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الرحيم الرحمن اهللا بسم
البحث ملخص

لقضیة البحث العالمیتعرض ـفواإلسالمي،والعربيتهم الوق ـضیة ق ـى ه
جدیدة صیغ الوقف،ونللتعاودراسة مؤسسة بین العمل،والتكامل مؤسسات األهليو

وتأتى البحث، التاریخیةفيأهمیة المرحلة ـثالتيهذه حی ـالمي اإلس العالم یعیشها
ـة ـ ـ االجتماعی ـات ـ ـ الحاج ـاد ـ ـ ـصادیةوازدی ـ ـ ـالمياالقت ـ ـ اإلس ـع ـ ـ للمجتم

ممثلةيوالت الدول على بتحقیقهافيصعب الوفاء عن اإلداریة األملو،سلطاتها یعقد
لما الوقف ومؤسسة األهلیة العمل مؤسسات على ـساتتتالیوم المؤس هذه به ـنمیز م

الحكومیةخصائص السلطة إلیها البیروقراطیتفتقد العملةبأنظمتها مؤسسات تتمیز كما
جغرافیااألهلي توزیعاً المؤسسات هذه تتوزع حیث بالمجتمع المباشر یسمحباالتصال

وله النائیة األماكن إلى بالوصول المرا لهاغیر والمخطط ـسلطاتئیة ال ـب جان ـن م
ـالالتيومیةالحك وبالت ، ـر كبی حد إلى بالمركزیة دائما ـيتتصف مث ـع ـذهتتمت ه ل

و بمعرفة األهلیة الجماعاتالمؤسسات هذه عن ـيتعیشالتيخبرة ـاكنف األم ـذه ه
ووت،البعیدة احتیاجاتهم على تتعرف أن ـدعمستطیع ال ـوى س ینقصها وال ، مشاكلهم
والمنظماتتالذيالمادي الهیئات لها ـة( انحةالمقدمه ـوالأو) األجنبی ـافأم األوق

وأهدافهالت عملها البشریةحقق التنمیة أهداف ـوزوتحقق ع ـسد ـاجوت ـؤالءواحتی ه
السواء على القریبة أو البعیدة ـلالجماعات والتكام التعاون لهذا البحث تعرض وقد ،

االیجابیة الجوانب تعزیزهاموضحا وكیفیة القوة كذلكومواطن السلو لهذاالجوانب بیة
و علیهاالتعاون التغلب التجاكیفیة لبعض عرض ـدورربمع ل ـث البح یتعرض ثم ،

ممثله التنفیذیةفيالدولة ـةالسلطة األهلی ـسات المؤس و ـف الوق بین تدخلها كیفیة و
األ ـشروعاتواألسلوب م أنعاش شأنها من خطط و برامج تبنى وكیفیة الدور لهذا مثل

والتعاواألوقاف االلتزام منو الحاكمةبدًأ النخب أجلن من األموال رؤوس وأصحاب
ـه لتوظیف ـوذ والنف القرار بیده ومن ، السلبیة العالقات تجاوز و االیجابیة القیم ترسیخ

ـرى األخ والمؤسسات الوقف بین االتصال عملیه ـيو.لصالح ـأنته ـةالبح بخاتم ث
فیهوتوصیات لما الموفق .الخیرواهللا
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المو حول عامة :أهمیتهوضوعمقدمة
أساٍسنإ مطلب الوقف بنظام حیثهمواالهتمام التاریخیة، المرحلة هذه في م

ـد ق ـل ب صعب أمر الدولة جانب من تحقیقها جعل مما االجتماعیة الحاجات تعددت
الدول معظم في .یستحیل

إلىو أدى ما العملالعالمياالهتمامهذا ـواردتزایدواألهلي،بمؤسسات الم
ا إلیهاالمالیة كوتناميلموجهة ـلمدورها تعم ـسات ـةؤس لتنمی ـل تعم و ـر للخی

و الثغراتالمجتمعات الدولةالتيسد تستطیع علىال تقوم نظرناواستیفائها،أن إذا
الوقف تطور األفيإلى والقرون تدخلخیرة فالسلطةقبل نجدإدارته،يالحكومیة

العمل مؤسسات علىاألهليأن تهیمن ـدهالوقف،تكاد رواف ـن م واحدة كانت كما
.األعیانوقففياألساسیة
ال الحدیثفقبل ـوالمدنيالمجتمعفيتطور الت ـة الحدیث التشریعات ـسمحيبروز ت

األهل العمل الحركةيلمؤسسات و التنمیةفيبالنشاط الوقفاالجتماعیة،مجال كان
التنظیم الوعاء االجتماعیةفياستخدامااألكثريهو فىوالمجتمع،فئاتمنالتنمیة

مستوى لرفع المبذولة الجهود لدعم األهلیة الجهود والمجتمعحشد .الفرد
أ التاریخكما االستعراض الوقفين ـيإلسهامات ـةف االجتماعی ـة التنمی ـال مج

العمل مؤسسات من كمؤسسة الوقف دور وضوح وبكل تظهر ـياألهليالمختلفة ف
و األهلیة الجهود لتعبئة اإلسالمیةالتطوعیة المجتمعات ـةفيخدمة التنمی ـاالت مج

المجتمعالمختلفة،االجتماعیة لحمة من جزءاً الوقف كان ـالمدنيفقد دع ـم ائموأه
األهلیة )١(.تنمیةالفيالمبادرات

العمل بمؤسسات الوقف عالقة دراسة أهمیة تنبع ـةاألهليو الحقیق أن ـن م
أنالتيالمعروفةاالقتصادیة ـةنتاجإتثبت بالمقارن ـدوداً مح یكون ـعالخدمات م
كاالدولة،إمكانیات تلبى أن للدولة یمكن ال ثم من ـامو مم الخدمات على الطلب ل

المشترك أو الخاص القطاع قیام ـةوبتقدیمها،یحتم العام ـدمات الخ هذه ألن نظرا
مردود وجود عدم مع التكلفة ـرماديعالیة األكب ـبء الع فإن المستثمر یتوقعه لها
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ـل العم مؤسسات و الوقف مثل الخیریة المؤسسات على سیقع الخدمات هذه إلنتاج
.األهلي

العمل بمؤسسات عالقته ووصل الوقف بتطویر ـىاألهليواالهتمام عل ـساعد سی
وسیط األجنبیة التدخالت ضد والصمود ـة األهلی العمل منظمات على ـرضرتها ف

التمویل خالل من كاألجنبيسیطرتها الوقفالمشبوه أن ـشتركاًما م ـاً قطاع ـد یع
و والمحكومون الحكام فیه ـاعیشارك قط فهو عامه مصلحة إلى ریعه ـيیوجه دین

علیهت وسرى اإلسالمیة الشریعة نوایأحكام ـةاتوجه الدول ـدعم ی ـالوقف ف الواقفین
یوفرو بما سلطتها األمنهیوطد واالجتماعيمن الفقر ـةومحاربة دائم ـة تعبئ یمثل

غی االجتماعیةناضبةرلموارد التنمیة برامج ) ٢(. لدعم

ـاكما ونظمه الغربیة الحضارة أسالیب بهرته من اإلسالمیة األمة أبناء من هناك أن
و اإلسالم نظم عن انصرافهم إلى أدى الوقفأسالیبهمما ـانالذيوالخیريومنها ك

جلیل دور الحضارةفيله ـالماستمرار اإلس أن ـنهم م ظنا ـتماإلسالمیة یه ـا إنم
السبق اإلسالم على منكرین فحسب الروحیة الحضارفيبالجوانب ـذایالمیادین له ة

له ویصور الوقف بإلغاء یطالب من كل على رد فیه البحث هذا كانفإن بأنه هواه
لل تكایا عن  . الىسكعبارة

تعاظمواآلن ـالمیةومع اإلس ـضارتها ح تجدید إلى األمة ـةوانعطاف حمای
مخاطرلوجودها التشویهمن و والمسخ الحاجاتالثقافيالتغریب إلحاحهاتفإن تزاید

و ـة الخیری و الطوعیة و األهلیة المؤسسات دور ـيعلى ،ف ـاف األوق ـدمتها مق
البعث هذا بمهام . المنشودالحضاريللنهوض

أن من الرغم علىوعلى ـوالقائمین تق اإلسالمیة األقطار في اآلناألوقاف م
إنشاءإلابرعایة في عوائدها وصرف استثماراتها و تنمیتها و عامة الوقفیة رصادات

و ، اإلسالمیة المراكز و ـدعوةإالمساجد ال على اإلشراف و الكریم القرآن دور قامة
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تعاون ینقصه ذلك أن إال المحتاجین من لفئات االجتماعیة الخدمة تحقیق و ، اهللا إلى
األه العمل ومؤسسات الوقف بین .ليأكبر

اإل ـون للع ـة المانح الدول أو الدولیة المؤسسات معظم أن اآلن ـائونجد ينم
ـستعین ت أن ـة المعنی ـات الحكوم ـن م تطلب أن ، العامة سیاساتها ضمن تشترط
أن ـا كم ـة االجتماعی ـة التنمی مجال في الخدمات تقدیم في األهلي العمل بمؤسسات

مؤسسات اتصال على تشجع التي العوامل من ـلواحداً العم ـسات مؤس مع الوقف
ـان أم ـبكات ش إنشاء نحو الدولیة المؤسسات لدى الحالي التوجه في یتمثل األهلي

ـل)  Safety net social( اجتماعیة ظ في للفقراء مناسب معیشي مستوى على للحفاظ
والمحتاجین الفقراء مقدرات على تؤثر التي المتعاقبة ـن.األزمات م العدید أن كما

البنكالمؤسسات ـعالدوليمثل م ـشراكة ال ـة العام سیاساتها ضمن تضع أصبحت
العمل ـداألهليمؤسسات عن ـة المختلف الحكومات مع حوارها ضمن ذلك تدرج و
سیاسات الدعماإلقراضوضع تقدم كما ـساتالمؤسسيالماليالسنویة المؤس لهذه
فاعلیتها بهذا. لزیادة الدولیة المؤسسات اهتمام على یدل مما استخدامو زیادة األمر

البنكفيالحكومیةغیرالمؤسسات مشاریع ـشاریعالدوليتنفیذ الم ـوع مجم ـن م
منوالتنم إلى١٩٩٠% ١٢یة )٣(.م١٩٩٧عامفي% ٤٧م

التحلیلویظهر االلنا ـةتصالأهمیة األهلی والمؤسسات الوقف ـةبین لخدم
االجتماعیةأغراض ممیزاتهاوالتنمیة هتطابق أهمیةلتحقیق یبرز أنه كما الهدف ذا

الحكومیة الجهود االجتماعیةوتكامل التنمیة أهداف لتحقیق األهلیة

الوقف تعریف
للوقف تعریفا حنیفةفينجد أبى األمام عند الحنفیة علىكتب العین حبس أنه

بمنفعتها التصدق و الواقف . ملك
ب عرفاه فقد الحسن بن ومحمد یوسف أبو صاحباه ـىوأما عل العین حبس أنه

ـا تعریف المالكیة كتب في نجد و المال أو الحال في بمنفعتها والتصدق اهللا ملك حكم
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مدةلإل بصیغة لمستحق غلته أو بأجر ولو مملوك منفعة جعل بأنه للوقف الدردیر مام
المحدث یراه .)٤(ما

یمكنناو التعاریف جملة لمن ـمل أش و ـسر أی تعریفا بسهولة نستخلص ـفأن لوق
ـوز یج ال الزم تصرف الوقف بأن یقولون الذین الفقهاء جمهور مذهب مع یتماشى

الموق المال یخرج أنه و عنه ـالىوالرجوع تع اهللا ـك مل ـى إل الواقف ملك من .ف
وإذا وغیره بالبیع فیه التصرف من منعه مع الواقف ملك على یبقى أو بعضهم عند

إلى عنه ینتقل ال .ورثتهمات
الوقفإ ـعذن جمی ـن ع ـا عینه ـاء بق مع بها االنتفاع یمكن التي العین حبس هو

ـداء ابت ـر الخی ـات جه من لجهة بجعلها منفعتها وتسبیل للملكیة الناقلة التصرفات
ـي الماض ـي ف ـة والثقافی االجتماعیة الناحیتین على وأثرة الوقف انتهاء أو وانتهاء

) ٥(.والحاضر

العمل مؤسسات األهليتعریفات
ـاتإن الجمیع أو ـة الحكومی ـر غی المنظمات أو األهلي العمل مؤسسات

ـون تك ـاد تك المستعملة المصطلحات من غیرها أو التطوعیة المنظمات أو الخیریة
الفكري المنطلق حسب بسیط اختالف هناك كان وأن ومفهومها طبیعتها في متقاربة

ل فأنه لذلك و فیه تعمل الذي البلد في المستخدم المصطلح ـدأو تحدی السهل من یس
أهدافها و إغراضها تعدد و لتنوعها نظراً لها محدد .تعریف

العمل مؤسسات أن البعض المنظمةهياألهليیرى االجتماعیة ـونالتيالحیاة تك
ـوائحهطوعی الل ـن م بمجموعة متماسكة و الدولة عن مستقلة و التمویل ذاتیة أوو
و آخرعنتختلفهيالقیم تجمع ـلفياألفرادأنفيأي العم ـيمؤسسات األهل

و مصالحهم عن لیعبروا جماعیة بصورة تبادلهمأفكارهمیعملون خالل ـرأيمن ال
بحقوقهموالمشورة الدولة یطالبون أنهم علىكما الدولة یحاسبون ـدولاأعمالهو فال

ـدم ع ـن م انطالقا ربحیة غیر منظمات مثال المنظمات هذه مثل على تطلق الغربیة
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وقصدها ربح للضرائببالتاليإلى خاضعة تكون مؤسساتال ـدأما فق ـل التموی
ـسات المؤس ـن ع ـا له ـزا تمی الحكومیة غیر المؤسسات مصطلح غالبا استخدمت

معهاتتعاملالتيالحكومیة المؤسسات )٦(.هذه

العمل مؤسسات و الوقف بین التعاون :األهلیةأهمیة
المعطی      ظل في بالوقف النهوض باألمرإن لیس السائدة، والظروف الراهنة، ات

بها القیام علیها ینبغي مسئولیات الجهة هذه أمام فإن . الهین،
العمل مؤسسات و الوقف بین للتعاون المنافع من العدید ـياألهليوهناك الت

فیما نلخصها أن :یلينستطیع
العمل:    - أناألهليفمؤسسات بمعلوماتتستطیع الوقف تزود

تساعده و المختلفة المجتمع حاجات حول وأسالیبهأصباغةفيمتكاملة بحیثولویاته
أثرة من تعمق و المجتمع حاجات بواقع مرتبطة .االجتماعیةالتنمیةفيتكون

ـسیاسات:         -ب ال و ـيفالخطط ـالت وزارةضعهات
الواقاألوقاف عن بعیده ـلتكون العم ـسات كمؤس ـات جه قبل من تمحص لم إذا ع
العملالتياألهلي خبرتالمیدانيعركت منالناس،حاجاتو یمكنها ـادةمما إع
توجیهفيالنظر و المقترحة الوقف .سیاستهخطط

  
الثقة:          - ـدخلفيفإن لت ـة نتیج اضمحلت قد الوقف

الالحكومیة،السلطة یستدعى أشراكمما خالل من الشرعیة و الثقة إسباغ إلى حاجة
العمل الثقةاألهلي،مؤسسات ینمى الوقففيمما . نشاط

االتصالالشراكةنتیجة:         - لقرببینهما،و فنظراً
األ العمل الناسهلیةمؤسسات من العریضة القاعدة أنمن وتستطیع ـة بتوعی تقوم

هؤال بالدورحشد الناس زیادةالذيء على یساعد مما الوقف به .)٧(المتطوعینیقوم
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و:      - ـا رأیه ـل توص أن ـاهیر كجم ـاس الن یستطیع ال
ـؤالء ه ـستطیع ی لكن و حكومیة إدارة كانت إذا خاصة الوقف إدارة إلى احتیاجاتها

طریق عن احتیاجاتهم و رغباتهم توصیل من ـوعيالجماعات التط العمل مؤسسات
ـى عل ـائمین للق األفكار هذه یوصل مما بینهم، التحاور لسبل تفهمها و منهم لقربها

اإلقناعالوقف، وسائل بكافة الناس بین الوعي وبعث الوقف، إلى الدعوة نشر وكذلك
خاصة الجماعات من لقربها نظراً الفعال الدور األهلیة العمل لمؤسسات یكون وهنا

المناط ـعفي المواق ـى إل ـزول الن ـسات المؤس لهذه یتوفر حیث والنائیة، البعیدة ق
ع ـشر ال مقتضى على الجاریة الطرق بانتهاج الوقف إلى الناس وتحفیز .المختلفة،

األفراد تمكین فیه( وكذلك الراغبین أو األوقاف وأن) أصحاب ـدورهم ب القیام من
ف لإلسهام واالبتكار لإلبداع السبل أمامهم هویةتتاح ترسیخ .المجتمعي

األهلیة العمل لمؤسسات ـرالشفافیةوتتوفر تقری ـود وج خالل ـنوإداريمن يس
الجمعیة علیه تصادق اإلدارة ـصدره.العمومیةلمجلس ی مالیاً تقریراً هناك أن كما

العمل لمؤسسات العامة الجمعیة على یعرض و الحسابات ـر.األهليمدققو یظه و
لمؤ العملي أنهاالتطبیق األهلي العمل لقلماسسات ـراشيءتعرضت نظ الفساد من
في الشفافیة ـام.دارتهاإلوجود نظ وجود مع فإنه الوقف أنإداريأما إال ـب مناس

