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االمريكية املتحدة الواليات و بريطانيا و اليابان من كل ىف الوقفية التجارب دراسة إن
و ـصادية اقت قوة من ا تمعا حتقيقه ا الوقفية املؤسسات استطاعت ما على التعرف لنا تتيح

سياسية و االسالمية،اجتماعية الوقف مؤسسة الحياء مسريتنا ىف منها االفادة حىت،بغية وذلك
القائد و القوى االسالمى تمع ا إقامة ىف الفعال دورها تأدية إىل ـالمية،تعود االس لالمة فتعيد

األمم بني احلقة ومكانتها ازدهارها و .جمدها

إقبال ىف املعنوية احلوافز أهم يعد الديىن احلافز أمواهلمإن إيقاف على يعززه،األفراد و
االجتماعية باملسؤلية االحساس األوقاف،احياء على بالتركيز املختلفة اإلعالم وسائل قيام مع

تمع ا إليها حيتاج اليت األنواع إىل و ـد،املختلفة لتحدي ـة واحلكوم األفراد بني التنسيق مع
أ صورة ىف تطوعى دعم اىل حيتاج الىت االت أشكاهلاا مبختلف امليزانية،وقاف على للتخفيف

تمع ا منو و تقدم حتقيق ىف ا مساند و .العامة

احلديثة الصور من هى الشركات من املدعمة والصناديق املاحنة الوقفية املؤسسات إن
اإلسالمية لألوقاف التقليدية الصور تدعم أن ميكن الىت األجنبية الوقفية ـىت،للمؤسسات ال و

تمعت با لالرتقاء احلديثة املتطلبات مع الفردية األموال رؤوس لتفاعل مالئمة أكثر صوراً قدم
منوه و تقدمه دعم .و

و ـائلى الع ـاع القط عن مستقل كقطاع الوقفية للمؤسسات القانوىن االطار توفري إن
القائمني من ثابت قانوىن بتنظيم تدعيمه مع احلكومى ـذهالقطاع هل ـضمن ي ـاف األوق على

أنواعها،املؤسسات اختالف العامة،على املصاحل لتحقيق االداء ـع،مرونة م ـب جن إىل جنبا
ـع تم ا ـا هل يتعرض قد الىت االدارية و السياسية اهلزات عن بعيدا االستقرار و ،االستمرارية
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فاعلة بصورة بدورها االضطالع تستطيع يضر،حىت تدخل او انقطاع وودون تمع ا مبصاحل
احملددة التنموية .أهدافه

ـه توجي ىف أثره له يكون املاحنة الوقفية للمؤسسات هامة ضريبية اعفاءات ضمان إن
دورها اداء اىل املالية ا امكانا احلكومة،،مجيع من املنفقة الضرائب دور مع يتشابه قد الذى و

أموال و العامة األموال من كل بني التنسيق ـاالتمع ا ـة كاف ـة لتغطي الوقفية املؤسسات
إىل ـع تم ا ـاج حيت ـىت ال الصحية و النفسية و البيئية و اإلنسانية و االقتصادية و االجتماعية

للمجتمع حضارية و تنموية ضة لتحقيق .تفعيلها

دعم ىف األجنبية التجارب من اإلفادة استطاعت ما إذا اإلسالمية، الوقف مؤسسة إن
ا، احلضارىمسري االرتقاء و التنمية حنو اإلسالمى تمع ا حركة دعم على قدرة أكثر ستصبح

للناس أخرجت أمة كأحسن املستحقة ملكانته .واستعادته
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ـة املتقدم ا جمتمعا إقامة أن تدرك املتحضرة واألمم الكربى احلضارات ـتمرار،إن واس
ورقيها مب،تقدمها إال يأتى أن ميكن كلهشال تمع ا ـاتاأفراد،اركة ـ،وهيئ بقاع ـع مجي هىف

جيل،وأمصاره بعد ـدة،جيالً العدي املتطلبات تلبية ىف تسهم وآليات أساليب خالل من وذلك
تمع ا املتنوعة،لبناء طموحاته ـة،وحتقيق املتباين والقومية الفردية وقدراته وإمكاناته يتفق ،مبا

الراسخة ومعتقداته قيمه مع يتواءم .ومبا

الشا اإلسالمى املنهج قدإن منومل علىضع لإلنسان جمتمع أفضل إلقامة خبري حكيم
و،األرض واألماكن األزمان إختالف واألحوالعلى ـه،األشخاص ملعتنقي أتاح ـهوقد ومطبقي

جمتمعه والقد،املتميزمإقامة القوة األمنيعند،ةوجمتمع وضوابطهتطبيقهم ومتسكهم،ألسسه
ومبادئه بأ،بقيمه وووالتزامهم وآلياته،أهدافهلوياته لقواعده ـى،وتفعليهم أزه ـة األم فعاشت

اإلنساىن التاريخ شهدها توافر،حضارة والروحيةهلاملا املادية اجلوانب بني تكامل وتزاوج،من
ا البشريةاملاديعمارإلبني العادل،والتنمية والتوزيع الشامل اإلنتاج بني كل،وتداخل فأصبح

ىف فاعالً عضواً تمع ا ىف جمتمعإفرد قواعد ـه،املتميزاملتقنيرساء آليات ـيخ ترس ىف ،وشريكاً
حضارية حياة من يتيحه مبا .ومتمتعاً

الشامل اإلسالمى املنهج دراسة فيها،إن تبلور الىت احلضارية التجربة ـا،وتدراس نتبين
لقوته العديدة ـ،النقاط ومؤس ـات وفئ أفراد مجيع من الفعلية املشاركة على تقوم ساتوالىت

تمع والشعبية،ا بينها،الرمسية التنسيق بدوره،مع كل قيام ـه،لضمان وإمكانات موارده وفق
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واملاليةعالطبي املتكاملتني،ية اآلليتني تفعيل هذه القوة نقاط أهم ـة،ومن والتطوعي ـة ،اإللزامي
الوقف ومؤسسة الزكاة .فريضة

الوقف مؤسسة لدراسة ورقتنا ختصيص التطإن يعىن ـحرقال الواض التارخيى دوره إىل
اإلسالمية األمة حضارة إقامة ىف وجغرافياً،واملعروف زمنياً ـا،املتميزة مفكرين أحد قال ،حىت

عمارة. دوهو ـضارة": إنحممد احل ـذه هل أمتنا صناعة تولت الىت األم املؤسسة كان الوقف
ال. . . اإلسالمية هى السلطانية اخلزائن وال الدولة تكن ـةومل امللحم هذه مولت أو صنعت ىت

العظمى ضم،)١("احلضارية ـضارةنفقد احل ـذه هل ـوره ص إختالف على الوقف مؤسسة ت
ـستدامة وامل الشاملة واإلجتماعية اإلقتصادية التنمية حتقيق ـة،الشاخمة باهلوي ـا احتفاظه ـع م

علمائها،اإلسالمية الدولةواستقالل عن ص،ومفكريها ىف استمرارهم ـضاوبالتاىل احل رةناعة
جيل بعد جيالً وأمرائهامبنأ،اإلسالمية الدولة سالطني عن أتاح،ى متاثلهاعزدهارهاالمما مل مراً

األخرى احلضارات من حضارة ـاعى.فيه اإلجتم ـوى التنم الدور إىل الورقة تتطرق لن كما
والعقائد والسياسى قامتىواإلقتصادى به،الذى تقوم أن الوقف،وميكن العصرمؤسسة ىف

هلا،احلديث كتب املاالإذا والتفعيل ـراف،ناسبنيحياء واحن ـس طم من له تعرضت ما ،بعد
عليهما اإلسالميةبلغإترتب باألمة قوية،الضرر لدول مناذج دراسة من الورقة هذه تنطلق وإمنا

احلضارة،معاصرة هذه وأسس القوة هذه مرتكزات من جانب على أموال،للوقوف بذل وهو
التطوعى العمل خالل من واإلحسان ـةىاخلري،الرب الوقفي ـسات املؤس ـف خمتل ىف وصياغته

املاحنة ليس،واملؤسسات التطبيقوذلك إىل أمتنالنقلها ـذه،ىف ه ـن م اإلفادة أجل من وإمنا
اإلسالمىاالتج الوقف مؤسسة وتفعيل إلحياء املبذولة اجلهود تدعيم ىف الناجحة اإلو،رب عاد
م التمإىل القنوات بني الصدارة اإلسالميةكانة ـر،ويلية العناص على الوقوف خالل من وذلك

بنجاح وتطورها قيامها حفزت الىت وتقدم،املعاصرة منو حتقيق ىف الوقف آلية فعالية تؤكد والىت
وقيمها ا ثقافا إختالف على تمعات ـدها،ا وقواع أحكامها روح تفعيل إىل التوصل مت ما إذا

العصر،تميزةامل ومقتضيات تتفق وإمكانات بعناصر دعمها .مع

الوقف): حممد(عمارة ندوة ىف اإلسالمية احلضارة صياغة ىف الوقف ـالمية،دور اإلس ـة اخلريي ـة ـاهرة،اجلمعي ذو،الق
.١٢٧–١٢٦ص. م٢٠٠٠فرباير/١٤٢٠القعدة
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الورقة هذه ىف اهللا،تقوم الوقفية،بتوفيق التجارب ـاً،جنبيةاألبعرض وغرب ـرقاً ،ش
املختلفة أنواعها على وتطورها،للوقوف منوها ـاغب،وعوامل دعمه ـوافز ح ـتخالص إس ـة ي
القومية ا مبسؤوليا ـا،لإلضطالع مهمتن ىف ـارب التج هذه من اإلفادة إمكانيات إىل للوصول

اإلسالمية الوقف مؤسسة إلحياء ومطردة،املعاصرة فاعلة خالل،بصورة من -:وذلك

الوقفية: والًأ :األجنبيةالتجارب

اليابانية ١-١ .التجربة

األور ٢-١  .بيةوالتجربة

اإلمريكية ٣-١ .التجربة

املؤسس: ثانياً تطورهاأنواع وحوافز وعوامل الوقفية :ات

الوقفية١-٢ املؤسسات .أنواع

الوقفيةإنشاءعوامل٢-٢ .املؤسسات

الوقفيةمنوحوافز٣-٢ .املؤسسات

اإل: ثالثاً األجنبيةإمكانات الوقفية املؤسسات جتارب من :فادة

الوقفية١-٣ املؤسسات .أنواع

الوقفية٢-٣ املؤسسات إنشاء .عوامل

الوقفية٣-٣ املؤسسات منو .حوافز
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أل ـراد األف بذل ـإن ـاعىم اإلجتم أو ـريى اخل ـاء العط أو ـسان واإلح ـرب ال وال
Private Philanthropy ـربىيعد الك ـان واألدي الثقافات كل من أصيالً ىفجزءاً

ومصر واهلند الصني ىف القدمية ـود،احلضارات اجله ـذه ه تشجيع على منها كل عمل حيث
مؤسساتبواهتم،الفردية ىف ـا،خاصةتقنيتها وروم اليونان حضارات ىف احلال كان كذلك
خصص،القدمية وقامالبطاملةحيث اإلسكندرية ملكتبة بتأوديعة ـساندةوفالطون مل ودائع ريث

وفا بعد للميالد،تهأكادمييته التابعة األوىل السنوات ـةوىف خاص ـسات مؤس إنشاء روما ىف مت
املسنني وبيوت واملصحات واملستشفيات التعليمية واملؤسسات الفقراء العصور،ملساعدة وىف

الكاثوليك الكنيسة قامت األورالوسطى ـلبيةوية أج من اخلريية لألموال كماحنة أساسى بدور
واملستشفيات واملدراس واملالجئ األديرة استمر،دعم ـةإوقد اخلاص اخلريية املؤسسات نشاء

املختلفة ا أور،مبسميا الصناعيةوىف الثورة بعد خاصة وأمريكا الغربية).٢(با الكتابات وتذكر
امليالدى السابع القرن ىف ب،أنه والسالم الصالة عليه حممد ـالمىإأوصى اإلس ـل املقاب ـشاء ن

