدور تشريع خاص من مجلس البرملان باتفاق جميع
دول العالم.
كذلك بالنسبة لناظر الوقف هل هو موظف عام أم خاص؟ .فال تنظروا إلى ما يجري عليه
العمل اليوم بل انظروا إلى ما ينبغي أن يكون عليه ،فإذا كان موظ ًفا عاما فإنه ينطبق عليه القانون
أجيرا أم وكي ً
ال؟ .فهذه األشياء
كما ينطبق على غيره من املوظفـني ،وإذا كان موظ ًفا ً
خاصا فهل يعتبر ً
يجب أن حترر حتى نقول بوالية الدولة ،ألن كون القاضي له والية على مال الوقف فـي حالة سوء
االستعمال فهذا ال مينع ،ألن هذه الوالية له فـي مال اليتيم ،ومال اليتيم باالتفاق مال خاص ،فهذا
من باب االحتساب وليس من باب الوالية ،فهذا احتساب القاضي .صحيح أن الفقهاء يقولون إن
مال الوقف ال يباع إال بحكم خاص من القاضي ،نعم فالوالية اخلاصة أقوى من الوالية العامة ،فال
يجوز مث ً
ال للحاكم أن يزوج ابنتي بالقوة ألن واليته أقوى من واليتي؟.
هل يجوز له أن يبيع مالي؟ طبع ًا ال يجوز له ذلك فهذا متفق عليه عند الفقهاء ،وعند األصوليني
فاخلاص يقضي على العام ولم يخالف أحد فـي هذه املسألة.
أحب أن أدافع عن األمانة العامة لألوقاف بحكم االختصاص فأقول :إن الهيئة الشرعية فـي
صحيحا
األمانة العامة لألوقاف لها حق التدقيق ،وطلب أي ملف فـي أي إدارة وفـي أي وقت ،وليس
ً
أن الهيئة الشرعية لم تتدخل فهي تدخلت أكثر من مرة.
القضية الثانية:
كون مجلس شؤون األوقاف يصدر القرارات فـي التعيني ال مينع ،فاحلاكم يصدر قرار تعيني
القاضي ،ويصدر قرار تعيني وال ،وظالم ،وكالهما قد يحكم على احلاكم ويحتسب عليه فهذا ال
مينع.
وديوان احملاسبة ليس من حقه أن ينظر فـي القضايا الشرعية ،فديوان احملاسبة بحسب مرسوم
إنشاء دواوين احملاسبة حقه فقط أن ينظر فـي القضايا املالية واإلدارية ،وهذه كانت أضعف نقطة فـي
مالحظة ديوان احملاسبة.
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 - 4د.عبدال�ستار �أبو غدة:
أضيف إلى ما ذكره د.محمد عبدالغفار الشريف إننا يجب أن نفرق بني والية الدولة ،ووالية
القاضي الذي استحدث ،وكانت فـيه مصلحة ،فإشراف القاضي على األوقاف من أيام العهد األموي
(توبة بن منير) قاضي مصر ،وهذا اإلشراف للقاضي هو إشراف إجرائي فال يتدخل إال إذا خولفت
أمرا ،ثم يعرض
شروط الواقف كما فـي مسألة التحكيم فاحلكمان ينظران فـي القضية ،ويأخذان ً
األمر على القاضي ،والقاضي ال يعيد النظر مرة ثانية فـي القضية املطروحة للتحكيم وإمنا ينظر فـي
إجراءات التحكيم كيف هي.
كذلك القاضي ينظر فـي مخالفة شروط الواقفـني ،وفـي إساءة التصرف من الناظر .....إلخ.
إن تدخل الدولة العميق فـي هذا األمر أفقد شرائح مهمة جدً ا فـي املجتمع من استقالليتهم،
فكان العلماء مستقلون ألن عالقتهم بالناظر مجرد مدير مالي ،وحينما تدخلت الدولة صار ما يعطى
للعلماء كأنه رواتب من بيت املال أو من احلكومة.
كذلك أدى تسلط الدولة ،أو زيادة تدخلها إلى إلغاء األوقاف فـي بعض الدول ،فقد ألغت
بعض الدول الوقف ُّ
الذ ّر ّي ،وأطلقت كذلك أيدي السلطة التنفـيذية فـي أموال الوقف ،فأنا أعرف
إحدى الدول العربية كانت تستدين من الوقف ثم ال تفـي بهذا الدين ،وال يستطيع إنسان أن يراجعها
أو يحاسبها ألنها هي اخلصم واحلكم ،لذلك يجب أن يكون تدخل الدولة فـي أضيق نطاق وعن
طريق القضاء حتى نضمن لهذه املؤسسة (التي يفخر بها املسلمون والتي كانت وراء احلضارة
االسالمية) االستمرار ودورها الذي كانت تقوم به ،فقد كانت ترعى شرائح مهمة فـي املجتمع،
وتوفر لها االستقاللية واحلماية الفكرية ،من حيث مؤسسات التعليم ،ومؤسسات الشعائر الدينية،
فكل هذه املؤسسات كانت وقفـية.

 - 5د.علي حميي الدين القره داغي:
إن لدينا تاريخني فـي موضوع الوقف :تاريخ معاصر ،وهذا التاريخ مع األسف فـي غاية السوء
حيث والية الدولة على األوقاف ،ولكننا نقول من باب احلقيقة إن هذا السوء أو الفساد لم يكونا
خاصني باألوقاف وإن كانت األوقاف قد نالت منهما نصيب األسد ،فكان الفساد والسوء يشمالن
مختلف أوجه الدولة فـي معظم دولنا املعاصرة فـي عاملنا العربي ،بل إن هذه الدول فشلت ليس فـي
إدارة األوقاف وإمنا فـي إدارة كل األشياء ،مع األسف الشديد ،فكما نرى خالل مائة سنة لم حتقق
حتريرا وال شي ًئا ،ولذلك نرى هذه الثورات التي نشاهدها على مرأى
معظم هذه الدول ال تنمية ،وال
ً
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ومسمع ،فاملسألة إذا عامة وليست خاص ًة باألوقاف.
ولنا تاريخ قدمي من اخلالفة الراشدة إلى عصر العباسيني ،وترك الوقف ملا يسمى فـي عصرنا
احلاضر باملجتمع املدني ،وكان العلماء يقودون هذا املجتمع املدني وكان القضاء كما أشار إليه
اإلخوة الكرام يشرف على حماية شروط الواقفـني ،ثم تدخلت الدولة فـي العصور املتأخرة فأفسدت
األوقاف ،فلذلك سأكمل حترير محل النزاع الذي أشار إليه فضيلة الشيخ د.علي جمعة فأقول ً
أيضا
إن والية الدولة هنا ال يجوز أن يكون املقصود بها كما هو احلال فـي معظم وزارات األوقاف والية
التنفـيذ واإلدارة وإمنا تكون والية األوقاف إن أقررناها والية إشراف ومراقبة كما هو احلال فـي نظام
(الترست) فـي العالم الغربي (فالتراست) ليس مبن ًئى عن احلكومة ،فاحلكومة تشرف على (الترست)
من خالل احلفاظ على الشروط ،والنظام األساسي لهذا الوقف الذي ينشأ وكذلك (الفاونديشن)
وغيرها من أنظمة الوقف السائدة فـي العالم الغربي ،فهم يباشرون اإلشراف العام ،واملراقبة العامة
حلماية الشروط أو النظام األساسي (نحن نسميها شروط الواقف ،وهم يسمونها النظام األساسي)،
ولذلك أعتقد أن علماءنا أشاروا إلى ذلك كما نقل ذلك أخي د.عصام عن االمام املاوردي إذ يقول
اإلمام املاوردي إن والية األوقاف والية عامة ،وكذلك اإلمام البهوتي سماه النظر العام ،ومتأخرو
الشافعية ذكروا كالما جمي ً
ال قالوا وهذا النظر يسمى نظر اإلحاطة والرعاية.
هذا جانب ،واجلانب اآلخر من ناحية التحقيق فإن األوقاف نوعان:
نوع اشترط أن يكون له ناظر ،أو من يخلفه فهذا اإلش��راف اخلاص للناظر كما فعل سيدنا
عمر ،وعلي ،وغيرهما ،وال يجوز للدولة أن يكون لها أي تنفـيذ ،أو تدخل فـيه إال من خالل هذه
الشروط.
ووقف آخر جعل الواقف النظارة فـيه واإلدارة للدولة كما هو احلال مثال فـي األمانة العامة
ٌ
أوقاف قدمية ال يعرف
لألوقاف فـي الكويت ،فهنا أمانة تشرف على ذلك أو تكون لوزارة األوقاف
من هو ناظرها ففـي هذه احلالة تكون النظارة ملن تعينه الدولة سواء أكان قضا ًء أم وزارة األوقاف.
لذلك أرجو من اإلخوة الكرام فـي جلنة الصياغة أن يركزوا على التوصية على احلفاظ على
استقاللية األوقاف باعتبارها مؤسسة لها شخصية مستقلة ،وهذا ال يتعارض مع اإلشراف العام
كما ذكرت ،والبد أن نوصي بأن والية الدولة كذلك يجب أن تكون والية إشراف ورقابة ،وليست
والية تصرف وإدارة ،إال إذا كانت الوالية لها فـي احلالتني السابقتني اللتني ُذكرتا ،ويجب أن نذكر
السلبيات املوجودة فـي الوزارات :اإلسراف والتبذير وتضخم املصاريف اإلدارية ،إذ ُيراد أن تكون
وزارة األوقاف مكان ًا حلل مشكلة البطالة ،وهذا ال ينبغي أن يكون على حساب األوقاف ،إال إذا
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كانت امليزانية من الدولة.
ولذلك نرى أن عدم احترام شروط الواقفـني ،واستبدال األوقاف واسع جدً ا ،باإلضافة إلى
وزيرا يعمل جاهدً ا
الفساد املالي واحملسوبية ،وقد كان شيخنا الشعراوي رحمه الله حينما كان
ً
حملاربة هذا الفساد.
فـيجب أن تكون التوصيات فـي هذه املسألة خاصة فـي غاية من الدقة ،وتكون جامعة بني
اخليرين.

 - 6د.يو�سف ال�شراح:
لقد جرت العادة فـي كل املؤمترات أن تقدم األبحاث قبل املجيء إلى املؤمتر حتى نناقش على
ضوء ما قرأنا بخالف هذا املؤمتر فاألبحاث وزعت فـي اجللسة األولى فما استطعنا قراءتها وإمنا
اعتمدنا على سماعها من اإلخوة فحقهم وحقنا وحق من سيأتي أن يعرف ماذا قيل ،وماذا نوقش،
فأرجو أن ُيتدارك هذا األمر فـي املؤمترات القادمة.
لدي ثالث نقاط تتعلق ببحث د.عصام:

النقطة األولى وقد أشار إليها د.محمد عبدالغفار الشريف أن ديوان احملاسبة يعتبر جهة محاسبية
أما األمانة العامة لألوقاف فهي جهة شرعية إدارية تنفـيذية ،فال اختصاص لديوان احملاسبة فـي القضايا
الشرعية فهو يعتمد على قرارات الهيئة الشرعية املوجودة فـي األمانة ،وكل ما يخالف قراراتها يعتبره
مخالفة ،وحقيقة األمر أن القضية فـيها تفصيل قد ال يكون ديوان احملاسبة لديه علم به.
النقطة الثانية أنه ال يتم متابعة نقاط ما يتم اعتماده من اللجنة الشرعية ،فرمبا اعتمد على ما قدمه
بعض الباحثني مسبقًا أو من كان مسؤوال عن تدقيق فـي فترة ما ،فالواقع أن هناك جهتني تتابع مثل
هذه األمور فـي األمانة العامة لألوقاف :جهة إدارية تتبع األمانة ،ورقابة خاصة ،وفريق عمل تدقيق
شرعي غير اللجنة الشرعية يتم تكليفه سنو ًيا يتابع جميع األعمال ،وقد رأست الفريقني ،وكنا نقرأ
جميع امللفات ،ونرى ماذا فعلوا فـيها ،فإذا كانت لنا مالحظات رفعناها إلى اجلهة املعنية فإما أن يكون
لهم جواب أو ال ،فإذا كان لهم جواب عنها فبها ونعمت ،وإذا لم يكن لهم جواب عنها أو لم نقتنع
بجوابهم عنها أبلغنا اللجنة الشرعية بذلك.
النقطة الثالثة واألخيرة كيف يعني مجلس شؤون األوقاف رئيسا للجنة الشرعية مع أن مجلس
شؤون األوقاف كل أعضائه غير شرعيني؟! ،هذا كان فـي املاضي فمن وقت ما ترأس د.جمعان
العازمي مجلس شؤون األوقاف واللجنة الشرعية فـي األمانة العامة لألوقاف تغير الوضع ،فإذا كان
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شرعيا يحق له التصويت ،وإذا لم يكن شرعيا ال يحق له التصويت.
ً

� - 7أ .با�سمة املعود:
أحب أن أوضح بعض األمور التي وردت فـي بحث د.عصام عن واقع الرقابة فـي األمانة
العامة لألوقاف :فقد تطرق إلى أن اللجنة الشرعية ال تستطيع التأكد من الصرف ،فأحب أن أؤكد
أن من أهم اختصاصات اللجنة الشرعية وما أسند إليها من مهام هو التثبت من شرعية ما تقوم به
األمانة العامة لألوقاف من أعمال وأنشطة كرقابة شرعية فـي الرقابة السابقة والالحقة فـي جميع
أعمال املؤسسة ،وتقوم اللجنة سنويا بتشكيل فريق تدقيق مكلف من أعضاء اللجنة للتحقق ،والتأكد
من مطابقة العمل ،وملا مت إقراره من أحكام وقرارات شرعية ،وترفع التقارير بعد ثالثة شهور من
أعمالهم ،وتدقيقهم على جميع جهات األمانة إلى اللجنة الشرعية ،فتقرأ وتناقش مع األمني العام،
ومن ثم يرفع إلى مجلس شؤون األوقاف ،وهو أعلى سلطة فـي املؤسسة ،كما مت إسناد اختصاص
الرقابة الشرعية ،وأنا أؤكد أن املعلومة التي ذكرها كانت عند إدارة الرقابة والتدقيق ،نعم كانت فـي
فترة مارست إدارة الرقابة والتدقيق الرقابة الشرعية من خالل قسم كان تأسيسه للرقابة الشرعية،
ومن ثم أنيط هذا االختصاص باللجنة الشرعية واملشكلة من مجلس شؤون األوقاف بقرار وزاري
تقريبا فـي عام 2009 – 2008م حيث مت اسناد هذا االختصاص إلى اللجنة الشرعية فهي متارس
هذا االختصاص ،وترفع تقريرها كما أكد د.يوسف الشراح.
تقوم إدارة الرقابة والتدقيق أيضا مبمارسة العمل الرقابي والتدقيق واملراجعة جلميع أعمال
ماليا أو إداريا ،ويتضمن
األمانة ،واألنشطة ،والبرامج املنفذة من جميع الوحدات ،سواء أكان تدقيقًا ً
أيضا الرقابة على أعمال األمانة والتزامها باألحكام الشرعية ،ويتم إصداره فـي تقارير ،وهذه التقارير
ترفع إلى اللجنة الشرعية لالستفادة منها ،وتتم كذلك مناقشتها مع األمني العام.
وأحب أن أضيف أيضا أن إدارة الرقابة اقترحت إنشاء جلنة تدقيق ،ومتت املوافقة عليها من
طرف مجلس شؤون األوقاف سنة 2011م ،وهي جلنة اشرافـية رقابية على مستوى املؤسسة منبثقة
عن مجلس شؤون األوقاف ،تدعم وظيفة التدقيق الداخلي وترفع تقارير نهائية إلى مجلس شؤون
األوقاف ،ويتم من خاللها اعتماد تقارير التدقيق الداخلي ،ومناقشة جميع التوصيات ،واعتمادها،
ومتابعة اإلدارات أيضا فـي تنفـيذ املالحظات ،ومعاجلة الثغرات إن كانت موجودة.

 - 8د .العيا�شي فداد:
عندي مجرد تأكيد بعض املعاني التي سبقني بعض األساتذة الفضالء إلى طرحها.
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فـيما يتعلق مبوضوع الوالية أؤكد من وجهة نظري اخلاصة ما تفضل به األخوة الكرام أنه إذا كان
املقصود بالوالية العامة أو كما قال الفقهاء والية النظر والرعاية واإلحاطة فهذا أمر مقبول ووارد ،أما
الوالية اخلاصة مبعنى تصرف اإلدارة من قبل الدولة فأعتقد أن هذا ليس له مستند فقهي فـيما اطلعنا
عليه من الدراسات والبحوث.
وقد أشفقت على اإلخوة الذين أجهدوا أنفسهم جهدً ا كبيرا فـي التكييف الشرعي لوالية
األوقاف إذا كانت مبعنى الوالية العامة.
وإذا قصدوا بالوالية اخلاصة التصرف ،واإلدارة فهذا يلغي إرادة الواقف ،وكثير من الفقهاء كما
سبق أشاروا إلى أن الوالية للواقف ثم إذا لم يعينه فلناظر ثم للقاضي فـي حالة عدم وجود اإلثنني.
رمبا تكون النقطة التي تتدخل فـيها الدولة فـي الوالية اخلاصة كما أشار د.عاكف هي ما يتعلق
بوقف اإلرصاد ،والبحوث لم تذكر التفرقة بني األوقاف واإلرص��اد ،وهي األوقاف التي يوقفها
السلطان نفسه أو توقفها الدولة ،فهذه ينبغي أن تكون حتت والية وتصرف إدارة الدولة ،وهذا لم
يتطرق له اإلخوة بشكل تفصيلي وإمنا أشار إليه د.عاكف.
إن السبب اآلن فـي عدم تعبئة موارد األوقاف يعود بشكل رئيسي إلى نقص الثقة بني جمهور
احملسنني الواقفـني والدولة ،ألن الدولة تتصرف فـي كل شيء مما جعل كثيرا من الناس يحجم عن
وقف األموال ،فلذلك ينبغي أن تكون جميع هذه األسباب محل نظر.
النقطة األخيرة :فـيما يتعلق بالرقابة الشرعية ينبغي أن حترص الرقابة على سالمة تطبيق شروط
الواقفـني ،هذه من الرقابة األساسية التي ينبغي أن يؤكدها اإلخوة فـي بحوثهم.

 - 9د�.أحمد عبدالعزيز احلداد:
من حسن حظي أني من آخر املتكلمني مما أعطاني نظرة عامة على جميع الكلمات املتقدمة
التي تصب كلها فـي مصب واحد وهو أن الدولة ليس لها حق وليس لها حظ من النظر فـي نظارة
األوقاف ،وهذا فـيه نظر ،فالنظار على األوقاف إذا تُركوا من غير حسيب ،وال رقيب ،وال والية عامة
أو خاصة من السلطات املختصة فإنهم سيعيثون فسا ًدا فـي األوقاف ،وهذا معلوم ومشاهد فـي كثير
من البالد ،حتى قال بعض الشعراء «فتصرفوا بدمائهم وحلومهم كتصرف النظار باألوقاف» ،فالنظار
قد يكونون عند حسن ظن الواقف أو عند حسن ظن الدولة التي جتعل هذا ناظرا ،لكن إذا تُرك
الناظر ،وعدالته التي من أجلها ُعينِّ فـيمكن أن حتدثه نفسه األمارة بالسوء بالنيل من الوقف ،فاملال
يطمع فـيه الغادي والرائح ،لذلك ال ينبغي أن ننظر النظرة القدمية السائدة التي تقول أن سبب ضياع
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األوقاف هو تسلط الدولة عليها ،فالدول اآلن أصبح لها حسيب ،ورقيب ،ومجالس ،ومحاسبات،
وهيئات تراقب مثل هذه األعمال ،فالبد أن تكون الدولة هي العني الساهرة على األوقاف ،سواء
أكانت هذه األوقاف بيدها أم بيد النظار ،فبهذا حتفظ األوقاف .باإلضافة إلى ذلك فإن نظارة الدولة
أوسع وأشمل ،فليس املقصود رئيس الدولة ،وإمنا الدولة تشمل وزارة أوقاف ،وإدارة أوقاف ،وهيئة
رقابة ،فهذه الدولة املتكاملة هي التي تكون لها النظارة على األوقاف اخلاصة والعامة ،فلولي األمر
أن يتدخل إذا وجد يدً ا متتد إلى أموال األيتام واألوقاف ،فمن حقه أن يتدخل حلماية هؤالء ،ففـي
احلديث الذي فـيه مقال مع أنه يستشهد به «اشتد غضب الله على من ظلم من ال يجد ناصرا غير
الله» فقال أهل العلم إن هذا محمول على مال الوقف ،ومال اليتيم الذي ال يجد من ينصره غير
الله تعالى ،ولذلك أختلف مع جملة املقاالت التي قيلت من أن الدولة ليس لها حق التصرف فـي
األوق��اف ،وأنها تفسد ،وتعبث باألوقاف ،ففـي نظري البد أن تكون هي املشرفة ،وهي احلامية،
وهي الراعية ،فاحلوادث التي تعرضت لها األوقاف قدميا قد ال تتكرر فـي عصرنا احلاضر مع تغير
األحوال ،ألن األمة اآلن لها حسيب ولها متكلمون ينظرون فـي مثل هذه األشياء فالبد من تدخل
الدولة حلماية األوقاف «وإن الله ليزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن» كما فـي األثر.

 - 10د.حممد عبداحلليم عمر:
لقد تناولت البحوث الوالية بشكل عام ،فأود أن ن ُِّعرف الوالية ،فما الوالية؟ هناك تنفـيذ ،وهناك
دورا ألن
إشراف ،وهناك تنسيق ،وهناك رقابة ،فال ينكر أحد أن للدولة ممثلة فـي أجهزتها املختلفة ً
الواقع كما قال د.أحمد احلداد هناك نظار أفسدوا الوقف ،وهناك حكومات أفسدت الوقف ،فاحلل
خاصا من الوقف مثل من وقف على أوالده أو ملعينني ،فهذا النوع تكون
الوسط عندنا أن هناك ً
نوعا ً
الوالية فـيه واإلدارة التنفـيذية للنظار ،ولكن حتت إشراف ،فالتنسيق مهم جدً ا فلو كان عندي مثال
احتياجا.
أكثر من وقف للطرق واملدارس وللصحة فالبد أن تتدخل الدولة لتنسق حتى تعلم األكثر
ً
الرقابة مهمة جدا ،فعلى الناظر أو الواقف أن يعلم أنه البد من جهة خارجية تراقبه ،وباملناسبة
ورد فـي بعض البحوث أن احلسبة هي الرقابة فهذا ليس دقيقا ،فاحلسبة نوع من أنواع الرقابة ،فهناك
أنواع من الرقابة بحسب الهدف وبحسب القائم عليها ،فبحسب الهدف عندنا رقابة مالية ،ورقابة
محاسبية ،ورقابة شرعية ،وقانونية ،ورقابة أداء.
ومن حيث القائم بها فهناك رقابة داخلية ،ورقابة خارجية ،فالداخلية التي تتم من أفراد يعملون
فـي نفس املنظمة ،واخلارجية هي رقابة الدولة ،فقد ورد فـي بعض البحوث أن ما تقوم به الدولة
صحيحا
بواسطة بعض أجهزتها الرقابية مثل اجلهاز املركزي داخل فـي الرقابة الداخلية ،فهذا ليس
ً
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بل هذه رقابة خارجية قام بها شخص من خارج املؤسسة.

 - 11د.جمعة حممود الزريقي:
الواقع أن ما سار عليه الوقف فـي الغرب اإلسالمي أن القضاء هو الذي يتولى اإلشراف العام
على األوقاف ،ومن الشواهد التاريخية الكثيرة التي تدل على ذلك أنه حتى السالطني ال يستطيعون
االقتراض من الوقف إال مبوافقة القاضي ،وال يستطيعون تغيير مسار الوقف إال عن طريق القاضي،
ومن أسهل األشياء التفرقة بني الوالية العامة ،واخلاصة ،فنحن ال نستطيع أن نقول إن الوالية العامة
تنقسم إلى قسمني قسم للقاضي ،وقسم لولي األمر ،فولي األمر مضبوط فـي األحكام السلطانية
ماذا يقوم به ،وأيضا بالنسبة للقاضي أعماله مشروعة ،فاملقارنة بني تعيني القاضي وتعيني الهيئات
الشرعية قياس مع الفارق ،ألن القاضي ال ُيعزل بينما األعضاء فـي الهيئات الشرعية يستطيع من
يعينهم أن يعزلهم ،ويغيرهم متى شاء ،خاصة إذا كان الرأي ال يوافقه أو ال يوافق ولي األمر ،وبالتالي
فأنا أضم صوتي إلى من قال إن الوالية اخلاصة للواقف ،أو ملن ينوب عنه ،وخاصة بالنسبة لنا فـي
املذهب املالكي الذي يجيز للواقف أن يتولى الوالية ،بل البد أن يسندها لشخص آخر حتى يتحقق
استقالل الوقف ،ثم إننا عندما نسند الوقف للقضاء فإن الوقف يكون مستقال؛ ألن القضاء مستقل،
أما إذا أسندنا الوقف إلى جهات إدارية فإنه يكون خاضعا للجهات اإلدارية ،وأورد هنا كما ذكر
بعض املتحدثني القانون الذي صدر فـي تركيا سنة  1935املتعلق بتصفـية أوقاف املقاطعة وأوقاف
اإلجارتني ،فهذه التصفـية ما معناها؟ ،معناها بيع رقبة الوقف للمنتفع مقابل أجر ،وقد حدث فـي
تركيا وسوريا وفـي مصر وفـي ليبيا وتونس ،فتم الغاء الوقف الذري بقانون أصدره ولي األمر ،فلو
كان األمر مستندا للقضاء ال يستطيع القاضي أن يغيره ألن الوقف قد أسس على طريقة شرعية.

 - 12د�.أحمد املغربي:
املالحظ أننا نبحث فـي الوقف باعتبارها قضية تتعلق باملستقبل وليس للحاضر ،فمالحظتي
ستكون متعلقة بهذا اجلانب آخذا باإلعتبار أن الوقف نشاط تعبدي وله عالقة باحلسبة ،سواء أكانت
الرقابة من احلسبة أم العكس ،فال أريد أن أدخل فـي هذا النقاش ،فمهما يكن من أمر فإن الرقابة
ترتبط ارتباطا وثيقا باحلسبة.
واملالحظ أن معظم حديث الباحثني انحصر فـي رقابة الدولة ،فلماذا تنحصر الرقابة فـي
الدولة؟ وكأن الرقابة ال تكون إال من الدولة مع اإلمكان أن تكون من غيرها مادامت لها عالقة
حاليا ،وقد أشار د.كمال
باحلسبة ،كما أن معظم األوراق كان احلديث فـيها عن األوقاف املوجودة ً
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إلى عالقة الرقابة بالواقفـني ،واملمولني أي مبن سيوقفون ،ومبن سيمولون ،وأعتقد أنه يعني ممولي
األوقاف اجلماعية مثل الصناديق ،والسندات الوقفـية ،ولعل هذا ما أراده د.عبدالفتاح حينما حتدث
عن الرقابة القانونية منذ تكوين الوقف وإنشائه.
وهناك مالحظة مهمة جدا تستدعي التوقف عندها تتعلق بالرقابة ،وهي أن هناك مؤسسات
خيرية قائمة حاليا جتمع تبرعات حتت عنوان الصدقة اجلارية دون أن يفهم املتبرع مدلول الصدقة
اجلارية ،ودون أن ترتبط املؤسسة اخليرية مبدلول الصدقة اجلارية التي هي الوقف الذي يحبس أصله
وتسبل منفعته ،وهناك مسألة أخرى أشار إليها زميلي الذي بجواري األستاذ أحمد فـيصل إبراهيم،
وهي مسألة االستثمارات الوقفـية ،فقد تقوم بعض اجلمعيات أو القائمني عليها باستثمار األموال فـي
مؤسسات بنكية ،أو فـي البورصة ،وما أشبه ذلك ،وقد أضر ذلك بالوقف ،وبالتالي تظهر لنا احلاجة
املاسة إلى الرقابة ،وبالتالي أقترح العمل على محاكاة ما قامت به األمانة العامة لألوقاف فـي الكويت
ودراسة جتربتها ومناقشتها ،وبيان ايجابياتها ،وسلبياتها لتكون نبراسا ُيهتدى به.

 - 13د .وداد العيدوين:
إن محور هذه اجللسة هو والي��ة الدولة على األوق��اف ،ووالي��ة الدولة على األوق��اف من
الواليات املقررة فـي حدود الضوابط الشرعية ،فهي والية تقتضي كمال التدبير ،وحسن السياسة،
ومتام األمانة.
ومن خالل مداخالت األخوة األفاضل مت حتديد نطاق والية الدولة على الوقف فـي اإلدارة
املباشرة للوقف ،أو الرقابة اإلدارية ،والشرعية ثم احلماية ،لكن رغم أن الدولة هي صاحبة الوالية
على الوقف ،ولها مبقتضى ذلك السلطة على محاسبة النظار إال أننا ال جند لألسف سياسة واضحة
ومحددة ملساءلة الناظر ،ومحاسبته ،كما أن ما ميكن مالحظته فـي مختلف التشريعات الوقفـية أضاف
احلماية اجلنائية للوقف ألن معظم التشريعات الوقفـية تكاد تخلو من نصوص جنائية جترم مجموعة
من األفعال الضارة بالوقف مع شدة احتياج الوقف لهذه النصوص فـي الواقع ألن دور اخلبراء
فـي املسؤولية عن األفعال الضارة لم يكن حاسما فـي مجال الوقف ،ولم ينجح فـي توعية األفراد
بضرورة احترام الوقف ،وأدى ذلك إلى مجموعة من االنحرافات ساهمت بقدر كبير فـي تراجع
الوقف ،السيما فـيما يتعلق مبحاسبة الناظر ،خصوصا إذا أضفنا قصور قواعد املسؤولية املدنية ألن
اجلزاء ينبغي أن يقوم على اعتبارات تالئم احملافظة على الوقف ،لذلك أعتقد أنه البد من االهتمام
باجلانب االجرائي للتشريعات املنظمة للوقف.
كذلك البد من حتديد أسس ومعالم الرقابة الشرعية املطلوبة ،والبد أيضا من تفعيل هذا الدور
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الرقابي فـي إطار الصالح العام ،والبد أيضا من العمل مببدأ النظارة اجلماعية قياسا على ما يسمى
فـي املجال القضائي بالقضاء اجلماعي ،هذه النظارة اجلماعية التي ال تتكون من شخص واحد بل
من مجموعة أشخاص تتم مراعاة اختيارهم مبواصفات خاصة مثل دافع احلرص على نظام الوقف
والرغبة فـي صيانة األوقاف ،والبد أيضا من تفعيل دور اجلزاء فـي املسؤولية املدنية واجلزائية.

 - 14د.حممد الزحيلي:
النقطة األولى أننا ال ننكر أهمية الدولة ،ومكانتها فـي العصر احلاضر ،ولكن فقهاءنا سبقوا
ذلك بقرون عندما أوجدوا صلة بني الدولة وبني الوقف ،وقرر ذلك املاوردي رحمه الله فـي األحكام
السلطانية فـي اختصاصات قضاء املظالم ،وقضاء احلسبة والقضاء العادي ،وأن الوقف موزعة أعماله
على الثالثة نظرا لثقة الناس شبه املطلقة بالقضاء أكثر من بقية أجهزة الدولة التنفـيذية األخرى ،وأن
قضاء املظالم يحافظ على أصول الوقف ،والقضاء العادي يقوم باستثمار الوقف ،واحلسبة تقوم
باإلشراف على تنفـيذ وتطبيق أحكام الوقف.
وقد أعلن الفقهاء امتيازا خاصا لثالثة أنواع من األموال هي مال اليتيم ،ومال الوقف ،وبيت
مال الدولة.
النقطة الثانية :أن البحوث قدمت تصورا نظريا لوالية الدولة فـي العصر احلاضر ،ومن هنا ظهر
اجتاهان فـي املالحظات ،واملداخالت ،وكان بعضها يرد على بعض ،والواقع أن هذا ميثل ما يجري
عليه العمل فـيجب االنتباه إلى التطبيق العملي فـي الدول املعاصرة وإلى تقومي والية الدولة فـي
الوقت احلاضر ،وذلك يختلف اختال ًفا كبيرا بني التطبيق املمتاز فـي والية الدولة على الوقف فـي
بعض البالد العربية واالسالمية مثلما هو حاصل فـي دول اخلليج وتركيا ،وبني التطبيق العبثي الرديء
احلاصل فـي بعض الدول العربية ،واالسالمية األخرى جتاه الوقف حتى أصبح الوقف عندهم ميثل
أسوأ صورة وأسوأ وزارة فـي الدولة إذ أصبح مجاال خصبا للفساد ،والعبث ،والسرقة ،فكان كثير
من املسؤولني يوزعون أموال الوقف على احملاسيب ،وعلى اجلهات األخرى حتى أقيمت كنائس
فـي بعض املدن من أموال األوقاف.
من هنا صارت النظرة إلى والية الدولة على الوقف حتتاج لرقابة شرعية ،فقد ساء استعمال
الوقف بسبب تأثير الفكر األجنبي وهجوم املستعمر على الوقف ملا كان له من دور فـي التاريخ
االسالمي فساءت سمعته ،وولت الفاسدين على إدارته ،وذكر بعض األخوة أن هناك وزيرا لألوقاف
عندما أراد أن يصلح األوقاف قتلته العصابة املشرفة على السرقات والنهب واتهمت العصابات
اإلرهابية بقتله.
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فـيجب أن ندرك هذين االجتاهني فـي البالد العربية واالسالمية :الدول التي ترعى الوقف رعاية
طيبة وممتازة ،وتعطي مثال طيبا لألوقاف ،والدول األخرى التي تعطي صورة سيئة لألوقاف ،وتعمل
على هدم هذه األوقاف حتى يتبرأ الناس من أعمال الوقف.
وجوب وجود رقابة شرعية فـي وزارة األوقاف من أجل تطبيق أحكام الوقف الشرعية
وهنا أؤكد
َ
وليس للموظفـني اإلداريني ،مع احترامي للمحاسبني واملراقبني ،واالستفادة من كل اجلهات ،ولكن
ال يغيب اجلانب الشرعي عنا كما هو حاصل لألسف الشديد.

 - 15د.عبداملح�سن اخلرافـي (رئي�س اجلل�سة):
سأكتفـي فـي اخلتام بالسؤال املكتوب لكل من د.عبدالقادر بن عزوز ،ود.كمال محمد منصوري
موجها من د.البشير من اجلزائر يقول:
 -1ماذا إذا أهملت الدولة رعاية األوقاف العينية فمن يتولى محاسبتها؟.
 - 2ما احلكم الشرعي بالنسبة للدولة التي تنتهك األوق��اف باالستحواذ أو الهدم لفائدة بعض
املنتفعني ،أو ألغراض توسعية لبعض املشاريع االقتصادية وغيرها؟.
 - 3هل ميكن التحكم فـي شرط الواقف من خالل حتديد الشريحة املستفـيدة من هذا الوقف؟.
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ردود املحا�ضــرين
د.ع�صام العنزي:
إن كثيرا مما تعرض له اإلخوة قد ذكرته فـي البحث ،فمثال الكثير من اإلخوة قالوا إن الهيئة
قرارا وزار ًيا يتم
الشرعية فـي األمانة العامة لألوقاف تقوم بالتدقيق ،وهذا قد ذكرته وقلت أن هناك ً
مبوجبه اختيار اثنني من أعضاء الهيئة أو من غير الهيئة يقومون بالتدقيق ملدة شهرين يجلسون مرتني
فـي األسبوع
تقريبا.
ً

فـيما يتعلق مبالحظة فضيلة الشيخ عبدالله املنيع أقول إنني فقط أنقل قول اإلمام البهوتي حيث
يقول« :وال نظر حلاكم مع الناظر» فهذا يدل على أن الوالية اخلاصة عند الفقهاء أقوى من الوالية
العامة.

أيض ًا بعض األخوة قال إن اختيار بعض األعضاء من غير الشرعيني فـيه إضافة ،أقول إنني قد
بنيت البحث على ما مت الوصول إليه من معايير الضبط فـي الهيئة الشرعية الصادرة عن هيئة احملاسبة
واملراجعة ،وقد مت التوصل إلى أن الهيئة يجب أن تكون كلها من الشرعيني ،وإذا أضيف لها أحد من
غيرهم ال يكون له حق التصويت.
كون مجلس شؤون األوقاف يعني الهيئة ،فهذا ناجت عن اخلبرات املتراكمة من معايير احملاسبة
فقد توصلوا إلى أن املدقق اخلارجي ال يتولى منصب تنفـيذي أو إداري فـي املؤسسة التي يشرف
املراقب عليها ضمانًا الستقالليته وحيادية الرأي.
تفضل بعض األخوة بالقول إن ديوان احملاسبة ليس من جهات االختصاص ،فأقول إنني
ذكرت املالحظات الشرعية التي أقرتها األمانة العامة لألوقاف ،ولم أذكر املالحظات التي ذكرها
ديوان احملاسبة التي ليس لها عالقة باجلانب الشرعي ،وإمنا ذكرت املالحظات التي أقرتها األمانة
العامة لألوقاف.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو أال توجد أهمية لوجود إدارة رقابة شرعية فـي األمانة العامة
لألوقاف؟ فهل نحن بحاجة إلى وجود هذه اإلدارة أم ال؟ فاإلجابة على هذا السؤال وإثارته كان هو
الهدف من الدراسة.

د.كمال حممد من�صوري:
لدي ثالث مالحظات ،املالحظة األولى تتعلق بالوالية اخلاصة ،وقد أجاب د.محمد عبدالغفار
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الشريف عليها وأوفـي ووفى.
السؤال الثاني من يتولى محاسبة الدولة إذا قصرت فـي حق األوقاف؟.
ذكرت أن فكرة الوالية أو الرقابة قدمها الفقهاء رحمهم الله فـي شكل معادلة متوازنة طرفاها
والية عامة تقوم على أساس اإلحاطة ،والرعاية ،ووالية خاصة تقوم على أساس االستقاللية،
واحترام شروط الواقفـني ،فإذا حدث إخالل فـي هذه املعادلة فاملعاجلة تكون انطال ًقا من فكرة أن
قطاع األوقاف قطاع مشترك بني الدولة واملجتمع ،فالدولة تراقب سلوك املجتمع ،واملجتمع يراقب
الدولة ،خصوصا املجتمع األهلي ،أيضا الدولة عبارة عن مؤسسات قد يراقبها القضاء ،أو املؤسسات
التي تتكفل بالرقابة على األوقاف.
السؤال الثالث هل يجوز تغيير ش��رط الواقف من خ�لال حتديد الشريحة املستفـيدة من
الوقف؟.
أقول إن شرط الواقف كنص الشارع فلم ُي ِجز العلماء تغييره ألن ذلك يعتبر هد ًما جلوهر الوقف،
واعتداء على فكرة الوقف القائمة على اإلرادة احلرة للواقف ،أما تغيير الشريحة فـيمكن االستعاضة
عنه بقيام اجلهة املسؤولة بالتسويق لفكرة الوقف لشريحة معينة ،أما تغيير شرط الواقف فأعتقد أنه ال
يجوز ومتعارض مع أقوال العلماء فـي هذا الباب.

د.عبدالفتاح حممود �إدري�س:
كل املالحظات على البحوث أنها لم حتدد مفهوم الدولة ،وهل املقصود بالدولة اجلهات
القضائية ،وهي التي تتولى الرقابة أم الدولة مبؤسساتها املختلفة؟ ،فأقول إن التوجس جاء من ناحية
أن بعض الدول االسالمية تدخلت فـي أوقاف املسلمني وعبثت بها ،ونحن نقول إن الرقابة الشرعية
غير التصرف ،فما قامت به هذه احلكومات من العبث بأموال األوقاف هو من قبيل التصرف ،ولكن
الكالم كله منصب على رقابة الدولة على أموال الوقف ،وهذه الرقابة لها مفهوم ينبغي أن نحدده
حتى ال نقع فـي هذه التداعيات التي طرأت على أذهاننا بسبب هذا الفهم ،فرقابة الدولة كما عرفها
العلماء :قيام الدولة بالتحقق من مدى إجناز نظار الوقف لألهداف املبتغاة من الوقف ،والكشف عن
معوقات حتقيقها ،والعمل على تذليلها فـي أقصر وقت ممكن من خالل عمليات املتابعة املستمرة
إلدارة األوقاف ،والتأكد من مدى التزام نظار الوقف بحسن إدارتها وفق املسار املرسوم والنهج
القومي .وليس فـي هذه الرقابة أي نوع من أنواع التصرفات ،يضاف إلى هذا أن فقهاء السلف نصوا
على أن ولي األمر ،سواء كان حاكما أم خليفة أم إماما ،منوطة به عملية الرقابة على أموال الوقف،
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فهذا شيخ اإلسالم ابن تيمية يقول «لولي األمر أن ينصب ديوانا مستوفـيا حلساب األموال املوقوفة
عند املصلحة» ،ويقول فـي موضع آخر «إن األموال املوقوفة على والة األمر من اإلمام واحلاكم
ونحوه إجراؤها على الشروط الصحيحة املوافقة لكتاب الله تعالى» ،وقد وردت نصوص كثيرة فـي
هذا السياق.
إذا كيف يتأتى لولي األمر أن يقيم هذه األوقاف على الشروط الصحيحة املوافقة لكتاب الله
تعالى إال إذا كانت له رقابة مباشرة على أموال الوقف؟.
وبالتالي ال نقول إن هذا ال ينبغي أن يخيفنا أو يدخل فـي أنفسنا نوعا من التوجس من أن ولي
األمر أو احلاكم إذا كانت له رقابة على أموال الوقف فإنه قد يتصرف فـي أموال األوقاف ميا يسيء
إليها ،وإمنا نقول إن ما يقوم به هو مجرد عمل رقابي فقط.
أقول إن القاضي فـي النهاية ما هو إال موظف تابع للحكومة ،وبالتالي يؤمر بأمر معني فالبد
من أن ينفذه فهو تابع للحاكم ،فال ينبغي أن ينظر إليه على أنه مؤسسة قائمة بذاتها مستقلة عن
يكيفه من قبل رئيسه ،أو
الدولة ،وإمنا يحكم ويحاسب على حكمه الذي يصدره والتكييف الذي ّ
وزير العدل ،أو الرئيس األعلى ،أو رئيس الدولة.
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رئي�س اجلل�سة
د�.إكرام كيلي�ش

(((

املحا�ضرون
د�.أحمد �آق كندوز
د.علي حمي الدين القره داغي
د.جمعة حممود الزريقي
مقرر اجلل�سة
د .وداد العيدوين

(((

((( نائب رئيس الشؤون الدينية التركية.
((( أستاذة جامعية بجامعة عبداملالك السعدي باململكة املغربية /عضو مجلس العلماء التابع لوزارة األوقاف املغربية.

بحث د .أحمد آق كندوز

بحث د�.أحمد �آق كندوز
�إعمار الأوقاف و�أحكامه فـي الفقه الإ�سالمي (النظرية والتطبيق)
(((

مؤسسة الوقف

الوقف مؤسسة مدنية تقوم على التعاون وخدمة اإلنسان ،وكما هو معلوم فإن طاقات الناس
سواء منها الفكرية أو البدنية قد خلقت متميزة ومختلفة من شخص إلى آخر ،فهناك األقوياء وهناك
الضعفاء ،وهناك األغنياء وهناك الفقراء .ويوجد لدى الضعيف إحساس مستمر باحلاجة إلى غيره،
شعورا بتوفـير احلماية ملن هو دونه ،وبفضل هذه األحاسيس تستمر حياة
ويالحظ أن لألقوياء
ً
املجتمع ،وهذا التعاون هو أساس احلياة املدنية وأفضل أنواع التعاون هي تلك التي ال يرجى من
(((
ورائها مقابل وأفضل وسيلة لذلك هي الوقف.

وإضافة إلى ذلك فإن شرط توافر الطمأنينة واألمن فـي حياة املجتمع يقتضي إنشاء جسور
تعاون بني طبقات املجتمع التي ذكرناها من قبل حتى ال يتسرب اخللل إلى بنيانه .فإذا توافر هذا
التعاون فإن الضعيف يحترم القوي والقوي يرحم الضعيفَّ ،أما إذا حدث العكس فإن مشاعر الغيرة
والضجر تزيد عند الضعيف ،وينتشر الظلم واإلهانة لدى األقوياء .وتأتي مؤسسة الوقف على رأس
املؤسسات التي مثلت
جسورا للتعاون عبر العصور عند العثمانيني (((.وتوجد مؤسسات قد تكون
ً
كثيرة وقد تكون قليلة فـي معنى الوقت عند كل الشعوب رغم االختالف فـي أديانها ولغاتها ،ومبا أنه
تقريبا ،سواء كانت على حق أم على باطل ،فإنّ كل أمة على
لم يوجد فـي التاريخ أمة ليس لها دين
ً
األقل كان لها معابد وهذه املعابد وإن لم يطلق عليها اسم الوقف فقد خصصت لها أموال.
وقد كان الصينيون ،والهنود ،وقدماء األتراك ،واإليرانيون ،والكلدانيون ،واملصريون ،والرومانيون
والبيزنطيون يعرفون الوقف ،وإن لم يكن باملعنى الذي نفهمه اليوم ،وهناك وثيقة متعلقة بوقف غير
منقول عند املصريني (األسرة الرابعة) نشرت من قبل وزارة األوقاف املصرية .كما أن هناك وقفـية تعود
إلى عهد اإليغوريني من قدماء األتراك محفوظة فـي أرشيف اإلدارة العامة لألوقاف .وهناك حديث
فـي السجل املدني جلوستيان عن األشياء املقدسة اململوكة لإلله مبعنى األموال املوقوفة .وكما كان هذا
((( رئيس جامعة روتردام اإلسالمية-هولندا.
((( انظر أحكام األوقاف ألبي العلى ماردين.3 ،
((( كشف اخلفا للعجلوني ،ص .439\1
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األمر موجو ًدا فـي أنظمة القوانني القدمية فهو ً
أيضا موجود فـي أنظمة القوانني احلديثة.
ويوجد فـي فرنسا وأملانيا مؤسسات تشبه مؤسسات الوقف املوجود فـي أنظمة القوانني
األجنلوساكسونية املتمثلة فـي  Trustوبصفة خاصة  ((( .Charitable Trustوإلى جانب كل هذا
فإن هذه املؤسسة السامية وقد عرفها األتراك املسلمون ألول مرة وكانت غايتها إرضاء الله ،وخدمة
املجتمع كما بينها اإلمام املشهور الشافعي ،وإن الذي مييز األوقاف التي عرفتها األمة التركية املسلمة
والتي رسخت مشروعيتها فـي وجدانها عن غيرها هي أهدافها املميزة لها مبعنى أن هذا الهدف
األساسي من إنشائها هو كسب الثواب والتقرب من الله.
إنه من الضروري البحث عن منشأ األوقاف التي أنشأها النبي صلى الله عليه وسلم أو شجع
ً
ارتباطا وثيقًا ،خارج بعض االستثناءات مبحبة الله
على القيام بها ،وهي األوقاف التي ارتبطت
واإلنسان فـي القوانني العثمانية .وقد استلهم أجدادنا املسلمون من جتربة النبي صلى الله عليه وسلم
فـي وقف بساتني النخيل السبعة فـي املدينة ملواجهة نفقات الدفاع عن البالد واألمة والدين وأسسوا
أثرا
مؤسسات لغايات مقدسة وحافظوا عليها عبر العصور ونالحظ أن هذه املؤسسات قد تركت ً
عميقًا فـي القوانني احلديثة.
و قد نظمت األحكام سنة  1926باسم (التأسيس) وقد انحطت هذه املؤسسة التي كانت تسكن
القلوب واألفئدة بعد أن أطلق عليها (تأسيس) وقد أحسوا بهذا ووضعوا القانون التركي فقاموا
بتعديل املواد  81-73املتعلقة بالتأسيس فـي القانون املدني بتاريخ  1967-07-13رقم 903
وبذلك مت إعادة اسم الوقف مرة أخرى إلى القانون املدني وينبغي التنبيه إلى أنَّ األمة التركية تشعر
بقدسية وطمأنينة جتاه كلمة وقف والدليل على ذلك أن عدد التأسيسات التي أنشئت فـي الفترة
مابني  1967-1926هي أقل بكثير من عدد األوقاف التي أنشئت فـي الفترة ما بني .1977-1967
وقد احتوت املواد املعدلة على أحكام تتناسب مع نظام األوقاف القدمية املوجودة فـي تركيا وتلك
التي مت إنشاؤها حديثًا ،ونشير هنا ً
أيضا إلى أن األوقاف تعد فـي حكم نظام األراضي الرسمي عند
األتراك املسلمني ،و قد الحظ املستعمرون باستغراب أن املسلمني قد جعلوا من أنفسهم فداء ألموال
األوقاف وحمايتها عند محاولة االستيالء عليها ولم يحصل ذلك عندما استولوا على أموالهم
اخلاصة ،ولهذا السبب بدأ املسلمون يكتبون ويشجعون على الكتابة فـيما يتعلق مبؤسسة الوقف
(((
وحصانتها املعنوية.
((( Akgündüz, Ahmet, İslam Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi, Ankara 1988, pp. 12ff.
((( ;Fuat Köprülü, İslam ve Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları ve Müessesesi, İstanbul 1983, pp. 404-408
انظر أبحاث فـي تاريخ الفقه اإلسالمي والقنون التركي ومؤسسة الوقف
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ويعرفه القانونيون التاريخيون بقولهم( :إن الوقف يعود ريعه على عباد الله وال يحق ألي
شخص أن ميتلكه) ،مبعنى أن ما ُوقف ال يباع وال يشترى وال يورث وال يهدى ،وباستثناء بعض
احلاالت التي تكون حاجة املجتمع فـيها ملحة فإن الوقف يستمر ما استمرت احلياة ويصرف ريعه
فـي اجلهات التي خصص لها كأن يوقف أحدهم مستشفى ومبجرد أن يتم الوقف تخرج من ملكيته.
ويصبح فـي حكم ملكية غيره ويخصص الوقف ملا أراده مؤسس الوقف ويسجل بحضور القاضي
وتسمى هذه (وقفـية) فإذا أراد واقف املستشفى مث ً
ال أن يخصصها فقط للغرباء ،فإن هذا يكتب فـي
الوقفـية ويتناسب مع شروط الواقف ،وجند مث ً
ال مستشفى الغرباء بإسطنبول ،فهذا املستشفى تلزمه
مصاريف مستمرة ،وهذه املصاريف ً
أيضا توقف لها أمالك غير منقولة وغيرها ،وتستثمر هذه األموال
وتصرف على مستلزمات املستشفى ويتلقى املريض الغريب العالج فـي هذا املستشفى ،ويطعم
ويسقى حتى يشفى ثم يخرج ،وال يطلب مقابل من أحد .ومثال ذلك أن يقف أحدهم مدرسة أو
جامعا.
دار ضيافة أو
ً

أنواع األوقاف وإدارتها

إن  %90من األوقاف املوجودة اليوم فـي تركيا تعود إلى العهد العثماني ولذلك فإن األحكام
املتعلقة بإدارتها وأنواعها من القوانني العثمانية قد أثرت ولو بشكل جزئي على القوانني املعاصرة،
ولهذا السبب فإننا سوف نتطرق إلى بعض املواضيع املهمة املتعلقة بإدارة األوقاف وأنواعها.

القسم األول للوقف:االستفادة الذاتية من الوقف
و يقسم من هذه الناحية إلى نوعني:

النوع األول :وهي األوقاف التي سيستفاد منها بشكل مباشر ،وتسمى املؤسسات اخليرية،
وتدخل فـي هذه املجموعة املعابد ،واملدارس ،واجلامعات ،واملكتبات ،وغيرها ،وأفضل مثال على
ذلك مدارس (صحن ثمان) التي أسسها الفاحت والقانوني فـي إسطنبول .وهذه املؤسسات اخليرية
منها ما يستفـيد منه الفقراء فقط ،ومنها ما يستفـيد منه الفقراء واألغنياء ،ومثال ذلك اجلوامع وماء
السبيل ،ودور الضيافة للفقراء فقط من الناس .النوع الثاني :وهناك أوقاف لتلبية مصاريف املؤسسات
اخليرية ،واحلفاظ على استمرارها ،وتكون من املال املنقول ،أو غير املنقول ،وقد استمرت هذه املعاني
فـي هذا القسم فـي قوانني ما بعد اجلمهورية.
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القسم الثاني للوقف الذي يتعلق بإدارة أموال الوقف

وينقسم فـي الدول العثمانية إلى أربعة أقسام ،ولن نتوقف عند هذه األنواع املختلفة .وسوف
نلفت االنتباه إلى نقطتني مهمتني فقط من زاوية القوانني احلديثة.

وقد متت تصفـية األوق��اف التالية :األوق��اف ثنائية اإليجار ،واألوق��اف املقتطعة ،واألوقاف
القدمية ذات اإليجار الوحيد مبوجب قانون  1935حتت رقم  2762وذل��ك مقابل تعويضات
مضحكة .وقد أوصى بعض رجال العلم األوروبيني وعلى رأسهم القانوني السويسري هانس ليمان
 Hansleemannبأن تقع احملافظة على هذه املؤسسات ملا قدمته وتقدمه للمجتمع من خدمات،
غير أنه لم ُيستمع إلى هذه النصائح ،ولألسف وقع تصفـيتها مقابل تعويض ضئيل (((.والنقطة
األخرى املهمة تتمثل فـي إدارة الوقف بعقد إيجاري ،وتسمى هذه األوقاف ذات اإليجار الواحد،
وقد وقعت احملافظة عليها كما هي على حالها ،غير أنه ينبغي اإلشارة إلى أن وضعها يدعو لألسى؛
ألنه لم يقع تنظيم القوانني الالزمة إلدارتهاَّ ،أما األسس العامة فـي القوانني العثمانية فـي إيجار
أمالك الوقف فهي كاآلتي:
وأما فـي غير ذلك من احلاالت فـيؤجر البيت
يقع اتباع توصيات الواقف إذا كانت مكتوبةَّ ،
والدكان ملدة سنة ٍ
بحد أقصى ،واألراضي ملدة ثالث سنوات ،وإذا انتهى عقد اإليجار فـيمكن أن
يجدد العقد لنفس املؤجر حسب السعر املتعارف عليه ،وإذا لم يدفع يؤجر لشخص آخر .وميكن أن
سببا لفسخ العقد .وبالنسبة إلى مؤجر أمالك الوقف فإنَّه إما يدفع اإليجار
تكون الزيادة فـي اإليجار ً
ووفْقَ هذه األسس فـي إدارة أمالك الوقف يحافظ الوقف على استمراره من ناحية
أو يتم فسخ العقدَ ،
ويحقق أهدافه املرجوة من ناحية أخرى .وقد تبنى واضعو القانون التركي بنجاح احللول الضرورية
حلماية أمالك األوقاف ،واحليلولة دون سوء االستعمال .وقد وضع حيز التنفـيذ َوفقًا للقانون الصادر
فـي  1984 -5-30حتت رقم ((( ،3012غير أن هذه اجلهود قد باءت بالفشل بعد ذلك بسبب ظهور
املصالح السياسية والتذمر غير املبرر ملؤجري أمالك األوقاف .وبهدف إعادة تنشيطها أريد أن أوضح
ما يلي :فمثال أن إيجار دكان فـي محمود باسطنبول أكثر من  8000ليرة فـي حني أن مصاريفها
 12000ليرة وهكذا يبدو األمر واضح ًا(((.

)( Berki, Ali Himmet, Islam’da Vakıf (1الوقف فـي اإلسالم)AÜİFM p,18, nu:3-4.
((( Resmi Gazete 18424, 7 Haziran 1984.
((( Akgündüz, 357-359.
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القسم الثالث من الوقف فـي القانون العثماني

فهو قسم يندرج ضمن الناحية اإلداري��ة ،وقد مت قبوله بنفس الشكل فـي القوانني احلديثة،
وتقسم األوقات من حيث إدارتها إلى ثالثة أقسام األول :األوقاف املضبوطة وهذه األوقاف تديرها
مباشرة نظارة األوقافَّ ،أما اآلن فهي حتت إدارة اإلدارة العامة لألوقاف .الثاني :األوقاف امللحقة،
ويدير هذه األوقاف املتولون مع وجود إشراف من نظارة األوقاف ،وهي اآلن حتت إشراف اإلدارة
موضعا فـي القوانني احلديثة.
العامة لألوقاف .أما الثالث األوقاف املضبوطة التي لم جتد
ً

وبعد تقسيم األوقاف من الناحية اإلدارية مع تأسيس نظارة األوقاف عام 1826/ 1242

واستمر حتى عهد اجلمهورية.

وأما القسم الرابع فهو تقسيم األوقاف من حيث موضوعها حيث وقع بحثها من جديد ألنها
أوقاف ذات أهداف اجتماعية تضامنية تعاونية.
ويجب أن يكون موضوع الوقف فـي القانون العثماني هو امللك ال��ذي ميتلكه الواقف،
وبهذا الشكل تسمى هذه األوقاف أوقا ًفا صحيحة .وقد خصصت الدولة ميزانية معينة لألوقاف،
وذلك بهدف سدِّ الفراغ الذي ميكن أن يحصل فـي مجاالت التعليم ،والثقافة ،والصحة ،والعدالة
االجتماعية من قبل السلطات .وبذلك متثل هذه األوقاف حصانة معنوية للمجتمع.
َّأما األوقاف التي يدعمها رئيس الدولة ،أو من يخوله بذلك بواسطة أموال مأخوذة من اخلزينة
وال تقتصر فائدتها على النواحي املدنية والقانونية وتخصص جلهات خيرية فـيطلق عليها األوقاف
غير الصحيحة أو هي من قبل األوقاف املخصصة .ومع األسف فإنه مع زوال الدولة العثمانية لم
ميأل الفراغ الذي خلفته هذه األوقاف .وقد استوعب واضعو القانون التركي الذين رأوا هذه احلقيقة
وفهموا أهمية مؤسسة الوقف فـي احملافظة على قيمنا الثقافـية واالجتماعية املهمة .وفـي -05-29
قرارا حتت رقم  3294وقد أمر هذا القرار بإنشاء الـ SYDVوالذي يشبه
 1986أصدر ً SYDTK
األوقاف من قبيل التخصص فـي القوانني القدمية .ويالحظ أن الدولة قد عهدت إلى بعض األوقاف
(((
ببعض اخلدمات االجتماعية ،واخليرية التي ال تستطيع ميزانية الدولة الوفاء بها.

قضية التزام شرط الواقف والوفاء به

لقد تناقل الفقهاء عبارة تنص على أن شروط الواقف كنص الشارع ،وقد توقفوا عند املراد بها
حتى ال يتطرق إلى الفهم استواء النص البشري مع النص الشرعي .وقد قال احلصكفـي« :قولهم

)Resmi Gazete, 17 Temmuz 1986/19167, 14 Haziran 1986/19134. (1
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شرط الواقف كنص الشارع فـي الفهم والداللة ووجوب العمل» (((.لكن ابن عابدين قيد العبارة
فقال :نص الواقف كنص الشارع فـي املعنى والفهم والداللة ال فـي وجوب العمل ...وال خالف فـي
أن من وقف على صالة أو صيام أو قراءة أو جهاد غير شرعي ونحوه لم يصح (((.ويؤكد ابن عابدين
هذا املعنى فـي كتابه رد احملتار فـيقول« :شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع ،وهو مالك فله
(((
أن يجعل ماله حيث شاء ما لم تكن معصية.
يقول صاحب اإلسعاف فـي أحكام األوقاف( :وهو من أقدم مصادر الفقه احلنفـي) فـي معرض
(((
حديثه عن الشروط «وبعضها يرجع إلى نفس التصرف؛ وكونه قربة فـي ذاته وعند املتصرف».
والواضح من هذه العبارات أنها تستهدف ترسيخ وجوب احترام شروط الواقفـني فـي الوقف
من غير أن يفـيد ذلك أن تتجاوز تلك الشروط مقتضيات الشرع وأحكامه القارة ،ألن كل الشروط
معتبرة إال ما أحل حراما أو حرم حالال فال عبرة به.
إنه ال شك فـي أن توجه إرادة الواقف إلى ضمان التغطية املالية لفعل خيري معني هو الذي
يدفعه إلى اشتراط شروط يراها محققة لقصده ،وفـي الظروف العادية ال تكون تلك الشروط إال
احتياطات تكفل استمرار الوقف فـي أداء ما يراد به.
لكن هذا ال مينع من وجود أشخاص يشترطون شروطا باطلة تنافـي طبيعة العقد الوقفـي
املؤسس على نية فعل اخلير والتقرب به إلى الله ،ومتى كانت تلك الشروط مجافـية لتوجهات
الشريعة وأحكامها فإنها تعتبر الغية وال عبرة بها.
ومن الشروط شروط أخرى ،يطرأ عليها من املستجدات االقتصادية ومن الظروف االجتماعية
ما يجعلها غير ذات أهمية أو ما يجعلها معوقا مانعا من تنمية الوقف .ومن أجله فقد ذكر الفقهاء عدة
حاالت رأوا فـيها أن شروط الواقفـني ال يحافظ عليها ما دامت غير محققة ملنفعة الوقف ،وذكروا
من ذلك أن يشترط الواقف أن ال يعزل القاضي الناظر على الوقف فـي جميع احلاالت ،وهو شرط
ال يؤخذ به إذا كان الناظر غير أهل للنظارة خلقيا أو معرفـيا فـيغيره القاضي رعيا ملصلحة الوقف وال
يبالي بالشرط .ومنها أن يشترط أال يؤجر الوقف ألكثر من سنة ،واملعهود من الناس أنهم ال يرغبون
فـي استئجار األوقاف التي تكون مدة إجارتها قصيرة مما ال يتيح لهم االستفادة من االستشارات التي
((( الدر املختار حملمد بن علي احلصكفـي احلنفـي  379حتقيق :عبداملنعم خليل دار الكتب العلمية بيروت .2002
((( مجموعة رسائل ابن عابدين .177/1
((( رد احملتار على الدر املختار البن عابدين  527/6حتقيق :عادل أحمد عبداملوجود دار الكتب العلمية بيروت .1994
((( اإلسعاف فـي أحكام األوقاف برهان الدين إبراهيم بن موسى الطرابلسي ص 15:ط :هندية األزبكية مبصر .1902
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أنفقوها فـي الوقف ،فلذلك يجوز أن يهمل شرط الواقف ويؤجر الوقف مبا يحقق املنفعة منه .ومنها:
أن يقف شخص وقفا يشترط فـيه أن يقرأ عليه القرآن بعد وفاته .ومنها أن يشترط أن يتصدق بغلة
الوقف على من يتسول فـي مسجده .ومنها :أن يرى القيم على الوقف الرفع من أجرة محددة ملن
يجري عليه الوقف كاإلمام واخلطيب ومن يقوم بوظائف املسجد إذا الحظ ارتفاع كلفة املعيشة وغالء
(((
األسعار.
يقول احلصكفـي :مقررا وجوب رد تقدير الشروط إلى اجلهة الرسمية القيمة على الوقف :إن
السلطان يجوز له مخالفة الشرط إذا كان غالب جهات الوقف قرى ومزارع فـيعمل بأمره وإن غاير
(((
شرط الواقف ألن أصلها لبيت املال.
وعلى هذا فإن االلتزام بشرط الواقف ليس على إطالقه وإمنا هو مقيد بأال يكون الشرط مخالفا
ألحكام الشريعة وتوجهها العام ،وأال يكون فـي التمسك به تفويت ملصلحة الوقف وإال فباإلمكان
إهمال الشروط وإهدارها.
واملالحظ أن الفقهاء قد أقحموا القضاء فـي عمليات التجاوز لشروط الواقفـني ودعوا إلى
مراجعة القاضي واستشارته وانتظار إذنه حماية للوقف من أن ينحرف به القيمون عليه مبا ال يحقق
املصلحة من رصد عليهم.

إعمار األوقاف= الرقبة والعمارة

من أهم تصرفات املتولي إعمار األوقاف ،فـي الفقه اإلسالمي استعمل بعض املصطلحات،
كالعمارة والرقبة واملرمة .العمارة واملرمة مبعنى التعمير ،ولكن الرقبة استعملت فـي تطبيقات الدولة
العثمانية ،وتعني :املراقبة والنظارة على أعمال األوقاف .الترميم أو الترميمات ،مبعنى :التعمير
(((
والتعميرات.
ميكن أن نقسم إعمار األوقاف إلى قسمني:
القسم األول :املرمة املستهلكة .وتعنى تسوية اجل��دران (وضع األسمنت عليها) ،والصبغ

((( رد احملتار على الدر املختار البن عابدين .587/6
((( الدر املختار شرح تنوير األبصار محمد بن علي احلصكفـي .380
((( انظر البحر الرائق البن جنيم ( ،)257/5وفتاوى قاضي خان ( ،)334/3وأحكام الوقف فـي الشريعة اإلسالمية حملمد عبيد
عبدالله الكبيسى ( ،)118-116/2وقانون األوقاف ،لقدري باشا ،مادة ،286-284 :والفتاوى ألبي سعود أفندي (نسخة
املكتبة السليمانية ،ورقة  ،)124وأحكام األوقاف ألبي العلى ماردين ص  ،193وأحكام األوقاف لعمر حلمي مادة،194 :
وترتيب الصنوف فـي أحكام الوقوف لعلي حيدر ،ص.655 :
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وأمثالهما ،اللذان ال ينفصالن عن األصل.
والقسم الثاني :املرمة غير املستهلكة .وتعني أن بعض األقسام التي تضاف إال البناية (األصل،
الرقبة) مثل :املخازن ،أو وضع املرمر على األرض التي ال ميكن أن تنفك من األصل.
ينبغي هنا أن نفهم من إعمار األوقاف إبقاء األوقاف على حالها ،واملنع عن اخلراب.
ال نعتبر املصارف التحسينية من اإلعمار .فإذا خربت األوقاف أو حدث لها الضرر األصلي،
(((
تكون الترميمات ضرورية فـي هذه احلالة.

تعمير الوقف ومصارفه

اتفق جميع الفقهاء على أن إعمار األوقاف التي تكاد تنهدم أو انهدمت من أهم التصرفات
للمتولي وحده .إلعمار األوقاف ال يسأل :هل يوجد شرط من الواقف أم ال؟ ألن هذا الترميم
لغوا ،ويقدم إعمار األوقاف
ضروري ،حتى لو اشترط الواقف أال ترمم األوقاف فـيعتبر هذا الشرط ً
(((
على جميع اجلهات املقصودة من األوقاف.
قلنا :إلعمار األوقاف ينبغي أن تكون عني األوقاف خرا ًبا ،فما معنى اخلراب؟

اخلراب إما أن يقع بفعل من اإلنسان ،أو تخرب مباشرة بدون تصرف من اإلنسان.

فإذا خربت األوقاف بفعل من اإلنسان ينبغي على املتولي أن يضمن املصارف إلى هذا اإلنسان.
ويوجد احتماالن فـي مسألة التضمني :العني اخلربة إما أن يستفاد من عينها أو من غلتها ،إذا كان
يستفاد من عينها ،فعلى املخرب أن يعيد العني إلى حالها السابق.
وإذا كان يستفاد من غلتها ،فـيرمم املتولي لألوقاف ببدل الترميمات.
وشكل التضمني بطريق اإلعادة إلى أصلها يختص فقط باألوقاف.

(((

فإذا خربت عني الوقف بال تدخل من أحد ،وحتتاج إلى التعمير والترميم ،فمصارف التعمير
والترميم ،لها عدة حاالت:
((( انظر أحكام األوقاف ألبي العلى ماردين ،ص  ،193-194مجلة األحكام الشرعية مادة  ،481وترتيب الصنوف لعلي حيدر
مادة ،1505 ،1495 :وقانون األوقاف لقدري باشا ،مادة.408 :
((( البحر الرائق البن جنيم ( ،)5/254وحاشية ابن عابدين ( ،)4/366-367الفتاوى ألبي السعود (ورقة  ،)125-125قانون
األوقاف لقدري باشا مادة .408
((( أحكام األوقاف ألبي العلى ماردين ،ص.194

252

بحث د .أحمد آق كندوز

احلالة األولى :إذا اشترط الواقف ما ً
ال معينا للترميم ،ميكن أن يكون هذا املال من ملكه اخلاص
أو من غلة الوقف ،وفـي هذه احلالة ينبغي أن يراعى شرط الواقف بتمامه .وغلة الوقف تصرف إلى
(((
ترميم الوقف متا ًما.
احلالة الثانية :إذا كانت رقبة الوقف موقوفة لالستغالل ،فغلة الوقف تصرف إلى الترميمات
الضرورية ،وتقدم مصاريف الترميم على حصص امل��وق��وف عليهم ،وروات���ب املوظفـني فـي
األوقاف.

فإذا ال تقسم الرواتب والتخصيصات إذا احتاجت األوقاف إلى الترميم ،واألوضاع املخالفة
لهذا احلكم الفقهي تلغى بقرارات احملاكم الشرعية واألمر السلطاني .ويوجد استثناء واحد فقط،
(((
وهو أجرة املتولي.
وفـي هذه احلالة ينبغي أن ننظر إلى مسألتني أخريني:
األولى :إذا اشترط الواقف تقدمي مصاريف الترميم على حصص املوقوف عليهم ،فاحتاجت
ً
احتياطا
األوقاف إلى الترميم فبها ،وإذا لم حتتج إلى الترميم هل يضع املتولي مبلغً ا معي ًنا يخصص
للترميم؟ نعم ينبغي أن يفعل ذلك.
ً
احتياطا
الثانية :إذا لم يوجد شرط للواقف فـي هذه املسألة ،ال يقوم املتولي بتخصيص مبلغ معني
(((
للترميم ،بشرط أال تكون هناك ضرورة.

احلالة الثالثة :إذا كانت األوقاف ما ً
ال ينتفع بعينه ،مث ً
ال :عني موقوفة للسكني ،كاملنزل ،فنحن
نسمي مثل هذه األوقاف :األوقاف املشروطة للسكنى ،واملوقوف عليهم :من له السكنى.

وفـي هذا النوع من األوقاف إذا صرف من له السكنى مصاريف كبيرة ،ولكن من نوع الترميم
املستهلك (كالصبغ ،وترميم اجلدران) ،تعتبر هذه املصاريف كالتبرع إلى الوقف؛ ألن هذه املصاريف
تدخل حتت قاعدة :الغُ ْرم بالغُ ْنم.
((( انظر رد احملتار ( ،)4/368قانون األوقاف لقدري باشا مادة  ،408ترتيب الصنوف لعلي حيدر مادة .1491
(((-انظر الفتاوى ألبي السعود (ورقة  ،)124-125يقول فـيها :إذا كان فـي الوقفـية غالت الوقف رقبة ،هل ميكن أن يشترط
أال تكون وظائف املتولي واجلابي والكاتب رقبة؟ اجلواب :ال ميكن ،الشرط املزبور لغو غير مشروع ،وتوجد فتوى أخرى
ألبي السعود فـي املوضوع نفسه تقول :إذا كان نصف وظائف أهل الوظائف رقبة ،هل وظائف املتولي واجلابي والناظر داخلة
أو ال؟ اجلواب :ال يدخل املتولي والغير يدخل .وانظر ابن قدامة ( ،)6/245وترتيب الصنوف لعلي حيدر ،مادة ،1491
.1494
((( انظر قانون األوقاف لقدري باشا ،مادة .409-410

253

املوضوع الثاني :وسائل إعمار أعيان األوقاف

وإذا كان الترميم ممن له السكنى من نوع الترميم غير املستهلك (كالبنايات اإلضافـية والدرج)،
فإذا لم يقصد التبرع تكون هذه األشياء ً
ملكا له ،ولكن إذا أمكن الفصل عن أعيان األوقاف تنتقل
إلى الوارثني ،وإذا تغير له من له السكنى تقدم قيمة الترميمات إلى الوارثني ،وإذا امتنعوا عن األخذ
يقضي احلاكم بكراء هذه األشياء ويقدم إجارتها إلى الواقفـني.
وفـي مثل هذه األوقاف إذا اقتضى التعمير ولم يصرح فـي الوقفـية بأي شيء يتعلق بالتعمير،
أو صرح باألمر ولم توجد غلة أو وجدت ولكنها غير كافـية للتعمير ،يتحمل من له السكنى جميع
مصاريف التعمير ،فإذا لم يستطيعوا تعمير هذه األوقاف أو امتنعوا من التعمير ،فـيحكم القاضي
(((
ومبعرفة املتولي تؤجر األوقاف إلى الغير ،وببدل اإلجارة يتم ترميم األوقاف.
احلالة الرابعة :إذا كانت األوقاف من املؤسسات اخليرية ،نعني :اجلوامع واملساجد التي وقفت
(((
للعامة ،إذا وجدت الغلة الكافـية ملصاريف التعمير فبها ،وإال ترمم من بيت املال.
إن إعمار أعيان الوقف يكون من ريعها ،ويقدم على الصرف إلى املستحقني ،كما أن إعمار
دارة للريع الذي سيصرف فـي
أعيان الوقف هو من أهم مهمات ناظر الوقف؛ حتى تظل أعيان الوقف َّ
شرط الواقف .كما أن الديون التي تكون على الوقف تتعلق بريعه ال بعينه؛ حتى ال يؤدي استحقاق
الدين إلى وضع الدائنني أيديهم على أعيان الوقف .ولذلك؛ فإن عجز أعيان الوقف عن حتقيق الريع
يؤدي إلى توقف الصرف فـي شرط الواقف ،وتعطل الوقف ،وقد يؤدي إلى إنهاء الوقف .والغرض
من هذا البحث هو دراسة األساليب املشروعة فـي إعمار أعيان الوقف ،على أن تشمل الدراسة
األساليب القدمية باختصار ،واألساليب احلديثة توسع ،مع إيراد التطبيقات املعاصرة فـي هذا املجال.
وسيكون من املفـيد إثراء البحث بدراسة حالة واقعية تطبيقية فـي إحدى الدول؛ لتكون مثاال عمليا
تظهر من خالله احللول املمكنة ملعاجلة مشكلة تداعي أعيان الوقف وإفالسها وعدم قدرتها على
(((
حتقيق الريع املطلوب لتنفـيذ شروط الواقفـني.

التطبيقات فـي الدولة العثمانية

ينبغي أن نقسم عهد الدولة العثمانية إلى دورين :دور ما قبل التنظيمات ،فـي هذا الدور طبقت
األحكام الشرعية التي ذكرناها فـيما قبل .ودور ما بعد التنظيمات ،وفـي هذا الدور روعيت األحكام

((( انظر :أحكام األوقاف ألبي العلى ماردين  ،193وترتيب الصنوف لعلي حيدر ،مادة  ،1489-1486وأحكام األوقاف لعمر
حلمي مادة 409و ،410ورد احملتار البن عابدين ( ،)373/4وقانون األوقاف لقدري باشا ،مادة.438-438 :
(((-انظر قانون األوقاف لقدري باشا ،مادة  ،415-414أحكام الوقف للكبيسي (.)194-193/2
((( قارن.http://www.awqaf.org/portal.aspx?tabid=432 :
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الشرعية مع زيادة بعض األنظمة والتعليمات والقوانني اخلاصة بالتعمير والترميم .وهذه التنظيمات
تتعلق باألوقاف املضبوطة ،ونعني بها :األوقاف التي فوضت إدارتها إلى مؤسسة حكومية ،كنظارة
األوقاف.
إذن ميكن أن نذكر بعض التعميرات والتنظيمات التي تتعلق بتعمير وترميم األوقاف.

أو ً
ال :القانون املؤرخ فـي غرة رجب سنة ،1858/1274 :يتعلق باألوقاف التي فوضت إدارتها
إلى نظارة األوقاف ،وتبني بأن مصاريف الترميم تتعلق ببيت املال ،وإذا لم تكن املصاريف أكثر من
ألف قرش عثماني فال يحتاج إلى إذن من بيت املال ،وترمم مباشرة ،فإذا كان أكثر ينبغي أخذ اإلذن
(((
من بيت املال .ويبني القانون كيفـية إمتام هذه األمور بالتفاصيل.
ثاني ًا :قانون األوق��اف امل��ؤرخ بتاريخ ،1863/1280 :يحتوي على األحكام املفصلة فـي
التعمير والترميم ،ويقسم أعيان األوقاف إلى بعض األقسام .أو ً
ال إذا كانت أعيان األوقاف من
األوقاف اخليرية أو العقارات ذات اإلجارة الواحدة ،ينبغي أن ترمم هذه األوقاف بتصديق من مدير
األوقاف ،وبقرار مجلس شورى األوقاف .فإذا كانت غلة الوقف كافـية فبها ،وإال تقدم املسألة إلى
نظارة األوقاف .وإذا كانت أعيان األوقاف من األوقاف امللحقة ،تقرر املصاريف الضرورية ً
أيضا
بتصديق من مدير األوقاف وقرار مجلس شورى األوقاف ،وبقرار من املتولني لألوقاف .فإذا كانت
قيمة الترميم مرتفعة وأكثر من املبلغ املذكور سابقًا ،فـينبغي أن يرجع إلى بيت املال مباشرة ،وينبغي
(((
أن يراقب من قبل إدارة األوقاف فحسب.
ثالث ًا :قانون األوقاف املؤرخ بـ  ،1877/1294وهو يفصل األمور السابقة بشكل أحسن ،وال
(((
نحتاج إلى إيراد التفصيالت هنا.

الطرق األخرى فـي تعمير األوقاف
مدة تأجير الوقف

يعتبر تأجير األوقاف من الصور املهمة فـي استثمار األوقاف ،بحيث يبقى الوقف مستغ ً
ال ملدة
طويلة ،إال أن طول املدة يجعل املستفـيد من الوقف ً
مالكا له ،بحسب تقدم الزمان .ومن هنا جاء
((( مصاريف خـزائن شـاهانـده رؤيت أولنان ،باجلملت أبنية حقنده ،نظامنامه ،مادة ،10-1 :دستور :الترتيب األول ،مجلد ثاني
.88-83
(((نظام األوقاف ،املؤرخ بـ  ،1863/1289مادة ،23-20 :الدستور ،الترتيب األول ،املجلد الثاني.155-154 :
(((أبنية أميرية ووقفـية إنشاءات وتعميراتي حقنده نظامنامه ،مادة ،1-23 :الدستور ،الترتيب األول ،املجلد الرابع ،553 :وحتشيه
لي قوانني ،لـ سركيز قاراقوج ،املجلد الثاني.273 ،
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اختالف الفقهاء فـي مدة االستغالل ،بني ثالث سنوات إلى أربع ،إلى مدة غير محدودة.
«إن هذا التتبع يفـيد أن املذاهب اختلفت فـي جواز إطالة مدة الكراء ،فمن أجازها راعى ما
تقتضيه مصلحتها ،ومن منع ذلك فقد راعى إفضاء طول املدة إلى ادعاء متلكها .واملالحظ أن هذا
االحتمال لم يعد ممكنا بعد أن أصبح للوقف إدارات َق ّيمه عليه تضبط شؤونه إداريا وتبرم عقودا
خصوصا إذا كان
واضحة ومحددة املدد مع املستغلني بحيث ال يجرؤ أحد على ادعاء امتالك الوقف
ً
مسجال بسجالت التحفـيظ أو الشهر العقاري على أنه عقار وقفـي.
وفـي جميع احلاالت فقد اعتبر الفقه أن مصلحة الوقف تبقى هي احلاسمة فـي القول باجلواز
أو املنع .وعلى الرغم من منع املالكية إطالة املدة فقد أفتى الشيخ عليش بجواز ذلك فقال :وقد أفتى
جماعة من محققي املتأخرين بجواز إجارة الوقف املدة الطويلة ملن يعمره ويختص بزائد غلته إذا
لم يكن للوقف ريع يعمر به ووقعت اإلجارة بأجرة املثل فـي وقتها وجرى العمل بفتواهم إلى اآلن
(((
مبصر.
فالوقف إذن يقوم على فكرة منع التداول العادي لألصل وعلى تثبيت مورد قار لفعل إحساني
يخاف عليه أن يتوقف إن عدم مصدر متويله الثابت ،ومعنى هذا أن الوقف يندرج فـي مفهوم التنمية
املستدامة التي ال تتأثر بالتقلبات الظرفـية وال بأوضاع مالية الدولة التي قد تقلص من ميزانيات الكثير
من املؤسسات املرتبطة بها واملعتمدة عليها ومنها املؤسسات االجتماعية ،ولهذه اخلصوصية كان مال
كثيرا ما يسلم من آثار األزمات املالية التي تفرزها حاالت احلرب اخلارجية أو االضطرابات
الوقف ً
السياسية الداخلية ،فكان احلكام يقترضون منه لتسديد كثير من النفقات العامة أو اخلاصة ،وقد
(((
يردون ما اقترضوه وقد ال يردون حسبما يذكره احلسن الوزان فـي وصف إفريقيا».

تأجير األراضي امليرية وأوقاف اإلجارتني

تأجير األراضي امليرية وأوقاف اإلجارتني للمتصرفـني بعقود إجارة غير محدودة املدة الذي
نظمته القانون نامات العثمانية من املواضيع التي يدور جدل عن شرعيتها .فمن املعلوم ان مالك
األرض امليرية هو بيت املال ،ويؤجر حق التصرف فـيها للرعايا مقابل إيرادات ضرائبها .إن مشروعية
عقد اإلجارة الطويلة موضوع يتعرض للجدل والنقاش ،أما عقد اإلجارة غير محدود األمد فغير
جائز فـي الشريعة االسالمية .فمن شروط الصحة النعقاد عقد اإلجارة تعيني املدة ،والعقد الذي لم
تعني فـيه مدة معينة عقد فاسد .وقد عبرت املجلة عن هذا احلكم الفقهي بالنص فـي «شرائط صحة
((( فتح العلي املالك فـي الفتوى على مذهب اإلمام مالك محمد الشيخ عليش  239/2دار الفكر.
( )1ملخص ومستفاد من األستاذ مصطفى بن حمزة ،من بحث له منشور على موقعه على االنترنت.
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اإلجارة» «إن بيان املنفعة على وجه مانع للمنازعة شرط ...« »...ببيان مدة اإلجارة تتبني املنفعة»،
«اذا توافرت شروط انعقاد اإلجارة وانعدم شرط من شرائط الصحة تكون اإلجارة فاسدة».(((.
إن أسلوب اإلجارة الطويلة املقرر فـي التشريع العثماني فـي تفويض األراضي امليرية وفـي
أوقاف اإلجارتني ،استناد ًا إلى ترجيح ولي األمر وبنا ًء على مصلحة العامة ،حتول فـيما بعد إلى إجارة
فاسدة باستناده إلى سبب الفساد بعدم تعيني املدة .وقبل البدء بآراء بعض الفقهاء العثمانيني بشأن
املوضوع ،ننبه إلى عدم اخللط بني عقد اإلجارة الفاسد وعقد اإلجارة الباطل .وكما عبرت املجلة:
«ال يلزم األجر باالستعمال فـي اإلجارة الباطلة» ،واإلجارة الفاسدة نافذة .لكن اآلجر (املؤجر) فـي
اإلجارة الفاسدة ميلك أجر املثل وال ميلك األجر املسمى ،فـيلزم أال ننسى ذلك .ولننقل اآلن بعض
آراء الفقهاء(((:
صلحا ،ولكن لم متلك
 -1يقول الداماد فـي شرح امللتقى«:األرض امليرية هي أرض مفتوحة عنوة أو
ً
للرعايا ،بل حيزت لبيت املال ثم يؤجر أو تفوض للرعايا بإجارة فاسدة لتشغيل األرض على
أرضا عشرية وإن ظن الناس أنها عشرية .وإذا مات
أن يدفعوا خراج املقاسمة .وهي ليست ً
املتصرف وله أرض ،تعطى إلى ولده ،وال تعود إلى بيت املال .وإن كان له بنت أو أب أو أخ،
تفوض إليهم ً
أيضا بإجارة فاسدة»(((«.إن األوقاف فـي مملكتنا تؤجر بإجارة فاسدة .مثال :إذا
أجر املتولي بأسلوب اإلجارتني ،يتصرف املستأجر كيفما يشاء فـي مال الوقف ما دام يدفع
اإلجارة املؤجلة وهي معينة ،وإذا مات انتقل إلى ذريته
ذكورا أو إنا ًثا سواء بسواء»(((.
ً

 - 2ويجلي أبو السعود غموض املوضوع أحسن اجلالء فـيقول« :يتصرف املتصرفون بإجارة فاسدة
لعدم تعيني مدة التصرف .واعطاء السباهي بأجرة معجلة بعد موت املستأجرين ملن يشاء
مشروع وإن كانت اإلجارة صحيحة لبطالن عقد اإلجارة باملوت .لكن استحسن إقرار بقاء
األرض فـي يد ولد امليت إن كان له ولد حتى صار قانونًا مطر ًدا ».وتبني فتوى أبي السعود
أجر زيد احلاكم لعمرو إجارة ملدة
اآلتية مدى حساسية املوضوع من الوجهة الشرعية :إذا َّ
تسعني عام ًا ،بعد أن أوفـي بالشروط والقيود التي يلزم اعتبارها فـي اإلجارة الطويلة ،فهل
جتوز شرع ًا؟ اجل��واب :ال جتوز .باطل محض .يلزم الفسخ .اليقدر حاكم على جتويز هذا
العقد(((.

((( Mecelle, md. 451-454, 460; Akgündüz, Vakıf Müessesesi, 359 vd.
((( Mecelle md. 459, 461.
((( Damad, Mecmaü’l-Enhür, 1/672-673.
((( Damad, I/757-758.
((( İsmihan Sultan, No: 225, Vrk. 283/a; Akgündüz, Vakıf Müessesesi, 361 vd.
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الطريق األول :طريقة املرصد

هذا نوع من عقد اإلجارة الطويلة فـي الفقه اإلسالمي ،وهذا الطريق استعمل فـي تاريخ الدولة
العثمانية وفـي تاريخ األوقاف ،خاصة فـي املسقفات الوقفـية (املنازل والدكاكني) إلجارة األوقاف
ملدة تسعة أو عشر سنوات ،بشرط أن يوجد نفع لألوقاف ،وهذا يستند إلى آراء املذهب احلنبلي،
ولكن طبق فـي الدولة العثمانية.
مصطلح املرصد :إذا لم توجد غلة الوقف ،واحتاجت إلى الترميم ،ولم يتمكن املتولى أن
يؤجر أعيان األوقاف باإلجارة العاجلة ،يؤخذ من املتولي مبلغٌ معنيٌ كدين ،ويشترط أن تكون البناية
اجلديدة للوقف ،ويكون الوقف مدي ًنا للمقرض ،واملقرض (الدائن) يستفـيد من األوقاف بكراء عني
األوقاف ،بإجارة جزئية ،وحتسب اإلجارة من الدين الذي صرف إلى ترميم الوقف.
إذن تكتسب األوقاف إما البنايات اإلضافـية أو ترمم األوقاف بال بدل ،ولكن دين الوقف
يؤدى بإجارة البدل ،واملكتري –مبعنى الدائن -يستفـيد من األوقاف بإجارة جزئية فـي مقابل دينه.
ويزيد الدين إذا رمم أكثر من هذا الوقف ،أو أضاف بنايات أخرى إلى الوقف .وقد اشترطت الدولة
(((
العثمانية إلحداث هذا الطريق –طريق املرصد -إ ْذن املتولي وقرار القاضي.

الطريق الثاني :مشد املسكة

واملراد باملسكة :التمسك بالعقار حتى ال ينزع ممن بيده .سمي هذا احلق بهذه التسمية ،وعبر عن
قوة التمسك مبشد املسكة وهو مأخوذ من الشدة مبعنى القوة أي قوة التمسك (((.ومشد املسكة هو
حق البقاء والقرار فـي األرض املوقوفة إذا كانت صاحلة للزراعة فأصلحها مستأجرها ،وقد رأى ابن
عابدين أن هذا احلق ناشئ عن أوامر سلطانية (((.وحق املسكة ناشئ عن حق الكردار املكتسب عن
(((
البناء والغرس واستصالح األرض.
وعلى هذا فإن حق التمسك باألرض الزراعية مرتبط باستغاللها فإذا أهملها املستغل ملدة ثالث
سنوات فإنه يفقد ذلك احلق ،وهذا احلق ال يورث بإطالق وإمنا يرثه القادر على خدمة األرض واستغاللها،
((( انظر :قرار فتوخانه ،اجلريدة العلمية ،مجلد ثاني ،871 ،وقانون األوقاف لقدري باشا مادة  ،461-465وتنقيح الفتاوى
احلامدية البن عابدين ،)2/200( ،ترتيب الصنوف لعلي حيدر مادة  ،149وإرشاد األحالف فـي أحكام األوقاف حملمد
حمدي ص.80-81 :
(((  -رد احملتار .42/6
((( رد احملتار  .42/6محاضرات فـي الوقف محمد أبو زهرة ص :دار الفكر العربي القاهرة.
((( الوقف فـي الشريعة والقانون زهدي يكن ص 123 :دار النهضة العربية بيروت .1388
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وإذا امتلك املستأجر هذا احلق ثم زرع األرض أجنبي بال إذن منه فإنه يؤمر بإزالة ما زرعه.
وإذا أراد صاحب هذا احلق التخلي عنه فإنه ال يجوز له أن يبيعه ،وإن كان له أن يتنازل عنه ملن
يقوم بشرط استصالح األرض.

الطريق الثالث :حق اجلزاء

من احلقوق التي أقرها الفقه وهو يسعى إلى تشجيع الناس على استغالل األراضي الوقفـية ومتكينها
من توفـير املوارد املالية الالزمة لألفعال اخليرية التي رصدت لها إقرار حق اجلزاء ،وهو عبارة عن تعاقد
بني متولي الوقف أو الدولة وبني األشخاص يتعهد مبوجبه األشخاص بإنشاء املباني على األرض الوقفـية
على أن يؤدوا ِكراء
مناسبا يراعى فـي حتديده مساهمتهم املالية وحق الوقف فـي العقار.
ً

وقد نشأت فكرة اجلزاء ملا أذن املولى إدريس ببناء السور بفاس .وقد قيل إن املولى إدريس لم
يترك لنفسه إال موضع بناء داره ومسجده بإزائها وهو املسجد املعروف مبسجد األنوار (((.وعلى هذا
فاجلزاء كراء مؤبد أو غير مؤبد ،وقد دفع إليه زهد الناس فـي األراضي الوقفـية وأراضي الدولة ملا
كثرت .وقد أفتى علماء املغرب بجوازه فقال به ابن سراج وابن منظور من علماء الغرب اإلسالمي
ونصر الدين اللقاني من مصر (((.ذكر الونشريسي أن ابن منظور سئل عن قضية رجل جزى قاعة من
أناس على العادة فـي ذلك وابتناها دار عمل للفخار وسكنها أعواما ثم إنه بعد ذلك باعها واشترط أن
اجلزاء هو ألناس سماهم ...وبعد ذلك سأل مستحقو اجلزاء عن األرض فوجدوا أن املدة ثالثون سنة
فأجاب ابن منظور :إن اجلزاء كراء فـيجري فـيه حكم الكراء ،وإنه ال بد فـيه من مدة معلومة ولكنه
جرت العادة أن اجلزاء ميضي حكمه ويستمر (((.وقد نص املهدي الوزاني فـي نوازله على أن اجلزاء
(((
هو ا َ
حل َكر ذاته فقال :واألحكار جمع َح َكر هو املعروف باجلزاء فـي املغرب.

وقد ساق الونشريسي تفاصيل مناظرة حول موضوع اجلزاء جرت بني الفقيهني أبي القاسم
التازغردي وأبي محمد عبدالله بن محمد العبدوسي ،وقد كان القول النهائي للتازغردي أن اجلزاء
حق ثابت جرى به العرف فال يجوز لوكيل السلطان الذي باع ِشقصا من قاعة مشتركة أن يتجاهل
(((
حق شريكه فـي اجلزاء.

((( زهر اآلس فـي بيوتات فاس عبدالكبير بن هشام الكتاني  42/1حتقيق:د .علي الكتاني منشورات النجاح الدار البيضاء
2002م.
((( الوقف فـي الفكر اإلسالمي  156/2محمد عبدالعزيز بن عبدالله ط .وزارة األوقاف باملغرب 2002م.
((( املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس واملغرب ألحمد الونشريسي  37/3حتقيق أحمد الشرقاوي
إقبال ط .وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املغرب.1981
((( املعيار اجلديد املهدي الوزاني  466/7ط .وزارة األوقاف والشؤون إلسالمية املغرب .1998
((( املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس واملغرب ألحمد الونشريسي .207/6
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وقد نص الفقهاء على أن اجلزاء تثبت فـيه الشفعة بخالف اجللسة فإنه ال شفعة فـيها.

(((

الطريق الرابع :الكردار

وهي كلمة فارسية ،مبعنى القاعدة والعمل والفعل ،واصطالح ًا :إنشاء األمالك واألشجار
وأمثالها ،التي للمتصرفـني فـي األراضي امليرية واألراضي الوقفـية حق القرار فـيها .وكما هو معلوم
فإن حق القرار من احلقوق العينية ،فـيباع حق التصرف فـي هذه األم�لاك وتُشترى التي أنشأها
املتصرفون ،وأيض ًا تنتقل إلى الوارثني .ال يجوز للمتولني أخذ مثل هذه األمالك ،مادام صاحب
الكردار أجر املثل إلى الوقف ،وما دام ال يضر باألوقاف .وميكن أن نطلق مصطلحات مثل مشد
املسكة ،أو القيمة أو حق الطابوً ،
وأيضا اجلدك فـي هذا املعنى(((.

الطريق اخلامس :حق ا َ
حل َكر

لقد حرص الفقه على عدم إطالة مدة كراء العقار الوقفـي ،ولذلك حدد احلنفـية واملالكية
خصوصا ،أمد كراء األراضي فـي أربع سنوات ،وأمد كراء احلوانيت والدور فـي سنة واحدة ،لكنهم
ً
ملا الحظوا أن الناس يرغبون عن كراء بعض العقارات ملدد قصيرة ال متكنهم من استرجاع ما أنفقوه
عليها ومن االستفادة من االستثمارات املالية التي وظفوها فـي تلك العقارات ،فقد قالوا بجواز كراء
العقارات ملدد أطول من شأنها أن ترغب الناس فـي كراء الوقف.
فقد قال الفقه بجواز متكني مستغل الوقف من البقاء فـيه ما دام مؤديا لثمن الكراء وهو ثمن املثل
ودعي هذا احلق حق احلكرة واحلكر أو التحكير ،وهو عقد يراد به إبقاء األرض املوقوفة بيد املستأجر
ما دام يدفع أجرة املثل .يقول (عليش) متحدثا عن هذا احلق :من استولى عليه يكون عليه جلهة
(((
الوقف أجرة للذي يؤول إليه وقف األرض ويسمى عندنا مبصر َح َكرا لئال يذهب الوقف باطال.
يقول ابن عابدين :االحتكار فـي العرف إجارة يقصد بها منع الغير واستبقاء االنتفاع باألرض مقررة
للبناء والغرس أو ألحدهما (((.وقال ابن عابدين عن ا َ
حل َكر :إنه حق قرار مرتب على األرض املوقوفة
((( املعيار اجلديد املهدي الوزاني  466/7ط .وزارة األوقاف والشؤون إلسالمية املغرب  ،1998وانظر :وظيف الوقــف األسس
الفقهية واإلمكانات التنموية/وجدة :فضيلة العالمة الدكتورمصطفى بن حمزة.
((( حق السكنى ألبي السعود (نسخة املكتبة السليمانية ورقة  ،)1338ورد احملتار البن عابدين ( ،)523-522/4وتنقيح
الفتاوى احلامدية البن عابدين ( ،)199/2والفتاوى التتارخانية (مخطوط مبكتبة املشيخة اإلسالمية ،املجلد األول ،ورقة
,)365
((( فتح العلي املالك للشيخ عليش  243/2دار الفكر.
((( -منحة اخلالق على البحر الرقائق البن عابدين  220/5دار الكتاب اإلسالمي ط – .2.ورد احملتار على الدر املختار البن
عابدين.44/9 ,
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بإجارة مديدة تعقد بإذن القاضي يدفع فـيها احملتكر جلانب الوقف مبلغا يقارب قيمة األرض ،ويرتب
مبلغ آخر ضئيل ليستوفـي سنويا جلهة الوقف من احملتكر أو من ينقل إليه هذا احلق ،على أن يكون
للمحتكر حق الغرس والبناء وسائر وجوه االنتفاع.
وبناء على هذه النصوص فإن امتالك احلكر مينح املستأجر حق االحتفاظ باألرض ملدة طويلة
من غير أن ينافسه على كرائها شخص آخر فـي مقابل كل اإلصالحات واإلضافات التي أحدثها
املستأجر لألرض احملتكرة .وحق ا َ
حلكر ال يختص باألرض احلبسية وإمنا يثبت فـي جميع األراضي
حتى ال يلحق صاحبه غنب بسبب منعه من االستفادة مما قدمه من مال وجهد .ويضيف ابن عابدين،
ً (((
يتابع بن حمزة :إن األرض املقررة لالحتكار أعم من أن تكون وق ًفا أو ملكا.
عمليا عن التساؤل عن إمكانية إطالة أمد إجارة الوقف ،وقد
ولقد كان القول باحلكر جوا ًبا
ً
قصد الفقه به إلى تشجيع الناس على استثمار األراضي الوقفـية وإعمارها حينما يطمئنون على أنها
ال تؤخذ منهم.
ويؤكد نزوع الفقه إلى استغالل األرض الوقفـية أن الفقهاء قالوا إن احملتكر إذا أهمل األرض
فخرب البناء أو أتلف الشجر فإن األرض تعود لألوقاف ،وال يظل بيد املستأجر حق استغالل الوقف
فضال عن أن يورث عنه ،ألن املستأجر أخل بالغاية من العقد فاستوجب الفسخ.

الطريق السادس :اخللو

وهذا مصطلح خاص باألوقاف ميكن أن نعرفه بأنه حق املنفعة املجرد الذي ميتلك بسبب املبلغ
من قبل املتصرفـني فـي األعيان الوقفـية ،ملقصد الترميم أو مصلحة الرقبة لرقبة أعيان األوقاف .مث ً
ال:
إذا خربت العني املوقوفة ،ميكن للمتولي أن يؤجر هذه العني فـي مقابل التعمير ،واملستأجر يستحق
فـي مقابلة هذا املبلغ حق اخللو ،مبعنى بسبب التعمير تزداد إجارة الوقف ،واملستأجر يشترك فـي
الزيادة فـي هذه الغلة.
مث ً
درهما ،يتقاسم الوقف
ال :إذا كانت اإلجارة قبل التعمير عشرة دراهم ،وبعد التعمير ثالثني
ً
درهما ،أو يعطى للمتصرف حق التصرف الدائم.
واملتصرف العشرين
ً
وأول من طبق هذا الطريق هو قانصوه الغوري ،فـي دكاكني الوقف املسمى بـ(جملون) .قال
يحيى القرافـي :وإن لم يذكر الفقهاء هذه املسألة ،ولكن عمر بن عبدالعزيز أول من أحدث هذا

((( منحة اخلالق على البحر الرائق البن عابدين  220 /5دار الكتاب اإلسالمي ط2.
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اخللو.

(((

وقد بحث بدر الدين القرافـي أيض ًا مسألة التنازل عن تنازل صاحب ناظر الوقف لغيره،
(((
ليتصرف الثاني فـي أمور الوقف على حسب شروط الواقف ،وخلص إلى جواز هذا التنازل.

الطريق السابع :الكدك

يطلق الكدك ،أو اجلدك ،فـي كثير من مصادر الفقه خصوصا على مسميات متعددة كلها متصل
باستغالل العقار ،فهو يطلق على ما نصب فـي احلوانيت متصال بالبناء على جهة البقاء كالبناءات
التي يتوقف عليها استغالل بعض األماكن التجارية كاألدراج املبنية والسقوف اإلضافـية واخلزانات
املثبتة ،وتوصيالت املاء ،والكهرباء ،وما شابه ذلك .يقول ابن عابدين عن هذا النوع :ومثل هذا يقال
فـي الكدك هو ما يبنيه املستأجر فـي حانوت الوقف وال يحسبه على الوقف فـيقوم املستأجر بجميع
(((
لوازمه من عمارة وترميم وأغالف ونحو ذلك ويبيعونه بثمن كثير.

