وكانت مصر من اجملتمعات العربية واإلسالمية اليت
عرفت نظام الوقف ،وكان له إسهام ابرز يف إنشاء العديد
من مؤسسات املنافع العامة ،وحتقيق الك ثري من األنشطة
ودفع عجلة التطور .وأتثر أتسيس الوقف يف مصر احلديثة
بنوعني من املؤثرات :األول معنوي ،والثاين مادي ،املعنوي:
يتمثل يف الوازع الديين الذي حيث على فعل اخلريات وبذل
الصدقات ابتغاء القرب من هللا ،ولنيل الثواب يف اآلخرة،
ويعد الوازع الديين جزءا من مكوانت الثقافة األصيلة
املوروثة واملرسخة يف وجدان األفراد ،أما املادي :فهو جممل
األوضاع االقتصادية والسياسية والقانونية وأثرت على نظام
الوقف ذاته ،ففي الفرتات اليت أبيحت فيها امللكية الفردية
الكاملة ،وقلت فيها القيود املفروضة على منوها واتساع
قاعدهتا ،وقل تدخل الد ولة يف جمال اخلدمات العامة؛ زاد
اإلقبال على الوقف أبنواعه الثالثة (األهلي واخلريي
واملشرتك) ،ويف الفرتات اليت فرض فيها القيود من قبل
الدولة قل اإلقبال على الوقف ،وبذلك جند أن الوازع الديين
وحده غري كايف لظهور األوقاف ابلرغم من ضرورته وأمهيته،
وذلك ألن املؤثرات املاد ية تعد عامال مهما يف إنشاء
الوقف؛ فهي اليت ميكنها مساعدة أو عرقلة نشأته( .)2

إشكاليات الوقف وحتوالته يف مصر
اندية عبد الشايف



مقدمة
الوقف يعين توقف املالك عن التصرف يف املال
واالنتفاع به لصاحل اجلهة املوقوف عليها بغاية التقرب إىل
هللا ونيل الثواب واجلزاء احلسن ،والوقف هبذا املعىن ارتبط
ابلتصور الذي جاء به اإلسالم حول احلياة واألحياء وامتد
به املسلمون يف الواقع فأسهم يف ترشيح مجلة من املعاين
اجلليلة يف وجدان األمة ،وأسهم يف تنمية إحساسها بضرورة
متاسكها ،كما أسهم يف تنميتها تنمية تتوافق مع أصول
تكوينها؛ فأنتج بذلك جمتمعا غنيا بذاته ،متماسكا
أبعضائه ،مرتاحا بني أفراده( .)1
ويعترب الوقف من النظم االجتماعية ذات األبعاد
املتشع بة اليت عرفتها اجملتمعات العربية واإلسالمية ومارستها،
وأسهم الوقف بدور هام يف احلياة االقتصادية واالجتماعية
والثقافية وحىت األمنية ،وذلك من خالل تقدميه اخلدمات
اجملانية للمجتمع ،واليت متثلت يف :إنشاء اجلوامع واملدارس
واملستشفيات واملكتبات وإنشاء اجلسور وقنوات الري ودور
رعاية األيتام وإقامة احلصون األمنية والقالع احلصينة لتوفري
األمن واالستقرار وتزويد اجملاهدين ابملؤن والعتاد والسالح؛
مما ساهم يف تعزيز استقالل ية األمة واحملافظة على إرادهتا
احلرة ،وساهم أيضا يف التخفيف عن كاهل املوازنة العامة
للدولة احلديثة.

مر الوقف ابلكثري من التحوالت وواجه بعض
اإلشكاليات اليت أثرت عليه ،خاصة يف ظل منط الدولة
احلديثة ،ومن مث سوف يركز التقرير على أهم التحوالت
واإلشكاليات اليت تعرض هلا نظام الوقف خاصة منذ حتويله
إىل وزارة وحىت عام .1594
الوقف يف مصر بني النشوء والتطور
عرفت مصر اتريخ الوقف منذ دخلها اإلسالم على
يد عمرو بن العاص ،ويذكر أن جامع عمرو بن العاص كان
أول وقف يف مصر ،وأن قيسبة بن كلثوم التحبييب قد
تصدق به ليكون مسجدا للمسلمني ،وذلك يف

  ابحثة مبركز احلضارة للدراسات والبحوث.
(  )1سعاد أشتيب ،األبعاد القيمية ملفهوم الوقف ،موقع وقفنا1 ،شعبان
1241ه ،متاح على الرابط التايلhttp://cutt.us/FUpnI :

(  )2إبراهيم البيومي غامن ،األوقاف السياسية يف مصر( ،القاهرة :دار
الشروق ،)1551 ،ص ص .59 ،59 ،52
1

الوقف من املصادر اليت متت السيطرة عليها( )6؛ ألنه كان
من أغىن املصادر اليت متكن حممد علي من النهوض.