الودائع أو اخلريية الوقف،للمؤسسات ـن). ٣(وهو م ضئيالً اهتماماً سوى تلق مل هذه أن إال
ـر،الغرب للنظ ملفتا واالجنلوساكسونية الرومانية ا مثيال وبني بينها التشابه كان ـد،وان وق
األوقافعترعر هذه أ،ت الزاهرة،نواعهاوتعددت اإلسالمية الدولة ظل .ىف

احلديث العصر الع،وىف واالطكان اخلريى ـكاليفتقنينهو،جتماعىاء األش من العديد
واال،املؤسسية للنمو املعاصرة احلضارات سبيل ـه،زدهارهو غرب أو العامل شرق ىف ىف،سواء

وأمريكاوأور شهديفب،با لنما سريعاً منواً العشرين ـةالقرن خريي ـاالت جم ىف احلكومى إلنفاق
اخلاص العطاء على مقصورة اخنفاضه،كانت إىل يؤد مل ذلك أن ـريى،اال اخل ـاء العط ظل بل

مستمر منو ىف يفإو،اخلاص ساهم لهفزهخن اخلاصة الضريبية ).٤(املعاملة
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الوقفية التجارب هلذه غربية مناذج دراسة على :هى،ونعمل

اليابانية ١-١ .التجربة

األور ٢-١  .بيةوالتجربة

اإلمريكية ٣-١  .التجربة

-   : 
ـارة ق ىف واإلحسان الرب أموال وبذل اإلجتماعى للعطاء جيد مثال هى اليابان جتربة إن

اإلجتماعية،سياآ التنمية حتقيق ىف اخلاص القطاع به اضطلع الذى الدور تبني أهم،حيث ولكن
خمتلفة التجربة هذه جيعل و،ما إهلي،استثنائيةبل دينية أسس من تنطلق مل ا أ أو،ةهو ـة يهودي

مسلمة أو البوذية،مسيحية الديانية من نشأت الرتعة،وإمنا هذه املفكرين من العديد يرجع لذا
العلمى السياسى ال ا إىل دينية،اخلريية معتقدات إىل ).٥(وليس

احل الرقابة من طويل تاريخ على ترتكز اليابان اخلاصةإن األرباح على املركزية ،كومية
اخلاص القطاع من األرباح من ممكن قدر أكرب جبمع احلكومة تقوم ـع،حيث مجي ـع وض ـع م

املباشرة ومراقبتها إشرافها حتت والتنموية اخلريية ـسفة،)٦(األعمال الفل ـذه ه مع واتساقاً
للغاية حمدودة خريية بنشاطات للقيام الضريبية اإلعفاءات ـصل،كانت حت مل املثال سبيل فعلى

الوقفية تويوتا أجلToyota Foundationمؤسسة من العشرين القرن ىف أنشئت الىت
تمع ا وتنمية اإلجتماعية العلوم الدولة،مساندة من ضريبية ختفيضات أى  .على

سنة ـشاكل،١٩٧٥ىف امل ـل ح ـى عل اليابانية احلكومة قدرة أن الواضح من أصبح
حمدو كبريةالقومية درجة إىل ـشركات،دة ال ـى عل ـشعىب ال الضغط زاد أخرى ناحية ومن

البيئى التلوث ملواجهة ـسات،اإلنتاجية املؤس دور ـادة بزي املطالبة إىل الياباىن تمع با دفع مما
للربح اهلادفة غري عامة،NGOاحلكومية بصفة اخلريية النشاطات جمال والشركات،وتوسيع

الرب ألموال خاصة واإلحساناملاحنة ـر،بصفة أكث ـراءات إج إلتباع احلكومة على والضغط
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الضرائب لتخفيض همرونة املؤسساتعلى ـل،ذه ميي ال الذى السائد الياباىن العرف مع متشياً
خريية لقضايا األموال ببذل اإلفراد قيام ـوراً،إىل ـ ـ ـ تط ـك ذل على ترتب ـد ـ ـ ـ وق

اخل ـة ـ املؤسس ـوم ـ مفه ىف ـراً ـ ـي ـ ـ ـاصكب ـ ـ ـةـ ـ ـ ـ ـح ـ املان ـهباتة لل
Private grant-making fundبني الفترة ىف أنه إنشاء١٩٨٢و١٩٧٥حىت مت

املفهوم١٢٠ ذا وقفية ).٧( مؤسسة

ـة خلدم إال اخلريية املسامهات وتقدمي بذل على الياباىن األعمال رجل إقبال لعدم ونظراً
لشركته التجارية بأمه،املصاحل إقناعه ـةوصعوبة خريي ـركة ش ـشاء إن ـة Corporateي

Philanthropy،ـى عل منه أكثر املؤسسى املستوى على مت ال ا هذا ىف التوسع فإن
الشخصى شرك،)٨(املستوى قادت األموالاتوقد بذل جمال ىف كبرياً تغيرياً عمالقة صناعية

ــة ــها،اخلريي ــورمن موت ــدا ،Honda Motor،Matsushitaهون
الكيتريك وزراة، Sony وسوىن،Mitsubishi Electricوميتسوبيشى قامت كما

والصناعة الدولية اإلجنازات،)٩(MITIالتجارة هذه أن،بتشجيع ـشىحىت ميتسوبي شركة
مدرسةقامتالكتريك ـوترلببناء الكمبي إستخدام كيفية املعاقني ـدأت،)١٠(تعليم ب ـا كم
اليابانيةالصحاف ـيمومورا،ة ش ـسوكو ميت ـود جه    Mitsuko Shimomuraبفضل

اخلريية،)١١( ا مسامها وفق وترتيبها اليابانية الشركات عن تقارير أن،بنشر من الرغم وعلى
وامل الغري حب حيركها اليابانية اخلريية أن تؤكد الدراسات اخلاصةبعض ـ،صاحل الياب ـإن ناف

ا ا ميزانيا زيادة كبريةإستطاعت بصورة ـار،خلريية البح وراء التنمية وكالة خالل من خاصة
Japan�s ODA)األخرية،)١٢ السنوات ىف ىفمنوذجاًوأصبحت ـذة اآلخ للدول هاماً

).١٣(النمو

النسائية -١١ الصحافة رائدات وإحدى جريدة حترير رئيس  .   .Mitsuko Shimomura هى
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-   ) :( 
عشر السابع القرن ىف العظمى اجنلترا ىف اخلريية املشاركات أحوال،بدأت حتسني دف

تمع اال،ا ألفراد مبادرات خالل ـوى،التجاريةرستقراطيةمن ق ـى أخالق ـس ح حيركهم
اال .جتماعيةباملسؤلية

عشر الثامن القرن وبداية عشر السابع القرن اية ـلوباً،ىف أس اإلجنليز ـداًاتبع جدي
اخلريية تقاليدهم املتحدة،لتطبيق اخلريية باملؤسسة مسى فيما اخلريية العطاء جهود جتميع مت حيث

املتحدة اإلجتماعى العطاء مؤسسة ىف،Associated Philanthropyأو قامت والىت
ـشفيا واملست ـدراس امل من سلسلة بإنشاء عشر الثامن القرن من األوىل ـةتالسنوات ،اخلريي

خرييةومؤ إنسانيةأخرىسسات أهداف ـشر،ذات ع ـع التاس القرن منتصف ببلوغ إنه حىت
بني ما ـة% ٧إىل% ٤كان خريي ألهداف خمصصاً الكبرية امللكيات دخل جمموع ،)١٤(من

واملدراس املستشفيات بناء مثل حمددة حاجات بإشباع ـداف،تقوم أه ـة خلدم ودائع وإنشاء
.معينة

ال املؤسسات إقامة الربيطاىن،Trustsوقفيةأما العرف ضمن تقع تكن ـا،فلم وإمن
اسكتلندية أصول من واهبني خالل من ـات،متت الوالي ىف ـبرية ك ـروات ث جتميع ىف جنحوا

قوية،األمريكية إميانية دوافع سنة. وحتركهم كارنيجى،١٩٠٧ففى اندرو Andrewأنشأ
Carnegieاإلسكتلندية اجلامعة ىفاًوقف،Scottish University Trustوقف

لألبطال،Dunfermline Trustمولدهبلد كارنيجى Carnegieووقف Hero 
Fund،ىف قام ـدة١٩١٣مث املتح ـة للملك ـارنيجى ك ـف وق Carnegieبإنشاء

United Kingdom Trustـندات س ـورة ص ىف أمريكى دوالر مليون عشرة مببلغ
الصلب لشركة ادو،أمريكية من،Edward Harkinsهاركرتاردأما أيضاً كان الذى

اإلسكتلندية اجلذور ذى ـركة،األمريكان ش ىف اإلمريكى لروكفلر شريكاً والده كان والذى
للزيتنستا ىف،درد أنشأ .)١٥(Pilgrim Trustلحجلاًوقف١٩٣٠فقد
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العشرين القرن بداية عدد،مع خالل من احلجم كبرية أوقاف إنشاء اجنلترا ىف كبريبدأ
املسامهني جورج،من امللك يوبيل وقف ،King George�s Jubilee Trustمثل
ىف بدأ جنيه١٩٣٠والذى بني،مبليون فيما تغذيته ـت١٩٤٩و١٩٣٩ومت بلغ ٦٧بات

جنيهاً قائمة،ألف شبابية ملؤسسات منح إعطاء ىف استخدم ـشروعات،وقد م ـشاء إن ىف مث
جورج امللك مرتل مثل ـدنKing George�s Houseجديدة لن ـزل،ىف ن ـو وه

شاير،للشباب لنكولن ىف للشباب النموذجى .Lincoln Shireواملركز

جديدة،١٩٢٤ىف نوعية بمنبدأت ـة الوقفي ـامااملؤسسات ويلك ـسة مؤس ـشاء ن
Welcome Foundation،كانت ـرةمواردهاحيث مباش ـأخوذة امل اهلبة من أكرب

ـرك ش ـاح أرب من ـةوبالكامل األدوي ـام،ة ويلك ـوروز لب ـة Burroughsاململوك
Welcome،نافيلد لورد أنشأ ـه         Nuffieldكما بامس مؤسسة الثانية العاملية احلرب قبل

Nuffield Foundation ،ا ـشاطا ن اختيار ىف نسبية حبرية تتمتع مت،وكانت ـذلك ك
ـسون                  وولف إسحاق مؤسسة Isaac Wolfson Foundation إنشاء

ـا،)١٤( مثيال ـضاهى ت ـة بريطاني ـروات ث على معتمدة الثالثة املؤسسات هذه وكانت
.اإلمريكية

الربيطانيةاما الوقفية نسبياًو،املؤسسات احلجم صغرية ـت،كانت قورن ما إذا خاصة
احلكومة من املدعمة ضعي،بالوقفيات كان بريطانيا ىف اخلاصة الوقفيات دور أن إىل يشري فاًمما

.)١٦(نسبياً

-   : 
من املعاصر العامل ىف فريداً مركزاً تتبوأ األمريكية املتحدة الواليات أن املفكرون يرى

اخلاصة واإلحسان الرب أموال بذل ملؤسسات تشجيعها األخرية،حيث الفترة شهدت ـنفقد م
العشرين القرن وبداية عشر التاسع القرن ملحو،اية ـربىمنواً الك الوقفية املؤسسات ىف ،ظاً

املاحنة للمؤسسات قائدة مناذج متثل أصبحت تقدماً،والىت صورها أكثر ).١٨(وتقدم
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املتحدة الواليات الد،اإلمريكيةىف اإلجتماعىايشري للوعى املتنامى الدور أن إىل رسون
نسبياً حديثة ظاهرة األعمال جمال جييدو،ىف ما على دورهم اقتصر فقطحيث ـق،نه حتقي وهو

العوامل،)١٩(األرباح من العديد أن خاصةإال خريية مؤسسات إقامة حلفز ـد،تضافرت وق
وأحجامها أهدافها ىف املؤسسات هذه ـسات،تطورت باملؤس املتحدة الواليات اشتهرت حىت