العمل مؤسسات مستوى دون الشفافیة هذه الخطواتاألهليمستوى تقنین حیث من
بدأتواإلجراءاتو األملذلك مثل الحدیثة الوقفیة الهیئات للوقفبعض العامة فيانة

األوقاف هیئة كذلك و الكویت عنفيدولة مالیة و إداریة تقاریر بإصدار ، السودان
توافر. أدائها عدم أن یعطيكما الوقفیة الهیئات ـام:لبعض نظ ـالل خ ـن م شفافیة
علىمناوظیفيوإداري اعتماده و كسائرالناظر،أمانةسب معرضا الوقف جعل قد

األخرى اإلداریة ـماألجهزة ل ـف الوق على الدولة سیطرة أن كما الفساد بعض إلى
فساد ظهور من العملومالي،یمنع مؤسسات شفافیة فأن ثم ألناألهليمن ـا یؤهله

وصرفه الوقف ریع لتلقى وعاء ـفافیةفيتكون ش ـن م یزید مما المحددة مصارفه
اآلخرین أمام . )٨(الوقف



 ٩

الوقف الحدیثةفيأهمیة :المجتمعات
اإ ـلن العم بمنظمات مصالحة و عمله ارتباط و الوقف نظام بتطویر الهتمام

النامیة الدول شئون في األجنبیة التدخالت أمام الباب ویغلق دفاع خط سیحقق األهلیة
ـة التطوعی ـات المنظم ـى عل المانحة الهیئات جانب من السیطرة حیث واإلسالمیة

بهؤالء خاصة أهداف لتحقیق األهلي العمل ـدافومنظمات وأه تتفق وال المانحین،
ـه ریع یوجه و ألهدافه دعما و للمجتمع دعما الوقف یمثل وبذلك وتنمیته، المجتمع
ال ـي الت الثغرات سد طریق عن الدولة یدعم أن یمكن فالوقف العامة، المصلحة إلى

الدولة خدماتالسیطرةتستطیع إلیها تصل أن تستطیع ال التي القطاعات ودعم علیها
االهتمامویوطدالدولة، حیث االجتماعي األمن یوفر أنه حیث من ـةسلطتها بمحارب

اال األمن وتوفیر یحمىيجتماعالفقر ـةالمحتاجین،الذي وتنمی ـة اجتماعی ـة وتنمی
للدولة .مستدامة

  :   
ـاص والخ ـام الع االقتصادي بالنشاط تتصل اقتصادیة أثاراً للوقف أن شك ال

سواء حد ـصادعلى االقت من كل على الوقف أثر ببحث البند هذا في نعنى وسوف
بما الخصوص وجه على الوقف آثار بین من نعنى وسوف الجزئي واالقتصاد الكلى

:یلي
         :  

ـص عن ـل ك حصول إلى القومي للدخل األولى التوزیع عملیه ـنتشیر م ر
اإلنتاج ر( عناصر العمل و الطبیعیة التنظیمأالموارد و المال من) س نصیبه على

ـدخلفيمشاركته لل ـى األول ـع التوزی عملیه عن غالبا ینتج و اإلنتاجیة العملیات
األفرادالقومي بین ثمفيتفاوت من و وفيالدخول الثروات،تراكمفيالمدخرات

األمر ظهوالذيوهو إلى النظامیؤدى ـات،فيالطبقير ـزمنالمجتمع ال ـرور بم
للدخل األولى التوزیع عملیات طبقاتالقوميوتوالى بین التفاوت .المجتمعیتزاید



 ١٠

ـضرائب ال و العام اإلنفاق من العامة مالیتها أدوات استخدام خالل من الدول وتعمد
الدخل توزیع إعادة بعملیه یعرف ما إلى سبالقوميوالرسوم ـاوعلى فإنه المثال یل

الدفع على القادرة الطبقات ثروات أو دخول من جزءاً تقتطع الضرائب طریق وعن
الدخل محدودة أو الفقیرة الطبقات إلى العامة نفقاتها طریق عن الجزء هذا تحول ثم

خدماتفيإما أو نقدیة إعانات .مجانیةصورة
دورها تؤدى حتى و الضریبة أن اةعملیفيغیر إلىإعادة تحتاج المنشودة لتوزیع

مثل األساسیة المقومات من الصالحةالضریبيالوعيعدد الضریبیة البیئة ـيو الت
و الضریبة یدفع حین الرضا و بالفخر الممول فیها ـردودالتيیشعر م ـا فیه یرى

الخدمات تحسن و زیادة على انعكس قد و وفيالضریبة ـدهيالمجتمع ق مقومات
تتوفر المتخلفةالدفيال .ضریبیاول

ـامویأتي الع ـع النف ـات جه على الثروات وأصحاب القادرین من الوقف
ذلك،والمساكینوالفقراء عن توزیعفینتج ـع،يالقوملدخللإعادة النف ذات فالجهة

والتأهیل العلم ودور ومستشفیات مساجد من ـفوغیرها،العام الوق ـا له ضمن وقد
حیث دائم تمویل فمصدر وبكفاءة مقابليتستمر بدون للناس وخدماتها رسالتها أداء
المجان والنفع الخدمة لكليالذيفإن هوفرد،تقدمه ـرهفيأنما أم ـع وواق ـة حقیق

یدفع سوف بالخدمة المستفید كان النقود من لقدر طلبههمعادل ـةإعند جه ـن م یاها
علیها الموقوف الجهة تكن لم لو علیها موقوف غیر ـوفیرهأخرى بت هو و موجودة

ریع من الثمن هذا على حصل قد كأنه المجانیة المنفعة أو الخدمة .الوقفلثمن
الضرائب عن مقبولة أداة یكون أن یمكن إذن ضریبیافيالوقف المتخلفة فيالدول

الدخلإ توزیع فیهاالقومي،عادة ینعدم الضریبة أن و الدینيخاصة )٩(.الوازع

       :   
كانت ـالزماألراضيإذا ال المال تملك ال الوقف وجهة للبناء معدة ـذلك،الموقوفة ل

ـشروع الم مال رأس یقدر حیث المقارضه أو صكوك إصدار یمكن ـفإنه .الوقفب



 ١١

ـصكوكمعاًالمبانيو ال ـن م یقرض ما بیع بعد و متساویة أجزاء عدة إلى یقسم ثم
ه أصحابتقوم على األجرة توزع و المبنى تأجیر ثم بالبناء الوقف .الصكوكیئة

الوقف بنسبملكیةولهیئة األجرة من لها و األرض بقدر ـومةالصكوك فتق تملك ما
كله المشروع لیؤول الصكوك من عدد بشراء دوریة ـيبصورة ـةف لجه ـة النهای

.الوقف
باٍل قدیم مبنى عن عبارة الوقف كان إذا ترمیمهأما فیكمن التعلیة، إلى حاجة في أو

للمستحقین وعائده ریعه لیزداد تعلیته أو أو،ولصالحه ـرمیم الت هذا بتمویل وذلك
على یدفعالتعلیة سوف ما الترمیمهأساس بهذا القائم مع اتفاقه عند حقیقة المصرف

مضافاً التعلیة المناسبأو الربح .إلیه

        :  
االفيالمساهمة- ـكان اإلس ـل تموی خالل من اإلسكان مشكلة ـصادحل يقت

.لمستحقاتهومنحه
ـشروعات- والم المصانع إنشاء تمویل خالل من الصناعیة التنمیة عجلة دفع

.الصغیرة
علیه- للقادرین العمل فرص توفیر خالل من البطالة على  ).١٠(القضاء

      :   
ـن م ـومي الق ـاتج الن أو الثروة من وحدات نقل هو الخیري الوقف كان ولما

المشروواألغنیاء كمالیاتهم و بل ضروراتهم و حاجاتهم عن فائض لدیهم إلىمن عة
ش بذلك فیتحقق الدءيالفقراء، توزیع في العدالة و التوازن وتذویبمن الثروة و خل

ـات حاج ـشبع ی الخیري الوقف كان ولما االجتماعیة الطبقات و الفئات بین الفروق
للعاطلین شریفة عمل فرص ویوفر العمل على قادرین غیر أو یقدرونمنعاجزین

األفراد بعض تمیز عن الناجمة الفروق من یخفف فإنه السعي ـنوالحد،)١١(على م
الدخو في الواسع والثرواتالتفاوت  .ل



 ١٢

السلبیةاالیجابیةالجوانب و
العملالتصال بمؤسسات ةاألهلیالوقف

تتزایدإ الضغوط ـساتفين والمؤس ـدول وال الحكومات على الحاضر الوقت
الدولة دور تقییم إلعادة للمساعدات المانحة ـةالتنمیةفيالدولیة ـسناالجتماعی وح

العملاالستفادة مؤسسات فوااألهليمن علیها ـةيالعتماد التنموی المشاریع تخطیط
المثالویتوقعوتنفیذها، سبیل لإلعلى بدیلة األهلي العمل مؤسسات تكون ـاقأن نف
االجتماعیةفيالحكومي الرعایة ـلفيمجاالت ـدةك المتح ـات ـةالوالی األمریكی
الفقرتكماالمتحدة،والمملكة معضلة على التغلب على ـيساعد ـىف وعل ـسا فرن

المحتاجا الفئات أفقر إلى ـافزاًفيةلوصول ح ـون یك أن ـع یتوق كما النامیة الدول
الجماهیریة القاعدة إلشراك ودافعاً الشعبیة ـوعيالعملفيللمشاركة ـوطنيالتط ال

العملوهذه لمؤسسات الوقفاألهليالمزایا منها یستفید أن دورهفيیمكن فيتفعیل
.االجتماعیةالتنمیة

ا أن جواًكما لها توفر األهلي، العمل مؤسسات ـىستقاللیة عل یساعدها المرونة من
ـل مث الدولیة المؤسسات تجارب أثبتت وقد وتنفیذها المبتكرة المشاریع بعض اقتراح

و المرونة لدیها األهلي العمل مؤسسات أن الدولي، ـرالبنك والتفكی ـة الحرك سرعة
وميبتكاراإل مبادرات اتخاذ من یمكنها ـاتالذي الفئ خدمة مجال في مبتكرة شاریع

أن كما فياالمستهدفة وإشراكهم المتطوعین جهود تعبئة على المؤسسات هذه عتماد
زخماً یوفر نشاطاتها، وتشغیل ـنإدارة یمك ـي الت ـة المتنوع ـشریة الب الطاقة من

ـرات الخب ـوع ومتن ـة التكلف قلیل أسلوباً وتوفر ونشاطاته الوقف لمصلحة تسخیرها
المشاریع،وعالي تنفیذ في :فمثالالفاعلیة

مؤسسة الریفیةأغاخانقامت للتنمیة مشروع بتنفیذ ـمالفيالخیریة ـستاناش لباك
مساندو خدمات اإلنتاجةتوفیر تحسین و التدریب و المنتجات . ) ١٢(لتسویق

العمل مؤسسات ممیزات من أن علىاألهليكما قدرة لها ـصالأن ـدةاالت بالقاع
نشرالش من یمكنها مما ـنعبیة م فیحسن أوسع بصورة القاعدة مستوى على الوقف

علىاألهليالعملفمؤسسات.بالمستحقینصلتها قادرة العالمیة التجارب تظهر كما



 ١٣

ـذلك ك و ـستحقیها م إلى المساعدات ـيتوجیه ـانف ـابی ـوزیعأثره ـىيالت عل
) ١٣(.المستفیدین

أن بمؤسساتاتصالكما إلىألهلياالعملالوقف بالوقفإسیؤدى الثقة عادة
ضمن كان لو و ـىو،الحكومیةاإلدارةحتى عل ـاس الن ـث ح على سیساعد ثم من

طول بعد كثیراً،انقطاعالوقف عانى قلفالوقف ـةةمن مقارن ـه علی ـاس الن إقبال
كثرةبالماضي یحجمونوالقیودمن كثیرین جعل مما .عنهالضوابط

الواقعفيو الحكوماتإفالحاليظل على ـدعیمفين ت ـةسبیل ـيالثق ـازف الجه
علىالحكومي، تحرص األهلیةاالستعانةأن ـىسیقوى،مماةالموثوقبالجهات عل

ثقةالبعید،المدى أن.بالوقفالناسمن العملكما بمؤسسات الوقف األهلياستعانة
دورالعلىسیساعد و بالوقف علالتنمیة،فيهتوعیة الناس سیحفز ـنمما م مزید ى
.علیهاإلقبال

أیضااالتصالياعودمنإن المؤسستین ـيتساعاإلبین ـة،الجغراف للدول
ـاتفيفمثال المنظم ـین ب ـل وص حلقة لتكون المجتمع وقفیات تأسیس تم بریطانیا

و المستحقة الفئات مع العاملة ) ١٤(.الممولینالمیدانیة

        
ـةإذا المنكوب أو ـرة الفقی ـدول ال ـساعدة م تحاول عالمیة جهات هناك كانت

لذلك أموال النقدوخصصت صندوق النامیةالالدوليمثل أو الفقیرة الشعوب قراض
ـى إل ـضمها ل و ـشتها معی مستوى لرفع االقتصادیة العثرات من بیدها األخذ بهدف

بشرطالذيالحضاريالركب المتقدمة الدول هذه الدولإلتقوده أوزام ـة المقترض
فیه أهدافيساسیواقتصادينظامبإتباعالراغبة یحقق خاللتحددمعین ـذامن ه
اإلسالمیةفيوبكثافةمتواجداًأصبحالذيالصندوق الدول ـنالتيمعظم م ـانى تع
.قیودهوالموجعةقروضه



 ١٤

ـدول ال هذه لدعم صنادیق إقامة في الجدي التفكیر بدأ من البد ـدهولذلك ـالم بم ا
محدد نظام وفق منح أو مساعدات أو میسرة قروض من ـضمعملوتحتاجه ت وثیقة

الشأن بهذا یتعلق ما )١٥(.كل

مبالغكما وضع إلى تبادر أن اإلسالمي و العربي عالمنا في الغنیة للدول یمكن
حدة على دولة كل ثراء أو دخل مع تتناسب صندوق،نقدیة في توضع المبالغ هذه

المتعسرة أو المعسرة اإلسالمیة الدول على عوائدها ـدهاقتصادیاًاویوقف بی لألخذ
ـصادیةإو االقت أزمتها من تتخلص أن بعد الدول هذه تلتزم أن على عثرتها من قالتها

عوائده لتخصص الصندوق هذا من علیه حصلت ما یناسب المال من قدراً توقف أن
الدول هذه شعوب مستوى لرفع ـفأكف،أیضا الوق صندوق من الدول لهذه قدم ما ن

نقداً ترد ال منحة عیناًهو فيأو المیسرة عند علیها حصل من یلتزم وإنما الحال في
لذلكإ توضع ضوابط ـف–طار الوق صندوق علیه حصل لما مساو قدر بتخصیص

اإلسالمي المشروع هذا خالل من العطاء مسیرة تستمر حتى ـدالمقترح عن ـل الكفی
یداًهتطبیق لتكون اإلسالمیة األمة صفوف یجمع أن ـصربدقة ع مواجهة في واحدة

والغربیة الشرقیة .)١٦(التكتالت
النقدو صنادیق مهمة على نقضى أن یمكننا تتهاوىبهذا رؤوسمعاولهاالتي ـى عل

ها تحنى حتى ـائرالدول الج للشروط وترضخ ـاممتها للنظ و ـتاالة ـذييبدادس ال
ه وییصاحب القروض بصورةترذه بها .دائمةبط

        :   
فاعلیه في المهمة العوامل األهليمن العمل مؤسسات و الوقف بین ـود: العالقة وج

في الوقف لمؤسسة التجارب من العدید هناك أن كما بینهما العالقة ینظم هیكلي إطار
مؤسسا مع ـوقفيعالقتها ال الصندوق أسلوب الناجحة التجارب فمن األهلي العمل ت

ـین ب ـامالً ك امتزاجا یمثل الذي الكویت دولة في لألوقاف العامة األمانة تبنته الذي
ونظراً األهلي العمل ومؤسسات مكوناتهالوقف بتحلیل فسنقوم األسلوب هذا ألهمیة

التالیة الفقرات في :األساسیة



 ١٥

العنإ- أهم الصندوقن أسلوب في الفاعلة ـراكأاصر إش ـة إمكانی ـیح یت ـه ن
ـصمیم ت ـن م ـدءاً ب ـاف األوق ریع توزیع مراحل كافة في األهلي العمل مؤسسات

تقییم إلى صوالً و تنفیذه ثم من و الریع بتوزیع الخاص ـمآالمشروع ث ـن م و ثارة
تنامي الوقف التوزیعیضمن ـياألثر األس ـذا ه استخدام یمكن كما ـيللریع ف لوب

ال ـن لك و الشعبیة القاعدة مشاركة تتطلب التي الوقفیة المشاریع أو العمل مجاالت
طاقتها تكون توافرها حال في أو المؤسسة الطاقة األهلي العمل مؤسسة لدى تتوافر

بسیطة .المؤسسة
الصندوق–فالوقف- هذا خالل مؤسسیاً-من عمالً یوفر أن لتلبیةیمكن شعبیاً
التنمیةحاجة متطلبات من ـةومن،االجتماعیةمعینة العام األمانة إنشاء ذلك أمثلة

مركزاًفيلألوقاف الصعبةهيو( للتوحدالكویت اإلعاقات ـدم) إحدى لع ـك وذل
و المعاقین األطفال بهؤالء لالهتمام محددة جهة تعلیمهمالرتفاعوجود .تأهیلهموكلفة

ا- األمانة به قامت ما لألوقافلذلك ـستدولةفيلعامة أس ـدما عن ـت الكوی
ـعالوقفيالصندوق جم ـن م األمانة تمكنت حیث الخاصة الفئات و المعاقین لرعایة

