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اهلدف م هذ الرسال هو تقدمي هتراس تفصيلي تبن هتور الوقف يف هتعم الدول وسد
عجز موازنتها حيث بينت مفهو الوقف ومشروعيته وأركانه وأنواعه وشخصيته
االعتباري وطبيع الع ق اليت تربطه ابلدول م حيث والي الدول عليه وآاثر هذ الوالي
سوا اآلاثر اإلجيابي أو السلبي وأيضا التعرف على هتور الوقف الداعم للدول عر التاريخ
يف اجملاالت التنموي م تعليم وصح اىل اجملاالت االقتصاهتي كما بينت الدراس آليات
هتعم الوقف للموازن العام حال عجزها فبينت مفهو املوازن العام ومباهتئها وبنوهتها
كما بينت مفهو عجز املوازن العام وأنواع العجز ومصاهتر التمويل املستخدم يف
ع جه وبينت آليات الوقف يف سد عجز املوازن العام وه آليات هتعم غري مباشرة
لتنته الرسال خبامت وتوصيات.
ادكلم ت املفت حية :الوقف املوازن العام عجز املوازن االستثمار الوقف .
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ABSTRACT
THE ROLE OF WAQF (ENDOWMENT)
IN SUPPORTING THE STATE BUDGET DEFICIT
Al Hareth Nahedh AL-NAISANI
Master, Islamic Economics and Law
Supervision: Dr. Öğr.Üyesi Abdelkader Chachi
July-2019, 108 pages + xii
The purpose of this thesis is to explain the areas in which the
endowments (foundations and trusts) may support the state. It explains in
detail the role of the state in covering or reducing the budget deficit. In
this study, the concept of endowments, its legitimacy, its types, its
custody by the state and its positive and negative effects are discussed.
It also points out to the importance of this custody and the nature of the
relationship that connects it to the State in the fields of education, health,
economy, etc., by referring to role of support provided by the
endowments (foundations and trusts) to the state in the development
areas throughout history. Information is also given on the working
method of the waqf mechanism towards reducing the budget deficit
which could be experienced by the state.
The concept of budget deficit, the types of budget deficits, the types of
financial resources to be used to solve this problem and the mechanism
of compensating this financial deficit by the endowments (foundations
and trusts) directly or indirectly when the budget deficit arises have been
clarified. At the end of the thesis, the results of the research and some
recommendations are given.

Keywords: endowments (foundations and trusts), budget deficit,
foundation investments.
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ادفصل األول:اإلط ل ادع م دلدلاسة
املقدمة
إن منهج اإلس وأثر على الفرهت واجملتمع والدول ال يعاهتله منهج فهو ميتلك القوة
الروحي والقوة االجتماعي والقوة االقتصاهتي وميتلك م األليات ما تضم له السياهتة
ال على املستوى اجلغرايف فحسب وإمنا على املدى الزمين املمتد عر العصور والدهور مع
تغري األحوال واألشخاص.
والوقف هو أحد هذ األليات اليت أرتكز عليها املنهج اإلس م يف إمداهت األم أبسباب
االستقرار والتميز وكان هلا على مدى التاريخ مصدر هتعم وقوة ورافد م روافد التنمي
حيث قا الوقف بدور تنموي يف كاف جماالت احلياة وكان عم ا أساسيا يف حتمل جز م
أعبا الدول املالي ف ذا نظران إىل اجملال الديين كان الوقف يف الصدارة يف بنا املساجد
واملعاهد الديني وإذا نظران إىل اجملال التعليم ونشر العلم وإقام املدارس واملكتبات ف
ينازعه يف هذا اجملال منازع واألمر كذلك يف اجملال الصح حيث أنشئت م أموال
الوقف العديد م املستشفيات وكليات الطب وساهم الوقف كذلك يف هتعم وتنمي اقتصاهت
الدول اإلس مي ومتثل هتعم الوقف للدول اقتصاهتايا حبل املشك ت االقتصاهتي اليت متر هبا
كالفقر والبطال م خ ل مسامهاته يف تشجيع التجارة والصناع وغريها.
غري أن نظا الوقف عصفت به رايح التغري فبعد انتقال الدول م مفهو الدول التقليدي
إىل مفهو الدول احلديث منذ مطلع القرن الثام عشر حن هتخول االستعمار إىل الب هت
اإلس مي واحت هلا وتغري م مح اجملتمع اقتصاهتايا واجتماعيا وسياسيا فبدأ نظا الوقف
يضعف وتضمر مؤسساته ويفقد كثريا م وظائفه فتعطل هتور التنموي وتعرضت أمواله
للسلب والنهب واستولت الدول على كثري م ممتلكاته وهيمنت على قرار وفقد الوقف
استق ليته واحنسر وانكمش وتقز هتور التنموي مما كان له األثر السليب على اجملتمع
والدول معا حيث أصبحت الدول ملزم مبل الفراغ الذي كان يشغله الوقف يف جماالت
احلياة العام م تعليم وصح ورعاي اجتماعي وغريها وهذا بدور أفرز ظاهرة تزايد
االنفاق العا كنتيج طبيعي لغياب الوقف ع هذ اجملاالت اليت أصبحت م واجبات
1

الدول القيا هبا ومعه ظهر العجز يف املوازن العام وأخذ ابلتزايد حىت بلغ مستوايت
قياسي هدهتت االستقرار املايل والنقدي لكثري م الدول .

 .1 .1إشك دية اددلاسة
تسعى هتول العامل اإلس م يف البحث ع مصاهتر متويل جديدة لسد العجز يف املوازن
العام األخذ ابلزايهتة عاما بعد عا نتيج لزايهتة اإلنفاق يف اجملاالت االجتماعي
واالقتصاهتي مع قل اإليراهتات العام للدول اليت أصبحت حباج اىل مصاهتر مالي هتائم
م هنا أييت نظا الوقف اإلس م مبورهت الثابت ليكون وعا ا بدي ا ومصدرا م مصاهتر
التمويل اجلديدة لسد عجز املوازن العام وعلى ذلك ميك صياغ اإلشكالي الرئيسي
ملوضوع هتراستنا يف السؤال التايل:
م هو اول ادوقف يف اعم اددودة وسد عجز موازنته وم ه آدي ته يف اددعم؟
وميكننا إبراز وتوضيح اإلشكالي الرئيسي م خ ل التساؤالت التالي :
د ما هو الوقف وما ه مكوانته؟
د إىل أي مدى ميك للوقف أن يساهم يف حتقيق أهداف الدول االقتصاهتي واالجتماعي ؟
د ما ه آليات الوقف يف سد عجز املوازن العام ؟
م خ ل اإلشكالي السابق ميكننا صياغ الفرضيات التالي :
د الوقف يسعى لتحقيق أهداف الدول االجتماعي واالقتصاهتي .
د يعد الوقف وعا بديل ع الضرائب واالقرتاض لسد عجز املوازن العام .
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 .2 .1أهداف اددلاسة
د إبراز اجلوانب العلمي والفقهي لنظا الوقف.
د إبراز خصائص النظا املايل اإلس م بشكل عا ومدى فاعلي الوقف يف متويل عجز
املوازن .
د إعطا صورة وضح للفكر االقتصاهتي االس م
هنج حياة جا لص ح البشر.

وللدي اإلس م بشكل عا وكونه

 .3 .1أمهية اددلاسة
ارتباط املوضوع ابلواقع املعاصر حيث أن مشكل العجز يف املوازن العام للدول أصبحت
يف وقتنا املعاصر أمرا خطريا يهدهت كيان الدول ف ذا قصرت اإليراهتات العام املقدرة ع
سداهت النفقات العام للدول ف ن هذا األمر حيول هتون قيا الدول مبهامها املوكل إليها م
احلفاظ على االستقرار االجتماع واالقتصاهتي واألمين والسياس .
لذلك سعت الدول واملنظمات العاملي املختص إلجياهت ٍ
حل هلذ املشكل املستعصي احلل
بتباع سياسات مالي زاهتت م املشكل ومل حتلها م مثل اللجو اىل القرض العا الذي زاهت
م حجم الدي العا أو اللجو اىل الزايهتة الضريبي اليت أهتت اىل تدهور معدالت النمو يف
االنتاج أو اللجو اىل اإلصدار النقدي اجلديد الذي خيلق تضخم يف السوق ويفقد العمل
احمللي قيمتها وهتول العامل اإلس مي كغريها م هتول تتخبط أغلبها أو كلها يف هذ
السياس املالي يف متويل عجز املوازن العام واليت أهتت اىل حدوث أزمات واضطراابت
متكررة ومع ترهتي األوضاع االجتماعي واالقتصاهتي واملالي لبعض هتول العامل اإلس مي
وازهتايهت حجم اإلنفاق لديها ألسباب مررة وغري مررة أصبحت تعاي م عجزاٍ هتائم حال
هتون قيا هذ الدول مبسؤليتها على أكمل وجه وهنا ترز أمهي موضوع هتراستنا يف كونه
يتناول موضوع الوقف كوسيل يستعان به للحد م نفقات الدول وهتاعم مهم للموازن
ووعا بديل لسد عجزها.
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 .4 .1أسب ب اختي ل املوضوع
وقد وقع اختي ل على هذا املوضوع ألسب ب عدة ه :
 1د ندرة الكتاابت يف هذا املوضوع حيث أن معظم الدراسات اليت تناولت الوقف تناولته
م الناحي الفقهي أو التارخيي أو التنموي أما م انحي ع ق الوقف يف الدول وهتور يف
هتعمها وسد عجز موازنتها فهذا موضوع مل تتناوله الدراسات بشكل كبري مقارن ابملواضيع
األخرى.
 2د األمل والطموح يف تقدمي خدم لألم اإلس مي م خ ل هذ الدراس اليت أمتىن أن
تساهم يف جتديد الفكر االقتصاهتي للعامل اإلس م .

 .5 .1اددلاس ت ادس بقة
مل أجد فيما أطلعت عليه بعد حبث طويل رسال علمي متكامل تدرس هتور الوقف يف هتعم
الدول وسد عجز املوازن العام سوى حبوث تقد يف بعض املؤمترات والندوات م مثل:
البحوث املقدم اىل ( منتدى قض اي ادوقف ادفقهية ادرابع ) حول موضوع ( اعم ادوقف
دلموازنة ادع مة ) وه ث ث حبوث.
 1د ضوابط اعم ادوقف دلموازنة ادع مة دلدودة :اوابه ،أشرف حممد ،جملة أوق ف،
األم نة ادع مة دألوق ف ،ادكويت ،ط2011/1م .حيث تناول البحث هتعم املوازن العام
للدول ابستخدا الوقف وبيان شروط وضوابط مسامه ريع الوقف يف إنفاق الدول على
بنوهت املوازن اخلاص ابإلنفاق العا أو تلك املتعلق مبشاريع التنمي وبيان أصل املشروعي
ومدى التقيد بعجز املوازن أو عدمه.
 2د ضوابط اعم ادوقف دلموازنة ادع مة دلدودة :عرج وي ،مصطفى حممد ،جملة أوق ف،
األم نة ادع مة دألوق ف ،ادكويت ،ط2011/1م .يتناول البحث أصل مشروعي التصرف
يف ريع الوقف وما جيب االلتزا به م ضوابط وشروط عند إنفاق ريع الوقف يف بنوهت
املوازن سوا الضوابط الشرعي أو القانوني وذلك حلماي أموال الوقف م الدخول يف
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املوازن العام للدول أو مشاريعها املختلف اليت ال تتفق ابتدا ا مع أحكا الفقه اإلس م
وشروط الواقفن وما السبل القانوني حلماي ريع الوقف بوجه عا .
 3د ضوابط اعم ادوقف دلموازنة ادع مة دلدودة :عبدهللا ،ط لق ،جملة أوق ف ،األم نة
ادع مة دألوق ف ،ادكويت ،ط2011/1م .وهو حبث سلط الضو على ع ق الوقف
مبكوانت اجملتمع املختلف والدول منها ابلتحديد وذلك ابلعوهتة اىل السياق التارخي م
خ ل طرح مناذج طورهتا جترب الوقف الثري يف احلضارة اإلس مي .
 4د اول ادوقف يف ختفيف ادعبء عن املوازنة ادع مة  :الاسة مطبقة على املوازنة
املصرية ،عبد ادصبول ،أمحد ،جملة ج معة حممد خيضر بسكرة ،ادعدا 2013 /13م .
وهو حبث يكشف ع هتور الوقف يف ختفيف العب ع املوازن العام للدول وذلك م
خ ل الدور التنموي للوقف ومسامهاته يف خمتلف اجملاالت االقتصاهتي واالجتماعي م
تعليم وصح  .وغريها وأثبتت الدراس أن إضعاف الدور التنموي للوقف كان سبب ا رئيسي ا
لتحمل الدول نفقات عالي عجزت عنها موازنتها.
 5د تفعيل اول ادوقف يف اعم املوازنة ادع مة دلدودة :مع اإلش لة اىل اول األوق ف يف
اجلزائر  ،زيدان ،حممد  ،زهرية ،غ مل  ،جملة اجلزائر دالقتص ا واإلاالة  ،ادعدا /8
2016م .وه هتراس حتدثت ع الوقف ابعتبار م أهم األهتوات املالي ل قتصاهت
االس م كما حتدثت ع مفهو املوازن العام للدول إضاف اىل التعريف ابلعجز فيها
وأنواعه وبينت الدراس هتور الوقف يف تفعيل الديناميكي االقتصاهتي اليت ه الداعم
الرئيس للموازن العام .
 6د ادوقف واوله يف متويل املرافق ادع مة اخلدمية عند عجز املوازنة ادع مة دلدودة،

صقر ،عطية عبد احلليم ،حبث مقدم إىل املؤمتر ادث دث دألوق ف املنعقد يف اجل معة
االسالمية ابملدينة املنولة .وهو حبث يعاجل فرضي توجيه ريع الوقف اخلريي واستثماراته حنو
متويل إقام وتشغيل املرافق العام اخلدمي عند عجز املوازن العام للدول وذلك م خ ل
تعدهت جهات الر اليت يوقف عليها وتعدهت املنتفعن خبدماهتا م غري حصر ويبن البحث
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الع ق بن مصارف الوقف وبن املرافق العام وإذا ما امك للدول اقام املرافق بتموي ت
وقفي .

 .6 .1جديد اددلاسة
إن هذ الدراس أضاف اىل ما تناولته الدراسات السابق بينت آليات هتعم الوقف للموازن
العام وذلك م خ ل تطوير بعض الوسائل احلديث اليت ميكنها أن جتمع متوي ت تساهم
يف هتعم املوازن العام كالصناهتيق الوقفي واألسهم الوقفي .
أو م خ ل التمويل الوقف االستثماري وطرق هذا التمويل قد تكون ابملشارك بن
االستثماري بن الوقف والدول أو تكون ع طريق البيوع اآلجل

 .7 .1من هج اددلاسة
دقد اتبعت يف هذه اددلاسة أكثر من منهجية خالل ادبحث واددلاسة
فقد سلكت املنهج االستقرائ م خ ل االط ع الواسع على خمتلف الدراسات واملؤلفات
املتعلق ابلوقف.
مث سلكت املنهج الوصف وهذا عند هتراس املوازن العام للدول وتبيان ماهيتها وكيفي
حدوث العجز فيها.
كذلك سلكت املنهج التحليل للوقوف على حقيق أليات الوقف يف هتعم املوازن العام .
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ادفصل ادث ين :ادوقف وطبيعة ادعالقة ابددودة
متيز اجملتمع املسلم ع غري م اجملتمعات على هذ البسيط بنظامه الوقف هذا النظا
الذي ظهر مع بزوغ فجر اإلس وتغلغل يف بني اجملتمع املسلم حىت أصبح عام ا مهما
وأساسيا يف هنض وتقد اجملتمعات املسلم فالوقف يعد م أهم مقومات اجملتمع املسلم ملا
له م هتور ها يف حتقيق التنمي االجتماعي واالقتصاهتي كما أنه صورة م صور الضمان
االجتماع ومعلم م معامله وقد كان له هتور يف رعاي مصاحل األجيال املقبل إىل غري
ذلك م األهتوار البارزة اليت كان يشغلها يف صدر الدول اإلس مي م أعمال الر واخلري
وتقدمي اخلدمات واملنافع للمجتمع م كفال اليتامى والفقرا واملساكن أضف إىل
ذلك إسهامه يف بنا املساجد واملدارس واملستشفيات إىل غري ذلك م اإلسهامات
العظيم واجلليل فما هو الوقف كمفهو ؟ وما ه اركانه؟ وما ع قته ابلدول ؟ وذلك م
خ ل:
 .2 .1فقه الوقف
 .2 .2ع ق الوقف ابلدول
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.1 .2فقه ادوقف
الوقف م املواضيع اليت تناوهلا فقها السلف ابهتما ابلغ ووضعوا له األحكا الفقهي اليت
تضبط كاف معام ته املختلف حيث أفرهتوا لذلك مؤلفات ورسائل خاص وتناولو ضم
أبواب كتب الفقه كما اجتهدوا يف بعض مسائله الفرعي اليت ختتلف م زمنا إىل زم وم
مكاانا إىل مكان كما أن احلاج يف زماننا احلاضر تستدع إج فقه الوقف وبيان
أحكامه وضوابطه الشرعي خاص بعد النهض امللحوظ يف االهتما ابلوقف.
لذا سنتناول يف هذا املبحث بعض القضااي واملسائل الفقهي املتعلق ابلوقف م حيث
تعريفه وبيان حكمه وذكر أركانه وانواعه.
 .1 .1 .2مفهوم ادوقف وميروعيته

 .1 .1 .1 .2تعريف ادوقف دغةً واصطالح ً
أ د ادوقف دغةً
قال اب فارس" :الواو والقاف والفا أصل واحد يدل على متكث يف ش مث يقاس عليه"
(" )1والوقف مصدر وقف يقال :وقفت الداب ووقفت الكلم وقفا ووقف األرض على
املساكن وقفا :حبسها أما أوقف فه لغ رهتيئ " (. )2
واحلُبس بضم احلا وسكون البا "ما حبس يف سبيل هللا تعاىل وهو مجع حبيس وجيمع
أحباسا أيضا" ( )3واحلبس هو " املنع واإلمساك وهو ضد التخلي " (. )4

( )1أمحد الرازي معجم مقاييس اللغ  :حتقيق عبد الس
 ) 1979ج / 6ص. 135
( )2حممد اب منظور لسان العرب ط ( 3لبنان بريوت هتار صاهتر 1414هد ) ج / 9ص . 359
( )3عل اخلزاع ختريج الدالالت السمعي على ما كان يف عهد رسول هللا م احلروف والصنائع والعماالت
الشرعي  :حتقيق إحسان عباس ط ( 2لبنان بريوت هتار الغرب اإلس م 1419هد ) ص. 563
( )4حممد الزبيدي اتج العروس م جواهر القاموس هت ط ( مصر اإلسكندري هتار اهلداي هت ت ) ج15
 /ص. 520
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حممد هارون

هت ط ( سوراي هتمشق هتار الفكر

إمساك
إن املعاي اللغوي للوقف أتيت مبعىن املكث يف ش واحلبس واملنع واإلمساك أي
ٌ
ع البيع أو اهلب أو االسته ك ومنع األخري م االستفاهتة م منافعها إال فئات حمدهتة
وهم م وقف عليهم.
ب د ادوقف اصطالح ً
 1د تعريف احلنفية :اختلف فقها احلنفي يف تعريف الوقف بسبب اخت فهم يف لزومه م
عد لزومه ألن احلنفي يفرقون بن تعريف أيب حنيف وتعريف صاحبيه.
فتعريف أيب حنيف د رمحه هللا د للوقف أنه " :حبس العن على حكم ملك الواقف
والتصدق ابملنفع على جه اخلري" ( )5فبنا على هذا التعريف يصح للواقف الرجوع ع
الوقف وبيعه فالوقف ع أيب حنيف ليس ب ز .
()6

وتعريف الوقف عند الصاحبن
على م أحب "

()7

أنه" :حبس العن على ملك هللا تعاىل وصرف منفعتها

فعندهم أن العن املوقوف خترج ع ملك الواقف.

 2د تعريف امل دكية :عرف املالكي الوقف أبنه "إعطا منفع ش
يف ملك معطيها ولو تقديرا" (.)8

مدة وجوهت الزم ا بقاؤ

فالوقف عندهم أن حيبس املالك العن ومينع م أي إجرا متليك عليها ويترع بريعها يف
وجو الر وتبقى العن مملوك للواقف ف يشرتطون خروجها م ملكه.

( )5بدر الدي العيين البناي شرح اهلداي

ط ( 1لبنان بريوت هتار الكتب العلمي

 ) 2000ج/1

ص. 570
( ) 6املقصوهت ابلصاحبن عند احلنفي مها  :القاض ابو يوسف يعقوب ب ابراهيم وحممد ب احلس الشيباي وملزيد
م االط ع ينظر  :الفوائد البهي يف تراجم احلنفي .
( )7زي الدي اب جنيم البحر الرائق شرح كنز الدقائق ط ( 2لبنان بريوت هتار الكتاب اإلس م هت ت )
ج /5ص. 202
( )8حممد اب عرف املختصر الفقه  :حتقيق حافظ عبدالرمح حممد ط ( 1اإلمارات العربي املتحدة هتيب
مؤسس خلف أمحد احلبتور لألعمال اخلريي  ) 2014ج / 8ص. 429
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 3د تعريف ادي فعية :تنوعت تعريفات الشافعي للوقف وم أشهرها تعريف الشربيين د
رمحه هللا د حيث قال يف تعريفه للوقف أنه" :حبس مال ميك االنتفاع به مع بقا عينه
بقطع التصرف يف رقبته على مصرف مباح" ( )9زاهت الع م مشس الدي الرمل قيدا
للمصرف املباح أبن يكون "موجوهت"(.)10
 4د تعريف احلن بلة :يعرف احلنابل الوقف أبنه " :حتبيس األصل وتسبيل الثمرة" (.)11
فهم يرون خروج العن املوقوف م ملك الواقف إىل ملك هللا سبحانه وتعاىل ويكون
مصرفها يف سبيل هللا وال جيوز بيعها وال هبتها وال الرجوع فيها.
ادتعريف املخت ل :هو تعريف اإلما أبو حنيف وذلك أنه مل خيرج عن الوقف م ملك
الواقف فالوقف إمنا هو تصرف يف غ ت األعيان املوقوف وال يتجاوزها اىل األعيان إال
ابلقدر الذي يلز الستيفا الغ ت منها وليس يف صيغ الوقف ما يدل على خروج العن
املوقوف ع ملك صاحبها.
كما أن تعريف اإلما أاب حنيف يشري اىل جواز الوقف سوا كان مؤبدا أو مؤقتا وهذا
يعط للفرهت حري االختيار يف أتبيد الوقف أو توقيته وابلتايل يسهل على مجيع أفراهت اجملتمع
املشارك يف الوقف ملا فيه م مرون وألن القول ابلوقف املؤقت يزيد م عدهت الواقفن وهذا
يعين زايهتة يف عدهت املستفيدي م األوقاف ف ن الوفا بضرورايت احلياة وحاجات اجملتمع
سيتكفل هبا الوقف هتون الدول مما خيفف العب ع املوازن العام .
االدة بعض ادعب لات يف ادتع ليف ادس بقة
خالف الصاحبان أاب حنيف يف تعريفهما للوقف بعبارة "حبس العن على ملك هللا تعاىل"
وكانت عبارة أيب حنيف ه "حبس العن على حكم ملك الواقف" فهذا االخت ف بن
حتف احملتاج بشرح املنهاج هت ط ( لبنان بريوت هتار الفكر للطباع

 ) 1983ج/ 6

( )9أمحد اهليتم
ص. 235
( )10حممد الرمل هناي احملتاج إىل شرح املنهاج ط أخرية ( لبنان بريوت هتار الفكر  ) 1984ج/ 5
. 358
( )11عبد هللا اب قدام املغين هت ط ( مصر القاهرة مكتب القاهرة  ) 1968ج / 6ص. 3
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العبارتن له هتاللته فأبو حنيف يرى أن الوقف يبقى يف ملك الواقف وابلتايل فهو ليس
ب ز وحيق للواقف الرجوع عنه خب ف الصاحبن ف هنما يراين أن ملكي الوقف تزول ع
الواقف وتدخل يف ملك هللا تعاىل وابلتايل يكون الزما وال جيوز الرجوع فيه.
وجا يف تعريف املالكي عبارة "اعطا منفع ش مدة وجوهت " وهذ العبارة صرحي الدالل
على جواز وقف املنافع كما تدل على جواز توقيت الوقف وعروا ع ذلك جبمل "مدة
وجوهت " وهذا بعكس ما ذهب إليه الشافعي م اشرتاط التأبيد يف الوقف وعروا ع ذلك
جبمل "مع بقا عينه".
 2 .1 .1 .2أادة ميروعية ادوقف
مشروعي الوقف اثبت ٌّ ابلكتاب والسن واإلمجاع
ميروعية ادوقف من ادقران ادكرمي
مشروعي الوقف يف القرآن اثبت بدخوله يف عمو القرابت والصدقات وأعمال الر اليت
جا ت النصوص متضافرة يف كتاب هللا على النص عليها ومنها
َّت تُ رنف ُقوا رِمَّ ُرُتبُّو َن ۚ َوَم تُ رنف ُقوا رمن َش ْ ٍء فَرإ َّن َّ
اَّللَ بر ره
د قوله تعاىل":دَن تَدنَ دُوا ادر َّ
ِْب َح َّ ٰ
ر ()12
َعليم"
د وقوله تعاىل " :اي أَيُّده ادَّ رذين آمنُوا أ ر
َنف ُقوا رِمَّ َلَزقدْنَ ُكم رمن قَد ْب رل أَن ََيرِْتَ يَد ْوم َّال بَد ْيع فر ريه
َ َ
َ َ
()13
َوَال ُخلَّة َوَال َش َف َعة ۗ َوادْ َك فر ُرو َن ُه ُم ادظَّ در ُمو َن"
َّ
وه ُك ْم قربَل اد َْم ْي رر رق َواد َْم ْغ رر ر
آم َن
ب َوٰدَ رك َّن ادر َّ
س ادر َّ
ِْب أَن تُد َودُّوا ُو ُج َ
ِْب َم ْن َ
َ
د وقوله تعاىل " :د ْي َ
ر
َّلل وادْيدورم ْاْل رخ رر وادْم َالئر َك رة واد ر
ْكتَ ر
ني َوآتَى اد َْم َل َعلَ ٰى ُحبر ره ذَ روي ادْ ُق ْرَ ٰب
ب َوادنَّبرير َ
راب َّ َ َ ْ
َ
َ َ
ر ر ()14
يل و َّ ر
وادْيدتَ م ٰى وادْم ر
ني وابْن َّ ر
ني َوريف ادرقَ ب"
ادس ئرل َ
ادسب ر َ
سك َ َ َ
َ َ َ َ ََ
( )12سورة آل عمران اآلي . 92
( )13سورة البقرة اآلي . 254
( )14سورة البقرة اآلي . 177
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ميروعية ادوقف من ادسنة
أما م السن فالنصوص على مشروعي الوقف كثرية جلها ينص على الصدق مبعناها العا
واملطلق منها:
1د قوله صلى هللا عليه وسلم" :إذا مات اإلنسا ُن انقطع عنه عملهُ إال م ث ث ٍ :إال م
صدق جاري أو علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له" ( )15هذا احلديث يدل على صح
الوقف وعظم ثوابه إذ هو الصدق اجلاري اليت تبقى بعد وفات صاحبها.
2د وقوله عليه الص ة والس " :م بىن مسجدا هلل بىن هللا له بيت ا يف اجلن " (.)16
3د وع عمر رض هللا عنه قال " :كان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ث ث صفااي
وكانت بنو النضري حبس ا لنوائبه وكانت فدك الب السبيل وكانت خير قد جزأها ث ث
أجزا فجز ان للمسلمن وجز كان ينفق منه على أهله" (.)17
4د وع أنس رض هللا عنه قال :ملا قد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدين وأمر ببنا

املسجد قال" :اي بين النجار :اثمنوي حبائطكم هذا" فقالوا :وهللا ال نطلب مثنه إال إىل هللا

تعاىل  .فأخذ فبنا مسجدا" (. )18
5د وع أيب هريرة رض هللا عنه  :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال " :ال تقتسم ورثيت
هتينارا وال هترمها ما تركت بعد نفق نسائ ومؤن عامل فهو صدق " (. )19
( )15مسلم ب احلجاج املسند الصحيح املختصر بنقل العدل ع العدل إىل رسول هللا " املعروف بصحيح مسلم"
هت ط ( لبنان بريوت هتار إحيا الرتاث العريب هت ت ) ج / 3ص 1255حديث

 :حتقيق حمموهت عبد الباق
رقم . 1731
( )16املصدر السابق ج /1ص 378حديث رقم . 533
( )17سليمان أبو هتاوهت سن أيب هتاوهت  :حتقيق حممد حم الدي هت ط ( لبنان بريوت املكتب العصري هت ت )
ج / 3ص 141حديث رقم . 2967
( )18حممد البخاري اجلامع املسند الصحيح املختصر م أمور رسول هللا صلى اللع عليه وسلم وسننه وأايمه "
املعروف بصحيح البخاري "  :حتقيق حممد ب زهري ب انصر ط ( 1هتار طوق النجاة 1422هد ) ج / 4ص12
حديث رقم .2774
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6د وروى البخاري" :أن أبو طلح أكثر األنصار ابملدين ماال م خنل وكان أحب أمواله
إليه بريحا وكانت مستقبل املسجد وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدخلها ويشرب
م ما فيها طيب قال أنس :فلما أنزلت هذ اآلي { :ل تنالوا الر حىت تنفقوا مما حتبون}
قا أبو طلح إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :اي رسول هللا إن هللا تبارك وتعاىل
يقول{ :ل تنالوا الر حىت تنفقوا مما حتبون} وإن أحب أموايل إيل بريحا وإهنا صدق هلل
أرجو برها وذخرها عند هللا فضعها اي رسول هللا حيث أراك هللا قال :فقال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم " :بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد مسعت ما قلت وإي أرى أن
جتعلها يف األقربن " فقال أبو طلح  :أفعل اي رسول هللا فقسمها أبو طلح يف أقاربه وبين
عمه" (.)20
فهذ السن الوارهتة ع النيب د صلى هللا عليه وسلم د منها القويل والفعل كلها تدل على أن
الوقف مشروع بل ومندوب إليه ملا فيه م عظم الثواب وجزيل العطا .
ميروعية ادوقف من اإلمج ع
أمجع املسلمون على مشروعي الوقف قال الرتمذي" :والعمل على هذا عند أهل العلم م
أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم وغريهم ال نعلم بن املتقدمن منهم يف ذلك اخت ف ا يف
إجازة وقف األرضن وغري ذلك" (.)21
وقال الطرابلس بعد أن ذكر أوقاف الصحاب " :وهذا إمجاع منهم على جواز الوقف ولزومه
وألن احلاج ماس إىل جواز " (. )22

( )19املصدر السابق ج / 4ص 12حديث رقم . 2776
( )20املصدر السابق ج / 2ص 119حديث رقم . 1461
( )21حممد الرتمذي اجلامع الكبري " املعروف بسن الرتمذي "  :حتقيق بشار عواهت معروف هت ط ( لبنان
بريوت هتار الغرب اإلس م  ) 1998ج / 3ص.53
( )22إبراهيم الطرابلس اإلسعاف يف أحكا األوقاف هت ط ( لبنان بريوت هتار الرائد العريب ) 1981
ص. 26
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وقال النووي تعليق ا على وقف عمر ب اخلطاب" :ويف هذا احلديث هتليل على صح أصل
الوقف وأنه خمالف لشوائب اجلاهلي وهذا مذهبنا ومذهب اجلمهور ويدل عليه أيضا
إمجاع املسلمن على صح وقف املساجد والسقاايت" (. )23
وقال القرطيب يف تفسري " :ال خ ف بن األم يف حتبيس املساجد والقناطر واملقابر وإن
اختلفوا يف حتبيس غري ذلك" (. )24
وقال الشوكاي" :أع

أن ثبوت الوقف يف هذ الشريع

وثبوت كونه قرب أظهر م مشس

النهار" (. )25
 .3 .1 .1 .2احلكمة من ميروعية ادوقف
الوقف هو الصدق اجلاري اليت ال ينقطع ثواهبا ع صاحبها حىت بعد املوت وط صفح
احلياة مبا هلا وما عليها فهذا الثواب العظيم اجلزيل يتوق لنيله كل مسلم لذلك سارع
املسلمون وعر العصور على حبس أمواهلم حىت ال تكاهت جتد ابابا فيه نفع للمسلمن إال
وأوقفوا عليه كرائم أمواهلم رغب ا يف حتصيل هذا الثواب وما جعل للوقف هذا الثواب العظيم
إال حلكم وذلك أن الوقف يعد لون م ألوان الرعاي االجتماعي فهو نظا ال يدانيه نظا
يف هذا الباب وألن م مباهتى التشريع اإلس توثيق الصل بن املسلمن وتقوي الروابط
فيما بينهم لذا فأن الوقف جا لتحقيق هذا املبدأ التشريع .
كذلك ف ن الوقف جا ليكون حصن ا هلذ األم وعنصر قوهتا وذلك أن األمم واجملتمعات
وعر مسرية احلياة تواجهها مشاكل وأزمات ومتر هبا هزائم وانتكاسات ف بد هلا م نظا
قابل للتطور وفق ما تقتضيه مصاحل العباهت ومبا تتحقق به املنافع العام للب هت وإال اندثرت
( )23حيىي النووي املنهاج شرح صحيح مسلم ب احلجاج ط ( 2لبنان بريوت هتار إحيا الرتاث العريب
1392هد ) ج / 11ص. 86
( )24حممد القرطيب اجلامع ألحكا القرآن  :حتقيق أمحد الرهتوي وإبراهيم أطفيش ط ( 2مصر القاهرة هتار
الكتب املصري  ) 1964ج / 19ص. 22
( )25حممد الشوكاي السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار ط ( 1لبنان بريوت هتار اب حز هت ت )
ص. 635
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تلك األم وت شى ذلك اجملتمع لذلك كانت حكم التشريع أن يكون نظا الوقف
وحمتوا يستوعب وجو متعدهتة لإلنفاق ويشمل جماالت متنوع للعمل اخلريي ويكون هو
الوعا الذي يصب فيه النشاط اإلنساي م تطوير اجملتمع ورق اإلنسان وبنا النهض
وازهتهار العمران فكان هناك الوقف على املدارس واملكتبات واملساجد وطلب العلم
وغريها م جماالت الوقف.
كذلك فالوقف أشبه ما يكون مبا يسمى يف عاملنا احلاضر بصندوق األجيال القاهتم إذ
جيمع بن االهتخار واالستثمار مع ا فالوقف يف حقيقته هو اقتطاع أموال كان ميك ملالكها
أن يستهلكها وحتويلها إىل أصول رأمسالي إنتاجي حتقق إيراهتات تستثمر يف املستقبل يف
وجو الر واخلري.