العطاء جماالت مجيع ىف الضخمة ـ،الوقفية روكفل األمريكى املليونري مؤسسات رأسها روعلى
Rockefellerالوقفية مؤسساته نشاط أدى إىلاألمريكيةالذى العشرين القرن بداية ىف

األمريكية الوقفية للمؤسسات الذهىب بالعصر الفترة تلك عرفت ).٢٠(أن

ـة هائل مبالغ مجعوا الذين اجلدد املليونريات من عدد بظهور تنفرد األمريكية التجربة إن
أحد يتخيلها مل األموال الوقتمن ذلك الصناعية،ىف الثورة فترة خالل عدد،وذلك زاد وقد

سنة شخص مائة من اجلدد الصناعيني الرأمساليني سنة١٨٨٠هؤالء ألف أربعني ،١٩١٦إىل
عددهم ىف الكبرية الزيادة إىل للنظر،وباإلضافة الفتة م ثروا أحجام املثال،كانت سبيل فعلى

فيلد مارشال ثروة دوالرMarshall Fieldبلغت ـون ملي ومخسون مائة ـا،اخلاصة بينم
كارنيجى اندرو ثروة دوالر Andrew Carnegieكانت ـون ملي ـة مائ ـا،ثالثة أم

دوالرر مليون تسعمائة إىل ثروته وصلت فقد ىف،وكفلر املليونريات الرأمساليني هؤالء بدأ وقد
اإلج العمل ىف الضخمة م ثروا استخدام كيفية عن ـسوق،تماعىالبحث ال عمالقة رأى حيث

ـع تم ا ـشها يعي ـىت ال الضخمة واإلجتماعية اإلقتصادية التغريات مع التفاعل ضرورة اجلدد
لتحسني،األمريكى وسيلة الصناعة تصبح أن تمعوضرورة ا أفراد ـرد،أحوال جم وليست

الثروة لتراكم األم). ٢١(وسيلة الليونريات كبار خالل من ذلك حتقق ـر: ريكانوقد روكفل
وفورد تباعاً،وكارنيجى منهم كل جتربة دراسة على .ونعمل

روكفلر ـغRockefellerقام بل ـذ من اخلري ألعمال دخله من حمددة نسبة بإعطاء
عمره من عشرة نظام،السادسة وضع إىل يهدف ـصرفاتاحمدداوكان الت ـن م بدالً للعطاء

أعماله،العشوائية جتميع إىل يهدف كان عمالقةكما مؤسسة ىف ـس،اخلريية جمل ا إدار يتوىل
اخلري ألعمال املودعة الضخمة املبالغ إدارة على يعملون ىف،أمناء جنح احلصول١٩١٣وقد ىف
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نيويورك والية من روكفلر ملؤسسة عقد امتياز ـه،على وعالقات ـصى الشخ نفوذه مستخدماً
اإلقتصادى،السياسية وزنه إىل ال،باإلضافة مؤسستههلواضحةورؤيته عمل وخطة .دف

كارنيجى      اإلسكتلندى،Carnegieكان ـبري،املهاجر ك ـناعة ص ،)٢٢(رجل
حياته طوال بنفسه أمواله بإدارة يقوم أن تركات،اختار على ضريبة فرض اقتراح يشجع وكان

ماملليونريات حيا أثناء اخلريى العطاء عن حيجمون ـروا،الذين الث ـذه ه ـوا يترك ال تحىت
ا يديرو املوصى،لورثتهم املورث رغبات عن خترجها قد إدارية ملشاكل ىف،فتتعرض ـرر ق لذا

ـارنيجى،١٩١١ ك ـركة ش العمالقة مؤسسته Carnegie Corporationانشاء
املتحدةأسسكما،)٢٣( باململكة كارنيجى ـسنيCarnegie UK Trustوديعة لتح

وايرلن املتحدة اململكة ىف الشعب عامكانتولكنها،داأحوال هدف ـى) ٢٤(،ذات أعط مما
للمجتمع أفضل هو ما إختيار ىف املرونة من كبرية درجة عليها .القائمون

فورد هنرى أساسفقد،Henry Fordأما ـسةوضع مؤس ـد بع فيما أصبح ما
عمالقة حتويل،FoundationFordوقفية مت إىل% ٩٠حيث ـركته ش ـهم أس ـن م

تنفي،املؤسسة وصيتهوذلك ىف جاء ملا مت،ذاً ـط،١٩٤٨ىف،كما خط ـة لدراس ـة جلن تعيني
سنتني عملها استغرق وقد املؤسسة هذه برنامج تفعيل خالهل،كاملتنيوتوصيات ـراءمومت إج ا

املتحدة الواليات وخارج داخل املقابالت وحتديدإل،مئات املؤسسة تنظيم حول اآلراء ستطالع
عملها الدراسةإمت١٩٥٠وىف،جماالت جلنة تقرير بسيطة،عتماد تعديالت ـز،بعد ترك وقد

احلديثة احلياة ىف مشكلة أهم حتديد ضرورة أنفسهم،حول البشر بني العالقة دف،وهى مل لذا
والتكنولوجيا العلم مبجاالت اإلهتمام إىل ـال،املؤسسة امل رأس ىف ـتثمار باإلس ـت اهتم وإمنا

للمجتمعيةاالجتماعواالبتكاراتجتماعىاال املستدامة التنمية ).٢٥(لتحقيق
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 :      

األجنبية الوقفية املؤسسات لتجارب السريع العرض ـن،يبني م اخلريى العطاء تيار اجتاه
ـات اهليئ من مقننة أشكال إىل منظمة غري تطوعية فردية مسامهات ـساتوجمرد ـا،املؤس كم

وأحجامهاتطورت أشكاهلا ىف املؤسسات اعدادها،هذه ىف اهلائل التطور عن زاد،فضال والذى
األمريكية املتحدة الواليات منىف قفزت مطردة ـرن% ٢مبعدالت الق ـن م األول العقد ىف

إىل عليه% ١٧العشرين التاىل العقد إىل،ىف الرابع% ٣٠مث العقد ىف،ىف متوقع تراجع بعد
اإلقتصادن،الثالثينات أصاب ملا الكبريظراً الركود فترة خالل تراجع من تعرضت،العاملى فقد

الوقفية"البالد املؤسسات من جديدة الثانية"ملوجة العاملية احلرب ىف،بعد ـددها ع بلغ حيث
العشرين القرن من الثاىن العقد ىف أضعافه ).٢٦(عشرة

الوقفية املؤسسات أنواع دراسة على هنا ـا،املعاصرةونعمل وتطوره ـا منوه ،وعوامل
والنمو التطور هذا ىف سامهت الىت خالل،واحلوافز من :وذلك

املؤسسات ١-٢ .الوقفيةأنواع

الوقفيةانشاءعوامل ٢-٢  .املؤسسات

الوقفية ٣-٢ املؤسسات منو  .حوافز

-   :  
أوروباإ من كل ىف اخلريية املؤسسة مفهوم تطور ـد،ن بع ـاوفيما أمريك إىل،ىف أدى

ا مسميا القانونية،إختالف والتضييق،وأشكاهلا التوسيع بني ا نشاطا ـة،وجماالت بداي أن إال
املاحنة الوقفية املؤسسات ترعرع شهدت قد العشرين ـدة،القرن املتح ـات الوالي ىف ـة خاص

النشاطات،األمريكية من واسعاً مدى تغطى ضخمة أموال أص،)٢٧(برؤوس تعريفبححيث
هو الغرىب الفكر ىف حكومية: "املؤسسة غري د،مؤسسة للربحفوغريها اخلاصة،ة أصوهلا ،متتلك
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ومديروها أمناؤها يديرها ـة،الىت والتعليمي اإلجتماعية النشاطات وإثراء لتحقيق إنشائها ويتم
العام الصاحل ختدم الىت والثقافية والصحية والدينية ذل،)٢٨" (واخلريية خاللويتم من عادة ك

تمع ا ىف اخلدمات ذه تضطلع للربح هادفة غري أخرى ملؤسسات منح ).٢٩(تقدمي

طريقة من بأكثر يتم الوقفية املؤسسات تقسيم يلى،إن كما تقسيمها ميكن أنه -:فنجد

القانوىن١-٢-٢ .التقسيم

ال٢-١-٢ ا وفق .التقسيم

اهلدف٣-١-٢ وفق .التقسيم

--  : 

مها حمددين قانونني شكلني وفق عادة يتم الوقفية املؤسسات إنشاء :إن

كودائع  -أ الوقفية .املؤسسات

كشركات  -ب الوقفية  .املؤسسات

 

-        Foundations as Trusts  

خالهلا من يتم ترتيبات لعمل جهاز أو مؤسسة وواجباتهى امللكية اسناد
أم إىل احملدديناإلدارة املستفيدين فائدة لتحقيق امللكية إدارة عن مسؤولني ـدد. ناء وحي

اخلريية املؤسسات هذه إنشاء متطلبات ا،القانون ـة،ومد ـاوكيفي وجوده ـاء ،إ
الشروطخروجهاومواجهة م،عن وسلطا األمناء ـصلون،وواجبات حي الذى واملقابل

).٣٠(عليه
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 -        Foundations as 
Corporations  

ـا خالهل ـن م ميكن الىت املألوفة الصور من جعلها البالد ىف الشركات جناح إن
ملكيتهم بني يفصلون الذين املستثمرين من أموال رؤوس اإلدارةهلاجتميع ،ومسؤولية

ـة فردي ـدة كوح الوقفية املؤسسة هذه ـستطيعIndividual Entityوتعترب ت
كفرد الشركة،التصرف إنشاء تصريح على للحصول والية كل شروط القانون وحيدد

م،اخلريية وسلطا الوكالء بني املديرين،والعالقات ).٣١(وتعويضات

 

ال ٢-١- ٢ ا وفق  :التقسيم

هى أنواع أربع إىل الوقفية املؤسسات تقسيم هو الكتابات معظم ىف املتبع التقسيم :إن

واملستقلة  -أ اخلاصة .املؤسسات

تمعمؤس -ب ا  .سات

املشتركة -ج .املؤسسات

العاملة -د  .املؤسسات

 

-         Private or Independent 
Foundations  
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أربعةهىو املؤسساتأنواعتضم -:هى،من

-  :

املؤسسة هذه زوجته،ىف أو الواهب فعال،يكون القائمني ـشاطهم ن ـه بتوجي
م،املؤسسة اهتماما وفق املوارد توزيع .فيتم

 

النوع هذا حتديد،ىف عادةيتم األسرة أفراد بواسطة املؤسسة أو،نشاط ـوة أخ
األصلىبناءأ الواهب أحفاد توجيها،أو وفق اهلبات توزيع نوعية) ٣٢(مويتم ويوجد

من ـةأخرى العائلي ـسة املؤس ـى ه املؤسسة ـنيهذه Hybrid Familyاهلج
Foundation،ىف ـياً أساس دوراً ـة العائل خارج من أمناء يلعب أن ميكن حيث

اهلبات منح سياسة  .حتديد

 

ـب الواه ـركاء ش أو أصدقاء على به القيام مسئولية تقع وقف أو مؤسسة هى
األحيان،األصلى من كثري بنوكوىف أو قانونية مؤسسات بواسطة إدارته .يتم

 

فيها يتم فورد مؤسسة مثل مؤسسات من منإدارةتتكون والنشاطات األصول
عائلى غري أمناء جملس جمموعة،خالل تنفيذها على يقوم الىت والربامج السياسات حيدد

احملترفني املوظفني ).٣٣(من

الذرى -٣٢ اإلسالمى الوقف يقابل   وهو

 -   Community  Foundations  



--  

ىف املؤسسات من النوع هذا إنشاء سكاىنيتم ـنجتمع م مدفوعة بودائع معني
األفراد واحد،خمتلف فرد من أن،وليس ميكن ـدفعهاكما ب ـوم ـركاتتق ش ـن م

ومنشآت جم،)٣٤(ومؤسسات ا إدار على تمعويقوم ا ميثل ـومو،لس تق ـا م عادة
معينة منطقة خبدمة واحدة جمتمع ـسات،مؤسسة املؤس هذه ـاتوتقوم متطلب ـة بتلبي

