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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 
 

وعلى  ان حممد  سالاليد   ،واملرسالاللني األنبياء   والسالال م على أفالالرف   العاملني، والصالال     هلل رب    احلمد  
 أمَّا بعد:  أمجعني.ه وصحب   آله  

 
على أرض الواقع يف التيســع على  -هللا يرمحه- زعبد العزيالعادل عمر بن خلليفة اجنح  يف ســنتني 

الناس ورفع احلرج عنهم  وحتقيق التوازن املنشود بني املصاحل الفردية واملصاحل اجلماعية يف الدولة  ابإلضافة 
إدارة الدولة أبقل قدر من األنظمة والتنظيمات  يفشـــــرعية ســـــياســـــة   بتنفيذ إىل التنمية االقتصـــــادية العالية

أبي شـــــ ل من  االناس أو تقييده مصـــــاحلوالســـــياســـــات والتعليمات والقرارات الا من شـــــ  ا التدخل يف 
  .األش ال

 قد تســـــبق ؛متســـــارعة   بوتعة   الفقهية   التشـــــريعات  انتشـــــار    نلحظهذا املعرفة عصـــــر  وحنن اليوم يف 
املشـــــقة  عليهم ورفع   رعية  والتوســـــعة  يف مصـــــلحة الللعدل  عية  امر   فرعية  ح ام  أبت على األرض املســـــت دا
ْ  ال ريع من بينمـا عنهم. على  قـادرة   لت ون   الوضــــــــــــــعيـة   قوانين هـا وأنظمت هـا تطوير  تنقيـة و  عن الـدول ختلفـ
 .التشريعات الفقهيةواللحاق  بركب    العصر مواكبة  

ـــــــــــــن    على الرعية  من الوالة   أنه تصرف  والقوانني  األصل يف سّن األنظمة  ف ـــــــــــــيّـ تقتضيها  ألح ام   مبـ
من  راعى فيه حال    ي  ابملصـلحة منوط  التصـرف على الرعية  أن: العلماء   عند   املقررة   قائمة  والقاعدة   شـريعة  

عليهم مبا يتفق مع عاداهتم ومعامالهتم وقْ ســـــّن  عنهم والتيســـــع   احلرج   رفع   ســـــّن نم األنظمة  و ســـــب  ت  
 1.األنظمة

                                  
 . 16القلم للنشر والتوزيع  ص ر  الطبعة الريانية  ال ويْ: داالتنفيذ -القضاء -السلطات الث ث يف اإلس م: التشريعهـ(  1405) ببتصرف خالف  عبد الوها1
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مث خلفاؤهم من فقهاء   ومن علماء صــــــحابته  خلفاؤه   فهذا هو ما تواله بعد رســــــول هللا 
وإمنا استمدوا األح ام من نصوص القرآن  ؛مبتدأة  عوا أح اما  رّ  ش  التابعني واتبعيهم من األئمة  فهؤالء مل ي  

 2.شرعية   واعتبارات   امة  ووفق ضوابط  قرره من القواعد الع األدلة  ومامن  به الشارع  نص والسنة  وما
 

 :األصل يف التصرف ابألوقاف
الا تصدر  الفقهية التشريعات  بناء  على مجيع التصرفات املرعية يف األوقاف اإلسالمية   تصدر

 ابختصار  وهي:نستعرض يف أثناء هذه الورقة أصونا عن القرآن والسنَّة. و 
 

حيبس ها الواق ف الوقف عينا  ف ؛خريية  وأموال   يف أصول   األصل يف التصرف ابألوقاف أنه تصرف  
 3 إىل هللا تعاىل.من وجوه اخلع تقراب   ها لوجه  منافع   ه عنها  وجيعل  تصرف   فيقطع   ؛من أعيان ماله

كون  الواقف  قد حوَّل  يد  ؛  على الغري أنه تصالالالالالالرف   رييةاخلصالالالالالالول األيف األصالالالالالالل يف التصالالالالالالرف و 
 التصرف  يف املوقوف  من يد  متلك إىل يد  تصرف على الغع.

ليس منح الســلطة والصــالحيات؛  فاألصــل  ؛ واملسالاللولية الرعاية تصالالرف على الغرياليف األصالالل و 
ْ  واملســـــؤوليات؛  ال لفة   وإمنا حتمل   ليه رســـــول هللا صـــــلى هللا ع عن ابن عمر رضـــــي هللا عنهما قال:   ع

عن رعيته  والرجل راع  يف أهله  عن رعيته  اإلمام راع  ومســــــ ول   وســــــلم يقول: )كل م راع  وكل م مســــــ ول  
ســيده ومســ ول  راع  يف مال   رعيتها  واخلادمعن  يف بيْ زوجها ومســ ولة   عن رعيته  واملرأة راعية   ومســ ول  

 4عن رعيته  وكل م راع  ومس ول عن رعيته(.
                                  

