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�

تمهيد
احلمد هلل وال�شلة وال�شلم على ر�شول اهلل وبعد:

خلل  من  العودة  هذه  معامل  وتتبني  مطرد،  و  ملحوظ  ب�شكل  الوقف  اإىل  عودة  الأمة  تعي�ش 

ا�شتنها�ش الهمم، وتكثيف اجلهد التنظريي يف مو�شوع البذل التطوعي عرب الوقف �شمانا 

ٍة  اأُمَّ  َ َخريرْ ُتمرْ  )ُكنرْ وجل:  عز  قوله  يف  وجل-  عز  اهلل-  ذكرها  التي  للأمة  اخلريية  ل�شتمرار 

ِكَتاِب َلَكاَن  ُل الرْ ِ َوَلورْ اآََمَن اأَهرْ َكِر َوُتوؤرِْمُنوَن ِباهللَّ ُنرْ َن َعِن املرْ َهورْ ُروِف َوَتنرْ َعرْ ُمُروَن ِباملرْ ا�ِش َتاأرْ ِرَجترْ ِللنَّ اأُخرْ

�شعدي  ابن  فيذكر   )110 ايه  عمران:  )اآل  َفا�ِشُقوَن(  الرْ ُهُم  َثُ َواأَكرْ ُوؤرِْمُنوَن  املرْ ُهُم  ِمنرْ َلُهمرْ  ا  ً َخريرْ

اأنها خري الأمم التي  )رحمه اهلل( عند تف�شري الآية فيقول: )ميدح تعاىل هذه الأمة ويخرب 

اأخرجها اهلل للنا�ش، وذلك بتكميلهم لأنف�شهم بالإميان امل�شتلزم للقيام بكل ما اأمر اهلل به، 

 وكما ورد عن اأبي هريرة- ر�شي اهلل 
�
وبتكميلهم لغريهم بالأمر باملعروف والنهي عن املنكر(

عنه- اأنه قال )نحن خري النا�ش للنا�ش(.

وياأتي احلديث عن الوقف مبعناه الوا�شع �شمن �شياق ت�شاعد موجة ما ي�شمى بالقطاع الثالث 

يف املجتمع املدين، فمع القطاع اخلا�ش، والقطاع العام يقف القطاع اخلريي �شاخما باعتباره 

القطاع الثالث املر�شح ملزاحمة القطاعني ال�شابقني يف اإدارة دفة املجتمع مبختلف موؤ�ش�شاته 

املدنية، والجتماعية، ولئن كان القرن املا�شي ي�شمى القرن الإداري مبا حدث فيه من تطور 

اإداري ملمو�ش، وطرح للعديد من النظريات الإدارية، وكان القرن الذي قبله ي�شمى بالقرن 

1  عبد الرحمن بن نا�شر ال�شعدي، تي�شري الكرمي الرحمن يف تف�شري كلم املنان، موؤ�ش�شة الر�شالة، بريوت، 

�142هـ، �ش�14.
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الد�شتوري، ملا اأحدث فيه من اأ�ش�ش د�شتورية على م�شتوى العامل، فاإن القرن الذي نعي�شه الآن 

ميكن اعتباره قرن املجتمع املدين، وموؤ�ش�شات العمل الأهلي غري الربحية- القطاع الثالث-، 

ومن �شمنها موؤ�ش�شات الوقف مبفهومه العام اخلريي الوا�شع.

يت�شور  اأكث مما  الثالث  القطاع  ي�شمى  العمل الحت�شابية فيما  اأن دافعية  به  امل�شّلم  اإن من 

البع�ش، بل اإن ما ميتلكه هذا القطاع من ثقة جماهريية، و�شعبية يفتقدها يف الغالب القطاعان 

م  ال�شابقان لختلف مقا�شد، وغايات، وو�شائل كل طرف عن الآخر يجعل من ال�شهولة َتر�شُّ

معامل هذا القطاع الثالث الذي لها خا�شية اأخرى هي مما�شة احلاجات الإن�شانية الفطرية 

لدى الفرد نف�شه، ولدى ال�شعور جتاه الآخرين والتعاطف معهم، وهذا ما اأك�شبه ثقة حملية، 

املنظمات غري  اأن  الدويل يذكر  الأحمر  ال�شليب  تقارير منظمة  اأحد  ودولية، وهذا ما جعل 

الربحية- التي هي جزء اأ�شا�ش من القطاع الثالث- توزع اأموال تزيد على الأموال التي يقدمها 