41هـ 921/م وهي سنة الفتح(  ،)3وتزايد الوقف فيها حىت
بلغ حجم األوقاف حدا كبريا ،حيث كانت نسبته 24
ابملئة من مجلة أراضي مصر الزراعية إضافة إىل العقارات
املبنية واملساجد وغريها من أنواع الوقف اليت كانت توقف
على أعمال الرب ،مثل :الرعاية االجتماعية والتعليم والصحة
وقنوات الري وغريها( .)4

فوضع يده عليه وهيمن على إدارته( )7؛ لذلك أنشأ
إدارة عمومية سيت ديوان األوقاف يف  ،1119ويعترب هذا
الديوان أول هيئة يف مصر إلدارة ومراقبة الوقف(  ،)8ومتركزت
مهام الديوان يف مهم تني فقط ،مها :وضع دفاتر تتضمن
قوائم أبساء األوقاف اخلريية وحساابهتا ،وإنشاء قلم حملاسبة
نظ ار تلك األوقاف ،ولكن سرعان ما صدر قرار إبلغاء
الديوان بعد ثالث سنوات ،ويعترب هذا الديوان أتشرية
التدخل املركزي يف جمال الوقف(  ،)9وألغى بعد ذلك حممد
علي األوقاف كلها ،وت انتزاع أوقاف املساجد وجهات الرب
وصارت كلها ملكا للدولة أو ابألحرى ملكا حملمد
علي(  ،)10وألف الديوان للمرة الثانية بناء على قرار اجمللس
اخلصوصي الذي صدر أبمر عباس ابشا األول ،1191
ولكن الديوان هذه املرة مشل مهام أكثر وسلطات أوسع من
املرة األوىل( .)11

ويرجع أتسيس أول ديوان لألوقاف يف مصر يف عهد
األموي ني والذي يعد أول تنظيم لألوقاف ليس يف مصر
فقط ،ولكن يف كافة أحناء الدولة اإلسالمية ،مما ساهم يف
تطور نظام الوقف واتساع نطاقه ،وبلغ الوقف أوج ازدهاره
يف عصر املماليك حيث تسابق إليه كثري من السالطني
واألمراء؛ لينهضوا ابجملتمع حيث أقاموا املؤسسات التعليمية
واملساجد واملستشفيات واألسبلة وغريها ،وحبسوا عليها
األوقاف اليت متكنها من حتقيق رسالتها( .)5
ومر نظام الوقف مبراحل متعددة يف التاريخ
احلديث ميكن تقسيمها إىل مرحلتني :املرحلة األوىل
أثناء حكم حممد علي حىت االحتالل الربيطاين،
واملرحلة الثانية من  1511حىت .1594

وتوسعت مسؤوليات الديوان واختصاصاته؛ بسبب
إحالة عدد كبري من األوقاف عليه إلدارهتا ،وأصبحت له
فروع وإدارات متعددة وات سعت دائرته من احملاسبة إىل إدارة
األعيان املوقوفة ،ومنها إىل املؤسسات املوقوفة ،وبذلك كان
مهيأ لكي يتم حتويله إىل وزارة من وزارات احلكومة عند

املرحلة األوىل  -أثناء حكم حممد على حىت االحتالل

البطيطاي

عندما توىل حممد علي حكم مصر ،وبدأ مشروعه
يف النهوض ،ولكي ميكن هلذه النهضة من حتديث عناصر
اإل نتاج والنهوض ابالقتصاد ،قام إبحكام السيطرة على أي
وسائل لإلنتاج أو أي مصادر متول مشروعه ،وكان نظام

(  )6طارق البشري ،جهاز الدولة وإدارة احلكم يف مصر املعاصرة( ،القاهرة:
دار هنضة مصر ،)4419 ،ص .419
(  )7حسني عبد املطلب األسرج ،حنو إحياء لدور الوقف التنموي ،مرجع
سابق.
(  )8مليحة حممد رزق ،ال تطور املؤسسي لقطاع األوقاف يف اجملتمعات
اإلسالمية ..دراسة حالة مجهورية مصر العربية( ،الكويت :األمانة العامة
لألوقاف ،إدارة الدراسات والعالقات اخلارجية ،)4449 ،ص .94
(  )9إبراهيم البيومي غامن ،األوقاف السياسية يف مصر ،مرجع سابق ،ص
ص .111- 119
(  )10مليحة حممد رزق ،التطور املؤسسي لقطاع األوقاف ،مرجع سابق،
ص .91
(  )11الطاهر زايين ،جوانب من تطور الوقف يف مصر ،موقع األلوكة15 ،
أبريل  ،4419متاح عرب الرابط التايلhttp://cutt.us/28VXH :