التجمعات تلك أفراد املشتركني،ومصاحل لألفراد حيددواىفوميكن أن املؤسسات هذه
استخدام املؤسسةالكيفية إدارة لس ذلك يتركوا أن أو م،ودائع غالباً أنه تكونإال ا

الغالبة هى الواهبني .رغبات

املتحدة الواليات ىف اليوم تكاثراً املؤسسات أكثر هى تمع ا مؤسسات نظراًإن
ـول ط ا إلدرا املرهقة األعباء حتمل دون خريية مؤسسة ىف اإلشتراك مزايا من تتيحه ملا

شخصيا،الوقت بسرية حيتفظوا أن أمسائهم ذكر عدم يريدون ملن تسمح وعادة،مكما
على بالعمل دائمون موظفون يقوم املساعداتما لتقدمي املخططة الربامج ونشر،تنفيذ

الواهبني رغبات مع تواءمها مدى إلظهار النشاطات هذه عن .البيانات

 -     Corporate  Foundations             
       Company�

Sponsored Funds 

ـريى خ ـامج برن لتطبيق املؤسسات من النوع هذا بإنشاء شركة تقوم ما عادة
ـشركة،منظم ال ومصاحل وأهداف املشتركة املؤسسات سياسات تتفق ما ناو،وغالباً

مشتركة مؤسسات لديها ليس الشركات كل ـواالً،كانت أم متنح أن تستطيع ا أ إال
املشتركة املساعدات بعض،لربامج ـسةوهناك مؤس تشغيل على تعمل الىت الشركات

معاً مشترك مساعدات وبرنامج للمساعدات،مشتركة براجمهم جانب إىل أنه جند حيث
هناك ـنح١٩٠٠املباشرة م ـاء إلعط مشتركة مؤسسات بإنشاء تقوم أمريكية شركة

ا مساند تريد الىت القضايا .لتلك



--  

 -   Operating  Foundations  

و للربح اهلادفة غري املؤسسات تلك اخلاصةالىتهى براجمها لتنفيذ ودائعها ،تستخدم
املاحنة املؤسسات من ليست تلك،فهى انتشاراً أشكاهلا أكثر من ـديرهااملؤسساتو ت ـىت ال

املستشفى ملؤسسة بوديعة واإلحتفاظ األموال جلمع ىف،املستشفيات إال ـوال األم ـق تنف فال
الىت مستشفاهااملصروفات القادرين،تتحملها لغري تكون ما يتمت،وعادة ال برعايةالذين عمون

أو بالحكومية تغطيتهم خاصيتم ).٣٥(تأمني

--   :  

تبعاًكذلك الوقفية املؤسسات تقسيم ـشاطهاللهدفميكن ن ـه إلي يتوجه الذى احملدد
إىل،اخلريى -:وذلك

الكبرية  -أ الوقفية .الودائع

العائليةامل  -ب الوقفية .ؤسسات

العاملة  -ج اخلريية .األوقاف

األموال  -د مجع .منظمات

تمعاوقأ  -ه ا .ف

الشركات  -و .ودائع

الصغرية-ى  .الودائع

 -     Large Endowment Funds :  



--  

ـاف وأوق ـر وروكفل فورد مؤسسات مثل إخل واألحباث للتعليم املنح توفر الىت
املختلفة العشرينكارنيجى القرن  Twentieth Century. وصندوق

Fund

  -    :Family Foundations 

ومنهى م حيا أثناء مؤسسيها من السنوى العطاء على تعتمد أصغر مؤسسات
م بعدعائال  .فيما

-     Operating Charities :   

األفر مسامهات على تعتمد ـة،ادالىت إعان ـال جم ىف األساسى نشاطها ويكون
ـتيطان اإلس ـوت وبي ـشباب ال ـز ومراك Settlementاملستشفيات

housesاألمحر والصليب واملتاحف .واملدراس

 -     Fund-raising organizations:   

اجلمهور مسامهات جبمع تقوم مستحقة،الىت حاالت على توزيعها تعيد مثل،مث
القلبصندوق وأمراض األطفال وشلل .السرطان

 -   Community trust:   

منفصلة خريية لصناديق املركزية اإلدارة لتوفري تتكون تنظيمات ـى،وهى وه
واإلدارة اإلستثمار عمليات تسهيل بغرض األموال جتميع من .صورة

 -     Corporate trusts  : 

املنشأ تلك عن ختتلف جتاريةوهى ألهداف ـة،ة إجتماعي ألنشطة توجيهها ويتم
.وإنسانية

 -      Small funds:   



--  

لتحقيق تتكون حمددةوالىت ا،أهداف إدار يتم الىت الدراسية املنح صناديق مثل
منفصلة ).٣٦(بصورة

املؤسساتلصخن من هى املعاصرة الوقفية املؤسسات معظم أن إىل ذلك فيمامن املاحنة
اخلاصة براجمها متويل على عملها يقتصر الىت العاملة املؤسسات .عدا

-     : 
ـم احلج صغرية مؤسسات من الوقفية املؤسسات وتطور منو عوامل دراسة ـة،إن قليل

األحيان،العدد من الكثري ىف عمالقة ماحنة وقفية مؤسسات ـ،إىل تزاي عن ـدافضالً أع ،هادد
املؤسساتىفيفيدنا هذه منو لدفع احملفزة العوامل تلك على وعددا،الوقوف ـى،حجماً وعل

املختلفة املستويات بني العوامل هذه وتشابك تداخل من ـسية: الرغم واملؤس والقومية ،الفردية
علاف دراستها سنحاول حدةننا على منها مستوى كل يلى،ى -:كما

الفردى ١-٢-٢ املستوى .على

القومى ٢-٢-٢ املستوى  .على

املؤسسات ٣-٢-٢ مستوى  .على

 

--    :  

و اخلري أوجه ىف أمواهلم بذل إىل األفراد إجتاه بداية اإلجتماعيةتقدميإن املساعدة
وثقافية دينية عوامل إىل أساساً يرجع كان م ـع،ألقرا م ـل العوام هذه تطورت وقد

ب اإلحساس وزيادة احلضارى األعمالالتطور لرجال اإلجتماعية ـرورة،املسؤولية وض
فعالة بصورة تمعاشتراكهم ا تنمية -:ىف



--  

والثقاىف  -أ الديىن  :البعد

اليابانية التجربة ىف الديىن البعد وضوح عدم من الرغم الديىن،على احلافز فإن
الغرب ىف ـة والدنيوي الدينية الفردية العطاء ملبادرات األساسى احملرك هو ـ،كان ثحي

اجنلترااعتربوا ـص                                   ىف املخل ـسيح للم ـساعدة م حقيقتها ىف هى الفقراء مساعدة أن
"It is your Savior Himself you assist in the persons of 

the poor"

فريمني تومس أمثال ملسحيني أمثلة ـلThomas Firminوهناك رج وهو
الوسطى الطبقة ال،من القرن ىف عشراضطلع ـساعدة،سابع امل ـشاطات الن من بعدد

واملستشفيات اإليرلنديني والالجئني واملتعطلني سنة،للفقراء العشرين ىف تفرغ أنه حىت
اخلريى للعمل متاماً عمره من ). ٣٧(األخرية

عشر التاسع القرن ىف واملاحنني الواهبني معظم أن الدراسني أحد ينتمون،ويرى
جتارإىل أو مالية صناعيةأصول أو ـة،ية ديني ـدة بعقي ـون يتحل منظمني مجيعاً فكانوا

عشر،راسخة التاسع القرن منتصف ىف بنيإىل،أدت فيما من% ٧إىل% ٤ختصيص
لألعمال الكبرية للملكيات اإلمجاىل ).٣٨(اخلرييةالدخل

واإلحسان الرب أموال بذل فإن األمريكية املتحدة الواليات ىف يرتأما ـزكان ك
ا املسيحىعلى جارك"ملبدأ من " Love thy neighborأحب جزءاً كان الذى

اآلن وحىت املستعمرات عصر منذ األمريكية أنوتؤكد،الثقافة ـنالدراسات م ـر أكث
الفردى% ٨٣ العطاء أموال بلغت،من ـرن١٠٤الىت الق ـة اي ىف دوالر ـون بلي

من،العشرين مباشرة واملدارذهبت الكنائس إىل الرباألفراد ومراكز واملستشفيات س
الو،املختلفة يشعر واملتوسطة،هبوناإذ الدنيا الطبقة من ـم،وأكثرهم هل حيقق ذلك أن
املباشرأو،الذاتية العطاء ذا أشاريقومون قد حماميهم أو حماسبيهم بعدمواألن عليهم

الوقفية املؤسسات مع ).٣٩(التورط



--  

روكفلر،١٩٠١ىف خ،استخدم إحدى ـصطلحىف م ـريى"طابه اخل ـف الوق
Benevolent Trust "ـسان اإلح ـب جبان تضطلع الىت الشركات إىل لإلشارة

األعمال جمال ىف على،والتربعات األفراد حبث ـصورةلآلالبذلوقام ال ـنفس ب خرين
وأوالدهم أنفسهم على لإلنفاق ا يتبعو الىت ـل،والكفاءة تكاس أو ابطاء دون وذلك

ذلك). ٤٠( واويؤكد الديىن العامل العواملألأن أهم من كان ـننياحملفزةخالقى لتق
ماحنة مؤسسات ىف اخلريى .العطاء

األخالقى  -ب :اإللتزام

اجنلترا ىف اخلريية املشاركات عشر،بدأت السابع القرن تمع،ىف ا حتسني دف
األ ألفراد مبادرات خالل التجاريةرمن قوىمحيركه،ستقراطية أخالقى ضرورةبحسن

و تمعاملشاركة ا تنمية ىف ).٤١(التعاون

ـة األمريكي املتحدة الواليات ىف األعمال جمال واتساع تغري أدى ـا،كذلك وم
الكبرية الثروات وعدد حجم زيادة من إجتماعية،صاحبها تغريات من عليها ترتب وما

وبيئية عمالقة،وإقتصادية منظمني افراز ىف ساهم ذلك ض،كل ـادةرورةيستشعرون إف
أعماهلم جتنيها الىت اإلجيابية اآلثار من جبانب تمع ضخمة،ا بعوائد يتمتعوا أن جيوز فال

واسعة دنياوسلطات إجتماعية مسؤولية سوى يتحملون ال ).٤٢(بينما

هنا اجلددومن املليونريات لدى يتطور تمع ا جتاه باإللتزام جديد إحساس ،بدأ
أن واضحاً مقبول" العشوائىاملنح"وبات غري ـاء،أصبح العط تنمية إىل اإلهتمام وحتول

ـة،العلمى قائم سياسة روكفلر ورسم جدواه لتقدير متخصصة دراسات على واملعتمد
واملنح للعطاء شاملة مؤسسة لتحقيق علمية أسس األوىل،على ـه حماولت ـىفكانت ه

شيكاغونشاءا الطبية،جامعة لألحباث روكفلر معهد   Rockefellerمث

 

 



--  

Institute for Medical Research ،ـصحية ال روكفلر جلنة مث
Rockefeller Sanitary Commission ،ـسة مبؤس جتربته توج حىت

الوقفية حتويل،)٤٣(Rockefeller Foundation روكفلر ىف جنح وبذلك
ستندارد إىلStandard Oilأويلشركة العامل ىف الثروة خللق أكربآلة آلةمن أكرب

التاريخ ىف اخلريى العطاء ).٤٤(ملنح

--    :-  

اإلجتماعية احلياة أشكال ىف تغريات إىل أدت ومتالحقة كثرية تطورات ،إن
اإلقتصادية الدولة،واحلياة ـسات،ودور املؤس ـور وتط ـشاء إن ىف األثر أكرب هلا كان

تباعاًن،الوقفية دراستها على -:عمل

اإلقتصاديةا  -أ  :لتحوالت

بنيإ الفترة دراسة األمريكية١٩٢٠و١٩٠٠ن املتحدة الواليات ـىت،ىف وال
وقفية مؤسسات أول ظهور ـه،شهدت علي ترتب الذى الكبري اإلقتصادى التغري تبني