ـل العم مؤسسات من هیئات أربع و بالمعاقین مهتمة حكومیة هیئات ـيخمس األهل
المعاقینتهالتي من مختلفة بفئات تنظیمإفيتم وأذيواحديطار ـددة مح ولویات

ممیزةأ تنسیقیه )١٧(.هداف

      :   
ـاطقإ المن و ـصحراء ال أراضى من واسعة مساحات استزراع و استصالح ن

و المشاركة عقود خالل من السكانیة الكثافة نادرة ـذباإلجارةالنائیة ج إلى یؤدى
الشباب و العاطلین من إحدیثيالكثیر والتخرج لتعمیرها المناطق تلك ـةلى اإلقام

حدثبها،الدائمة قد المصریةفيو األوقاف ساهمت أن فدانألفىشراءفيمصر
وفي غیرهافيتوشكى و والصحراویةاألراضيمنالنوباریة تشغیلالستثمارها

مساهمة مشكلةفيالشباب هذا.البطالةحل القرار كان ـبهفيوإن ش به ذاته ةحد
ـساهمةأيسىاسیقرار للم األوقاف وزارة على السیاسیة السلطة من ـيضغوط ف
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قرار و دولة بإستراتجیة مرتبطة أنهسلطويمشروعات قدفيإال الحاالت من كثیر
أسهم و نجاحا دورةفيحقق له و المساعدات اإلحسانفينشر و البر على الحفاظ

فقراء .المسلمینبین

    :  
ـاتم جه أو ـددة مح بفئات الریع تخصیص یصعب عامة أوقافا األوقاف عظم

العمل مؤسسات أما لخدمةفهياألهليمستحقة أو محددة لغایة أوفئةتنشأ فيمعینة
ـتیعاب اس على وقادرة المستحقة الفئات من قریبة یجعلها مما محددة جغرافیة منطقة

و مباشرةألنهاظراًون.احتیاجاتهممشاكلهم المستحقة الفئات مع تختصفهيتتعامل
ــشاری الم ــل مث ــا به ــام القی ــف الوق ــستطیع ی ال ــدة فری ــشطة ــصغیرة،عبأن ال

بظروف المحلیة المعرفة توفر أن ـصمیموتستطیع ت من الوقف یمكن مما المشاریع
لحاجات المناسبة ظروفهمالمشاریع حسب ـشكالوبیئتهم،المستحقین الم أهم تومن

ـشكالت الم ـدى إح ـد تع فهي البطالة مشكلة اإلسالمیة المجتمعات منها تعاني التي
كل تواجه التي والمعقدة ـاتالمجتمعات،الكبرى المجتمع ـا منه ـةوالسیما .النامی

ـضي تق لن إن منها تحد ناجحة حلوالً اآلن حتى تجد ال المشكلة هذه أن ، والمشاهد
هذه. علیها في المتداخلةأنالمشكلة،والالفت واألسباب العوامل من العدید وراءها

ذات تكون أن للمواجهة یتأتى حتى كلها معها الجاد التعامل یجب .فعالیةوالتي
المعطیات ظل في خاصة الحكومات نطاق خارج العوامل هذه من ـة،والعدید القائم
لهذه جانبه من جذریة حلول وتقدیم یتعارض السوق نظام منطق أن ـشكما .كلةالم

لهذه مخارج وجود من مندوحة فال ـو.المشكلةوبالتالي ل ـف الوق أن اعتقادنا وفي
ـة إقام ـل مث اآللیات من العدید خالل من ذلك في اإلسهام بمقدوره استخدامه أحسن

والفني المهني للتدریب العملواإلداري،مراكز في یرغب ممن الكثیر یتأهل وبذلك
سوق االعمل،لدخول أعمال إن ـتثم كان ـا ومهم مجالها كان ومهما المختلفة لوقف

األموال ونوعیة علیهم الموقوف ـامالموقوفة،نوعیة أم ـسیرة ی ـست لی فرصاً تفتح
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من الرئیسیة.العملالمزید العوامل أحد البطالة أن الوقفللفقر،والمعروف وبتعامل
مشكلة حدة من مخففاً بذلك یكون .الفقرمعها

ا المشكالت من أن ـسكنكما ال توفر مشكلة الیوم الدول من العدید تواجه التي لحادة
للفرد السلعةواألسرة،المالئم هذه في حاداً قصوراً یشهد ـياألساسیة،فالواقع والت

المشكالت من الكثیر توفرها عدم عن .واألمنیةواالجتماعیة،االقتصادیة،یتولد
هذه مواجهة في بدور یسهم أن للوقف ـض.مشكلةالویمكن بع ـه بتوجی وذلك

تجاه العاجزة" أعماله للفئات ـذهیعد،والذي" اإلسكان ه ـن ع ـنجم ی ما ضوء في
شتى على بالغة سلبیة آثار من واألمنیة،:األصعدةالمشكلة واالقتصادیة االجتماعیة

الدینیة كله ذلك أعمالوفوق أفضل من ـذه.البرفإنه ه ضخامة مدى نتصور وحتى
على ـىالمشكلة عل یزید ما المعتمدة لإلحصاءات طبقاً هناك فإن العالمي المستوى

المسكن یجدون ال الذین األشخاص من .)١٨(المالئمالملیار

        :   
ـي،إ األهل ـل العم مؤسسات مع بها یتفق التي للوقف الرئیسیة األهداف من ن
ا ـرتقدیم الفق لمحاربة ووسائل أدوات خالل من فقراً، األكثر الفئات لقطاع لمساعدة

ف بالتالي و الثروات توزیع عدالة لضمان و جذوره طبیإمن تكامل ـدعتهمن ـنیع م
لإل المهمة بینهمالدواعي أن.تصال العملكما مؤسسات ـداألهليطبیعة ق الوقف و

تحر الوقف طبیعة أن حیث بعضا بعضها ـتثماریكمل االس على ـماليص إذالرأس
الوقف ثابتفياستثمارهیركز أصول وبناء المستشفیات بناء مثل یمكنرهایغة بینما

الخیریة ـدیمأنللجمعیات وتق ـشأة المن إلدارة ـة الالزم ـة الجاری المصاریف توفر
التكامل هذا على كثیرة واألمثلة لها المناسبة حدثفيالخدمات كما مصر فيأوقاف

البنكالسجاد،نعمص به قام ـسابإفيللتنمیةاإلسالميوما ح ـن م مساعدته طار
للمحتاجین صحیة مراكز أو مستوصفات وتجهیز ببناء ـافيالوقف بینم ـصومال ال

اإلسالمیة الخیریة الهیئة ـزغاثیةإهیئاتوالعالمیةوقامت المراك هذه بتسییر أخرى
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وهذا الالزمة الیومیة بالتجهیزات ـدارسوتجهیزها الم ـاف ألوق ـسبة بالن حدث ما
.مصرفيوالجامعات

ـستحقة م ـة جه كل إلى توكل أن یمكن أنه الجهتین بین التعاون أسالیب من أن كما
أن ـف للوق یمكن مثال تعلیمیة أوقاف هناك كانت فإذا وقفها إدارة مهمة الوقف لریع

علیهافيیستمر المحافظة و األوقاف إدارة لكن و علیها ـاالنظارة ریعه ـة تنمی و
الفعلیة الجهة إلى ریعالتيتوكل علیها ـىیصرف عل أحرص ستكون ألنها الوقف

ثمواستثماره،تنمیته من ).١٩(عطائهاستمرارو

        
ضعفبعضهناك العملاالتصالفيجوانب ومؤسسة الوقف مؤسسة بین

مناألهلي بعینالبد واالستراتیجیاتاالعتبار،أخذها االقتراحات وضع ویجب
اللتفادى هذه ومثل فجوانب مواجهتها أو علیها التغلب یتم لم النهایةفينهاإإذا

الك من مزید إلى المالیةلستؤدى وفياضمحاللوفة للوقفالتنمويألثراالفاعلیة
من الغایة یخالف أمر الوقفاالتصالوهو العملومؤسسابین ویمكناألهلي،ت

الضعفخلت جوانب بعض مؤسسةفيیص العملموالوقفتعاون ؤسسات
األهليفي)٢٠(األهلي العمل خبرات نظراًاإلسالمي،والعربيالعالمفيمحدودیة
خبراتهاتكوینها،لحداثة تزداد أن یتوقع اتصالولكن زیادة مع واإلداریة المالیة
الم،معهاالوقف هذه الوقتوستحل مع أن،شكلة التنمیةالوعيكما بمفهوم

بعیداً زال ما الشاملة أو المستدامة العملاالجتماعیة مؤسسات فمازالتاألهليعن
علىفيتقتصر واإلحسانعملها البر أداءاإلعاقة،ومفهوممفهوم یعیق مما

لمهامهامؤسسات التنمیةاألوقاف ومفهوم یتفق واسع تهتموالالمستدامة،بشكل تي
اإلنسانیة للطاقات األمثل واالستغالل وتدریبه اإلنسان وتنمیة البشریة بالجوانب
فمن قدیماً التنمیة تقوم كانت كما فقط االقتصادي الجانب على التأكید ولیس
هي أصبحت والمجتمعات األفراد مستوى على العلمیة المقدرة أن الیوم المعروف

للتقدم األساسیة علىیة،والتنمالركیزة ذلك في المادیةمتفوقة ومناألخرى،الركائز
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هذهأنالمعروف منالركیزة،توفیر المزید معیناًالمال،یتطلب الوقف یقدم وهنا
المؤسسات إلقامة تنمیةالتدریب،ومراكزالتعلیمیة،قویاً شأنه من هو ما وكل

التكنولوجیا عصر أي لعصره المالئمة بالصورة اإلنساني والعلم،الحدیثةالجانب
األهلیةاًوأخیر العمل لمؤسسات المالیة الموارد علىفهيمحدودةفأن تعتمد

یلقيفياالشتراكات مما األحیان المالمعظم مؤسسهيبالعبء على األوقاف،كله
المتغیرات مع التكیف یقبل الذي الشرعي لإلطار صورة الوقف مؤسسة أن كما

یالمستجدة، التكیف هذا معولكن التعامل طرق تقییم على وقادر واٍع أساس دعمه
جمهورهمالمتغیرات، واتفق الفقهاء ناقشها شرعیة ثوابت على یرتكز أنه واألهم

المصلحة لخدمة المخارج بعض تكییف خاللها من یمكن التي العامة األصول على
المقررة للقواعد وفقاً .شرعاًالعامة

هذا ساحةالمنطلق،ومن والقیمفإن االتجاهات من كثیراً تضم األهلي العمل
تجربةالمهنیة،واألفكار في كما واإلسالمیة العربیة الدول بعض تجارب في فنجد

شكل فإن المثال سبیل على الخیریةاألردن للجمعیات العام لإلتحاد المتحقق اإلیراد
یعتمد األردن إصداراتفي على رئیس الحالةالیانصیب،بشكل قابلةوهذه وغیرها

البلدان معظم في الیانصیبالعربیة،للتعمیم أن أشكالوالمعروف من القمار،شكل
رابحاً هناك الیانصیبوخاسراً،ألن منظمو الخیریة( أما للجمعیات العام ) االتحاد

رابحون أسسدائماً،فهم من العمل هذا في ینطلقون حجمتجاریة،ألنهم فیها یحدد
الورقةوقیماإلصدار، یحددونالربح،وتوقعاتالبیع،وتقدیراتالواحدة،ة ثم ومن

الالزمة التمویل المركزللجمعیات،نسب فيومستوى تابعة جمعیة لكل المالي
االتحاد لمراقبة .ومتابعتهنشاطاتها

بین" والخالصة مسابقة هو الیانصیب األوراق(=أن الظفر) مستوى على
أومتفاوتة،الالجوائزبمبالغ الحظ بطریق المسابقةالقرعة،وذلك هذه ومنظم

أرباح صورة في أجره من.مقدرةیتقاضى تستثنى وال جائزة غیر المسابقة وهذه
)٢١(.."..المحرمالقمار
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أهلیة كمؤسسة الثالث ( الوقف االقتصادي ):القطاع
األهلي العمل مؤسسات من یعد الوقف العم؟هل مؤسسات یمكناألهليلإن

غیر القطاع مثل األسماء من العدید علیها یطلق ـيأن ـاعالربح القط ـري،و الخی
والقطاع المستقل منالتطوعيوالقطاع المعفى غالضرائب،والقطاع ریوالمنظمات

واالقتصاد،الحكومیة الجمعیات ـواالجتماعيوقطاع ول ـصطلحات الم من وغیرها
األسماءفينظرنا مفهوم،المختلفةهذه من یقترب معظمها أن ـاالوقف،لوجدنا مم

العمل مؤسسات إحدى الوقف باعتبار هذا،األهليیسمح یؤكد ـهامما أن ـيألمر ف
جدید أسلوب برز قد المعاصر العملالوقت مؤسسات أسالیب بعضفياألهليمن

علیه أطلق انجلترا ومنها المجتمع" الدول بأن" وقفیة ـع المجتم وقفیة ـاوتعرف " ه
عاملة ،فيمنظمة ـة دائم ـاف أوق بإنشاء وملتزمة ، المنح وتقدیم المال جمع مجال

معینةفيوتعمل جغرافیة ) ٢٢(" منطقة

ـلو العم ـسات مؤس من جزءاً الوقف اعتبار إمكانیة على یدل مما ـي،إن أناألهل
الوقف على صرففياإلشراف أو الحدیثریعه،استثماره العصر قبیل یدفيكان

الواقفین أقارب من الوقف نظار أیدي أو ـلالوقف،كانوبالتالي،العلماء قب ما إلى
الحكومة المؤسساتفیه،تدخل األهلیةالتيمن الجهات قبل من الوقتفيتدار ذلك
بالعلماء كان،واألهاليممثلة نشأته منذ الوقف فإن ـلاًجزءوبذا العم ـيمن األهل

.محاورهواحد
مقا أردنا العملولو بمؤسسات الوقف ـناألهليرنة م الوقف اعتبار ألمكننا

ویهدفهألنالخیري،القطاع الخیر من ـقإلیه،نابع وأطل ـاً عین وقف من ألن ذلك
هوریعها، قصده ـر.الخیرفإن غی ـات المنظم أو المستقل القطاع من جزء أنه كما

سلط تحت یكون خیریاً أم ذریاً كان سواء الوقف ألن ـاظر،ةالحكومیة الالن ـا كم
الدولة تتدخل أن ـهفيیمكن الفق ـددها ح ـة معین قرائن توافر خالل من إال إدارته

الناظرفالقاضياإلسالمي یعزل أن یستطیع إالالذيال ـره غی ویولى الواقف نصبه
ذلكشرعيبموجب ـشرط ( –یستحق ال هذا الدول بعض خالفت ـا) لقد ـيأم ف
ااألخر،الجانب یمكن ال غیرفإنه القطاع من جزءاً إلىالربحي،عتباره یهدف ألنة
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الوقف أغراض على توزیعه یتم الربح كان وإن للوقف( الربح ـذيفالبد ـرادال ی
یستلهاالستمرار وثمرأن فالمصاریف إال و الریع استثمار بجانب أمواله من جزءاً

ـق طری عن تعالج لم أن الوقف أصل على تقضى قد الصیانة و ـتثمارالنفقات االس
ـن،)٢٣() النافعالمجدي م ـى المعف ـاع القط ـن م جزءاً اعتباره یمكن ال أنه كما

قوانین جمیع ألن الضرائبالضرائب،الضرائب من معینة أنواع سریان على تنص
ـاالت ح عدا ما للضرائب الخاضعة الملكیة أنواع من العتباره نظراً األوقاف على

یمك.الغربفيمعینة ال أنه الجمعیاتكما قطاع ضمن شموله الالخیریة،ن ـة ألن
المختصة السلطة أذن إلى ـةإلنشائه،یحتاج طبیع ـن ع تختلف عمله طبیعة أن كما

الجهة طبیعة حیث من الجمعیات هذه .وتكوینهاعنهالمسئولةعمل
القطاع ضمن إدراجه أمرالتطوعي،أما األعمالعسیر،فهو معظم فيألن

األ من تعتبر أجرالتيعمالالوقف أو األجرة الشخص علیها أن.المثلیستحق ومع
العمل مؤسسات باختالفاألهليصیغ ـاطالدول،تختلف أنم حول تتمحور أنها إال

أكثرهامعینة، ـایةشیوعاً،سنذكر الوص أو األمانة أو االئتمان أنماط  ) Trust( وهى
ـة الخیری المؤسسة ـة ) Foundation( وأسلوب الجمعی أو ) Association( و ـایة فالوص

ـشابه م ـا فتعریفه الخیریة المؤسسة أما الذرى الوقف لنمط مشابه نمط هو االئتمان
معینة أمواالً تحبس ولكنها أرباحاً توزع ال مؤسسة إنها حیث من الخیري فيللوقف

أوصیا لإلءید قیمین ـلأو مث ـا بعینه ـة خیری ـة عام خدمات على ریعها من نفاق
أ كالمالجئالمستشفیات االجتماعیة الخدمات أو الجامعات ) ٢٤(.و

نشاط الخیریة المؤسسة ـا–لهااعمأأغلبيف–تهااوتنفذ جهازه خالل من
إلنفاقه المؤسسة ریع لها یوجه أخرى جهات أو ـةفياإلداري معین خیریة مجاالت

تجمع عن عبارة فهي الجمعیة صیغة أومهنيأما األعضاء خدمة بقصد رسمي غیر
تعتمداآلخرین،خدمة مواردها أن األعضاءفيكما اشتراكات على األولى الدرجة