(  )3املرجع السابق ،ص .92
(  )4حممود كيشانة ،بني ا لواقع واملأمول ..الوقف اإلسالمي تنظيما
واقتصادا ،صحيفة حفرايت ،القاهرة :مركز دال لألحباث واإلنتاج اإلعالمي،
 ،4419ص .2
(  )5حسني عبد املطلب األسرج ،حنو إحياء لدور الوقف التنموي يف
مجهورية مصر العربية ،جملة العلوم االجتماعية 49 ،نوفمرب ،4414متاح
على الرابط التايلhttp://cutt.us/GgeoK :
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األزهر واملفيت خمالفا لرأي رئيس اجمللس واألعضاء ألمر
شرعي ورجح الوزير الرأي اآلخر يؤخذ به( .)14

تشكيل أول جملس للوزراء يف أواخر عهد إساعيل سنة
 ،1191وكان أول وزير لألوقاف هو علي ابشا مبارك،
وقام أثناء وزارته ببعض اإلصالحات اليت عادت ابلفائدة
على الكثري من املؤسسات اخلريية ،ولكن ت إلغاء وزارة
األوقاف والعودة إىل الديوان مرة أخرى يف  1112ابعتباره
هيئة مستقلة عن الوزارات احلكومية اليت كانت قد خضعت
لنفوذ االحتالل ونظام املستشارين األجانب( .)12

وكان قرار اإلنشاء انتا عن ضغط من املعتمد
الربيطاين على اخلديوي ،وجاء مع إعالن احلماية الربيطانية
على البالد ،وت تشكيل وزارة موالية لإلجنليز ،وأصبحت
بذلك وزارة األوقاف من وزارات الدولة( .)15
وترتب على ذلك خضوع دخل األوقاف للحكومة
كأي وزارة أخرى يتدخل االحتالل يف شؤوهنا ،كما ت
تعيني أحد حشمت ابشا وزير األوقاف انظرا على مجيع
األوقاف اليت كانت يف نظارة إبراهيم جنيب ابشا (آخر
مدير لديوان األوقاف قبل حتويله إىل وزارة) وهبذا التحويل
تغري املركز القانوين للشخصية املعنوية اليت كان ميثلها ،فبعد
أن كانت مستقلة عن احلكومة أصبحت جزءا منها( .)16

ومل يسع االحتالل الربيطاين يف بدايته للتدخل يف
شؤون نظام الوقف ،كما فعل االحتالل بعامة األقطار
العربية األخرى من السعي للسيطرة على نظام الوقف
بواسطة إدارة الدولة اخلاضعة لسلطة االحتالل ،لذلك ترك
االحتالل للخديوي ثالثة جماالت مل جيز لنفسه التدخل
الواضح فيها وهي :احملاكم الشرعية واألزهر واألوقاف ،ومل
حياول االقرتاب منها بشكل واضح إال يف عام  1155بعد
أن ضمن استقرار كافة األوضاع السياسية( .)13

وشهدت الفرتة من  1512إىل سنة  1512توسعا
يف عملية إحالة األوقاف مبختلف أقسامها إىل وزارة
األوقاف إلدارهتا واإلشراف عليها وعلى ما يتبعها من
مؤسسات اجتماعية وأعمال خريية ،حيث زادت يف الفرتة
من  1512إىل سنة  1542مبقدار  91.994فدان،
ويف الفرتة من سنة  1512زادت املساحة بنسبة مئة ابملئة
تقريبا ،وذلك خالل عشرين عاما ،ويف عهد السلطان
حسني كامل الذي خلف اخلديوي عباس حلمي أصدرت
حمكمة مصر الشرعية قرارا إبقامة السلطان حسني وزيرا على
مجيع األوقاف اليت كانت يف نظر اخلديوي السابق ،مث
توالت عملية نقل السلطة والوزارة على األوقاف وتوالت
التقارير الصادرة من احملاكم الشرعية إبقامة حكام مصر

املرحلة الثانية  -من  9191إىل 9191
أصدر اخلديوي عباس حلمي الثاين  1511أمرا
عاليا إبنشاء وزارة األوقاف للمرة الثانية ،يرأسها وزير
ويعاونه جملس األوقاف األعلى ،ويتكون اجمللس األعلى من
الوزير بصفته رئيسا ،ومن شيخ األزهر ،ومن مفىت الداير
املصرية ،ومن ثالثة أعضاء آخرين يكون تعيي نهم من قبل
اخلديوي بناء على طلب جملس الوزارة ،ويتضح أن تكوين
اجمللس على هذا النحو املتقدم ميثل بداية العقبات القانونية
أمام الوقف وبداية للتدخل القانوين يف األحكام الفقهية
املستقرة للوقف ،ووصل األمر إىل أن لو كان رأي شيخ

(  )14عطية عبد احلليم صقر ،اقتصادايت الوقف( ،القاهرة :دار النهضة
العربية ،)1551 ،ص .94
(  )15مليحة حممد رزق ،التطور املؤسسي لقطاع األوقاف ،مرجع سابق،
ص ص .99- 92
(  )16هند حممد عبد الرحن ،خالف امللك فؤاد وأمينة هامن إهلامي حول
الوقف اخلاص هبا  ،1549- 1542القاهرة :جملة املنيا للبحوث السياسية
والضيافة ،جامعة املنيا  -كلية السياحة والفنادق ،اجمللد  ،1العدد ،1
 ،4411ص .114