.
�
البنك الدويل للعامل

يف  مهما  رقما  اأ�شبح  اأن  بعد  اخلريي-  القطاع  الثالث-  بالقطاع  الهتمام  تنامى  ولقد 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  )ففي  �شناعيا،  املتقدمة  الدول  من  عدد  القت�شادية  املعادلة 

6.8% من الناجت املحلي مبداخيل قدرها  ت�شري الإح�شاءات اإىل اأن القطاع الثالث يف ميثل 

وا�شع من  نطاق  الثالث على  القطاع  دور  يزداد  اأن  املتوقع  لذلك من   .
�
دولر( مليار   �15.9

العامل بغ�ش النظر عن امل�شتوى القت�شادي للدولة، ملا لهذا القطاع من جاذبية داخل النف�ش 

وال�شرور  بالغبطة،  و�شعوره  الثواب،  رجاء  من  عليه  اأو  به،  القائم  الفرد  يوؤمله  مبا  الب�شرية 

الغنية،  الدول  احلالة حتى  ت�شتثني هذه  ول  ملحتاجيه،  فعل اخلري مير من خلله  يرى  وهو 

ولتاأكيد الدور الكبري املنتظر من القطاع الثالث جند اأن هناك من مفكري الغرب من يرى 

بت�شجيع  اإل  العامل  دول  املهيمن على معظم  الليربايل  للنظام  ال�شلبية  للإفرازات  اأنه ل حل 

1 اإبراهيم بن علي امللحم، اإدارة املنظمات غري الربحية: الأ�ش�ش النظرية وتطبيقاتها، جامعة امللك �شعود، 

الريا�ش، 1425هـ، �ش52.

2 حممود بو جلل، دور املوؤ�ش�شات املالية الإ�شلمية يف النهو�ش مبوؤ�ش�شات الوقف يف الع�شر احلديث، جملة 

اأوقاف، العدد 7 ال�شنة الرابعة، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت: �شوال 1425هـ، �ش 112.	
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الثالث-القطاع اخلريي- ليتحمل جزءا كبريا من �شحايا البطالة، والفئات املهملة  القطاع 

من املجتمع، لأن الدول واحلكومات، والقطاع اخلا�ش غري قادرين على تقدمي احللول لتلك 

الإفرازات ال�شلبية.

لذ ل عجب اأن ينظر كثري من الباحثني اإىل نظام الوقف باعتباره اأحد الأ�ش�ش املهمة للنه�شة 

الإ�شلمية ال�شاملة، بعد اأن اأفل جنم دولة الرفاهية يف �شتى مناطق العامل العربي والإ�شلمي، 

�شرورة  اإىل كثة احلديث عن  بالإ�شافة  الجتماعية،  ميدان اخلدمة  من  الدول  وان�شحبت 

اإيجاد دور فاعل ملوؤ�ش�شات العمل الأهلي، والرتكيز عليه يف كثري من تقارير املنظمات الدولية، 

والدرا�شات العلمية.

اإن مما ل�شك فيه اأن احل�شارات الب�شرية تتمايز مبقدار ما متلكه من ر�شيد اإن�شاين، واأخلقي 

تقدمه للب�شرية، ولقد بلغت احل�شارة الإ�شلمية الذروة يف ذلك، ومل تقت�شر على الإن�شان 

فح�شب، بل جتاوزته اإىل احليوان، يحدوها يف ذلك قول امل�شطفى عليه ال�شلة وال�شلم: 

فاأح�شنوا  ذبحتم  واإذا  القتلة،  فاأح�شنوا  قتلتم  فاإذا  �شيء،  كل  على  الإح�شان  كتب  اهللَّ  )اإن 

، ولقد ات�شمت احل�شارة الإ�شلمية بخ�شائ�ش 
�
حرْ ذبيحته( الذبح، وليحد اأحدكم �شفرته ولرُيِ

تتفق وطبيعة روح الإن�شان وفطرته باعتباره خملوقًا متميزًا يف هذا الكون، فالطابع اخلريي 

لها ميثل ركنًا ركينًا واأ�شا�شًا متينًا لها، ول ميكن النظر اإىل تاريخ الأمة الإ�شلمية مبعزل عن 

هذه ال�شمة التي ات�شف بها املجتمع امل�شلم اأفرادًا وجماعات.