 .2 .1 .2ألك ن ادوقف وأنواعه وشخصيته
 .1 .2 .1 .2ألك ن ادوقف وشروطه
أركان الوقف أربع ه :
1د ادواقف :وهو الشخص الذي يوقف املال ويشرتط فيه أهلي األهتاة أي أن يكون ابلغا
ألن الصيب غري البالغ ليس م أهل الترع فيما يلز يف احلال وأن يكون عاق ا ف يصح
وقف اجملنون واملعتو واملغمى عليه والنائم وأن يكون حرا ألن العبد وما ملكت يد
لسيد أي أن املال مال سيد وال يصح وقف مال الغري وأن يكون خمتارا ال مكرها وان
يكون راشدا غري حمجور عليه بسفه أو غفله.
2د املوقوف عليه :وه اجله اليت تنتفع ابملال املوقوف ويشرتط فيها أن تكون م جهات
()26
الر واإلحسان قال اب قدام " :وإذا مل يك الوقف على معروف أو بر فهو ابطل"
أن تكون جه غري منقطع أي ال يتصور انقراضها كطلب العلم والفقرا واملساكن وأن ال
يعوهت الوقف على الواقف .

( )26اب قدام

عبد هللا املغين  :مصدر سابق ج / 6ص. 37
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3د املوقوف :وهو املال الذي وقفه الواقف ويشرتط فيه أن يكون ماالا متقوما أي جيوز
االنتفاع به يف حال السع واالختيار كالعقارات والكتب وغري ذلك أن يكون معلوم ا
علما ينف اجلهال عنه ومينع النزاع فيه أن يكون مملوكا للواقف ملكا اتما.
4د ادصيغة :أتفق الفقها على أن الوقف ال ينعقد إال ابإلجياب وصيغ االجياب ست ث ث
ت وهذ ألفاظ
وقفت
صرحي وث ث كناي أما الث ث الصرحي فه :
وحبست وسبل ُ
ُ
ُ
صرحي ينعقد هبا الوقف مباشراة وأما الكناي فه  :تصدقت وحرمت وأبدت وال ينعقد
الوقف أبلفاظ الكناي ألهنا ألفاظ مشرتك حتمل أكثر م معىن ولك حتمل على معىن
الوقف ال بد م إحلاقها بلفظ زائد كأن يقول :صدق موقوف أو حمبوس أو ما شابه أو أن
ينوي الوقف فيكون على ما نوى(.)27
أما القبول م املوقوف عليهم أو عد اشرتاطه ففيه تفصيل:
ف ن كان املوقوف جه ال يتصور منها القبول كاملساجد أو املوقوف عليه جه غري حمصورة
كالفقرا واملساكن ف حاج للقبول حينئذ ويكف اإلجياب يف انعقاهت ( )28وإن كان
املوقوف معن كعمرو مث ا فعند احلنفي ( )29واملالكي ( )30واألصح عند الشافعي ( )31ووجه
عند احلنابل أنه يشرتط قبول املوقوف عليه إن كان م أهل القبول(.)32

( )27ينظر  :املصدر السابق ج / 6ص. 6
( )28حممد اب عابدي رهت احملتار على الدر املختار ط ( 2لبنان بريوت هتار الفكر  ) 1992ج/ 4
. 342
( )29ينظر  :املصدر السابق ج / 4ص. 343
( )30ينظر :حممد الدسوق حاشي الدسوق على الشرح الكبري هت ط ( لبنان بريوت هتار الفكر هت ت )
ج / 4ص. 88
( )31ينظر  :حيىي النووي روض الطالبن وعمدة املفتن ط ( 3لبنان بريوت املكتب اإلس م ) 1991
ج / 5ص. 324
( )32ينظر  :عبد الرمح ب قدام الشرح الكبري على منت املقنع هت ط ( لبنان بريوت هتار الكتاب العريب
هت ت ) ج / 6ص. 200
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 .2 .2 .1 .2أنواع ادوقف
يتنوع الوقف لعدة اعتبارات فمنها ما يكون ابعتبار املوقوف عليهم أو ابعتبار حمله أو
ابعتبار هتوامه أو ابعتبار مشروعيته إىل أخر .
أنواع ادوقف ابعتب ل املوقوف عليهم
1د ادوقف اخلريي ادع م :هو ما كان ابتدا ا على جه م جهات الر واخلري اليت ال تنقطع

كأن جيعل الواقف غل وقفه صدق ا على الفقرا أو طلب العلم أو على إقام بيوت هللا
أو إطعا األيتا أو كسوهتم وأمثال ذلك وم أظهر النصوص حديث عمرد رض هللا عنه د
ألنه عا .
ومس هذا النوع م األوقاف خريايا القتصار نفعه على اجملاالت اخلريي العام .

2د ادوقف األهل أو ادذلي :ولعل التعبري ابألهل أعم وهذا يكون مصرفه على ذري
الواقف وأقاربه فيكون خري وريعه ونتاجه على الذري كاألوالهت واألحفاهت وغريهم م األهل
واألقارب ويسمى يف املغرب األحباس املعقب وهو ختصيص ريع للواقف أوالا مث ألوالهت مث
إىل جه بر ال تنقطع.
3د ادوقف امليرتك :وهو ما خصصت منافعه إىل الذري وجه بر معا جا يف املغين:
"وإن وقف هتار على جهتن خمتلفتن مثل :أن يقفها على أوالهت وعلى املساكن :نصفن
أو ث اثا أو كيفما شا جاز وسوا جعل مآل املوقوف على أوالهت وعلى املساكن أو
على جه أخرى سواهم" ( )33وقال البهويت":وإن قال وقفته أي العبد أو الدار أو
الكتاب وحنو على أوالهتي وعلى املساكن فهو بن اجلهتن نصفان يصرف ألوالهت النص
واملساكن النصف والقتضا التسوي " (.)34

( )33اب قدام املغين مصدر سابق ج / 6ص. 41
( )34منصور البهويت كشاف القناع ع منت اإلقناع هت ط ( هتار الكتب العلمي هت ت ) ج / 4ص. 258
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أنواع ادوقف ابعتب ل احملل أي امل ل املوقوف
1د وقف ادعق ل :والعقار هو كل ما ال ميك نقله وحتويله م مكان ألخر كاملباي الثابت
واألراض وما أحلق هبا والنخيل واألشجار واآلابر والقناطر والطرق وهذا الوقف أجاز
مجهور الفقها وهو ميثل ُج َّل أوقاف النيب د صلى هللا عليه وسلم د وأهل بيته وأصحابه
رضوان هللا عليهم أمجعن.
2د وقف املنقول :واملنقول هو كل ما جاز بيعه وجاز االنتفاع به مع بقا عينه كالنقوهت
واملصاحف والس ح وغريها.
3د وقف املن فع :واملنافع ه الفوائد العرضي ايل تستفاهت م األعيان بطريق استعماهلا
واملنافع تعتر أموالا عند مجهور الفقها ابستثنا احلنفي وقد اختلف الفقها يف وقف املنافع
فمنعها احلنفي وأجازها املالكي (.)35
4د وقف احلقوق املعنوية :احلقوق املعنوي ه سلط الشخص على ش

غري ماهتي

كحق املؤلف يف املصنفات ابخت ف أنواعها واالسم التجاري وغريها وه حقوق خاص
ألصحاهبا أصبح هلا يف العرف املعاصر قيم مالي معتر يعتد هبا شرعا ويف وقفها خ ف
بن الفقها يبحث يف مظانه.
أنواع ادوقف ابعتب ل ادتأقيت
1د ادوقف املؤبد :وهو األصل يف الوقف أن يكون صدق جاري مستمرة مؤبدة ال يتصور
انتهائها ابنتها املال املوقوف وفنائه وال ابنقراض املوقوف عليهم كأن يوقف أرض زراعي
على فقرا .

( )35عاهتل ويل قوته وقف األسهم والصكوك واملنافع واحلقوق املعنوي حبث مقد جملمع الفقه اإلس م الدويل
(جدة الدورة التاسع عشر منظم املؤمتر اإلس م ص. )17
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 2د ادوقف املؤقت :وهو ميك أن يكون مؤقتا بسبب طبيع املال املوقوف كما ميك أن
يكون مؤقت ا بنا على إراهتة الواقف أو أن يكون حمدهتا بفرتة زمني أو يربط جبه م شأهنا
االنقطاع وال نص فيه على التأبيد.
أنواع ادوقف ابعتب ل استثم ل امل ل املوقوف:

()36

1د ادوقف املب شر :وهو ما يستعمل أصل املال يف حتقيق غرضه و حنو املسجد للص ة
واملدرس للتعليم واملستشفى لع ج املرضى.
2د ادوقف االستثم لي :وهو ما يستعمل أصله يف حتقيق إيراهت وينفق اإليراهت على غرض
الوقف.
أنواع ادوقف ابعتب ل اجلهة ادواقفة

()37

وقف اإللص ا :وهو حبس ش م بيت مال املسلمن أبمر م السلطان ليصرف ريعه
على مصلح م املصاحل العام كاملدارس واملستشفيات أو على مستحقيه ويطلق عليه
اإلرصاهت "اإلفراز" م أفرز الش إذا عزله وميز فكأنه أفرزها ع ملكه وهو ال يعتر وقفا
حقيق وذلك لعد ملك ويل األمر لعن املوقوف وعليه ال جتب يف اإلرصاهت مراعاة لشرط
الواقف وإمنا يلز أتبيد على اجله املوقوف عليها وهو جائز شرع ا حبك الوالي العام
لويل األمر.
أنواع ادوقف ابعتب ل فئ ت املستفيدين
وقف على الفقرا واملساكن وط ب العلم والعلما وأبنا السبيل واملرضى واأليتا
والعجزة والعميان  ...اخل.

( )36أسام العاي "التمويل الوقف للمشاريع متناهي الصغر" جمل أوقاف األمان العام لألوقاف الكويت
( ) 2014ص.115
( )37أمحد اجلمل هتور نظا الوقف اإلس م يف التنمي االقتصاهتي املعاصرة ط ( 1مصر القاهرة هتار الس
 ) 2007ص.26
19

أنواع ادوقف ابعتب ل أنيطته
وقف على املساجد واملدارس واملعاهد واجلامعات واملكاتب واملستشفيات والسقاايت
واآلابر  ...اخل.
أنواع ادوقف ابعتب ل طبيعته

()38

وقف االستعمال "عقار سكين" ووقف االستغ ل "أراض زراعي "
أنواع ادوقف ابعتب ل ابتدائه وانته ئه
1د وقف متصل االبتداء واالنته ء :كالوقف على جه ال تنقطع وال تنقرض كالفقرا .
2د وقف منقطع االبتداء واالنته ء :كالوقف على ولد وليس له ولد.
3د وقف متصل االبتداء منقطع االنته ء :كالوقف على رجل بعينه ف ذا مات انقطع
الوقف.
4د وقف منقطع االبتداء منقطع االنته ء :كالوقف على م يولد له مث على الفقري.
أنواع ادوقف ابعتب ل ميروعيته
1د وقف صحيح مكتمل األركان والشروط ومبحل ومصرف مشروعن.
2د وقف ابطل تضم ما يبطله كالوقف على أمر حمر .

 .3 .2 .1 .2شخصية ادوقف االعتب لية
املراهت ابلشخصي االعتباري للوقف هو أن يكون له ذم مالي مستقل ع ذم الواقفن
والنظار ترتتب عليها احلقوق والواجبات وتكون له األهلي للتملك والبيع والشرا
والتقاض .

( )38رفيق املصري األوقاف فقهاا واقتصاهتاا ط ( 1سوراي هتمشق هتار املكتيب هتمشق  ) 1999ص.28
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لقد سبق فقهنا اإلس م القانون الوضع يف االعرتاف ابلشخصي االعتباري للوقف يف
حن مل يصل إليها القانون إال يف القرون األخرية حيث نظر الفقه اإلس م اىل م يدير
الوقف نظرة خاص َّفرق فيها بن شخصيته الطبيعي وشخصيته االعتباري كناظر للوقف أو
مدير له وترتب على ذلك أن الوقف ينظر إليه كمؤسس مستقل ع أشخاصها الواقفن
والناظري هلا ذم مالي ترتتب عليها احلقوق وااللتزامات فقد قرر مجاع م الفقها منهم
الشافعي واحلنابل جواز انتقال امللك إىل جه الوقف مثل اجلهات العام كالفقرا والعلما
واملدارس واملساجد كما ذكر فقها احلنفي والشافعي أنه جيوز للقيم على الوقف أن
يستدي على الوقف للمصلح إبذن القاض مث يسرتهت م غلته فهذا هتليل على أن
الوقف له نوع م الذم املالي اليت يستدي عليها مث يسرتهت منها حن إهتراك الغل (.)39
وهذا االعرتاف ابلشخصي االعتباري للوقف منحه الكثري م املزااي حيث حتول الوقف م
جمرهت أعيان وعقارات إىل مؤسس تستثمر فيها األموال الوقفي يف صناهتيق استثماري ومشاريع
تنموي يتم متويلها م الصناهتيق الوقفي وغريها م األعمال اليت ما كان للوقف امكاني
القيا هبا ما مل تك له ذم وأهلي كما حتول الوقف م وقف فرهتي اىل وقف مجاع ع
طريق إنشا الصناهتيق الوقفي اليت يساهم فيها مجهور الناس.

( )39عل القرة هتاغ

نظرة جتديدي للوقف واستثماراته مقال منشور على موقع إس
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أون الي .

 .2 .2عالقة ادوقف ابددودة
إن ع ق الوقف ابلدول م املواضيع اليت مل تتناوهلا الدراسات الوقفي املعاصرة بشكل كبري
مقارن مبا مت إجناز م هتراسات يف أبواب أخرى اترخيي أو فقهي وحيث أن هذ الع ق
تعتر م أهم املفاصل اليت حتدهت هتور الوقف كشريك أساس يف إهتارة اجملتمعات اإلس مي
واملسامه يف حل قضاايها وإعطا التكافل االجتماع أبعاهت مهم أال الدراسات فيه فقرية .
حيث أن مؤسس الوقف لعبت هتورا مميزا يف اتريخ احلضارة اإلس مي ويف خمتلف جوانب
احلياة الديني واملدني االجتماعي منها أو الثقافي وقد كان الوقف وعر مراحله التارخيي هو
املمول الرئيس ملرافق احلياة املختلف مما كان خيفف العب على الدول وموازنتها فكان جز
ال يتجزأ م النظا العا للدول ملا يقدمه م وجو الر يف ظل والي الدول عليه.
كما أن هتراس هتور الوقف يف سد عجز املوازن ُحتيلنا يف احلقيق اىل تسليط الضو على
ع ق الوقف مبكوانت اجملتمع املختلف والدول جز منها حىت نرصد الوسائل والطرق اليت
ميك للوقف م خ هلا هتعم املوازن العام .

 .1. 2 .2والية اددودة على ادوقف
 .1 .1 .2 .2مفهوم ادوالية
أ د تعريف ادوالية دغةً
الوالي يف اللغ " :ابلكسر والفتح مصدر وىل تقول :وليت الش
ومعناها :النصرة"(.)40

والي واجلمع والايت

والويل" :هو الصديق والنصري كما تطلق على السلطان واإلمارة وكل م وىل أمرا فهو
وليه"(.)41
( )40حممد الرازي خمتار الصحاح :حتقيق يوسف الشيخ حممد ط ( 5لبنان بريوت املكتب العصري ) 1999
/ج / 1ص.345
( )41أمحد الزايت وآخرون املعجم الوسيط هت ط ( مصر القاهرة هتار الدعوة هت ت ) ج / 2ص.1058
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ب د تعريف ادوالية اصطالح ً
والوالي اصط ح ا ه " :السلط اليت يتمتع هبا الشخص يف إلزا الغري وتنفيذ القول عليه
شا الغري ذلك أ أىب" (.)42
أو ه " :إقام الغري مقا النفس يف تصرف جائز معلو "(.)43
أو ه " :سلط شرعي متك صاحبها م مباشرة التصرفات والعقوهت وترتب آاثرها عليها
هتون أن تتوقف على إجازة أحد" (.)44
وم خ ل هذ التعاريف يتبن لنا أن الوالي أنواع وأقسا وه :
د الوالي الذاتي  :وه والي البالغ العاقل الراشد على أمواله وه سلط تكون ابألصال إذا
كان الشخص مالك ا للمعقوهت عليه أو املتصرف فيه.
د الوالي املتعدي  :وه والي الشخص على شؤن غري إما بوالي شرعي مستمدة م
الشارع كوالي األب واجلد أو بوصاي م األب أو اجلد أو القاض أو قد تكون هذ
السلط بتمكن م صاحب الشأن وإانب منه كما يف التوكيل ابلبيع واإلجارة والنكاح.
د الوالي العام  :وه سلط شرعي جتعل مل ثبت له القدرة على إلزا الغري وإنفاذ التصرف
عليه بدون تفويض منه كوالي الدول .
 .2 .1 .2 .2مفهوم اددودة
سم
أد تعريف اددودة دغة" :مصدر مشتق م هتول وهو كل ما يتداوله الناس بينهم وه إ ٌ
للش الذي ينتقل م حال آلخر"(.)45

( )42نزيه محاهت نظري الوالي يف الشريع اإلس مي هت ط ( سوراي هتمشق هتار القلم هتمشق  ) 1994ص. 8
( )43أمحد فراج امللكي ونظري العقد هت ط ( مصر القاهرة مؤسس الثقاف اجلامعي هت ت ) ص. 3
( )44وهب الزحيل الفقه االس م وأهتلته ط ( 4سوراي هتمشق هتار الفكر هت ت ) ج.669 / 9
( )45اب منظور لسان العرب مصدر سابق ج / 11ص.252
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ب د تعريف اددودة اصطالح ً ":شعب مستقر على إقليم معن وخاضع لسلط سياسي
معين " (.)46
م خ ل هذا التعريف يتبن لنا أن الدول تقو على ث ث مقومات رئيسي تشكل
مبجموعها الدول وه :
د الشعب :ال يتصور وجوهت هتول هتون وجوهت جمموع بشري لديها إحساس بضرورة إشباع
حاجات شىت والتعاون على اهتا النشاط املطلوب إلشباع هذ احلاجات والشعب قد
يكونوا مواطنن وقد يكونوا أجانب مقيمن.
د اإلقليم :اإلقليم هو تلك البقع اجلغرافي اليت اختذها الشعب مستقرا له وهو املصدر
الرئيس لثروة الدول وال سلطان عليه غري سلطاهنا.
د السلط  :وجوهت شعب على إقليم معن ال يكف لقيا هتول بل البد م وجوهت سلط
يرتضيها الشعب لتقو حبفظ الدي وسياس الدنيا والدفاع ع مقدرات احلياة وضرورايهتا
على األرض اليت تبسط عليها سلطتها ويكون يف الدول ث ث سلطات سلط تنفيذي
وه احلكوم وسلط تشريعي وه الرملان وسلط قضائي وه السلط اليت أانط هبا
الفقها حق الوالي على الوقف للحفاظ على استق ليته.
فبمجموع هذ املقومات واألركان الث ث تتشكل الدول ويصبح هلا حقوق وآاثر تتمتع هبا
كحق السياهتة أي السلط غري املقيدة يف اخلارج والداخل والتمتع ابلشخصي القانوني أي
أهنا كيان قائم ميلك ص حيات واسع جتعله أه ا لألهتاة والوجوب.
وقد أكد الرسول د صلى هللا علي وسلم د ذلك املفهو ملعىن الدول واستق ل كياهنا وأهليتها
للتخاطب والتعامل مع غريها وقيامها بواجباهتا م خ ل رسائله اليت أرسلها إىل ملوك
ورؤسا الدول املعاصرة له ورؤسا العشائر واإلمارات املوجوهتة ابجلزيرة العربي وم هؤال
امللوك م اتبع حممدا د صلى هللا عليه وسلم د كملوك اليم وعمان ومنهم م هاهتنه
( )46توفيق السديري اإلس والدستور ط ( 1السعوهتي وكال املطبوعات والبحث العلم وزارة الشئون
اإلس مي واألوقاف والدعوة واإلرشاهت 1425هد ) ج / 1ص.49
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وأهدى إليه كاملقوقس وهرقل ومنهم م تعصى عليه كملك الغساسن وكسرى وفارس
فكل هذا يدل على اعرتاف الرسول د صلى هللا عليه وسلم د بكيان الدول وإال ملا عقد
املعاهدات مع بعضها وم مث كان ما فعله د عليه الس د هتاالا على وجوهت الدول وجوهتا
فعليا كشخص افرتاض يباشر سلطاته يف أرضه وعلى شعبه (.)47
 .3 .1 .2 .2ادتأصيل اديرع دوالية اددودة على ادوقف
إن مما ال مرا فيه أن م حقوق الوقف املقررة الوالي عليه والنظر يف شؤونه وتدبريها ألن
الوقف مال أو هو ش له قيم مالي يفتقر اىل م يقو برعايته وتنميته وحفظه واستثمار
ابلطرق املشروع ومجع غلته وصرفها اىل اجله أو اجلهات املوقوف عليها وإمهال الوقف م
إضاع املال املنه عنه شرعا قال النيب صلى هللا عليه وسلم" :إن هللا كر لكم ث اث :قيل
وقال وإضاع املال وكثرة السؤال"( )48وهذا احلديث يدل على حرم إضاع الوقف
ووجوب حفظه وملا كان حفظه ال يتأتى إال ابلوالي عليه كانت الوالي واجب ألن ما ال
يقو الواجب اال به فهو واجب.
ولقد نشأت الوالي على الوقف مع بداي ظهور األوقاف يف عهد الرسول صلى هللا عليه
وسلم فقد توىل النيب د صلى هللا عليه وسلم د األوقاف اليت خلفها خمرييق وهو م علما
يهوهت بين النضري أسلم يو أحد وأوصى أنه إذا قتل يف أحد أن يضع رسول هللا د صلى هللا
عليه وسلم أمواله حيث شا .
كذلك توىل الصحاب الكرا أمر أوقافهم اليت أوقفوها م ذلك ما ورهت ع اب عمر رض
هللا عنهما قال ":أصاب عمرد رض هللا عنه د ارض ا خبير فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم
يستأمر فيها فقال :اي رسول هللا إي أصبت أرض ا خبير مل أصب ماالا قط هو أنفس عندي
منه فما أتمري به؟ قال :أن شئت حبست أصلها وتصدقت هبا قال :وتصدق هبا عمر
( )47عبد هللا النجار والي الدول على الوقف  :املشاكل واحللول ( حبث مقد للمؤمتر الثاي لألوقاف ابململك
العربي السعوهتي بعنوان :الصيغ التنموي والرؤى املستقبلي 1427هد ) ص.14
( )48البخاري صحيح البخاري مصدر سابق ج / 2ص / 124حديث رقم .1477
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أنه ال يباع أصلها وال يبتاع وال يورث وال يوهب قال :وتصدق عمر يف الفقرا ويف القرىب
ويف سبيل هللا وب السبيل والضيف ال جناح على م وليها أن أيكل منها ابملعروف أو
يطعم صديقا غري ُممتَ ِّ
موٍل منه"(.)49
هذا الفعل م النيب د عليه الص ة والس د وصحابته الكرا يدل على أن الوالي على
الوقف مقصد وواجب شرع ألن به احلفاظ على مال الوقف ومنائه واستمرار نفعه
وأنفاق ريعه يف أوجه اإلنفاق املعترة.
إذا تقرر هذا وأن الوالي على الوقف ضرورة لص ح الوقف وبقائه ف ن والي الدول على
الوقف أيض ا مقررة ويدل على ذلك ما يل :
حيق لويل األمر مبوجب واليته العام على املسلمن أن يتوىل أمر الوقف إن مل يك له م
يتوىل أمر فع عائش رض هللا عنها أن رسول هللا د صلى هللا عليه وسلم قال":السلطان ويل
م ال ويل له"(.)50
كما أن اإلمام موضوع خل ف النبوة يف حراس الدي وسياس الدنيا قال عليه الص ة
والس  ":أال كلكم راع وكلكم مسؤول ع رعيته فاإلما الذي على الناس راع وهو
مسؤول ع رعيته  )51( "..وم لواز تلك الرعاي احملافظ على األموال فاألموال أحدى
الضرورات اخلمس ألهنا تتعلق هبا مصاحل الناس يف الدنيا واآلخرة وم تلك األموال أموال
األوقاف فه مما تتعلق هبا مصاحل األحيا واألموات لذا اتفق فقها املسلمن على أن
للدول التدخل يف شئون الوقف وحماسب النظار مبقتضى واليتها العام على الوقف(.)52

( )49مسلم صحيح مسلم مصدر سابق ج / 3ص / 1255حديث رقم .1632
( )50أمحد ب حنبل مسند اإلما أمحد ب حنبل ط ( 1لبنان بريوت مؤسس الرسال  ) 2001ج/ 42
ص / 200حديث رقم .25327
( )51البخاري صحيح البخاري مصدر سابق ج / 9ص / 62حديث رقم .7138
( )52ينظر :عبد الفتاح حمموهت والي الدول يف الرقاب على األوقاف (حبث مقد ملنتدى قضااي الوقف الفقهي
اخلامس املنعقد يف الكويت  ) 2011ص.9
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ما فعله عمر ب اخلطاب رض هللا عنه م إنشا هتيوان بيت املال وقد جعل لذلك الديوان
اإلشراف على األراض اليت وقفها على املسلمن بعد فتحها خارج جزيرة العرب (.)53
ما استقر عليه عمل املسلمن م إنشا الدول اإلس مي ممثل يف ويل أمر املسلمن هتيوان
لألحباس وإسناهت اإلشراف على األوقاف اىل القضاة يف الدول اإلس مي يتولوهنا أبنفسهم
وحياسبون النظار عليها.
يقول شيخ اإلس أب تيمي رمحه هللا يف ذلك ":لويل األمر أن ينصب هتيواانا مستوفيا
حلساب األموال املوقوف عند املصلح كما له أن ينصب الدواوي مستوفيا حلساب األموال
السلطاني كالف وغري " مث قال ":األموال املوقوف على والة األمر م األما واحلاكم وحنو
إجراؤها على الشروط الصحيح املوافق لكتاب هللا وإقام العمال على ما ليس عليه عامل
م جه الناظر والعامل يف عرف الشرع يدخل فيه الذي يسمى انظرا ويدخل فيه غري
اَّللَ َأي ُم ُرُكم أَن تُد َؤُّهتوا
الناظر لقبض املال مم هو عليه صرفه وهتفعه اىل م هو له لقوله ":إِّ َّن َّ
اان ِّ
ت إِّ َ ٰىل أَهلِّ َها"( )54ونصب املستويف اجلامع للعمال املتفرقن حبسب احلاج واملصلح
األ ََم َ
وقد يكون واجبا أذا مل تتم مصلح قبض املال وصرفه إال به فأن ما ال يتم الواجب إال به
فهو واجب وقد يستغىن عنه عند قل العمل ومباشرة اإلما للمحاسب بنفسه كما يف
نصب اإلما للحاكم عليه أن ينصب حاكمنا عند احلاج واملصلح أذا مل تصل احلقوق اىل
مستحقها أو مل يتم فعل والواجب وترك احملر أال به وقد يستغين عنه اإلما إذا أمكنه مباشرة
احلكم بنفسه وهلذا كان النيب يباشر احلكم واستيفا احلساب بنفسه وفيما بعد عنه يويل
م يقو ابألمر وملا كثرت الرعي على عهد ايب بكر وعمر واخللفا استعملوا القضاة وهتونوا
الدواوي يف أمصارهم وغريها" (.)55
( )53ينظر :القاسم ايب عبيد األموال ط ( 1لبنان بريوت هتار الكتب العلمي  ) 1986ص . 86وعل
املاورهتي األحكا السلطاني والوالايت الديني هت ط ( مصر القاهرة مطبع السعاهتة هت ت ) ص. 120
ويعقوب أبو يوسف اخلراج هت ط ( لبنان بريوت هتار الكتب العلمي هت ت ) ص.27
( )54سورة النسا اآلي .52
( )55أمحد اب تيمي جمموع الفتاوى هت ط ( السعوهتي املدين املنورة جممع امللك فهد لطباع املصحف الشريف
 ) 1995ج / 31ص  85د . 87
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 .4 .1 .2 .2نط ق والية اددودة على ادوقف
يتحدهت نطاق والي الدول على األوقاف م خ ل احلفاظ على مال الوقف ومنائه
واستمرار نفعه وإيصال ريعه إىل املستحقن له كما أن م واجبها أن تنصب نظارا
لألوقاف اليت ال نظار عليها للحفاظ على مال الوقف م الضياع ألن احلفاظ على املال
مقصدا م مقاصد التشريع الضروري وقد بن املاورهتي أن الرقاب على الوقف م
االختصاصات االصيل للدول فقال" أما ع مشارف السلطان للوقف ف هنا على ضربن:
عام وخاص فأما العام  :فيبدأ بتصفحها وإن مل يك فيها متظلم ليجريها على سبيلها
وميضيها على شروط واقفها إذا عرفها  ..ألنه ليس يتعن اخلصم فيها فكان احلكم فيها
أوسع م الوقوف اخلاص وأما الوقوف اخلاص ف ن نظر فيها موقوف على تظلم أهلها
عند التنازع فيها لوقفها على خصو معينن فيعمل عند التشاجر فيها على ما تثبت به
احلقوق عند احلاكم" (.)56
فنطاق والي الدول على الوقف ه احملافظ عليه وهو املقصد م واليتها وذلك ملا متلكه
م وسائل يتحقق هبا تقومي عمل الوالة على األوقاف وإص ح اخللل يف إهتارة الوقف أو
تنميته أو التوثق م وصول ريعه إىل مستحقيه بل وحماسب م سا ت إهتارته وأعمال
إشرافه على أموال الوقف وعزله وتعن خلف له إذا اقتضت املصلح ذلك وعليه وم
خ ل األنشط اليت متارسها الدول يف إطار تلك الوالي ف نه ميك حصر نطاق واليتها يف
الرقاب على أنشط الوقف وحماسب النظار وقد ذكر األما املاورهتي أن الرقاب على الوقف
م اختصاصات ويل األمر فقال" :مشارف الوقوف وه ضرابن :عام وخاص فأما العام
فيبدأ بتصفحها وإن مل يك فيها متظلم ليجريها على سبيلها وميضيها على شروط واقفها
إذا عرفها وأما الوقوف اخلاص ف ن نظر فيها موقوف على تظلم أهلها عند التنازع فيها