(  )12إبراهيم البيومي غامن ،األوقاف السياسية يف مص ر ،مرجع سابق ،ص
ص .159- 159
(  )13طارق البشري ،جهاز الدولة وإدارة احلكم يف مصر املعاصرة ،مرجع
سابق ،ص ص .411- 419
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 إذا كان الوقف شاغرا أو قام نزاع بني نظاره ،أونزاع من أشخاص يدعون حق النظر عليه أو كانت هناك
دعوى مرفوعة بعزل الناظر ،وكل هذا إذا تبني أن احلراسة
إجراء ال بد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوي الشأن
من احلقوق وتنتهي احلراسة يف هذه األحوال إذا عني انظر
على الوقف سواء كان بصفة مؤقتة أم بصفة هنائية.

وزراء على األوقاف -خالل الفرتة من  1511إىل
 - )17 (1594مث شهدت الفرتة التالية من  1519إىل
 1594تراجعا واضحا يف حجم األوقاف اليت أدارهتا
الوزارة( .)18
وخالل هذه املرحلة مر نظام الوقف ابلعدطيد من
التحوالت واإلشكاليات اليت طرأت عليه ،وميكن إمجاهلا

 -إذا كان الوقف مدينا.

يف اآليت :اإلطار القانوي ،والبناء اإلداري ،والفاعلية.

 إذا كان أحد املستحقني مدينا معسرا وتكوناحلراسة على حص ته وحدها إن أمكن فرزها ولو بقسمة
مؤقتة ،وإال فعلى الوقف كله ،ويشرتط أن تكون احلراسة يف
احلالتني هي الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائنني
بسبب سوء إدارة الناظر أو سوء نيته.

أوال  -اإلطار القانوي
ً
اعترب البعض أن االنتكاسة احلقيقية للوقف يف مصر
بدأت مع بداية التنظيم القانوين له ،فقد كانت حتكمه يف
نشأته وإدارته القواعد الراجحة من املذاهب الفقهية عامة
واملذهب احلنفي على وجه اخلصوص(  ،)19وأنه حمى التصور
الراسخ يف األذهان حول الوقف واستبدله بنظام آخر خيالفه
وإن كان اسه الوقف( .)20

وقد ساعد هذا يف هنب األوقاف خاصة فيما
يتصل أبجر احلارس وما خوله له القانون من تصرفات
يف مال الوقف املفروض عليه احلراسة القضائية( .)22

وصدر أول تشريع قانوين للوقف يف  19يونيو
 ،1529واشتمل على اثنتني وستني مادة تتعلق بشروط
وكيفية إنشاء الوقف وحاالت الرجوع عنه والتغيري يف
مصارفه وانتهاء الوقف واستحقاقه وقسمته ومسؤوليات
الناظر وحماسبته وعمارة الوقف وغري ذلك من األحكام
العامة(  ،)21وصدر يف  19يوليو  1521القانون املدين
املصري وقضى يف مادته رقم  911أبنه جيوز فرض احلراسة
القضائية على األموال املوقوفة يف األحوال اآلتية:

وعقب ثورة يوليو  ،1594أ معنت السياسات
اجلديدة يف استخدام آلية التشريع وإصدار القوانني ،وكان
نظام األوقاف مادة أساسية هلذه التوجهات التشريعية اليت
انتهجها جملس قيادة الثورة ،وصدر القانون  114لسنة
 ،1594والذي نص على إلغاء الوقف على اخلريات،
ورمى القانون إىل تكريس امللكية العامة للدولة ،وتقليص
خصوصيات اجملتمع املدين من أمالك عينية خاصة وأوقاف
أهلية ،أي إ نه ال جيوز الوقف يف املستقبل إال على اخلريات،
أما الوقف األهلي فال سبيل لذكره إال إذا كان تصفية
لقضااي قدمية(  ،)23وبذلك يكون قد انتهى الوقف األهلي
وانتهت مبقتضاه نظارة األوقاف األهلية ،ولكن بقيت
سيطرة الوزراء على األوقاف حىت ت تسليمها إىل املستحقني
الذين صاروا مالكا ،مث آلت من بعد ذلك لوزارة األوقاف.