(  وانظر  الصــــاوي  25-18  مالطا   )ص:ELGAمنشــــورات شــــركة السالالاللطة التشالالالريعية يف نكام احلالم اإلسالالال ما والنكم املعاصالالالر  الو الالالعية ،م(  2002انظر  ضــــو  مفتاق  مق)2
-http://kambota.forumarabia.net/t3994م 2009نوفمرب 13ن احملرتمون   ورقة علمية يف موقع احملامو نكرية السالالياد  وأثرها على فالالرعية األنكمة الو الالعيةصـــالق  
topic:(  وانظر  289مؤسـسـة شـباب اجلامعة للطباعة والنشـر والتوزيع  اإلسـ ندرية )ص: الدولة اإلس مية وسلطتها التشريعية،  وانظر  عبداللطيف  حسـن صـبحي أمحد   71ص

 (.565  )ص:37   ث  جملة القانون واالقتصاد  السنة مالسلطات الث ث يف اإلس عبدالوهاب خالف  
والتعريفات (  4/240) وكشف القناع عن منت اإلقناع(  7/78)اخلرافا على خمتصر خليل (  و6/200) وفرح فتح القدير(  2/81) اإلقناع يف حل ألفاظ أيب فجاعانظر: 3

 (.2/194)وهتذيب األمساء واللغات (  253  )صللجرجاين
 ([.3/1459( ومسلم )8/104عليه ]البخاري ) متفق  4
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 عن اآلخرين فعليه متصـــرف   ل  كبناء  على القاعدة الفقهية:   ؛ابملصالالاللحة أهناالرعاية واألصالالالل يف 
رء ا للضرر للموىلَّ عليه د   م مبا هو أصلح  ونواب   الوالة   رف  يتص :   والقاعدة الفقهية5 ابملصلحة يتصرف  أن 

 6.الرشاد وجلبا  للنفع و   والفساد
 
 

 :ابملصلحة تصرف  السياسة  الشرعية  يف ال
 

ابملصـــــلحة  يفتقر  إىل ســـــياســـــة  شـــــرعية  ي بُ عليها  وهذا هو شـــــ ن  األوقاف مســـــتمر كل  تصـــــرف  
ابملصاحل بعامة ومنها الدولة تصرف شرعية  يف السياسة  عوامل الأهمّ   أحد وسنقتصر على بياناإلسالمية  
 دون   مطلقة   رتك  ت   ، وأن األوقاف    ومنها صال  املعلى  ألنكمة  ا دخول   منع    وهي: اإلســالميةاألوقاف 

لد ر ئ ها أو   األوقاف    مفسالالالداتصالالالال  املعلى مفسالالالدات   ألنكمة  ا؛ واالقتصالالالار  على إدخال  قيدت   أن  
 تقييد ها. وأرفع ها 

 
ْ  ما د   د  أ ا تقيّ   يف األنظمة     واألصـــل  اإلط ق   يف املصالالال   فاألصالالل    واإلطالق   عليه؛ التقييد   خل

 على املصلحة   األنظمة   فال تدخل  الدخول على املصاحل؛  عدم   يف األنظمة   لذا فاألصل   ؛متضادان أصالن  
يف املصـــاحل  ال تدخل   ها مبفســـدة  فاألنظمة  ق    وإمنا ألجل تعل   ا مصـــلحة  أ   وليس ألجل  مفســـدة   إال لرفع  
 رفعها.املتعلقة با أو  املفسدة   رء  إال لد  

األنظمة  أ ا تقيد  ما دخلْ عليه  ويف ذلك اجتماع   يف ألصـــل    واالتقييد يف املفاسالالالد   األصالالالل  و 
 ؛ في ون األصـــــــــل  دخول  على املفاســـــــــد يف األنظمة الدخول  األصـــــــــل بناء  عليه ي ون  .متوافقني أصـــــــــلني
دعلى  األنظمة    ؛ ابلد رء  أو الرفع.األوقاف ات  مصاحل  م ف س 