( )56املاورهتي األحكا السلطاني مصدر سابق ص103د.104
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لوقفها على خصو متعينن فيعمل عند التشاجر فيها على ما تثبت به احلقوق عند
احلاكم"(.)57
فهذ ه املها اليت متارسها الدول مبقتضى واليتها على الوقف أن تقو ابملراقب اإلهتاري
والشرعي على النظار ومبدأ الرقاب على أصحاب الوالايت عموما وإن كان ميثل واجبا م
الواجبات امللقاة على الدول أمرا ابملعروف إذا ظهر تركه وهنيا ع املنكر إذا ظهر فعله
ٍ ِّ ِّ
َّاس َأتمرو َن ِّابلمعر ِّ
وف َوتَدند َهو َن َع ِّ
َُ
وعم ا بقول هللا تعاىلُ ":كنتُم َخيدَر أ َُّم أُخر َجت للن ِّ ُ ُ
ال ُمن َك ِّر َوتُدؤِّمنُو َن ِّاب ََّّللِّ"( )58وبقوله تعاىلَ ":ودْتَ ُكن رمن ُك ْم أ َُّمة يَ ْدعُو َن إر َىل ْ
اخلَ ْرري َو ََي ُْم ُرو َن
رابدْمعر ر
ك ُه ُم اد ُْم ْفلر ُحو َن"( )59ف نه مطلوب يف النظارة على
وف َويَد ْند َه ْو َن َع رن اد ُْمن َك رر َوأُوٰدَئر َ
َ ُْ
الوقف خصوصا وتتمثل رقاب الدول على النظار فيما يل :
د الرقاب اإلهتاري  :يف إهتارة الوقف ورعايته وتصرفاهتم يف الوقف خري هتليل على مدى
حرصهم على مال الوقف أو استهانتهم به.
د الرقاب املالي  :وذلك م خ ل حبث وجو إنفاقه لألموال املتعلق ابلوقف وما إذا كانت
يف احلدوهت املقررة أو القدر املسموح به م غري إسراف وتبذير.
د الرقاب األخ قي  :الناظر على الوقف قد اكتسب والي هام ومبقتضاها أصبح يتمتع مبركز
أهتيب ما كان له أن حيصل عليه إال ابلسلوك القومي واخللق الفاضل والسمع الطيب .
 .5 .1 .2 .2أاثل والية اددودة على ادوقف
مل يعد جمال اخلريات اليت يكفلها نظا الوقف قاصرا على ما كان معهوهتا فيما مضى م
إنشا املؤسسات التعليمي أو الع جي أو هتور العباهتة أو التكااي اليت تقو على إطعا اجلياع
واألسبل اليت تقو على إروا العطشى أو رعاي احليوان أو ما إىل ذلك م األنشط
احملدوهتة واملرافق احمللي املتعلق ابلسقاي أو النظاف واحلمامات والطرق وأمثال ذلك ولكنه
( )57املصدر السابق ص.137
( )58سورة آل عمران اآلي . 110
( )59سورة آل عمران اآلي . 104
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جتاوزها إىل جماالت أخرى تتصل بتقد اجملتمع وأتخذ بيد إىل طريق النمو والنهوض
وجتاوز املشك ت امللح والعقبات اليت تقف عائقا هتون حتقيق أهدافه بل أصبحت
األوقاف ه البديل لعجز املوازانت الرمسي ع الوفا ابحلاجات الشعبي يف متويل ما ميك
تسميته بقطاع اخلدمات مثل التعليم والصح وإنشا املرافق العام على املستوى احملل
وإهتارهتا وإعان احملتاجن مبا يفيد تقرير نوع م الضمان االجتماع بل أصبحت األوقاف
ه أهتارة القيا بكل ما يتعلق ابلتعليم والثقاف والتوارث الفكري والعلم وحترير البحث
العلم م الضغوط السياسي الناجت ع احلكم والتعليم وحتقيق قدر كبري م االستق ل يف
إهتارة املرافق احمللي (.)60
ويف ضو ما أسفر عنه التطور املعاصر يف النظر إىل مها الوقف وغاايته وما أصبحت متثله
م أمهي ابرزة يف حياة الفرهت واجملتمع برزت احلاج إىل أن يواكب ذلك التطور تغيري يف
النظا املؤسس الذي يقو عليه ويتوىل إهتارته وليكون للدول يف هذا النظا هتور أكر م
ذي قبل حىت يتسىن هلا أن ترتق بغاايت الوقف إىل مستوى يفوق املستوى الذي تقف
عند نظرة األفراهت يف التعامل مع الوقف.
وم املعلو أن تدخل الدول يف إهتارة األنشط ذات الطابع الفرهتي أو املايل املندوب إليه
هتاين ال يلقى قبوالا لدى كاف األفراهت ال سيما وأن هذا التدخل يف شؤن الوقف م قبل
الدول ل يستطيع أن ينسلخ م الدوافع السياسي اليت تضطلع الدول لتحقيقها وحترص
على إجنازها وهذ الدوافع مما يندر أن تكون حمل اتفاق م اجلميع إضاف إىل ما ختتص
به الع ق يف جمال األعمال اخلريي م خصوصي متفرهتة بن اخلالق واملخلوق وإذا ما كان
للدول هتخل يف شأن م شئون تلك الع ق ف نه قد يؤثر فيما جيب أن تتمتع به م
إخ ص وصدق لذلك ف ن لوالي الدول على الوقف أاثر سلبي وأخرى إجيابي كما بعض
الباحثن نذكر بعضها وه كالتايل:
( )60طارق البشري حتوالت ع ق الوقف مبؤسسات اجملتمع املدي يف بلدان واهتي النيل :ضم حبوث ندوة :
نظا الوقف واجملتمع املدي يف الوط العريب ط ( 1الكويت مركز هتراسات الوحدة العربي األمان العام لألوقاف
بدول الكويت  ) 2003ص. 669
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األاثل ادسلبية
أ د ضعف املب الة األهلية
فقد أهتت سيطرة الدول على األوقاف اىل"أن تكون املباهترات الوقفي بيد الدول ونظرا
للمتغريات االقتصاهتي والسياسي مما أهتى على اضمح ل املباهترات األهلي بل اىل ت شيها
يف بعض الدول"( )61كما كان هلذا التحول ولسيطرة الدول على قطاع األوقاف تداعيات
كثرية لعل أمهها ندرة األوقاف اليت يتم أنشاؤها م قبل القطاع األهل وكذلك غياب
الوقف كظاهرة اجتماعي واقتصاهتي فلم يعد الوقف قاهترا على تكوي رأس املال البشري
وال رأس املال االجتماع وال رأس املال اإلنتاج الثابت (.)62
ب د عدم احرتام إلااة ادن س يف إنف ق ادريع
إن تصرف الدول يف ريع الوقف وغلته ال أيخذ يف اعتبار املصارف اليت أنشأ الوقف هلا
واليت جيب على الناظر عليه أن ينفقه فيها ويوجهه إليها يف إطار شروط الواقف أو أن
تصرف يف اجملاالت اليت يرجو منها الواقفون ثواب رهبم وجزا إن م أهم الدوافع اليت
جتعل الواقفن يقدمون على وقف أمواهلم قيا الوقف على أركان وهتعائم م أبرزها احرتا
شرط الواقف وأنه يف نظا الوقف كنص الشارع يتعن االلتزا به وما كان جيول خباطر
الواقف عندما أوقف أمواله أن إراهتته وشروطه ل حترت ول تتبع وستعمل الدول عملها يف
ريع الوقف مبا ترا وفقا لسياستها.
وقد يؤهتي استغراق ما ينفق م هذا الريع تنفيذا لسياس الدول العام إىل أن يكون الباق
م هذا الريع قلي ا جيعل ما يصرف للمستحقن حمدوهتا كما أن الدول قد تتبع سياسات
حكومي معين حتقيق ا ملكاسب سياسي قصرية األجل فيكون الوقف اتبع ا هلا فيصرف ريعه
يف أولوايت تراها السلط احلكومي وال يقرها نظا الوقف أو املؤمنون به كما أن هناك
( )61فؤاهت العمر إسها الوقف يف العمل األهل والتنمي اإلجتماعي ط ( 2الكويت األمان العام لألوقاف
 ) 2011ص.15
( )62حممد اخلوج حمل ع الوقف والتنمي يف املاض واحلاضر ندوة أمهي األوقاف االس مي يف عامل اليو (
عمان اجملمع امللك لبحوث احلضارة اإلس مي " مؤسس آل البيت "  ) 1996ص 171د .172
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العديد م حاجات اجملتمع املختلف اليت ال تستطيع الدول أن تتعرف عليها أو أن تنفق
عليها كما أهنا قد تستغرق وقتا طوي ا لتلبيتها وم مث ف ن ربط صرف ريع الوقف مبا ترا
السلط احلكومي يبعد ع اجملاالت االجتماعي امللح اليت ما نشأ الوقف إال ملواجهتها
كما أن عد احرتا إراهتة الواقف يؤهتي اىل هد احلوافز الفرهتي املتجه لإلنفاق العا (.)63
جد د جتفيف املن بع
وذلك م خ ل متدهت الدول يف خمتلف جوانب احلياة االجتماعي وع طريق تدخلها بتغري
النظا الفقه وإعاهتة صياغته عر سلسل م القوانن والتشريعات اليت أصدرهتا وقد
أفضت تلك التشريعات على جتفيف املنابع االجتماعي لنظا الوقف (.)64
أن معظم التشريعات اليت صدرة م الدول بتجا الوقف حبج ضبط األموال املوجه إىل
اخلريات والنفع العا كان م ورائها هدف وهو :جتفيف ينابيع االستق ل يف األم لصاحل
الدول اليت تنامت سلطتها التنفيذي وهيمن على مقدرات األم اإلنتاجي واالقتصاهتي
وتوسعت سلطتها اىل جوانب غري مسبوق حيث فرضت سلطتها على تفاصيل احلياة
اليومي ورأت يف اهليمن سياجا حيميها م بعض ما ختشا حىت أفرغت بعض النظم
اإلس مي املهم م مضموهنا.
ا د ضعف األوق ف امل اية
الوقف كمؤسس حتتاج اىل م يرعاها وحيرص على تنمي ماهلا وايراهتاهتا وهذا يتطلب
تفكريا جتارايا وماليا حمضا يعظم ريع الوقف ويبحث له ع أفضل الفرص االستثماري لزايهتة
العائد على العن املستثمرة وهذا ما ال تستطيع الدول فعله ألن هيكلها وتنظيمها القانوي
ال مينحها أن تتصرف بصورة مرن يف اجملاالت االستثماري اليت متكنها م اقتناص الفرص
التجاري املناسب وابلتايل ضياع الكثري م الفرص التجاري واالستثماري ع الوقف نتيج
سو اهتارة الدول مللف االستثمار الوقف أضعف الوقف ماهتايا.
( )63العمر إسها الوقف يف العمل األهل والتنمي اإلجتماعي مصدر سابق ص.75
( )64إبراهيم البيوم األوقاف والسياس يف مصر ط ( 1لبنان بريوت هتار الشروق  ) 1998ص.65
32

كما أهتى تراجع األوقاف املاهتي وخاص الوزارات املسؤول ع األوقاف اىل اضمح ل
صورهتا املعنوي وقيمتها يف اجملتمع فقد أهتى عد توفر األموال الكافي للوزارات اىل تقدمي
خدمات على مستوى متدي م النوعي فاألوقاف العاجزة ال تدفع ألئم املساجد رواتب
جمزي وال ختتار ابلتايل أئم وخطبا أكفا م انحي القدرة والثقاف وكذلك ال تقو
بواجبها جتا املساجد وترميمها وصيانتها م اخلراب والتنظيف مما يقد صورة سلبي ع
األوقاف وهتورها وإن ضعف الصورة املعنوي بوجوهها املختلف يؤهتي بطبيع احلال اىل
تراجع عملي اإليقاف فالسمع واملكان واملصداقي عناصر أساسي يف العمل اخلريي وأن
تراجع هذ الصفات يؤهتي اىل نتائج خطرية على طبيع العمل واستمرار (.)65
هد د إمه ل جوانب أس سية يف الاسة ادوقف
إن سيطرة الدول على موارهت الوقف ومصارفه مما أهتى إىل الرتكيز يف هتراسات الوقف وآاثر
على هتور يف إنشا املساجد والزوااي ومت إمهال هتور يف التكافل االجتماع والتنمي
االقتصاهتي وهتور الفعال يف تنشيط احلرك االقتصاهتي وكان هلذا اإلمهال على مستوى
الدراسات والنقاشات هتور ابرز يف تراجعه واضمح له حىت أن هناك الكثري م الباحثن
يف جمال االقتصاهت اإلس م مل يعطوا هلذا العنصر أي اهتما وقد أمهلو يف هتراستهم
وكتبهم(.)66
بل إن بعض الباحثن يف االقتصاهت االس م ينسبون الكثري م األعمال واملؤسسات
الوقفي أبهنا مؤسسات مت إنشاؤها م قبل الدول ( )67كذلك مل يعط الوقف أمهيته وهتور يف
تكوي اجملتمع املدي األهل وأمهل الدارسون للعلو االجتماعي وهتراسات تطور اجملتمع
وتكوينه هتور الوقف وأمهيته يف هذا اجملال بل إن أكثر مستخدم مفهو اجملتمع املدي
يتخذونه كنقيض للمجتمع املدي وهذا جمايف للحقيق فالوقف وعر اترخيه كان هو الوعا
( )65سليم منصور الوقف وهتور يف اجملتمع االس م املعاصر ط ( 1لبنان بريوت مؤسس الرسال
 ) 2004ص. 184
( )66املصدر السابق ص.235
( )67ينظر :أماي قنديل اجملتمع املدي يف العامل العريب هت ط (منظم التحالف العامل ملشارك املواط ) 1991
ص.52
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التنظيم األكثر استخدام ا يف التنمي االجتماعي م فئات اجملتمع ويف حشد اجلهوهت
األهلي لدعم اجلهوهت املبذول لرفع مستوى الفرهت واجملتمع فقد كان الوقف جز ا م حلم
اجملتمع املدي وأهم هتعائم املباهترات األهلي يف التنمي .
و د لؤية ادوقف من منظ ل ضيق
فقد شاع اعتقاهت خاطى أبن الوقف مؤسس هتيني عباهتي أو أنه ليس سوى إهتارة حكومي
تعىن بشؤون املساجد وأانرته وتنظيفه وتعىن أبوضاع الوعاظ واملؤذنن واخلطبا وإهنا ال صل
هلا ابلعمل األهل أو اجملتمع املدي وليس هلا أي صل ابلشؤون االجتماعي أو الرتبوي أو
الصحي ومما عزز هذ االعتقاهت ه كثرة التشريعات والقوانن الصاهترة حبق الوقف اهلاهتف
اىل قطع الصل بينه وبن اجملتمع وتنميته بل وانتزعت منه الكثري م هذ الوظائف اخلاص
يف هذا اجملال كما صدرت قوانن تقيد إراهتة الواقف وتسمح لإلهتارة احلكومي ابلتدخل
لتغيريها أو إلغائها.
ز د ادتأميم
عمدت بعض الدول يف خضم املد االشرتاك اىل أتميم الوقف وضمه اىل ممتلكات الدول
اال أن االحنراف األشد هو ما اعتر البعض أن الوقف مساوايا للتأميم وبذلك فأن الدول مل
تقم بعمل س فالوقف يف نظرهم هو" إخراج العن املوقوف م ملك صاحبها اىل ملك
هللا إي أن تكون غري مملوك ألحد بل تكون منفعتها خمصص للموقوف عليهم وهذا هو
التأميم(.)68
ويرهت عليهم أبن التأميم هو اخراج العن م ملك صاحبها إجبارايا اىل ملك الدول وهذا ما
يفرقه ع الوقف الذي هو عمل اختياري وتقرب اىل هللا ونقل ملكيتها اىل ملك هللا مع
تعين ويل عليها أو تعين جه تديرها.
ويعتر هذا أحد أسباب تراجع الوقف أبن وجد م يدافع ع التأميم ويشرع له .
( )68حممد عمارة هتور الوقف يف النمو االجتماع وتلبي حاجات األم ندوة حنو هتور تنموي للوقف (
الكويت وزارة األوقاف والشؤن االس مي  ) 1990 /5 /3ص.158
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ح د االستيالء على األوق ف وادطمع يف موالاه امل دية
وقد تؤهتي والي الدول على األوقاف إىل الطمع يف موارهتها واالستي عليها وذلك على
غرار ما حدث يف بعض الب هت حيث استولت الدول على األوقاف بشكل كامل حبج
احلفاظ عليه مستفيدة م بعض األخطا اليت التصقت ابلوقف م فساهت متويل األوقاف
وفقدان حجي بعض املمتلكات الوقفي وصعوب إثبات تبعيتها ملؤسس الوقف وقد ساعد
على ذلك تغيري مسميات بعض األماك املوجوهتة يف حجج بعض ممتلكات الوقف
ل ستي عليها م قبل الدول وه ممتلكات وموارهت مالي ضخم تشمل األراض الزراعي
واملباي كالدور والقصور والوكاالت والفناهتق واخلاانت واحلمامات والطواحن واألفران
وخمازن الغ ل واملصانع والسف والنقوهت والس ح وهتور التعليم واملكتبات واملستشفيات
إضاف إىل عقارات األوقاف يف املدن فرأت تلك الدول أن تستويل على هذ املوارهت وتقو
بضمها إىل ميزانيتها العام واخلاص بدالا م أن تبقى يف أيدي فئات شعبي غري موالي هلا
فتسلب هذ الفئات أسباب قوهتا واستق هلا املايل وم شأن ذلك االستي أن يؤهتي إىل
إهدار الوقف وتعطيل نظامه على حنو كامل وم صور ذلك االستي .
د بيع الوقف بثم خبس إذا تعطلت منافعه وكذا أتجريها إبجيارات خبس وعد زايهتة أجرها
رغم تغري األحوال واإلجيارات للعقارات واألراض اخلاص وم ذلك ما فعله بعض
الس طن عندما حيل بينه وبن إهنا األوقاف م اختاذ هذا األسلوب ل ستي على
األوقاف م خ ل استئجار األوقاف أبقل م أجرة املثل م قبله وقبل أمرائه مث أتجريها
للناس أبكثر مما استأجروها (.)69
ولعل هذ الصورة م الصور املنتشرة يف هذا الزمان فتجد الوقف يتم أتجري م قبل النظار
أو الدول بثم خبس مث يقو أولئك املستأجرون إبجارته أبضعاف ذلك وهللا املستعان.
د إسا ة استعمال نظا االستبدال للوقف لغري مصلح الوقف وهذا هو ما حدا بعض
الوالة مستعينن ببعض فسق القضاة والشهوهت اىل أن يستويل على األوقاف ابسم االستبدال
( )69ينظر  :حممد أبو زهرة حماضرات يف الوقف هت ط ( مصر القاهرة هتار الفكر العريب 1425هد )
ص.23
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مما جعل بعض األوقاف املمتازة ذات النفع الكبري قد خرجت ع الوقف اىل أصحاب
امللكي اخلاص (.)70
د استئجار الوقف ملدة طويل هتون توثيق ذلك االستئجار مما يرتتب عليه استي
للوقف على الوقف (.)71

املستأجر

ط د التب ط األوق ف بسي سة احلكومة
م األاثر السلبي لوالي الدول على الوقف ارتباطه بسياس السلط احلاكم اليت وظفته
بكامل طاقته الرمزي واملاهتي خلدم توجهاهتا حىت لو أهتى ذلك اىل اخلروج يف بعض
األحيان على القواعد الشرعي للوقف وتغري مصارفه خب ف ما شرطه الواقفون وكان هلذا
االرتباط نتائج وخيم على االوقاف وعلى اجملتمع حيث ظهرت مشكل االرتباك االهتاري
يف الوقف فكلما تغريت احلكوم أو مت تعديل الوزارة يعاهت النظر يف الرامج واملشروعات
واخلطط القدمي وجيري تعليق بعضها أو إلغاؤ أو تعديله وترتبك اإلهتارة لفرتة قصرية قبل
أن تعوهت ل نتظا

وسرعان ما يتغري الوزير فتعوهت حال االرتباك م جديد وهكذا.

كما ترتب على هذا االرتباط جعل العديد م توجهات الوقف وتوزيع إيراهتاته مرتبط ا
ابلسياسات احلكومي وم املعلو أن االرتباط ابلسياسات احلكومي ال يعكس ابلضرورة
حاجات اجملتمع املختلف واملتعدهتة ويقلل م مسامه الوقف يف التنمي االجتماعي ويعوق
م هتور يف تلبي احلاجات االجتماعي املتغرية كما أن االرتباط ابلسياسات احلكومي
وسهول توجيه موارهت الوقف وريعه قد شجع احلكومات على استخدا الوقف يف مشاريع
معين تلبي ملكاسب سياسي قصرية األمد (.)72
وفض ا ع ارتباط الوقف بسياس احلكوم ف ن جمرهت ارتباطه ابلسلط جيعله عرض لفقدان
شرعيته واهليته عند فقدان السلط أو غياهبا ع الساح السياسي والدليل على ذلك
( )70ينظر  :املصدر السابق ص.18
( )71ينظر  :املصدر السابق ص.25
( )72العمر إسها الوقف يف العمل األهل والتنمي اإلجتماعي مصدر سابق ص.71
36

اوقاف الدول العثماني يف أوراب فبمجرهت سقوط الدول تعرضت هذ األوقاف اىل االحنسار
والضياع وعد االهتما .
اْلاثل اإلجي بية
إن اهلدف العا م والي الدول على األوقاف هو حفظ مال الوقف ومحايته م العبث
والضياع األن الوقف مال وحفظ املال م الضرورات اخلمس اليت جا ت الشريع لتحقيقها
ويرى بعض الباحثن أن لوالي الدول على الوقف آاثر إجيابي منها:
أ د احلف ظ على عني ادوقف
احلفاظ على عن الوقف ومحايتها م استي
الوقف وتوثيقه وإقام النظار األمنا عليه.

ضعاف النفوس عليها م خ ل إثبات

ب د ادتحقق من تصرف ت ادنظ ل على ادوقف
ومدى موافقتها للشريع اإلس مي وشروط الواقفن وحماسبتهم ومعاقبتهم عند خمالف شروط
الواقف م خ ل تضمينهم أو عزهلم.
جد د استثم ل ادوقف وتنميته
وفق املقرر يف الشريع اإلس مي مما يؤهتي اىل حتقيق مصلح الوقف ومراعاة منفع املوقوف
عليهم.
ا د وادتحقق من ليع ادوقف
وأنه قد مجع ومت حتصيله وفق قواعد الشريع واالحكا الشرعي املنصوص عليها يف الكتاب
والسن مع مراعاة شروط الواقفن والتأكد م أن صرف االموال واستخدامها قد مت وفق
االغراض املخصص هلا هتون اسراف أو احنراف والكشف عما يقع يف هذا الصدهت م
خمالفات إليقافها.
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واحلقيق أن هذ أهداف لوالي الدول ال أاثر وأهنا أهداف مل تتحقق فلم حتفظ الدول
الوقف بل استولت عليه كما مل يطرأ حتس واضح يف الكفا ة اإلنتاجي للوقف أو تطور يف
عدهت األوقاف أو تزايد يف الريع الناتج عنه.

 .2 .2 .2اعم ادوقف دلدودة اسرتاتيجي ً
ميكننا رصد العديد م مصارف الوقف اليت ترتبط أببعاهت اسرتاتيجي تستهدف هتعم الدول
واجملتمع معا لقد غطت األوقاف مسائل تعتر حاليا م مشموالت الدول احلديث مثل
املها الدفاعي أو أنشط ذات الع ق ابلبني التحتي واالقتصاهتي واملعرفي وكان ذلك وفق
اسرتاتيجي ترتجم قيم اإلس اىل مصاحل أراهتها الشارع احلكيم أن تكون واقعا وحياة
ومعيش حيث استطاع القطاع الوقف أن يساهم بشكل فعال يف هتعم القوة االقتصاهتي
واالجتماعي والقيمي للدول م خ ل قيا األوقاف بعمليات إنتاج منظم للسلع العام
وتنفيذ مشاريع ضخم يف قطاعات حيوي مثل التعليم والصح والرعاي االجتماعي (.)73
فالوقف يعتر مصدر قوة لكل م اجملتمع والدول أما كونه مصدرا لقوة اجملتمع فيما يوفر
م مؤسسات وأنشط أهلي ظهرت بطريق تلقائي وقامت بتلبي حاجات حملي عام
وخاص أما كونه مصدرا لقوة الدول فيما خفف عنها م أعبا القيا أبهتا تلك
اخلدمات ومبا عبأ للدول ذاهتا م موارهت أعانتها على القيا بوظائفها األساسي يف حفظ
االم والقيا بواجب الدفاع هذا فض ا ع أن احرتا الدول لنظا الوقف ومشارك رموزها
وممثليها يف هتعمه واحملافظ عليه كان م شأنه أن يقوي م شرعي سلط الدول نفسها
ويوثق ع قاهتا ابجملتمع (.)74
( ) 73االسرتاتيجي االقتصاهتي ه التخطيط البعيد املدى للوصول إىل حتقيق تنمي شامل وتقد يف كل اجملاالت
االقتصاهتي  :الصناعي والزراعي والتجاري والسياحي ويف جماالت التقنيات العلمي ويف املواص ت واالتصاالت
وحنوها وذلك ابالعتماهت على اخلطط والرامج الفعال وتوفري مستلزمات النجاح م املوارهت املالي والبشري واملكافئ
وإزال العقبات والتحدايت  .ينظر  :عل القر هتاغ اسرتاتيجي التنمي الشامل والسياسات االقتصاهتي يف ظل الربيع
العريب ط ( 2لبنان بريوت هتار البشائر االس مي بريوت  ) 2012ج / 1ص.19
( )74إبراهيم البيوم حنو تفعيل هتور الوقف يف توثيق ع ق اجملتمع ابلدول جمل املستقبل العريب مركز هتراسات
الوحدة العربي بريوت ( عدهت  : 2001 / 4 265ص.) 45
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كذلك يعتر الوقف أحد األنشط اهلام يف تفعيل الدورة االقتصاهتي وحتقيق النمو
ومعاجل املشاكل االقتصاهتي اليت تتعرض هلا الدول والتخفيف م العوائق واالحنرافات اليت
تصيب االقتصاهت والستضاح ذلك نورهت بعض االهتوار اليت هتعم فيها الوقف الدول.
 .1 .2 .2 .2مس مهة األوق ف يف اعم واجب ت اددودة
كفت األوقاف الدول عر التاريخ م القيا مبها وواجبات ه اليو مها وواجبات
وزارات يف الدول احلديث كالتعليم والصح كما اعتنت األوقاف ابجملاالت االجتماعي واليت
ه اليو م مها وزارة الشؤون االجتماعي والعمل كما عملت األوقاف على أتمن املوارهت
املائي للشرب والسق وه م مها وزارة اإلسكان والتعمري والري والقائم تطول يف بيان
مسامهات الوقف يف هتعم واجبات الدول لك عسى أن جنمل ذلك يف نقاط تبن لنا هتور
الداعم وه كالتايل:
أ د مس مه ت ادوقف يف اجمل ل ادتعليم
لقد شهد التاريخ اإلس م جترب فريدة لدور الوقف يف هتعم املنشآت التعليمي وكان
االهتما ابلوقف يف جمال التعليم ظاهرة اجتماعي إذ مل تك هناك موازانت مالي للدول م
أجل منافس نظا الوقف يف رعاي خدمات التعليم واليت أثبتت وجوهت فعالي عالي يف
استقطاب افراهت اجملتمع ويقرر الفقها أن الوقف على التعليم يستفيد منه الكبري والصغري
والغين والفقري ف حير منه أحد لذا الوقف على املدارس واملكتبات واملساجد واملصاحف
ينتفع هبا اجلميع كما جرى العرف بذلك بدون متيز (.)75
وما كانت هذ النهض العلمي لتتحقق إال بفضل كثرة األوقاف على املؤسسات التعليمي
مما وفر هلا التمويل ال ز وهيأ هلا الظروف املواتي ل ستمرار يف أهتا رسالتها حيث كان له
الدور املتميز يف إنشا املدارس التعليمي واملكتبات العلمي العام واخلاص ولعلنا نذكر
مناذج ع املدارس الوقفي ونبن هتور الوقف يف إنشا املكتبات العلمي .