ويطلق َ
الكدك على ما وضع فـي الدكاكني غير مثبت مما تقتضيه طبيعة أعمال جتارية ومنها:
الرفوف ،واملكيفات ،واملصابيح اإلضائية ،والزينة وما إليها .ويطلق أيضا على األدوات غير املتصلة
بالبناء ومنها :أدوات العمل كأواني الطبخ واألكل بالنسبة للمطاعم والطاوالت والكراسي ،والكؤوس
(((
بالنسبة للمقاهي .كما يطلق الكدك أيضا على املنفعة القابلة للدراهم وهي املعبر عنها باخللو.

ولعل ابن عابدين كان أبرز من توسع فـي بيان معنى حق الكدك فكتب عنه بحثا مطوال انتهى
فـيه إلى إحلاق حق الكدك با ُ
حل ْكرة .وذكر أن معتمر العقار الوقفـي إذا اكترى بأجرة املثل فإنه يقر على
كرائه ،فإن امتنع فإنه ينظر إن كان العقار يؤجر بأكثر من القيمة التي يدفعها املستأجر فـي حال ما لو
(((
أزيلت إضافته فإن العقار يؤخذ منه ويكرى لغيره بأجرة املثل.
لقد حتدث عليش عن حق َ
الك ِدك فقال وهو بصدد حديثه عن حق اخللو ورأى أن اخللو يقاس

على اجلدَ ك .يقول عليش :إن اخللو رمبا يقاس على اجلدك املتعارف فـي حوانيت مصر (((.قد ذكر
عليش هذا وهو بصدد تقرير إمكان حتبيس اخللو تبعا لألصل ،وبنا ًء عليه فال ميكن أن يصرف ثمن
((( رسالة فـي حتقيق اخللو وبيان حقيقته وشروطه وفائدته على مذهب اإلمام مالك ،لـ أحمد بن أحمد الغرقاوي الفـيومي (املكتبة
السليمانية ،قسم رشيد أفندي ،رقم  ،1152ورقة ،)138-136 :ترتيب الصنوف لعلي حيدر ،ص ،150 :األشباه والنظائر
البن جنيم ص .104-103
((( انظر :الدرر املنيفة فـي الفراغ عن الوظيفة ،ضمن مجموع من خزانة املذهب املالكي ص.449-433
((( رد احملتار البن عابدين .34/9
(((  -املوسوعة الفقهية مادة كدك 196 /34وزارة األوقاف الكويت .1995
((( رد احملتار على الدر املختار.39/ 7
((( فتح العلي املالك .252/2
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خلو مكان موقوف على مسجد فـي بناء كنيسة مثال ،ألن اخللو أو اجلدك حقوق قائمة تكتسب
(((
باألسباب التي فصلها الفقه.

ومن أنواع الكدك اخلاصة ما يحدثه املزارع لألرض املستأجرة من إضافات منها :البناء والغرس
ومترير قنوات الري مما أذن له فـيه ويسمى هذا النوع بالكردار وهو فـي احلقيقة مندرج ضمن مفهوم
(((
الكدك.
وميكن تلخيص هذا الطريق بأن نقول:

أو ً
ال :ميكن إن لم يذكر فقهاء املسلمني حق اجل��دك بهذا االس��م ،ولكن –كما هو معلوم-
الضرورات تبيح احملظورات ،وينبغي أن نقول :املستند الشرعي حلق اجلدك هو حق اخللو وحق
الكردار وقواعد العرف والعادة .وينبغي أن نقول :قواعد العرف والعادة اخلاصة .وفقهاء احلنفـية قد
استعملوا بعض املصطلحات التي تفـيد مثل هذا احلق ،خاصة كلمة السكنى (اجلدك).
إذن نحن نعرف اآلن اجل��دك :اآلالت الالزمة املختصة بصنعة خاصة التي توضع من قبل
املستأجر فـي املسقفات الوقفـية ،أو األبنية واألشجار التي حتدث من قبل املستأجر فـي اآلراضي
الوقفـية .وبهذه األعمال يكتسب املستأجر للوقف حق القرار فـي أعيان األوقاف .هذا هو مخ حق
اخللو والكردار فـي الكتب الفقهية.
وينص األمر الشريف من السلطان العثماني فـي حق اجلدك :فـي إسطانبول والبالد الثالثة،
وفـي البالد األخرى ،يتداول حق اجلدك ،فهذا هو من قبيل عموم البلوى فـي أصول الفقه ،وميكن
أن نقول :شمول الضرورة عمو ًما .وينبغي أن نكون متنبهني لهذه املسألة ،ألن بعض الناس يريد أن
ميتلك األوقاف ،أو األمالك ،مخال ًفا للفتوى ،فهذه ليست مبسألة مرضية من قبل الشريعة .ونقبل هذا
(((
نافعا له.
مضرا حلقوق العباد ،بل ً
احلق بشرط أال يكون ً

إعمار األوقاف الذي يتحقق فـي السنوات االخيرة فـي العالم اإلسالمي
ميكن أن نقسم هذه األعمال إلى نوعني:

((( الدكتور مصطفى بن حمزة ,الوقف يندرج فـي التنمية الدائمة التي ال تتأثر بالتقلبات الظرفـية وال باألوضاع املالية للدولة,
الرباط.
((( رد احملتار على الدر املختار.39/ 7
((( دفتر املقتصد ،لسليمان سودي أفندي ( ،)96/1ترتيب الصنوف لعلي حيدر مادة  ،97تنقيح الفتاوى احلامدية البن عابدين
( ،)199/2ورسالة اجلدك ألبي السعود (املكتبة السليمانية ،قسم :اسم خان سلطان ،منرة ،223 :ورقة  ،)134السجالت
الشرعية :قضاء إسطانبول (سجل رقم  )197ص.43 :
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تطبيق نظام «البناء واإلدارة والتحويل» إلعمار أعيان الوقف()B.O.T

مستثمرا أو
عقود ( )B.O.Tشكل من أشكال متويل املشروعات متنح مبوجبه الوقف إما
ً
مجموعة من املستثمرين امتيازا لتمويل ،وتنفـيذ مشروع معني ثم تشغيله ،واستغالله جتاريا ملدة زمنية
وبعد نهاية مدة العقد يعود املشروع إلى الوقف.
وتعتبر ( )B.O.Tمن طرق اإلدارة غير املباشرة للمرافق العامة الصناعية والتجارية ،والغاية
من اعتماد هذا األسلوب اإلفادة من موارد القطاع اخلاص ألغراض إنشاء البنى التحتية دون احلاجة
إلى حتميل موازنة الوقف أعباء مالية ،ودون احلاجة إلى الدين العام .كما يساعد أسلوب اللجوء
الى عقود ( )B.O.Tعلى اجتذاب رؤوس األموال األجنبية لإلفادة من ُف َر ٍ
ص استثمارية تكاد تندر
فـي الدول الصناعية ما يساعد الدولة املضيفة لالستثمار على الدخول إلى تكنولوجيا ومهارات غير
محليا .ويختلف نظام ( )B.O.Tعن الـ ( )B.O.Oبأن الثاني يعني تمَ ُّلك اجلهة املستثمرة
متوافرة
ً
التي تكون القطاع اخلاص ً
متلكا كام ً
ال للمشروع مقابل دفع قيمة محددة ويعني اخلصخصة الكاملة.
ويشمل عقد ( )B.O.Tعنصرين أساسيني :األول :اجلهة اإلدارية ،ويشمل األشخاص املعنوية
العامة ،وهي إما أشخاص إقليمية أو تحُ دد على أساس إقليمي ،كالدولة ،والوقف ،واحملافظات
واملراكز ،واملدن ،واألحياء ،وإما أشخاص مرفقية حتدد على أساس ممارسة نوع معني من النشاط مثل
الهيئات العامة .الثاني :وهو شركة املشروع التي تلتزم بأن تبني ،وتشغل ،وتنقل ملكية املشروع بعد
انتهاء مدته إلى الدولة مرة أخرى وبحالة جيدة.
صور عقود ( .)B.O.Tالبناء والتمليك والتشغيل ونقل امللكية ( )B.O.Tمبوجبه تقوم شركة
املشروع ببناء املرفق ،وتتملكه طول مدة التعاقد ،ثم تستغله جتار ًيا خالل املدة التي يحددها عقد
املشروع ،ثم تقوم بنقل ملكيته إلى الوقف املتعاقد عليه فـي نهاية املدة ،فالفرق بني ( )B.O.Tوالـ
( )B.O.O.Tيكمن فـي ملكية املشروع وقت إنشائه وتشغيله.
ٍ
شركة ما لكي تبني عليها ،بشرط أن
فـي هذا النوع أعطت مديرية األوقاف التركية األرض إلى
ٍ
بزمن محدد إلى مديرية األوقاف .فـيتم حتديد هذه املدة وفق ًا
تسلم الشركة هذه البناية بعد استثمارها
للقانون  5737رقم  ،20تكاليف التصليح ومواد البناء قيد النظر مبوافقة املدير العام ،وتكون فترة
اإليجار  20عا ًما ،وقد تصل فترة اإليجار مبوافقة مجلس إدارة األوقاف إلى  49عام ًا.

وأخيرا اتخذ قرار بناء  109قطعة أرضية .ونتيجة ذلك 39 :مركز العمل 22 ,مؤسسات,
ً
 7محطات البنزين والغاز 15 ,الفندق 1 ,فندق شقة 1 ,موقف مؤقت يومي 7 ,مستشفـيات1 ,
قطعة من املرافق االجتماعية 1 ,فورموال  2 ,1املدرسة اخلاصة 1 ,والفصول الدراسية 1 ,حضانة,
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 3سكن للطلبة 2 ,وقوف السيارات 3 ,مرفق الرياضية 1 ,موتيل 1 ,املرفق (سيشكل علي حسب
قرار املجلس) 1 ,قاعة الفرح.

تطبيق نظام «التشييد والتسليم واالستغالل (»)B.L.O.T( ,)B.T.T( ,)B.T.O
إلعمار أعيان الوقف
 التشييد والتسليم واالستغالل (..)B.T.Oمبوجبه تقوم شركة املشروع بتشييد املرفق علىنفقتها ،وعند إمتامه تقوم بتسليمه إلى اجلهة املتعاقدة معها مقابل منحها احلق فـي استغالل
املرفق وتشغيله فترة زمنية يحددها اتفاق املشروع واحلصول على مقابل انتفاع اجلمهور
باملرفق ،وأهم مجاالت هذه الصورة الفنادق واملشروعات السياحية.
 التشييد وتأجير االستغالل والتسليم ( ،)B.T.Tمبوجبه تقوم شركة املشروع ببناء املشروعومتلكه مدة العقد ثم تقوم بتأجيره إلى اجلهة احلكومية التي تقوم بتشغيله بنفسها أو بتشغيله
عن طريق آخرين مقابل حصول شركة املشروع على مقابل مالي طوال مدة التعاقد ..وبالتالي
خالصا للجهة اإلدارية من
تقوم اجلهة اإلدارية باستغالله وصيانته ،ثم يصير املرفق فـي النهاية
ً
أي أعباء بحيث تقوم باستغالله دومنا التزام بشيء جتاه شركة املشروع.
 التشييد واالستئجار واالستغالل والتسليم ( ..)B.L.O.Tومبوجبه تقوم شركة املشروعبتشييد املرفق على نفقتها حلساب اجلهة االدارية ثم تقوم باستئجاره من تلك اجلهة ،وتقوم
باستغالله وصيانته ،واحلصول على مقابل انتفاع اجلمهور به خالل املدة املتفق عليها حتت
إشراف اجلهة اإلدارية ورقابتها .وفـي نهاية تلك املدة يسلم املرفق إلى اجلهة اإلدارية بحالة
جيدة وميكن أن تقوم اجلهة اإلدارية بتجديد مدة اإليجار.
إنَّ قواعد اإلدارة العامة التركية لألوقاف واحلفاظ عليها ،تتم فـي إطار القانون  ،5737وفـي
القرارات املتعلقة بإيجار التراث الثقافـي لألوقاف مبقابل االستعادة أو اإلصالح .أيض ًا مت قرار 72
قطعة من املمتلكات من أجل إحياء طريق احلرير (بني الصني والبالد اإلسالمية فـي الشرق األوسط
وتركيا) عن طريق الترميم والتشغيل والنقل .فإن  39قطعة من العقارات عرضت للشراء .فستعرض
العقارات األخرى للبيع فـي أقرب وقت ممكن .فبعد االنتهاء من البناء والترميمات تستخدم هذه
العقارات فـي املجال االجتماعي والثقافـي والسياحي.
فقد مت ً
أيضا اتخاذ القرارات االستثمارية بني السنوات  2009-2003الستعادة اآلثار الثقافـية
ليصبح املجموع  98وحدة تأجير مبقابل اإلصالح.
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تطبيق نظام «التحديث والتملك متلك عناصر املشروع التي أوجدتها شركة املشروع
واالستغالل والتسليم ( »)M.O.O.Tإلعمار أعيان الوقف

التحديث والتملك متلك عناصر املشروع التي أوجدتها شركة املشروع ،واالستغالل ،والتسليم
( ..)M.O.O.Tومبوجب ذلك فإن شركة املشروع تقوم بتحديث مشروع عام قائم بالفعل وتطويره
كما ،وكي ًفا على نفقتها ،ويسمح لها مقابل ذلك بتملكه واحلصول على قروض بضمانة من هيئات
ً
التمويل ،وبناء على ذلك يكون لها استغالله طوال الفترة التي يحددها عقد املشروع ،واحلصول على
عائد هذا االستغالل ،ثم تقوم بنقل ملكيته إلى اجلهة اإلدارية املتعاقدة فـي نهاية الفترة.
وتلجأ اجلهات احلكومية عاد ًة إلى هذه الصورة فـي املرافق التي يحتاج حتديثها إلى تكنولوجيا
حيوية متقدمة ،وبالتالي إلى إمكانات مالية ضخمة ،حتمل الدولة أعباء كبيرة فـيتم اللجوء إلى تلك
وغالبا
الصورة فهي حتقق ميزة عودة املشروع إليها مزو ًدا بالتكنولوجيا احلديثة بعد انتهاء فترة االمتياز،
ً
يتم االتفاق على التزام شركة املشروع بتدريب عدد كاف من العاملني التابعني للجهة اإلدارية املتعاقدة
على ما أدخل من تطورات على املشروع لتتمكن اجلهة اإلدارية من تشغيله بعد انتهاء العقد.
التصميم والتشييد والتمويل واالستغالل ..وتقوم شركة املشروع بتشييد املشروع َوفقًا
للتصميمات الهندسية والشروط الفنية التي حتددها اجلهة اإلدارية وميتلك املستثمر املشروع وله
احلق فـي استغالله ،لكن وفقًا للضوابط التي تضعها اجلهة اإلداري��ة ،وحتصل احلكومة على قيمة
ٍ
ونسبة من األرباح مقابل منح الترخيص ،وال تعود امللكية إلى اجلهة اإلدارية ،بل يصبح ً
ملكا
األرض
للمستثمر.
التجديد والتملك واالستغالل ..ويتملك املستثمر املشروع ويستغله جتار ًيا مقابل حصول اجلهة
اإلدارية على مبلغ مالي يقسط عادة على عدة سنوات يحددها االتفاق .وفـي هذه احلالة ال تعود
ملكية املشروع إلى الدولة بل تبقى للمستثمر بعد وفائه بالتزاماته ،وتلجأ اجلهات اإلدارية إلى هذه
الصورة فـي املشروعات العامة التي تكون خاسرة أو َم ِدينة مببالغ كبيرة ،وتعجز إيراداتها عن الوفاء
مبتطلبات اإلحالل والتجديد ومواجهة أعباء الديون.
البناء والتمويل والتحويل ..ومبوجب ذلك يقدم القطاع اخلاص التمويل الالزم إلقامة مشروع
من مشاريع البنى األساسية ،ثم تقوم الدولة بدفع تكلفة التحويل للقطاع اخلاص على أقساط.
هذا الطريق يهدف إلى أن تعطي اإلدارة األراضي للشركة املتعهدة مبقابل احلصول على البنايات.
منذ عام  ،2003مت بناء 290 :قطعة أرضية بعد هذه االتفاقيات 1446 .شقة 194 ,دكان 88 ,مكتب,
 55فـيال 248 ,شقة مستقلة 1 ,املدرسة اخلاصة .فقد دخل  7.708.722.00ليرة إلى خزينة.
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كما هو معروف فإن تركيا مليئة باملمتلكات الثقافـية لألوقاف إلى أقصى ركن من أركانها،
فاألناضول هو مهد احلضارة التي ال ميكن مقارنتها مع أي مكان فـي العالم ،يحتوي على الكثير
من الثراء التاريخي .فأهم جزء من هذه الثروة التاريخية تشكله املمتلكات الثقافـية لألوقاف.
ويقع  19.825قطعة من املمتلكات الثقافـية فـي التسجيل الرقمي ،فهذا العدد بعد عملية التثبيت
والتسجيل قد يزيد أو ينقص.
استغرق الترميم بني  2008-2002متفرقة فـي أنحاء متفرقة من بالدنا  3363قطعة من
األرض ،وفـي هذا الصدد بني  2002-1998كان هذا العدد  46مؤسسة.
حماية هذا التراث الثقافـي الذي هو مبنزلة جسر بني األجيال ،وتثبيته واستثماره يجري بقدر
ثقافـي لم مير به أي تخطيط أو ترميم.
كبير من العناية .هدفنا أال يبقي أي أث ٍر
ٍّ

إذا قارن الباحث بني الطرق القدمية نعني طريقة املرصد ,مشد املسكة ,حق اجلزاء ,الكردار ,حق
ا َ
حل َكر ,وحق اخللو وبني الطرق اجلديدة يري عالقات ومشابهات.
إن نظام البناء والتشغيل ونقل امللكية  BOTلم يكن غائب ًا كفكر فـي اإلسالم ،حتى عند الفقهاء
القدامى ،الذين كانوا يدرسون مسائل لم تقع بعد ،استشرا ًفا للمستقبل ،األمر الذي أعطى الفقه اإلسالمي
االستمرارية ،والقدرة على مواجهة ما يستجد من نوازل وأقضية؛ لذا لم يكن احلكم على هذه املمارسة
املعاصرة مبنأى عن فكر فقهاء املسلمني القدامى حتى يكون
مستعصيا على علمائهم املعاصرين ،وعلى
ً
ذلك فلعله من املفـيد أن نتطرق إلى أهم األفكار املوجودة فـي كتب التراث حول هذا النظام.
كما أن نظام  BOTباعتباره أداة استثمار ومتويل ً
أيضا من وجهة نظر الطرف اآلخر يحتاج إلى
حرجا فـي تطبيقه واالستفادة منه ،أو املنع
ثم ال جند
ً
تخريج شرعي ,من حيث اجلواز أو املنع ,ومن َّ
ٍ
وقتئذ ،وهناك اجتهادات فردية ،ومحاوالت لقياسه على عقود شرعية كقياسه
فال يجوز العمل به
على عقد اإلجارة ،وعقد االستصناع.
متتلىء كتب الفقه اإلسالمي بالكثير من املنتجات املالية الصاحلة التطبيق فـي كل زمان ومكان,
خاصة إذا ما مت معاجلتها وتطويرها لتتالءم واملتغيرات الطارئة على البيئات املختلفة .وهو األمر الذي
مت مالحظته من خالل البحث فـي اجلذور التاريخية لنظام  ,BOTوتتبع نشأته وتطوره كما ذكرنا.
كان الوقف منذ نشأته يفـي من ريعه بنفقات إعماره ،وأجرة ناظره ،ليتبقى من ريعه ما يفـي
بحاجة املوقوف عليهم بحسب شرط الواقف .بيد أن الوقف مبرور الوقت يتوهن ،ولظروف أخرى
يتعرض للخراب كما حدث منذ ما يقرب من نصف قرن حني أتت احلرائق على أغلب األوقاف فـي
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بالد األناضول أثناء احلكم العثماني ،فعجز الوقف عن إعمار ما حلق به من خراب ،فض ً
ال عن حتقيق
عائد يلبي حاجة املوقوف عليهم .وهنا نظر الفقهاء فـي استحداث أساليب لم تكن مألوفة إلعادة
تعمير هذه األوقاف ،وقد ُس ّميت هذه األساليب باألساليب غير التقليدية ،مثل :احلكر ،واإلجارتني،
مؤخرا فـي متويل العمليات الوقفـية كاالستصناع،
واملرصد ...أضف إلى ذلك ما مت استحداثه
ً
واملشاركة املتناقصة ،واإلجارة املنتهية بالتمليك ،واإلجارة التمويلية.

أوجه الشبه بني الوقف (الصيغ غير التقليدية) ونظام الـ BOT

فـيما يلي بيان وجه الشبه بني كل صيغة من الصيغ السابقة ،وبني نظام  BOTللتأكد من صحة
افتراض الدراسة القائل بأن نظام  BOTعبارة صورة مطورة من األساليب غير التقليدية لألوقاف
خاصة املرصد الذي تتشابه آلية عمله مع آلية عمل نظام  BOTالذي يقوم على أساس النقاط
اآلتية:
قيام الدولة بعرض املشروع املقترح تنفـيذه بنظام  BOTعلى املؤسسة التمويلية ,بنهاية فترة
االمتياز.
حتدد الدولة مواصفات املشروع بدقة بالغة.
تتقدم املؤسسة التمويلية بغرض متويل وإنشاء ،وتشغيل ،وإدارة املشروع.
ملكية أرض املشروع للدولة.
ملكية البناء الذي أنشأته املؤسسة التمويلية وقامت بإدارته وتشغيله يرجع للمؤسسة التمويلية.

تستفـيد املؤسسة التمويلية مبنافع املشروع ملدة معينة هي فترة االمتياز املمنوحة من
قبل الدولة ،وذلك حتى تستوفـي ما أنفقته من تكاليف املشروع باإلضافة إلى األرباح التي
ترضيها.
لذلك من املستحسن بيان أوجه التشابه بني ٍ
كل من املرصد كصيغة من التراث الفقهي اإلسالمي،
واإلجارة التمويلية كصيغة حديثة التطبيق فـي استثمار األموال الوقفـية وبني نظام ()BOT

أوجه الشبه بني صيغة املرصد ونظام BOT

يتشابه نظام  BOTواملرصد فـي العديد من األوجه:
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نظــام BOT

املرصــد

الدولة عاجزة عن إنشاء مرفق عام معني أومشروع معني
من مشروعات البنية األساسية

األوقاف عاجزة عن تعمير املنشأة الوقفـية

حتدد األوقاف طبيعة االستثمار املطلوب فـي األرض حتدد الدولة مواصفات املشروع بدقة ،وحتدد كافة
تفاصيله
هل هو بناء أم غرس؟
تعرض األوقاف األرض على املؤسسات التمويلية تطرح الدولة املشروع على املؤسسات التمويلية احمللية
والعاملية
ليتقدم من لديه الرغبة فـي االستثمار
يتم التعاقد مع املستثمر على أنه مستأجر لألرض وأن يتم التعاقد مع املستثمر على أنه صاحب املشروع وتنشأ
قيمة البناءأو الغرس هي دين على الوقف يستوفـيه شركة املشروع التي يتم التعامل معها على أنها شخصية
معنوية مستقلة وتعتبر قيمة املشروع واألصول التي
املستثمر من أجرة الوقف بالتقسيط
دين على الدولة يستوفـيه املستثمر
ينشئها املستثمر هي ٌ
من خالل انتفاعه مبنافع املشروع خالل فترة االمتياز
املمنوحة له من قبل الدولة.
لذلك ميكن القول إن املستثمر هنا هو:
معا
مستأجر لألرض والبناء ً
معا
والوقف هنا مالك لألرض والبناء ً

لذلك ميكن القول أن املستثمر هنا هو:
منتفع باألرض فقط على سبيل اإلجارة الضمنية إذ لم
يصرح بها صراحة فـي العقد.
ومالك ملبنى املشروع وأصوله.
الدولة هنا متتلك األرض فقط

املستأجر يشغل املشروع ويديره ليستفـيد من عوائده

املستثمر يشغل املشروع ويديره ويستفـيد من عوائده

للمستأجر حق القرار فـي عقار الوقف أي حق البقاء للمستثمر حق االنتفاع مبنافع املشروع خالل فترة االمتياز
واالنتفاع باملشروع ً
أرضا ومبنى وهذا احلق يورث عنه املمنوحة له من الدولة حتى يسترد املستثمر تكاليف
املشروع باإلضافة إلى مقدار األرباح التي ترضيه.
بعدها تنتقل أصول املشروع كاملة للدولة.
للمستأجر حق التنازل عن القرار فـي املشروع لغيره لشركة املشروع احلق فـي أن يحل محلها مؤسسات
التمويل وينص على ذلك بالتفصيل والتحديد فـي
ليحل محله.
العقود واالتفاقيات كما سبق بيانه.
عائد الوقف من هذه الصيغة هو األجرة النقدية احملددة
التي يتسلمها الوقف مبجرد استيفاء املستثمر قيمة ما بنى
وأضاف فـي املشروع لتصبح هذه األجرة النقدية (مهما
علت قيمتها) هي مكسب املشروع الوحيد ويظل الوقف
ً
ملكا صور ًيا لألرض ،واملباني ،ويبقى املستثمر ليهنأ
باملشروع ً
أرضا ومبنى ومنافع فترة مفتوحة من الزمن.

عائد الدولة من هذا النظام هو امتالك مباني املشروع
وأصوله بعد انتهاء فترة االمتياز وبدون مقابل ليصبح
فـي حوزة الدولة فعل ًيا:
األرض
مباني وأصول املشروع
ومنافع املشروع
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وبنهاية هذه املقارنة جند أن تطوير صيغة املرصد لتصل إلى نظام  BOTكان فـي النقاط التالية:
مت تعيني املستثمر على أنه منتفع باألرض على سبيل استئجاره لها ولكن مع مالحظة أن هذه
اإلجارة لم ينص عليها صراحة فـي عقد الـ BOTولكنه يبدو أنه شيء ضمني متعارف عليه عند من
استحدثوا هذا النظام.
حتديد حق القرار ،واالنتفاع مبدة زمنية محددة طبقًا للقانون وهو ما يطلق عليه «حق االمتياز»
بعدها تنتقل ملكية املشروع للدولة.
وهكذا مت تطوير صيغة املرصد ،ومعاجلة نقاط الضعف التي أعيت الوقف وأفقدته الكثير من
ممتلكاته .لتظهر صورة حديثة تستخدم فـي كافة املشروعات الوقفـية وغير الوقفـية ،هذا ويجب التنبيه
على أن صيغة اإلجارة التمويلية للوقف تتشابه إلى حد كبير مع املرصد بل ترى الباحثة أنها قد ال
أرضا وبنا ًء يؤول للدولة مبجرد أن يستوفـي املستثمر قيمة ما كلفه
تختلف عنه إال فـي أن املشروع ً
(((
البناء باإلضافة إلى ما يرغب من أرباح وذلك من أجرة الوقف املستحقة.
وللتفاصيل يرجع إلى موقع اإلنترنت لإلدارة العامة لألوقاف فـي تركيا.

(((

تطبيق أسلوب املشاركة املتناقصة إلعمار أعيان الوقف

تعد املشاركة املتناقصة من األساليب اجلديدة التي استحدثتها املصارف اإلسالمية وتختلف
عن املشاركة الدائمة فـي عنصر االستمرارية .يتمتع املصرف اإلسالمي باستخدام أسلوب املشاركة
املتناقصة بكامل حقوق الشريك العادي وعليه جميع التزاماته غير أنه ال يقصد منذ التعاقد البقاء
واالستمرار فـي املشاركة إلى حني انتهاء الشركة .بل يعطي احلق للشريك ليحل محله فـي ملكية
املشروع ،ويوافق على التنازل عن حصته فـي املشاركة دفعة واحدة أو على دفعات َوفْق ما تقتضى
الشروط املتفق عليها.
انتشارا تلك التي يتم
توجد صور متعددة فـي الواقع العملي لتطبيق املشاركة املتناقصة أكثرها
ً
تدريجيا مقابل سداد الشريك ثمنها دور ًيا من
مبوجبها اتفاق الطرفـني على تنازل املصرف عن حصته
ً
العائد الذي يؤول إليه خالل فترة مناسبة يتفق عليها وعند انتهاء عملية السداد ينسحب املصرف من
املشروع وبالتالي يتملك هذا الشريك املشروع موضوع املشاركة.
(((ناهد علي حسن السيد ,حقيقة نظام البناء والتشغيل ونقل امللكية  ،BOTالدورة التاسعة عشرة إمارة الشارقة ،دولة اإلمارات
العربية املتحدة.
(2) http://www.vgm.gov.tr/06-Yatirimlarimiz/001-RestoreEtisletDevret/restore. cfm
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ومتارس املصارف اإلسالمية املشاركة املتناقصة عبر أربع خطوات:
وهي االشتراك فـي رأس املال.
ونتائج املشروع.
وتوزيع الثروة الناجتة من املشروع.
وبيع املصرف حصته فـي رأس املال.
ً
مشاركا ويتفق
يقدم املصرف فـي اخلطوة األولى جز ًءا من رأس املال املطلوب للمشروع بصفته
تدريجيا .فـيما يقدم الشريك جز ًءا
مع العميل أو الشريك على طريقة معينة لبيع حصته فـي رأس املال
ً
من رأس املال املطلوب للمشروع ويكون أمي ًنا على ما فـي يده من أموال املصرف .وفـيما يتعلق بنتائج
املشروع فإن العمل فـي املشروع يتم من أجل تنمية املال وقد يحقق املشروع نتائج إيجابية أو سلبية.
وتوزع الثروة الناجتة عن املشروع فـي حالة حدوث خسارة اذ تقسم على قدر حصة كل شريك .وفـي
حالة حتقق أرباح فإنها توزع بني املصرف ،والشريك وفق االتفاق.
ويعرب املصرف عن استعداده وفق االتفاق لبيع جزء من حصته فـي رأس املال .ويدفع الشريك
ثمن اجلزء املبيع من حصة املصرف ،وتنتقل إليه ملكية ذلك اجلزء .وتتواصل هذه العملية إلى أن
تنتهي مساهمة املصرف فـي املشروع.
وذلك بالتحويل على فترات لكامل ملكية رأس املال إلى العميل الشريك فـيكون املصرف
بذلك حقق استرجاع أصل مساهمته .إضافة إلى ما حققه من أرباح خالل فترة مشاركته.
يراعى فـي تطبيق املشاركة املتناقصة إضافة إلى جميع األحكام الشرعية الواردة فـي أسلوب
املشاركة الدائمة جملة من األمور .إذ يشترط أال تكون مجرد عملية متويل بقرض فال بد من وجود
اإلرادة الفعلية للمشاركة ،وأن يتحمل جميع األطراف الربح واخلسارة أثناء فترة املشاركة .كما يشترط
أن ميتلك املصرف حصته فـي املشاركة ً
ملكا تا ًما وأن يتمتع بحقه الكامل فـي اإلدارة والتصرف،
ويحق للمصرف فـي حال توكيل الشريك بالعمل مراقبة ومتابعة األداء .وال يجوز أن يتضمن عقد
املشاركة املتناقصة ً
شرطا يقضى بأن يرد الشريك كامل حصته فـي رأس املال إضافة إلى ما يخصه من
أرباح ملا فـي ذلك من شبهة الربا أي ال يجوز أن يشترط البيع بالقيمة األصلية فـيما يجوز أن يقدم
املصرف وعدً ا لشريكه بأن يبيع له حصته فـي الشركة إذا قام بتسديد قيمتها ويجب أن يتم البيع بعد
ال مستق ً
ذلك باعتباره عم ً
ال ال صلة له بعقد الشركة.
عقد املشاركة املتناقصة يشبه أن يكون من عقود شركات األموال ،وهي هنا شركة محدودة،
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تشبه شركة العنان حيث إن املؤسسة املالية اإلسالمية متول الشريك بجزء من رأس املال ،فإذا اشتركا
فـي العمل ،والربح بينهما فتشبه حينئذ شركة العنان ولكن هل هي شركة عنان من كل وجه لننظر
فـي تعريف ،وحقيقة شركة العنان ،فشركة العنان هي «أن يشترك رجالن مباليهما على أن يعمال فـيه
بأبدانهما والربح بينهما ،فـينفذ تصرف كل واحد منهما فـيهما بحكم امللك فـي نصيبه ،والوكالة فـي
نصيب شريكه « .ومن هذا يتبني أن الشركة املتناقصة ليست شركة عنان من كل وجه وال هي شركة
ملك تامة؛ ألن االتفاق أن يتملك الشريك حصة شريكة كما أن االتفاق تضمن عقود بيع متعاقبة،
أو استئجار وليس ذلك من شأن شركة امللك ،فلم يبق إال أن تكون شركة جديدة مستجدة هي شركة
تنتهي بتمليك الشريك بطريق البيع كاإلجارة املنتهية بالتمليك بطريقة اإلجارة .وهي شركة صحيحة
وإن جمعت بني الشركة وهي عقد غير الزم على رأي اجلمهور ،والبيع وهو عقد الزم خلروج ذلك
من النهي عن اجتماع عقدين فـي عقد كعقد بيع وسلف ،أو بيعتني فـي بيعة ،أو صفقتني فـي صفقة،
كما ال يظهر من اجتماعهما توسل للربا ،وال تضاد بني الشركة والبيع حتى مينع كما هو مذهب
املالكية الذين منعوا اجتماع البيع مع اجلعالة ،والصرف أو املساقاة ،أو الشركة ،أو النكاح ،أو القرض
أو القراض وهو املجمـوع فـي قولهم« :جص مشنق» داللة على العقود السابقة على الترتيب.
وكما جاز أن جتمع الشركة املتناقصة بني الشركة والبيع ،فهي جتمع ً
أيضا بني البيع واإلجارة
وهذا جائز ً
أيضا – كما سبق التنويه – نص على ذلك املالكية واحلنابلة؛ ألن العقدين من العقود
الالزمة ،واجتماع العقود الالزمة جائز سواء أكانت متفقة األحكام ،أم مختلفة إذا استوفت العقود
أركانها وشرائطها الشرعية ،وقد وسع فـي ذلك قرار الندوة الفقهية اخلامسة لبيت التمويل الكويتي،
حتى شمل اجلواز اجتماع العقود املتعددة فـي عقد واحد ،سواء أكانت هذه العقود متفقة األحكام أم
مختلفة األحكام ،طاملا استوفـي كل عقد منها أركانه وشرائطه الشرعية ،وسواء أكانت هذه العقود
معا ،وذلك بشرط أال يكون الشرع قد نهى عن هذا
من العقود اجلائزة أم من العقود الالزمة ،أم منهما ً
شرعا.
االجتماع ،وأال يترتب على اجتماعها توسل إلى ما هو محرم ً

صور وتطبيقات املشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك:

أو ً
ال :املشاركة املتناقصة بتمويل مشروع قائم :وذلك بأن يقدم العميل للمؤسسة املالية اإلسالمية
مصنعا ال يستطيع شراء معداته ،فتدخل املؤسسة شريكة معه
أعيانًا يعجز عن تشغيلها كمن ميلك
ً
بقيمة املعدات فتأخذ حصتها من الربح ،وحصة لتسديد مساهمتها فـي رأس املال .ويتفقان على أن
تبيع املؤسسة حصتها دفعة واحدة أو على دفعات ،فتتناقص ملكيتها لصالح الشريك حتى يتم له
امللك بسداد كامل احلصة.
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أرضا ويطلب من املؤسسة
ثانيا :املشاركة املتناقصة مع االستصناع :وذلك بأن يقدم العميل ً
ً
جانبا من التكاليف .فإن احتفظ صاحب
املالية اإلسالمية بناءها بعقد االستصناع ،ويدفع الشريك ً
األرض مبلكيتها لنفسه وزع اإلي��راد بني املؤسسة وبني الشريك بالنسب املتفق عليها ،ولصاحب
األرض فـي هذه احلالة أن يدفع للمؤسسة ثمن حصته فـي املباني ،إما دفعة واحدة ،أو مقسطة ،وال
يحق للمؤسسة أن حتصل على أية ميزة بسبب ارتفاع األثمان.
ثالث ًا :املشاركة املتناقصة بطريقة التمويل املصرفـي املجمع املشترك :تشترك املؤسسة املالية
اإلسالمية فـيما بينها أو مع غيرها فـي إنشاء أو متويل مشروع ويتم االتفاق فـيه ابتداء على تخارج
مؤسسة أو أكثر لصالح شريك أو أكثر ،وتوزع حصص األرباح حسب االتفاق بطريقة املشاركة
املتناقصة السابقة.
رابع ًا :املشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك مع اإلج��ارة :بأن يتم التعاقد بني املؤسسة املالية
اإلسالمية ،والشريك على إقامة مشروع ،مع وعد من الشريك باستئجار العني ملدة محددة ،فتكون
ً
مستأجرا ،وتوزع األرباح حينئذ وفق طريقة املشاركة املتناقصة السابقة
شريكا
صفته فـي هذه احلال
ً
حسب اتفاقهما.
خامسا :أن يتفق البنك أو املؤسسة املالية اإلسالمية مع متعامله على حتديد حصة كل منهما فـي
ً
شرعا إذا مت بيع حصص البنك أو املؤسسة إلى املتعامل
رأس مال املشاركة وشروطها ،وهي جائزة ً
بعد إمتام املشاركة بعقد مستقل ،بحيث يكون للبنك أو املؤسسة حرية بيع حصصه للمتعامل شريكه
أو غيره ،كما يكون للمتعامل احلق فـي بيع حصته للبنك أو املؤسسة أو لغيره ،وهذا أوضح الصور
حيث ينفصل عقد البيع عن عقد الشركة بنحو واضح متا ًما ،وهي شبيهة بالصورة األولى.

سادسا :املشاركة املتناقصة بالتمويل املشترك :فتتفق املؤسسة اإلسالمية املالية مع عميلها على
ً
املشاركة فـي التمويل الكلي أو اجلزئي ملشروع ذي دخل متوقع ،وذلك على أساس اتفاق املؤسسة
مع الشريك حلصول املؤسسة على حصة نسبية من صافـي الدخل احملقق فع ً
ال مع حقها باالحتفاظ
مخصصا لتسديد أصل ما قدمه البنك
باجلزء املتبقي من اإليراد أو أي قدر منه يتفق عليه ليكون اجلزء
ً
من متويل .أي أن هذه الصورة يتم فـيها سداد بعض قيمة احلصة من الغلة الناجتة.
سابعا :املشاركة املتناقصة باملشاركة بطريقة األسهم :يحدد نصيب كل من املؤسسة وشريكها
ً
فـي الشركة فـي صورة أسهم متثل مجموع قيمة الشيء موضوع املشاركة (عقار مثال) يحصل كل من
الشريكني عل نصيبه من اإليراد املتحقق من العقار.
ثام ًنا :املشاركة املتناقصة بطريقة املضاربة :بأن تدفع املؤسسة املالية اإلسالمية كامل رأس املال
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ملشروع معني ويقدم الشريك العمل ،والربح بينهما مع وعد من املؤسسة بتمليك املشروع بطريقة
املشاركة املتناقصـة ،فهـذه صـورة «مضاربة منتهية بالتمليك «وحينئذ ينبغي أن يلتزم بشروط وضوابط
املضاربة ،فإن لم يتحقق ربح فال شيء للمضارب ،واخلسارة على رب املال فـي رأس املال ،ويخسر
املضارب جهده ،وعند حتقق ربح فـيقسم بينهما حسب اتفاقهما ،ووعد رب املال متليك املشروع إذا
وفـي املضارب بقيمته تدريجيا ،مع نصيب رب املال من الربح ال يؤثر فـي العقد بالبطالن ،ولو أن
املضارب سلم رب املال الربح كله فصورته إبضاع ،وحقيقته أن املضارب يدفع جـز ًءا هو ربح رأس
املال ،وجزء هو نصيبه من الربح وفاء ،أو شراء حلصة املؤسسة املالية ،وعلى هذا فاملضاربة املنتهية
(((
بالتمليك جائزة النتفاء مصادمتها لنص أو قاعدة.
املشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك ملؤسسة الوقف:وصورتها أن تقدم األوقاف أرضها ليقوم
ملكا له ،واألرض ً
ممول ببنائها على أساس أن يكون البناء ً
ملكا للوقف ،ثم يؤجر العقار كله ،وتوزع
األرباح بني الوقف ،وبني مالك البناء بحسب استحقاق كل من األرض ،والبناء ،وهذا العقد يقوم
على أساس الشراكة بينهما ،ويتضمن التزا ًما من اجلهة املمولة بالتنازل عن حصتها لألوقاف خالل
فترة زمنية معينة يتم حتديدها حسب قيمة الدفعات املالية التي تقدمها األوقاف إلى اجلهة املمولة،
وبقدر ما تدفع مؤسسة الوقف للجهة املمولة الشريكة تنقص حصة هذه اجلهة من ملكية املشروع
وتزيد حصة األوقاف ،ومن هنا جاءت تسمية هذه الصيغة باملشاركة املتناقصة إذ هي مشاركة ال
نهائيا
يقصد بها االستمرار ثم تنتهي بامتالك األوقاف كامل املشروع ،وخروج اجلهة الشريكة املمولة ً
من املشروع بعد استرجاع رأسمالها املدفوع فـي املشروع واألرباح املرضية لها .والذي يساهم فـي
حتقيق هذا الهدف هو قيام األوقاف بتقسيم نصيبها إلى قسمني :قسم تشترى به األوقاف بالتدريج
كحصص متزايدة من البناء الذي أنشأه املمول وامتلكه ،والقسم اآلخر تستخدمه فـي نفقاتها اجلارية
كمورد من موارد األوقاف.
إن عقد املشاركة املتناقصة يشبه أسلوب اإلجارة الطويلة املقرر فـي التشريع العثماني فـي أوقاف
اإلجارتني ،استنا ًدا إلى ترجيح ولي األمر وبنا ًء على املصلحة العامة ،حتول فـيما بعد إلى إجارة
فاسدة باستناده إلى سبب الفساد بعدم تعيني املدة .ننبه إلى عدم اخللط بني عقد اإلجارة الفاسد وعقد
اإلجارة الباطل .وكما عبرت املجلة« :ال يلزم األجر باالستعمال فـي اإلجارة الباطلة» ،واإلجارة
الفاسدة نافذة .لكن اآلجر (املؤجر) فـي اإلجارة الفاسدة ميلك أجر املثل وال ميلك األجر املسمى،
(((عجيل جاسم النشمي ,املشاركة املتناقصة وضوابطها الشرعية ,مقدم للدورة الرابعة عشرة ملؤمتر مجمع الفقه اإلسالمي
بجدة.
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فـيلزم أال ينسى ذلك.(((.
ظهر هذا العقد على إثر احلرائق التي أتت على الكثير من عقارات األوقاف فـي مدينة القسطنطينية
تقريبا ,فعجزت غالتها عن جتديدها ،وتشوهت منظر
(أسطنبول حالي ًا) بتركيا عام 1020هجر ًيا
ً
اقتباسا من طريقة التحكير
تشجيعا على استئجار هذه العقارات لتعميرها
البلدة ،فابتكر هذا العقد
ً
ً
فـي األراضي.وفـيه يتفق ناظر الوقف مع شخص آخر على أن يدفع هذا الشخص مبلغً ا من املال
يكفى لتجديد عمارة الوقف الذي تعرض للخراب ،وال تكفى غلته وال يناسب التصرف فـي بعضه
لتعميره ،ويستخدم هذا املال املدفوع لتجديد وعمارة هذا الوقف ،ويكون املال املدفوع أجرة معجلة
تكفى إلعمار الوقف املتوهن ،إضافة إلى تأجيره لهذا الشخص بأجرة مؤجلة ضئيلة جدً ا يتجدد
عليها العقد سنو ًيا ،إلثبات بقاء ملكية الوقف فـي يد ناظر الوقف ،ويكون حق استئجار الوقف بعد
شرعا احلق فـي إجارة
دائما للمستأجر يورث عنه ويباع ،وذكر الفقهاء أن لناظر الوقف ً
جتديده حقًا ً
أعيان الوقف بحسب شرط الواقف عليها ،إذا رأى مصلحة الوقف فـي ذلك ،وانتفت املوانع وذلك
ملا حتققه إجارة الوقف من ريع وإيراد يصرفه ناظر الوقف فـي املصارف التي حددها الواقف.أو مبا
يحقق مصلحة الوقف كعمارته وصيانته ،أو مصلحة املستحقني(((.

صيغ األوقاف االستثمارية
وجه املقارنة

احلكر

اإلجارتني

املرصد

شكل الصيغة

األوقاف

تستدين األوقاف

األوقاف تؤجر

تؤجر األرض
للمستثمر

من املستثمر مبلغً ا
إلعمار الوقف

يسمى هذا املبلغ
أجرة معجلة

األرض للمستثمر
بإذن القاضى

املشاركة املتناقصة املنتهية
بالتمليك
األوقاف تشارك املستثمر
باألرض ويقوم املستثمر

بتمويل بنائها باملواصفات
التي حتددها األوقاف

((( الزرقا (أنس) :الوسائل احلديثة للتمويل واالستثمار ،املطبعة الكبرى األميرية ,مصر ,ص.ـMecelle md. 459, .197
461
(((حماد (نزيه) :أساليب استثمار األوقاف وأسس إدارتها ،بحث مقدم لندوة (نحو دور تنموي للوقف) ،وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية ،الكويت1993 ،م ،ص .175 .ابن عابدين :رد احملتار على الدر املختار ،مرجع سابق ،املجلد الرابع،
مرجع سابق ،ص.ـ.404
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وجه املقارنة

احلكر

اإلجارتني

املرصد

املقابل

تأخذ األوقاف

تأخذ األوقاف أجرة

متتلك األوقاف

باإلضافة إلى

كبيرة تكفى إلعمار

ترك القيمة

ضئيلة

مؤجلة زهيدة

أجرة معجلة
أجرة سنوية

معجلة من املستأجر
الوقف ،وأجرة

البناء من خالل
اإليجارية

بقيمة البناء

ملكية البناء

البناء ملك

حق البقاء

للمستثمر،

للمستأجر حق البقاء

للمستثمر

واالنتفاع

وضع البناء

ويورث عنه

يظل البناء فـي
ملك املستثمر

يظل البناء ملك
األوقاف ويظل
منتفعا
املستثمر
ً
منه

ويباع

ويباع

األرباح وتدفع منه إلنقاص
حصة املستثمر من املشروع

دي ًنا على الوقف

البناء ملك األوقاف

الدائم ويورث عنه

األوقاف تأخذ نصيبها من

للمستثمر باعتباره

البناء ملك

املستثمر

املشاركة املتناقصة املنتهية
بالتمليك

األوقاف

يؤول البناء
للوقف مبجرد
استرداد
املستثمر قيمة
البناء

األرض ملك األوقاف بينما
البناء ملك املستثمر

للمستثمر حق البقاء

واالنتفاع حتى تشترى

األوقاف حصته ويزول ملكه

يؤول البناء للوقف
مبجرد شراء األوقاف
حلصة املستثمر

إصدار صكوك إسالمية على أعيان الوقف لالستفادة منها فـي إعماره

تبعا الختالف نوع املوجودات التي متثلها ،وهذه املوجودات إما أن
وتتنوع الصكوك اإلسالمية ً
(((
تكون من األعيان أو املنافع أو الديون أو النقود مجتمعة أو متفرقة .حيث يندرج حتت األعيان:
املباني بأنواعها منها السكنية ،واملستشفـيات ،واملطارات ،واملواني واجلسور ،ويندرج حتت املنافع:
منافع العقارات وكافة األصول ،أما اخلدمات فـيندرج حتتها :التعليم بكافة مستوياته ،والصحة،
كما ميكن أن جتتمع مع األعيان ،واملنافع ،والنقود فـي مراحل املشروع املختلفة ،كما تتنوع الصكوك
((( انظر :حمود ،سامي حسن ،االدوات التمويلية االسالمية للشركات املساهمة ،املعهد االسالمي للبحوث والتدريب ،البنك
االسالمي للتنمية( ،جده :مكتبة امللك فهد الوطنية ،ط1419 ،2ه 1998-م) ،ص.71
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اإلسالمية وفق صيغ التمويل اإلسالمية ،وهذا ما اعتمده كتاب املعايير الشرعية.

(((

هذه املعايير مت االتفاق عليها بني كافة املؤسسات املالية واملصرفـية اإلسالمية :أو ً
ال /صكوك
خامسا /
رابعا  /صكوك االستصناع,
ثانيا  /صكوك اإلجارة ,ثالثًا  /صكوك املشاركةً ,
ً
املضاربةً ,
تاسعا
صكوك السلم,
سابعا  /صكوك املزارعة ,ثام ًنا  /صكوك املساقاةً ,
سادسا  /صكوك املرابحةً ,
ً
 /صكوك املغارسة
إصدار الصكوك اإلسالمية لغايات التنمية االجتماعية :ويقصد بذلك ميكن أن يصدر صكوك
أجر عظيم فـي احلياة اآلخرة ،وال نستطيع أن نستثنيها ألنه
إسالمية غير مربحة فـي الدنيا ،وإمنا لها ٌ
مازال هناك خير فـي أمة املصطفى صلى الله عليه وسلم ،وهذه الصكوك تعمل على تنمية الناحية
االجتماعية ،وبالتالي يدخل فـي هذا اإلطار الصكوك اإلسالمية اآلتية:
صكوك أهلية :وهي صكوك تصدرها هيئة األوقاف بنا ًء على رغبة الواقف لصالح أهله وذريته،
حيث ثمثل هذه الصكوك عم ً
ال من أعمال البر االجتماعية ،ألنها تهدف إلى رعاية األهل والذرية،
ً
وأيضا له أثر فـي احلفاظ على رأس املال واإلبقاء على األموال املتراكمة فـي أوعية استثماريه حتافظ
على أصولها ،وتؤكد عدم إفنائها باالستهالك أواإلتالف ،مما يحافظ على ثروات األمة وأصولها
اإلنتاجية.
صكوك خيرية :وهي صكوك تصدرها هيئة األوقاف بنا ًء على رغبة الواقف ،وتستخدم حصيلتها
طمعا فـي أجر عظيم عند الله ،مثل الوقف
فـي اإلنفاق على وجوه اخلير ،وال تعود بعائد مادي ،وإمنا ً
(((
على املساجد أو املدارس أو الفقراء أو املساكني...الخ.
صكوك القرض احلسن :وهي صكوك تصدر من أي جهة كانت ،وتستخدم حصيلتها فـي اإلنفاق
على وجوه اخلير ،وال تعود بعائد مادي ،إمنا تعود على حامله بأجر عظيم فـي احلياة اآلخرة ،وهنا ميكن
أن نشير إلى أنه ميكن ألى حكومة أن تستفـيد من هذه الصكوك فـي دعم عجز املوازنة العامة خاصة
إذا كانت حتتاج إلى سيوله نقدية لتغطية رواتب العاملني فـي الدولة مث ً
ال يتم طرح صكوك قرض
حسن لالكتتاب العام ملدة سنه فقط ،فـيتم اإلقبال عليه من اجلمهور ،أو اإليعاز للمصارف العاملة
فـي الدولة من قبل البنك املركزي لشراء هذه الصكوك من خالل استخدام األموال املوجودة فـي
حساباتها اجلارية املودعة لديها كأمانة من قبل املواطنني ،حيث ال تدفع هذه املصارف عليها أي عائد
((( انظر :املعايير الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص.310:
((( انظر :دوابه ،دراسات فـي التمويل اإلسالمي.166 ،
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للمودعني ،وذلك من زاوية انتمائها فـي مساهمتها فـي حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية.

(((

تكوين مخصصات إلعمار األعيان املوقوفة

لقد اكتسب معاملة الوقف فـي زمان الدولة العثمانية خاصة معنى جديدا يضاف إلى تعريفها
بأنها« :وقف ملك عني معني ملكا لله تعالى على وجه ال��دوام مبنع متلكها ومتليكها ،والتصدق
مبنافعها لعباد الله تعالى» .فقد ظهر نوع استثنائي للوقف من حيث املوضوع يختلف عن األوقاف
القائمة حسب تعريفه فـي الشريعة اإلسالمية .من املعلوم أن أهم شروط معاملة الوقف ،أن يكون
املال املوقوف ً
ملكا للواقف .بنا ًء على ذلك ،يلزم أال يقدر السلطان أو ٌ
رجل من رجال الدولة على
وقف مال ميري تعود ملكيته إلى الدولة .لكن فـي الواقع خصص رؤساء الدول ورجالها قبل الدولة
العثمانية وبد ًءا من األيوبيني فـي أرجاء العالم اإلسالمي ،ثم طوال العهد العثماني ،اإليرادات
الشرعية والعرفـية لألراضي امليرية التابعة للدولة ،أو حق التصرف فـيها ،جلهات خيرية معينة باسم
األوقاف .فكيف أجيز هذا االستثناء؟ وما تفسيره فـي التشريع العثماني.

يسمى تخصيص منافع األراض��ي العائدة للدولة جلهة خيرية معينة حتت عنوان الوقف فـي
التشريع العثماني «وقف من قبيل التخصيصات» ،وتبحث فـي كتب الفقه باسم الوقف اإلرصادي.
وقبل شرح منشأ املوضوع ينبغي التعرف إلى هذا التعبير .معنى االرصاد هو الترقب واإلعداد ،وهو
مصطلح شرعي يفـيد تخصيص املخولني فـي الدولة ملنافع مال لبيت املال بشرط بقاء رقبتها ملكا
للدولة جلهة لها استحقاق فـي بيت املال شرعا (يعني تخصيص املنافع القانونية والشرعية فقط للمال
مع بقاء ملكيتها للدولة إلى جهة مستحقة شرعا) .وقد سمي الوقف باإلرصاد لرصد مخولي الدولة
بهذا التخصيص حاجات أصحاب احلق((( .أما فـي التشريع العثماني فقد سميت األراضي التي
يخصصها السالطني ،أو رجال الدولة اآلخرون باإلذن السلطاني جلهة معينة «بأراضي الوقف من
قبيل التخصيصات» .وفـي احلقيقة أن املخصص ليس رقبة األرض ،بل إيراداتها من الضرائب وبدل
اإلجارة مثل العشر ،وبدل العشر .وقد سميت أيضا بالوقف غير الصحيح خلروجها عن معنى الوقف
املتعارف عليه ،لكن اليفهم من هذه التسمية أن املقصود منه أنه وقف باطل «او فاسد» من الوجهة
الشرعية ،بل تومئ فقط إلى أن املال املخصص ملعاملة الوقف ليس ً
ملكا ملن خصصه ،فصارت هذه
(((انظر :الدماغ ،زياد ،دور الصكوك اإلسالميه فـي دعم الشركات املساهمه ،بحث مقدم إلى مؤمتر عاملي عن اإلجتهاد واإلفتاء
فـي القرن احلادي والعشرين  -حتديات وآفاق (كواالملبور1429 :ه2008 -م) ،ج ،2ص .540-543زياد الدماغ ,دور
الصكوك اإلسالمية فـي دعم قطاع الوقف اإلسالمي ,مقدم إلى مؤمتر عاملي عن:قوانني األوقاف وإدارتها :وقائع وتطلعات.
(((الشيخ جالل الدين السيوطي ,رسالة اإلنصاف فـي متييز األوقاف., Sül. Kütp. Lala İsmail Böl. No: 678, 225 225
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وشعارا ألوقاف التخصيصات(((.
التسمية عنوانًا
ً

إن «األوقاف من قبيل التخصيصات» فـي التشريع العثماني ليست «وليدة من حلول السلطنة
(يعني السلطة الزمنية) محل اخلالفة أو انحراف عن القانون العام اإلسالمي» .فمن املؤسف ،أن
بعض رجال العلم املعاصرين من األتراك ،كذلك رجال العلم الغربيني قد اختلط عليهم األمر حني
بحثهم عن املستند الشرعي لألوقاف من قبيل التخصيصات ،لذلك ،جند ضرورة قصوى فـي عرض
مختصر عن مسائل شرعية تشكل املستند الشرعي للوقف من قبيل التخصيصات.
األولى :يرى فقهاء املذاهب األخرى غير املذهب احلنفـي (اذا استثنينا االختالفات فـي التفاصيل)
أن األراضي املفتوحة َع ْنوة وقف للمسلمني .واملقصود فـي الوقف هنا ليس باملعنى واملفهوم الذي
ذكرناه .ورمبا جند املقصود به قريبا أو شبيها بالتطبيق العثماني لنظام األراضي امليرية ،وخصوصا
للوقف من قبيل التخصيصات الذي يعني تخصيص إيرادات األراضي امليرية جلهة خيرية معينة،
حيث مينع متليك ومتلك األراضي ،وتستغل أو تسلم ملن يستغلها ثم تخصص اإليرادات للمسلمني.
يعني أن تخصص الدولة األراضي املفتوحة َع ْنوة للصالح العام باسم وقف للمسلمني .هذا الرأي
وإن لم يجد املجال الصريح فـي أرض الواقع ،لكن املهندس األول للوقف من قبيل التخصيصات
هو نور الدين الشهيد وصالح الدين األيوبي قد أخذا الفتوى بشأن املوضوع من الفقيه الشافعي ابن
عصرون الذي أفتى بهذا الرأي(((.
الثانية :أن مبادئ امليزانية فـي الشريعة اإلسالمية مالئمة أيضا للوقف من قبيل التخصيصات.
وفـي ميزانية الدولة العثمانية حتى عصر التنظيمات ،أربع ميزانيات مستقلة تستند فـي أسسها إلى
الشريعة االسالمية ،لكل ميزانية فصول لإليرادات وفصول للمصروفات مستقلتني عن بعضهما.
ثاني بيوت األموال األربعة هذه هو بيت مال اخلراج ،يعني بيت املال الذي تتجمع فـيه اجلزية واخلراج
واإليرادات املشابهة .وفصول مصروفاته هي :الغارمون ،وفـي الرقاب ،واملجاهدون ،واحملتاجون،
وابن السبيل ،واجلنود ،واملوظفون ،والعلماء ،والطرق ،واجلهات اخليرية األخرى .إن للدولة حق
توزيع إيرادات بيت املال هذا على الفصول ،واجلهات املذكورة ،ولها أيضا حق تخصيص منافع
األراضي اخلراجية التي تشكل مصدر هذه اإليرادات جلهة خيرية معينة .فإذا خصصتها على وجه

((( وترتيب الصنوف فـي أحكام الوقوف لعلي حيدر ،مادة ،225 :.92 ,رسالة اإلنصاف فـي متييز األوقاف ,السيوطي
)Risale, Sül. Kütp. Reşid Ef. No: 1152, Vrk. 192/B; Ebüssuud, Mecmuâ-i Kavanin, Sül. (2
Kütp. Carullah, No: 968, Vrk. 10.
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الدوام والبقاء فهو وقف من قبيل التخصيصات((( .ومن املعلوم أن األراضي امليرية أرض خراجية
فـي األصل ،وإلى هذه املسألة يستند أصل نشوء الوقف من قبيل التخصيصات فـي التشريع العثماني.
ولقد خصص «وده خليفة» املدافع عن مشروعية األوقاف من قبيل التخصصات مصنفه لهذه املسألة
وأحتفه إلى الشاه زادة مصطفى فـي زمان السلطان سليمان القانوني(((.
الثالثة :قبل نشوء التخصيص بصفة الوقف فـي عهد األيوبيني ،كان «اإلقطاع» يفـي مبهمة ووظيفة
هذا النوع من الوقف .يسمى تخصيص األراضي التي تصرفها فـي يد الدولة جلهة لها استحقاق فـي
بيت املال «باإلقطاع» ،وتخصيص رقبتها «باإلقطاع متليكا» وتخصيص منافعها «باإلقطاع استغالال».
إن هذا التصرف الذي يشبه فـي كنهه الوقف من قبيل التخصيص يختلف عنه أنه معني املدة فقط(((.
إذن يجوز فـي الفقه اإلسالمي تكوين مخصصات إلعمار األعيان املوقوفة.

االستفادة من ريع األوقاف إلعمار أعيان الوقف األخرى

إن تغير مقصد الوقف هو مسألة مهمة فـي الفقه اإلسالمي .إذا أعطى الواقف فـي الوقفـية
الصالحية فـي تغيير الشروط واملشروط لهم فـيها ،وإال يوجد خالفات كثيرة فـي الفقه اإلسالمي،
فبعضهم يقول :ال ميكن أن يصرف ريع وقف إلى وقف آخر ،وإن كان الواقف الشخص نفسه.
وإذا صرف املتولي ريع وقف إلى وقف آخر يضمن .إذن ال ميكن أن يتغير مقصد الوقف .ولكن
يوجد استثناءان وقعا فـي التاريخ اإلسالمي فـي الدولة العثمانية:

ٍ
وقف جاز أن
األول :إذا كان الواقف واجلهات املصروفة إليها نفس الشيء ،فإذا نقص ريع
يصرف من ريع الوقف اآلخر؛ ألن الواقف واملوقوف عليه نفس الشيء .مث ً
ال إذا أنشأ زيد مدرس ًة
ووقف ملصارف اإلعمار وق ًفا ولرواتب املدرسني وقف ًا آخر ولم يكف ريع الوقف األول للترميمات،
يجوز أن يصرف من ريع الوقف الثاني(((.
Dede Halife, İbrahim b. Bahşi (973 H.), Risale Fi Emvali Beytilmal Ve Aksâmihâ Ve
)(1
ahkâmihâ, Sül. Kütp. Esat Ef. No: 3560, Vrk. 1-20; Hamevî, Ahmed, El-Es’iletü’lHanefiye, Esat Ef. No:1152, Vrk. 30/A; Sudi, Süleyman, Defter-i Muktesid, İstanbul
1307, c.1, sh. 62 vd.
Dede Halife Vrk.1-20.
)(2
)Aynî, Mahmud b. Ahmed (855 H.), İkdü’l-Cümân Fi Tarih-i Ehli’z-Zaman, Sül. Kütp. (3
Gülnüş Sultan, No: 62, c.I, Vrk. 408/A; Berki, Ali Himmet, İslamda Vakıf Müessesesi,
İlahiyat Fak. Der. Sayı: 1-4, sh.1-2.
(((ترتيب الصنوف لعلي حيدر ،املادة .1277-1278
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االستثناء الثاني :األوقاف املستغنى عنها واألوقاف املندرسة .األوقاف املندرسة مبعنى إذا لم يبق
واحد أو أي ٍ
ٍ
جهة من املشروط لهم ولم يتبق أي شيء ليصرف ريع هذه األوقاف عليها نسميها
أي
األوقاف املندرسة .فـي الدولة العثمانية ظهر رأيان فـي صرف ريع مثل هذه األوقاف :األول :ال
يندرس أي وقف إلى يوم القيامة؛ ألن آخر مصرف الوقف هو الفقراء (الفقير مصرف من ال مصرف
له)(((.
الرأي الثاني :يجوز أن تكون األوقاف أوقا ًفا مندرسة ،وميكن أن يصرف ريع هذه األوقاف إلى
جهة خيرية أخرى بشرط أن تكون فـي دائرة القربة ،وأن يوجد إذن السلطة .الدولة العثمانية صرفت
إلى مثل ريع هذه األوقاف إلى أوقاف احلرمني وإلى املساجد وإلى املدارس ،كما اصطلحوا على
تسميتها باخليرات واملبرات .فمث ً
ال وقف دار الشفقة باسطنبول ً
وأيضا األوقاف التي نقل ريعها إلى
نظارة املعارف من أمثال هذه األوقاف .يقول شيخ اإلسالم دري زادة :إذا استولى العدو على دار
اإلسالم واملستولى وسكانه ال ميلك األوقاف اإلسالمية ،يدبر املتولي الوقف كما هو ،وإذا لم يبق
املشروط لهم فـي أيديهم يصرفون إلى جهة خيرية(((.
األوق��اف املستغنى عنها بسبب تبدل األزم��ان االستثناء الثاني هو :األوق��اف املستغنى عنها.
ونقصد بها األوقاف التي تغير بحسب تبدل األزمان ،املقصدُ اخليري منها ،ولم يحتج أي واحد
إلى هذا املقصد اخليري ،وقد خربت األوقاف بسبب عدم االستعمال .فنحن نسميها أوقاف ًا مستغنى
عنها.
مث ً
ال :ميكن أن تنشأ فـي قرية مستشفى أو مدرسة ثم يتفرق السكان عنها ،ويخرب املستشفى
واملدرسة ،وبعد ذلك كيف نفعل باألموال املخصصة لهذه املؤسسات اخليرية ،هل ميكن أن ننقل ريع
هذه األوقاف إلى إعمار وقف آخر ،أو ميكن أن نقول ونسأل :ماذا نفعل باألراضي التي أنشئت فـيها
املستشفى واملدرسة ،وهكذا..
لنجيب عن هذا السؤال ينبغي أن نقسم األوقاف إلى قسمني:
القسم األول :املؤسسات اخليرية ،وهي األعيان املوقوفة التي نحن نصفها مبؤسسات خيرية،
ألن املقبرة مث ً
ال ال ميكن أن تتغير ،وتوجد آراء مختلفة فـي املساجد بني الفقهاء ،بعض الفقهاء يقول:
إذا خرب املسجد وأصبح معط ً
ال ميكن أن تباع أراضي هذا املسجد وتستعمل إلنشاء مسجد آخر ،هذا
هو رأي اإلمام األعظم واإلمام محمد ،واإلمام أحمد بن حنبل ،والرأي الثاني :هو رأي أبي يوسف
(((تعليمات األوقاف املندرسة ،اسطنبول 1325هـ .وترتيب الصنوف لعلي حيدر ص .580 ،579
((( دري زادة :نتيجة الفتاوى ص .141-142
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والشافعي واإلمام مالك ،املسجد يبقى مسجد ًا إلى يوم القيامة ،ولذلك ال يجوز استبداله.
القسم الثاني :من أعيان األوقاف التي وقفت لريعها ،يعني األعيان ليست مبؤسسات خيرية
بنفسها ،بل وقفت لريعها ،مث ً
ال :إذا كانت املستشفى أو املدرسة من املؤسسات اخليرية ،وتُوجد أوقاف
يصرف ريعها إلى هذه املؤسسات اخليرية ،إذا خرب املسجد أو املدرسة أو املستشفى بإذن احلاكم
يصرف ريع األوقاف املخصصة لهذه املؤسسات اخليرية إلى وقف آخر مقصده اخليري هو نفس
املقصد األصلي ،مث ً
ال :يصرف ريع هذه األوقاف إلى مسجد آخر أو مدرسة أخرى ،أو مستشفى
آخر.
الدولة العثمانية رجحت رأي اإلمام محمد وقال :املساجد ال ميكن أن تستبدل ،ولكن فـي سائر
األوقاف رجحوا رأي أبي يوسف.
ميكن أن نستنتج من هذا أنه يوجد اتفاق بني معظم الفقهاء فـي املساجد ،لكن فـي غير املساجد
وإن كانت مؤسسات خيرية ميكن أن يصرف ريع األوقاف املستغنى عنها إلى إعمار األوقاف األخرى،
ولكن بشرط إذن احلاكم ،وقرار القاضي ،وبشرط أن يكون املقصد اخليري األول مساو ًيا للمقصد
(((
اخليري الثاني ،كما فـي األمثلة السابقة.

الوضع احلالي فـي تركيا اليوم

نحن اختصرنا األحكام الشرعية والتطبيقية فـي الفقه اإلسالمي فـي إعمار األوقاف ،ولكن
األهم من هذا كيف تتم هذه املسائل فـي الدول اإلسالمية .ال ميكن أن نقدم إليكم جميع التطبيقات
فـي الدول اإلسالمية ،ولكن بسبب أن الوطن األصلي لألوقاف ،نريد أن نقدم لكم صورة عن
الوضع احلالي فـي تركيا؛ ألن هذه املسألة مهمة فـي تركيا ،لعدة أمور:
األول :ميكن أن نقول أن  %70من أراضي تركيا ومبانيها إما مسقفات وقفـية ،أو مستغالت
وقفـية ،فلذلك ينبغي أن نهتم بترميمها.
الثاني :قد كثر عدد األوقاف اجلديدة فـي تركيا ،فسببت هذه مشكلة فـي التعمير لألوقاف
اجلديدة.
الثالث :ميكن أن نقول إنه فـي السنوات السبع األخيرة قد مت ترميم األوقاف القدمية أو اجلديدة،
سبعة أضعاف الترميمات منذ تأسيس اجلمهورية التركية ،فلذلك على رجال الدولة واملوظفـني
(((منتشيزادة :الفتاوى ,ج 1 ,ص  ..449-451ترتيب الصنوف لعلي حيدر ،املادة.1280-1285 ,504-512 ,قرار فتوي
خانة عالي ,اجلريدة العلمية ,ج 1 ,ص .583

282

بحث د .أحمد آق كندوز

املهتمني بأمور األوقاف أن يسألوا :كيف مت هذا النجاح فـي السنوات السبع األخيرة فـي تركيا،
فنحن نركز هممنا على هذه املسألة.

أو ًال :نظام األوقاف املؤرخ بـ 2008م

هذا القانون قد نظم جميع األمور واملسائل املتعلقة باألوقاف ،ونريد أن نلفت أنظاركم إلى قسم
زيادة الغلة فـي األوقاف املضبوطة وامللحقة ،وذلك فـي املواد  53إلى ً ،57
أيضا نظم القانون مشاكل
املؤسسات اخليرية ،واألوقاف اخليرية فـي القسم الثالث ،فـي املواد  .65-58وهذا القانون ً
أيضا اهتم
بتنظيم القواعد والثوابت للذين يعملون فـي األوقاف ،وهذه من أهم املهام فـي نظرنا.
وبالنسبة إلعمار األوقاف توجد أحكام فـي القسم الرابع ،ميكن أن نلخص أهم ما فـيها حتت
ثالث عناوين:

أو ً
ال :تسجيل أعيان األوقاف حتت عنوان :األوقاف املضبوطة مهما انتقلت إلى أي جهة كانت.
هذا القانون قد أمر بأن األوقاف القدمية أو اجلديدة التي انتقلت إلى الدولة أو البلدية أو إلى إدارة
القرى أو إلى أي جهة كانت ،ينبغي أن تسجل فـي السجالت حتت األوقاف املضبوطة ،لهذا التسجيل
ُيرجع أو ً
ال إلى الوقفـيات ،ثم إلى قيود األوقاف والطابو عند الدولة العثمانية أو اجلمهورية التركية،
وتدقق ،وحتقق جميع الدفاتر اخلاقانية ،والفرمانات ،والبراوات ،والسندات العتيقة ،والكتابات
لألوقاف ،والقيود التاريخية ،وجميع قيوادت ملك نامة ،متسك ،تفويض ،اخلزانة اخلاصة ،املتولي،
امللتزم ،وأمثالها.

ثانيا :أمر القانون بشيء مهم فـي إعمار األوقاف ،وهو تخلية أموال األوقاف بحسب القوانني
ً
القدمية واجلديدة ،خاصة أموال األوقاف التي مت إيجارها ألي جهة كانت ،أو إشغالها ألي جهة
كانت ،وأمر القانون بأن يخلي هؤالء األموال الوقفـية ،ويسلموها إلى اإلدارة العامة لألوقاف.

ثاني ًا :إعمار األوقاف واحملافظة عليها.

أمر القانون بأشياء كثيرة فـي هذا الصدد :أو ً
ال :على جميع النظم احلكومية أن تنظم اخلطط
ثانيا :مراقبة أمور إعمار األوقاف واخلطط
إلعمار األوقاف ،وتقدم اخلطط لإلدارة العامة لألوقافً .
من قبل إدارات األوقاف فـي كل منطقة .ثالثًا :ينبغي أن تبقى األوقاف املضبوطة على حالها فـي
املاضي ،ولذلك يجب إبقاء خطط الطرق ،وامليادين ،وحدائق األطفال ،والساحات اخلضراء
واملساجد واملكاتب وجميع املؤسسات ،مبا ال يضر باألوقاف فـي وضعها القدمي.
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ثالث ًا :نظام إعمار األوقاف املؤرخة بسنة 2008م

أظن أن هذا النظام أهم التنظيمات القانونية فـي إعمار األوقاف فـي عصرنا هذا؛ ألن اإلدارة
العامة لألوقاف فـي تركيا متلك التجربة التامة والوثائق العامة ،والتكنولوجيا الكافـية إلعمار األوقاف
فـي هذا العصر.
بسبب هذا يتشكل هذا النظام من  41مادة ،وبذلك مت الكثير من إعمار األوقاف فـي تركيا،
ونحن نريد أن نذكر بعض البنود من هذا النظام.

قد اتخذت احلكومة التركية فـي إعمار األوقاف الطريق املعلوم فـي الفقه اإلسالمي ،مبصطلحات
مختلفة ،أعني بها :كردار ،خلو ،جدك وأمثالها؛ ألن اإلدارة العامة لألوقاف فـي تركيا قد أخذت من
املناهج املوجودة منهج الكراء مقابل الترميم والتعمير لألوقاف .فلذلك نظم هذا القانون هذا املنهج
بتفاصيل .ونحن نشير فقط إلى بعض النقاط.

أو ً
ال :مدة اإلجارة :اإلدارة العامة لألوقاف قررت أن املدير العام ميكن أن يؤجر األوقاف القدمية
مقابل الترميم لعشرين سنة .ولكن بقرار من مجلس األوقاف ميكن أن تصل هذه املدة إلى  49سنة.
ثانيا :جميع الشروط خلطط التعمير والترميم متشى من قبل املستأجر واإلدارة العامة لألوقاف .ثالثًا:
ً
تراقب اإلدارة العامة الترميم والتعمير بحسب شروط الواقف والوثائق املتعلقة بالوقف ،واخلطط
املهيئة للترميم ،وال يفوض األمر بالكامل إلى املستأجرين .بهذا الطريق قد مت تعمير  5000أثر وقفـي
فـي تركيا اآلن ،فإذا زرمت إسطانبول لن تروا أي وقف قد خرب ،وبقي على خرابه.
وينبغي أن نشير إلى نقطة أخرى فـي إعمار األوقاف فـي تركيا اآلن .اإلدارة العامة لألوقاف
بطريق إدارات األوقاف فـي املناطق املختلفة فـي تركيا ،جتمع اللوائح للمتخصصني ،فـي إعمار
األوقاف أو ً
ال ،وبعد ذلك يسهل أمر إعمار األوقاف بأربعة طرق:

أو ً
ال :التكليف املفتوح ،مبعنى تناقش اإلدارة العامة مع الطالبني كيفـية تعمير األوق��اف،
ثانيا :إذا اقتضى إعمار األوقاف عطاءات خاصة ،ميكن أن
والعطاءات التي تطرح لهذه التكليفاتً .
تفضل اإلدارة هذه الطريق .ثالثًا :تكري اإلدارة العامة األوقاف اخلربة للتعمير ببدل اإلجارة مباشرة.
رابعا :طريق املساومة فـي إعمار األوقاف ،مبعنى إما أن يقبل الطالبون عقد اإلجارة ،وإما أن يفوض
ً
إليهم مببلغ معني يؤدي من قبل اإلدارة العامة لألوقاف ،لكن يعيد املرمم أعيان األوقاف إلى اإلدارة
حاضرا
خامسا :املتكلف بترميم األوقاف ينبغي أن يكون
بعد الترميم ،وغير ذلك من صور الترميم.
ً
ً
للتقنيات الشخصية ،ثم إذا أمت أمر الترميم بنقصان فال يفوض أي أمر يتعلق بهذا الوقف إلى هذه
الشركات أو األوقاف.
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النتائج التطبيقية

بداية ال بد من العمل على استغالل كل السبل التي من شأنها إحياء األوقاف كلها ،سواء منها
حاليا ،أو الذي اندرس بسبب الظروف التي أحاطت به ،واحلث على إنشاء أوقاف جديدة ،تكون
املوجود ً
أساسا لبناء النشاط االقتصادي ،مبا يؤدي إلى إعادة الروح احلضارية للمجتمعات اإلسالمية ،وال حاجة
ً
إلى بيان دور الوقف فـي بناء احلضارة اإلسالمية عبر القرون السابقة ،فإن ذلك أشهر من أن يعرف.
وإنني أشير إلى مجموعة واضحة من املطالب ،منها:

أو ً
ال :تسجيل أعيان األوقاف حتت عنوان أعيان األوقاف مهما انتقلت إلى أي جهة كانت.
إن األوقاف القدمية أو اجلديدة التي انتقلت إلى الدولة أو البلدية أو إلى إدارة القرى أو إلى أي
جهة كانت ،ينبغي أن تسجل فـي السجالت حتت األوقاف املضبوطة ،لهذا التسجيل ُيرجع أو ً
ال
إلى الوقفـيات ،ثم إلى قيود األوقاف والطابو وإلى جميع الدفاتر اخلاقانية والفرامني والبراءات
والسندات العتيقة ،والكتابات لألوقاف ،والقيود التاريخية ،وأمثالها.
ثاني ًا :تخلية أموال األوقاف بحسب القوانني القدمية واجلديدة ،خاصة أموال األوقاف التي
مت إيجارها ألي جهة كانت ،أو إشغالها ألي جهة كانت ،وأمر القانون بأن يخلي هؤالء األموال
الوقفـية ،ويسلموها إلى اإلدارة العامة لألوقاف.
ثالث ًا :أخذ من املناهج املوجودة القدمية التي ذكرنا من قبل منهج الكراء مقابل الترميم والتعمير
لألوقاف نعني تطبيق نظام «البناء واإلدارة والتحويل» ( )B.O.Tوتطبيق نظام «التحديث والتملك
متلك عناصر املشروع التي أوجدتها شركة املشروع واالستغالل والتسليم ( »)M.O.O.Tإلعمار
أعيان الوقف.
ً
ً
وصكوكا
صكوكا أهلية
رابعا :إصدار الصكوك اإلسالمية لغايات التنمية االجتماعية نعني
ً
خيرية (هى صكوك تصدرها هيئة األوقاف بنا ًء على رغبة الواقف ،وتستخدم حصيلتها فـي اإلنفاق
على وجوه اخلير) وصكوك القرض احلسن. ،
خامسا :نشر موسوعة كبيرة تشمل جميع األوقاف القدمية فـي العالم اإلسالمي.فالسلطان
ً
عبداحلميد قد أمر بكتابة كتاب «تاريخ أوقاف أمم» فـي  8.000صفحة .ينبغي أن يتمم هذا الكتاب
بالوثائق األرشيفـية والصور احليوية.
سادسا :إن ترشيد إنفاق الوقف يقتضي استحضار هذه األهداف والغايات من جهة ويقتضي
ً
كذلك ترقية وسائل العمل فـيتجاوز الوقف حدود الفعل الفردي إلى إنشاء مؤسسات تنهض بشؤونه
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وتعمل على استثمار إمكاناته املادية ،ألن املؤسسات تستقطب من اخلبرة والتجربة ما يجعلها قادرة
على استشراف آفاق جديدة ومجاالت حديثة لالستثمار واالستغالل.
سابعا :إن الوضع يقتضي أيضا تسطير برامج لألولويات فـي مجال ما يجب أن يتوجه إليه
ً
الوقف وهذا يقتضي تشكيل جلان من العلماء واخلبراء حتدد املجاالت واألولويات وتوجه الواقفـني
إلى أحسن الوجوه وأكثرها نفعا كمثل جلنة إعمار املسجد األقصى وقبة الصخرة.
ثام ًنا :تنظيم ندوات على الوقف فـي كل الدول اإلسالمية من أجل إعادة ثقافة الوقف إلى وعي
األمة والعمل بكل الوسائل لتنشيط سير الدعوة اإلسالمية فـي إحياء األوقاف كلها ومتابعة ذلك
(((
بالتنسيق مع املديريات املختصة.
تاسعا :مراقبة أمور إعمار األوقاف ،واخلطط من قبل إدارات األوقاف فـي كل منطقة .ينبغي أن
تبقى األوقاف املضبوطة على حالها فـي املاضي ،ولذلك يجب إبقاء خطط الطرق وامليادين وحدائق
األطفال ،والساحات اخلضراء ،واملساجد ،واملكاتب ،وجميع املؤسسات ،مبا ال يضر باألوقاف فـي
وضعها القدمي.
عاشرا :استحداث سبل وصيغ الستثمار أموال الوقف لتأمني دخل نقدي معقول للموقوف
عليهم ،واالهتمام مبرامي الوقف جتاه التنمية الشاملة السيما التنمية البشرية للمجتمع عامة واملوقوف
عليهم خاصة ،وتبني كل ما هو مفـيد من أفكار ودراسات وآراء تدور حول وضعية الوقف لتكون
نواة لدراسات تسمى اقتصاديات الوقف.
حادي عشر :املشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك ملؤسسة الوقف بتقدمي األوقاف أرضها
ملكا له ،واألرض ً
ليقوم ممول ببنائها على أساس أن يكون البناء ً
ملكا للوقف ،ثم يؤجر العقار
كله ،وتوزع األرباح بني الوقف وبني مالك البناء بحسب استحقاق كل من األرض ،والبناء.
ثاني عشر :يجوز فـي الفقه اإلسالمي تكوين مخصصات إلعمار األعيان املوقوفة مستندا
بتخصيص منافع األراضي العائدة للدولة جلهة خيرية معينة حتت عنوان الوقف فـي التشريع االسالمي
«وقف من قبيل التخصيصات».
ثالث عشر :فـي غير املساجد وإن كانت مؤسسات خيرية ميكن أن يصرف ريع األوقاف املستغنى
عنها إلى إعمار األوقاف األخرى ،ولكن بشرط إذن احلاكم وقرار القاضي ،وبشرط أن يكون املقصد
اخليري األول مساو ًيا للمقصد اخليري الثاني.
((( الدكتور مصطفى بن حمزة ,الوقف يندرج فـي التنمية الدائمة التي ال تتأثر بالتقلبات الظرفـية وال باألوضاع املالية للدولة,
الرباط.
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3 -3أبو السعود أفندي،رسالة فـي ُ
.41-33

4 -4أبو السعود أفندي ,الفتاوى ,مكتبة السليمانية ،قسم شهيد علي باشا ،1028ورقة .b/274
5 -5أبو السعود أفندي ,حق السكنى ,نسخة املكتبة السليمانية ورقة ،)1338

6 -6أبو السعود أفندي ,رسالة اجلدك،املكتبة السليمانية ،قسم :اسم خان سلطان ،مرة،223 :
ورقة،)134
7 -7أبو السعود ،مجموعة قوانني ،املكتبة السليمانية ،جار الله ،رقم ،968
8 -8أبو العلى ماردين ،أحكام األوقاف ،استانبول ،1328

9 -9أبو العلي احلنفـي ,الفتاوى التتارخانية (مخطوط مبكتبة املشيخة اإلسالمية ،املجلد األول،
ورقة ,)365

1010أحمد آق كوندوز ,القوانني العثمانية وحتليلها قانونيا .األج��زاء  9-1اسطنبول-1990
1996

1111احمد آق كوندوز ,مؤسسة األوق��اف فـي الشريعة اإلسالمية وفـي التطبيق العثماني,
1988 Ankara
1212أحمد آق كوندوز ,السجالت الشرعية ,إسطنبول 1989

1313أحمد الونشريسي ,املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس واملغرب,
حتقيق أحمد الشرقاوي إقبال .وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املغرب.1981

1414أحمد بن أحمد الغرقاوي الفـيومي ,رسالة فـي حتقيق اخللو وبيان حقيقته وشروطه وفائدته
على مذهب اإلمام مالك( ,املكتبة السليمانية ،قسم رشيد أفندي ،رقم  ،1152ورقة-136 :
138
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األسئلة احلنفـية ,مكتبة السليمانية ،قسم أسعد أفندي ،رقم
1515أحمد بن محمد احلموي احلنفـيْ ,
.1152
1616أنس الزرقا ,الوسائل احلديثة للتمويل واالستثمار ،املطبعة الكبرى األميرية ,مصر.

1717بدر الدين العيني ,عقد اجلمان فـي تاريخ أهل الزمان ,مكتبة السليمانية ،قسم أسعد أفندي،
رقم مجلد أول.62 ،ورقة 408

1818برهان الدين إبراهيم بن موسى الطرابلسي ,اإلسعاف فـي أحكام األوقاف ,هندية األزبكية
مبصر .1902
1919تعليمات األوقاف املندرسة ،اسطنبول 1325هـ.

2020اجلريدة الرسمية,19134,18424 ,19167 ،.no ,

2121جالل الدين السيوطي،رسالة اإلنصاف فـي متييز األوقافSül. Kütp. Lala İsmail ,
225 225 ,678 :Böl. No

2222جالل علي اجلهاني ,من خزانة املذهب املالكي ،الدرر املنيفة فـي الفراغ عن الوظيفة ,بيروت:
دار ابن حزم2006 ،

2323حمود ،سامي حسن ،األدوات التمويلية اإلسالمية للشركات املساهمة ،املعهد االسالمي
للبحوث والتدريب ،البنك اإلسالمي للتنمية( ،ج��ده :مكتبة امللك فهد الوطنية ،ط،2
1419هـ 1998-م) ،ص.71.
2424داماد شيخ زادة ،مجمع األنهر شرح ملتقى األبحر ،إسطنبول 1331هـ.

2525دده خليفة ،إبراهيم بن بخشي ,رسالة فـي أموال بيت املال وأقسامها وأحكامها ,مكتبة
السليمانية ،قسم أسعد أفندي ،رقم 3560
2626دري زاده ،السيد محمد عارف أفندي ،نتائج الفتاوى ،إسطنبول 1226هـ..

2727الدستور ,الترتيب األول 12 ,مجلدات .إسطنبول.38/1336 -25/1324 ,

2828الدستور ,الترتيب األول 8 ,مجلدات .إسطنبول..24/1320-1289 ,

2929زهدي يكن ,الوقف فـي الشريعة والقانون ,دار النهضة العربية بيروت .1388

3030زياد الدماغ ,دور الصكوك اإلسالمية فـي دعم قطاع الوقف اإلسالمي ,مقدم إلى مؤمتر عاملي
عن:قوانني األوقاف وإدارتها :وقائع وتطلعات.

3131زياد الدماغ ،دور الصكوك اإلسالميه فـي دعم الشركات املساهمه ،بحث مقدم إلى مؤمتر
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عاملي عن االجتهاد واإلفتاء فـي القرن احلادي والعشرين  -حتديات وآفاق (كواالملبور:
1429هـ 2008 -م) ،ج ،2ص.543-540

3232زين الدين أحمد بن جنيم املصري ،األشباه والنظائر،دار الطباعة العامرة مبصر )1290( ،هـ.
3333زين الدين أحمد بن جنيم املصري ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،القاهرة 1311هـ.
3434السجالت الشرعية :قضاء إسطانبول (سجل رقم  )197ص.43 :

3535سركيز قاراقوج ،حتشيه لي قوانني ،املجلد الثاني ،،استانبول ..1329
3636سليمان سودي ،دفتر مقتصد ،إستانبول .1307

3737عبدالكبير بن هشام الكتاني ,زهر اآلس فـي بيوتات فاس ,حتقيق:د .علي الكتاني منشورات
النجاح الدار البيضاء 2002م.

3838عجيل جاسم النشمي ,املشاركة املتناقصة وضوابطها الشرعية ,مقدم للدورة الرابعة عشرة
ملؤمتر مجمع الفقه اإلسالمي بجدة.
3939علي حيدر ،ترتيب الصنوف فـي أحكام الوقوف ,استانبول .1329
4040عمر حلمي ،أحكام األوقاف ،استانبول .1329

4141فتاوى قاضي خان ,املطبعة األميرية ببوالق مصر سنة  1310هجرية.

4242فتوى خانه نظام نامه سي ،سنة  ،1292دستور ،ترتيب أول77-76/4 ،
4343قرار فتوي خانه عالي ,اجلريدة العلمية ,ج 1 ,ص .583
4444قرار فتوي خانه ،اجلريدة العلمية ،مجلد ثاني871 ،

4545مجلة األحكام العدلية( ،كتاب قانون) ،إسطنبول 1314هـ.

4646محمد بن عابدين ,مجموعة رسائل ابن العابدين ,مكتبة املتنبي.1998 ,

4747محمد بن عابدين ،العقود الدرية فـي تنقيح الفتاوى احلامدية ،القاهرة1883 ,

4848محمد بن عابدين ،رد احملتار على الدر املختار ,القاهرة1967/م; رد احملتار على الدر
املختار البن عابدين ,حتقيق :عادل أحمد عبداملوجود دار الكتب العلمية بيروت .1994
4949محمد بن عابدين ،منحة اخلالق على البحر الرائق ،دار الكتاب اإلسالمي.
5050محمد أبو زهرة ,محاضرات فـي الوقف ,دار الفكر العربي ,القاهرة.

5151محمد الشيخ عليش ,فتح العلي املالك فـي الفتوى على مذهب اإلمام مالك ,دار الفكر.
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5252محمد بن علي احلصكفـي احلنفـي ,الدر املختار،حتقيق :عبداملنعم خليل دار الكتب العلمية
بيروت .2002
5353محمد دوابه ,دراسات فـي التمويل اإلسالمي ،دار السالم2007 ,

5454محمد عبدالعزيز بن عبدالله ,الوقف فـي الفكر اإلس�لام��ي ,وزارة األوق��اف باملغرب
2002م.
5555محمد عبيد عبدالله الكبيسى ,أحكام الوقف فـي الشريعة اإلسالمية ،بغداد.1977 ,

5656محمد قدري باشا ،قانون العدل واإلنصاف للقضاء علي مشكالت األوق��اف ،ألقاهرة,
.1893

5757مصاريف خزائن شاهانده رؤيت أولنان ،باجلملة أبنية حقنده نظامنامه ،مادة ،10-1 :دستور:
الترتيب األول ،مجلد ثاني .88-83
5858مصطفى بن حمزة ,الوقف يندرج فـي التنمية الدائمة التي ال تتأثر بالتقلبات الظرفـية وال
باألوضاع املالية للدولة،الرباط.
5959مصطفى بن حمزة ,وظيف الوقــف األسس الفقهية واإلمكانات التنموية ,جدة.

6060املعايير الشرعية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ,موسوعة
االقتصاد والتمويل اإلسالمي.
6161منتشيزادة عبدالرحيم ,الفتاوى ,اسطنبول 1243 ,هجري.

6262املهدي الوزاني ,املعيار اجلديد ,وزارة األوقاف والشؤون إلسالمية املغرب .1998
6363املوسوعة الفقهية مادة كدك 196 /34وزارة األوقاف الكويت .1995

6464ناهد علي حسن السيد ,حقيقة نظام البناء والتشغيل ونقل امللكية BOT،الدورة التاسعة
عشرة إمارة الشارقة،دولة اإلمارات العربية املتحدة.

6565نزيه حماد ,أساليب استثمار األوقاف وأسس إدارتها ،بحث مقدم لندوة (نحو دور تنموي
للوقف) ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الكويت1993 ،م.

6666نظام األوقاف ،املؤرخ بـ  ،1863/1289مادة ،23-20 :الدستور ،الترتيب األول ،املجلد
الثاني.155-154 :

6767 Berki, Ali Himmet, İslamda Vakıf Müessesesi, İlahiyat Fak. Der.
Num. 14-, pp. 12-.
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6868 Berki, Ali Himmet, Islam’da Vakıf, AÜİFM p. 18, nu:34-.

6969 Fuat Köprülü, İslam ve Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları ve
Müessesesi, İstanbul 1983.
7070 http://www.awqaf.org/portal.aspx?tabid=432

7171 http://www.vgm.gov.tr/06_Yatirimlarimiz/001RestoreEtisletDe

vret/restore. cfm
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بحث د.علي حمي الدين القره داغي
َو َ�سا ِئلُ � ْإع َمار �أَ ْع َيان الأَ ْو َقاف
ـ درا�سة فقهية مقارنة ـ

(((

الطيبني وصحبه
احلمدلله رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رحمة للعاملني وعلى آله ّ
الغر امليامني ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد،،،
فإن الوقف مبؤسساته وآثاره املتنوعة كان الشامة البيضاء فـي جبني احلضارة اإلسالمية ،وكان ميثل
بحق ما يطلق عليه اآلن :مؤسسات املجتمع املدني ،ولكن كان ميتاز بالصدق واالخالص والصفاء
والبعد عن النفاق والرياء ،فقد حمل احلضارة اإلسالمية وحافظ عليها لعصور عدة ،وأعطى لها
صورة رائعة من اجلمال والبهجة والبهاء.
وقد سعدت بخطاب أخي العزيز فضيلة الدكتور خالد املذكور ،رئيس منتدى قضايا الوقف
الفقهية ،بأن أكتب بحث ًا حول( :وسائل إعمار أعيان األوق��اف) ،ولم يسعني إ ّ
ال االستجابة لهذه
الدعوة الكرمية ،حيث يتناول البحث العناصر اآلتية:
 التعريف بعنوان البحث (املقصود بإعمار أعيان الوقف). حكم إعمار أعيان الوقف. األسس الشرعية فـي حساب نفقات اإلعمار من الريع. تكوين مخصصات لإلعمار. تكوين مخصصات إلهالك األعيان املوقوفة. نفقات صيانة إعمار الوقف. تطبيق نظام (البناء واإلدارة والتحويل) إلعمار أعيان الوقف (.)B.O.T تطبيق أسلوب املشاركة املتناقصة إلعمار أعيان الوقف املتهالكة.((( أســــتاذ بجــامــعة قــطـــر ،ورئيس مجلس أمناء جامعة التنمية البشرية ،ورئيس لعدد من الهيئات الشرعية ،واحلـائز على جائزة
الـدولة ،واخلبـيـر باملجامع الفقهـية ،وعضو املجلـس األوروبـي لإلفتاء والبحـوث.
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 االقتراض من ريع الوقف إلعمار أوقاف أخرى. إصدار صكوك إسالمية على أعيان الوقف لالستفادة منها فـي إعمارها. -حاالت أخرى من التمويل اإلسالمي لإلعمار.

والله أسأل أن يوفقنا لتحقيق املقاصد التي استهدفت من البحث ،والغايات التي ْارتجَ ْ ت من
خالصا لوجهه الكرمي وأن يعصمنا من اخلطأ
الكتابة ،وقبل ذلك وبعد أسأل الله تعالى أن يجعله
ً
والزلل فـي القول والعمل إنه موالي فنعم املولى ونعم النصير واملجيب.

التعريف بعنوان البحث:

وال أريد اخلوض هنا فـي التفاصيل اللغوية للكلمات األربع التي يتكون منها العنوان ،وإمنا
وتوفـيرا للوقت املناسب
نظرا لكون تلك الكلمات األربع من الواضحات،
ً
أعرف به بصورة مجملة ً
لدراسة املوضوع.
فاملقصود بعنوان البحث ،هو :بيان العقود واملنتجات املالية املناسبة إلعمار األوقاف بحيث
شرعا ،والضوابط التي حتقق الغرض املنشود من التعمير.
تتوافر فـيها الشروط املطلوبة ً
فهذه العقود واألدوات تشمل ما هو قدمي استعملها فقهاؤنا العظام ،وما هو جديد معاصر كما
سيأتي مثل نظام ( )B.O.Tوالصكوك ونحوهما.
أعم من اإلعمار العرفـي اخلاص بإعادة اإلعمار فع ً
ال للعني
ولكن نقصد باإلعمار هنا :ما هو ّ
املوقوفة ،بحيث يشمل هذا النوع ،كل ما ميكن أن يحافظ على العني املوقوفة من خالل الترميم
والصيانة ،واإلضافة ،والتحسني والتطوير.

حكم إعمار الوقف:

يختلف حكم إعمار عني الوقف حسب نوعية اإلعمار ،ومدى حاجة العني املوقوفة إلى
التعمير ،لذلك نستطيع القول بأن األحكام اخلمسة التكليفـية ترد عليه:
أو ً
ال الوجوب:

يجب على ناظر الوقف ،أو متوليه تعمير العني املوقوفة إذا توافرت الشروط اآلتية:
 - 1إذا كانت العني املوقوفة ال ميكن االستفادة منها إ ّ
ال بالتعمير ،سواء كان ذلك بسبب الهدم ،أم
اخلوف منه ،أو نحو ذلك ،وبعبارة أخرى( :أن تقف العني املوقوفة عن اإلنتاج بسبب الهدم
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أو اخلوف منه).

 - 2أن تكون هناك إمكانية للتعمير وذلك بأن يكون هناك وفر ٍ
كاف من السيولة للتعمير ،أو من
خالل التمويل املتاح.

ويدل على وجوب التعمير عند توافر هذين الشرطني ما يأتي:
أ -أن حقيقة الوقف هي :حبس األصل وتسبيل املنفعة ،فهذه احلقيقة ال تتحقق إذا كانت العني
املوقوفة معطلة.
ب -أن مقاصد الشريعة من الوقف هي احلفاظ على العني املوقوفة نفسها مع االنتفاع بها من
خالل االستعمال ،أو االستغالل ،وحتقيق التنمية ،واخلدمات للمجتمع ،وكل ذلك ال
يتحقق مع كون العني املوقوفة معطلة ألي سبب كان ،وحينئذ يكون التعمير واجب ًا ،ألن
ما ال يتم الواجب إ ّ
ال به فهو واجب.
ثاني ًا االستحباب فـي احلاالت التي ال تتوافر فـيها شروط الوجوب ،ولكن التعمير يؤدي إلى
زيادة الدخل ،أو تقوية العني املوقوفة ،أو نحو ذلك.
ثالث ًا اإلباحة إذا كان التعمير غير ضروري ،وأنه يستوي مع عدمه فـي اآلثار.
رابع ًا الكراهة إذا كان التعمير للزينة فقط دون وجود حاجة العني املوقوفة إليه ،ولم يترتب عليه
إضرار بأموال الوقف ،وذلك ألن صرف أموال الوقف دون احلاجة نوع من السرف وهو فـي حالة
عدم اإلضرار مكروه.
خامس ًا احلرمة إذا كان التعمير يؤدي إلى هدم املبنى دون أي فائدة تذكر ،أو كان الصرف عليه
بإسراف وتبذير وإضاعة للمال ،ففـي هذه احلالة يكون التعمير حرا ًما ،ألنه يؤدي إلى إضاعة املال
وصرف مال الوقف فـي غير أوجهه الشرعية ،وحرمان أصحابه املستحقني منه.

األسس الشرعية فـي حساب نفقات اإلعمار من الريع:

ال شك أن هذه املسألة حتتاج إلى شيء من التفصيل ،وهو:

 - 1أن الواقف إذا كان قد خصص جز ًءا من الريع لإلعمار وهو يكفـي فإن اإلعمار يكون منه حسب
شرط الواقف ،وحتقيق املصلحة ً
أيضا.
وأما إذا كان ما خصصه الواقف ال يكفـي فهنا ننظر إلى مدى ضرورة اإلعمار فإن كان ضرور ًيا
فـيتم حتصيل الباقي من أي جهة ممكنة حسب التفصيل املذكور للحاالت التي سنفصلها فـي الفقرة
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الالحقة.
 - 2أما إذا كان الواقف لم يخصص ذلك فنكون أمام احلاالت اآلتية:
أ -أن يكون الواقف قد أطلق كيفـية الصرف ،وحينئذ فاألولى للناظر أن يقسم الريع على ثالثة
أقسام :قسم يصرف على اجلهة املوقوف عليها ،وقسم يخصص للصيانة والتعمير ،وقسم
يعاد لالستثمار ،أو التطوير.
ففـي ه��ذه احلالة عندما توجد ض��رورة أو حاجة لإلعمار ف��إن مصاريفه تنفق من الثلثني
األخيرين.
ب -أن يكون الواقف عني الريع كله للصرف ،ففـي هذه احلالة وحاالت عدم توافر الريع
محتاجا إليه فإن على الناظر أن يسعى
الكافـي لإلعمار فإن اإلعمار إن كان ضرور ًيا ،أو
ً
جاهدً ا لتوفـير املال الالزم له عن طريق القرض احلسن إن أمكن ذلك ،وإ ّ
ال فعن طريق
التمويل بأي وسيلة مشروعة كما سيأتي.
وإن لم يستطع احلصول على التمويل مع بذل كل املجهود فإنه بإمكانه بيع جزء من الوقف
ً
تنفـيذا للقاعدة األساسية القاضية بتحمل الضرر األدنى
إلعمار اجلزء اآلخر حتى ال يتضرر الكل
لدرء الضرر األكبر ،والتضحية مبصلحة جزئية أو صغيرة لتحقيق مصلحة كلية ،أو كبرى(((.