ـصناعة ال على اإلعتماد إىل الزراعة على اإلعتماد من اإلقتصاد ـا،انتقال إىلمم أدى
العمال نسبة العاملنيالزراعينيتناقص جمموع صناعية،إىل مبجاالت العمل إىل وانتقاهلم

ىف،جديدة املعدنيةخاصة والصناعات الطاقة وتوليد القطنية ـة. املنسوجات ناحي ومن
األغنياء،أخرى ميثلون،أصبح السكان% ٢الذين ـن% ٦٠ميلكون،من ـروةم ث
الفقراء،البالد ميلك ال ميثلون،بينما السكان%٦٥الذين الثروة% ٥سوى،من من

).٤٥(القومية

األعمال رجال دور وإختالف اإلقتصادى التغري ىف،هذا ـشدة ب التأثري إىل أدى
تشكيله وإعادة األمريكى ـى،اإلقتصاد عل ـز يرتك إقتصاد من التحول عن نتج حيث

الصناعة على يرتكز إقتصاد إىل ـواق،الزراعة األس ـل وعم هيكل ىف كبرية ،تغريات



--  

األعمال رجال املنش،وسلوك وهيكلة املتعددة،تآوإدارة الشركات -Multiوظهور
Corporations،الثابت املال رأس أمهية على،وزيادة الفرد سيطرة من واإلنتقال

الشركة سيطرة إىل اإلنتاج وصلتو،أسلوب املنشقد ـاآنسبة إنتاجه ـد يزي الىت ت
إىل أمريكى دوالر مليون على املنشأت% ٢،٢السنوى جمموع ـل،من يعم كان بينما

الصناعينيجمموعمن% ٣٥ا بانتاج،العمال ـة% ٤٩وتقوم الكلي ـة القيم ـن م
األمريكى جعل،لإلنتاج ومما ـسياسات ل جديدة صور تظهر أن الطبيعى ـاليبمن أس

األعمال رجعة،إدارة غري إىل الفردية عصر ينتهى ـر،وأن أواخ ىف روكفلر أعلن كما
عشرالقر التاسع ).٤٦(ن

اإلجتماعية  -ب :التغريات

صناعىإ إقتصاد إىل زراعى إقتصاد من التغري ـة،ن العمالق املؤسسات ،وظهور
عال ظهور عليه األعمالقاترتب وأصحاب العاملني بني جديدة تتشكل،ت بدأت حيث
قوية عمالية كلتنظيمات ىف اإلنتاجيةااوتنتشر تغري،الت مع جنب إىل ـكلجنباً ش

الكربىاإلدارة املنشآت الفترةفقد،ىف هذه ـلبمتيزت العام ـك املال من إىل،التحول
الثرى احملترف،املدير اإلدارى إىل للمجموعات،)٤٧(مث املشتركة امللكية شكل ويتيح

أنالقائمة املالكباألعمال ايصبح ـ،ملسامهنيمن لل مالكني يصبحون . شركةوبالتاىل
أخرى ناحية واإلدارة،ومن امللكية بني للفصل ضرورة هناك ـاذ،أصبح إخت يكون حىت

حمترفة إدارة بواسطة األسهم،القرار مالكى خالل من ـى،)٤٨(وليس عل ترتب وقد
اخلاصة الوقفية املؤسسات إدارة عن مسئولة األمناء إلدارات جمالس إنشاء التطور هذا

تمع ا تنمية على مت،القائمة مستقلة بقائها املمولةعاماًمع للمنشأة األصليني املالك .ن

أخرى ناحية الفقراء،من بني اإلستقرار عدم ـني،ساد ب ـاطننيوخاصة ىفالق
الريفى تمع وا،ا السياسية األمهية تدىن ـزراعينينتيجة ال السكان ألغلبية ،إلقتصادية
اهلو واملدينةةواتساع الريف احلكومة،بني إقتصاديةواتباع ـررةلسياسة ـزاد،متح ف

و للتصنيع املزارعني أثرياءلرفض أعداد من،املدينةتزايد الطائلة الثروات مجعوا الذين



--  

املالية والسندات اإلجتماعى،)٤٩(النقود التوتر ذلك أدى ـلإىلوقد حتم ضرورة
الضخمة السوق،الثروات حرية من ـرور،املستفيدة ش ـن م التخفيف ىف مسؤوليتها

ا هذا احلديثومساوئ الصناعى املدىن خالل،تمع من ذلك ـوأوكان ـالام ءالعط
سامهتا الىت علىخلريى اإلجنليزية احلياة وىف األمريكية احلياة ىف التوتر من التقليل ىف

الفقرية،السواء لألسر الزيارات وتنظيم واملدراس املستشفيات متويل خالل ).٥٠(من

الدولة–ج -:دور

املركز الدولة اإلقتصادىإن النشاط جماالت كل ىف شامل بدور تضطلع الىت ية
سوى تترك ال تمع الفرديةجماالًبا للمسامهات ـة،ضيقاً مقنن ـات وقفي ـورة ص ،ىف

صناديقمؤ أو الربيطانية. سسات التجربة ىف ذلك ـبنيحيث،يتضح أنت ـات الدراس
ـسبياً ن احلجم صغرية كانت ا اخلاصة الوقفية ـ،املؤسسات ـتخاص قورن ـا م إذا ة

امل احلكومةبالصناديق من الربيطاىن،دعمة املركز حصل ، British Councilفقد
جنيه،١٩٥٣ىف ماليني ثالثة من أكثر بلغ عامة أصول من سنوى دخل ـى،على وه

ملؤسسة الكلية اإلتفاقات Nuffieldنافيلدتساوى Foundation مخس خالل
األم،)٥١(سنوات دور ضعف القوىويرجع الدور إىل بريطانيا ىف اخلاصة اخلريية وال

ـالبالداضطلعتالذى ب ـة اإلجتماعي والرفاهية التنمية توفري ىف الربيطانية احلكومة به
)٥٢.(

أخرى ناحية ـى،من عل املركزية اليابانية احلكومة قدرة أصبحت عندما أنه جند
كبرية درجة إىل حمدودة القومية املشاكل الضغط،حل ـشركاتزاد ال ـى عل الشعىب

املشاكل هذه ملواجهة ـة،اإلنتاجية املختلف ا ـا ممارس عن الناشئ البيئى التلوث ،خاصة
ـشاط للن ـة املدعم ـاالت ا تلك ىف نشاطها واتسع اخلريية املؤسسات عدد زاد كما

).٥٣(احلكومى

األمريكية املتحدة الواليات ىف وتنو،أما اإلقتصادى النشاط اتساع أدى عهفقد
كبرية جغرافية مساحة الدولة،على قيام ـةمبإىل لتغطي بالتطوع الفردى املال رأس طالبة
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السيئة والبيئية واإلقتصادية اإلجتماعية اآلثار من ـع،جانب التوس ـى عل ترتبت والىت
الكبري تمعغستالوا،الصناعى ا ملوارد الواسع ـة،الل تام ـسة مناف سوق ظل ال،ىف

الدولة فيها ضيقةتتدخل حدود ىف ـة،إال الدول ـاء رؤس من املتتالية النداءات فكانت
هذه من بعض مواجهة ىف األعمال أصحاب مسامهة بضرورة ـرياألمريكان غ اجلوانب

فيها العامة،املرغوب املوارد على العبء ـف،وختفيف ملختل التفرغ من الدولة لتتمكن
باألمن املتعلقة والنشاطات اإلستراتيجية االت للبالدا .القومى

ـة عام ـشطة أن بتغطية تقوم الىت الوقفية املؤسسات انشاء الكثريون يرى ،كما
احلكومى للنشاط املنخفضة األداء مستويات عن راضني غري أفراد من ).٥٤(يكون

-    :  

الغ الوقفية للمؤسسات املتزايد النشاط بني وقوياً إجيابياً تفاعالً هناك وماإن ربية
قومى ودعم حكومية حوافز من به الغربيةاذلك،تتمتع الوقفية املؤسسة ومنو نشأة ،ن

ـك تل ـراد ألف ـاىف والثق األخالقى واحلسن الدينية للمعتقدات طبيعياً نتاجاً جاء وإن
تمعات الىتوتفاعالً،ا املتغرية والسيادية واإلجتماعية اإلقتصادية الظروف مع متوقعاً
ا املتزايد،مرت احلجم هذا ليبلغ كان ما أنه اهلائلة،إال األرقام هذه إىل يصل أن وال

العام للخري املرصودة تمعات،للمبالغ ا تلك ىف املؤثر الدور هذا ميارس أن مل،وال إذا
املناسبني والتشجيع الدعم ـة،جيد املادي ـوافز احل ـن م جمموعة إىل ترمجتها يتم الذى

.واملعنوية

جمموعتنيندرس خالل من تباعاً احلوافز :هذه

املعنوية  -أ .احلوافز

املادية  -ب  .احلوافز
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ـوى املعن العامل يعترب األخروى بالثواب واإلميان الراسخة الدينية املعتقدات إن
علىاألهم باخلري تعود الىت الرب جماالت خمتلف ىف م ثروا إيقاف على األفراد حفز ىف
تمع ـري،ككلا للخ الفطرى اإلنسان حب مع جنب إىل ـراك،جنباً اش ىف ـه ورغبت

فيما ثرواتآخرين من والرضا،ميلك بالراحة اخلريألوالشعور ـة،داء مكان ـق وحتقي
متميزة ـىت).٥٥(إجتماعية ال ـوافز احل من باملزيد تدعيمه يتطلب املاىل العطاء أن إال

التنازل،تقويه وطأة من التخفيف ىف املالوتسهم به،عن التضحية يصعب .والذى

الغرىب اإلقتصادى النشاط معدالت ارتفاع تكو،إن من صاحبه ـرواتيوما ث ن
عمالقة شركات وانشاء اإل،هائلة ال ا ىف تغريات من عليه ترتب والبيئىوما جتماعى

عاماً،واإلقتصادى شعوراً تمع،أفرز ا وأفراد القدة الثحتملبضرورة،لدى رواتهذه
إجتماعية ملسؤولية ـة Social Responsibilityالضخمة ـم،هام أ ـك ذل

السوق قوى حرية من األساسيني ـسيطر،املستفيدين امل ـاص اخل القطاع جعلت الىت
وإمكاناته تمع ا ثروات على ىفاجلاىنو،األساسى املتحققة اإلقتصادية لألرباح الوحيد

وا،البالد بسلطات ينعم القطاع ـة،سعةفذلك إجتماعي مسؤولية سوى يتحمل ال بينما
حتدد،)٥٦(دنيا الكربى الشركات أن قرر األمريكان املفكرين أحد أن من،حىت أكثر

أخرى مؤسسة نستنشقه،أى الذى اهلواء ـشربه،كمية ن الذى املاء ـان،ونوعية واملك
فيه نعيش ـن،الذى م مساءلة ألى تتعرض ال ـحاً،)٥٧(بينما واض ـات ب ـد أنوق

كس للبيئة األعمال قطاع مقبوالًاستخدام يعد مل حرة الس،لعة ـدموأن ع ـرروا ق اسة
ـ ـ جيني ـا ـ م ـل ـ ـجتاه ـ اخلارجي ـورات ـ الوف ـن ـ م ـاع ـ القط ـذا ـ ه .                                   )٥٨(ةه

املناداة ذلك على ترتب طويلة،وقد صحيحةب،لعقود عالقة إلجياد النظر إعادة ضرورة
األمريكى تمع ا ألفراد اليومية واحلياة الشركات تلك اإلقتصاد،فضالً،بني منو أن عن

وتغريه أدى،األمريكى مقد إفراز عمالقةاىل أمريكان ـس،نظمني حب منهم عدد يتمتع
مبسئوليته ـشركات،اإلجتماعيةشديد ال ـسؤولية م أن واضحاً بات الحىت ـربى الك

األرباح حتقيق عند ـى،تتوقف وأخالق ـاعى إجتم بعد ذات ـى،ولكنها ).                ٥٩(وقيم
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الستينيات املثال،ىف سبيل الكربى،على األمريكية املدن ىف شغب أحداث ـث،وبعد ح
جونسون ليندون األمريكى ـال،Lyndon Johnsonالرئيس األعم ـع جمتم