( )75زهدي يك الوقف يف الشريع والقانون هت ط ( لبنان بريوت هتار النهض العربي
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 ) 1968ص.42

 1د املدالس ادوقفية
د املدالس ادنظ مية :تعتر سلسل املدارس النظامي م أشهر اجلامعات العاملي يف اتريخ
احلضارة اإلس مي وه املدارس اليت أنشأها نظا امللك الطوس الشافع ( ت485هد
 ) 1092يف العراق وب هت املشرق وه عشرة وكانت النظاميات م املدارس املستقل ع
املساجد بل كان يف كل مدرس منها مسجد تؤهتى فيه الفروض الديني وقد يكون لإلقرا
والتدريس أحياانا وكان هلذ املدارس وقوف كثرية لإلنفاق منها على عمارهتا وهتور كتبها
وإلجرا اجلراايت على أرابهبا م املدرسن والعلما والطلب (.)76

د املدلسة املستنصرية :وه اليت أسسها اخلليف املستنصر ابهلل العباس ببغداهت سن 625هد
وه أول جامع إس مي يف العامل حبسب مفهو ( اجلامع ) اليو وه أول جامع عنيت
بدراس علو القران والسن النبوي واملذاهب الفقهي وعلو العربي والرايضيات وقسم
الفرائض والرتكات ومنافع احليوان وعلو الطب وحفظ قوا الصح وتقومي األبدان يف آن
واحد كما أهنا أول جامع إس مي مجعت فيها الدراسات الفقهي على املذاهب اإلس مي
األربع احلنف

املالك

الشافع

احلنبل (.)77

د املدلسة ادص حلية مبصر :وه أول مدرس هترست املذاهب االربع مبصر أنشأها امللك
الصاحل جنم الدي أيوب 641هد على غرار املستنصري ببغداهت وأوقف عليها أوقاف
ضخم

()78

د املدلسة ادظ هرية :أنشأها الظاهر بيرس يف القاهرة سن 662هد وأوقف عليها املال

وأغدق عليها املال مما جعلها أمجل مدرس يف مصر وخصص هلا مكتب ضخم حتتوي سائر
العلو (.)79
( )76انج معروف علما النظاميات ومدارس املشرق االس م

هت ط ( العراق بغداهت هتار اإلرشاهت بغداهت

 ) 1973ص.12
( )77انج معروف اتريخ علما املستنصري ط ( 3مصر القاهرة هتار الشعب القاهرة هت ت ) ج /1ص.25
( )78راغب السرجاي روائع األوقاف يف احلضارة االس مي ط ( 1مصر اجليزة هنض مصر ) 2010
ص.112
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هذ مناذج للمدارس اليت أنشأهتا األوقاف وما ه إال غيض م فيض وقطرة م حبر يقف
الناظر أمامها منبهرا مشدوها فهناك املدرس الص حي يف القدس واملدرس العاهتلي يف
هتمشق ومدرس اجلوفي ابملغرب وغري ذلك الكثري حىت ال تكاهت توجد مدين إال وفيها
مدرس أو أكثر م املدرس الوقفي هذا على صعيد هتور الوقف يف أنشا املدارس أما ع
هتور يف أنشا املكتبات ومتويلها ورعايتها فليس أبقل م هتور يف املدارس ولعلنا نبن ذلك
بش م االختصار.
 2د ادوقف واملكتب ت
ال ميك احلديث ع النهض العلمي اليت ساهتت األقطار االس مي بعيدا ع احلديث ع
املكتبات حيث وجدت مجيع أنواع املكتبات :املكتبات العام املفتح للجمهور على
اخت ف أنواعه وثقافاته واملكتبات اخلاص اليت ميتلكها أفراهت معينون خلدم أغراضهم
الشخصي واملكتبات امللحق ابملساجد والربط ومكتبات الدول اليت ينشئها اخلليف أو
األمري واملكتبات التابع للمدارس واملعاهد على اخت ف أنواعها واملكتبات املخصص
للدراسات العليا واملكتبات املوجوهتة يف املشايف واملستشفيات حيث كانت املكتبات ه
الوقوهت الذي حيرك العجل العلمي ويزوهتها مبا حتتاج م مصاهتر .
كما أن إنشا املكتبات يف االس وإيقافها أو اإليقاف عليها م الكتب أمر سبق مرحل
إنشا املدارس واإليقاف عليها ولقد عرفت املكتبات بعدة أمسا مثل :خزان الكتب
وبيت الكتب وهتار الكتب وهتار العلم أو ما مس بيوت احلكم ويسرت هذ املكتبات
العلم للراغبن فيه هتون نفقات وجلميع املستوايت.
وكانت هناك مجل عوامل مؤثرة يف ظهور مكتبات احلضارة منها تطور الكتاب العربي واخلط
العريب كذلك صناع الورق وحرك الوراقن حرك التدوي والتأليف واملخطوطات العربي
االس مي ( .)80مث انتشرت خزائ الكتب يف أرجا العامل االس م واصبحت قبل لط ب
العلم تعينهم على التزوهت بكل جديد وتوفر هلم فرص مواكب االفكار واآلرا املدون وبلغ م
( )79املصدر السابق ص.134
( )80رحب عليان املكتبات يف احلضارة العربي االس مي ط ( 1األرهتن عمان هتار صفا  ) 1999ص.37
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انتشارها ان ااب حيان النحوي كان يعيب على م يشرتي الكتب ويقول" هللا يرزقك عقل
تعيش به أان أي كتاب ارهتته استعرته م خزائ االوقاف"(.)81
وكانت املكتبات الوقفي هذ مركزا لتطوير العديد م امله املتعلق ابلثقاف وتنميتها
وإخضاعها ألسلوب علم ع طريق تنمي قدرات العاملن بشؤون العلم وتنمي ختصصاهتم
اذ كان ال يعن يف الوظائف العليا منها واليت حتتاج اىل خرة وتدريب اال م كان قد مترس
وتدرج يف الوظائف االصغر منها ويكون قد اتق ما سوف يشرف عليه ويكون مسؤول عنه
اثنا تدرجه يف املسؤوليات حىت يصبح انضج ا وقاهترا على حتمل املسؤوليات االكر(.)82
ويذكر اب جبري يف رحلته اىل الشرق االس م وبعد اط عه على املكتبات وهتور العلم فيها
وعاش يف البعض منها وستفاهت م أمواهلا املوقوف فيقول" أن االماك يف هذ املكتبات قد
خصصت ألهل العلم فهم يفدون م أقطار انئي فيلقى كل واحد منهم مأوى أيوي إليه
ومال يصلح به أحواله مجيعا وبلغ م عناي السلطان هبؤال الذي يفدون ل ستفاهتة العلمي
أنه أقر بتعن محامات يستحمون هبا فخصص هلم مستشفى لع ج م مرض منهم
وخصص هلم أطبا يزوروهنم وهم يف جمالسهم العلمي وخصص هلم اخلد لقضا حاجاهتم
األخرى"(.)83
وم خ ل االط ع على وقف الكتب واملكتبات عند املسلمن واخلدمات اليت تقدمها
ملستخدميها ميك القول:
د د إن املكتب الوقفي تشكل بني املكتب العربي االس مي منذ القرن الرابع اهلجري إىل أواخر
القرن الثالث عشر
د د إن املكتب الوقفي ه العامل األساس يف نشر الثقاف وتوسيع هتائرة املعرف لدى اجملتمع

( )81أمحد املقري نفح الطيب م غص األندلس الرطيب هت ط ( لبنان بريوت هتار صاهتر  ) 1967ج/ 2
ص.543
( )82ايقوت احلموي معجم األهتاب هت ط ( اململك املتحدة لندن مرجليوث  ) 1907ج / 7ص.278
( )83حممد ب جبري رحل اب جبري هت ط ( لبنان بريوت هتار صاهتر هت ت ) ص.24
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د د إن اغلب ما وصل إلينا م تراث خمطوط مصدر املكتبات اليت كانت وقف ا يف املساجد
واملدارس .
هكذا كانت مسامه األوقاف يف اجملال التعليم وهكذا كفى الوقف الدول م االنشغال
ابلتعليم وحتمل أعبا نفقاته م أنشا املدارس واملكتبات وأمداهت العاملن فيها ورواهتها م
الطلب ابملرتبات وغري ذلك م النفقات اليت تتحملها الدول احلديث هذ االاي .
ب د مس مه ت ادوقف يف اجمل ل ادصح
أن املتتبع لتاريخ الطب واملستشفيات يف االس جيد ت زما شبه ات بن تطور االوقاف
واتساع نطاقها ونتشارها يف مجيع ب هت االس م جه وبن تقد الطب علما ومهن ا م
جه ا أخرى حيث يكاهت الوقف يكون املصدر االول والوحيد يف كثري م االحيان لألنفاق

على العديد م املستشفيات واملعاهد الطبي .

حيث بلغ م عناي املسلمن ابملستشفيات لك تقو أبهتا اخلدمات حنو مرضاها بصورة
متكامل وتساهم يف تطور صح اجملتمع أنه كانت توقف االوقاف الكامل لبنا أحيا
طبي متكامل اخلدمات واملرافق كما تنشأ يف العصر احلديث املدن الطبي األن ومل يقتصر
اهتما االوقاف على أنشا املستشفيات اخلاص بع ج االمراض العضوي فحسب وإمنا
اهتمت أبنشا البيمارستاانت اخلاص مبعاجل االمراض النفسي والعقلي والعصبي
وخصصت هلا االوقاف اليت جتعلها تقو مبهامها على شكل أفضل(.)84
كما خصصت أوقاف مقررة لإلنفاق على أتليف الكتب يف الصيدل والطب واستطاع
األساتذة أن يكملوا كتبهم نتيج هلذا التعضيد م األموال املوقوف وم ذلك كتاب
الكليات يف الطب ألب رشد الذي مت ترمجته اىل ال تيني فأصبح هو الكتاب الرئيس
لتدريس الطب يف أوراب أذ إن الطب هو أول هتراس عليا أقتبسها الغرب م العرب(.)85

( )84حممد أمن األوقاف واحلياة االجتماعي يف مصر هت ط ( مصر القاهرة هتار النهض العربي ) 1980
ص.105
( )85املصدر السابق ص.170
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كما كان لألوقاف هتور ها وفريد ابإلضاف اىل بنا املستشفيات واملصحات وجتهيزها
ومتويل كليات الطب وكليات الصيدل واملتدربن فيها يف متويل رواتب االطبا ومساعديهم
واملخترات واالنفاق على مجيع اللواز األخرى للمشايف ونزالئها م تقدمي االطعم
الصحي واالهتوي وكاف املستلزمات الطبي (.)86
كذلك أسهمت االوقاف اىل جانب املستشفيات الكبرية واملتخصص يف بنا املراكز
الصحي املتنقل خلدم املرضى يف األماك النائي البعيدة ع مراكز احلضارة واملدن وم
االوقاف الفريدة يف جمال الرعاي الصحي وقف ص ح الدي ألمداهت االمهات ابحلليب
ال ز ألطفاهل (.)87
ولعلنا نذكر مناذج ع أهم البيمارستاانت اليت أنشأهتا االوقاف اإلس مي :
د بيم لست ن ادعضدي :فقد أنشأ عضد الدول البويه يف بغداهت سن " 366هد د " 976
وكان ذلك يف اجلانب الغريب م مدين بغداهت وكان البيمارستان يضم  24طبيب ا مما يدل
على أتساعه وتعدهت ختصصاته ووقف عضد الدول هلذا البيمارستان وقوفات كثرية فكان
الع ج جماانا جلميع املواطنن وكان املريض يلقى العناي الفائق يف املستشفى م الثياب
اجلديدة النظيف وم االغذي املتنوع واالهتوي ال زم وبعد شفا املريض كان يعطى
نفق سفرايته ليستطيع العوهتة اىل بلد (.)88
د بيم لست ن املنصولي :أنشأها السلطان املنصور ف وون" ت 689هد "وأقفها ملداواة
مرضى املسلمن الرجال والنسا م األغنيا امليسوري والفقرا احملتاجن ابلقاهرة
وضواحيها م املقيمن هبا والوارهتي إليها م الب هت واالعمال على اخت ف أجناسهم
واوصافهم وتباي أمراضهم وأوصاهبم م أمراض األجسا قلت أو كثرت اتفقت أو
اختلفت وأمراض احلواس خفيت أو ظهرت واخت ل العقول واليت حفظها أعظم املقاصد
( )86حممد ب عبد هللا الفكر يف الوقف اإلس م

هت ط ( املغرب وزارة األوقاف والشؤون اإلس مي

ص. 149
( )87العمر إسهامات الوقف يف العمل األهل والتنمي االجتماعي مصدر سابق ص.27
( )88السرجاي روائع األوقاف يف احلضارة االس مي مصدر سابق ص.94
44

) 1996

واألغراض وأول ما جيب االقبال عليه هتون االحنراف عنه واالعراض وغري ذلك مما تدعو
حاج االنسان اىل إص حه وإص حه ابألهتوي والعقاقري املتعارف عند أهل صناع الطب
يدخلونه مجوعا ووحداانا شيوخا وشباانا وابلغا وصبيا وحرميا وولداانا يقيم به املرضى
الفقرا م الرجال والنسا ملداواهتم اىل حن شفائهم ويصرف ما هو معد فيه للمداواة
ويفرق للبعيد والقريب  ...والغين والفقري  ...م غري اشرتاط لعوض م االعواض وال
تعريض أبنكار على ذلك وال اعرتاض بل حملض فضل هللا العظيم(.)89
جد د مس مه ت ادوقف يف جم ل ادبىن ادتحتية وقط ع اخلدم ت ادع مة
سامه األوقاف االس مي عر التاريخ بتغطي مجيع جماالت اخلدمات العام م بنا
وصيان وتطوير البىن التحتي سوا يف جمال توفري ميا الشرب ومصاهتر امليا األخرى للري
وشرب الدواب اىل توفري البىن التحتي م طرق وجسور وقناطر.
 1د شبكة املي ه :أوقاف توفري امليا للشرب والري والدواب كانت م أوائل جماالت الوقف
االس م وقد متثل يف بئر روما م وقف عثمان رض هللا عنه مث عمت أوقاف ميا
الشرب يف مجيع املدن والقرى يف طول ب هت املسلمن وعرضها حيث أنشئت السبل بن
احلارات لتقدمي البارهت خاصه يف مناطق ازهتحا السكان حىت أن ظاهرة بيع ميا الشرب
قد انعدمت متاما يف الب هت االس مي وما عاهتة اىل الظهور اال يف العصر احلديث م
خ ل بيع امليا ابلقرب مث معبأة ابلقوارير معدني كانت أو ملقاة(.)90
تزخر حجج األوقاف بكيفي تنظيم وروهت املا العذب اىل األسبل على مدار أاي العا كما
أنشئت اآلابر االرتوازي يف الطرق الري اليت تربط ما بن املدن على امتداهت العامل االس م
لكفاي الراحل وما شابه .فقد أهتم املسلمون ببنا األسبل والسقاايت املوقوف يف األماك

( )89املصدر السابق ص139د. 140
( )90صاحل كامل هتور الوقف يف النمو االقتصاهتي جمل االقتصاهت االس م
ص. )47
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هتيب ( عدهت : 1994 / 155

البعيدة والقريب م العمران وجعلوا كثري منها م صق ا للمدارس واجلوامع والكتاتيب
()91
واملشايف وأنفقوا كثريا م األموال جلر هذ امليا م الرك واألهنار إىل أماك األسبل
أما أوقاف االابر والعيون فقد انتشرت على طرق احلجاج يف العراق والشا ومصر واليم
وعلى طرق أسفار القوافل اىل اهلند وافريقيا واالانضول.
 2د شبكة ادطرق :نشأت العديد م االوقاف اليت كانت مهمتها األساسي إص ح الطرق
واملعابر والقناطر واجلسور إذ منت م أموال الوقف شبك للطرق واسع ربطت مشارق
العامل االس م بغربه.
وم ذلك وقف سك حديد احلجاز فقد كانت أم ك وعقارات هذا الوقف تقع يف ساح
الرج يف بريوت وهو أكر عقار منفرهت يف الساح وكان اهلدف م إجياهت هذا الوقف
العقاري أتمن أموال سنوي لإلنفاق على سك حديد احلجاز املمتدة م إسطنبول اىل
املدين املنورة كما أن األراض اجملاورة للسكك احلديدي على بعد مائ مرت م كل جانب
على طول اخلط م إسطنبول إىل بغداهت واملدين املنورة قد مت وقفها خلدم هذا املرفق
احليوي.
ا د مس مه ت ادوقف يف اجمل ل ادعسكري
أنشأت يف الدول احلديث ما ابت يعرف بوزارة الدفاع والشؤون العسكري وينفق على هذ
الوزارة أموال طائل م املوازن العام للدول حيث يعد اإلنفاق العسكري م أهم األسباب
اليت أهتت إىل تزايد اإلنفاق العا فقد أصبحت متثل نسب كبرية م إمجايل اإلنفاق العا
ترتاوح يف حدوهت  10إىل  %15يف الدول املتقدم ويتجاوز  %30م الناتج احملل
اإلمجايل يف الدول النامي كما أن النفقات العسكري تصل إىل  %25م إمجايل اإلنفاق
العا يف الدول العربي (.)92

( )91السرجاي روائع األوقاف يف احلضارة االس مي مصدر سابق ص. 116
( )92حلس هترهتوري لقليط األخضر أساسيات املالي العام ط ( 1اجلزائر هتار محيثرا  ) 2018ص.78
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ولقد ساهم الوقف وعر اترخيه يف حتمل جز كبري م أعبا هذا األنفاق حيث مل يك
االنفاق على اجلهاهت والتسليح يف عهوهت الدول االس مي بعيدا ع املشارك الشعبي فقد
كان املسلمون يشرتكون يف التمويل م خ ل الوقف يف متويل اجلهاهت والس ح وقد
تنوعت اجملاالت العسكري اليت مشلتها األوقاف ه :
د ادوقف على األسلحة :فقد كانت هناك أوقاف ينفق ريعها على اخليول والسيوف والنبال
وأهتوات اجلهاهت وذلك للدفاع ع الثغور واحلدوهت.
د ادوقف على ادثغول :لقد كان لألوقاف هتورها يف هتفع اجلهاهت واألخذ بيد اجملاهدي يف
الثغور واجلهات املواجه لألعدا برا وحبرا وكثرت هذ االوقاف بصورة ملحوظ بزم
الزنكين وااليوبين أاي احلروب الصليبي وأنشأت أوقاف لتعمري الق ع واالبراج واالسوار
على املدن والقرى حلمايتها م العدوان اخلارج بل واعترت االوقاف يف الثغور تكون
للجهاهت حن ال حيدهت الواقف مصرفا وقد كانت هناك أوقاف لبنا الدور يف الثغور تنزهلا
الغزاة(.)93
د ادوقف على املدالس احلربية :أنشأت األوقاف اإلس مي مدارس حربي لتخريج الضباط
على مثال مدرس سانسري الفرنسيا اليت أسسها انبوليون األول بفرنسا وأول ظهور هلذ
املدارس كان يف زم الدول العثماني ولقد كان السلطان مصطفى الثالث" ت 1187هد د
 " 1774م أكثر الس طن العثمانين اهتمام ا إبنشا هذ املدارس حيث أنشئ مدرس
الطُبجي (.)94
د أوق ف جتهيز اجليوش :حض اإلس على االنفاق للجهاهت قال تعاىلِّ " :
انف ُروا ِّخ َفافاا
()95
وثَِّق ااال وج ِّ
اَّللِّ ۚ َٰذلِّ ُكم َخيدٌر لَّ ُكم إِّن ُكنتُم تَدعلَ ُمو َن "
اه ُدوا ِّأبَم َوالِّ ُكم َوأَن ُف ِّس ُكم ِّيف َسبِّ ِّيل َّ
ََ
َ
للدالل على أمهي املال يف اجلهاهت وحىت ال يكون اجملاهد مثق ا بتأمن مستلزمات اجلهاهت

( )93منصور الوقف وهتور يف اجملتمع اإلس م املعاصر مصدر سابق ص.82
( )94السرجاي روائع األوقاف يف احلضارة االس مي مصدر سابق ص.148
( )95سورة التوب اآلي .41
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كانت هناك أوقاف خاص للجيش احملارب حيث تعجز الدول ع االنفاق على كل
أفراهت ( )96وبذلك كان سبيل اجلهاهت ميسرا مل يريد أن يبذل نفسه يف سبيل هللا.
كما كان لعائدات االوقاف الفضل الكبري يف تشيد الثكنات واحلصون واالبراج والق ع
واملنشآت العسكري والصرف عليها والعناي أبسوار املدن ووجدت مثل هذ االوقاف حىت
يف الفرتات ال حق ابلرغم م أن حدة اجلهاهت قد خفت بعد أن مت طرهت الصليبن م ب هت
الشا إذ أن السواحل االس مي تعرضت هلجمات القراصن على السف وتكررت هذ
احلواهتث فأهتت اىل تنبيه السلطن واالمرا اىل ضرورة االهتما بسواحل الب هت ضد القوى
املعاهتي سوا كانت إس مي أو غري إس مي وشح الثغور ابألسلح والعمل على أن تكون
جاهزة ويف حال استعداهت هتائم ألي طارئ(.)97
 .2 .2 .2 .2مس مهة األوق ف يف اعم اقتص ا اددودة
يتمثل هتعم الوقف للدول اقتصاهتايا م خ ل مسامهاته يف حل املشاكل االقتصاهتي كالفقر
والبطال وم خ ل مسامهاته يف حتقيق النمو االقتصاهتي وذلك إبقام املصانع املتنوع اليت
توفر املنتجات االقتصاهتي بدالا م استرياهتها م اخلارج وذلك ان االسترياهت اخلارج
للمنتجات حيتاج اىل العمل الصعب األجنبي وقد يؤهتي عد توفر السيول النقدي إىل
الغ والتضخم واالحتكار.
وإذا كان هدف الدول يف اقتصاهتها الوصول إىل حجم اإلنتاج األمثل والعمل على حتقيق
مستوى ممك م الرفاهي لرعاايها فيمك الوصول إىل هذا اهلدف على طريق توسيع هتائرة
الوقف وذلك أن الوقف يعمل على توزيع األموال حىت ال يكون هتول بن األغنيا (.)98

( )96مصطفى السباع م روائع حضارتنا هت ط ( لبنان بريوت هتار اب حز  ) 2010ص.173
( )97أمن األوقاف واحلياة االجتماعي يف مصر مصدر سابق ص.225
الصلييب حممد عل " الوقف عباهتة مالي ووظيف اقتصاهتي واستثمار تنموي " جمل اخلليل
( )98مصطفى ُّ
للبحوث العدهت  : 2006 ( 2ص. ) 57
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وعليه يكون هتور الوقف يف هتعم اقتصاهت الدول م خ ل هتفع املضار عنه وجلب املكاسب
له فم املضار اليت تلحق اقتصاهت الدول " الفقر والبطال " فما هو هتور الوقف يف
معاجلتها:
أ د مس مه ت ادوقف يف حل ميكلة ادفقر :يعتر الفقر أحد معوقات التنمي واليت
تسعى الدول واألنظم املختلف إىل معاجلته والقضا عليه والوقف م اآلليات واألنظم
اليت ميك االستفاهتة منه واالستعان به يف حل مشكل الفقر وذلك أن الوقف يسهم يف
توزيع املوارهت م خ ل نقل الثروة أو الدخل م األغنيا اىل الفقرا ومعدم الدخل
فيحقق بذلك توازانا طبقيا يف اجملتمع م انحي وع ج للفقر م انحي اخرى.
كما أن األوقاف تساهم يف حل مشكل الفقر م خ ل توفري احلاجات االساسي للفقرا
واملساكن واملشرهتي عر تقدمي الطيبات ورفع مستواهم الصح والتعليم واملعيش وتوفري
بعض ما فقدو أو مل ينالو م رعاي وميك لنظا الوقف أن جيعل م األماك اليت يتم
فيها تقدمي املنافع حمط أنظار للفقرا ومناطق جذب للمساكن وابلتايل ميك التعرف على
مشاكلهم واحتياجاهتم وإمكاني إجياهت احللول هلا فقد كان الفقرا واملساكن واحملرومن
جيدون يف التكااي والزوااي وه مؤسسات وقفي يف أكثر األحيان ما يقيهم اجلوع والعري
وم مستشفياهتا اجملاني ما يعاجلون به األمراض(.)99
ب د مس مه ت ادوقف يف حل ميكلة ادبط دة :للوقف هتور ها يف احلد م مشكل
البطال اليت اضحت مشكل حقيقي تؤرق احلكومات واالفراهت وأتخذ ابعاهت اجتماعي
واقتصاهتي وسياسي حيث تتجسد آاثر البطال بكثرة املتسولن على الطرقات ويف املعاانة
الشديدة اليت يعيشها العاطلون ع العمل وتتضح خطورهتا أبهنا حتول السكان م موارهت
بشري عليها أن تلعب الدور املطلوب منها يف االنتاج اىل جمرهت أعداهت تشكل عائقا يف مسرية

( )99منصور الوقف وهتور يف اجملتمع اإلس م املعاصر مصدر سابق ص. 50
49

التطور والتقد وتضف على اجملتمع املزيد م التخلف والرتاجع( .)100ويسهم الوقف يف
معاجل هذ املشكل واحلد م أاثرها عر:
 1د املع جلة املب شرة :وذلك م خ ل ما تستخدمه املؤسسات الوقفي م " اعداهت اليد
العامل يف خمتلف أعمال االشراف والرقاب واالهتارة فض ا ع اخلدمات االنتاجي والتوزيعي
مبا يسهم يف تشكيل طلب كبري على االيدي العامل ابجملتمع"(.)101

 2د املع جلة غري املب شرة :حيث يسهم الوقف يف حتسن نوعي قوة العمل ابجملتمع مبا يوفر

م فرص تعلم امله واملهارات مما يرفع ابلكفا ة املهني والقدرات االنتاجي لأليدي العامل
(.)102

هكذا يساهم الوقف يف حل املشاكل االقتصاهتي اليت متر هبا الدول أما هتور يف حتقيق
النمو االقتصاهتي للدول فيتمثل ابلصناع والتجارة وه كالتايل:
جد د مس مه ت ادوقف يف ادتج لة ادداخلية واخل لجية :م األاثر االقتصاهتي للوقف

تقدمي وتوفري العديد م اخلدمات والتسهي ت لتشجيع التجارة الداخلي ك قام اخلاانت
والتكااي على طرق جتاري لتقدمي العديد م اخلدمات اإلنساني اليت كان هلا أثر كبري يف
رواج النشاط االقتصاهتي على هذ الطرق وكان للوقف أيض ا هتور يف تنشيط التجارة
اخلارجي وال سيما يف إنشا ورعاي الفنارات البحري هلداي املسافري ( )103وكان للوقف
هتور يف تشجيع اهلجرة اىل بعض املناطق وكثريا ما أنتعش النشاط التجاري حول املؤسسات
الوقفي  :املدارس واملكتبات واألسبل فقد شجع وجوهت األسبل على رواج حرك التجارة
الداخلي فقد كان ألحواض امليا املخصص للدواب وأسبل امليا املخصص لإلنسان
االقتصاهت السياس وقضااي العامل الثالث ط ( 2لبنان بريوت هتار بيسان بريوت

( )100أمحد بيض
 ) 1998ص.283
( )101نعمت مشهور " أاثر الوقف يف تنمي اجملتمع " جمل االقتصاهت اإلس م هتيب عدهت: 2000 ( 224
ص. ) 37
( )102كامل " هتورة الوقف يف النمو االقتصاهتي " مصدر سابق ص.44
( )103حممد عفيف االوقاف واحلياة االقتصاهتي يف مصر يف العصر العثماي هت ط ( مصر القاهرة اهليئ
املصري العام للكتب  ) 1991ص. 210
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واليت تقع على طرق جتاري هام قدمتها االوقاف كخدم إنساني جماني ولك كان هلا أثر
ها يف رواج النشاط االقتصاهتي على هذ الطرق( )104وكذلك متركز املنشآت حول
اجلامع.
كما أسهمت األوقاف يف توفري األسواق املناسب لعرض املنتجات املختلف وهناك العديد
م األسواق يف املدن العربي واإلس مي اليت كانت يف غالبها أوقافا مثل سوق العطاري
وسوق اخلضار وسوق املبيضن وسوق خان الفحم وسوق الطباخن وسوق الزيت اليت
سامهت يف توفري احلري لكل م املنتج واملستهلك لعرض وطلب السلع املختلف يف هذ
األسواق التنافسي املختص (.)105
ا د مس مه ت ادوقف يف ادصن عة :لقد سامهت الوقوف يف كل األقطار االس مي على

مر االزمان على ظهور صناعات حققت جانبا مهما م النمو االقتصاهتي والتميز احلضري
املدي م ذلك الف املعماري املتفرهت مبقوماته واشكاله يف املدن اإلس مي وما انلته املساجد
وخمتلف املعاهد م روائع اإلبداع يف االشكال اهلندسي ويكمل هذا اجلانب انتشار
الصناعات الفني اخلاص مثل صناع الكسوة الشريف لبيت هللا احلرا والسجاجيد للص ة
تفرش هبا البيوت واملساجد أو تزي هبا رهتهات القصور مث صناع القناهتيل والثراي إلانرة
املساجد وحنوها والبخور واملسك والطيب وكما انتشرت يف هذ اجملتمعات كتاب املصاحف
للحفظ والت وة وقد متيزت هذ يف كل فرتة وكل بلد بضروب م التزويق واالبداع الفين مل
يظهر مثلها اتقاانا يف كثري م االمم وصناع الورق للكتاب وكذلك اخلط والتجليد أبنواعها
مث صناع أو ف الرتمج لنقل الرتاث القدمي م خمتلف اللغات اىل اللغ العربي واملساعدة
على شح املكتبات اجلديدة وتقدمي روائع االنتاج العلم والطيب والفلسف اىل بنات
احلضارة اإلس مي ليسريوا على هنج اس فهم ويستدركوا عليهم ما فاهتم وقد ظهرت
املخترات الطبي وهتراس االعشاب والنبتات وصناع االهتوي والعقاقري كما صنعت ألول مرة
أالت اجلراح ومواهت التخدير وأنشأت احلدائق والبساتن يوزع فيها كل ما حيتاج إليه م
( )104املصدر السابق ص. 209
( )105مروان ابو الربع أوقاف بيت املقدس وأثرها يف التنمي االقتصاهتي
 ) 2005ص. 227
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هت ط ( األرهتن عمان الدار العثماني

أعشاب ونبااتت طبي ع جي كذلك الصناع احلربي وما أوجدته م وسائل للقتال ومحاي
الثغور م كل عدوان خارج ( .)106هذ املسامهات م الوقف يف اجملال الصناع حقق
جانبا مهما م النمو االقتصاهتي للدول على مر الزمان.
بعد هذا العرض املفصل لدور الوقف يف هتعم الدول واملسامه يف حتمل نفقاهتا وهتعم
اقتصاهتها يظهر لنا أن سياس احلد م الدور الطبيع للوقف وحصر مفهو الوقف
ابجلانب التعبدي كانت هلا أاثر سلبي على الدول قبل اجملتمع إذ كان م أاثرها أن
أصبحت الدول ملزم بسد الفراغ الذي كان الوقف ميأل ومل هذا الفراغ يستلز زايهتة يف
اإلنفاق وهذ الزايهتة أصبحت عب على الدول وكانت سببا م أسباب عجز املوازن
العام .