(  )17مليحة حممد رزق ،التطور املؤسسي لق طاع األوقاف ،مرجع سابق،
ص .114
(  )18إبراهيم البيومي غامن ،األوقاف السياسية يف مصر ،مرجع سابق ،ص
.242
(  )19عطية عبد احلليم صقر ،اقتصادايت الوقف ،مرجع سابق ،ص .94
(  )20داهي الفاضلي ،حتول نظام األوقاف :مائة عام من حماوالت اهلدم
وتارب اإلصالح( ،يف) :د .اندية مص طفى ،د .سيف الدين عبد الفتاح
(حترير) ،موسوعة األمة يف قرن ،عدد خاص من حولية أميت يف العامل،
(القاهرة :مركز احلضارة للدراسات السياسية ،دار الشروق الدولية،
 ،)4444الكتاب الرابع ،ص .199
(  )21عطية عبد احلليم ،اقتصادايت الوقف ،مرجع سابق ،ص .94

(  )22املرجع السابق ،ص.94
(  )23مليحة حممد رزق ،التطور املؤسسي لقطاع األوقاف ،مرجع سابق،
ص ص 111- 114
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يف إضعاف امليل االجتماعي حنو إنشاء أوقاف جديدة ،بل
ويف حجب نظام األوقاف وتقاليده املؤسسية اخلاصة به عن
جماله االجتماعي الفسيح( .)30

واعترب البعض أن إلغاء الوقف األهلي مبثابة ضمور
أصاب مؤسسة الوقف(  ،)24أما ابلنسبة للوقف اخلريي فإنه
صدرت بشأنه عد ة قوانني متوالية تنظم الوالية عليه وأوهلا
القانون  429لسنة  1591وجعل الوالية على الوقف
لوزارة األوقاف(  ،)25ويتضح من ذلك أن سلطة الثورة
اعتربت بقاء األوقاف خارج سيطرة الدولة من شأنه أن
يعرقل تنفيذ براجمها اإلصالحية االجتماعية واالقتصادية،
لذلك رأت من الضروري وضع يدها على األوقاف
وإخضاعها لقوانني اإلصالح الزراعي وقوانني التأمينات
االشرتاكية( .)26

اثنيا  -البناء اإلداري لنظام الوقف
ً
مرت املؤسسة الوقفية على امتداد اترخيها بتحوالت
عديدة يف طبيعة النسق التنظيمي اإلداري ،وذلك بعد أن
دخلت مصر دور الدولة احلديثة ،ورأت احلكومات على
اختالف توجهاهتا أن نظام الوقف ميثل هتديدا لوجودها
كحالة سياسية ،ومل تنظر إليه ابعتباره نظاما معربا عن
ال قاعدة العريضة من اجملتمع األهلي؛ لذلك قامت ابلتدخل
يف شؤونه ،وجاء هذا التدخل يف إطار ترتيب أو حتوالت
إدارية وإجراءات تنظيمية نعرض أمهها على النحو التايل:

واعترب البعض أن نظام الوقف الذي بلغ عمره أكثر
من أربعة عشر قران قدر له أن ينهار على يد ثورة يوليو يف
مثانية عشر عاما ،وأن هذه الفرتة مزقت أصوله املادية
وشوهت فكرته اخلريية بسبب اإلجراءات اليت اّتذهتا
حكومات الثورة منذ يوليو سنة  1594وحىت هناية
الستينيات(  ،)27وأهنا مست ثقة املتربع يف ما سيؤول إليه
تربعه الوقفي ،ومل تعد هذه الثقة إىل أفراد اجملتمع يف هذا
النظام الوقفي اخلريي العريق(  ،)28فهذه التغريات القانونية
جعلت أفراد اجملتمع يستشعرون أهنم حني يتربعون أبمواهلم
فكأمنا يتنازلون عنها للدولة( .)29

 اإلدارة املباشرة للدولة على األوقاف:تركت احلكومة للواقفني احلق يف تعيني من يتوىل
أمرها ،وحافظت على استقاللية األموال الوقفية يف إدارهتا
واستعمال إيراداهتا ألغراضها اليت شرطها الواقف ،وفرضت
عليها رقابة قضائية من القضاة احملليني ،أما يف األحوال اليت
ال تعرف فيها ما هي شروط الواقف فإن اجلهة احلكومية
تتوىل إدارة األموال الوقفية( .)31
 حتكم الدولة يف الوقف حتت الغطاءالقانوي:

ويتضح مما سبق أن البنية القانونية اليت ت وضعها
لنظام الوقف قد أسرت نظام الوقف داخلها وعزلته عن
اجملتمع وحركته احلرة ،كما أهنا أسهمت ضمن عوامل كثرية

نص القانون  29لسنة  1521على أن تكون
نظارة الوقف ملن شرط له الواقف ،مث ملن يصلح له من
ذري ته ،وإن مل يوجد فلوزارة األوقاف ،وصدر بعد ذلك
حوايل  14تعديال للقانون جعل وزارة األوقاف هي الناظر
لألوقاف أي املديرة هلا ،وأن يكون هلا احلق يف تغيري شروط