ا باإلشتراك ـعاألمريكى تم ا ـشاء إن ىف واملسامهة املدينة ألمراض التصدى ىف لفعال
عكس. الكبري املتتاليةتوقد ـرة،التقارير الفت هذه ـادة،خالل للق ـح املل ـشعور ال

ـات حاج ـباع إلش ـضامن املت العمل ىف البدء بضرورة واإلداريني واحملليني السياسيني
تمع السبعينات. ا املتحد،ىف الواليات ىف عاماً اجتاهاً هناك الشركاتةأصبح تقوم أن

املدنيال لألعمال أقسام بإنشاء توجيه،ةكربى على إىلتعمل ـنح وامل ـة اخلريي األموال
امواجهة توجد الىت تمعات ا ـةو،احتياجات التنمي ـة جلن قامت الفترة هذه نفس ىف

ـصادية ـ Committee for Economic Developmentاإلقت
(CED)،ا العقد حول تقرير تمعالبإصدار وا األعمال رجال بني اجلديد ،جتماعى

احاديةوقام دوائر ثالث ذى منوذج ـامت،املركزبإقتراح فيه ـة الداخلي ـدائرة ال ـل ث
ـل عم ـرص ف وتوفري اجلودة عالية وخدمات سلع انتاج ىف األعمال قطاع ،مسئوليات

األسهمحتقيقو ملالكى الثانيةأ،أرباح الدائرة ـة،ما حبماي املتعلقة باملسئولية اخلاصة فهى
للعمل آمن مناخ وتوفري ىف،البيئة ـشاركة امل ـسئوليات مب ـة اخلارجي الدائرة وختتص

امل وأحوال كالتعليم تمعات ا اخلمشكالت ). ٦٠(دينة

الثماني امل،اتنىف تفعيل أوضحظهر بصورة اإلجتماعية ـادى،سؤولية ن عندما
رجيانال رونالد األمريكى اإلنتخابية،Ronald Reaganرئيس محلته خالل ،ىف

القطا قيام ابضرورة أمان شبكة بتوفري اخلاص ـةجتماعيةع الدول مساندة لتناقص نظرا
االجتماعية األعم،للربامج قطاع قادة تردد التوقوقد هذا ملواجهة م قدرا ىف إال،عال

ـاعأن لقط املستديرة ـالاملائدة ـىت، Business Roundtableاألعم وال
ىف الشركات أكرب إدارات جمالس رؤوساء من املتحدةتكونت مبناقشة،الواليات قامت

اإلجتماعىفكرةحتويل واإلداءاألمنصورإىلالعقد هذا،قتصادىاإلجتماعى وكان
امل تفعيل ملوضوع تأريخ مبثابة ـشتركةساإلجتماع امل ـة اإلجتماعي ـاتؤولية الوالي ىف

ال،املتحدة ا هذا ىف دوره بأمهية اخلاص القطاع ـن،واشعار م يقدمه مبا اإلهتمام مع
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والعام اخلاص القطاع بني التعاون لعالقات وترسيخ وتطوع واضحاً. مبادرات وأصبح
الفترة هذه أعمال رجال اعتربواأن العامقد الصاحل على أمناء ).٦١(أنفسهم

التسعيناتو املاضىمنىف اإلجتماعى،القرن للعقد جديدة مراجعة أن،متت إال
املشتركة اإلجتماعية املسؤولية على ـربى،احلافز الك الشركات بأن العام اإلعتقاد كان

األساسى اإلجتماعى دورها حتقيق ىف كبرية،فشلت لنسبة جيدة عمل فرص توفري وهو
األمريكية العمل قوة ).٦٢(من

ذلك من ـامالتو،يتضح للقي ـال األعم ـاع قط حتفيز إىل األخرية العقود ىف جه
اإلجتماعية املختلفة،مبسئوليته تمع ا مشاكل معاجلة ىف ـالو،واشراكه بإدخ ـك ذل

األعمال قطاع قرارات ىف اإلجتماعية ـزهم،)٦٣(اإلعتبارات تركي مع جنب إىل جنباً
األرباح حتقيق الع،على الصاحل حتقيق ىف باملشاركة للمجتمعوذلك ـىام عل ـل والعم

خريية منظمات خالل من تمع ا ـة،)٦٤(خدمة عام أهداف خلدمة ودائع ،وختصيص
القوى اإلجتاه ذلك أدى اهلام،وقد ـة،واحلافز اإلجتماعي ـيم الق ىف تغيري حدوث إىل

ـدم، للتق كمعايري والربح اإلقتصادية واملصلحة املنافسة على التركيز قل وزاد،حيث
لهبدراألخذ كمعيار للمجتمع العامة الرفاهية ىف املشاركة ).٦٥(جة

اخلريى العطاء لزيادة كحافز اإلجتماعية املسؤولية تفعيل املؤسسات،إن وإنشاء
املختلفة بأنواعها اليه،الوقفية ـاجديداحافزيضاف وس قيام خالل ـالمامن اإلع ئل

مبؤسس الوقفياتىباإلشادة أحجا،هذه اختالف ـا،وأهدافهامهاعلى م ـك ذل ومن
عليه ـورااقدمت م ـيمو ش ـسوكو ميت ـان الياب ىف النسائية الصحافة رائدات إحدى

Mitshu Simomura،قامت ـةبعندما الياباني ـشركات ال عن تقارير ،نشر
اخلرييةعلىعملتو ا مسامها وفق ىف،)٦٦(ترتيبها متبع هو ما ـاتاوكذلك لوالي

أل تكرمي من األمريكية ـةملتحدة الوقفي ـسات واملؤس الصناديق ـارهم،صحاب واعتب
األوىل الدرجة من .مواطنيني
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اخلريى العطاء املعنويةامهم،إن احلوافز من له باحلوافز،توافرت دعمه يتطلب
لديه احملبوسة أمواله عن التخلى على اإلنسان لتشجيع ـرورة،املادية ض ـن ع ـضال ف

إىل األموستمراراإطمئنانه فيمالاهذه ـاالتحددهاملوقفة وجم أهداف من ـا،هلا كم
املستوى على مادية عوائد بعض حتقيق ذلك ىف ـذاالشخصىيساعد ه ـى عل ـافزاً ح

حت،العطاء ذلك ـىمن عل ـصول كاحل العالية اإلجتماعية املكانة نتيجة خاص نفع صيل
واألوبرا املسارح ىف متميزة اإل،أماكن املناخ حتسني ـةوكذلك وتقوي ـام الع قتصادى

اخلاصة اإلقتصادية األرباح،العالقات من للمزيد الواليات،)٦٧(حتقيقاً جنحت كذلك
ـة اخلاص الوقفية املؤسسات جيعل قانوىن نظام إرساء خالل من التحفيز هذا ىف املتحدة

مستقالً احلكومى،قطاعاً القطاع عن فقط أيضاً،ليس اخلاص القطاع عن وبذلك. وإمنا
ـةت خاص ـوالً أص متتلك للربح وغريهادفة حكومية غري مؤسسة الوقفية املؤسسة ،عترب

واملنح اهلبات من معظمها على تقوم،حتصل غريبتقدميكما أخرى ملؤسسات املنح هذه
اخلاص لربناجمها تنفيذاً للربح ـام،هادفة الع ـصاحل ال ختدم نشاطات خالل من وذلك

)٦٨.(

تؤثر الغربية احلكومات ـوافزإن ح خالل من الوقفية املؤسسات ومنو نشاط ىف
ضريبية،مادية وختفيضات إعفاءات ىف أساسية بصفة ـسات،تتمثل املؤس ـذه ه لقيام

العامة األعباء أداء ىف احلكومة كاهلها،مبشاركة عن جمال،والتخفيف ىف الشئونخاصة
فيهالدينية التدخل عدم على الدولة حترص تع)٦٩(الذى اتكما هذهرب منح أن لدولة

األمريكىعنصراًاإلعفاءات العرف على للمحافظة أموالأساسياً بذل ىف اخلرياملتمثل
ووقفية خريية مؤسسات خالل من ).٧٠(والعطاء

ـن م ـد العدي ومنو إنشاء ىف أساسياً عامالً يعترب مقننة ضريبية إعفاءات منح إن
األجنبية الوقفية تضمن،املؤسسات املادةمالدولةحيث خالل ـ(٥٠١ن ـ ) ٣) (ج

واملؤسسات والصناديق اهليئات لتلك مقننة ضريبية إعفاءات الضرائب قانون الئحة من
ىف فقط والعاملة الدينية"املنشأة االت ـة،والتعليمية،ا ـة،واخلريي ـيم،والعلمي وتعل
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والكتابة العامة،القراءة السالمة اختبار الري،وجماالت املنافسة ـهواةوتنشيط لل ـية اض
الدوليني أو واحليوانات،احملليني األطفال ضد القسوة ).٧١("وملنع

ىف الدخل على للضرائب قانون أول ألى١٨٩٤ومبوجب ـاءاً إعف ـنح م يتم
فقط خريية أو تعليمية أو دينية ألهداف منظمة منشأة أو ـياغة،إحتاد ص إعادة مت وقد

الالحقةوحتديد القوانني ىف اإلعفاء ،١٩١٨و١٩١٦و١٩١٣و١٩٠٩سنةهذا
األخرية قوانني الثالث ىف علمية كلمة أضيفت ىف،حيث اليوم اإلعفاءات هذه وتوجد

الداخلى الدخل ـسنة Internal Revenue Codeالئحة . )٧٢(١٩٥٤ل
الوقفية املؤسسات تسجيل شروط املختلفة الواليات وإدارات الفدرالية اإلدارة وتتوىل

املاحنةواملؤسسات ـولالوقفية أص ـتثمار باس ـة اخلاص ـاء األمن وواجبات وسلطات
ه تنويع وضرورة اإلستثماراتذالصندوق أو،ه ـصول احل ـاء لألمن جيوز ال أنه ومنها

ما ملدة :يلىعلىاإلحتفاظ

املضاربيةاال - .ستثمارات

والعائدستثماراتاال - باألمان تتمتع ال  .الىت

شرستثماراتاال - أو بفرد  .يكاخلاصة

خاصةستثماراتاال - مصلحة فيها لألمناء يكون منشأة أى  .ىف

السريعستثماراتاال - العائد أو الربح دف الىت تلك أى  .املؤقتة

رهوناتستثماراتاال -  .ىف

الواليةستثماراتاال - خارج عقارية أصول  .ىف

املنتجةستثماراتاال -  .غري

-  
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ضمانستثماراتاال - بدون خاصة قروض ىف  .املتمثلة

املدمرةاال - الطبيعية ذات  .ستثمارات

املؤبدةستثماراتاال - العقود أو احلياة على التأمني  ).٧٣. (ىف

ـنقوي م ـريبية ض إعفاءات املؤسسات هذه مينح الذى األمريكى القانون ضى
ـدخل لل الداخلية اخلدمة ،Internal Revenue Service (IRS)خالل

تق ال هبات تقدمي املقابل ىف عليها تفرض عنأن ـنوياً% ٥ل س ـسة املؤس أصول من
اخلريية مفصلة،لألغراض سنوية تقارير خالل من بذلك ـإقرار،وتقوم ب IRSمرفقة

اتبني ومدفوعا ا ونشاطا دخلها ـام). ٧٤(فيها النظ ـذه ه أن ـات الدراس وتؤكد
الوقفية املؤسسات إنشاء تشجيع ىف أثره له كان ـف،الضريىب خمتل ىف ـسخاء ب وبذهلا

ـن٤٦قامت١٩٩٨ففى،االتا م أكثر بإعطاء وقفية مؤسسة ـون١٧ألف بلي
اخلريية النشاطات إىل أمريكى كندا). ٧٥(دوالر ىف ـتم،أما ي ـانونحيث ق ـق تطبي

مشابه من١٠٧٢فإن،ضرائىب أكثر منحت وقفية كندى٤٥٠مؤسسة دوالر مليون
اخلريية ).٧٦(لألغراض