( )106حممد ب اخلوج

حمل ع الوقف والتنمي يف املاض واحلاضر مصدر سابق ص. 164
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ادفصل ادث دث :املوازنة ادع مة وآدي ت اعم ادوقف هل
م املعلو أن وظيف
املفاسد واملضار عنهم
م الوظائف م رعاي
ال زم لذا تعد املوازن

الدول هو احلفاظ على مصاحل الناس والعمل على حتقيقها وهتفع
وهو مقصد شرع ترعا الدول ويدخل حتت هذ الوظيف الكثري
الدي وسياس الدنيا وهذا يتطلب إنفاق مال وتدبري للموارهت املالي
العام للدول م أهم أهتوات التخطيط املايل كوهنا األهتاة األساسي

اليت حتدهت أهداف احلكوم وسياستها وبرانجمها يف كيفي استغ ل املوارهت وعملي توزيعها
وه األهتاة الرئيسي اليت ميك م خ هلا حتقيق أهداف الدول برمتها.
فاملوازن العام يف حقيقتها وجوهرها ماه إال تعبري ع مصاحل اجملتمع الذي أيمل م
الدول أن أتخذ طموحاته بعن االعتبار عند إقرار املوازن وذلك م خ ل رسم السياسات
املالي واالقتصاهتي املناسب عقب إعداهت اخلطط التنموي وتقييم كفا هتا وفعاليتها وأهتائها لذا
فم الضروري أن ختضع جملموع م القواعد هتدف اىل وضعها يف صورة واضح يتمك
الرملان م فهمها وم مث فرض الرقاب على تنفيذها كما هتدف أيض ا اىل جعل املوازن
العام معرة تعبريا صاهتقا ع النشاط املايل للدول فض ا ع ذلك ف ن هذ القواعد جتنب
الدول الوقوع يف مشكل عجز املوازن وه املشكل اليت تعاجلها الدول بزايهتة الضرائب أو
ابلقرض اخلارج وه أمور تزيد املشكل تعقيدا وال تعاجلها لذلك سنبحث يف هذا
الفصل الوقف كوعا بديل لدعم املوازن العام حال عجزها.
وسوف نتعرض يف هذا الفصل اىل مبحثن أثنن مها:
 .1 .3مفهو املوازن العام .
 .2 .3آليات هتعم الوقف للموازن العام حال عجزها.
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 .1 .3مفهوم املوازنة ادع مة
عرفت الدول اإلس مي املوازن العام مبكرا إذ يكننا القول أن أول موازن عرفت يف
اإلس كانت يف عهد النيب د صلى هللا عليه وسلم د ذلك أن الرسول كان يكتب كل ما يرهت
إليه م إيراهتات حيث كان جيري تقديرا هلا قبل وروهتها ويتمثل ذلك يف خرس الثمار
وتقديرها وكتاب الصدقات وأمخاس الغنائم وكان يتوىل هذ العمليات أمنائه على املال
وكان حيتفظ بسج ت لكثري م أنواع النفقات اليت ميك تقديرها مثل سج ت أبمسا
املسلمن وذرايهتم لك توزع عليهم األعطيات طبقا هلا ويعد العدة للنفقات غري املتوقع
فيدخر هلا جز ا م اإليراهتات العام ملواجهتها عند حدثها وقد صح أن رسول هللا صلوات
هللا وس مه عليه كان يستويف احلساب على عماله حياسبهم على املستخرج
واملصروف(.)107
واحلقيق أن املسلمون عرفوا تنظيمات مالي هام فيما يتعلق إبهتارة األموال العام إال أن
املوازن العام مبفهومها الدقيق احملدهت مل تنشأ اال يف وقت متأخر نسبيا.
إذ تعتر انكلرتا م أوائل الدول اليت وضعت املوازن العام مبفهومها احلديث مث تلتها فرنسا
ورسخت مباهتى الدول اليت وضعت املوازن العام على أسس علمي واضح وانتقلت
هذ املباهتى م إنكلرتا وفرنسا إىل الدول األخرى( .)108وهو ما سنبينه يف هذا املبحث .

 .1 .1 .3مفهوم املوازنة ادع مة مب ائه وبنواه
 .1 .1 .1 .3ادتعريف ادلغوي
املوازن على صيغ مفاعل م الفعل وازن نقول وازنت بن الشيئن موازن ووزاان وهذا
يوازن هذا إذا كان على زنته أو كان حماذيه(.)109
( )107مجال لعمارة " تطور فكرة ومفهو املوازن العام للدول " جمل العلو االنساني
اجلزائر ( عدهت  : 2001 / 11 / 1ص. ) 106
( )108عل زغدوهت املالي العام ط ( 4اجلزائر هتيوان املطبوعات اجلامعي
( )109اب منظور لسان العرب مرجع سابق ج / 13ص.447
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جامع حممد خضري

 ) 2011ص.67

ووازنه :عاهتله وقابله وحاذا (.)110
فاملوازن تعين املعاهتل واملساواة واملقابل وإمنا مسيت املوازن بذلك ملا فيها م مقابل بن
اإلراهتات العام والنفقات العام .
أما كلم عام فه مشتق م الفعل عم تقول عم الش
ويقال :عم املطر األرض والعام خ ف اخلاص (.)111

عموما أي مشل وعم القو مشلهم

إذا احلاق لفظ العام على املوازن انبع م اختصاصها إذ ليس م اختصاص املوازن أموال
األفراهت بل ه معني ابملال العا أي املال الذي يشرتك فيه مجيع أفراهت اجملتمع.

 .2 .1 .1 .3ادتعريف االصطالح
للموازن العام عدت تعاريف اختلفت ألفاظها واتفقت يف مضموهنا نذكر بعضها:
د املوازن العام  :عبارة ع بيان تقديري لنفقات وإيراهتات الدول ع مدة مستقبلي تقدر
عاهتة بسن وتتطلب إجازة م السلط التشريعي (.)112
د املوازن العام  :وثيق هام مصاهتق عليها م طرف الرملان هتدف إىل تقدير النفقات
الضروري إلشباع احلاجات العام واإلراهتات ال زم لتغطي هذ النفقات ع فرتة مقبل
عاهتة ما تكون سن (.)113
د املوازن العام  :خط تتضم تقديرا لنفقات الدول وإراهتاهتا خ ل فرتة قاهتم غالبا سن
ويتم هذا التقدير يف ضو األهداف اليت تسعى إليها السلط السياسي تعتمد م السلط
التشريعي (.)114

( )110جممع اللغ العربي املعجم الوسيط ط ( 4مصر مكتب الشروق الدولي
( )111املصدر السابق ص.629
( )112حمموهت الواهتي زكراي عزا املالي العام والنظا املايل يف اإلس هت ط ( األرهتن عمان هتار امليسر للنشر
والتوزيع والطباع  ) 2000ص.305
( )113حممد حمرزي اقتصاهتايت املالي العام هت ط ( اجلزائر هتيوان املطبوعات اجلامعي  ) 2003ص.383
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 ) 2004ص.1029

مما سبق يتبن لنا أن املوازن العام ه خط مالي تقديري تعدها السلط التنفيذي تتضم
هتراسات مفصل للنفقات واإليراهتات العام لفرتة قاهتم غالبا ما تكون سن مث ترفع اىل
الرملان م أجل اعتماهتها وهتدف احلكوم م خ ل خط املوازن حتقيق أهداف اقتصاهتي
واجتماعي وسياسي .

 .3 .1 .1 .3خص ئص املوازنة ادع مة
بنا على ما سبق ذكر م تعاريف اصط حي للموازن العام تبن لنا أن للموازن العام
جمموع م اخلصائص وه ما يل :
أ د املوازنة ادع مة خطة م دية دلدودة
فاملوازن العام ما ه إال ختطيط لنشاط القطاع العا حتدهت فيها احلكوم أهداف هذا
القطاع وكيفي هيكل اإليراهتات العام والنفقات العام بطريق حتقق تلك االهداف وه
أهداف اجتماعي اقتصاهتي تنموي م مثل :احلفاظ على استقرار االسعار حتقيق التوظيف
الكامل رفع املستوى املعيش ألفراهت اجملتمع وغريها م األهداف فاملوازن العام األهتاة
التمويلي خلط التنمي الشامل اليت تسعى احلكوم اىل حتقيقها يف السن املقبل .
ب د املوازنة ادع مة خطة م دية تقديرية توقعية
تقو السلط التنفيذي املكلف إبعداهت املوازن العام بتقدير وتوقع النفقات العام وكذلك
اإليراهتات العام احملتمل احلصول عليها م املصاهتر املختلف لذلك فه توقع ملا ميك
حتقيقه.
لك يتطلب هذا الطابع التقديري للموازن العام أقصى هترجات الدق واملوضوعي إذ تتوقف
أمهي املوازن العام على هتق التوقع والتقدير وجناحها يف تقليل هامش اخلطأ وتقليص

( )114مؤيد الدوري وطاهر اجلنايب إهتارة املوازانت العام
 ) 1999ص. 12
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هت ط ( األرهتن عمان هتار زهران للنشر عمان

الفجوة بن التقدير والواقع وال ميك ملثل هذا التقدير للموازن العام أن يتم مبنأى ع
تغريات النشاط االقتصاهتي الكل (.)115
جد د املوازنة ادع مة خطة م دية جتيزه ادسلطة ادتيريعية
ال ميك العمل خبط املوازن العام مبجرهت إعداهتها م قبل السلط التنفيذي بل ال بد م
مناقشتها وإجازهتا م قبل السلط التشريعي حىت تصبح انفذة فاملوازن العام يتقامسها
اختصاص سلطتان سلط تنفيذي إلعداهتها وتنفيذها وسلط تشريعي إلجازهتا ومراقبتها
وبعد إجازهتا م السلط التشريعي تستطيع احلكوم حتصيل اإلراهتات م مصاهترها
وتستطيع اإلنفاق يف حدوهت ما هو معتمد يف فصول املوازن وهتون هذ املوافق تبقى املوازن
مشروع ا " مقرتح ا " غري قابل للتنفيذ.
ومفهو اإلجازة م السلط التشريعي هو أن يصبح الشعب مشارك يف حتديد االلتزامات
املطلوب منه حيث يلز املواطنون مبسؤوليات مالي جتا الدول وشريك يف حتديد اجملاالت
اليت يتم اإلنفاق عليها وشريك يف حتديد املسؤولي امللقاة على الدول للقيا ابلواجبات اليت
ترتبت على هذ اإلجازة.
ا د املوازنة ادع مة خطة م دية ذات أهداف ع مة وش ملة
مل يعد حتقيق التوازن بن الصاهترات والوارهتات هو اهلدف الذي تسعى الدول اىل حتقيقه م
خ ل املوازن العام بل حتقيق التوازن على مجيع املستوايت السياسي واالجتماعي
واالقتصاهتي هو اهلدف العا م املوازن حيث تعمل املوازن على حتقيق العدال يف التوزيع
بن أفراهت اجملتمع وذلك بفرض ضرائب تصاعدي على ذوي الدخل العايل وإنفاق حصيل
هذ الضرائب يف جماالت يستفيد منها الفقرا مثل  :هتعم الضمان االجتماع هتعم بعض
السلع األساسي كذلك حتقيق التوازن االقتصاهتي ابستخدا موارهت الدول يف استثمارات
ذات إنتاجي عالي تزيد م الدخل القوم وترفع املستوى املعيش لألفراهت وتوجيه القروض
اليت تعاجل عجز املوازن اىل اجملاالت اإلنتاجي ال االسته كي للتخلص م القرض والعجز
( )115حممد املهايين حماضرات يف املالي العام
ص. 64

هت ط ( سوراي هتمشق منشورات املعهد الوطين ) 2013
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تدرجيي ا وابلتايل تظهر لنا مدى أمهي املوازن العام ابلنسب للدول ألنه م خ ل بنوهتها
تتحقق خمتلف األهداف العام .

 .4 .1 .1 .3مب اىء املوازنة ادع مة
املراهت ابملباهتى العام ه األصول والقواعد اليت حتكم عملي إعداهت املوازن لضمان حتقيق
أهدافها فه قواعد اهلدف م ورائها وضع نشاط السلط التنفيذي حتت رقاب السلط
التشريعي سوا أكان ذلك عند اعتماهتها لإليراهتات العام والنفقات العام أ الرقاب عند
تنفيذ املوازن العام وه أربع قواعد أو مباهتى وه كالتايل:
أ د مبدأ سنوية املوازنة
املراهت مببدأ السنوي هو أن تقو السلط التنفيذي إبعداهت خط يتم فيها تقدير اإليراهتات
والنفقات بصورة هتوري وملدة سن واحدة ويكون لكل سن موازن مستقل بنفقاهتا وإيراهتاهتا
ع موازن السن السابق وع موازن السن ال حق وهو مبدأ مت اعتماهت عقب الثورات يف
كل م إنكلرتا وفرنسا حىت أصبح م اختصاص الرملان االعتماهت السنوي لإليراهتات
والنفقات.
ولألخذ مببدأ السنوي مررات وه كالتايل:

()116

د إذا كانت الدورة أقل م سن مالي ف ن مؤهتى ذلك عرض املوازانت العام على السلط
التشريعي عدة مرات خ ل السن املالي وإطال فرتة املناقشات الرملاني وإذا كانت الدورة
أكثر م سن مالي ف ن م شأن ذلك إضعاف رقاب السلط التشريعي بسبب إطال مدة
الدورة وتقلب الظروف االقتصاهتي خ هلا فالسن إذن ه املدة الطبيعي .
د السن ه املدة الضروري والكافي إلعداهت املوازن العام واملصاهتق عليها ألن احلكوم ال
تستطيع أن تعد أكثر م موازن واحدة خ ل العا وابملقابل ال تستطيع السلط التشريعي
التخل ع مهمتها أكثر م سن .
( )116املصدر السابق ص 70د . 71
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د إن تنظيم الوازن العام لفرتة أقل م سن عملي حمفوف ابملخاطر واألخطا وسو التقدير
والتفاوت بن حجم وأزم تدفقات اإليراهتات والنفقات.
ب د د مبدأ وحدة املوازنة
يقصد مببدأ وحدة املوازن العام هو أن يكون للدول موازن واحد حتتوي على كاف النفقات
واإليراهتات العام مهما تعدهتت مصاهتر اإليراهتات ومهما تنوعت أوجه اإلنفاق وأن ال
يكون هناك تعدهت للموازانت وهذا املبدأ يؤهتي لعرض املوازن بشكل مبسط بغرض التعرف
على املركز املايل للدول ويسهل األمر على السلط التشريعي يف االط ع على بنوهت املوازن
م أجل اعتماهتها.
وال يعين هذا أن تقد املوازن العام يف ورق واحدة أو جملد واحد ف ن املوازن غالبا ما
تتضم تفصي ت وتقسيمات تتطلب عدة جملدات وإمنا يعين تقدميها يف وثيق واحدة
مهما تعدهتت أجزاؤها حبيث تتضم كاف األرقا املتعلق ابلنشاط املايل للدول وأن تقد
للجهات املختص يف وقت واحد(.)117
كما أن هلذا املبدأ خصائص عدة وه كالتايل(: )118
د يتصف ابلوضوح والسهول مل يريد أن يقف على حقيق املركز املايل للدول حيث أن
للدول حساابا واحدا.
د يؤهتي إىل سهول حتديد نسب اإليراهتات والنفقات العام إىل جمموع الدخل القوم بوجوهت
أرقامها يف صك واحد للموازن العام .
د يساعد السلط التشريعي على أن تفرض رقابتها على ختصيص النفقات العام حسب
وجو اإلنفاق األكثر ضرورة.

( )117سعد اللحياي املوازن العام يف االقتصاهت اإلس م ط ( 1السعوهتي جدة املعهد اإلس م للبحوث
والتدريب  ) 1997ص.81
( )118املهايين حماضرات يف املالي العام مصدر سابق ص.68
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د حيول مبدأ وحدة املوازن هتون ت عب اجلهاز احلكوم يف ماهي اإلنفاق واالعتماهت.
د يكشف ع إسا ة استعمال النفقات العام وع التبذير يف إنفاقها.
د يساعد على إجياهت نظا حماسيب موحد حلساابت احلكوم وإهتارهتا املختلف .
د يدعم أسلوب التخطيط ألن املوازن العام ماه إال الوجه املايل للخط االقتصاهتي .
ا د مبدأ ادعمومية واديمول
مبدأ العمومي يقض أبن تكون املوازن العام شامل جلميع اإليراهتات ومجيع النفقات حبيث
يتم تسجيل كاف اإليراهتات وكاف النفقات هتون إجرا أي مقاص بن إيراهتات ونفقات أي
جه حكومي بل تسجل كلها وبدون استثنا .
وعليه مينع ختصيص أي نوع م أنواع اإليراهتات العام لتغطي نفق بذاهتا أو مبؤسس م
املؤسسات العام وال أن ختصم النفقات م اإليراهتات ويسجل الرصيد الصايف.
وهلذا املبدأ هدفان أثنان مها(:)119
د حمارب اإلسراف احلكوم

حيث تغري طريق املوازن الصافي املرافق احلكومي اليت حتقق

إيراهتات جتاوز نفقاهتا ابإلسراف يف اإلنفاق.
د اإلسها يف أتكيد الرقاب على كاف وجو اإليراهتات والنفقات العام .
هد د مبدأ توازن املوازنة ادع مة
وهو مبدأ مهم م مباهتى املوازن العام عند االقتصاهتي التقليدي ويعين هذا املبدأ أن
تتساوى اإليراهتات والنفقات العام للدول ومنه ف تعتر املوازن حمقق ملبدأ التوازن إذا زاهت
إمجايل النفقات ع إمجايل اإليراهتات أو العكس(.)120
( )119اللحياي املوازن العام يف االقتصاهت اإلس م مصدر سابق ص.84
( )120حممد بعل ويسري أبو الع املالي العام هت ط ( اجلزائر عناب هتار العلو للنشر والتوزيع ) 2003
ص.97
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لذلك فقد انتقد التقليديون حال العجز والفائض يف املوازن العام فالفائض عندهم يعين
تعسفا يف فرض الضرائب والعجز يعين زايهتة حجم الدي العا .
ولك وبعد تطور النظرة لدور الدول ووظائفها تغري املوقف م هذا املبدأ فقد أظهر "كينز"
أن االقتصاهت ال حيقق التوازن هتائما عند مستوى التشغيل الكامل مما يعين ضرورة تدخل
الدول لتحقيق االستقرار والتوازن االقتصاهتي وم مث فقد أصبح توازن املوازن العام ليس
هدف ا يف حد ذاته بل اهلدف هو حتقيق التوازن االقتصاهتي واالجتماع ولو كان هذا م
خ ل العجز أو الفائض يف املوازن العام (.)121

 .5 .1 .1 .3بنوا املوازنة ادع مة
تتكون املوازن العام م عنصري رئيسين مها اإليراهتات العام والنفقات العام وم
خ ل هذان العنصران تستطيع الدول التخطيط وتنفيذ أهدافها كما أن بينهما ارتباط
وثيق.
أ د اإليرااات ادع مة
ه جمموع الدخول اليت تتحصل عليها الدول م املصاهتر املختلف م أجل تغطي نفقاهتا
وحتقيق التوازن االقتصاهتي واالجتماع (.)122
وه عنصر مهم ألهنا توفر التمويل ال ز لتغطي نفقات الدول وقد أصبحت يف العصر
احلايل تستخد م طرف الدول كأهتاة م أهتوات التوجيه االقتصاهتي كمحارب التضخم
وإعاهتة توزيع الدخول والثروات حيث أصبحت مسؤول ع حتقيق التوازن االقتصاهتي
واالجتماع واستغ ل املوارهت املعطل فقد أصبح لإليراهتات العام وظائف حسب تطور
حجمها وتعدهت أنواعها وأغراضها واإليراهتات اليت متول املوازن العام متعدهتة ومتنوع وه
كالتايل:
( )121اللحياي املوازن العام يف االقتصاهت اإلس م مصدر سابق  .ص 93د . 94
( )122سوزي انشد الوجيز يف املالي العام هت ط ( مصر اإلسكندري هتار اجلامع اجلديدة للنشر والتوزيع
 ) 2000ص.85
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1د إيرااات أمالك اددودة :ذلك أن الدول متلك أموال منقول كالسلع اليت تبيعها
واخلدمات اليت تقدمها وأموال غري منقول كالعقارات واملناجم والغاابت وآابر النفط
ف يراهتات هذ األموال تساعد الدول على القيا ابألعبا امللقاة على عتقها كما أن أم ك
الدول نوعان:
د أموال ذات ملكية ع مة :وختضع هذ األموال ألحكا القانون العا وختصص للنفع العا
حيث حتتفظ الدول هبذ املمتلكات م أجل حتقيق أهداف اجتماعي كالطرق والساحات
واحلدائق العام واألهنار واملواىن  ..اخل مثل هذ األموال ال حيق للدول أن تتصرف هبا
وعاهتة ال أتخذ الدول مثن ا م األفراهت مقابل استخدامهم هلذ األموال ولك ميك للدول
أن تفرض رسو رمزي م أجل تنظيم االنتفاع هبذ املمتلكات وليس م اجل احلصول
على إيراهتاهتا لذلك ال ميك اعتبارها مصدر رئيس م مصاهتر اإليراهتات العام .
د أموال ذات ملكية خ صة :وه األموال اليت ختضع ألحكا القانون اخلاص حيث
تتصرف هبا الدول كما يتصرف األفراهت يف أم كهم كآابر البرتول واألراض الزراعي
والغاابت وخمتلف مشاريع االستثمار الصناعي والتجاري والزراعي واملالي اليت تقو هبا
الدول ( .)123وقد كانت إيراهتات الدول م ممتلكاهتا اخلاص م أهم مصاهتر إيراهتات
الدول ملا تتمتع به هذ املمتلكات م ثبات واستمرار وجتدهت غري أن هذ املمتلكات
بدأت ابلرتاجع وأصبح ال يعتمد على إيراهتاهتا إال يف بعض الدول كالدول النفطي .
2د ادضرائب :متثل الضرائب يف العصر احلديث أهم أنواع اإليراهتات العام اليت تعتمد عليها
الدول لتغطي نفقاهتا العام وتلز الدول األفراهت ابملسامه يف أعبائها العام ع طريق فرض
الضرائب عليهم وفقا لنظا قائم على جمموع م القواعد اليت حتكم سلوك الدول وتلز
األفراهت أبهتا الضريب وترجع أمهي الضرائب إىل الدور الذي تلعبه يف املشك ت االقتصاهتي
كالكساهت والتضخم فمث ا يف حال التضخم تقو الدول برفع نسب الضريب م أجل احلد
م نسب التضخم وم أجل امتصاص الكتل النقدي الزائدة يف السوق الوطين ويف حال

( )123املهايين حماضرات يف املالي العام مصدر سابق ص.44
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الكساهت فتخفض نسب الضريب تشجيع ا ل ستثمار فالضريب هلا أتثري يف التوازانت
االقتصاهتي وحتقيق االستقرار االقتصاهتي.
عرف الضريب أبهنا :فريض نقدي يدفعها الفرهت بشكل إجباري وهنائ إىل الدول أو احد
وتُ َّ
هيئاهتا العام وذلك مسامه منه يف حتمل األعبا العام هتون أن يتوقع احلصول على
منفع خاص (.)124
وتنقسم الضرائب إىل أقسا متعدهتة فهناك ضرائب على االفراهت وه اليت يكون الفرهت فيها
هو الوعا الذي تستهدفه الضريب وهناك ضرائب على االموال وه املمتلكات أو الدخول
اليت حيصل عليها االشخاص وهناك ضرائب مباشرة وه اليت ال ميك نقل عبئها كضرائب
الدخل والثروة وهناك ضرائب غري مباشرة وه اليت ميك نقل عبئها اىل شخص أخر
كضرائب اجلمارك واملبيعات وغريها وهناك ضريب موحدة وه فرض نوع واحد م
الضرائب على جمموع الدخل وهناك الضريب املتعدهتة وه فرض أنواع خمتلف م الضرائب
فالكل نوع م الدخول ضريبته اخلاص .
3د ادرسوم  :تعتر الرسو م اإليراهتات العام اليت تدخل خزين الدول بصف تكاهت تكون
هتوري ومنتظم واليت تستخد حصيلتها يف متويل النشاط املايل وحتقيق املنافع العام
وحتصل الدول على إيراهتاهتا م الرسو كمقابل للخدمات اليت تؤهتيها مرافقها العام لألفراهت
م خ ل النشاط العا الذي خلق املرفق العا أص ا م أجل القيا به(.)125
فالرسو ه  :مبلغ نقدي جري يدفعه األفراهت للدول مقابل نفع خاص يتم احلصول عليه
منها(.)126
فالرسو تشبه الضرائب يف أن كل منهما مبلغ نقدي يدفعه الفرهت جرا كما أهنما يدفعان
للدول بصف هنائي غري أن الرسو حتدهت قيمتها على أساس تكاليف املنفع اليت حيصل
( )124نوزاهت اهلييت ومنجد اخلشايل املدخل احلديث يف اقتصاهتايت املالي العام هت ط ( االرهتن عمان هتار
املنهاج  ) 2005ص.92
( )125املهايين حماضرات يف املالي العام مصدر سابق ص.54
( )126طاهر اجلنايب علم املالي والتشريع املايل هت ط ( مصر القاهرة هتار العاتك للكتاب  ) 2007ص.59
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عليها الشخص والضريب حتدهت على أساس القدرة املالي للشخص كذلك الرسو تدفع
مقابل خدم والضريب هتون مقابل الرسو ال ميك أن تستخد كأهتاة مالي للتأثري يف
النشاط االقتصاهتي أما الضريب فعلى العكس إذ ه م أهم االهتوات املؤثرة يف النشاط
االقتصاهتي كما بينا سابقا.
4د ادغرام ت  :وه العقوابت املالي اليت تقو بفرضها الدول على مرتكيب املخالفات
القانوني وه عقوب مالي راهتع واهلدف منها رهتع األشخاص ع ارتكاب املخالفات
وليس اهلدف منها هو احلصول على إيراهتات م أجل متويل النفقات لذلك ال ميك
تصنيف الغرامات م االيراهتات األساسي للدول بسبب صعوب تقدير عدهت املخالفات
املرتكب وقل حصيلتها وعد انتظامها يف املوازن العام (.)127
5د اإلاتوة  :وه مبلغ م املال أتخذ الدول أو أحد هيئاهتا العام جرا م أصحاب
العقارات واملمتلكات اليت ارتفعت قيمتها جرا تنفيذ مشروع عا كتوصيل ما أو كهراب أو
غاز أو غريها م املشاريع اليت هت املنطق وحتس ظروفها املعيشي .
ب د ادنفق ت ادع مة
تلعب النفقات العام هتورا هام ا وابرزا يف اقتصاهتايت الدول فه الوسيل اليت تستعملها
الدول يف التأثري على النشاط االقتصاهتي وه تعكس مجيع األنشط العام وتبن الرامج
احلكومي يف شىت املياهتي يف صورة أرقا واعتماهتات ختصص لكل جانب منها تلبي
للحاجات العام لألفراهت وسعي ا ورا حتقيق أقصى منفع اجتماعي ممكن هلم كما أن تطور
الدول وتنوع جماالت تدخلها بقصد إشباع هذ احلاجات تطورت نظري النفقات العام م
حيث مفهومها وتقسيماهتا والقواعد اليت حتكمها.
1د تعريف ادنفق ت ادع مة ه  :صرف إحدى اهليئات واإلهتارات العام مبلغ ا معين ا لغرض
سداهت إحدى احلاجات العام (.)128

( )127اهلييت املدخل احلديث يف اقتصاهتايت املالي العام مصدر سابق ص. 87
( )128بعل املالي العام مصدر سابق ص.23
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يبن التعريف أن النفق العام ه اليت صدرة م قبل شخصي عام كأحد اهليئات العام
اإلهتاري كالدول واجملالس احمللي اليت تتمتع بشخصي إهتاري وذم مالي مستقل وتكون
موجه لصاحل اجملتمع م أجل إشباع حاجاته ورغباته أي أن الغاي منها حتقيق النفع العا
أو املصلح العام .
2د تقسيم ت ادنفق ت ادع مة  :تقسم النفقات العام للدول عدة تقسيمات ختتلف
ابخت ف الزاوي اليت ينظر منها اىل النفقات فتقسم م حيث هتوريتها إىل نفقات عاهتي
ونفقات غري عاهتي وم حيث طبيعتها إىل نفقات حقيقي ونفقات انقل أو حمول وم
حيث األغراض اليت تستهدفها إىل نفقات اقتصاهتي واجتماعي وإهتاري ..إخل وهو ما سنبينه
بش م االقتضاب:
د تقسيم ادنفق ت من حيث اوليته

()129

د نفق ت ع اية  :ه النفقات اليت تتكرر ابنتظا يف كل فرتة زمني معين وعاهتة ما تكون
سن أي أهنا هتوري متجدهتة مثل رواتب املوظفن هذا يعين أن النفقات العاهتي تتجدهت م
خ ل تكرارها السنوي وليس يف مقدارها م سن إىل أخرى ويتم متويل هذ النفقات
بواسط ميزاني عاهتي ترر إبيراهتات عاهتي مثل الضرائب .
د نفق ت غري ع اية  :ه نفقات ال تتكرر وال تتجدهت يف كل سنه بل حتدث يف فرتات
زمني غري منتظم مثل نفقات إنشا جسر وفتح شارع أو نفقات احلروب وغريها ويتم
متويل هذ النفقات بواسط ميزاني غري عاهتي ترر إبيراهتات غري عاهتي مثل القروض.
د تقسيم ادنفق ت من حيث طبيعته

()130

د نفق ت حقيقية  :ويقصد هبا تلك النفقات اليت تصرفها الدول يف مقابل احلصول على
سلع وخدمات أو رؤوس أموال إنتاجي كالرواتب واألجور وأمثان التوريدات واملهمات ال زم

( )129رضا العل املالي العام هت ط ( العراق البصرة الدار اجلامعي  ) 2002ص 78د .79
( )130املهايين حماضرات يف املالي العام مصدر سابق ص.19
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لسري املرافق العام سوا التقليدي أو احلديث اليت يقتضيها تدخل الدول يف احلياة
االقتصاهتي واالجتماعي والنفقات االستثماري أو الرأمسالي .
د ادنفق ت احملودة أو ادن قلة  :يقصد هبا تلك النفقات اليت ال يرتتب عليها حصول الدول
على سلع وخدمات ورؤوس أموال وإمنا متثل حتويل جلز م الدخل القوم ع طريق
الدول م بعض الفئات االجتماعي كبرية الدخل إىل بعض الفئات األخرى حمدوهتة الدخل
ومثال ذلك اإلعاانت واملساعدات االجتماعي املختلف  :كالضمان االجتماع واإلعاانت
ضد البطال والشيخوخ وإعاانت غ
د تقسيم ادنفق ت من حيث أغراضه