ولئن كانت جمالت اخلري حمدودة يف العديد من احل�شارات ال�شابقة، فاإن الإ�شلم قد فتح 

�شروطها  توافرت  متى  امل�شلم  الفرد  على  واجب  هو  ما  فمنها  الآخرين،  لنفع  عديدة  منابع 

وموجباتها مثل الزكاة والكفارات والنذور... وهذه ل حديث عنها باعتبارها واجبًا لزمًا على 

امل�شلم ل مّنة له فيها، وهناك من املنابع ما هو ذو طابع تطوعي بحت ل ملزم للفرد امل�شلم ول 

مكره عليه، مثل ال�شدقات التطوعية العامة والوقف مبختلف �شوره، واأ�شكاله، فامل�شلم حني 

يتنازل عن حر ماله طواعية فهو يتمثل الرحمة املهداة يف الإ�شلم للب�شر اأجمع، ويتحرر به 

حممود بو جلل، دور املوؤ�ش�شات املالية الإ�شلمية يف النهو�ش مبوؤ�ش�شات الوقف يف الع�شر احلديث، جملة   1

اأوقاف، العدد 7 ال�شنة الرابعة، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت: �شوال1425هـ، �ش112.
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من �شيق الفردية، والأنانية، متجاوزًا الأنا اإىل الكل �شامًل املجتمع مبختلف اأفراده، وطوائفه، 

يف  حتمل  الوقف  فكرة  اإن  اإذ  الع�شو،  بكرم  الواحد  اجل�شد  وبانيًا  الفرد  بخريية  و�شرائحه 

مفهومها الوا�شع معنى احلرية، حيث اإن ممار�شة الوقف هو يف الوقت نف�شه عمل من اأعمال 

والحتفاظ  املال،  وجمع  التملك،  �شهوة  اأ�شر  ومن  املادة،  اأثقال  من  الفردية  الإرادة  حترير 

وات�شاع مثل  ماآل،  نف�شه  ويكر�شها يف  ابتداًء،  الواقف  قيمة احلرية يف ذهن  يوؤ�ش�ش  فهو  به، 

اإكراه ودون  هذه املمار�شة يخلق م�شاحة من الإرادة الجتماعية احلرة التي تاأتي رغبة دون 

فالوقف  وال�شتقللية،  التطوع  فل�شفة  يعك�ش  فهو  حاكمة،  قوة  اأو  �شيا�شية  �شلطة  من  اإلزام 

الأو�شع، وهذا  اإىل حيزها الجتماعي  ال�شيق  اإخراج نف�شه من حيزها  الإن�شان على  ي�شاعد 

حتقيقًا حلديث الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم الذي حدد فيه دور الفرد امل�شلم جتاه املجتمع 

ففي احلديث اأن ر�شول اهللَّ �شلى اهلل عليه و�شلم قال: )ترى املوؤمنني يف تراحمهم وتوادهم 

.
�
وتعاطفهم كمثل اجل�شد اإذا ا�شتكى منه ع�شو تداعى له �شائر ج�شده بال�شهر واحلمى(

لذا فانه لي�ش مب�شتغرب اأن جند الأنظار يف العامل العربي، والإ�شلمي قد اجتهت مرة اأخرى 

والرئي�شة  ال�شحيحة  البذرة  باعتباره  طويلة،  لعقود  العظيم  دوره  تغييب  بعد  الوقف  اإىل 

ال�شحيحة  البداية  اأن  �شك  ول  املجتمع.  ال�شاملة جلميع جمالت احلياة يف  النه�شة  لبداية 

الإ�شلمي هو  العامل  ال�شاملة يف  التنموية  العجلة  الفاعل يف دولب  اإىل مكانه  الوقف  لعودة 

اإثارة ال�شعور،  جعله حمط اأنظار مفكري املجتمع ومثار اهتمامهم العلمي والعملي، ومن ثّم 

وا�شتنها�ش الهمم نحو جتلية حقيقته، والدور الذي قام به �شابقًا.

و�شتحاول هذه الورقة طرح ت�شاوؤل هو )كيف ميكن ال�شتفادة من طاقات ال�شباب يف املرحلة 

لنماذج  اإ�شارة  ُثمَّ  الوقف، وخ�شائ�شه،  اأ�شا�شية يف  القادمة؟( وذلك بعد مقدمات  الوقفية 

من م�شارف الأوقاف قدميا، وبع�ش النماذج احلديثة، واأخريًا كيف ميكن الإفادة من طاقات 

ال�شباب يف املجتمعات الإ�شلمية لدعم م�شرية الوقف.

واهلَل اأ�شاُل التوفيَق وال�شداَد يف القول، والعمل، وهو ويل ذلك، والقادر عليه. 