تكوين مخصصات لإلعمار واإلهالك(((:

إن حقيقة الوقف نفسه هي :حتبيس األصل وتسبيل املنفعة ،وأن مقاصد الشريعة فـيه هي
االستمرار والدوام ،وذلك يقتضي احلفاظ على األصل املوقوف بكل الوسائل املتاحة ،وقد دلت
على وجوب احلفاظ عليها بقدر اإلمكان ومبا يحقق املصالح نصوص شرعية كثيرة ،حيث تقتضيه
األمانة وعدم التفريط فـي حقوق اآلخرين ،وهو واجب أساسي على الدولة اإلسالمية بأن تضع
األنظمة واألجهزة حلماية أوقاف املسلمني ،واحلفاظ عليها ،وهو واجب كذلك على ناظر الوقف

((( يراجع بحثنا حول :تنمية موارد الوقف ،بحث منشور فـي مجلة (أوقاف) الكويتية العدد 4شوال 1425هـ ص  19وما بعدها
ومصادره املعتمدة فـي املذاهب الفقهية ،ويراجع :د .عبدالرحيم العلمي :االجتهادات الفقهية فـي نوازل الوقف عند املالكية،
بحث منشور فـي مجلة (أوقاف) الكيويتة العدد 12السنة 7جمادى األولى 1428هـ ص 47
((( جرت العادة فـي عصرنا احلاضر وحسب األنظمة احملاسبية أن حتسب املوجودات الثابتة من العقارات غير األراضي واملصانع
والسيارات بقيمتها محسوم ًا منها نسبة لإلهالك (أو االستهالك) وتخصيص هذه ضمن مخصص اإلهالك ،وهذه النسب
تختلف من املنقوالت إلى املباني ،فمخصص العقارات فـي بعض القوانني  %10فـي حني أن مخصص اإلهالك للسيارات
وأجهزة الكومبيوتر  %25وهكذا ،كما أن القوانني فـيها مختلفة.
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جميعا ٌّ
كل حسب إمكانه وصالحياته.
ومتوليه ،بل على املسلمني
ً

نص الفقهاء على إعطاء األولوية من ريع الوقف إلصالحه وتعميره وترميمه وصيانته مبا
وقد ّ
يحافظ على قدرته على االنتفاع به ،حيث يوجه الريع الناجت من الوقف إلى إصالحه أو ً
ال ثم إلى
املستحقني ،حتى أن الفقهاء قد نصوا على أنه إذا شرط الواقف أن يصرف الريع إلى املستحقني دون
النظر إلى التعمير فإن هذا الشرط باطل ،قال املرغيناني( :والواجب أن يبتدأ من ارتياع الوقف بعمارته،
شرط ذلك الواقف ،أو لم يشترط ،ألن قصد الواقف صرف الغلة مؤبدً ا ،وال تبقى دائمة إ ّ
ال بالعمارة
فـيثبت شرط العمارة اقتضا ًء) ،وقال ابن الهمام( :ولهذا ذكر محمد رحمه الله فـي األصل فـي شيء
من رسم الصكوك فاشترط أن يرفع الوالي من غلته كل عام ما يحتاج إليه ألداء العشر ،واخلراج،
والبذر ،وأرزاق الوالة عليها ،والعمالة ،وأجور احلراس واحلصادين والدراسني ،ألن حصول منفعتها
فـي كل وقت ال يتحقق إ ّ
ال بدفع هذه املؤن من رأس الغلة ،قال شمس األئمة( :وذلك وإن كان يستحق
بال شرط عندنا لكن ال يؤمن جهل بعض القضاة فـيذهب رأيه إلى قسمة جميع الغلة ،فإذا شرط ذلك
فـي صكه يقع األمن بالشرط) ثم قال(:وال تؤخر العمارة إذا احتيج إليها)(((.
فالواجب هو إبقاء الوقف على حالته السليمة التي تستطيع أن تؤدي دورها املنشود وغرضه
الذي َو َق َفه الواقف ألجله ،وذلك بصيانته وعمارته واحلفاظ عليه بكل الوسائل املتاحة ،بل ينبغي
دائما بجزء من الريع للصيانة الدائمة واحلفاظ على أموال
إلدارة الوقف (أو الناظر) أن حتتفظ ً
الوقف.
وبناء على هذا الواجب وحتقيقه فإن على الناظر ،أو املتولى ،أو إدارة الوقف تكوين مخصصات
لإلعمار واالستهالك بالنسبة للعقارات املبنية من الريع والدخل املتحقق سنو ًيا ،وأن يستثمر كذلك
استثمارا فـي مؤسسات مالية إسالمية متخصصة (مأمونة).
ً

ومما ال شك فـيه أن قيام الناظر (إدارة الوقف) بتخصيص نسبة من الريع لإلهالك أمر مشروع،
بل مطلوب؛ ألنه يؤدي إلى استمرار الوقف ،والقيام باإلعمار املطلوب بعدما ينتهي العمر االفتراضي
للمبنى ،أو املصنع حيث يستطيع الناظر القيام باالعمار ،أو بشراء أصل جديد يحل محل القدمي
باألموال التي جتمعت خالل سنوات اإلهالك.

ومن املعلوم أن هذا العمل داخ��ل فـيما ذك��ره الفقهاء فـي توزيع الريع وصرفه لإلعمار،
ولالستمرارية.
((( الهداية مع فتح القدير ()222 221/6
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نفقات صيانة إعمار الوقف:

فإذا كان الواقف قد خصص لصيانة املوقوف شي ًئا من الدخل أو غيره فبها ونعمت ،وإ ّ
ال
فتصرف من إيرادات الوقف أو ً
ال كما سبق ،بل إذا لم يكن اإليراد للصيانة واإلصالح ولم يستطع
الناظر توفـير متويل له ببيع جزء منه لهذا الغرض ،قال ابن عرفة( :واحلاصل أن نفقة احلبس من فائده،
فإن عجز بيع وعوض من ثمنه ما هو من نوعه ،فإن عجز صرف ثمنه فـي مصرفه) ،وقال الوزاني:
(..وعليه ،فإن اقتضى نظره بيع جزء منها لإلصالح فال إشكال)(((.

تطبيق نظام (البناء واإلدارة والتشغيل ،والتمويل) إلعمار أعيان الوقف (:)B.O.T
 -1التعريف بهذا النظام:

إن كل ح��رف من ه��ذه احل��روف  B.O.Tالثالثة اختصار لكلمة ،فـ ( )Bاختصار لكلمة
( )BUILDأي :البناء الذي يشمل إقامة مشروع ،و( )Oاختصار لـ ( )OPERATEأي :التشغيل،
و( )Tاختصار لـ ( )TRANSFERأي :التحويل ،وتستعمل بعض الدول مثل كندا واستراليا
ونيوزلندا مصطلح ( )B.O.O.Tأي بإضافة كلمة أخرى وهي ( ،)OWNأي بعد (.)BUILD
وقد استعملت هذه الصيغة فـي أوروبا فـي مطلع القرن التاسع عشر امليالدي من قبل احلكومات
التي تضطلع مبشاريعها ومتويلها ،األمر الذي يرهق كاهلها فكانت تعطي املشروع لقطاع خاص للقيام
باملطلوب لتعود األرض واملشروع إليها بعد فترة زمينة محددة ،وبذلك حتققت لكل من الدولة،
واملمول فوائد كثيرة ،وكذلك للمجتمع ،فمث ً
ال أقيمت قناة السويس على أساس هذا العقد حيث
ّ
قامت بها شركة اجنليزية وفرنسية باالتفاق مع احلكومة املصرية على أساس شق القناة ،وبناء مرافقها،
ثم تشغيلها فـيكون ريعها لهما ،على أن تعود ملكيتها كلها ملصر بعد  99عا ًما ،وهكذا األمر بالنسبة
لقناة بنما أخذتها شركة أمريكية(((.
وهناك صورة تطبيقية لهذا العقد أو النظام ،منها أن يكتفـي صاحب األرض بالبناء أو إنشاء
املشروع لفترة زمنية محددة ،ومنها أن صاحب األرض يأخذ ً
أيضا أجرة مخفضة سنوية ،أو شهرية
خالل الفترة كلها ،أو بعد بدء التشغيل إلى التسليم.
((( النوازل الصغري حملمد املهدي الوزاني ()171/4
((( يراجع لهذا النظام :أ.د .عبدالوهاب أو سليمان :بحثه عن عقد البناء والتشغيل وإعادة امللك ،منشور فـي موقع (املسلم)،
وأمل جناح البشيسي :نظام البناء والتشغيل والتحويل  ،B.O.Tبحث منشور فـي املعهد العربي للتخطيط ،العدد 32السنة،3
أغسطس  2004ص 11
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وممول يقوم بإقامة مشروع
وميكن تعريف هذا العقد أو النظام بأنه :اتفاق بني صاحب أرضّ ،
متكامل عليها ،وبتشغيله وصيانته ،واإلفادة منه لفترة محددة متفق عليها ليعود بعدها إلى مالك
األرض(((.
وهذا العقد يستفـيد من خالله املالك حيث تعمر أرضه مبشروع يعود إليه بعد فترة ،واملستثمر
حيث يشغل أمواله فـيه فـيربح من خالل تشغيل املشروع واإلفادة من ريعه ،أو استعماله ،ولذلك
يشترط أن تكون الفترة مناسبة السترداد رأس ماله مع أرباحه املتوقعة.
وأركانه هي نفس أرك��ان العقد املتمثلة :بالعاقدين ،واملعقود عليه ،والصيغة ،فاملالك قد
يكون احلكومة ،أو ناظر الوقف ،أو غيرهما ،وأن مسؤوليته تكمن فـي منح األرض للطرف الثاني،
شخصا اعتبار ًيا ،أو مجموعة من األشخاص
طبيعيا ،أو
شخصا
املمول قد يكون
ً
ً
وتسهيل مهمته ،وأن ّ
ً
والشركات ،وأنه يلتزم بالبناء والتشغيل والصيانة حسب الشروط واملواصفات املتفق عليها بني
الطرفـني ،ثم إعادة املشروع إلى املالك بصورة سليمة صاحلة لالستفادة منه.
ثم إن املمول قد يقوم بنفسه بإقامة املشروع من خالل شركاته ،وقد يقوم بذلك من خالل شركات
مقاوالت أخرى ،وقد متنح الصيانة ً
أيضا لشركات متخصصة ،وهكذا حيث حتدد املسؤوليات فـي
العقد ومقدار التمويل وأرباحه ،والتقنيات املطلوبة إلقامة املشروع ،والشروط املطلوبة فـي اإلشراف
على املشروع ،وكيفـية الصيانة والتشغيل ،وغير ذلك مما يتضمنه العقد املنظم لذلك.

 -2مقاصد العقد وأهدافه:

إن الغرض من هذا العقد هو حتقيق ما يأتي:

 - 1حتقيق املصالح واملنافع املعتبرة للطرفـني كما سبق بل تلبية حاجات املجتمع اإلنساني وتوفـير
الراحة للفرد واجلماعة بأسلوب علمي وعملي محكم.
 - 2إقامة البنية التحتية بأموال القطاع اخلاص مع حتقيق أغراضه ً
أيضا ،والسيما فـي املشاريع الكبرى
التي يقع عبؤها على الدولة ،مثل شق القنوات والطرق الكبيرة الطويلة ،وترتيب القطارات،
وإقامة اجلسور ،وإنشاء املصانع الكبرى ،والعقارات أو نحوها.
 - 3االستفادة من أموال املواطنني واالستثمارات األجنبية للمساهمة فـي خطط التنمية ،وتنفـيذ
املشروعات املهمة ،واملرافق العامة.
((( املراجع السابقة
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 - 4تقليل مخاطر السوق واإلقراض.
 - 5التخفـيف من أعباء الدولة حيث ال تتحمل شي ًئا من تكاليف البناء واإلنشاء ونحوهما.
 - 6املساهمة فـي تشغيل األيدي العاملة ،وتقليل نسب البطالة ،وبالتالي :التضخم.
 - 7استقطاب املهارات الفنية واإلدارية الوطنية ،واألجنبية واالستفادة منها.
 - 8تدريب العمالة الوطنية من خالل مساهمتها فـي البناء والتشغيل ،والصيانة.
 - 9تنمية األموال واستثمارها بطريقة تخدم املجتمع كما سبق (((.

 -3الوصف الفقهي لهذا العقد (التكييف الفقهي):

ذكر بعض الباحثني أن هذا العقد يشتمل على أربعة عقود وهي :عقد البناء ،وعقد التشغيل،
وعقد الصيانة ،وعقد التحويل (إعادة امللك) بإعادة املشروع ألصحابه(((.

والذي يظهر لي أنه نظام كامل يشمل كل هذا ،وغيره مثل عقد تأجير املنفعة من قبل املالك فـي
مقابل إعادة البناء فـي عقد واحد يتضمن كل هذه األمور مع تفاصيل أخرى ،فهو فـي حقيقته منظومة
شاملة ،وينبغي أن ننظر إليها بهذا االعتبار ،ومن هنا نستطيع القول :إنه نظام أو عقد جديد يخضع
للقواعد واملبادئ العامة اخلاصة بالعقود املشروعة ،وهي عدم وجود شرط أو أثر يتعارض مع أحكام
الشريعة الغراء ،بنا ًء على أن األصل فـي العقود والشروط هو االباحة تأسيس ًا على األدلة املعتبرة فـي
هذا الشأن ،وأن جمهور الفقهاء على هذا األصل كما حققناه ـ((( ،ومن جانب آخر فإن هذا العقد
ال تتوافر فـيه أصول الفساد األربعة ،وهي :الربا ،والغَ رر ،واملعقود عليه احملرم ،والشروط املفسدة،
وبالتالي فهو مشروع وصحيح بعد توافر األركان والشروط املطلوبة فـي العقود(((.
وإذا نظرنا إلى هذا العقد فنجد أن مقاصد الشريعة فـي إجراء العقود متوافرة فـيه ،وأنه حسب
ظاهره ومن حيث هو عقد ليس فـيه مخالفة ،أو تعارض مع نص شرعي ،ولذلك يبقى على أصل
اجلواز والصحة واملشروعية.
وباإلضافة إلى ذلك فإنه ميكن تكييفه على أساس عقد احلكر كما سيأتي.
((( املراجع السابقة
((( د .عبدالوهاب أبو سليمان :بحثه السابق
((( مبدأ الرضا فـي العقود ،دراسة فقهية مقارنة ،ط .دار البشائر االسالمية – بيروت ()1195-1148/2
((( يراجع بداية املجتهد البن رشد ط .دار اجليل  /بيروت 1409هـ ( )00212/2حيث حصر أسباب الفساد العامة للعقود
أربعة ،وهي :أ حترمي عني املبيع ،ب الربا ،ج الغرر ،د الشروط املفسدة ،وسماها أصول الفساد األربعة.
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شرعا ،فإن عقد البناء ال يخرج
وأما عقوده اجلزئية التي يتكون منها هذا النظام فهي عقود مقبولة ً
عن دائرة عقد االستصناع ،وأن عقد التشغيل يدخل فـي عقد اإلجارة ،وأن عقد الصيانة قد أجازه
مجمع الفقه اإلسالمي الدولي من حيث املبدأ ومع التفصيل ((( كما أن ما فـيه من عقد املقاولة جائز
مشروع وداخل فـي قرار مجمع الفقه االسالمي الدولي قرار رقم (.)14/3/129
تغليبا على بقية ما فـيه من أعمال باعتبار أن البناء
ومن الباحثني من يقول :إنه عقد استصناع
ً
هو اجلزء األول واألساس واألهم((( ،وقد صدر قرار من مجمع الفقه االسالمي الدولي قرار رقم
( )7/3(65الذي عرف االستصناع بأنه :عقد وارد على العمل والعني فـي الذمة ،وأنه ملزم للطرفـني
إذا توافرت فـيه األركان والشروط ،وبالتالي فإن بقية العقود تكون تابعة لالستصناع من باب األصالة
والتبعية ،والكثرة والغلبة والقلة والندرة(((.
وهذا فـي املرحلة األولى أما فـي مرحلة التشغيل فإن العقد الذي ينظمه هو عقد اإلجارة حيث
إن العقد ينص على األجرة املتضمنة لرأس املال والربح ،وفترة التشغيل ،وفـي املرحلة األخيرة تعاد
األرض وما عليها إلى املالك بنا ًء على انتهاء فترة اإلجارة بالنسبة لألرض وتنفـيذ الوعد بالتنازل عما
بني عليها بالنسبة للمنشآت املبنية أو املقامة عليها.

 -4نظام  B.O.Tوما فـي فقهنا العظيم:

باإلضافة إلى ما ذكرنا من التكييفات الفقهية فإن فقهاءنا العظام قد سبقوا فقهاء العصر،
والقانونيني بعقود شبيهة متام ًا بهذا النظام ،وذلك من خالل بعض الصور لعقد اإلج��ارة ،وعقد
ِ
احلكر ،ولذلك سنلقي عليهما بعض األضواء.

أ  -عقد الكراء (اإلجارة) حيث جند فـي الفقه املالكي مسائل شبيهة بهذا النظام ،منها ما ذكره ابن
رشد فـي البيان والتحصيل( :قال ابن القاسم فـي رجل قال لرجل أعطني عرصتك هذه أبنيها بعشرة
دراهم ،أو مبا دخل فـيها ،على أن أسكنها فـي كل سنة بدينار حتى أوفـي ما غرمت فـيها وأصلحت؟
قال :إن سمى ُعدة ما يبنيها به ،وما يكون عليه فـي كل سنة فذلك جائز ،وإن لم يسم فال خير فـيه) قال
محمد بن رشد( :وهو كما قال؛ ألنه إن سمى ُع ّدة ما يبنيها به ،ولم يسم ما يكون عليه فـي كل سنة
كان ِكرا ًء مجهو ً
ال ،وإن سمى ما يكون عليه فـي كل سنة ،ولم يسم ما يبنيها به كان الكراء معلو ًما،
وأمده مجهو ً
ال ،وإذا سمى الوجهني كان كراء معلوما إلى أجل معلوم فجاز .وإمنا جاز وإن لم يبني
((( يراجع قرار مجمع الفقه االسالمي الدولي قرار رقم ( )11/6/103ومجلة املجمع ع 11ج 2ص5
((( أ.د .أبو سليمان :بحثه السابق
((( أ.د .أبو سليمان :بحثه السابق
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هيئة بناء العرصة واألغراض فـي ذلك مختلفة من أجل أن املكتري كالوكيل له على ذلك ،فإذا بنى
العرصة على الهيئة التي تشبه أن تبنى عليها لزمه.....ولو وصف البنيان ،وعدد ما يسكنها من السنني
جلاز وإن لم يسم ُع ّدة ما يبنيه به وال ما يكون عليه فـي كل سنة ،بل ال يجوز إذا اكتراه منه سنني معلومة
غررا ويكون من بيعتني فـي بيعة ،وبالله
ببناء موصوف أن يسمي للبنيان عد ًدا معلو ًما ،ألنه يعود بذلك ً
التوفـيق)(((.
وهذا النص واضح فـي أن هذه الصورة املذكورة فـيه أصل صالح لنظام البناء والتشغيل
واإلعادة ،بل إنها ال تختلف عنه سوى التطوير فـي العقود املنظمة والتوسع فـي التشغيل حيث يتم
تشغيل املباني لغير املستأجر.
ففـي ضوء ما ذكر فإن هذا العقد املنظم هو عقد واحد وهو عقد الكراء ،وأن األجرة حتدد مببالغ
متفق عليها ،جتعل فـي املقابل البناء واملشروع ،فمث ً
ال يتفق الناظر مع املؤسسة املستثمرة على أن تكون
أجرة األرض مليون دوالر لعشر سنوات ،ويتفقان ً
أيضا أن يكون البناء أو املشروع مقابل هذا املبلغ
للفترة الزمنية املذكورة ،ثم تنزل على األقساط االيجارية الشهرية أو السنوية ،بل إن املالكية أجازوا
ً
أيضا أن تكون أجرة األرض بناء العقار أو املشروع نفسه أو غرس األشجار فـيها ،جاء فـي الشرح
الكبير للدردير( :أو كراء أرض مدة كعشر سنني لغرس معلوم فإن انقضت املدة فهو أي املغروس
يكون لرب األرض ً
ملكا ...فاألجرة هي الشجر ،)...وعلق على ذلك الدسوقي فقال( :مفهومه :أنه
يجوز إجارتها مدة البناء ،وبعد انقضاء املدة يكون البناء كله أو بعضه لرب األرض أرجة ،قال فـي
املدونة :وإن أجرته أرضك ليبني فـيها ويسكن عشر سنني ثم يخرج ويدع البناء فإن بينّ صفة البناء
واملدة التي يسكن فـيها املكتري فهو جائز وهو إجارة ،وإن لم يصفه لم يجز)(((.
وجاء فـي البيان والتحصيل( :وسئل مالك عن رجل تكارى عرصة خربة على أن ينفق عليها،
ويكون كراؤها كذا وكذا ،قال مالك :أرى أن يسمى ما ينفق فـيها ويقاصه بذلك فـي كراء ما تكارى
به من السنني ،فقيل له :أفـيجعل كراءها دراهم؟ قال :بل أجزاء يجعل نفقته عشرة دنانير ،وكراءها
إياها عشرين سنة ،فـي كل سنة نصف دينار ،أو أقل من ذلك ،أو أكثر من السنني واألجزاء ،فعلى هذا
يتكارى املتكارون ،ويكري صاحب الدار.
قال محمد بن رشد :هذه مسألة صحيحة بينة فـي املعنى؛ ألن مآلها إن أكراه العرصة عشر سنني،
((( البيان والتحصيل ألبي الوليد ابن رشد القرطبي ،حتقيق أحمد الشرقاوي ود.محمد حجي ط.دار الغرب االسالمي
()462/461/8
((( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ،ط .عيسى احللبي ()48/4
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سنة بعشرة دنانير على أن يبني العرصة لربها ،إذا شرط أن يقاصه بالنفقة فـي الكراء لم يجز؛ ألنه إذا
لم يكن الكراء بالنقد لم يوجب احلكم املقاصة به ،ووجب أن يتبعه بنفقته سل ًفا حا ً
ال عليه ،ويؤدي
إليه الكراء بقدر ما سكن شي ًئا بعد شيء على ما يوجبه احلكم فـي ذلك .ووجب أن يتبعه بنفقته سل ًفا
حا ً
ال عليه ،ويؤدي إليه الكراء بقدر ما سكن شي ًئا بعد شيء على ما يوجبه احلكم فـي ذلك .قال
ابن املواز :وهذا إذا كان البناء لرب العرصة ،ويسمي ما بنى به ،وكان ذلك من الكراء ال يزيد عليه،
وشرط ابن املواز أن يكون ذلك الكراء ال يزيد عليه ،صحيح مثل ما فـي املدونة؛ ألنه إن شرط أن ينفق
فـي العرصة أكثر من كرائها كان الزائد على الكراء سل ًفا منه لرب العرصة؛ فدخله كراء وسلف.
قال ابن املواز :وأما إن كان البناء للمكتري فال يحتاج إلى تسمية ما يبني ،وال ما ينفق ،وال أحب
مقلوعا ،أو يأمره
شرطه فـي أصل الكراء إال أنه إن بنى فمتى ما خرج فلرب العرصة أن يعطيه قيمته
ً
بقلعه .وقول ابن املواز :إن البناء إذا كان للمكتري فال أحب اشتراطه فـي أصل الكراء صحيح بينّ ؛
مقلوعا عند
ألنه إذا اشترط ذلك عليه فقد وقع الكراء على أن يأخذ املكري من املكتري بنيانه بقيمته
ً
انقضاء أمد الكراء ،وذلك غرر ال يجوز ،وإمنا لم َير فـي الرواية أن يجعل كراءها دراهم إذا كان ينفق
فـيها دنانير ،ويفاصله بها فـي الكراء؛ ألنه يدخله عدم املناجزة فـي الصرف؛ إذ ال يحل الكراء عليه
إال بالسكنى شي ًئا بعد شيء ،ولو قال :أكتري منك العرصة لعشرين سنة بعشرة دنانير ،نصف مثقال
لكل سنة على أن أنفق فـيها مائة درهم من مالي تكون مقاصة بالكراء ،أو قال أكتري منك العرصة
مبائة درهم من مالي تكون مقاصة الكراء ،أو قال أكتري منك العرصة مبائة درهم لعشرين سنة على
أن أنفق فـيها عشره دنانير تكون مقاصة بالكراء جلاز ذلك ،وإن سمح القول؛ ألن األمر يؤول فـيه إلى
صحة الفعل ،وهو كراء العرصة عشرين عا ًما بالعدد الذي سمى أنه ينفق فـيها ،وبالله التوفـيق)(((.

بِ -
احل ْكر ،أو حق القرار:

ِ
احلكر بكسر احل��اء وسكون الكاف العقار احملبوس ،وجمعه أحكار ،وبفتحهما :كل ما
احتكر(((.
وفـي اصطالح الفقهاء يطلق على ثالثة معان:

 - 1العقار احملتكر نفسه ،فـيقال :هذا حكر فالن.
 - 2اإلجارة الطويلة على العقار.
((( البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل فـي مسائل املستخرجة ألبي الوليد ابن رشد القرطبي ،حتقيق األستاذ أحمد
احلبابي ط .دار الغرب االسالمي ()18-16/9
((( املعجم الوسيط ،ولسان العرب ،وتاج العروس :مادة «حكر «
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 - 3األجرة املقررة على عقار محبوس فـي اإلجارة الطويلة ونحوها((( ،قال الشيخ عليش( :من
استولى على اخللو يكون عليه جلهة الوقف يسمى عندنا مبصر حكر ًا لئال يذهب الوقف
باط ً
ال)(((.
واحلكر فـي باب الوقف وسيلة اهتدى إليها الفقهاء لعالج مشكلة تتعلق باألراضي والعقارات
املوقوفة التي ال تستطيع إدارة الوقف (أو الناظر) أن تقوم بالبناء عليها ،أو زراعتها ،أو أنها مبنية لكن
ريعها قليل إذا قسنا بحالة هدم بنيانها ،ثم البناء عليها ،ففـي هذه احلالة أجاز الفقهاء احلكر ،وحق
القرار وهو عقد يتم مبقتضاه إجارة أرض للمحتكر ملدة طويلة ،وإعطاؤه حق القرار فـيها ليبني ،أو
يغرس مع إعطائه حق االستمرار فـيها ما دام يدفع أجرة املثل بالنسبة لألرض التي تسلمها دون
مالحظة البناء والغراس(((.
وهذا النوع قريب من اإلجارة بأجرتني التي ذكرناها من حيث طول املدة ،ومن حيث تسلم
نوعني من األجرة :أجرة كبيرة معجلة قريبة من قيمة األرض ،وأجرة ضئيلة سنوية أو شهرية ،لكنه
مختلف عنها من حيث إن البناء والغراس فـي احلكر ملك للمحتكر (املستأجر) ألنه أنشأهما مباله
اخلاص وفـي اإلجارة بأجرتني ملك للوقف ،ألن إدارة الواقف (أو الناظر) قد صرفت األجرة الكبيرة
املقدمة فـي التعمير ،والبناء أو الغراس.
ويسميه بعض الفقهاء باالحتكار ،واالستحكار ،واإلحكار ،قال ابن عابدين( :االحتكار إجارة
يقصد بها منع الغير ،واستبقاء االنتفاع باألرض)((( ،وفـي الفتاوى اخليرية( :االستحكار عقد إجارة
يقصد به استبقاء األرض للبناء ،أو الغرس أو ألحدهما ،ويكون فـي الدار واحلانوت أيض ًا)(((.
أعم من احلكر ،ألنه
ويسميه املالكية ً
خلوا فـي حني أن اخللو عند احلنفـية وغيرهم ممن قالوا به ّ
خاصا
يكون فـي كل إجارة اكتتب املستأجر من خالل أعماله وجتارته وشهرته ،أو أهمية املوقع حقًا ً
به ،وقد صدر قرار من مجمع الفقه اإلسالمي الدولي فـي دورته الرابعة عام 1408هـ أجاز فـيه بدل
((( يراجع فـي موضوع احلكر :الفتاوى الهندية ( ،)420/2وحاشية ابن عابدين ( ،)398/3وفتح العلى املالك فـي الفتوى على
مذهب مالك ،ط.مصطفى احللبي ( ،)243/2والشرح الصغير ( ،)127/4وشرح اخلرشي ( ،)100 ،78/7وحتفة احملتاج
( ،)172/6والفتاوى الكبرى البن حجر الهيثمي ( ،)144/3ومطالب أولي النهى ( ،)316/4ومجموع الفتاوى البن
تيمية ( ،)224/31واملوسوعة الفقهية الكويتية ()53/18
((( فتح العلى املالك ()243/2
((( د .خليفة بابكر احلسن ،بحثه عن« :استثمار موارد األوقاف «املقدم إلى الدورة الثانية عشرة ملجمع الفقه اإلسالمي الدولي
(ص)21
((( منحة اخلالق على البحر الرائق ،ط .املطبعة العلمية بالقاهرة ()220/5
((( الفتاوى اخليرية ()197/1
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اخللو بشروط وضوابط(((.

مدى شمولية احلكر للوقف وغيره:

خاصا ،ولكنه مع ذلك
وقد ارتبط اسم احلكر بالوقف سواء أكان وق ًفا عا ًما وهو الشايع ،أم ً
قد يكون احلكر فـي العقارات اململوكة ملكية خاصة حيث جاء فـي تـنقيح الفتاوى احلامدية أن:
(االحتكار هو األرض املقررة لالحتكار وهي أعم من أن تكون ً
ملكا أو وق ًفا)((( ولكن حديثنا هنا
حول احلكر فـي األوقاف فقط.

حكم احلكر فـي األوقاف:

اختلف الفقهاء فـي حكر الوقف على ثالثة مذاهب:
أ -ذهب جمهور الفقهاء((( إلى أنه جائز حتى ولو اشترط الواقف منعه إذا توافرت الشروط
اآلتية:

ّ
وتعطل االنتفاع به.
تخرب
 - 1أن يكون الوقف قد ّ

يعمر بها.
 - 2أن ال يكون لدى إدارة الوقف (أو الناظر) أموال ّ
 - 3أن ال يوجد من يقرض الوقف املقدار احملتاج إليه.

واشترط احلنفـية ً
أيضا أال ميكن استبدال الوقف بعقار ذي ريع((( ،إذا توافرت هذه
الشروط جاز احلكر فـي الوقف.
ب  -ذهب جماعة من الفقهاء منهم احلنابلة ،وجمهور الشافعية ،إلى أنه جائز مطلقًا(((.

ج  -ذهب بعض الشافعية منهم األذرعي والزركشي إلى أنه غير جائز مطلقًا (((.

راجحا هو الرأي األول ،ألنه ّقيد احلكر بتحقيق مصالح الوقف ،وأن ال يوجد سبيل
والذي نراه
ً
ٍ
وحينئذ فاحلكر بال شك أفضل من أن يبقى الوقف خر ًبا أو معط ً
ال.
أفضل من احلكر،
((( يراجع بحثنا« :احلقوق املعنوية «املنشور فـي أبحاث وأعمال الندوة السابقة لقضايا الزكاة املعاصرة فـي الفترة 24 22
1417/1/هـ (ص)564 537
((( تـنقيح الفتاوى احلامدية ()176/1
((( حاشية ابن عابدين ( ،)398/30والفتاوى الهندية ( ،)422/2وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( ،)96/4وحتفة احملتاج
( ،)172/6ومطالب أولي النهى ( ،)316/4وأعالم املوقعني ()304/3
((( حاشية ابن عابدين ()398/3
((( مطالب أولي النهى ( ،)316/4والفتاوى البن حجر الهيثمي ()144/3
((( حتفة احملتاج ( ،)172/6والفتاوى الهندية البن حجر الهيثمي ()144/3
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مدة احلكر:

من املعلوم أن عقد احلكر يتضمن مدة محددة للحكر وإن كانت طويلة ،ولكن جرى العرف كما
يقول العدوي مبصر أن األحكار مستمرة لألبد ،وإن ُعينّ فـيها وقت اإلجارة مدة لكنهم ال يقصدون
أرضا مدة ومضت فله أن يبقى
خصوص تلك املدة ،والعرف عندنا أي فـي مصر كالشرط فمن احتكر ً
وليس للمتولي آمر الوقف إخراجه(((.
وقد ذكر احلنفـية ً
أيضا أنه يثبت للمحتكر حق القرار إذا وضع بناءه فـي األرض ويستمر ما دام
قائما فـيها ،فال يكلف برفع بنائه ،وال بقلع غراسه ما دام يدفع أجرة املثل املقررة على ساحة
ُأ ُّس بنائه ً
األرض احملتكرة(((.
ولكن الفقهاء لم يغفلوا من أمرين:
األمر األول :أنه يجوز اشتراط إخراج احملتكر بعد املدة املتفق عليها؛ ألن املشروط املتفق عليه
مقدم على العرف السائد.
األمر الثاني :أن ال يترتب على بقاء احملتكر بأجرة املثل ضرر على الوقف ،فإن كان فـيه ضرر بأن
يخاف منه االستيالء على الوقف ،أو أن يكون فـيه تعسف بالوقف فـي استعمال هذا احلق فإنه يجوز
أن يرفع األمر إلى القاضي فـيفسخه(((.
التحكير بغنب فاحش :ما ذكرناه فـي أجر املثل فـيما يخص اإلجارة ينطبق على التحكير بغنب
فاحش متا ًما.

انتهاء احلكر :إذا خرب البناء الذي بناه احملتكر فـي أرض الوقف وزال عنها بالكلية ينقضي حق
احملتكر فـي القرار فـيها إذا انـتهت مدة اإلجارة ،وكذلك احلكم إذا فنيت األشجار التي غرسها فـي
األرض الزراعية املوقوفة(((.

ويرى بعض الباحثني((( أن هذا النظام السائد اآلن فـي أوروبا هو :تطوير نظام ِ
احلكر الذي
استحدثه الفقه االسالمي منذ أكثر من أربعة قرون بسبب حاالت احلرائق واجلوائح التي اجتاحت
((( العدوي على اخلرشي ()79/7
((( حاشية ابن عابدين ()20/5
((( املصادر السابقة
((( تـنقيح الفتاوى احلامدية ( ،)131/2وفتح العلي املالك ( ،)252/2واملوسوعة الفقهية ()64/18
((( أحمد محمد خليل االسالمبولي :ورقته املقدمة إلى ندوة مبركز أبحاث االقتصاد االسالمي بجامعة امللك عبدالعزيز فـي
1422/9/6هـ=2001/11/21م
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املوقوفات فـي استنابول وغيرها حيث احتاج إلى صورة جديدة إلعمار املوقوفات بصيغ احلكر،
واإلجارتني ،واملرصد كما سبق وأن أوجه الشبه بني النظامني تكمن فـيما يأتي:
 - 1احلاجة إلى مصدر متويل خارجي.
 - 2يقوم املمول بإقامة املشروع على أرض طالب التمويل.
 - 3أن األرض تبقى مملوكة لطالب التمويل (ناظر الوقف أو الدولة ،أو غيرهما).
 - 4أن املمول يعوض نفسه فـيما أنفقه ،وبحق ربحه من خالل االستفادة من املشروع باالستعمال،
أو التأجير خالل الفترة املتفق عليها.
 - 5أن األرض وما بني عليها ،أو غرس فـيها تعود إلى طالب التمويل بعد انتهاء الفترة املتفق عليها،
وبالتالي فإن كال من املمول وطالب التمويل ،قد حقق هدفه.

 -5مدى اإلفادة من نظام  B.O.Tلألوقاف:

إن هذا النظام فـي حقيقته وأصوله نظام وقفـي أبدعه الفقه االسالمي خلدمة األوقاف التي
دامت أن تتعطل ،حيث لم تكن لدى ناظرها أموال كافـية لتعميرها فالتجأ إلى نظام ِ
(احلكر) الذي
شبيها سابقًا لفكرة .B.O.T
يعتبر ً

وفـي عصرنا احلاضر ساعد هذا النظام على إحياء أوقاف خربة ،أو معطلة فـي مكة املكرمة،
واملدينة املنورة ،وفـي غيرهما دون التفريط فـيها ،بل إن ما نرى من هذه األبراج العالية الوقفـية التي
سميت (وقف امللك عبدالعزيز «رحمه الله «رقم  )1على احلرمني الشريفـني قائم على نظام الـ أو نظام
ِ
احلكر ،حيث اضطلعت بذلك مؤسسة ابن الدن ببناء األبراج وتشغيلها ملدة  25سنة واستثمارها لهذه
املدة مبا يكفل استرجاع رأس املال واألرباح ،ثم تعود كل املنشآت إلى الوقف ،وهكذا مت االتفاق
على مشروع (وقف امللك عبدالعزيز ،رقم  ((( )2وبذلك مت حتقيق خير كثير مقاصد شرعية وأهداف
اقتصادية واجتماعية كما سبق.

 -6شروط عقود  B.O.Tلألوقاف:
ويشترط لضبط هذا العقد ما يأتي:

 - 1أال تتضمن العقود املنظمة لهذا النظام أي محظور شرعي من الربا وغيره ،وهذا يتحقق عندما
((( أ.د .أبو سليمان :بحثه السابق
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يتم ذلك عن طريق املؤسسات املالية امللتزمة بأحكام الشريعة ،أو يتم االتفاق على االلتزام بها
من خالل املراقبة الشرعية للعقود وااللتزامات اخلاصة به.
 - 2أال يكون فـي العقود غرر أو جهالة فاحشة فـي بنودها ،وال سيما ما يتعلق بااللتزامات املالية.
 - 3أال يقع غنب على الوقف من حيث املدة وكيفـية البناء ،واإلعادة من بدايته إلى نهايته ،حتى ال
يكون هناك إفراط أو تفريط بحق الوقف من حيث الزمن ،ونوعية البناء ،وكيفـية التسليم
واإلعادة ،بحيث تضبط شروط البناء والتسليم مبا يحقق املصلحة للوقف ،ألنه إذا لم يضبط
البناء بنوعية ممتازة ،ولم يشترط إعادة املنشآت بصورة سليمة يتم تسليمه مبا ال ميكن االستفادة
منها ،أو يستفاد منها بصورة متواضعة ،ألن الغرض من هذا النظام هو حتقيق مصالح الوقف
أو ً
ثانيا ،وليس العكس.
ال ،ثم مصالح املستثمر ً

وهذا الشرط يتطلب من الناظر (إدارة الوقف) االعتماد على اخلبراء وبيوت اخلبرة ،ودراسات
اجلدوى اجلادة للوصول إلى ما فـيه مصلحة الوقف دون الوقوع فـي الغنب أو التغرير.

االقتراض من ريع الوقف إلعمار أوقاف أخرى:

األصل أن يصرف ريع كل وقف على من اشترط له الواقف ،ولكن عند الضرورة ،أو احلاجة
العامة ،أو امللحة يجوز التصرف فـيه حسب ما يحقق املصالح الضرورية أو احلاجية العامة أو امللحة
للوقف ،وذلك بأن يتوقف إعمار وقف خاص باملسجد مث ً
ال على مبلغ من املال ال يستطيع الناظر ،أو
املتولي توفـير املال الالزم لهذا االعمار بطرق أخرى سوى االقتراض من ريع وقف آخر خاص بغير
املسجد مث ً
ال ففـي هذه احلالة أرى جواز ذلك على أن يعيد الناظر مبلغ االقتراض إلى اجلهة املقرضة
بعد فترة زمنية مناسبة.
ومبا أن هذه املسألة تدخل فـي باب االستدانة للوقف ،وعليه نذكر بإيجاز آراء الفقهاء ،حيث
ذهب احلنفـية إلى أنه ال يجوز االستدانة على الوقف إ ّ
ال للمصلحة وبإذن القاضي ،وعند عدم إمكان
وسيلة أخرى بحيث ال توجد غلة كافـية ،ثم يسترد من غلته((( ،فـي حني أجاز احلنابلة االستدانة على
الوقف عند احلاجة((( ،وأما الشافعية فأجازوها عند املصلحة ولكن بإذن القاضي(((.

((( يراجع :فتح القدير ( )240/6وفتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية ( )398/3واالشباه والنظائر البن جنيم ص،194
202
((( كشاف القناع ()314-313/3
((( حتفة احملتاج ( )289/6وفتاوى السبكي ( )26-25/2وحاشية القليوبي وعميرة ()109/3
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الترجيح مع الضوابط:

الذي نرى رجحانه هو جواز االستدانة على الوقف ،إذا أذن فـيه احلاكم ،أو أذن فـيه الواقف
فـي صك الوقف ،ويقاس على ذلك إذا أدخلت االستدانة ضمن أهداف الوقف وأعماله أو وسائله
فـي النظام األساسي ،والعقد التأسيسي لنظام الوقف.
وذلك؛ ألن االستدانة للوقف قد حتقق مصالح معتبرة للوقف ،بل قد تقع مفاسد كبيرة إذا
لم يقم الناظر ،أو القيم على الوقف باالستدانة فـي حاالت كثيرة يكون الوقف مهد ًدا بالضياع ،أو
(((
كثيرا
النقص أو اإلضرار ،وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف واقترض لبيت املال ً
وأن اخللفاء الراشدين قد استدانوا لبيت املال ،وعليه ملصلحته((( ،وميكن أن يقاس على االستدانة
لبيت املال :االستدانة للوقف بجامع كونهما من اجلهات العامة.
ولذلك فضوابط االستدانة هي:
 -1موافقة القاضي ،أو وجود شرط الواقف الذي أذن فـيه لالستدانة أو صك الوقف الذي فـيه
املوافقة ،أو أن ينص النظام األساسي مع العقد التأسيسي على حق االستدانة ،وال جتوز
مخالفة هذا الشرط إ ّ
ال فـي حالة الضرورة ،أو يتحقق ضرر عظيم للوقف فـي حالة االنتظار
ملوافقة القاضي.
 -2أن تكون هناك حاجة لهذه االستدانة ،وأن يترتب على هذه االستدانة مصلحة للوقف ،أو درء
مضرة ومفسدة عنه ،وبعبارة أخرى أن تكون االستدانة محققة ملصلحة ،بحيث يكون الوقف
قادرا على االستمرارية ،أو التطور والتنمية ،أما لو كانت االستدانة ال تؤثر فـي
باالستدانة ً
ذلك بحيث يبقى الوقف فـي أضراره حتى مع االستدانة ،فإنها غير جائزة آنذاك.

والدليل على ذلك :القاعدة الفقهية املعروفة القاضية بأن التصرف فـي األموال العامة ونحوها
منوط باملصلحة((( ويدل عليها عموم قوله تعالى فـي وجوب حفظ جميع األمانات
وردها إلى أهلها( :إن الله يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بني الناس
((( يراجع :صحيح البخاري ( )38 ،62 ،84,83 ،139/2ومسلم ( )1224/3والترمذي ( )247/1وابن ماجه احلديث
 2423والبيهقي ()352/5
((( املوسوعة الفقهية الكويتية ()267/3
أمرا من أمور العامة ،وقد ذكر
((( وهي مأخوذة من قاعدة( :التصرف على الرعبة منوط باملصلحة) واملراد بالراعي هو كل من ولي ً
الفقهاء من تطبيقات هذه القاعدة تصرفات متولى الوقف ،يراجع :شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ط .دار الغرب
اإلسالمي ص 249
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ً
استنباطا من هذه اآلية( :يقدم فـي
أن حتكموا بالعدل ((().......ولذلك قال القرافـي
كل موطن وكل آية من هو أقوم مبصاحلها)((( وذلك ألن رد األمانة إلى أهلها يتطلب أن
قادرا على حفظها ورعايتها ودرء املضرة واملفسـدة عنها.
يكون املتولى ً

وقد ذكر ابن الهمام أنه يجوز أن يستدين لزراعة الوقف وبزره بأمر القاضي(((.

 -3أن يقوم متولى الوقف ،أو إدارة الوقف بترتيب آلية لرد الديون سواء كان هذا الرد من الغلة أم
الريع ،أم عن طريق التأجير ،أم أي طريق آخر مشروع.
 -4أن تكون االستدانة بطريقة مشروعة خالية عن الربا ،واحملرمات األخرى.
 -5أن تكون االستدانة على ريع الوقف ،وال تكون على أصل الوقف إ ّ
ال فـي حالة الضرورة واخلوف
من ضياع الوقف نفسه ،وأن الريع ال يكفـي لذلك(((.
 -6أن يحسم (يخصم) الدين من الغلة أو ً
ال أي قبل التوزيع.

وأما االستدانة من أم��وال الوقف لآلخر فمحل خالف كبير ً
أيضا ،حيث أجازها احلنفـية
والشافعية إذا كانت بإذن القاضي وللضرورة ،أو مافـيه مصلحة واضحة للوقف ،واحلنابلة مع
اجلمهور ولكن دون اشتراط اإلذن من القاضي(((.
وإذا كان هذا اخلالف موجو ًدا فـي موضوع االستدانة من أموال الوقف للغير ،أو من الغير
للوقف ،فإن االستدانة داخل الوقف أحق فـي نظري ،لذلك يجوز ذلك بشرط حتقق املصلحة ،وعدم
توافر مصدر آخر لتمويل اإلعمار ،وأن يكون ذلك بإذن القاضي ،أو املجلس الذي يشرف على
الوقف.

تطبيق أسلوب املشاركة املتناقصة إلعمار أعيان الوقف املتهالكة:
نعرف أو ً
ال هذا املصطلح ،ثم نتحدث عن مدى تنزيله على الوقف.

((( سورة النساء  /اآلية ( )58ويراجع تفسير القرطبي ()255/5
((( الفروق ()206/3
((( فتح القدير ()240/6
((( املصادر السابقة ،وفتح القدير ( ،)241/6ويراجع ملزيد من التفصيل :أ.د .علي محيى الدين القره داغي ،بحثه :ديون الوقف،
املنشور على موقعه الشخصي www.qaradaghi.com/
((( يراجع :املصادر السابقة ،وبدائع الصنائع ( )153/5وحاشية ابن عابدين ( )417/5وروضة الطالبني ( )191/4واملغني
( )167/4واالنصاف ()328/5
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 - 1التعريف باملشاركة املتناقصة:

فاملشاركة املتناقصة ،هي املساهمة فـي مشروع مع إعطاء احلق للشريك فـي أن يجعل محله فـي
ملكية املشروع دفعة واحدة ،أو على دفعات حسبما تقتضيه الشروط املتفق عليها وطبيعة العملية،
وعلى أساس إجراء ترتيب منتظم لتجنيب جزء من الدخل املتحصل كقسط لسداد قيمة احلصة(((.
فالبنك اإلسالمي فـي هذا األسلوب يتمتع بكامل حقوق الشريك العادي وعليه جميع التزاماته
غير أنه ال يريد منذ التعاقد البقاء واالستمرار فـي املشاركة إلى حني انتهاء الشركة بل يعطي احلق
للشريك ليحل محله فـي ملكية املشروع.
وهذا األسلوب صالح للقيام بتمويل املنشآت الصناعية واملزارع واملستشفـيات وكل ما من
منتجا ،كما أنه أسلوب مناسبة لكافة عمليات االستثمار اجلماعية فـي عصرنا
شأنه أن يكون
ً
مشروعا ً
أرباحا دورية على مدار السنة ،كما أنه يشجع الشريك على االستثمار
احلاضر ،ألنها حتقق للبنك
ً
احلالل ،ويحقق طموحاته املتمثلة فـي انفراده بامتالك املشروع على املدى املتوسط ،كما يفـيد املجتمع
عوضا عن األساليب الربوية ،كما
فـي تصحيح املسار االقتصادي بتطوير أسلوب املشاركة االيجابي ً
أنه يحقق العدالة فـي توزيع النتائج(((.
والبنوك اإلسالمية حينما تدخل فـي مثل هذه املشاركات تضع نصب أعينها مجموعة من
الشرائط ،وهي:
 - 1أن تتوافر املقدرة واخلبرة اإلدارية فـي الشريك إلدارة العملية.
 - 2أن يحتفظ الشريك بحساب منفصل ومنظم لعملية املشاركة ،وإدارة املخازن بطريقة سليمة مع
االحتفاظ بحق البنك فـي اإلشراف الفعلي على املخازن.
 - 3أن يلتزم الشريك بكتابة تقارير دورية عن كل ما يتصل بعمل الشركة.
 - 4أن يلتزم الشريك بتوريد حصيلة املبيعات للبنك حسب االتفاق ،وأن تكون املشتريات طبقًا ملا
هو منصوص عليه فـي العقد.
كما أن البنك عادة يحدد مدة معينة للشركة يجب على الشريك االلتزام بها وإذا أخل فللبنك
احلق فـي اتخاذ إجراءات مناسبة ،كما أن العقود التي يبرمها البنك تتضمن التفاصيل املطلوبة(((.
((( الطبيعة املتميزة للبنوك اإلسالمية د .سيد الهواري 8
((( أدوات االستثمار اإلسالمي ص 111
((( عبدالرحيم حمدي :املرجع السابق ،ونصر الدين فضل املولى ،املرجع السابق ص 115
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صور املشاركة املتناقصة:

ناقش مؤمتر املصرف اإلسالمي األول الذي عقد بدبي (اإلمارات العربية املتحدة) فـي الفترة
 25-23جمادى الثانية 1399هـ املوافق  22-20مايو  1979موضوع املشاركات املنتهية بالتمليك
فوافق على ثالث صور منها ،وهي:

الصورة األولى:

يتفق املصرف مع متعامله على حتديد حصة كل منهما فـي رأس مال الشركة وشروطها.

وقد رأى املؤمتر أن يكون بيع حصص املصرف إلى املتعامل بعد إمتام الشركة بعقد مستقل بحيث
يكون له احلق فـي بيعها للمصرف أو لغيره ،وكذلك األمر بالنسبة للمصرف بأن تكون له حرية بيع
حصصه للمتعامل شريكه أو غيره.

الصورة الثانية:

يتفق املصرف مع متعامله على املشاركة فـي التمويل الكلي أو اجلزئي ملشروع دخل متوقع وذلك
على أساس اتفاق املصرف مع الشريك اآلخر حلصول املصرف على حصة نسبية من صافـي الدخل
احملقق فع ً
ال مع حقه باالحتفاظ باجلزءاملتبقي من اإليراد أو أي قدر منه يتفق عليه ليكون ذلك اجلزء
مخصصا لتسديد أصل ما قدمه املصرف من متويل.
ً

الصورة الثالثة:

يحدد نصيب كل من املصرف وشريكه فـي الشركة فـي صورة أسهم متثل مجموع قيمة الشيء
موضوع املشاركة (عقار مث ً
ال) يحصل كل من الشريكني (املصرف والشريك) على نصيبه من اإليراد
املتحقق من العقار ....وللشريك إذا شاء أن يقتني من هذه األسهم اململوكة للمصرف عد ًدا معي ًنا كل
سنة بحيث تكون األسهم املوجودة فـي حيازة املصرف متناقصة إلى أن يتم متليك شريك املصرف
األسهم بكاملها فتصبح له امللكية املنفردة للعقار أو املصنع دون شريك آخر.

شروط املشاركة املتناقصة:

ويشترط إضافة إلى شروط الشركة العامة:

بد من وجود إرادة فعلية للمشاركة وإن كانت مؤقتة ،وأن
 - 1أال تكون مجرد متويل بقرض ،حيث ال ّ
يتحمل جميع األطراف الربح واخلسارة أثناء فترة املشاركة.
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 - 2أن تكون ملكية البنك حلصته فـي املشاركة ملكية تامة ،وأن يكون لها دور إما فـي اإلدارة
والتصرف ،أو فـي املراقبة واملتابعة فـي حالة توكيل الشريك.
 - 3أال يتضمن العقد رد الشريك رأس مالك البنك فـي الشركة بالكامل ،أو مع جزء من الربح.
ولكن ال مانع من وجود وعد ،أو تعهد ببيع احلصة ،أو إجارتها ،ثم بيعها(((.

اخلطوات العملية للمشاركة املتناقصة:
 - 1تقدمي الدراسات.

 - 2وعد من أحد الطرفـني ببيع حصته فـي آخراملدة التي يحددانها ،أو بيع أسهمه أو جزء من نصيبه
إلى الطرف اآلخر سنو ًيا.
 - 3التوقيع على (مذكرة التفاهم) وعقد املشاركة.

 - 4بيع احلصة أو السهم بعقد جديد فـي الوقت املتفق عليه.

 - 2مدى تنزيل املشاركة املتناقصة على الوقف:

فـي رأيي أن هذه الصيغة بصورها الثالث إذا كانت واردة على أعيان الوقف فال تتوافق مع
حقيقة الوقف ومقاصده ،وبخاصة الوقف اخليري الذي يرى اجلمهور أن ملكية الوقف لله تعالى،
وأن الناظر ،أو املتولي ،أو إدارة الوقف أو املوقوف عليه من اجلهات العامة ال ميلكون التصرف
فـي رقبة املوقوف ،ومبا أن املشاركة الدائمة أو املتناقصة تقتضي ملكية الشريك التامة فـي األعيان
املشتركة بنسبته فـيها.
أما إذا كانت املشاركة من خالل مبالغ يوفرها ناظر الوقف لشراء أرض أو مصنع ،أو نحوهما
عن طريق املشاركة املتناقصة بالتمليك حتى للشريك اآلخر فهذه جائزة ألنها داخلة فـي االستثمار
فـي أموال الوقف.
ومن املعلوم أن املشاركة املتناقصة فـي أعيان الوقف لو أجيزت للضرورة أو احلاجة امللحة تتم
كاآلتي:
أ -شراء املؤسسة أو الشخص الطبيعي نسبة من األعيان املوقوفة املراد تعميرها.
ب -تخصيص هذا املبلغ للتعمير.

((( عزالدين خوجة :أدوات االستثمار اإلسالمي ،مراجعة الدكتور عبدالستار أبو غدة ،ط .دلة البركة بجدة ص 14-13
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ج -الوعد امللزم من املؤسسة ببيع حصة ،أو حصص فـي كل سنة ،أو فترة ،حتى ينتهي بالتمليك
الكامل.

وبالتالي فإن املشاركة املتناقصة تقتضي هنا أن تشتري املؤسسة املستثمرة نسبة من األعيان
املوقوفة ،ومن املعلوم أنه ال يجوز ذلك إ ّ
ال للضرورة ،أو حاالت خاصة ذكرها الفقهاء(((.

حاالت اإلفادة من املشاركة املتناقصة:

واخلالصة أن املشاركة املتناقصة فـي أعيان الوقف غير جائزة إ ّ
ال فـي ثالث حاالت:

إحداها :احلاالت التي يجوز فـيها بيع العني املوقوفة(((.
احلالة الثانية :أن يتم االتفاق بني املؤسسة املالية (أو الشخص الطبيعي) وبني الناظر أو املتولى
أو إدارة الوقف على أن يكون حق االنتفاع هو ثمن املشاركة ،وبأن يحدد حق االنتفاع باألرض ملدة
عشر سنوات مث ً
ال مببلغ محدد (فلنفرض مليون دوالر) وأن مبلغ املشاركة املطلوب لتعمير األرض
هو مليونان (مث ً
ال) وبالتالي تكون املشاركة على النصف ،ومن هنا تتكون شركة العقد لغرض محدد
وهو إعمار األرض نفسه ،ثم يتم االتفاق على متليك الوقف حصة الطرف اآلخر (املؤسسة املالية)
حسب إحدى الصور الثالث السابقة.
فهذه احلالة جائزة ال غبار عليها إن شاء الله.
احلالة الثالثة :أن يدخل ناظر الوقف (إدارة الوقف) بجزء من الريع ،أو األموال املخصصة
لالستثمار فـي املشاركة املتناقصة مع مؤسسة استثمارية ،أو متويلية ،ولها صورتان:
الصورة األولى :أن تنتهي املشاركة بتم ّلك الوقف للمشروع أو العقار فـي ضوء ما يأتي:
 - 1القيام بدراسة اجلدوى اجلادة التي تبني بوضوح جناح املشروع أو املبنى أو البرج من جميع
اجلوانب.
 - 2اختيار املشروع والدخول فـي االتفاقيات مع مؤسسة مالية إسالمية لتحقيق الغرض املذكور
مع الوعد منها بتمليك العني املشتركة للوقف بإحدى الصور الثالث التي ذكرناها للمشاركة
املنتهية بالتمليك.
((( يراجع :بحثنا عن التنمية م��وارد القوف ،واحلفاظ عليها ،بحث منشور فـي مجلة (أوق��اف) الكويتية ،العدد 7السنة4
شوال1425هـ ص 60-13وقد ذكرنا فـي بحثنا املقدم ص 32-19أن االستبدال ،وبيع املوقوف ال يجوز إ ّ
ال فـي حاالت
منها :حالة الهدم واخلراب ويتعذر إعمارها ،وحالة عدم االنتفاع واالستغناء ،وحالة العجز ونحو ذلك.
((( املصدر السابق ،ومصادره املعتمدة
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الصورة الثانية :أن تنتهي بتم ّلك املؤسسة املالية ،أو الشخص املستثمر العني املشتركة بإحدى
الصور الثالث التي ذكرناها.

إصدار صكوك إسالمية على أعيان الوقف لالستفادة منها فـي إعمارها:

مبا أن السندات التقليدية حرام صدر بحرمتها قرار مجمع الفقه اإلسالمي فـي دورته السادسة
(قرار رقم  )6/11/60اجته االجتهاد الفردي واجلماعي لبديل إسالمي له من خالل إجازة املجمع
نفسه فـي قراره رقم ( )4/3(30سندات املقارضة وسندات االستثمار بشروط وضوابط محددة
ذكرها القرار نفسه معتمدً ا على مجموعة من البحوث القيمة والدراسات اجلادة(((.
وهناك أنواع كثيرة من الصكوك تصلح إلعمار األرض املوقوفة منها:

 -1صكوك املقارضة (سندات املقارضة) وسندات االستثمار:

إن إدارة الوقف تستطيع أن تساهم فـي هذه السندات املشروعة ،باالكتتاب فـيها ،أو شرائها ،أو
أن تقوم هي بإصدارها ،وال غرو فـي ذلك فإن وزارة األوقاف األردنية هي التي طرحت هذه الصيغة
وصاغتها حتى صدر بها قانون سندات املقارضة رقم  10لعام (((.1981
وفـي هذه احلالة تكون إدارة الوقف هي املضارب ،وحملة الصكوك هم أرباب املال ،ويكون
الربح بينهما بالنسبة حسب االتفاق ،وإدارة الوقف ال تضمن إ ّ
ال عند التعدي ،أو التقصير كما هو
مقرر فقهي ًا ومن هنا تأتي مشكلة عملية فـي مسألة عدم ضمان السندات ،ولذلك عاجلها قرار املجمع
بأمرين:
تشجيعا منها على جتميع
أحدهما :جواز ضمان طرف ثالث مثل الدولة تضمن هذه الصكوك
ً
رؤوس األموال ،وتثميرها ،وتهيئة عدد من الوظائف ،وحتريك رؤوس األموال وإدارتها.
ثانيهما :عدم ممانعة املجمع من النص فـي نشرة اإلصدار على اقتطاع نسبة معينة من عائدات
املشروع ووضعها فـي صندوق احتياطي خاص ملواجهة مخاطر خسارة رأس املال فـيما لو حتققت،
إضافة إلى ضرورة توخي أقصى درجات احلذر من االستثمارات بحيث ال تقدم اإلدارة إ ّ
ال على
االستثمارات شبه املضمونة مثل االستثمارات فـي العقارات املؤجرة فـي بالد مستقرة ،ومثل االتفاق
مع اآلخرين أصحاب اخلبرات الواسعة إلدارة األموال ودراسة اجلدوى االقتصادية ونحوها.
((( انظر :العدد الرابع من مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي ،اجلزء الثالث (1809ـ)2159
((( بحث د .عبدالسالم العبادي فـي اجلزء الثالث من مجلة املجمع الفقهي اإلسالمي الدولي (ص )1963
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 -2أنواع أخرى من الصكوك:

وقد ذكر القرار ( )4/3(30شروط وضوابط الصكوك الشرعية ،وال تـنحصر مشروعية
الصكوك على صكوك املقارضة التي صدر بها قرار من مجمع الفقه اإلسالمي ،بل ميكن ترتيب
صكوك (سندات مشروعة) أخرى مثل صكوك االستصناع ،وصكوك اإلجارة التشغيلية أو التمويلية،
وصكوك املشاركة املتناقضة ،وكذلك صكوك أخرى كما فصلنا ذلك فـي بحثنا((( ،وكما أشار إليه
فنص على:
قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي السابق فقد انتهى إلى كيفـية استفادة الوقف منهاَّ ،
ثانيا :استعرض مجلس املجمع أربع صيغ أخرى اشتملت عليها توصيات الندوة التي أقامها املجمع،
ً
وهي مقترحة لالستفادة منها فـي إطار تعمير الوقف واستثماره دون اإلخالل بالشروط التي يحافظ
فـيها على تأبيد الوقف وهي:
أ-إقامة شركة بني جهة الوقف بقيمة أعيانه وبني أرباب املال مبا يوظفونه لتعمير الوقف.
ب -تقدمي أعيان الوقف – كأصل ثابت – إلى من يعمل فـيها بتعميرها من ماله بنسبة من
الريع.
ج-تعمير الوقف بعقد االستصناع مع املصارف اإلسالمية ،لقاء بدل من الريع.
د-إيجار الوقف بأجرة عينية هي البناء عليه وحده ،أو مع أجرة يسيرة.
وقد اتفق رأي مجلس املجمع مع توصية الندوة بشأن هذه الصيغ من حيث حاجتها إلى مزيد
من البحث والنظر ،وعهد إلى األمانة العامة االستكتاب فـيها ،مع البحث عن صيغ شرعية أخرى
لالستثمار ،وعقد ندوة لهذه الصيغ لعرض نتائجها على املجمع فـي دورته القادمة .والله أعلم (((.

مالحظات مهمة حول صكوك الوقف:

إن من أهم الضوابط اخلاصة بصكوك الوقف باإلضافة إلى الضوابط العامة لها هي أال تؤدي
إلى انتقال ملكية العني املوقوفة إلى حملة الصكوك ،فهي غير جائزة إ ّ
ال حلاالت الضرورة ونحوها
كما سبق ولذلك يجب أن تكون الصكوك فـي حدود حق املنفعة ،واالنتفاع مبا يبنى على األرض
املوقوفة من منشآت ملدة زمنية محددة ،وتبقى األرض موقوفة دون بيعها أو التنازل عنها ،أو أن تكون
الصكوك استثمارية ،ولذلك فأفضل الصيغ هي صيغة الصكوك القائمة على ( )B.O.Tأو اإلجارة
((( التطبيقات العملية إلقامة السوق اإلسالمية ،بحث مقدم إلى مجمع الفقه اإلسالمي الدولي فـي دورته الثامنة ،العدد الثامن،
املجلد األول (ص ،)379ومنه بحوث أخرى أيض ًا
((( مجلة مجمع الفقه االسالمي الدولي ع 4ج 3ص 1809
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املنتهية بالتمليك للوقف ،أو املشاركة املتناقصة ولكن فـي حق املنفعة االنتفاع فقط ،وما يبنى على
األرض املوقوفة كما سبق.

صيغ أخرى إلعمار الوقف:

فباإلضافة إلى ما سبق فإن هناك صيغً ا أخرى قدمية ومعاصرة تصلح إلعمار العني املوقوفة،
فمن الصور القدمية واحلديثة ما يأتي:

 -1احلكر أو اخللو كما سبق.

 -2اإلجارة بأجرتني:

ابتكر الفقهاء هذه الطريقة لعالج مشكلة حدثت للعقارات املوقوفة فـي استنبول عام 1020هـ
عندما نشبت حرائق كبيرة التهمت معظم العقارات الوقفـية أو شوهت مناظرها ،ولم يكن لدى إدارة
النظارة الوقفـية أموال لتعمير تلك العقارات فاقترح العلماء أن يتم عقد اإلجارة حتت إشراف القاضي
الشرعي على العقار املتدهور بأجرتني :أجرة كبيرة معجلة تقارب قيمته فـيتسلمها الناظر ويعمر به
العقار املوقوف ،وأجرة سنوية مؤجلة ضئيلة يتجدد العقد كل سنة ،ومن الطبيعي أن هذا العقد طويل
األجل يالحظ فـيه أن املستأجر يسترد كل مبالغه مع الزمن الطويل(((.
فهذه الصيغة التمويلية تعالج مشكلة عدم جواز بيع العقار فتحقق نفس الغرض املنشود من
البيع من خالل األجرة الكبيرة املعجلة ،كما أنها حتقق منافع للمستأجر فـي البقاء فترة طويلة فـي
العقار املؤجر سواء أكان منـز ً
ال أم دكانًا أم حانوتًا ،أو نحو ذلك ،كما أن وجود األجرة يحمى العقار
املوقوف من ادعاء املستأجر أنه قد متلكه بالشراء مث ً
ال ،كما أن ما بني على هذه األرض املوقوفة يظل
ً
ملكا للوقف دون املستأجر.
 -3املرصــد:
وهو االتفاق بني إدارة الوقف (أو الناظر) وبني املستأجر أن يقوم بإصالح األرض وعمارتها
وتكون نفقاتها دي ًنا مرصدً ا على الوقف يأخذه املستأجر من الناجت ،ثم يعطى للوقف بعد ذلك األجرة
املتفق عليها(((.
وهذا إمنا يكون عندما تكون األرض خربة ال توجد غلة إلصالحها ،وال يرغب أحد فـي
((( الشيخ الصديق أبو احلسن ،بحثه« :مقتطفات من أحكام الوقف « ،منشور فـي ندوة الوقف اخليري لهيئة أبو ظبي اخليرية عام
( 1995ص ،)94والشيخ كمال جعيط ،بحثه عن »:استثمار موارد األحباس « ،املقدم إلى الدورة الثانية عشرة (ص)47
((( حاشية ابن عابدين ( ،)402/4وبداية املجتهد ( ،)236/2ومجموع الفتاوى البن تيمية ()224/31
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ٍ
وحينئذ ال تبقى إ ّ
ال هذه الطريقة التي تأتي
استئجارها مدة طويلة يؤخذ منه أجرة معجلة إلصالحها،
فـي آخر املراتب من الطرق املمكنة إلجارة الوقف ،ومما جتدر اإلشارة إليه أن عقلية فقهائنا الكرام
استطاعت أن تشتق من اإلجارة كل هذه الصور ،وهذا إن ّ
دل على شيء فإمنا يدل على أن الفقه ال
بد أن يستجيب حلل ّ
كل املشاكل.
ينبغي أن يتوقف بل ال ّ
 -4املزارعة:
وهي أن تتفق إدارة الوقف (أو الناظر) مع طرف آخر ليقوم بغرس األرض املوقوفة ،أو زرعها
على أن يكون الناجت بينهما حسب االتفاق إما بالنصف ،أو نحوه(((.
 -5املساقاة:
وهي خاصة بالبساتني ،واألرض التي فـيها األشجار املثمرة حيث تـتفق إدارة الوقف (أو
الناظر) مع طرف آخر ليقوم برعايتها وسقيها على أن يكون الثمر بينهما حسب االتفاق(((.وال
تختلف املزارعة أو املساقاة فـي باب الوقف عنهما فـي غيره.
 -6االســـتصناع:

بالس َلم
االستصناع من العقود التي أجازها جمهور الفقهاء وإن كانوا مختلفـني فـي إحلاقه َّ
ٍ
وحينئذ إخضاعه لشروطه الصعبة من ضرره تسليم الثمن فـي مجلس العقد عند اجلمهور ،أو خالل
ثالثة أيام عند مالك ،ولكن الذي يهمنا هنا هو االستصناع الذي أجازه جماعة من الفقهاء منهم
احلنفـية(((.
والذي أقره مجمع الفقه اإلسالمي فـي دورته السابعة حيث نص قراره (رقم )7/3/66على:
(أن عقد االستصناع هو عقد وارد على العمل والعني فـي الذمة ملزم للطرفـني إذا توافرت فـيه
األركان والشروط).
وعقد االستصناع ميكن إلدارة الوقف أن تستفـيد منه لبناء مشروعات ضخمة ونافعة حيث
تستطيع أن تـتفق مع البنوك اإلسالمية (أو املستثمرين) على متويل املشاريع العقارية على أرض الوقف
أو غيرها ،واملصانع ونحوها عن طريق االستصناع ،وتقسيط ثمن املستصنع على عدة سنوات ،إذ أن
((( يراجع :املبسوط للسرخسي ( ،)17/23وفتح القدير مع العناية على الهداية ( ،)462/9وحاشية ابن عابدين (،)274/6
والشرح الكبير مع الدسوقي ( ،)372/3واخلرشي ( ،)63/6ومغني احملتاج ( ،)324/2واملغني البن قدامة ()416/5
((( يراجع :حاشية ابن عابدين ( ،)174/5وبداية املجتهد ( ،)242/2ونهاية احملتاج ( ،)244/5وشرح منتهى اإلرادات
()343/2
((( يراجع :بحثنا املفصل حول االستصناع فـي مجلة املجمع الفقهي الدولي ،العدد السابع ،املجلد الثاني (ص)323
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من مميزات عقد االستصناع أنه ال يشترط فـيه تعجيل الثمن ،بل يجوز تأجيله ،وتقسيطه مما أعطى
مرونة كبيرة ال توجد فـي عقد السلم.
وغالبا ما يتم االستصناع فـي البنوك اإلسالمية عن طريق االستصناع املوازي حيث ال تبني هي
ً
وال تستصنع ،وإمنا تـتفق مع املقاولني لتـنفـيذ املشروع بنفس املواصفات التي مت االتفاق عليها بينها
وبني إدارة الوقف.
 - 7املضاربة (القراض):
استثمارا
رب املال املال إلى اآلخر ليستثمره
وهي املشاركة بني املال واخلبرة والعمل ،بأن يقدم ّ
ً
مطلقًا أو مقيدً ا (حسب االتفاق) على أن يكون الربح بالنسبة بينهما حسب االتفاق واملضاربة إمنا
تـتحقق فـي باب الوقف فـي ثالث حاالت:

 -1احلالة ُ
األول��ى :إذا كان الوقف عبارة عن النقود عند من أجاز ذلك منهم املالكية((( ،وبعض
ٍ
وحينئذ تستثمر هذه
احلنفـية((( ،واإلمام أحمد فـي رواية اختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية(((.
النقود عن طريق املضاربة الشرعية.

 -2احلالة الثانية :إذا كانت لدى إدارة الوقف( ،أو الناظر) نقود فاضت عن املصاريف واملستحقات،
أو أنها تدخل ضمن احلصة التي تستثمر ألجل إدامة الوقف فهذه ً
أيضا ميكن أن تدخل فـي
املضاربة الشرعية.
 -3احلالة الثالثة :بعض األدوات أو احليوانات املوقوفة :فـيجوز عند احلنابلة أن تكون املضاربة بإعطاء
رب املال وتشغيلها من قبل املضارب ،ويكون الناجت بني الطرفـني ،كمن يقدم
آلة العمل من ّ
فرسا ،أو سيارة ،ويكون الناجت بينهما(((.
إلى األجير ً

 - 8اإلجارة املنتهية بالتمليك كما سبق.

رب العاملني،
وآخر دعوانا أن احلمد لله ّ

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

((( حاشية العدوي على اخلرشي ()80/7
((( حاشية ابن عابدين ( ،)363/4ودرر احلكام ()133/2
((( مجموع الفتاوى ()234/31
((( شرح منتهى اإلرادات ()219/2
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بحث د.جمعة حممود الزريقي
تعمري �أعيان الوقف واختالف و�سائله قدميا وحديثا
(مع درا�سة حالة من ليبيا)
(((

متهيد

عالج الفقهاء قدميا موضوع خراب أعيان الوقف واندثارها ،فقاموا بوضع احللول املناسبة
للمحافظة عليها وإبقائها بالفتاوى التي أصدروها لتعالج بقاء هذه األعيان صاحلة ألداء دورها
الوقفـي باستمرار الريع الذي قرر الواقف التصدق به فـي وجوه اخلير التي حددها ،ولم يكن ذلك
ممكنا لوال تلك احللول التي توصل لها الفقهاء بشأن تعمير أعيان الوقف إال أن األسلوب الذي كان
ممكنا فـي القدمي لتعمير الوقف ،واستثماره هو اإلجارة (الكراء) وهي تنقسم إلى نوعني :اإلجارة
املؤقتة ،واإلجارة الدائمة ،وهذه األخيرة هي التي تكفلت بتعمير أعيان الوقف واحملافظة عليها،
ولكن فـي املقابل احلصول على حق القرار فـي هذه األعيان ،وقد ترتب على ذلك إنشاء بعض
احلقوق العينية عليها ،وهذه احلقوق جاءت نتيجة بعض األعراف احمللية فـي كل منطقة ظهرت فـيها
احلاجة إلى تعمير أعيان الوقف عن طريق اإلجارة الطويلة.
ومع تطور الزمن أصبحت األساليب القدمية غير ذات جدوى فـي تنمية موارد الوقف أو تعمير
أعيانه ،واستثماره االستثمار األمثل ،مع جمود األعيان وعدم تطورها وازدياد حاجة املستحقني
لغلتها ،لذلك نشأت احلاجة الستثمار األعيان بغرض التوسع فـي تعميم خيراته على الفقراء
واملساكني وأوجه البر واإلحسان التي أرادها الواقف من وقفه ،ومن ثم أصبح التفكير جديا فـي
ابتكار أساليب حديثة لتنمية الوقف وتعميره مبا يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومقاصدها.
ميكن أن نشير إلى أن املعنى اللغوي ملصطلح «التعمير» وهو مشتق من العمران ،قال ابن منظور
وأعمرت األرض وجدتها
فـي لسان العرب :قال األزهري :وال يقال أعمر الرجل منزله باأللف،
ُ
عامر أي َمعمور ،وعمر الرجل ماله وبيتهَ :يعمره عمارة
عامرة ،وعمرت اخلراب:
َ
أعمر ُه عمار ًة فهو ُ
(((
وعمورا وعمراناِ ،
والع َمارة ما يعمر به املكان وقال الفـيرزاباديَ :عمر املكان :جعله آهال ،واملكان
((( املستشار باحملكمة العليا وأستاذ متعاون مع اجلامعات الليبية.
((( لسان العرب احمليط ،للعالمة ابن منظور ،مادة (عمر) ص  ،4/882طبعة دار اجليل ،بيروت1408 ،هـ  1988 /م ،ترتيب
القاموس احمليط ،للشيخ الطاهر أحمد الزاوي ،مادة (عمر) ص  ،3/309الدار العربية للكتاب ،طرابلس ،ط  1980 3م.
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نفسه :صار عامرا((( أما فـي االصطالح فـيدل استعمال الفقهاء على أن املقصود به إعادة تعميرها من
جديد بعد أن تطرق اخلراب إليها أو جلزء منها ،كإعادة البناء من جديد أو ترميمه أو غرس األشجار
التي ذبلت أو ماتت أو قلعت ،أو البناء فـي األرض البيضاء ،أو زراعتها وتشجيرها.
وإذا حاولنا املقارنة بني التعمير واالستثمار ،فإن هذا األخير قصد منه فـي الغالب األعم
تشغيل الفائض من مال الوقف وتوظيفه بطرق مشروعة لتنميته حتى يزيد اإلنفاق على أوجه اخلير
واإلحسان وفقا ملقاصد الواقفـني ،أو تشغيل األعيان بشكل ميكن من حتقيق أقصى فائدة لها بزيادة
غلتها ،ولكن بعض الصيغ التي أقرت فـي مجال االستثمار تتضمن تعميرا للوقف ،فإعطاء أرض
موقوفة ملن يقيم عليها مشروعا جتاريا أو مرفقا خدميا يتضمن التعمير إلى جانب االستثمار ،وهي
ال تعدو عن كونها إجارة البناء املأذون به على أرض الوقف((( من هنا ميكن أن يقال بأن االستثمار
أشمل من تعمير الوقف.
يحاول هذا البحث إجراء مقارنة بني أساليب األعمار القدمية املتمثلة فـي اإلجارة الطويلة
األمد ،التي ترتب عليها إنشاء حقوق عينية على أعيان الوقف ،واألساليب احلديثة من االستثمار
الذي قصد به تعمير أعيان الوقف ،وتنمية موارده لكي يواكب الزمن ويحافظ على رسالته فـي
الصدقة اجلارية التي أرادها الواقف ،ولبيان ذلك نقسم البحث إلى عدة مطالب نتناول فـي املطلب
األول احلكم الشرعي لتعمير أعيان الوقف من خالل مصادر الشريعة ،ثم نلقي بعض الضوء على
األساليب القدمية لتعمير أعيان الوقف فـي املطلب الثاني ،ونخصص املطلب الثالث لسرد بعض
أنواع األساليب احلديثة الستثمار الوقف باعتباره وسيلة لتعميره ،وفـي املطلب الرابع نقوم بدراسة
نفقات تعمير الوقف من عدة جوانب ،أما املطلب اخلامس ،فنسلط فـيه الضوء على جتربة متت فـي
ليبيا خاصة بتعمير أعيان الوقف مقابل متليك جزء منه ،فنحاول دراستها وبيان احلكم الشرعي فـيها،
لنصل بعد ذلك إلى خامتة البحث.

((( الغرر املثلثة والدرر املبثثة ،مجد الدين الفـيروزابادي ،ت  /د – سليمان بن إبراهيم العايد ،باب العني ،ص  ،484نشر مكتبة
الباز ،مكة املكرمة – الرياض1421 ،هـ 2000 /م.
((( ()2يراجع فـي هذا املجال :الوقف اإلسالمي ،تطوره ،إدارته ،تنميته ،د  /منذر قحف ،ص 256دار الفكر املعاصر بيروت،
دار الفكر دمشق ،ط – 1421 ،1هـ 2000/م ،أيضا دور الوقف فـي تنمية املجتمع املدني ،د /إبراهيم محمود عبدالباقي،
ص  ،163نشر األمانة العامة لألوقاف ،الكويت  1427هـ 2006/م ،االجتاهات املعاصرة فـي تطوير االستثمار الوقفـي د/
أحمد محمد السعد ،محمد علي العمري ،ص  ،124نشر األمانة العامة لألوقاف ،الكويت  1421هـ  2000 /م ،استثمار
األوقاف فـي الفقه اإلسالمي ،أ – د محمود أحمد أبوليل ود /محمد عبدالرحيم سلطان العلماء ،بحث مشارك به فـي الدورة
الثالثة عشرة ملجمع الفقه اإلسالمي جدة.
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املطلب الأول :احلكم ال�شرعي فـي تعمري الوقف
جتمع املدارس الفقهية على أن ناظر الوقف هو املسؤول عن رعايته واحملافظة عليه ،وتقضي
هذه احملافظة أن تدوم أعيان الوقف فـي وضعها الطبيعي الذي كانت عليه فـي حياة الواقف ،ألنها
فـي ذلك الوقف تدر دخال أو غلة جعلها الواقف فـي مجال البر واإلحسان الذي اختاره لصدقته
اجلارية ،وعلى ذلك فإن مسؤولية الناظر تتطلب إلى جانب احملافظة عليه تنمية موارده وتعميره إذا
خرب ،حتى يستمر فـي أداء وظيفته اخليرية ،ذلك ما يقتضيه النص الذي ورد فـي دستور الوقف،
وهو حديث سيدنا عمر بن اخلطاب رضي الله عنه عندما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
{ تصدق بأصله ال يباع وال يوهب وال يورث ،ولكن ينفق ثمره ،فتصدق به عمر ،فصدقته تلك
فـي سبيل الله وفـي الرقاب واملساكني والضيف وابن السبيل ولذي القربى وال جناح على من وليه
أن يأكل منه باملعروف أو يوكل صديقه غير متمول به}((( وتطبيق هذه األحكام على أعيان الوقف
واجبا شرعيا نحوها.
يقتضي احملافظ َة عليها وبقاءها باستمرار ،فـيكون ذلك
ً

ومن ناحية أخرى فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستثمر أموال الصدقات
العرنيني الذين وفدوا إلى املدينة وسكنوها ثم أصابهم
قبل توزيعها على املستحقني ،فمن حديث ُ
مرض { فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فـيشربوا من أبوالها وألبانها،
فصحوا} وكانت اإلبل مع الرعاة خارج املدينة((( ففـي هذا احلديث دليل على استثمار أموال
الصدقات لزيادتها قبل توزيعها ،فهذا ينطبق على أموال الوقف ألنه من الصدقات فـيكون ذلك
جائزا حتى ال تضيع أعيان الوقف وتنتهي فائدتها ،ولهذا اتفق الفقهاء على وجوب احملافظة على
أعيان الوقف وضرورة استثماره وتعميره إن خرب.
أما عن آثار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فقد روى ابن أبي شيبة عدة روايات عن
سيدنا عمر بن اخلطاب رضي الله عنه ،والسيدة عائشة رضي الله عنها ،وقيامهما بدفع أموال اليتامى
مضاربة لتنميتها ،ودفع الزكاة منها ،وذكر عدة نصوص فـي هذا املجال ،وأموال الوقف يشبهها
الفقهاء مبال اليتيم من حيث وجوب احملافظة عليها وتنميتها واستثمارها حتى ال تأكلها الزكاة،
وفـي ذلك دليل على جواز تعمير أعيان الوقف واستثمارها ،وإن كانت الروايات املتعددة فـي هذا
((( احلديث رواه اإلمام البخاري فـي صحيحه ،فـي كتاب الوصايا ،ص  ،3// 194وله عدة روايات أخرى ،طبعة دار الفكر
مصورة عن طبعة استانبول ،د ت .كما رواه اإلمام مسلم واإلمام ابن ماجة ،واإلمام النسائي ،واإلمام ابن ماجة ،واإلمام أبو
داود.
((( رواه اإلمام البخاري فـي كتاب احملاربني ،من صحيحه ،ص  ،8 / 19دار الفكر طبعة مصورة عن طبعة استانبول د -ت ،كما
رواه اإلمام مسلم فـي كتاب القسامة من صحيحه ،حتقيق محمد فؤاد عبدالباقي ،حديث رقم  ،1671ص  ،3/1296دار
احلديث القاهرة ،ط  1423 ،1 /هـ 1991 /م.
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اخلصوص ال تدل على الوجوب خوفا من ضياع مال اليتيم ،إال أن إحداها ورد فـيها قول الصحابي
القاسم رضي الله عنه { كنا أيتاما فـي حجر عائشة فكانت تزكي أموالنا وت ُْب ِض ُعها }((( قد تدل على
ضرورة القيام بذلك.
مما يدل على وجوب تعمير الوقف فـي الفقه احلنفـي ما ورد فـي بعض مصادره «والواجب أن
يبدأ بصرف الغلة فـي مصالح الوقف وعمارته وإصالح ما َو ِه َي من بنائه وسائر مؤناته التي ال بد
منها ،سواء شرط ذلك الواقف أو لم يشترط ،ألن الوقف صدقة جارية فـي سبيل الله وال جترى إال
بهذه الطريق «((( فإذا امتنع الناظر عن التعمير يجبر عليه ،جاء فـي اإلسعاف «لو امتنع متولي الوقف
من العمارة ،وللوقف غلة ،أجبره القاضي عليها ،فإن فعل وإال أخرجه من يده «((( ونفس هذا الرأي
لهالل الرأي((( هذا إذا كانت العمارة عادية ،مبعنى الصيانة الدورية ألعيان الوقف ،ويباشرها الناظر
بإصالح كل ما فسد أو خرب من مرافق العني املوقوفة أو أدواتها أما فـي حالة هدم العني أو جزء
منها ،فأنقاض الهدم التي ميكن االستفادة منها ال تصرف للمستحقني باعتبارهم أصحاب املنفعة أو
الغلة ،بل يحتفظ بها لتعميره ،جاء فـي بدائع الصنائع» وما انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه احلاكم
فـي عمارة الوقف إن احتاج إليه ،وإن استغنى عنه أمسكه إلى وقت احلاجة إلى عمارته فـيصرفه فـيها،
(((
وال يجوز أن يصرفه إلى مستحقي الوقف.
أما فـي الفقه املالكي ،فإن تعمير أعيان الوقف وإصالحها إمنا تكون من غلتها ،فال يجوز أن
ينفق املوقوف عليه شيئا فـي تعميره أو إصالحه ،ألن ذلك فـي حكم الكراء ،أي كأنهم دفعوا مقابل
اإلجارة فـي الوقف مع أن العني موقوفة عليهم ،واستدل اإلمام مالك على هذا الرأي بأن صدقات
رسول الله صلى الله عليه وسلم فـيما مضى تخرج نفقاتها منها ثم تقسم على من جاءهم((( وإذا
لم تكن للوقف غلة فإن متولي الوقف ميكنه أن يقوم بتعميره من ماله اخلاص على أن يعود مبا أنفق
((( املصنف ،البن أبي شيبة ،حتقيق محمد عوامة ،كتاب البيوع واألقضية ،فـي مال اليتيم يدفع مضاربة ،أحاديث من رقم 21782
–  21791ص  ،11/ 161 – 160شركة دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن ،ط –  1427 ،1هـ  2006 /م بيروت.
((( بدائع الصنائع فـي ترتيب الشرائع للكاساني ،14/147 ،شبكة املعلومات الدولية املكتبة اإلسالميةptth://www.al- ،
.islam-com.
((( اإلسعاف فـي أحكام األوقاف لرهان الدين إبراهيم احلنفـي الطرابلسي ،ص .54دار الرائد العربي ،بيروت ،لبنان 1401 ،هـ
 1981 /م
((( أحكام الوقف ،لهالل بن يحيى بن مسلم الرأي (ت 245هـ) ص  211طبع دائرة املعارف العثمانية ،حيدر أباد سنة 1355هـ،
املكتبة اإلسالمية.pdf ،
((( بدائع الصنائع ،املصدر السابق ،ص .14/147
((( املدونة الكبرى ،رواية اإلمام سحنون عن اإلمام ابن القاسم ،ص  ،4/422دار الفكر بيروت1398 ،ه��ـ 1978/م ،والنوادر
والزيادات ،البن أبي زيد القيرواني ،ص  12/39حتقيق مجموعة من األساتذة ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط 1999 ،1-م.
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على مال الوقف ،أي من غلته فـيما بعد ،ولكن ال يجبر على ذلك((( وأجاز فقهاء املالكية لناظر
الوقف أن يقوم بترتيب حقوق عينية على أعيان الوقف من أجل تعميره إذا لم تكن له غلة ،جاء فـي
الشرح الصغير :إذا منع بيع الوقف وأنقاضه ولو خرب ،فقد أفتى بعض الفقهاء بجواز أن يأذن الناظر
ملن يعمره من عنده ،على أن البناء يكون للباني ملكا وخلوا ويجعل فـي نظير األرض حكرا يدفع
(((
للمستحقني أو خلدمة املسجد.
يحظر فـي الفقه الشافعي على الناظر أن يشتري عقارا بشيء من األموال املرصودة لتعمير أعيان
الوقف ،فإذا قرر الواقف رصد قيمة معينة من غلة الوقف لتعميره ،وال يحتاج إلى ذلك فإن هذه
القيمة تظل مرصودة للتعمير وال يجوز للناظر التصرف فـيها ،ألن الواقف وقف عليها وتقدم عمارة
الوقف على حق املوقوف عليهم ملا فـي ذلك من حفظ للوقف((( وعمارة أعيان الوقف ال تكون إال
من حيث حدد الواقف ،من ماله ،أو من مال الوقف ،وإال من منافعه فإذا تعطلت منافعه ،فالنفقة ال
العمارة من بيت املال ،أما العمارة فال جتب على أحد حينئذ((( وهذا الرأي يفـيد إمكانية االستعانة
ببيت املال فـي النفقات الدورية العادية ،أما تعمير األعيان فال تكون إال من غلة الوقف ،وقد أجاز
فقهاء الشافعية الوقف على تعمير عني موقوفة إذا لم تكن لها غلة ميكن تعميرها بها ،أما إن كانت لها
(((
غلة ،فقد منع الوقف على تعميرها ألن فـي ذلك تعطيل ما اقتضاه الوقف األول.
يذهب الفقه احلنبلي إلى وجوب عمارة الوقف وفقا لشرط الواقف وعلى حسب ما شرط وإن
شرط أن يعمر من ريعه ما انهدم ،تقدم العمارة على أرباب الوظائف لبقاء عني الوقف ،ما لم يفض
تقدميها إلى تعطيل مصاحله ،فـيجمع بينهما حسب اإلمكان((( وألهمية تعمير الوقف فإذا لم تكن له
غلة ميكن بها التعمير ،يجوز تأجير جزء منه للحصول على مال ميكن به تعميره ويكون ذلك فـي قدر
ما يحتاج إليه ،وبقدر الضرورة« ،ويصح بيع بعضه ،أي املوقوف اخلراب إلصالح باقيه ،ألنه حيث
جاز بيع الكل ،فالبعض أولى إن احتد الواقف واجلهة ،فإن اختلفا أو أحدهما لم يجز ،إن كان الوقف
((( النوادر والزيادات ،املصدر السابق ،ص .12/96
((( الشرح الصغير للدردير ،مطبوع مع بلغة السالك ،للشيخ أحمد الصاوي ،ت /محمد عبدالسالم شاهني ،ص  ،4/30دار
الكتب العلمية ،بيروت ،ط –  1415 ،1هـ  1995 /م.
((( أسنى املطالب فـي شرح روض الطالب ،للقاضي زكريا األنصاري ،ص .13/21شبكة املعلومات الدوليةhttp://www. ،
al-islam-com
((( نهاية احملتاج إلى شرح املنهاج ،لشمس الدين ا لرملي ،ص .18/242دار الفكر للطباعة ،بيروت1404 ،هـ  1984 /م.
((( أسنى املطالب فـي شرح روض الطالب ،ألبي يحيى زكريا األنصاري الشافعي ،ص .12/433موقع اإلسالمhttp:// ،
.www.al-islam.com
((( شرح منتهى اإلرادات ،للعالمة منصور بن يونس البهوتي ،ص  ،7/185عالم الكتب بيروت ،ط –  1996 – 2م ،مطالب
أولي النهى ،مصطفى السيوطي الريحباني ،ص  ،12/405املكتب اإلسالمي ،دمشق 1962 ،م.
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عينني كدارين خربتا ،فتباع أحدهما لتعمر بها األخرى((( ويجوز بيع آلة الوقف وصرفها فـي عمارته
(((
إن احتاج إلى ذلك ،واملقصود بها ما فضل عن حاجة املسجد من ُح َصره وزيته وأنقاضه.

يجوز تعمير أرض الوقف عن طريق املغارسة بإعطائها إلى عامل لغرسها وخدمتها وله من
ذلك كله ما تعامال عليه من نصف أو ثلث أو ربع ،أو جزء مسمى ،وال حق له فـي األرض أصال،
فهذا جائز حسن ،غير أن هذا التصرف يجب أن يكون دائما وليس مؤقتا((( وسند الظاهرية الذين
يقولون بهذا الرأي هو أن عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه كتب أن أعطوا األرض على الربع والثلث
(((
واخلمس إلى العشر ،وال تدعوا األرض خرابا.

ويذهب الفقه الزيدي إلى جواز صيانة الوقف وتعميره مبا ادخر من صدقاته قياسا على أن ما
يهدى إلى الكعبة من مال أو سبل لها يجري مجرى األوقاف ،فال يجوز تغييره عن وجهه ،وأن إنفاقه
جائز كما جاز البن الزبير بناء البيت على قواعد إبراهيم لزوال السبب الذي ألجله ترك بناءه صلى
الله عليه وسلم((( ،ويعمر ما خرب من املسجد ولو بيعت بسطه ومصاحفه إن تعذر غيرها من ماله،
(((
إذ وضعت ألجل إحيائه وهذا منه.
ويوجب املذهب الشيعي اإلمامي على الناظر القيام بعمارة الوقف وإجارته وحتصيل الغلة
وقسمتها على مستحقيها ،وحفظ األصل((( ،وإذا خرب املسجد لم تخرج األرض عن الوقف وإن
تعذر تعميره ،ويظل املسجد حتى لو خربت القرية التي هو فـيها ،أما فـي غير املسجد من األعيان
املوقوفة إذا تعذر االنتفاع بها فـي اجلهة املقصودة للوقف خلرابها وزوال منفعتها ،يجوز بيع بعضها
وعمارة الباقي لالنتفاع به ،فإن لم ميكن ذلك جاز بيعها وتبديلها مبا ميكن االنتفاع به وإن لم ميكن

((( شرح منتهى اإلرادات ،7/185 ،اإلنصاف ،للمرداوي ،ص .7/105
((( كشف القناع للعالمة البهوتي ،ت  /هالل مصيلحي مصطفى هالل ،ص  ،14/492دار الفكر بيروت1402 ،هـ اإلنصاف
فـي معرفة الراجح من اخل�لاف ،لشيخ اإلس�لام عالء الدين أبي احلسن على بن سليمان امل��رادي ،،ص  .7/101شبكة
املعلومات الدولية ،املكتبة الشاملةptth://.Shamela.wws. ،
((( احمللى ،لإلمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم ،طبعة مصححة حققها الشيخ أحمد محمد شاكر ،املسألة رقم  ،1341ص
 ،8/227دار الفكر ،د .ت.
((( احمللى ،املصدر السابق ،املسألة رقم  ،1330ص .8/216
((( نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار ،شرح منتفى األخبار ،لقاضي القضاة محمد بن علي الشوكاني ،ص  ،6/141دار
اجليل ،بيروت لبنان.1973 ،
((( البحر الزخار اجلامع ملذاهب األمصار ،لإلمام أحمد بن يحيى املرتضى ،الطبعة الثانية راجعها الشيخ يحيى عبدالكرمي الفضيل،
ص  ،5/163مؤسسة الرسالة ،بيروت  1394هـ  1975 /م.
((( جواهر الكالم فـي شرح شرائع اإلسالم ،للشيخ محمد حسن النجفـي ،جزء  ،28حققه وعلق عليه الشيخ علي األخوندي،
ط  ،7 /ص  ،28/24دار إحياء التراث العربي ،د ت.
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ذلك أيضا صرف ثمنها فـي اجلهة املوقوف عليها.

(((

ونختم أراء املدارس اإلسالمية بالفقه اإلباضي الذي يرى أن عمارة املسجد تقدم على عمارة
أمواله األخرى ،ألنها مطلوبة للعبادة((( وميكن بيع األراضي املوهوبة للمسجد وكذلك النخيل وغيرها
لتنفق فـي صالح املسجد وعماره((( إذا تطلب األمر زيادة مساحة املسجد أو تكبيره إذا كان صغيرا،
(((
أو جتديد حيطانه ،وتطلب ذلك هدم بعضه ،فـيجوز ذلك طاملا قصد به تعمير املسجد وإصالحه
وبصورة عامة فإن الفقه اإلباضي يركز فـي أحكام الوقف على املساجد باعتبارها الركيزة األولى
للدين اإلسالمي ،ولكنه ال يهمل بقية أنواع الوقف وخاصة املدارس والوسائل التعليمية األخرى،
وحترص الفتاوى الصادرة عن الفقهاء وكذلك التشريعات الصادرة فـي سلطنة عمان على وجوب
(((
تعمير الوقف والعناية به سواء كان مسجدا أم غيره.
يالحظ من خالل أراء الفقهاء السابقة ،أن جميع املدارس اإلسالمية توجب تعمير الوقف
والعناية به ،وتضع ذلك فـي أوليات أنظمة الوقف ،وجتعل من ذلك التزاما قائما على متولي الوقف
سواء كان جهة عامة أم أفرا ًدا ،ويقع االلتزام عليه إذا نص عليه الواقف أو لم يذكره عند إنشاء الوقف
على اعتبار أن تعمير أعيان الوقف ضرورة واجبة لدوام الوقف واستمرار دوره فـي الصدقة اجلارية،
ويجمع الفقهاء على أن تعمير أعيان الوقف مقدم على املستحقني للوقف ،وهذا أيضا من مستلزمات
بقاء الوقف ودوامه ،فلو وزع الناظر غلة الوقف على املستحقني دون القيام بإصالح الوقف وتعميره
إن خرب ،لضاعت األعيان وانتهى الوقف وتعطلت الصدقة اجلارية.
أجازت بعض املذاهب اإلسالمية بيع جزء من الوقف إلصالح باقيه ،وهناك من أجاز قيام
حقوق عينية على أعيان الوقف مقابل تعميره وإعادته من جديد عند خرابه ،وهذه اآلراء التي جتيز
ذلك إمنا قامت على مبدأ الضرورة التي تقدر بقدرها ،فلو وجد باب آخر لتعمير الوقف أو إعادته إن
خرب ،ملا وسع اللجوء إلى البيع أو حتميله بأعباء وحقوق هي أشبه بحق امللكية ،بل هي حقوق عينية
((( موجز أحكام الوقف اجلعفري ،للشيخ يوسف على مال هادي ،األمانة العامة لألوقاف إدارة الوقف اجلعفري ،دولة الكويت،
ص  ،24 -23ط – 1426 ،1هـ2005/م.
((( كتاب الضياء ،للشيخ العالمة سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري ،حتقيق رزق هيبة ،من علماء األزهر ،ص  ،18/171وزارة
التراث القومي والثقافة ،سلطنة عمان ،ط  1416 ،1 /هـ  1996 /م ،العقد الثمني ،مناذج من فتاوى نور الدين ،ألبي محمد
عبدالرحمن الساملي ،ص  ،4/29دار الشعب القاهرة 1332 ،هـ،
((( اإليضاح ،للشيخ عامر بن علي الشماخي ،ص  ،2/528دار الدعوة ،نالوت ،ليبيا1391 ،هـ  1891 /م.
((( كتاب شرح النيل وشفاء العليل ،للشيخ اإلمام محمد بن يوسف أطفـيش ،ص  ،5/242دار الفتح بيروت ،مكتبة اإلرشاد
جدة ،دار التراث العربي ،ليبيا ،الطبعة الثانية 1392 ،هـ  1972 /م.
((( أحكام وقف املسجد فـي الفقه اإلباضي ،د /جمعة محمود الزريقي ،بحث قدم لندوة الوقف فـي عمان بني املاضي واحلاضر،
شوال  1430هـ  /أكتوبر  2009م ،غير منشور.

325

املوضوع الثاني :وسائل إعمار أعيان األوقاف

حملت على عقارات الوقف على النحو الذي سنتناوله فـيما يلي.