املعيش .
()131

د ادنفقة اإلاالية  :وه ما يتعلق بسري املرافق العام كنفقات العدال واألم والدفاع.
د ادنفقة االجتم عية  :وه اليت تؤهتي إىل التنمي االجتماعي لألفراهت ع طريق حتقيق قدر
م الصح والثقاف والتعليم ونفقات التضام االجتماع وكذا مساعدة الفئات املعوزة.
د ادنفقة االقتص اية  :وه اليت تقو هبا الدول حتقيقا ألهداف اقتصاهتي كاالستثمار يف
جمال النقل واملواص ت والكهراب والري .
.2 .1 .3مفهوم عجز املوازنة
 .1 .2 .1 .3تعريف عجز املوازنة ادع مة
أ د تعريف عجز املوازنة  :هو قصور اإليراهتات العام املقدرة للدول ع سداهت النفقات
املقدرة(.)132
فالعجز هو زايهتة النفقات ع االيراهتات يف املوازن العام للدول حبث ال تستطيع اإليراهتات
العام جماراة الزايهتة املطرهتة املتواصل يف نفقات الدول واليت ه يف الغالب متيل اىل الزايهتة
( )131بعل املالي العام مصدر سابق ص. 31
( )132حسن راين عجز املوازن وع جه يف الفقه اإلس م هت ط ( االرهتن عمان هتار النفائس ط) 1998
ص.92
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يف الدول النامي واملتقدم لذا فأن على احلكوم أن تعمل على ع جه يف البداي إما
بتخفيض اإلنفاق أو حماول زايهتة اإليراهتات ف ن مل تستطع ذلك أو مل تك هناك رغب يف
ختفيض النفقات أو الزايهتة للموارهت الذاتي ف ن العجز يعاجل ابلتمويل م الغري.
 .2 .2 .1 .3أنواع عجز املوازنة ادع مة
لعجز املوازن العام للدول أشكال متعدهتة وخمتلف نذكر أمهها :
أ د ادعجز ادتقليدي
يقصد به الفرق بن إمجايل النفقات وااليراهتات احلكومي ابستثنا املديوني ( .)133وقد
اعتمدت معظم الدول على هذا املقياس مؤشرا مالي ا هام ا لتقييم أهتا السياسات املالي
املتبع غري أن التطورات احلديث اليت طرأت على الفكر املايل أخذت تنح جانبا هذا
املفهو للعجز والذي يتمثل ابلفرق بن مجل املصروفات واملوارهت احلكومي وذلك ملا يعرتيه
م بعض العيوب اليت ميك أن تعط صورة ضال ع الوضع االقتصاهتي واملايل وم هذ
العيوب أن املفهو حيصر العجز يف احلكوم املركزي وهذا م شأنه أن ال يعط صورة كافي
ع حجم العجز( .)134فاألجزا األخرى م القطاع العا قد تسجل ه األخرى عجوزات
مالي كبرية أحد هذ األجزا الذي بدأ جيذب أمهي كبرية مؤخرا يف كل هتول العامل وهو
عجز البنك املركزي أكثر م ذلك أن العجز قد يظهر أيض ا يف مؤسسات القطاع العا
ويف مؤسسات الضمان االجتماع واحلكومات احمللي ( .)135وم االنتقاهتات املوجه اىل
هذا املفهو أيضا أنه ال أيخذ الدي العا للحكوم بعن االعتبار.
ب د ادعجز ادي مل
( )133حامد هتراز مسرية أيوب مباهتى املالي العام

هت ط ( مصر االسكندري

الدار اجلامعي

) 2002

ص. 198
( )134رمزي زك الصراع الفكري واالجتماع حول عجز املوازن العام يف العامل الثالث ط ( 1مصر القاهرة
هتار سينا  ) 1993ص. 103
( )135حممد العناي اقتصاهتايت املالي العام ونظا السوق هت ط ( مصر القاهرة الدار املصري اللبناني
 ) 1992ج / 1ص. 142
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يطلق عليه أحياانا العجز املوحد للقطاع العا وال يقتصر على حتديد العجز يف اجلهاز
احلكوم للدول وإمنا يشمل ابإلضاف له مجيع الكياانت احلكومي األخرى مثل
احلكومات احمللي واملؤسسات واهليئات ال مركزي واملشروعات اململوك للدول حبيث يصبح
العجز مساوايا للفرق بن جمموع موارهت احلكوم والقطاع العا وجمموع نفقات احلكوم
والقطاع العا (.)136

جد د ادعجز اجل لي وادرأمس يل
يقيس هذا املقياس الفرق بن اإليراهتات احلكومي اجلاري والنفقات احلكومي اجلاري ولكنه
ال يشمل اإليراهتات والنفقات الرأمسالي كشرا وبيع األصول ابعتبار أن زايهتة اإلنفاق
احلكوم على املوارهت احلكومي يف جمال االستثمار ال يغري يف وضع صايف األصول للدول
فالديون اجلديدة حتل حملها أصول جديدة(.)137
أما العجز الرأمسايل فهو على خ ف العجز اجلاري يقيس الفرق بن اإليراهتات احلكومي
والرأمسالي والنفقات احلكومي والرأمسالي ويكون العجز الكل مساوايا حلاصل مجع العجزي

اجلاري والرأمسايل.

ا د ادعجز ادتيغيل
أن أهم ما مييز هذا املقياس للعجز هو قياسه له يف ظروف التضخم ومبوجبه يكون العجز
مساوايا ملتطلبات اقرتاض احلكوم والقطاع العا خمصوم ا منه ذلك اجلز م خدم الدي
الذي يعوض حامل سندات املديوني احلكومي ع التضخم الفعل بعبارة أخرى هو
العجز التقليدي ابملفهو الذي مت توضيحه سابقا انقصا ذلك اجلز م الفوائد الذي هتفع
لتصحيح التضخم حيث يتضم سعر الفائدة املدفوع للدائنن جز ا م النقوهت كتعويض
ع خسائرهم املتحقق بسبب ارتفاع األسعار(.)138

( )136زك الصراع الفكري واالجتماع حول عجز املوازن العام يف العامل الثالث مصدر سابق ص.105
( )137العناي اقتصاهتايت املالي العام ونظا السوق مصدر سابق ص140د . 141
( )138زك الصراع الفكري واالجتماع حول عجز املوازن العام يف العامل الثالث مصدر سابق ص.107
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أي أن هتيون الدائنن تكون مرتبط ابلتضخم ك حيموا أمواهلم م خطر أتكل القيم وهبذا
ميتاز العجز التشغيل ع التقليدي ألنه أيخذ خدم الدي املعوض ابلتضخم بعن االعتبار
أما التقليدي فيستثين مدفوعات استه ك الدي احلكوم كلها.
هد د ادعجز اهليكل
أخذ بعض االقتصاهتين منحى خمتلف خ ل تناوهلم ملوضوع العجز وربطوا هذا املفهو
ابهليكل االقتصاهتي للدول فكان ما يسمى ابلعجز اهليكل الذي يستبعد أثر العوامل
املؤقت اليت تؤثر على املوازن العام مثل احنرافات أسعار الفائدة ع قيمتها يف األجل
الطويل وتبدالت األسعار وتغريات الدخل كما يستبعد أيض ا اإليراهتات املالي املتأتي م
بيع األصول احلكومي ألهنا متثل إيراهتات غري عاهتي (.)139
فعجز املوازن العام وفق هذ النظري مرتبط خبصائص اهليكل االقتصاهتي للدول وانتج ع
خلل يعرتي هذا النظا فكلما ازهتاهت اخللل ازهتاهت العجز واستمر.

 .3 .2 .1 .3مص ال متويل عجز املوازنة ادع مة
تلجأ الدول يف متويل عجز املوازن العام اىل مصاهتر هتاخلي وأخرى خارجي وتعتر
اإليراهتات الغري عاهتي وه اليت ال حتصل عليها الدول بصف هتوري م أهم املصاهتر
املستخدم يف ع ج عجز املوازن العام للدول وه :
أ د ادقرض ادع م
تلجأ الدول اىل االقرتاض عندما تكون االيراهتات العاهتي ال تغط نفقات الدول املتزايدة
عندها تر الدول عقد قرض بينها وبن اجلمهور أو بينها وبن هتول أخرى تلتز مبوجبه على
سداهت مبلغ القرض وفوائد ويتم حتديد نوعي القرض ومبلغه ومدة االكتتاب كما أن
احلصول على القرض يتوقف على عدة عوامل أمهها املبلغ الذي حتتاجه موازن الدول ومدى
استعداهت اجله املقرض لتقدمي هذا املبلغ م جه وعلى الوضعي االقتصاهتي السائدة للدول
( )139املصدر السابق ص.108
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م جه أخرى وعليه ف ن الظروف العام اليت متر هبا الدول ه م أهم العوامل اليت حتدهت
معامل االقرتاض الذي سوف تلجأ إليه فقد يكون قرض هتاخليا وقد يكون قرضا خارجيا.
د االقرتاض ادداخل  :تعد القروض الداخلي م أهم مصاهتر متويل عجز املوازن العام
للدول فتستعمل لتعبئ املدخرات ومتويل االنفاق العا على وجه التحديد حبيث تلجأ إليها
الدول عند عجز السياس الضريبي ع تغطي النمو املتزايد يف النفقات العام وتعرف
القروض العام ابلدي العا الداخل أبهنا جمموع األموال املقرتض م قبل احلكوم
وتكون اجلهات املقرض ممثل يف اجلمهور واملؤسسات املالي غري املصرفي واجلهاز املصريف
ويعتر اللجو إىل القروض الداخلي بواسط أهتوات الدي العا املمثل يف سندات اخلزين م
األساليب الرئيسي لتمويل عجز املوازن العام (.)140
غري أن سياس متويل عجز املوازن م خلل االقرتاض الداخل قد يرتتب عليها بعض اآلاثر
السلبي كزايهتة حجم الدي العا الداخل عندما تكون أسعار الفائدة مرتفع .
أما متويل عجز املوازن م خ ل الدي العا فم املرجح أن له آاثر طارهتة أو مزامح
للقطاع اخلاص فاألموال اليت اكتتب هبا القطاع اخلاص واألفراهت كان ابإلمكان توجيهها حنو
االستثمار أو زايهتة االسته ك الذي م شأنه أن حيفز اإلنتاج وهكذا ف ن جز مهما م
السيول قد مت امتصاصه يف القنوات احلكومي مما قد يكون له آاثر انكماشي ولتشجيع
االكتتاب يف الدي العا والذي حيوي جز منه التعويض ع ارتفاع معدالت التضخم
واخنفاض القوة الشرائي للنقوهت ف ن السلطات العام قد تلجأ إىل رفع أسعار الفائدة
والنتائج احملتمل لذلك ه اخنفاض االستثمار اخلاص وارتفاع معدالت التضخم م
جديد(.)141

جامع

( ) 140زغلول رزق " اجتاهات الدي العا احملل يف مصر وكيفي إهتارته " جمل االقتصاهت والعلو السياسي
القاهرة العدهت  : ) 2002 ( 13ص.6
( )141عبد الرزاق فارس احلكوم والفقرا واالنفاق العا هت ط ( لبنان بريوت مركز هتراسات الوحدة العربي
 ) 1997ص 157د .158
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د االقرتاض اخل لج  :تلجأ الدول للقروض اخلارجي عندما تكون السوق املالي الداخلي
عاجزة ع توفري االموال ال زم لتغطي مبلغ القرض وكذلك عندما تعاي م عجز يف
مدفعاهتا اخلارجي وحتتاج لعم ت أجنبي لتغطي هذا العجز ولك السبب األساس
للقرض اخلارج هو عندما يكون للدول برامج تنموي ترغب يف القيا هبا ولك مينعها عجز
موازنتها فتلجأ الدول اىل عقد قرض بينها وبن املؤسسات املالي الدولي كصندوق النقد
لدويل والبنك الدويل أو املؤسسات املالي االقليمي ويكون العقد ابلعمل األجنبي .
وينجم ع القرض اخلارج الكثري م األاثر السلبي وم أبرز هذ األاثر هو خضوع
الدول املقرتض لقرارات اجلهات املقرض خصوصا فيما يتعلق ابلقرارات السياسي
واالقتصاهتي .
وقد اجتهت الكثري م الدول النامي ل قرتاض اخلارج لسد العجز املتنام يف موازنتها
وم مصاهتر هذ القروض اخلارجي القروض الثنائي احلكومي والقروض م مصاهتر خاص
كالبنوك التجاري والقروض املتعدهتة األطراف مثل قروض صندوق التنمي اإلقليمي والبنك
الدويل ولك إفراط هذ الدول يف االستدان أهتى هبم إىل ارتفاع الديون اخلارجي بكثرة
وتفاقم شديد يف خدم هذ الديون مبا فيها م فوائد وأقساط وابلتايل اجتهت كثري م
الدول النامي إىل إتباع سياسات انكماشي وما يتبعها م تدهور يف مستوى معيش
السكان وتدهور سعر الصرف وزايهتة البطال وارتفاع معدل التضخم وتدهور النمو
االقتصاهتي وتتعرض هذ الدول إىل توترات اجتماعي واضطراابت سياسي نظرا لتدخل
املنظمات الدولي والدول الدائن يف الشؤون الداخلي واالقتصاهتي للدول اليت مل تستطع
السداهت وطالبت إبعاهتة جدول هتيوهنا(.)142
ب د متويل عجز املوازنة ابدزاياة ادضريبية  :تعتر الزايهتة الضريبي أهم وسائل متويل عجز
املوازن العام للدول ويكون ذلك ع طريق رفع نسب ضرائب معين أو استحداث أنواع
جديدة م الضرائب وتكون هذ الزايهتة على الضرائب املباشرة وغري املباشر:
( ) 142غامل زهرية " متويل عجز املوازن العام للدول بن البدائل التقليدي والبدائل االس مي " ( رسال هتكتورا
جامع حسيب بو عل كلي العلو االقتصاهتي والتجاري وعلو التسيري 2016د ) 2017ص.141
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 1د ادضرائب املب شرة  :ميك للدول أن تغري وتزيد يف العديد م نسب الضرائب املباشرة
لك تستعمل حصيلتها يف متويل عجز املوازن العام وم أبرز هذ الضرائب املباشرة اليت
()143
ميك للدول أن تغري وتزيد فيها ما يل :
د ادضرائب على ألابح لؤوس األموال  :تعتر الضريب اليت تفرض على أرابح رؤوس
األموال م أهم الضرائب اليت حتقق عوائد مالي معترة خلزين الدول وزايهتة نسبتها ليس أمرا
سه ألن ارتفاع سعرها يدفع االفراهت للتخلص م جوز م رؤوس امواهلم وليس ارابحها
للوفا ابلضريب املفروض كذلك يؤهتي اىل خفض ميل االفراهت واضعاف قدرهتم على
االستثمار لذلك تراع يف زايهتة نسب هذ الضريب الكثري م االعتبارات.
د ادضرائب ادعق لية  :إن زايهتة القيم العقاري نتيج التقد العمراي والزايهتة السكاني يف
الدول هتفعت ابإليراهتات الضريبي املتأتي م هذا قطاع اىل الزايهتة لسحب مجيع أو بعض
هذ الزايهتة الطارئ يف القيم العقاري لذلك غالبا ما تلجأ الدول إىل زايهتات مدروس على
هذا النوع م الضرائب ابعتبار أن جبايتها سهل وال يشعر األفراهت بعب هذ الضريب وه
كذلك تساهم بفعالي يف متويل عجز املوازن العام للدول .
د ادضرائب على ادرتك ت  :وتعرف ابلضريب املؤجل على الدخل إذ تفرض هذ الضريب
على إمجايل الرتك أو تفرض على نصيب الفرهت م الرتك جرا انتقال رأس املال م
املوروث اىل ورثته ولك مسامهتها يف سد عجز املوازن العام منخفض لعد ثبات
حصيلتها وتوقفها على الوفاة.
د ادضرائب على اددخل  :تعتر الضريب على الدخل م أهم الضرائب اليت متثل إيراهتات
عالي للموازن العام بسبب مشوهلا لطبق واسع م األفراهت م جه وعد قدرة األفراهت م
التهرب م هتفعها كما أهنا تساهم بشكل كبري يف متويل عجز املوازن العام للدول .

( )143ينظر  :زك الصراع الفكري واالجتماع حول عجز املوازن العام يف العامل الثالث مصدر سابق
ص 233د وابراهيم املغريب األاثر االقتصاهتي للتمويل ابلعجز م منظور الفقه االس م واالقتصاهت الوضع هت ط (
مصر االسكندري هتار الفكر اجلامع  ) 2010ص.374
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 2د ادضرائب غري املب شرة  :تفرض الضرائب الغري مباشرة على املال بسبب استعماله أو
تداوله فاملال الذي حيصل عليه الشخص على شكل هتخل م أجل إشباع حاجاته
األساسي يدفع منه عند اإلنفاق كجز م مث السلع أو اخلدم اليت يطلبها وم أهم
()144
الضرائب غري املباشرة اليت تساهم يف متويل عجز املوازن للدول ما يل :
د ضرائب اإلنت ج  :يتم ربط ضريب اإلنتاج على السلع عندما متر مبرحل اإلنتاج النهائ
وابلتايل يقو املنتجن بنقل هذ الضريب إىل املستهلكن وه ضريب تدر أموال كبرية خلزين
الدول لسهول جبايتها لذلك تستعمل هذ الضريب يف الغالب لتمويل عجز املواز.
د ادضرائب اجلمركية  :وه تلك الضرائب اليت تفرض على السلع املستورهتة أو املصدر
وتعتر حصيل هذ الضرائب حصيل هام ابلنسب لتمويل عجز املوازن العام للدول
وخاص النامي منها ولك فرضها بسعر ضرييب عايل يؤهتي اىل قل احلصيل الضريبي .
د ادضريبة على ادقيمة املض فة  :تفرض الضريب على القيم املضاف على الزايهتات اليت
تتحقق يف قيم اإلنتاج يف كل مرحل م مراحل اإلنتاج والتوزيع وتتميز هذ الضريب
ابلدميوم وأهنا تفرض على وعا ضرييب واسع وال يشعر هبا املكلف الندماج قيمتها يف
أسعار السلع اليت يقو بشرائها.
ومما سبق يتبن لنا أن الضرائب م أهم وسائل متويل عجز املوازن العام كما أن زايهتة
اإلنفاق تتطلب زايهتة يف معدالت الضرائب وهذ الزايهتة يف املعدالت إما أن تؤخذ م
صايف األرابح اليت جتنيها مؤسسات القطاع اخلاص أو م األجور واملرتبات غري أن سياس
زايهتة الضرائب هلا أاثر سلبي منها ختفيض أرابح القطاع اخلاص مما ينعكس سلب ا على
معدالت االستثمار وابلتايل تدهور معدالت منو االنتاج.

وإذا مت متويل عجز املوازن م خ ل زايهتة الضرائب على الضرائب على األرابح اليت جينيها
القطاع اخلاص ف ن هذا األخري قد يقرر حتويل هذ التكاليف إىل املستهلكن م خ ل
( )144ينظر  :زك الصراع الفكري واالجتماع حول عجز املوازن العام يف العامل الثالث مصدر سابق
ص 252د ورمزي زك انفجار العجز ط ( 1سوراي هتمشق هتار املدى  ) 2000ص.191
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رفع األسعار وهكذا ف ن أرابح القطاع اخلاص ستبقى كما ه والضرائب قد محل أعبا ها
العاملون ع طريق ارتفاع تكاليف السلع والبضائع املستهلك العمال ابملقابل قد يطالبون
ابرتفاع معدالت األجور مبقدار يكاىف مقدار الزايهتة يف ارتفاع السلع واخلدمات وهذا م
شأنه ابلتحليل السابق تقليل هامش ربح املؤسسات ونفس النتيج تتحقق إذا مت متويل
الزايهتة يف اإلنفاق العا م خ ل الضرائب املباشرة على األجور واملرتبات(.)145
جد د متويل عجز املوازنة ادع مة دلدودة بواسطة اإلصدال ادنقدي
إذا مل تستطع الدول تغطي عجز موازنتها م خ ل الضريب أو أهنا مل تستطع اللجو
ل قرتاض ف نه ل يبقى أمامها إال اللجو اىل االصدار النقدي اجلديد وهو عبارة ع
خلق كمي إضافي م النقوهت بدون تغطي ويعرف هذا التمويل ابلتمويل ابلعجز أو التمويل
التضخم ألنه يرتتب على إصدار النقوهت اجلديدة غري املغطاة ارتفاع يف األسعار لذلك انهترا
ما تلجأ إليه الدول يف متويل عجز موازنتها ملا هلو م أاثر سلبي على االقتصاهت.
قد تلجأ احلكوم إىل زايهتة اإلصدار النقدي وزايهتة حجم االئتمان املصريف هلا لتمويل الفرق
بن اإلنفاق العا واإليراهتات العام للدول وهذا ما يعرف ابلتمويل التضخم للعجز حيث
يبدو إجيابي ا وسه ا على املدى القصري ولك متتد خطورته على املدى املتوسط والطويل
وتكتسب هذ السياس أمهي خاص يف الدول اليت تكون غري قاهترة على إهتارة برامج
الضرائب وتفعيلها بصورة جيدة للحصول على اإليراهتات الكافي (.)146
ولك هذ السياس تعمل على زايهتة عرض النقوهت بشكل ال يتناسب وزايهتة الناتج احملل
اإلمجايل فتزهتاهت الكلف النقدي املتداول ويرتفع حجم الطلب الكل يف حن أن عرض املواهت
االسته كي ال يزيد هبذ النسب مما يؤهتي إىل زايهتة الطلب على العرض وارتفاع املستوى
العا لألسعار والتسبب ابلضغوط التضخمي فتنخفض قيم العمل احمللي وهذا يؤهتي إىل
ارتفاع اإلنفاق احلكوم مبعدالت أسرع م اإليراهتات احلكومي مما يدفع احلكوم إىل
( )145عبد الرزاق فارس احلكوم والفقرا واالنفاق العا هتراس لظاهرة عجز املوازن العام وآاثرها االقتصاهتي
واالجتماعي يف البلدان العربي هت ط ( لبنان بريوت مركز هتراسات الوحدة العربي  ) 1997ص155د .156

( )146رمزي زك الصراع الفكري واالجتماع حول عجز املوازن العام يف العامل الثالث مصدر سابق ص.165
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إصدار املزيد م النقوهت والسبب يف ذلك أن اإلنفاق العا ابلقيم االمسي يرتفع مع زايهتة
مستوى األسعار يف حن أن اإليراهتات احلكومي ابلقيم االمسي تبقى اثبت يف األجل القصري
وابلتايل يزهتاهت الفرق بينهما ويرتفع العجز يف املوازن العام أما على املدى الطويل وحىت مع
تساوي اإليراهتات العام مع النفقات العام فان هيكل التباطؤ يف آلي املوازن احلكومي ختلق
عجز ابلقيم احلقيق واالمسي يف ظل وجوهت التضخم(.)147

.2 .3آدي ت اعم ادوقف دلموازنة ادع مة
م املعلو أن م أهم بنوهت املوازن العام هو بند متويل النفقات االجتماعي حيث أن
اهلدف منه هو رفع املستوى املعيش ألفراهت اجملتمع وهذا اجلانب االجتماع كان هو
الطاغ على أغلب صيغ الوقف وصور ف سهاماته يف هذا اجلانب كان هلا األثر الكبري يف
ختفيف العب ع املوازن العام حيث غطت عوائد الوقف العديد م كفاالت اإليتا
وسد حاجات الفقرا واملعوزي واألسرى واملساجن.
كذلك ف ن م بنوهت املوازن العام بند النفقات على املرافق العام اخلدمي وهذا البند كان له
نصيب واسع يف نشاطات الوقف حيث أنشئت م أموال الوقف شبك واسع م الطرق
والقناطر والعديد م االابر واخلاانت إليوا املسافري واملستشفيات واملدارس وغريها
فالوقف كان وعلى مر اترخيه مصدر قوة للدول خيفف عنها وع موازنتها عب النفقات
العام حيث كان رهتيف هلا يف حتمل هذ النفقات فلما مهش وحورب م قبل الدول
احلديث ومنع م القيا بدور التنموي واالجتماع اصبحت الدول ملزم مبل الفراغ الذي
خلفه غياب الوقف فنتج ع ذلك زايهتة يف النفقات عقبها عجز يف املوازن فهل يعوهت
الوقف ليكون هتاعم هلا ساهتا لعجز موازنتها وما آليات ذلك الدعم.

( )147عبد الرزاق فارس احلكوم والفقرا واالنفاق العا هتراس لظاهرة عجز املوازن العام
ص.145
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مصدر سابق

 .1 .2 .3اعم ادوقف دلموازنة ادع مة اعم ً غري مب شر
نعين ابلدعم غري املباشر هو أن يصرف ريع الوقف لدعم األنشط اليت تدخل يف أغراض
الوقف وحتقق شروط الواقفن وذات ع ق مباشرة ابحتياجات الدول وبند م بنوهت
موازنتها مثل الوقف الصح والوقف التعليم كذلك يكون الدعم غري املباشر م خ ل
تطوير بعض الوسائل احلديث اليت ميكنها أن جتمع متوي ت تساهم بشكل مباشر يف هتعم
املوازن العام كالصناهتيق الوقفي واألسهم الوقفي وهذا الدعم يستلز ش م البيان
والتفصيل ملعرف حكمه وبيان آلياته يف الدعم وه كالتايل:

 .1 .1 .2 .3اعم املوازنة بريع ادوقف
ريع الوقف هو الغل املتولدة ع األصل املوقوف م أجرة وغريها واألصل يف ريع الوقف
أنه يصرف على اجله اليت حدهتها الواقف ف ن كانت هذ اجله توافقت مع توجهات
اإلنفاق العا واملشاريع التنموي للدول فبها ونعمت ألهنا ستكون م أهم وسائل الدعم
للموازن ببنوهتها وإن كانت ال تتوافق وتوجهات اإلنفاق العا فهل جيوز خمالف شرط
الواقف يف صرف ريعه للضرورة واملصلح م اجله اليت حدهتها اىل جه أخرى تتوافق
وتوجهات االنفاق العا .
اتفق الفقها على وجوب مراعاة شروط الواقف الصحيح وااللتزا هبا ووضعوا لذلك
ضابط يعتر منهج متبع يف شروط الواقفن وهو قوهلم "إن شرط الواقف كنص الشارع" وإن
كان االلتزا بشروط الواقف يف الوقف واجب يف العمو فه يف نظا املصارف أوجب ألن
الوقف ترع ابملنفع فحقوق املستحقن فيه تتعلق ابملنفع ال ابلعن عند أكثر الفقها لذلك
حتكمه إراهتة الواقف.
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وعليه ف جيوز خمالف شرط الواقف يف صرف ريعه إال يف حال أربع وه  :تعذر الوفا
ابلشرط خمالف الشرط لألصلح للمستحقن إذا كان الشرط يؤهتي إىل الضرر ابلوقف أو
املستحقن خمالف الشرط للضرورة(.)148
وهذ احلاالت األربع يف خمالف شرط الواقف يف صرف الريع ال تصرفه ع اجله اليت
عينها وإمنا ه خمالف للشرط ملا فيه مصلح للجه املستحق أو للوقف أو للقائمن
على الوقف وعليه ف جيوز صرف ريع الوقف م اجله اليت حدهتها الواقف اىل جه
أخرى تتوافق وتوجهات االنفاق العا لكنه ميك االستفاهتة م ريع الوقف الذي مل حيدهت
فيه جه الصرف وريع الوقف عند االكتفا وريع وقف عمو اخلريات فهذ القضااي
الث ث ميك االستفاهتة م ريعها يف هتعم املوازن العام حال عجزها وتفصيل ذلك كالتايل:
ادقضية األوىل :ادوقف ادذي مل حيدا فيه جهة صرف ادريع
قبل احلديث ع اجلهات اليت يصرف إليها ريع هذا النوع م األوقاف وإذا ما كان
ابإلمكان متويل املوازن به البد أوالا م احلديث ع مشروعيته:
أ د حكم ادوقف ادذي مل حيدا فيه جهة صرف ادريع
هذ املسأل فيها رأاين مها:
ادرأي األول :أن الوقف صحيح وهذا ما ذهب إليه أبو يوسف م احلنفي  ،وهو مذهب
املالكي وأحد القولن عند الشافعي والصحيح م مذهب احلنابل .
ادرأي ادث ين :أن الوقف ابطل وهو مذهب احلنفي خب ف أيب يوسف والشافعي يف القول
الثاي وصاحب اإلقناع م احلنابل .
وفيما يل بعض م أقواهلم:
( )148ملزيد م اإليضاح والتفصيل ينظر :حممد عبد احلليم عمر ضوابط صرف ريع األوقاف اخلريي وقواعد ترتيب
أولوايت الصرف منتدى قضااي الوقف الفقهي الرابع ( الكويت وزارة األوقاف والشؤن اإلس مي /4 /1
 ) 2009ص.294
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د وع احلنفي جا "واكتفى أبو يوسف بلفظ :موقوف أي بدون ذكر أتبيد أو ما يدل عليه
كلفظ صدق أو لفظ املساكن وحنو كاملسجد وال يصح أي موقوف فقط إال عند أيب
يوسف ف نه جيعلها مبجرهت هذا اللفظ"(.)149
د وع املالكي "وال يشرتط تعين مصرفه فيلز بقوله هتاري وقف"(.)150
د أما الشافعي فجا "فلو اقتصر على قوله وقفت كذا ومل يذكر مصرفه فاألظهر
بط نه"( .)151وهناك قول اثي وهو ما ذكر النووي يف اجملموع "وإن وقف وقفا مطلقا ومل
يذكر سبيله ففيه قوالن( :أحدمها) أن الوقف ابطل ألنه متليك ف يصح مطلقا كما لو
قال :بعت هتاري ووهبت مايل( .والثاي) يصح وهو الصحيح ألنه إزال ملك على وجه
القرب فيصح مطلق ا"(.)152