حممد بن اإ�شماعيل البخاري، �شحيح البخاري، كتاب الأدب، دار ال�شلم، الريا�ش، 1421هـ، �ش1051.  1
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أواًل: تعريف الوقف وخصائصه

 ،
�
اإذا حب�شتها على مكانها الدابة  ويقال: وقفت  واملنع،  باأنه: احلب�ش  اللغة  الوقف يف  ُف  ُيعرَّ

ويف اأو�شح تعريف للفقهاء، واأي�شر عبارة لهم يف الوقف، واأقربها للمراد ال�شرعي هو قولهم 

. والأ�شل يف م�شروعية الوقف ال�شنة املطهرة 
�
اإن الوقف هو: حتبي�ش الأ�شل، وت�شبيل الثمرة

والإجماع يف اجلملة، كما ذكر الإمام القرطبي رحمه اهلل: )اإنه ل خلف بني الأئمة يف حتبي�ش 

جواز  على  ال�شلف  علماء  جمهور  اتفق  ولقد   .
�
ذلك( غري  يف  واختلفوا  وامل�شاجد  القناطر، 

اآيات عدة على فعل اخلري،  اأدلة من القراآن الكرمي، فقد حث يف  الوقف، و�شحته بناًء على 

َحتَّى  رِبَّ  الرْ َتَناُلوا  َلنرْ  تعاىل: }  قوله  الوقف، ومن ذلك  اإليه  والإح�شان، وهو ما يرمي  والرب، 

َ ِبِه َعِليٌم { )اآل عمران: 92(. ٍء َفاإِنَّ اهللَّ ِفُقوا ِمنرْ �َشيرْ بُّوَن َوَما ُتنرْ ا حُتِ ِفُقوا مِمَّ ُتنرْ

يوؤكد  ما  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  عن  والفعلية  القولية  الآثار  من  العديد  يف  ورد  كما 

عمر  )اأن  فيه:  يقول  الذي  عنهما  اهللَّ  ر�شي  ابن عمر  حديث  ذلك  ومن  الوقف،  م�شروعية 

اهلل  ر�شول  يا  فقال:  فيها،  ي�شتاأمره  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  فاأتى  بخيرب،  اأر�شًا  اأ�شاب 

قال:)اإن  به؟  تاأمرين  فما  منه،  عندي  اأنف�ش  قط  ماًل  اأ�شب  مل  بخيرب،  اأر�شًا  اأ�شبت  اأين 

�شئت حب�شت اأ�شلها وت�شدقت بها(، قال: فت�شدق بها عمر اأنه ل يباع، ول يوهب، ول يورث، 

، وابن ال�شبيل، وال�شيف، ل  وت�شدق بها يف الفقراء ويف القربى، ويف الرقاب، ويف �شبيل اهللَّ

	.
�
جناح على من وليها اأن ياأكل منها باملعروف، ويطعم غري متمول(

اإرادته  مبح�ش  امل�شلم  يوؤديها  التي  واخلري  الرب  اأعمال  من  عمًل  باعتباره  الوقف  ويحقق 

واختياره اأهداف عدة ولكن ميكن اإجمالها يف هدفني رئي�شني، اأحدهما عام، والآخر خا�ش. 

فيما  والرتاحم  والتكاتف  التعاون،  امل�شلمني  على  اأوجب  قد  ال�شارع  فاإن  العام:  الهدف  اأما 

بينهم يف اآيات قراآنية واأحاديث نبوية عدة، ول �شك اأن من اأهم نواحي اختبار امل�شلم يف هذا 

ابن منظور، ل�شان العرب، دار �شادر، بريوت، بدون تاريخ، ج 9، �ش�59.  1

ابن قدامة، املغني، مكتبة الريا�ش احلديثة، الريا�ش، 1401هـ، ج5، �ش597.  2

عبد الرحمن بن قا�شم، حا�شية الرو�ش املربع، بدون نا�شر، �140هـ، ج5، �ش5�0.  �

حممد بن اإ�شماعيل البخاري، مرجع �شابق، كتاب ال�شروط.  4
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املجال، جانب الإنفاق يف �شبيل اهلل، خدمة للجماعة، وقيامًا بواجب التعاون، والتكاتف فيما 

بينهم، اأما اأوجه الإنفاق يف الإ�شلم فهي كثرية ومتنوعة، ومن اأهمها حتبي�ش عني ذات نفع 

دائم، وت�شبيل هذا النفع، وهذا هو املق�شود بالوقف، اإذ ميتاز عن غريه من اأوجه الرب مبيزة 

ال�شتمرارية التي بها يحفظ لكثري من جهات اخلري العامة دميومتها، كما ي�شاعد كثريًا من 

فعاليات املجتمع اخلرية على ا�شتمرارها. 