املطلب الثاين� :أمناط تعمري الوقف قدميا
حرصا على دوام الوقف واستمرار دوره ،لم يرخص الفقهاء فـي إجارته ملدد طويلة بل اشترطوا
أال تزيد املدة على سنة فـي املباني وثالث سنوات فـي األراضي إذا لم يحدد الواقف مدة اإلجارة،
وقد نصت املادة  376من قانون العدل واإلنصاف على ذلك ،والسبب فـي هذا القيد أن املدة إذا
طالت قد تؤدي إلى إبطال الوقف لبقاء املستأجر مدة طويلة مما يؤدي إلى الظن أنه مالك العقار
فـيضيع الوقف بذلك ،ونفس الرأي ورد فـي شرح املادة  484من مجلة األحكام العدلية((( إال أن
هذه القاعدة ال ميكن تطبيقها فـي كل األحوال ذلك أن أعيان الوقف ال تظل دائما على حالها بسبب
عوامل الزمن ،فقد تتعرض للهالك واالنهيار والتآكل ،لذلك أجاز الفقهاء إجارتها ملدة طويلة إذا
تطلب تعميرها ذلك ،فقد نصت املادة  277من قانون العدل واإلنصاف فـي فقرتها الثانية على أنه
(فإن اضطر إلى ذلك حلاجة عمارة الوقف بأن تخرب ولم يكن له ريع يعمر به ،جاز لهذه الضرورة
إجارتها بإذن القاضي مدة طويلة بقدر ما تعمر به)((( ومن هنا نشأت على أعيان الوقف حقوق رتبتها
عقود اإلجارة الطويلة التي كانت هي الوسيلة الوحيدة آنذاك لتعمير الوقف ،وفـيما يأتي بيان ألهم
هذه العقود.
 – 1وقف اإلجارتني :إذا خرب عقار الوقف وعدم وجود غلة تكفـي إلعادة بنائه ،ولم يعد فـي
اإلمكان تأجيره ملدة مؤقتة ،وتبني أن إجارته باإلجارتني أنفع جلهة الوقف ،فـيصدر اإلذن من
القاضي بتأجيره عن طريق اإلجارتني ،فـيؤخذ من املستأجر قيمة عقار الوقف مقدما ويسمى
إجارة معجلةَ ،و ُيرتِّب عليه مبلغا آخر يؤخذ من املستأجر كل سنة باسم إجارة مؤجلة ،ولهذا
سميت مثل هذه العقود باإلجارتني((( ولصاحب حق اإلجارتني جميع حقوق امللكية عدا
الرقبة فله االستعمال واالستغالل بنفسه أو من قبل الغير ،وله أن يؤجر حقه ويرهنه ويتصرف
((( قانون العدل واإلنصاف فـي القضاء على مشكالت األوقاف ،حملمد قدري باشا ،ص  419دراسة وحتقيق مركز الدراسات
الفقهية واالقتصادية ،دار السالم للطباعة ،طبعة أولى 1437هـ 2006/م ،أيضا شرح مجلة األحكام العدلية ،لسليم رستم
باز ص  ،271الطبعة الثالثة ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،د – ت.
((( قانون العدل واإلنصاف ،املصدر السابق ،ص  .420ورد فـي اإلسعاف أراء كثيرة حول إجارة الوقف منها ما يجيز ملدة طويلة
وفـي أحوال خاصة ،وبحيل أحيانا منها إجارته لثالثني سنة بثالثني عقدا كل سنة بكذا وفـي جميع األحوال ال بد من إذن
القاضي فـي اخلصوص وهذا هو الرأي الذي اعتمدته وهو الواجب األخذ به اإلسعاف ،املصدر السابق ص ،68
((( الوقف فـي الشريعة والقانون ،لألستاذ زهدي يكن ،ص  ،105دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بيروت ،لبنان1388 ،هـ،
ملكية األراضي فـي ليبيا ،فـي العهود القدمية والعهد العثماني ،د  /محمد عبداجلواد محمد ،ص  .137جامعة القاهرة فرع
اخلرطوم 1974 ،م.
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فـيه كما يحق له أن يوصي به وأن يهبه ،وله أن يغرس فـي العقار ،ويقوم بأي بناء عليه برخصة
من متولي الوقف ،كما أن هذا احلق يورث عنه إذا مات ،ويعود العقار خالصا للوقف إذا مات
(((
صاحب اإلجارتني بدون وارث.
 – 2احلكر ،هو عقد إجارة لألرض املوقوفة بقصد إبقائها فـي يد املستأجر الذي يسمى محتكرا مادام
يدفع أجرة املثل ،ويجوز بإذن املتولي أن يقوم املستأجر بالبناء أو الغرس ليكون له حق القرار
بعد متام اإلجارة ألنه مالك للبناء والغراس الذي أحدثه ،واألصل فـي التحكير املنع ألنه عقد
إجارة ملدة مجهولة ،وجهالة املدة فـي عقد اإلجارة تفسدها ،ولكنه صح استثناء للضرورة ألن
الوقف ليس له غلة ميكن بها تعميره وإصالحه ،فلم تعد له من منفعة تعود على املستحقني
(((
ولهذا أجيز تأجير أعيان الوقف بالتحكير وبأجر املثل ولو ملدة غير محدودة.
 – 3حق الزينة ،من احلقوق العينية التي قامت على العقارات فـي املغرب ،وهو عقد كراء يقع على
عقار عائد لألمالك اخلاصة بالدولة ،وقد يقوم على أعيان الوقف ،ويلزم صاحبه بأن يقوم
بإنشاء بناء عليه ،أو إجراء حتسينات على البناء القائم ومن ثم يصبح ملن أقام ذلك أن يتمتع
بحق البقاء بشكل دائم مبا أحدثه من بناء أو حتسينات على أن يؤدي جنوما (أجرة)دورية مقابل
(((
انتفاعه ،وأن تكون ملكية الرقبة للدولة أو الوقف.
 – 4حق اجللسة ،وهو أيضا من احلقوق العرفـية اإلسالمية التي قامت على العقارات املوقوفة فـي
املغرب وعقارات الدولة اخلاصة ،كما يسمى حق اخللو ،وغالبا ما يقع على أعيان الوقف
املعدة لالستعمال الصناعي أو التجاري ،كالفرن أو الطاحون أو احلمام ،وينشأ هذا احلق
مبوجب عقد كراء يلتزم صاحبه مبقتضاه أن يجهز احملل الذي اكتراه مبا يلزمه من معدات
يتطلبها تعميره ،فإذا أنشأ هذا احلق كان لصاحبه حق التمتع باحملل املكترى على وجه دائم فـي
مقابل أن يؤدي عائدات دورية للجهة التي أكرته ،وهو حق يقبل التداول بعوض أو بدونه بني
(((
األحياء أو بسبب الوفاة.
((( الوقف فـي الشريعة والقانون ،املصدر السابق ،ص  ،113احلقوق العينية األصلية والتبعية فـي التشريع الليبي ،د /جمعة
محمود الزريقي ،ص  .2/ 511 – 510طرابلس ليبيا ،ط 2009 ،3 ،م.
((( الوسيط فـي احلقوق العينية األصلية ،فـي القانون املصري واللبناني ،د /رمضان أبو السعود ،ص 1985 ،1/341م ،ونظام
الشهر العقاري فـي الشريعة اإلسالمية ،د  /جمعة محمود الزريقي ،ص  202-201الدار اجلماهيرية للنشر والتوزيع،
طرابلس.1984 ،
((( مدخل لدراسة القانون ،للدكتور خالد عبدالله عيد ،نظرية احلق ،اجلزء  ،2ص  ،140الطبيعة القانونية لشخصية الوقف
املعنوية ،د  /جمعة محمود الزريقي ،ص 138نشر كلية الدعوة اإلسالمية ،طرابلس ،ط –  2001 ،1م.
((( مدخل لدراسة القانون ،املصدر السابق ،ص  ،139والوقف فـي الشريعة والقانون ،املصدر السابق ،ص .123
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 – 5حق اجلزاء ،وهو أيضا كسابقه (حق اجللسة) إال أنه يقع على األرض الفضاء أو احلقول وقد
يسمى بحق االستئجار ،وغالبا ما يقع على أعيان الوقف التي ال يجني منها الوقف أي فائدة
تذكر ،ولهذا يعمد ناظر الوقف إلى تعميرها عن طريق إجارتها بترتيب حق اجلزاء عليها،
لكي يستثمرها بطريق الزراعة أو البناء ،ويعتبر أيضا من احلقوق الدائمة التي يجوز لصاحبها
(((
تداولها والتصرف فـيها بكافة التصرفات ،وتؤول إلى ورثته من بعده.
 – 6حق اجلدك أو الكدك ،إذا قام شخص بإيجار أرض وقف ،أو ٍ
أرض أميرية ،أو أحد احلوانيت
املوقوفة ،وأذن الناظر للمستأجر فـي وضع أشياء وآالت فـي العقار ،مما ال يستطاع نقله أو
حتويله بسهولة ،فـيبقى للمستأجر حق البقاء أو القرار بشرط دفع أجر املثل ،ما دام اجلدك
قائما ،ويعرف هذا احلق بهذا االسم فـي الشام ،وهو يشبه حق اجللسة املعروف فـي ا ملغرب
ويكون صاحب اجلدك مالكا له ،يجوز التصرف فـيه بالبيع أو الهبة أو بغيرها من التصرفات،
(((
كما يورث عنه بعد وفاته.
 – 7الكردار ،ويسمى أيضا حق القرار ،وهو من احلقوق التي عرفت فـي الشام ،ويتم مبا يحدثه
املزارع فـي أرض الوقف من بناء أو أغراس ،أو جلب التراب إليها للغرس أو البناء ،فـيكون
له األولوية على غيره ما دام يدفع أجر املثل ،ويشترط لذلك أن يكون البناء أو الغراس بإذن
املتولي شؤون الوقف ،ويجوز لصاحب حق الكردار بيعه وهبته ،كما أنه يورث عنه بعد
(((
وفاته.
 -8القيمة ،وهي من احلقوق التي قامت على أعيان الوقف فـي الشام ،وتطلق القيمة على األعيان
القائمة فـي البساتني ،من جذور النباتات وآالت احلراثة ،وإحاطة البستان بالسياج وغيره
ويرجع سبب التسمية إلى أن ما يقوم به املستأجر له قيمة معينة ،وحكم القيمة حكم اجلدك
(((
فـي كافة أوضاعه.
 – 9مشد املسكة ،هي استحقاق احلراثة فـي أرض الوقف ،أو األراضي األميرية ،ويكون ذلك بسبب
((( املصدر السابق ،ص .140 - 139
((( الوقف فـي الشريعة والقانون ،املصدر السابق ،ص  ،121واملوسوعة القانونية ،األنظمة العقارية ،إعداد األستاذ أنس كيالني
املستشار باملكتب الفني مبحكمة النقض السورية ،ص  ،2/ 1270دمشق 1981 ،م ،محاضرات فـي ا لوقف ،للشيخ اإلمام
محمد أبو زهرة ،ص  ،110ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي ،ط –  2القاهرة 1995 ،م.
((( الوقف فـي الشريعة والقانون ،املصدر السابق ،ص  ،122والوسيط فـي احلقوق العينية األصلية ،د /رمضان أبو السعود ،ص
.341
((( الوقف فـي الشريعة والقانون ،املصدر السابق ،ص  ،122والقانون العقاري محمد الطاهر السنوسي ،ص  ،248اجلزء األول،
ط تونس 1958 ،م.
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ما أحدثه املستأجر أو املزارع من حتسينات فـيها ،كالتسوية والتمهيد ،أو شق الترع وتهيئة
األرض للزراعة ،فـيكون له حق التمسك بإبقاء األرض حتت يده ،وال تنزع منه مادام يدفع
ويقدر أجر املثل بقيمتها خالية دون ما قام به املستأجر ،وحكم هذا احلق أنه اليباع
أجر املثلّ ،
وال يوهب وال يورث ،ولكن يجوز التنازل عنه بعوض شريطة أن يؤخذ إذن املتولي على
(((
ذلك.
 – 10املرصد ،ويقصد به األرض الفضاء تؤجر من قبل ناظر الوقف ،ويؤذن للمستأجر بالبناء عليها
على أن تكون قيمة البناء دينا على الوقف ،ويشترط أن يتم ذلك بإذن من الناظر أو القاضي
املختص ،فإذا أراد املتولي إخراج صاحب املرصد ،فعليه أن يدفع له ما صرفه فـي البناء ويجب
على الناظر فـي هذه احلالة تقدير قيمة اإليجار بعد انتهاء البناء ،وعلى صاحب املرصد أن يدفع
أجر املثل((( ويالحظ هنا أن املرصد يختلف عن األرصاد ،وهو قيام ولي األمر بتخصيص غلة
أحد العقارات اململوكة لبيت املال لإلنفاق منها على وجوه اخلير ،فال يسمى ذلك وقفا ألن
ولي األمر ال ميلك العقار ،وبذلك ال ميكن وقفه ،ولهذا سمي أرصادا ،وهناك من الفقهاء من
(((
يقول بسريان بعض أحكام الوقف عليه حيث ال يجوز لولي األمر تغيير هذا التخصيص.
 – 11اإلنزال ،جرى به العمل فـي تونس« ،وهو كراء أرض الوقف عند انعدام النفع بها كرا ًء مؤبدا
ال ينفسخ وال يزيد وإن تغيرت األسعار بتطاول األعصار ملن يبني أو يغرس على بقاء نزله
لتحصل بذلك عمارة الوقف بشرط أن يكون مقدار الكراء املرتب ليس دون قيمة املثل حني
العقد «((( وهذا العقد يطابق عقد احلكر الذي جرى به العمل فـي األقطار األخرى ،وإن
اختلفت التسمية بينها.
هذه العقود التي سردتها سابقا أنشأتها األعراف احمللية فـي بعض األقطار ،وقد قامت على
((( الوقف فـي الشريعة والقانون ،املصدر السابق ،ص  ،123املوسوعة القانونية ،األنظمة العقارية ،املصدر السابق ،ص
.2/1270
((( الوقف فـي الشريعة والقانون ،ص  ،122والوقف ،لألستاذ أحمد إبراهيم بك ،ص  ،157محاضرات لقسم الدكتوراه كلية
احلقوق جامعة فؤاد سنة  1943م ،نشر مكتبة عبدالله وهبة ،مصر 1463هـ 1944 /م .وشرح مجلة األحكام العدلية،
لألستاذ سليم رستم باز ،ص  ،247ط –  ،3دار إحياء التراث ،لبنان ،د – ت
((( محاضرات فـي الوقف ،اإلمام محمد أبو زهرة ،ص  ،108يراجع أيضا فـي معرفة :الكردار ،والقيمة ،ومشد املسكة،
واملرصد ،وغيرها من احلقوق التي نشأت على عقارات الوقف بالشام ،رسالة االستكشاف عن تعامل األوقاف للعالمة
محمود احلمزاوي حتقيق د  /صالح بن سليمان احلويس ،مجلة أوقاف العدد  ،17ص  ،92 - 71األمانة العامة لألوقاف،
دولة الكويت ،السنة التاسعة ذو احلجة  1430هـ  /نوفمبر  2009م.
((( القانون العقاري ،محمد الطاهر السنوسي ،اجلزء األول ،ص  ،193تونس1377 ،هـ 1958 /م ،أيضا Testi giuidici
 .relative «ALL,INZAL»P.19. ROMA.1917.أيضا:

land tenure and registration under Italian Law in Libya j.EVANS.P.14
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أعيان الوقف للحاجة إليها ،ويعود ذلك إلى أن تلك األعيان عندما تطرق إليها اخلراب ولم يعد فـي
اإلمكان إصالحها أو إعادتها من جديد لتؤدي دورها ،فكانت الوسيلة الوحيدة هي إعادة تعميرها
بهذه العقود جتاوزً ا للقاعدة املقررة فـي عدم إجارة أعيان الوقف أكثر من سنة فـي املباني وثالث
سنوات فـي األرض ،وهذه العقود ال يلجأ إليها إال للضرورة ،وهي انعدام مصدر آخر لتعمير
الوقف ،ويتم ذلك بإذن القاضي فـي أغلب األحوال إن لم يكن الناظر مصرحا له من الواقف بتأجير
أعيان الوقف ملدة طويلة.
ترتب على هذه العقود القدمية إنشاء حقوق عينية على أعيان الوقف ،وهي فـي غالبها حقوق
منفعة أو انتفاع دائم عليها ،ولم يبق للوقف عليها إال ملكية الرقبة فقط ،وقد اعترف بهذه احلقوق
املشرع القانوني فـي أغلب البلدان التي نشأت فـيها مثل هذه احلقوق ،وقد حان الوقت لكي يتم
إعادة النظر فـيها ألنها تعيق تطوير أعيان الوقف واستثمارها بالطرق احلديثة ،ذلك أن تلك احلقوق
دائمة ألصحابها وتتوارث عنهم ،وهذا بدوره أدى إلى بقاء األعيان على حالها دون تطوير ،ومن ثم
تفويت فرصة استثمارها االستثمار األمثل ،ولن يتأتى ذلك إال بتدخل املشرع فـي كل بلد وجدت
فـيه هذه احلقوق((( وقد أخذ املشرع املغربي مؤخرا بهذا الرأي حيث نصت مدونة األوقاف الصادرة
سنة  2010م فـي املادة  106على إمكانية تصفـية احلقوق العرفـية املنشأة على األوقاف العامة بعدة
طرق بينتها املادة املذكورة.

(((

املطلب الثالث :الو�سائل احلديثة لتعمري �أعيان الوقف
ال ميكن التطرق إلى هذه الوسائل دون الدخول فـي مجال استثمار الوقف ،وهو على ما
ورد فـي قرارات وفتاوى منتدى قضايا الوقف الفقهية األول «يقصد باستثمار أموال الوقف تنمية
األموال الوقفـية سواء أكانت أصوال أم ريعا بوسائل ومجاالت استثمارية مباحة شرعا» فاالستثمار
هنا ال يقتصر على الريع ،وإمنا يكون فـي األصول أيضا ،وتأكيدا لذلك نصت الفقرة  3من القرارات
املذكورة على أنه «يجب استثمار األصول الوقفـية سواء أكانت عقارا أم منقولة ما لم تكن موقوفة
لالنتفاع املباشر بأعيانها»((( ويترتب على ذلك أن وسائل استثمار هذه األصول قد ينصب على
عقارات قدمية يراد تطويرها لتحقيق أقصى فائدة منها ،أو تعمير الوقف اخلراب إلعادته من جديد،
((( يراجع فـي معرفة هذه احلقوق وتكييفها القانوني ،كتابنا الطبيعة القانونية لشخصية الوقف املعنوية دراسة مقارنة بني الشريعة
والقانون ،ص ،150 – 144نشر كلية الدعوة اإلسالمية ،طرابلس ليبيا 2001 ،م.
((( اجلريدة الرسمية للمملكة املغربية ،عدد  ،5847مدونة األوقاف ظهير مؤرخ فـي  2010/2/23م.
((( أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية األول ،قرارات وفتاوى وتوصيات،الكويت 17-10شعبان 1423هـ  13-11أكتوبر
2003م .نشر األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت ،ط –  1425 1هـ  2004م.
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أو البناء فوق أرض موقوفة ال حتقق دخال للموقوف عليهم ،فـيجري استثمارها عن طريق قيام بعض
تعميرا للوقف ،وهذه
املؤسسات أو األفراد بالبناء عليها ،ومن هنا يكون االستثمار فـي هذه األحوال
ً
الوسائل احلديثة تختلف عن األساليب التي أشرت إليها فـيما سبق ،وباملقارنة بينهما يتميز الفرق،
وذلك ناجت عن تطور االجتهادات احلديثة فـي مجال الوقف.
تتكون األوقاف فـي أغلب األحيان من األراضي واملباني املوقوفة ،وفـي كثير من األحيان تكون
بورا والعقارات متهدمة ومتدنية الريع والغلة ،لذلك فإن صيانتها واستثمارها هو الطريق
األراضي ً
األمثل لعودة نفعها أو زيادته ،وبالتالي وقع االهتمام بكيفـية تنميتها وتثميرها لزيادة العائد منها،
لتفـي باألغراض التي ُوقفت من أجلها ،من أجل ذلك ميكن للجهة املشرفة على األوقاف أو لناظر
الوقف حسب األحوال ،ووفقا للشروط الشرعية ا ملقررة أن يتم تثمير وتنمية تلك األوقاف بعدة
طرق نص عليها الفقهاء وأقرتها الدراسات احلديثة ،منها- :
 – 1بيع جزء من ا لوقف لتعمير جزء آخر من هذا الوقف ذاته.
 – 2بيع وقف لتعمير وقف آخر ،يتحد معه فـي جهة االنتفاع.
 – 3بيع بعض األمالك الوقفـية ،وشراء أو إنشاء عقار جديد ،يوقف لصالح اجلهات التي كانت قد
وقفت عليها األمالك املباعة.
 – 4بيع عدد من األمالك الوقفـية ،وشراء أو إنشاء عقار جديد ذي غلة عالية يوزع على األوقاف
املباعة بنسبة قيمة كل منها ،أو يخصص جزء من العقار اجلديد لكل وقف من األوقاف املباعة
يتناسب مع قيمته.
غير أن هذه الوسائل التي يتم اللجوء إليها لتعمير أعيان الوقف وتثميره ال ميكن القيام بها إال إذا
لم يتوافر بديل آخر عوضا عن البيع ،وكذلك عدم إمكانية االستعانة بتمويل الغير بشروط تتناسب
مع اجلهة التي تتولى إدارة الوقف((( فإذا توافر من غلة الوقف لدى الناظر أو الهيئة املكلفة باألوقاف،
فال يجوز التصرف فـي الوقف بالبيع ،فاألولى أن يتم تعمير الوقف وإعادته إلى سابق عهده بأموال
الوقف املتوافرة ،فإذا لم يتوافر املال الذي ميكن به التعمير ،فـيجوز اللجوء إلى االستعانة بتمويل الغير،
ولكن ينبغي مع ذلك أن تكون شروطه غير ضارة بالوقف ،بل يجب أن تكون ُمزجية ،وسنقتصر فـي
هذه الدراسة على أساليب االستثمار التي يتم بها تعمير أعيان الوقف دون التعرض لغيرها.- :
((( إدارة وتثمير ممتلكات الوقف ،ندوة البنك اإلسالمي للتنمية ،ص  ،450جدة  /3/20إلى  1404/4/2هـ1983/12/24 /
م إلى  1984/1/5م .ط 1425 ،3 ،هـ  2004 /م
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 - 1سندات املقارضة ،يرى بعض الباحثني صالحية هذا األسلوب فـي تعمير أعيان الوقف وتقوم
فكرة هذه السندات على إصدارها محددة القيمة ،على أن تصدر بأسماء مالكيها ،مقابل
األموال التي قدموها لصاحب املشروع بعينه ،وبقصد تنفـيذ املشروع واستغالله وحتقيق الربح
وقد أخذ بهذا األسلوب املشرع األردني فأصدر القانون املؤقت رقم  10لسنة 1981م بشأن
سندات املقارضة حيث نص أن تكون السندات بقيمة محددة ،وأن لكل شخص ميكنه احلصول
على أكثر من وثيقة بقدر أمواله ،وأن تصدر بأسماء مالكها ،ويحق له نسبة معينة من ربح
املشروع ،وأن النسبة األخرى مخصصة لإلطفاء التدريجي ألصل قيمة السند ،وبهذه الوسيلة
(((
ينتهي صاحب املشروع إلى امتالكه كامال بعد إطفاء القيمة األصلية جلميع السندات.
وسندات املقارضة هناك َمن يرى جواز اللجوء إليها لتعمير أعيان الوقف ،ألن فكرتها تقوم
على عقد املضاربة شأنها فـي ذلك شأن الودائع االستثمارية لدى املصارف اإلسالمية ،ففـي سندات
املقارضة يتقبل ناظر الوقف األموال النقدية – بصفته مضاربا – كما يتقبل البنك اإلسالمي الودائع،
ولكن ناظر الوقف يقبل هذه األموال ويصدر فـيها وثائق متساوية القيمة ،ومينح أصحابها أرباح
(((
املشروع الوقفـي حسب االتفاق ،ويتحملون اخلسائر حسب حصصهم فـي رأس مال املشروع
ولكن بعض الندوات العلمية لم تقر هذا األسلوب فـي تعمير الوقف لعدم مطابقتها لصفة املضاربة
الشرعية ،بل إن السندات ما هي إال قروض مؤجلة بفائدة ،هي عبارة عن صك توثيق مبلغ القرض
(((
املؤجل ،وأن الضمان الذي تقدمه احلكومة يخالف شروط املضاربة من عدم ضمان املضارب
ويبدو وجود اختالف فـي أحكام سندات املقارضة بني املجيزين واملمانعني.
غير أن مجمع الفقه اإلسالمي الدولي أصدر قرارا سنة  1988م أجاز فـيه الصيغة املقبولة شرعا
لصكوك املقارضة بشرط أن تتوافر فـيها العناصر اآلتية- :
 - 1أن ميثل الصك حصة شائعة فـي املشروع الذي أصدرت الصكوك إلنشائه أو متويله وتستمر هذه
امللكية طيلة املشروع من بدايته إلى نهايته.
 - 2يقوم العقد فـي صكوك املقارضة على أساس أن شروط التعاقد حتددها نشرة اإلصدار وأن
اإليجاب يعبر عن االكتتاب فـي هذه الصكوك وأن القبول تعبر عنه موافقة اجلهة املصدرة،
وال بد أن تشتمل نشرة اإلصدار على جميع البيانات املطلوبة شرعا.
((( االجتاهات املعاصرة فـي تطوير االستثمار الوقفـي ،املصدر السابق ،ص .81 – 80
((( الوقف اإلسالمي ،تطوره ،إدارته ،تنميته ،املصدر السابق ،ص.275
((( إدارة وتثمير ممتلكات األوقاف ،املصدر السابق ،ص .451
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 - 3أن تكون صكوك املقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة احملددة لالكتتاب باعتبار ذلك مأذونا
فـيه من املضارب عند نشوء السندات مع مراعاة بعض الضوابط التي نص عليها القرار.
 - 4أن من يتلقى حصيلة االكتتاب فـي الصكوك الستثمارها وإقامة املشروع بها هو املضارب أي
عامل املضاربة وال ميلك من املشروع إال مبقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوك ،فهو رب
مال مبا أسهم به باإلضافة إلى أن املضارب شريك فـي الربح بعد حتققه بنسبة احلصة احملددة
له فـي نشرة اإلصدار ،وتكون ملكيته فـي املشروع على هذا األساس ،وأن يد املضارب على
حصيلة االكتتاب فـي الصكوك وعلى موجودات املشروع هي يد أمانة ال يضمن إال بسبب من
(((
أسباب الضمان الشرعية.
عالوة على العناصر السابقة نص القرار على بعض الشروط التي تكفل تنفـيذ سندات املقارضة
بطريقة شرعية ،كما استعرض مجلس املجمع أربع صيغ أخرى مقترحة باالستفادة منها فـي إطار
تعمير الوقف واستثماره دون اإلخالل بالشروط التي يحافظ فـيها على تأبيد الوقف وهي- :
أ  -إقامة شركة بني جهة الوقف بقيمة أعيانه وبني أرباب املال مبا يوظفونه لتعمير الوقف.
ب  -تقدمي أعيان الوقف كأصل ثابت إلى من يعمل فـيها بتعميرها من ماله بنسبة من الريع .
ت  -تعمير الوقف بعقد االستصناع مع املصارف اإلسالمية ،لقاء بدل من الريع.
ث  -إيجار الوقف بأجرة عينية هي البناء عليه وحده ،أو مع أجرة يسيرة.

وهي صيغ مقبولة ما لم يكن فـيها متليك عقار الوقف أو جزء منه للمتعاقد مع الوقف.
 – 2املضاربة والشركة :تقوم هذه الصيغة على اتفاق األوقاف مع جهة متويلية كاملصارف اإلسالمية
على إنشاء شركة بينهما ،يكون نصيب األوقاف فـيها قيمة األعيان املوقوفة التي ترغب فـي
تعميرها واستثمارها بإقامة مشاريع عليها ،ويكون نصيب املمول ما يقدمه من مال إلنشاء هذه
املشاريع ،على أن يقوم املمول بإدارة واستغالل املشروع ،ويكون الربح بينهما بحصة شائعة،
على أن يراعى عند تقسيم الربح ثمن اجلهد الذي قدمه العامل ،وأن تتضمن الصيغة وعدا
ملزما من جانب املمول ببيع حصته جلهة الوقف((( وهناك من يرى أنه ميكن فـي هذه الصيغة أن
يكون املدير أيا من طرفـي العقد باالتفاق بينهما ،فـيكون املدير – من الناحية الفقهية – مالكا
((( قرار رقم  )4/3(30صادر عن مجمع الفقه اإلسالمي الدولي املنعقد فـي مؤمتره الرابع بجدة من  18جمادى اآلخرة 1408
هـ املوافق  11-6شباط (فبراير  1988م.
((( إدارة وتثمير ممتلكات الوقف ،املصدر السابق ،ص .91
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يدير ملك نفسه بالنسبة حلصته فـي املشروع ،وأجيرا يدير ملك غيره بأجر محدد ،أو مضاربا
(((
يدير األصول الثابتة لغيره بنسبة من العائد اإلجمالي لها».
إن هذه الصيغة  -رغم كثرة القائلني بها  -التي يسميها البعض (املشاركة املتناقصة املنتهية
بالتمليك) تتضمن بيع الوقف ،ذلك أن الدخول فـي شركة مع مؤسسة أو فرد بأعيان الوقف يجعل
منها أموا ً
ال تدخل فـي شخصية أخرى مستقلة عن الوقف ،وهي الشخصية االعتبارية للشركة ،ومن
هنا تنتقل ملكية األعيان إليها ،وتصبح هذه الشركة املكونة من الوقف واملمول
هي املالكة للعقار مبجرد التعاقد سواء مت تعمير واستثمار األعيان أم لم يتم ،يؤكد ذلك ما ورد
من أن العقد يجب أن يتضمن وعدا بأن يبيع املمول حصته للوقف ،وهذا يعني انتقال ملكية األعيان
إليه مع الوقف ،فماذا يحدث لو أنه لم ينفد هذا الوعد؟ ،فلهذا أرى عدم توافق هذه الصيغة مع
أحكام الوقف ،واألمثل أن تظل ملكية العني للوقف ،وأن يتم االتفاق على استثمار املباني استثمارا
ً
مشتركا فترة متكن املمول من استرداد ما أنفقه فـي التعمير ،واحلصول على األرباح املتوقعة له ،ليؤول
العقار بكامله بعد ذلك للوقف ،وهذا الذي يتفق مع قرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية األول التي
ورد بها «فإذا كانت األصول املوقوفة أعيانا فإن استثمارها يكون مبا ال يؤدي إلى زوال ملكيتها».
وهذا ما يتفق مع صيغة املضاربة باملال الناض« ،وفـيها يقبل الناظر النقود من املؤسسة التمويلية
بحصة من الربح الصافـي يتفقان عليها ،ثم يقيم البناء ويستثمره حلساب املضاربة وال يذكر العقد أن
املضارب يساهم بأرض الوقف فـي رأس مال املضاربة – توافقا مع أحكام الوقف  -بل يلحظ ذلك
عند حتديد حصته فـي الربح بحيث تكون عالية تعوضه عن املساهمة باألرض ،ثم يشتري الناظر
البناء لصالح الوقف بالتدريج أو دفعة واحدة ،حسب الشروط الشرعية املعروفة «((( فهذه الصيغة
هي املوافقة ملا ذكرته سابقا وهي تتفق مع أحكام الوقف بعدم التصرف فـي األعيان بأي شكل يؤدي
إلى متليكها للغير.
 – 3تطبيق نظام البناء والتشغيل واإلعادة ()B.O.Tوقد عرفها مجمع الفقه اإلسالمي الدولي
بأنها (اتفاق مالك أو من ميثله مع ممول (شركة املشروع) على إقامة منشأة وإدارتها ،وقبض
العائد منها كامال أو حسب االتفاق ،خالل فترة متفق عليها بقصد استرداد رأس املال املستثمر
مع حتقيق عائد معقول ،ثم تسليم املنشأة صاحلة لألداء املرجو منها) وأجاز األخذ بعقد البناء
((( الوقف اإلسالمي ،تطوره ،إدارته ،تنميته ،املصدر السابق ،ص .260
((( املصدر السابق ،ص  )2( .258قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم  )8/19(182الشارقة جمادى األولى  1430هـ،
نيسان (أبريل)  2009م.
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والتشغيل واإلعادة فـي تعمير األوقاف واملرافق العامة ( )2وهذا النظام هو األمثل فـي تعمير
عقارات الوقف شريطة أال متلك األرض أو العقار للممول كليا أو جزئيا ،ألن التمليك
يتعارض مع مبادئ الوقف حتى ولو كان االتفاق بإعادة امللكية للوقف ،وهذا الذي سوف
نتناوله فـي احلالة التي خصصتها للدراسة فـي املطلب اخلامس.
 – 4املرابحة واالستصناع :قد يلجأ ناظر الوقف إلى صيغة املرابحة لآلمر بالشراء ،لغرض تعمير
أعيان الوقف فـيطلب الناظر من املؤسسة التمويلية شراء مواد البناء الالزمة للمشروع املراد
إنشاؤه على أرض الوقف ،فتوفرها املؤسسة ويشتريها الناظر ،ثم يبرم عقدا آخر مع مقاول
يتولى بناء املشروع ،وميكن أن يتم تعمير أعيان الوقف عند طريق عقد االستصناع فقط ،وهي أن
تتولى اجلهة التي متول املشروع القيام بالبناء على أراضي الوقف ،وبحسب املواصفات التي يتفق
عليها ،وبعد إمتام املشروع يقوم ناظر الوقف باستالمه بعد التأكد من التنفـيذ ،ويبدأ فـي استغالله
وحتقيق مكاسبه على أن يتولى سداد ثمن البناء على شكل أقساط حتدد قيمتها ومواعيد استحقاقها،
ويرى بعض الباحثني إمكانية أن تقوم جهة ثالثة كالدولة مثال ،بضمان قيمة
األقساط وتسديدها فـي مواعيدها املقررة لها ،وهو التزام على سبيل الهبة أو القرض احلسن،
(((
وفـي ذلك تشجيع للمستثمرين على تشغيل أموالهم فـي مجال تعمير أعيان الوقف.
 – 5البيع التأجيري أو اإلجارة املتناقصة :تتطلب هذه الصيغة إبرام عقد إجارة بني األوقاف وجهة
متويل على أن تؤجرها األرض الوقفـية بأجرة سنوية معينة ،وأن تقوم اجلهة املستأجرة بالبناء
عليها ،ويتم االتفاق على البناء ومواصفاته ،بشرط أن يتضمن عقد اإليجار وعدا ملزما من
جانب املستأجر – املمول – ببيع البناء الذي مت تشييده على األرض إلى األوقاف ،وأن يتقاضى
ثمنه على شكل أقساط سنوية يتم دفعها إليه من األجرة التي تأخذها األوقاف((( وهذه الصيغة
تعتبر األنسب ألحكام الوقف حيث تظل ملكية األعيان للوقف ،وال تنتقل إلى املمول وهي
قليلة املخاطر ،وحتقق الفائدة فـي تعمير أعيان الوقف.
 – 6املزارعة واملساقاة واملغارسة :إن هذه العقود ليست حديثة ،بل هي متعارف عليها فـي أعيان
الوقف وفـي غيرها من األمالك اخلاصة ،ولكن بعض الباحثني يعتبرونها من وسائل تعمير
((( املصدر السابق ،ص  ،254وإدارة وتثمير ممتلكات الوقف ،املصدر السابق ،ص  ،96ينظر أيضا مشاريع األمانة العامة لألوقاف
بدولة الكويت فـي تعمير أعيان الوقف منها مجمع األوقاف التجاري مبدينة الكويت وغيرها ،دور الوقف فـي تنمية املجتمع
املدني ،منوذج األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت ،د /إبراهيم محمود عبدالباقي الطبعة األولى 1437هـ 2006 /م.
((( إدارة وتثمير ممتلكات الوقف ،املصدر السابق ص .99-98
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أعيان الوقف ،وأن الرأي الراجح لدى الفقهاء هو القول بجوازها جميعا ،وأنها من أجنح
الطرق فـي استغالل األراضي الزراعية((( وهي فـي حقيقتها عقود إجارة ،ولكن املشرع الليبي
اعتبرها من احلقوق العينية إذا قامت ملدة طويلة ولم تقتصر على موسم زراعي ،أو إنتاجي
واحد أو اثنني وتفصيل هذه العقود على النحو اآلتي:
أ  -املزارعة :عرفتها املادة  1013من القانون املدني الليبي ( – 1املزارعة عقد يسلم مبقتضاه
صاحب أرض أرضه لشخص يزرعها حبوبا أو خضرا موسمية لقاء نصيب من احملصول
نقدا أو عينا – 2 .ويسمى هذا النصيب من احملصول حكرا) يتضح من ذلك أن العقد
هنا ال يقصد به اإلجارة العادية بل اإلجارة الطويلة التي تعطي حقا عينيا على األرض
محل العقد ،يستفاد ذلك من وجود نصوص أخرى فـي القانون املدني الليبي تبني أحكام
املزارعة( ،املواد  )626 – 618وأن املقابل الذي يستحقه املزارع يسمى حكرا ،وال يكون
(((
كذلك إال إذا كان العقد ملدة طويلة أي عقد احتكار.
ب  -املساقاة :عرفتها املادة  1014من القانون املدني مبا يلي( :املساقاة عقد يسلم مبقتضاه
صاحب شجر ،أو زرع شجره ،أو زرعه إلى شخص يتعهده ويسقيه إلى أن يثمر ،ولقاء
ذلك يعترف للساقي باحلق فـي قسم معني من احملصول) وبالتالي فإن هذا العقد إذا أبرم
ملدة طويلة يدخل ضمن احلقوق العينية ،ويعطي لصاحبه ميزات احلق العيني ،وينطبق
عليه ما ينطبق على عقد املزارعة ،ونظرا ألن األعراف احمللية هي التي أنشأت هذه العقود
على أعيان الوقف وغيرها ،فإن املشرع الليبي نص فـي املادة  1017مدني على أنه (فـي
عقود املزراعة واملساقاة تراعى القواعد اخلاصة بالعرف والعادات احمللية مادامت ال
تتعارض مع القانون).
ت  -املغارسة :هي إعطاء شخص آلخر أرضا ليغرس فـيها شيئا من األشجار املثمرة على أن
تكون بينهما عند اإلثمار ،فإذا أهملها العامل قبل ذلك فال شيء له وإن أثمرت فـيكون
له نصيب منها ومن األرض ((( وعقد املغارسة على هذا النحو أجازه فقهاء املالكية ولم
يقل به اجلمهور ،ولكن فـي األراضي اخلاصة دون الوقف فاملشهور فـي املذهب عدم
جواز املغارسة فـي أرض الوقف ألن ذلك يؤدي إلى متليك جزء من األرض للمغارس
((( املصدر السابق ،ص 100
((( احلقوق العينية األصلية والتبعية فـي التشريع الليبي ،املصدر السابق ،ص.2/492
((( عرفها أيضا املشرع الليبي فـي املادة  1003من القانون املدني الليبي (املغارسة عقد يسلم مبقتضاه مالك أرض أرضه لغارس
يتعهد بغرسها شجرا ثابت األصل مثمرا تتفق أو تتقارب مدة إطعامه وذلك مقابل حصة من األرض تعطى للغارس)
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بعد قيامه بغرس األشجار املثمرة ،وهذا يتنافى مع أحكام الوقف ،مع أن الفقهاء وضعوا
(((
العديد من احللول الفقهية إذا وقعت املغارسة على أعيان الوقف.
هذه هي أهم الصيغ التي تتعلق بتعمير أعيان الوقف تطرقت إليها باختصار متحاشيا أساليب
استثمار الوقف األخرى وهي متعددة ،نظرا ألنها قد ترد على األموال املنقولة أو الفائض من الغلة،
أو االقتراض على الوقف بإصدار صكوك على أعيانها ،أو رهنها عند من يجيز ذلك بضمان غلتها ال
أعيانها ،أو استثمار العقار بحالته املوجود عليها ،دون تعميره أو إعادة التعمير ،وبحثنا يتعلق بتعمير
أعيان الوقف فقط ،وأنتقل اآلن إلى بحث نفقات تعمير الوقف.

املطلب الرابع :نفقات تعمري الوقف
انتهيت فـي املطلب األول إلى أن نفقات تعمير الوقف واجبة فـي غلته ،ذلك أن الواجب بقاء
العني املوقوفة فـي حالة صاحلة ألداء دورها لتكون صدقتها جارية ،وما ال يتم الواجب إال به فهو
واجب ،ونحاول فـي هذا الطلب دراسة نفقات التعمير من حيث األسس الشرعية فـي حسابها من
الريع ،وكيفـية تكوين مخصصات التعمير ،وتكوين مخصصات ملا يهلك من األعيان املوقوفة ،ومن
بني ذلك نفقات صيانة إعمار الوقف.

أوال :األسس الشرعية فـي حساب نفقات تعمير الوقف

لم يرد حتديد لنفقات تعمير الوقف فـي بداية الدولة اإلسالمية ،وإمنا املبدأ املقرر هو وجوب
تعميره من غلته ،واألساس الشرعي ما ذكره اإلمام مالك من أن صدقات رسول الله صلى الله عليه
وسلم فـيما مضى تخرج نفقاتها منها ثم تقسم على من جاءهم ((( ولذلك تكون معاملة الوقف على
نحو أراضي اخلراج قال هالل الرأي (ت سنة  245هـ) جوابا عن فتوى :رجل وقف وقفا صحيحا
جائزا على الفقراء واملساكني وال يذكر عمارتها.
قال:ينبغي للقاضي أن يبدأ فـينفق من كل ما أخرج الله من غالت هذه األرض على عمارتها
وإصالحها ثم يقسم ما فضل بعد ذلك فـي الفقراء واملساكني ،واستدل على ذلك :أال ترى أن اإلمام
فـي أرض اخلراج له أن يدع لهم قدر ما يعمروه ويأخذهم بالعمارة ،ويكون نصيب اإلمام واخلراج
فـيما فضل بعد العمارة ألن أرض اخلراج للمسلمني عامة ،وكذلك كل ما كان موقوفا على الفقراء
((( يراجع تفاصيل هذه اآلراء مجلة أوقاف ،بحث بعنوان حكم املغارسة فـي أرض الوقف بني الواقع وقواعد الفقه والقانون ،د/
جمعة محمود الزريقي ،العدد  11س ،6 ،ذو القعدة  1427هـ  /نوفمبر 2006م.
((( النوادر والزيادات ،املصدر السابق ،ص  ،12/38وقد سبق االستدالل بهذا األثر فـي املطلب األول.
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واملساكني ،فإنه يبدأ فـينفق منه على الوقف ما يصلحه ،ثم يكون ما بقي للفقراء ،كما أن أرض اخلراج
(((
تعمر فما فضل من عمارتها كان فـي وجوه اخلراج.
إن حساب نفقات التعمير  -وفقا للرأي السابق  -ال يخضع حلد معني ،فقد ورد النص مطلقا،
وذلك يعني أن متولي الوقف يجب عليه تعميره مهما كانت قيمة ذلك ،وما بقي يكون ملصارفه
التي حددها الواقف ،ولكن قياس ذلك على اخلراج يوجب معرفة قيمة اخلراج الذي فرض فـي
بداية الدولة اإلسالمية ،وقد أقر عمر بن اخلطاب رضي الله عنه أصحاب األرض ولم ينزعها منهم
وجعلها حبسا لله تعالى ،وأقرهم ليعملوا فـيها ويعمروها وما أخرج الله من شيء أخذوا منه ما
يقيمهم وردوا سائر ذلك إلى املسلمني((( وفـي األحكام السلطانية يجوز أن يكون خراج كل ناحية
مخالفا لغيرها ،وال يستقصى فـي وضع اخلراج غاية ما يحتمله ،وليجعل فـيه ألرباب األرض بقية
(((
يجبرون بها النوائب واحلوائج.
فإذا تقرر اخلراج على أرض فـيكون له ثالثة أح��وال ،وهي :أحدها أن يضعه على مسائح
األرض ،أي على مساحة األرض ،الثاني :أن يكون على مسائح الزرع ،أي يفرض اخلراج على
املساحة املزروعة فقط ،الثالث :أن يجعله مقاسمة ،أي أن الغلة تقسم بني مستأجر األرض وبيت املال
مستحق اخلراج((( وهذا يعني أن نفقات تعمير أرض اخلراج على ضوء النصوص السابقة ،إمنا تكون
من قيمة نصف الغلة التي تعطيها األرض ،وال ميكن
اعتبارها مقدار تعمير األرض ،لدخول استحقاقات أخرى للزارع ،حكي أن احلجاج كتب
إلى عبدامللك بن مروان يستأذنه فـي أخذ الفضل من أموال السواد (وهو أرض خراجية) فمنعه من
ذلك ،وكتب إليه :ال تكن على درهمك املأخوذ أحرض منك على درهمك املتروك ،وأبق لهم حلوما
(((
يعقدون بها شحوما.
ومقاسمة الزارع فـي أرض اخلراج يجد أصله فـي حديث ابن عباس قال { :دفع رسول الله
صلى الله عليه وسلم خيبر – أرضها ونخلها – إلى أهلها مقاسمة على النصف } ورواية أخرى عن
((( أحكام الوقف ،لهالل الرأي ،املصدر السابق ،ص .20 – 19
((( االستخراج ألحكام اخلراج لإلمام احلافظ أبي الفرج بن رجب احلنبلي ،صححه وعلق عليه عبدالله الصديق ،ص  ،70سلسلة
التراث العربي ،الطبعة األولى ،دار احلداثة للطباعة والنشر ،بيروت لبنان 1982 ،م.
((( األحكام السلطانية ،للقاضي أبي احلسن علي بن محمد املاوردي( ،ت 450هـ) ص  ،149دار الفكر بيروت لبنان 1422هـ
 2002/م
((( األحكام السلطانية ،للقاضي أبي الفضل محمد بن احلسني الفراء( ،ت 458هـ) صححه وعلق عليه محمد حامد الفقي ،ص
 ،168الطبعة الثانية 1386 ،هـ  1966 /م ،مكتبة مصطفى البابي احللبي وأوالده ،مصر
((( األحكام السلطانية ،للماوري املصدر السابق ،ص ،149
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ابن عمر {على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع}.

(((

خالصة ذلك أن نفقات تعمير الوقف أمر مقرر منذ عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه
وسلم ،وأنها تستقطع من غلته قياسا على أرض اخلراج التي هي محبسة لكافة املسلمني وفقا لسنة
سيدنا عمر بن اخلطاب رضي الله ،حيث يترك للقائم بالوقف مقدار ما يعمر به عقار الوقف يستقطع
من غلته وصرف الباقي للمستحقني ،وليس فـي ذلك حد معلوم ،وإمنا بقدر احلاجة إلى التعمير إمنا
ميكن االستهداء مبا مت فـي اخلراج مبا ال يتجاوز نصف الغلة.

ثانيا :تكوين مخصصات تعمير الوقف

يعود أمر تكوين مخصصات الوقف إلى متولي الوقف ،وليس لذلك قاعدة معينة فـي فقه
الوقف ،بالنظر الختالف األوقاف وريعها ،فهناك أوقاف صغيرة وغلتها قليلة ،فـيحتاط الناظر لرصد
ما حتتاج إليه فـي العادة ،وهناك أوقاف كبيرة ولها ريع وافر ،فعلى املتولي أن يعمل على تكوين
مخصصات لتعمير الوقف يستفـيد منها عند احلاجة ،مع مراعاة شرط الواقف إذا نص علي إبقاء جزء
من الريع للتعمير ،ومع ذلك فالفقهاء قدميا لم يهملوا هذا اجلانب ،ففـي أحكام الوقف لهالل الرأي
أن الناظر إذا اجتمع فـي يده مال من غالت الوقف وعرض له وجه من وجوه البر ال يقدر على مثله
فـي كل حني ،وإن أخر العمارة إلى الغلة الثانية ولم يكن من ذلك ضرر شديد ،فكان الرأي يصرف
ما توافر لديه من غالت الوقف التي ُحصرت فـي وجوه البر الذي ال يقدر على مثله فـي كل حني ،أما
إن خاف خراب الوقف أو هالكه ،فـيجب أن يبدأ باإلنفاق من الغلة مبـا مينع اخلراب حتى تأتي الغلة
الثانية((( وفـي ذلك دليل على أن الناظر عليه أن يحتاط فـي أمر تعمير الوقف ،ويتخذ من التدابير ما
يواجه به تعميره إذا تعرض للخراب ،أو احتاج إلى صيانة.
ال تزاد العمارة على قدر الوقف ،وذلك يعني أن تعمير الوقف يقتصر على األعيان املوقوفة
وال تشمل الزيادة فـيها ،أي إضافة مبان أخرى أو إنشاءات جديدة ،ألن الصرف فـي عمارة الوقف
لضرورة أن يكون الوقف باقيا دائما ،وال ضرورة فـيما زاد على ذلك ،ألن صرف الغلة إلى املوقوف
عليه واجب ،والزيادة فـي العمارة ليست واجبة((( وعلى ذلك فإن تكوين مخصصات التعمير يجب
أال تتجاوز أعيان الوقف ،ويقدم تعمير الوقف بإنفاق جميع الغلة عند احلاجة إلى ذلك ،تنص املادة
((( األموال ،لإلمام احلافظ أبي عبدالله القاسم بن سالم( ،ت 224هـ) شرحه عبداألمير مهنا ،ص  ،86- 85الطبعة األولى ،دار
احلداثة ،الطبعة األولى 1988 ،م ،بيروت لبنان..
((( أحكام الوقف ،لهالل الرأي ،املصدر السابقة ص .21
((( فقه العمران اإلسالمي ،للقاضي كامي محمد بن أحمد األدرنوي احلنفـي أفندي (ت 1136هـ) دراسة وحتقيق د  /مصطفى
أحمد بن حموش ص  ،283الطبعة األولى 1421 ،هـ  2000 /م دار البشائر ،دمشق
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 420من قانون العدل واإلنصاف على أنه [إذا ضاق ريع الوقف وكان محتاجا إلى عمارة ضرورية
(((
تستغرق جميع الغلة املقبوضة ،تقدم العمارة وتنقطع سائر اجلهات الضرورية وغير الضرورية ].
ذلك فـيما يخص تعمير الوقف إذا كان محتاجا إلى التعمير ،أما غير ذلك ،فقد نصت الفقرة
الثانية من املادة  409من قانون العدل واإلنصاف على أنه [وإن لم تكن عقارات الوقف محتاجة
قدرا احتياطيا على حسب ما يغلب على ظنه احلاجة إليه
للعمارة وقت قسمة الغلة ،يدخر لها القيم ً
فـي كل سنة تداركا ملا عساه أن يحدث فـي املستقبل حال خلو الوقف من الغلة عند لزومه ،يصرف
(((
الباقي من الغلة إلى املستحقني ].
وإذا كان الفقهاء لم يحددوا نسبة محددة من الغلة لتعمير الوقف ،وإمنا كان نصهم عاما مبا
يكفـي لتعميره ،فإن التشريعات الصادرة فـي بعض الدول تنص على نسبة محددة يتعني على متولي
الوقف استقطاعها سنويا لهذا الغرض ،منها القانون رقم  48لسنة  1946م بأحكام الوقف الصادر
فـي مصر ،حيث تنص املادة  54على أن [ يحتجز الناظر كل سنة  2,5فـي املائة من صافـي ريع مباني
الوقف يخصص لعمارتها ،ويودع خزانة احملكمة ،ويجوز استغالله إلى أن يحني وقت العمارة ،وال
يكون االستغالل والصرف إال بإذن احملكمة ،أما األراضي الزراعية ،فال يحتجز الناظر من صافـي
ريعها إال ما يأمر القاضي باحتجازه للصرف على إصالحها أو إلنشاء أو جتديد املباني واآلالت
الالزمة إلدارتها أو للصرف على عمارة املباني املوقوفة التي شرط الصرف عليها من هذا الريع بنا ًء
(((
على طلب ذوي الشأن ].
يالحظ أن املشرع املصري حدد النسبة التي يستقطعها الناظر من الريع لتعمير الوقف فـي املباني
فقط ،أما األراضي الزراعية فقد ترك حتديدها للقاضي املختص ،وقد بينت املذكرة التفسيرية للقانون
سبب ذلك فأشارت إلى أنه ليس ثمة ما يدعو إلى حجز هذا القدر من ريعها كل سنة ألنها فـي غنى
عن تعهدها بالتعمير كل عام ،فإذا كان فـيها ما يحتاج إلى اإلصالح أو إذا كان هناك شرط من الواقف
يوجب إنفاق جزء من ريعها فـي عمارة مبان موقوفة وجب إذ ذاك رفع األمر إلى احملكمة لتقدر ما
ترى حجزه بعد املعاينة ،وكشف احلالة ،وتقدير ما يلزم إنفاقه فـي هذه الوجوه بواسطة اخلبراء الفنيني
الذين تندبهم لذلك((( ،وتقديري أن الوقف بجميع أنواعه يحتاج إلى التعمير واإلصالح مما يحتم
إعداد مخصصات له لدوام االنتفاع به.
((( قانون العدل واإلنصاف ،ا ملصدر السابق ،ص .514
((( املصدر السابق ،ص .506
((( موسوعة األوقاف ،تشريعات األوقاف  ،1997- 1895أحمد أمني حسان ،فتحي عبدالهادي ،ص  ،54نشر منشأة املعارف
باإلسكندرية 1999 ،م.
((( موسوعة األوقاف ،املصدر ا لسابق ،ص .112
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وقد حذا َح ْذوه املشرع الليبي فـي حتديد نسبة تستقطع من الريع لصالح تعمير الوقف غير أنه
رفعها إلى  % 4بدال من  ،% 2,5ولكنه أوجبها على نظار األوقاف التي ال تشرف عليها الهيئة العامة
لألوقاف وشؤون الزكاة ،وفقا لنص املادة  42من القانون رقم  124لسنة  132هـ  1972 /م ،وهذه
تفرقة ال محل لها خاصة إذا كانت تخالف شروط الواقف مما يجب معه سريانها على كافة املباني
املوقوفة ،كما أخذ أيضا باستثناء األراضي الزراعية فال يحتجز الناظر من صافـي ريعها إال ما تأذن
احملكمة باحتجازه للصرف على إصالحها ،أو إلنشاء ،وجتديد املباني ،واآلالت الالزمة إلدارتها بناء
على طلب ذوي الشأن ،وقد ورد فـي املذكرة اإليضاحية للقانون املبررات نفسها التي أخذ بها املشرع
املصري ،وأضافت إليها «وهذه األحكام جميعها ال تطبق إذا كان للواقف شرط يخالفها ،وهذا طبعا
(((
ال ميس ما للمحكمة من سلطة مخالفة شروط الواقفـني متى رأت مصلحة فـي ذلك.
يالحظ أن بعض التشريعات العربية ال حتدد نسبة معينة من الريع الذي يخصص لتعمير الوقف
مثال ذلك مدونة األوقاف املغربية التي تعتبر أحدث قانون لضبط أحكام الوقف وتنظيمه ،حيث
صدرت فـي  8ربيع األول  1431هـ  2010/2/ 23 /م ،فقد نصت املادة  136منه على أن تشتمل
امليزانية السنوية اخلاصة باألوقاف على بابني ،األول باب امل��وارد ،والثاني باب النفقات ،وأولها
تكاليف إصالح األمالك املوقوفة وصيانتها ،ولم يحدد املشرع فـي املدونة نسبة ما يخصص لهذه
(((
النفقات ،ورمبا حتددها اللوائح التي تصدر تباعا لها مستقبال.
تشير الدراسات احلديثة فـي مجال األوقاف إلى ضرورة اتباع املعاجلات احملاسبية فـي هذا
اخلصوص ،وعلى األخص استثمار النسبة املستقطعة من ريع الوقف لغرض التعمير ،وهذا ما نص
عليه قانون أحكام الوقف املصري وقانون أحكام الوقف الليبي بجواز استغالل املبلغ املستقطع من
الريع إلى أن يحني وقت العمارة ،وهو ما يتفق مع االجتاهات احملاسبية احلديثة التي توجب استثمار
املستقطع ومن ثم تكوين أسس املعاجلات احملاسبية لتلك املصروفات بحيث تخصم مصروفات
الصيانة والترميم الفعلية من غلة أو عوائد أصول الوقف املستثمرة بحيث يوزع الصافـي على
املستحقني ،وإذا لم تكف تلك العوائد فـيغطى الفرق من مخصص مصروفات الصيانة ،والغاية من
تلك املعاجلة هي احملافظة على استمرارية أصول الوقف املستثمرة التي حتقق العوائد ،وفـي حساب
مصروفات الصيانة والترميم املستثمرة ،يجب تقسيمها إلى نوعني( :أ) إيرادية وهذه تدخل ضمن
((( املوسوعة التشريعية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية ،القوانني الصادرة سنة  1972م ،املجلد الرابع ص – 451
 ،484نشر أمانة العدل ،مطابع العدل ،طرابلس ،ليبيا 192 ،م.
((( اململكة املغربية ،اجلريدة الرسمية النشرة العامة ،مدونة أحكام الوقف ،ظهير شريف رقم  8 ،1.09.236ربيع األول 1431
هـ  2010/2/23 /م ،السنة التاسعة والتسعون ،عدد  ،5847فاحت رجب  1431هـ  2010/7/ 14 /م.

341

املوضوع الثاني :وسائل إعمار أعيان األوقاف

نفقات استثمار أموال الوقف اجلارية (ب) رأسمالية وهي التي ترسمل وتضاف إلى قيمة األصل
باعتبارها استثمارا جديدا ،ويجب أن يفصح حساب مصروفات الصيانة والترميم عن كال النوعني
(((
حيث لكل منهما معاجلة محاسبية خاصة «

ثالثا :تكوين مخصصات ملا يهلك من األعيان املوقوفة

درجت األصول احملاسبية فـي الشركات واملؤسسات التجارية على أن تتضمن ميزانياتها
بيانات من أهمها األصول واخلصوم ،ومن بني اخلصوم مبالغ االستهالك والتجديد والضمان ضد
خطر هبوط قيمة املوجودات ،ومثل االستهالك املالي خصم جزء من األرباح لدفع ديون الشركة
كما أن الشركة قد تخصص مبلغا من أرباحها لتجديد آالتها ومعداتها ،كما تخصم مبلغا للتأمني
ضد خطر هبوط قيمة املوجودات كما يحدث ذلك فـي أحوال التضخم الندي((( وهذا يعني ضرورة
خصم بعض ريع الوقف ليس ملواجهة تعمير الوقف ،بل أيضا لتعويض ما هلك من أعيانه سواء
كانت هذه األعيان عقارات أم منقوالت.
وال يوجد فـي تاريخ الوقف ما يدل على أن املتولني عليه قد رصدوا من ريع الوقف ما يكون
مخصصا للهالك من األعيان املوقوفة ،وإن املخصص للتعمير قد يستغل أحيانا لتعويض الهالك
فـي تلك األعيان ،ورمبا كان ذلك سببا فـي تهدم الكثير من األوقاف قدميا من أثر صرف كامل الريع
للمستحقني األمر الذي أجلأ الفقهاء إلى القول بإجازة الوقف باإلجارة الطويلة ،وعلى األخص
بوقف اإلجارتني ،حيث يدفع املستأجر قيمة البناء ويعتبر إجارة أولى مع دفع املقابل منجما ويعتبر
إجارة ثانية((( فلو كان احتياطي اإلهالك معموال به ملا جلأ الفقهاء البتداع تلك احللول إلحياء أعيان
الوقف املتهالكة.
اعتبر بعض العلماء أن عقد اإلجارتني أسلوبا للحصول على موارد لتعمير الوقف الذي خرب
وال يدر عائدا ،ويتم ذلك وفقا للصيغة السابقة ،أما اجلانب احملاسبي لهذه الصيغة فهو يتمثل فـي
اآلتي (أ) كيفـية قياس قيمة األجرة بشقيها املعجل واملؤجل( ،ب) املعاجلة احملاسبية للجزء املعجل
حيث ال يسجل ضمن إيرادات الوقف ،بل يرسمل مببنى إضافته بصفة احتياطي رأسمالي لإلنفاق
منه على تعمير الوقف ،ويظهر فـي قائمة املركز املالي للوقف ،أما اجلزء املؤجل من قيمة اإليجار
((( دراسة عن الضوابط الشرعية واألسس احملاسبية لصيغ استثمار أموال الوقف ،د  /حسني حسني شحاتة ،بحث مقدم إلى ندوة
قضايا الوقف الفقهية الكويت 8-6 ،احملرم  1424هـ املوافق  11-9مارس  2003م ،ص .32 -30
((( شرح القانون التجاري الليبي ،د /فتوح عبدالرحمن دوما ،ص  ،312نشر املكتبة الوطنية بنغازي ،ليبيا 1973 ،م.
((( سبقت اإلشارة إلى ذلك ،الوقف فـي الشريعة والقانون ،لألستاذ زهدي يكن ،املصدر السابق ص،105
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فـيعالج بصفة إيراد دوري للوقف يظهر فـي قائمة إيرادات ومصروفات الوقف.

(((

إن احملافظة على الوقف إمنا تهدف إلى استمراره فـي أداء دوره ،وهذا الدور يعبر عنه فقهاء
االقتصاد باحملافظة على الطاقة اإلنتاجية للوقف ،وذلك يتطلب العمل على بقاء املوجودات الوقفـية
قادرة على توليد دخل ليحقق أغراضه احملددة فـي تعريف الوقف بأنه حبس األصل والتصدق
بالثمرة ،وبالتالي فإن حبس األصل بدون ثمرة ال يتحقق معه غرض الوقف ،وتلك احملافظة تتطلب
أمرين- :
األمر األول :إجراء الصيانة الدورية الالزمة للمحافظة على الطاقة اإلنتاجية للوقف ،وهذا
يعني تقدمي اخلدمة التي قصدها الواقف من الوقف ،سواء أكانت فـي شكل ريع يصرف للفقراء
واملساكني ،أم تقدمي خدمات للموقوف عليهم ،كوقف الكتب مثال.
األمر الثاني :تكوين املال الالزم لتعمير األصل وإعادته إلى ما كان عليه عند انتهاء عمره
اإلنتاجي ،وهذا يتحقق فـي كافة املوجودات بخالف األرض.
وملا كان إجماع الفقهاء على األولوية فـي إنفاق غلة الوقف هي اإلنفاق على الصيانة والعمارة
وليس فقط الصيانة الدورية ،وإمنا اإلصالح والتعمير ،لذلك يجب جتنيب جزء من اإليرادات ملواجهة
متطلبات التعمير فـي املستقبل ،واجلوانب احملاسبية املتصلة بذلك هي ما يلي-:
أ  -مصاريف الصيانة الدورية تخصم من إجمالي اإليرادات.
ب  -ميثل اجلزء الذي يخصم من اإليرادات بصفة إهالك املوجودات الوقفـية مبلغا ميكن تكوين
مخصص به واستثماره خارج نطاق استثمارات الوقف.
ت  -يتم جتنيب مبلغ من صافـي اإليرادات ملواجهة ما قد يحدث فـي املستقبل يسمى محاسبيا
(((
احتياطي التعمير ويظهر فـي قائمة املركز املالي.
يظهر فـي هذا النمط احملاسبي أن نفقات اإلهالك هي غير نفقات التعمير ومن ثم يجب خصم
هذه النفقات من ريع الوقف ،وهو قابل لالستثمار أيضا وليس خصم قيمة املوجودات مقابل ما
استهلك منها خالل السنوات املاضية لكي تدخل ضمن تقدير األصول.
((( قضايا ومشكالت احملاسبة على الوقف ،أ د /محمد عبداحلليم عمر مقدم إلى احللقة النقاشية حول القضايا املستجدة
فـي الوقف وإشكاالته النظرية والعملية ،ص  ،28مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي بجامعة األزهر ،مصر ،شعبان
1423هـ /أكتوبر 2002م.
((( قضايا ومشكالت احملاسبة على الوقف ،املصدر السابق ،ص .32 – 31
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يؤكد ذلك ما أشار به أحد الباحثني املتخصصني فـي هذا املجال حيث بينّ أن من ضمن أسس
احملاسبة على استثمار أموال الوقف« :تكوين مخصصات ملواجهة اإلهالك والصيانة والتعمير
واالستبدال فـي املستقبل مبا يحقق احملافظة على أعيان الوقف املغلة لإليراد واملنافع
وحتسب تلك املخصصات وفقا لطرق احملاسبة املتعارف عليها ألن ذلك من املسائل التجريدية
الفنية ولبيان أسس املعاجلات احملاسبية إلهالك أعيان الوقف املستثمرة يقول :فـي حالة وجود أعيان
وقف مستثمرة ثابتة ويطبق عليها مبدأ اإلهالك الذي يحسب وفقا للطرق احملاسبية الفنية املتعارف
ويكون به مخصص إهالك األصول الثابتة املستثمرة املغلة للعوائد أو اإليراد الذي يخصم
عليها،
ّ
سنويا من العوائد فـي قائمة الدخل ،وهذا األساس وجوبي حتى ميكن احملافظة على أموال الوقف
(((
واستبدالها عندما تهلك وذلك وفقا للرأي الفقهي الذي يجيز استبدال األعيان الثابتة.
وأيا كان الرأي حول تكوين املخصصات ملا يهلك من األعيان املوقوفة ،بخصم جزء من الريع
ملواجهة ما يهلك منها خالل االستعمال ،أو خصم قيمة ما يتهالك منها عند حساب األصول فإن
خصوصية الوقف ومجاله اخليري يوجب اتخاذ كافة االحتياطات املالية للمحافظة على األعيان
وإعادة تعميرها ،وتعويض ما استهلك منها ،ومن بينها تكوين مخصصات لذلك تستقطع من ريع
الوقف ،لضمان استمرار تلك األعيان كي تكون صدقة جارية كما أراد لها الواقفون ومقاصدهم
من الوقف ،وإذا كان نظار الوقف فـي السابق ال يولون عناية للنظم احملاسبية احلديثة ،فإن الواجب
فـي الوقت احلاضر يتطلب خاصة فـي األوقاف الكبيرة أن تتبع األصول احملاسبية التي من شأنها أن
تكفل دوام الوقف باحملافظة على أعيانه.
وهذا الرأي يجد سنده فـي نص املعيار الشرعي رقم  33فـي البند  2 / 8على تكوين مخصصات
إلحالل أعيان جديدة عن الوقف املستهلك ،إذ يجوز أن يستقطع من الغلة دوريا – بعد التوزيع على
املستحقني – مبلغ يتناسب مع العمر االقتصادي ألعيان الوقف املستهلكة مبا يكفـي إلحالل أعيان
جديدة حتل محل األعيان املستهلكة((( وعلى هذا ميكن االستناد إلى هذا املعيار الشرعي فـي االقتداء
بأصول احملاسبة احلديثة وجتنيب نصيب من الريع ليكون احتياطا إلعادة أعيان الوقف املتهالكة دون
اللجوء إلى االقتراض أو تأجير أعيان الوقف ملدة طويلة.

((( دراسة عن الضوابط الشرعية واألسس احملاسبية لصيغ استثمار أموال الوقف ،املصدر السابق ،ص .30 – 29
((( املعيار الشرعي رقم  33ص  ،539األمانة العامة لألوقاف وجلنة املعايير الشرعية ،معتمد فـي اجتماع املجلس الشرعي رقم 19
املنعقد فـي مكة املكرمة فـي الفترة من  26شعبان  1رمضان  1428هـ املوفق  / 12- 8أيلول – سبتمبر  200م،
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املطلب اخلام�س:
تعمري الأر�ض املوقوفة مقابل متليك جزء منها
درا�سة حالة واقعية (ليبيا)
متشيا مع التوجهات احلديثة اعتمدت الهيئة العامة لألوقاف وشؤون الزكاة فـي ليبيا بعض
الصيغ فـي استثمار أم��وال الوقف وتنميتها ،منها :إق��رار املشاريع االستثمارية حسب اجلدوى
االقتصادية لكل مشروع سكني أو جتاري أو صناعي ،ويتم متويله من أموال البدل وهي األموال التي
تتوافر لدى الهيئة مقابل األراضي أو املباني التي تنزع للمنفعة العامة ،وكذلك األراضي التي ال ميكن
البناء عليها لصغر مساحتها فـيتم التصرف فـيها ،واالستثمار املشترك بني الهيئة واجلهات العامة أو
اخلاصة كالشركات التي لديها أموال متكنها من متويل املشاريع التي تقام على أراضي الوقف وتكون
مساهمة الهيئة باألرض واملال إذا لم تكف قيمة األرض نصف قيمة املشروع ،وتكون املشاركة بأحد
األوجه اآلتية:
أ  -مقاسمة ملكية املشروع أرضا وبناء حسب حصة كل طرف من قيمة املشروع.
ب  -انتفاع املمول باملشروع مدة معينة حتسب وفق قيمة املشروع والعائد املفترض من إيجاره
السنوي على أن يتولى املمول تسديد نصف القيمة اإليجارية املفترضة ويبقى النصف
اآلخر السترداد قيمة ما أنفقه على املشروع ،وبعد انتهاء املدة املتفق عليها يتولى املمول
(((
تسديد قيمة اإليجار كاملة إذا رغب فـي االنتفاع بالعقار
سنقتصر على الصيغة املشار إليها فـي البند (أ) لدراسة حالة واحدة ،فقد وقفت على عقد
استثمار مبرم بتاريخ  2004( 1372/7/27ميالدي) بني الهيئة العامة لألوقاف وشؤون الزكاة فـي
شخص ممثلها أمني مكتب الهيئة مبصراتة ،طرف أول ،وأحد املواطنني ،طرف ثان بشأن استثمار قطعة
أرض مساحتها 770 .800م 2/متر مربع ،هي وقف على أحد املساجد على أن يتولى الطرف الثاني
إقامة مبنى جتاري مكون من أربعة طوابق َوفقا للرسومات املعتمدة مقابل تنازل الهيئة العامة لألوقاف
عن نصف املبنى وتتعهد بنقل ملكيته إليه فور االنتهاء من التنفـيذ الكامل واالستالم النهائي له ،ومت
تعديل العقد باتفاق مؤرخ فـي  2006/5/25ميالدي على أن يشمل التمليك األرض مع املبنى وأن
يقسم املبنى واألرض إلى قسمني برمز (أ)( ،ب) وللطرف الثاني حق االختيار ،وملا كان هذا التصرف
الذي قصد منه تعمير أعيان الوقف
((( ندوة التجارب الوقفـية لدول املغرب العربي ،تقرير الوفد الليبي ،نظمتها وزارة األوقاف باملغرب واألمانة العامة لألوقاف
بالكويت1422 ،هـ 2001/م ،نشر وزارة األوقاف باملغرب
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واستثمارها يتضمن بيعا للوقف لذلك رأيت بحثه ودراسته وفقا ألحكام الوقف فـي الشريعة
اإلسالمية ،واألحكام القانونية طبقا للتشريع الليبي.

أوال :حكم بيع الوقف فـي الشريعة اإلسالمية

يكاد يجمع فقهاء املسلمني على أن بيع الوقف ال يجوز ،ذلك أن سنة األوقاف بقاؤها مصدرا
للبر واإلحسان ،وتدخل ضمن الصدقة اجلارية التي وردت فـي احلديث الشريف ليدوم أجرها بعد
املوت ،وحتى من قال إنه يجوز للواقف بيع وقفه أو استبداله إذا شرط لنفسه فـي حجة الوقف فإنه
اشترط أن يتم االستبدال بعني أخرى حتل محل األولى ،والذي جرى عليه العمل فـي أغلب حجج
األوقاف التي عقدت فـي ليبيا أنها دائمة الصدقة وأن الواقف عادة ما يشترط ذلك ويحذر من تغيير
الوقف أو االعتداء عليه.
وبالرغم من شهرة منع بيع احلبس لدى علماء املالكية أو استبداله إال أنهم أجازوا ذلك إذا
تعارض مع مصلحة أكبر ،وهي فـي الغالب توسعة املسجد اجلامع ،فـيجوز ضم العقارات إليه ولو
كانت محبسة ،وفـي هذا يقول اإلمام ابن رشد اجلد« :فالواجب فـي ذلك أن تؤخذ منهم بالقيمة
ويحكم عليها بذلك على ما أحبوا ،أو كرهوا ملنفعة الناس بذلك وضرورتهم إليه ،وإليه ذهب أكثر
شيوخنا املتقدمني ،وبذلك قضى عثمان بن عفان رضي الله عنه فـي توسعة مسجد النبي صلى الله
عليه وسلم ...ويؤمرون أن يجعلوا القيمة التي يأخذونها فـيها فـي حبس مثله من غير أن يقضى
(((
عليهم بذلك «.
حبسة ،فال بأس
يقول ابن جزي «العقار ال يجوز بيعه إال أن يكون مسجدا حتيط به ٌ
دور ُم َ
أن يشترى منها ليوسع به ،والطريق كاملسجد فـي ذلك ..وأجاز ربيعة بيع الربع احملبس إذا خرب
ليعوض به آخر خالفا ملالك وأصحابه «((( ،ويرى أغلب علماء اإلسالم جواز االستبدال عوضا عن
عقارا أو منقو ً
ال بالنقد وشراء عني بثمنه لتكون موقوفة مكان
البيع ،ويراد به أحد أمرين :بيع املوقوف ً
(((
العني التي بيعت ،مقايضة عني موقوفة بأخرى تظل وقفا مكانها وتنص املادة  850من ملخص
األحكام الشرعية على أنه «متى ثبت أن العني املوقوفة ال نفع منها لسبب من األسباب جاز استبدالها
((( مسائل أبي الوليد بن رشد القرطبي ،ت  /أ – محمد احلبيب التجكاني ،ص  ،214منشورات دار اآلفاق اجلديدة ،بيروت،
ط – 1412 ،1هـ  1992م.
((( القوانني الفقهية ،ألبي القاسم محمد بن جزي الكلبي الغرناطي ،ص 274طبع على عدة نسخ عتيقة ،الطبعة الثالثة ،مطبعة
األمنية ،الرباط1382 ،هـ  1962 /م.
((( قانون العدل واإلنصاف لقدري باشا ،املصدر السابق ،ص .282
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مبا هو أنفع منها «.

(((

وفـي رسالة اإلمام يحيى احلطاب (ت  995هـ) حكم بيع األحباس وكرائها التي جمع فـيها
أقوال علماء املذهب حول بيع الوقف انتهى فـيها إلى القول «فحاصل كالم هؤالء أن العقار املوقوف
إذا خرب وعدمت منفعته ولم يرج عودها ،ففـي جواز بيعه واالستبدال بثمنه غيره من جنسه يكون
(((
وقفا عوضه؛ قوالن ،املشهور منها املنع والثاني اجلواز ،واختار بعض املتأخرين البيع».
جاء فـي مدونة الفقه املالكي وأدلته «ال يجوز بيع احلبس إذا كان عقارا ،أرضا ،أو دارا ،أو
حانوتا ،ولو خرب ،قال مالك رحمه الله «وال يباع العقار احلبس ولو خرب ،وبقاء أحباس السلف
دائرة دليل على منع ذلك «ثم نقل رواية عن مالك بجواز البيع إن خرب ولم متكن عمارته إذا رأي
اإلمام فـي ذلك مصلحة على أن يجعل ثمنه فـي وقف مثله ،غير أن ذلك مشروط بعدم وجود غلة
(((
يصلح منها ،وأال ترجى عودته إلى حالته بإصالح أو غيره ،وأال يوجد من يتطوع بإصالحه «.
رمبا يقول قائل بأن استثمار العقار املوقوف بتمليك جزء منه قد يقاس على املغارسة فـي أرض
الوقف ،فاملغارسة تقتضي متليك جزء من األرض البيضاء بعد أن يقوم املغارس بغرس أشجار مثمرة
عليها ووصولها إلى وقت اإلنتاج فـيكون االستثمار فـي احلالة املعروضة مشابها للمغارسة؟ ميكن
الرد على ذلك بأن من شروط املغارسة التي أجازها املالكية أال تكون فـي أرض محبسة ألن املغارسة
(((
كالبيع.
يستدل من ذلك على أن بيع العقار املوقوف ال يجوز ،وإن كانت هناك ضرورة للبيع فـيتم عن
طريق االستبدال بوضع ثمن البيع فـي عقار آخر يحل محله للمحافظة على شرط الواقف فـي دميومة
الوقف وصدقته اجلارية ،وعلى ذلك ميكن القول بأن إبرام عقد استثمار على أرض موقوفة إلقامة
مبنى عليها على أن ميلك الباني (املمول) نصف األرض ،يعتبر تصرفا فـي العقار املوقوف باملخالفة
ألحكام الوقف ،حتى لو توافرت الشروط الثالثة املشار إليها سابقا فـي مدونة الفقه املالكي وأدلته،
إلمكانية استثمارها بطريقة أخرى ال تؤدي إلى متليك نصف العقار وال جزء منه ،وهي استثمار
الباني العقار حتى يسترد نفقاته واملبلغ املتوقع لربحه ،ثم تسليمه لألوقاف ،ويظل العقار وقفا ،أو
((( ملخص األحكام الشرعية على املعتمد من مذهب املالكية ،املصدر السابق ،ص .282
((( رسالة فـي بيع الوقف ،لإلمام يحيى بن محمد احلطاب (ت  995هـ) مخطوط بدار الكتب املصرية ،رقم .427
((( مدونة الفقه املالكي وأدلته ،أ – د  /الصادق عبدالرحمن الغرياني ،ص  ،4/243الطبعة الثالثة  2005م حقوق الطبع
للمؤلف ،توزيع عدة مكتبات منها :مكتبة الشعب مبصراتة ،ليبيا.
((( القوانني الفقهية ،البن جزي ،ص  ،207مباحث فـي الوقف اإلسالمي ،د /جمعة محمود الزريقي ،ص  ،158 – 141طبعة
منقحة ومزيدة ،طرابلس ،ليبيا  2007م.
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بأي طريقة أخرى ال تتعارض مع أحكام األوقاف الشرعية.
وهذا الذي انتهى إليه منتدى قضايا الوقف الفقهية األول فـي قراراته وفتاواه املتعلقة باستثمار
أموال الوقف ،حيث أوجب فـي البند()12عند استثمار هذه األموال مراعاة العديد من الضوابط
ومن بينها الفقرة (ب) [ :يكون استثمار أموال الوقف بالصيغ املشروعة املالئمة لنوع املال املوقوف
مبا يحقق مصلحة الوقف ،ومبا يحافظ على األصل املوقوف ومصالح املوقوف عليهم ،وعلى هذا
فإذا كانت األصول املوقوفة أعيانا فإن استثمارها يكون مبا ال يؤدي إلى زوال ملكيتها ] ..ومن ثم فإن
(((
تعمير أعيان الوقف بالبناء على أرض الوقف مقابل متليك جزء منها ال يتفق مع هذا القرار.

ثانيا :حكم بيع الوقف فـي القانون الليبي

نظم املشرع الليبي الوقف بعدة تشريعات ،منها القانون رقم  10لسنة 1971م بإنشاء الهيئة
العامة لألوقاف ،والقانون رقم  124لسنة  1972م بشأن أحكام الوقف ،والقانون رقم  16لسنة
 1973م بشأن إلغاء الوقف على غير اخليرات وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم  1128لسنة 1990
م بإنشاء الهيئة العامة لألوقاف ،وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم  84لسنة  1425م ( 1996م)
بشأن تنظيم إجراءات التصرف فـي أمالك الوقف ،ومن خالل هذه التشريعات نحاول بحث موضوع
التصرف فـي أمالك الوقف عن طريق االستثمار.
أشير فـي البداية إلى أن القانون رقم  124لسنة  1972م ال يجيز للهيئة العامة لألوقاف وشؤون
الزكاة بيع عقارات الوقف ،حيث نص فـي املادة  14على أنه:
( - 1للواقف ما دام حيا أن يغير فـي مصارف الوقف وشروطه ،ويستبدل به ولو لم يشترط ذلك
لنفسه ،فإن لم يكن حيا كان ذلك للمحكمة الشرعية املختصة بنا ًء على طلب املتولي على
الوقف أو ذوي الشأن).
( – 2وللهيئة العامة لألوقاف ،فـيما هي ناظرة عليه أن تطلب من احملكمة املختصة اإلذن بإجراء
التغيير فـي املصارف والشروط ،ولها احلق فـي االستبدال دون توقف على إذن احملكمة).
فاملشرع ضيق فـي تغيير شروط الوقف ومصارفه واستبداله ،فجعله للواقف إذا كان حيا وعند
وفاته فال يجوز إال للمحكمة املختصة ،أما بالنسبة للهيئة العامة لألوقاف ،فقد أعطاها املشرع صالحية
التغيير فـي مصارف الوقف وشروطه ،واستبدال األموال املوقوفة بالشروط اآلتية:
((( أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية األول ،املصدر السابق ،ص .415
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األول :ال يتم لها تغيير مصارف الوقف أو شروطه إال بإذن من احملكمة املختصة ،وهي فـي
ذلك مقيدة بشروط الواقف ،وإنفاق الريع فـي املصارف التي حددها ،فإن تبني لها أن من مصلحة
الوقف التغيير فـيها فعليها اللجوء للقضاء ،كما يجب عليها التقيد بالشروط التي تقررها احملكمة
بهذا اخلصوص.
الثاني :أعطى لها املشرع صالحية استبدال أموال الوقف بغيرها ،سواء أكانت منقولة ،أم عقارية
وهي سلطة تقديرية للهيئة العامة لألوقاف َوفْقا ملا تراه صاحلا للوقف ويحقق أغراضه ولم يجعل هذه
الصالحية مرهونة بأمر القضاء كما فـي حالة تغيير الشروط واملصارف ،ذلك أن االستبدال يقتضي
بقاء عني أخرى محل العني املستبدلة ،وهو يتم بطريقتني :بيع األولى وشراء عني بديلة أو مبقايضتها
بأخرى ،وفـي احلالتني ال تزال العني باقية وفقا لرغبة الواقف وقصده فـي بقاء وقفه صدقة جارية.
يتضح من ذلك أن املشرع الليبي فـي القانون لم يعط للهيئة العامة لألوقاف بيع الوقف حتت
أي صورة كانت ،وما أجازه لها من تصرفات هو الذي يتفق مع ما قال به الفقهاء فـي هذا اخلصوص
بل ألزمها ،وفقا لنص املادة  15من القانون ،بأن تودع أموال البدل فـي حساب خاص وال تدخله
ضمن ميزانيتها ،وذلك متهيدا لشراء أعيان جديدة مبال البدل حتل محل األعيان املستبدلة وإنفاق هذه
األموال فـي مستغل جديد ،أو فـي وجه من وجوه االستثمار اجلائز شرعا.
فشرط استثمار أموال البدل يجب أن يكون فـي الوجوه اجلائزة شرعا ،وعلى ذلك فإن استثمار
الوقف ال يجب أن يتضمن تصرفا يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية املتعلقة بالوقف ،ومن بينها بيع
عقار الوقف أو بيع جزء منه.
ذلك فـيما يخص القانون رقم  124لسنة  1972م بشأن أحكام الوقف ،أما قرار اللجنة الشعبية
العامة (مجلس وزراء) رقم  84لسنة  1425ميالدية ( 1996ميالدي) بتنظيم التصرف فـي أمالك
الوقف فقد نص فـي مادته األولى على أن (تسري أحكام هذا القرار على عقارات الوقف التي تديرها
الهيئة العامة لألوقاف وفق ما نص عليه قرار إنشائها وأحكام القانون رقم  124لسنة  1972إفرجني
املشار إليه) أي أن أحكام القرار يجب أن تكون متفقة مع أحكام القانون املذكور ،وهي قاعدة تشريعية
واجبة التطبيق حتى ولو لم ينص عليها فـي صدر هذا القرار وهي مراعاة التدرج فـي التشريع.
ومجال البحث هنا ما ورد فـي نص املادة الثامنة منه التي جاء فـيها (ال يجوز استبدال أو بيع
أراضي الوقف إال إذا تعذر بناؤها من مال البدل أو استثمارها باملشاركة مع الغير ،أو تعذر تأجيرها
بوسائل اإلعالن املمكنة وفـي األماكن املناسبة لذلك) وهذا النص يعطي للهيئة صالحية استثمار
األراضي املوقوفة وبيعها ،وهو مما يجب بحثه فـي هذا اخلصوص-:
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أوال :االستثمار :املراد باستثمار األوقاف فـي املصطلح الفقهي إحداث النماء فـيها ،ومعنى
النماء فـي اللغة مطلق الزيادة ،وتفرد علماء املالكية بتقسيم النماء فـي مذهبهم إلى ثالثة أقسام،
 - 1ربح ،وهو الزيادة احلاصلة فـي التجارة ،أي فـي رأس املال نتيجة عمليات التبادل املختلفة– 2 ،
غلة ،وتعني ما يتجدد من السلع التجارية أو غيرها بال بيع لرقابها ،كثمر األشجار والصوف واللنب،
 – 3فائدة وتطلق على كل مناء أو زيادة فـي غير عروض التجارة ،فـيكون املقصود باستثمار األوقاف
وتنمية مواردها :الزيادة فـيها بكل سبيل مشروع بحيث تشمل الربح والغلة والفائدة والكسب مع
(((
بقاء األصل.
فإذا كان االستثمار فـي عقار الوقف يؤدي إلى ضياع جزء منه أو تلفه فال يكون متفقا مع ما
تعارف عليه العلماء من زيادته ومنائه ،وبالتالي فإن تسليم األرض لشخص يقوم بالبناء عليها مقابل
متليكه نصف البناء واألرض يتعارض مع مناء الوقف واستثماره بالطريقة املشروعة ،وقد اشترط
املشرع فـي استثمار أعيان الوقف ما يأتي:
 – 1أن يتعذر بناؤها من مال البدل ،وهو املال الذي مت احلصول عليه من استبدال أموال الوقف ومت
وضعه فـي صندوق خاص متهيدا لشراء عقار بديل ،فـيمكن فـي هذه احلالة استغالله فـي البناء
على أرض الوقف ،فاألرض موقوفة واملال من أموال البدل ،فـيظل العقار موقوفا ال يتعارض
مع شروط الواقفـني وال مع مقاصدهم.
 – 2استثمارها باملشاركة مع الغير ،والغير هنا قد يكونون أشخاصا طبيعيني أو اعتباريني ،ولكن ذلك
ينبغي أن يكون استثمارها كما اشترط القانون رقم  124لسنة  1972م بشأن أحكام الوقف
فـي املادة [ 15وجوه االستثمار اجلائز شرعا] فإن كانت هذه الوجوه غير جائزة شرعا فال
ميكن اللجوء إلى هذه الوسيلة لتنمية الوقف ،وقد تبني لنا مما سبق أن التنازل عن نصف العقار
للمستثمر الذي يقوم بالبناء على أرض الوقف مخالف شرعا ألنه يتضمن بيع الوقف.
 – 3التأجير ملن يدفع أكبر مبلغ لها ،وأن يتم وفقا للشروط التي وضعها القانون املذكور ،والقانون
املدني إلجارة عقارات الوقف واملدة احملددة لذلك ،شريطة أال يتم إبرام عقد اإليجار فـي
اخلفاء بل يعلن عنها فـي وسائل اإلعالم املمكنة حتى نصل إلى أعلى عرض يقدم ،وهو نوع
من االستثمار ألعيان الوقف.
((( أساليب استثمار األوقاف وأسس إدارتها ،د  /نزيه حماد ،نشر وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الكويت ،1993 ،ندوة
نحو دور تنموي للوقف ،ص  173مواهب اجلليل فـي شرح مختصر خليل لإلمام محمد عبدالرحمن احلطاب ،ص – 301
 ،2/ 304دار الرشاد احلديثة ،الدار البيضاء ،املغرب ،الطبعة الثالثة1412 ،ه1992 / ،م.
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هذه الوسائل الثالث ،هي التي يجب على الهيئة العامة لألوقاف أن تسلكها قبل أن تقرر
استبدال العقار أو بيعه وفقا ملا نص عليه قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  84لسنة  1425م1995( ،
م) وأن إقدامها على االستبدال أو البيع قبل استنفاد هذه الوسائل فـيه مخالفة لهذا القرار.
ثانيا :البيع :وهو التصرف فـي العقار بنقل حق امللكية للغير ،وتشمل عناصرها الثالثة:
االستعمال واالستغالل والتصرف ،ونظرا ألن البيع محظور شرعا لذلك جند فقهاء اإلسالم قدميا قد
ابتكروا عقودا يتم مبوجبها التصرف فـي عنصرين من عناصر امللكية ،وهما :االستعمال واالستغالل،
أي االنتفاع بالوقف ،مع اإلبقاء على حق التصرف فـي الوقف ،أي ملكية الرقبة كل ذلك جتنبا لبيع
الوقف ،وقد أجلأتهم الضرورة لذلك ،وإال ملا أفتوا بهذا احلل الذي واجهوا به خراب األوقاف وقلة
أموالها حينذاك ،من هنا نشأت على عقارات الوقف احلقوق العينية العرفـية كاحلكر ووقف اإلجارتني
وغيرها ،على النحو الذي وضحته فـي املطلب الثاني :الوسائل القدمية لتعمير الوقف.
إن إجازة اللجنة الشعبية فـي قرارها املذكور بيع األوق��اف للهيئة العامة لألوقاف لم تكن
مطلقة بل بعد استنفاد الوسائل املذكورة لالستفادة من العقارات املوقوفة بالكراء أو االستثمار
بالطريق املشروع ،فإن لم تكن هذه الوسائل متوافرة فـيمكنها االستبدال وبيع الوقف ،فاالستبدال
أجازه املشرع بالقانون رقم  124لسنة  1972على النحو املبني سابقا ،فـيجوز لها القيام به بشروطه
القانونية ،أما البيع فهو محظور عليها ،كما هو محظور على الواقفـني اآلخرين إال أن يشترطوا ذلك
فـي حجة وقفهم بالطرق الشرعية املقررة.
غير أن بيع العقار املوقوف الذي نُص عليه فـي قرار اللجنة الشعبية العامة يتعارض مع
القانون رقم  124لسنة 1972م ،وعلى ذلك فإن هذا احلكم ال متلك اللجنة الشعبية العامة أن
تقرره فليس لها أن تقرر من األحكام إال ما يوافق القانون ،وال ميكن لها أن تقرر حكما يخالف
القانون الذي يبني أحكام األوقاف وفقا إلرادة املشرع الليبي ،وفـي ذلك تقول احملكمة العليا:
(إن التشريع ثالثة أنواع ،تشريع أساس ،وتشريع عادي أو رئيس ،وتشريع فرعي ،واألخير هو
الذي تقوم بوضعه اجلهات التنفـيذية لتطبيق التشريع العادي ،وهو يشمل اللوائح والقرارات
التي تصدر من مختلف هذه اجلهات متضمنة القواعد التفصيلية الالزمة لسرعة وسهولة تنفـيذ
التشريع الرئيسي حفاظا على املصلحة التي قصدها املشرع من إصداره ،وتتقيد اجلهات التي
تضع هذه اللوائح والقرارات مبا يقضي به التشريع الرئيس ،فال تضع من القواعد التنفـيذية ما
يتعارض مع قواعده ،وال ما يعدل فـيها أو يعطلها أو يعفـي أحدً ا من تنفـيذها ،فإن فعلت تكون
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قراراتها باطلة وال يعمل بها).

(((

وال شك أن تقرير بيع األوقاف فـي قرار اللجنة الشعبية العامة املشار إليه يتعارض مع
قانون أحكام الوقف الذي لم يعط الهيئة العامة لألوقاف وشؤون الزكاة حق بيع األوقاف،
وإمنا استبدالها واستثمارها االستثمار املشروع ،وحق تغيير شروطها ومصارفها ،ولكن بإذن من
القضاء ذلك أن القانون رقم  124لسنة  1972م بشأن أحكام الوقف حظر اعتبارا من تاريخ
صدوره التصرف بإنشاء حقوق عينية على أعيان الوقف ،كاحلكر واخللو وحق اإلجارتني،
وهي حقوق ال تعطي لصاحبها إال ميزتني من ميزات امللكية ،وهما :حق االستعمال وحق
االستغالل ،وإبقاء ملكية الرقبة للوقف ،فكل ترتيب لهذه احلقوق بعد صدور القانون يعتبر
باطال ،فكيف يجوز بعد ذلك إباحة بيع الوقف بالتصرف فـيه منفعة ورقبة بتشريع فرعي رغم
أن التشريع الرئيس ال يجيز ذلك؟.
يضاف إلى ذلك أن بيع الوقف يخالف النظام العام فـي ليبيا ،فإلى جانب مخالفة ذلك
للقانون فقد أجمع فقهاؤها على منع بيع احلبس إال فـي احلاالت التي أشرت إليها سابقا فـي بداية
هذا املطلب ،فعلى سبيل املثال ال احلصر -كما سبقت اإلشارة  -تنص املادة  850من ملخص
األحكام الشرعية ملؤلفه الشيخ محمد بن عامر ،احملامي ببنغازي على أنه (متى ثبت أن العني
املوقوفة ال نفع منها لسبب من األسباب جاز استبدالها مبا هو أنفع منها) ،أي أنه ال يجوز بيعها
وإمنا استبدالها ،ومنهم من يقول بعدم بيع أصول الوقف العقارية حتى ولو خربت ،وإمنا يجوز بيع
املنقول إذا أصبح غير ذي فائدة ،كمرض الفرس املوقوف للجهاد ،أو السالح الذي لم يعد صاحلا،
والبيع مشروط باستبداله بعني أخرى تقوم مقامه ،أو يستعان به فـي شراء أوقاف أخرى((( هذا ما
أجمع عليه فقهاء ليبيا فـيما يتعلق ببيع الوقف.
((( طعن مدني رقم  49 / 467ق ،جلسة  2003/6/9م احملكمة العليا الليبية ،غير منشور.
((( يقول الشيخ محمد الفطيسي من علماء ليبيا فـي الضوء املنير املقتبس- :
واألصل منه لم يبع وإن خـرب  %وجاز بيع فرس حبس كلب
كالفرس الكلـب كل ما انعدم  %نفعه كالكلب أمراض هرم
ثمنه فـي مثلــه يجـــعل أو  %به يعان فـي شرا املثل حكوا.
الضوء املنير املقتبس فـي مذهب اإلمام مالك بن أنس ،ص  131أشرف على تصحيحه وضبطه الشيخ الطاهر أحمد الزاوي،
الطبعة األولى ،مصر 1968 ،م.
أما الشيخ محمد مفتاح قريو ،من علماء ليبيا أيضا ،فـيقول فـي جواهر الفقه- :
وما عدا العقار إن لـم ينتـفع  %به لدى مصالح الوقف يبـع
من حيوان أو سـالح وصرف  %ثمنه فـي مثلـه ثـم وقف.
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نخلص من دراسة هذه احلالة التي وقع االختيار عليها فـي البحث إلى أن استثمار أرض
الوقف بقصد تعميرها بالبناء ،أو أعيان الوقف العقارية األخرى ،بالبناء عليها ثم قسمتها مع الباني
(املمول) ومتليكه جز ًءا منها ال يتفق مع أحكام الوقف من الناحيتني الشرعية ،والقانونية؛ مما ينبغي
معه تصحيح العقود التي أبرمتها الهيئة العامة لألوقاف وشؤون الزكاة فـي ليبيا مبا يوافق األحكام
الشرعية ،ويعوض الطرف املتعاقد معها الهيئة مبا يكفل رد خسارته ومكاسبه بشرط عدم اإلضرار
بالوقف.

النتائج والتو�صيات

ميكن للباحث بعد هذه الدراسة ألساليب تعمير أعيان الوقف القدمية واحلديثة التوصل
إلى النتائج والتوصيات اآلتية:

1 -1تقتضي سنة الوقف دوامه ،ولذلك يكون احلفاظ عليه بصيانته وتعميره من املهام التي
يجب على املتولي عليه أن يقوم بها ،حتى يؤدي دوره اخليري باستمرار ويحقق ما
قصده الواقف من صدقته.

2 -2عالج الفقهاء قدميا ما تعرضت له أعيان الوقف من خراب واندثار بفعل عوامل الزمن
أو لقلة موارده مبا يقلل العناية به وصيانته ،فأوجدوا من خالل فتاواهم بعض الصيغ
التي متكن ناظر الوقف من التعاقد مع الغير لتعمير الوقف وإعادته كما كان عليه
وبالتالي أمكن استمراره واحلفاظ على دوره.

3 -3ترتب على احللول القدمية التي عالج بها الفقهاء خراب أعيان الوقف قيام حقوق عينية
عليها ،وهي حقوق دائمة ألصحابها متكنهم من البقاء فـيها ودفع األجرة املتفق عليها
وغالبا ما تكون قليلة القيمة ال توازي مثيلها من العقارات املجاورة لها ،واإلبقاء على
هذه احلقوق يقتضي عدم تطوير هذه األعيان واستثمارها االستثمار األمثل.

4 -4ظهرت من خالل الدراسات والفتاوى احلديثة أساليب أخرى لتعمير أعيان الوقف
وقدم الفقهاء والباحثون صيغا عديدة لالستثمار احملض ،واالستثمار الذي يتضمن
تعميرها غير أن بعض الصيغ التي تتضمن بيع أعيان الوقف أو جزء منها أو التنازل عن
ملكيتها يخالف أحكام الوقف وقرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية األول.

5 -5قيام متولي الوقف بتعميره عن طريق التعاقد مع ممول يشيد عليه بناء مقابل التنازل عن
ملكية أرض الوقف أو جزء منها يخالف أحكام الوقف التي ال جتيز بيعه ،واألولى
إدارته من قبل الناظر أو املمول حلني استرداد هذا األخير نفقاته وأرباحه.
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6 -6يجب اتباع الوسائل العلمية احلديثة التي أقرتها املجامع العلمية والفقهية بشأن جتنيب
جزء من الريع لتعمير الوقف إذا احتاج لذلك ،وملواجهة هالك األصول ،مع اتباع
األساليب احملاسبية احلديثة لضبط موازنات األوقاف لتحقيق ذلك الغرض.

7 -7ميكن توجيه توصية إلى املشرع فـي كل بلد إسالمي توجد فـيه مثل هذه احلقوق القدمية
املرتبة على أعيان الوقف ،التي تعوق تعميره ،أو تنميته ،أو استثماره بصورة حتقق املزيد
من الدخل الذي سيعود على جهات البر واإلحسان التي حددها الواقف ،وأن يتدخل
– أي املشرع – بتقرير بعض األحكام لتحرير الوقف والعمل على تنميته باالتفاق مع
أصحاب هذه احلقوق ،أو بتعويضهم عنها وأيلولة العقارات للجهات العامة املكلفة
باإلشراف على األوقاف لتطويرها وتنميتها واستثمارها ،وهو ما سنه املشرع املغربي
مؤخرا فـي مدونة األوقاف الصادرة فـي هذه السنة 2010م.
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فهر�س امل�صادر واملراجع
1 -1االجتاهات املعاصرة فـي تطوير االستثمار الوقفـي د/أحمد محمد السعد ،محمد علي
العمري ،نشر األمانة العامة لألوقاف ،الكويت  1421هـ  2000 /م،

2 -2أحكام الوقف ،لهالل بن يحيى الرأي (ت 245هـ) دائرة املعارف العثمانية ،حيدر أباد سنة
 1355هـ ،املكتبة اإلسالمية.pdf ،

3 -3أحكام وقف املسجد فـي الفقه اإلباضي ،د /جمعة محمود الزريقي ،بحث قدم لندوة الوقف
فـي عمان بني املاضي واحلاضر ،شوال  1430هـ  /أكتوبر  2009م ،غير منشور.

4 -4األحكام السلطانية ،للقاضي أبي احلسن علي بن محمد املاوردي( ،ت 450هـ) ص ،149
دار الفكر بيروت لبنان 1422هـ  2002/م.

5 -5األحكام السلطانية ،للقاضي أبي الفضل محمد بن احلسني الفراء( ،ت 458هـ) صححه
وعلق عليه محمد حامد الفقي ،ص  ،168الطبعة الثانية 1386 ،هـ  1966 /م ،مكتبة
مصطفى البابي احللبي وأوالده ،مصر

6 -6استثمار األوقاف فـي الفقه اإلسالمي ،أ – د محمود أحمد أبوليل ود /محمد عبدالرحيم
سلطان العلماء ،بحث مشارك به فـي الدورة الثالثة عشرة ملجمع الفقه اإلسالمي جدة.

7 -7االستخراج ألحكام اخل��راج لإلمام احلافظ أبي الفرج بن رجب احلنبلي ،صححه وعلق
عليه عبدالله الصديق ،ص  ،70سلسلة التراث العربي ،الطبعة األولى ،دار احلداثة للطباعة
والنشر ،بيروت لبنان 1982 ،م.

8 -8أساليب استثمار األوقاف وأسس إدارتها ،د  /نزيه حماد ،ندوة نحو دور تنموي للوقف
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الكويت 1993 ،م2006/م.

9 -9اإلسعاف فـي أحكام األوقاف ،لبرهان الدين إبراهيم احلنفـي الطرابلسي ،دار الرائد العربي،
بيروت ،لبنان 1401 ،هـ  1981م.

 1010أسنى املطالب فـي شرح روض الطالب ،للقاضي زكريا األنصاري ،شبكة املعلومات الدولية،
..http://www.al-islam-com

1111إدارة وتثمير ممتلكات الوقف ،ندوة البنك اإلسالمي للتنمية ،جدة1404 ،هـ  1983 /م،
الطبعة الثالثة1425 ،هـ  2004 /م.
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1212أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية األول1423 ،هـ  2003 /م ،نشر األمانة العامة لألوقاف،
دولة الكويت ،ط 1425 ،1هـ  2004/م.

1313األموال ،لإلمام احلافظ أبي عبدالله القاسم بن سالم( ،ت 224هـ) شرحه عبداألمير مهنا،
ص  ،86- 85الطبعة األولى ،دار احلداثة ،الطبعة األولى 1988 ،م ،بيروت لبنان..

1414اإلنصاف فـي معرفة الراجح من اخل�لاف ،لشيخ اإلس�لام عالء الدين أبي احلسن على
بن سليمان امل��رادي ،،املجلد  .7شبكة املعلومات الدولية ،املكتبة الشاملةptth://. ،
.Shamela.wws

1515اإليضاح ،للشيخ عامر بن علي الشماخي ،دار الدعوة ،نالوت ،ليبيا1391 ،هـ .1891 /

1616البحر الزخار اجلامع ملذاهب األمصار ،لإلمام أحمد بن يحيى املرتضى ،الطبعة الثانية راجعها
الشيخ يحيى عبدالكرمي الفضيل ،مؤسسة الرسالة ،بيروت  1394هـ 1975 /م.

 1717بدائع الصنائع فـي ترتيب الشرائع ،للكاساني ،شبكة املعلومات الدوليةhttp://www. ،
..al-islam-com
1818ترتيب القاموس احمليط ،للشيخ الطاهر أحمد الزاوي ،مادة (عمر) ،الدار العربية للكتاب،
طرابلس ،ط  1980 3م.
1919جواهر الكالم فـي شرح شرائع اإلسالم ،للشيخ محمد حسن النجفـي ،جزء  ،28حققه
وعلق عليه الشيخ علي األخوندي ،ط  ،7 /دار إحياء التراث العربي ،د ت.
 2020جواهر الفقه املختارة ،من أقرب املسالك حلسن العبارة ،نظم للشيخ محمد مفتاح قريو ،ص
 ،198نشر الدار اجلماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن ،مصراتة ،ليبيا ،الطبعة األولى 1994 ،م.