أموتبرعاتهم، حكومیة سواء واألوقاف التبرعات بقبول لهم یسمح ـع.أهلیةكما وم
الكبیر األمانةفيالتطور أو الوصایة نطاقفيأسلوب على وانتشاره الغربیة الدول

أنهأسالیبه،وتعقدواسع، تأثرفيإال تأثر ـفبدایته الوق بنظام كبیراً ـالمي،اً اإلس
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الخیر و النماء بخصائص وتفرده الوقف عقدالعام،فأسلوب إیجاد على تأثیر له كان
ـسفوردفياألمانة أك كلیة أن أثبتوا الغربیین الباحثین إن حتى الغربي الوقف أنماط
عقدفيالعریقة أسست قد لهابریطانیا النمواألمانة علماًحسب للوقف اإلسالمي ذج

أما عقد أول یعد أكسفورد لجامعة األمانة عقد تأسیسهبأن تم ـة،الدولفينة الغربی
نظرنا العملفيولو مؤسسات اإلسالمیةفياألهليواقع ـف،الدول تختل لوجدناها

مثیالتهافي عن وأنواعها ـدارالمتقدمة،الدولفيطبیعتها بمق ـو تنم أو تتطور فلم
ألسبابفيمثیالتهایقارب وذلك الغربیة تل.كثیرةالدول اضمحاللكومن األسباب

المجتمع تطور وعدم وقلةالمدني،الدیمقراطیة األهلیة المبادرات فمثالًالوعي،وقلة
الحكومیة غیر المنظمات أن المتحدة لألمم تقریر ـنفيیظهر م تعانى مثالً البحرین

مختلففيشح من المالیة یجعلهاالمصادر،الموارد تعتمدفيمما األحیان من كثیر
كمصدر الدولة مسانده ومنرئیسيعلى للوقفثم،للتمویل البد ـيفإنه ـهف حرص

العمل مؤسسات مع التواصل بعیناألهلي،على األمر هذا یأخذ )٢٥(.االعتبارأن

العمل ومؤسسات الوقف و :األهلیةالدولة
علىیتضح أن سبق خاللمما من یتحقق دور التنفیذیةالدولة ـىوالسلطة تبن

المالكة الطبقة تشجیع طریق عن األوقاف مشروعات إنعاش شأنها من وخطط برامج
تعلیمیة مؤسسات بإنشاء المال ـراءوصحیة،لرأس للفق ـكان إس ـام،ومناطق واألیت

الدولة تدخل إلى إضافة وإدارتها مشروعات من ذلك تفيوغیر من ـلالتخفیف موی
واجهت الوقف مؤسسة ألن االجتماعیة الرفاهیة ـيمشاریع ـالميف اإلس ـاریخ الت

المغاالة نتیجة عالیة بكفاءة استغاللها دون حالت عمل الرفاهیةفيمعوقات توقعات
سلیمة غیر ضریبیة سیاسیات وإتباع التكالیف باهظة معیشیة بأنماط .)٢٦(وااللتزام

طریقولكن عن الوقف أجهزةةجهتنظیم خالل من دورها تمارس حكومیة
العمل معوقات من الكثیر علیه ترتب ظهر.الوقفيبیروقراطیة ـيحیث ـاریخف الت

المسؤولیناإلسالمي لبعض وصور ـىفينماذج عل ـداء باالعت قاموا الدولة أجهزة
لألصول مخالفة بطرق واستغاللها األوقاف ـلالشرعیة،مقدرات أج ـن م ـك وذل
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ال خدمة وتكریس الفردیة ـالطینالخاصة،مصالح س ـض بع أن ـذكر ی ـا هن ومن
من خوفاً ویوقفوها الثروات یسرقون كانوا ـواقفین.الضیاعالممالیك ال ـض بع وأن

استمراریة لضمان الحیلة استخدام إلى یلجأ یجعلونالوقف،كان كانوا أنهم ذلك ومن
وم وجاهة له من ترتیب أو األمراء لكبار األوقاف على بینالنظر ـامالنزله للقی ناس

من بدالً منها واالستفادة الوقفیة مشروعاته ـاد.المستحقینبشؤون العم ـن اب ویذكر
أنهفيالحنبلي ـد٨١٩عامفيشذارته محم الدین ناصر بالقاهرة للحكم وصل ـ ه

العقیلى عمر ـشاءالذيبن ی ـن لم یؤجرها وصار الحنفیة أوقاف على باالعتداء قام
األثمان . )٢٧(بأبخس
ثم یتحققومن األهلیةلكي بالمؤسسات الوقف مؤسسة ـعفياتصال المجتم

الوجب،المدني مع ابتداء والتعاون جمیعالحاكمةةخبنااللتزام هذهإلى في العاملین
وذلك العالقاتالمجاالت وتجاوز اإلیجابیة القیم ترسیخ أجل فإنالسلبیة،من ولذلك

المجت فهم على یعتمد الجهاتاالتصال أو الجهة وتحدید ـيمع ـسلطةالت ال ـك تمتل
على القدرة بیده من وكذلك بیناتخاذوالنفوذ االتصال عملیة لصالح لتوظیفه القرار

والمؤسسات الوقف لیحل.األخرىمؤسسة وتطویرها المجتمع قدرات تنمیة ومحاولة
بطریقة .ذاتیةمشكالته

العمل تجربة إذن ـادةعلىالخیرياألهليتقوم إع إلى تحتاج كثیرة محاور
وافیة دراسات إجراء إلى وتحتاج تنجح أن االتصال لعملیة أتیح ما إذا كلفيتقویم

المیدانیة و الفقهیة و الفنیة االتصالوغیرها،المجاالت عناصر جمیع تتناول بحیث
العمل ومؤسسات الوقف مؤسسة ـراألهلي،بین العناص و ـیم الق ـد تحدی ـتم ی وأن

منالمشتر االنطالق لیتم اإلیجابیة ممنهجهخاللها،كة وأسالیب رؤى ضمن والعمل
شرعاً المقررة األصول وفق . )٢٨(ومكیفة

الجمع ـرامج ب ـن م ـر لكثی الوضعي التشریعي اإلصالح أهمیة یخفى ال ـوهنا اتی
مشروع في جدید من ودمجها علیها، تقوم التي االرتكازیة البنى ومراجعة الخیریة،

ش لمؤسساتنظیم ثابتةتامل المؤسسة هذه أن حیث الوقف، مؤسسة وأهمها المجتمع،
شعبیة قاعدة استیعاب على وقادرة التاریخي، وجودها في وراسخة العام، إطارها في
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ولدیها األفراد، من ـودأواسعة وج ـن م ـق تنبث ألنها الخیري، للعمل مختلفة شكال
اشتقاق بمجرد تستهلك ال التي واألعیان ترتبطاألصول الحال وبطبیعة منها المنفعة

یتناسب بما دولة كل في الخاصة باإلمكانات األهلي للقطاع المنشود اإلصالح عملیة
ـة المادی ـوارد الم على ذلك یتوقف و الوقف لمؤسسة الممكنة االتصال مجاالت مع

وغیرهاووالطبیعیة .)٢٩(البشریة

  )     (  
تاریخه مر على الوقف كان أيلقد مواجهة في اإلسالمي المجتمع لقوة مصدراً

هذا في التحكم یرید هدفالمجتمع،طرف دائماً الوقف كان لذلك حریته وإضعاف
استقالل تحقیق في ومحوریته الوقف أهمیة یفهم خارجي عدو أو داخلي مستبد كل

اإلسالمیة لونموها،المجتمعات المؤسس كان التعلیمیةجفالوقف المؤسسات ل
الحربیة حتى أو والثقافیة االجتماعیة أو والخیریة یجعلواألمنیة،والصحیة وكان

سیطرة عن مستقالً كیاناً المجتمع الوظائفالدولة،من تلك كل أن بهابل یقوم كان
أو الدولة ضعفت إذا حتى استمرارها على ویحافظ المثال.سقطتالوقف سبیل فعلى

أمام والشام مصر في الممالیك دولة انهارت فيالعثمانیین،عندما المجتمعات كانت
المناطق الفنیةتلك بالخبرات استعانوا العثمانیین أن حد إلى دولها من أقوى

المصریة .باألستانةوالصناعیة
دولة انهارت عندما ذلك قبل حدث األمر البنيونفس أمام استطاعالعباسي فقد تتار

إلى التتار یحول أن تأتياإلسالم،المجتمع كانت المجتمعات قوة مصادر ألن وذلك
نعیشها التي المرضیة الصورة بنفس الدولة على اعتمادها عدم ساهمالیوم،من وقد

المهمة االقتصادیة الضمانة وفر الذي الوقف الدولة عن االستقاللیة هذه في
اال الوظائف اإلسالمیة.األساسیةجتماعیةالستمرار الدول االستعمار دخل وعندما

وسعت قوتها مصادر من هام مصدر اإلسالمیة الدول هذه إلفقاد وسعى ذلك أدرك
أخرى عوامل بجانب االستعماریة إلیها–اإلدارات اإلشارة على–سبقت للقضاء

من كان عدیدة وسائل خالل من وذلك :أهمهااألوقاف
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ال-١ أن ویضعفإثبات الخاصة الملكیة یفتت مناإلنتاجیة،وقف فالبد ولذلك
المؤدي الفعال االقتصادي االستخدام على قادرة إدارات ید تحت وضعه

تعظیم .عوائدهإلى
والوقف-٢ الوقف من المستفیدین أو علیهم الموقوف بین العالقة ذاته،قطع

الحكومات إلى األوقاف عوائد تحویل خالل من وصرفة،المركزیوذلك
لهؤالء الدولة خزانة من علماء.المستفیدینرواتب على ذلك تطبیق تم وقد

اإلدارة.وطالبهالدین من تأتي عوائدهم أصبحت االستعماریة،بحیث
الصورة بنفس الوقف من وقطعالتقلیدیة،ولیس به أرزاقهم ربط وبذلك

مصدر وإاالستقالل،عنهم إرادتهم في التحكم استطاع ثم سكاتومن
عوائد من ال االستعمار ید من تأكل التي  .الوقفأفواههم

الذري-٣ الوقف على تماماً وتقضي جدیدة أوقاف ظهور تمنع قوانین إصدار
للوقف بدایة ذاته في كان  .الخیريالذي

بصورة-٤ األوقاف على االستعماریةنهائیة،االستیالء اإلدارات ید ووضع
المستعمری لخدمة تحویلها أو أفریقیاعلیها شمال في حدث كما أنفسهم ن

تلك في العاملین الفرنسیین على لإلنفاق األوقاف تحویل تم  .البالدحین
خالل عدائیةومن بصورة الوقف مع االستعماریة اإلدارة تعاملت الوسائل هذه

المجتمعات في وتأثیره دوره إضعاف أو الوقف على القضاء هو األساسي هدفها
لالستعمارو.اإلسالمیة خضعت التي المجتمعات كل في السیاسة هذه تكررت قد

هذا في اإلسالمیة المجتمعات بجمیع مروراً األقصى المغرب إلى الهند من األوروبي
)٣٠(.الحضاريالحوض

أن یتضح سبق إلغاءومما موضوع طرح في رئیسیاً سبباً كان السیاسي السبب
الذر على أهلیاً كان سواء والمرافقالوقف البر جهات على خیریاً كان أو العامة،یة

عن بعیدة دعوة تكن لم األهلي الوقف إلغاء بأن القول یمكن مصر أوالتأثیر،وفي
لألوقاف بالنسبة أثره بذات محفزاًالخیریة،لیست كان الذریة على الوقف ألن
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لجهات الموقوف مالهم من قسم برصد علىالبر،للواقفین الوقف موألن لهآالذریة
جهات إلى نسلبر،حتماً متابعة إمكان یضیع .الواقفعندما

القانون صدر تعدیالت١٩٤٦لسنة٤٨فقد الوقف نظام جازجوهریة،وعدل إذ
في ذلكالوقف،الرجوع قبل لطبقتینالزماً،وكان الذریة على األهلي الوقف وجعل

سنة ستین لمدة أو األفحسب،فقط الوقف ینفك .بعدهاهليثم
في الثورة قامت غیر١٩٥٢یولیو٢٣ولما على الوقف إلغاء أيالخیرات،تم

الوقف.األهليالوقف إلغاء تمام الوقفاألهلي،وبعد إلى تمتد الدولة أیدي بدأت
اإلصالح باسم إلغاء.والتجدیدالخیري قانون صدور على واحدة سنة تمض ولم

صد حتى ، الخیرات غیر على القانونالوقف إذا١٩٥٣لسنة٢٤٧ر بأنه وقضي ،
بر جهة وجدت أو موجودة تكن ولم عینها كان إذا أو ، بر جهة الواقف یعین لم
یصرف أن األعلى األوقاف مجلس بموافقة األوقاف لوزیر یجوز فإنه ، منها أولى

أج كما ، الواقف بشرط التقید دون ، یعینها التي الجهة على بعضه أو كله ازالریع
الوقف إدارة في الواقف شروط من یغیر أن ذاتها بالطریقة األوقاف لوزیر

نص. الخیري النظركما كان ، بر جهة على الوقف كان إذا أنه على ذاته القانون
وألزم ، لنفسه النظر شرط الواقف یكن لم ما ، األوقاف لوزارة القانون بحكم علیه

بإخطار وفاته بعد الناظر الواقف المتعلقةورثة وبالمستندات بوفاته األوقاف وزارة
على الید واضعي بذلك ألزم كما ، الوفاة تاریخ من أشهر ثالثة خالل بالوقف
مائة إلى وبغرامة أشهر ستة إلى بالحبس منهم الواحد عوقب وإال الخیرات حصص

مسلمة غیر جهة على الوقف أو المسلم غیر وقف ، الحكم هذا من واستثنى . جنیه
أن ، وقضاء فقها به معموالً كان الذي األصل أن یلحظ أن القانون هذا ولقارئ
من هو القاضي كان ، موجودة تعد ولم عینها كان أو الواقف عینها یكن لم البر جهة

األوقاف وزیر بالقاضي استبدل والقانون ، البدیلة البر جهة بین. یعین والفرق
بنفسه مستقل القاضي أن الوقفاالثنین لصالح والنظر ، الشریعة حكم إال یتبع ال ،

، سیاسیة جهة لیس القاضي وأن ، لسیاستها منفذ بالحكومة مرتبط الوزیر بینما ،
، الحاكم الحزب في تتمثل سیاسیة إرادة یمثل الوزیر فيبینما تغلب حزباً كان سواء
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الحك كرسي على تغلبت وحیدة سیاسیة مؤسسة كان أو الثالثوالفارق. ماالنتخابات
ال فهو ، عارض بشكل سیرها أسلوب أو مؤسسة أي نظام في یتدخل القاضي أن

مشكلة هناك وكان ، استدعي إذا إال وفقاًیتدخل یحلها عندما ثم تدخله تستدعي
فهو وتنفیذ إدارة جهة فهو الوزیر أما ، عنها ینصرف والعدالة الشریعة لقواعد

مؤسسة أیة على عمله جهةیمارس أو وصایة جهة بوصفه شأنها في التدخل له یتاح
ووالیة نافذة إرادة ذا یجعله وبما ومالحظة وإشراف تتبع سلطان له ویبقى قوامة

. ماضیة
شأن في التدخل یعتبر حالتین أحل القانون أن نالحظ لعدممهیوكذلك مبرراً جهةا

حالة ذكر ثم ، أصالً تعیینها عدم أو المعنیة أولى" البر بر جهة والوزیر" أوجدت
ما الذي الواقف بإرادة التزام دون لتقدیره وفقاً األولى البر جهة یحدد من هو طبعاً
المال هذا ریع یرصد بأن الهتمامه إال جاریة صدقة به تبرع وال ماله وقف

تضمنه حكم أخطر وهذا ، بعینه حاالتلمصرف سیاق في مخالسة أتى وقد القانون
، علىأخرى الناظر هي األوقاف وزارة أن حكم ذلك بعد یرد ثم بذاته قصد ولكنه

لنفسه النظر شرط الواقف یكون أن إال ،. الوقف أمرین من الواقف تجرد وهكذا
إرادته وثانیهما ، لها إال للتبرع نفسه تطلب لم التي البر جهة تحدید في إرادته أولهما

وید الوقف على ینظر من شروط تعیین ورثةفي بعقوبة حكم ذلك بعد یرد ثم یره
حبس عن فضالً أوراقه ویقدموا الوقف عن یبلغوا لم إذا وتغریماً حبساً الواقف

الید وواضعي .النظار
رقم بالقانون التالیة الخطوة جاءت أن١٩٥٧لسنة١٥٣ثم على نص الذي

العام البر جهات على الموقوفة الزراعیة األراضي جمیع بسنداتتستبدل تستبدل ، ة
الزراعي اإلصالح هیئة تتسلم وأن ، الحكومة علىعلى وتوزعها األراضي هذه

، الوقف على النظر حق له لمن الزراعي اإلصالح هیئة وتؤدي ، الفالحین صغار
األوقاف وزارة غالباً منوهي علیها وما الزراعیة األرض قیمة تساوي سندات ،

وأش ثابتة وغیر ثابتة بنسبةمنشآت السندات هذه عن فوائد وتؤدى ، سنویاً% ٣جار
سنة ثالثین على السندات وتستهلك ، السند قیمة كان. من إذا أنه ذلك من ویظهر
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وتعیین ، الوقف ألغراض بالنسبة الواقف إرادة من الوقف جرد قد األسبق القانون
وبال ، الریع لها یصرف التي البر وجهات ، الوقف یدیر لمن أنسبة یحرس عیانهمن

فإن ، مصارفه في وینفقه ریعه وإرادةویستخرج الوقف جرد التالي القانون هذا
ثم الموقوفة الزراعیة األراضي على االستیالء وقرر ، ذاتها األعیان من الواقف