                                  
 (440م: 1991 -ه 1411( )اجلزائري  1/310)السب ي:5
 (.158/ 2م: 2000-هـ 1400)ابن عبد السالم  6
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ْ   يف أنَّ  رد  األصــل مطَّ يتضــح من ذلك أن    األنظمة  فال يصــح   لســنّ   حمال  مناســبا   املصــاحل ليســ
و قد أشار الطاهر بن عاشور إىل مجيع تلك املعاين من  أو حاجة. ابألنظمة دون ضرورة   املصاحل   أن تقيد  

ثالث جهات وجعلها يف املقام األول للتشــــــــــــريع  من جهة أن القصــــــــــــد األول هو دخول التشــــــــــــريع على 
  عليهم يف التشــــريع لق ابلقصــــد الرياين التابع الناس والشــــدة   ها  ومن جهة أن تقييد  ع تغي املفاســــد بقصــــد  

راجحة  ومن جهة أن التشريع أيق للتخفيف عن الناس ورفع احلرج عنهم   وعلى خالف األصل ملصلحة
 والتحقيق أن للتشــــــــريع مقامني: األول: تغيع األحوال الفاســــــــدة وإعالن فســــــــادها وهذا هو املقام  فقال:

ُّ الَّذ ين  آم ن وا ُي  ر ج ه م  ﴿املشـــــــــــــــار إليه بقوله  ل ي اؤ ه م   م ن  اَّللَّ  و ِل  ات  إ َل  النُّور  و الَّذ ين  ك ف ر وا أ و  الكُّل م 
ح اب  النَّار  ه م  ف يه ا خ ال د ون   ( 257)البقرة: ﴾الطَّاغ وت  ُي  ر ج وهن  م  م ن  النُّور  إ َل  الكُّل م ات  أ ول ئ ك  أ صالالالالالالالالال 

م  و ُي  ر ج ه م  م ن  الكُّل م ات  إ َل  النُّور       ن ه  ﴿وبقوله  ب ل  السالالالالالالالالَّ   و ان ه  سالالالالالالالال  د ي ب ه  اَّللَّ  م ن  اتالَّب ع  ر  الالالالالالالال  يال ه 
ت ق يم   ر اط  م س  د يه م  إ َل  ص  على الناس رعيا  لصـالحهم   (   والتغيع قد ي ون إىل شـدة  16)املائدة: ﴾ و يال ه 

 .  7إبطاال  لغلوهم  وقد ي ون إىل ختفيف  
 

  د ات  مصال األوقافو  :، نوعانم ف س 
 

 :أو أكب   مساوية   إَل مفسد    تلول   النوع األول: مصلحة  
 

األصـــــــــل يف اليد  األمانة املؤدي إىل تطارق مصـــــــــاحل األوقاف: يد   أدوار   وتضـــــــــارب   مريال: تضـــــــــاد  
األمانة على  يد    ويف هذا العصــــــر متايزت ووائف  وأدوار  وأ ا مصــــــلحة   أمانة   الغع؛ أ ا يد   تصــــــرفة علىامل

أفرع كريعة تزيد وتنقص حســـب درجة  إىل)ســـواء الوقف أو الزكاة أو الصـــدقات( األموال واألصـــول اخلعية 
 تعقيد  وعلوّ  متطلبات العمل  أقتصر منها على استعراض أقسامها الرئيسة  وهي ثالثة:

                                  
 102 ص سابق  مرجع  اإلس مية الشريعة مقاصدم( 1978)عاشور بن الطاهر7

http://quran.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=217&SuraNum=2&AyaNum=257&Return=http%3a%2f%2fquran.al-islam.com%2fPortals%2fal-islam_com%2fLoader.aspx%3fpageid%3d223%26Words%3d%d9%85%d9%86%2b%d8%a7%d9%84%d8%b8%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa%2b%d8%a5%d9%84%d9%89%2b%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b1%26Level%3dexact%26Type%3dphrase%26Page%3d0%26SectionID%3d-1
http://quran.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=217&SuraNum=2&AyaNum=257&Return=http%3a%2f%2fquran.al-islam.com%2fPortals%2fal-islam_com%2fLoader.aspx%3fpageid%3d223%26Words%3d%d9%85%d9%86%2b%d8%a7%d9%84%d8%b8%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa%2b%d8%a5%d9%84%d9%89%2b%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b1%26Level%3dexact%26Type%3dphrase%26Page%3d0%26SectionID%3d-1
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o   أفراد  وشـــــــخصـــــــيات   وهي من مهامّ  اإلدارة  والتريمع ؛ و  التدبع  وتشـــــــمل  األمانة على األداء: يد
 .القتصادية والفنيةوالعمليات ا يف إدارة األموال واألصول متخصصة   اعتبارية  

o   مؤســــــــســــــــات وهي من مهامّ  ؛ واحلماية   واحلوكمة   وتشــــــــمل اإلشــــــــراف   األمانة على الرقابة: يد 
 ح ومية وقضائية أو سيادية ر ية دولية وحملية. 