أخرى ناحية جمموع،من ـةمنةقامت الكمي ـالدراسات ـدمدبالتأك ع ـن م
والتخفيضات اإلعفاءات منح ىف أخرى،الضريبيةاإلسراف جمموعة قامت دبالتأككما

املشجعة الضريبية السياسة هلذه املاحنني إستجابة مدى ).٧٧(من
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 :    

      

حركة السابقة الدراسة األجنىببينت اخلريى العطاء صورهتطور ـدودةمن احمل الفردية
املتعددة املؤسسية األنواع ـور،إىل التط مع التنامى ذلك ـاعىومواكبة واالجتم ـصادى االقت

املليونرياتوز،للبالد عدد ـة،يادة اخلاص أعماهلم وأرقام م ثروا أحجام ـد،وتزايد يؤك ـا مم
مالعالقة ضة بني األكيدة ـةؤسسةاإلجيابية املختلف أشكاهلا ىف ـات،الوقف تمع ا ـضة و

تبادىل تفاعل ىف واجتماعياً .مستمراقتصادياً

ـاللونعم خ من اإلسالمى الوقف إحياء حركة لدعم الدراسة هذه من اإلفادة على د
الوقفية املؤسسات أنواع الوقفية،تدارس املؤسسات ومنو انشاء وحوافز من،وعوامل وذلك

:خالل

الوقفية١-٣ املؤسسات .أنواع

الوقفية١-٣ املؤسسات انشاء .عوامل

الوقفية٣-٣ املؤسسات منو  .حوافز

 

-   :  
اإلسالميةإ احلضارة ومنو بناء ىف أسهمت الىت اإلسالمى الوقف مؤسسة على،ن عملت

وا والتعليمية واالجتماعية اإلنسانية األهداف من واسع مدى والتدريبيةحتقيق والثقافية ،لصحية
شرعية وقفية شكل تتخذ مالية،وكانت أو مشاع،عقارية أو ـة،منقولة مؤقت أو ـتم،مؤبدة ي
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الو قبل من احملددة األهداف لتحقيق ومناؤها ـبحت. قفارصدها أص ـديث احل ـصر الع وىف
منها،األوقاف املالية وقفي،خاصة مشروعات ىف إلنفاقها بعض إىل بعضها حيتاجتضم ـاة إليه

املخ م جمتمعا ىف .تلفةاملسلمون

ـعإ كودائ ـسات للمؤس األجنبية واألنواع تنفق للوقف التقليدية الصورة ـى،ن وه
العائلية واملؤسسات املالكني العاملة،مؤسسات األوقاف ـا،أما فإ احلديثة ا صور ـقىف تتف

تمع ا العاملة،ومؤسسات اخلري،واملؤسسات تمع،العاملةيةواألوقاف ا ومنظماتوأوقاف
األموال ـو،مجع ه ـة الوقفي املؤسسات من هاماً نوعاً تفتقد اإلسالمية أوقافنا أن ـورةإال ص

الشركات من املدعمة الصناديق وهى كشركات ـشركات،املؤسسات ال ال،وودائع ـىت وال
كافية بصورة اإلسالمية،تنتشر الدول بعض ىف اال ـ،اللهم الدول األمةوخاصة ـالمية ،اإلس

وعقائدياً اقتصاديا قوية بشخصيات ارتباطها بعيدة،لضرورة جمتمعية رؤية ـساس،وذات وإح
املال لرأس االجتماعية باملسئولية .عاىل

أخرى ناحية العمالقةنأجند،من الوقفية املؤسسة ـنح،صورة امل ـات طلب ـل تقب الىت
حتددها الىت املؤسسات،لألهداف ـشار،حنةاملاالوقفيةأى اإلنت قليلة الصور ـسةمن املؤس ىف

اإلسالمية معدودة،الوقفية أمثلة ىف ـشاطاتبينما،إال الن ـدعم ت الىت الصور أكثر من تعترب
والتطوعية للربحأ،اخلريية اهلادفة غري تلك والتدريبية،ى والتعليمية العلمية االت ا خمتلف ىف

والثقافية والبيئية والصحية ـات،والفنيةوالبحثية الكتاب ـا هل تتصدر ـشرات) ٧٨(والىت والن
ـا عليه ـصول احل ـائل ووس ـس أس ـيح لتوض والتوجيهات التوصيات من بالعديد األجنبية

ـع للمجتم اخلادمة األنشطة هذه مزوالة على املقبلني قبل من ـداف،واستخدامها أه أى دون
الربح .لتحقيق
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الوقفية٢-٣ املؤسسات انشاء :عوامل

إنشاإ دينيهمن مببادئ املسلمني طبيعيةإللتزام كنتيجة جاء اإلسالمية الوقفية املؤسسة ء
لسنة،احلنيف اجلليلواتباعاً ـهاء،نبيهم انت بعد ينقطع ال اجلارية الصدقة ثواب أن أكد الذى

املسلم ـراد،حياة ألف ـع النف أوجه خمتلف عن البحث على املسلمني من الكبري اإلقبال فكان
امل تمع ما حيا أثناء م ثروا من هاماُ جزءاً فيها ليوقفوا عن،سلم يزيد ال ما بإيقاف ويوصون

م وفا بعد مرياثهم وسلم،ثلث وعليه اهللا صلى بقوله ـثري: (التزاماُ ك والثلث ـد،)الثلث وق
اإلسالمية الدولة ازدهار ابان املسلمني ثروة تنامى اإلسالمية األوقاف وتنوع ازدياد ىف ،ساعد

والعلمية الثقافية م مستويا واآلداب،وارتقاء بالفنون احساسهم ـساسهموازدياد،وتنامى إح
البعض موتعاطف،ببعضهم وأقرا ضعفائهم مشاكل مع االت،هم ا خمتلف ىف األوقاف فكانت

املتغري واالقتصادى االجتماعى بالواقع وثيقة صلة اإلسالمى،ذات تمع ا هوية على احلفاظ مع
حقق،وخصائصه واالكما العبادة ىف الشرعية غاياته ـالمية،عمارت اإلس األوقاف تقتصر فلم

فقط العبادة دور ـة،على والثقافي ـة والتعليمي ـة والديني النفسية النواحى خمتلف مشلت وإمنا
واإلدارية والفكرية ).٧٩(والصحية

عوامل كانت حإلقد إىل متفقة األجنبية الوقفية املؤسسة ـىتنشاء ال ـك تل مع بعيد د
اإلسالمية األوقاف ازدهار على ـن،ساعدت م ـصاحبه ي ـا وم االقتصادى النمو أن يؤكد مما
األفراد ودخول معيشية مستويات من،ارتفاع عنه يتمخض ـاإوما وم ـع تم ا بأفراد حساس

واملؤسسات اهليئات من أشكال إفراز ىف يسهم مشاكل من له يتعرض وما ظروف من به حييط
والعملا والنمو التقدم هذا استمرار ىف اإلشتراك على تعمل ـراد،لىت أف ـع مجي يفيد أن على

منه تمع تمع،ا ا ثروات من نصيباً واألقل دخالً األقل أولئك .خاصة

اللطيف(مشهور -٧٩ عبد تمع): نعمت ا تنمية ىف الوقف كامل،أثر اهللا عبد صاحل مركز
األ جامعة اإلسالمى، القاهرة،لإلقتصاد . ٦٦-٦٥ص.١٩٧٩زهر،
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أخرى ناحية إ،من أن البالدجند ىف حدث ما نتيجة جاءت الىت األجنبية الوقفيات نشاء
اقتصادى حتول وبيئية،من اجتماعية تغريات من تبعه هائلة،وما شخصية ثروات من أفرزه وما

األفراد من عدد ا تمع،اختص ا أفادت قد األوقاف نشهذه الىت فيهاات دفعة،أت وأعطتها
التقدم من مزيد إىل أدت األمام إىل،إىل ـشوائية ع ـة فردي جمردجهود من حتوهلا إىل أدت كما

منظمة وأهدافاً،مؤسسات وحجماً عدداً النمو ىف .ومطردة

من جانباً ذلك يفسر ـريىاحنساروقد اخل العمل جمال عن الوقفية ـصور،املؤسسة وق
ا من العديد ىف ـع،االتدورها تم ا ـداف بأه ـطالع اإلض ىف ـا وتأثريه أثرها واخنفاض

قدماً،اإلسالمى ودفعها حتقيقها أدوات أهم من األوقات من وقت ىف كانت .والىت

-    :  
منوإ ـةإن املعنوي ـوافز احل ـن م لعدد نتيجة جاء قد األجنبية الوقفية املؤسسات نشاء

املادية :واحلوافز

املعنوية  - أ  -:احلوافز

متإ املتميزة األجنبية األوقاف أخالقىإن حبس تتمتع شخصيات قبل من نشاؤها
قوى عقيدى وكارنيجى،وإميان وفورد كروكفلر على،وذلك نفسه الوضع وينصرف

احلديثة أو القريبة أو القدمية العصور ىف سواء اإلسالمية باألوقاف كان،القائمني حيث
الديىن الاحلافز ىف الدوالطمع العوامل أقوى هو األخروى هلمثواب ـع،افعة م ـة خاص

أخرى مادية حوافز أى حل،غياب إجياد بضرورة القوى اإلحساس مع جنب إىل جنباً
ـسلمني امل من أبنائها أموال ورؤوس بأيدى احمللية ـها،للمشاكل هويت ـى عل ـاً حفاظ

ىف،ميةاإلسال ألهدافها والرقىوحتقيقا ـإال،التقدم أطاح الىت اإلشتراكية املوجة تأن
اإلسالمية البدان من عدد ىف واألصول ـدرات،بالثروات لق شديدة انتكاسة إىل أدت
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جديدة أوقاف إنشاء على العائلى والقطاع ـد،األفراد تبدي ىف ـسبب الت ـن ع فضالً
بالفعل املوجودة .األوقاف

الدر احلوافزوتبني أقوى هو الديىن الوازع أن ىفاسات ـسهم ت ان ـن ميك الىت
اإلسال البالد التقننيجعل ىف فريداً منوذجاً ـافاملؤسسي–مية ـرب،لألوق تعت ـث حي

حتصي ىف املسلمني ورغبة اجلارية مؤسسةالصدقة قيام أساس األخروى عائدها الوقفل
). ٨٠(اإلسالمية

أخرى ناحية اإلج،من املسئولية استحضار أن وجند املال لرأس ـرادألتماعية ف
جمتمعه بناء ىف تمع والرقىما التقدم إىل الدو،ودفعه السياسية      ودور ا قيادا ىف ممثلة لة

احلل هذا ـساتلكذكل،فزادعم املؤس أعداد إليه وصلت فيما الواضح دوره له كان
بو،الوقفية للتقوم اموال رؤوس من رصده مت املختلفةما ا ـع،نشاطا الواق قراءة وتبني

وج ىفعدم اإلجتاه هذا تمعمعظمود اإلسالميةا ـسئولية،ات بامل احلس يتضح مل حيث
عند املال لرأس هائلةيعدالاالجتماعية ثروات حققوا الذين املليونريات من ـذهد ه ىف

ضعيفة،البالد اإلسالمية الوقف مؤسسة ىف م اسهاما ـسباً،فجاءت ن ـوى س متثل ال
م ثروا جمموع من تز،بسيطة الثرواتوال هذه بتزايد .يد

أ ناحية تتنب،خرىمن ـاعىمل االجتم ـس احل حفز سياسات اإلسالمية الدول
النصيب فيها حتدد واضحة خطط بوضع ألبنائها ـالوالسياسى امل رأس ـن م املطلوب

ت العامةاخلاص امليزانية أعباء من التخفيف ىف منه مسامهة ـار،غطيه وازده لنمو وحتقيقاً
تمع ال،ا إختالفكما على وقفيات بإقامة الفردية اجلهود ـاًتلق عام تقديراً أنواعها

والشعبية الرمسية احملافل أو اإلعالم وسائل ىف ليس،سواء تسهم الىت العوامل من وهى
بالواقفني اإلشادة ىف األنظارىفوإمنا،فقط ـكلفت تل ـاجاىل اإلحتي ذات ـاالت ا