2121احلقوق العينية األصلية والتبعية فـي التشريع الليبي ،د  /جمعة محمود الزريقي ،الطبعة
الثالثة ،طرابلس ،ليبيا 2009 ،م.

2222احلقوق العينية األصلية فـي القانون املصري واللبناني ،د  /رمضان أبو السعود ،الدار
اجلامعية ،بيروت.1985 ،

 2323دراسة عن الضوابط الشرعية واألسس احملاسبية لصيغ استثمار أموال الوقف ،د  /حسني
حسني شحاتة ،بحث مقدم إلى ندوة قضايا الوقف الفقهية الكويت 8-6 ،احملرم  1424هـ
املوافق  11-9مارس  2003م،
2424دور الوقف فـي تنمية املجتمع املدني ،د  /إبراهيم محمود عبدالباقي ،نشر األمانة العامة
لألوقاف ،الكويت 1427 ،هـ  2006 /م.
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2525رسالة فـي بيع الوقف ،لإلمام يحيى بن محمد احلطاب (ت  995هـ) مخطوط بدار الكتب
املصرية ،رقم .427

2626الشرح الصغير للدردير ،مطبوع مع بلغة السالك ،للشيخ أحمد الصاوي ،ت /محمد
عبدالسالم شاهني ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط –  1415 ،1هـ  1995 /م.

2727شرح القانون التجاري الليبي ،د /فتوح عبدالرحمن دوما ،ص  ،312نشر املكتبة الوطنية
بنغازي ،ليبيا 1973 ،م.

2828شرح النيل وشفاء العليل ،للشيخ اإلمام محمد بن يوسف أطفـيش ،دار الفتح بيروت ،مكتبة
اإلرشاد جدة ،دار التراث العربي ،ليبيا ،الطبعة الثانية 1392 ،هـ  1972 /م.

2929شرح مجلة األحكام العدلية ،لألستاذ سليم رستم باز ،دار إحياء التراث العربي بيروت،
الطبعة الثالثة ،د – ت.

 3030شرح منتهى اإلرادات ،للعالمة منصور بن يونس البهوتي ،ص  ،7/185عالم الكتب
بيروت ،ط –  1996 – 2م،
3131صحيح اإلمام البخاري ،كتاب الوصايا ،طبعة دار الفكر مصورة عن طبعة استانبول ،د ت.

3232صحيح اإلمام مسلم ،كتاب القسامة ،حتقيق محمد فؤاد عبدالباقي ،دار احلديث القاهرة ،ط
 1423 ،1 /هـ 1991 /م.

3333الضياء ،للشيخ العالمة سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري ،حتقيق رزق هيبة ،من علماء
األزهر ،اجل��زء ،18/وزارة التراث القومي والثقافة ،سلطنة عمان ،ط  1416 ،1 /هـ /
 1996م،
3434الطبيعة القانونية لشخصية الوقف املعنوية ،د  /جمعة محمود الزريقي ،نشر كلية الدعوة
اإلسالمية ،طرابلس ليبيا ،ط – 2001 ،1م

3535العقد الثمني ،مناذج من فتاوى نور الدين ،ألبي محمد عبدالرحمن الساملي ،،دار الشعب
القاهرة 1332 ،هـ،

3636الغرر املثلثة والدرر املبثثة ،مجد الدين الفـيروزابادي ،ت  /د – سليمان بن إبراهيم العايد،
باب العني ،ص  ،484نشر مكتبة الباز ،مكة املكرمة – الرياض1421 ،هـ 2000 /م.

3737فقه العمران اإلسالمي ،للقاضي كامي محمد بن أحمد األدرن��وي احلنفـي أفندي (ت
1136هـ) دراسة وحتقيق د  /مصطفى أحمد بن حموش ص  ،283الطبعة األولى1421 ،
هـ  2000 /م دار البشائر ،دمشق.
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3838قانون العدل واإلنصاف فـي القضاء على مشكالت األوقاف ،حملمد قدري باشا ،دراسة وحتقيق
مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية ،دار السالم للطباعة ،طبعة أولى 1437هـ2006/م .
3939القانون العقاري ،محمد الطاهر السنوسي ،اجلزء األول ،تونس1377 ،هـ 1958 /م،

4040قرار رقم  )4/3(30صادر عن مجمع الفقه اإلسالمي الدولي املنعقد فـي مؤمتره الرابع بجدة
من  18جمادى اآلخرة  1408هـ املوافق  11-6شباط (فبراير  1988م.

4141قضايا ومشكالت احملاسبة على الوقف ،أ د /محمد عبداحلليم عمر مقدم إلى احللقة النقاشية
حول القضايا املستجدة فـي الوقف وإشكاالته النظرية والعملية ،ص  ،28مركز صالح كامل
لالقتصاد اإلسالمي بجامعة األزهر ،مصر ،شعبان  1423هـ  /أكتوبر 2002م.
4242القوانني الفقهية ،ألبي القاسم محمد بن جزي الكلبي الغرناطي ،طبع على عدة نسخ عتيقة،
الطبعة الثالثة ،مطبعة األمنية ،الرباط1382 ،هـ 1962 /م.

4343كشف القناع للعالمة البهوتي ،ت  /هالل مصيلحي مصطفى هالل ،دار الفكر بيروت،
1402هـ.

4444لسان العرب احمليط ،للعالمة ابن منظور ،مادة (عمر) ،طبعة دار اجليل ،بيروت1408 ،هـ
1988 /م،

4545مجلة أوقاف العدد  ،17األمانة العامة لألوقاف ،دولة الكويت ،السنة التاسعة .ذواحلجة
 1430هـ  /نوفمبر  2009م.
4646محاضرات فـي الوقف ،للشيخ اإلمام محمد أبو زهرة ،دار الفكر العربي ،مصر ،د –ت.

4747احمللى ،لإلمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم ،طبعة مصححة حققها الشيخ أحمد محمد
شاكر ،،دار الفكر ،د .ت.

4848مدخل لدراسة القانون ،اجلزء األول ،نظرية احلق ،أ – د  /خالد عبدالله عيد ،محاضرات
مطبوعة على اإلستنسل ،كلية العلوم القانونية ،الرباط ،املغرب 1985 ،م.

4949مدونة الفقه املالكي وأدلته ،أ – د  /الصادق عبدالرحمن الغرياني ،،الطبعة الثالثة  2005م،
طرابلس ،ليبيا.

5050املدونة الكبرى ،رواية اإلمام سحنون عن اإلمام ابن القاسم ،،دار الفكر بيروت1398 ،هـ
1978/م،

(5151مسائل أبي الوليد بن رشد القرطبي ،ت  /أ – محمد احلبيب التجكاني ،منشورات دار
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اآلفاق اجلديدة ،بيروت ،ط – 1412 ،1هـ  1992م.

5252املصنف ،البن أبي شيبة ،حتقيق محمد عوامة ،كتاب البيوع واألقضية ،فـي مال اليتيم يدفع
مضاربة ،شركة دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن ،ط –  1427 ،1هـ  2006 /م بيروت.

5353مطالب أولي النهى ،مصطفى السيوطي الريحباني ،ص  ،12/405املكتب اإلسالمي،
دمشق1962 ،م.

5454املعيار الشرعي رقم  33ص  ،539األمانة العامة لألوقاف وجلنة املعايير الشرعية ،معتمد فـي
اجتماع املجلس الشرعي رقم  19املنعقد فـي مكة املكرمة فـي الفترة من  26شعبان  1رمضان
 1428هـ املوفق  / 12- 8أيلول – سبتمبر 200م،

5555اململكة املغربية ،اجلريدة الرسمية النشرة العامة ،مدونة أحكام الوقف ،ظهير شريف رقم
 8 ،1.09.236ربيع األول  1431هـ  2010/2/23 /م ،السنة التاسعة والتسعون ،عدد
 ،5847فاحت رجب  1431هـ 2010/7/ 14 /م.
5656موجز أحكام الوقف اجلعفري ،للشيخ يوسف على مال هادي ،األمانة العامة لألوقاف إدارة
الوقف اجلعفري ،دولة الكويت ،ط – 1426 ،1هـ2005/م.

5757موسوعة األوق���اف ،تشريعات األوق���اف  ،1997- 1895أحمد أم�ين حسان ،فتحي
عبدالهادي ،ص  ،54نشر منشأة املعارف باإلسكندرية1999 ،م.

5858املوسوعة التشريعية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية ،القوانني الصادرة سنة
 1972م ،املجلد الرابع ص  ،484 – 451نشر أمانة العدل ،مطابع العدل ،طرابلس ،ليبيا،
 192م.

5959املوسوعة القانونية ،األنظمة العقارية ،إعداد األستاذ أنس كيالني املستشار باملكتب الفني
مبحكمة النقض السورية ،/ ،دمشق1981 ،م،

6060نهاية احملتاج إلى شرح املنهاج ،لشمس الدين ا لرملي ،ص .18/242دار الفكر للطباعة،
بيروت1404 ،هـ 1984 /م.

6161ندوة التجارب الوقفـية لدول املغرب العربي ،تقرير الوفد الليبي ،نظمتها وزارة األوقاف
باملغرب واألمانة العامة لألوقاف بالكويت1422 ،ه���ـ 2001/م ،نشر وزارة األوقاف
باملغرب.
 6262النوادر والزيادات ،البن أبي زيد القيرواني ،حتقيق مجموعة من األساتذة ،دار الغرب
اإلسالمي ،بيروت ،ط 1999 ،1-م.
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6363نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار ،شرح منتفى األخبار ،لقاضي القضاة محمد بن علي
الشوكاني ،دار اجليل ،بيروت لبنان.1973 ،

6464الوقف ،لألستاذ أحمد إبراهيم بك ،محاضرات لقسم الدكتوراه كلية احلقوق جامعة فؤاد
األول سنة  1943م ،نشر مكتبة عبدالله وهبة ،مصر 1463هـ 1944 /م.

6565الوقف اإلسالمي ،تطوره ،إدارته ،تنميته ،د  /منذر قحف ،دار الفكر املعاصر ،بيروت ،دار
الفكر دمشق ،ط  1421 ،1هـ .2000 /

6666الوقف فـي الشريعة والقانون ،لألستاذ زهدي يكن ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر
بيروت لبنان1388 ،هـ.

6767أيضا مقتطفات شرعية فـي حكم اإلن��زال وغيره من احلقوق العقارية ،على ما جرى به
العمل فـي اململكة التونسيةTesti giuidici relative «ALL,INZAL»P.19. ،
..ROMA.1917

LAND TENURE and land registration under Italian Law in Libya.6868
 by.lt.col.w.v.j.Evans. legal Adviser.26/august 1944حيازة وتسجيل
األراضي فـي ليبيا مبوجب القانون اإليطالي ،تقريراملستشار القانوني ،إيفانس كتب باللغة
االجنليزية ،بتاريخ 1944/8/25م.
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التعقيبات
 - 1د.حممد عثمان �شبري:
البحوث تتعلق بإعمار األوقاف ،وقد أشارت إلى الكثير من الصيغ اإلسالمية القدمية واحلديثة،
ولكنها مرت مرور الكرام على صيغة قدمية ظهرت فـي القرن العاشر الهجري وهي صيغة اخللو،
هذه الصيغة ليست باملعنى املعاصر الذي يعني أن يدفع الشخص مبلغا من املال مقابل استئجار محل
على أن يكون له االستمرار فـي هذا احملل ،فعقد اخللو الذي تكلم عنه الباحثون هو إعادة إعمار
العقار ،ويكون للممول جزء من املنفعة ،مثال ذلك :عمارة وقفـية آيلة للسقوط فـيجيء شخص
فـيقول أنا أعيد إعمار هذه العمارة على أن يكون لي نصف األجرة ملدة عشرين سنة أو مدة معينة
يتفقون عليها فهذا َك َّيفه الفقهاء على أنه بيع منفعة ليس عقد إجارة وليس قرضا؛ ألن بعض العلماء
كيفوه على أنه عقد إجارة فقالوا إن املنفعة مجهولة،
الذين تعرضوا لهذا العقد وقالوا إنه غير جائز ّ
نفعا وهو ليس كذلك،
واجلهالة فـي املنفعة تؤدي إلى فساد العقد ،والبعض اآلخر قالوا إنه قرض جر ً
كيف هذا العقد (عقد اخللو) على أنه بيع جلزء من املنفعة ملدة معينة،
وإمنا هو بيع منفعة ،ولذلك ُي ّ
ومحددة فـي العقد.
وهذا العقد له خصائص منها كونه بيع جلزء من املنفعة ،وليس ملك انتفاع ،ومنها أنه عقد الزم
ال ينفرد أحد بفسخه ،ومنها أنه يخضع لتغير الظروف ،واألحوال فـي األجرة ،فاألجرة البد أن تكون
مثل أجرة املثل ،وقد اختلف العلماء فـيه فـي القرن العاشر الهجري ،فالبعض منعه ملا ذكرنا ،وغالبية
العلماء قالوا بجوازه وعلى رأسهم شمس الدين اللقاني املتوفـي سنة  953هـ وأخوه ناصر الدين
اللقاني املتوفـي سنة  958هـ وابن جنيم من احلنفـية والبهوتي من احلنابلة عمال بالعرف الصحيح،
وهو الذي ميكن ترجيحه فـي هذه املسألة ألنه ليس سلفا وليس أجرة ،وقد اشترط الفقهاء للعمل
بهذه الصيغة ،وللعمل بهذا العقد عدة شروط:
منها :أن حتدد نسبة األجرة لكل من الطرفـني :املمول الذي يدفع املال وجهة الوقف ،وأن حتدد
املدة أيضا ،وأن تكون األجرة قريبة من أجرة املثل ،وأال يكون للعقار املراد إعادة بنائه ريع يعمر منه،
وأن يسجل ذلك فـي صفحة العقار لدى دائرة األراضي فـي الدولة.
كيف على هذا األساس.
إ ًذا هذا العقد ُي ّ

ؤصل به عقد الـ( )B.O.Tالذي يطبق فـي األوقاف اليوم ،وهذا العقد
أيضا هذا العقد ميكن أن ُي ّ
كما هو معروف :هو إعادة وتشغيل املشروع مقابل أن يكون للممول جزء من املنفعة.
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كيفت عقد الـ( )B.O.Tعلى أنه عقد إجارة أو جعالة أو إقطاع أو
وبعض املصادر واملراجع ّ
د.علي فـي تعرضه له
استصناع أو غير ذلك ،لكن كل ذلك ال يخلو من بعض املالحظات ولذلك
ّ
جمع بني عدة عقود.
عقد الـ( )B.O.Tفـي دراسة حالة فـي األردن طبق فـي وزارة األوقاف األردنية وأثبت جناحه،
فاملعروف أن إعمار األوقاف ،واستثمارها على مدى ربع قرن لم يتجاوز خمسة ماليني دينار بينما
استطاع القائمون على الوزارة استثمار أراضي ،وعقارات األوقاف مببلغ ثمانني مليون دينار أردني
خالل ثالث سنوات فقط.

 - 2ال�شيخ عبداهلل املنيع:
ُسبل منفعته ،فكل ما يحقق بقاء هذا األصل يجوز،
إن األصل فـي الوقف أن ُيحبس أصله وت ّ
فـيجوز التصرف فـي الوقف مبا يحقق مصلحته وغبطته مع بقاء أصله ،فكل ما كان محققا للغبطة،
واملصلحة ،وبقاء األصل ،ووجود املنفعة فالشك أن هذا ما يقتضيه الوقف ،ومما هو داخل فـي
املقاصد الشرعية لألوقاف ،فـيمكن أن يباع ويستعاض عنه بغيره بإذن احلاكم الشرعي ،وميكن أن
يدخل مع مستثمر؛ ليقوم باستثماره ملدة فـي عمارته ،واستثماره ،ثم بعد ذلك يعود الوقف إلى
أصله ،وإلى النظارة فـيه ،وميكن كذلك إذا كان الوقف كبيرا أن يباع جزء منه ليعمر به باقيه ،وهذه
اإلجراءات التي ذكرتها معمول بها لدينا فـي اململكة ،فهناك أوقاف بيعت ألنها متعطلة ،واستعيض
عنها بأوقاف أخرى صار لها ريع وغلة ونشطت بعد أن كانت معطلة ،وبيع كذلك بعض الوقف،
وعمر باقيه ،وأعطي كذلك ملستثمر على طريقة الـ( ،)B.O.Tومن ذلك وقف امللك عبدالعزيز الذي
ُ
تفضل د .علي القره داغي بذكره ،فهو يعتبر مثاال ملا يتعلق باالنتفاع باألوقاف مع بقاء أصلها ،وذكر
كذلك الشيخ أن ابن الدن سيستغله مدة إجاره ،ويعطى كذلك النظار على الوقف مبلغ فـي حدود
مليار وأكثر من نصف مليار باإلضافة إلى منفعته فـي هذه املدة ،وبعد انتهاء هذه املدة يرجع نظارته
إلى أصله ،وهذا شيء جيد فـيما يتعلق بالقول بإمكانية إعمار الوقف بالدخول مع مستثمر على
سبيل املشاركة املتناقصة ،نقول إن هذا الوقف جيد لكن بشرط أن تكون املزايدة فـي التملك لصالح
الوقف ،وال يعني أن يكون هناك خيار بني املستثمر ،وناظر الوقف على أساس التملك ،بل يجب أن
يشترط أن يكون التملك املتزايد لصالح الوقف.
فـيما يتعلق بالقول إن غلة الوقف ميكن أن تقسم إلى ثالثة أقسام:
قسم لعمارته ،وهذا شيء جيد ومتعني ،وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب .والقسم الثاني
فـيما يتعلق بالصرف على جهات معينة وهذا كذلك جيد .أما القول بأن القسم الثالث لالستثمار،
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فمن املعلوم أن استثمار غلة الوقف يناقض األصل والتوجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعمر بن اخلطاب رضي الله عنه أن يحبس األصل ويسبل املنفعة ،فالبد أن تصرف املنفعة كلها إال ما
يحتاجه الوقف من تعمير ونحوه.

 - 3ال�شيخ /حممد خمتار ال�سالمي:
عندي بعض االستفسارات البسيطة من رجل يحب احلقيقة فأنا أريد أن أتوجه إلى أخي
العالمة الشيخ القره داغي بالتأييد على ما جاء فـي بحثه من تخصيص جانب من الوقف لإلعمار،
واالستهالك ،وهو نوع من األنواع املوجودة فـي احملاسبات بالنسبة للبنوك اإلسالمية ،فتعميمه على
األوقاف فعل جميل جدً ا وأنا أؤيده.
توقفت فـيما جاء من حديث عن اخللو ،فاخللو :هو بيع للمنفعة لكن ما هذه املنفعة؟.
حقيقة أن اخللو أن يحتل شخص مكانا مثال أو يحتل متجرا فـيكون له من نباهته وحسن تصرفه،
كونه
وكمال أخالقه أن يزيد من قيمة ذلك احملل ،فال يستطيع املالك أن ُيخرجه فقد أصبح عنده حق ّ
كونه يستطيع أن يتصرف فـيه فـيبيعه لغيره ،وجاء فـي القرن
بحسن تصرفه فـي امللك ،هذا احلق الذي ّ
العاشر أو احلادي عشر مع ابن عبدامللك أنه يجوز أن يوقف هذا اخللو ،فتارة يكون هو وقفا فتكون
هذه الزيادة التي أضافها احملتل وقفا آخر ،وهو الذي أشار إلى أن يضاف إلى الوقف شيء وعندما
يبيع اخللو الذي كان عند احملتل البد أن يراعي أصل الوقف فـيكون له حق من الريع الذي سيأتي
بالعقد اجلديد ،واستدل على هذا بأوقاف السلطان الغوري التي وقفها ،وكانت أوقاف خلو.
مما جاء فـي الفقه املتأخر أو فـي قضايا الوقف عند سقوط العالم اإلسالمي قضية احلكر واإلنزال،
وإن كان قال بها علماء محترمون ولهم قيمهم الرفـيعة إال أنها كانت لألسف سببا فـي ضياع األوقاف
وذهابها فـيجب أن نحذفها متاما ،وال نستمر فـي العمل بها ،فربطها بكراء املثل كالم يقال فـي العقود،
وال ميكن حتقيقه ألن املثل يستدعي أن يكون هناك أمثاال متساوية ،فهذه أرض فـيها عمارة فـي مكان
محدد فما هي األمثال؟ .لذلك أرى أنه قد يكون الفقهاء رضي الله عنهم فـي ذلك العصر لم يجدوا
حلوال إال تلك احللول املنقوصة فـيجب أن نحذفها من فقهنا احلديث ألن لدينا طر ًقا أفضل من
هذا ،ولهذا أتعجب مما وصلنا إليه فـي مجمع الفقه اإلسالمي فـي سندات املقارضة ،وكنت أظن أن
سندات املقارضة ستأخذ حظا كبيرا ألنها هي أفضل ما ميكن استثمار األوقاف فـيه ،وميكن إرجاعها
إلى مكانها مع بقاء الوقف للهيئات الوقفـية ،ومن ناحية أخرى يدخل الشعب كله فـي إعمار هذه
األوقاف ،فاملقارضة من أفضل احللول التي ميكن الرجوع إليها.
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فـيما يتعلق مبسألة :أن يكون الواقف عينّ الريع كله للصرف فنقول إن هذا الشرط ال يقبل ألنه
يؤدي إلى ذهاب الوقف.
كذلك ما ورد من قولكم «بل على املسلمني جميع ًا ٌّ
كل حسب إمكانه ....إلخ» أظن أن هذا
الوقف ليس فـي محله ألن القيام بشؤون الوقف ليس فرض كفاية حتى نعممه على جميع املسلمني
وإمنا هو على الناظر ،وعلى الدولة.
كذلك فـي قولك عندما توجد ضرورة .أقول إننا دائما نستعمل كلمة ضرورة فما الضرورة؟
هل الضرورة فـي بيع الوقف؟! ،فالضرورة ال تكون إال فـي األوقات احلرجة.

 - 4د.عبدالقادر بن عزوز:
مادام احلديث عن اإلعمار ،واملقصود باإلعمار هو الوصول إلى سبل متويل هذه األوقاف التي
هي بحاجة إلى إعادة االعتبار لها ،فأظن أن مؤسسات األوقاف البد أن تكون لها خارطة ،فمكان
الريف ليس كمكان احلضر ،فاملكان الذي يصلح للسياحة مثال قد ال يصلح ملجال آخر مثل العقارات،
وغيرها وهكذا .....فالبد أن ننظر إلى اجلهات ،كذلك على املؤسسات أن تنظر فـي سياسات الدولة
كثيرا ما تقوم فـي إطار سياستها التنموية بجعل مبالغ لدعم هذه املؤسسات
التي تنتمي إليها ،فالدول ً
التنموية ،ومؤسسات شخصية اعتبارية زراعية ،وصناعية ،وخاصة أنها متتلك هذه القاعدة وهذه
األسس التي ميكن االستفادة منها ،ولهذا حتى فـي اإلعمار ال ميكن إلدارة األوقاف أن تقوم بترميم
األوقاف أو إصالحها إال بإذن من جهة معينة كوزارة الثقافة مثال ،إذا فهذا الذي نريد إعادة االعتبار
له هل هو أثر مبعنى أنه من العقار ،وبالتالي فنحن بحاجة إلى متويل فنأخذ التمويل مادامت الدولة
متوله وال نبحث عن متويل خارجي ،ففـي بعض األحيان هناك متويل عاملي لألوقاف فبعض اآلثار
مصنفة محليا وبعض آثار األوقاف مصنفة عامليا فـيمكننا أن نستفـيد من هذه األموال ونستقطبها.

 - 5د.هبة رءوف عزت:
باألمس دار احلديث حول الدولة والفرد ،ووجدت أن هناك ً
فراغا أو نقصا ،هناك مساحة
فـي الوسط فهناك الدولة ،والفرد ،واجلماعة ،وبالتالي لم أجد اجلماعة حاضرة فـي التفكير بشأن
املساحات املختلفة بشأن تنظيم ،وتنسيق الوقف حتى عندما قيل إن القضاء مستقل ،القضاء ليس
مستقال ،فهل ولي األمر هو الدولة احلديثة القومية القطرية؟ فهناك أسئلة حول هذا املوضوع ،وقد
أثير بعضها فـي جلسة أمس ،فأين اعتبار اجلماعة؟ كيف تكون اجلماعة معتبرة فـي العناصر املرتبطة
فـي التنسيق واإلشراف ،والرقابة فـي البرملان على سبيل املثال؟ أم أنه ميكن خلق كيانات أهلية أو
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مدنية للرقابة على الوقف يكون فـيه حضور من قبل احلكومة لإلشراف؟ لكنها أيضا ال تترك بالكلية
للدولة ألن ما أصاب نظار األوقاف من فساد أصاب الدولة أضعافه واإلفساد ،والتجربة املصرية دالة
وقائمة فـي هذا اإلطار.
بالتالي أعتقد أن هناك منطقًا فـي فكرة السلطة ،والدولة فـي كل قطر عربي وإسالمي ،فـيمكنني
بسهولة أن أقول لك من أين يأتي ،ليس من أين يأتي فقها؛ ألن الفقه ليس عليه منازعة فكلهم علماء،
حاكما للدول املختلفة يبدو فـي التعليقات ،ويبدو فـي
ولكن من أين يأتي مواطنة ألن هناك منطقًا
ً
عقل الفقيه ،فكيف ننسق ما بني الوقف كخيار فردي وما بني اجلماعة واألمة والدولة ومنطقها املتغير،
بالتالي فنحن نتابع ثالث عناصر متغيرة طول الوقت ونحتاج إلى طول نفس فـي املالحظة كي نعيد
ترتيب نظرنا إلى الوقف من الناحية الفقهية ،فأدعو إلى توازن فـي السلطات ليس باملعنى الدستوري
وإمنا باملعنى السياسي :سلطة الفرد ،وسلطة اجلماعة ،وسلطة اإلدارة السياسية.
املسألة الثانية تتعلق بالبعد الدولي :فناك حساسية شديدة من مسألة تدويل القضايا الدولية،
فكيف ميكن أن يكون هناك سلطة دولية ،رمبا نبدأ مبنظمة العالم اإلسالمي ،وستظل رغم ذلك
إشكالية أن الدولة متعلقة فـي النهاية بخيارات ،وسيادات الدولة التي تنضم إليها ،أو تنسحب لكن
فـي األخير كيف ميكن حتقيق رقابة .إن احملكمة اجلنائية كان تصورها هو حماية احلياة باعتبارها حق
إنساني عام فنحن نتحدث عن حماية اإلرادة اإلنسانية ،وحماية األموال ،والثروة التي قد يتم اجلور
عليها.
املسألة الثالثة تتعلق باجللسة حتديدا  -وإن كانت املالحظات كلها منصبة على التنظيم – أال
وهي فكرة العالقة أمس ما بني شرط الواقف ،ونص الشارع ،والعالقة اليوم بني التصرف فـي أعيان
الوقف وذاتها.

إن فلسفة الوقف هي أن ُأخرج شيئا من ملكي إلى ملك الله تعالى ،وقد رتب الشارع على هذا
أحميه فأنا أخرجت هذا املال من ملكي بإرادتي إلى ملك
وعلي أن
اإلجراء أن هذا املال يعتبر ملكي،
َ
ّ
الله تعالى مبقاصد خيرية نفعية ،وللمصلحة العامة الكبرى ،فهذه املقاصد هي التي تقوم عليها إدارة
فلسفة الوقف ،فأنا منزعجة جدا من أن يتحول مال الواقف إلى رأس مال يدار بشكل اقتصادي يقوم
على تعظيم املنفعة املادية للوقف ،فإذا كان أصل األمر هو أننا نوقف املال كي نحرره من منطق رأس
املال الرأسمالي االقتصادي (اقتصاد امللكية ،والتنمية للذات ،والنفع اخلاص) إلى أن يصبح نفعا
عاما ،وفـيه خيرية وأردها إلى منطق املنفعة املادية ،فأنا مثال عندي أرض أو عقار أو مبنى فأطرحه من
أجل استثماره للبحث عن عوائد ،ماذا لو قلت لك أنا أريد أن أستأجر هذا املبنى ملدرسة أو جلمعية ال
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حتقق نفعا ،ونحتاج ألن يكون مركزا فـي هذا املكان؟ أنت ستقول لي أنت مستأمن على هذا الوقف،
وسأعرضه فـي السوق ،وأبيعه ملن يدفع ثم ًنا أكثر كي يتم تعظيم الريع واملنفعة فهذا منطق مختلف.
فكرة الـ ( )B.O.Tهي الفكرة رأسمالية ألن املقصود من ورائها هو العائد ،فأنا أخاف من
(رأسملة) األوق��اف فهو أمر فـي غاية اخلطورة ألنه من املمكن أن آخذ شيئا كان يتحدى منطق
الرأسمالية األصلية من سوق الرأسمالية دون أن أدري.

 - 6د�.أحمد املغربي:
أوال أنا متعاطف مع الرأي الذي تفضلت به الدكتورة قبل قليل أال وهو اخلوف من أن تتحول
قضية الوقف إلى اجلانب الرأسمالي مبا يبعدنا بعض الشيء عن املقاصد الشرعية للوقف ،وأشيد مبا
تفضل به د.جمعة للتفريق بني التعمير واالستثمار الذي يعني عنده التعمير ،والتطوير ،وهذه اللفتة
كانت جيدة جدا ومتطابقة مع ما ذكره شيخنا عبدالله بن املنيع هنا ،فاالستثمار مبعنى التطوير يتفق مع
بقاء األصل ومصلحته وغبطته ،وداخل إن شاء الله فـي املقاصد الشرعية للوقف ،مع التحفظ على
جانب االنحدار إلى القرض االقتصادي ،وجمع املال.
وقد قرأت أن أوقاف اخلديوي اسماعيل فـي مصر منت شيئا فشيئا حتى صارت ستة وخمسني
ألف فدان سنة 1952م وكانت موجهة فـي معظمها إلى األعمال اخليرية ،وأما بالنسبة للتجربة التي
طلبت اإلشارة إليها فـي مداخلتي هذه فقد حتققت فـي مكة املكرمة مناذج متعددة من تعمير الوقف،
ْ
ُ
واستثماره ،وتطويره ذكر بعض منها مثل وقف امللك عبدالعزيز ،ولكن التجربة التي أود اإلشارة
إليها هي وقف يسمى وقف (رحيم بردي باي) وهو أحد القاطنني فـي مكة الذين كانوا يقيمون فـيها
من بالد ما وراء النهر فقد أنشأ وقفا فـي مكة سنة  1305هـ وهي املطابقة لسنة 1888م وكانت عبارة
عن بستان صغير فـي ٍ
واد غير ذي زرع ،وفـيه عدد قليل من الغرف وقف على احملتاجني وطلبة العلم
القادمني من أنديجان ومن مدن بالد ما وراء النهر.
التجربة تنحصر فـي أنه قبل سنوات وبالذات فـي سنة  1391هـ تولى النظارة أحد أبناء تلك
الطائفة فاستشار بعض بني قومه من ذوي األصول االنديجانية فأشاروا عليه ببناء عمارة فـي ذلك
املوقع ،وكان املال ناقصا بالنسبة له فاستدان منهم بعض املال ليبني به عمارة عبارة عن ستة أدوار،
وصار يؤجرها كل عام وبعد فترة بسيطة استطاع أن يبني ثانية ،وثالثة ،ورابعة ،فوقفه اليوم وصل إلى
تسعة عمائر فـي مكة املكرمة تأوي حجاجا ومجاورين فـي مكة املكرمة
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 - 7د.حممد عبدالغفار ال�شريف:
من مزايا عقد الوقف أن النصوص فـيه محدودة جدا ،فـيبقى هذا العقد مرنا أو هذا النشاط
االسالمي مرنا طول الزمن ،ولذلك ال أرى من الضرورة إرجاعه فـي األنشطة االستثمارية أو
التعميرية إلى العقود القدمية ألن هذه العقود القدمية قد وضعها الفقهاء للحاجة فـي زمن معني
فـيجب أال نسير دائما على خطى السلف فـي كل شيء وإن كان مؤقتا ،ولذلك األبحاث تقيدت
بدرجة كبيرة بالصيانة التعميرية بعد اخلراب ،وهذا ما هو موجود فـي كتب الفقه ،فقل من تكلم عن
الصيانة االستهالكية ،أو الصيانة الوقائية ألنهما ال توجدان فـي كتب الفقه القدمية وهما مهمتان جدا
حلفظ عقارات ،وأعيان الوقف عن الهالك حتى ال نحتاج بعد ذلك إلى إعادة تعميرها ،فهي تعمر
طويال ،فهذه مسألة مهمة جدا.
أرجع إلى ما ذكرته الدكتورة من حتول الوقف إلى الرأسمالية ،فأعتقد أن التأثر باملصطلحات
السياسية احلديثة أمر خارج إطار مال خاص وقفه إنسان ليستثمر وفق القواعد االستثمارية الرأسمالية
بتحقيق ربح ،فهذا الربح أو الريع ُيجعل فـي عمل خيري ،وقد ال ُيجعل ألن بعضهم أجاز الوقف
على املباح ،ومنهم من اشترط أن يكون وقفا على عمل مندوب ،لذلك قد يقف أحد على الذرية أو
على شخص معني فـيتعامل مع الوقف بالضوابط ،والقيود الرأسمالية بالضبط لتحقيق األرباح.
عندي مالحظة على بحث د.علي القره داغي فقد ذكر من العقود اإلجارة املنتهية بالتمليك،
فهذا العقد ال ميكن أن نستخدمة فـي تعمير الوقف ألن هذه احلالة ينبغي أن يكون املصرف هو الذي
ميلك الوقف فـي النهاية ،ألنه هو الذي يقرض بينما وقف األرض والعقار للواقف.

� - 8أ.اميان احلميدان:
خيرا على التوضيح
لدي تعليق على ورقة د.أحمد آق كندوز ،وجزاك الله ً

التوصية األولى :انشاء موسوعة كبيرة تشمل جميع األوقاف القدمية فـي العالم االسالمي،
فأحب أن أوضح أن األمانة العامة لألوقاف لكونها الدولة املنسقة جلهود الدول اإلسالمية فـي مجال
الوقف لديها العديد من املشاريع ،وأحد هذه املشاريع( :أطلس األوقاف) الذي بدأنا فـي مرحلته
األول��ى ،وهذا األطلس نسقت فـيه كل األوق��اف القدمية واجلديدة وفـيها نبذة عن الوقف وعن
الواقف ،باإلضافة إلى حتديد موقعها فـي اخلرائط ،وهذه التوصية جاري العمل فـيها ،وسنبدأ إن شاء
الله بها فـي دولة الكويت ثم بعد ذلك تعمم مثل الكشافات الوقفـية.
التوصية الثانية :تتعلق بتوضيح املصطلحات االحتمالية فـي األوقاف ،وشرح معانيها ،وهذا
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مهم جدا ،وهذا املشروع عندنا فـي الكويت قائم ،وموجود معنا د.يوسف الشراح فهو رئيس الفريق
حاليا ويقوم الفريق مبسح مصادر املعلومات املتعلقة مبوضوع الوقف الستخراج كل املصطلحات
الوقفـية ،كما نستند إلى مشروعنا اآلخر الذي هو( :مكنز علوم الوقف) الستخراج هذه املصطلحات،
وبالتالي سنقوم بتعريف كل مصطلح لتوضيحه وشرحه شرحا وافـيا.
أحب أن أوضح أننا فـي الكويت باعتبارها «الدولة املنسقة» جلهود الدول اإلسالمية فـي مجال
الوقف نقوم بعمل هذه املشاريع.
وعندي مالحظة تتعلق بصيغ استثمار األوقاف حيث ُطرحت صيغة لألوقاف االستثمارية،
وذكر أن فـيها إرصادا ،ولكن لم تُذكر فـي أوراق العمل ،فهذا النوع من الصيغ االستثمارية يحتاج
إلى توضيح.

 - 9د.العيا�شي فداد:
ذكر شيخنا الفاضل د.علي القره داغي مالحظة تتعلق بالصكوك ،وهي مالحظة مهمة جدا فقال
إن من ضوابطه أال يؤدي التصكيك إلى انتقال ملكية العني املوقوفة ،وأنا معه فـيما يتعلق بالصكوك،
أو تصكيك األعيان القائمة التي تدر ريعا إذا ُصككت ،ميكن بهذا الضابط أن يجد واقعا تطبيقيا له
سواء على أساس املشاركة املتناقصة أو غير ذلك.
فمنذ أن نوقش القرار فـي املجمع ،وقبل ذلك فـي ندوة تثمير ممتلكات األوقاف فـي البنك
االسالمي ،واملشكلة قائمة ألن حصيلة الصكوك حينما تستخدمها إدارة الوقف فـي مشروع معني
قد يؤدي ذلك إلى أن حملة الصكوك ميتلكون جزءا من هذا املشروع ،وكذلك الوقف ،وبالنسبة
للمشاركة املنتهية بالتمليك قلنا إن صاحب الصك أو املمول كذلك ،وأن الوقف يدخل فـي قيمة
األرض ،لكن بالنسبة لسندات املضاربة أعتقد أننا لو رجعنا إلى مناقشات مجلة املجمع سنجد أن
هذا اإلشكال ذكره العديد من اإلخوة ،وكذلك فـي ندوة البنك قبل ذلك.
عندي مالحظة صغيرة تتعلق ببحث د.جمعة الزريقي حيث أدخل املشاركة املتناقصة فـي
كبيرا بني املشاركة املتناقصة ،وصكوك املضاربة ،وهناك بحوث
صكوك املضاربة ،وأظن أن ثمة فر ًقا ً
فصلت فـي هذا املوضوع ،وميكن الرجوع إليها بدون اإلطالة فـي
مثل بحث د.القره داغي وغيره ّ
املوضوع.
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ردود املحا�ضرين
د� .أحمد �آق كندوز:
أحب أن أشير إلى ثالث نقاط:
النقطة األولى تتعلق بحق اخللو فهي نقطة مهمة جدا.
طبقه هو قنصوه
يقول القرافـي إن أول من أحدث هذا العقد هو عمر بن عبدالعزيز ،ثم أول من ّ
الغوري فـي دكاكني الوقف املسمى بج ّلوم فـي القاهرة ،واألستاذ أحمد بن أحمد الغرقاوي الفـيومي
حينما خفتت األوقاف املصرية ،قدم إلى السلطان سليمان القانوني وشيخ اإلسالم أبو السعود
رسالة حتت عنوان :رسالة فـي حتقيق اخللو وبيان حقيقته وشروطه وفائدته على مذهب اإلمام مالك،
ويشرح حق اخللو بتعبير واضح جدا ،وأريد أن أنقل لكم جملة من كالمه كمثال« :إذا خربت العني
املوقوفة يؤجر املتولى هذه العني فـي مقابل التعمير ،واملستأجر يستحق فـي مقابل هذا املبالغ حق
اخللو» فبسبب التعمير تزداد إجارة الوقف ،فاملستأجر يشترك فـي الزيادة بسبب هذه الغلة ،فمثال
إذا كانت اإلجارة قبل التعمير عشرة دراهم وبعد التعمير ثالثني درهما يتقاسم الواقف ،واملتصرف
عشرين درهما أو يعطي للمتصرف حق التصرف الدائم.
ال أريد أن تنتهي هذه اجللسة دون التعرض ملسألة مهمة تتعلق بإعمار األوقاف ،فهل ميكن أن
نغير مقصد الوقف بسبب إعمار وقف آخر؟.
ّ

كما تعرفون الفقهاء اتفقوا على أنه ال يجوز تغيير مقصد الوقف ،لكن يوجد استثناءان
فـي تطبيق الدولة العثمانية ،أو ً
ال  :إذا كان الواقف واجلهات املصروف عليها نفس الشيء،
ونقص ريع وقف جاز أن يصرف من ريع وقف آخر ،هذا معلوم عند الفقهاء .أما االستثناء
الثاني :فـيتعلق باألوقاف املندرسة أو املستغ َنى عنها ،فقد اهتمت الدولة العثمانية بهذا النوع
من األوق��اف وس ّنت فـيه بعض القوانني ،ويقول بعض الفقهاء( :ال يندرس أي وقف إلى
يوم القيامة) ألن آخر مصرف للوقف هم الفقراء ،ولكن بعض العلماء الذين طبقت الدولة
العثمانية رأيهم يقولون بجواز أن تكون األوق��اف مندرسة ،فـيمكن أن ُيصرف ريع هذه
األوقاف إلى جهة خيرية أخرى ،ولكن بشرط أن تكون فـي دائرة القربى ،وأن يوجد إذن
السلطة ،فالدولة العثمانية صرفت ريع هذه األوق��اف إلى أوقاف احلرمني ،وإلى املساجد
وإلى املدارس من األوقاف.
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د.علي حمي الدين القرة داغي:
بالنسبة ملا قاله فضيلة الشيخ العالمة عبدالله بن املنيع فنتشرف بتأييده ومالحظته ،وما ذكرته
حول األثالث مجرد اقتراح ،فهذا فـيما إذا كان للجهات الوقفـية أن تُدخل ضمن النظام األساسي
شروطا إرشادية بحيث ميكننا االسترشاد بها فـي مسألة األثالث :ثلث للصيانة واالستهالك ،وثلث
لالستثمار .....إلخ حتى ينمو الوقف ،فقلت إن هذا أمر استرشادي بالنسبة للواقف ،ولكن ليس
بالضرورة أن تكون هذه األثالث ،فهذا التوزيع الثالثي ليس ضروريا ،بالنسبة ملالحظة أخي محمد
عثمان شبير فأقول إن اخللو عند احلنفـية هو احلكر عند املالكية وهذا ما ذكرناه فـي الصفحة  ،12وهو
ما ذكره املالكية ،فقد قال الشيخ عليش إن احلكر الذي يكون عليه من جهة الوقف يسمى عندنا فـي
مصر حكرا لئال يذهب الوقف باطال ،واحلكر فـي باب الوقف وسيلة اهتدى إليها الفقهاء لعالج
مشكلة تتعلق بكذا ،وبعد ذلك جئنا بنصوص للفقهاء.
واحلنفـية حينما ذكروا اخللو كما هو احلال عند ابن عابدين استشهد مبا تفضلت به أن املالكية
سبقوهم ،كما ذكر ناصر الدين اللقاني وغيره ،فبالتالي ما تفضلتم به كالم صحيح فهو داخل فـي
احلكر عند املالكية.
وردا على ما ُذكر أن اخللو فـي باب الوقف هو غير اخللو فـي باب اإلجارة العامة ،ففـي باب
اإلجارة العامة :هو هذه الوسيلة التي ذكرها املالكية ،واحلنفـية ،وهو أن نأتي باألراضي ،والعقارات
التي ال تستطيع إدارة الوقف بناءها أو زراعتها أو أنها مبنية ولكن ريعها قليل ....وهكذا ،ففـي هذه
احلالة أجاز الفقهاء احلكر أو اخللو وهو عقد يتم مبوجبه إجارة أرض للمحتكر ويعطى له حق القرار
فـيها ليبني ويغرس مع إعطائه حق االستمرار فـيها مادام يدفع أجرة املثل بالنسبة لألراضي التي
تسلمها دون مالحظة البناء ،والغراسة ،أما اخللو فهو حق معنوي يثبت للشخص ،وهذا أيضا يجوز
وقفه عند من أجاز وقف املنافع ،فهاتان مسألتان مختلفتان ،فهذا هو املوجود فـي كتب الفقهاء حسب
علمي.
بالنسبة للضرورة استعملنا ثالث حاالت:
هناك حاالت الضرورة ،وهناك حاالت احلاجة امللحة ،وهناك حاالت احلاجة العامة ،وعند
الشافعية واحلنفـية استعملوا كلمة املصلحة فـي هذه املسألة ،وبالتالي ميكن أن تُغطى بهذا اجلانب.
بالنسبة ألختنا الفاضلة هبة رءوف :فنحن ال نخاف من املصطلحات أو األشياء الغربية أبدا،
وإمنا يهمنا احملتوى ففقهنا اإلسالمي يستوعب ويعطي كما هو معروف ،ففـي املصطلحات السياسية
مثال ليس عندنا مشكلة فـي مصطلح الدميقراطية إذا حددناها باملعنى الذي نريده ،ونتفق عليه ،فإذا
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كان الـ ( )B.O.Tيؤدي إلى منافع طيبة ،ومباركة بشروطنا وبضوابطنا التي ذكرناها فـيها التي هي
ستة شروط فحينئذ خرجت من هذه الدائرة ودخلت فـي دائرة استيعاب الفقه اإلسالمي.
بالنسبة لفضيلة د.محمد عبدالغفار الشريف :فنحن ذكرنا أن هذا ليس بالضرورة بدأت بهذا
االلتزام بالعقود الذي ذكرها الفقهاء ،وذكرت كذلك ولو بصورة موجزة أهمية الصيانة االستهالكية،
والتشغيلية ،ومالحظة هذه األمور ،وأنها من الواجبات األساسية ،فمثل ما تفضلت جمهور الفقهاء
يجيزون الوقف على املباح دون أن يكون مندوبا.
فـيما يتعلق باإلجارة املنتهية بالتمليك فقد تكلمت عن اإلجارة املنتهية بالتمليك لصالح الوقف،
وليس لصالح اجلهة الثانية ،ولذلك رفضت املشاركة املتناقصة إذا كانت هذه املشاركة تؤدي إلى
مسألة التمليك إال فـي ثالث حاالت ،ومن هذه احلاالت :الضرورة ،أو احلاجة ،أو املصلحة التي
تستدعي االستبدال.
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الأ�صول املحا�سبية للوقف
وتطوير �أنظمتها َو ْف ًقا لل�ضوابط ال�شرعية
رئي�س اجلل�سة
)(1
امل�ست�شار /عبداهلل علي عمر العي�سى
املحا�ضرون
د.حممد عبداحلليم عمر
د�.إ�سماعيل كورت
د.ف�ؤاد عبداهلل العمر
مقرر اجلل�سة
د.خالد عبداهلل ال�شعيب

)(2

((( عضـــو اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة-رئيس مجلس القضاء األعلى
بالكويت سابقا.
((( رئيس قسم الدراسات اإلسالمية بكلية التربية األساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت،
عضو اللجنة الشرعية باألمانة العامة لألوقاف ،عضو اللجنة العلمية للمنتدى.

بحث د .محمد عبداحلليم عمر

بحث د.حممد عبداحلليم عمر
الأ�صول املحا�سبية للوقف وتطوير �أنظمتها
وفقا لل�ضوابط ال�شرعية
(((

تقدمي:

بسم الله الرحمن الرحيم ..احلمد لله رب العاملني ..والصالة والسالم على أشرف املرسلني
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آمني.
يأتى إعداد هذا البحث استجابة لتكليفى من قبل األمانة العامة لألوقاف بالكويت لتقدميه
ضمن أبحاث املنتدى اخلامس لقضايا الوقف الفقهية ,ولقد تضمن حطاب االستكتاب مجموعة من
الضوابط لاللتزام بها فـي البحث وهى:

عنوان البحث :األصول احملاسبية للوقف وتطوير أنظمتها وفق الضوابط الشرعية
التساؤالت املطلوب اإلجابة عنها فـي البحث:

ما أثر اخلصائص التي تمُ يز الوقف على املعاجلة احملاسبية على أموال الوقف

 هل ميكن االكتفاء باألصول احملاسبية العامة؟ أم أن هناك حاجة إلضافة أوتعديل بعضاملعايير لتتناسب مع طبيعة الوقف؟
 -كيف يعالج التعارض مع املعايير احملاسبية املعمول بها مع أحكام الوقف الشرعية؟

عناصر البحث:

 –1املعايير احملاسبية وتطبيقها على األموال الوقفـية.
 -2أسلوب معاجلة ديون الوقف محاسبيا.
 -3أسلوب معاجلة املخصصات فـي أموال الوقف وأنواعها.
 -4املوازنة بني جانب املوجودات واملطلوبات فـي امليزانية الوقفـية.
((( أستاذ احملاسبة واملراجعة بكلية التجارة بجامعة األزهر بجمهورية مصر العربية.
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 -5املعاجلة احملاسبية لألصول النقدية الداخلة فـي االستثمار فـي الشركات املساهمة.
 -6أسلوب معاجلة االحتياطيات فـي وقف األصول النقدية.
 -7املعايير احملاسبية لتقومي األصول املوقوفة.
 -8املعايير احملاسبية اخلاصة بريع الوقف.
-9مدى توافق أو تعارض املعايير احملاسبية الدولية مع أحكام الوقف الشرعية.
 -10دراسة حالة» عرض ميزانية مؤسسة وقفـية منوذجية ملؤسسة وقفـية قائمة.

ضوابط عامة:

 اإلجمال فـي التعريفات واملسائل الفقهية املعروفة فـي كتب الفقه والتركيز والتفصيل فـياملسائل املعاصرة والتطبيقات املستجدة

 أال يقل البحث عن  25صفحة وال يزيد عن  45صفحةوالتزاما بهذه الضوابط ,وسعيا نحو حتقيق الهدف األساسى منه وهو بيان كيفـية احملاسبة
ونظرا لتكرار بعض األمور املتصلة بعالقة الوقف مبعايير احملاسبة ,فسوف تنتظم
على مال الوقف,
ً
الدراسة مبا يغطى تساؤالت البحث وعناصره فـي املباحث اآلتية:

املبحث الأول
املفاهيم اال�سا�سية للمحا�سبة وتطبيقاتها على الوقف
تهدف الدراسة فـي هذا املبحث إلى اإلجابة عن التساؤالت الواردة فـي ورقة االستكتاب وهي:
 ما أثر اخلصائص املميزة للوقف على املعاجلة احملاسبية على أمواله؟ ما موقف احملاسبة على الوقف من املعايير احملاسبية واألصول احملاسبية العامة ,وكيفـيةمعاجلة تعارضها مع األحكام الشرعية للوقف.
 -وسوف يتم تناول ذلك فـي الفروع اآلتية:
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الفرع األول

أثر اخلصائص التي متيز الوقف على املعاجلة احملاسبية ألمواله

تدور احملاسبة حول إعداد البيانات عن املوارد املالية املخصصة للوحدة احملاسبية واستخداماتها
لتحقيق أغراض املشروعات املختلفة من أجل حماية األموال وتوفـير املعلومات الالزمة التخاذ
القرارات ،وحتديد احلقوق ،وااللتزامات وبيان نتيجة النشاط
ومع هذا املقصود األس��س ل��دور احملاسبة فإنه عند التطبيق تتم التفرقة بني احملاسبة فـي
(((
مشروعات األعمال ،أو املنظمات الهادفة للربح وبني احملاسبة فـي املنظمات غير الهادفة للربح
نظرا لالختالفات بينهما فـي امللكية ومصادر التمويل واألهداف ,والوقف ،وإن كان يصنف ضمن
املنظمات غير الهادفة للربح التي تشمل الوحدات احلكومية واجلمعيات اخليرية ،والنوادى ،والنقابات
وغيرها من مؤسسات املجتمع املدنى ,إال أنه توجد فروق فرعية متيز كال منها على حدة وتنعكس
بدورها على النظام احملاسبي فـيها ،وفـي هذا الفرع سوف نوضح أهم خصائص املنظمات املختلفة
وأثرها على احملاسبة فـيها مع بيان ذلك بالنسبة للوقف.

أو ًال :أهم اخلصائص املميزة للتنظيمات املختلفة املؤثرة على احملاسبة فـيها

(((

أ – مصدر التمويل أو امل��وارد :فـي قطاع األعمال يتمثل التمويل األساسي فـي رأس املال
الذي يقدمه مالك املشروع ،الذي يستغل لتوليد إيرادات تستخدم فـي متويل العمليات
اجلارية ،ويختلف األمر فـي املنظمات غير الهادفة للربح وبحسب نوع كل منها ،ففـي
الوحدات احلكومية يتمثل التمويل فـي املوارد السيادية ممثلة فـي الضرائب ،وفـي إيرادات
املمتلكات العامة التي تتجدد سنو ًيا ،وفـي اجلمعيات اخليرية يتمثل التمويل فـي املنح
والهبات ،واإلعانات احلكومية التي تتجدد سنويا وتسمى محاسبيا» املوارد اجلارية ،أما
فـي الوقف فالتمويل األساسي هو مال الوقف الذي يقدمه الواقف ،وهو مال غير قابل
لإلنفاق بل يستخدم لتوليد موارد جارية قابلة لإلنفاق لتغطية نفقات االستخدام وصرف
الباقي للموقوف عليهم بدون مقابل.
((( انظر على سبيل املثال:
 د .سلطان أحمد السلطان ،د .وصفى ابو املكارم« ،احملاسبة فـي الوحدات احلكومية واملنظمات االجتماعية األخرى» ،نشر داراملريخ بالرياض  1990صـ .614 - 23,443
جون الرنس ،موسش – «احملاسبة املتقدمة» تعريب :د .وصفى أبو املكارم ،نشر دار املريخ بالسعودية.984/2 - 1992 ،
((( Edward S. Lynn &Robert J. Freeman.» Fund accounting Theort and Practice- N.J.:Prentice-
Hall Inc.< 1983- PP. 16

377

املوضوع الثالث :األصول احملاسبية للوقف

ب – امللكية :فـي منظمات األعمال تتمثل امللكية فـي حقوق املساهمني أو مقدمي رأس املال،
وهي ملكية قابلة للبيع والتجارة ،أما فـي الوقف فإنه اليوجد مالك معني ملال الوقف إذ إنه
فقها ((( وال يجوز بيعه أو التصرف فـيه تصرفا
يخرج عن ملك الواقف فـي الرأي الراجح ً
ناقال للملكية((( ومن وجه آخر فإن امللكية فـي املنظمات الهادفة للربح تشمل ملكية رأس
املال والربح ولذلك فإن األرباح املرحلة تضاف حلقوق امللكية ,أما فـي الوقف فملكية
مال الوقف -الذى هو نظير لرأس املال -لله عز وجل ,وحق الله تعالى فـي التصور
اإلسالمى هوحق املجتمع ,أما ملكية الغلة فهى للموقوف عليهم وهذا يتطلب محاسبيا
التمييز بني املالني.
ج – الهدف من النشاط :تهدف منظمات األعمال إلى حتقيق ربح لتوزيعه على املالك ويعتبر
ومقياسا لتقومي كفاءة اإلدارة ,أما فـي املنظمات غير
أساسا لتخصيص املوارد
الربح
ً
ً
الهادفة للربح فالهدف هو تقدمي خدمات مجانية للغير .والوقف باعتباره من املنظمات
غير الهادفة للربح يقوم على تقدمي الواقف ماله بدون مقابل إما لالنتفاع بعينه مجانا ,وإما
الستثماره وصرف عائد االستثمار-الريع أو الغلة -للموقوف عليهم مجانا ,وبالتالي
فإن للوقف فـي هذا املجال طبيعة مزدوجة((( حيث يتم استثمار مال الوقف لتحقيق عائد
وهو بذلك يتشابه مع منظمات األعمال إال أن ذلك ال يخرجه عن كونه من املنظمات غير
الهادفة للربح ألن الغرض من حتقيق العائد هو الصرف للموقوف عليهم مجانا.
د – اخلضوع لقيود قانونية أو شروط خاصة :فـي منظمات األعمال يكون الربح قابال للقياس
موشرا عا ًما وقيدً ا بواسطة أصحاب املصالح على إدارة املنظمة ,ففـي ضوء معدل
كميا
ً
ً
عاليا،
الربح يقبل املستثمرون على استثمار أموالهم فـي املشروعات التي حتقق ً
ربحا ً
نظرا لعدم قدرة املستفـيدين منه ،وهم املوقوف
أما فـي املنظمات غير الهادفة للربح فإنه ً
عليهم على التخارج ،ولعدم وجود مقياس كمي للحكم على كفاءة اإلدارة لذلك يتم
وضع قيود لتنظيم التصرف فـي األموال وتتمثل هذه القيود فـي املنظمات احلكومية فـيما
((( شرح فتح القدير البن الهمام –  – 423/5حاشية الدسوقى على الشرح الكبير – طبع دار إحياء الكتب العربية مبصر –
 – 95/4مغنى احملتاج للخطيب الشربينى –  – 389/2املغنى البن قدامة – .601/5
َ
َ
َ
َ
ُ
ول ِ
س ِع ْن ِدي ِم ْن ُهَ ،ف َق َ
الَ :يا َر ُس َ
عمرأ َّن ُع َم َر َق َ
ال« :إِنْ
((( ملا روى عن ابن
الله ،إِ ِّني أ َص ْب ُت أ ْر ًضا بِ َخ ْي َب َر َل ْم أ ِص ْب َش ْيئًا َق ُّطُ ،ه َو أ ْن َف َ
َ
ْت َح َب ْس َت َأ ْص َل َها َوت ََصدَّ ْق َت بِ َها «َ ،ق َ
ُوه ُب وال تورث ,صحيح البخارى 325/9
ِشئ َ
الَ :فت ََصدَّ َق بِ َها لاَ ُي َباعُ أ ْص ُل َها َولاَ ت َ
حديث رقم 2565
Henke Emerson »accounting for Nonprofit organization »Bostonkent Pulbishing
)(3
company– 1983 p55.
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يصدر من قوانني للموازنة العامة للدولة ،وفـي الوقف تتمثل القيود أو ً
ال فـي األحكام
وثانيا فـي شروط الواقف التي يجب على الناظر االلتزام بها
الشرعية املنظمة للوقف
ً
وعدم اخلروج عليها.
لكل هذه اخلصائص آثار على احملاسبة على األموال تؤدي إلى اختالف النظام احملاسبي فـي
منظمات األعمال عن املنظمات غير الهادفة للربح بشكل عام وعلى الوقف بشكل خاص ,وهذا ما
تناوله فـي الفقرة اآلتية:

ثاني ًا :أثر خصائص الوقف على املعاجلة احملاسبية على أمواله :متتد هذه اآلثار إلى عناصر
النظام احملاسبي بكل مقوماته ووظائفه وإجراءاته على الوجه اآلتي:
أ -الوحدة احملاسبية :تقوم احملاسبة على فروض أساسية من أهمها تخصيص موارد مالية
تستخدم فـي النشاط لتحقيق غرض معني ,ومن هنا تنشأ الوحدة احملاسبية التي تؤثر على
النظام احملاسبى فلقد أشار تقرير جلنة مفاهيم احملاسبة فـي القطاع العام جلمعية احملاسبة
األمريكية إلى «إن مفهوم الوحدة احملاسبية يعتبر أحد املفاهيم األساسية والضرورية
للمحاسبة ,وإذا كانت احملاسبة نظاما للمعلومات،فإن مفهوم الوحدة احملاسبية يحدد
نطاق هذا النظام ويحدد املجاالت التي جتمع عنها املعلومات احملاسبية وتُعد عنها
ونظرا لوجود مالك للموارد
التقارير املالية»((( وفـي حالة املنظمات الهادفة للربح
ً
املخصصة ووحدة أهدافهم وهي الربح ،فإن التنظيم نفسه شركة أو منشأة أو مؤسسة
موضوعا للعمل احملاسبي ويصبح رأس املال كأنه
يكون هو الوحدة احملاسبية ويكون
ً
التزام على الوحدة ملالك املشروع ,وتنسب كل العمليات احملاسبية للمشروع فـيقال رأس
مال الشركة وربح الشركة وقائمة املركز املالى للشركة وقائمة الدخل للشركة وهكذا،,
فنظرا لعدم وجود مالك معينني للمال
أما فـي التنظيمات غير الهادفة للربح ومنها الوقف ً
املخصص ،وأن األغراض من استخدام املال ليست الربح وإمنا حتدد فـي غلة الوقف لذلك
يصبح املال نفسه هو الوحدة احملاسبية ،وهو املتعارف عليه فـي محاسبة التنظيمات التي
ال تهدف للربح ،حتت مسمى «نظرية األموال املخصصة» ،التي تعرف الوحدة احملاسبية
فـي ضوئها بأنها مجموعة من األصول واملوارد التي تخصص لتأدية نشاط معني ،بحيث
(((
يكون استخدام تلك األصول واملوارد مقيدً ا بتحقيق الغرض الذي خصصت من أجله
((( نقال عن د /سلطان احملمد السلطان وآخر – مرجع سابق صـ 44
p - 16 .I bid Edward S .Lynn & Robert J .Freeman
)(2
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وهذا ما يناسب الوقف الذي يصبح مال الوقف نفسه هو الوحدة احملاسبية ،وتنسب
جميع العمليات إليه فتكون املوجودات موجودات الوقف واملطلوبات مطلوبات من
الوقف وعائد االستثمارات غلة الوقف ,واملال املخصص حقوق مال الوقف ،هذا مع
مراعاة أنه لو تعددت األوق��اف التي لدى مؤسسة (نظارة) واحدة بحسب األغراض
املوقوف عليها يكون مال كل وقف منها وحدة محاسبية مستقلة وتعد حسابات وقوائم
مالية لكل وقف على حدة ,ومن جانب آخر يجب عدم اخللط بني حسابات املؤسسة
املديرة للوقف وبني األوقاف التي تديرها ,كما يجب التمييز وعدم اخللط بني مال الوقف
وغلة الوقف الختالف امللكية فـي كل منهما.
أ -وظائف احملاسبة :إذا كان العمل احملاسبي يدور حول إعداد البيانات عن املعامالت املالية
وتوصيل املعلومات عنها ملستخدمي القوائم املالية ،فإن ذلك العمل يتم من خالل وظائف
ثالث هي :اإلثبات احملاسبي ،والقياس احملاسبي والعرض ،واالفصاح احملاسبى ،ويتأثر
أداء كل وظيفة منها بخصائص الوقف كما يتضح مما يأتي:
 -1اإلثبات احملاسبي:املعامالت املالية التي هي محل احملاسبة لها طرفان ويترتب على القيام بها
حق ألحدهما والتزام على اآلخر ،ولذا يعنى باإلثبات احملاسبي حتديد الطرف املدين الذي
عليه االلتزام والطرف الدائن الذي له احلق ,وكذا حتديد الوقت الذي ينشأ فـيه احلق وااللتزام
والذي يوجد باكتمال التعاقد طبقًا للقواعد الشرعية أو القانونية ،وفـي أمثلة على أثر خصائص
الوقف على اإلثبات احملاسبى ويخالف فـيه ما عليه العمل فـي التنظيمات األخرى كما يتضح
من األمثلة اآلتية:
 تقضى معايير احملاسبة األمريكية بإثبات التبرعات ومنها األوقاف املوعود بها دون تسليم املالوجعل الواعد مدينا بها بل واحتساب فوائد عليها((( أما فـي الوقف فال يكتمل التعاقد إال
بتسليم املوقوف من الواقف ,(((,أما الوعد بالوقف دون تسليم فال ينشأ به الوقف((( وبالتالي
ال يتم إثباته محاسبيا
 فـي مثال آخر فإن األرباح املرحلة فـي املنظمات التي تهدف للربح تضاف إلى حقوق امللكية,أما فـي الوقف فال يجوز ذلك فلو بقى جزء من الغلة ،وتقرر ترحيله إلى السنة القادمة فال
((( املعيار احملاسبى األمريكى رقم  116بعنوان احملاسبة عن التبرعات ،وسيأتى فـي ما بعد تناوله
((( بدائع الصنائع للكاسانى  142/14 -وزد احملتار البن عابدين198/17 -
((( د /ماجدة هزاع – الوقف املؤقت -بحث مقدم للمؤمتر الثانى لألوقاف بجامعة أم القرى  1427هـ
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يضم ملال الوقف ألن الغلة ملك للمستحقني وليست من حقوق مال الوقف.
 -2القياس احملاسبي:ويعنى به حتديد قيمة املعامالت بالنقود (القياس النسبي) ومبقارنة اإليرادات
بالنفقات للوصول إلى صافـي الدخل (القياس املقارن) ومن وجه آخر فإنه يوجد أساسان
للقياس هما :األساس النقدي ويعني به تسجيل العمليات عند حتصيل أو دفع النقود ،وأساس
االستحقاق الذي يقضى بإثبات اإليراد عند استحقاقه باكتمال تقدمي األعمال أو اخلدمات
سواء مت التحصيل نقدً ا أم ال ،وإثبات املصروفات عند احلصول على اخلدمة أوالسلعة سواء
مت دفع الثمن أم مت تأجيله ,ويوجد أساس ثالث وهو االساس املعدل الذي يجمع بني النقدي
واالستحقاق ،كما تبرز مسألة أخرى وهي مناذج القياس التي ترتبط بالتغير فـي قيمة األصول
لتغير األسعار إما بسبب تغيرالقوة الشرائية للنقود أو تغير ظروف العرض والطلب ,وبالتالي
يكون لكل بند قيمة تاريخية وهي التي حدث بها ،وقيمة جارية وهي قيمته عند إعداد القوائم
املالية وهي تختلف طبقًا ألسعاره حينها ومبا حدث من إضافات واستبعادات.
وبالنظر فـي تطبيق ذلك على الوقف جند أنه خلصائصه املميزة يتطلب االختيار بني السياسات
السابقة للقياس التي تختلف عن املطبق فـي قطاع األعمال كما يتضح من األمثلة اآلتية:
ٍ
ومبان) بالتكلفة التاريخية ألنها ليست مح ً
ٍ
ال
أراض،
 تقاس أعيان الوقف الثابتة (فـي صورةللبيع أو املتاجرة

 تقاس إيرادات استثمارات الوقف طبقًا لألساس النقدي املعدل مبعنى إثباتها عند االستحقاقكالتزام على اجلهة املستثمر لديها بصفة إيرادات مستحقة ثم يفتح لها حساب وسيط إلى أن
يتم حتصيلها ،وال تسجل ضمن الريع الذي يوزع على املستحقني ألن املقرر فقها أال يوزع
الناظر على املستحقني إال ماقيضه فعال - .يستخدم القياس املقارن فـي الوقف لتحديد صافى
الغلة أو الريع ،كما يقارن بني املنصرف من الريع للمستحقني وبني االعنمادات املقدرة لكل
مصرف حسب شرط الواقف أو حسب املوازنة التخطيطية.
 -3العرض واإلفصاح احملاسبي :ويتم فـيه تقدمي املعلومات التي هي الهدف من احملاسبة بواسطة
القوائم املالية ،واملعلومات املطلوبة فـي حالة املنظمات الهادفة للربح هي معلومات عن
املركز املالي والربحية ،ولذا استقر العرف احملاسبي على إعداد قائمة الدخل ،وقائمة املركز
املالي ،وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات فـي حقوق امللكية ،وهذا ما يتم فـي منظمات
األعمال بالنسبة للمنظمة ككل ،وإن كانت تختلف فـي مكوناتها وشكلها بني املنظمات املالية
مثل البنوك وشركات التأمني وصناديق االستثمار وبني املنظمات غير املالية مثل الشركات
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التجارية والصناعية (((.

أما فـي املنظات غير الهادفة للربح فإن األصول احملاسبية واملعايير احملاسبية تجُ مع على ضرورة
إعداد قوائم مالية خاصة بها تتفق مع طبيعتها ،وتتناسب مع خصائصها وأهداف احملاسبة على
أموالها ,وهذا ماسارت عليه معايير احملاسبة األمريكية حيث صدر املعيار رقم ( )117اخلاص
بالقوائم املالية للمنظمات االجتماعية غير الهادفة للربح ,وإذا كان للوقف خصائص متيزه عن باقى
مجموعة املنظمات غير الهادفة للربح وأهمها ضرورة االلتزام باألحكام الشرعية وكونه ذا طبيعة
مزدوجة ,وأن املعلومات املطلوبة من احملاسبة عليه تختلف عن باقى املنظمات لذلك فإن القوائم
املالية للوقف تختلف تبعا لذلك ,وسوف يتضح هذا األمر فـي املبحث الثالث
جـ  -دليل احلسابات :وهو مبثابة قائمة بأنواع احلسابات املفتوحة وشرح لكيفـية احملاسبة على
كل بند فـيها من حيث اإلثبات ،والقياس ،والعرض ،واإلفصاح ،وعادة ما تبوب هذه
احلسابات بصفة رئيسة إلى كل من :األصول ،واخلصوم ،وحقوق امللكية ،واإليرادات
واملصروفات وذلك بحسب القوائم التي تعد منها ،وفـي الوقف تختلف بنود احلسابات
من عدة وجوه منها.
 متثل حقوق امللكية فـي املنظمات التي تهدف للربح فـي رأس امل��ال بصفة أساسية ثمونظرا ألنه التوجد حقوق ملكية على مال الوقف للغير
االحتياطيات ،واألرباح املرحلة
ً
لذلك تنسب ملكيتة للوقف ذاته وهو يظهر بد ً
ال من مسمى رأس املال بند» رصيد مال
الوقف» أو رصيد املال ,أو حقوق مال الوقف.

ال تظهر حسابات لألرباح متثل حقًا ملالكي املشروع ,ولكن يظهر بد ً
ال منها حساب الغلة أوالريع
الذي هو ململوك للموقوف عليهم
 يحتوى دليل احلسابات على القواعد التي يجب اتباعها عند ممارسة الوظائف احملاسبية منإثبات ،وقياس ،وعرض ،وإفصاح ،ومن املتفق عليه فـي الفكر احملاسبى أن البناء املعرفى
والتطبيقى للمحاسبة يجب أن يراعى فـيه القواعد التشريعية ،والقيم اخللقية السائدة فـي
املجتمع التي تتصل بامللكية ،وحتديد احلقوق ،وااللتزامات .ومفهوم املجتمع للعدالة واحلق
((( من األدلة على ذلك أن معايير املخاسبة الدولية أصدرت املعيار رقم () للقوائم املالية للمنظمات غير املالية واملعيار رقم ()
للقوائم املالية للبنوك ,كما أن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية أصدرت ثالث معايير مختلفة هى :املعيار
رقم ( )1للعرض واإلفصاح فـي البنوك اإلسالمية ومعيار رقم () للعرض واإلفصاح فـي شركات التأمني اإلسالمية واملعيار
رقم () للقوائم املالية لصناديق االستثمار
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وهي تختلف من بيئة إلى بيئة معينة ينتج عنها مفاهيم ونظم محاسبية مختلفة (((.
فكرا ونظاما
والوقف باعتباره شعيرة إسالمية يستند إلى أحكام وقيم اإلسالم وبالتالي يتطلب ً
محاسبيا خاصا به ،وهكذا يتضح أن احملاسبة على أموال الوقف تتأثر باخلصائص املميزة له وبالتالي
تختلف عن احملاسبة فـي التنظيمات األخرى وبذلك يكون البحث قد أجاب على التساؤل األول،
وهنا نتساءل أال يوجد فـي املعايير احملاسبية الصادرة ما ميكن تطبيقه فـي احملاسبة على الوقف؟ هذا
ماسنتعرف عليه فـي الفرع التالى.

الفرع الثاني

ما موقف احملاسبة على الوقف من املعايير احملاسبية واألصول احملاسبية العامة

لقد وردت فـي خطاب االستكتاب عدة نقاط تتصل بالعالقة بني الوقف واملعايير احملاسبية
وهي:
 هل ميكن االكتفاء باألصول احملاسبية العامة؟ أم أن هناك حاجة إلضافة أوتعديل بعضاملعايير لتتناسب مع طبيعة الوقف؟
 كيف يعالج التعارض مع املعايير احملاسبية املعمول بها مع أحكام الوقف الشرعية. املعايير احملاسبية وتطبيقها على األموال الوقفـية. مدى توافق أو تعارض املعايير احملاسبية الدولية مع أحكام الوقف الشرعية.وكلها تدور حول مدى االعتماد على املعايير احملاسبية فـي احملاسبة على الوقف ,وبيان ذلك
فـي الفقرات اآلتية:

معا,
أو ًال :البناء املعرفى للمحاسبة :إن احملاسبة علم تطبيقي أى تقوم على الفكر والعمل ً
ويتكون البناء املعرفى لها من العناصر التالية:
نظرية احملاسبة :وتعنى بالفروض ،واملفاهيم ،وامل��ب��ادئ ،والسياسات احملاسبية التي تتم
بالدراسات التي تعتمد على ما يفرزه التطبيق من مشكالت واحتياجات وعلى العلوم األخرى ذات
الصلة من اقتصاد وإدارة وفلسفة ورياضيات وما يستجد فـي عالم املال واألعمال ,إلى جانب التأثر
بالقيم والقواعد التشريعية السائدة فـي املجتمع عن امللكية واحلق والعدالة ,ويوجد تراكم معرفى
((( دونالد كسيو – جيرى ويجانت «احملاسبة املتوسطة» ترجمة د .كمال الدين سعد – دار املريخ للنشر بالسعودية – 1988
.24/1
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على مر الزمن للفكر احملاسبى ,وألن احملاسبة علم اجتماعي فإن ما يفرزه الفكر احملاسبي يتضمن
بدائل عديدة لسياسات محاسبة متعددة ومختلفة ,واحلكم عليها يكون عند جناحها فـي التطبيق
النظام احملاسبي :ويتمثل فـي تطبيق ما أفرزه الفكر من مبادئ سياسات محاسبية فـي الواقع
العملى ويتكون هذا النظام من الدليل احملاسبى ،واملجموعة املستندية واملجموعة الدفترية والقوائم
املالية ,وألن السياسات احملاسبية متعددة ومختلفة ,لذلك فإن التطبيق يعتمد منها مايلقى قبو ً
ال عاما.
ومن هنا وجدت فـي األدب احملاسبى مصطلحات مثل:املبادئ احملاسبية املتعارف عليها ,أو املبادئ
احملاسبية التي تلقى قبوال عاما فـي التطبيق ,ومع مراعاة أن هذه السياسات متعددة ملعاجلة نفس البند
وكلها مقبولة ،فعلى سبيل املثال فإنه عند تقومي مخزون آخر املدة من البضائع توجد عدة سياسات
منها :القياس بالتكلفة ،أو بسعر السوق ،أو بالتكلفة ،أو السوق أيهما أقل ،بل إن قياس التكلفة
ينطوى على سياسات فرعية مختلفة منها التكلفة الفعلية أو الوارد أوال صادر أو ً
ال أو الوارد أوال
أخيرا أو متوسط التكلفة املرجح وكل منها مقبولة ولكنها تنتج أرقاما مختلفة للمخزون ،ومبا
صادر ً
أن املخزون يظهر فـي قائمة الدخل لتحديد تكلفة املبيعات التي تطرح من املبيعات ملعرفة مجمل
الربح ,لذلك فان اتباع أي من السياسات السابقة يؤدي إلى رقم ربح مختلف ،وهنا تصعب املقارنة
بني املنشآت املتماثلة واحلكم عليها إضافة إلى قيام إدارة املنشآت بتغيير السياسات احملاسبية من وقت
آلخر مبا يغطى عدم كفاءتها ويظهرها فـي موقف أفضل ومن هنا ظهرت املعايير احملاسبية.

ثانيا :معايير احملاسبة:

أ  -مفهوم املعايير :املعيار لغة :منوذج محقق أو متصور ملا ينبغى أن يكون الشىء((( أما فـي
االصطالح احملاسبي :فاملعيار «هدف مرغوب فـي حتقيقة أو منوذج فرضتة التقاليد أو
اإلجماع العام أو الهيئات العلمية واملهنية واحلكومية أو القانون ويكون أساسا عمليات
التخاذ اإلج��راءات احملاسبية ومقياسا ووسيلة للرقابة على النشاط احملاسبى ,وفـي
تعريف آخر أن املعايير متثل مؤشرات ملا يجب أن يكون عليه التطبيق احملاسبى (((.
ب  -البناء الفنى للمعايير وخصائصها :املعايير ليست اجتهادا فرديا من شخص ولكنها
نتيجة جهد جماعى ,ولذا فإنه يتصدى إلصدار املعايير املنظمات املهنية للمحاسبة بدعم
قانونى من السلطة املختصة ,وكما سبق القول إن الفكر احملاسبي يفرز مبادئ وسياسات

((( مجمع اللغة العربية «املعجم الوسيط» مطبعة مصر .654/2 - 1961
((( Kohler, E. «A Dictionary for Accountants» 1963, p. 381.
Lee, t.a., «Accounting Standatds» 1975, p. 26.
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محاسبية بديلة وبدال من ترك احلرية إلدارة كل منظمة الختيار السياسات احملاسبية
التي تبنى عليها نظامها احملاسبى حتى ولو كانت من املتعارف عليها مبا ينتج معلومات
مختلفة ,فإن املنظمات املهنية -ومن أجل حتقيق جودة املعلومات احملاسبية واالرتقاء
مبهنة احملاسبة تقوم باالختيار من بني السياسات احملاسبية التي أفرزها الفكر احملاسبى
وتلقى قبوال عاما والالزمه للمعاجلة احملاسبية لكل بند من بنود القوائم املالية من حيث
اإلثبات والقياس والعرض واإلفصاح وعلى أن يتم اإللزام بها فـي التطبيق على املنشآت
املتماثلة من حيث طبيعة النشاط .والوحدة احملاسبية ,وبالتالي فإن من أهم خصائص
املعايير احملاسبية ما يلي:
 أنها تصدر عن منظمات مهنية. أن تكون ملزمة فـي التطبيق من سلطة قانونية. أن تطبق عل مجموعة من املنشآت املتشابهة فـي النشاط واألهداف والوحدة احملاسبية. أن تكون مرنة بحيث يتم تعديلها بناء على ما يظهر فـي التطبيق. أن عملية إعداد ،وإصدار املعايير مستمرة لتعدد بنود احلسابات من ناحية ولظهور مستجداتفـي مجال املال واألعمال من معامالت تتطلب بيان احملاسبة عليها.
وهنا نتساءل عن موقف الوقف من املعايير الصادرة؟ هذا ما سنجيب عليه فـي الفقرة اآلتية:
ثالثا :الوقف واملعايير احملاسبية :ميكن تصنيف املعايير احملاسبية فـي العالم اليوم من حيث نطاق
(((
التطبيق إلى:
 - 1معايير احملاسبة الدولية :التي أصدرها االحت��اد الدولى للمحاسبني وعددها حتى اآلن 41
معيارا.
ً

 -2معايير احملاسبة اإلقليمية :وهي التي تعد ملجموعة من الدول مثل معايير احملاسبة اخلليجية لدول
مجلس التعاون اخلليجى الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة لدول مجلس التعاون لدول
((( ميكن االطالع على هذه املعايير على مواقعها على اإلنترنت وهى:
معايير احملاسبة الدولية «www.iasb.org
معايير احملاسبة اخلليحيةwww.gccaao.org :
معايير احملاسبة األمريكية:www.fasb.org
وجميع املعايير متاحة للجميع لالطالع والطباعة واحلفظ على مواقع عديدة على اإلنترنت
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اخلليج العربى وعدده  13معيارا.
معايير احملاسبة احمللية :وهي التي تصدر فـي كل دولة مثل معايير احملاسبة السعودية الصادرة
عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني وعددها  20معيارا ،ومعايير احملاسبة املصرية الصادرة
معيارا ومعايير احملاسبة االمريكية الصادرة عن مجلس معايير
بقرار وزير االستثمار وعددها 39
ً
احملاسبة املالية األمريكى وعددها  150معيارا ....وهكذا.
معايير احملاسبة النوعية :هي التي تصدر للتطبيق فـي نوع من املؤسسات وأبرز مثال عليها
املعايير الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ,وصدر منها حتى اآلن
23معيارا.
ً
وعن إمكانية االستفادة من هذه املعايير للمحاسبة على الوقف يظهر ما يلي:
أ  -أنه ال توجد من بينها معايير خاصة باحملاسبة على الوقف
ب  -أنه إذا كانت هناك بعض الفقرات فـي املعايير تصلح لألخذ بها فـي احملاسبة على الوقف
فهى تؤخذ بها ليست بصفة معايير واجبة التطبيق فـيها -لعدم النص فـي نطاق تطبيقها
على الوقف -بل ألنها من املبادئ احملاسبية املتعارف عليها.
جـ -أن األجزاء املمكن أخذها من املعايير ال تصلح للتطبيق فـي الوقف برمتها بل ال بد من
تعديلها ،واإلضافة عليها مبا يناسب طبيعة الوقف وهذا ما نص عليه على سبيل املثال
املعيار األول من معايير احملاسبة الدولية اخلاص بالقوائم املالية حيث جاء :يستخدم
املعيارمصطلحات مناسبة ملنشأة هدفها الربح ،وعلى ذلك ميكن ملنشآت األعمال فـي
القطاع العام تطبيق متطلبات هذا املعيار ،وقد حتتاج املنشآت التي ال تسعى لتحقيق الربح
واملنشآت احلكومية ومشاريع القطاع العام األخرى التي حتاول تطبيق هذا املعيار تعديل
األوصاف املستخدمة لبنود معينة فـي البيانات ،وكذلك للبيانات املالية نفسها ،وهذه
املنشآت ميكنها أيضا عرض أجزاء إضافـية للبيانات املالية».
هـ -أنه ميكن االستفادة مما جاء فـي معايير احملاسبة للمؤسسات املالية اإلسالمية عند معاجلة
استثمار أموال الوقف بصيغ االستثمار اإلسالمية مثل اإلجارة واالستصناع ،واملضاربة،
واملشاركة مع تعديل بعض فقرات هذه املعايير مبا يناسب الوقف.
و-أن مجلس معايير احملاسبة األمريكية أصدر خمسة معايير للمنظمات غير الهادفة للربح
بشكل عام سواء كان متويلها من الوقف أم من مصادر أخرى نورد فـيما يلى موجزا لها،
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ومدى إمكانية األخذ بها فـي محاسبة الوقف.
 املعيار ر قم ( )93الصادر عام 1987م وموضوعه االعتراف باألهالك فـي املنظمات غيرالهادفة للربح ويقضى بضرورة حساب اإلهالك لألصول الثابتة باستثناء دور العبادة أو
املقتنيات األثرية ،وذات القيمة التاريخية على أن يظهر مجمع اإلهالك مطروحا من األصل,
وميكن األخ��ذ مبا جاء فـي هذا املعيار؛ ألنه يتفق مع األص��ول احملاسبية العامة ويناسب
الوقف.
 املعيار رقم ( )116الصادر عام 1993م وموضوع احملاسبة على التبرعات املسلمة واملدفوعة,ومن أهم ماجاء فـيه :االعتراف بالتبرعات التي تتلقاها املنظمة وتستلمها فعال ،وكذا بالتبرعات
التي تدفعها املنظمة للغير ,إضافة للالعتراف بالتبرعات املوعود بها بتسحيلها فـي الدفاتر،
واعتبار املتبرع مدينا بها على أن يتم تقوميها بالقيمة احلالية ,وعلى أن تصنف التبرعات املستلمة
أوال :إلى مال غير قابل لإلنفاق على أن يستثمر ويصرف العائد فـي األغراض احملددة ,ومال
قابل لإلنفاق وهي التبرعات التي تستلمها املنظمة لصرفها مباشرة فـي أعمالها وبرامجها,
وثانيا :تصنف التبرعات إلى :مقيدة وهي التي يشترط املانح فـيها صرفها فـي أغراض معينة,
وغير مقيدة هي التي تترك احلرية فـيها إلدارة املنظمة لصرفها فـي األغراض التي تراها ,وهناك
صنف ثالث وهو شبه املقيدة ،وهي التي يشترط املانح صرف عائدها إلى غرض معني ملدة
مؤقتة ثم تتحرر من هذا القيد بعد انتهاء املدة وتصبح غير مقيدة.
وميكن األخذ مبا جاء فـي هذا املعيار بالنسبة لألموال غير القابلة لإلنفاق املستلمة مع األخذ
بتصنيفها إلى مقيدة وغير مقيدة ,أما التبرعات املوعود بها فهى من األصل التصح وقفا كما سبق
القول.
 املعيار رقم ( )117الصادر عام 1994م وموضوعه :القوائم املالية فـي املنظمات غير الهادفةللربح ,ومن أهم ما جاء فـيه ,أن تعد هذه املنظمات كل من :قائمة املركز املالى ,وقائمة
األنشطة – بدال من قائمة الدخل فـي املنشآت الهادفة للربح وقائمة التدفقات النقدية وقائمة
التبويب الوظيفى للمصروفات ،وميكن االستفادة من بعض فقرات هذا املعيار فـي إعداد
القوائم املالية للوقف مع مراعاة تعديلها مبا يناسب الوقف ,وفـي املبحث الثالث سوف نورد
مناذج مقترحة للقوائم املالية للوقف
 املعيار رق��م ()124ال��ص��ادر ع��ام 1995م وموضوعه :احملاسبة على االستثمارات فـيُقوم االستثمارات عند إعداد القوائم
املنظمات غير الهادفة للربح ,ومن أهم ماجاء فـيه ,أن ت َّ
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املالية بالقيمة العادلة ويعترف باملكاسب واخلسائر غير احملققة الناجتة عن إعادة التقومي فـي
قائمة األنشطة ,وإظهار عائد االستثمارات فـي قائمة األنشطة على أساس االستحقاق ,هذا
مع ضرورة اإلشارة إلى أن املعيار تناول استثمار بعض األموال بالفوائد الربوية ,وكثير من
أحكام هذا املعيار ال تناسب الوقف وسوف يتضح ذلك فـي املبحث الثانى من هذا البحث.
 املعيار رقم ( )136الصادر عام 1999م وموضوعه :حتويالت األصول فـي املنظمات غيرالهادفة للربح ,وهو يتناول كيفـية احملاسبة لعملية حتويل أصول ملموسة – مثل العقارات-
من منظمة خيرية إلى منظمة خيرية أخرى الستثمارها نيابة عنها وحتويل العائد للمنظمة
األولى إلنفاقها فـي األغراض املوقوفة من أجلها أو توكيلها فـي صرفها مباشرة للمستفـيدين
على أن تظل هذه األصول احملولة ظاهرة فـي قائمة املركز املالى للمنظمة احملولة ،وتظهر
بصفة خصوم لدى املؤسسة احملول إليها ,وهذه العملية تشبه املتولى فـي الوقف الذي يعهد
إليه ناظر الوقف بإدارة بعض األعيان الوقفـية مما ميكن من االستفادة من بعض فقرات هذا
املعيار ومبا يناسب الوقف تعديال أو إضافة
ز – أما عن التساؤل اخلاص بالتعارض بني املعايير احملاسبية الصادرة واألصول احملاسبية
العامة ،وبني متطلبات احملاسبة على الوقف فنجيب عليه من عدة وجوه:
الوجه األول :أن املعايير وخاصة التي لها صفة دولية أو إقليمية تنص على مراعاة األنظمة
والقوانني احمللية إذا جاء فـيها ما يخالف أحكام املعايير ,والوقف له أحكام شرعية يجب االلتزام بها,
وبالتالي إذاجاء فـي املعايير ما يخالف األحكام الشرعية أو الطبيعة اخلاصة للوقف فـيجب مراعاة
هذه األحكام ومخالفة ما جاء فـي املعايير.
الوجه الثاني :أن األصول احملاسبية العامة تتضمن بدائل ،وميكن إضافة بدائل أخرى إليها
فـي ضوء احتياجات التطبيق ،وبالتالي ال يتصور وجود تعارض بينها وبني األحكام الشرعية ألنه
ميكن األخذ بالبدائل التي التتعارض مع هذه األحكام ,فهى فـي ذلك مثل اآلراء الفقهية الناجتة عن
اجتهادات الفقهاء ,وتزيد عليها أنه يشترط فـي البناء احملاسبى مراعاة النظم ،والقواعد السائدة فـي
املجتمع مبا يؤدى إلى إمكانية إضافة معارف محاسبية إلى هذه األصول تناسب كل بيئة .
الوجه الثالث :احملاسبة حيادية تنقل ما يتم فـي الواقع من تصرفات فـي األموال فإذا وجد
تصرف مخالف للشريعة مثل التعامل بالفوائد الربوية فإن دور احملاسبة تسجيل هذا التصرف فـي
الدفاتر ،وإظهاره فـي التقارير ،والقوائم املالية بصدق وأمانة ,فهى ليست مسؤولة عن التصرف ذاته،
وبالتالي ال يتصور أن احملاسبة تتعارض مع األحكام الشرعية.

388

بحث د .محمد عبداحلليم عمر

وبذلك نصل إلى ختام املبحث األول الذي تبني فـيه ما يلي:
وسوف تتضح هذه النتائج أكثر عند تناول املعاجلة احملاسبية لبعض البنود فـي املبحث التالي.

املبحث الثاين
املعاجلة املحا�سبية لق�ضايا الوقف
 لقد ورد فـي خطاب االستكتاب طلب بيان املعاجلة احملاسبية لعدد من أهم قضايا الوقفومعامالته ,وبداية جتدر اإلشارة إلى أنه يعنى باملعاجلة احملاسبية بيان كيفـية كل من :اإلثبات
احملاسبى بتحديد وقت اإلثبات ،وطرفى العملية املدين والدائن.
 والقياس احملاسبي بتحديد قيمة املعاملة بالنقود سواء القياس األولى عند حدوث العملية أوالقياس التالي عند إعداد القوائم املالية.
 وأخيرا العرض واإلفصاح احملاسبى مبعنى بيان القائمة املالية التي يظهر بها رصيد العمليةوالبيانات التي تظهر فـي القائمة وكيفـية إظهارها.
وسوف نبني ذلك بالنسبة لكل قضية فـي ضوء األحكام الشرعية املنظمة لها والقواعد احملاسبية
ذات الصلة مع إشارة إلى ماتضمنته املعايير احملاسبية الصادرة من أحكام ,وبيان إن كانت تتفق مع
طبيعة وخصائص الوقف أم ال ,وذلك فـي الفروع التالية.

الفرع األول

املعاجلة احملاسبية لديون الوقف

شرعا بشروطها((( وتتعدد صورالديون التي على
ديون الوقف سواء كانت له أم عليه جائزة ً
قرضا أو استدانة بالشراء أو البيع نسيئة ،وبحسب أغراضها لإلنفاق على
الوقف بحسب أنواعها ً
التشغيل (مصروفات جارية) أو على أعيان الوقف إلعمارها(مصروفات رأسمالية) كما تتعدد
الديون التي للوقف إقراضا للغير أو مستحقات عن إيرادات أو مصروفات مقدمة ,وسوف نبني
ملعاجلة احملاسبة لكل نوع منها على الوجه التالى.
أوال :الديون التي على الوقف -:قد يحتاج ناظر الوقف إلى نقدية أو مستلزمات وليس لدية
قرضا أو شراء باألجل ،وذلك إما لتمويل املصروفات اجلارية الالزمة
سيولة فـيستدين من الغير ً
((( قرارات وفتاوى موضوع ديون الوقف الصادرة عن املنتدى األول لقضايا الوقف الفقهية األول الذي عقدته األمانة العامة
لألوقفاف بالكويت مارس  2003م املوضوع األول ديون الوقف
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للتشغيل ,أو التمويل للمصروفات الرأسمالية الالزمة إلعمار الوقف ،وتختلف املعاجلة احملاسببية
لكل نوع فـي ضوء الضوابط التالية:

 أن الديون تسدد من غلة الوقف وليس من أعيان الوقف. -ال جتوز االستدانة للصرف على املستحقني

أ – االستدانة للتشغيل :فـي حالة الشراء باألجل ملستلزمات التشغيل مثل شراء بذور لألرض
الزراعية ،أو مواد نظافة ملبانى الوقف املؤجرة ،أو لدفع أجور عاملني ,فإن املبلغ يسجل عند اكتمال
التعاقد على الشراء بجعل حساب هذه املصروفات مدينا وحساب املورد -البائع  -دائنا وذلك
بثمن الشراء وما يتعلق بها من مصروفات الشراء مثل مصروفات النقل ،ثم تظهر هذه املصروفات
فـي نهاية الفترة احملاسبية فـي قائمة األنشطة أو قائمة الغلة باعتبارها من التكاليف الالزمة لتسيير
النشاط،وهذا ما يحقق ما قرره الفقهاء من أن الديون الالزمة للوقف تسدد من الغلة ،أما املستحق
للمورد فـيظهر رصيده فـي قائمة املركز املالى فـي جانب املطلوبات ,وعند السداد للمورد ّ
كل املبلغ
أو جزء منه يجعل حساب املورد مدينا وحساب نقدية التشغيل دائنا ,وإذا تنازل املورد عن جزء من
مستحقاته بصفة تبرع أوخصم مكتسب فإن املبلغ املتنازل عنه يظهر ضمن اإليرادات فـي قائمة الغلة,
وقد يكون الدين فـي صورة مصروفات مستحقة مثل أجور العاملني التي لم تدفع حتى نهاية الفترة
املالية فنسجل بقيد تسوية فـي نهاية الفترة احملاسبية بجعل حساب األجور مدينا ويرحل ليظهر فـي
قائمة الغلة ,وحساب املصروفات املستحقة دائنا وهو يظهر ضمن املطلوبات فـي قائمة املركز املالى.
كما يكون الدين على الوقف فـي صورة إيرادات مقبوضة مقدما فال تضاف للغلة عن الفترة ألنه
ال يجوز قسمتها على املستحقني كما جاء َ ِ َ
س إ َذا َك َ
ان َع َلى َق ْو ٍم ُم َع َّينِنيَ َو َأ ْولاَ ِد ِه ْم
«و َحاص ُل ُه أنَّ الحْ َ ْب َ
َفإِنَّ ال َّن ِ
الد َار َأ ْو الأْ َ ْر َ
ض ُم َّد ًة َفلاَ ُي َف ِّر ُق
آج َر َّ
اظ َر َع َل ْي ِه أال َيق ِْس ُم ِم ْن َغ َّلتِ ِه إلاَّ ا ْلغَ َّل َة ا َّلتِي َم َضى زَ َم ُن َها َفإِ َذا َ
الأْ ُ ْج َر َة إلاَّ َب ْعدَ ُم ِض ِّي المْ ُ َّد ِة َس َو ٌاء َق َب َ
ض الأْ ُ ْج َر َة ِم ْن المْ ُ ْس َت ْأ ِج ِر َب ْعدَ تمَ َا ِم المْ ُ َّد ِةَ ،أ ْو َع َّج َل َها المْ ُ ْس َت ْأ ِج ُر َل ُه َق ْب َل
(((
تمَ َ ِ
ام َها»
وال يختلف األمر فـي حالة اقتراض نقدية ملصروفات التشغيل سوى فـي توسيط حساب
املقرض بدال من حساب املورد بجعله دائنا عند االقتراض ومدينا عند السداد.
ب -االستدانة إلعمار الوقف:
حبس أعيان الوقف يقتضى احملافظة عليها من حيث قدرتها اإلنتاجية وبقائها على احلالة التي
((( حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير 264/16
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ُوقفت عليها ,وتختلف املعاجلة احملاسبية للمصروفات التي تنفق على ذلك بني مصروفات الصيانة
العادية التي ال تؤدي إلى جبر النقص فـي أعيان الوقف أو زيادة قدرته اإلنتاجية وهذه تعتبر من
مصروفات التشغيل التي حتمل على الغلة وال تضاف لقيمة أعيان الوقف ،أو زيادة مال الوقف ,أما
فقها أن
اإلعمار فاملقصود به هو اإلنفاق الذي يؤدى إلى جبر النقص فـي أعيان الوقف ,واملستقر ً
اإلنفاق على إعمار الوقف يكون من الغلة ومقدم على الصرف على املستحقني فقد جاء «ولو شرط
الواقف أن يبدأ من غلته مبنافع أهله ويترك إصالح ما تهدم منه أو يترك اإلنفاق عليه إن كان حيوانا
بطل شرطه وجتب البداءة مبرمته والنفقة عليه من غلته لبقاء عينه»((( فإذا لم تكن غلة فـي وقت من
األوقات أو لم تكف الغلة لتغطية مصروفات اإلعمار فإنه يجوز للناظر االستدانة أو االقتراض من
الغير ما يلزم لإلعمار((( واملعاجلة احملاسبية لذلك تكون كاآلتي- :
 - 1فـي حالة االقتراض  -عند استالم القرض يجعل حساب النقدية (نقدية التشغيل) مدي ًنا
وحساب القرض (باسم املقرض) دائ ًنا بقيمة القرض ,ويظهر رصيد حساب القرض فـي جانب
املطلوبات فـي قائمة املركز املالي.
ٍ
مصروف رأسمالى باسم
 عند ص��رف مبلغ القرض على عملية اإلعمار يفتح حساب(مصروفات اإلعمار) بجعله مدي ًنا وحساب النقدية دائ ًنا.
 يقفل حساب مصروفات اإلعمار فـي حساب الغلة بجعله دائ ًنا وحساب الغلة مدي ًنا وبذلكيتم حتميل مصروفات اإلعمار على الغلة مبا يعنى سداده من الغلة حسب اشتراط الفقهاء.
 تزاد قيم أعيان (أصول) الوقف مببلغ مصروفات إإلعمار بجعلها مدينة وحساب مال الوقف دائ ًنامع مراعاة أنه إذا كان سداد القرض يتم على دفعات فإنه ينقل من حساب مصروفات اإلعمار
إلى حساب الغلة مقدار القسط املسدد كل دفعة أما الرصيد املتبقى من هذه املصروفات فـيظهر
فـي جانب األصول أو املوجودات بقائمة املركز املالى ،وهو يعادل دائما املبلغ املتبقى للمقرض.
 عند سداد القرض أو قسط منه يجعل حساب القرض مدي ًنا وحساب النقدية دائ ًنا . - 2فـي حالة االستدانة لشراء مستلزمات إلعمار الوقف باألجل يجعل حساب مصروفات
اإلعمار مدي ًنا وحساب املورد دائ ًنا ,ثم يقفل حساب مصروفات اإلعمار فـي حساب الغلة على
الوجه السابق ذكره.
((( املرجع السابق 289 /16
((( رد احملتار البن عابدين 493/17
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ثانيا :الديون التي للوقف -:تتمثل الديون التي للوقف فـي األنواع اآلتية

(((

 إذا كان املوقوف نقودا بغرض اإلقراض احلسن للمحتاجني . إقراض مال الوقف للغير وهو اليجوز إال للضرورة. صرف ريع نوع من األوقاف كاملساجد على نوع آخر كالفقراء فإن ذلك يكون دينا يجب ردهمن الغلة.
 ايرادات (غلة) الوقف التي استحق سدادها ولم يقبضها الناظر بعد (إيرادات مستحقة). -املصروفات التي دفعت مقدما ولم يتم االستفاده منها بعد (املصروفات املقدمة)

وتتم املعاجلة احملاسبية لكل نوع منها كاآلتي-:
 -1فـي حالة اإلق��راض :يجعل حساب املقترض مدينا وحساب النقدية دائنا مببلغ القرض
ويجرى العكس عند السداد ,وذلك بقيمة القرض ,على أن يظهر إجمالى رصيد حساب املقترضني
فـي جانب املوجودات – بصفة ديون للوقف -فـي قائمة املركز املالي.
 -2اإليرادات املستحقة :وهي ديون للوقف طرف الغير استحق موعد سدادها ولم حتصل بعد,
ونظرا ألن األحكام الفقهية تقضى بأال يوزع الناظر من الغلة إال مامت قبضه فعال حيث جاء «ملكية
الغلة تكون للمستحقني باتفاق الفقهاء وال تكون مملوكة للوقف ،كما جاء «غلة الوقف تصير ً
ملكا
للمستحقني بقبض الناظر ولو قبل قسمتها»((( وبالتالي تتم احملاسبة عليها على أساس االستحقاق
املعدل فتجرى تسوية إلثباتها بجعل املستحق عليه املبلغ مدينا مبسمى حساب اإليرادات املستحقة
(طرف فالن) ويظهر فـي نهاية املدة بجانب املوجودات بقائمة املركز املالى ,وحساب اإليرادات حتت
التسوية دائنا ,ويظهر فـي جانب املطلوبات بقائمة املركز املالى .والتقفل هذه اإليرادات املستحقة فـي
حساب الغلة ألنه اليجب على الناظر أن يصرف للمستحقني من الغلة إال ماقبضه كما سبق القول,
وعند التحصيل يجعل حساب االيرادات حتت التسوية مدينا وحساب الغلة دائنا
 -3املصروفات املقدمة :أوال يجب على الناظر عدم دفع مبالغ مصروفات مقدمة ألن فـي ذلك
نوعا من اإلقراض اليجوز إال للضرورة كما سبق القول ,ومن أمثلة الضرورة أن يستأجرالناظر
مبنى أو مخازن للوقف بعقد ايجار سنوى من شروطه الدفع مقدما ,فـيسجل املبلغ بجعل حساب
((( قرارات وفتاوى املنتدى األول لقضايا الوقف الفقهية.
((( -الفتاوى اإلسالمية  -من دار اإلفتاء املصرية  -نشر املجلس األعلى للشؤون اإلسالمية مبصر 1404 -هـ 1984 -م ،املجلد
278/12ع.
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املصروفات املقدمة مدينا وحساب النقدية دائنا،ثم جترى تسوية فـي نهاية السنة بتحديد ما يخص السنة
سواء كل املبلغ أم جزء منه إذا كان التعاقد أثناء السنة وإجراء قيد تسوية بجعل حساب املصروفات
مدينا ويضاف لباقى املصروفات ،ويظهر فـي قائمة الغلة ,وحساب املصروفات املقدمة دائنا ويظهر
بجانب املوجودات بقائمة املركز املالى
أما من حيث القياس احملاسبي للديون التي للوقف :فـيقاس مبلغ الدين بالقيمة االسمية
(التاريخية) الذي متت بها املعاملة وسجل بها الدين فـي الدفاتر عند حدوثها (القيمة الدفترية),
وعند إعداد القوائم املالية يقاس الدين باملبالغ املتوقع حتقيقها ,وهذا يستلزم تكوين مخصص ديون
مشكوك فـي حتصيلها((( وذلك بتقدير املبلغ الذي يشك فـي إمكانية حتصيله بناء على طرق معروفة
فـي احملاسبة واإلدارة املالية وخصمها من الغلة ،وطرحها من رصيد املدينني الذي يظهر بالصافى فـي
ٍ
أوجزء منها يضاف جلانب
قائمة املركز املالى ,على أنه إذا مت حتصيل الديون املشكوك فـي حتصيلها
اإليرادات فـي قائمة الغلة وينقص به رصيد املخصص.
ومن اجلدير بالذكر أن إعدام جزء من هذه الديون مبعنى التنازل عنها إما فـي إطار مسألة املصاحلة
على ديون الوقف((( أو التصدق بها على املعسرين الذين ال يتوقع قدرتهم على السداد عمال بقوله تعالى»
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون»((( فتتم املعاجلة احملاسبية
لذلك بجعل حساب الديون املعدومة مبقداراملبلغ الذي تقرر إعدامه مدينا ,وحساب املدينني دائنا ,ثم يقفل
حساب الديون املعدومة بجعله دائنا وحساب مخصص الديون املشكوك فـي حتصيلها مدينا ,وإذا لم يكف
رصيد حساب املخصص لتغطية الديون املعدومة يقفل الفرق فـي اجلانب املدين من حساب الغلة.
وهذه املعاجلة احملاسبية للديون فـي الوقف تتفق مع األصول احملاسبية العامة ومع ماورد فـي
املعايير احملاسبية الصادرة فـيما عدا مايلي:
 -1إن املعايير تتضمن احملاسبة على الفوائد على القروض ,وهذا غير جائز شرعا.
 -2إن املعايير تأخذ فـي احملاسبة على اإليرادات بأساس االستحقاق ,وفـي الوقف على أساس
االستحقاق املعدل.
-3إنه فـي حالة املصروفات الرأسمالية إلحالل وجتديد األصول الثابتة ال يتم إقفالها فـي حساب
النتيجة مثلما يحدث فـي الوقف الذي يجب دفع هذه املصروفات من الغلة.
((( قرارات وفتاوى املنتدى األول لقضايا الوقف افقهية
((( املرجع السابق
((( اآلية  280من سورة البقرة

393

املوضوع الثالث :األصول احملاسبية للوقف

الفرع الثاني

املعاجلة احملاسبية للمخصصات واالحتياطيات فـي الوقف

لقد ورد فـي خطاب االستكتاب موضوعان هما:

 أسلوب معاجلة املخصصات فـي أموال الوقف وأنواعها. أسلوب معاجلة االحتياطيات فـي وقف األصول النقدية.وملا كانت املخصصات ،واالحتياطيات ذات صلة فـي كونهما من أدوات إدارة املخاطر ,وملا
كان خطاب االستكتاب قد حدد عناصر البحث وطلب من الباحث وضع خطة البحث وفق هذه
العناصر وله أن يضيف عليها ما يراه مناسبا ,لذلك سوف نتناول فـي هذه القضية كل من املخصصات,
واالحتياطيات أيا كان سبب تكوينها ،وذلك فـي الفقرات التالية:

أو ًال :مفهوم املخصصات واالحتياطيات:يوجد مبدأ أو مفهوم محاسبي اسمه «احليطة واحلذر»
محاسبيا ,وعدم أخذ األرباح أو املكاسب
ويتطلب أخذ اخلسائر احملتملة فـي احلسبان واالعتراف بها
ً
احملتملة فـي احلسبان وذلك احتياطا من باب إدارة املخاطر التي ميكن أن يتعرض لها أي بند من بنود
احلسابات أو املنشأة ككل ،ومن أجل ذلك استقر العرف والتطبيق احملاسبي على جتنيب مبلغ ملواجهة
تغطية هذه اخلسائر بأحد شكلني:
 املخصصات :وهي مبالغ جتنب أو تخصم أو حتمل على اإليرادات أى من رأس الغلة ملواجهةنقص متوقع فـي أحد األصول من أجل إظهارها بقيمتها املتوقع حتقيقها ،أو ملواجهة التزام
محتمل ,أو متحقق ولكن التعرف قيمته وال وقت حتققه.
 االحتياطيات :وهي مبالغ جتنب أو حتسم من صافـي الربح ملواجهة التزامات متوقعة ،أو لتقويةاملركز املالي للمنشأة ككل.