(  )24طارق البشري ،جهاز الدولة وإدارة احلكم يف مصر املعاصرة ،مرجع
سابق ،ص .449
(  )25املرجع السابق ،ص ص .129- 129
(  )26إبراهيم البيومي غامن ،األوقاف ومعضالت اإلصالح االقتصادي
واالجتما عي ،موقع إضاءات 14 ،سبتمرب  ،4411متاح عرب الرابط التايل:
http://cutt.us/cCkZn
(  )27إبراهيم البيومي غامن ،األوقاف من لفائف اخلمسينيات إىل لفائف
الستينيات السوداء ،إضاءات 49 ،أغسطس  ،4419متاح عرب الرابط
التايلhttp://cutt.us/zbAPB :
(  - )28إبراهيم البيومي ،األوقاف ومعضالت اإلصالح ،مرجع سابق.
(  )29عطية عبد احلليم ،اقتصادايت الوقف ،مرجع سابق ،ص .99

(  )30إبراهيم البيومي غامن ،الوعي بنظام الوقف اإلسالمي( ،القاهرة :مركز
احلضارة للدراسات السياسية ،دار البشري للثقافة والعلوم ،)4419 ،سلسلة
الوعي احلضاري ( ،)19ص .199
(  )31مليحة حممد رزق ،التطور املؤسسي لقطاع األوقاف ،مرجع سابق،
ص ص.111- 114- 111
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أو تقوم بتجديد بنيتها املادية أو املعنوية يف الوعي
االجتماعي العام( .)34

الوقف ،وت مبقتضى القانون جعل األوقاف اخلريية مبثابة
أموال عامة للدولة ،وأن تكون وزارة األوقاف أحق ابلنظر
على الوقف؛ ألهنا كجهة حكومية ليس هلا أية مطامع يف
أموال الوقف ،وهذا يف حالة عدم وجود الواقف أو انظر
معني من قبل اجلهات القضائية ابعتبار هذه األخرية جهة
رقابية على تصرفات النظار.

اثلثًا  -فاعلية نظام الوقف
ترتبط فاعلية الوقف ابلسياق احمليط به ،ومبدى
استقالله عن سلطة الدولة من جهة ،ومبدى سالمته من
عوامل الفساد اإلداري واألخالقي من جهة أخرى.

 -إحكام سيطرة احلكومة على الوقف:

ففي بداية األمر كان نظام الوقف مبثابة قاعدة مادي ة
ومعنوية لكثري من مؤسسات العمل األهلي وأنشطته
املتعددة ،واستطاع أن يوفر قسطا ال يستهان به من املوارد
املالية اليت تطل بها النشاط األهلي وخاصة يف تقدمي
اخلدمات االجتماعية ،ومن مث توفر لتلك األنشطة
االستقالل النسيب -املايل واإلداري  -وظل مرتبطا
ابجملتمعات احمللية وملبيا حلاجاهتا املتنوعة( .)35

أدارت احلكومة أموال األوقاف ومنعت تولية أي
انظر على الوقف غري اإلدارة الرسية ،ومارست اإلدارة
احلكومية دورها حسب النظم الرسية يف إدارة األموال
العامة ،وأخضعتها ألساليب التفتيش والرقابة السلطوية
املطب قة على فروع احلكومة األخرى.
ووجدت احلكومة فرصة ملصادرة األوقاف وأتميمها
(كما يف حالة إلغاء األوقاف األهلية) أو ابالحتواء (كما
يف حالة األوقاف اخلريية) ،وذلك عندما زادت النفقات
على اجلهات الدينية واخل ريية وتاوزت اإليرادات املستخلصة
من أموال األوقاف ،مما استدعى أن تقدم احلكومة دعما
لإلنفاق على الوجوه الوقفية وخباصة املساجد من امليزانية
العامة نفسها( .)32

وكان هو املصدر األساسي لقوة اجملتمع أمام الدولة،
ولعل أتسيسه من الناحية املعرفية على فكرة فروض الكفاية
جعلته مصدر الفاعلية والتجدد والتنوع يف اجملتمع ،وكان
مبثابة اإلجابة العملية للمجتمع على مجيع اإلشكاليات
واحلاجات واملستجدات اليت تطرأ عليه ،لذلك كان هدفا
تسعى الدولة المتالكه ووضع قبضتها عليه أو تقليصه.

ومما سبق يتضح أن كل تنظيم إداري جديد
لألوقاف يصدر يف أي عهد من عهود احلكم يعرب عن إرادة
أعلى سلطة للدولة ،ويعين هذا أن التدخل من الناحية
اإلدارية يف شؤون األوقاف كان سياسة واعية للدولة احلديثة
يف مصر منذ بداايت تكوينها يف مطلع القرن التاسع عشر،
وكان هدف هذه السياسة هو السعي لتطويع وإدماج نظام
الوقف يف البريوقراطية العامة جلهاز الدولة وإضافة قوته إىل
قوهتا(  ،)33وهذا ما جنحت فيه حكومة ثورة يوليو 1594
فاستطاعت إحكام سيطرهتا على األوقاف وحولتها إىل جزء
من البريوقراطية احلكومية دون أن تطورها أو حتدث إدارهتا