o   وهي من مهامّ   ؛ واملواصفاتعللمعاي واإلدارية   املالية   وتشمل املطابقة   األمانة على التدقيق: يد 
وم اتب مرخصــــــة  مريل احملاســــــب القانوين  واملســــــتشــــــار اإلداري   خاصــــــة   مهنية   مؤســــــســــــات  

 هندسية وفنية.
 

على األداء  ةاألمان جيعل من اجتماع يد والوظائف   األدوار   يتضالالالح أن زايز   قبناء  على ما سالالالب
 . املصال وتطارحهاتضاد وتضارب  يلول يف الغالب إَل؛ واحد  أو يد   جهة   يف والرقابة والتدقيق

 
فال يصـــــلح  أن ت ون  جهة  إدارة  الوقف  مشـــــرفة  على أي دور من أدوار اجلهات الرقابية الر ية أو 
جهــات التــدقيق املهنيــة  أو أن ي ون لــدا جهــات  الرقــابــة  الر يــة  أو التــدقيق  املهنيــة  أي  مهــام  إداريــة  أو 

طرة  أخالقية  انجتة  عن تضـــــــــــــــارب  املصـــــــــــــــاحل أدوار  يف حملّ  الرقابة والتدقيق؛ ملا يرتتب  على ذلك من خما
ْ  إىل نوع  من ا بذه الصـــفة حتول ها  وال خيفى ما يف ذلك من تعطيل ملقصـــد  الرقابة والتدقيق كو    وتطارح 

 أالمادًّيا أو معنوًّيا  واألصل  عنه با ضر ا أو يدفع   جي ر  لنفسه نفع ا با لشري  ه  يف اإلدارة؛ الشريك   شهادة  
ب ل   والشــافعي    والريوري    والنخعي    شــريح   هلشــري    الشــريك   شــهادة   ردَّ  وممن. قال ابن قدامة يف املغين:  تـ ق 

 8. ا خمالف   فيهم نعلم   وال  الرأي وأصحاب  
 

اشــــرتاق القضــــاء يف ابإلضــــافة إىل   اختالف املفاهيم الفقهية عن الوضــــعية ومن األمريلة على ذلك
 :يف األنظمة السعودية  ألعمال إدارة األوقافاملوافقة املسبقة 

                                  
  الصــــــــفحات: 41دلاجمل)  1417 – 1997  الطبعة الريالرية  دار عامل ال تب  احللو وعبد الفتاقعبد هللا بن عبد احملســــــــن الرتكي   املغين  حتقيق موفق الدين  ابن قدامة8

177-178.) 
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  :الخت ف املفاهيم الفقهية والو عية تضارب وتطارح املصالتضادُّ وتناقض  و 

بني التشــــــــــــــريعـات الفقهيـة واألنظمة )مظنـة التهمـة( خيتلف مفهوم   مريـال  من واقع احلوكمـة
من  أو الناور   الوكيل   شـــراء   يف األنظمة الوضـــعية عند التهمة   مظنة  الوضـــعية؛ فعلى ســـبيل املريال  

 اجلوانب   يراعى فيها  ومشاركته  و ع ذلك من التصرفاتنفسه أو من ولده أو قريبه وبيعه نم  
جملس إدارة الشـــــــركة أو الشـــــــريك من التعامل مع  نع عضـــــــو  حيث ال ي  ؛ ها يف معظم   الشـــــــ لية  

 احلماية   قد ال حيقق   معني   قدر   وفق   اإلفصــــــاق   و ع ذلك بشــــــرط   واقرتاضــــــا   الشــــــركة بيعا  وشــــــراء  
التشــــــــــــــريعــات  يف  التهمــة   مظنــة  يف ذلــك التعــامــل  بينمــا  أو حمــاابة   املالق من وجود  ب   لعموم  
 جمرد   ت تفي ابجلوانب  الشـــــــــ لية  مريله على الوقف  وال أثر  و  التصـــــــــرف   إىل جوهر   تنظر   الفقهية  