وبالتالي فالفرق الرئيسي بني املخصصات أو االحتياطيات أن األولى تخصم من اإليرادات مثلها
مثل أى مصروف فهى تعتبر من التكاليف ,بينما الثانية تعتبر من توزيعات األرباح فإن لم يكن هناك
ربح فال حتسب احتياطيات إلى جانب الفرق فـي أنواعها بحسب الغرض الذي تكون من أجلها.
ثانيا :أنواع املخصصات واالحتياطيات واملعاجلة احملاسبية لهما:
أ  -أنواع املخصصات :لقد سبق القول أن املخصصات تكون إما ملواجهة النقص املؤكد أو
احملتمل فـي قيمة أحد األصول أو ملواجهة التزام محتمل أو مؤكد ولكن ال يعرف املبلغ حتديدا
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أو وقت املطالبة به ،وبتطبيق ذلك على الوقف جند أن األصول فـيه هي األموال الوقفـية والديون
واالستثمارات ,أما االلتزامات فـيندر أن تكون هناك التزامات محتملة ,وبناء على ذلك توجد
املخصصات التالية فـي الوقف
 -1مخصص أهالك األصول الثابتة :وهو مبلغ يكون لتجميع مبالغ األهالك (النقص) فـي
قيمة األصول الثابتة نتيجة استخدامها أوتقادمها أو قدمها ,فهو مبثابة توزيع لتكلفة األصل الثابت
على سنوات استخدامه (العمر اإلنتاجى لألصل) ومن وجه آخر فـيعتبر تكوين املخصص لغرض
توفـير التمويل إلحالل بديل لألصل عند انتهاء عمره اإلنتاجى ,ولذا فإن بعض املنشآت تشترى
بقيمة املخصص الذي يتزايد سنويا استثمارات ثم تبيعها القتناء أصل جديد بدل املستهلك ,وبالتالي
فاملعاجلة احملاسبية ملخصص اإلهالك تكون كاآلتي:
 حساب قيمة اإلهالك سنويا لكل أصل. إظهار قيمة اإلهالك ضمن املصروفات فـي قائمة الدخل أو الغلة. إقفال حساب اإلهالك سنويا فـي حساب املخصص. إظهار رصيد املخصص املتراكم مطروحا من قيمة األصل. شراء استثمارات بقيمة املخصص وتعلية العائد منها عليه على أن تظهر فـي قائمة املركز املاليضمن املوجودات.
 فـي نهاية العمر اإلنتاجى لألصل يتم بيع االستثمارات ،واستخدام حصيلتها مع العائد املتراكممنها فـي شراء أصل جديد.
-2مخصص الديون املشكوك فـي حتصيلها :وهي الديون املتوقع عدم حتصيلها ويحسب بناء
على مدى انتظام املدين فـي السداد والضمانات املقدمة منه وجدارته االئتمانية ,وقد سبق بيان
املعاجلة احملاسبية له.
 -3مخصصات االستثمارات :وسوف نتناولها فـي الفرع الثالث
ب – أنواع االحتياطيات:
النوع األول :لقد ورد فـي خطاب االستكتاب طلب بيان كيفـية معاجلة االحتياطيات فـي وقف
االصول النقدية ،وهنا جتب اإلشارة إلى أن استخدامات األصول النقدية املوقوفة (وقف النقود)
قرضا حس ًنا وإما فـي استثمارها بااليداع االستثماري فـي البنوك اإلسالمية ,أو
تتمثل إما إقراضها ً
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دفعها مضاربة أو مشاركة أو االستثمار بشراء عقار لتأجيره ،وفـي كل هذه احلاالت يكون املوقوف
هو النقدية وليست األعيان املستثمرة فـيها((( العقار وق ًفا ألنه يجوز بيعها وإبدالها بالتقليب بني أوجه
االستثمار .
وهنا نتناول مسألة االحتياطيات فـي وقف النقود إلى جانب بيان املعاجلة احملاسبية آلنواع
أخرى من االحتياطيات.
 -1التحوط فـي حالة وقف النقود املعدة لالقراض قرض ًا حسن ًا ,فألنها تعتبر من الديون لذلك يكون
التحوط فـيها ملواجهة مخاطر االئتمان بعدم سداد املقترض هو تكوين مخصص الديون
ً
احتياطا ,وقد سبق بيان املعاجلة احملاسبية للديون املشكوك فـي
املشكوك فـي حتصيلها وليس
حتصيلها فـي قضية ديون الوقف
 -2فـي حالة استثمار النقود باإليداع فـي حساب استثمارى فـي احد البنوك اإلسالمية أو دفعها
مضاربة ،أو مشاركة ،أو اقتناء األسهم وبالتالي سيتم حتويل النقود إلى أصل عينى آخر وقيمة
هذا األصل سوف تتزايد فـي حالة ارتفاع األسعار نتيجة التضخم الذي يعرف بأنه االنخفاض
فـي القوة الشرائية للنقود وارتفاع املستوى العام لألسعار وبالتالي ال يحتاج األمر لتكوين
احتياطيات لالنخفاض فـي القوة الشرائية للنقود املوقوفة ذاتها
أما أوجه استثمارها فتوجد مخاطر عدم حتقيق ربح منها أو حتقيق خسائر وبالتالي نقصان فـي
قيمتها ,وميكن االحتياط لكل نوع منها حسب طبيعته فإن مت استثمارها بأسلوب البيوع املؤجلة
مرابحة أو استصناعا أو سلما فـيكون مخصص ديون مشكوك فـي حتصيلها ,وإن اسثمرت فـي شراء
وبيع العقارات مثال فـيكون للمخزون منها مخصص هبوط أسعار البضاعة ,وإن اسثمرت فـي أسهم
فسوف نبني ذلك فـيما بعد.
 -3فـي كل األحوال فإنه لوكان املوقوف مثال مبلغ  10000دينار كويتى ومضت مدة طويلة فإن هذا
املبلغ تنقص قيمته بالنسبة للسلع مبعنى أنه لوكان يشترى بهذا املبلغ عند وقفه بناية بها  12شقة
للمتاجرة فـيها ,فإنه بعد عشرين سنة ال تشترى به شقة واحدة ألن القيمة الشرائية للنقود قلت
(((
وهو ما يعرف فقها برخص النقود
وميكن التحوط لذلك بحجز جزء مناسب من الغلة ويفتح له حساب يسمى «احتياطي انخفاض
((( قرارات وفتاوى املنتدى األول لقضايا الوقف الفقهية – موضوع استثمار أموال الوقف بند 13
((( البن عابدين رسالة فـي ذلك ضمن رسائل ابن عابدين سماها» تنبيه الرقود على مسائل النقود من رخص وغالء وكساد
وانقطاع»
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القوةالشرائية للنقود» ويكون نظير مصروفات اإلعمار ألعيان الوقف امللموسة ,على أن يظهر ضمن
االحتياطيات فـي قائمة املركز املالى ,وبعد فترة يقفل فـي حساب النقدية املوقوفة لتزيد به جلبر النقص
فـي قيمتها أو قوتها الشرائية.
 - 4من املقرر  -وكما سبق القول – أنه يجب االستمرار فـي إعمار الوقف ليظل بحالته التي كان
عليها عند الوقف ،وأن تكاليف اإلعمار تكون من الغلة وقبل الصرف للمستحقني ،وهنا
نواجه بعدة احتماالت:
االحتمال األول :أن يكون الوقف بحاجة إلى إعمار اآلن وتوجد غلة فـينفق اإلعمار من الغلة
كما سبق بيانه.
االحتمال الثاني:أن يحتاج الوقف إلى إعمار وال توجد غلة فـيجوز للناظر االقتراض أو
اإلستدانة لإلعمار كما سبق ذكره فـي قضية الديون
االحتمال الثالث :أن يحتاج الوقف إلى إعمار اآلن وتوجد غلة فإن الفقهاء نصوا على أنه ميكن
حجز جزء من الغلة ملواجهة اإلعمار فـي املستقبل.و من أقوالهم فـي ذلك ««ولو شرط الواقف تقدمي
العمارة ثم الفاضل للفقراء واملستحقني لزم الناظر إمساك قدر العمارة كل سنة وإن لم يحتجه اآلن
جلواز أن يحدث حدث وال غلة»(((.
مخصصا بل احتياطى اإلعمار ألنه يشترط أن يكون هناك غلة
وفـي هذه احلالة ال يكون احملتجز
ً
يتوصل إليها بعد خصم املصروفات املباشرة أى الالزمة للحصول على الغلة من إجمالها ,وأيضا فإن
الفائض من املخصص يعود مرة ثانية إلى اإليرادات إن انتفى الغرض الذي وجد من أجله ,أما املدخر
ملواجة اإلعمار فـي املستقبل ال حق للموقوف عليهم فـيه ،وهذا ما يستفاد من النص الفقهى التالى»
سئل :فـي وقف مشتمل على عقارات قبض ناظره أجورها بعد استحقاقها عن سنة كذا وشرط واقفه
تقدمي العمارة ثم الفاضل عنها للمستحقني وأمسك الناظر قدر ما يحتاج إليه الوقف من العمارة
فـي املستقبل فطلب مستحقو الوقف استحقاقاتهم من ذلك القدر املمسوك للعمارة فـيما يأتى ،فهل
لهم ذلك؟ (اجلواب) ليس لهم ذلك حيث شرط الواقف تقدمي العمارة ،ولم يقيده عند احلاجة إليه،
ألنه حينئذ يجب على الناظر إمساك قدر ما يحتاج إليه للعمارة فـي املستقبل وإن كان اآلن ال يحتاج
املوقوف للعمارة»((( .بل وليس للمستحقني املطالبة ببدل ذلك من فائض الغلة فـي سنة تالية(((.
((( شرح املختار للحصفكى –  ،7/2والعقود الدرية البن عابدين .229/1 -
(((العقود الدرية البن عابدين – .229/1
((( حاشية ابن عابدين – .564/6
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 – 5احتياطى تنمية الوقف وزيادته .وكيفـية ذلك أن توجد غلة مت منها تغطية مصروفات التشغيل
ومصاريف صيانة وإعمار الوقف ومت الصرف للموقوف عليهم املقدر لهم ثم فاض بعد ذلك
مبلغ من الغلة ,وإذا كان الفقهاء قالوا إن إعمار الوقف يكون بإعادته إلى احلالة التي كان عليها
عند الوقف ,فإنهم أجازوا صرف الفائض لزيادة الوقف وتنميته بشرط رضا املستحقني ,وفـي
ذلك جاءت أقوال الفقهاء منها «وبهذا علم أن عمارة األوقاف زيادة على ما كانت عليه العني
زمن الوقف ال جتوز إال برضا املستحقني»(((.وجاء أيضا «يجوز استثمار الفائض من الريع
فـي تنمية األصل أو فـي تنمية الريع ،وذلك بعد توزيع الريع على املستحقني وحسم النفقات
واملخصصات ،كما يجوز استثمار األموال املتجمعة من الريع التي تأخر صرفها»((( ويسمى
ذلك محاسبيا احتياطى تنمية الوقف ويظهر فـي قائمة املركز املالى ضمن حقوق مال الوقف,
وهو ما أخذ به قانون الوقف اليمنى حيث نصت املادة ( )61على أنه :يجوز شراء مستغل
بفائض الغلة ويعتبر املستغل املشتري ملكا للوقف ،ولكن ال يجوز التصرف فـيه إال بإذن اجلهة
املختصة مع حتقق املصلحة ،وتصرف غلة املستغل اململوك للوقف فـي مصارف الوقف.

الفرع الثالث

املعاجلة احملاسبية لألصول النقدية الداخلة فـي االستثمار فـي الشركات املساهمة

االستثمار فـي الشركات املساهمة يكون باملشاركة فـي تأسيس هذه الشركات أو اقتناء أسهم
مستثمرا فـي أسهم وهو ما يدخل محاسبيا
من أسهمها ،وفـي كلتا احلالتني سوف يكون مال الوقف
ً
فـي بند االستثمارات املالية ويتصور ذلك فـي وقف النقود التي ميكن أن تستخدم فـي اقتناء األسهم
لتحقيق عائد ممثال فـي األرباح املوزعة على املساهمني من الشركة املساهمة ويعتبر العائد أحد بنود غلة
الوقف التي تصرف للمستحقني وقد أجازت الفتاوى والقرارات الصادرة استثمار مال الوقف فـي
أسهم الشركات املساهمة وفق ضوابط شرعية ومالية ولقد صدر معيار للمحاسبة على اإلستثمارات
عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية وهو املعيار رقم  17من معايير احملاسبة،
ومن أنواع االستثمارات التي وردت باملعيار االستثمار فـي األسهم وميكن االستفادة منه فـي بيان
املعاجلة احملاسبية الستثمار مال الوقف فـي األسهم وهو على الوجه التالي:
 -1يتم تصنيف االستثمارات فـي األسهم بحسب الغرض من اقتنائها إلى:
 أسهم مقتناه بغرض املتاجرة أي شراء األسهم ،وبيعها فـي األجل القصير باملضاربة (توقع)((( البحر الرائق البن جنيم 338 /14
(((قرار رقم  )15/6(/140الدورة اخلامسة عشرة املنعقدة فـي مارس 2004
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على صعود األسعار لبيعها وحتقيق ربح رأسمالي من الفرق بني سعر البيع وسعر الشراء.
 أسهم متاحة للبيع :وهي تقتنى للحصول على الربح الذي يتحقق ويتقرر توزيعه ويتربص بهاحلني ارتفاع أسعارها فـيمكن بيعها وحتقيق ربح رأسمالي.
 -2يتم إثبات اإلستثمارات فـي األسهم فـي تاريخ اقتنائها بالتكلفة أى ثمن شرائها ومصروفات
الشراء مثل عمولة السمسرة.
 -3فـي نهاية املدة وعند إعداد القوائم املالية ُت َق ّوم األسهم املقتناه لغرض املتاجرة بالقيمة العادلة وهي
أسعار السوق املعلنة فـي البورصة عادلة ويثبت الفرق بينها وبني القيمة الدفترية باإلضافة إلى
قيمة االستثمارات مع اعتبار الفرق مكاسب أو خسائر غير محققة وتظهر فـي قائمة الدخل,
أما فـي حالة االستمثارات املتاحة للبيع فـيثبت الفرق إن كان مكسبا فـي حساب «احتياطى
القيمة العادلة لالستثمارات» تزاد به قيمة االستثمارات ويظهر ضمن حقوق امللكية فـي قائمة
املركز املالي ،أما إن كان الفرق خسارة فتنقص بها قيمة االستثمارات ،وتقفل فـي حساب
احتياطي القيمة العادلة إن كان رصيده يكفى لتغطية هذه اخلسائر ,أما إذا كان الرصيد ال يكفـي
فتقفل اخلسائر على قائمة الدخل.
 -4تظهر األرباح املوزعة لألسهم فـي قائمة الدخل عند توزيعها.
 إذا مت بيع األسهم بثمن يزيد أو ينقص عن القيمة الدفترية يعتبر الفرق مكسبا أو خسارة ويظهرفـي قائمة الدخل ،مع مراعاة إقفال رصيد حساب احتياطى القيمة العادلة إن وجد فـي قائمة
الدخل.
وبالنظر فـي هذه املعاجلة وتطبيقها على استثمار مال الوقف فـي أسهم الشركات املساهمة
يالحظ ما يلي:
 األصل أن يتم اقتناء األسهم من مال الوقف للحصول على الربح الذي توزعه الشركةاملساهمة كأحد بنود غلة الوقف.
 اليجوز اقتناء األسهم من مال الوقف بغرض املتاجرة ألن املخاطر فـي هذه املعاملة عالية جداكما أنها تنطوى على الغرر املنهى عنه شرعا ،ألن الغرض األساسى من املتاجرة باألسهم هو
املضاربة على تغير األسعارباالرتفاع وهو أمر قد ال يتحقق فـي الغالب كما نرى فـي األزمات
املتالحقة ألسواق املال محليا وعامليا ,أى أن املشترى ال يدرى أيتحقق مقصوده أم ال؟ وهذا
هو عني الغرر ,وحتى إن أجاز البعض استثمار مال الوقف فـي األسهم بغرض املتاجرة ,فإن
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معاجلة املكاسب واخلسائر بإقفالها فـي حساب الدخل(الغلة) اليتناسب مع احملاسبة على
الوقف الذي يجب أن تتم على أساس إدراج العوائد احملققة التي يقبضها الناظر وهي القابلة
للتوزيع ,أما إدراج املكاسب غير احملققة التي ليست إال تعديل لقيمة األسهم فـي الدفاتر فال
تقبل التوزيع على املوقوف عليهم ،كما أن خصم اخلسائر وهي غير محققة من الغلة فـيه ظلم
للمستحقني.
 أما االستثمار فـي أسهم متاحة للبيع والغرض األصلى لها هو احلصول على ربح األسهموميكن بيعها إذا ارتفعت أسعارها فهى مقبولة وتتم احملاسبة عليها كالتالى:
 تثبت األسهم فـي تاريخ اقتنائها بالتكلفة وهي ثمن شراءاألسهم زائدا أية تكاليف مباشرةلعملية الشراء مثل عمولة السمسرة وغيرها .وتظهر بقائمة املركز املالى بجانب املوجودات
ضمن األصول الوقفـية.
 تظل األسهم ظاهرة بقيمتها الدفترية املسجلة بها عند االقتناء ،وال تعدل فـي ضوء تغير أسعارهافـي البورصة ,ألن ذلك يتم فـي الشركات واملنشآت الهادفة للربح من أجل التعرف على صافى
قيمة األصول باألسعار اجلارية التي لها تأثير على أسعار أسهمها هي فـي البورصة حيث إن
امللكية فـيها قابلة للمتاجرة ,أما فـي الوقف فال يباع واليتاجر بأعيانه حتقيقا خلاصية احلبس.
ومع ذلك ميكن أن يذكر فـي اإليضاحات حول القوائم املالية للوقف القيمة السوقية لألسهم
مقارنة بالقيمة الدفترية ،وبيان الفرق بينهما من زيادة أو نقصان دون إقفال هذه الزيادات ،أو
النقصان فـي قائمة الغلة أو تعديل القيمة الدفترية لالستثمارات فـي األسهم ,ألن هذه الزيادات،
أو النقصان يطلق عليها فـي معايير احملاسبة «مكاسب أوخسائر غير محققة» والوقف يتعامل فـي
األح��داث احملققة فال يجوز زيادة اإلي��رادات باملكاسب غير احملققة ألنه ال ميكن توزيعها على
املستحقني وإن حسبت ولم توزع سوف تظهر فائضا للغلة غير حقيقى ألن هناك احتمال أال تتحقق
هذه املكاسب عند بيع االستثمارات فعال ,كما أن إقفال اخلسائر غير احملققة بطرحها من الغلة فـيه
ظلم للمستحقني.

الفرع الرابع

املعايير احملاسبية لتقومي األصول املوقوفة

تنقسم األصول املوقوفة بحسب ما يجوز وقفه شرعا إلى كل من-:

العقارات :من ٍ
ٍ
وأراض.
مبان
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املنقول :من السلع املعمرة واآلالت واملعدات والتجهيزات.
النقود :لإلقراض أو لالستثمار.
األسهم واحلصص فـي الشركات.
كما تنقسم العقارات والسلع املعمرة بحسب الغرض منها إلى:
 لالستغالل باستثمارها وصرف العائد منها (الغلة أو الريع) للمستحقني. لألغراض اإلدارية كمقر إلدارة الوقف. لالنتفاع بأعيانها مثل املسجد ومساكن معدة لسكنى املستحقنيهذا ويتم التقومي لها فـي مراحل متعددة هي-:
 التقومي عند اقتنائها (القياس األول). التقومي التالي أوالالحق بعد اقتنائها عند إعداد القوائم املالية. تعديل القيمة باإلضافات إليها أو باالستبعاد منها.ولقد سبق بيان كيفـية التقومي لكل من النقدية املوقوفة واالستثمارات فـي األسهم ,أما األصول
األخرى وهي العقارات ،والسلع املعمرة ،أو مايطلق عليها فـي احملاسبة األصول الثابتة فلقد ورد
عنها من املعايير احملاسبية الدولية ذات الصلة ,املعيار رقم ( )16بعنوان» احملاسبة على املمتلكات،
واملعدات ،والتجهيزات» واملعيار رقم ( )40بعنوان «احملاسبة على االستثمار العقاري» كما ورد
املعيار احملاسبى لالستثمارات رقم  17الصادر عن هيئة احملاسبة ،واملراجعة للمؤسسات املالية
اإلسالمية الذي تناول ضمن االستثمارات االستثمار العقارى ,ومع مراعاة أنه هو وكذا املعايير
البريطانية واملصرية والسعودية واخلليجية تتفق إلى حد كبير مع املعايير الدولية ،ولذلك سوف نبني
كيفـية تقوميها حسب ما ورد فـي املعايير الدولية ثم نوضح إن كانت تناسب األصول الوقفـية أم حتتاج
إلى تعديل أو إضافة؟

ومن املهم فـي البداية اإلشارة إلى أن املعايير الدولية فرقت فـي العقارات بني:
 العقارات ومعها املعدات ،واألجهزة املشغولة مبعرفة املالك ألغراض اإلنتاج ومثلها فـيالوقف األراضى الزراعية التي يتولى الناظر زراعتها وبيع محاصيلها ,أو لألغراض اإلدارية
باستخدامها مقرا لإلدارة.
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 العقارات االستثمارية ,وهي املعدة لتحقيق إيرادات دورية بتأجيرها وهذه توجد فـي الوقف,أواالحتفاظ بها حتى ترتفع أسعارها وتباع محققة ربحا رأسماليا ,وهذه ال توجد فـي الوقف
الذي ال يباع أصله.

أما عن كيفـية تقومي كل نوع منها فورد فـي املعايير الدولية بشأنها ما يلي:

أوال :تقومي العقارات املشغولة مبعرفة املالك ،واملعدات ،واألجهزة -سواء أكانت
ألغراض اإلدارة أم اإلنتاج.

أ – القياس أو التقومي َ
األ َّولى -أي عند اقتنائها -وقرر املعيار  16أنها تقاس بالتكلفة التي
تتمثل فـي ثمن الشراء أو تكاليف اإلنشاء إن مت البناء مبعرفة الوحدة ,زائدا حميع النفقات
املباشرة التي أنفقت عليها حتى تصبح صاحلة لالستخدام وذلك مثل عمولة الشراء
ومصروفات كتابة العقد وتسجيله وتركيب املعدات واألجهزة.
وفـي حالة االقتناء بدون دفع ثمن الشراء وهو ما يحدث فـي الوقف الذي يقدم فـيه
الواقف املوقوف بدون مقابل وكذا فـي حالة إبدال عني الوقف بأخرى ,فإن املعيار قرر أن
يتم التقومي بالقيمة العادلة« ,وهي القيمة التي ميكن أن تتم بها الصفقة لشراء أصل مماثل
بني طرفـني كل منهما لديه الرغبة فـي التبادل وعلى بينة من املعلومات ويتعامالن بإرادة
حرة» وهي فـي العادة سعر السوق التي يتعامل بها عند االقتناء وهذا األسلوب لتحديد
قيمة املوقوف عند الوقف مقبول لتقومي األصول املوقوفة عند وقفها.
ب – التقومي التالي أو الالحق فـي أى وقت بعد االقتناء ,ويكون عادة عند إعداد القوائم املالية,
وقرر املعيار أن املعاجلة املفضلة هي لتقومي بالتكلفة أو القيمة التاريخية أو الدفترية أى
املسجل بها األصل فـي الدفاتر ناقصا اإلهالك أو أية استبعادات متت بالتلف أو أوغيره,
وذكر املعيار أنه توجد معاجلة بديلة وهي إعادة التقومي عن طريق انتداب خبير مثمن
لتقدير قيمة األصل فـي ضوء ظروف السوق احلالية ,وأشار املعيار إلى أنه يلجأ لهذا البديل
عندما توجد تغيرات كبيرة تؤثر على القيمة وأن يتم ذلك كل ثالث أو خمس سنوات,
على أن يعالج الفرق بني قيمة إعادة التقومي والقيمة الدفترية إن كان زيادة بتكوين حساب
سماه «حساب إعادة التقومي» يرحل إليه الفرق ويظهر ضمن حقوق امللكية فـي قائمة
املركز املالى وبالطبع تزيد به قيمة األصل ,وإن كان الفرق نقصا يعالج بإقفاله فـي رصيد
حساب فائض إعادة التقومي وإن لم يكف يرحل ضمن املصروفات إلى قائمة الدخل،
وبالنظر فـي هذه املعاجلة لتقومي األصول الوقفـية جند أن املناسب لها هو التقومي بالقيمة
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الدفترية – قيمة االقتناء -بعد طرح اإلهالك منها ,أما طريقة إعادة التقومي فـيلجأ إليها
فـي األوقاف القدمية التي تغيرت أسعارها بشكل كبير جدا وزادت قيمتها بشكل واضح,
على أن تضاف الزيادة إن وجدت إلى قيمة األصل وإلى رصيد حقوق مال الوقف ,أما
إن انخفضت األسعار وبالتالي انخفضت قيمتها بشكل كبير -وهو أمر نادر احلدوث-
فـيعالج النقص بطرحه من قيمة األصل ومن قيمة رصيد حقوق مال الوقف ,وال يقفل
فـي حساب الغلة أو الريع التي هي ملك للمستحقني.
ج -اإلضافات لألصول :تضاف أية مبالغ مت إنفاقها على األصل وأدت إما إلى زيادة قدرتها
اإلنتاجية ممثلة فـي زيادة إيراداتها أو إلى تخفـيض تكاليف اإلنتاج أو إطالة العمر اإلنتاجى
لألصل ،أو لتعمير ما خرب من األصل إلعادته إلى احلالة التي كان عليها أي مصروفات
اإلعمار ,وهذه املعاجلة لإلضافات الواردة فـي املعيار تناسب الوقف.
ثانيا :العقارات االستثمارية ,وهي كما سبق القول املعدة للحصول على إي��راد دورى من
تأجيرها للغير ،أو للزيادة فـي قيمتها ،وبيعها ،وحتقيق ربح رأسمالى ،أو معدة لكليهما ,والغرض
الذي يناسب الوقف هو تأجيرها .إما بغرض حتقيق الزيادة الرأسمالية ببيعها فال يناسب الوقف الذي
ال يباع أصله شرعا (((.
ولقد أورد املعيار احملاسبى الدولي رقم ( )40املعاجلة احملاسبية لهذه العقارات ومنها تقوميها
كما يلي:
األولي -أي عند االقتناء -وتكون بالتكلفة حسبما ورد فـي تقومي النوع
أ – القياس أو التقومي َّ
األول.
ب -القياس التالي أو الالحق ،وأورد املعيار لذلك بديلني هما:

 -1البديل األول ,التقومي بالقيم العادلة وهي املعاجلة املفضلة التي تتم كل عام دوريا ,ويعالج
الفرق بني القيمة العادلة والقيمة الدفترية بفتح حساب اسمه حساب «احتياطى القيمة العادلة
لالستثمار العقاري» تقفل فـيه الزيادة ،وتظهر ضمن حقوق امللكية فـي قائمة املركز املالي ,أما
النقص فـيعالج بإقفاله فـي قائمة الدخل ضمن املصروفات مع مراعاة أنه لوكان هناك رصيد
حلساب احتياطى القيمة العادلة يقفل فـيه النقص إلى احلد الذي يغطى هذا النقص ومازاد منه
يقفل فـي قائمة الدخل.
((( من اجلدير بالذكر أنه لو استخدمت النقود املوقوفة فـي التجارة فـي العقارات بشرائها وبيعها وحتقيق ربح فإن املعيار نص على
أنه يستخدم فـي تقوميها السوق أو الكلفة أيهما أقل مثل البضائع التي وردت املعاجلة احملاسبية لها فـي املعيار احملاسبى الدولى
الثاني ,وفـي الوقف تدخل فـي معاجلة النقدية املوقوفة السابق بيانها
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 -2البديل الثانى ,التقومي بالتكلفة أو القيمة الدفترية مع مراعاة أن يذكر فـي اإليضاحات حول
القوائم املالية املعلومات حول القيمة العادلة.
أما اإلضافات للعقارات االستثمارية فتعالج محاسبيا مثل اإلضافات فـي العقارات التي يشغلها
املالك وبذلك فإن حتديد قيمة العقارات االستثمارية ال تختلف كثيرا عن معاجلة العقارات التي
يشغلها املالك إال فـي كون املعاجلة املفضلة فـي األولى هي القيمة العادلة وفـي الثانية التكلفة ,ثم إن
القيمة العادلة وقيمة إعادة التقومي ال تختلفان فـي املضمون ألن ك ً
ال منهما تبنى على القيمة السوقية،
وفـي الوقف نرى أنه ال تلزم التفرقة بني العقارت التي يشغلها املالك والعقارات االستثمارية فكل
منهما يجب أن تقوم فـي القياس التالي طبقا ملا وضحناه فـي تقومي النوع األول فـي البند أو ً
ال.
ويرجع سبب اختيار التقومي بالتكلفة إلى أن امللكية فـي الوقف ال يتاجر بها ألن الوقف ال يباع أصله,
وأن ملكية الغلة للموقوف عليهم وبالتالي يجب عدم حتميلهم مبكاسب أو خسائر إعادة التقومي
ثالثا :بالنسبة لألصول املوقوفة التي ينتفع بأعيانها والتدر غلة مثل املساجد واملقابر واملساكن املوقوفة
لسكنى الفقراء ,فاملساجد تقوم بتكلفتها دائما وهذا ما أقرة املعيار احملاسبى األمريكى  39الذي يقتضى
بعدم احتساب اهالك لدور العبادة ,وكذا باقى األصول ماعدا أنه يطرح منها اإلهالك السنوي.

املبحث الثالث
القوائم املالية للوقف

يختص هذا املبحث بتناول املوضوعات التالية الواردة فـي خطاب االستكتاب وهي:
 املوازنة بني جانب املوجودات واملطلوبات فـي امليزانية الوقفـية. دراسة حالة عرض ميزانية وقفـية منوذجية تطبيقية ملؤسسة وقفـية قائمة. املعايير اخلاصة بريع الوقف.محاسبيا القوائم املالية للوقف ،وملا كان من العسير العثور على
فهذه األمور الثالثة جتمعها
ً
القوائم املالية ملؤسسة وقفـية قائمة إلجراء الدراسة عليها((( لذلك سوف نقدم مقترحا لنموذج قائمة
املركز املالى (ميزانية وقفـية) لتغطية املوضوع األول والثانى ,ثم نقدم مقترحا لنموذج قائمة الغلة وما
((( لقد أضنانى البحث عن قوائم مالية منشورة ألية مؤسسة وقفـية فـي عاملنا العربى فلم أعثر على شيئ ،على الرغم من أن
جميع املؤسسات اخليرية فـي أمريكا التي تعتمد فـي مواردها على الوقف تنشر معلومات مفصلة عنها على اإلنترنت ومنها
القوائم املالية ,ملعرفةذلك يراجع بحثنا نظام الوقف اإلسالمي والنظم املشابهة فـي العالم الغربي بحث مقدم إلى املؤمتر الثاني
لألوقاف بجامعة أم القري – مكة املكرمة
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يتصل بها مع بيان معايير حتديد وصرف الغلة لتغطية املوضوع الثانى ,وذلك فـي الفروع التالية:

الفرع األول

أهمية إعداد القوائم املالية وأهدافها وأنواعها

أو ًال :أهمية إعداد القوائم املالية :الهدف األساسى للمحاسبة ،هو تقدمي املعلومات عن املوارد
املخصصة للوحدة احملاسبية واستخداماتها ليتم االعتماد على هذه املعلومات فـي نتيجة النشاط,
ملعرفة مدى حتقيق الهدف الذي أنشئت من أجله ,وإعداد املركز املالي للتعرف على حقوق والتزامات
الوحدة ،ثم تقدمي املعلومات الالزمة لإلدارة ولكل من لهم صلة بالوحدة ملساعدتهم فـي اتخاذ
القرارات ,ويزيد األمر فـي الوقف لبيان مدى االلتزام الشرعى بأحكام الوقف وشروط الواقفـني,
والوسيلة التي تعد لتقدمي هذه املعلومات هي القوائم املالية ،ومن هنا تظهر أهمية هذه القوائم
وارتباطها العضوي باحملاسبة ودورها

 -ثانيا :أهداف القوائم املالية توجد أهداف عامة للمحاسبة هي:

(((

 اتخاذ القرارات فـيما يتعلق باستخدام املوارد. اإلدارة والرقاية الفعالة للموارد املخصصة للمنظمة. احملافظة على املوارد التي توجد حتت تصرف اإلدارة. املساهمة فـي فعالية املنظمة مبعنى مساعدتها فـي حتقيق أهدافها التي أنشئت عليها.ويتم حتقيق هذه األهداف من خالل املعلومات التي تقدمها بواسطة القوائم املالية ومت وضع
معاييرلتحقيق جودة هذه املعلومات تتمثل فـي((( :املالءمة واالتساق والقابلية للفهم وذات أهمية
وميكن االعتماد عليها ,وبجانب األهداف العامة للقوائم املالية واملطلوبة فـي كل التنظيمات سواء
أكانت تسعى للربح أم ال ،فإنه توجد أهداف خاصة للقوائم املالية للوقف ميكن إيجازها فـيما يلي:
 توفـير معلومات للتحقق من االلتزام الشرعي بأحكام الوقف. توفـير معلومات للتحقق من من احملافظة على أعيان الوقف وعدم التصرف فـيها. توفـير معلومات للتحقق من احملافظة على القدرة االنتاجية آلعيان الوقف باإلعمار.((( جمعية احملاسبة األمريكية – نقال عن احملاسبة فـي الوحدات احلكومية والتنظيمات االجتماعية األخرى للدكتور سلطان
احملمد السلطان وآخر – مرجع سابق صـ 24
((( معايير احملاسبة الدولية «اإلطار الفكرى إلعداد وعرض البيانات املالية»
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 توفـير معلومات للتحقق من التزام الناظر بإدارة مال الوقف وفق قواعد اإلدارة السليمة وفـيضوء األحكام الشرعية والتزاما بشروط الواقفـني.
 توفـير معلومات للتحقق من شروط الواقفـني. توفـير معلومات للتحقق من املعاجلة السليمة حلساب الغلة من حيث اإليرادات والنفقاتاملباشرة وحتديد صافـي الغلة.
 توفـير معلومات للتحقق م��ن ص��رف الغلة على أوج���ه ال��ص��رف احمل���ددة وتوصيلهاللمستحقني.
 بيان حقوق مال الوقف والتزاماته. توفـير معلومات للتحقق من التوازن بني اإلنفاق الفعلي على اإلدارة وعلى البرامج.خاصا لها فهل القوائم املالية
وهكذا جند أن للقوائم املالية للوقف أهدا ًفا خاصة تستلزم إعدا ًدا ً
املتعارف عليها تناسب ذلك؟
ثالثا :القوائم املالية املتعارف عليها ومدى مناسبتها للوقف
بداية جتدر اإلشارة إلى أن األصول احملاسبية العامة ،واملعايير احملاسبية تفرق بني القوائم
معيارا
املالية للمنظمات حتى وإن كانت تسعى للربح فعلى سبيل املثال فإن املعايير الدولية أصدرت
ً
ومعيارا آخر
هو املعيار األول للعرض ،واإلفصاح (عرض البيانات املالية) للمنظمات االقتصادية,
ً
وإقليميا،
محليا
للعرض ،واإلفصاح فـي البنوك هو املعيار رقم ( )30وعلى ذلك تسير كل املعايير
ً
ً
خاصا للقوائم املالية فـي املنظمات
ومن جانب آخر فإن معايير احملاسبة األمريكية أصدرت
معيارا ً
ً
غير الهادفة للربح وهو املعيار رقم ( )117وهذا يؤكد ضرورة إعداد قوائم مالية خاصة بالوقف
لتتناسب مع خصائصه السابق بيانها ,وإذا كان املعيار األمريكى رقم( )117قد حدد هذه القوائم فـي
كل من :قائمة املركز املالي ,وقائمة األنشطة ,وقائمة التدفقات النقدية ,وقائمة التصنيف الوظيفـي
للمصروفات ،فإنه وضع للمنظمات االجتماعية غير الهادفة للربح سواء أكانت مواردها من األوقاف
أم التبرعات األخرى (املوارد اجلارية) أم االشتراكات أم املنح اجلارية ،هذا إلى جانب أنه لم يراع فـي
كليا إلعداد القوائم املالية
إعداده األحكام الشرعية املنظمة للوقف وبالتالي ال ميكن االعتماد عليه ً
خاصا للقوائم
للوقف ,أما على املستوى العالم اإلسالمي فلم أعثر على أية جهة أصدرت
معيارا ً
ً
املالية للوقف ((( ,ومن أجل ذلك سوف نحاول فـي الفقرات التالية وضع تصورمقترح لنموذج
((( جتدر اإلشارة إلى أن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية تعد اآلن معيارا هو :العرض واإلفصاح فـي
املؤسسات الوقفـية لبيان كيفـية إعداد القوائم املالية ولم يصدر املعيار بعد
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القوائم املالية للوقف.
رابعا :تصور مقترح لوضع مناذج للقوائم املالية للوقف:
أ -األساس الذي بنى عليه املقترح:
 االستفادة من األصول احملاسبية العامة فـيما يتعلق بالقوائم املالية ويناسب طبيعة الوقفوخصائصه.
 مراعاة األحكام الشرعية للوقف. ما سبق بيانه فـي املباحث السابقة من املعاجلات احملاسبية لبعض بنود حسابات الوقف. حتقيق األهداف من القوائم املالية للوقف السابق بيانها.ب-أنواع القوائم املالية :القوائم املالية املتعارف عليها هي كل من :قائمة املركز املالي ,وقائمة
الدخل ،وقائمة التدفقات النقدية ,وقائمة التغيرات فـي حقوق امللكية ثم اإليضاحات حول القوائم
املالية ،وهي فـي املنظمات غير الهادفة للربح كما وردت فـي املعيار احملاسبى األمريكي رقم 117
قائمة املركز املالى ,وقائمة التدفقات النقدية ,ثم استبدلت بقائمة الدخل قائمة األنشطة ,وأضافت
قائمة جديدة هي قائمة التصنيف الوظيفـي للمصروفات.
وبالنظر فـي القوائم التي ميكن إعدادها فـي الوقف ,نقترح إعداد القوائم التالية
قائمة املركز املالي للوقف -2 .قائمة الغلة أو الريع -3 .قائمة توزيع الغلة-4 .قائمة التصنيف
الوظيفى للمصروفات - 5 .قائمة التدفقات النقدية - 6 .االيضاحات حول القوائم املالية.
هذا ومن اجلدير اإلشارة إلى أنه فـي حالة كون مؤسسة الوقف تدير أوقا ًفا عدة تختلف أغراضها
من حيث املوقوف عليهم فإن كل وقف منها يعد وحدة محاسبية مستقلة ُيعد لكل وقف منها قوائم
مالية خاصة ،فعلى سبيل املثال إذا كانت األمانة العامة لألوقاف تخصص لكل غرض وقفى صندوقا
خاصا به ,فإنه تعد لكل صندوق قوائم مالية خاصة به تتناول موارده وأوجه استثمارها ومصارف
ً
ريعها ،وميكن إعداد قوائم مالية مجمعة بعد ذلك .جلميع الوقوف حتت نظارتها.
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الفرع الثاني :منوذج مقترح لقائمة املركز املالي للوقف
قائمة املركز املالي لوقف .....كما هي عليه فـي

بيان

الفترة احلالية

رقم

اإليضاح

مبلغ جزئي

املوجـــــــــــــــــودات
املوجودات الوقفـية
موجودات لالستغالل
أراض زراعية
مبان مؤجرة
معدات للتأجير
أسهم موقوفة
موجودات لالستخدام
مبان
أجهزة وأثاث
سيارات
موجودات لالنتفاع بأعيانها
مساجد
مبان سكنية
مرافق خدمية
نقدية موقوفة
بالبنوك والصندوق
قروض حسنة
مستثمرة فـي أوراق مالية
مضاربات ومشاركات
عقارات للمتاجرة

408

مبلغ كلي

/ /
الفترة السابقة (املقارنة)
مبلغ جزئي

مبلغ كلي
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بيان

الفترة احلالية

رقم

اإليضاح

مبلغ جزئي

استثمارات االحتياطيات
إجمالى املوجودات الوقفـية
موجودات للتشغيل
نقدية
مدينون
إيرادات مستحقة
مصروفات مقدمة
استثمارات الفائض من الغلة
املخزون
مصروفات إعمار (حتت التسوية)
إجمالى موجودات التشغيل
مجموع املوجودات
حقوق مال الوقف واملطلوبات
حقوق مال الوقف

أموال الوقف املقيدة
أموال الوقف غير املقيدة
االحتيــــــــــــــــاطيات
احتياطى اإلعمار
احتياطى تنمية الوقف
إجمالى حقوق مال الوقف
املطلوبات
دائنون
قروض
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بيان

الفترة احلالية

رقم

اإليضاح

مبلغ جزئي

مبلغ كلي

الفترة السابقة (املقارنة)
مبلغ جزئي

مبلغ كلي

إيرادات حتت التسوية
مصروفات مستحقة
غلة حتت التوزيع
إجمالى املطلوبات
مجموع حقوق مال الوقف
واملطلوبات

جزءا ال يتجزأ من القوائم املالية
تعتبر اإليضاحات املرفقة ً

الشرح واإليضاح لقائمة املركز املالي-:

 مت اختيار مسمى قائمة املركز املالى وهو متعارف عليه بدال من مسمى «امليزانية العمومية»كما أن البعض يسميها قائمة صافى األصول ،ومسمى قائمة املركز املالى أفضل ألن الغرض
من هذه القائمة هو بيان مصادر األموال وأوجه استخدامها أواحلقوق وااللتزامات للوحدة
احملاسبية ،أما مسمى صافى األصول فهو يعبر عن صافى ممتلكات أصحاب حقوق امللكية,
ومال الوقف ليس مملوكا ألحد من البشر
 يظهر فـي قائمة املركز املالى فـي جانب املوجودات أوجه استخدام املوارد من حيث أنواعهاوالغرض منها ,وفـي الوقف مت التمييز بني املوجودات الوقفـية واملوجودات التشغيلية ,ولم
نأخذ بالتقسيم املتعارف عليه وهو املوجودات الثابتة واملتداولة ,ألن املوجودات الوقفـية
تشمل النقود املوقوفة وهي بتعبير احملاسبة من املوجودات املتداولة ,كما أن املوجودات
الوقفـية ملك ملال الوقف ,أما موجودات التشغيل فهى تتمثل فـي املوجودات التي تستخدم
لتسيير النشاط وهي تتعلق بالغلة وليس مبال الوقف
 مت التمييز فـي املوجودات واملطلوبات مبا يخص مال الوقف وبني مال الغلة ,ففى جانباملوجودات توجد األصول الوقفـية ويقابلها فـي جانب املطلوبات حقوق مال الوقف ,كما
يوجد فـي جانب املوجودات موجودات التشغيل ويقابلها فـي جانب املطلوبات األلتزامات
التي تسدد من الغلة
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 متت تسمية املوجودات التي متثل أعيان الوقف مبسمى املوجودات الوقفـية وليس مبسمىاألصول الثابتة ،فاملصطلحان وإن كانا يعبران عن املوجودات التي تقتنى بغرض االستخدام
إال أن األصول الثابتة ميكن بيعها والتصرف فـيها حسبما تراه اإلدارة بينما أعيان الوقف
التباع ،واليتم التصرف فـيها تصرفا شام ً
ال للملكية.
مت الفصل فـي امل��وج��ودات الوقفـية بحسب الغرض منها ،وأنواعها ،فهناك موجوداتلالستخدام كمقر إلدارة الوقف ،وموجودات لالستغالل وإدرار عائد وموجودات موقوفة
لالنتفاع بأعيانها ,وميكن أن يوجد الثالثة معا كمن يوقف بناية يكون الدور األول فـيها
مسجدا يظهر بصفة موجودات وقفـية لالنتفاع بها ،وطابق يستخدم مقرا إلدارة املؤسسة
الوقفـية يظهر بصفة موجودات لألغراض اإلدارية ,وباقى الطوابق للتأجير ،وتظهر بصفة
موجودات وقفـية لالستغالل.
 مت إفراد النقدية املوقوفة فـي بند مستقل ,فهى وإن إستخدمت فـي االستثمار أو اإلقراضقرضا حسنا فإن ذلك اليخرجها عن كون النقود هي املوقوفة وليس ما استخدمت فـيه من
قروض أو استثمارات ،كما مت إفراد النقدية املوقوفة عن النقدية املستخدمة فـي التشغيل
بتحصيل اإلي��رادات ،ودفع املصروفات فظهرت األولى ضمن األصول الوقفـية والثانية
ضمن موجودات التشغيل املخصصة للغلة.
 مت اختيار مسمى موجودات تشغيلة بدال من األص��ول أو املوجودات املتداولة ألن هذةاملوجودات تستعمل فـي حركة مفردات الغلة.
 مت إفراد إستثمارات مال االحتياطات ضمن األموال الوقفـية ألنها مرصدة إلحالل وجتديداألصول الوقفـية فتأخذ حكمها ,أما استثمارات فائض الغلة فألنها ملك للمستحقني فظهرت
فـي املوجودات التشغيلية.
 مت إفراد حقوق مال الوقف التي تمُ ثل فـيه املوجودات املوقوفة ذلك بدال من بند حقوق امللكيةألنه كما سبق القول التوجد حقوق ملكية ألحد على مال الوقف.

مت تصنيف حقوق مال الوقف إلى مال الوقف مقسما إلى رصيد املال املقيد وهو الذي
حدد فـيه الواقف أغراض الوقف ,ورصيد املال غير املقيد ،ثم االحتياطيات املرصدة إلعمار
الوقف وتنميته.
الفرع الثالث :قائمة الغلة ،أو الريع وما يتصل بها :وهي التي تعد لبيان نتيجة النشاط,
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ويستخدم فـي الفكر والتطبيق احملاسبى عدة مصطلحات لتسمية هذه القائمة هي:
 قائمة الدخل ,وتعد لبيان صافى الربح الذي يوزع على مالك املشروع ,وبالتالي فهذه التسميةال تناسب الوقف الذي ليس له مالك من البشر كما أن الذي يوزع عليهم هم املستحقون
للوقف وهم ليسوا َ
مالك الوقف.
 قائمة األنشطة أو العمليات ,وهي التسمية التي اختارها املعيار احملاسبى األمريكى رقم 117بديال عن مسمى قائمة الدخل ،ولكن يالحظ أن املعيار صمم هذه القائمة لبيان التغيرات فـي
صافى األصول بالدرجة األولى ,وليس صافى اإليرادات من الغلة.
 قائمة اإليرادات واملصروفات ,وهي التي توجد فـي قوانني اجلمعيات األهلية وتنتهى إلىفائض أو عجز ,وبذلك فهى ال تناسب الوقف.
ولذلك اخترنا مصطلح «قائمة الغلة «باعتبار أن هذا املصطلح فقهى ويدل على أن هذه القائمة
للوقف ،وليس ألى مشروع آخر كما أن مصطلح الغلة والريع وإن كانا مترادفـني فقها إال أن الغلة
،
أعم من الريع الذي يطلق فـي االصطالح االقتصادى على أنه «دخل مضمون ملدة طويلة من الزمن
أو هو الدخل املتأتى من عامل طبيعى أو كل دخل دورى غير ناجت عن العمل»(((ونورد فـيما يلى
شكل لقائمة الغلة وما يتصل بها من قوائم.
أوال :قائمة الغلة لوقف ......عن الفترة املالية املنتهية فـي / /
بيان

رقم
اإليضاح

الفترة احلالية
مبلغ جزئي

أوال :اإليرادات الوقفـية
إيرادات األراضي الزراعية
إيرادات األراضي املؤجرة
إيرادات ٍ
مبان مؤجرة

إيرادات معدات وأجهزة مؤجرة
إيرادات استثمارات مالية
أرباح من نشاط البيع
((( املوسوعة العربية – دار الفكر -العدد العاشر -العلوم القانونية واالقتصادية
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رقم
اإليضاح

بيان

الفترة احلالية
مبلغ كلي

مبلغ جزئي

الفترة السابقة (املقارنة)
مبلغ جزئي

مبلغ كلي

إيرادات أخرى
إجمالى إيرادات الغلة
ثانيا( :تطرح) املصروفات
أجر النظارة
أجور ومكافآت العاملني
مستلزمات سلعية
مستلزمات خدمية
مصروفات عمومية
إهالك املوجودات الوقفـية
مصروفات اإلعمار  -احلالة-
مخصصات
مصروفات أخرى
إجمالى املصروفات
صافى الغلة القابل للتوزيع

تعتبر اإليضاحات املرفقة جزءا ال يتجزأ من القوائم املالية
ثانيا :قائمة توزيع أو التصرف فـي صافى الغلة هى:
الفترة احلالية

بيــــان
صافى الغلة القابلة للتوزيع
يطرح منها :احتياطى إعمار األصول الوقفـية

الباقى

مستحقات املوقوف عليهم
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الفترة احلالية

بيــــان

الفترة السابقة

الفقراء عدد × مبلغ

طالب العلم عدد× مبلغ
اليتامى عدد× مبلغ

العجائز عدد × مبلغ

ذوى االحتياجات اخلاصة عدد × مبلغ

األرامل عدد × مبلغ

إجمالى املستحق للموقوف عليهم
فائض الغلة

يطرح منه احتياطى تنمية الوقف
وإن بقيت مبالغ بعد ذلك يتم التصرف فـيها إما بالصرف ملثيل املوقوف عليهم أو ألوجه اخلير
(((
العامة حسب األشد حاجة
ثالث ًا :قائمة التصنيف الوظيفـي للغلة

املبلغ

املبلغ

النسبة املئوية %

بيان
أوال :مصروفات التشغيل
مفرداتها

×××

××××

%

ثانيا :املستحق للموقوف عليهم
بياناتهم

×××

××××

%

×××

××××

%

×××××

% 100

املنصرف واملدخر لعمارة وتنمية الوقف
التفاصيل

اإلجمالي

((( للباحث» ضوابط صرف ريع األوقاف اخليرية وترتيب أولويات الصرف» بحث مقدم للمنتدى الرابع لقضايا الوقف الفقهية
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رابعا:الشرح والتوضيح:
ً

أ – شرح منوذج قائمة الغلة

 - 1تعد قائمة الغلة دوريا كل فترة محاسبية طبقا للشكل املقترح.
 -2تبدأ القائمة ببيان اإليرادات احملققة من استغالل واستثمار األصول الوقفـية مفصلة حسب
أنواعها.
 -3يلي ذلك مصروفات التشغيل وهي التي مت إنفاقها أو حسبت والالزمة لتحصيل الغلة ,ومع
مراعاة اشتمالها على مصروفات إعمار أعيان الوقف التي أنفقت خالل السنة.
 -4من املعروف أن أجر النظارة يتحدد فـي أتعاب ،ومكافآت اإلدارة وال يشمل أجور العاملني أو
املستلزمات السلعية مثل املياه واإلنارة والكهرباء ،واألدوات الكتابية ,وال املستلزمات اخلدمية
(((
مثل اإليجارات والصيانة
 - 5بطرح املصوفات من اإليرادات ينتج صافى الغلة القابلة للتصرف بالتوزيع.
 – 6ما يخص إعمار الوقف هو:
 مصروفات الصيانة الدورية ,وهي تظهر ضمن مصروفات التشغيل فـي بند املستلزماتاخلدمية.
 املنصرف الفعلى للصيانة الرأسمالية (مصروفات اإلعمار) خالل الفترة تظهر فـي مفردةمستقلة.
 إذا لم تكن هناك مصروفات إعمار مت صرفها خالل املدة يتم احتجاز ما يلزم لإلعمار فـيصورة احتياطى بعد خصم مصروفات التشغيل وقبل التوزيع على املستحقني
ب – شرح منوذج قائمة توزيع الغلة:
 -1تعد هذه القائمة لبيان كيفـية التصرف فـي صافى الغلة والتحقق من تنفـيذ شزوط الواقف واخلطة
املوضوعة لذلك أصنافا ومبالغ
 -2يتم البدء فـيها بحجز احتياطى اإلعمار إذا لم تكن هناك مصروفات إعمار مت دفعها فعال خالل
العام وعلى أن يتم إظهار رصيد هذا املخصص ضمن حقوق مال الوقف فـي قائمة املركز
((( بحوث املنتدى األول لقضايا الوقف الفقهية موضوع مشموالت أجرة الناظر املعاصرة
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املالى ,ويجوز استثماره فـي أوجه استثمارات مناسبة ،وتظهر هذه االستثمارات ضمن
األصول املوقوفة بجانب املوجودات فـي قائمة املركز املالى ,وعند االحتياج لإلعمار وال
يوجد مبلغ كاف من الغلة فـي سنة ما تباع هذه االستثمارات ويستخدم املبلغ للصرف على
عملية اإلعمار.
 -3بعد ذلك يتم فـي هذه القائمة بيان املستحق للموقوف عليهم مفصال بحسب أنواعهم وعدد كل
فئة واملبلغ املخصص لكل منهم ,فـي ضوئه يتم صرف املستحق ولكل منهم وما يبقى بدون
صرف لتأخر حضور أى منهم أو ألن الصرف يتم دوريا وحسب احلاجة على مدار العام فإن
املستحق يظهر ضمن املطلوبات فـي قائمة املركز املالى حتت مسمى «الغلة حتت التوزيع» وإذا
كانت هناك مدة بني االستحقاق والصرف فـيجوز استثمار املبلغ وإظهار هذه االستثمارات
ضمن موجودات التشغيل بقائمة املركز املالى وليس ضمن األصول املوقوفة ألن الغلة ملك
للمستحقني.
 -4إذا بقيت مبالغ بعد الصرف للمستحقني يجوز حجزها أوجزء منها بصفة احتياطى لتنمية الوقف
وزيادته ويظهر ضمن حقوق مال الوقف ,وميكن استثماره وإظهار هذه االستثمارات ضمن
األصول الوقفـية.
 -5إذا بقيت مبالغ بعد ذلك تسمى الفائض ترحل للفترة القادمة وتظهر ضمن املطلوبات ألنها من
حقوق املوقوف عليهم.
جـ  -شرح قائمة التصنيف الوظيفى للغلة :وهي تقابل القائمة الواردة فـي املعيار احملاسبى
األمريكى بعنوان» قائمة التصنيف الوظيفى للمصروفات» وتعد لبيان كيفـية التصرف فـي
اإليرادات من الوقف ،وكيفـية توزيعها بني العناصر الرئيسية وهى :مصروفات التشغيل،
واملنصرف على األصول الوقفـية ،واملستحق للموقوف عليهم مع بيان نسبة كل مبلغ منها
إلى إجمالى اإليرادات للتعرف إلى كفاءة اإلدارة.
خامسا :مقترح معيار محاسبى لغلة الوقف :لقد سبق بيان أن املعيار احملاسبى يصدر عن
منظمة مهنية ،وتسانده سلطة تلزم مجموعة من املنشآت املتشابهة لألخذ به فـي التطبيق ,وبالنظر
فـي املعايير احملاسبية التي صدرت دوليا وإقليميا ومحليا ونوعيا ال يوجد من بينها معيار خاص،
ميكن االسترشاد به فـي احملاسبة على الريع أو الغلة ,ولذلك فإن ما سنورده هنا ليس معيارا ،وإمنا
هو مقترح ملعيار لالسترشاد به عند تصدى منظمة ما إلصدار املعيار ,ومن جانب آخر فإن املعايير
تتضمن كيفـية املعاجلة احملاسبية للعنصر ،أو البند من حيث اإلثبات والقياس والعرض ،واإلفصاح
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مع توضيح املفاهيم األساسية للبند ,ولقد سبق فـي الفقرات السابقة بيان العرض ،واإلفصاح للغلة
فـي صورة مناذج القوائم املالية ,ونورد فـيما يلى باقى عناصر املعيار.
أ – الغ َّلة هي :الدخل من كراء دار ،وأجر غالم ،وفائدة أرض ،أو هي الدخل الذي يحصل من
(((.
الزرع والثمر ،واللنب ،واإلجارة ،والنتاج ونحو ذلك
ب – يسمى اإليراد اإلجمالي رأس الغلة الذي يجب أن تخصم منه التكاليف الالزمة للحصول
عليها وفـي ذلك جاء «فاشترط أن يرفع الوالى من غلته كل عام ما يحتاج إليه ألداء العشر،
واخلراج ،والبذور ،وأرزاق الوالة عليها والعملة وأجور احلراس واحلصادين والدارسني،
ألن حصول منفعتها فـي كل وقت ال يتحقق إال بدفع هذه املؤن من رأس الغلة»(((.
جـ  -يتم إثبات اإليرادات عند استحقاقها على أال ُيرحل منها إلى قائمة الغلة إال مامت قبضه أى
أنه يتبع أساس االستحقاق املعدل فـي إثبات الغلة ,كما سبق بيانه
د – ال يثبت فـي الغلة املكاسب ،واخلسائر غير احملققة الناجتة عن إعادة التقومي لألصول.
هـ – يتم إثبات املصروفات عند استحقاقها سواء مت دفعها أم ال ،ومبا يحقق ما ذكره الفقهاء من
أن الديون على الوقف تدفع من الغلة.
و -يتم إظهاربنود األعباء احملتسبة التي ال يترتب عليها دفع مبالغ نقدية مثل إهالك األصول
واملخصصات ضمن املصروفات.
ز – تظهر مصروفات اإلعمار التي مت إنفاقها خالل الفترة ضمن املصروفات وقبل التوزيع
على املستحقني ,وإن لم توجد حاجة لإلعمار اآلن يحتجز ما يلزم لإلعمار للمستقبل
فـي صورة احتياطي.
ال فأو ً
ح – يتم الصرف للمستحقني مامت قبضه أو ً
ال.

((( لسان العرب البن منظور – دار املعارف مبصر – .3288/36
((( شرح فتح القدير البن الهمام –  .434/5وينظر أيض ًا :الشرح الصغير للدردير على حاشية بلغة السالك ألقرب املسالك -
للصاوى – مطبعة عيسى البابى احللبى مبصر  .312/3مغنى احملتاج – للخطيب الشربينى –  .395/2املغنى البن قدامة
– .648/5
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اخلامتة
أوال :النتائج

أ  -بالنسبة للمبحث األول ,الذي تناول اخلصائص التي متيز الوقف وآثارها احملاسبية ،وما
موقف احملاسبة على الوقف من املعايير احملاسبية الصادرة ,انتهى البحث إلى النتائج
التالية:

 أنه توجد خصائص متيز الوقف تتصل بالتمويل ،وامللكية ،والهدف منه واألحكام الشرعيةتؤثر على املعاجلة احملاسبية ألمواله فـيما يختص بالوحدة احملاسبية واإلثبات احملاسبى،
والقياس احملاسبى ،والعرض ،واإلفصاح احملاسبى والدليل احملاسبي.
 أن األص��ول احملاسبية العامة ومعايير احملاسبة تقضي بوجود معاجلات محاسبية خاصةبالوقف
 أن معايير احملاسبة الصادرة دوليا وإقليميا ومحليا ونوعية ليس فـيها معيار خاص باحملاسبةعلى الوقف.
 أنه ميكن االستفادة من بعض فقرات بعض املعايير الصادرة بعد تعديلها أو اإلضافة عليهاللمحاسبة على أموال الوقف.
 أن األصول احملاسبية العامة من التراكم املعرفـي واملرونة بحيث ميكن االستفادة منها فـيوضع نظام محاسبى خاص بالوقف ,ومبا ال يتعارض مع األحكام الشرعية.
ت  -بالنسبة للمبحث الثاني ,الذي تناول املعاجلة احملاسبية لبعض بنود حسابات الوقف,
ظهرت النتائج التالية:
 أنه توجد حاجة ملعاجلات محاسبية خاصة للوقف. أن احملاسبة على ديون الوقف تقضي بإثباتها بالقيمة االسمية عند حدوثها والقيمة املتوقعحتقيقها بعد ذلك مبا يتطلب تكوين مخصص للديون املشكوك فـي حتصيلها يخصم من
إيرادات الغلة.
 -أنه يلزم تكوين مخصصات من الغلة ملواجهة النقص فـي قيمة أحد األصول.
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 كما يجوز تكوين احتياطيات بحجز جزء من صافـي الغلة إلعمار وتنمية الوقف واستثماراملبلغ احملتجز لصالح الوقف ,يظهر ضمن األصول الوقفـية وتزاد به حقوق مال الوقف,
وميكن فـي حالة وقف األصول النقدية تكوين احتياطي جلبر النقص فـي القوة الشرائية للنقود
فـي حالة التضخم املرتفع وهو يناظر احتياطي إعمار األصول الوقفـية امللموسة.
 أنه تتم احملاسبة على األصول الوقفـية الداخلة لالستثمار فـي الشركات املساهمة فـي صورةأسهم مقتناه متاحة للبيع مع عدم إظهار التغيرات بني القيمة السوقية لها والقيمة الدفترية فـي
صلب القوائم املالية بل فـي اإليضاحات حولها.
 أنه يتم تقومي األصول الوقفـية من العقارات واملعدات واألجهزة بالتكلفة بعد خصم مجمعمخصص اإلهالك.
جـ  -بالنسبة للمبحث الثالث :الذي تناول القوائم املالية للوقف ,تبني ما يلي:
 عدم صالحية القوائم املالية التي تعد فـي املنظمات الهادفة للربح للتطبيق فـي الوقف الختالفاملعلومات املطلوبة فـي كل منها.

 قدم الباحث مناذج مقترحة للقوائم املالية للوقف بإيراد أشكال لها وشرحها وهى: قائمة املركز املالي ,وقائمة الغلة ،وقائمة توزيع الغلة ،وقائمة التصنيف الوظيفـي إليراداتالغلة.

ثانيا :التوصيات:

يقدم الباحث توصية واحدة وهي أن األمانة العامة لألوقاف وقد حتملت املسؤولية عن خدمة
الوقف علما وعمال أن تشكل جلنة لوضع معايير محاسبية للوقف لآلتي:
 أنه ال توجد معايير محاسبية خاصة بالوقف. ألهمية احملاسبة إلجناح الوقف.أن النظم احملاسبية التي تطبقها املؤسسات الوقفـية القائمة فـي العالم اإلسالمي وحسب علميال تراعي اخلصائص املميزة للوقف ،وال طبيعته.
 أنه ال توجد مؤلفات عن محاسبة الوقف.وفـي ختام البحث آمل أن يكون الباحث قد أج��اب عن التساؤالت ال��واردة فـي خطاب
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االستكتاب ،ومتت تغطية عناصره ,وال أدعي الكمال فـي ذلك فهذا جهد بشرى قابل لألخذ والرد,
فلقد حاولت أن أضع املعلومات التي تصلح أساسا للمناقشة من السادة العلماء أعضاء املنتدى
للخروج بتصور مناسب لكيفـية احملاسبة على الوقف.

والله ولي التوفـيق
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بحث د�.إ�سماعيل كورت
�أ�صول املحا�سبة للأوقاف

(((

فـي هذا التبليغ يتم القيام باحترام شروط الوقف بعد التماس بشكل عام ملوضوع الوقف،
ومت الوقوف على اخلصائص التي تفرز سلع الوقف عن السلع األخرى ،فـي يومنا هذا مت الفحص
والوقوف على إدارة ومحاسبة األوقاف وأقالم اإلي��رادات واملصاريف لألوقاف بنظام سجالت
احملاسبة املطبقة فـي األوقاف بيومنا هذا ،أما بالنسبة فـي نهاية التبليغ فقد مت إعطاء مثال حملاسبة
الوقف العائدة ليومنا هذا.
فوائد الوقف تكون َوفْق الشروط وتأتي مبعنى تخصيص امللكية اخلاصة الذاتية إلى طريق اخلير
فـي سبيل الله ،وهي من أهم الدواعم واملساعدات فـي تاريخ اإلنسانية ،كما أن عمل اخلير الذي
باإلمكان عمله من طرف اإلنسان الذي هو على قيد احلياة ،كما أن املؤسسة اإلسالمية التي لها تاريخ
عريق بالصدقة اجلارية املتتابعة بعد موت ووفاة هذا اإلنسان الذي قام بعمل اخلير.
لقد أصبحت بحالة ووضعية مؤسسة باسم الوقف وذلك بعد انتشار اإلسالم بالدعم الديني
واالجتماعي املقدم من طرفها ،وعلى هذا الضوء والهدف مت القيام بتأسيس آالف املنشآت.
لقد مت تأسيس أول وقف إسالمي بوقف أراضي فدك للمسلمني عن طريق وصية نبينا صلى
الله عليه وسلم ،ومن ثم أصبحت بحالة مؤسسة مبا تعاقب عليها من املساعدات اخليرية من
طرف الصحابة ذي احلالة املالية التي تسمح لهم بذلك ،وتتابع ذلك عبر العصور بتقدمي األوقاف
واملساعدات اخليرية املقدمة من طرف املسلمني اآلخرين ،وبذلك مت تأمني استمرارية هذه املؤسسة
وتقدمي خدماتها على طول هذه العصور.
بداي ًة إن سبب األوقاف التذكار باخلير فـي الدنيا ونيل الرضا اإللهي فـي اآلخرة .أما املقصد
والغاية من عمل الوقف فهو الوصول إلى املكافأة عند رب العاملني وذل��ك بتقدمي اخلدمة الى
اإلنسانية.
إن هيئة الوقف تدخل َح ِّيز التنفـيذ بعد القيام بتسجيلها من طرف احملكمة ويتم القيام بكافة
املعامالت املتعلقة بالوقف وفق االحكام املدونة فـي هيئة الوقف أو بنص الوقف.
((( وقف دراسات العلوم اإلسالمية باسطنبول-تركيا.
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جائزا مبخالفة الشروط املوافقة لشرعية الوقف .يجب القيام
إن شرعية الوقف الصحيح ليس ً
باحترام شروط الوقف .يجب على هيئة الوقف التقيد بشروط الوقف .لذلك ،وبنا ًء على قاعدة «إن
شروط الوقف هو مثل شروط الشرع» ،لقد مت القيام بإبراز الوالء واالعتناء للشروط املوجودة فـي
الوقف .إن األوقاف هي أمانة الله .وعدم االحترام لهذه األمانة تكون عقوبتها املعنوية كبيرة جدً ا .ال
يجب القيام بتغيير وتبديل الوقف إذا لم تتم رؤية ذلك بشكل شرعي وقطعي.
إن الوقف ليس مخو ً
مفوضا بتغيير شروط الواقف .ليس باإلمكان الرجوع عن الوقف.
ً
ال وال
عاجزا عن العمل ألي سبب من األسباب عندئذ باإلمكان استبدال الوقف
لكن إذا أصبح الوقف
ً
(((
عبر رأي القاضي أو احلاكم.

وفق املذهب احلنبلي «إن أي سلعة مت هبتها وجعلها للوقف تخرج مباشرة من ملكية صاحبها،
وتصبح بحكم ملكية الوقف املوهبة له» .فـي هذه احلالة ليست جائزة للوارثني وال بيعها بدون
استبدال ،أو هبتها ،أو جعلها بصدد الرهن ،أو التبرع بها.
ويتم اتفاق األئمة املجتهدين كافة فـي خصوص جوازها للوقف.
لقد ظهرت مؤسسة الوقف بسبب املتطلبات الروحية ،والبدنية ،واملالية ،والدينية ،واالجتماعية،
واالقتصادية للفرد واملجتمع ،ومت رواج تلك املؤسسة ما دامت تلبي متطلبات املجتمعات ،وبسبب
عالقة املتطلبات ظهرت مؤسسات الوقف هذه وعاشت وانتشرت عبر العصور.
إن أكثر ما تطورت هذه األوقاف واملؤسسات كانت فـي زمن العثمانيني .إن العثمانيني اتخذو
احلديث الشريف لهم قدوة «إن أفضل الناس من كان مفـيدا للناس «((( وعبر هذه األوقاف نتج عنهم
أعمال عظيمة ودائمة.

�إدارة وحما�سبة الأوقاف
أ -إدارة األوقاف

 حتى يومنا هذا مت إدارة االوقاف من طرف هيئة األعضاء .إن الهيئة مؤلفة من الشخص أواألشخاص الذين يديرون ويراقبون أعمال الوقف بشكل موافق لشروط الوقف.

((( أبو سعود ،فتوى أبو السعود ،كتاب االوقاف ،مكتبة السليمانية ،االوراق 87أ-ب :ابو سعود فتوى تسجيلي نقود الوقف،
مكتبة السليمانية ،رشيد أفندي ،رقم ،1036 :الصفحة  46أ ،عمر حلمي أفندي ،اتهافو االهالف أحكام االوقاف ،اسطنبول
 1307ص .71
((( السيوطي ،اجلامع الصغير ج ،2 ،س8 ،
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 يكون أعضاء الهيئة مسؤولني عن كافة األعمال املتعلقة بالوقف ،ويقومون بجمع اإليراداتوإجراء وتنفـيذ شروط الوقف باإليرادات املجموعة ،والقيام بدفع أجور العاملني فـي الوقف،
والقيام بتسيير أعمال الصيانة والترميم املتعلقة بالوقف.
 يتم القيام بتعيني هيئة األعضاء إما عبر شروط الوقف أو بقرار من احملكمة .من املمكن أنتكون مدة العمل أو التولية محدودة زمنيا .أما فـيما يتعلق بيومنا هذا فـيتم القيام باختيار هيئة
األعضاء وفق سند الوقف.
 إذا مت القيام بوضع شرط األجرة من أجل وظيفة التولية فـي األوقاف عندئذ يستحق عضوالهيئة هذه األج��رة .إضافة الى ذلك ،باستطاعة احلاكم تعيني األجرة باملثل ألجرة عضو
الهيئة.

ب -سجالت محاسبة الوقف

ان الوثائق املدونة لتطبيقات سجالت احملكمة مع الدفاتر العائدة لألوقاف وبذلك تكون
التطبيقات املاضية مهمة من ناحية عكسها حتى يومنا هذا.

عموما يتم القيام بتدوين سجالت الوقف فـي احملاكم الشرعية مع الوثائق األخرى .لكي يتم
رؤية تنظيم الدفاتر املستقلة من أجل سجالت الوقفـية واحملاسبة.
كما أنه يوجد فـي هذه الدفاتر املستقلة أسماء الدائنني من الوقف ،عناوينهم ،أسماء وعناوين
أصحاب املستحقات ،مقدار الدين ،وقت دفع الديون ،وما مدة الدين املمنوحة ،خصائص السلع أو
االشياء املرهونة مقابل الدين ،أما اذا مت إبراز القيم غير املنقولة مقابل الديون ،فما اخلصائص وحدود
القيم غير املنقولة هذه ،وفـي حالة عدم دفع الديون املأخوذة من الوقف القيام ببيع وفق رواج يومنا
هذا ببدل أمثال السلع أو األشياء املرهونة مقابل الديون ،والقيام بإعادة ما فاض من عملية البيع بعد
القيام باحلصول على مستحقات الوقف ،أما اذا مت إبراز كفـيل مقابل الديون املمنوحة يتم القيام
بتثبيت املعلومات العائدة للكفـيل ،والقيام مبنح الديون بعد القيام من طرف الكفـيل بكفالة الديون
املمنوحة ،كما توجد فـي هذه الدفاتر املستقلة احلصول على الديون املمنوحة من طرف الكفـيل،
وذلك فـي حالة عدم القيام بدفع الديون املمنوحة ،واذا توفـي الكفـيل قبل احلصول على الديون يتم
القيام بحساب الديون من السلع املتروكة للكفـيل املتوفـي ....الخ هذه املعلومات.
فـي محاسبات الوقف يتم القيام بتطبيق نظام السجالت التي من املمكن تطبيقها وتنفـيذها بعد
الفهم السهل للكل وذلك مكان تقنيات احملاسبة املطلوبة واملخصصةُ .
مثال ذلك :يتم القيام بتدوين
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رأس املال أو ً
ال للوقف من نوع األموال ،والقيام بتدوين اإليضاحات لألرقام ومقابل املصاريف
واإلي��رادات بشكل يومي حتت هذه األرقام ،ويتم جمع املقدار مع رأس املال ،ويتم إخراج مقدار
املصاريف وبذلك يتم احلصول على النتيجة .وهكذا يتم القيام فـي البداية مباشرة إمكانية رؤية حالة
(((
احلسابات النهائية للوقف.
باإلمكان القيام بعملية التثبيت من دفاتر احملاسبة العائدة لألوقاف ،وذلك لكل من موجودات
األوقاف ،وحالة اإليرادات واملصاريف ،وما احلسابات اجلارية ،وما مت احلصول عليه من اإليرادات
من ذلك ،ملن وكم مت منح الديون ،واملقدار املأخوذ مقابل الدين املمنوح مع الرهنيات مقابل ذلك،
ومن الكفالء مقابل ذلك.

جـ  -محاسبة الوقف

احملاسبة هي علم وفن عمل التقارير ،والتحليل والتعبير عن ذلك وذلك بالقيام بعمل اخلالصة
لتسجيل وتصنيف املعامالت ذات الوصف املالي.
لقد مت استخدام احملاسبة منذ زمن السومريني ،ومت القيام بتنظيم الوثائق من أجل الشراء والبيع.
لقد مت التأمني عبر هذه الوثائق مع إمكانية التدقيق ،والتفتيش فـيما بعد لهذه احلسابات.

لقد اقتبس اإللهانيون األنظمة املالية من الدول السابقة ،وجعلوها بحالة منتظمة عبر تطوير
تلك االنظمة((( فـي هذه الفترة مت تثبيت قواعد احملاسبة ،ومن أجل هذه الغاية مت كتابة وتدوين
كتب احملاسبة ((( قام األمويون بترجمة نظام احملاسبة الى اللغة العربية ومت استخدام األرقام بشكل
كتابي فـي سجالت اإلي��رادات واملصاريف للمحاسبة((( فـي نظام سجالت احملاسبة يتم القيام
بتدوين األرقام من األعلى الى األسفل مباشرة حتت بعضهم البعض وتدوين اإليضاحات ما قبل
األرقام مبتابعتها أو فوقها ،فـيما بعد يتم القيام بتدوين املقادير حتت بعضها البعض من األعلى إلى
األسفل وبشكل الساللم وبذلك خرج أصول قيد وسجالت محاسبة الساللم ،ومت االستفادة من
خاصية إمكانية تدوين احلرف األخير أو تطويل احلرف البيني بفرز مواد سجالت احملاسبة من
بعضها البعض ،ومت القيام باستخدام هذه األصول طيلة  1100سنة بد ًءا من القرن الثامن إلى القرن
التاسع عشر ،ومت استخدام هذه األصول فـي الدول اإلسالمية لسجالت اإليرادات واملصاريف .لقد
((( أرشيف السجالت الشرعية لدار االفتاء فـي اسطنبول ،احملكمة القسمية العسكرية .2088 ،سجل ،ورقة  9ب.
((( بارثولد «الوضع املالي فـي فترة االلهانيني « ،مجموعة تاريخ احلقوق واالقتصاد التركي ،ج ،1 ،اسطنبول  1931ص142 .
((( كتب احملاسبة املدونة فـي فترة االلهانيني ،وثيقة السعادة ،قانون السعادة ،جامع احلساب ،الرسالة الفلكية (كتاب السياقات).
((( اسماعيل حقي أوزون تشارشيلي ،مدخل الى تشكيالت الدولة العثمانية ،أنقرة  ،1984ص214 ،
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استخدمت األوقاف أصول محاسبة الساللم((( عبر مئات السنني املاضية .هذه األصول معروفة فـي
عمرا ،وعبر هذا النظام مت تدوين ماليني الدفاتر.
العالم كإحدى تقنيات السجالت األطول ً

إن التدوين والكتابة املباشرة لألحرف والكلمات من اليمني إلى اليسار فـي اللغة العربية واللغة
الفارسية والعثمانية كانت مؤثرة فـي تطور نظام سجالت احملاسبة.
لقد أصبح نظام الساللم فـي احملاسبة خارج االستعمال ،وذلك بسبب االنتقال الى نظام
سجالت احملاسبة ذات اجلانب املزدوج وذلك
اعتبارا من نهاية القرن التاسع عشر((( إن أصول
ً
القيد ذات الطرف املزدوج هو نظام مطور وفق خواص ثقافة الكتابة من اليسار إلى اليمني وخواص
األحراف الالتينية .يتم متابعة سجالت احملاسبة باألصول اإليطالية واألمريكية فـي دفاتر مختلفة
باحلسابات وتدوينها بأكثر من دفتر يكمل بعضها ً
بعضا مثل اليومية ،الكبير ،اجلاري.

د -بعض أقالم اإليرادات – املصاريف لألوقاف

تشمل اي��رادات الوقف حاصالت الشركات املشغلة بيد الوقف مع الضرائب املأخوذة من
احملاصيل الزراعية ،واإليجارات املأخوذة من الدكاكني ،واملخازن ،ومن إيجارات املساكن واملنازل.
وخارج ذلك توجد اإليرادات املستحصل عليها من املؤسسات الصناعية مثل احلمامات ،واملطاحن،
ومن املعامل املتفرقة.
تشكل موارد اإليرادات األصلية لألوقاف إيرادات الضرائب وإيرادات اإليجارات املأخوذة من
أراضي الوقف .كما يوجد ضمن ذلك موارد إيرادات األوقاف املوقوفة بهدف اخلير من التبرعات
العينية والنقدية الشرطية وغير الشرطية .يتم القيام بتحصيل إيرادات الوقف بواسطة اجلباة القائمني
بهذه الوظيفة فـي األوقاف ومت التسجيل بشكل أصل الوقف الى محاسبة الوقف.
تقوم األوقاف بعمل بعض املصاريف ،وذلك من أجل حتقيق الغايات .توجد أنواع مصاريف
مختلفة َوفْق غاية الوقف .ويوجد ضمن ذلك املصاريف اآلتية فـي الصدارة لبدل املبايعة من أجل
اإلمارات.
كما قيل «وظيفة ،وظائف متعددة» لألجرة املدفوعة بشكل يقابل هذه اخلدمة فقد مت وضع اسم
لكل من قام بهذه الوظيفة «أهل الوظائف أو املرتزقة» .وتشكل قسم املساعدات ،واملصاريف املنفذة
((( لقد مت استخدام اصول الساللم فـي تسجيل ايرادات ومصاريف األوقاف.
((( لقد بحث عالم الرياضيات االيطالي الراهب لوكا باسيولي 1495 ،ميالدي ،عن أصول التسجيل فـي الطرف املزدوج فـي
الكتاب املنشور فـي البندقية بنديك فـي الكتاب باسم «et Proportioni ,Geometrica ,Arithmetica de Suma
مؤسسا لتقنية تسجيل احملاسبة بالطرف املزدوج.
 »Proportionalitaولهذا السبب مت قبوله
ً
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بدون مقابل للطالبني والفقراء باألجرة املعينة واحملددة عمو ًما بشكل يومي ويتم دفعها مقابل هذه
اخلدمة.
كما يوجد ضمن مصاريف الوقف املدفوعات املنفذة ألصحاب العلم بدون مقابل لهذه اخلدمة،
واملصاريف املنفذة فـي األيام املباركة وفـي االعياد ،ومتت مقابلة هذه املصاريف ومن الزوائد((( املتبقية
بعد إخراجها من كامل مصاريف الوقف.
وأيضا الفوائض من اإليرادات تكون مساندة لبيت الفقراء بشكل خدمة مساعدة اجتماعية،
ومت تأمني األدوية املجانية إلى دار الشفاء .ومت تسجيل تلك املصاريف إلى محاسبة الوقف بشكل
(((
«املصاريف».
إن السجالت املتعلقة مبحاسبة الوقف فـي الفترة التي سبقت عام  1876مت تدوينها فـي قلم
محاسبة احلرمني ،وقلم محاسبة األوقاف الصغيرة وفـي قلم محاسبة أناضولو .إضافة إلى ذلك يتم
القيام بتدوين ذلك فـي دفاتر مختلفة وفق بنيتها ومتطلباتها من طرف احملاكم الشرعية ومن طرف
األوقاف.
لقد مت اإلشراف على احملاسبة بتدوين سجالت األوقاف فـي مكة – املدينة عبر قلم محاسبة
احلرمني مع قلم مقاطعة احلرمني .عبر قلم محاسبة احلرمني املوجودة حتت نظارة شبكات السعادة
كانت تنظر إلى املعامالت املتعلقة بأوقاف جوامع صالح الدين ،ومعامالت روات��ب املوظفـني
القائمني مبهام هذه اجلوامع .بعد النظر فـي كل سنة من طرف مفتشي األوقاف ملعامالت محاسبة
كافة األوقاف املرتبطة بهذه الدوائر يتم إرسال دفاتر احملاسبة الى احملاسبة الرئيسية ،ويتم حفظها
فـي دائرتها ملدة معينة.
إن مناذج محاسبة أوقاف «دفتر احملاسبة العائد ألوقاف القاضي العسكري محمد وحيد أفندي،
وأوقاف شيخ اإلسالم عمر حسام الدين أفندي ،والدفتر العائد لألوقاف املشروطة لعليا أمانة الفتوى
املتولية مع دفتر محاسبة وقف محمد عاصم أفندي «يكونون بشكل هام جدا من ناحية عكس تطبيقات
(((
محاسبة الوقف للقرن  .19كما يوجد فـي هذه الدفاتر معلومات محاسبة الوقف الهامة
لقد مت القيام ما بني الصفحات  63-56من «دفتر احملاسبة العائد ألوقاف القاضي العسكري
((( «زوائد» هو اسم فائض اإليرادات مما تبقى من بعد إخراج املصاريف املعمولة من إيرادات الوقف.
((( من أجل التفاصيل األخرى ،اسماعيل كورت« ،أوقاف األموال وفق دفتر حترير األوقاف فـي اسطنبول بتاريخ / 1546
 ،»953مجلة البحوث فـي العالم التركي ،شباط  ،1998العدد  ،112ص .153
((( أرشيف املشيخة لدار االفتاء فـي اسطنبول ،رقم التسلسل العام 1696 ،و.1698
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محمد وحيد أفندي ،وأوقاف شيخ االسالم عمر حسام الدين أفندي «بإبراز ما مت منحه من الديون
من طرف الوقف ،تاريخ اإلدانة ،تاريخ التسليم ،مدة اإلدانة على شكل الشهور ،باالسم واملقدار
باملئة ،أسماء املستدانني من الوقف ،ومقدار السلع األصلية ،واإليضاحات بانتهاء الديون ،واملعلومات
العائدة لألموال املستلمة عن طريق احلجز مع أرقام ملف احملاسبة العائدة لها :وما بني الصفحات
 70-68مت تسجيل االسم املتكون للجباية ،وبيان هذه األسماء ،والوقف املالي مع مقادير املصاريف
الناجتة بشكل إيضاحات.
ومبتابعة نفس الدفتر ما بني السنوات  1869 – 1868ملوقوفة املرحوم عمر حسام الدين أفندي،
يوجد مقدار املصاريف السنوية التي قام بها باإلذن الشرعي ،كما مت اإليضاح فـي هذا الدفتر مقدار
(((
إيرادات الوقف واإليضاحات املتعلقة بذلك.
فـيما يتعلق مبحاسبة الوقف لقد مت إعطاء أسماء الوقف النقود عدد ثالثة وعشرين فـي الدفتر
العائد لألوقاف املشروطة لعليا أمانة الفتوى املتولية « ،وأموال الوقف باملقادير لألوقاف الستة عشر،
فـي كم سنة يكون مقدار املبلغ الواصل ،وعما إذا كان هناك زيادة فـي أموال الوقف أم ال ،كما يوجد
مواضيع تشغيل األموال املوقوفة منذ كم سنة .إضافة إلى ذلك مت إبراز مقدار األموال للوقف من
نوع القروش ،واألموال فـي سجالت احملاسبة هذه ،وبذمة من هذه األموال ،كما مت إبراز الديون
(((
املمنوحة فـي أي تاريخ ،وبأي غاية مت منح هذه الديون وما مقدار هذه الديون.
فـيما يتعلق مبحاسبة الوقف يتم رؤية من هذه السجالت تدوين حسابات الوقف من طرف
عضو هيئة الوقف ،تنفـيذ سجالت احملاسبة فـي تواريخ مختلفة ،ورؤية احلسابات أمام القاضي،
والشواهد بإخراج احلسابات السنوية أو حسابات عدة أشهر ومقدار املوجودات املالية للوقف فـي
يوم احلسابات ،هل هي موجودة أم ال وإذا كانت موجودة ما مقدار اإلي��رادات العائدة منها ،وما
مستحقات الوقف من األشخاص الذين سيتحصل الوقف منهم عليها ومن هؤالء األشخاص؟ أو
ما الدين اجلاري على الوقف لألشخاص ،ومدفوعات رواتب وأجرة املوظفـني الذي يقومون بتسيير
وظيفة الوقف ،ووجود الصندوق ،ومن بعد ذلك القيام بتسجيلها على السجالت لنتائج احملاسبة
من بعد تثبيت ذلك ،ورؤية سجالت احملاسبة بالطراز واألسلوب الذي يفهمه الكل.
((( ومت التسجيل فـي ارشيف املشيخات لكل من طاهر أغا زادة زايهة هامن وقف الوارديات ودفتر املصروفات  ،1699محمد
آصف أفندي دفتر محاسبة الوقف  ،1700وقفـية شيخ اإلسالم عمر حسام الدين أفندي  ،1701وقفـيات احلاج مرتضى
أفندي ،سليمة هامن ،بحري خاتون ،عبدالله عبداملنان .1702
((( مشيخة دار االفتاء فـي اسطنبول ،رقم التسلسل العام( 1696 ،ما بني سنوات .)1330 – 1312
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إضافة إلى ذلك ،تدوين اسم وعنوان الشخص املستلم للديون مقابل مقدار الدين النقدي
املمنوح من طرف الوقف ،كما مت ذكر كيفـية إعطاء هذه الديون عبر احلجة أم عبر االستغالل ،أو
باحلجة ،واالستغالل معا ،أو باالستغالل ،والكفالة :كما مت تعيني مقدار املأخوذ مقابل الديون.
يتم القيام بتنظيم جداول محاسبة األوقاف املشروطة بعملها حملاسبة األوقاف بسند الوقفـية أو
بعدة سنوات ،وذلك من طرف هيئة الوقف ،أما بالنسبة لتدقيق إيرادات ومصاريف الوقف تتم عبر
معرفة احلاكم ،ال يقوم احلاكم باملداخلة إذا لم يكن هناك سوء استعمال لألوقاف التي ال يوجد بها
شرط احملاسبة للوقفـية.
فـي يومنا هذا يتم القيام بتنظيم جدول محاسبة األوقاف أيضا من طرف هيئة األوقاف ،ويتم
القيام بتقومي كشف امليزانية وجداول اإليرادات ،واملصاريف التي يتم إعدادها من طرف احملاسبني
اخلبراء فـي نهاية كل سنة ،وذلك باللقاءات التي جتري باجلمعية العمومية ،إضافة إلى ذلك يتم القيام
بإرسال هذه الوثائق إلى املديرية العامة لألوقاف .يتم القيام بتقدمي اإلعفاء من الضرائب إلى مديرية
عام األوقاف ووزارة املالية بعد القيام بتدقيق ،وتصديق املستشار املالي ألوراق محاسبة األوقاف.

نظام �سجالت املحا�سبة املطبقة
فـي الأوقاف حال ًيا

يتم القيام بتقدمي نظام احملاسبة لالستعمال املعني بعمل شهادة احلوادث باخلاصية املالية ،وعمل
(((
سجالت الدفتر ،والتثبت ،والتعليق على النتائج باعتبار الفترات املعينة.
فنيا ،وتنتج من أصول
إن مبادئ احملاسبة التي القت قبوال عا ًما فـي يومنا هذا ،يكون
تعبيرا ًّ
ً
احملاسبة املتوصلة الحتاد الرؤى ما بني احملاسبني ،لكن باإلمكان أن تتغيير هذه املبادئ وفق الزمن،
واملكان ،والشروط.

وظائف ومفاهيم احملاسبة العامة

يوجد أربع وظائف رئيسة بشكل تسجيل ،وتصنيف اخلالصة ،وعمل التقرير للمعامالت املالية
الناجتة فـي نهاية نشاطات احملاسبة ،والتشغيل ،ويتم تلخيص ذلك كاآلتي:
أ – وظيفة التسجيل :تكون معاملة عمل التسجيل على دفاتر احملاسبة وفق نظام احملاسبة
للمعامالت املالية ،بشرط أن تكون السجالت بشكل صحيح .يوجد فـي نظام احملاسبة
((( أي بوغا2004:31 ،
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نوعان من السجالت املختلفة بشكل سجالت بطرف مفرد ومزدوج.
ب – وظيفة التصنيف :بعد القيام بعملية تسجيل السجالت للمعامالت املالية يتم تقوميها عبر
مجموعات َوفْق خاصية تقوميها وجمعها لهذه السجالت التي مت تدوينها على فترات
محددة .يتم عمل تصنيف السجالت على (الدفتر) الكبير.
ج – وظيفة التلخيص :هي الوصول إلى املعطيات الصحيحة فـي حق أنشطة الشركة بخروج
ميزان لنهاية فترة محاسبة السجالت املالية التي مت تصنيفها على الدفتر الكبير.
د – وظيفة عمل التقرير :إن عملية التقرير هي إحدى أهم الوظائف املوجودة للمحاسبة ،يتم
الوصول إلى املعلومات التفصيلية بحق األنشطة ،وذلك عبر كشف امليزانية وجداول
اإليرادات واملصاريف الصادرة.
توجد مفاهيم محاسبة أساسية أخرى إلى جانب الوظائف األربعة الرئيسة للمحاسبة وخالصة
ذلك:
 -1مفهوم االلتزامات االجتماعية:
هو مبدأ تسجيل املعامالت املنفذة ،وعملها على شكل تقارير ،وتقوميها وعمل املعامالت بشكل
صحيح ومحايد بالنظر إلى فوائد املجتمع.
 -2مفهوم الشخصية:
هو املفهوم التمهيدي الذي يقتضي تسيير معامالت احملاسبة باسم الشخص الذي ميتلك
الشركة.
 -3مفهوم استمرارية الشركة:

هو املفهوم الذي يرى استمرارية أنشطة الشركة غير مرتبطة باملدة احملددة.
 -4مفهوم الدورية:
القيام باعمال احملاسبة إلي��رادات ،ومصاريف ،ونتائج األنشطة العائدة للشركة بكل فترة،
ومقارنة األرباح واخلسارة.
 -5مفهوم القياس باألموال:
النقل إلى السجالت عبر وحدة األموال املستخدمة بنتيجة األنشطة.
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 -6مفهوم أساس التكلفة:
وضع أساس التكلفة فـي عمل احملاسبة للموجودات واخلدمات العائدة للشركات.
 -7مفهوم احلياد وتوثيقه:
اإلسناد إلى الشهادات َوفْق أصول سجالت احملاسبة ،والتصرف بشكل حيادي وبدون حكم
مبدئي.
 -8مفهوم االتساق:
يكون مبدأ التطبيق فـي نهاية األنشطة بدون تغيير سياسات احملاسبة من أجل إمكانية مقارنة
التعليقات العائدة لتلك النتائج.
 -9مفهوم اإليضاحات الكاملة:
أن تكون كافـية ،واضحة ومفهومة ،وتكون مساعدة على إصدار القرار الصحيح للجداول
املالية العائدة للشركات.
 -10مفهوم الوقائية:
التصرف السليم فـي معامالت احملاسبة واألخذ بعني االعتبار املخاطر التي من املمكن أن
تقابلها الشركة.
 -11مفهوم النسبية:
وجودها فـي اجلداول املالية لالقالم احلسابية الهامة من أجل تأمني صحة وإصابة القرارات
الصادرة.
 -12مفهوم اجلوهرية:
هو أساس إيالء االنتباه للجوهر الكبير من شكل عكس وتقومي املعامالت للمحاسبة.
فـي تركيا فـي السنوات األخيرة مت إجبار املسؤولني على إع��داد كشف امليزانية وجداول
اإليرادات َوفْق مخطط احلساب بنظام موحد ،وذلك بهدف تأمني احتاد احلسابات والسجالت فـي
سجالت محاسبة أوقاف امللحق ،ومحاسبة اجلماعات ،والتجار مع األوقاف اجلديدة املؤسسة وفق
أحكام القانون املدني التركي.
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األوقاف:

أ -أثناء حساب الشركة :دفتر القرارت ،ودفتر حساب الشركة ،مع دفتر قيود إيصاالت
التبرع.

ب -أما أثناء كشف امليزانية :ضرورة تدوين دفتر القرارات ،ودفتر اليومية ،والدفتر الكبير،
ودفتر أنفاتير مع دفتر قيد ايصال التبرعات.
إلزامية حفظ ما يتم تدوينه من طرف األوقاف لكل من الدفاتر ،واإليصاالت ،والفواتير وأوراق
احملاسبة األخرى لغاية املدة احملددة قانونيا.
عندما يتطلب تغيير شكل إدارة الوقف من أجل احملافظة على بضائع وسلع الوقف أو من أجل
دوام غاية الوقف عندئذ بإمكان احملكمة إصدار القرار بتغيير شكل إدارة الوقف.
فـي حالة التغيير بدرجة عدم التقيد الواضح باملتطلبات املبينة فـي عقد الوقف لشمول وتكلفة
الغاية األصلية للوقف ،عندئذ باستطاعة احملكمة إصدار القرار بتغيير غاية الوقف.
عندما ال يقابل اإليراد مصاريف الوقف أو املدخول القادم من اإليرادات إذا كان ال يناسب قيم
السلع العائدة للوقف عندئذ باإلمكان إصدار القرار من طرف احملكمة بتغيير السلع أو األموال على
أن تكون مفـيدة بشكل أكبر.
فـي حالة عدم إمكانية حتقيق غايات الوقف عندئذ يتفرق الوقف من نفسه .فـي هذه احلالة،
يتم نقل السلع ،واحلقوق املتبقية من تصفـية الديون إلى وقف مشابه للهدف بواسطة قرار احملكمة،
وذلك فـي حالة عدم وجود حكم عكس ما هو موجود فـي سند الوقف.

خصائص الشركات بهدف الربح وبغير هدف الربح

يتم فرز الشركات َوفق أهدافها وغاياتها :يتم تصنيف تلك الشركات بناء على الهدف من
إنشائها :بهدف الربح أو بغير هدف الربح.

كل الشركات التجارية وغير التجارية التي تظهر أنشطتها فـي العالم تكون بهدف الربح،
واألوقاف تكون معرفة على شكل مؤسسات مدنية متطوعة،
أما اجلمعيات ،فهي مؤسسات ذات هدف اجتماعي غير هادفة للربح وفـي األس��اس هي
مؤسسات متطوعة .لقد ول��دت هذه األوق��اف من البنية االجتماعية ،والبنية الثقافـية ومن قيم
املجتمعات العائدة لها.
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إن املؤسسات التي ال تهدف إل��ى الربح هي شركات مثل اجلمعيات واألن��دي��ة الرياضية
ُسير اخلدمات الدينية،
املوجهة للفعاليات االجتماعية وأيضا املؤسسات اخليرية مثل األوقاف التي ت ّ
واالجتماعية ،واالقتصادية ،ومؤسسات املجتمع املدني «املتطوعة «التي ال تهدف إلى الربح واملؤلفة
ضمن إطار القوانني وهي مؤسسات مت تأسيسها بشكل تطوعي ،وهذه املؤسسات تبرز أنشطتها
عمو ًما فـي الدميقراطية ،وحقوق اإلنسان ،والتعليم ،والصحة ،ومواضيع حقوق البيئة واالقتصاد.
ان أكثر اخلصائص البارزة للمؤسسات غير الهادفة للربح ،هي كونها مؤسسات ذات محتوى
حب املساعدة .ومت تأسيسها من أجل حتقيق أهداف محدودة وأهداف هذه املؤسسات النهائية هو
املساهمة فـي خدمة املجتمع وتطويره لألفضل.