القانون ذلك بعد الوقف١٩٥٨لسنة١٢٢صدر أعیان إدارة األوقاف وزارة وخول
التي یقیمونوآلتحلتاناألهلیة المستحقون هؤالء كان متى ، مستحقیها إلى أعیانها

عوقبوا وإال استحقاقاتهم عن اإلبالغ المستحقین هؤالء على وأوجب ، مصر خارج
واستثنى جنیه خمسمائة عن تزید ال وبغرامة سنوات ثالث عن یزید ال وهو بالحبس

النظر١٩٦٠لسنة٢٦٤القانون أیلولة من األقباط ،فیهاأوقاف األوقاف وزارة إلى
األرثوذكس األقباط أوقاف هیئة إلدارتها .وأنشأ

رقم القانون صدر القانون١٩٦٢لسنة٤٤ثم عمل ،١٩٥٧لسنة١٥٣لیكمل
إلى الزراعیة األراضي بموجبه آلت األسبق مقابلوالقانون الزراعي اإلصالح هیئة
یجري أن على ینص الالحق القانون فجاء ، واستیالءسندات االستبدال هذا حكم

بر جهات على موقوفة تكون التي الزراعیة لألراضي بالنسبة الزراعي اإلصالح
بفائدة سندات عنها ویؤدي الفضاء. سنویاً% ٤خاصة واألراضي المباني أما

جهات على المجالسبر،الموقوفة إلى تسلم أن أوجب تستغلهاالمحلیة،فقد
شروط.فیهاوتتصرف من التحلل حیث من األوقاف تصفیة حلقات تمت وهكذا

جهات تحدید بشأن تعیینالبر،الواقفین حیث األعیانالناظر،ومن حفظ حیث ومن
برالموقوفة، لجهات كانت سواء فضاء أرض أم مبان أم زراعیة أرضاً كانت سواء
أو .خاصةعامة

عاماو في أنه بذلها١٩٧١لحق كبیرة جهود العزیزوبفضل عبد الدكتور األستاذ
رقم القانون إصدار أمكن وقتها األوقاف وزیر ما١٩٧١لسنة٨٠كامل یغیر ولم

النظر كان وما القلیل إال قوانین من منسبقه ورثته إلى أو للواقف مشروط على
االختصاصاتاألولى،الطبقة المصریة األوقاف هیئة إلى نقل فقد ذلك غیر أما
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وبالمجالسالتيبشأنه، األوقاف شئون بهیئة نیطت الهیئةالمحلیة،كانت وصارت
واالستثمار اإلدارة في الوزیر عن .والتصرفنائباً

أعیان من باقیاً یزال ال كان ما تجمیع أمكن أن القانون هذا فضائل من وكان
قبل من تناثرت التي إدارتهاأشالء،األوقاف في تنظر جهة إلى ثانیة فعادت

أعیان باعتبارها جانب.موقوفةواستثمارها من علیها المستولى األعیان بقیت فقد
وتعیین المصارف تحدید حیث من لها وإهداراً الواقفین لشروط إسقاطاً الحكومة

اختیار حیث من البر لشرطالنظار،جهات وفقاً النظر أمانة تولیهم شرائط وتحدید
.الواقف

مبنیاً الوقف نظام شرطكان أن رغم دعامتها ومن أهمها من أركان على
االلتزام یتعین الشارع كنص هو فهمهبه،الواقف أوجب من الفقهاء من أن بل

العبارات دالالت تحدده لما وفقاً عباراته دالالت الحدالتشریعیة،وتحدید هذا وإلى
بإرادة واالعتبار االلتزام االلتزامالواقف،كان هذا أولعل من الناسهو شجع ما هم

مرتبات أو أوقاف في استحقاق حصة أو كان كاملة أوقافاً الخیري الوقف على
ولندائمة، به یعمل ولن یتبع لن وشرطه إرادته أن الواقف بخاطر یجول كان ما
علىیلتزم، القدرة ذوو انصرف الثقة هذه ضاعت .الوقففلما

الحدیث وزارةوهذا إلى یوجه مناألوقاف،ال ناظراًفهي القانون عینها
وفقاً المصارف تحدید في الوضعي.لرؤاهاومتحكماً التشریع إلى یوجه الحدیث إنما

ألغى روافدالذي مجاریه وسد الواقع في الوقف .ومنافذنظام
اإلدارة إحسان في مشكورة جهود تبذل األوقاف وزارة بأن الشأن هذا في یحتج وال

الوقف فيواستثماألموال والتوسع بأصلتنمیتها،رها تخل ال الحقیقة هذه فإن
وجوبالمسألة، ومراعاةوهي الواقف إرادة )٣١(.شروطهاحترام

ف السلطةوعلیه لتدخل ممثلةفيإن أثرفيالوقف الحكومیة ـهأجهزتها سلبيال
أ منوالذي إدارةفاعلیته،ضعف ـن ع ـدت ابتع إذا مثمرا إسهامها یكون أن ویمكن

الالزمةلوقف،ا واإلعفاءات التسهیالت وتوفیر علیه بالرقابة ـنلنموه،واكتفت م و
العملالتيالعوامل بمؤسسات الوقف عالقة ضعف إلى الدولفياألهليأدت بعض
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ـاق اإلنف لصالح الوقف ریع الحكومیة السلطة تسخیر ـارياإلسالمیة ـوزارةالج ل
ال أنشطتها أو اإلسالمیة الشؤون و الاألوقاف دور أضعف مما ـصومختلفة وقل قف

البر و الخیر مجاالت على إنفاقه العملالعام،من مؤسسات فیها ألمثلةاواألهليبما
األوقاف وزارة من صدرت لقرارات والبمصر،كثیرة سیاسیه قرارات كلها كانت

شروط أو الوقف وأهداف صحراویه.الواقفتتفق أراضى شراء المثال سبیل وعلى
مش لممثل المصنع أن رغم دمنهور سجاد مصنع شراء أو الصالحیه، و توشكى روع

عنها مادي ربح المصنیحقق ـترتهع، فاش ـسنویة ال ـسارة الخ ـة نتیج أفلس قد كان
ـا منه ـدف اله ـیس فل سلطویة قرارات كلها وهى المساجد، سجاد إلعداد األوقاف

ـك ذل على ترتب وقد األوقاف ألموال الجید المادي ـلةاالستغالل ص ـعفت ض أن
على تشرف المؤسسات تلك كانت سواء األهلي، العمل بمؤسسات مصر في األوقاف
األوقاف مصارف بتحویل األوقاف وزارة قامت و مالجئ أو مدارس أو مستشفیات

ا الخیریة المؤسسات لدعم ـرىالمخصصة أخ ـصارف م إلى ـبق( ألهلیة س ـا كم
االجتم) اإلشارة التنمیة مجال في تصب ال ـصد.اعیةوهى بق الواقف إرادة وإهمال

التغییر یكون أن بشرط إال یجوز ال وهذا ـسامیةفيالمصلحة ال ـة الغای تنفیذ دائرة
للتغییر ضرورة هناك تكون وأن ، عنها بعیداً ولیس . للواقف

العائد یوجه ال ـةفيالمتحققالماديكما المخطط للمصارف األحیان بعض
البر ینفقوالنشواإلحسان،كمصارف وإنما اإلنسانیة ـعفياطات م تتفق ال أبواب
الوقف .وغایتهمبادئ

تشریع مدونة توجد ال األحیان من كثیر ـفوقفيوفى الوق حرمه ـه،تحفظ وحقوق
ـل العم ـب بجوان محیطة وغیر واعیة غیر فردیة قرارات اتخاذ ذلك على فیترتب

تتناسفيوحتىبشمولیته، ال مخالفات ترتكب األحیان ـادئبعض مب ـسط أب مع ب
. الوقفيالعمل

ال إلى األوقاف إدارة تفتقر ـرةنوأخیراً الكبی التقنیة و المعاصرة ـيهضة الت
المجتمع مؤسسات اإلدارةالمدني،تشهدها طریقة تلتزم إلى.التقلیدیةبل تفتقر وربما

المناسبة االتصال ووسائل عنهاالتيالتجهیزات یستغنى ـلأيفيال ـسيعم مؤس
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عملیةإضاف غیر مظاهر وجود إلى ـية ـانونف ـيالق ـهالتنظیم وهیكلت ـإلدارة ل
) ٣٢(.العامة

الوقف حول الصادرة التشریعات كثرة أن كثیرة–كما قیود على احتوت وقد
العملفي بمؤسسات بالمجتمع–األهليعالقته صلته اضمحالل إلى ـدنيأدت الم

وبخاصة االجتماعیة ـفأنشئتيالیةالمحلالمجتمعاتوبالتنمیة ـسدالوق ل ـاً أساس
األسبابحاجاتها، نجمل أن هنا ـافالتيونستطیع األوق نظام عالقة ـد–جعلت بع

علیه الحكومیة العمل–السیطرة بمؤسسات الصلة ضعیفة -:یليفیمااألهلي،عالقة
الوقف*  إلغاء إلى الحدیثة األوقاف قوانین معظم التضییقاألهليسعى فقدعلیه،أو

الوقف األوقافاألحیان،معظمفياألهليكان لتغذیة .الخیریةمصدراً
األهلیة األوقاف قلت ثم ـلفيالتيومن العم ـسات مؤس ـن م تدار األحیان أغلب

.األهلي
بالس*  األوقاف إدارة رالتزام توزیع یتم بحیث الحكومیة ـسبییاسات بح أألوقاف ع

بدالً السیاسیة السلطة المجتمعتوجیهات حاجات مؤسساتالتيالمدنيمن عنها تعبر
ـتجابة.األهليالعمل اس ـكان اإلس مشاریع على مثالً المصریة األوقاف ركزت فقد

الحكومیة ـواطنینفيركزتالتيللسیاسات للم السكن توفیر على اإلنمائیة خطتها
ـع للمجتم األخرى النشاطات تستوعب لم ثم ـدنيومن ـيالم ـةف التنمی ـاالت مج

هذا العملباإلضافةاالجتماعیة مؤسسات ضعف ـالمیةفياألهليإلى اإلس ـدول ال
الرقابیةنشاطها،عفوض و المؤسسیة الطاقة توفیر فیهاالتيوعدم الثقة ).٣٣(تعزز

أو ـدة جدی ـة عمرانی ـات مجتمع تنمیة طرق عن تبحث أن لألوقاف ویمكن
ـات المجتمع هذه مثل إقامة في االستثماریة ـبالمساهمة الجان ـى وف ـة، العمرانی

و ـة الخیری و اإلنسانیة المؤسسات مساعدة الوقف مؤسسة تستطیع أیضاً االجتماعي
المعوق و المسنون و العجزة و الفقراء و األیتام منها یستفید التي ـنالعالجیة وم ون،

التنوی و بالذكر الكوارثهالجدیر مواجهة في الخیر إلى المسلمین نزوع استغالل أن
األخرى،یمكن الوقف أبواب من كثیر خدمة شأنه من حسن بشكل وتنظیمه استغالله

ـوبر أكت زلزال بعد أنه اإلحصائیات من المثال سبیل وعلى ثبت ـي١٩٩٢فقد ف م
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ـل أه من شدیداً إقباالً كلها مصر مستوى على العقاري الشهر مكاتب شهدت مصر
ع التنازل و ثابتة بأوقاف للتبرع منالخیر أجزاء ـوبن لمنك ـصص تخ يعقاراتهم

ـهدت ش ـاً تقریب بشهرین الزلزال بعد أنه الرسمیة اإلحصائیة أوردت وقد الزلزال،
ـصر م مستوى على سجلت جدید وقف أالف ثالثة من أكثر الجدیدة الوقف حاالت

ودیسمبر نوفمبر شهري .م١٩٩٢خالل
لدورها األوقاف عودة هو الثقةالحضاريفالمطلوب إعادة طریق وتوسیععن فیها

كبیراً سالحاً لتكون ـدولفيدوائرها ال لمؤسسات أن ظهر أن بعد به تدافع األمة ید
طلیقةفي غیر تجعلها خاصة ظروفاً اإلسالمي القراراتفيالمحیط ـةاتخاذ .الفعال

والهویة اإلسالمیة بالشخصیة الصلة ذات القضایا )٣٤(.والسیما

االعتداءا قتإن الحدیثة و أمامالقدیمة الوقف صورة شوهت الناسالناس،د فعزف
أموالهم رصد األمةلها،عن حركة وفيوانكمشت الخیریة ـة،األعمال االجتماعی
الكنسیة تتمتع بحریةفيبینما كله معفيالعالم ـاف،التعامل ـیطراألوق س ـا وبینم

مؤثرة كثیرة مرافق على ترصفيالیهود أوقاف من یملكون ما بتأثیر ـذهالعالم له د
المسلموناألغراض، ـةوحدهم،أما االنفعالی القوانین علیهم تسلط الذین ـيفهم الت

وفيتسهم الحاضر نوافذالمستقبل،ضعف إغالق .الخیروفى
ـام الع ـاع القط و المصادرة و التأمیم أسالیب من اآلن تتخلص الدول كانت وإذا

فوق وتحمیلها الدولة غیر. .طاقتهاوتألیه كان ـالمیةفيالمسلمینوإذا اإلس ـبالد ال
بعیدین غیرها الضغوطفيوفى هذه عن ـا.القاهرةأوقافهم فإنن كذلك األمر كان إذا

الماضیین– االعتبارین المسلمین–لهذین بغیر المسلمین بمساواة ـبالدفينطالب ال
ـة دونی ـة بمعامل وحدهم المسلمین تخصیص ألن وذلك غیرها وفى ـياإلسالمیة ف

ـداألوقا ض ـة خاص بمعاملة الشعور وتأجیج بل الطائفیة األحقاد إثارة شأنه من ف
ارتباك مجرد األمر یكون وقد المسلمین و إلىقانونياإلسالم تحتاج إداریة وفوضى

إلىتصویب، تعود أن الدول یعیب .الصوابوال
الثقة إعادة بعدفيضرورة الوقف ـةأنمؤسسات حكومی لتدخالت تعرضت

مؤسسة األوقافالدولة،من لغیر توجه أنلها،أوقفتالتيوأصبحت ـا كم
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قدمت قد وأموالها ـامالتفي–عقاراتها ومج هدایا ـي–شكل ـروفف ظ
وإعالمیة باإلحباطخاصة،سیاسیة الناس یصیب كاد ـأس،مما ـذكروالی وی

زهرة/ اإلمام أبو كتابهفيمحمد ـيأنه) الوقففيمحاضرات( مقدمة ف
القر ـرنهایة كث ـشرین الع القرن من األول الربع و المیالدي عشر التاسع ن

صحبهالوقف، ذلك الشدید–ولكن ـي–لألسف األراض ـتغالل اس ضعف
للمتولینالموقوفة، نهباً غالتها ـونأمرها،فصارت یحیط ـذین ـولهم،وال ح

العمائر ـراألراضي،ونهبتثر،آالموكثرتالموقوفة،وخربت الكثی وضاع
األوقاف ـین.مستحقیهعلىمن بیق كارثة زهرة أبو اإلمام یذكره الذي وهذا

یحلمون كانوا ما أفضل اإلسالم ألعداء وتقدم اإلسالمیة األمة  .بتحقیقهتهدد
كماً الوقف مؤسسة تنمیة احتیاجاتوكیفاً،أهمیة تلبیة تستطیع العصر،بحیث

جم أو أفراداً اإلسالمیة األمة دور إحیاء على المساعدة ـسدو ت بحیث اعات
الوقف المختلفة–مؤسسة نتیجةالذيالخلل–بمشروعاتها األمة منه تعانى

الفكریة للمشروعوانحیازالخارجیة،الضغوط األمور أولیاء ـيبعض الغرب
أعداءالعلماني، لحساب اإلسالمیة العقیدة ـتماألمة،تحارب ی ـك ذل كان وإن

صارخة واجتماعیة وطنیة شعارات  .)٣٥(تحت

العقبات*  ـدیمفيتقفالتيرصد وتق إلیها الثقة وإعادة الوقف مؤسسة إحیاء سبیل
هذه إلزالة الناجحة ـصادرةالعقبات،الحلول الم ـن ع ـة الدول ید كف رأسها وعلى
الشرعیة غیر .األوقاففيوالتصرفات

ـدیات*  التح أهم یمثالن التربیة و اإلعالم أن ـرةبما ـن.المعاص ـضروريفم ال
لمعرفةاال لجنة تشكیل عند المثقفین اإلسالمیین واإلعالمیین التربویین ببعض ستعانة

المسلمین لخدمة األوقاف توجیه .واإلعالميالتربويالمجالینفيوسائل
ـدار*  إص ـى عل ـل للعم القانون و السیاسة رجال بعض من لجنة ـوانینتشكیل ق
الدول( من الوقف األقلیفيوبخاصة) حمایة ـاف. .المسلمةاتدول األوق ووضع
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العامة المتابعة المؤتمر:منتحت ـالمي،منظمة ـالمیةاإلس اإلس ـة اإلغاث ـة وهیئ
العالمالعالمیة، )٣٦(.اإلسالميورابطة

     :-   
العمل ومؤسسات الوقف مؤسسة بین التنسیق عملیة متعددةيهلألاإن بعوامل ترتبط

واإلنجازاتفيرتؤث األهداف كبیرالمتحققة،شكل حد إلى األداءفيوتسهم ـل تفعی
الواجبات و المهمات إلنجاح المطلوبة الكفاءة .المخططةوزیادة

العمل ومؤسسات الوقف مؤسسة مستوىفيتؤثر،خاصةمشكالتاألهليوتواجه
النشاطاتالعمل، ودافعیة فعالیة أكانالمبذولة،وتعرقل نشاطاتسواء ـة،ت أمإداری