  اإلفصاق عن ذلك.
هي يف التشــــريعات  إذ والتدقيق  يف األنظمة  الوضــــعية  يغلب  عليها اجلانب  الشــــ لي  الرقابة  بينما ف

دث  مســـــاحة  ســـــوداء  ت ون الرقابة والتد قيق الفقهية مشـــــتملة  على اجلانب املوضـــــوعي  هذا االختالف حي 
 موجودين ش ال  ومعطلني يف الواقع.داخل هذه املساحة 

فالذي يريبْ داخل هذه املســــــــــــــاحة الســــــــــــــوداء  أن فيه خمالفة  للحوكمة الفقهية من جهة  تريبْ 
احلوكمة الوضعية سالمته  وتتطارق النتي تان بسبب التناقض وتتعطل الرقابة والتدقيق؛ األمر الذي حيدث 

 مفاسد راجحة ويفوت مصاحل معتربة. 
ني املفهوم الفقهي والنظام الوضـــــــــــعي ســـــــــــيؤدي ال ومن املعلوم أن أيَّ تعارض  أو جمرد  اختالف  ب 

حمالة  إىل زًّيدة  أعباء  الرقابة  جبميع أنواعها وارتفاع  مســــــــــــــتوا الغرر  يف إدارة ورقابة الوقف وتدقيقه؛ األمر 
 الذي يفوت  أو يعطل  مصاحل كريعة.
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 تداخل  ص حيات  الرقابة واإلدار : لتضادُّ وتناقض  تضارب وتطارح املصال 
القاضــــي لنقل األوقاف بل وموافقة  شــــرتاط موافقة  ابتفويْ مصــــاحل أكرب  مريال من واقع القضــــاء:
ْ  يؤدي يف الغالب إىل عليها خاصــــــــــــــة  مما يســــــــــــــتغرق وقتا  طويال   ظارة  حم مة التمييز ولو كانْ النّ    تفوي

ْ  املصلحة  األك من املصلحة املست لبة أكرب   مصاحل    رب  مفسدة  راجحة .ابلرقابة القضائية  وتفوي
ف يف  ،جانب  املســــؤولية  يف الرقابة  القضــــائية  على األوقاف ضــــعاف  إب واملفســــدة الراجحة ت ون 

تتوزع  املســؤولية  عن تعطيل  وتبخيس  مصــاحل  الوقف  إبخراج  وقْ اختاذ القرارات الالزمة عن وقْ حتصــيل 
الذي أدَّا إىل تعطيل العن  القضــــــــاء  جهة  اإلدارة من كامل  املســــــــؤولية أعفىأعلى املصــــــــاحل املعتربة  ف ن 

ه من املســـؤولية  وإن هو محَّل جهة  اإلدارة كامل  الوقف مصـــاحل   تبخيس     فقد انتفع  من ذلك إبعفاء نفســـ 
الا جرَّت  نفعا ؛ فقد برأ  نفس ه من أيّ  مسؤولية؛ ويف كال احلالتني ت ون قرارات ه من نوع  الشهادة   املسؤولية  

 األصل  رد ها.
 

أن ؛ و أدى إَل مفسالالالالالد  راجحة ألنكمة يف تقييد مصالالالالالال الوقفيتضالالالالالح من  لك أن تدخل ا
 األمانة الذي أدى إَل تطارح   يد   ووظائف   أدوار   تداخل   مفسالالد    لرفع   كذلك التدخل    لألنكمة واحلال  

 عها.يوتضي املصال  
 

 ها:حتصيل   طريق   انقطع   مصلحة   النوع الثاين:
 

مصـــــــــــاحل  اســـــــــــت دت  يف هذا العصـــــــــــر على  ع  ســـــــــــابق  مرييل  إما يف جهاهتا أو أدواهتا أو  مريال
 وسائلها   يث ال ي ن حتصيل ها دون  سنّ  أنظمة  منها على سبيل املريال:

  بعض-فتح احلساابت اجلارية يف البنوق   أو ابسم الوقف الس ل الت اري إصدار   البا  ال ي ن 
ا من الواقف  أ حســاب  تســمح بفتح البنوق  ابســم  الســيارات  تســ يل   وابســم  الوقف إذا وجد  نصــا

 الوقف لدا املرور.
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 إلعانة الواقفني يف االســــــــــتريمار ة  وقفي اســــــــــتريمارية   وصــــــــــناديق   وبنوق   مالية   مؤســــــــــســــــــــات   ال توجد 
 املال.واالستفادة منها يف تشغيل أموال األوقاف املعلقة املوجودة يف بيْ 