األفرادفيهاللمشاركة قبل مع       ج،من جنب اىل ـذهنبا ه ـشاء إن كيفية إىل ارشادهم
.الوقفيات
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املادية  - ب -:احلوافز

املعنوية احلوافز أمهيتها،ان ما،على األجنبية الوقفية للمؤسسات وحدها حتقق مل
وانتشار منو من إليه ل،وصلت كان هذهفلقد انشاء دعم ىف البعيد أثره القانوىن لتنظيم
املط منوها وحفز تنظيم،رداملؤسسات حيث من ـاسواء ادرا ـث،جمالس حي ـن م أو

ك تمعوضعها ا ىف مستقل القانونية،قطاع محايتها حيث من ـا،أو إعفائه حيث من أو
إطاراً. ضريبياَ املؤسسات هلذه حتدد مل اإلسالمية الدول ىف القانونية التشريعات أن ذلك
جيع،اضحاًوقانونياً بشكل املؤسسات هذه إدارة ـعينظم م ـضامنة مت أو ـستقلة م لها

الواقفني أو أمواهلا،الواقف رؤوس إدارة ىف اخلربة من أكرب قدراً يوفر واإلستقالل،مبا
حمددة قواعد وفق اهلبات قرارت اختاذ ىف املاحنني ـى،عن عل خروجها عدم ضرورة مع

األصلى الواقف ـسا،وصايا املؤس ـذه هل للدولة القانونية التشريعات تضمن مل تكما
تمع ا ىف مستقل كقطاع القط،خصوصيتها إىل العائلىيضاف احلكومى،اع ،والقطاع

بذلكوا األوىل هو اإلسالمى تمع ا كان ـث،ن الثال ـشكل ال ـاف األوق متثل حيث
اخلاصة أو الفردية امللكية بعد ـة،للملكية اجلماعي أو العامة ـة،وامللكية امللكي ـى وه

جم فيها تشترك والىت ـةاملشتركة املوقوف ـوال األم من مال ملكية ىف األفراد من موعة
ـرض،)٨١(عليهم ف أو ـا أمواهل إدراة ىف التدخل سلطة احلكومية لإلدارة يكون فال

الواهبني وصايا عن ا خترج قد أهداف إىل لتوجيهها عليها هلذه،سلطتها يوفر ما وهو
للعمل القانونية احلماية الوقفية عن،املؤسسات ـدخلبعيداً ت أو ـومى احلك ـدخل الت

العائلى هلا،القطاع بطويضمن العمل ىف سلسلةاإلستمرار ـرض،ريقة التع ـن ع بعيدا
ـاختالفهلز ب ختتلف قد الىت احلكومية للقرارت وفقاً تنظيمية أو سياسية أو إدارية ات

القطاع هذا بعمل اخلاصة ورؤيتها السياسية .اإلدارة

اللطيف(مشهور -٨١ عبد القاهرة،أساس): نعمت الغد، عامل اإلسالمى، اإلقتصاد يات
ـ١٤٢٤  .٢٠٧-٢٠٤ص. م٢٠٠٣/ه
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انشا،أخرياً أن االجند ىف له جيد الوقفية املؤسسات اء ـضريىب ال ـوحعفاء ملمن
لال هاماً مصدراً جديدةللواهبيني وقفيات انشاء على رؤوس،قبال ـادة زي ـن ع فضالً
القائمةن الوقفيات .بالفعلأموال

جن ـوكذلك ومن ـشاء إلن ـوافز احل أهم من يعترب األجنىب الضريىب النظام أن د
الوقفية لألفراد،املؤسسات هامة اعفاءات الدخل ضريبة قوانني تضمن تصل،حيث قد

احلاالت% ٣٠إىل بعض ىف الدخل خالللالفرادكحافز،من وقفية مؤسسات إلنشاء
ىف اإلسراف لعدم القانونية الضمانات وضع مع م الضريبيةحيا اإلعفاءات من ،اإلفادة

الوقفيات تلك وأعمال ألهداف واضح حتديد خالل ـوفري،)٨٢(من ت ـضمن ت كما
اخلرييةاال للوحدات الكامل الضريىب الدراسات،عفاء أكدت ـةوقد الئح ـل تفعي أن

الداخلى ـدخل، Internal Revenue Codeالدخل ال ـة خدم خالل من
ىف،Internal Revenue Service (IRS)الداخلى ـشدة ب سامهت قد

عمل جماالت وتوسيع الوقفية املؤسسات انشاء ـضمن،هاتنشيط ت متكاملة الئحة وهى
احملددةتوجيه أهدافها إىل اخلريية الوقفية،األموال املؤسسة لدى تراكمها وعدم،وعدم

احملددة باألهداف ختل معامالت ىف ـ،استخدامها لعمل ـضمانات ال ـة كاف توفري هامع
)٨٣.(

أمهية على الغربية الدراسات أبعادهوتؤكد مبختلف القانوىن ترى،احلافز حيث
أ ديىن حبافز نشأ اإلسالمى الوقف ـعى،ساساًأن وض بقانون دعمه لعدم ينمو مل أنه إال

القوى املادى واحلافز القانونية واحلماية اإلستقاللية له ـرب،يضمن الغ ىف حدث ،كما
من الرغم على اإلسالميةوذلك بالبالد أوقاف لتأسيس هائلة ثروات ىفخاصة،وجود

األوسط ).٨٤(الشرق
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هذهخن من مؤسسةلص إحياء حركة أن إىل ميكنالدراسة اإلسالمية ـدالوقف تفي أن

هذ ىف الغربية التجربة المن ا خالل،ا من -:وذلك

الديىن - احلافز املسلمنياحياء يعترب،لدى ـموالذى غريه ـن م عندهم أكرب ،حافزاً
الوقف باستمرار مستمراً أخروياً ثواباً الدنيوى العائد إىل يضيف األ،حيث لدى ـاءخاصة ثري

ثروات يكونون الذين فيهونيعترب،ضخمةاجلدد شركاء املسلم تمع ا أفراد ـتناداً،امجيع اس
اإلسالمي املبدأ والثرواتإىل واملوارد األموال ملكية وحدهبأن سبحانه اخلالق ملكية  .هى

تمعإ - ا أفراد مجيع لدى االجتماعية باملسؤولية اإلحساس ـن،حياء م ـا وحفزه
ا حيتذى مناذج الواقفني وصغار كبار جتعل الىت املختلفة األعالم وسائل ـن،جانب م وحفزها

ـاج حتت الىت االت ا حتديد خالله من يتم واضح برنامج خالل من احلكومات ـدعمجانب ال
تمع ا ومنو تقدم حتقيق ىف العامة السلطات ملساندة واهليئات األفراد من  .التطوعى

الوقفية - املؤسسات من جديدة أشكال قيام ـكال،تشجيع األش مع جنب إىل جنباً
املعاصرة،التقليدية الظروف مع مالءمة أكثر ا لكو ىف،نظراً ـع التوس على العمل ذلك ومن

الو املؤسسة املاحنةأنواع ـات،قفية واهليئ ـراد األف من واملنح اهلبات جتميع على تقوم مث،والىت
تمع ا إليها حيتاج الىت االت ا وفق توزيعها إعادة على ـشركات،تعمل ال مؤسسات وكذلك

اإلرتقاء متطلبات مع العاملة األموال رؤوس لتفاعل حتقيقاً الشركات من املدعمة الصناديق أو
ودعم تمع ومنوهبا  .تقدمه

الوقفية - املؤسسات استقاللية يضمن الذى القانوىن اإلطار حركته،توفري له كقطاع
تمع ا ىف احلكومى،املستقلة القطاع أو العائلى القطاع تدخل عن مرونة،بعيداً له يضمن ومبا

العامة املصاحل لتحقيق املنتجة،التحرك و،واإلستمرارية السياسية اهلزات عن الىتبعيداً اإلدارية
تمع ا هلا يتعرض ـوه،قد من ـى عل ـة العامل ـع تم ا قطاعات من ثابتاً قطاعاً يصبح وبذلك
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احل،وارتقاءه تدخل جيوز اإللغفال أو بالتحديد نشاطه ىف املنعكومة أو تمع،اء ا لفائدة حتقيقاً
 .ككل

جمال - ألمناء يتيح الذى الوقفية للمؤسسات القانوىن التنظيم تنفيذضمان ا إدار س
الواقفني أو الواقف للوقف،وصايا احملددة األهداف على اخلروج عدم يضمن ـدم،والذى وع

أمواله رؤوس استخدام ىف ـع،التفريط تم ا خدمة جمال ىف العاملة اهليئات باقى مع واإلتساق
وتقدمه منوه  .وحتقيق

توج - تضمن للدخل الضريبية اللوائح ىف مشجعة اعفاءات منهادراج هاماً نصيباً يه
اخلري مستق،ألوجه وقفية مؤسسات ىف ـةلةسواء قائم ـة ماحن وقفية مؤسسات ىف باإلسهام أو

إىل،بالفعل تصل بنسب السر% ١٠وذلك ىف املمنوحة للصدقات النسب،بالنسبة هذه ورفع
ـستندات م مقابل املمنوحة والصدقات للوقفيات التركة أو والدخل الثروة ثلث ـ،إىل زاًحف

تمع ا وتقدم منو مساندة ىف اهلام القطاع هذا تغذية على واهليئات  .لألفراد

الضرائب - أشكال كل من الوقفية املؤسسات ـسن،إعفاء حب ـا قيامه ـمان ض مع
أجلها من أنشئت الىت األغراض ىف أمواهلا رؤوس ـديها،استخدام ل ـدخول ال تراكم ،وعدم

اجلد واملنح للهبات استقطاعها رسالتهاواستمرار ىف جناحها جراء ـفافية،يدة ش من تتضح الىت
سنوياً منتظمة بصورة أعماهلا عن  .اإلفصاح

القول،أخرياً - ومنوإميكن إلنشاء الداعمة واحلوافز العوامل هذه من بعض وجود ن
األخرى دون ـة،األوقاف هام وقفية مؤسسات اجياد من النهائى اهلدف حتقيق ىف أمهيته تقل قد

ىفتستطيع حيوى بدور اإلسالميةاإلضطالع تمعات با الىت،النهوض تلك ىفخاصة الزالت
من متأخرة واالجتماعىمرحلة االقتصادى ـل،النمو العوام هذه تضافر ان القول ميكن حيث

تمع ا قوة تعكس يفرضهاكما فيه،الذى تطبق الذى تمع ا دعم ىف ـا،تسهم م خالل من
قاد مؤسسات من ـبتفرزه برك للحاق الالزمة النمو حماور من هام جبانب اإلضطالع على رة

التقدم املتنامية املعاصرة  .احلضارة
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اىل - املؤسسةأخنلص وقفيةأقوىكانتاإلسالميةن زالت،مؤسسة ال العتمادها،و
ثوابه،احلوافزأقوىعلى طلب و اهللا مرضاة ابتغاء ـا،وهو م اذا ـها لعافيت ا استعاد يسهل و

تمع ا ىف مستقل كقطاع مكانتها واحلكومة،اختذت العائالت قطاعى مع ـدعما،يتفاعل م و
حمكم ضرائىب و قانوىن تمع،بتنظيم با االرتقاء متطلبات مع التفاعل له ـالل،يضمن خ ـن م

واملؤسسى الفردى املال لرأس االجتماعية املسؤولية لتفعيل و للمشاركة واضح  .برنامج
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الوقف): حممد(مارةع - ندوة ىف اإلسالمية احلضارة صياغة ىف الوقف اخلريية،دور اجلمعية
القعدة،القاهرة،اإلسالمية . م٢٠٠٠فرباير\١٤٢٠ذو

اللطيف(مشهور - عبد تمع): نعمت ا تنمية ىف الوقف كامل،أثر اهللا عبد صاحل مركز
القاهرة األزهر، جامعة اإلسالمى، .١٩٧٩،لإلقتصاد

اللطيف(مشهور - عبد القاهرة،): نعمت الغد، عامل اإلسالمى، اإلقتصاد ـ١٤٢٤أساسيات ه
 .م٢٠٠٣/