نشاطاتفنیة،نشاطات المشكالتغیرها،أممالیة،أم ـسةالتيوهذه مؤس تواجهها
الجمعیاتالوقف، على منها كبیر قسم ـةالخیریة،وینسحب واإلداری ـة المالی منها

فنیة صعوبات بخالف .متعددةوالتسویقیة
األ المؤسسات و الوقف مؤسسة بین التنسیق تفعیل یتم وإنجاحوحتى خرى

فإنه المشترك المعوقاتینبغيالعمل و المشكالت كالًالتيمعالجة منها،تعترض
لتطویق كافیة وسیاسات آلیات ترتبط،)٣٧(ممكنةمعوقاتأيووضع مشكالت وهي

تتمیز األهلي العمل مؤسسات وهي أحدهما أن حیث كلیهما معبانخراطهابطبیعة
الجما هؤالء ثقة وكسب الوقفالجماهیر أما الحیاةفهوهیر عن أنعزل الزمن عبر

خاصة سلطوي طابع وأخذ فقدانالعامة وبالتالي أمواله على السلطة هیمنة بعد
من فالبد المؤسستین بین االختالف لهذا ونظراً بالجماهیر واالتصال التحرك سرعة

بتوقیت الطرفین إللزام المشتركة للمشروعات زمنیة خطة یواحد،وضع الحظكما
نوع تعاونهم وفي األخر أحدهما یكمل األهلیة العمل ومؤسسات الوقف من كل أن

التكامل وتنمیةمن المرجوة األهداف .المجتمعلتحقیق
كانت غربیة األخرى المجتمعات وتجارب المصریة التجربة في یظهر وكما
ـطا وس موقعا یحتل عندما فاعال ویكون أهدافه یحقق الوقف فإن إسالمیة أو

اإلدارة في ممثلة السلطة ـبین االهل العمل ومؤسسات ـسلطةيالحكومیة، ف ،



 ٣٥

إذا ـاً إیجابی ویكون فائدة ذو إسهامها یكون الحكومیة إداراتها في ممثله الدولة
له تسهل التي واإلعفاءات التسهیالت وتوفیر الوقف على فقط بالرقابة اكتفت

الوقف أن كما أهدافه، ویحقق ینمو وتجعله باشرالعمل إذا إال فاعال یكون ال
ـسلطة ال بین وصل حلقه یكون أن األفضل بل بنفسه، للمجتمع الخدمات تقدیم

المدني، العمل ومؤسسات األالحكومیة المجتمع بقاعدة یستعین ـايهلوأن لم
به المنوط بالدور للقیام ووعى خبرات من به  .تتمتع

العمل ومؤسسات الوقف نظام بین العالقة إلىولدراسة النظر من البد األهلي
المشترك التنمیةیجمعهما،الذيالقاسم ـةاالجتماعیة،وهو االجتماعی فالتنمیة

الوقف نشأ منذ األهلي العمل و الوقف بین الصلة إلىفيكانت اإلسالم صدر
تلحقالحاضر،وقتنا اجتماعي تغییر عملیات عن عبارة االجتماعیة التنمیة و

االجتماعي بناءوظائفه،وبالبناء تكوین خاللهاجتماعي،وتستهدف من تشبع
االجتماعیة متعددةلألفراد،الحاجات منومتنوعة،وهى للوقف یمكن ال مما

ككل،اإشباعه ـدخلجمیعها ی مما بعضها على التركیز من البد فإنه وبالتالي
العملفيأیضاً مؤسسات نشاط تحتاجاألهلي،نطاق ما تحدید ـإویمكن هلی

فیماال النامیة  :یليدول
وكسب- العمل إلى فرص.العیشالحاجة وتوفیر المناسبة المهن وإیجاد

.العمل
عند- وعالجها األمراض من الوقایة و الصحة إلى  .الحاجةالحاجة

ومجتمع- أسرة وجود إلى أخالقیةذيالحاجة ـادئمناسبة،قیم مب فیه تتوافر
 .العدالة

حدته- من التخفیف و الفقر ـدیمفيمكافحة وتق ـدریب الت خالل من المجتمع
صغیرة واإلقلیمیةالحجم،القروض الدولیة المنظمات بمشروعات خاص وهو

العالمفي  .الناميمجتمعات
على- لالعتماد الریفیة المرأة مشروعاالمجتمعالذات،تدریب ـاتت، الجمعی

والعالم المحلیة مجتمعاتها تخدم التي  .النامياألهلیة
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أطف- ودمجهمتأهیل المشردین و الشوارع ـاصفيال خ ـو وه ، ـع المجتم
الفردیة الناميفيبالمشروعات العالم  )٣٨(. مجتمعات

العاملة- األهلیة القطاعات ومختلف الوقف مؤسسة بین التعاون و التنسیق فكرة
النجاح تحقق أن یمكن الخیري المجال البحثالمطلوب،في خالل من وذلك

الجوانب فهم المختلفةومحاولة العالقةالتيالفنیة  .بینهماتحكم
وإلىآلیةوتتوقف تحقیقها المراد األهداف شكل على المختلفة القطاعات بین التنسیق

ـذهأي ه من عالیة أو مهمة نسبة تحقیق یمكن ـداف،مدى ـازاأله اإلنج ـا م ـم ث
المتحقق العامةفياالجتماعي السیاسات ورسم األهداف تخطیط ـاضوء ـر.له ةفك

الت یستهدف ولهذا المجتمع شرائح بین الفجوات ردم مبدأ على تقوم ـةالتنسیق ،ثانوی
المختلفةطنبا العناصر و األطراف بین جدیدة توازنیة ـرز.للمجتمععالقة تب وهنا

وذلك ، ثانویة وأهداف رئیسة أهداف إلى تحقیقها المراد األهداف تقسیم إلى الحاجة
،في محدودة موارد وجود الشاملةضوء االجتماعیة للرعایة كافیة غیر تكون وربما

ـاط بالنق ـداف األه ـیح توض ـن ویمك ـددة ومتع كثیرة ورغبات احتیاجات ووجود
)٣٩(.التالیة

المواردفيالبحث- بین التكیف و المكانالمواءمة المختلفة رفواالحتماالت ة،
التنسیق ظروف من االستفادة قدرإمكان كفاءةمبأقصى وأعلى مطلوبة،مكن

المیدانيومعر الواقع ـواردوافة للم ـاعي واالجتم ـي البیئ و الهیكلي لتوزیع
وذلك السبل بأیسر التنسیق لعملیة المناسبة الطرق واكتشاف فيواالحتیاجات

ومستواه وظروفه المجتمع معطیات .المعیشيضوء
ـیم- ق ـیخ وترس ، ـة المختلف وجماعاته المجتمع أفراد بین التعاون روح تنمیة

واإل ،التكافل ـدة الواح ـرة األس بمسئولیة والشعور ، اآلخرین ومساعدة یثار
االجتماعیة الواحدالتيوالحیاة النسب و القرابة و األخوة مشاعر  .تجمعها

ـعالوعيإثارة- المجتم قضایا لتعرف ـشكالته،االجتماعي ـهوم واحتیاجات
وتحریك بالقضایاالرأيالمتفاوتة لالهتمام معالجتهاوأهمیةالمطروحة،العام

المناسبة الحلول  .لهاووضع
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واإلبداع- التنافس من حالة تحقیق ـلاإلنجاز،تحقیقفيمدى العم ـلوك وس
العمل لخدمة الفرص أفضل  . )٤٠(االجتماعيوتقدیم

العمل- ومؤسسات الحكومة بین العالقة تنظیم ـي،إعادة ـسمحاألهل ت ـث بحی
الدو تستطیع المشتركة المسئولیة من قدر نسبىبإیجاد وبشكل خاللها من –لة

العامة المصلحة ـسب–حسب ح ـر مباش ـر غی أو مباشر بشكل تتدخل أن
ـسبب ب ـك وذل اإلداریة أو المالیة اإلجراءات بعض بمتابعة التنسیق ظروف

متخصصة ألجهزة .المجالهذافيامتالكها
شروط- لبحث متخصصة أقسام ـواقفین،إنشاء ـارال لمعی ـا مالئمته ـدى وم

وقوعهاالجتماعیة،االمصلحة األخرینالحرمة،فيوعدم إیذاء ـددةأو ،مح
العامةرالضر المرافق و المعطلةالضروریة،بالمجتمع المنفعة حجم وتقدیر

بعض على الحجز  .الفئاتبسبب
ـف- الوق لمؤسسة دقیقة بیانات تقدم أن المتخصصة الخیریة للجمعیات ویمكن

لحا وقوف وجود عن األمر اقتضى ما مماإذا ، محددة اجتماعیة وفئات الت
منفيیساعد كثیراً المعنیة األجهزة على ویوفر ، ألصحابها الحقوق إیصال

الجهد و  . الوقت
جهاز- وجود ـالیبإعالميأهمیة واألس ـائل الوس ـضاح بإی ـوم یق مشترك

التثقیففيالمستخدمة وسائل إعداد على ذلك ویشتمل المشترك التنسیق إطار
كالص المؤلفاتالخاصة و الكتب ونشر واإلذاعة واالعتمادالتوضیحیة،حافة

ـور الجمه ـة ومخاطب المتخصصة والحلقات والندوات المؤتمرات إقامة على
ـه وتطورات ـصر الع ـرات متغی ـستوعب ت ـة واعی إیجابیة بطریقة وإثارته

 .المتالحقة
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ضمن الوقف إلدماج نموذج والدولة الحكومیة،البیروقراطیةاألوقاف
حالةد مصرراسة

سنه یولیو ثورة جذریة١٩٥٢أحدثت السلطةفيتحوالت ـىالحاكمة،بنیة وف
النظام عامةالسیاسي،هیكل بصفه للدولة والخارجیة الداخلیة التوجهات وكان. وفى

النتائج أهم بین كبیرالتيمن تغییر حدوث التحوالت تلك عنها ـيأسفرت ـطف نم
المجتمع بین نمطلدولة،واالعالقة زال من " النسبياالستقالل" إذ ـذهطرفيلكل ه

البعض بعضها عن العهد–العالقة طوال سائداً ظل أن وحل–الملكياللیبراليبعد
نمط السلطویة" محله على" الدولة ـالكمفيالمركزیةأساسالقائم وف ىواإلدارة،

والخدمات اإلنتاج مجاالت .العامةكافة
أهم من النصفوكان بدایة منذ لألوقاف الجدید التطور هذا ـرنالثانيمعالم الق من

الوقفالعشرین، غداةاألهليأن الثورة قیادة مجلس من صدر بمرسوم إلغاؤه تم قد
یومقیامها، ـل،١٩٥٢سبتمبر١٤وبالتحدید الهیاك ـاج إدم إلى الحكومة عمدت ثم

الجهاز داخل لألوقاف والوظیفیة ـيالبیرواإلداریة ـوميقراط ـبهالحك ش ـشكل ب
) ٤١(.كامل

األوقافو نظام األطوارفيدخل عن كلیا اختالفا یختلف جدید مرالتيطور
مصرالسابق،فيبها تاریخ خالل ذلك كان ـداًبتداءاالحدیثة،سواء محم عهد من

اإلسالمعلى، دخول منذ قبله من الوقفمصر،أو نظام دخول ـالميو ـهاإلس مع
.إلیها

ـاموقد النظ ـل ظ في األوقاف دخلته الذي الجدید الطور معالم أهم من كان
صالسبعینات وما ـة.الثوري واالجتماعی ـصادیة االقت ـات التوجه ـي ف أساسیة الت

في المجتمع محل الدولة وحلول شوالفكریة، ـاسيءكل األس ـضاءل ت أن تقریبا،
ط) المادي(االقتصادي التي لإلجراءات نتیجة األوقاف ـىلنظام عل بخصوصه بقت

وكا والستینات، الخمسینات ـىنمدى عل موقوفة أعیان من تبقى ما تسلیم أهمها من
الزراعي اإلصالح لهیئة الخیریة ـة( الجهات الزراعی ـان باألطی ـق یتعل ـا ) فیم

المدن ومجالس المحلیة ـل( وللمجالس داخ ـة الواقع الموقوفة بالعقارات یتعلق فیما
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المدن نا) كردون من ـضاهذا أی ـاس األس هذا تضاءل فقد أخرى ناحیة ومن حیة،
الجدیدةآلسبب األوقاف معین نضوب وهو .خر

الهامة التغیرات بعض حدوث النظامفيمع الدولةالسیاسيطبیعة وتوجهات
السبعینات بدایات الخدمات.منذ مجاالت من كثیر من تدریجیا الدولة انسحاب ومع ،

هناكاالجتماعیة، أن الوقفنالحظ بنظام العمل إحیاء إلعادة أهلیة بعضفيجهودا
منهاالتيالمجاالت ـصحیةفيوخاصةالدولة،تنسحب ال والخدمات التعلیم مجاالت

هذ الحكومیةاواإلسكان، السلطات جانب من رسمیة جهود جانب ـسئولة–إلى الم
األوقاف ـاف–عن األوق ممتلكات ـيالسترداد ـضیاعالت لل ـت ـوال–تعرض ط

منتصف وحتى الستینات و ) ٤٢(.السبعیناتالخمسینات

بینهما العالقة جوهر كثیرا" ولكن یتغیر الدولة" لم ظلت ـلهيحیث العائ
للمج جهة.یولیواألكبر من الدولة لدى قائمة الشك وساوس ـةالمجتمع،ت حال تقابلها

تنج حتى الدولة تجاه المجتمع قبل من والتصبر والترقب االنتظار وعودهامن فيز
وبدایة السبعینات نهایة حتى الحالة تلك واستمرت والتقدم التنمیة :الثمانینیاتتحقیق

الالمباالةمتدخلة،دولة حد إلى منسحب .والسلبیةومجتمع
والدولة المجتمع بین العالقة تطور معالم ألهم موجزة صورة ـصرفيتلك م

یولیو ثورة قیام و. منذ فهم یمكن ضوئها اإلجراءاتوفى ـاالتيتفسیر له تعرض
ومكوناته أركانه بكل األوقاف إطارهالتينظام ـةالقانونيتشمل الخیری مؤسساته و

االجتماعیة )٤٣(.یؤدیهاكانالتيووظائفه

ـةإفأخیراً رؤی ـى عل یتوقف منه القصد كان الوقف في التشریعي التدخل ن
االستیالء في أو اإلصالح في رغبته ومدى ـاالحاكم توجیهه و ـف الوق أموال على

بعد ذلك بعد حدث ما والى على محمد عهد في حدث كما سیاسته و مشروعه لتنفیذ
ثورة له١٩٥٢قیام االجتماعي المردود قل الوقف على الحكومیة السیطرة هذه وبعد

ـرنظراً بتغی ـر تتغی ولم تقلیدیه و نمطیة تعد المساعدة من جوانب على القتصاره
المج المحرومة،حاجات الفئات و ـتمع أتباع أن ـولهكما ط و ـة تقلیدی ـالیب ألس

ـرات للخب ـه فقدان جانب إلى االجتماعي المردود من قلل اللوائح قیود و اإلجراءات
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ـع م ـف الوق ـاون تع ـأن ب ـول الق إلى یدفعنا االجتماعي العمل مجال في الحدیثة
أن و المجتمع لدى قبوال أكثر لجعله هام األهلیة ـشریعيالمؤسسات الت التدخل كان

لن فذلك فیه المستحقین وحقوق أمواله على والمحافظة الوقف حمایة أجل من مطلوباً
أي إصدار أي قبل وذلك أصالحیة أراء إلى تنتهي مسبقة جادة دراسات بعمل إال یتم
ـرة م ـذري وال األهلي الوقف نظام أحیاء على العمل وكذلك الشأن هذا في تشریع

الض وضع مع ـدورأخرى ال ألداء ـف الوق ـات وممتلك ـوال األم تحفظ التي وابط
وقفهم المستحقین لهؤالء تحفظ الوقت نفس وفى وقفها وراء من )٤٤(.المطلوب
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البحث خاتمة
األوقاف عن حدیثنا نختم أن نستطیع النهایة ـلوفى العم بمؤسسات وعالقاتها

فيواألهلیة وأنها الحكومي، معالروتین األتعاونها ـذاةهلیالمؤسسات ه یخرج ال ،
بعیدا المضمونعنالتعاون و الشكل نمطیه التقلیدیة ـعالمثلاإلجراءات م ـاون تع

القر تحفیظ وآجمعیات واألن لألیتام وإعانات األیتام ـاتدور اإلعان ـاء وإعط رامل
المشرو بعض وبجانب الجمعیات هذه من ـنلبعض م ـرب تقت ال التي التقلیدیة عات

احتی ـراتواقع والتغی التحوالت تواكب فلم العاطل، والشباب والفقراء المجتمع اجات
ـاً إقلیمی ـدث یح ـا وم ـع المجتم ـشها یعی ـاُالتي ـاوعالمی وكم ـب یتطل ـذا وه ،

اإلشارة( تستقرإلى) سبقت علمیة أبحاث ـادلئوحدات تب ـاك هن ویكون یحدث ما
ومعلومات تشبیك( خبرات األ) و المؤسسات ـمبین فه على قدرة من لها بما هلیة

اإلدارات جانب من المدروسة و المرئیة غیر األماكن في خاصة التغیرات هذه مثل
األوقاف وإدارة ـن.الحكومیة م ـشاریة است ـالس مج تشكیل الضروري من ولذلك

ـین ب ـع تجم التي االستراتیجیات لوضع المدني المجتمع ومؤسسات الوقف مؤسسة
وكیفیه الواقفین مبدأشروط على تقوم عملیا النسبیة( تحقیقها ـل) المیزة أق لتحقیق