  َّاملنوطة   التصرفات   ه إلجراء  يف صالحيت   أو املالك   الواقف   حملَّ  على أنه حيل   اور  عدم التعامل مع الن 
الوقف أو  يف صـــــــكّ   نص  ا ما مل ي  بصـــــــفته انور   ال تقبل الناور   من اجلهات   ا )كريع  به بصـــــــفته انور  

 .التصرف( اء  يف إجر  أبن له الصالحية   العدل   من كتابة   وكالة   حيضر  
   ابلتعاقد مع  م  لز  ما ي   الوقف  وال يوجد   مصــــــــــــــارف   ختيار  أو الظار  مل افآت الن   آلية   أي   ال توجد

ظار  بصــــــــرف  الريع  م النما ي لز   وال يوجد   لالســــــــتريمار  متخصــــــــصــــــــة   أو جهات   حمرتفني   أشــــــــخاص  
 .ملستحقيها مباشرة  

   إدارة الشركات   األوقاف  وجملس   يف إدارة   النظارة   جملس   بني صالحيات   التعارض  ال يوجد ما يرفع 
جهة   كلّ    صــــــــــــــالحيات   حدود   تبني   وجد أنظمة  تا العمومية  حيث ال الوقفية  ومجعياهت   الت ارية  

اجلهتان  فقد تتبادل   الوقفية   الشــــــركات   يف إدارة   خلل   وجود   كل منها  الســــــيما يف حال    ومســــــ ولية  
 التقصع. األخرا مس ولية   جهة   كلّ    بتحميل   )جملس اإلدارة( االهتامات  )جملس النظارة( و

 جتاريني  مع شــــــــــــركاء   اشــــــــــــري    الوقف   وذلك عند كون   األوقاف   ريع   توزيع   تنظيم  ال توجد  معايع  ل 
 االستريمار. وإعادة   من الريع   الصرف   عدم   ويقرر الشركاء  

 
للرقابة  جوانب  كريعة   األوقاف   وتعطيل  ويؤدي مجيع  ذلك إىل ارتفاع  املخاطرة  األخالقية  يف إدارة  

جوانب  أخرا عن التدقيق  الناتج  عن عدم  االتفاق على كيفية  حتّمل  املســــــؤولية  وتقديرها  والناتج   وإخفاء  
 ولة  ابلتملك. عن تس يل  األصول  واألموال  بغع  أ اء  اجلهة  املخ

ويؤدي إىل تبخيس  وتضــــييع  مصــــاحل الوقف  الناتج  عن تضــــارب  مصــــاحل  العاملني على الوقف  مع 
 .  جهة أخرامصاحل  الوقف  من جهة  ومع متطلبات  اإلدارة السليمة واحلوكمة  الفعالة من 
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ترك اسالالالالالالتحداث أنكمة على قدر ما اسالالالالالالتحدث من مفسالالالالالالدات ملصالالالالالالال ، يتضالالالالالالح من  لك
 الطريق   قطع   مفسد    لرفع   كذلك التدخل    واحلال   ولألنكمة   قاف؛ قطع طريق الوصول للمصال.األو 

 .مهنية   ومعايري   وأنكمة   تنكيم   إصدار  اال طرار إَل ها دون اليت ال ميالن حتصيل   عن املصال  
 
 

 :نكام اهليئة العامة لألوقاف
 

ليفتح وجــاء موجودة    كمختلف األنظمــة جــاء ليحــل مشـــــــــــــــاكــل نظــام اني ــة العــامــة ل وقــاف
مفقودة  كما جاء ليعزز األداء والرقابة والتدقيق؛ ومجيع ذلك جهد مشـــ ور الطريق إىل مصـــاحل 

 وحمل تقدير  والكن هل حقق هذا االجتهاد الطيب املطلوب 
 
 الا يدور رحىابملصــــطلحات من النظام الا توضــــح املقصــــود  املادة األوىل ابلنظر إىلو 
 يلحظ اآلق: عليها  النظام

  كون النظام   :يف أقسالالالالالالالام يد األمانةليس أي منها املفردات الوارد  يف النكام
دارت رحى النظــــام على لــــذا يعيــــد ترتيــــب التطبيقــــات الواقعيــــة على األرض  

الوقف اخلاص   الوقف العام  احملافظ  الرئيس  اجمللس  اني ة :مريلمســــــــــــــميات 
  النظارة  الناور  املوقوف عليه  شــــــــــــــرط الواقف  الوقف املشــــــــــــــرتق  )األهلي(
األمانة  األداء  الرقابة   يد :مريل مواضــــــــــــــيع در رحى النظام علىتومل  .اإلدارة