د وجا عند احلنابل "وال يشرتط لصح الوقف ذكر اجله اليت يصرف إليها على الصحيح
م املذهب خ ف ا لصاحب اإلقناع"(.)153
وابلنظر يف هذ األقوال يبدو لنا صح الوقف الذي مل حيدهت جه صرف ريعه لألسباب
التالي :
1د الوقف هو حبس االصل وتسبيل الثمرة وعليه فبمجرهت قول القائل (وقفت) منفرهتاتا
هتلت هتالل مباشرة ان الريع يف سبيل هللا أي أوجه اخلري اليت ينال هبا الواقف الثواب م هللا
د عز وجل د.
( )149اب عابدي رهت احملتار على الدر املختار مصدر سابق ج / 4ص. 340
( )150حممد ب أمحد الدسوق حاشي الدسوق على الشرح الكبري هت ط ( لبنان بريوت هتار الفكر هت ت )
ج /4ص.87
( )151مشس الدي حممد ب أمحد الشربيين مغين احملتاج إىل معرف معاي ألفاظ املنهاج ط ( 1لبنان بريوت هتار
الكتب العلمي  ) 1994ج / 3ص.537
( )152حمي الدي حيىي ب شرف النووي اجملموع شرح املهذب هت ط ( لبنان بريوت هتار الفكر هت ت ) ج15
 /ص.336
( )153مصطفى ب سعد السيوط مطالب أويل النهى يف شرح غاي املنتهى ط ( 2لبنان بريوت املكتب
اإلس م  ) 1994ج / 4ص.295
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2د القائلن بعد الصح حجتهم يف ذلك قياس الوقف على البيع وعقوهت التمليك اليت البد
فيها م ذكر طريف العقد وهذا قياس مع الفارق ألن الوقف يتم إبراهتة منفرهتة م الواقف
وال يتطلب قبوالا م املوقوف عليه ان كان غري معن وعليه فأن الوقف غري احملدهت فيه جه
صرف الريع أيخذ حكم الوقف غري املعن.
وابلتايل يتبن لنا أن القول بصح الوقف الذي مل حيدهت فيه جه صرف الريع هو الراجح
وهنا أييت التساؤل :أي يصرف ريعه وهذا ما سنبينه.
ب د جهة صرف ليع ادوقف غري احملدا
د ذهب أبو يوسف م احلنفي اىل القول أبن ريع الوقف الذي مل حيدهت فيه جه صرفه
يصرف اىل الفقرا (.)154
د أما املالكي فقالوا أن ريعه يصرف يف غالب ما يقصد الوقف عليه حسب العرف اجلاري
وإال فللفقرا (.)155
د وللحنابل ث ث رواايت يف جه الصرف الرواي االوىل :انه يعمل ابلعرف والعاهتة اجلاري
يف الصرف وه أوىل اجلهات به الرواي الثاني  :أنه يصرف اىل املساكن الرواي الثالث أنه
جيعل يف بيت مال املسلمن(.)156
د أما قرار جممع الفقه اإلس م فقد جا نصه كالتايل" :إن مل يك الوقف مشروطا ريعه
جله معين ف مانع حينئذ م صرف الريع على املصاحل العام أما إن كان مشروط جله
معين

ف ن اجملمع يقرر عد جواز صرفه يف املصاحل العام "(.)157

( )154اب عابدي رهت احملتار على الدر املختار مصدر سابق ج / 4ص.340
( )155الدسوق حاشي الدسوق على الشرح الكبري مصدر سابق ج /4ص.87
( )156ينظر  :عبد الرمح ب حممد اب قدام الشرح الكبري على منت املقنع هتار الكتاب العريب للنشر والتوزيع
ج / 6ص.203
( )157جممع الفقه اإلس م الدورة العاشرة قرار رقم (  24 )11صفر 1408هد  21 /اكتوبر . 1987
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وعليه ووفق قرار اجملمع ف ن مصرف الريع عند عد التحديد يكون على اخلريات أو املصاحل
العام حسب اجتهاهت اجله املشرف على الوقف يف البلد ألن الوقف البد له م جه
صرف حيدهتها الواقف ف ذا مل حيدهتها ف نه يرجع إىل األصل وهو أن الوقف يكون على
جه بر وأوجه الر تتسع لتشمل اخلريات العام أو املصاحل العام للناس.
ادقضية ادث نية  :ليع ادوقف عند االكتف ء
املراهت بريع الوقف عند االكتفا أنه قد يكون الوقف على معينن حمصوري كفقرا قري معين
واستغنوا ومتت كفايتهم أو رمبا يكون على جه حمدهتة مثل مسجد يف مكان معن ومت
القيا مبصاحله م ريع الوقف مث بق ش م الريع فهذا املتبق يطلق عليه ريع الوقف
عند االكتفا .
واختلف الفقها يف جه صرف الريع عند االكتفا فمنهم م قال أنه يصرف ألقارب
الواقف ومنهم م قال أنه يصرف اىل الفقرا واملساكن أو مستحق الزكاة ومنهم م قال
أنه يصرف يف وقف آخر مثله وم هم م قال انه يصرف يف املصاحل العام وفيما يل
تبيان ذلك.
جهة صرف ليع ادوقف عند االكتف ء
د احلنفي جا عندهم "إن اجتمع م الغل مقدار ما لو احتاج الضيع واملسجد إىل العمارة
بعد ذلك ميك العمارة منها ويبقى ش تصرف تلك الزايهتة إىل الفقرا "(.)158
د ولدى املالكي جا "ولو أخذ الفقري كفايته وستغىن هل يرهت عليه الباق
بعد قوالن أظهرمها الثاي وإن ُرِّج َح األول"(.)159

أو يعطى مل

د أما الشافعي فقد مجعوا بن كل الوجو فجا يف روض الطالبن "ويف مصرفه أوجه أصحها
وهو نصه يف املختصر يصرف إىل أقارب الناس إىل الواقف والثاي إىل املساكن والثالث إىل
املصاحل العام والرابع إىل مستحق الزكاة"(.)160
( )158اب جنيم البحر الرائق شرح كنز الدقائق مصدر سابق ج / 5ص.233
( )159الدسوق حاشي الدسوق على الشرح الكبري مصدر سابق ج /4ص.85
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د وع احلنابل تنوع القول عندهم حول صرف الفاضل م ريع الوقف فف فائض الوقف
على املسجد جا "وما فضل م ُحصر وزيته ع حاجته :جاز صرفه إىل مسجد آخر
والصدق به على فقرا املسلمن وكذا الفاضل م مجيع ريعه يصرف يف مسجد آخر وقال
أيضا :جيوز صرفه يف سائر املصاحل وبنا مساك ملستحق ريعه القائم مبصلحته"(.)161
ويقول أب تيمي "وما فضل م ريع الوقف ع مصلحته صرف يف نظري م أهل انحيته أو
مصلح املسلمن"(.)162
ادقضية ادث دثة  :وقف عموم اخلريات
اخلريات مجع خري فيشمل منافع الدنيا والدي ( )163وأفضل اخلريات يف األعمال أمران:
املواظب على االعمال املشعرة بتعظيم املعبوهت والسع يف إيصال النفع إىل اخللق( )164وهذا
املعىن ينطبق على الوقف مبفهومه العا إذ الغاي م الوقف التقرب اىل هللا وإيصال النفع اىل
الناس فأن كانت صيغ الوقف مطلع أي م غري تعين جه الصرف ف ن الريع يف هذ
احلال يصرف يف عمو اخلريات م بنا املساجد والقناطر واملدارس.
واخل ص ف ن مصرف عمو اخلريات م املصارف اليت تتسع لتشمل كل وجو الر
واإلحسان وكل ما جيوز الوقف عليه مما يعوهت ابلنفع للناس يف هتنياهم واخرهتم ومنافع الناس
وحاجتهم ختتلف ابخت ف الزمان واملكان لك ميك تصنيفها يف جمموعات ينضوي حتت
كل جمموع منها العديد م األمثل وه كالتايل:
( )160حمي الدي النووي روض الطالبن وعمدة املفتن ط ( 3لبنان بريوت املكتب اإلس م ) 1991
ج / 5ص.326
( )161ع الدي املرهتاوي اإلنصاف يف معرف الراجح م اخل ف ط ( 1مصر القاهرة هجر للطباع
والنشر ج / 16ص.536
( )162تق الدي اب تيمي جمموع الفتاوى هت ط ( السعوهتي املدين املنورة جممع امللك فهد ط) 1995
ج / 31ص.93
( )163حممد ب عل الشوكاي تفسري فتح القدير ط ( 1سوراي هتمشق هتار اب كثري 1414هد ) ج/ 2
ص.445
( )164حممد ب عمر الرازي مفاتيح الغيب ط ( 3لبنان بريوت هتار إحيا الرتاث العريب 1420هد ) ج/ 12
ص.403
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د اجملموعة األوىل  :اخلدم ت اددينية وتيمل :إنشا املساجد وتعمريها إنشا املدارس
الديني ورعاي طلبتها.
د اجملموعة ادث نية  :اخلدم ت ادصحية :إقام املستشفيات واملراكز الطبي رعاي مدارس
الطب والتمريض توفري األهتوي لغري القاهتري ع ج املرضى واحملتاجن اإلنفاق على
البحوث الطبي .
د اجملموعة ادث دثة  :اخلدم ت ادتعليمية :إنشا املدارس والكليات واملعاهد إنشا املكتبات
رعاي الط ب وتقدمي املنح الدراسي رعاي البحوث العلمي .
د اجملموعة ادرابعة  :اخلدم ت اإلنس نية :توفري هتخل للفقرا واحملتاجن رعاي املسنن
واملعوقن واملشرهتي اإلغاث يف حال الكوارث.
د اجملموعة اخل مسة  :املرافق ادع مة :إنشا وصيان الطرق واجلسور توفري امليا والكهراب
إنشا مساك للفقرا واملشرهتي مشروعات الصرف الصح املسامه يف توفري وسائل
النقل.
د اجملموعة ادس اسة  :عالج ادبط دة :توفري القروض احلسن إلنشا املشروعات الصغرية
تدريب وأتهيل األفراهت لسوق العمل توفري أهتوات العمل.
واخل ص هذ اجملموعات ه جهات خري يوجه إليها ريع وقف عمو اخلريات كما اهنا
ه ذاهتا املصاحل العام اليت جيوز صرف كفاي الريع فيها وكذلك ريع الوقف الذي مل حيدهت
فيه جه الصرف وه ذاهتا النفقات العام اخلدمي واليت متثل الربع أو الثلث م نفقات
املوازن العام وابلتايل هتعم هذ األنشط واجلهات يعد هتعما غري مباشر للموازن العام
وسدا لثغرة م ثغراهتا أال وه بند النفقات العام اخلدمي .

غري أن هذا هتعم ينبغ أن يراع قواعد الفقه اإلس م وأحكامه يف حتديد أولوايت
الصرف م ريع الوقف حبيث يتم كفال العيش الكرمي للفقرا واملساكن مث توفري الع ج
والتداوي للمرضى غري القاهتري على نفقات الع ج الباهظ مث األنشط التعليمي وخباص
املؤسسات املهتم ابألحباث والدراسات اإلس مي أو تدريس العلو الشرعي ألهنا يف
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الغالب ال تتمتع بنفس القدر الذي تتمتع به املؤسسات املدني األخرى م ميزانيات
وخمصصات ضخم .

 .2 .1 .2 .3اعم املوازنة من خالل تطوير بعض ادوس ئل احلديثة
كذلك يكون الدعم غري املباشر م خ ل تطوير بعض الوسائل احلديث اليت ميكنها أن
جتمع متوي ت تساهم بشكل غري مباشر يف هتعم املوازن العام كالصناهتيق الوقفي
واألسهم الوقفي والقرض الوقف وبيان ذلك كالتايل:
أ د ادصن ايق ادوقفية
الصناهتيق الوقفي م املستجدات املعاصرة اليت ابتكرها علما العصر لتتناسب مع األوضاع
القائم والظروف احلاضرة والتطور القائم واحلياة املتجدهتة والتطلعات املستقبلي
للمجتمع املسلم ولرعاي اجلهات املتعدهتة اليت كان الوقف اإلس م القدمي يرعاها ويصوهنا
وحيفظها ولدعم اجلهات املهم اليت تساعد على التطور والتقد لألفراهت واألم .
فالصناهتيق الوقفي ه عبارة ع  :جتميع أموال نقدي م عدهت م األشخاص ع طريق
الترع أو األسهم الستثمار هذ األموال مث إنفاق ريعها وغلتها على مصلح عام حتقق
النفع لألفراهت واجملتمع هبدف إحيا سن الوقف وحتقيق أهدافه اخلريي اليت تعوهت على األم
واجملتمع واألفراهت ابلنفع العا واخلاص(.)165
م خ ل هذا التعريف يتبن لنا أن الصناهتيق الوقفي هتدف اىل هتعوة املسلمن عام
وأصحاب اخلري والثرا خاص ورجال األعمال اىل املسامه يف وقف أمواهلم ابلترع
والتصدق مببالغ نقدي مهما كان مقدارها لتكوي رأس مال سائل ليوجه حنو هدف معن
حيقق املصاحل العام لألم مما يعجز عنها فرهت معن ويثقل كاهل الدول ع القيا هبا
فتتضافر اجلهوهت وجتمع األموال النقدي لتكوي رأس املال الكايف للنهوض ابملشروع.

( )165حممد الزحيل  :الصناهتيق الوقفي املعاصرة جمل احلق مجعي احلقوقين ابلشارق اإلمارات العربي املتحدة
(العدهت1429 12هد  :ص. ) 4
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فاهلدف م الصناهتيق الوقفي هو املشارك يف اجلهوهت اليت ختد إحيا سن الوقف ع طريق
مشروعات تنموي يف صيغ إس مي للوفا ابحتياجات اجملتمع املعاصر وطلب اإليقاف
عليها والعمل على حس إنفاق ريع األموال املوقوف لتلبي االحتياجات االجتماعي والتنموي
اليت حيتاجها اجملتمع م خ ل برامج عمل تراع حتقيق أعلى عائد تنموي وحتقق الرتابط
بن املشروعات الوقفي والتكامل بن الصناهتيق الوقفي وتتجمع كلها لتعضد املشروعات
األخرى اليت تقو هبا األجهزة احلكومي (.)166
فما يهمنا م هذ الصناهتيق أهنا أنشئت لتلبي االحتياجات االجتماعي التنموي اليت
حيتاجها اجملتمع واليت متثل جز مهم م إنفاق الدول كالتعليم والصح والرعاي
االجتماعي فوجوهت هذ الصناهتيق يعمل على سد الثغرات اليت خيلفها نقص التمويل
احلكوم وتوفر العديد م االحتياجات اليت تعجز ع توفريها الدول بسبب عجز
موازنتها ويكون ذلك م خ ل أنشا صناهتيق خاص بتمويل مشاريع تعجز عنها املوازن
العام مثل بنا املدارس وجتهيز املستشفيات العام وغريها.
وهناك أمثل حي يف العديد م الدول اإلس مي ع هذا النوع م الصناهتيق مثل الكويت
واإلمارات وماليزاي وغريها م الدول وم هذ الصناهتيق الصندوق الوقف للتنمي
الصحي يف الكويت والصندوق الوقف للتنمي العلمي والصندوق الوقف لرعاي املعاقن
والفئات اخلاص والصندوق الوقف لرعاي األسرة.
ب د األسهم ادوقفية
الفكرة م األسهم الوقفي تتمثل يف نقل القدرة على الوقف إىل عمو املسلمن عر
اإلسها يف وقف خريي بشرا سهم أو عدة أسهم حسب القدرة وحسب الفئات احملدهتة
يف مشروع معن ينفق ريعه على أوجه اخلري احملدهتة وفق ا للسهم وحسب رغب املساهم(.)167

( )166املصدر السابق ص. 6
( )167حممد نور العل "األسهم الوقفي والتأصيل املعريف والتارخي للوقف ومراحل تطور " حبث مقد إىل املؤمتر
العلم العامل اخلامس الوقف اإلس م التحدايت واستشراف املستقبل ( اخلرطو وزارة التعليم العايل ص.) 7
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والسهم الوقف عبارة ع حتديد لنصيب صاحب السهم يف مشروع وقف معن وهذا
السهم غري قابل للتداول يف سوق البورص ألن الوقف ال جيوز بيعه كما ال جيوز سحب
هذا السهم وال التدخل يف طريق استثمار وإمنا يستفاهت م ريعه فقط.
وتكم أمهي األسهم الوقفي أوالا أبحيا سن الوقف م خ ل إاتح الفرص جلميع شرائح
اجملتمع ابإلسها يف مشاريع وقفي تنموي خدمي تراع احتياجاهتم واولوايهتم كما أن تبين
هكذا مشاريع وطرحها لعام الناس يفتح األفاق إلقام مشاريع وقفي كبرية تسهم إسهام ا
فعاالا يف احلد م نفقات املوازن العام يف اجملاالت اخلدمي والتنموي .
جد د ادقرض ادوقف احلسن
علمنا فيما سبق أن الدول االس مي النامي تستعن ابلقروض العام الداخلي واخلارجي
لسد عجز وموازنتها وه قروض قائم على قواعد وأسس وأنظم تزيد م تراكم املديوني
وتعميق التخلف وضعف النظا املايل واملصريف والتبيع  ...إخل م املشك ت وأن تصحيح
اخللل يف هذ األنظم والقواعد ال يكون برفضها ابلكلي وال بقبوهلا ابجلمل وإمنا ينبغ
أخذ الصاحل منها الذي حيقق اهلدف اإلس م م التنمي والقرض احلس ميك اعتبار
البديل ع القرض العا حيث أن املقرض ال حيصل على مقابل ماهتي لقرضه املال بل
يترع بدرج م حري التصرف للمقرتض ليتاح له التصرف يف هذا القرض سوا ألغراض
إنتاجي أو استه كي وينتظر املقرض اجلزا والثواب م هللا تعاىل على فعله فقد جا يف
حديث أيب هريرة( :أن اتجرا كان يداي الناس ويقول لفتيانه أنظروا املعسر وجتاوزوا عنه لعل
هللا أن يتجاوز عنا)(.)168
واملراهت ابلقرض الوقف احلس أن الواقف يدفع ماالا للدول على وجه الترع لسد عجزها على
أن تلتز برهت هتون زايهتة وهذا خب ف القروض العام الربوي اليت تفرض فوائد على القروض
مما يزيد م اعبا الدول كما بينا والتمويل ابلقرض احلس هو مقصد م مقاصد وقف

( )168البخاري صحيح البخاري مصدر سابق كتاب البيوع حديث رقم  / 2078ج / 3ص.58
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النقوهت الذي هو "حبس مبالغ نقدي للقرض احلس أو ل ستثمار املباح شرع ا"( )169ووقف
النقوهت ذهب اىل القول جبواز مجهور العلما املعاصري ابعتبار أنه حيقق مقاصد الوقف
ولشدة احلاج إليه يف زماننا( )170وعلى مذهب مجهور العلما املعاصري جا قرار جممع
الفقه اإلس م حيث جا نص قرار "وقف النقوهت جائز شرعا ألن املقصد الشرع م
الوقف وهو حبس األصل وتسبيل املنفع متحقق فيها وألن النقوهت ال تتعن ابلتعن وإمنا
تقو أبداهلا مقامها وجيوز وقف النقوهت للقرض احلس ول ستثمار إما بطريق مباشر أو
مبشارك عدهت م الواقفن يف صندوق واحد أو ع طريق إصدار أسهم نقدي وقفي
تشجيع ا على الوقف وحتقيق ا للمشارك اجلماعي "(.)171
اال أن التمويل ابلقروض الوقفي احلسن متوقف على أمري أثنن مها:
د قدرة املؤسسات الوقفي لطرح قروض حسن ومبستوايت مالي عالي كافي لسد عجز املوازن
ولتحقيق هذا األمر أقرتح بعض الباحثن إنشا بنك وقف يعمل على منح القروض احلسن .
وتكون الصيغ املقرتح للبنك الوقف مماثل لصيغ البنك التجاري وهذا يعين أن مال الوقف
ال يستثمر بذاته فقط بل هو جاذب ألموال أخرى يستثمرها الوقف إذ هو قابل إليداعات
املوهتعن واليت متثل جماالا مهم ا ل ستثمار فض ا ع استثماراته املباشرة ألم كه اخلاص
كما أن هذ الصيغ تتيح له أهتوات استثماري أخرى خمتلف ومتنوع كالوهتائع االستثماري
والصناهتيق االستثماري أبشكاهلا مث األهتوات األخرى املتاح شرعا كالضمان البنك املغطى

( )169حممد سامل خبضر " متويل وقف النقوهت للمشاريع متناهي الصغر يف مؤسسات التمويل اإلس م " ( رسال
هتكتورا كلي الدراسات العليا قسم املصارف اإلس مي جامع العلو اإلس مي العاملي ) 2017 / 4 /18
ص.47
( )170املصدر السابق ص. 72
( )171ينظر  :قرار جممع الفقه اإلس م رقم  ) 15 / 6 ( 140بشأن االستثمار يف الوقف ويف غ ته وريعه
الدورة اخلامس 1425هد.
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وغريها كذلك ف نه م خ ل هذ الصيغ ميك حتويل حساابت اجلهات اخلريي غري
احلكومي اىل البنك الوقف مما يعزز مركز املايل على اعتبار البنك أوىل ابستثمارها(.)172
د قدرة الدول على السداهت إذ ال جيوز للدول أن تقرتض إال إذا علمت وحتققت م إمكاني
سداهت القرض يف أجله املتفق عليه.
 .2 .2 .3اعم املوازنة من خالل ادتمويل ادوقف اإلستثم لي
الدعم م خ ل التمويل الوقف االستثماري هو م آليات اليت ميك أن يدعم هبا الوقف
الدول عند عجز موازنتها وطرق هذا التمويل قد تكون ابملشارك بن الوقف والدول وقد
تكون ع طريق البيوع اآلجل .

 .1 .2 .2 .3ادتمويل ابملي لكة االستثم لية
التمويل ابملشارك االستثماري يكون م خ ل توجيه الوقف جز م استثماراته حنو
مشاريع حكومي تعجز الدول ع إجنازها مبفرهتها فيدخل الوقف كشريك للدول يف هذ
املشاريع بصيغ عقوهت استثماري حتقق ربح للوقف م جه ومتويل للموازن العام م جه
اخرى.
كما أن استثمار أموال الوقف يف مشاريع حكومي أو غريها يؤهتي إىل احلفاظ على أموال
الوقف حىت ال أتكلها النفقات واملصاريف ويساهم يف حتقيق أهداف الوقف االجتماعي
واالقتصاهتي والتعليمي والتنموي فما أكثر مصائب هذ األم يف هذا العصر وما اكثر
حاجياهتا إىل األموال لتحسن أحواهلا االجتماعي املختلف م خ ل استثمار األموال ع
طريق املشارك أو غريها.
إضاف إىل ذلك ف ن الوقف الذي يراهت له االستمرار وم مقاصد التأبيد ال ميك أن
يتحقق ذلك إال م خ ل االستثمارات الناجح وإال فاملصاريف والنفقات والصيان قد
تقض على أصل الوقف إن مل تعاجل ع طريق االستثمار اجملدي النافع لذلك ينبغ أن
( )172نور الدي رحاميي "البنك الوقف للتمويل ابلقرض احلس " جمل اجلامع اإلس مي للدراسات االقتصاهتي
واإلهتاري ( ) 2017 / 12 / 20ص.116
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هتتم إهتارة الوقف (أو الناظر) هبذا اجلانب اهتمام ا كبريا وختصيص جز جيدا م ريع الوقف
ل ستثمار إضاف إىل استثمار بقي أمواهلا السائل (.)173
()174

أال أن الستثمار أموال الوقف ضوابط أمهها:

د أس س امليروعية  :أي أن تكون عمليات استثمار أموال الوقف مطابق ألحكا ومباهتى
الشريع االس مي واليت تعتر املرجعي األوىل يف هذا النشاط حيث يتم جتنب استثمار
األموال الوقفي يف اجملاالت احملرم شرع ا ومنها :اإليداع يف البنوك بفوائد.
د أس س ادطيب ت  :أي أن توجه أموال الوقف حنو املشروعات االستثماري اليت تعمل يف
جمال الطيبات وجتنب جماالت االستثمار يف اخلبائث ألن الوقف عباهتة وجيب أن تكون طيب
ألن هللا طيب ال يقبل إال طيبا.
د أس س األودوايت اإلسالمية  :ويقصد به ترتيب املشروعات االستثماري املراهت متويلها م
أموال الوقف وفقا لسلم األولوايت االس مي الضرورايت فاحلاجيات فالتحسينات وذلك
حسب احتياجات اجملتمع اإلس م .

د أس س ادتنمية اإلقليمية  :ويقصد به أن توجه األموال للمشروعات اإلقليمي البيئي احمليط
ابملؤسس الوقفي مث األقرب فاألقرب وال جيوز توجيهها إىل الدول األجنبي .
د أس س ُتقيق ادنفع األكِب دلجه ت املوقوف عليهم وال سيم ادطبق ت ادفقرية منهم:
ويقصد به أن يوجه جز م االستثمارات حنو املشروعات اليت حتقق نفعا للطبق الفقرية.
د أس س احمل فظة على األموال وتنميته  :ويقصد به عد تعريض األموال الوقفي لدرج
عالي م املخاطرة.

( )173عل القر هتاغ  " :تنمي موارهت الوقف واحلفاظ عليها جمل أوقاف االمان العام لألوقاف الكويت (
العدهت : 2004 / 7ص.) 39
( )174حسن شحات " :استثمار أموال الوقف " جمل أوقاف االمان العام لألوقاف الكويت (العدهت / 6
 : 2004ص78د .) 80
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د أس س ادتوازن :ويقصد بذلك حتقيق التوازن م حيث اآلجال والصيغ واألنشط
واجملاالت لتقليل املخاطر وزايهتة العوائد.
د توثيق ادعقوا :ويقصد بذلك أن يعلم كل طرف م أطراف العملي االستثماري مقدار ما
سوف حيصل عليه م عائد أو كسب ومقدار ما سوف يتحمل م خسارة إذا حدثت
وأن يكتب ذلك يف عقوهت موثق .
د املت بعة واملراقبة وتقومي األااء :أي متابع عمليات االستثمار ل طمئنان م أهنا تسري
وفق ا للخطط والسياسات والرامج احملدهتة مسبق ا.
د احلرص على االدتزام بيرط ادواقف وأهدافه من ادوقف :حبيث ال يتناىف االستثمار مع
شرط الواقف.
فينبغ أن تراعى هذ الضوابط وأن يلتز هبا عند عقد الشراك بن الوقف والدول وأن تبىن
هذ الشراك على أساس قاعدة (الغنم ابلغر ) أي شراك يف الربح واخلسارة ويقسم الربح
كل على قدر رأس ماله وكذلك تكون اخلسارة كما أنه ينبغ على إهتارة
بن الشريكن ٌ
الوقف أن تنظر يف بنوهت اإلنفاق للموازن العام واختيار املشاريع احليوي واحلساس ابلنسب
إىل اجملتمع واليت يستطيع الوقف أن يدخل فيها شريك وم األمثل على هذ املشاريع
املشارك يف بنا املدارس واملستشفيات وإنشا الطرق واجلسور وبنا الوحدات السكني
وغريها م املشاريع اليت تتفق وضوابط استثمار الوقف.
كما جتدر اإلشارة اىل أن هتخول الوقف يف شراك استثماري مع الدول ال يعد خيارا امث ا
م انحي العوائد املالي لكنها كذلك ال هتدر فرص الوقف يف احلصول على عوائد وأرابح
اال أن اهلدف الرئيس م هذ املشارك هو توفري موازانت لتمويل مشاريع تعد حساس
ابلنسب للمجتمع وآلي متويل هذ املشارك يكون م خ ل:
أ د ادصكوك ادوقفية
والصكوك الوقفي ظهرت يف مراحل مبكرة م التاريخ االس م لتمثل واثئق إثبات حبق
حيفظ م خ هلا شرط الواقف وكانت هذ الصكوك متثل سندات ملكي يتم حفظها هتفعا
89

للنزاع وحفظ ا حلقوق الفقرا وجهات الوقف األخرى أما الصكوك الوقفي مبعناها احلديث
فتشتمل على هذ الصكوك ابملعىن السابق إضاف إىل معان أخرى عديدة تتنوع بتنوع صيغ
التمويل االستثماري مثل األسهم الوقفي والسندات الوقفي وسندات املقارض بشكل
خاص(.)175
لذلك يعتر مصطلح الصكوك الوقفي مبفهومها احلايل مصطلح مستحدث ظهر يف العصر
احلديث كأهتاة م أهتوات التمويل اإلس م ميك االستفاهتة منها يف متويل مشاريع البىن
التحتي واملشاريع الضخم اليت تتطلب إقامتها رؤوس أموال كبرية تعجز عنها املوازن العام
للدول كما أهنا تعد بديل ع سندات اخلزين والدي العا .
والصكوك مبعناها العا ه  :أوراق مالي متساوي القيم حمدهتة املدة تصدر وفق صيغ
التمويل اإلس مي تعط حلاملها حق االشرتاك مع الغري بنسب مئوي يف ملكي وصايف
أرابح وخسائر موجوهتات مشروع استثماري قائم فع ا أو سيتم إنشاؤها م حصيل
االكتتاب وه قابل للتداول واإلطفا واالسرتهتاهت عند احلاج بضوابط وقيوهت معين وميك
حصر موجوهتات املشروع االستثماري يف أن تكون أعياانا أو منافع أو خدمات أو حقوق
مالي أو معنوي أو خليط م بعضها أو كلها حسب شروط معين وعليه ف ن الصكوك ال
متثل هتينا يف ذم مصدرها وإمنا تثبت حلاملها حق ملكي شائع يف موجوهتات هلا
عائد(.)176
والعنصر األساس يف جناح عملي التصكيك ه ثق اجلمهور يف اجله اليت تطرح االكتتاب
وهو ما يتمتع به الوقف هتون الدول إذ حيظ الوقف بثق مجهور عريض م الناس يستطيع
أن يستفيد م هذ الثق ملصلح متويل مشاريع الدول م خ ل إصدار صكوك وقفي
تساعد يف متويل املوازن العام مع استثمار األعيان الوقفي وم هذ الصكوك:
( )175ربيع ب زيد عائش خبالد "هتور الصكوك الوقفي يف متويل التنمي املستدام " جمل أهتا املؤسسات اجلزائري
(العدهت : 2013 / 2ص.)221
( )176ربيع ب زيد الصكوك اإلس مي وإهتارة خماطرها رسال ماجستري كلي العلو االقتصاهتي والتجاري وعلو
التسيري جامع قاصدي مرابح ورقل  / 2012 /ص 3د .4
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د صكوك املض لبة
تقو املؤسس الوقفي بدراس اجلدوى االقتصاهتي للمشاريع احلكومي ذات الطبيع الرحبي
والتأكد م جدوى االستثمار فيها مث تقو بعرض نفسها على اجلمهور كمضارب م
خ ل اصدار صكوك ملكي براس مال املضارب على أساس وحدات متساوي القيم
ومسجل أبمسا اصحاهبا ابعتبارهم ميلكون حصصا شائع يف رأس مال املضارب وحيدهت هلم
العائد م رأس املال بنسب معين وهبذا تكون املؤسس الوقفي ه املضارب وأصحاب
الصكوك هم أرابب املال وعليه ال يرتتب على الوقف أي التزا جتا أصحاب الصكوك م
سداهت هتي أو تعويض ع خسارة إال أذا كانت انجت ع إمهال ألن صكوك املضارب قائم
على مبدأ املسامه يف الربح واخلسارة فالوقف ليس بضام لتلك الصكوك وم هنا أتيت
مشكل عملي يف مسأل عد ضمان الصكوك.
وهذ مشكل عاجلها قرار جممع الفقه االس م م خ ل أمري :

()177

د أقطاع نسب معين يف هناي كل هتورة إما م حص محل الصكوك يف األرابح وإما م
حصصهم يف اإليراهت أو الغل املوزع حتت احلساب ووضعها يف احتياط خاص ملواجه
خماطر خسارة رأس املال.
د النص يف نشرة اإلصدار أو صكوك املضارب على وعد طرف اثلث منفصل يف شخصيته
وذمته املالي ع طريف العقد ابلترع بدون مقابل مببلغ خمصص جلر اخلسران.
ويعد هذان األمران خمرجان منسبان ملثل هذ املسأل .
د صكوك األعي ن املؤجرة
تقو فكرة صكوك االعيان املؤجرة على مبدأ التصكيك الذي يقصد به إصدار أوراق مالي
قابل للتداول والغرض م صكوك اإلجيار حتويل األعيان املؤجرة اىل أوراق مالي ميك أن
جتري عليها عمليات التباهتل يف سوق اثنوي .
( )177ينظر  :جمل جممع الفقه اإلس م
 ) 1988ص.2164
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وعلى ذلك عرف أبهنا :سندات ذات قيم متساوي متثل حصص ا شائع ا يف ملكي أعيان
()178
ذات هتخل.
وال ميثل صك اإلجارة مبلغ ا حمدهتا م النقوهت وال هو هتي على جه املصدر وإمنا هو ورق
ُ
مالي متثل جز ا شائعا م ملكي أعيان وقفي مؤجرة مت تشييدها بتمويل م أصحاب
الصكوك أنفسهم حيث تقو مؤسس الوقف إبصدار هذ الصكوك وبيعها للجمهور
وبسعر يساوي نسب حص الصك م االعيان كما ويعط الصك توكي ا م حامله
للوقف يف إنشا املشاريع وعلى هذا ميك االنتفاع م صكوك االعيان الوقفي يف متويل
عجز املوازن يف كثري م املشاريع والنفقات إذ ميك متويل اإلنشا ات م مبان وجسور
وطرقات خاضع ألجرة العبور وغريها م نفقات املوازن م صكوك االعيان الوقفي املؤجرة.