امل�ؤ�س�سات التي ال تهدف �إىل الربح  /خ�صائ�ص الأوقاف
لم يتم القيام بتأسيسها بهدف احلصول على األرباح ،وعدم فرز األموال العائدة لألشخاص
احلقيقيني ،أو االعتباريني للموارد الذاتية ،وعدم تقاسم الفائض من اإليرادات ،أو عدم التنازل عنها
أو بيعها.
واخلاصية الهامة األخرى هي ،بيع السلع التي قامت بإنتاجها بسعر قريب من سعر تكلفة
اخلدمة ،وهي غير هادفة للربح ،والقيام باستخدام مقدار الربح املتبقي بعد فرز كل من مصاريف
املؤسسة واالستهالكات املتراكمة من أجل أهداف اجتماعية.
ليس باإلمكان بيع السلع احملددة للوقف ،وليس باإلمكان تقدميها هبة ،وال يتم تركها للميراث،
(((
وال التنازل عنها وهي بعيدة كل البعد عن التصرفات املشابهة لذلك.
إن سلع الوقف بسبب خروجها من ملكية الواقف ،باإلمكان فقط عبر قرار احلاكم فـي بعض
احلاالت بتغيير قسم من سلع الوقف ،أو بشكل كامل.
باإلمكان القيام بصرف سلع الوقف اخليري الذي انتهى ألسباب مختلفة إلى األعمال اخليرية:
تعود ملكية الوقف العائلي إلى الشخص الذي قام بتقدمي السلع للوقف إذا كان على قيد احلياة ،أما
إذا كان متوفـيا عندئذ يتم تقسيمها على الورثة .هي من اخلصائص املهمة التي تفرز سلع الوقف من
السلع األخرى بهذه األحكام ،واألحكام الشرعية املشابهة.
ليس باإلمكان حل محاسبة األوقاف بشكل كامل عبر أصول احملاسبة العامة .لذلك توجد
بعض اخلصائص العائدة لألوقاف ،ولكن توجد بعض املتطلبات بإضافة بعض األقالم املوافقة
((( أرسالن2004 :155 – 172 ،
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للمحاسبة العامة .باإلمكان اختصارها وذلك باإلفادة منها كاآلتي:
إن أهم اخلصائص التي تفصل الشركات ،واملؤسسات التي تهدف إلى الربح واملؤسسات التي
ال تهدف الى الربح الغاية املراد حتقيقها .ومت عكس ذلك على أنظمة محاسبتهم .ومن ناحية نظام
احملاسبة باختالفها عن املؤسسات يتم حتصيل إيرادات التبرعات املشروطة وغير املشروطة ومن ثم
فـي نهاية الفترة يتم القيام بتوزيع اإليرادات .أما بالنسبة للخاصية األخرى فتكون مخططات حسابية
خاصة ومعنية باألوقاف.
أما بالنسبة للمفاهيم األساسية حملاسبة الوقف فهي كاملؤسسات األخرى مببادئ كشف امليزانية
ومبادئ جدول اإليرادات واملصاريف.
باالمكان تلخيص الفروق املوجودة فـي أنظمة احملاسبة للمؤسسات التي ال تهدف للربح:
 ليس باستطاعة األوقاف املؤسسة من أجل هدف معني ممارسة أنشطة خارجة عن غايتها. ليس باإلمكان بيع ،أو هبة ،أو توريث أصل السلع املوقوفة ،واملوضوعة فـي الوقف. فـي حسابات الوقف يتم القيام بإظهار مصاريف األنشطة واألهداف على حدة. توجد فروق فـي أسماء احلسابات. يتم القيام مبتابعة وتعقيب التبرعات املشروطة وغير املشروطة ،واملساعدات ،واحلوافز العائدةاملتحصل عليها من طرف األوقاف ،وذلك فـي «حساب التبرعات واملساعدات».
 بسبب عدم وجود تكليف لألوقاف لضريبة القيمة املضاعفة يتم تسجيل ضريبة القيمة املضاعفةفـي مقاديرها باحلسابات املتعلقة بالوقف.
 ليس باإلمكان إخراج مصاريف من أجل أي من األنشطة غير املوجودة فـي الئحة وقانوناألوقاف ،وإذا مت إخراج هذه املصاريف عندئذ يتم حتصيلها من املؤسسني.
 يتم دفع الفروق والعقوبات من طرف املؤسسني ملا ينتج عن التأخر فـي دفع ما يترتب علىالوقف من الكهرباء ،واملاء ،والهاتف.
 فـي نهاية فترة أنشطة املؤسسة التي تهدف إلى الربح تنتج فوائض من فروق الربح واملصاريف،ويتم القيام بتسميتها .وهذه الفوائض ليست من أجل التوزيع.
 فـي حالة وجود مستحقات مثلما توجد تقدمي إعارة من الوقف عندئذ يتم تسجيلها دين علىاحلساب ،وتسجيلها مستحقات فـي حتصيلها .وفـي حالة الدين من الوقف يتم تسجيلها
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مستحقات احلسابات ،وفـي حالة دفعها عندئذ يتم تسجيلها ديون للحسابات.
 يتم نقل قيمة ما يتم تخصيصه فـي تاريخه ملوجودات السلع املخصصة من أجل تأسيس الوقفإلى سجالت محاسبة الوقف ،كما يتم عكسه إلى افتتاح كشف امليزانية.
 يتم القيام بتقومي موجودات األوقاف بصورة مراقبة املخاطر ،والقواعد االقتصادية ،فـي تركياتقوم كافة األوقاف بوضع أموال فـي اخلزانة بقدر املتطلبات :والفائض عن املتطلبات تقوم
هذه األوقاف بإيداعها فـي البنوك.
 باستطاعة األوقاف تأسيس مؤسسات جتارية أو القيام باالشتراك مع شركات برأس املال .فـي هذهاحلالة تكون سجالت محاسبة الوقف مشابهة للسجالت املدونة من طرف الشركات االقتصادية.

 يتم القيام بتنظيم اجلداول املالية أو ًال للمركز ،الفروع والشركات االقتصادية وذلك لألوقاف
التي لديها فروع ،إن اجلداول املالية التي يتم تنظيمها كل على حدة يتم جمعها فـيما بعد.
 باستطاعة املخول واملفوض فـي الوقف وبعد اعتماده بتأجير كافة القيم غير املنقولة العائدةللوقف ،وذلك وفق «الالئحة التنفـيذية لإليجار».
 تقوم كافة األوقاف بتسيير كل أنواع األنشطة الرسمية َوفْق سند الوقف والالئحة التنفـيذيةاملعتمدة من مخول ،ومفوض الوقف.

 باستطاعة املخول واملفوض جمع التبرعات ،واملساعدات فـي السند الرسمي للوقف بقبولالتبرعات واملساعدات مقابل إيصال مسجل على «دفتر سجالت مجلدات إيصاالت التبرع».
 باإلمكان االستفادة من سلع الوقف ،وذلك عبر إيرادات التنفـيذ املتحصل عليها من املخازن،واملزارع ،ومن القيم غير املنقولة مثلما تتم االستفادة الذاتية مثل اجلوامع ،الطرق ،واملشافـي.
 يتم تفتيش ومراقبة األوقاف املوجودة فـي تركيا من طرف املديرية العامة لألوقاف .أما بالنسبةللمؤسسات األخرى يتم تفتيشها ،ومراقبتها من طرف وزارة املالية.
إن األوقاف املعروفة باعفائها من الضرائب إذا كانت مبيعاتها السنوية تزيد عن  500ألف ليرة
تركية عندئذ يتم القيام بتدوين دفتر ،بصورة مطلقة وذلك وفق أساس كشف امليزانية .أما بالنسبة
لألوقاف األخرى يتم تدوين دفتر وفْقَ أساس حساب املؤسسة بالدرجة الثانية.
يوجد فـي القسم األيسر لدفتر املؤسسة موجودية السلع لرأس الفترة ،السلع املشتراة مع األجرة
املدفوعة واملصاريف األخرى .أما بالنسبة للقسم األمين لدفتر املؤسسة يتم تسجيل السلعة املباعة أو
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بدل اخلدمة مع الضرائب احملسوبة العائدة لهم ،واألجرة املستلمة واملصاريف األخرى وفـي نهاية
(((
الفترة يتم القيام بتسجيل املخزون

منوذج احملاسبة للوقف فـي يومنا احلاضر

ا) منوذج قائمة امليزانية
G

F

E

D

C

رصيد الديون

الرصيد

املستحقات

الديون

A

B
ميزانية الوقف لعام 2009

رصيد
املستحقات

1
2

اسم احلساب

رمز احلساب

42.93

42.93

185,119.92 185,076.99

صندوق

100

3

42.93

42.93

185,119.92 185,076.99

نقدية بالصندوق

100.01

4

27,000.00

27,000.00

27,000.00

54,000.00

الشيكات الواردة

101

5

27,000.00

27,000.00

27,000.00

54,000.00

الشيكات الواردة

101.01

6

109.62

109.62

277,023.96 276,914.34

البنوك

102

7

109.62

109.62

277,023.96 276,914.34

بنك األوقاف لفرع فاحت

102.01

8

17.79

17.79

90.91

90.91

217,709.17 217,618.26

0.92

0.92

59,296.08

59,297.00

رصيد املنح الدراسية

70,123.27

70,123.27

الشيكات املقدمة وأوامر

70,123.27

17.79

الرصيد حتت الطلب

9 102.01.01

الرصيد التلقائي لتسديد

10 102.01.02

الفواتر
11 102.01.03
103

12

الدفع ()-
70,123.27

بنك األوقاف لفرع فاحت

103.01

13

2.44

2.44

2.44

التأمينات والضمانات املقدمة

126

14

2.44

2.44

2.44

التأمينات الواحدة

126.01

15

15,033.19

15,033.19

15,033.19

املباني

252

16

15,032.19

15,032.19

15,032.19

األصول العقارية الرئيسية

252.01

17

) (1علي آسالن ،قام بترجمة هذه املقالة مكتب الترجمة آلسه ديل www.elsedil.com
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1

1

1

السكن فـي آنقرة وشانكايا

252.02

18

وبحجلي أوالر
101.05

101.05

101.05

املنشآت واآلالت واالجهزة

253

19

1.5

1.5

1.5

الهواتف واملاكينات

253.01

20

99.55

99.55

99.55

حاسوب آلي

253.02

21

31,024.08

31,024.08

31,024.08

األثاث

255

22

831.01

831.01

831.01

أثاث املكتب

255.01

23

113.06

113.06

113.06

األثاثاث األخرى

255.02

24

36.8

36.8

36.8

املكتبة اخلشبية

255.03

25

47

47

47

تلفاز

255.04

26

20

20

20

السلكي باناسونيك

255.05

27

972.79

972.79

972.79

حاسوب آلي

255.07

28

200.1

200.1

200.1

وحدة باب الدخول

255.08

29

50

50

50

مكنسة آرجليك

255.09

30

1,045.00

1,045.00

1,045.00

مكيف آجليك

255.10

31

325

325

325

تلفاز آرجليك

255.11

32

115

115

115

سخان املياه  60راحة

255.12

33

450

450

450

دوالب 2بلوك  8أبواب

255.13

34

695.91

695.91

695.91

طباعة  HPليزرجات

255.14

35

1,733.18

1,733.18

1,733.18

1200
حاسوب محمول آسوس

255.15

36

ب4م
907

907

907

حاسوب

255.16

37

1,267.71

1,267.71

1,267.71

حاسوب

255.17

38

965

965

965

حاسوب محمول كسبير

255.18

39

8,350.00

8,350.00

8,350.00

نيروانه
1000E- Sony HVR-HD
Sony HVR-DR60
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12,899.52

12,899.52

 12,899.52أثاث املكتب (مكتب ،طاولة255.20 ،

41

أريكة ،كنبه)
17.73

17.73

17.73

األصول الثابة األخرى

256

42

17.73

17.73

17.73

القيم الثابة

256.01

43

174.86

174.86

174.86

التكاليف اخلاصة

264

44

106.86

106.86

106.86

جالوزي

264.01

45

68

68

68

الفتة غير مضاءة

264.02

46

304.5

304.5

644.18

948.68

املصروفات املختصة

280

47

304.5

304.5

644.18

948.68

بالسنوات القادمة
106,367.10 106,367.10
4,125.00

4,125.00

180

180

8,350.00

8,350.00

24,925.28

24,925.28

377.6

377.6

تأمني الزالزل اإللزامي

280.01

48

املبيعات

320

49

شركة آهانك للسياحة

50 AH01.320

والتنظيم والتجارة احملدودة
شركة عقار أكادمية للتجارة 51 AK01.320
احملدودة
شركة آوكوم للتكنولوجيا 52 AV01.320
واحلاسوب والتجارة
املساهمة
شركة بارجلو للسياحة

53 BA01.320

والفنادق احملدودة
شركة باست للعلوم

54 BE02.320

والكهرباء والصناعة
والتجارة احملدودة
12,249.07

 12,249.07شركة براءة للسياحة والسفر 55 BE03.320
والتجارة احملدودة

12,899.52

 12,899.52شركة بيعة ملنتجات الغابات Bİ01.320

56

والصناعة والتجارة املساهمة
1,499.78
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دوغان بيرباي

57 DO01.320
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9,628.80

9,628.80

1,230.01

1,230.01

609.62

609.62

447.65

447.65

10,511.44

10,511.44

15,000.00

15,000.00

2,905.53

2,905.53

1,427.80

1,427.80

شركة الكتووبتيك

58 EL01.320

واالكترونيك والتجارة
احملدودة
شركة أنصار للنشر والتجارة 59 EN01.320
املساهمة
شركة قونايالر والتضامن 60 GÜ01.320
واملنتجات احملدودة
شركة قوناش لأللكترونيك 61 GÜ02.320
والتجارة احملدودة
شركة مرمره لالعالن

62 MA01.320

والتسويق واحملدودة
خياط محمد شادي

63 ME01.320

شركة أوناالر للسلع املقاومة 64 ÜN01.320
التركية احملدودة
شركة يني كوي للتصميم

65 YE01.320

املساهمة
10,500.00

10,500.00

الديون للشركاء

331

66

10,500.00

10,500.00

مجلس األمناء

331.01

67

367.74

367.74-

1,864.68

1,496.94

الضرئب والرسوم املقررة

360

68

367.74

367.74-

1,864.68

1,496.94

ضريبة الدخل

360.03

69

146.94

146.94

ضريبة املهنة احلرة

70 360.03.02

70.68

70.68-

310.68

240

ضريبة املهنة احلرة

71 360.03.03

297.06

297.06-

1,407.06

1,110.00

ضريبة معافاة التجار

72 360.03.04

966.5

966.5-

966.5

رأس املال

500

73

966.5

966.5-

966.5

االصول الثابة

500.01

74

10,341.05

10,341.05-

10,341.05

الضرائب الزائدة من التقومي

522

75

اجلديد لدائرة املالية
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10,341.05

10,341.05-

الضرائب الزائدة من التقومي

10,341.05

522.01

76

اجلديد للمبنى
110,489.93

110,489.93 110,489.93-

القرارات للسنوات السابقة

570

77

110,489.93

110,489.93 110,489.93-

صندوق االستثمار املوجه

570.01

78

للهدف
68,777.74

68,777.74

أرباح الفترة

590

79

68,777.74

68,777.74

صندوق االستثمار املوجه

590.01

80

للهدف
234,969.60 234,969.60

الواردات األخرى

602

81

116,769.60 116,769.60

واردات اإليجار

602.10

82

118,200.00 118,200.00

واردات التبرع األخرى

602.20

83

118,200.00 118,200.00

واردات التبرع األخرى

603

84

 118,200.00 118,200.00واردات التبرع غير املشروطة

603.10

85

 231,238.15 231,238.15تكاليف خدمات البيع ()-

622

86

52,086.27

املصروفات العامة لإلدارة

632

87

283,324.42 234,969.60

االرباح واخلسارة للفترة

690

88

231,238.15 231,238.15

تكلفة إنتاج اخلدمة

740

89

740.10

90

52,086.27
48,354.82

48,354.82

 231,238.15 231,238.15املصروفات املوجهة للهدف
113,687.22 113,687.22

مصروفات االجتماعات

91 740.10.01

والندوات
مصروفات املنح الدراسية 92 740.10.02

80,550.00

80,550.00

330.01

330.01

2,100.00

2,100.00

مصروفات التبرع واملساعدة 94 740.10.04

7,839.39

7,839.39

املصروفات األخرى

95 740.10.06

734.69

734.69

املصروفات للمهن احلرة

96 740.10.07

2,937.99

2,937.99

مصروفات املكتبة

97 740.10.08

6,066.85

6,066.85

الداخلية
مصروفات املكتبة واملواد 93 740.10.03
املختلفة
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مصروفات اإلقامة

99 740.10.10

5,123.00

5,123.00

11,869.00

 11,869.00املنافع واخلدمات املتوفرة من 100 740.10.11
اخلارج
741

101

52,086.27

52,086.27

املصروفات العامة لإلدارة

770

102

52,086.27

52,086.27

املصروفات العامة لإلدارة

770.10

103

1,200.00

1,200.00

مصروفات املشاورة

216

216

 231,238.15 231,238.15حساب تكاليف إنتاج اخلدمة

104 770.10.01

مصروفات الضريبة اإلضافـية 105 770.10.02
للمشاورة

1,818.70

1,818.70

مصروفات الكهرباء

106 770.10.03

4,047.25

4,047.25

مصروفات الهواتف

107 770.10.04

1,449.00

1,449.00

مصروفات املياه

108 770.10.05

4,196.50

4,196.50

مصروفات الوقود

109 770.10.06

4,910.24

4,910.24

مصروفات اخلدمات

110 770.10.07

762.35

762.35

والصيانة والترميم
مصروفات اجلرائد واملجالت 111 770.10.08

11,544.39

11,544.39

املصروفات اإلدارية

112 770.10.09

1,873.04

1,873.04

املصروفات املختلفة

113 770.10.10

35.46

35.46

مصروفات كاتب العدل

114 770.10.12

1,574.83

1,574.83

مصروفات البلدية

115 770.10.13

1,616.68

1,616.68

مصروفات التأمني

116 770.10.14

274.23

274.23

مصروفات البنوك

117 770.10.15

67.6

67.6

مصروفات البيان والدمغة 118 770.10.16

1,500.00

1,500.00

املنافع واخلدمات املتوافرة 119 770.10.17

15,000.00

 15,000.00مصروفات الترميم والتعديل 120 770.10.18

من اخلارج
للمبنى
52,086.27
122,165.22 122,165.22

52,086.27

2,307,178.24 2,307,178.24
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املصروفات اإلدارية العامة

771

121

املجموع

122
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منوذج قائمة الواردات والنفقات
قائمة الدخل لفترة 2009-12-31 /2009-01-01
السنة السابقة

السنة اجلارية

أ  -املبيعات الصافـية

252.894,50

234.969,60

 .3إجمالي املبيعات

252.894,50

234.969,60

ب  -تخفـيض املبيعات ()-
ت  -صافـي املبيعات

252.894,50

234.969,60

ث  -تكلفة املبيعات ()-

144.207,11

231.238,15

 .3تكلفة خدمات املبيعات

144.207,11

231.238,15

108.687,39

3.731,45

39.909,65

52.086,27

39.909,65

52.086,27

68.777,74

48.354,82-

إجمالي الربح أو اخلسارة للمبيعات

ج  -مصروفات األنشطة ()-

.3مصروفات اإلدراية العامة()-
ربح وخسارة األنشطة

ح  -الواردات واألرباح العادية من األنشطة األخرى
خ  -املصروفات واألرباح العادية من األنشطة األخرى()-
د  -مصروفات التمويل ()-
الربح واحلسارة العادية

68.777,74

48.354,82-

الربح واحلسارة العادية
ز  -الربح واحلسارة غير العادية ()-
ربح وخسارة الفترة

68.777,74

48.354,82-

ربح وضريبة الواجبات األخرى خالل الفترة ()-

68.777,74

48.354,82-

صافـي الربح واخلسارة للفترة

68.777,74

48.354,82-
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امليزانية العمومية ()2009-12-31 / 2009-01-01
اجلاري

السنة اجلارية

السنة السابقة

I

Iألصول املتداولة

96.190,71

154,99.27

ب

 -1الصندوق

071,35.2

42,93

ث

 -3البنوك

أ

ث
ج

القيم اجلاهزة

 -2الشيكات املستلمة

000,00.27

67.119,36

األوراق املالية

ح

 -4املستحقات التجارية

د

املستحقات األخرى

خ

96.193,15

2,44

 -5التأمينات والضمانات املقدمة

2,44

ز

املخزونات

ر

تكلفة البناء والترميم املوزعة على السنوات

س

مقررات الدخل واملصاريف املختصة بالشهور
املقبلة

II
أ

األصول املتداولة األخرى

000,00.27
109,62
2,44
2,44

46.655,41

املستحقات االخرى

ب
ت

األصول املالية الثابتة

ث

 -3املباني

ح

 -6األثاث

ج

املستحقات التجارية

25.421,99

152,55.27

24,602,95

 -4األجهزة واآلالت واملعدات

14.709,61
101,05
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46.176,05
15.033,19
101,05
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خ

 -7األصول املالية الثابتة األخرى

ز

 -8التكاليف اخلاصة

ر

األصول الثابتة غير املالية

س

األصول غير املقاومة لالستهالك

ص

مجموع األصول الثابتة

ش
ط

املصاريف والدخول املقررة للسنوات املقبلة
مجموع األصول املتداولة
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9.774,56

31.024,08

174.86

174.86

644.18

304.50

17.73

174.86
644.18

121.615.14

17.73

174.86
304.50

73.810,40
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بحث د .ف�ؤاد عبداهلل العمر
درا�سة ا�ستك�شافـية بعنوان
الأ�صول املحا�سبية للوقف وتطوير �أنظمتها وفقا لل�ضوابط ال�شرعية
(درا�سة عملية حلالة الأمانة العامة للأوقاف وتطبيق املعايري
املحا�سبية – دولة الكويت)
(((

أو ًال :مقدمة الدراسة

تأتي هذه الدراسة لتوضيح اجلانب العملي فـي تطبيق املعايير احملاسبية ملؤسسات الوقف التي
سيتم التركيز فـيها علي تطبيق األمانة العامة لألوقاف منوذجا للعمل .ولقد ُطلب من الباحث إعداد
هذه الدراسة خالل فترة وجيزة حول األصول احملاسبية للوقف ،وتطوير أنظمته وفقًا للضوابط
منوذجا
الشرعية مع التركيز على حالة عملية فتم اختيار األمانة العامة لألوقاف فـي دولة الكويت
ً
ونظرا لقصر مدة التكليف ،ولوجود باحثني متميزين ،قد غطوا احملاور املختلفة
للمؤسسات الوقفـية.
ً
من هذا البحث ،فقد مت التركيز على دراسة حالة األمانة العامة لألوقاف ،وعرض القوائم املالية لها،
والتغيرات التي حدثت لها ،وبعض الدروس املستفادة مع محاوله تقصي أوضاع املؤسسات الوقفـية
األخرى.
إن املتفحص للمعايير احملاسبية املطبقة اآلن على املؤسسات الوقفـية يجد أنها عبارة عن
مزيج من معايير احملاسبة احلكومية ،ومعايير احملاسبة اخلاصة باملنشآت التجارية ،بالرغم من
وجود االختالف الكبير بني العمليات املالية ،واحملاسبية للجهات احلكومية ،والتجارية من جهة
وتلك اخلاصة مبؤسسات الوقف .وبالتالي هناك حاجة إلى دراسة هذا األمر ،وكيفـية تطوير املعايير
احملاسبية املناسبة ألحكام الوقف وأنشطته.
كما أن أهمية دراسة هذا املوضوع تنبع من تنامي القطاع الوقفـي وتزايد أنشطته ومما يدل علي
سعة القطاع الوقفـي وتطوره ،أن تقرير أرنست ويونغ االستشارية لعام  2010م قد سلط الضوء على
تقريبا ،وأكد التقرير
قطاع األوقاف اإلسالمية ،الذي تصل أصوله إلى  105مليار دوالر أمريكي
ً
أنه من القطاعات الناشئة الرئيسة احملفزة جليل جديد من اخلدمات املوثوقة التي تقدمها املصارف
((( رئيس جلنة التدقيق -األمني العام األسبق لألمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت.
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اإلسالمية ،كما سيساعد هذا القطاع على إنعاش صناعة إدارة الصناديق االستثمارية اإلسالمية.
وهذا التوسع فـي القطاع الوقفـي احلكومي ،واخلاص يسبغ أهمية بالغة علي موضوع الدراسة
وهو تطبيق املعايير احملاسبية ،والتوافق مع أفضل املمارسات احملاسبية فـي مؤسسات األوقاف.كما
أن هذا األمر يكتسب أولوية فـي أبحاث األوقاف ألنه يحقق متابعة الناظر فـي إدارة املهام املناطة به
شرعا ،كما يحقق الشفافـية مع ذرية الواقف سواء أكان وق ًفا ذريا أم خيريا .ويزداد هذا األمر أهمية
إذا كان الناظر على الوقف مؤسسة حكومية ،حيث يتوجب عليها توضيح املعايير احملاسبية املتبعة
وأفضل املمارسات احملاسبية التي يتم تطبيقها وكذلك اإلفصاح الشامل.
ومما يؤكد أيضا أهمية املوضوع ماقرره مجمع الفقه اإلسالمي (منظمة املؤمتر اإلسالمي) فـي
قراره رقم  )15/6( 140فـي عام 1425هـ (2004م)) فـي تداوله بشأن االستثمار من الوقف،
وغالته وريعه ،من القرارات التالية:
دعوة الهيئات املتخصصة لوضع معايير شرعية ،ومحاسبية للتدقيق الشرعي ،واملالي ،واإلداري
فـي أعمال الناظر ،سواء أكان فر ًدا أم جماعة أم مؤسسة أم وزارة .وينبغي أن تخضع إدارة الوقف
لقواعد الرقابة الشرعية ،واإلدارية ،واملالية ،واحملاسبية.
ضرورة وضع ضوابط معيارية لنفقات الوقف سواء أكانت تسويقية أم إعالمية أم إدارية أم
مرجعا عند الرقابة والتفتيش وتقومي األداء.
أجورا أم مكافآت لتكون
ً
ً

ومما سبق يتبني أهمية هذه الدراسة العملية ،التي تسعى إلى إلقاء الضوء على املمارسة العملية
للمعايير احملاسبية أو النظم واملمارسات احملاسبية للعمليات املالية ،واحملاسبية التي تطبقها مؤسسات
الوقف مع التركيز علي ممارسة األمانة العامة لألوقاف ،وجتربتها.
ومن أجل حتقيق هذا الهدف ،قمنا بجمع وحصر ما أمكننا جمعه من السياسات ،واللوائح،
والدراسات التي متارس األمانة العامة لألوقاف أنشطتها من خالله .ومن ثم مت القيام بتتبع النصوص
الواردة فـيها التي تنص علي تطبيق السياسات املالية واحملاسبية .كما مت تتبع القوائم املالية الصادرة
من عام 1994م (بداية نشأة األمانة العامة لألوقاف)إلي عام  2009م للتعرف إلى التغيرات فـي
ونظرا لسعة احملاور فقد مت التركيز على محاور محددة هي:
السياسات احملاسبية.
ً
 - 1تطبيق املعايير احملاسبية أو النظم واملمارسات احملاسبية ذات العالقة مبؤسسات الوقف.
 -2استخدام املعايير احملاسبية الدولية وأحكام الوقف.
 - 3استخدام األمانة العامة لألوقاف للمعايير احملاسبة الدولية ومدي تطبيقها.
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 - 4إثبات تقرير ورأي هيئة الرقابة الشرعية ضمن املالحق املالية.
 - 5مخصصات نفقات االستبدال(اإلحالل) لألوقاف.
 - 6حتليل القوائم املالية لألمانة العامة لألوقاف لألعوام  2009 -1904م وال��دروس
املستخلصة.
 - 7اإلفصاح املالي والشفافـية من خالل القوائم املالية.
 - 8كفاية رأس املال الوقفـي للمؤسسة الوقفـية,
باإلضافة إلى ذلك فقد مت احلرص علي التعرف إلى أساليب مؤسسات الوقف األخرى فـي
استخدام املعايير احملاسبية ،أو النظم ،واملمارسات احملاسبية بحسب طبيعة مؤسسات الوقف،
وطبيعة النشاط الذي متارسه ،وكذلك القوانني التي حتكم عملها كمدخل لهذه الدراسة .إضافة إلي
ذلك فقد مت التركيز علي استخدام األمانة العامة لألوقاف للمعايير احملاسبية أو النظم واملمارسات
احملاسبية ،كحالة عملية مدخ ً
ال للوصول إلى فكرة أدق ،ورؤية أشمل ،وممارسة أفضل بشأن استخدام
املعايير احملاسبية.

ثانيا :تعريف املعايير احملاسبية وأفضل املمارسات احملاسبية والسياسات احملاسبية
واملعايير الشرعية:
ال بد فـي البداية توضيح الفرق مابني املعايير احملاسبية ،وأفضل املمارسات احملاسبية والسياسات
احملاسبية وكذلك املعايير الشرعية لألوقاف مدخ ً
ال لهذا املوضوع.

فاملعايير احملاسبية هي إطار منظم للسياسات احملاسبية ،واإلفصاح عنها تصدرها جلنة متخصصة
معتمدة كلجنة معايير احملاسبة الدولية ،أو جمعية مهنية كجمعية احملاسبني واملراجعني فـي الدولة
أو جهة حكومية كوزارة التجارة لتلتزم بها املؤسسات ،والشركات ،والهيئات على اختالف أنواعها
عند إعدادها وعرضها للقوائم املالية املعروضة على الغير ،وذلك بهدف متكني األطراف اخلارجية
من اتخاذ قرارات مالية واقتصادية رشيدة .ويتكون املعيار احملاسبى فـي العادة من «« 3أجزاء رئيسه.
أوالها :مقدمة املعيار وتشمل :نطاق تطبيق املعيار واملصطلحات املستخدمة فـي املعيار احملاسبى
وثانيها شرح املعيار ويشمل :أهمية هذا املعيار والسياسات احملاسبية الواجب اتباعها فـي هذا املعيار
(وهذا هو أهم أجزاء املعيار وتشكل  %80من قوة املعيار) ،وأخيرا أصل املعيار احملاسبى ويشمل:
أوامر اإلفصاح احملاسبى فـي القوائم املالية وفقًا لهذا املعيار ،وتاريخ سريان تطبيق املعيار احملاسبى.
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أما أفضل املمارسات احملاسبية فهي األساليب املقبولة فـي املعاجلة احملاسبية واإلجراءات
والطرق احملاسبية التي أثبتت صدق احلسابات ،والقوائم املالية وتوضح كفاءة املؤسسة الوقفـية.
وهي فـي األصل عبارة عن ممارسات محاسبية مناسبة يوافق عليها مجلس نظارة املؤسسة الوقفـية
ويثبت التطبيق كفاءتها وإفصاحها ألداء املؤسسة الوقفـية .ومن أنواع أفضل املمارسات احملاسبية،
التعرف إلى كيفـية تعامل املؤسسات الوقفـية األخرى مع مخصص الديون املشكوك فـي حتصيلها
وكيفـية تصنيفها وأخذ املخصصات عليها أو شطبها من خالل ضوابط معينة.
أما السياسات احملاسبية فهي كماعرفها املعيار احملاسبي الدولي رقم  8بأنها :عبارة عن
املبادئ احملددة والقواعد ،واألعراف ،واألحكام ،واملمارسات املتبعة من قبل املنشأة فـي إعداد،
وعرض البيانات املالية .كما مت تعريفها بأنها املبادئ والقواعد الكلية التي حتكم العمليات احملاسبية
أمرا ضروريا حيث إن مقارنة
للوقف(أبوغدة وشحاتة.)34:وحتديد السياسة احملاسبية للمنشأة يعد ً
البيانات الواردة بالقوائم املالية ضروري للحكم على مدى كفاءة املنشأة ،كما أنه يوفر القابلية للمقارنة
مع اآلخرين .والسياسات احملاسبية تتضمن العديد من األمور مثل السياسات اخلاصة بإلغاء إثبات
املوجودات أو املطلوبات املالية.
ولعل من أهم املقومات الواجب احملافظة عليها عند حتديد السياسات احملاسبية وتطبيقها ،هي
مرونة السياسة احملاسبية بحيث تؤدى إلى استيعاب االختالفات القائمة فـي القطاع الواحد كالوقف.
وهذا األمر يضمن إمكانية إجراء املقارنات بني نتائج األنشطة االقتصادية للمؤسسات الوقفـية فـي
قطاع الوقف بناء على ما يرد بقوائمها املالية .كما أن وضع سياسة محاسبية محددة يؤدى إلى حتقيق
مبدأ املقارنة الذي يساعد على عدم التحيز ،والدقة ،واملوضوعية فـي اإلفصاح مع إبراز كفاءة وقدرة
املنشأة ومستوى حتقيقها لألهداف التي قامت من أجلها.
أما املعايير الشرعية فهي املعايير التي تصدر لبيان اإلطار املنظم لألحكام الشرعية ،واإلفصاح
عنها وتصدر عن جلنة متخصصة مثل هيئة املعايير احملاسبية واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.
وفـي هذا اإلطار فقد أصدرت الهيئة املعيار الشرعي رقم «« 33عن الوقف ،وأحكامه ،والتطبيقات
العملية له .وقد ذكر املعيار أنه من مهام النظار إعداد حسابات للوقف ،وتقدمي بيانات ،وتقارير عنه
للجهات املعنية (معيار  ،33بند -2-5ل).

ثالثا :تطبيق املعايير احملاسبية أو النظم واملمارسات احملاسبية ذات العالقة مبؤسسات
الوقف:
وعند النظر فـي ممارسات هيئات األوقاف جندها تتباين فـي تطبيقها ،أو إفصاحها عن املعايير
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التي يتم تطبيقها .ومن خالل التحليل املالي للقوائم املالية ،ميكن تصنيف تطبيق مؤسسات األوقاف
للمعايير احملاسبية أو النظم واملمارسات احملاسبية إلى عدة فئات وذلك استنا ًدا إلى القوانني التي
حتكمها والواقع الذي متارسه وذلك على النحو اآلتي:
الفئة األولى :مؤسسات الوقف التي تنص قوانينها أو متارس تطبيق معايير احملاسبة الدولية:
ومنها دائرة األوقاف وشؤون القصر فـي إمارة دبي حيث تنص املادة ( )9من قانون األوقاف رقم
( )279الصادر فـي سنة ( )2009على ضرورة اتباع املعايير الدولية عند إصدار القوائم املالية .ولكن
فـي فترة الحقة مت الطلب من الدائرة اتباع املعايير احملاسبية حلكومة دبي .وأما فـي مجال تطبيق
املعايير احملاسبية لألوقاف اجلعفرية فـي العراق ،ففـي لقاء مع املستشار املالي حسن رشيد رضا فـي
العتبة احلسينية وهي اجلهة املسؤولة عن أموال شباك اإلمام احلسني رضي الله عنه وأوقافه بتاريخ
2010/05/08م ،أوضح أن حسابات العتبة تطبق اجلمع ما بني معايير احملاسبة الدولية واألحكام
الشرعية.
الفئة الثانية :مؤسسات الوقف التي تنص قوانينها أو متارس تطبيق معايير احملاسبة اإلسالمية
أو معايير الدولة التي تعمل بها مؤسسة الوقف :ومنها دائرة األوقاف وشؤون القصر فـي إمارة دبي
إذ أصبحت الدائرة تتبع املعايير احملاسبية حلكومة دبي عند إصدار القوائم املالية بعد أن كانت تتبع
املعايير الدولية.
الفئة الثالثة :مؤسسات الوقف التي تنص قوانينها أو متارس تطبيق أفضل النظم واملمارسات احملاسبية
بدون النص علي تطبيق املعايير احملاسبية .وفـي العادة فإن هذه املؤسسات ال تشير نظمها األساسية إلى
ضرورة اتباع معيار ،أو قاعدة معينة عند إعداد القوائم املالية ،إمنا تكتفـي بإيراد نصوص عامة توجب على
مؤسسات الوقف إعداد حساباتها وقوائمها املالية وفق األصول والقواعد املهنية املتعارف عليها دون أن
تتطرق هذه النصوص إلى أية تفاصيل أخرى .فمث ً
ال فـي السودان تنص املادة ( )20من قانون ( )6ديوان
األوقاف السودانية اإلسالمية لسنة 2008م أن يحتفظ ديوان األوقاف السودانية بحسابات صحيحة
ومنتظمة وفقًا لألسس احملاسبية السليمة.كما ينص علي ذلك أيضا قانون األوقاف األردني رقم 26
الصادر فـي عام  1966م فـي مادته رقم  .11كما كانت األمانة العامة لألوقاف فـي دولة الكويت منذ
نشأتها تسعي إلي تطبيق املعايير احملاسبية الدولية ما أمكنها ،إال أنه يتعذر للمدقق اخلارجي استكمال
مهمة االعتماد على تدقيق البيانات وفق هذه املعايير ألن بعض مكونات املعايير الدولية لم تلتزم األمانة
بتطبيقها لتعارض بعضها مع األحكام الشرعية ولوجود سياسات محاسبية أفضل فـي معاجلة أمور
الوقف ،لذلك يصدر املدقق اخلارجي تقريره وفق السياسات احملاسبية املعتمدة لدى األمانة.
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ومثال أخر هو ما صدر فـي اململكة العربية السعودية فـي هذا الشأن ،وهي مجموعة القواعد
املالية واحملاسبية لألوقاف اخليرية (الشمري والعتيبي .)6:كما تعتبر القواعد ،وزارة الشؤون
اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ومجلس األوقاف األعلى اجلهتني املخولتني نظا ًما باإلشراف
على جميع األوقاف اخليرية باململكة سواء بوضع القواعد املتعلقة بإدارتها ،أم استغاللها ،أم حتصيل
غالتها ،وصرفها .وقد مت إصدار القواعد واملتطلبات احملاسبية الواجب اتباعها فـيما يتعلق بالنظام
املالي واحملاسبي لألوقاف اخليرية.
ومن أمثلة استخدام أفضل املمارسات احملاسبية فـي غير مؤسسات الوقف ،ما قام به مجلس
اخلدمات اإلسالمية مباليزيا الذي أصدر معايير رقابية للمصارف اإلسالمية وهي معيـــار كفـــاية
رأس املال للمؤسسات (عدا مؤسسات التأمني) التي تقتصر على تقدمي خدمات ماليـة إسالميـة،
ومعيار املبادئ اإلرشادية إلدارة املخاطر للمؤسسات (عدا مؤسسات التأمني) التي تقتصر على
تقدمي خدمات ماليـة إسالميـة ،ومعيار الضوابط اإلدارية للمؤسسات التي تقدم اخلدمات املالية
اإلسالمية فقط باستثناء (أ) مؤسسات التأمني اإلسالمية (التكافل) ،و(ب) صناديق االستثمار
املشتركة اإلسالمية.وميكن ملؤسسات الوقف أن تصدر معايير مشابهة ألفضل املمارسات احملاسبية.
فـي محاسبة الوقف
وقد يتساءل سائل ما احلاجة إلى اتباع املعايير احملاسبية ،أو أفضل املمارسات احملاسبية ملؤسسات
األوقاف ،وتطبيقها على القوائم املالية ،وخاصة مع ارتفاع الكلفة املالية واإلدارية من تطبيقها .وفـي
توضيح ذلك فإن تطبيق املعايير احملاسبية يعود بالعديد من املزايا علي مؤسسة الوقف ،منها الثقة
فـي دقة القوائم املالية وبالتالي إمكانية االعتماد عليها فـي تقومي اجلدارة املالية للمؤسسة الوقفـية
فـي أي أنشطة استثمارية فـي املستقبل .كما أن من املزايا أنها تعطي القارئ لهذه القوائم املالية ،الثقة
واالعتماد عليها مما يساعد على تنامي اإلقبال على عملية الوقف لديها من ِقبل اجلمهور.
كما أن أهمية تطبيق املعايير احملاسبية ،وكذلك التوافق مع أفضل املمارسات احملاسبية فـي
شرعا ولتحقيق
مؤسسات األوقاف ،ينبع أيضا من أهمية متابعة الناظر فـي إدارة املهام املناطة به ً
الشفافـية مع ذرية الواقف سواء أكان وق ًفا ُذريا أم خيريا .كما أن ذلك يزداد أهمية إذا كان الناظر على
الوقف مؤسسة حكومية ،حيث يتوجب عليها توضيح املعايير احملاسبية املتبعة وأفضل املمارسات
احملاسبية التي يتم تطبيقها لتحقيق الشفافـية املنشودة.

رابعا :استخدام املعايير احملاسبية الدولية وأحكام الوقف:

إن أحد احملاور املهمة املطروحة هي مدي استخدام املعايير احملاسبية ،وتعارضها مع أحكام
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الوقف الشرعية.وفـي البداية قد يكون من املناسب التوضيح أن بعض الباحثني مثل د .حسني
شحاتة يري عدم خضوع الوحدات الوقفـية ملعايير احملاسبة الدولية للمؤسسات االقتصادية
(أبوغدة وشحاتة .)165:ويبرر ذلك د .حسني شحاتة بأن هناك فرو ًقا أساسية بني مقاصد الوحدات
االقتصادية الهادفة للربح وبني مقاصد الوحدة الوقفـية ،ألن من أهداف الوقف تعظيم املنفعة وليس
تعظيم الربح (أبوغدة وشحاتة ،)146:وبالتالي فإن األسس احملاسبية للوحدات االقتصادية قد ال
تصلح للتطبيق فـي الوحدات الوقفـية (أبوغدة وشحاتة.)147:
ولعالج عدم مناسبة املعايير احملاسبية الدولية للمؤسسات الهادفة للربح ،يري د .حسني شحاتة
إخضاع املؤسسة الوقفـية للقواعد احملاسبية للمؤسسات غير الهادفة للربح بينما تخضع أنشطتها
الفرعية للمعايير احملاسبية الدولية مثل نشاط االستثمار (أبوغدة وشحاتة .)149:وفـي جانب آخر
يري حسني شحاتة أن األنشطة االستثمارية التي تقوم بها الوحدات الوقفـية ميكن تطبيق معايير
احملاسبة واملراجعة الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية واإلسالمية (أبوغدة
وشحاتة.)165 :
وه��ذا األم��ر قد يدفع بعضهم باجتاه التفكير ،والدعوة نحو إيجاد معايير محاسبية خاصة
مبؤسسات الوقف تتناسب مع أهدافها غير التجارية وطبيعتها احلكومية .وبالطبع فإن اتخاذ معايير
محاسبية خاصة بالوقف ،سيكون له دور كبير فـي حتسني البيئة املالية واحملاسبية داخل مؤسسات
كبيرا تنوء به العصبة أولي القوة فـي الوقت احلاضر .ومما يعزز هذا
الوقف إال أن هذا األمر ميثل جهدً ا ً
األمر أنه يحقق للعمل الوقفـي األهداف املرجوة منه ،وتكتسب اجلهات احلاضنة له ثقة اجلمهور ،فإنه
ال بد من أن تتم العمليات املالية واحملاسبية اخلاصة به وفق معايير وقواعد تضمن متتعها بالشفافـية،
واالنضباط مما يوفر الضمانات الالزمة للتأكد من حسن استغالل الوقف ملوارده املالية وفـي الوجوه
املشروعة التي تعود على اجلميع بالنفع ،ومبا يتفق مع أهدافه التي أنشئ من أجلها.
وهنالك بعض املعايير احملاسبية التي تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية منها املعيار الدولي
للتقارير املالية رقم  4واملتعلق بعقود التأمني ،و املعيار الدولي رقم  9حول األدوات املالية.وفـي
معاجلة التعارض ما بني املعايير احملاسبية املعمول بها مع أحكام الوقف الشرعية؛ فالذي يظهر من
ممارسات مؤسسات األوقاف أنها تعمل باملعايير احملاسبية طاملا ال تتعارض مع األحكام الشرعية
وهي كما تبني لنا سابقا ،أن مساحة التعارض بينهما محدودة .أما إذا تعارضت املعايير احملاسبية
مع األحكام الشرعية فتقوم مؤسسة الوقف بذكر هذا التعارض ،ويتم توضيحها فـي تقرير املدقق
اخلارجي أو فـي اإليضاحات املرافقة للقوائم املالية.
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وفـي الرد على التساؤل حول هل ميكن االكتفاء باملعايير احملاسبية العامة أم أن هناك حاجة
إلضافة أو تعديل بعض املعايير احملاسبية لتتناسب مع طبيعة الوقف ،فالذي يظهر أن هناك حاجة
إلصدار معايير جديدة فـي مجاالت محدودة لم تغطها املعايير احلالية أو قد تكون نصوص املعيار
ال تتالءم مع طبيعة الوقف وأحكامه الشرعية.ويري البعض أن خصوصية الوقف فـي مجال توزيع
األوقاف ،وكذلك حسن إدارتها قد تتطلب معايير خاصة بها إذا لم تكن املعايير احملاسبية احمللية
واإلسالمية والدولية مناسبة لإلفصاح عن عملياتها ودقة إدارتها.ويؤكد هذا األمر رأي د .حسني
شحاتة من أن مستخدمي املعلومات احملاسبية للوقف يختلفون عن مستخدمي املعلومات احملاسبية
ومنهجا مختل ًفا للعرض واإلفصاح فـي القوائم (أبوغدة وشحاتة.)13 :
أسسا
ً
التقليدية ،مما يتطلب ً

خامسا :استخدام األمانة العامة لألوقاف ملعايير احملاسبة الدولية ومدى تطبيقها:

متارس األمانة العامة لألوقاف فـي دولة الكويت منذ نشأتها(1994م) تطبيق املعايير احملاسبية
الدولية ومع ذلك فهناك العديد من املعايير التي ال تنطبق علي أعمال األمانة أو ال تتفق مع األحكام
الشرعية .وعند تتبع تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية ومعايير احملاسبة املالية علي حاله عملية مثل
األمانة العامة لألوقاف ،تظهر النتائج التالية من خالل اجلدول أدناه ما يأتي:
نظرا الختالف مدي املعيار عن أعمال األمانة ويبلغ عددها 15
 معايير ال تنطبق على األمانة ًونسبتها .%38
 جزء من املعيار يتم تطبيقه من قبل األمانة وأجزاء منه غير مطبقة ويبلغ عددها  2ونسبتها.%5
 معيار غير مطبق ويستعاض عنه بسياسات داخلية ويبلغ عددها  1ونسبتها .%3 جزء من املعيار يتم تطبيقه وجزء منه غير منطبق ويبلغ عددها  5ونسبتها .% 13 يتم تطبيق املعيار بالكامل ويبلغ عددها  5ونسبتها .% 13 جزء من املعيار مطبق وجزء منه يستعاض عنه بسياسات داخلية ويبلغ عددها  5ونسبتها.%13
 -املعايير غير املطبقة ويبلغ عددها  6ونسبتها .%15

451

املوضوع الثالث :األصول احملاسبية للوقف

جدول رقم ( )1املعايير احملاسبية الدولية ومدى تطبيقها
فـي األمانة العامة لألوقاف

معايير ال
تنطبق على
األمانة

جزء من
املعيار يتم
تطبيقه
وأجزاء منه
غير مطبقة

غير مطبق
ويستعاض
عنه
بسياسات
داخلية

جزء من
املعيار يتم
تطبيقه
وجزء منه
غير مطبق

يتم
تطبيق
املعيار

IRFS
املعايير الدولية
للتقارير املالية

،3 ،2 ،1
9 ،6 ،4

2

5

7

8

املعايير
احملاسبية
الدولية

،12 ،11
،29 ،19
،33 ،31
،38 ،34
31

36

اإلجمالي
النسبة

15
%38

2
%5

1
%3

جزء من
املعيار
مطبق
وجزء منه
يستعاض
عنه
بسياسات
داخلية

غير مطبق

،23 ،18
32 ،28

،8 ،7
21 ،10

،17 ،1
،39 ،37
40

،16 ،2
،24 ،20
27 ،26

5
%13

5
%13

5
%13

6
%15

فالذي يظهر من خالل اجلدول أن هناك حاجة إلصدار معايير جديدة فـي مجاالت محدودة
لم تغطها املعايير احلالية أو قد تكون نصوص املعيار ال تتالءم مع طبيعة الوقف وأحكامه الشرعية إذ
إن خصوصية الوقف فـي مجال توزيع األوقاف وكذلك حسن إدارتها قد تتطلب معايير خاصة بها
إذا لم تكن املعايير احملاسبية احمللية ،واإلسالمية والدولية مناسبة لإلفصاح عن عمليات األوقاف
ودقة إدارتها.

سادسا :إثبات تقرير ورأي هيئة الرقابة الشرعية ضمن املالحق املالية:

ومن األمور املهمة املرتبطة بأعمال الوقف هو مطابقة أعمال الوقف وأنشطته لألحكام الشرعية
وذلك من خالل تقرير تصدره الهيئة الشرعية.والناظر إلي الواقع يجد أن معظم مؤسسات الوقف
مبافـيها األمانة العامة لألوقاف ال تقوم بإثبات رأي هيئة الرقابة الشرعية (كما هو احلال فـي املصارف
اإلسالمية) فـي مطابقة مدي معامالت الوقف لألحكام الفقهية والفتاوى الصادرة .وذكر حسني
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شحاتة أهمية أن يكون تقرير هيئة الرقابة الشرعية مرافقًا للقوائم املالية ملؤسسات الوقف(أبوغدة
وشحاتة .)262:وقد يكون من املناسب النص على إرف��اق رأي الهيئة الشرعية كجهة مستقلة
بالقوائم املالية ،كما هو متبع فـي املؤسسات املالية بحيث يحتوي التقرير علي مدي االلتزام بقرارات
الهيئة الشرعية ،ونتائج التدقيق الشرعي ،والعقود ،واألدوات التي مت عرضها علي اللجنة وغيرها
من احملاور املهمة.

سابعا:مخصصات نفقات االستبدال(اإلحالل) لألوقاف:

ونظرا ألهمية مخصصات نفقات االستبدال(اإلحالل) لألوقاف فـي السياسات احملاسبية،
فقد مت تسليط الضوء عليها .واملتتبع حلسابات األوقاف يالحظ أن معظم مؤسسات األوقاف تقوم
باحتجاز مبالغ سنوية من غلة الوقف ألغراض استبدال أعيان الوقف الهالكة بغيرها فـي املستقبل إذا
كانت الغلة تسمح بذلك(أبوغدة وشحاتة.)32:وهذا األمر يؤيده معيار احملاسبة الدولي رقم 16
وإن تباينت أساليب االستهالك.
أما األمانة العامة لألوقاف فقد طبقت مخصص إعادة إعمار( %4من القيمة ومت تخفـيضه إلي
 )%1,5فـي أول بيانات مالية صادرة عام 1994م .أما فـي اململكة العربية السعودية ،فقد أوجبت
نسبا محدد ًة الستهالك
مجموعة القواعد املالية واحملاسبية ،حتميل احلسابات السنوية لألوقاف اخليرية ً
أصولها الثابتة(الشمري والعتيبي..)19-18:هذا ولقد ميز قرار مجلس األوقاف األعلى فـي اململكة
العربية السعودية رقم (/11ق/م/أ) وتاريخ 1413/11/5هـ بني ثالث فئات من األصول الثابتة
بحسب قواعد استهالكها ،كما يأتي:
اعتبارا
 بالنسبة لألصول الثابتة املسجلة دفتر ًيا واملثبتة قيمها بالسجالت واحلسابات اخلتاميةً
من عام 1388/87ه���ـ ،يتم احتساب نسبة استهالك هذه األص��ول وفقًا لطريقة القسط الثابت
باعتبارها الطريقة األنسب الستهالك هذه األصول ومبوجب قائمة النسب احملددة لكل عنصر من
عناصر األصول الثابتة املختلفة فـي هذا القرار .وال يتم أخذ نسب الستهالك األراضي ألنها بطبيعتها
ال تهلك.كما يتم تكوين احتياطي سنوي عند إعداد احلسابات اخلتامية وامليزانية وتوزيع الفائض
احملقق مبسمى (احتياطي ارتفاع أسعار األصول الثابتة) بنسبة  %10من صافـي الفائض احملقق سنو ًيا
ملواجهة فروق القيم االستبدالية عند انتهاء األعمار اإلنتاجية لألصول.أما بالنسبة لألصول الثابتة
السابقة لعام 1388/87هـ التي لم تسجل بالدفاتر اإلحصائية واحملاسبية ال يتطلب أخذ مخصص
سنوي الستهالكها ،وإمنا يستعاض عن ذلك بحجز نسبة  %20من صافـي الفائض احملقق سنو ًيا
صافـيا
حتت مسمى (احتياطي جتديدات) وال يتم تكوين هذا االحتياطي إذا لم يحقق الوقف إيرا ًدا
ً
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ميكن من تكوينه.أما بالنسبة لألصول الثابتة للفروع النائية ،فتطبق عليها ما يطبق على األصول الثابتة
السابقة لعام 1388/87هـ التي لم تسجل بالدفاتر اإلحصائية ،واحملاسبية بعد ،فال يحتسب عنها
مخصص استهالك إال بالنسبة ملا يكون قد مت إنشاؤه من ٍ
مبان حديثة مبعرفة األوقاف ومحصورة
التكاليف (الشمري والعتيبي.)19-18:
ومما سبق يظهر لنا أهمية وجود معايير محددة وأسس محاسبية لبيان مخصصات نفقات
االستبدال(اإلحالل) لألوقاف وحتديد النسب املتفق عليها لإلحالل ألهميتها فـي بقاء األوقاف
ودميومتها.

ثامنا :حتليل القوائم املالية لألمانة العامة لألوقاف لألعوام  2009-1994م والدروس
املستخلصة:
عند مراجعة القوائم املالية لألمانة للسنوات املذكورة يتبني املالحظات اآلتية:

 1-1من األمور اإليجابية حرص األمانة على حتديد رأس املال الوقفـي إذ سعت األمانة العامة
لألوقاف فـي عام 1994م إلى حتديد رأس املال الوقفـي من خالل حصر تكلفة العقارات املوقوفة،
وطرح مخصص األعمار املناسب لها .وبالتالي أصبح رأس مال األوقاف هو مجموعة املوجودات
الوقفـية .ورأس مال األوقاف خاضع للتغيير سنو ًيا نتيجة إلضافة أوقاف جديدة أو حل أوقاف قدمية
أو عند حتقق أرباح ،أو خسائر رأسمالية نتيجة بيع هذه املوجودات.
 2-1التدقيق حسب املعايير الدولية ،والتوافق ،والتعارض مع أحكام الوقف الشرعية:
إذ لوحظ أنه مت تدقيق أول قوائم مالية لألمانة العامة لألوقاف لعام 1994م وفقًا ملعايير التدقيق
الدولية .وخالل أعوام  2006 – 2005ظهرت معايير دولية جديدة أرقام  39و 40تدعو إلى تقومي
االستثمارات بالقيمة العادلة ،ولكن استمرت األمانة بإدراج االستثمارات بالتكلفة عوضا عن القيمة
العادلة (تبلغ القيمة السوقية لالستثمارات املسعرة عام 2006م ثماني مرات القيمة بالتكلفة) وذلك
باملخالفة للمعايير الدولية .واستمرار األمانة فـي اتباع سياساتها احملاسبية بدال من تطبيق ذلك املعيار
نظرا آلثاره السلبية عند التطبيق فض ً
ال عن عدم وجود ما يلزم األمانة باتباع املعايير
هو أمر محمود ً
الدولية باعتبارها جهة حكومية غير هادفة للربح.
 3-1حتديد املخصصات بصورة واضحة :أدرجت األمانة العامة لألوقاف مخصص إعادة
إعمار( %4من القيمة) ومخصص هبوط القيمة فـي أول بيانات مالية صادرة عام 1994م .وبد ًءا
من عام 1997م مت البدء بأخذ مخصص إيجارات مستحقة.كما مت بد ًءا من عام 1997م وضع
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مخصص ديون مشكوك فـي حتصيلها.
 4-1وضوح السياسات احملاسبية فـي تقومي األصول املوقوفة :قامت األمانة بتقومي األصول
االستثمارية مثل الصناديق ،واحملافظ االستثمارية واألوراق املالية (غير العقارية) بالتكلفة أو القيمة
السوقية أيهما أقل لكل استثمار .أما األدوات املالية األولية مثل العقارات فتظهر بالتكلفة أو القيمة
العادلة .أما األدوات املالية غير املسعرة ،فـيتم تقوميها على أساس التكلفة مع عمل مخصص لها
فـي حالة أي هبوط دائم فـي القيمة .وعندما ظهرت املعايير الدولية أرقام  39و 40التي تنص علي
تقومي االستثمارات بالقيمة العادلة ،استمرت األمانة بإدراج االستثمارات بالتكلفة عوضا عن القيمة
نظرا لطبيعة األوقاف.
العادلة وذلك باملخالفة للمعايير الدولية وهذا أمر محمود ً

 5-1التغير املتعدد فـي السياسات احملاسبية :لوحظ عند مراجعة القوائم املالية لألمانة كثرة
التغييرات فـي السياسات احملاسبية حيث مت فـي عام 1999م فصل الصناديق الوقفـية فأصبح لها
سجالت منفصلة كإيضاح تابع للقوائم املالية وكذلك املشاريع ،واألنشطة الوقفـية ،وذلك باعتبارها
وحدات مالية مستقلة .وبالتالي اقتصر دور األمانة العامة لألوقاف على تقدمي الدعم لها .وابتدا ًء
من  1يناير 2003م تقرر دمج حسابات الصناديق الوقفـية وحسابات األمانة ولم تعد لها وحدات
مالية مستقلة ،وليس لها سجالت منفصلة.ومثال آخر أنه فـي عام 2007م ،غيرت األمانة سياستها
احملاسبية املتعلقة بإيراداتها من توزيع األرباح من استثماراتها فـي األسهم ،إذ كانت تسجل بأثر
رجعي فـي دفاترها احملاسبية ،ولكن غيرت ذلك ليتم تسجيل اإليرادات عند متلكها احلق فـي احلصول
على التوزيعات .ومثال ثالث أن العقارات االستثمارية كانت تظهر بالتكلفة أو القيمة السوقية أيهما
أقل ،ولكن بد ًءا من  1يناير 2003م قررت األمانة تعديل هذه السياسة لتظهر العقارات االستثمارية
بالتكلفة.ومثال رابع أنه فـي عام م 2005أضاف مدقق احلسابات الدعم احلكومي الذي تقدمه الدولة
ملؤسسة الوقف سواء فـي مجال اإليرادات أم توزيع املصروفات إلي القوائم املالية ولكن بعد تغيير
املدقق فـي السنة التي يليها مت إلغاء هذا البند ولم يتم اعتبار الدعم احلكومي جز ًءا من إيرادات الوقف
نتيجة توصيات مجلس شؤون األوقاف .وهذا التغير ،وإن كان محمو ًدا فـي جانب إذ يدل علي
مواكبة املؤسسة الوقفـية للمتغيرات حولها وتطوير سياساتها بحسب املمارسة العملية إال أنه فـي
جانب آخر قد يدل علي عدم إخضاع هذه السياسات احملاسبية لدراسة متأنية قبل إصدارها وتطبيقها
من خالل جلنة أو جهة فنية متخصصة لفحص هذه السياسات واعتمادها .كما أن عدم وجود معايير
خاصة بالعمليات الوقفـية يؤدي إلي أن هذه السياسات تبقي عرضه للتغيير واالستبدال من وقت
مؤخرا ذلك بتشكيلها
آلخر ،وخاضعة الجتهادات القائمني باإلدارات املعنية .واستدركت األمانة
ً
جلنة تدقيق منبثقة من مجلس شؤون األوقاف وأوكلت لها مهمة مراجعة السياسات احملاسبية وأي

455

املوضوع الثالث :األصول احملاسبية للوقف

تغيير عليها والتأكد من مالءمتها وأثرها على البيانات املالية وحساباتها.
 6-1عدم الرجوع إلي اللجنة الشرعية عند استحداث أي سياسات محاسبية جديدة أو
تعديلها:عند مراجعة القوائم املالية لوحظ أن األمانة أصدرت بعض السياسات احملاسبية ،وقامت
بتطبيقها ثم تراجعت عن العمل بها بنا ًء علي قرار من اللجنة الشرعية .فمثال قررت األمانة العامة
لألوقاف بد ًءا من عام  2000م عدم احتساب أتعاب إدارة بواقع  %4من إجمالي املصروفات اإلدارية
والعمومية للصناديق الوقفـية بناء على رأي اللجنة الشرعية باألمانة .ومن السياسات احملاسبية
لألمانة فـي السابق ،كان تدوير املستحق من ريع األوقاف من سنوات سابقة للصناديق ،واملشاريع
الوقفـية ،ولكن بنا ًء على قرار اللجنة الشرعية عام 2000م ،مت إلغاء جزء من هذا األمر.

 7-1تزايد اإلفصاح املالي فـي القوائم املالية مع مرور األعوام ولكنه لم يكن كافـيا ملتطلبات
اإلفصاح العامة :ومنذ بداية إصدارها القوائم املالية عام  1994م ،حرصت األمانة علي بذل جهد
معقول فـي اإلفصاح عن بياناتها املالية ،ولكن حجم اإلفصاح ال يزال غير ٍ
كاف .فمثال بد ًءا من
القوائم املالية لعام 2006م ،مت توضيح األدوات املالية التي تتعامل بها األمانة وإدارة املخاطر فـيها.
مخصصا إلعادة إعمار العقارات االستثمارية غير املدرة
كما مت التوضيح أيضا أن األمانة ال حتتسب
ً
للدخل ولكن كما سنذكر الحقا اليزال حجم اإلفصاح غير مناسب.

تاسعا :اإلفصاح املالي والشفافـية من خالل القوائم املالية:

إن اإلفصاح يعتبر فـي الوقت احلاضر هو ركن أساسي فـي إسباغ الثقة علي تعامالت الوقف،
وتوضيح طبيعة مخاطره.وفـي هذا اإلطار ينص املعيار الدولي رقم  7علي أهمية اإلفصاح عن
املخاطر املالية .ويقصد باإلفصاح احملاسبي كمية ونوعية البيانات ،واملعلومات املالية التي تنشر
عن أنشطة املؤسسة الوقفـية(الشمري والعتيبي .)12:كما يقصد بالعرض ،واإلفصاح هو عرض
املعلومات احملاسبية عن معامالت الوقف فـي صورة قوائم مالية وتقارير مالية وتفسيرها لتساعد
مستخدميها فـي احلصول على املعلومات الالزمة فـي الوقت املناسب التخاذ القرارات املالئمة
(أبوغدة وشحاتة.)173 :
وقد حرصت األمانة العامة لألوقاف منذ بداية إصدارها القوائم املالية عام  1994م ،علي بذل
جهد مناسب فـي اإلفصاح عن بياناتها املالية ،ولكن ال يزال حجم اإلفصاح غير ٍ
كاف مقارنه مع
غيرها .فمثال عند املقارنة بني األمانة العامة لألوقاف ومابني مؤسسة مالية توازيها فـي حجم األصول
جند أن حجم اإلفصاح فـي القوائم املالية ملؤسسة مالية مصرفـية ثالثة أضعاف ما تفصح عنه املؤسسة
الوقفـية ،بحيث يظهر مؤسسة الوقف وكأنها قليلة الشفافـية واإلفصاح مقارنه بغيرها .كما أن فـي
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مجال اإلفصاح ،فإن األمانة ال تطبق معيار احملاسبة الدولي رقم  24واخلاص باالفصاحات حول
األطراف ذات الصلة.
واعتبر حسني شحاتة أن أساس اإلفصاح هو من األسس احملاسبية التي تالئم الوقف ،كما
بني أهم مستخدمي القوائم املالية للوقف (أبوغدة وشحاتة.)163 :وبالتالي هناك حاجة إلي وجود
معيار أو سياسة محاسبية متفق عليها تظهر محاور اإلفصاح املطلوب فـي مؤسسة الوقف.

عاشرا :كفاية رأس املال الوقفـي للمؤسسة الوقفـية:

وذكر حسني شحاتة أن املؤسسات الوقفـية ليس بالضرورة أن يكون لها رأس مال مطلوب
احملافظة على قيمته االقتصادية كما هو فـي املؤسسات اإلقتصادية (أبوغدة وشحاتة )177 :بينما
ذكر د .محمد عمر أهمية وج��ود حقوق مال الوقف فـي القوائم املالية ملؤسسة الوقف(محمد
عمر .)13:واملمارسة العملية تبني أن وجود رأس مال للمؤسسة الوقفـية يساعد علي قياس أدائها.
وفـي هذا الصدد ميكن االستفادة من جتربة األمانة العامة لألوقاف بتحديد رأس املال الوقفـي من
خالل حصر تكلفة العقارات املوقوفة ،وطرح مخصص اإلعمار املناسب لها .وبالتالي أصبح رأس
مال األوقاف هو مجموعة املوجودات الوقفـية.ومن اجلدير بالذكر أن الزيادة فـي رأس املال الوقفـي
لألعوام  2009-1994م قد بلغت  %3.76سنويا.

نظرا لتزايد املخاطر فـي
ومن التجارب الناجحة فـي هذا املجال ،واحلكمة ضالة املؤمن ،أنه ً
املعامالت املصرفـية ،فقد مت إصدار معايير للتأكد من كفاية رأس مال املصارف ملخاطر العمليات
التي تقوم بها املصارف اإلسالمية كما هو احلال فـي املصارف التقليدية وتخضع ملقررات جلنة بازل
 ،IIحيث صدر عن مجلس اخلدمات املالية اإلسالمية  IFSBورقة بعنوان معيار كفاية رأس املال
للمؤسسات (عدا مؤسسات التأمني) التي تقدم خدمات مالية إسالمية فقط.ويحدد املعيار نسبة
كفاءة رأس املال بحيث تعكس العالقة بني القاعدة الرأسمالية من جهة واألصول وااللتزامات
املرجحة بأوزان املخاطر من جهة أخرى مع وضع حد أدنى له بواقع  .%8ومعادلة كفاية رأس املال
هي :نسبة كفاية رأس املال = رأس املال التنظيمي ( /مخاطر اإلئتمان  +مخاطر السوق  +مخاطر
التشغيل).
نظرا لتوسعها
واملؤسسات الوقفـية كما هو احلال فـي املؤسسات املصرفـية تتعرض لنفس املخاطر ً
فـي مجاالت االستثمار املالي وهي:
 - 1املخاطر االئتمانية :هي املخاطر التي متثل التغيرات التي تطرأ على عوائد الوقف أو رأس
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ماله نتيجة املخاطر التي تتعرض لها محفظة التسهيالت االئتمانية املمنوحة ،أو هي املخاطر الناشئة
عن احتمال تعرض الوقف خلسائر نتيجة عدم قدرة املتعاملني على الوفاء بالتزاماتهم فـي املوعد
احملدد.
 - 2مخاطر السوق :وهي اخلسائر احملتملة الناجتة عن املخاطر املتعلقة باإليرادات نتيجة
التغيرات فـي أسعار العوائد والتقلبات فـي أسعار الصرف ،وأسعار األوراق املالية ،وأسعار السلع
(وثيقة بازل  Iاملعدلة .)1996
 - 3مخاطر التشغيل :هي اخلسائر احملتملة الناجتة عن املخاطر التي تنشأ عن عدم كفاءة األفراد
أو فشل العمليات الداخلية والنظم أو منازعات قانونية ،أو تنشأ نتيجة ألحداث خارجية (وثيقة بازل
.)2004 II
وبالتالي فبعد حتديد رأس املال الوقفـي لكل مؤسسة ،قد يكون من املناسب وضع معيار كفاية
رأس املال للمؤسسات الوقفـية بحيث ال يتعرض رأس مال األوقاف خلسائر فادحة نتيجة التعرض
ملخاطر غير محسوبة من قبل العاملني على االستثمار وخاصة أن مؤسسات الوقف بدت فـي ولوج
قطاعات استثمارية مرتفعة املخاطر مقارنة باملخاطر فـي العقار.

حادي عشر :النتائج والتوصيات

من خالل استعراضنا ملمارسات مؤسسات الوقف فـيما يتعلق بتطبيق املعايير احملاسبية أو النظم
واملمارسات احملاسبية ،فقد برزت بعض املالحظات التي قد يكون من املالئم توضيحها مع ذكر ما
يناسبها من توصيات:
 - 1أهمية استخدام املعايير احملاسبية فـي إصدار القوائم املالية ملؤسسات األوقاف ألهميتها فـي
إسباغ الثقة ولدورها فـي جلب أوقاف جديدة.كما تتنوع مرجعية مؤسسات الوقف مبا فـيها
األمانة العامة لألوقاف فـي تطبيق املعايير احملاسبية .ويقترح النص التالي كنص عام اللتزام
مؤسسات الوقف باملعايير احملاسبية وهو(متسك مؤسسة الوقف دفاتر وسجالت محاسبية
منتظمة ،وتُعد قوائمها املالية ،ويتم مراجعة وتدقيق حساباتها َو ْفقًا ملعايير احملاسبة واملراجعة
احمللية واإلسالمية والدولية مبا اليتعارض وأحكام الشريعة اإلسالمية ومبا يتفق وأفضل
النظم واملمارسات احملاسبية وفـيما ال يتضمنه سياساتها ونظمها احملاسبية الداخلية) .والبد
من التوضيح أنه ال يوجد منوذج واحد لتطبيق املعايير فـي كل دولة ،بل يتوجب على كل
خاصا بها ميكنه تلبية احتياجاتها احملددة وحتقيق أهدافها
منوذجا
مؤسسة وقفـية أن تضع
ً
ً
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اخلاصة ويفصح عن عملياتها االستثمارية.
 - 2ولعل من نتائج هذه الدراسة ،هو أن املعايير احملاسبية املطبقة بشأن مؤسسات الوقف هي عبارة عن
خليط من معايير احملاسبة احلكومية والتجارية .وبالتالي قد يتطلب األمر حتديد تبعية مؤسسات
الوقف :هل هي تابعة ملعايير احملاسبة احلكومية ،أو التجارية ،أو اجلهات اخلاصة غير الهادفة
ونظرا الختالف طبيعة وأهداف مؤسسات الوقف عن اجلهات الثالث ،فقد يتطلب
للربح.
ً
ذلك إصدار عدد محدود من املعايير احملاسبية التي تتالءم مع طبيعة وأهداف مؤسسات الوقف
إذ إن خصوصية املعاجلة احملاسبية مليزانية الوقف تتركز فـي مجاالت معينة مرتبطة بصرف الريع
وحساب رأس املال أكثر منه فـي االستثمار .وبالتالي ال ميكن االكتفاء باألصول احملاسبية
العامة؛ ألن هناك حاجة إصدار عدد من املعايير احملاسبية لتتناسب مع طبيعة الوقف.
 - 3ومما ُيالحظ ً
أيضا من خالل هذه الدراسة ،أن النصوص الواردة فـي بعض األنظمة واللوائح
ذات العالقة باملؤسسات الوقفـية ،جاءت صياغتها على درجة كبيرة من العموم باإلشارة إلي
املعايير والسياسات احملاسبية ،بل إن بعض هذه النصوص قد خال بالكلية من ذكر أي إشارة
إلى طبيعة املعايير احملاسبية الواجب العمل بها من قبل اجلهات اخلاضعة ،أو هل سيتم تدقيق
ذلك من قبل مراجع حسابات قانوني مستقل .وحرصا علي إسباغ الثقة فـي أعمال مؤسسة
الوقف ،فقد يتطلب هذا األمر اإلشارة بصورة واضحة إلى املعايير احملاسبية املتبعة وكذلك
السياسات احملاسبية.
 - 4يجب على مؤسسات األوقاف اتباع سياسة واضحة وتفصيلية لإلفصاح عن بياناتها املالية،
وتوفـير املعلومات اجلوهرية ،واألساسية حول حسابات األوقاف التي تديرها لذرية الواقفـني،
وللجمهور بالقدر الكافـي وفـي املواعيد احملددة .واإلفصاح احملاسبي يعتبر من أساسيات
نظرا ألثرها فـي جذب أوقاف جديدة من اجلمهور،
جناح مؤسسات الوقف ودميومة عملها ً
وال يتم ذلك إال بالشفافـية واإلفصاح الشامل .وقد يتطلب اإلفصاح حتديد ٍ
عدد من القواعد
والتعليمات اخلاصة باإلفصاح احملاسبي بالقوائم املالية مثل بيان بالذمم املدينة موضحا فـيه
اسم املدين ،وقيمة مبلغ الدين وفـي حالة وجود ديون مدورة من العام السابق وكذلك بيان
موضحا فـيه اسم الدائن ومبلغ الدين كما ميكن أن يتضمن حتلي ً
ال للحسابات
بالذمم الدائنة
ً
اخلتامية ،وكذلك ما طرأ على بيانات امليزانية من زيادة ،ونقصان ،وعلى اخلصوم ،واألصول
خالل العام املالي.
 -5يجب على مؤسسات األوق��اف أن تتأكد من أن إعداد تقاريرها املالية ،وغير املالية يستوفـي
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املتطلبات التي تنص عليها سياساتها احملاسبية ،وكذلك املعايير احملاسبية املتعارف عليها سواء
أكانت محلية أم إسالمية أم دولية ،وتكون مطابقة ألحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها.
ونظرا الرتباط مؤسسات الوقف بقواعد شرعية تنظم أعمال الوقف ،فال بد من عرض
-6
ً
السياسات أو املمارسات احملاسبية ،التي تؤثر علي رأس مال الوقف ،أو إيراداته أو طرائق
صرفه ،على الهيئة الشرعية إلبداء الرأي فـيها قبل إقرارها حتى ال يتم إلغاؤها فـي وقت الحق
كما ذكرنا من األمثلة السابقة مما يؤدي إلي اضطراب فـي قراءة القوائم املالية .كما يوصي بأن
حترص مؤسسات األوقاف أن تضع آلية مناسبة للحصول على األحكام الشرعية فـيما يتعلق
بالسياسات احملاسبية التي تؤثر علي أعمال الوقف ،واحتساب ريعه وصرفه ،وااللتزام بتطبيق
الفتاوى ،وملراقبة االلتزام بالشريعة فـي جميع نواحي عملياتها احملاسبية وأنشطتها .وقد يكون
من املناسب باإلضافة إلي متتع أعضاء اللجنة الشرعية مبؤهالت شرعية محاسبية ،وإملامهم
باجلانب املالي احملاسبي إلبداء احلكم الشرعي املبني على أسس فنية وشرعية صحيحة ،أن
ُطعم اللجنة بأعضاء لديهم املعرفة واخلبرة احملاسبية واملالية املتخصصة.
ت ّ

 -7ولتأكيد التزام مؤسسات األوقاف بأحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها املنصوص عليها فـي
قرارات جلنة الشريعة للمؤسسة وخاصة فـي مجال السياسات احملاسبية ،فـيقترح أن يتم
إصدار تقرير للرقابة الشرعية عن املؤسسة الوقفـية ،ملحقا بالقوائم املالية ،وجزء منه كما هو
احلال فـي املصارف اإلسالمية.
 -8الطلب من املؤسسات الوقفـية حساب رأس املال الوقفـي ولو بصورة غير إلزامية والتفكير فـي
وضع معيار لكفاية رأس املال للمؤسسات الوقفـية بحيث ال يتعرض رأس مال األوقاف
خلسائر فادحة نتيجة التعرض ملخاطر عالية.

ومن الضروري التنبيه على أنّ تطبيق املعايير احملاسبية ،والسياسات ،واملمارسات احملاسبية فـي
اإلسالمي ،والهيئات الشرعية االجتهادية
األوقاف هو من القضايا املعاصرة حتى على مجمع الفقه
ّ
ٌ
عرض جلوانب
عموما ،وبالتالي فليس الهدف من هذه الدراسة املبسطة إصدار األحكام ،بقدر ما هو
ِ
وبعض تفريعاته فـي مجاالته احلديثة؛ ومحاولة تقريب القضية للذين ميارسون العمل
املوضوع
الوقفـي ومن ثم اتخاذ قرار علمي مؤسس بعد دراسة ومتحيص من خالل دراسات يقدمها باحثون
متخصصون مع تبادل مستمر للتجارب واملمارسات الناجحة.
ص َح َما
وختاما أقول كما قال النبي شعيب عليه السالم فـي قوله تعالى( :إِنْ ُأ ِري��دُ إِلاَّ الإْ ِ ْ �َل�اَ
اس َت َطع ُتَ ،و َما تَو ِف ِ
يب)(هود.)88:
يقي إِلاَّ بِال َّل ِهَ ،ع َل ْي ِه ت ََو َّك ْل ُت َوإِ َل ْي ِه ُأنِ ُ
ْ ْ
ْ
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فهر�س املراجع
 املعيار الشرعي رقم  33عن الوقف ،هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،1429هـ (2008م).
 عبدالستار أبو غدة وحسني حسني شحاتة ،األحكام الفقهية واألسس احملاسبية للوقف،األمانة العامة لألوقاف ،دولة الكويت1998 ،م.
 بندر بن رجاء الشمري وموسي بن جرمان العتيبي ،األطر القانونية ذات العالقة بالقطاعاخليري والتطوعي فـي اململكة العربية السعودية 1429 ،هـ( 2008م).
 األمانة العامة لألوقاف ،سياسات وإج��راءات وضوابط عرض البيانات املالية(احلساباخلتامي)2009 ،م.
 محمد عبداحلليم عمر ،قضايا ومشكالت احملاسبة علي الوقف ،مقدمة إلي احللقة النقاشية حولالقضايا املستجدة فـي الوقف وإشكاالته النظرية والعملية ،القاهرة1432 ،هـ(2002م).

461

تعقيبات ال�سادة العلماء على بحوث املو�ضوع الثالث

الأ�صول املحا�سبية للوقف وتطوير �أنظمتها
َو ْف ًقا لل�ضوابط ال�شرعية
مع ردود املحا�ضرين

املوضوع الثالث :األصول احملاسبية للوقف

تعقيبات
 -1د�.أحمد املغربي:
هناك سؤال يتعلق بالتاريخ كالتالي:
ما دور االختالف بني السنة الشمسية ،والقمرية (الهجرية) من الناحيتني الشرعية واحملاسبية؟
السؤال الثاني :أشار د.فؤاد العمر إلى أفضل املمارسات فـي احملاسبة ،أليست املؤسسات
الوقفـية بحاجة إلى وضع (أفضل املمارسات) فـي تأسيس الوقف ،وفـي شروط الواقف وفـي تعدد
املجاالت ،وغير ذلك مما يتعلق باألوقاف من فعاليات؟.

 -2د.يو�سف ال�شراح:
لدي تعليق على ورقة د .فؤاد العمر وسؤاالن له:
ذكر د.العمر إلى عدم الرجوع إلى اللجنة الشرعية عند استحداث أي سياسة ،وهذا كان فـيما
مضى يا دكتور ،وأبشرك بأن الوضع احلالي منذ 2003م وإلى اآلن ال يوجد أمر يتم تعديله إال ويتم
أخذ املوافقة الشرعية عليه من قبل اللجنة الشرعية أوال ،ومع أن هذه قضية فنية لكنها تعتمد على
بعض املعايير الشرعية فبالسلم التدرجي البد من أخذ موافقة شرعية.
والسؤال األول :فـيما يتعلق بقولك إن تقرير الهيئة الشرعية يجب أن يكون فـي نهاية ميزانية
كل سنة ....فأقول إن األمانة العامة لألوقاف ليست شريكا فـي جمعية عمومية ،كما أن لها مجلس
إدارة يهتم بالتقرير الشرعي ضمن مجموعة من األمور ،وهو أمر جيد بالنسبة لها ،لكن هل ميكن أن
يفـيد عمليا وملن يقدم هذا التقرير؟.
السؤال الثاني :يتعلق مبشكلة تعرضنا لها عبارة عن استفتاء ورد إلينا يسأل صاحبه عن حتديد
رأس املال الوقفـي بحسب تكلفة العقد لها ،وتكلمت أنت عنها ،فهل تعني بتحديد رأس املال الوقفـي
األصول العقارية فقط أم سائر األصول؟.
فإذا كان اجلواب باألصول العقارية فقط فـينتهي سؤالي إلى ما هو عليه ...فقد طرح علينا سؤال
من بعض املكتبات بأنه توجد بعض املكتبات الوقفـية مت وقفها فـيسألون عن حتديد رأس املال الوقفـي
بالنسبة لهذه املكتبات باعتبار أنها قضية محاسبية ،وقد اختارت اللجنة الشرعية :أن املكتبات التي
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توقف ال تؤصل ،فقد جرى العرف فـي سائر العصور أنها يوقفها صاحبها ،وال يحدد رأس مال
وقفـي لها محاسبيا ،فإذا كان اجلواب أن هذه تتعدى العقارات كيف نفعل باملكتبات؟.

 -3امل�ست�شار عبداهلل العي�سى «رئي�س اللجنة»
ُقوم العقارات فـي حالة ثورة األسواق التي
سؤالي إلى د.فؤاد العمر :هل نحن اآلن عندما ن ّ
تتغير فـيها قيمة العقار إذ قد يصل العقار إلى أربعة ماليني ،وبعد سنتني ،أو ثالث يحدث هبوط فـي
السوق ،أو أزمة اقتصادية فـينزل إلى مليونني ،فهل نعتبر املليونني اآلخرين خسارة؟.
طبعا املؤسسات الوقفـية بحاجة إلى جميع هذه األمور التي ذكرت أنها بحاجة إلى املعايير
احملاسبية ،وإلى السياسات احملاسبية ،وبحاجة إلى أفضل املمارسات احملاسبية وبحاجة إلى املعايير
الشرعية ،فهي حتتاج إلى هذه األمور األربعة .طبعا أغلب النقص فـيها يأتي من املعايير احملاسبية
مما يجعل اإلنسان فعال يحتاج إلى تنفـيذها ،وبالنسبة للممارسات فلكل مؤسسة احلرية فـي حتديد
طبيعة ممارستها ،ونوعها ،واملعايير احملاسبية لها ،فمثال موضوع معاجلة الديون وأخذ مخصصات
على الديون ،كل مؤسسة لها طريقة معينة فـي أخذ احلساب املخصص ،وأفضل طريقة تعبر عن
كفاءة املؤسسة فـي حتصيل الديون وفـي حساب الديون هي لدى مؤسسة األوق��اف السودانية
ومؤسسة األوقاف املصرية وفـي األمانة العامة لألوقاف فـي الكويت ،فـيمكن فـي حلقة نقاشية
تناول السياسات احملاسبية عند كل دولة ،ويتفق على أنها أفضل ممارسة محاسبية موجودة ،فهذا
يعتبر الشيء األفضل ،أو ميكن وضعها أو عكسها فـي معيار احملاسبني جميعا ،وبالتالي يتكون
معيار محاسبي ملزم للمؤسسات ،أما إذا كنا نحتاج إلى شيء غير ملزم فـيمكننا أن نستعني بأفضل
املمارسات احملاسبية.
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ردود املحـا�ضرين
د.ف�ؤاد العمر:
طبعا املؤسسات الوقفـية بحاجة إلى جميع هذه األمور التي ذكرت أنها بحاجة إلى املعايير
احملاسبية ،وإلى السياسات احملاسبية ،وبحاجة إلى أفضل املمارسات احملاسبية ،وبحاجة إلى املعايير
الشرعية ،فهي حتتاج إلى هذه األمور األربعة .طبعا أغلب النقص فـيها يأتي من املعايير احملاسبية
مما يجعل اإلنسان فعال يحتاج إلى تنفـيذها ،وبالنسبة للممارسات فلكل مؤسسة احلرية فـي حتديد
طبيعة ممارستها ،ونوعها ،واملعايير احملاسبية لها ،فمثال موضوع معاجلة الديون ،وأخذ مخصصات
على الديون ،كل مؤسسة لها طريقة معينة فـي أخذ احلساب املخصص ،وأفضل طريقة تعبر عن
كفاءة املؤسسة فـي حتصيل الديون وفـي حساب الديون هي لدى مؤسسة األوق��اف السودانية،
ومؤسسة األوقاف املصرية ،وفـي األمانة العامة لألوقاف فـي الكويت ،فـيمكن فـي حلقة نقاشية
تناول السياسات احملاسبية عند كل دولة ،ويتفق على أنها أفضل ممارسة محاسبية موجودة ،فهذا
يعتبر الشيء األفضل ،أو ميكن وضعها أو عكسها فـي معيار احملاسبني جميعا ،وبالتالي يتكون
معيار محاسبي ملزم للمؤسسات ،أما إذا كنا نحتاج إلى شيء غير ملزم فـيمكننا أن نستعني بأفضل
املمارسات احملاسبية.
وأشكر د.يوسف على هذه املالحظات ،وأحب أن أبني أنني ذكرت ما قبل 2002م ألن كل
السياسات التي مت تغييرها مت فـي عام 2002م من قبل اللجنة الشرعية ،فكانت األمانة العامة
لألوقاف ماضية فـي سياسات محاسبية معينة اطلعت عليها اللجنة الشرعية من خالل الرقابة ،ثم
قامت بتغييرها ،فقصدي أن أي سياسات محاسبية مستقبلية تؤدي إلى تغيير فـي رأس املال أو صرف
بد أن تعرض على اللجنة الشرعية ألن هناك سياسة محاسبية
الريع أو غيرها من األمور احلساسة ال ّ
عادية ليس لها تأثير جوهري على الوقف ،وطريقة صرفه ،فكان هدفـي األبرز حتديد  -أكثر من
تركيز – إذا اللجنة الشرعية ألغت هذه السياسات أم ال؟.
بالنسبة لرأس املال الوقفـي فقد كان يشمل عند األمانة العامة لألوقاف كل األصول األساسية
املتوافرة عندها ،وهي تشمل العقارات املالية ،واالستثمارية مبا فـيها األسهم والصناديق ،وغيرها من
االستثمارات ،فتشمل كافة األصول.
فـيما يتعلق باملكتبات هل ميكن اعتبارها من األصول؟ .هناك كثير من األشياء تتدخل فـيها
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الدولة ،فمن األشياء التي ميكن التفكير فـيها أن املباني املوجودة عند األمانة العامة لألوقاف هل يتم
تقوميها سنو ًيا؟ وهل هذه القيمة تضاف ،خاصة إذا كانت قيمة ثابتة إلى رأس املال؟ ،وهل املشاريع
ُقوم كذلك وتضاف إلى رأس املال؟ ،فهذه املسألة حتتاج إلى نظر
املوجودة عندها التي تصرف عليها ت ّ
من اللجنة الشرعية.
ُقوم بسعر التكلفة،
أما بالنسبة للسياسات املتبعة فـي األمانة العامة لألوقاف فإن العقارات ت ّ
ُقوم بسعر السوق ،بالتالي ليس لها تأثير ،فاألمانة العامة لألوقاف ال تقوم بتقومي العقارات كل
وال ت ّ
ُقوم كل سنة أو سنتني أو ثالث ،فهي تعتمد
سنة أو سنتني أو ثالث ،أما فـي الشركات فالعقارات ت ّ
على السياسة احملاسبية التي تقوم بها الشركة ،وتتم إضافة القيمة على ضوئها إذا كان العقار صاعدا
أو نازال ،فـيضيف قيمة تسمى احتياط القيمة العادلة تضاف إلى رأس املال بعد ذلك تخصص هذه
القيمة ،لكن تبقى القيمة الدفترية ،والقيمة التاريخية موجودة فـي العقارات؟.

د.حممد عبداحلليم عمر:
إن احملاسبة تهتم بالتاريخ فالشركات مثال لديها دفاتر يومية ،وميزانية سنوية فبعض املنشآت
تختار السنة امليالدية ،فاململكة العربية السعودية ملا عملت السنة احلكومية بدأتها أوال من شهر محرم
إلى آخر ذي احلجة ثم غيروها من أول رجب إلى آخر شهر ذي احلجة فلم يستطيعوا تكييفها مع
السنة املالية ألن ايرادات الزيت الذي يعتبر هو أكبر ثروة فـي البلد تأتي من الشركات األجنبية التي
تستورد الزيت ،وهذه الشركات تبدأ حساباتها  12/31فأعملو سنة البروج وبدؤوها من عشرة برج
اجلدي وتنتهي تسعة برج اجلدي وكان تسعة برج اجلدي توافق دائما /1يناير فغيروا املسميات.
فنحن إذن حياديني فـي التعامل بالسنة امليالدية أو الهجرية.
وأما فـي الزكاة فاألنسب هو احلساب الهجري ،أما احملاسبة عموما فـيستوي التاريخان،
والشركات اآلن التي تطرح األسهم فـي البورصة تعمل حساباتها كل ثالثة أشهر ألجل حتديث
املعلومات فالقانون فـي مصر ينص على أنه البد للشركات من عمل حساب كل ثالثة شهور.
وسريعا ..أول شيء تقرير الرقابة الشرعية مهم جدا ألننا لسنا شركات مساهمة ،فثقة املتبرعني
فـي املؤسسة تعتبر شرعية .أما بالنسبة لرأس املال فاألصول تنقسم إلى نوعني :أصول وقفـية وأصول
مسها فتظل كما هي ،أما نقود
تشغيلية ،والنقدية املوقوفة فـي األصول التشغيلية ال أحد يستطيع ّ
التشغيل (اإليرادات) التي صدرت منها تسمى أصوال تشغيلية ،فمال الوقف ليس له مالك محدد
حتى لو قلنا أن الواقف يمَ لك ألنها ملكية ناقصة فال يستطيع أن يتصرف أي نوع من التصرف.

467

املوضوع الثالث :األصول احملاسبية للوقف

بالنسبة لسؤال فضيلة املستشار ..فعندنا العقارات ثالث بحسب عرض معيار احملاسبة 16
و 17الدولي ،وعندنا معيار احملاسبة بحسب معيار املؤسسات اإلسالمية ،عقارات الستخدام املنشأة
التي تسكن فـيها ،وهذه تظهر بالتكلفة دائما وال تتغير .وعقارات االستثمار العقاري ،واملعيار ()11
اإلسالمي تكلم عنها ،واملعيار الدولي تكلم عنها فكيف نقومها؟.
فإما أن أستثمرها أو أؤجرها فأقومها بالسوق أو بالتكلفة أيهما أقل ،وإذا كنت مقتنيها على أن
أؤجرها تأجيرا طويال ألجل أن تأتيني بربح أو حتى تأجير متويلي فاملعيار اإلسالمي واملعيار الدولي
ُقوم بالقيمة العادلة (يعني سعر السوق) ،فالقيمة العادلة هي
ماذا يعمالن؟ كما قال د .فؤاد العمر ت ّ
القيمة التي يقررها الطرفان اللذان لديهما املعلومات الكافـية ولهما رغبة فـي الشراء ،والبيع ولهما
احلرية.
ريعا عاد ًيا ،بينما قيمتها اليوم خمسة
فنفرض أن العقارات مثال بأربعة ماليني ،وأؤجرها فتدر ً
ماليني فهل نسجلها بخمسة ماليني؟ فهذا ما يقوله املعيار اإلسالمي واملعيار الدولي احسبها بخمسة
ماليني والفرق (أي املليون) أعمل به احتياط القيمة العادلة وأظهره ضمن احلقوق امللكية ،أو حقوق
مال الوقف ،وإذا نقصت عن خمسة ماليني احذف املليون من احتياط القيمة العادلة ،فهذا ال ينفع
فـي الوقف ،ألن احتياط القيمة العادلة غالبا ما يوزع إذا زاد عن حد معني ،فال أستطيع فـي الوقف أن
أوزع ماال محتسبا فالبد أن أقبض.
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احللقة النقا�شية
الأوقاف فـي دول البلقان
رئي�س اجلل�سة
د.حممد عاكف �آيدين
املحا�ضرون
د.م�صطفى حاجي �ألي�ش
وداد �ساحتي
�سنايد جمال زاميوفـيت�ش

مقرر اجلل�سة
�أحمد �صدريو

مداخلة د.مصطفى حاجي أليش

مداخلة د.م�صطفى حاجي �ألي�ش

(((

احلمد لله رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رحمة للعاملني.
السيد الرئيس أيها السادة......
يسعدني أن أقدم لكم هذا البحث الذي هو بعنوان أمالك األوقاف فـي بلغاريا ،وهي مشكلة من
املشاكل التي تخص املسلمني هناك.
فمن املعلوم أن هذه األراضي بقيت ُقرابة خمسة قرون حتت سيطرة وإدارة العثمانيني ،وكان فـي
ذلك الوقت كل واحد من املواطنني له حرية تامة بخصوص حياته ،وكل واحد كان له احلق فـي أن
ينتمي إلى الدين الذي يرتضيه ،واملسلمون أيضا فـي ذلك الوقت أسسوا أوقافا كثيرة ينتفعون منها،
فكانت هناك مساجد كثيرة ،ومدارس ،وجسور ،وطرق ،ومؤسسات اجتماعية تنفق على الفقراء،
وكان هناك بعض املساجد من أمالك األوقاف ،وأيضا كانت أمالك األوقاف التي ترسل مواردها
إلى احلرمني الشريفـني ،وهكذا وصلت األمور حتى سنة  1887حيث وقعت احلرب بني الدولة
العثمانية ،والروسية ،واستقلت دولة بلغاريا عن الدولة العثمانية ،ومن املشاكل التي وقعت فـي ذلك
وحولت إلى كنائس ،وأمالك األوقاف التي
الوقت مشكلة األوقاف فتم هدم الكثير من املساجدُ ،
كانت تابعة لهذه املساجد أخذتها الدولة وأصبحت هذه األوقاف تابعة لها ،واألمالك التي لم تستطع
الدولة أخذها هدمت مع املساجد وبقي القليل منها جدا بأيدي املسلمني ،وفـي سنة 1908م استقلت
دولة بلغاريا متاما كامل االستقالل ،بعد أن كانت تدفع اجلزية للدولة العثمانية ،ومت توقيع اتفاقية بني
الدولتني بخصوص األوقاف ،فصار احلق للمسلمني فـي التصرف فـي املساجد التي بقيت بأيديهم
وهي قليلة ،ومت أيضا تنظيم أمالك األوقاف فأسست املديرية التي تدير أمالك األوقاف ،واستمرت
هذه األمور حتى سنة 1944م حيث استطاع الشيوعيون أن يأخذوا أمالك األوقاف القليلة التي
وهدم البعض اآلخر ،واستمرت هذه األمور حتى سنة 1989م
بقيت ،وأغلقت بعض املساجدُ ،
حيث سقط النظام الشيوعي ،ووجد املسلمون اإلمكانية من جديد ليعملوا ،فحاولوا أن يستردوا
أمالك األوقاف من الدولة ،ولكن لم يستطيعوا أن يستردوا إال جز ًءا قليال منها.
ونحاول اآلن أن نثبت أمالك األوقاف أين أماكنها ،واستطعنا أن نسترجع بعض األراضي
من أمالك األوقاف ( 30ألف دومن) ،لكن بعض املساجد مازالت بيد الدولة ،فعلى سبيل املثال

((( املفتي األكبر ملسلمي بلغاريا.
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هناك مسجد حمزة بيه فـي مدينة تنزا بورة ،ومسجد الفاحت فـي مدينة كستنجني ،ومسجد آخر مبدينة
صوفـيا ،وغير ذلك .وأيضا أثبتنا أمالك األوقاف ومنها السوق املغطى فـي مدينة ينبو ،ومنها املدرسة
اإلسالمية فـي مدينة كنجلي ،ولدينا وثائق إثبات امللك ملائتني وتسعني مبنى للوقف ،ورفعنا بعض
القضايا فـي احملاكم ،ونحاول أن نسترجعها ،فإذا استرجعناها سيكون فـي أيدي املسلمني بعض
األموال ليساعدوا بها الفقراء ،واحملتاجني ،ويسخرونها خلدمة اإلسالم واملسلمني.
أما بخصوص األراض��ي فبعد احلرب العاملية الثانية فـي مدينة سلستا كان لكل مسجد مائة
دومن للوقف ،وهذه األراضي أعطتها الدولة الرومانية حيث كانت هذه األراضي تابعة لها ،وبعض
احملاكم يعترف بهذه األوقاف وأنها تابعة للمسلمني ،وبعض احملاكم ال يعترف بها ،فنحن نحاول
أن نثبت أن هذه األراضي ملك للوقف ،ونحاول استرجاعها حتى يستطيع املسلمون أن يأخذوها،
ويستفـيدوا منها.
واملثبت من ملكية الوثائق يحتوي على  42ألف دومن (أراض زراعية) ،ونرفع قضايا فـي احملاكم
السترجاعها ،فإذا استطعنا أن نسترجع هذه األمالك فستكون للمسلمني القوة املالية واالقتصادية،
وسيكون خلير اجلميع ،للمسلمني وغيرهم ،وألن هذه األوقاف كانت تستعمل للمسلمني وغيرهم.
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(((

احلمد لله والصالة والسالم على رسول الله.
السيد الرئيس ........السادة احلضور.....
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالنيابة عن أستاذي وشيخي مفتي جمهورية كوسوفا اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر
والتقدير إلى كل من ساهم فـي تنظيم هذا املنتدى ،وإلى هذا البلد املضياف تركيا ،كذلك بالشكر
والتقدير حكومة وشعبا.
وسأعطيكم فكرة عامة عن كوسوفا ،ودخول اإلس�لام ،وعن األوق��اف هناك ،وعن االحتاد
اإلسالمي ،فكما تعرفون أن دخول اإلسالم فـي بالد البلقان كان عن طريق العثمانيني ،وحتديدا فـي
سنة 1389م ملا دخلت القوات العثمانية فـي معركة كوسوفا وانتصرت على التحالف النصراني فـي
ذلك الوقت.
وإذا أردنا أن نتكلم عن تاريخ األوق��اف البد أن نتحدث عن تاريخ اإلسالم هناك ،فترجع
األوق��اف إلى بداية دخول العثمانيني ،فقبل أن يستشهد السلطان مراد األول بنى مسجدا البنه
السلطان بايزيد املعروف بالصاعقة ،وأعطاه أرضا للمنشآت املجاورة له ،وهذا املسجد هو أول
مسجد ُبني فـي بلدان البلقان فـي سنة 1389هـ فـي عاصمة كوسوفا حاليا ،وهي بريشتينا ومازال
هذا املسجد موجودا ،وهو من املساجد النادرة جدا فـي البلقان بطرازه الرائع ،املتميز ،وكان يتبع لهذا
املسجد مرفقات مثل املساكن واحلمامات ،وبعض املنشآت ،حتى أن مقر البرملان اآلن فـي كوسوفا
هو مبني على أرض وقفـية.
فبعد انسحاب القوات العثمانية من البلقان كانت الطامة الكبرى ،فكما تعرفون فـي جميع
أوروبا أن الدولة العثمانية كانت املسيطرة حتى حدود النمسا ،فلم يسلم من السيطرة العثمانية إال
شعبني هما :البوسنيون واأللبانيون الذين دخلوا فـي االسالم ،ولذلك جند أوقافا كثيرة فـي هذه
البالد تركها العثمانيون بعد ذلك للمسلمني من الشعبني البوسني ،واأللباني ،ولكن لألسف بعد
انسحاب القوات العثمانية هاجم النصرانيون الذين كانوا يحملون الضغينة ،والبغض ،والكراهية
هذه األوقاف فدمروا كل ما هو اسالمي فـي هذه البالد.
((( مستشار املفتي العام فـي جمهورية كوسوفو.
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ففـي عهد الدولة العثمانية كانت هناك أربع واليات ألبانية :والية ألبانيا احلالية – والية كوسوفو
– والية مرستيل التي هي تابعة ملقدونيا حاليا – ووالية تشمرية (يانينا) التي هي اآلن تابعة لدولة
اليونان ،ولألسف الشديد فبعد انسحاب القوات العثمانية تفرقت هذه القوة املسلمة إذ لو كانت
دولة واحدة لكانت أكبر دولة ،وأكبر قوة ،وأكبر من الدولة املسيحية املوجودة آنذاك ،فحاولوا تفرقة
املسلمني ،وجتزئتهم فمثال ضموا كوسوفا إلى يوغسالفـيا ،وتركوا ألبانيا لوحدها ،واليونان اغتصبوا
واحتلوا والية تشمرية.
ففـي والية يانينا مت تدمير معظم املساجد ،وحتديدا نسبة  %59من املساجد التي كانت فـي
املنطقة دمرتها القوات اليونانية أو النصرانية األثوذكسية فلم يبق أي أثر ،وخالل احلرب العاملية الثانية
مت تطهير هذه البالد من املسلمني إلى ألبانيا كلها ،فدمروا كل املعالم اإلسالمية هناك ،وحتى اآلن
واملهاجرون األلبان من هذه الوالية فـي ألبانيا ال يحق لهم العودة إلى بالدهم ،وال يحق لهم االنتفاع
بأي شيء من أمالكهم.
حاليا أكثر من نسبة  %50من السكان مسلمون فهم خليط من
وفـي والية منستير فـي مقدونيا ً
األلبان ،واألتراك ،والبوسنيني ،ويعا َملون هناك معاملة األعداء ،ويعتبرونهم أقلية فهم مضطهدون مع
أنهم هم من السكان األصليني وليسوا قادمني من دول أخرى ،أيضا خالل فترة االحتاد اليوغسالفـي
فـي سنة 1948م كان هناك قانون االستصالح الزراعي الذي استولى على  %90من األوقاف التي
كانت موجودة فـي االحتاد اليوغسالفـي سابقًا للمسلمني باسم االستصالح الزراعي ....إمنا فـي
كوسوفا كانت نسبة  %90من األراضي ومن األوقاف قد أخذت بالقوة من االحتاد اليوغسالفـي،
ففـي أول يوم من املؤمتر هنا كانوا يتحدثون عن الدولة واألوقاف ،ووالية الدولة على األوقاف،
فكانوا دائما يتكلمون عن الدور االسالمي ،وال يذكرون ما هو دور الدولة غير املسلمة فـي الوالية
على األوقاف ،وكيف تكون للدول غير االسالمية ،واملسيحية والية على أوقاف املسلمني؟ ،فأنا
استغربت هذه القضية ،فهذه مشكلة من املشاكل.
نحن فـي كوسوفا املشيخة اإلسالمية تدير كل األوقاف املوجودة حاليا فـي كوسوفا ،ونسبة
 %10تقريبا هي ما تبقى من األوق��اف ،ولنا ( )750مسجدا ،وفـي سنة  99-98أثناء احلرب مت
تدمير ( )220مسجدا (خالل هذه احلرب فقط) ،وأما فـي احلرب العاملية األولى والثانية وفـي العهد
الشيوعي مت تدمير املساجد ،وحتويلها مصانع ،ومخازن ،وقد حدث هذا فـي عهد الرئيس (تيتو)
الذي كان له عالقات طيبة مع الدول العربية واالسالمية لألسف الشديد ،فكان فـي الدولة التي
يرأسها ميارس الظلم وأشد العذاب للمسلمني ،إن نسبة املسلمني فـي كوسوفا تقريبا .%95
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ولدي شكوى على منظمي املؤمتر ،فقد وصلتنا الدعوة باسم رئيس اجلالية املسلمة فـي كوسوفا،
فأنا استغربت بعد كل هذه احلروب والزيارات ،واملسلمون ال يعرفون أن املسلمني فـي كوسوفا هم
أصل السكان ،فقلت عندما أشارك فـي املؤمتر إن شاء الله سأبني هذا حتى ينشرح صدري ،فأصل
السكان من األوربيني بوسنويون وألبانيون وغيرهم فكيف تعتبروننا جالية ،فـ  %95من السكان من
كوسوفا مسلمون ،ولدينا تقريبا  750مسجد فنحن قمنا بترميم ،وإعادة بناء كل املساجد التي مت
تدميرها فـي كوسوفا على يد القوات الصربية أثناء احلرب.
واملشكلة األخرى املتعلقة باألوقاف هي أن األرشيف ومقر الرئاسة واملشيخة اإلسالمية ُد ّمر
وحرق أثناء احلرب ،وكذلك كل الوثائق مت إحراقها من قبل الصرب ،وكان هذا مقصودا ،فقد كتبنا
كتابا كبيرا عن كل املساجد ،واألوقاف التي دمرت أثناء احلرب ،وقدمناه إلى محكمة العدل الدولية
فـي الهاي ،ومتت إدانة الرئيس السابق سلوفودان ميلوسوفـيتش بناء على هذا الكتاب ألنه كان
قاصدً ا أن يدمر املعالم اإلسالمية فـي كوسوفا.
لدينا اآلن مشروعان كبيران :املشروع األول يتعلق باملساجد ،وكل متعلقاتها من املساجد
القدمية ،واحلديثة التي تبنى اآلن ،فكنا نود من اجلهات املعنية ،وخصوصا من اإلخوة األتراك الذين
لديهم وثائق قدمية فـي األرشيف أن يساعدونا فـي هذا املجال مشكورين.
املشروع الثاني :بدأنا فـيه هذه السنة وهو مشروع حصر األوقاف ،فمعظم األوقاف املوجودة فـي
كوسوفا تقريبا هي عبارة عن األراضي الزراعية وفـيها جبال أيضا ،وفـيها حتى أوقاف فـيها خشب
لتدفئة املدارس ،وغير ذلك.
نحن أيضا بعد احلرب بعد سنة  99ضاعفنا عدد محالت األوقاف بعد احلرب ،فعددها كان
قبل احلرب  ،200وأصبح اآلن حوالي  500محل يصرف دخلها وريعها فـي دفع رواتب األئمة،
واملؤذنني ،والوعاظ ،واملدرسني فـي املدارس اإلسالمية فـي كوسوفا وكلية الدراسات اإلسالمية،
فلدينا ستة مدارس إسالمية تعادل الثانوية األزهرية ،أربعة للبنني ومدرستان للبنات ،ولدينا مدرسة
ومعهد لتحفـيظ القرآن معادلة أيضا للثانوية ،وبهذه الشهادات يستطيع الطالب االلتحاق بجميع
جامعات العالم تقريبا ،فهي معادلة فـي األزهر وفـي جامعة كوسوفا ،ولدينا كذلك فـي جميع
محافظات كوسوفا دار لالفتاء تابعة جلامعة رئاسة املشيخة وفـيها موظفون :فـيها رئيس لألئمة،
ٍ
ومفت ،وسكرتير ،وأمني خزانة ،وبعض األئمة فـي هذه احملافظات فـي كل مسجد.
فنحن ندير هذه األوقاف التي بقيت ،والتي ذكرت أنها متثل نسبة  %10بعد هذه احلروب ،وندفع
منها رواتب املوظفـني الذين يصل عددهم إلى  2001بني أئمة ومؤذنني موزعني على  800مسجد،
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وموظفـني ومدرسني فـي امل��دارس ،ومدرسني أيضا فـي كلية الدراسات اإلسالمية ،فنحن لدينا
كلية للدراسات اإلسالمية من سنة 1994م ،وميكن للطلبة املتخرجني منها االلتحاق بالدراسات
العليا فـي اجلامعة االسالمية ،وفـي جامعة كوسوفا فـي برشتينا ،ونسبة البنات الالتي يدرسن فـي
هذه اجلامعة هي  ،%50أما فـي املدارس اإلسالمية فهنالك أماكن خاصة للبنني وأخرى للبنات،
وهذه األوقاف هي التي ترعى االحتاد االسالمي والرعايا ،فليس لدينا أي دعم من احلكومة فنحن
منفصلون عنها ومستقلون ،وليس لنا أيضا أي دعم من الدول العربية مباشرة لالحتاد ،وإمنا الذين
ساعدوا فـي بناء املساجد ،وإعادة ترميمها كان لهم طريق مباشر مع املقاول ،ولم تكن عن طريق
املشيخة ،وإمنا بإشراف املشيخة ،فكانت املساعدات تسلم مباشرة للمقاولني .وهذه فكرة عامة عن
األوقاف فـي كوسوفا.
وهناك املجلس األعلى للشؤون اإلسالمية فـي كوسوفا وهو املسؤول مباشرة عن األوقاف،
وهذه األوقاف ال يجوز بيعها ،وال استبدالها إال بإجماع من هيئة العلماء فـي املجلس األعلى ،كذلك
عندنا مجلس أو البرملان اإلسالمي املوجود فـي كوسوفا.
ولدي بعض التوصيات واملقترحات فـي هذا املؤمتر:
أرجو من القائمني على هذا املنتدى أن يهتموا باألوقاف فـي بالد البلقان ،فحوالي ثلث ألبانيا
كانت أوقافا ،وثلث مقدونيا كانت أوقافا كذلك ،وثلث كوسوفا كانت أوقافا ،فنرجو لو نستطيع أن
نكون وكالة عاملية حلماية األوقاف؛ ألنه ليس لدينا القوة الكبيرة للتأثير على هذه الدول السترداد
ّ
هذه األوقاف ألصحابها ،فنرجو منكم أن تهتموا بهذا األمر ،كما أقترح أن يكون هناك صندوق
إلعادة األوقاف ،تشارك فـيه الدول العربية واإلسالمية عامة ،فنحن عندنا أوقاف ضائعة ،ومنهوبة،
ومدمرة ،ورفعنا قضاياها إلى محكمة العدل الدولية ،فنحتاج إلى ميزانية وأموال نعطيها احملامني
ليدافعوا عن هذه األوقاف ،فإذا كان هناك صندوق ُيعنى بهذا املوضوع سيساهم فـي تسهيل هذا
األمر.
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الأوقاف فـي البو�سنة والهر�سك
التاريخ والو�ضع الراهن والتطلعات امل�ستقبلية
(((

املقدمة:

الوقف له هدف تعبدي وخيري ،وهو حبس دائم للممتلكات أو إليراداتها ،لصالح
مستفـيدين محددين أو لصالح أغراض محددة ،بغية اكتساب مرضاة الله تعالى .والوقف
أداة ووسيلة وطريق للتقرب إلى الله تعالى ،ونيل رضاه.
تعتبر مؤسسة الوقف مؤسسة اقتصادية ،واجتماعية ،تساهم فـي حتسني جودة حياة الفرد
وتطوير املجتمع ،اقتصاديا واجتماعيا وثقافـيا ودينيا.