وتعترب الفرتة اليت متتع هبا الوقف بفاعلية عالية ،هي
فرتة االستقاللية مع الالمركزية ،وتعرب استقاللية األوقاف عن
إحدى أهم السمات القانونية واألخالقية اليت ال بد وأن
يتميز هبا الوقف(  ،)36أما الالمركزية فتعين عدم وجود إدارة
مركزية موحدة خمتصة بشؤون مجيع األوقاف ،بل كانت
هناك إدارات متعددة ،وتلت أيضا على صعيد املمارسة
االجتماعية فلم ترتكز يف فئة أو مجاعة ما دون أخرى ،بل
إ هنا انتشرت ومشلت النس يج االجتماعي لألمة بتكويناهتا
(  )34املرجع السابق ،ص .199
(  )35داهي الفاضلي ،حتول نظام األوقاف ،مرجع سابق ،ص ص - 199
.199
(  )36مليحة حممد رزق ،التطور املؤسسي لقطاع األوقاف ،مرجع سابق،
ص .5

(  )32املرجع السابق ،ص ص .119- 112- 111
(  )33إبراهيم البيومي غامن ،تديد الوعي بنظام الوقف اإلسالمي ،مرجع
سابق ،ص .411
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املختلفة بغض النظر عن اجلنس والدين واملكانة(  ،)37وقـل ت
فاعلي ته يف فرتة متتعه ابالستقاللية مع املركزية ،وهي اليت
أنشئ فيها ديوان مستقل لألوقاف حيافظ على استقالل كل
وقف على حدة ،ولكنه يديرها بصورة مركزية ولو من خالل
استخدام القضاة يف تعيني النظار ،وظلت األوقاف يف هذه
الفرتة هلا ميزانيتها اخلاصة مع خضوعها إلدارة مركزية( .)38

وبذلك تكون الدولة احلديثة جنحت يف اهليمنة على نظام
الوقف وحتويله من فاعل مرتبط ابألمة جيبـر تقصري الدولة
إىل نظام ال جدوى منه ،عمله غري متصل يف نسيج قوي
كما يف السابق ،فالدولة بددت فاعلية الوقف؛ وذلك
إبدخاله ضمن مؤسساهتا ،وجاء هذا اإلدخال ضد اجملتمع
وحىت ضد الدولة نفسها ،ألهنا بدت يف صورة العاجزة عن
تلبية أبسط اخلدمات االجتماعية ألفراد اجملتمع.

وتراجعت الفاعلية يف فرتة فقدان االستقالل مع
املركزية ،وأصبح نظام الوقف ملكية عامة للدولة تفعل به ما
تشاء ،وأصبحت موارده جزءا من ميزانية الدولة ،أي انتهاء
فلسفة الوقف مع بقاء مظاهره ،فالدولة حتصل على عوائد
األوقاف وتقوم إبدخاهلا يف ميزانياهتا كدخل قومي هلا وّترج
من ميزانيتها لإلنفاق على األغراض املوقوفة ،ومن هنا ت
قطع العالقة بني الواقف واملوقف عليه( .)39

ومما سبق ميكن أن نستخلص بعض اإلشكاليات
اليت واجهت الوقف وحدت من فاعليته ،منها:
 إشكالية وظيفة انظر الوقف ،حيث كان خيضعتعيني الناظر فيه للواقف ولألوصياء من بعده الذين قد ال
يكونون مؤهلني ملهمة اختياره.
 إشكالية عدم وجود سياسة واضحة حملاسبةالنظار على الوقف.

وبذلك يكون قد ت إخضاع الوقف وإحلاقه ابلدولة
اليت عمدت إىل إعادة توجيه هذا النظام وظيفيا ،حبيث
أصبحت قدراته املادية واملعنوية والرمزية عاملة يف خدمة
السياسة العامة للدولة ،وجرت عملية إعادة التوجيه
الوظيفي لنظام الوقف عرب آليتني ومها :األوىل  -وضع مجيع
األوقاف اخلريية حتت إدارة وزارة األوقاف بعد أن كانت
أغلبها تدار إدارة أهلية مستقلة ،الثانية ّ -تويل وزير
األوقاف سلطة تغيري مصارف األوقاف اخلريية دون تقييد
بشروط.

 اإلشكالية األكرب هي اإلشكالية النابعة منالدولة ،مثل رغبة احلك ام يف االستيالء على الوقف سواء
لشخص احلاكم أو االستيالء على الوقف لصاحل الدولة،
وذلك بغية تثبيت دعائم حكمها وإضعاف اجملتمع.
وخالصة ما سبق جند أن القوانني والتدخل احلكومي
يف اإلدارة والبيئة السياسية مجيعها إشكاليات ساعدت يف
وصول الوقف حلالة الوهن والضعف اليت هو عليها( .)41
وميكن القول إن الوقف كان فاعال عندما كان
يتمتع ابإلرادة احلرة واالستقالل ،وبدأ يضعف وتنحسر
فاعليته وذلك عندما تدخلت السلطة احلكومية فيه وقامت
بتغيري نظامه الفقهي وإعادة صياغته عرب سلسلة من
القوانني والتشريعات أدت إىل إدماجه يف اجلهاز احلكومي.