 تعريف إجرائي.ب ومل يوضح أي منهاالتدقيق  
 اني ة  :تقسالاليم موا الاليع ومفردات النكام جيعل التداخل يف املهام هو األصالالل

دون   الوقف وأحيان أخرا ت ون املشــــرفة على انور الوقفأحيان ت ون انور 



 م2016-ه1438 ©آل سعود  أ.د عبد العزيز بن سطام                                                                                                                                                                                            

11 
 

بيان كيف ختتلف أو تتداخل الرقابة على نظارة الوقف من قبل اني ة عن الرقابة 
تضــــــــــــــارب وتطارق األمر الذي قد حيدث ؛ على نظَّار األوقاف من خارج اني ة

علو واخنفاض درجة التعقيد يف طبيعة إدارة حســــــــــــــب يزيد وينقص املصــــــــــــــاحل  
 الوقف وحسب درجة التعاون بني خمتلف اجلهات املعنية به.

 
حمصــــــــــــــلة نظام اني ة العامة ل وقاف  أنه نظام انور النظار. وهذا وإن كان يتفق جزئيا  

للناور  قبل إال أن النظام يصـــلح هو الناور   يف التشـــريعات  الفقهية  األصـــل  يف إدارة  الوقف مع 
ا  وقبل الوضــــعية  تطور  األنظمة   ســــيادة  الشــــخصــــيات  االعتبارية  وعندما كانْ النظارة  بصــــورهت 

للمصــــــــــلحة والتصــــــــــرفات   هي: مطابقة  األداء متمايزةثالثة  أدوار     وقبل احلاجة إىلالبســــــــــيطة  
)اإلدارة(  واملطابقة  املالية للمصــــــــــــــروفات والعوائد )التدقيق(  واملطابقة  احلقوقية للتصــــــــــــــرفات 

 .ىل عصران هذا  النظارة  هي الوويفة  األساس  يف التصرف على األوقافوال تزال إ ( )الرقابة
 

ني )ل وقاف( إمنا  تعيد ترتيب العالقة القانونية ب األنظمة الوضــــــــــــــعيةوابملقارنة جند أن 
لذا جتدها حمملة أبوزار جتارب انتهى وقتها  تضعف االستفادة   التطبيقات الواقعية على األرض

 من فرص حان وقتها.
 

إمنا تنطلق من أصــل مشــروعية التصــرف يف  (ل وقاف)التشــريعات الفقهية بينما جند أن 
لذا جتدها   مني واليد على األوقاف يد أمانةمصـــــــــــــاحل األوقاف؛ أ ا من جنس تصـــــــــــــرفات األ

 يد األمانة على األوقاف. لسياسةتستفيد من أفضل املعارف الوسائل املتاحة يف كل العصر 
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 :تت رر  يف أكرير  من موضع  هي ثالث إش الياتخنلص إىل وجود   بناء  على ما سبق
 

لتشالالالالالالريعات  الفقهية  األكثر  اب مل تسالالالالالالتطيع اللحاقاألنكمة  والقوانني الو الالالالالالعية  أوال: 
 .مشولية  ومرونة  

  إمنا ما يصــــدر من قوانني وأنظمة وســــياســــات وتعليمات أل راض اإلدارة  أ لب
يقصــد با التح م والســيطرة وليس التم ني ورفع املشــقة والتيســع كما هي حال 
التشــــــــــريعات الفقهية. بل إن من املتقرر يف علم اإلدارة اليوم أن جل ما يســــــــــمى 

  9يت ون من أمور تصعّ ب على العامل القيام بعمله.إدارة 
 

 .اال ختدم منفعة املستفيد النهائملفرات األداء الرئيسية اثنيا : 
  مؤشرات األداء جلها يقيس ما يدور داخل اجلهات الوقفية  بينما مجيع مقاصد

األوقاف ال توجد وال ي ن حتقيقها داخل أجهزة وإدارات األوقاف؛ وإمنا هي 
يف مقــــدار انتفــــاع املوقوف لــــه من الوقف  وهــــذا خــــارج أجهزة الوقف وليس 

 داخلة.
 