المردود، من نسبه أعلى مقابل التكالیف من ـذهقدر ه ـل بتموی ـاف األوق ـوم فتق
العامة، المصلحة لمعیار كله ذلك ویخضع المؤسسات و إالالجمعیات ذلك یتأتى ولن

األ والمؤسسات الوقف مؤسسة بین تعاون خطط تصمیم خالل أساسمن على خرى
ـروف وظ ـات البیئ ـاختالف ب یختلف وهذا المستهدفة، والمنفعة الملحة، الحاجات
ـین ب ـسیق التن و ـاون للتع الناجحة التجارب دراسة خالل من ذلك ویتم المجتمعات
ـستوى م ـى عل ـاون بالتع المرتبطة الناجحة األمثلة خاصة المؤسسات وهذه الوقف

مشاك لحل و للشباب الموجهة واألنشطة ـارب التج ـى عل والتعرف ـشطةاأللهم، ن
الناجحة األالواقعیة لالستغالل المبتكرة التيواألسالیب المشاریع في الوقف لریع مثل

ـد س أي ـاج اإلنت ـرص ف ـوفر وت المجتمع احتیاجات تسد و التنمیة أغراض تخدم
محلیاً احتیاجاته وتوفیر المجتمع ومطالب مشتمهیداًاحتیاجات أسواق ینبتركةلعمل

ینتج مجتمع إلى الوصول النهائي الهدف لیكون اإلسالمیة ثم العربیة واألقطار الدول
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ـنبدالً ویمك ـرى، أخ ـات مجتمع ـن م له ینتج ما مستهلك أي مستهلك مجتمع من
االلیكترونیة المعلومات شبكات ـشر) االنترنت( استخدام ون ـات المعلوم ـادل لتب

مباشر العمل في وخاصة الناجحة، ـلالتجارب كتموی ـف الوق عوائد مستحقي مع ة
ـدیم تق و ـارب التج هذه لنشر األسالیب أفضل واقتراح للفقراء، الصغیرة المشاریع
ـي األهل ـل العم لمؤسسات المؤسسي البنیان من جزءاً لتكون الفني و المادي الدعم

ـة.األخرى للتوعی كتیبات إصدار أو الناجح المشروع لهذا میدانیة زیارات عمل أو
.فبالوق

التجارب عن المعرفة تبادل أسالیب ـةطالعاالالناجحة،ومن مختلف ـارب تج على
ـى المحل ومجتمعه بلد كل وظروف تتناسب الوقف لمؤسسات متعددة هیاكل لتأسیس

ـاربأي التج ـذه ه مثل ـتوطین ـةل واالجتماعی ـصادیة االقت ـروف الظ و تالئم
مجتمعفيواالحتیاجات ـسا.محلىكل المؤس تلك كانت ـرسواء غی أو ـالمیة إس ت

تعملووسإسالمیة، كانت أوفياء اإلسالمیة الوقفیة.خارجهاالبالد المؤسسات فمن
مؤسسة الخ( اإلسالمیة األردنیةالناجحة،سار ـيالمملكة ـستالت ـامتأس ع

مفهوم١٩٨٣ بتطویر وقامت الخیر" م عمل حصره" شمولیة أو تخصیصه من بدال
قامتفي وقد محدد النموذججانب أساس ویمكناألمریكيعلى الخیریة للمؤسسات

النموذج هذا إسالمیةفيتعمیم أوأخرى،أقطار ـشابهة م ظروف لدیها تتوافر ممن
المجتمع ظروف لتوائم المقترحات بعض .یطبقهاالذيإدخال

األسالیب من أن الناجحةالتيكما التجارب نشر على ـافس،تساعد التن على وتحث
ال تعالىعلى لقوله مصداقا ـسون( خیر المتناف فلیتنافس ذلك ـة) وفى األمثل ـشر ن

العمل مؤسسات لتجارب الجوائزاألهليالناجحة ورصد المسابقات أسلوب خالل من
مبتكر أسلوب ألكفأ أو ، ناجحة تجربة ألفضل االجتماعیةفيالمناسبة التنمیة تحقیق

الوقف خالل ألفضل. من مسابقة عمل قامتفیمكن الفقراء لخدمة مشروع أو جهد
العمل مؤسسات مناألهليبه .الوقفبدعم

و الوقف مؤسسة من مختار مجلس من التنفیذ على المتابعة و اإلشراف ویتم
لصیاغةالم الخیریة ـشاركةوالقرارات،ؤسسات ـيالم ـاالتف الح ـد تحدی
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المتطوعین من عدد تضم أن ویفضل لمساعدات بالعملإلیمان-المستوجبة هم
دنیا وأهمیته والویكونوا-ودینالخیري ـلفيكفاءةالخبرة العم و ـة التنمی

.التطوعي
الخیر العمل تشجیع على األعالم مؤسسات ـوازعيتعمل ال إحیاء خالل من

انضماالدیني أن كما األفراد ـسةملدى لمؤس الخیریة القطاعات و الجمعیات
الناس ثقة من یعزز بوبها،الوقف التنسیقذلك المشروعاتفيتركیز تمویل

ـالمیة اإلس القیم ترسیخ و الجمهور مخاطبة على ـيالمشتركة ـعف المجتم
ـیم الق من ذلك إلى وما والمال النفس وبذل والتراحم واألخوة والكرم كاإلیثار

المبادئ أهدافالرفیعة،و المرجوة األهداف أن ـعاًوتأكید لجمی شاملة تنمویة
المستفیدةوالمجتمع،شرائح الفئات أنهيأن ـك وذل ـع المجتم فئات جمیع

ـضاعف الم األجر باتخاذ األفراد جمیع على تتوزع التكافل ـياستحقاقات ف
و  .اآلخرةالدنیا

ی أن مناسبةالبد مؤسسیة طاقة هناك ـعفيكون م التعامل على قادرة الوقف
العمل الاألهلي،مؤسسات لتنفیذ الالزمة بالكفاءات ـةومزودة الطموح خطط
هذه مع تغییروالمؤسسات،للتواصل إحداث من ـؤدىوتنظیميهیكليالبد ی

سیاسات وتطویر الوقف إجراءات مرونة ـعفيوإجراءاتهالوقف،إلى توزی
ـلباإلضافةریعه العم ومؤسسات الوقف بین التعاون فإن ذلك ـيإلى األهل

وذلك البیروقراطیة إلجراءاته شاملة مراجعة منه مرونةیتطلب أكثر لجعلها
العمل مؤسسات ودینامیكیة لحیویة مناسبة تكون حتى وحتىاألهلي،وسرعة

ـستحقیها م إلى المساعدات وصول أمام عائقاً الوقف إدارة إجراءات تكون ال
تأخیرها دورعنهم،أو له یكون أن یمكن ـعفيفالوقت ـيالتوس ـاءف إعط

ال ضمان خالل من للفقراء الصغیرة بالحصولالتيقروضالمشاریع یقومون
القروض ضمان خالل من للفقراء الصغیرة المشاریع هذه لعمل ـيعلیها الت

ـرى األخ المالیة المؤسسات من المشاریع هذه لعمل علیها بالحصول یقومون
الدولة واجبات من فیهاإلسالمیة،هو التوسع و الحسن القرض مشروع مثل
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التجارفمن علیهاالتيبخالل ـنفأةالباحثأطلعت وم ـشباب ال ـروض ق ن
المثال–مانحةمؤسسات سبیل ـرت-على ایب فریدرش ـة،مؤسسة األلمانی

ـنویةفيتحصل س ـد فوائ الشباب من ـرمشاریعها تعث و ـشباب ال ـز تعج
الحسن القرض إلى الشباب أحوج ما لذلك و األوقافالذيالمشروعات تتیحه

 .للشباب
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رقم ) ١(ملحق
األهلیة الجمعیات دور میدانیةفيتفعیل تجربه المحلیة المجتمعات محافظة–تنمیة

مصر–المنیا (*) .العربیةجمهوریة

التجربةفيالمشاركون
األلمانیة ایبرت فریدرش ـاجمهفيتعملالتيمؤسسة م ـذ من العربیة مصر وریة

عاما ثالثین من بأسیوطفيیقرب األعمال رجال جمعیة مع مختلفة نطاقمجاالت و
مصر جمهوریة الجمعیةالعربیة،عملها البعدالتيتلك تفعیل على االجتماعيتعمل

تسعىألعمالها ـلو العم مفهوم ترسیخ على والتعاون مصر صعید ـيلتنمیة األهل
ا الدعم المؤسسيلفنيوتقدیم تكونواإلداري حتى ـامأكثرللجمعیات القی على قدره
تجاه المؤسسةالمجتمع،بدورها خبرة تكملة التعاون ـاتفيهذا التنظیم مع التعامل

االستعانة یمكن خبراء ووجود .بهماألهلیة
:التجربةمالمح

التجربة هذه كانت وقهيولما والجمعیة المؤسسة بین التعاون علىبدایة االختیار ع
بصفتهالمنیامحافظة اإلقلیمي واالتحاد االجتماعیة الشئون ومدیریة محافظها برئاسة

للجمعیات دوراًوالذياتحاد ـىوالتدریب،التنسیقفيیلعب عل ـات الجمعی وحث
والمشاركة .المجتمعیةالعمل

التعاونآفاق
الحكومة هم التنمیة شركاء أن نقول كنا القطإذا المجتمعالخاصاعو فأنالمدني،و

مانحةفي مؤسسة عن نتحدث نحن التجربة أیبرت( هذه أجل) فریدریش من تعمل
إعطاء.واالجتماعیة أو أموال ضخ ـوابمنح،هدف األب وفتح الطریق بإنارة ولكن

وتسیر طریقها تتلمس حتى المجتمعیة والمنظمات المؤسسات بید الطریقفيواألخذ
ـساعدةفيصاحبةوهى.السلیم وم ـات والمعطی ـات المعلوم تحلیل وفى التدریب

المجتمع منظمات ودعم منالمدنيالهیئات تمكینها أدوراهاأو التنمیةفيداء إحداث
واالجتماعیة . االقتصادیة

األهلية:عصرسامي اجلمعيات دور تمعاتيفتفعيل ا ميدانيةاحمللية،تنمية املنيا( جتربة م٢٠٠٥،)جمتمع
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تنفذه بما الخاص القطاع صفه ولها أسیوط أعمال رجال جمعیة مع المؤسسة تتعاون
تحملمن ونشاطها.االتفاقجنباتهافيمشروعات التنمیة ألحداث الراعیة األهلیة یة

شمل ـد.محافظة١٢متسع بی ـذ واألخ الشاملة التنمیة حول الهدف وحدة كانت لقد
ممثالً االتفاقالجمعیفياآلخر محور وهو األخرى األهلیة . ات

مافيو على االتفاق تم اإلطار :یليهذا
ـول- ح ـاهم والتف ـل الكام ـشاور الت أساس على یتم المنظمتین بین العمل أن

.واآللیاتالنشاطات
مادیاًالتيالنشاطات- الكاملة الشراكة أساس على تتم علیها  .وفنیایتفق
یكون- صفيالتركیز مصرمحافظات  ).القبليالوجه( عید

تكون- المحافظاتفيالبدایة المناسبینالتيإحدى والمناخ الظرف فیها تتوافر
المنیا محافظة تكون أن على واتفق ، البدایةهيللعمل  . نقطة

ـیع- لتوس تمهیدا والسلبیات اإلیجابیات على والوقوف كاملة التجربة توثیق یتم
األخر بالمحافظات العمل  ىنطاق

بین- المعلومات تبادل ـرىالمنظمتین،یتم أخ ـاالت مج إلى النشاط یمتد وقد
 .باالتفاق

علیها المتفق العمل خطوات
القدرة- المتوسطة الجمعیات الختیار معاییر ـنوالتيوضع م أدنى بحد تتمتع

الوظیف والجدیةأعمالها،الهیاكل .العملفية
تستوفى- بیانات استمارة ـةالبدایةفيتصمیم ورغب ـاییر المع ـن م ـد للتأك

ـىفيالجمعیات عل ـضوء ال إلقاء بمثابة وتكون ، أعمالها ـازتطویر الجه
 . للجمعیاتاإلداري

للجمعیات- االختیار ـرفین ) ٢٥ _ ٢٠(حدودفيیتم الط ـة بمعرف ـة جمعی
االجتماعیة الشئون مدیریة والجهاتفيوبمشاركة  .المعنیةالمحافظة

متقدمةفيیمكن- جمعیاتمراحل قبول أو  .أخرىضم
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اإلقلیمي- ـيفياالتحاد أساس ـریك ش ـارة المخت ـة ـيالمحافظ ـضورف ح
والتخطیط  .للنشاطاتاالجتماعات

المحافظة- من ومشاركة بدعوة تكون االجتماعات وتنظیم الجهة( االتصاالت
 ).الرسمیة

 
تم أساسیةو محاور أربع تحدید :للنشاطاتبدایة
الحوار- الجمعیات:نعلقاءات المجتمعفيدور عملفيالعمل–تنمیة فرق

الجمعیات بین التعاون  .مشروعاتتنفیذفيبجانب

ـاءة- كف ـع ورف ـسي والمؤس الفني الدعم لتقدیم وذلك االحتیاجات عن الكشف
إعداد على القدرة وإكسابهم ـعمشروعات،العاملین رف ـع م ـا له والتخطیط

التنفیذ أسالیب على  .تابعةوالمالقدرة
ـات- وحلق تدریبیة دورات تنفیذ خالل من االحتیاجات لمقابلة النشاطات تنفیذ

وجلسات  .حوارنقاشیة
ـات- الجه ـة بمعرف مخططة مشاریع إنشاء خالل من الجمعیات بین التشبیك

أو منفردة بصورة إذامجمعة،نفسها ـات الجمعی بین شبكات لتكوین والسعي
الرغبة اتفيبرزت تكوین أو  .توعیةحاداتذلك

التنفیذ آلیات
معاییر لتكوین المشاركة الجمعیات الختیار شروط وضع ـااسترشادیةتم كم وهى

:یلي
متعاون- إدارة ومجلس واضحة أهداف لها الجمعیة  .ومنتخبتكون

ومحاسب- مدیر األدنى حده متفرغ إداري جهاز ـابقةالخ… لها س وجود مع
تنمویةفيخبرة مشروعات السنویةتهاازناوموتنفیذ ـيالعمومیة ـدودف ح

ألف .جنیهخمسون
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وجود- بعدم االجتماعیة الشئون من ـعمخالفات،تقاریر تنوی لدیها ـيوأن ف
 .الدخلمصادر

باالتحاد- طیبة األخرىاإلقلیميصلتها الجمعیات مع للتعاون االستعداد ولدیها
أوفياالنخراطأو  .االتحادیاتشبكات

لیس- الشروط ـابالتعسفیة،توهذه منه بعض عن التجاوز ـيویمكن ـالف ح
ذاتیة وسیرة أخرى نجاح مقومات  .مقبولةوجود

الورشة أعمال نتائج عرض
أعمال- نتائج عن تقریر بإعداد أسیوط أعمال رجال جمعیة .الورشةقامت
تقریر- بإعداد إیبرت فریدریش مؤسسة ـةتفصیليقامت الورش ـائج نت ـن ع

 .الجمعیاتوأعمال

السید- وبحضور المحافظة بدیوان لقاء العمل/ عقد قیادات و التنفیذيالمحافظ
 .النتائجلعرض

التقریر- إرسال  .المشاركینلكافةالتفصیليتم
ـة- التنفیذی الخطة لبلورة أخرى عمل ورشة عقد على االتفاق ـيتم ـكلف ش

فردیة أو جماعیة  . مشروعات
المانحة- بالمؤسسات قائمة إعداد الحقاًفيتم لدعوتها المنیا لالجتماعمحافظة

 .بالمحافظة
ـاعي- االجتم ـل العم ـة لخریط اإلعداد أسیوط إعمال رجال جمعیة واصلت

االجتماعیة الشئون مدیریة مع للتعاون بالمعلوماتفيبالمحافظة  . المد
المشاریع إعداد عمل ورشة

ی ـأن ب وكلفت الورشة لهذه المشاركة الجمعیات دعوة ـاتتم الجمعی ـدوبي من ـد ع
مجمعة أخرىمعمشروعات ـةجمعیات الجماعی ـضیل تف مع فردیة مشروعات أو

.منها
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ـات اجتماع وعقدت عمل أیام أربعة لمدة الورشة لتنفیذ المحافظة مع التنسیق تم كما
ـذه له ـداف األه وتمثلت للتنفیذ العملیة اإلجراءات التخاذ الراعیتین المنظمتین بین

فیما :ليیالورشة
إلیه- التوصل تم ما قابلةفيترجمة مشروعات إلى التنفیذیة .للتنفیذالخطة
مجال- عن منها كل یعبر جماعیة مشاریع  .للمحافظةكاحتیاجرئیسيإعداد
بصورة- المشاریع إعداد على الجمعیات قدرة  .مناسبةرفع

للتش- عملي أساس إلى العملبالتوصل تزكیة مع الجمعیات بین  .عيالجمایك
المجتمعات- واحتیاجات الفردیة الفروق  .المحلیةمراعاة

لإل واالستشاریین الخبراء من فریق تكوین تم أسلوبوقد وطرح التنفیذ على شراف
وعمالفيالعمل مجموعات وأعمال عامة وجلسات عامة محاضرات .فردیةشكل

معهم المشاركة الجهات تحلیل إلى المشاركون :فكانتالعملفيتوصل
ومتوفرة- متنوعة وهى المانحة أو الممولة .المنیامحافظةفيالجهات
المتمثلة- الحكومیة ـوبفيالجهات ومطل االجتماعیة والشئون المحلیة اإلدارة