الدافع الديني لوقف املمتلكات

إن القرآن الكرمي ال يتحدث بشكل مباشر عن الوقف ،لكن الله سبحانه وتعالى يشجع
املسلمني فـي كثير من آيات القرآن الكرمي على مساعدة الغير ،باألعمال الصاحلة والصدقات،
ومن تلك اآليات ،اآلية  92من سورة آل عمرانَ { :ل ْن َت َنا ُلوا ا ْلبِ َّر َح َّتى ُت ْن ِفقُ وا ممِ َّ ا تحُ ِ ُّب َ
ون َو َما
ٍ
ِ ِ
ِ ِ
يم}.
ُت ْنفقُ وا م ْن َش ْيء َفإِنَّ الل َه بِه َعل ٌ
وقد ح ّفز رسول الله صلى الله عليه وسلم املسلمني ،فـي أحاديث كثيرة ،على االهتمام
باآلخرة ،وحثّهم على فعل األعمال الصاحلة التي يستمر أجر صاحبها ،ويبقى أثره من بعده
فـي هذا العالم ،عسى ذلك أن ينفعه بعد املوت ،ومن تلك األحاديث« :إذا مات اإلنسان انقطع
عمله إال من ثالث؛ صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له»( .رواه الترمذي وقال حسن
صحيح).

لقد أ ّثرت هذه التوجيهات والوصايا النبوية كثيرا فـي الصحابة ،فاستلهموا منها فعل
الكثير من األعمال الصاحلة التي يدوم خيرها ،أمال منهم فـي حتصيل الثواب الدائم .وكان
عمر بن اخلطاب أول الواقفـني فـي اإلسالم:
((( مدير مديربة األوقاف فـي املشيخة اإلسالمية فـي جمهورية البوسنة والهرسك.
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(أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب
ماال قط أنفس عندي منه ،فكيف تأمرني به؟ قال« :إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها»،
فتصدق بها عمر أنه ال يباع أصلها ،وال يوهب ،وال يورث ،للفقراء ،والقربى ،وفـي الرقاب
وفـي سبيل الله وابن السبيل ،زاد عن بشر ،والضيف ،ثم اتفقوا ،ال جناح على من ولِ َيها أن
يأكل منها باملعروف ويطعم صديقا غير متمول فـيه،زاد عن بشر ،قال وقال محمد :غير متأثل
ماال).

وتفـيد املصادر التاريخية أنه ال يوجد واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
إال وكان قد و َق َ
ف ً
بعضا من ممتلكاته .واستمر املسلمون من بعدهم على هذه املمارسة ،وما
يزالون على هذا املنوال حتى يومنا هذا.

أهمية األوقاف فـي تطوير البوسنة والهرسك

بدأت األوق��اف بالظهور فـي البوسنة والهرسك مع بداية الوجود العثماني الرسمي
فـيها ،وتعتبر تسمية بعض املدن بالوقف أكبر شاهد على دور األوقاف فـي تطوير البوسنة
والهرسك ،وظهور املراكز احلضرية فـيها مما تبعه ظهور املراكز السياسية ،واالقتصادية
والثقافـية والدينية ،ومن هذه املدن ،على سبيل املثال :كولن وقف ،اسكندر وقف ،غورنيي
وقف ،دونيي وقف وكثير غيرها .كما أن بعض املدن احلالية كانت حتمل فـي اسمها كلمة
وقف ،مثل مدينة مركونيتش غراد التي كان اسمها فـي السابق فارتسار وقف ،وكان اسم
مدينة سانسكي موست سابقا (وقف) ،الخ.
ترتبط نشأة عدد كبير من املدن فـي البوسنة والهرسك بوجود املمتلكات املوقوفة ،أو
بأسماء احملسنني الذي وقفوا تلك املمتلكات ،ومن املدن التي ارتبطت نشأتها باألوقاف أو
بالواقفـني:
 سراييفو – عيسى بك إسحاقوفـيتش ،والغازي خسروبك توزال – تورالي بك؛ موستار – قراجوز بك ومحمد باشا كوسكي تيشان – فرهاد بن اسكندر؛ -ماغالي – يوسف باشا قالوون
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 نوفا قصبة – موسى باشا بودميسكي الوزير بانيا لوكا – فرهاد باشا سوكولوفتش ،ومحمد باشا صوفـي غراداتشاتس – محمد وحسني ومراد غراداشتشيفـيتش فوتشا  -محمد باشا كوكافـيتسا مركونيتش غراد – مصطفى آغا كيزالر روغاتيتسا  -حسني بك بن إلياس بك فـيشيغراد ورودو  -مصطفى باشا كارا تشاينيتشي  -الغازي سنان بك -غراتشانيتسا – أحمد باشا بودميليا

تظهر القائمة السابقة أن معظم الواقفـني كانوا من السكان احملليني من الذين شغلوا
مناصب ووظائف سياسية ،وعسكرية مهمة فـي الدولة العثمانية على أراض��ي البوسنة
والهرسك ،حيث إن منهم وزراء ،وباشاوات ،وبكوات ،وآغاوات ،وكذلك الغزاة والقادة
وغيرهم .وتفـيد الكثير من البيانات أن الواقفـني لم يكونوا فقط من طبقة األثرياء ،بل كان
منهم واقفون ينتمون إلى مختلف طبقات املجتمع ،كالتجار ،واحلرفـيني ،والقضاة ،واملفتني
والعلماء واألئمة ،والرجال والنساء.

تقسيم األوقاف بالنظر إلى استقالليتها االقتصادية

إن الغرض األساسي من الوقف هو فعل عمل صالح يرضي الله تعالى ،و َي ْبرز هذا
الغرض فـي الفعاليات االجتماعية احملددة ،من خالل مضامني كثيرة ومتنوعة ،تلبي حاجة
اجتماعية بعينها .وهكذا نشأت املساجد ،وحنفـيات مياه الشرب العامة ،واخلانات ،واملطاعم
العامة واملدارس ،الخ .وميكن فـي ضوء ذلك تقسيم األوقاف إلى مجموعتني ،األولى تضم
األوقاف التي تدر بذاتها ريعا ماليا ،والثانية تشمل األوقاف التي تستخدم ريع أوقاف أخرى
لكي تؤدي وظيفتها.
أ  -املجموعة األولى تتكون من املضامني التي توفر ملؤسسة الوقف اإليرادات ،وتعود عليها
بالعائدات الالزمة لتشغيله .وتشتمل هذه املجموعة على مبان ،ومنشآت مختلفة
كاخلانات والدكاكني ،واملخازن ،ومتاجر احلرفـيني املختلفة ،والبيوت ،ومنازل اإليجار،
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ثم األراضي بشتى أنواعها سواء ما كان منها مخصصا للبناء أم للحدائق والبساتني،
واحلقول واملراعي ،والغابات الخ .وغالبا ما تضم هذه املجموعة أمواال نقدية كثيرة،
أو معادن ثمينة ،تعطى للمواطنني لتنميتها ،مما يعود بالربح على الوقف نفسه ويزيد من
إمكاناته االقتصادية.
ب  -املجموعة الثانية وتشمل املضامني التي تقدم خدمات عامة فـي املدن ،ويصرف عليها
من األموال التي جتمع من اإليجارات أو القروض املخصصة لهذا الغرض .وتضم هذه
املجموعة منشآت ،ومبان مختلفة ،وأعمال عامة ذات صفة دينية ،وثقافـية ،وتعليمية،
احلمامات العامة ،وأبراج الساعات ،واجلوامع ،واملساجد،
وصحية ،وخيرية وغيرها ،مثل ّ
والتكايا ،واملكتبات واملدارس ،والكتاتيب ،وشبكات املياه ،واحلنفـيات العامة ،واجلسور،
واخلانات ،واملطابخ العامة واملقابر ،وغيرها .وكانت إي��رادات األوق��اف تصرف على
صيانة تلك املباني ،وترميمها ،ومتويل أنشطتها العامة ،فـي املدينة ودفع رواتب املوظفـني
واملدرسني) ،ولرعاية التالميذ ،والفقراء ،واملرضى،
(األئمة ،واملؤذنني ،واملع ّلمني،
ّ
ولتغطية تكاليف األوقاف اإلدارية مبا فـي ذلك املتولون والناظرون.

تصنيف األوقاف بحسب الغرض منها:

أ  -دينية :اجلوامع واملساجد واملص ّليات والتكايا

ب  -تعليمية وتربوية :املدارس والكتاتيب واملكتبات
ج  -خيرية :مساعدة الفقراء واأليتام ،والتالميذ ،وعابري السبيل ،والغارمني ،واألسرى
واملرضى ،ورعاية احليوانات الشاردة والعاجزة
د  -اجتماعية :شبكات املياه ،والطرق ،واجلسور ،وأب��راج الساعات ،والنوافـير ،واآلبار،
واحلنفـيات العامة واملقابر.
هـ  -اقتصادية :األسواق ،واخلانات ،ومتاجر احلرفـيني ،واملنازل ،والبيوت
األوقاف فـي فترة ما بعد احلكم العثماني.
أ  -األوقاف فـي عهد احلكم النمساوي الهنغاري:
سن
عرفت بداية االحتالل النمساوي الهنغاري للبوسنة أول عمليات إلتالف األوقاف ،إذ مت ّ
عدد من األحكام القانونية التي أحلقت الضرر باألوقاف باعتبارها فئة خاصة من امللكية ،كما أحلقت
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الضرر بالبوشناقيني األثرياء.
مت فـي عهد احلكم النمساوي الهنغاري مصادرة أعداد كبيرة من خيرات األوقاف ،وجاء فـي
املرتبة األولى املصليات التي كانت تقام عليها صالة العيد ،فأنشئت عليها مبان ضخمة ،وبذلك منع
البوشناقيون من التجمع بأعداد كبيرة فـي مكان واحد خوفا من العصيان .ففـي معظم املدن ،وفـي
مقدمتها سراييفو ،متت مصادرة املصليات ،وأقيم مكانها مبان إدارية ضخمة .ففـي سراييفو مثال أقيم
على أرض املصلى مبان ضخمة ،أحدها يستخدم اليوم مقرا لرئاسة البوسنة والهرسك ،والثاني مقرا
إلدارة إقليم سراييفو والثالث مقرا لبلدية املركز.
كما مت اغتصاب قطع جذابة من أراضي البناء فـي مراكز املدن ،إضافة إلى الغابات واألراضي
الزراعية.
ب  -األوقاف فـي عهد مملكة الصرب والكروات والسلوفـينيني
تشكلت مملكة الصرب والكروات والسلوفـينيني دون أن يعطى سكان البوسنة والهرسك
حقهم الدميقراطي فـي إب��داء رأيهم حولها ،وقد أص��درت هذه اململكة بأسلوب تعسفـي وغير
مت مبوجبها فـي الفترة من عام  1918إلى عام 1939
دميقراطي «إج��راءات اإلصالح الزراعي»ّ ،
مصادرة حوالي أربعة ماليني دومن من أراضي األوقاف ( 4000000دومن) واثنى عشر مليون دومنا
ونصف من أراضي البكوات ( 12500000دومن) ،بإجمالي قدره ستة عشر مليون ونصف مليون
دومن ( 16500000دومن من أراضي األوقاف وأراضي البكوات) وهذا ميثل  %27,6من مجموع
مساحة البوسنة والهرسك .وفـي تلك الفترة متت مصادرة  %95من األراضي التي كانت بحوزة كبار
مالك األراضي .وقد أخذت هذه املعلومات عن «مذكرة جمعية املالكني السابقني ألراضي األقنان
والبكوات فـي سراييفو» والتي أرسلت إلى ممثل امللك بافلي) ( Pavleبتاريخ .1938/09/27
وفـي عام  ،1939وبقرار واحد من قضاء بانيالوكا ،متت مصادرة  107000دومن من ممتلكات
أوقاف الغازي خسرو بك فـي تسليتش وتيشان ( 3/1أراضي زراعية و 3/2غابات جاهزة لقطع
األخشاب).
مت فـي عهد هذه اململكة هدم  24جامعا ،كلها من العهد العثماني ّ
املبكر،
وفـي سراييفو وحدهاّ ،
كما مت هدم مدرستني :املدرسة العنادية فـي بندباشا ومدرسة املصري ،وهدم بجوارها أيضا جامع
بكر بابا فـي ميدان اخليول ،ومت استخراج رفات األموات من  75قبرا ،وهدم  108دكاكني و118
بيتا وحديقة ،ومتت مصادرة  90بستانا وحديقة وحقال ومرعى.
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وكانت السلطات الصربية فـي تلك الفترة تنفذ مخطط التوطني املنهجي للتشتنيك ،الذي جتلبهم
من صربيا وتوطنهم فـي البوسنة والهرسك ،وخاصة فـي املناطق ذات األكثرية البوشناقية.
ج -األوقاف فـي عهد يوغوسالفـيا االشتراكية:
تعرضت األوقاف وممتلكات الطوائف الدينية ،بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية ،وخاصة فـي
العقود األولى من احلكم الشيوعي ،لهجمات شديدة من السلب والتأميم .وحدث بعد احلرب فـي
يوغوسالفـيا تغيير قسري ألساس امللكية فـي املجتمع ،من خالل مصادرة املمتلكات اخلاصة أو
تقييدها .وكان املبرر األيديولوجي لتلك اإلجراءات ،النظرية املاركسية القائلة «مبصادرة ا ُملصا َدر»،
وقد متت مصادرة ممتلكات الطوائف الدينية لسببني:
األول :ألن الطوائف الدينية فـي مملكة يوغوسالفـيا قبل احلرب العاملية الثانية كانت مالكا قانونيا
مهما للممتلكات اخلاصة.
والثاني :ألنه مت تصنيف الطوائف الدينية على أنها خصم إيديولوجي ،يهدد باخلطر عملية بناء
العالم القوي اجلديد.
وقد مت االستيالء القسري على ممتلكات األوقاف عن طريق اإلصالح الزراعي ،والتأميم ،ونزع
ملكية املمتلكات اخلاصة.
جعل التأميم الذي أجري فـي أعوام  1946و 1948و ،1958من ملكية الدولة أو امللكية العامة،
امللكية املهيمنة فـي جميع القطاعات االقتصادية وفـي مجال العقارات .وكان قانون تأميم املؤسسات
االقتصادية اخلاصة ،الصادر بتاريخ  ،1946/12/6مع تعديالته واإلضافات عليه ،الصادرة فـي
واملصحات
 ،1948/12/29األساس القانوني ملصادرة ممتلكات األوقاف من املطاحن ،والفنادق،
ّ
واملؤسسات املماثلة.
وقد تعرضت ممتلكات األوق��اف لهجمة شرسة بقانون التصرف بالشقق السكنية ،واملباني
التجارية الذي صدر فـي  1945/2/17وقانون تأميم مباني اإليجار ،وأراضي البناء الصادر بتاريخ
 ،1958/12/28نظرا إلى أن تلك املباني كانت متثل اجلزء األكبر من ممتلكات األوقاف فـي املناطق
احلضرية .ومت مبوجب هذا القانون مصادرة جميع املباني السكنية والتجارية التي متلكها املشيخة
اإلسالمية ،ما عدا تلك التي تستخدم لألنشطة الدينية (الشعائر الدينية ،والشؤون الدينية والشقق
التي يسكنها املوظفون الدينيون).
ووفقا لبيانات عام  ،1950فقد مت فـي سراييفو خالل السنوات األربع التي طبق فـيها قانون نزع
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امللكية لعام  1947مصادرة نحو  80مقبرة ملسلمني بلغت مساحتها اإلجمالية  350دومنا .وقد مت
فـي بعض تلك املقابر إنشاء مبان ،كاملراحيض العامة ،مما يجرح مشاعر احترام املوتى.

األوقاف املصادرة فـي الفترة من :1990 – 1945
نوع العقار

1 -1دكاكني

العــدد

املساحة م

2

1030

30620

3 -3بيوت وشقق

1570

145232

5 -5أراضي بناء

4829

2 -2مقابر
4 -4مبان

3027
886

8027682
190304

21948658

األضرار املادية التي حلقت باألوقاف فـي عهد يوغوسالفـيا الشيوعية:
حتملت األوقاف منذ عام  1950وحتى التحول الدميقراطي األول سنة  ،1990خسائر مادية
جسيمة:
 - 1أضرار ناجمة عن تأميم الشقق املوقوفة:
 الفترة  1500 :1990-1950شقة ×  300.00مارك بوسني =  450,000,00ماركبوسني شهريا ×  12شهرا =  5,400,000.00مارك بوسني ×  31سنة =

 167,400,000.00...............................................مارك بوسني.
 - 2األضرار الناجمة عن تأميم املتاجر:
 الفترة  62000 :1990-1950م 25.00 × 2مارك بوسني =  1,550,000,00ماركبوسني شهريا ×  12شهرا =  18,600,000.00مارك بوسني ×  31سنة =
576,600,000.00..............................................مارك بوسني.

-----------------------------------------------------------------------------------

املجموع 744,000,000.00................................:مارك بوسني
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األوقاف التي مت تدميرها أو أصابها الضرر

أثناء العدوان على البوسنة والهرسك ()1995-1992
أ -األوقاف املد ّمرة:
م

النــوع

املعتدي الصربي

املعتدي الكرواتي

املجموع

جـامـع

534

80

614

مسـجد

175

43

218

ك ّتاب

14

18

32

أخرى (تكية ومقبرة)
املجمـــوع

447
723

141

1311

ب  -األوقاف املتضررة:
م

جـامـع

املعتدي الصربي
249

املعتدي الكرواتي

املجموع

النــوع

مسـجد

21

20

41

58

307

ك ّتاب

18

أخرى (تكية ومقبرة)

106

املجمـــوع

270

78

472

األضرار املادية التي حلقت باألوقاف منذ عام  1996حتى اليوم:
 - 1أضرار ناجمة عن تأميم الشقق املوقوفة:
 الفترة  1500 :2007-1996شقة ×  300.00مارك بوسني =  450,000,00ماركبوسني شهريا ×  12شهرا =  5,400,000.00مارك بوسني ×  11,11سنة =

64,350,000.00................................................مارك بوسني.
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أ) فدرالية البوسنة والهرسك 38,610,000.00...................:مارك بوسني.
ب) جمهورية صربسكا25,740,000.00........................:مارك بوسني.

------------------------------------------------ - 2األضرار الناجمة عن تأميم املتاجر:
 الفترة  62000 :2007-1996م 25.00 × 2مارك بوسني =  1,550,000,00ماركبوسني شهريا ×  12شهرا =  18,600,000.00مارك بوسني ×  11,11سنة =
221,650,000.00................................................مارك بوسني.
أ) فدرالية البوسنة والهرسك150,156,000.00..................:مارك بوسني.
ب) جمهورية صربسكا71,500,000.00........................:مارك بوسني.

------------------------------------------------املجموع 286,000,000.00......................................:مارك بوسني
احملصلة النهائية:
شقق موقوفة ومتاجر ،مجموع األضرار 1,030,000,000.00.....:مارك بوسني
األضرار السنوية التي تلحق باألوقاف:
أ) فدرالية البوسنة والهرسك15,840,000.00......................:مارك بوسني.
ب) جمهورية صربسكا9,660,000.00............................:مارك بوسني.

-----------------------------------------------إجمالي األضرار فـي البوسنة والهرسك 25,500,000.00.........:مارك بوسني.
يستنتج من كل ما تقدم أن مؤسسة الوقف كان لها دور مهم فـي التنمية االجتماعية واالقتصادية
فـي البوسنة والهرسك ،لكن وفـي الوقت نفسه ال ميكننا التحرر من االنطباع بأن مجال عمل تلك
املؤسسة ،اقتصر فـي فترة من الفترات ،على مستوى احلد األدنى من الوجود.
إنه من واجب املشيخة اإلسالمية ،ومن مقتضيات املصلحة العامة للمجتمع ،أن تعيد ملؤسسة
الوقف وظيفتها األصلية ،ويتحتم علينا فـي هذا العمل ،أن نكون – أفرادا ومجتمعا – قادرين على
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الدفاع عن حقوق أولئك الذين تخلوا عن ممتلكاتهم اخلاصة من أجل الصالح العام.

مديرية األوقاف

س ّنت جمهورية يوغوسالفـيا االحتادية االشتراكية قانون التأميم الذي صادرت مبوجبه جميع
املمتلكات ،باستثناء املساجد ،وما كان يستخدم ألغراض دينية بحتة ،فزالت بذلك مبررات وجود
مديرية األوقاف .وهكذا ،لم يذكر دستور املشيخة اإلسالمية لعام  1959مؤسسة الوقف على أنها
أحد مصادر متويل املشيخة اإلسالمية ،وال مديرية األوقاف التي كانت حتى ذلك احلني تسهر على
األوقاف.
ولكن ،ومع وضع الدستور اجلديد للمشيخة اإلسالمية فـي عام  ،1960مت عند تعريف مفهوم
ممتلكات املشيخة اإلسالمية إدراج مفهوم الوقف باعتباره من ممتلكات املشيخة اإلسالمية .كان ذلك
أمرا فـي غاية األهمية ألنه يوحي بأنه قد حدث فـي تلك السنوات العشر حبس أوقاف جديدة،
مما استدعى أن يشار إلى تلك األوقاف فـي الدستور اجلديد للمشيخة اإلسالمية .إن هذا احلكم
الدستوري يلزم أجهزة املشيخة اإلسالمية ،باعتبارهم األوصياء على ممتلكات األوقاف واملستفـيدين
منها ،أال تنسى املمتلكات املؤممة ،وأن تعمل باستمرار على إيجاد أوقاف جديدة.
وبعد انتظار طال  37سنة ،ومع توافر الظروف املواتية ،وعلى رأسها احلرية السياسية التي حتققت
بعد وقف العدوان على البوسنة والهرسك ،أعيد تأسيس مديرية األوقاف ،وأحيت مديرية األوقاف
عملها من جديد باعتبارها إحدى مؤسسات املشيخة اإلسالمية فـي البوسنة والهرسك بالقرار رقم
 96/2486الصادر بتاريخ  1996/06/14عن املجلس التشريعي للمشيخة اإلسالمية .وبإعادة
تأسيسها ملديرية األوقاف ،أظهرت املشيخة اإلسالمية فـي البوسنة عزمها وإصرارها على الكفاح من
أجل استرداد ممتلكات األوقاف ،وتوفـير املناخ والظروف املالئمة حلبس أوقاف جديدة فـي البوسنة
والهرسك.

مها ّم وواجبات مديرية األوقاف:

 اتخاذ اإلج��راءات حلماية األوقاف فـي جميع أراضي البوسنة ،والهرسك ،وفـي الشتات،وتعزيز مكانة الوقف بكونه خيرا دائما.

 حصر وتسجيل كافة ممتلكات األوقاف فـي البوسنة والهرسك وفـي الشتات. -استعادة األوقاف املصادرة واملؤممة واملستولى عليها بأي صورة كانت.
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 جتديد املباني املوقوفة وترميمها وإعادة إحيائها وحمايتها وجعلها فـي حالة ميكن استخدامهالألغراض املخصصة لها.
 تشجيع املسلمني على وقف العقارات واملمتلكات املنقولة واألموال النقدية ،وإصدار حججالوقفـيات للواقفـني.
 تقدمي املساعدة القانونية ملجالس املشيخة اإلسالمية فـي القضايا املتعلقة مبمتلكات األوقاف. رفع القضايا أمام احملاكم احمللية ،واملؤسسات القانونية الدولية ،من أجل حماية األوقاف. البحث عن أفضل املستأجرين ومتابعة إجراءات تأجير ممتلكات األوقاف. اإلشراف على أعمال حتويل األوقاف ،ومتابعة تلك األعمال. تعيني املتولني ،واإلشراف على عمل املجالس فـي إدارة ممتلكات األوقاف. متابعة أنشطة احلكومات ،والبرملانات فـيما يتعلق بإجراءات وضع مسودة قانون إعادةاملمتلكات املؤممة ،وغيره.
 التعاون مع املؤسسات املماثلة فـي العالم وتبادل اخلبرات. اإلصرار على إصدار قانون إعادة املمتلكات املؤممة. منح مؤسسة الوقف مكانة مهمة فـي الوحدات الدراسية باملؤسسات التعليمية التابعة للمشيخةاإلسالمية فـي البوسنة ،والهرسك وتعليم موظفـي املشيخة اإلسالمية فـي البوسنة والهرسك
شؤون ومسائل الوقف.
 اإلصرار على التطبيق احلرفـي للحجج الوقفـية ،إلى أقصى درجة ممكنة. إنشاء صناديق خاصة ألشكال الوقف املختلفة. إيجاد أنواع جيدة وميسرة من الوقف ،تتيح املجال جلميع املسلمني أن يلبوا هذه احلاجة الدينيةويحققوا الرضا الروحاني ،ولكي يوفروا ألنفسهم من خالل األوقاف استمرار األجر بعد
مماتهم.
 تنظيم مؤمتر سنوي عن تطوير الوقف وإجنازاته. توظيف االقتصاديني واملديرين احملترفـني إلدارة األوقاف. -اعتماد الشفافـية فـي اختيار اللجان الشرعية ،واملراقبني الداخليني الذين سيشرفون على إدارة

487

احللقة النقاشية :األوقاف في دول البلقان

األوقاف حسب ما تقتضيه حجة الوقف ،واألحكام الشرعية.
 جعل إدارة األوقاف منسجمة مع معايير اإلدارة ،والتسيير احلديثة ،مثل شهادة املنظمة الدوليةللتوحيد القياسي ISO؛ .
 تشجيع األوق��اف ،وتعزيزها بطرق عصرية ،واالستفادة من القنوات البديلة فـي الترويجلألوقاف ،والتشجيع على وقف املمتلكات.
 ضمان الشفافـية التامة فـي عمل األوقاف والسيما اجلوانب املالية. إنشاء الوكاالت للتعاون االقتصادي ،واملالي ،والثقافـي ،والسياحي بني املشيخة اإلسالميةوبني املؤسسات املشابهة داخل الدولة وخارجها.
 تأسيس املؤسسات االقتصادية على مبادئ السوق. تخصيب األوق����اف ،واستخدامها بشكل رئيس فـي ال��ب��رام��ج التربوية ،والتعليمية،واالجتماعية.

املشاكل التي تواجهها مديرية األوقاف:

سن قانون إعادة املمتلكات املؤممة واملصادرة.
أ  -عدم ّ

ب  -فقدان عدد كبير من احلجج الوقفـية ،األمر الذي يتعذر معه تلبية رغبات الواقف.

ج  -محاوالت االستيالء على ما تبقى من ممتلكات األوقاف ،من خالل مخططات التنظيم
العمراني اجلديدة.
د  -إهمال املؤسسات املختصة فـي تعاملها مع قضية حماية األوقاف ،وصرف إيراداتها.
ه  -التأهيل غير الكافـي للكوادر العاملة فـي مديرية األوقاف.

مهمة األوقاف ودورها فـي العصر احلديث:

تتجه مهمة األوقاف ،ودورها فـي العصر احلديث نحو حتقيق ما يسمى فـي العالم احلديث الدولة
االجتماعية ،أو دولة الرخاء ،وهي الدولة التي حتسن رعاية مصالح مواطنيها .فاملهمة األساسية
لألوقاف ودورها إذن ،أن تلبي احلاجات العامة للمجتمع ،واحلاجات الفردية لكل فرد فـي ذلك
املجتمع ،مع حتقيق الرخاء ،فـي جميع جوانب احلياة البشرية.
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ومن هذا املنطلق ،فإن كل مجتمع مسلم مطا َلب – فـي إطار النظام العام وبنا ًء على
احتياجاته – بتطوير نظام الوقف.

إننا فـي عصرنا هذا وفـي مناطقنا هذه ،ميكننا تطوير أنواع مختلفة من األوقاف ،التي
مهم فـي حتقيق التقدم واالزدهار للمجتمع وأفراده.
ميكن أن يكون لها دور ّ
وإلى جانب أنواع الوقف التقليدية ،ميكننا أن نهتم باألنواع اآلتية:

 - 1األوقاف املهتمة بدعم احلياة األسرية واإلجناب.
 - 2األوقاف املهتمة بدعم املتزوجني من الشبان.
 - 3األوقاف املهتمة بتعزيز األخالق اإلسالمية.
 - 4األوقاف املخصصة للموهوبني والنابغني.
 - 5األوقاف املخصصة لذوي االحتياجات اخلاصة.
 - 6األوقاف املخصصة للعاطلني عن العمل.
 - 7األوقاف املخصصة حلماية حقوق اإلنسان ،والدفاع عن كرامته.

متويل املشيخة اإلسالمية من أموال األوقاف:

ينبغي بالدرجة األولى متويل بعض أنشطة املشيخة اإلسالمية ،ومؤسساتها من أموال األوقاف.
حرة ،ومستقلة ،وثرية .إن احلرية واالستقالل والثراء ،ثالثة عوامل
وسيجعل هذا املشيخة اإلسالمية ّ
ضرورية لعمل املشيخة اإلسالمية وجناحها فـي أداء رسالتها املتمثلة فـي تعزيز القيم اإلسالمية ،ولكي
متارس بكرامة دورها اإلصالحي فـي املجتمع.
إن الطريقة احلالية التي يتم من خاللها متويل املشيخة اإلسالمية تقف عائقا أمام تطور املشيخة،
ألنها متنع الناس من إبداء آرائهم بحرية ومن أن يفصحوا عن أفكار جديدة ،كما متنعهم من إطالق
عملية إصالح املشيخة اإلسالمية ،واملشاركة الفاعلة فـي تلك العملية ،واإلصالح ضروري؛ ألن
الزمان يتغير والظروف تتغير .إنه من غير املنطقي فـي زمان احلرية والفرص غير احملدودة ،أن تعمل
املشيخة اإلسالمية ويتم متويلها على النحو الذي كان سائدا أيام احلكم الشيوعي ،عندما كانت
املشيخة اإلسالمية محرومة من جميع احلقوق تقريبا.
إن املشاريع الوقفـية الصغيرة ،واملتوسطة ،والكبيرة لكل مسجد ،ولكل مؤسسة ،التي ميكن
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تنفـيذها على املدى الطويل ،هي احلل األمثل.
يجب على املشيخة اإلسالمية – من أجل الوصول إلى يوم يكون فـيه متويل جميع املساجد
ومؤسسات املشيخة اإلسالمية من األوقاف – خططا قصيرة األجل ،وطويلة األجل لتنمية األوقاف
لكل املساجد ،واملؤسسات ،بحيث حتصل كل مؤسسة على وقف خاص بها .ومبوجب هذه اخلطة
التي ستنفذ على املدى الطويل ،سيحصل كل مسجد ومدرسة وكلية وهيئة إعالمية ورئاسة املشيخة
وغيرها على وقف خاص يغطي ميزانيتها.
وميكن لكل جماعة مسجد أن يكون لديها متجر وقفـي تباع فـيه البضائع املختلفة ،يتزود منه
املسلمون ،ويغطون بذلك احتياجات مسجدهم.

مستقبل الوقف ومجاالت األوقاف :االحتياجات واإلمكانات

حتد كبير .إن األوقاف تزداد يوما بعد يوم ،واملشيخة اإلسالمية
تقف املشيخة اإلسالمية أمام ّ
تكتسب فـي كل يوم ممتلكات جديدة ،سواء كانت تلك املمتلكات مسجدا ،أم مدرسة ،أم روضة
أطفال ،أم عقارا ،أم أرضا الخ .ومع زيادة األوقاف تزداد احلاجة إلى تنظيم أفضل ،وأكثر فاعلية،
وإلى توظيف فريق من الكوادر الذين سيسهرون على هذه األمانة والذين سينجحون فـي جعل
املشيخة اإلسالمية أكثر ثراء ،وأشد استقرارا على أرضها.

لذا ،وفـي ضوء ذلك ،ينبغي إعادة تنظيم مديرية األوقاف ،وتقويتها بالكوادر .يجب أن يعمل
فـيها فريق مكون من الفقهاء ،والقانونيني ،وخبراء االقتصاد ،واملهندسني ،واملديرين األكفـياء،
وأصحاب الرؤى البعيدة .يجب أن يكون العاملون فـي هذا الفريق من املتحمسني الذين ال يدخرون
وقتا وال جهدا فـي سبيل النهوض مبديرية األوقاف لتقف على رجليها.
ومن الضروري أيضا تغيير أسلوب التعامل مع األوقاف والوقف .إذن يجب تطبيق الطرق
العصرية فـي هذا املجال لتصبح الصورة املعبرة عن احتياجاتنا وإمكاناتنا العصرية.
إن كل مسلم يرغب فـي حياته أن يوقف أو يحبس شيئا من ممتلكاته فـي سبيل الله لتحقيق
املنفعة العامة .منهم من يبتغي بذلك مرضاة الله تعالى وأن يكفل لنفسه صدقة جارية ،ومنهم من
لديه غرض آخر.
إن مديرية الوقف ستمكنهم جميعا من حتقيق رغباتهم املتعلقة بالوقف ،وستصل إلى كل فرد
مبشروع وقفـي وبعرض متنوع ،يجد فـيه كل شخص وكل فرد شيئا لنفسه ،وأن توصل لكل فرد
رسالة اإلسالم التي تشجعه على فعل اخلير ابتغاء ملرضاة الله عز وجل وحده.
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بحث سنايد جمال زاميوفيتش

الترويج للوقف

حتى نحقق كل مهامنا وأهدافنا ال بد أن نهتم بالترويج للوقف.
وينبغي للترويج للوقف أن يكون عصريا ،وبالطريقة التي يحبها اإلنسان العصري ويفهمها.

يجب أن تظهر يوميا على لوحات اإلعالنات وفـي وسائل اإلعالم ،إعالنات ملشاريع وقفـية
متنوعة ،ولصناديق وقفـية مختلفة ،وينبغي لساعي البريد – مرة واحدة فـي السنة على األقل – أن
يسلم لكل بيت مسلم دعاية تعرض عليه أوقافا مختلفة .إذن ،ينبغي للترويج أن يكون منسجما مع
معدا بأحدث طرق الدعاية .وفـي ضوء ذلك ،ينبغي أن تكون طرق االبتكار
روح العصر ،وأن يكون ّ
واالختراع مفتوحة ،وينبغي أن يتاح املجال أمام املبتكرين واملبدعني ليفصحوا عن أفكارهم ،من
خالل املسابقات واجلوائز واملؤمترات وغيره.

بعض خطط مديرية األوقاف فـي الفترة القادمة

حمام عيسى بك ،فـي سراييفو .وميثل هذا املبنى جز ًءا من مجمع مسجد السلطان.
 - 1إعادة بناء ّ
وقد بناه مؤسس سراييفو عيسى بك إسحاقوفـيتش ،الذي أنشأ أثناء فترة حكمه لسراييفو التي
استمرت  30عاما ،عددا من املباني العامة اجلميلة جدا ،كان أولها مسجد السلطان ،وأنشأ
بجواره أول حمام عمومي فـي املدينة ،ثم أول جسر على نهر ميلياتسكا ،وكثيرا من اخلانات،
املجمع نصبا تذكاريا
واملتاجر ،واملباني األخرى ،على غرار املدن الشرقية .وقد مت اعتماد هذا
ّ
احلمام من قبل مديرية األوقاف فـي تركيا،
وطنيا للبوسنة والهرسك .ويتم متويل إعادة بناء ّ
وتفوق قيمة املشروع (اثني) مليون مارك بوسني.
 - 2إنشاء مركز جتاري وقفـي فـي أكثر مناطق موستار حيوية وحركة ،يتكون من  6طوابق ،مساحتها
اإلجمالية  5600م ،2وتزيد قيمته على  4ماليني مارك بوسني.
 - 3إنشاء  4عمارات سكنية جتارية فـي توزال مبساحة إجمالية قدرها  13715م .2وتبلغ تكلفة هذا
املشروع عدة ماليني مارك بوسني.
 - 4تطوير النظام املعلوماتي ملمتلكات األوقاف فـي البوسنة والهرسك .وتبلغ تكلفة هذا املشروع
 100,000.00مارك بوسني ،ويتكون هذا النظام املعلوماتي من  3وح��دات :سجالت
املمتلكات غير املنقولة ،واملنقولة ،واإلدارة املالية لألوقاف ،والشؤون املالية.
 - 5حتديد جميع األوقاف فـي البوسنة والهرسك وتسجيلها فـي السجل العقاري ،وتبلغ تكلفة
املشروع بضعة مئات اآلالف من املاركات البوسنية.
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 - 6ترميم املبنى التاريخي – مبنى مقر مديرية األوقاف الوطنية ،ومبنى وقف اخلادم علي باشا فـي
سراييفو ،شارع الرئيس جمال الدين تشاوشيفـيتش ،رقم  2و .4وقد اعتمد هذا املبنى ن ُُصبا
تذكاريا وطنيا للبوسنة والهرسك .وتبلغ تكلفة هذا املشروع  200,000.00مارك بوسني.
 - 7مشروع «كولوبارا –  »Kolobaraفـي باشتشارشيا .يجري حاليا إعداد فكرة املشروع الذي
سيقام فـي موقع السينما املفتوحة كولوبارا ،ويعتبر هذا املشروع ذا أهمية حاسمة بالنسبة ملدينة
سراييفو ،وبلدية املدينة القدمية واإلقليم واملشيخة اإلسالمية.
 - 8إعادة بناء «اخلستخانة» أول مستشفى فـي سراييفو ،الذي يقع فـي حي كوفاتشي .وقد افتتح هذا
املستشفى سنة  ،1866وكان يضم عيادة خارجية وصيدلية وغرفا إلقامة املرضى .وقد أصبح
مبنى هذه اخلستخانة َخ ِربا ،وباتت احلاجة ماسة إلى إيجاد جهة مانحة إلعادة بنائه.
 - 9إعادة بناء مسجد احلاج علي عزت كالني ،الذي يقع بالقرب من املسرح الوطني فـي سراييفو.
كان يوجد فـي هذا املوقع مسجد ،وبجانبه مقبرة دفن فـيها كثير من وجهاء البوشناق ،واستمر
وجود املسجد  300عاما ،قبل هدمه من قبل السلطات الشيوعية سنة  ،1947وقد نقلت أنقاض
املسجد إلى مكان آخر وردمت أساساته .وتجُ ري اجلهات املختصة فـي املشيخة اإلسالمية حاليا
مفاوضات مع السلطات البلدية واإلقليمية حول إمكانية إعادة بناء املسجد فـي املوقع املذكور.
 - 10تشييد مبنى املقر اإلداري ملديرية األوقاف فـي سراييفو ،وسيضم هذا املبنى املكاتب اإلدارية،
واألرشيف ،واملكتبة ،وقاعة لالجتماعات ،وشققا سكنية وكل ما يلزم من متطلبات العصر
احلديث.
 - 11بناء فندق وقفـي فـي سراييفو.
 - 12بناء دور وقفـية للمسنني واملرضى.
 - 13استعادة ممتلكات األوقاف املصادرة ،وذلك باالستناد إلى قانون إعادة امللكية فـي البوسنة
والهرسك.
 - 14جمع املادة األرشيفـية عن األوقاف فـي البوسنة والهرسك فـي فترة احلكم العثماني .وسوف
يتم متويل املشروع من تبرعات مديرية أوقاف اجلمهورية التركية.
 - 15متويل األبحاث ،والدراسات العلمية حول األوقاف ،مع التركيز بصفة خاصة على البوسنة والهرسك،
وحول مسائل األوقاف املعاصرة ،والتجارب املعاصرة للمؤسسات اإلسالمية فـي العالم.
 - 16تقدمي املنح الدراسية للطالب من خالل أوقاف «صندوق البوشناقيني».
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الأوقاف فـي دول البلقان

تعقيبات احللقة النقاشية

التعقيبات
-1د�.صهيب ح�سن عبدالغفار:
لقد استأذنت من الشيخ د.خالد املذكور بإلقاء هذه الكلمة القصيرة التي ليس لها صلة بالبلقان
بل ببلد على وزنه هو باكستان للتحدث عن مشروع وقفـي إلبراز دور النسوة خاصة.
عندما حصلت الفـيضانات من جراء الطوفان فـي نهر السند الشهير فـي باكستان العام املاضي،
ونقلت وسائل االعالم صورا هائلة ملا تعرض له الناس من موت أحبائهم وتدمير منازلهم ،وتلف
حيواناتهم ،قامت جمعيات ،وهيئات خيرية فـي بريطانيا ،وغيرها مبد يد املساعدة للمنكوبني ،إما
بصورة عاجلة أو مبساعدتهم فـي بناء منازلهم بصورة آجلة ،وهنا تكونت عند النسوة فـي شرق لندن
فكرة بناء وحدات سكنية بتشجيع من أم أوالدي بالقرب من إحدى مدن باكستان املتضررة إلى حد
كبير وهي مدينة رجنكور فـي وسط البالد تقريبا.
وتبرع أحد احملسنني باألرض ،وتقرر إنشاء خمسة وثالثني وحدة سكنية كل واحدة منها
تضم غرفة ومطبخا ،وحماما بحيث تكفـي ألرملة أو عائلة صغيرة ،وقمنا برحلة استكشافـية
فـي أواخر العام املاضي وذلك بالسفر من الهور إلى مدينة (موتان) ،ومنها بالسيارة إلى مكان
العمل فـي رحلة شاقة أخذت خمس ساعات ،وهذه الرحلة أدت إلى بدء العمل حتت رعاية ٍ
أيد
أمينة ،وفـي زيارة لباكستان مرة أخرى من لندن بعد ستة أشهر ُشغلت أنا فـي مؤمتر فـي إسالم
أباد ،وقامت السيدة أم األوالد بزيارة إلى مكان العمل فوجدته قد أشرف على النهاية ولم يبق
منه إال القليل.
أردت أن أنبه إلى هذا العمل ،وإن لم يكن كبيرا ،فهو ال يتجاوز سبعني ألف جنيه استرليني
أو مائة ألف دوالر أمريكي إال أن الهمة واحلرقة التي أبدتها النسوة بجمع التبرعات من أهاليهم
حتى فقن الرجال جديرة بالتقدير ،واالحترام ،فكما قال الشاعر« :على قدر أهل العزم تأتي
العزائم ،وتأتي على قدر الكرام املكارم» ،وقد ربطنا هذا املشروع باملركز اإلسالمي الذي يشرف
عليه من ناحية اإلج��راءات الرسمية ،ومن املمكن االطالع على هذا املشروع من خالل املوقع
االلكتروني ،www.masgidtawhidonline :وأشكر القائمني على هذا املؤمتر ،أشكر لهم
جهودهم وإخالصهم واهتمامهم بالوقف ،ولله درهم وعنده جزاؤهم.
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 -2د.عبداملح�سن اجلار اهلل اخلرافـي:
حاليا ،كذلك هي من اهتمامات الدولة
إن موضوع األوقاف الضائعة فـي البلقان والقائمة ًَ
املنسقة (الكويت) ،وفـيما يتعلق باملوضوع الذي طرحه اإلخوة عامة ،واألخ «وداد ساحتي»
خاصة ،فقد كنا باألمس فـي الطريق إلى الرحلة البحرية وحتدثنا حديثا جادا فـي هذا املوضوع ،ثم
تكرم علينا معالي وزير الشؤون الدينية بتواضعه اجلم ،وجلس معنا للتحدث فـي هذا املوضوع،
ووصلنا بحماسه الكبير املنقطع النظير إلى ما طرحه فـي اجللسة االفتتاحية من إحياء ملف األوقاف
الضائعة خصوصا فـي دول البلقان ،فذكرت له أن هذا الهم مشترك ،وأننا سبق أن طرحنا هذا
املوضوع وناقشناه فـي الكويت ،وكان من أهم العقبات احلرج السياسي الناشيء من دولة منفردة
حتى لو كانت الدولة املنسقة ،فهذه األنظمة القائمة قد تتفهم وقد ال تتفهم ،وهي غير مسلمة،
فكانت احلاجة ماسة إلى إنشاء هذا الكيان اجلماعي وأن تتبناه منظمة التعاون اإلسالمي حتى
يأخذ طابعه الرسمي ،وأن يكون قضية من قضايا املسلمني ألن لها عالقة مباشرة بالتنمية ،وتفهم
املوضوع مشكورا ،ووعدته بأننا نحن فـي الكويت والبنك االسالمي للتنمية ،ومديرية األوقاف
فـي استطنبول ،هذه اجلهات الثالث تقدم مذكرة إلى أقرب مؤمتر ملنظمة التعاون اإلسالمي ،وكان
معنا وزيران د.محمد كورمز ممثل لتركيا ،وسماحة مفتي لبنان د.محمد رشيد قباني ،وأنا سأكلم
بعد عودتي إن شاء الله معالي وزير األوقاف الكويتي اجلديد ،وأهيب بالشيخ عبدالله املنيع أن
يكلم وزير األوقاف السعودي ،فننقل جميعا هذا الهم ،وهذه الفكرة إلى وزراء األوقاف حتى
تكون املسألة مهيئة.
وسأقدم إن شاء الله هذه التوصية لفريق الصياغة ،وطلبت منه أن أكون معه حرصا على إنقاذ
ما ميكننا إنقاذه من األوقاف الضائعة واملسروقة مما آلت إليه من الضياع والتحويل إلى استخدام ال
يليق.
وسأقترح إيجاد صيغة للتعاون فـي استرداد األوقاف الضائعة بني كل من األمانة العامة لألوقاف
فـي دولة الكويت ،والبنك اإلسالمي للتنمية بجدة ،واملديرية العامة لألوقاف فـي إسطنبول ،والباب
طبعا مفتوح ملن أراد أن يشارك من املنظمات والهيئات لتقدمي ورقة عمل تقدم إلى منظمة املؤمتر
اإلسالمي بحيث يتم إنشاء صندوق لهذا الغرض حتت إشراف أصحاب املعالي وزراء األوقاف،
وأقترح أن يكون مقره فـي اسطنبول استجابة ملبادرتها الكرمية لطرح هذا املطلب السامي فـي منتدى
قضايا الوقف اخلامس عندما تكلم معالي الوزير فـي االفتتاح.
فهذه التوصية أنا أقدمها بني أيديكم ،وأود أن يتبناها اإلخوة املشاركون فـي املنتدى ثم تكون لنا
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املتابعة اجلادة ،ولكن هذه التوصية فقط ال تكفـي ،ولعل طول النفس يجدي نفعا ،علما بأن األمانة
العامة لألوقاف وقبل سماعها لهذه التوصية كانت قد اتفقت على تقدمي دورة تدريبية للعاملني فـي
مجال األوقاف «فـي سراييفو» حتديدا ،ومت إجراء االتصاالت بهذا اخلصوص مع اجلهات هناك ،كما
ميكن إقامة ندوة عن األوقاف بشكل عام يشارك فـيها العاملون فـي كل دول البلقان ،ونحن مستعدون
لتبني مثل هذه الندوة بالتعاون مع اجلهات املعنية فـي دول البلقان ،ومع املديرية العامة لألوقاف فـي
اسطنبول؛ ألنها هي صاحبة الشأن ،ومهتمة بهذا املوضوع ،بحيث ال تكون فـي دولة واحدة وإمنا فـي
كل دول البلقان ،وريثما ينشأ هذا الصندوق فعلينا أن نقوم ببعض األدوار املطلوبة مثل كتابة البحوث
التي من شأنها حصر هذه األوقاف الضائعة ،فنحدد هذه األوقاف الضائعة ،فنأتي ببحوث فـيها مناذج
من األوقاف املسروقة عبر التاريخ االسالمي ،واليوم مركز املعلومات فـي األمانة العامة لألوقاف
حتديدا مليء جدا باألدبيات املوجودة فـي هذا املجال ،وفـيه بحوث من املمكن أن تصدر ،فإذا أنشأنا
ثقافة عامة بني مسؤولي األوقاف بشكل عام ،والشؤون الدينية بشكل خاص ،وإلى املسؤولني أيضا
مهيأة لهذا الصندوق ،إذن علينا إبراز األبحاث ،والوثائق.
على األقل ستكون هناك أرضية ّ

اجلانب اآلخر ...إنشاء بعض حلقات النقاش ،واملنتديات فـي الدول املختلفة حول األوقاف
الضائعة حتى ينشأ نوع من الوعي ،ونهيئ لذلك برصد ميزانية إعالنية ال بأس بها فـي هذا املوضوع،
فهي من األمور املهيئة ملثل هذا الصندوق ،فهذه القضية من شأنها إذا طرحت أن تكون جاهزة.

ال أريد اإلطالة لكن نحن (إخوانكم وأخواتكم فـي األمانة العامة لألوقاف) على استعداد تام
للمساهمة اجلادة فـي هذا املجال؛ إلجنازه ،ليس فقط لكونها هي اجلهة املنسقة ،وإمنا ألن املوضوع فـي
وجداننا وضمائرنا ككل املسلمني فـينبغي دعمه.

-3د.حممد ر�شيد قباين:
أحب أن أضيف عبارة على الصياغة التي تقدم بها د.عبداحملسن اخلرافـي فـي التوصية إذا
يقول« :يوصي املنتدى »....للتوضيح «يوصي املنتدى مؤمتر وزراء أوقاف الدول اإلسالمية» حتى
تكون هذه التوصية موجهة إلى املؤمتر مباشرة.

-4د.خالد مذكور املذكور:
أود أن أذكّ ر بأنه مت فـي «املنتدى الثاني لقضايا الوقف الفقهية» بحث موضوع «األوقاف فـي
الدول غير اإلسالمية» ،وهو موضوع مهم ،وقد يدخل فـيه كل ما يتعلق باألوقاف فـي دول البلقان،
وغيرها فـي هذه التوصيات ،وأرجو من جلنة الصياغة التي ستصوغ القرارات ،والتوصيات أن تأخذ
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باالعتبار ما ورد فـي هذا الكتيب املوزع حول «قرارات وتوصيات موضوع األوقاف االسالمية فـي
الدول غير اإلسالمية» ،ومنها ما تفضل به د.عبداحملسن اخلرافـي أمني عام األمانة العامة لألوقاف،
وهناك دعوة لألمانة العامة لألوقاف للتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية فـي عقد ندوة متخصصة
تعالج موضوع الوقف فـي الدول غير االسالمية ،أو حتى فـي األوقاف الضائعة فـي الدول االسالمية،
فتفـيد جلنة الصياغة من هذه القرارات التي وردت فـي املنتدى الثاني لقضايا الوقف الفقهية.

 -5ال�شيخ /عبداهلل املنيع:
أشكر إخوتي األعزاء الذين قدموا لنا هذا التصور الذي نحن بحاجة إلى معرفته ،والشك أنه
واجب علينا ألننا مسلمون ،واملسلمون يجب أن يكون بينهم من التعاون ،والترابط ،والتكاتف ما
يحقق ما قاله صلى الله عليه وسلم «مثل املؤمنني فـي توادهم وتراحمهم كمثل اجلسد الواحد إذا
اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر».
فـي احلقيقة تأملت كثيرا حينما سمعت بأن  30أو  %35من أراضي البلقان كلها أوقاف ،وأنها
اغتصبت ،وضاعت ،فهذا محل ألم وح��زن ،ولكن نحمد الله سبحانه وتعالى أن عادت القوة
اإلسالمية لهذه الدول بفضل الله ،وهذا فضل من الله وحتقيقا لقوله تعالى «قل جاء احلق وزهق
الباطل إن الباطل كان زهوقا» ،وأنا سعمت أن مجموعة من هذه األوقاف لو وجد دفاعا يدافع
عنها لعادت إلى أهلها ،ولكن هناك عقبات مالية حتول دون ذلك حيث إن احملامني يحتاجون إلى
ما يدفعهم إلى احملاماة ،فأنا أقترح طاملا أن هناك هذا األمل أن ينشأ صندوق خاص للدفاع عن
هذه األوقاف ،سواء أكان ذلك عن طريق التحاكم الدولي ،أم أي طريق من الطرق التي ميكن أن
نسترد بها هذه األوقاف ،وأنا سعدت كثيرا عندما سمعت بأن مديرية مشيخة كوسوفا تقوم بالعناية
بهذه األوقاف ،وبإدارة الشؤون اإلسالمية ،وما يتبعها من األوقاف ،واملساجد ،وبدفع األجور،
واملتطلبات املالية من غالت األوقاف القليلة التي بيدها ،فهذا شيء نفرح به كثيرا ونسأل الله أن
يثيبهم على ذلك.
أكرر ما تقدم به سماحة الشيخ د.محمد رشيد قباني حينما قال بأنه يوصي أن ُيطرح هذا
املوضوع ،وأن يطرح على وزراء الدول االسالمية فـي املؤمتر اإلسالمي ،واألمر الثاني ايجاد صندوق
فمحبكم هو أحد
للدفاع عن هذه األوقاف الضائعة ،وتفقدها وتسجيلها ورعايتها ،وفـي نفس األمر ُ
أمناء مؤسسة الوقف وهي مؤسسة لها نشاط فـي دول البلقان ،وأن يتم االجتاه إليها باعتبارها إحدى
مجاالت التعاون لتقدمي ما ميكن أن تقدمه.
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قرارات وتو�صيات املو�ضوع الأول
والية الدولة فـي الرقابة على الأوقاف
القرارات

أو ًال :املقصود بوالية الدولة فـي الرقابة على األوقاف هو :تولي جهة االختصاص فـي الدولة
التأكد من حتقق أهداف الوقف ،ومقاصده ،ومطابقة عملياته ،وأنشطته لقانون الوقف واألحكام
الشرعية ،وللمعايير احملاسبية ،والرقابية املالئمة الواجبة التطبيق فـي ا ُملؤسسات العامة واخلاصة .أما
البالد غير اإلسالمية فإن الدولة ال والية لها على الوقف ،وتناط األعمال باألمانة العامة أو الشؤون
الدينية ،أو املفتي.
ثانيا :األصل فـي والية الوقف أن يكون:
ً

يعينه الواقف.
 - 1للواقف أو ملن ّ

تعينها الدولة اإلسالمية.
 - 2للهيئات واملؤسسات التي ّ

 - 3للقاضي فـي الدولة اإلسالمية فـي احلاالت اآلتية:
 إذا لم يعني الواقف ناظرا للوقف. إذا كان الوقف على غير معينني. -إذا كان الوقف على معينني ال ميكن حصرهم.

ثالثًا :والية الدولة على األوقاف والية رعاية ورقابة ،وليست والية تصرف وإدارة ،باعتبار أن
مؤسسة الوقف تتمتع باالستقاللية املالية واإلدارية.
رابعا :الرقابة واإلشراف على األوقاف ونظاره من الدولة اإلسالمية يكون بإشراف القضاء
ً
والهيئات املتخصصة فـي الرقابة واحملاسبة فـي الدولة ،وال مانع من إشراك مؤسسات املجتمع املدني
فـي الرقابة على األوقاف ،إضافة إلى رقابة املجالس النيابية ،واحمللية ،أو الواقفـني ،أو املوقوف
عليهم.
خامسا :ال يجوز للدولة فـي جميع األحوال أن تضم أصول الوقف ،وريعه إلى اخلزانة العامة
ً
للدولة ،وينبغي التقيد بالضوابط الشرعية وشروط الواقفـني.
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سادسا :يجب على مؤسسات األوقاف أن يكون لها هيئات للفتوى والرقابة الشرعية تختص
ً
بالنظر ،ومراجعة عمليات الوقف ،وعقوده ،وصيغه االستثمارية ،وتكون قراراتها ملزمة ،ويشترط
فـي أعضائها األهلية العلمية ،واخلبرة العملية وفق ما نص عليه معيار الضبط رقم ( )4الصادر عن
هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية .وأن جتتمع هيئات الفتوى والرقابة الشرعية
بشكل دوري ،وفـي أوقات متقاربة ،شهرية أو نصف شهرية ،وعند احلاالت الطارئة ،حتى ال تكون
ثانوية أو شكلية.
سابعا :يجب أن تكون هيئة الفتوى ،والرقابة الشرعية مستقلة وذلك بتعيينها من جهة االختصاص
ً
فـي الدولة ،وأال تتولى أي وظيفة إدارية فـي مؤسسة الوقف تؤدي إلى اإلخالل باستقالليتها .وأن
تضع الئحة عمل خاصة بها تنظم أعمالها.
ثام ًنا :تعيني مدقق شرعي أو أكثر فـي كل دائرة أو مؤسسة ،وأن يكون على صلة دائمة مع هيئة
الفتوى والرقابة باالستشارة ،وإطالعها على كل ما يجري عند كل اجتماع ،وطوال أيام العمل،
ويسترشد برأيها.
تاسعا :يجب أن يكون للقضاء الشرعي حق اإلشراف واملتابعة على من يتولى النظارة على
ً
الوقف حسبة بدون طلب أو دعوى.

التوصيات

التقيد بالضوابط الشرعية ،وشروط الواقفـني فـي اإلنفاق من
-1دعوة وزارات األوقاف وهيئاتها إلى ّ
أموال الوقف ،والقيام بالدراسات الالزمة لبيان ما ينفق من أموال الوقف ومن غيره.

-2دعوة األمانة العامة لألوقاف ،واملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب إلى تصميم برامج تأهيلية
فـي مجال الرقابة الشرعية على أعمال الوقف.
-3دعوة األمانة العامة لألوقاف ،واملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب إلى عقد ندوة متخصصة
فـي اإلرصاد وتطبيقاته املعاصرة.
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قرارات وتو�صيات املو�ضوع الثاين
و�سائل تعمري �أعيان الوقف
القرارات

مع مراعاة ما ورد بشأن استثمار أموال الوقف فـي قرارات املنتدى األول لقضايا الوقف الفقهية،
وتأكيد ما ورد فـي املوضوع الثالث بشأن اإلعمار ومخصصاته ،ونظرا للصلة الوثيقة ما بني االستثمار
وتعمير الوقف؛ وقد انتهى املنتدى إلى القرارات والفتاوى والتوصيات اآلتية:

أوال :تعريف تعمير الوقف:
جزئيا ،أو ترميمه ،أو
كليا ،أو
ً
يقصد بتعمير أعيان الوقف :إعادة البناء ملا طرأ عليه اخلراب ً
غرس األشجار التي ماتت ،أو قلعت ،أو البناء فـي األرض البيضاء ،أو زراعتها ،وذلك إلبقاء أعيان
الوقف سواء أكانت قدمية أم حديثة.

ثانيا :حكم تعمير الوقف:
شرعا ،وهي من أهم مهمات الناظر حيث تبقى
أ-تعمير أعيان الوقف من األمور املطلوبة ً
أعيان الوقف ذات نفع دائم َوفقا لقصد الواقف.
ب-إذا احتاجت أعيان الوقف إلى التعمير فـيعمر من ريعه إذا كان كافـيا ،ويقدم التعمير على
الصرف للمستحقني .فإن لم يف الريع تتخذ الوسائل اآلتية:

ثالثا :وسائل تعمير الوقف:
-1اإلجارة( :الكراء) ملدة تكفـي لتعميره مع احملافظة عليه.
-2نظام الــــ(« )T.O.Bالبناء-التشغيل-نقل امللكية» وأمثاله من النظم املشابهة التي أقرها مجمع
الفقه اإلسالمي الدولي فـي دورته التاسعة عشرة لسنة 1430هـ2009 /م.
-3صكوك املقارضة على املباني املقامة على أرض الوقف.
-4املشاركة املتناقصة ،وذلك بإنشاء شركة متناقصة بني جهة الوقف ،واجلهة املمولة مثل املصارف
اإلسالمية ،وتكون شركة بينهما ،فجهة الوقف تقدم نسبة من رأس املال ولو كانت قليلة،
وتساهم اجلهة املمولة ببقية رأس املال الالزم إلنشاء املباني .وال يجوز أن تكون مساهمة جهة
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تدريجيا جلهة
الوقف بأرض الوقف ،وتتضمن الشركة وعدً ا من اجلهة املمولة بتمليك حصته
ً
الوقف مع االشتراك فـي غلة تأجير املباني بنسبة امللكية إلى أن تصبح جهة الوقف هي املالكة
الوحيدة للمباني واملستحقة لكامل الغلة.
-5املرابحة بتمويل املواد واالستئجار للبناء ،وذلك بأن يشتري الناظر من املؤسسة التمويلية مواد
البناء الالزمة للبناء املراد إنشاؤه على عقار الوقف ،ثم يبرم عقدً ا آخر مع املقاول الذي يتولى
بناء املشروع بأجرة محددة.
-6املزارعة بضوابطها وأحكامها الشرعية ،وذلك بإبرام عقد مشاركة بني جهة الوقف التي تقدم
األرض ملن يزرعها مع اقتسام الناجت بينهما بحصص معلومة ،ويقتصر حق املزارع على حصته
فـي املنتجات فقط ،وتكون ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
-7املساقاة بضوابطها وأحكامها الشرعية ،وذلك بإبرام عقد مشاركة بني جهة الوقف التي تقدم
األرض ذات الشجر ملن يتعهدها بالسقاية والعناية مع اقتسام الثمرة بينهما ،ويقتصر حق
املساقي على حصته فـي املنتجات فقط ،وتكون ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
-8االستعانة بأموال خزينة الدولة.
-9قبول التبرعات املباشرة إلعمار الوقف.
-11قبول الوقف النقدي (أو وقف األسهم) إلعمار الوقف.
-12إنشاء أوقاف خاصة إلعمار الوقف.

رابعا :تكوين مخصصات التعمير:
على الناظر أو إدارة الوقف تكوين مخصصات للتعمير واإلهالك (اإلحالل) ألعيان الوقف،
وذلك بتجنيب جزء من الريع سنو ًيا مع مراعاة الضوابط الفنية التي أقرتها املجامع الفقهية واملعايير
الشرعية واحملاسبية.

التوصيات

-1سبق للفقهاء رحمهم الله تعالى أن ابتكروا عقو ًدا كثيرة لتعمير الوقف واحملافظة عليه ،مثل
احلكر ،ووقف اإلجارتني ،ومشد املسكة ،وغيرها مما كان مالئما لزمانهم ،إال أن اإلبقاء على
هذه العقود فـي عصرنا قد يؤدي إلى عدم تطوير الوقف واالستفادة منه واستثماره على الوجه
األكمل ،لذلك يوصي املنتدى بإيجاد تشريعات خاصة فـي كل بلد إسالمي تعالج هذه العقود
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مبا يحقق العدالة بني جهة الوقف وأصحاب تلك احلقوق.
-2تكثيف البحث الفقهي حول جميع صور عقود الـ BOTبهدف ضبط أحكامها املالئمة للوقف.
-3دراسة إمكانية تطبيق صيغة املغارسة فـي أرض الوقف بشرط عدم متلك العقار املوقوف.
-4تبادل اخلبرات والتجارب العلمية بني مختلف إدارات ومؤسسات األوقاف املتعلقة بتطوير تعمير
أعيان الوقف مبا ال يتعارض مع الضوابط الشرعية.
-5االستعانة بالوسائل املعاصرة التي شاعت فـي املصارف واملؤسسات اإلسالمية لتعمير الوقف.
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قرارات وتو�صيات املو�ضوع الثالث
الأ�صول املحا�سبية للوقف وتطوير �أنظمته وفقا لل�ضوابط ال�شرعية
القرارات

أوال :ينبغي وجود نظام محاسبي خاص للوقف استنا ًدا إلى ما يأتي:
أ-يصنف الوقف بأنه من املؤسسات غير الهادفة للربح التي تختلف فـي طبيعتها عن منظمات
األعمال الهادفة للربح ,ومن املقرر محاسبيا أن النظام احملاسبي يختلف فـي كل منهما
عن اآلخر.
ب-أن للوقف خصائص متميزة سواء من حيث مصدر التمويل أم ملكية مال الوقف أم الهدف
منه ,وكل ذلك يتطلب معاجلة محاسبية تختلف عن املعاجلة احملاسبية فـي منظمات
األعمال ،وفـي الوحدات احلكومية.
ج -أن الوقف حتكمه أحكام وقواعد شرعية يلزم أخذها فـي االعتبار عند وضع النظام
احملاسبي فـي املؤسسة الوقفـية ،وعند املعاجلة احملاسبية ألمواله.
ثانيا :املعايير احملاسبية والوقف:
أ-إن معايير احملاسبة الصادرة سواء أكانت معايير احملاسبة الدولية أم اإلقليمية فـي مجموعة
من الدول ,أم احمللية فـي كل دولة أم معايير احملاسبة النوعية لنشاط معني مثل معايير
احملاسبة احلكومية ,أو معايير املؤسسات املالية اإلسالمية ،وضعت جميعها بالدرجة
األولى لبيان املعاجلة احملاسبية فـي منظمات األعمال الهادفة للربح ،وبالتالي ال تصلح
بجملتها للتطبيق على الوقف.
ب-نظرا للطبيعة املزدوجة للوقف فإن تكوينه ،وصرف ريعه يتم بدون مقابل بينما يتم استثمار
ً
أمواله بالطرق االقتصادية ،وبالتالي ميكن االستفادة من بعض املعايير احملاسبية اخلاصة
بالعمليات االستثمارية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
بعد تعديلها مبا يتناسب وطبيعة الوقف وخصائصه.
ج-إن األصول واملعايير احملاسبية احلالية فـيها من املعرفة التراكمية واملرونة بحيث ميكن
االختيار من بينها ما يناسب الوقف.
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ثالثا :املعاجلة احملاسبية لديون الوقف:
ينبغي مراعاة األحكام الشرعية لديون الوقف (سواء أكانت له أم عليه) التي لها أثر على املعاجلة
احملاسبية للديون ،ومنها ما يأتي:
أ-أن الديون تسدد من غلة الوقف ،وليس من أعيان الوقف.
ب-ال جتوز االستدانة للصرف على املستحقني.
ُقوم الديون التي للوقف بالقيمة املتوقع حتصيلها ,وبالتالي يتم تكوين مخصص للديون
ج-ت ّ
املشكوك حتصيلها.
د-ال يوزع علي املستحقني إال اإليرادات التي استحقت وقبضت فعال.
رابعا :املعاجلة احملاسبية للمخصصات واالحتياطيات فـي الوقف:
أ-املخصصات :وهي مبالغ جتنب ،أو تخصم ،أو حتمل على اإليرادات ,أي من رأس الغلة
ملواجهة نقص متوقع فـي أحد األصول من أجل إظهارها بقيمتها املتوقع حتقيقها ,أو
ملواجهة التزام محتمل ,أو متحقق ،ولكن ال تعرف قيمته وال وقت حتققه.
ويقترح تكوين املخصصات اآلتية فـي الوقف:
-1مخصص إهالك األص��ول الثابتة :وهو مبلغ ميثل (النقص) فـي قيمة األص��ول الثابتة نتيجة
استخدامها ،أو تقادمها ،أو قدمها ,وميكن تخصيص مبلغ مماثل لقيمة اإلهالك يزيد تراكميا
كل سنة واستثماره ثم تصفـية هذه االستثمارات واستخدام احلصيلة إلحالل أصل جديد عند
انتهاء العمر اإلنتاجي لألصل املستهلك.
-2مخصص الديون املشكوك فـي حتصيلها
-3مخصصات مخاطر االستثمارات ملواجهة النقص الذي ميكن أن يحدث عند انخفاض القيمة
السوقية لالستثمارات عن قيمتها الدفترية.
ب-االحتياطيات :وهي مبالغ جتنب ،أو حتسم من صافـي الربح ملواجهة التزامات متوقعة ،أو
لتقوية املركز املالي للمنشأة ككل.
ويقترح تكوين االحتياطيات اآلتية فـي الوقف:
-1احتياطي إعمار الوقف لبقائه على الصفة التي ُوقف عليها.
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-2احتياطي تنمية الوقف ،وزيادته بشرط رضا املستحقني.
خ��ام��س��ا :امل��ع��اجل��ة احملاسبية ل�لأص��ول النقدية ال��داخ��ل��ة فـي االستثمار فـي الشركات
املساهمة(االستثمارات املالية) وذلك على النحو اآلتي:
أ-يتم إثبات االستثمارات املالية مثل األسهم فـي تاريخ اقتنائها بالتكلفة أي ثمن شرائها إضافة
إلى مصروفات الشراء.
ب-بعد ذلك وعند إعداد القوائم املالية يتم تقومي االستثمارات بالقيمة العادلة(السوقية)
ويعالج الفرق بني القيمة الدفترية ،والقيمة العادلة فـي حساب «احتياطي القيمة العادلة
وتعدل به قيمة االستثمارات.
لالستثمارات» الذي يظهر ضمن حقوق مال الوقف ّ
سادسا :تقومي األصول املوقوفة:
يتم تقومي األصول املوقوفة من عقار ،واستثمارات ،وأعيان بالقيمة الدفترية -قيمة االقتناء-
بعد طرح اإلهالك منها وما يضاف من ممتلكات جديدة.
سابعا :يقترح على مؤسسات األوقاف اتباع سياسة واضحة وتفصيلية لإلفصاح عن بياناتها
املالية ،وتوفـير املعلومات اجلوهرية واألساسية حول حسابات األوقاف التي تديرها لذرية الواقفـني
وللجمهور بالقدر الكافـي ،وفـي املواعيد احملددة ،وتوضيح أسس وأصول احملاسبة التي سيتم
تطبيقها.
ونظرا الرتباط مؤسسات الوقف بقواعد شرعية تنظم أعمال الوقف ،فال بد من عرض
ثامنا:
ً
السياسات أو املمارسات احملاسبية التي تؤثر على رأس مال الوقف ،أو إيراداته ،أو طرائق صرفه
على الهيئة الشرعية إلبداء الرأي فـيها قبل إقرارها.

التوصيات

يوصي املشاركون األمانة العامة لألوقاف بالتعاون مع املنظمات املهنية املعنية ،واجلهات ذات
الصلة بالعمل على وضع معايير محاسبية خاصة بالوقف فـي املواضيع التي ال تغطيها املعايير
احملاسبية الصادرة ،أو أفضل املمارسات احملاسبية فـي املؤسسات الوقفـية ,وكذلك السعي نحو
توعية مؤسسات األوقاف بأهمية تطبيق املعايير وأفضل املمارسات احملاسبية.

لتأكيد التزام مؤسسات األوقاف بأحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها املنصوص عليها فـي
قرارات اللجنة الشرعية للمؤسسة ،وخاصة فـي مجال السياسات احملاسبية ،فـيقترح أن يتم إصدار
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تقرير للرقابة الشرعية عن املؤسسة الوقفـية ،ملحقا بالقوائم املالية.
ُيقترح على املؤسسات الوقفـية حساب رأس املال الوقفـي ،ولو بصورة غير إلزامية.
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تو�صيات احللقة النقا�شية
الأوقاف الإ�سالمية فـي دول البلقان
أوال :إقامة ندوة حول األوقاف تتناول قضايا الوقف ومشكالته فـي دول البلقان.
ثانيا :يوصي املنتدى بإيجاد صيغة مناسبة للتعاون فـي مجال استرداد األوقاف الضائعة بني
كل من األمانة العامة لألوقاف فـي الكويت ،والبنك اإلسالمي للتنمية فـي جدة ،ورئاسة الشؤون
الدينية ،واملديرية العامة لألوقاف فـي تركيا لتقدمي ورقة عمل تقدم إلى اللجنة التنفـيذية لوزراء
األوقاف والشؤون اإلسالمية والدينية التابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي بحيث يتم إنشاء صندوق
لهذا الغرض حتت إشراف أصحاب املعالي وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية والدينية فـي املنظمة،
ويقترح أن يكون مقره فـي اسطنبول استجابة ملبادرة املديرية العامة لألوقاف ورئاسة الشؤون الدينية
فـي اجلمهورية التركية لطرح هذا املطلب السامي فـي منتدى قضايا الوقف الفقهية اخلامس فـي
إسطنبول بحيث تكون من أبرز مهام هذا الصندوق ما يأتي:
-1إقامة األنشطة املشتركة التي تُعنى باألوقاف وقضاياه ومشاكله.
-2تأسيس أرشيف يضم كافة األوقاف اإلسالمية القائمة فـي الدول اإلسالمية أو أوقاف اجلاليات
اإلسالمية فـي دول العالم ،والعمل على توثيق هذا األرشيف فـي املنظمات الدولية مثل
منظمة اليونسكو ،واملنظمات العاملية املختصة.
-3إقامة «محفظة إعمار» لتعمير وترميم املرافق ،واألعيان الوقفـية اإلسالمية فـي بالد البلقان وسائر
البالد اإلسالمية ،وبالد العالم ذات األقليات املسلمة التي لديها أوقاف خاصة بها حتى ميكن
احملافظة على األغراض التي مت إنشاؤها من أجلها وفقا لشروط الواقفـني باإلضافة إلى إنشاء
أوقاف جديدة.
-4تشكيل جلنة مشتركة من أجل الكشف عن األوقاف الضائعة واملغصوبة ،وحصرها فـي أرشيف
جامع متهيدً ا إلعادتها.
-5بذل اجلهود القانونية فـي احملافل الدولية مثل محكمة العدل الدولية فـي الهاي ،ومحكمة حقوق
اإلنسان فـي ستراسبورغ السترداد األوقاف وتسليمها ألصحابها والقائمني على نظارتها،
األمر الذي سيكون له أعظم األثر فـي دعم مسيرة التنمية فـي البالد اإلسالمية ،وكذا احلال
بالنسبة للجاليات واألقليات املسلمة فـي دول العالم.
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-6العمل على حماية كل األوقاف اإلسالمية القائمة حاليا من االستيالء عليها ،أو تغيير أغراضها
بغير وجه شرعي ،أو تعريضها لإلهمال وتضييع ريعها ،واحملافظة على االستفادة منها فـي
األغراض التي أنشئت من أجلها وفقا لشروط الواقفـني.
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قائمة الكتب والدرا�سات ال�صادرة عن الأمانة العامة للأوقاف
فـي جمال الوقف والعمل اخلريي التطوعي
أوال :سلسلة الدراسات الفائزة فـي مسابقة الكويت الدولية ألبحاث الوقف:

-1إس���ه���ام ال��وق��ف ف��ـ��ي ال��ع��م��ل األه��ل��ي وال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ،د.ف����ؤاد ع��ب��دال��ل��ه العمر،
1421هـ2000/م[الطبعة الثانية  1431هـ2010/م].
-2االجتاهات املعاصرة فـي تطوير االستثمار الوقفـي ،د.أحمد محمد السعد ومحمد علي العمري،
1421هـ2000/م.
-3الوقف والعمل األهلي فـي املجتمع اإلسالمي املعاصر(حالة األردن) ،د.ياسر عبدالكرمي
احلوراني1422 ،هـ2001/م.
-4أحكام الوقف وحركة التقنني فـي دول العالم اإلسالمي املعاصر(حالة جمهورية مصر العربية)،
عطية فتحي الويشي1423 ،هـ2002/م.
-5ح��رك��ة تقنني أح��ك��ام ال��وق��ف فـي ت��اري��خ مصر امل��ع��اص��ر ،علي عبدالفتاح علي جبريل،
1424هـ2003/م.
-6الوقف ودوره فـي دعم التعليم والثقافة فـي اململكة العربية السعودية خالل مائة عام ،خالد بن
سليمان بن علي اخلويطر1424 ،هـ2003/م[الطبعة الثانية  1432هـ2011/م].
-7دور الوقف فـي مجال التعليم والثقافة فـي املجتمعات العربية واإلسالمية املعاصرة(دولة ماليزيا
املسلمة منوذجا) ،د.سامي محمد الصالحات1424 ،هـ2003/م.
-8التطور املؤسسي لقطاع األوقاف فـي املجتمعات اإلسالمية(حالة مصر) ،مليحة محمد رزق،
1427هـ2006/م.
-9التطور املؤسسي لقطاع األوقاف فـي املجتمعات اإلسالمية املعاصرة(دراسة حالة اململكة العربية
السعودية) ،محمد أحمد العكش1427 ،هـ2006/م.
-10اإلعالم الوقفـي(دور وسائل االتصال اجلماهيري فـي دعم وتطوير أداء املؤسسات الوقفـية)،
د.سامي محمد الصالحات1427 ،هـ2006/م.
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-11تطوير املؤسسة الوقفـية اإلسالمية فـي ضوء التجربة اخليرية الغربية(دراسة حالة) ،د.أسامة عمر
األشقر1428 ،هـ2007/م[الطبعة الثانية  1431هـ2010/م].
-12استثمار األموال املوقوفة(الشروط االقتصادية ومستلزمات التنمية) ،د.فؤاد عبدالله العمر،
1428هـ2007/م.
-13اقتصاديات نظام الوقف فـي ظل سياسات اإلصالح االقتصادي بالبلدان العربية واإلسالمية
(دراسة حالة اجلزائر) ،ميلود زنكري وسميرة سعيداني1432 ،هـ2011/م.
-14دور الوقف فـي إدارة موارد املياه واحملافظة على البيئة فـي اململكة العربية السعودية ،د.نوبي
محمد حسني عبدالرحيم1432 ،هـ2011/م.
-15دور ال��وق��ف فـي إدارة م���وارد امل��ي��اه واحمل��اف��ظ��ة على البيئة ،د.ع��ب��دال��ق��ادر ب��ن ع��زوز،
1432هـ2011/م.
-16أثر سياسات اإلصالح االقتصادي على نظام الوقف (السودان حالة دراسية) ،الرشيد علي
صنقور1432 ،هـ2011/م.

ثانيا :سلسلة الرسائل اجلامعية:

-1دور الوقف اإلسالمي فـي تنمية القدرات التكنولوجية( ،ماجستير) ،م.عبداللطيف محمد
الصريخ1425 ،هـ2004/م[الطبعة الثانية  1431هـ2010/م].
-2النظارة على الوقف(دكتوراه) ،د.خالد عبدالله الشعيب1427 ،هـ2006/م.
-3دور الوقف فـي تنمية املجتمع املدني/األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت منوذجا(دكتوراه)،
د.إبراهيم محمود عبدالباقي1427 ،هـ2006/م.
-4تقييم كفاءة استثمارات أموال األوقاف بدولة الكويت(ماجستير) ،أ.عبدالله سعد الهاجري،
1427هـ2006/م.
-5ال��وق��ف اإلس�لام��ي فـي ل��ب��ن��ان(2000-1943م) إدارت���ه وط��رق استثماره/محافظة البقاع
منوذجا(دكتوراه) ،د.محمد قاسم الشوم1428 ،هـ2007/م.
-6دراسة توثيقية للعمل التطوعي فـي دولة الكويت :مدخل شرعي ورصد تاريخي( ،دكتوراه)،
د.خالد يوسف الشطي1428 ،هـ2007/م [الطبعة الثانية 1431هـ2010/م].
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-7فقه استثمار الوقف ومتويله فـي اإلسالم (دراسة تطبيقية عن الوقف فـي اجلزائر)( ،دكتوراه)،
د.عبدالقادر بن عزوز 1429 ،هـ2008/م.
-8دور الوقف فـي التعليم مبصر(1798-1250م)( ،ماجستير) ،عصام جمال سليم غامن1429 ،
هـ2008/م.
-9دور املؤسسات اخليرية فـي دراسة علم السياسة فـي الواليات املتحدة األمريكية/دراسة حالة مؤسسة
فورد (( ،)2004-1950ماجستير) ،ريهام أحمد خفاجي 1430 ،هـ2009/م.
-10نظام النظارة على األوقاف فـي الفقه اإلسالمي والتطبيقات املعاصرة (النظام الوقفـي املغربي
منوذجا)( ،دكتوراه) ،د.محمد املهدي 1431 ،هـ2010/م.
ً

-11إسهام الوقف فـي متويل املؤسسات التعليمية والثقافـية باملغرب خالل القرن العشرين (دراسة
حتليلية)( ،ماجستير) ،عبدالكرمي العيوني1431 ،هـ2010/م.
-12متويل واستثمار األوقاف بني النظرية والتطبيق(مع اإلشارة إلى حالة األوقاف فـي اجلزائر وعدد
من الدول الغربية واإلسالمية)(دكتوراه) ،د.فارس مسدور1432 ،هـ2011/م.
-13الصندوق الوقفـي للتأمني( ،ماجستير) ،هيفاء أحمد احلجي الكردي1432 ،هـ2011/م.
-14التنظيم القانوني إلدارة األوق���اف فـي ال��ع��راق( ،ماجستير) ،د.زي���اد خالد املفرجي،
1432هـ2011/م.
-15اإلص�ل�اح اإلداري ملؤسسات قطاع األوق��اف(دراس��ة حالة اجل��زائ��ر)( ،دك��ت��وراه) ،د.كمال
منصوري 1432 ،هـ2011/م.
-16الوقف اجلربي فـي مصر ودوره فـي التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافـية من القرن العاشر
إلى القرن الرابع عشر الهجريني (وكالة اجلاموس منوذج ًا)( ،ماجستير) ،أحمد بن مهني بن
سعيد مصلح 1433 ،هـ2012/م.

ثالثا :سلسلة الكتب:

-1األحكام الفقهية واألسس احملاسبية للوقف ،د.عبدالستار أبو غدة ود.حسني حسني شحاته،
1998م.
-2نظام الوقف فـي التطبيق املعاصر(مناذج مختارة من جتارب الدول واملجتمعات) ،حترير :محمود
أحمد مهدي1423 ،هـ2003/م ،بالتعاون مع املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع
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للبنك اإلسالمي للتنمية بجدة.
-3استطالع آراء املواطنني حول اإلنفاق اخليري فـي دولة الكويت ،إعداد األمانة العامة لألوقاف،
1424هـ2003/م.
،LE WAQF EN ALGÉRIE À L’ÉPOQUE OTTOMANE XVII è - XIX è-4
د.ناصر الدين سعيدوني1428 ،هـ2007/م [الطبعة الثانية  1430هـ2009/م].
-5التعديات الصهيونية على األوق��اف واملقدسات اإلسالمية واملسيحية فـي فلسطني(-1948
2011م) ،إبراهيم عبدالكرمي 1433 ،هـ2012/م.

رابعا :سلسلة الندوات:

-1ندوة :نظام الوقف واملجتمع املدني فـي الوطن العربي(بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي ّ
نظمها
وعقدت
مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويتُ ،
فـي بيروت بني  11-8أكتوبر 2001م ،شارك فـيها لفـيف من الباحثني واألكادمييني.
Les fondations pieuses(waqf) en méditerranée :enjeux de société,enjeux de-2

 ،pouvoirمجموعة من املفكرين2004 ،م[الطبعة الثانية  1431هـ2010/م].

-3أعمال ندوة «الوقف والعوملة»(بحوث ومناقشات الندوة الدولية األولى ملجلة أوقاف التي نظمتها
األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية بجدة وجامعة
زايد بدولة اإلمارات العربية املتحدة فـي الفترة من  13إلى  15أبريل 2008م حتت شعار
«الوقف والعوملة...استشراف مستقبل األوقاف فـي القرن احلادي والعشرين»2010 ،م.

خامسا :سلسلة الكتيبات:

-1موجز أحكام الوقف ،د.عيسى زكي ،الطبعة األولى جمادى اآلخرة 1415هـ/نوفمبر1994م،
والطبعة الثانية جمادى اآلخرة 1416هـ/نوفمبر1995م.
-2نظام الوقف اإلسالمي :تطوير أساليب العمل وحتليل نتائج بعض الدراسات احلديثة ،د.أحمد
أبو زيد ،بالتعاون مع املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة «اإليسيسكو» بالرباط باململكة
املغربية1421 ،هـ2000/م.

-3الوقف اإلسالمي :مجاالته وأبعاده ،د.أحمد الريسوني ،بالتعاون مع املنظمة اإلسالمية للتربية
والعلوم والثقافة «اإليسيسكو» بالرباط باململكة املغربية1422 ،هـ2001/م.

515

أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية اخلامس

سادسا :مجلة أوقاف(مجلة نصف سنوية تعنى بشؤون الوقف والعمل اخليري):
صدر منها  21عددا حتى نوفمبر 2011م.

سابعا :سلسلة ترجمات فـي العمل اخليري والتطوعي:

-1من قسمات التجربة البريطانية فـي العمل اخليري والتطوعي ،جمع وإعداد وترجمة :بدر ناصر
املطيري1415 ،هـ1994/م.
-2وقفـيات املجتمع :قوة جديدة فـي العمل اخليري البريطاني ،تأليف :كالبانا جوشي ،ترجمة :بدر
ناصر املطيري ،صفر 1417هـ/يونيو1996م.
-3املؤسسات اخليرية فـي الواليات املتحدة األمريكية ،تأليف :اليزابيث بوريس ،ترجمة املكتب
الفني باألمانة العامة لألوقاف ،جمادي اآلخرة 1417هـ ،نوفمبر 1996م.
-4جمع األم��وال للمنظمات غير الربحية /دليل تقييم عملية جمع األم��وال ،تأليف :آن ل.نيو
ومبساعدة وللسون سي ليفـيس ،ترجمة مطيع احلالق1997/7 ،م.
-5اجلمعيات اخليرية للمعونات اخلارجية (التجربة البريطانية) ،تأليف :مارك روبنسون ،تقدمي
وترجمة :بدر ناصر املطيري1419 ،هـ1998/م.
-6احملاسبة فـي املؤسسات اخليرية ،مفوضية العمل اخليري إلجنلترا وويلز ،يوليو 1998م.
-7العمل اخليري التطوعي والتنمية :استراتيجيات اجليل الثالث من املنظمات غير احلكومية(مدخل
إلى التنمية املرتكزة على اإلنسان) ،تأليف :ديفـيد كورتن ،ترجمة :بدر ناصر املطيري،
1421هـ2001/م.
-8فريق التميز :اإلستراتيجية العامة للعمل التطوعي فـي اململكة املتحدة ،مشروع وقف الوقت،
ترجمة إدارة الدراسات والعالقات اخلارجية باألمانة العامة لألوقاف1424 ،هـ2003/م.

 :)Islamic Waqf Endowment(-9نسخة مترجمة إلى اللغة االجنليزية عن كتيب «الوقف
اإلسالمي :مجاالته وأبعاده»2001 ،م.
 :)Kuwait Awqaf Public Foundation: An overview(-10نسخة مترجمة إلى اللغة
االجنليزية عن كتيب «نبذة تعريفـية عن األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت»2004 ،م.
 :)A Summary Of Waqf Regulations(-11نسخة مترجمة لكتيب «موجز أحكام
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الوقف»1427 ،هـ2006/م [الطبعة الثانية 1431هـ2010/م].
A Guidebook to the Publications of Waqf Projects> Coordinating(-12
 :)State in the Islamic Worldنسخة مترجمة إلى اللغة االجنليزية عن كتيب «دليل
إصدارات مشاريع الدولة املنسقة للوقف فـي العالم اإلسالمي»2007 ،م.
A Guidebook to the Projects of the Waqf Coordinating State in(-13
( :the Islamic Worldنسخة مترجمة إلى اللغة االجنليزية عن كتيب «دليل مشاريع
الدولة املنسقة فـي العالم اإلسالمي»2007 ،م.
1428 ،Humaidan Al Mohammad Iman ,Waqf And Wonen-14هـ2007/م.

ثامنا :إصدارات منتدى قضايا الوقف الفقهية:

-1أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية األول(بحوث ومناقشات املنتدى الذي نظمته األمانة العامة
لألوقاف بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية بجدة واملنعقد بدولة الكويت فـي الفترة من -15
 17شعبان 1424هـ املوافق  13-11أكتوبر 2003م)1425 ،هـ2004/م.

-2أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني(بحوث ومناقشات املنتدى الذي نظمته األمانة العامة
لألوقاف بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية بجدة واملنعقد بدولة الكويت فـي الفترة من 29
ربيع األول 2 -ربيع الثاني 1426هـ املوافق  10-8مايو 2005م)1427 ،هـ2006/م.
-3أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث(بحوث ومناقشات املنتدى الذي نظمته األمانة العامة
لألوقاف بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية بجدة واملنعقد بدولة الكويت فـي الفترة من
 13 -11ربيع الثاني 1428هـ املوافق  30-28أبريل 2007م)1428 ،هـ2007/م.
-4أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع(بحوث ومناقشات املنتدى الذي نظمته األمانة العامة
لألوقاف ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية فـي اململكة املغربية والبنك اإلسالمي للتنمية
باململكة العربية السعودية املنعقد بالعاصمة املغربية الرباط فـي الفترة من  5- 3ربيع الثاني
1430هـ املوافق 2009/4/1-3/30م)1432 ،هـ2011/م.
-5أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية اخلامس(بحوث ومناقشات املنتدى الذي نظمته األمانة
العامة لألوقاف بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية واملديرية العامة لألوقاف باجلمهورية
التركية والبنك اإلسالمي للتنمية بجدة واملنعقد بإسطنبول فـي الفترة من  12-10جمادى
اآلخرة  1432هـ املوافق  15-13مايو 2011م)1433 ،هـ2012/م.
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تاسعا :كشافات أدبيات األوقاف:

-1كشاف أدبيات األوقاف فـي دولة الكويت1999 ،م.
-2كشاف أدبيات األوقاف فـي جمهورية إيران اإلسالمية1999 ،م.
-3كشاف أدبيات األوقاف فـي اململكة األردنية الهاشمية وفلسطني1999 ،م.
-4كشاف أدبيات األوقاف فـي اململكة العربية السعودية2000 ،م.
-5كشاف أدبيات األوقاف فـي جمهورية مصر العربية2000 ،م.
-6كشاف أدبيات األوقاف فـي اململكة املغربية2001 ،م.
-7كشاف أدبيات األوقاف فـي اجلمهورية التركية2002 ،م.
-8كشاف أدبيات األوقاف فـي جمهورية الهند2003 ،م.
-9الكشاف اجلامع ألدبيات األوقاف2008 ،م.

عاشرا :مطبوعات إعالمية:

-1دليل إصدارات مشاريع الدولة املنسقة للوقف فـي العالم اإلسالمي2007 ،م.

-2دليل مشاريع الدولة املنسقة للوقف فـي العالم اإلسالمي2007 ،م.
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�أع�ضاء اللجنة العلمية ملنتدى ق�ضايا الوقف الفقهية
 1د.خالد مذكور عبدالله املذكور

رئيس اللجنة العلمية

 2كواكب عبدالرحمن امللحم

عضو اللجنة العلمية

 3د.عيسى زكي شقره

عضو اللجنة العلمية

 4د.خالد عبدالله الشعيب

عضو اللجنة العلمية

 5د.أحمد حسني أحمد

عضو اللجنة العلمية

 6د.إبراهيم محمود عبدالباقي

عضو ومقرر اللجنة العلمية

�أع�ضاء اللجنة التح�ضريية ملنتدى ق�ضايا الوقف الفقهية اخلام�س
1

إميان محمد احلميدان

نائب األمني العام لإلدارة واخلدمات املساندة

رئيسا

2

كواكب عبدالرحمن امللحم

مدير إدارة الدراسات والعالقات اخلارجية

عضوا

3

يوسف أحمد الصرعاوي

مدير إدارة الشؤون املالية

عضوا

4

ناصر محمد احلمد

مراقب إدارة الشؤون اإلدارية

عضوا

5

م.أحمد محمد ذياب

مراقب الدعم الفني مبركز نظم املعلومات

عضوا

6

وائل مبارك الشطي

مراقب إدارة اإلعالم والتنمية الوقفـية

عضوا
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أودع بإدارة املعلومات والتوثيق باألمانة العامة لألوقاف
حتت رقم ( )31بتاريخ ()2012 /3/11