 .2 .2 .2 .3ادتمويل بعقوا ادبيوع اْلجلة
أ د عقد ادسلم :السلم هو عقد على موصوف يف الذم ببذل يعطى عاج ا( )179وصورة
هذا العقد أن يتفق الطرفان الوقف والدول على أن يشرتي الوقف سلع معين م الدول
مببلغ معن على أن يتم تسليم السلع يف وقت الحق.
وهذا األمر على مستوى األفراهت وعلى سلع معين بسيط إال أنه ميك القياس عليه على
مستوى املؤسسات التمويلي أو املصارف اإلس مي وكذلك الدول.
وعلى ضو ذلك تستطيع الدول عمل العديد م املشاريع الزراعي أو الصناعي ف ذا أراهتت
الدول مث ا إنشا مصنع للحديد الصلب فيمك أن تبيع إنتاجها سلم ا وحتدهت سعرا
للمنتج يقل ع سعر السوق الذي ستباع به يف املستقبل عند االنتاج أو أراهتت الدول بنا
وحدات سكني حملدوهتي الدخل فليس م الضروري أن تتحمل موازنتها عبئا م قرض
تسرتهت بعد ذلك بوقت وجهد كبري إذ ميك وضع التصورات واملخططات والتصميم مث
الدورة اخلامس عشر صكوك اإلجارة قرار رقم (1425( /15/3 )137هد د

( )178جممع الفقه اإلس م
 ) 2004سلطن عمان.
( )179النووي روض الطالبن مصدر سابق ج /4ص.3
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تتم عملي البيع للوقف سلم ا حبيث يستعمل الثم للبنا
املساك للعمال مراحب أو إجارة منتهي ابلتمليك.

وعند التسليم يبيع الوقف

كما أن هذا األسلوب يناسب كثريا الدول اليت لديها موارهت طبيعي تبيعها كالنفط وغري
حيث ميك للدول استعمال مث مبيع النفط سلما للوقف يف تغطي عجز املوازن بشكل عا
هتون ارتباط هذ الثم مبشروع معن وعند حلول أجل استحقاق املبيع تقو الدول نفسها
ببيع النفط نياب ع الوقف مبوجب وكال ويكون الربح هو الفارق بن سعر الشرا وسعر
البيع وهبذا يكون السلم الوقف رافدا لتغطي عجز املوازن العام للدول .
ب د عقد االستصن ع
الصورة العام لعقد اإلستصناع هو أن يطلب شخص م أخر أن يصنع شيئا له على أن
تكون املواهت م عند الصانع وذلك نظري مث معن وال يقف نطاق اإلستصناع عند ماهتة
معين أو صورة حمدهتة بل كل ما يصنع وحيتاج إليه طاملا كان هناك وضوح وحتديد مينع
التخاصم.
ويعرف عقد اإلصتصناع أبنه :عقد يشرتي به يف احلال ش مما يصنع صنع ا يلتز البائع
بتقدميه مصنوعا مبواهت م عند أبوصاف خمصوص وبثم حمدهت(.)180
ويف عقد اإلستصناع ال يشرتط الدفع املسبق عند العقد لذلك فهو يصلح متويل للبائع إذا
كان الدفع قبل التسليم ومتويل للمشرتي إذا كان الدفع بعد التسليم كذلك ال يشرتط أن
يكون املستصنع هو الصانع الفعل للسلع اليت التز بتسليمها يف وعد مستقبل .
وعليه ميك للدول االستفاهتة م عقد االستصناع بطريقتن:
د أن تكون الدول مشرتي أي تقو بدور املستصنع فبدالا م أن تقرتض إلقام مشروع
معن م مشاريع البنا كمدارس أو مستشفيات وغري ذلك أو م املشاريع الصناعي
ميك أن تر عقد إستصناع مع مؤسس الوقف لبنا هذ املنشآت لصاحل الدول مث تقو
( )180الزرقا مصطفى أمحد عقد اإلستصناع ومدى أمهيته يف االستثمارات االس مي املعاصرة البنك اإلس م
للتنمي املعهد اإلس م للبحوث والتدريب جدة ط /2ص.21
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الدول بسداهت ما عليها ابلتقسيط بعد انتها أزمتها املالي فتكون قد حصلت على ما تريد
م توفري املرافق لرعاايها .
د أن تكون الدول ابئع أي تقو بدور الصانع إذا كانت حباج اىل سيول نقدي فتقو ه
وع طريق أجهزهتا املختص ببنا املدارس واجلامعات واملستشفيات الوقفي بطريق
اإلستصناع وحتصل على السيول النقدي مقدما قبل إجناز املشاريع وتسليمها للوقف.
جد د عقد املراحبة دألمر ابديراء
ميك ملؤسس الوقف استخدا هذ الصيغ لتمويل مشاريع الدول حيث تتقد احلكوم
بطلب م مؤسس الوقف بشرا ما حتتاجه م آالت ومعدات حتتاجها مؤسساهتا
ومشاريعها فتقو مؤسس الوقف بدراس هذا الطلب حسب األولوايت واحلاج احلقيقي
للمشروع وبعد املوافق على الطلب يتم متويله حيث تقو مؤسس الوقف بشرا اآلالت
واملعدات املتفق عليها ومتلكها متلك ا شرعي ا مث بيعها اىل الدول مراحب وخطوات بيع املراحب
لآلمر ابلشرا تتم كالتايل:

د وعد ابلشرا م قبل الدول .
د شرا الوقف للمبيع وتسلمه وحيازته.
د مث بيعه اىل الدول بربح متفق عليه مثل  %10يضم اىل أصل الثم
مث السلع اىل مدة مع أخذ كاف الضماانت اليت حتم الوقف.

ويؤجل أو يقسط

ويف ختا هذا املبحث ال بد م اإلشارة اىل أن الوقف ال ميك أن يكون هتاعما للموازن
العام وشريك ا للدول يف التنمي اال إذا متتع ابالستق لي التام ونعتق م هيمن الدول عليه
واليت كان م نتائج هذ اهليمن ضعف األوقاف املاهتي ف ذا ما قاران عجز املوازن العام مبا
متلكه األوقاف م ممتلكات أو ريع لتبن لنا البون الشاسع الذي يفصل بينهما إذ يكاهت ال
يعد الوقف ش ابلنسب حلجم العجز يف املوازن العام .
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كذلك كان م نتائج عد استق لي الوقف وهيمن الدول عليه ضعف املباهترات األهلي
واضمح هلا بل وت شيها كما بينا ذلك مسبقا لذا البد م إعاهتة ثق الناس واجملتمع
ابألوقاف م خ ل القيا مبجموع م اإلص حات تشمل اجلانب التشريع واملايل
واإلهتاري ملؤسس الوقف حىت يكون مؤه ا للقيا بدور الداعم والشريك للدول وم غري
هذ اخلطوة ف ن الدول ستواجه سيل م التحدايت االقتصاهتي تتعدى قدراهتا إذا ما
وجهتها بعيدا ع شراك اجملتمع الذي شارك الدول وعر التاريخ هذ التحدايت م خ ل
الوقف.
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ادنت ئج وادتوصي ت
اخل متة
تعرضت هذ الدراس ملفهو الوقف واركانه وانواعه وطبيع الع ق بينه وبن الدول كما
تعرضت ملفهو املوازن العام ومباهتئها وبنوهتها إضاف اىل مفهو عجز املوازن وأنواع
العجز ومصاهتر متويله كذلك بينت الدراس آليات هتعم الوقف للموازن العام حال
عجزها سوى كان هذا الدعم هتعم ا غري مباشرا م خ ل ريع الوقف أو م خ ل تطوير
بعض الوسائل احلديث أو كان هذا الدعم م خ ل التمويل الوقف االستثماري وخلصت
الدراس اىل النتائج التالي :
 .1 .4نت ئج اددلاسة
أ د يعد الوقف م أهم أعمال الر واخلري وتقدمي النفع واخلدمات للمجتمع فهو صورة م
صور الضمان االجتماع

ومعلم م معامله وهو أهم مقومات اجملتمع ملا له م هتور ها

يف حتقيق التنمي االجتماعي واالقتصاهتي .
ب د أن الوقف وعلى مدى اترخيه الطويل كان هتاعم ا أساسي ا للدول يف حتمل أعبائها املالي
يف جمال التنمي االجتماعي م تعليم وصح اىل جمال اخلدمات العام م شبك ميا وطرق
اىل اجملال العسكري وغري .
جد د أن والي الدول على األوقاف انتهت ابالستي عليه م قبل الدول واستخدامه يف
حتقيق مكاسبها السياسي فرتتب على ذلك فقدان ثق اجملتمع به وضعف املباهترات االهلي
وغياب هتور التنموي وهذا كله عاهت على الدول ابلسلب إذ أصبحت ملزم مبل الفراغ
الذي خلفه غياب الوقف يف اجملال التنموي فزاهتت نفقات الدول وأصبحت هذ الزايهتة
عبأا عليها وأهتت ابملوازن اىل العجز.
ا د ميك للوقف أن يكون وعا ا بديل ع الضرائب والقروض يف هتعم املوازن حال عجزها
إذا ما حتققت الشروط وتوافرت األرضي الصاحل للتعاون بن الوقف والدول فكما كان له
الدور الداعم للدول اترخييا يك له حاليا وفقا للضوابط والشروط.
96

 .2 .4التوصيات
أ د العمل على النهوض ابألوقاف م خ ل غرس ثقاف الوقف يف اجملتمع ونشر الوع
أبمهيته فمكان الوقف يف جمتمعاتنا ضعيف والثق فيه منزوع نتيج هليمن الدول عليه
وتدخلها يف شؤونه ف بد م مراجع شامل للتشريعات والقوانن املتعلق ابلوقف وكذلك
إعاهتة النظر إىل ع قته مع الدول والقيا مبجموع م اإلص حات تشمل اجلانب
التشريع واملايل واإلهتاري ملؤسس الوقف فهذ ركائز البد منها للنهوض ابألوقاف.
ب د أتسيس بنك وقف للتمويل ابلقرض احلس يعمل هذا البنك على إهتارة أموال الوقف
ابألهتوات والوسائل والصيغ االستثماري األجدى اقتصاهتايا ل نتفاع منه يف متويل املوازن
العام حال عجزها.
جد د إنشا صناهتيق وقفي خاص بتمويل مشاريع عام تعجز ع متويلها املوازن حال
عجزها مثل بنا املدارس وجتهيز املستشفيات وغريها.
ا د إنشا موازانت مستقل خلدم أهداف إنساني واجتماعي اىل جنب املوازن الرئيسي يتم
هتعمها م ريع الوقف أو م التمويل الوقف االستثماري ويتم اإلشراف عليها م قبل
نظار الوقف ملراقب أوجه الصرف وه يف ذلك شبيه ابملوازانت غري العاهتي (موازانت
احلروب) واملوازانت امللحق .
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فهرس اْلايت ادقرآنية
َّ
وه ُكم قِّبَ َل ال َمش ِّرِّق َوال َمغ ِّر ِّب} (سورة البقرة)
س الِّ َّر أَن تُد َولُّوا ُو ُج َ
د {لي َ
د {اي أَيدُّها الَّ ِّذي آمنوا أ ِّ
َنف ُقوا ِّممَّا َرَزقدنَا ُكم}
َ َُ
َ َ
د {لَ تَدنَالُوا الِّ َّر َح َّ ٰىت تُ ِّنف ُقوا ِّممَّا ُِّحتبُّو َن ۚ}

(سورة البقرة)

(اآلي )17
(اآلي ) 25

(سورة آل عمران) (اآلي )92

د { َولتَ ُك ِّمن ُكم أَُّم ٌ يَدعُو َن إِّ َىل اخلَ ِّري}
د { ُكنتُم َخيدَر أ َُّم ٍ أُخ ِّر َجت لِّلن ِّ
َّاس}
اان ِّ
ت إِّ َ ٰىل أَهلِّ َها}
د {إِّ َّن َّ
اَّللَ َأي ُم ُرُكم أَن تُد َؤُّهتوا األ ََم َ
انفروا ِّخ َفافاا وثَِّق ااال وج ِّ
ِّ
اه ُدوا ِّأبَم َوالِّ ُكم َوأَن ُف ِّس ُكم}
َ ََ
د{ ُ
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(سورة آل عمران) (اآلي )104
(سورة آل عمران) (اآلي )110
(سورة النسا )

(اآلي )52

(سورة التوب )

(اآلي )41

املص ال واملراجع
د اب تيمي أمحد ب عبد احلليم جمموع الفتاوى هت ط (السعوهتي املدين املنورة جممع
امللك فهد لطباع املصحف الشريف .) 1995
د اب جبري أبو احلس حممد ب أمحد رحل اب جبري هت ط (لبنان بريوت هتار صاهتر هت
ت).
د اب حنبل أبو عبد هللا أمحد ب حممد مسند اإلما أمحد ب حنبل ط( 1لبنان بريوت
مؤسس الرسال .) 2001
د اب زيد ربيع الصكوك اإلس مي وإهتارة خماطرها رسال ماجستري كلي العلو
االقتصاهتي والتجاري وعلو التسيري جامع قاصدي مرابح ورقل ./ 2012 /
د اب زيد ربيع خبالد عائش "هتور الصكوك الوقفي يف متويل التنمي املستدام " جمل
أهتا املؤسسات اجلزائري (العدهت.) 2013 / 2
د اب عابدي حممد أمن ب عمر رهت احملتار على الدر املختار ط( 2لبنان بريوت هتار
الفكر .) 1992
د اب عرف حممد ب حممد املختصر الفقه  :حتقيق حافظ عبدالرمح حممد ط1
(اإلمارات العربي املتحدة هتيب مؤسس خلف أمحد احلبتور لألعمال اخلريي .) 2014
د اب قدام عبد هللا ب أمحد املغين هت ط (مصر القاهرة مكتب القاهرة .) 1968
د اب قدام عبد الرمح ب حممد الشرح الكبري على منت املقنع هت ط (لبنان بريوت هتار
الكتاب العريب للنشر والتوزيع هت ت).
د اب منظور حممد ب مكر لسان العرب ط (3لبنان بريوت هتار صاهتر 1414هد).
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د اب جنيم زي الدي ب إبراهيم البحر الرائق شرح كنز الدقائق ط( 2لبنان بريوت هتار
الكتاب اإلس م هت ت).
د أبو الربع مروان أوقاف بيت املقدس وأثرها يف التنمي االقتصاهتي هت ط (األرهتن عمان
الدار العثماني . ) 2005
د أبو هتاوهت سليمان أب األشعث سن أيب هتاوهت :حتقيق حممد حم الدي
بريوت املكتب العصري هت ت) .

هت ط (لبنان

د أبو زهرة حممد حماضرات يف الوقف هت ط (مصر القاهرة هتار الفكر العريب
1425هد).
د أبو عبيد القاسم ب س
. ) 1986

اهلروي األموال ط( 1لبنان بريوت هتار الكتب العلمي

د أبو يوسف يعقوب ب إبراهيم األنصاري اخلراج هت ط (لبنان بريوت هتار الكتب
العلمي هت ت).
د البخاري حممد ب أمساعيل اجلامع املسند الصحيح املختصر م أمور رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم وسننه وأايمه "املعروف بصحيح البخاري" :حتقيق حممد ب زهري ب انصر ط1
( هتار طوق النجاة 1422هد ).
د البشري طارق حتوالت ع ق الوقف مبؤسسات اجملتمع املدي يف بلدان واهتي النيل:
ضم حبوث ندوة :نظا الوقف واجملتمع املدي يف الوط العريب ط ( 1الكويت مركز
هتراسات الوحدة العربي األمان العام لألوقاف بدول الكويت .) 2003
د البهويت منصور ب يونس كشاف القناع ع منت اإلقناع هت ط (هتار الكتب العلمي هت
ت).
د البيوم
.) 1998

إبراهيم األوقاف والسياس يف مصر ط( 1لبنان بريوت هتار الشروق
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د البيوم إبراهيم حنو تفعيل هتور الوقف يف توثيق ع ق اجملتمع ابلدول جمل املستقبل
العريب مركز هتراسات الوحدة العربي بريوت (عدهت .) 2001 / 4 265
د الرتمذي حممد ب عيسى اجلامع الكبري "املعروف بسن الرتمذي" :حتقيق بشار عواهت
معروف هت ط (لبنان بريوت هتار الغرب اإلس م .) 1998
د اجلمل أمحد هتور نظا الوقف اإلس م يف التنمي االقتصاهتي املعاصرة ط( 1مصر
.) 2007
القاهرة هتار الس
د اجلنايب طاهر علم املالي والتشريع املايل هت ط (مصر القاهرة هتار العاتك للكتاب
.) 2007
د احلموي ايقوت معجم األهتاب هت ط (اململك املتحدة لندن مرجليوث .) 1907
د اخلزاع عل ختريج الدالالت السمعي على ما كان يف عهد رسول هللا م احلروف
والصنائع والعماالت الشرعي  :حتقيق إحسان عباس ط( 2لبنان بريوت هتار الغرب
اإلس م

1419هد).

د اخلوج حممد حمل ع الوقف والتنمي يف املاض واحلاضر ندوة أمهي األوقاف االس مي
يف عامل اليو (عمان اجملمع امللك لبحوث احلضارة اإلس مي "مؤسس آل البيت"
.) 1996
د الدسوق

حممد ب أمحد حاشي الدسوق على الشرح الكبري هت ط (لبنان بريوت هتار

الفكر هت ت).
د الدوري مؤيد إهتارة املوازانت العام هت ط (األرهتن عمان هتار زهران للنشر .) 1999
د الرازي أمحد ب فارس معجم مقاييس اللغ  :حتقيق عبد الس

حممد هارون هت ط

(سوراي هتمشق هتار الفكر .) 1979
د الرازي حممد ب أيب بكر خمتار الصحاح :حتقيق يوسف الشيخ حممد ط( 5لبنان
بريوت املكتب العصري .) 1999
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د الرازي حممد ب عمر مفاتيح الغيب ط( 3لبنان بريوت هتار إحيا الرتاث العريب
1420هد).
د الرمل حممد ب أيب العباس هناي احملتاج إىل شرح املنهاج ط أخرية (لبنان بريوت هتار
الفكر .) 1984
د الزحيل حممد :الصناهتيق الوقفي املعاصرة جمل احلق مجعي احلقوقين ابلشارق اإلمارات
العربي املتحدة (العدهت1429 12هد).
د الزحيل

وهب الفقه االس م وأهتلته ط( 4سوراي هتمشق هتار الفكر هت ت).

د الزرقا مصطفى أمحد عقد اإلستصناع ومدى أمهيته يف االستثمارات االس مي املعاصرة
ط( 2جدة البنك اإلس م للتنمي املعهد اإلس م للبحوث والتدريب).
د الزايت أمحد وآخرون املعجم الوسيط هت ط (مصر القاهرة هتار الدعوة هت ت).
د السباع

مصطفى م روائع حضارتنا هت ط (لبنان بريوت هتار اب حز .) 2010

د السديري توفيق اإلس والدستور ط( 1السعوهتي وكال املطبوعات والبحث العلم
وزارة الشئون اإلس مي واألوقاف والدعوة واإلرشاهت 1425هد).
د السرجاي راغب روائع األوقاف يف احلضارة االس مي ط( 1مصر اجليزة هنض مصر
.)2010
د السيوط

مصطفى ب سعد مطالب أويل النهى يف شرح غاي املنتهى ط(2لبنان

بريوت املكتب اإلس م

.) 1994

د الشربيين مشس الدي حممد ب أمحد مغين احملتاج إىل معرف معاي ألفاظ املنهاج
ط(1لبنان بريوت هتار الكتب العلمي .) 1994
د الشوكاي حممد ب عل
هتار اب حز هت ت).

السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار ط( 1لبنان بريوت
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د الشوكاي حممد ب عل
1414هد).

تفسري فتح القدير ط(1سوراي هتمشق هتار اب كثري

الصلييب مصطفى وحممد عل "الوقف عباهتة مالي ووظيف اقتصاهتي واستثمار تنموي"
د َّ
جمل اخلليل للبحوث العدهت .) 2006( 2
د الطرابلس إبراهيم اإلسعاف يف أحكا األوقاف هت ط (لبنان بريوت هتار الرائد
العريب .) 1981
د العاي أسام "التمويل الوقف للمشاريع متناهي الصغر" جمل أوقاف األمان العام
لألوقاف الكويت (.) 2014
د العل

رضا املالي العام هت ط (العراق البصرة الدار اجلامعي .) 2002

د العل حممد نور "األسهم الوقفي والتأصيل املعريف والتارخي للوقف ومراحل تطور " حبث
مقد إىل املؤمتر العلم العامل اخلامس الوقف اإلس م التحدايت واستشراف املستقبل
(اخلرطو وزارة التعليم العايل).
د العمر فؤاهت إسها الوقف يف العمل األهل والتنمي االجتماعي ط( 2الكويت األمان
العام لألوقاف .) 2011
د العناي حممد اقتصاهتايت املالي العام ونظا السوق هت ط (مصر القاهرة الدار املصري
اللبناني .) 1992
د العيين بدر الدي حمموهت ب أمحد بدر الدي العيين البناي شرح اهلداي ط( 1لبنان
بريوت هتار الكتب العلمي .) 2000
د القرطيب حممد ب أمحد اجلامع ألحكا القرآن :حتقيق أمحد الرهتوي وإبراهيم أطفيش
ط( 2مصر القاهرة هتار الكتب املصري .) 1964
د القر هتاغ عل اسرتاتيجي التنمي الشامل والسياسات االقتصاهتي يف ظل الربيع العريب
ط( 2لبنان بريوت هتار البشائر االس مي بريوت .) 2012
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د القر هتاغ عل " :تنمي موارهت الوقف واحلفاظ عليها" جمل أوقاف االمان العام
لألوقاف الكويت (العدهت.): 2004 / 7
د اللحياي املوازن العام يف االقتصاهت اإلس م
للبحوث والتدريب .) 1997

ط( 1السعوهتي جدة املعهد اإلس م

د املاورهتي عل ب حممد األحكا السلطاني والوالايت الديني هت ط (مصر القاهرة
مطبع السعاهتة هت ت).
د املرهتاوي عل ب سليمان اإلنصاف يف معرف الراجح م اخل ف ط( 1مصر القاهرة
هجر للطباع والنشر هت ت).
د املصري رفيق األوقاف فقه ا واقتصاهتا ط( 1سوراي هتمشق هتار املكتيب .) 1999
د املغريب إبراهيم األاثر االقتصاهتي للتمويل ابلعجز م منظور الفقه االس م واالقتصاهت
الوضع هت ط (مصر االسكندري هتار الفكر اجلامع .) 2010
د املقري أمحد نفح الطيب م غص األندلس الرطيب هت ط (لبنان بريوت هتار صاهتر
.) 1967
د املهايين حممد حماضرات يف املالي العام هت ط (سوراي هتمشق منشورات املعهد الوطين
.) 2013
د النجار عبد هللا والي الدول على الوقف :املشاكل واحللول (حبث مقد للمؤمتر الثاي
لألوقاف ابململك العربي السعوهتي بعنوان :الصيغ التنموي والرؤى املستقبلي 1427هد).
د النووي حم الدي حيىي ب شرف اجملموع شرح املهذب هت ط (لبنان بريوت هتار
الفكر هت ت).
د النووي حم الدي حيىي ب شرف روض الطالبن وعمدة املفتن ط( 3لبنان بريوت
املكتب اإلس م .) 1991
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د النووي حم الدي حيىي ب شرف املنهاج شرح صحيح مسلم ب احلجاج ط( 2لبنان
بريوت هتار إحيا الرتاث العريب 1392هد).
د اهليتم أمحد ب حممد حتف احملتاج بشرح املنهاج هت ط (لبنان بريوت هتار الفكر
للطباع .) 1983
د اهلييت نوزاهت و اخلشايل منجد املدخل احلديث يف اقتصاهتايت املالي العام هت ط
(االرهتن عمان هتار املنهاج .) 2005
د الواهتي حمموهت زكراي عزا املالي العام والنظا املايل يف اإلس
هتار امليسر للنشر والتوزيع والطباع .) 2000

هت ط (األرهتن عمان

د أمن حممد األوقاف واحلياة االجتماعي يف مصر هت ط (مصر القاهرة هتار النهض
العربي .) 1980
د خبضر حممد سامل "متويل وقف النقوهت للمشاريع متناهي الصغر يف مؤسسات التمويل
اإلس م " (رسال هتكتورا كلي الدراسات العليا قسم املصارف اإلس مي جامع العلو
اإلس مي العاملي .) 2017 / 4 /18
د بعل

حممد ويسري أبو الع

املالي العام هت ط (اجلزائر عناب هتار العلو للنشر

والتوزيع .) 2003
د بيض

أمحد االقتصاهت السياس وقضااي العامل الثالث ط( 2لبنان بريوت هتار بيسان

بريوت .) 1998
د محاهت نزيه نظري الوالي يف الشريع اإلس مي هت ط (سوراي هتمشق هتار القلم هتمشق
.) 1994
د هتراز حامد أيوب مسرية مباهتى املالي العام هت ط (مصر االسكندري الدار اجلامعي
.) 2002
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د هترهتوري حلس
.) 2018

األخضر لقليط

أساسيات املالي العام ط( 1اجلزائر هتار محيثرا

د رحاميي نور الدي "البنك الوقف للتمويل ابلقرض احلس " جمل اجلامع اإلس مي
للدراسات االقتصاهتي واإلهتاري ( .) 2017 / 12 / 20
د رزق زغلول "اجتاهات الدي العا احملل يف مصر وكيفي إهتارته" جمل االقتصاهت والعلو
السياسي جامع القاهرة العدهت .) 2002 ( 13
د راين حسن عجز املوازن وع جه يف الفقه اإلس م
النفائس ط.) 1998
د زغدوهت عل

هت ط (االرهتن عمان هتار

املالي العام ط( 4اجلزائر هتيوان املطبوعات اجلامعي .) 2011

د زك رمزي الصراع الفكري واالجتماع حول عجز املوازن العام يف العامل الثالث ط1
(مصر القاهرة هتار سينا .) 1993
د زك

رمزي انفجار العجز ط(1سوراي هتمشق هتار املدى .) 2000

د زهرية غامل "متويل عجز املوازن العام للدول بن البدائل التقليدي والبدائل االس مي "
(رسال هتكتورا جامع حسيب بو عل كلي العلو االقتصاهتي والتجاري وعلو التسيري
2016د.) 2017
د شحات  :حسن "استثمار أموال الوقف" جمل أوقاف االمان العام لألوقاف الكويت
(العدهت .) 2004 / 6
د عبد هللا حممد الفكر يف الوقف اإلس م
اإلس مي .) 1996

هت ط (املغرب وزارة األوقاف والشؤون

د عرجاوي مصطفى حممد ضوابط هتعم الوقف للموازن العام حبث مقد اىل منتدى
قضااي الوقف الفقهي الرابع املنعقد يف اململك املغربي ط( 1املغرب وزارة األوقاف والشؤن
اإلس مي .) 2009
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د عفيف حممد االوقاف واحلياة االقتصاهتي يف مصر يف العصر العثماي هت ط (مصر
القاهرة اهليئ املصري العام للكتب .) 1991
د عليان رحب
.) 1999

املكتبات يف احلضارة العربي االس مي ط( 1األرهتن عمان هتار صفا

د عمارة حممد هتور الوقف يف النمو االجتماع وتلبي حاجات األم ندوة حنو هتور
تنموي للوقف (الكويت وزارة األوقاف والشؤن االس مي .) 1990 /5 /3
د عمر حممد عبد احلليم ضوابط صرف ريع األوقاف اخلريي وقواعد ترتيب أولوايت
الصرف منتدى قضااي الوقف الفقهي الرابع (الكويت وزارة األوقاف والشؤن اإلس مي
.) 2009 /4 /1
د فارس عبد الرزاق احلكوم والفقرا واالنفاق العا هتراس لظاهرة عجز املوازن العام
وآاثرها االقتصاهتي واالجتماعي يف البلدان العربي هت ط (لبنان بريوت مركز هتراسات
الوحدة العربي .) 1997
د فراج أمحد امللكي ونظري العقد هت ط (مصر القاهرة مؤسس الثقاف اجلامعي هت ت).
د كامل صاحل هتور الوقف يف النمو االقتصاهتي جمل االقتصاهت االس م

هتيب (عدهت

.) 1994 / 155
د لعمارة مجال "تطور فكرة ومفهو املوازن العام للدول " جمل العلو االنساني جامع
حممد خضري اجلزائر (عدهت .) 2001 / 11 / 1
د جممع اللغ العربي املعجم الوسيط ط( 4مصر مكتب الشروق الدولي .) 2004
د حمرزي حممد اقتصاهتايت املالي العام هت ط (اجلزائر هتيوان املطبوعات اجلامعي
.) 2003

107

د مسلم مسلم ب احلجاج املسند الصحيح املختصر بنقل العدل ع العدل إىل رسول هللا
" املعروف بصحيح مسلم" :حتقيق حمموهت عبد الباق هت ط (لبنان بريوت هتار إحيا
الرتاث العريب هت ت).
د مشهور نعمت "أاثر الوقف يف تنمي اجملتمع" جمل االقتصاهت اإلس م
عدهت.) 2000 ( 224
د معروف انج

هتيب

اتريخ علما املستنصري ط( 3مصر القاهرة هتار الشعب القاهرة هت

ت).
د معروف انج

انج معروف علما النظاميات ومدارس املشرق االس م

هت ط

(العراق بغداهت هتار اإلرشاهت بغداهت .) 1973
د منصور سليم الوقف وهتور يف اجملتمع االس م املعاصر ط( 1لبنان بريوت مؤسس
الرسال .) 2004
د انشد سوزي الوجيز يف املالي العام هت ط (مصر اإلسكندري هتار اجلامع اجلديدة
للنشر والتوزيع .) 2000
د ويل قوته عاهتل وقف األسهم والصكوك واملنافع واحلقوق املعنوي حبث مقد جملمع الفقه
اإلس م الدويل (جدة الدورة التاسع عشر منظم املؤمتر اإلس م ).
د يك

زهدي الوقف يف الشريع والقانون هت ط (لبنان بريوت هتار النهض العربي

.) 1968
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