وهنا جند أنه ابآللية األوىل ت تقويض استقاللية
الوقف اخلريي ومؤسساته ،وابآللية الثانية ت توظيف نظام
الوقف برم ته يف خدمة السياسة العامة احلكومية( ،)40
(  )37إبراهيم البيومي غامن ،األوقاف السياسية يف مصر ،مرجع سابق ،ص
.15
(  )38نصر عارف ،البناء املؤسسي لنظام الوقف :اإلشكاليات وتارب
اإلصالح ،جملة الكلمة ،بريوت ،العدد  ،4441 ،15ص ص ،1- 9
.12- 11
(  )39املرجع السابق ،ص .12
(  )40إبراهيم البيومي غامن ،تديد الوعي بنظام الوقف ،مرجع سابق ،ص
ص .115- 111

(  )41نصر عارف ،مرجع سابق ،ص .19
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أن يساهم يف بناء النسق االجتماعي العام مبا حيتويه من
أنساق فرعية اقتصادية واجتماعية وسياسية وإدارية ،ومأل
مساحات مؤثرة يف جمال النشاط املدين والعمراين سواء يف
اإل نتاج واخلدمات أو يف املرافق واألشغال العامة ،أو يف
التوظيف وإجياد فرص عمل أو رعاية احملتاجني ،وأسهم
بدرجات متفاوتة من القوة والضعف حسب ظروف كل
فرتة يف أتسيس أوضاع وممارسات كانت تغين عن تدخل
السلطة احلاكمة يف اجملال االجتماعي العام أو على األقل
حتد من قدرهتا على هذا التدخل .أما فرتات احنساره
فكانت نتيجة لعدة أسباب ،منها :سيطرة وضغط االحتالل
على السلطة لتعطيل دور الوقف ،ومنها أيضا إصدار قوانني
وقرارات ل تقييده أو إللغائه ،كما تعرضت بعض ممتلكات
األوقاف لالستيالء وسوء اإلدارة والتسييس ،مما جعلها
تصاب ابلضمور وعدم التجاوب مع الواقع االجتماعي
واالقتصادي والثقايف.

خامتة
نستخلص مما سبق بعض النقاط اليت توضح لنا
التحوالت اليت طرأت على نظام الوقف ،وهي على النحو
التايل:
 فرض السيطرة احلكومية على نظام الوقف أدىإىل تقويض الفاعلية االجتماعية له ،وأفقدته أهم وظائفه،
اليت متثلت اترخيي ا يف حتقيق التوازن بني اجملتمع والدولة وبناء
جمال تعاوين مشرتك بينهما ،وهذه السيطرة جعلت العالقة
بينهما تتسم ابلصراع يف أغلب الوقت ،فهي ال تتخذه سندا
هلا ولفاعليتها ،بل تعتقد أن الوقف ينال من مركزيتها
وعناصر سيادهتا؛ لذلك سعت للسيطرة عليه ،وبذلك
تكون قد هدمت املبدأ األساسي للعالقة بينها وبينه وهو
التعاون والتكامل.
 استخدمت القوانني الصادرة لتنظيم الوقف يفحتجيمه واحلد من قدراته وأدواره ،وجعلته ي عاين من حالة
وهن شديدة ،وأعطت مساحة للدولة يف إدارة الوقف
وتنظيمه واستثماره ،ويف املقابل تتقلص مساحات الفعل
األهلي واملدين يف تنظيم الوقف وتفعيله.

*****

 التحوالت القانونية واإلدارية اليت طرأت علىالوقف أدت يف هناية األمر إىل إكساب نظام الوقف موقع ا
وظيفي ا داخل النظام السياسي وخارج النسق االجتماعي
الذي ينتمي إليه الوقف من األساس ،وحتويله من كونه
صدقة جارية إىل ما يشبه وصية املنافع ،وتغيري الصورة
الراسخة يف أذهان أفراد اجملتمع حول الوقف ،وأصبحت
الصورة املنتشرة يف األذهان أن هذه املؤسسة فاسدة وال
ّتضع للشفافية.
 إن ازدهار واحنسار الوقف مل يكن بعيدا عنالدولة وسياساهتا وما تتعرض له من أحداث داخلية أو
خارجية ،ففرتات ازدهاره نتجت عن عدم فرض قيود
بريوقراطية أو تعقيدات رسية عليه ،مما مك نه من ممارسة دور
حضاري حيوي ومتطور وفاعل يف حتقيق النهضة .واستطاع
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