الفاعلیة  . زیادة

الخدمات- الموجودةوممثليمصالح ـاقفيالوزارات ونط ـي المحل المجتمع
 .الجمعیاتعمل

ال بتحدید المشاركون أعمالالتيمشاكلقام بصورةتعوق ـتجمعیاتهم وكان أفضل
:یليكما

مرتبطة- .بالتمویلمشاكل
بهالذيبالنشاطالوعيقله-  .الجمعیاتتقوم
األداء-  .الجمعیاتبینالفنيغیاب
بین- التنسیق  .الجمعیاتضعف

للعمل- حقیقیة خطط وجود  .بالجمعیاتعدم
الجه- مع التعاون بمجاالت مرتبطة  .الحكومیةاتصعوبات
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الجمعیات تستخدمها عامة خطة إلعداد المشاركون توجه العمل مجموعات خالل من
الجمعیات مساهمة زیادة ـاطالمجتمع،تنمیةفيبهدف النق ـددواً ح ذلك سبیل وفى

:التالیة
المالیة-أ الموارد .للجمعیاتتنمیة

للجمعیات-ب واإلداریة الفنیة المهارات  تنمیة
ا-ج الهیكل والمؤسسيتقویة  .للجمعیاتلتنظیمي

واحتیاجات-د المحلى المجتمع عن والمعلومات البیانات  .التنمیةتوفیر
دورهالوعيزیادة-ه و األهلي العمل  .المجتمعتنمیةفيبأهمیة

تنمویة-و مشروعات تتضمن خطة توفیر  .جمعیةكلفيأهمیة
وإق-ز محلیاً الجمعیات بین والتكامل والتعاون التنسیق  لیمیاًزیادة

تنفیذ-ح  .الخطةتأمین
المؤشرات وكذا نتیجة كل لتحقیق الالزمة األنشطة العمل مجموعات حدت التيوقد

أهداف تحقق مدى قیاس بها ـهفيوهىالجمعیة،یتم لعملی أساساً تعتبر الوقت ذات
والمتابعة .للخطةالتقییم

ـدىفي- الم ـد تحدی ـم ت جمعیة لكل التنفیذیة ـيالخطة ـاتوالزمن االحتیاج
األنشطة من نشاط لكل ـددت،التيوالمسئولیات ـةح لمجموع ـة وكخالص

كمااقترحت،التيالمشروعات مصنف و تجمیعي بشكل عرضها :یليیمكن
تمثل-أ وهى الدوارة القروض ـشروعات% ٣٥مشروعات الم ـا،من جمیعه

لإلنتاجفيوتتمثل ـصغارالحیوانيقروض ل وتقدم الصغیرة والمشروعات
والنساءالف للشباب و  .والمعیالتالحین

تفرقة-ب تنمویة صرففيمشروعات و میاه بوتاجازصحيشكل ومستودع
ـوا ومح اجتماعیة و ثقافیة وبرامج ومخابز تشجیر ـة،وعملیات ـلأمی وتمث

 .المشروعاتمن% ٣٠
وتتمثل-ج للتدریب دوراتفيمشروعات ـذ وتنفی ـدریب ت ـات قاع ـة إقام

للنسا ومشاغل تمثلوالفتیات،ءللكمبیوتر المشروعات% ٢٥وهى  من
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وتمثل-د القمامة وتدویر جمع  .المشروعاتمن% ٢٠مشروعات
تمثل-ه و النقل  .المشروعاتمن% ٥وسائل

صحیة-و وتمثلفيمشروعات متنقلة وعیادات مستوصفات ـن% ٥شكل م
 .المشروعات

اإلعداد حیث من تصویبها إلعادة المشروعات حول المالحظات ـتكمالوأبدیت واس
البعدالنقائص، وتوضیح الجمعیات إسهام بیان حیث ـوي،أواالجتماعيومن التنم

المشروعات على التركیز المشاركون .الجماعیةوقرر
ـم- ت ـل العم ـات جماع خالل ومن الموجودة المحاور مع المشاركون تعامل

جماعیة مشروعات :منهاصیاغة
ا-أ الحرفیة المهارات الشباب إكساب للرواجمشروع ـسیاحي،لالزمة ـثال حی

ـا علیه یقبل منتجات وإعداد جدیدة حرف على التدریب على المشروع یركز
جمعیةالسیاح، واختیرت جمعیتان المشروع .كمظلةویتولى

ـة-ب اإلنجابی الصحة خدمات ودعم العامة الصحة ـع–مشروع رف ـه وقوام
والصرف المیاه توصیل خالل من العامة الصحة ـازلالصحيمستوى للمن

ـماألهاليبإسهام المالئ المناخ لتهیئة اإلنجابیة الصحة لخدمات نموذج وتقدیم
 .لذلك

محلیاً التجربة تداعیات
االدعاء یمكن الوحیدهيالتجربةبأنال المتحرك ـيالعنصر أوف ـا المنی ـع مجتم

ـ ق ومشاركتها الجمعیات هذه وجود أن تؤكد المشاهدة لكن و المنیا جمعیات دمجتمع
الرغبة قل أو الحركة من نوعاً ـيخلق وف ـر ـةالتغیی لتنمی ـة اإلیجابی ـشاركة الم

ماالمحلیة،المجتمعات رصد :للتجربةكتداعیاتیليویمكن
خریطة-١ عمل من به وعدت بما أسیوط أعمال رجال جمعیة أوفت لقد

بمحافظة االجتماعي ـذهالمنیا،للعمل ه ـن ع ـات بیان قاعدة وإعداد
است االجتماعیةالجمعیات الشئون مدیریة منها كما.بالخصوصفادت
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ممثلة المحافظة منفيعززت القرار اتخاذ ودعم المعلومات مركز
والمجتمع الجمعیات عن .المدنيبیاناتها

ذوى-٢ ـداد إع عن جزئیة خریطة إعداد أمكن الخریطة عمل خالل من
الخاصة وتول) المعوقین( االحتیاجات رتبالمحافظة، ـة ـالجمعی ج

ـة طبی عمل فرق تشكیل خالل من وذلك معهم العمل أسیوط أعمال
الكشف وصرفهاالطبي،لتوقیع المناسبة التعویضیة األجهزة وتقریر

والمساعدةبالمجان، ـمفيبل له ـة الالزم الجراحیة العملیات أجراء
االحتیاجات ذوى ورعایة االجتماعي للبعد إعماالً  .الخاصةوذلك

رجال-٣ جمعیة تنمیةقیام جمعیات مع مشروعاتها بربط أسیوط إعمال
ـشروع وم المعیلة المرآة مشروعات خاصة وبصفه المحلى المجتمع

الصغی الصناعات وكذا ، الخیر والمتوسطةبشائر ـيرة ـةف محافظ
التنفیذالمنیا لحیز كلها خرجت مشروعات وهي ،. 

ق-٤ التجربة نجاح بشائر فإن أیبرت فریدریش لمؤسسة شجعتبالنسبة د
ـشرها ن نحو بالتعاون وكذا التجربة بتوثیق المؤسسة قیام ـيعلى ف

 .أخرىمحافظات
ـن-٥ ع ـزل بمع ـتم ت ال ـبحت أص القرى لتنمیة بالنسبة الدولة خطة

الدعم تقدیم وتم ـشاركةللتنفیذ،والفنيالماديالجمعیات الم وتحقیق
 .المجتمعیة

التجربة تقییم
االیجا من بعدد التجربة حفلت أنوالسلبیات،بیاتلقد البد التجربة لتوثیق والمتصدي

تعم أن یمكن حتى عملیه بأمانة تم ما .االستفادةیرصد
:االیجابیات

هو محلیاً التجربة تداعیات عن ذكر أن سبق ما ـةفيإن إیجابی مؤشرات ذاته حد
المشاركةعامة،بصفه للجهات والتحریك التحرك كان ـيحیث ـىف وف ـة التجرب

مناست العدید .الجهاتجابة
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إیبر- فریدریش مؤسسة بین الكامل والتعاون ـالالتفاهم أعم رجال وجمعیة ت
بص الراعیتانمتهفأسیوط الجهتان .للتجربةا

جامعة- مقدمتها وفى للدعم أخرى مؤسسات جمعیةالمنیا،تحرك وتشكیلها بل
المجتمع  .المحلىلتنمیة

ومشار- للعمل المشاركة الجمعیات اإلیجابیةرغبة ـيكتها ـلف المراح ـة كاف
مجالس من واضحة رغبتاإلدارات،واستجابة أخرى جمعیات هناك أن كما

 .التجربةفيالدخولفي
وشروعها:السلبیات- بل المشروعات لتنفیذ الذاتیة مواردها من لجانب فيات

 .والتنفیذاالنطالق
: السلبیات

مجموع رصد یمكن للتجربة حقیقي منوكتقییم :السلبیاتة
تنفیذ-١ فترة تجاوزتالتجربة،طول السببالعامین،حیث یكون وربما

نفسها الراعیة للجهات هو ـةفيانشغلتالتياألول المختلف برامجها
.المسافاتفتباعدت

للجمعیات-٢ اإلقلیمي االتحاد وتواجد حضور ـاتفيرغم الفاعلی كافة
با خبرات من لدیه ما كل یخرج لم أنه  .الكافيلشكلإال

ـات-٣ الجمعی لتسجیل الرسمیة الجهة وهى االجتماعیة الشئون مدیریة
منتها،انشاطودعم تملكه لما اكبر بفاعلیة تساهم أن الممكن من كان

ـات الجمعی ـة كاف بإمكانیات ومعرفة وأدوات ـيخبرات ـلالت تعم
االتحادوبالتاليبالمحافظة دور هواإلقلیميفإن االجتماعیة والشئون

یساهمفيمحوريدور أن الممكن ومن األول ـيالمقام أوف ـاح نج
 .تجربةأيفشل
المستفاد هالدروس

الدروس من عدد إلى اإلشارة كماالتيیمكن التجربة من استخالصها :یليأمكن
للجمعیاتالوعيإثارة-١ الحیوي بالدور .األهلیةالمحلى
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ن-٢ لتتحرك والشعبیة الرسمیة األجهزة دور ـثتفعیل وبح ـع المجتم خدمة حو
 .األساسیةمشكالته

والضعف-٣ القوة مناطق الجمعیاتفياكتشاف  .مشاكلهالحلوالسعيعمل
المجتمع-٤ قضایا عرض نحو بالفعل  .مشاكلهالحلوالسعيالتوجة

األولویات-٥ أوفيترتیب ـشوائیة الع ـال األعم ـن ع والبعد الجمعیات عمل
 .دیةیالتقل

الكامنة-٦ الطاقات المجتمعفياستشعار  .المختلفةقوى
عنصر-٧ الذات على وتحقیقفيأساسياالعتماد العمل  .االستمراریةانطالق

عنصر-٨ لتحقیقفيأساسيالتشبیك والجهود الطاقات .األهدافحشد
لتحقیق-٩ شركاء فالطرفان متوازنا یكون أن یجب المانحة الجهات مع التعامل

 .األهداف

العملإالنهایةفي ـاتاعيالجمن الجمعی لدى التعاون من لمزید رغبة یخلق سوف
األهداف نبرزالمشتركة،ذات أن المتوقع ومن هنا :توجهینومن
أخرى-أ جمعیات مع التعاون تنشیط هو األول ـاقفيالتوجه النط ذات

ـبعضالجغرافي ب ـشاركة بالم ـا له ـسند فی المشترك االهتمام وذات
الجمعی أن بمعنى النشاطات و ویأخذاألعمال البعض بعضها یشجع ات

بید ویتعاونالالكبیر .التنفیذفيصغیر
التعاونالثانيالتوجه-ب عملیه تأصیل أوشكلفينحو ـبكاتشبكة ش

التوجه ذات الجمعیات بالتشالمشترك،بین یسمح ـدعوبفالقانون وی یك
ـال.له مج ـول ح الجمعیات بین نوعیه اتحادات تشكیل یمكن إنه بل

الخبرةووجود.معین ذات الكبیرة للجمعیات أخرى دعوة هو االتحاد
مكانوالتياألكبرتواإلمكانا لها لیكون للتعاون ـيتسعى ـشبكةف ال

االتحاد .ياألقلیموفى
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رقم ) ٢(ملحق
األهلیة للجمعیات المانحة والمؤسسات العربیةفيالهیئات مصر (*)جمهوریة

:المانحةالهیئات
شئون- والمجتمعإدارة اإل" الدولة المتحدة األمم  " ئيمانبرنامج
األهلیة- للمنظمات العربیة  الشبكة
 للتنمیةالسویسريالمصريالصندوق-

الحضریة- للبیئة المحلیة المتحدة" " الیف"المبادرة األمم   " اإلنمائيبرنامج
الصغیرة- ألمانیا"المشروعات  " سفارة

األسرة- لتنمیة الدولیة مصر"والمجتمعالمنظمة أنترناشیونال  " بالن
الذاتیة- بالجهود التنمیة القاهرة" برنامج األمریكیة المتحدة الوالیات  " سفارة

بالمشاركة- التنمیة الدولیة ) PDP(برنامج للتنمیة الكندیة  " سیدا"الوكالة
عمل- فرص وخلق الفقر من الحد   " اإلیطاليالتعاون ) " PDP(برنامج

اإلنمائیةالعربيالخلیجبرنامج- المتحدة األمم منظمات  " أجفند" لدعم
األهلیة- للمشروعات الیابانیة المساعدات الیابان ) " GGP(برنامج  " سفارة

الصغیرة- المنح المتحدة ) " GEF/SGP(برنامج األمم   " اإلنمائيبرنامج
الذاتیة- الجهود تنمیة الدو" برنامج للتنمیة الكندیة  “ سیدا" " لیةالوكالة

المجتمع- تنمیة  " للتنمیةاالجتماعيالصندوق" برنامج
 ) Terre des Hommes( ومهديتیر-

مملكةاسف-  دانیدا / الدانمركرة
للسكان- المتحدة األمم  UNEFAصندوق

المحلى- التعاون فنلندا" صندوق  " سفارة
المشترك- التمویل ـة ) CO-Finance fund(صندوق اللجن ـدىوفد ل ـة األوروبی

مصر  .العربیةجمهوریة
اإلنسان- حقوق الهولندیة" صندوق الملكیة  " السفارة
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الدولیة- للتنمیة أوبك منظمة  صندوق
الحكم- نظم الهولندیة" صندوق الملكیة  " السفارة

السكانیة- والنشاطات التنمیة  " سیدبا"مركز
الحكومیة- غیر المنظمات خدمات  مركز

الشئون- وشمالمعهد األوسط الشرق  أفریقیاالثقافیة
اإلسهام- التنمیةAPSالتنمیةفيمنظمة ـراوحركة الخب ـة، ـةتالذاتی المتبادل

 MAISوالتضامن
لألطفال- المتحدة األمم  UNICEFمنظمة

الناشئة- الدول تنمیة أجل من التعاون   ) COSPE(منظمة
 موفیموندو-

الصغیرة- المنح البریطان( نظام  ) یةالسفارة
الطفولة- إنقاذ  هیئة

الكاثولیكیة- اإلغاثة  هیئة
كبر-  مصر–هیئة

المؤسسات :المانحةدلیل
األدنى الشرق NEFمؤسسة

االجتماعیة للتنمیة سایورس مؤسسة
أیبرت فریدریش مؤسسة
ناومان فریدریش مؤسسة

فورد مؤسسة
أدناور كونراد مؤسسة

للجمعياتاالحتاد-*  األهلية–األهليةالعام للجمعيات املاحنة املؤسسات و اهليئات و احلكومية اهليئات و الوزارات خدمات مصريفدليل مجهورية
 العربية
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رقم )٣(ملحق

رقم األهلیة والمؤسسات الجمعیات التنفیذیة٢٠٠٢لسنه٨٤قانون والئحته

) ٢(مادة
أو بقانون المنشأة الجمعیات على اتفاقیاتداستناتسرى تبرمهادإلى أو أبرمتها ولیة

مصر لهذهالعربیة،جمهوریة األساسیة ـصالجمعیات،النظم ن بشأنه یرد لم وفیما
تطبقفيخاص النظم رقمأحكامتلك مع٢٠٠٢لسنه٨٤القانون یتعارض ال وبما

أو الدولیةالقوانین .أنشأتهاالتياالتفاقیات
األفيویتبع النظم تعدیل ـةشأن والكیفی ـراءات اإلج ذات ـات الجمعی ـك لتل ساسیة

أوفيالمقررة القوانین أحكام تطبق توجد لم فإن النظم ـيالدولیةاالتفاقیاتهذه الت
یتبع منها خلت فإن رقمفيأنشأتها القانون إحكام .٢٠٠٢لسنه٨٤ذلك

)٣(مادة
بم لها التصریح تطلب أن الحكومیة غیر األجنبیة للمنظمات أویكون ـشاط ن مارسة

األهلیة والمؤسسات الجمعیات أنشطه من الطلب.مصرفيأكثر ـىبذلك،ویقدم إل
مبینا الخارجیة بوزارة المختصة :فیهاإلدارة

االتفاقیة-١ أو المنظمةالتيالمعاهدة إلیها ـشاطفيتستند ن ممارسة ـيطلب ف
 مصر

اتفاقیة- أو معاهدة هناك تكن لم السابقة،فإذا طلب منفیعد یتضمنه بما منظمة
التالیة بموافقةالبیانات باتفاق ـناقتراحاً مم ـه علی والتوقیع الخارجیة وزارة
ویمثل .المنظمةیمثلها

النشاط-٢ بممارستهالذينوع لها التصریح المنظمة والنطاقفيتطلب مصر
هذهالجغرافي  .یستغرقهاالتيوالمدةالنشاط،لمباشرة

تخص-٣ المقترح لمصیاإلعتمادات ووسائلها النشاط هذا .تمویلهمارسة