 تنفيذ القرار:اختا  القرار بعيد عن مالان وزمان اثلثا : 
  جودة وســــــــــــــرعة األداء تتطلب عدم املركزية  يث ي ون اختاذ القرار أقرب إىل

م ــان وزمــان تنفيــذ القرار  وهي من أهم عوامــل الن ــاق. كتــب اخلليفــة العــادل 
لوايل اليمن وقد كان ي رير ال تابة إليه يف رد  -رمحه هللا  -عمر بن عبد العزيز 

                                  
9 Albrecht, K., & Zenke, R. (1985). Service America! (p. 106). New York: Warner Books. 
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املســـــــــــؤولية  ف رســـــــــــل له عمر:  ف ين أكتب إليك املظامل وك نه خياف من حتمل 
آمرق أن ترد على املســــــــــلمني مظاملهم فرتاجعين وال تعرف بعد املســــــــــافة ما بيين 

 10وبينك .. فانظر أن ترد على املسلمني مظاملهم وال تراجعين 
 

 احملصلة:
أن التشــــــــــريعات الفقهية تقتضــــــــــي أن ت ون إدارة املصــــــــــاحل بعامة والوقف أحد 

 بين على اآلق:مفرداهتا  م
  : أن يقاس الن اق والنتائج مبقدار انتفاع املستفيد النهائي املقصود.أوال 
  : أن ت ون اإلدارة أبقـــل قـــدر من األنظمـــة والقوانني والتعليمـــات املقيـــدة اثنيالالالا

 للمصاحل.
  : أن تتخــذ القرارات وتن ز األعمــال يف أقرب م ــان وزمــان للمســــــــــــــتفيــد اثلثالالا

 النهائي املقصود.
 

  

                                  
 (.241  )ص:عبدالعزيز بن عمر واملصلحني احلالام قدو (  البورنو  حممد صدقي  97(.  و ابن اجلوزي )ص:381 ص:5ج:الطبقات ) 10
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 حتد  ي املائة  سنة  القادمة:
 

التحدي القادم لن اق األمة اإلســالمية يف املائة ســنة القادمة  يعتمد ابلدرجة األويل إىل 
واملعاير بعامة على تطوير القوانني واألنظمة الوضعية  خباصة  واجملتمعاتقدرة مؤسسات الدولة 

 هذا العصــــــــــــر  ابلتوســــــــــــع بوتعة لت ون قادرة على مواكبة التشــــــــــــريعات الفقهية  الا متيزت يف
ة  للعدل يف مصــــــــلحة الرعية  بّينأبح ام  فرعية  ممتصــــــــاعدة ملواكبة املســــــــت دات على األرض  

 والتوسعة  عليهم ورفع  املشقة عنهم.
 

وهذا الذي بنيْ عليه اململ ة العربية الســــعودية منذ نشــــ هتا   هذا التحدي هو نفسالالاله
 ســــته الشــــرعية امللك املؤســــس عبد العزيز بن عبدالذي صــــا ه ورســــم ســــيا التحدي هو نفسالالاله

يف ثناًّي ال لمة الا وجهها إىل جملس الشــــــورا يف جلســــــته االفتتاحية للعام -يرمحه هللا-الرمحن 
"وإنالم تعلمون أن أساس أحالامنا ون ك م نا هو الشرع اإلس ما،  :هـ  الا جاء فيها1349

وإقرار العمل الذي ترونه موافقا  لصالالالالالالالالالالال  وأنتم يف تلك الدائر  أحرار يف سالالالالالالالالالالالن  كل نكام،
الب د على فرط أن ال يالون خمالفا  للشريعة اإلس مية ألن العمل الذي ُيالف الشرع لن 
يالون مفيدا  ألحد، فالضالالرر  كلُّ الضالالرر  هو يف السالالري على غري  األسالالاس  الذي جاء به نبينا 

 ".11حممد 
 
 

                                  
– ربيع األول  – 9ه  جريدة أم القرا  1349 –ربيع األول  – 7 رمحه هللا –خطاب امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود ه  1349اجللسة االفتتاحية جمللس الشورا العام 11

 .ه1349
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 ر ها الا "دائر  الشالالالالالالالالالالالريعة احملمدية"ال تزال احملافظة  على البقاء داخل  تلك الدائرة  و 

هي التحدي األكرب  ل لّ  الدول   -يرمحه هللا-للدولة امللك  املؤســـــــــــس  عبد  العزيز بن عبد الرمحن
 اإلسالمية  واملسلمني أمجع.

 
ملني، والص    والس م  على سيد  املرسلني، هذا وآخر  دعواان أن  احلمد  هلل  رب  العا

 نبي  نا حممد  وعلى آله  وصحب ه أمجعني.