يوؤدي دورًا مهمًا يف حتقيق رغبة خا�شة، مما هو مغرو�ش  الوقف  فاإن  الهدف اخلا�ش:  اأما 

يف الطبيعة الب�شرية، فاإن الإن�شان يدفعه اإىل فعل اخلري دوافع عديدة، ل تخرج عن مقا�شد 

ال�شريعة. ومنها: 

الدافع الديني: للعمل لليوم الآخر، فيكون ت�شرفه بهذا ال�شكل نتيجة من نتائج الرغبة يف   -1

الثواب، اأو التكفري عن الذنوب. 

الدافع الغريزي: حيث تدفع الإن�شان غريزته اإىل التعلق مبا ميلك، والعتزاز به، واحلفاظ   -2

على ما تركه له اآباوؤه واأجداده، فيخ�شى على ما و�شل اإليه من ذلك، من اإ�شراف ولد، اأو 

عبث قريب، فيعمل على التوفيق بني هذه الغريـزة، وبني م�شلحة ذريته بحب�ش العني عن 

التملك والتمليك، واإباحة املنفعة، ول يكون ذلك اإل يف معنى الوقف، اأو ما يف معناه. 

الدافع الواقعي: املنبعث من واقع الواقف، وظروفه اخلا�شة حني يجد الإن�شان نف�شه يف   -�

و�شع غري م�شوؤول جتاه اأحد من النا�ش، كاأن يكون غريبًا يف مواطن ملكه، اأو غريبًا عمن 

يحيط به من النا�ش، اأو يكون منهم اإل اأنه مل يخلف عقبًا، ومل يرتك اأحدًا يخلفه يف اأمواله 

�شرعًا، فيدفعه هذا اإىل اأن يجعل اأمواله يف �شبيل اخلري �شدقة يف اجلهات العامة.	

الدافع العائلي: حيث تغلب العاطفة الن�شبية على الرغبة، وامل�شلحة ال�شخ�شية، فيندفع   -4

الواقف بهذا ال�شعور اإىل اأن يوؤمن لذريته موردًا ثابتًا، �شيانة لهم عند احلاجة، والعوز. 

ذلك  فيدفعه  اجلماعة،  جتاه  بامل�شوؤولية  ل�شعور  نتيجة  يكون  الذي  الجتماعي:  الدافع   -5

اإىل اأن ير�شد �شيئًا من اأمواله على هذه اجلهة اإ�شهاما منه يف اإدامة مرفق من املرافق 

	.
�
الجتماعية

حممد عبيد الكبي�شي، اأحكام الوقف يف ال�شريعة الإ�شلمية، وزارة ال�شوؤون الإ�شلمية والأوقاف، الريا�ش،   1

1426هـ، ج1، �ش119.
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ولقد كان حجم الأوقاف مير بفرتات مد وجزر، وفق الظروف ال�شيا�شية، والقت�شادية لكل 

ع�شر من الع�شور، ولعل مما �شاعد على التو�شع فيه ب�شكل عام �شهولة تنفيذه، فالوقف التزام 

من جانب واحد فل يحتاج فيه اإىل قبول اإذا كان املوقوف عليه جهة من اجلهات اخلريية، 

فالوقف من العقود التي تربم باإرادة منفردة، وهذا الي�شر يف اإنفاذه اأدى اإىل كثة الأوقاف، 

، وحر�شه على نفع  وقبل ذلك اهتمام الإن�شان امل�شلم بالعمل اخلريي، ورغبته فيما عند اهللَّ

اهللَّ  اإىل  النا�ش  و�شلم(اأحب  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  قول  ذلك  يحدوه يف  امل�شلمني،  اإخوانه 

اأو يك�شف  اإىل اهللَّ عز وجل �شرور يدخله على م�شلم،  الأعمال  واأحب  للنا�ش،  اأنفعهم  تعاىل 

.
�
عنه كربة..(

وقل�شت  املعا�شر  وقتنا  الأوقاف يف  انح�شار  اإىل  اأدت  التي  الأ�شباب  اأن هناك عددًا من  اإل 

دورها الجتماعي، والقت�شادي، والعلمي فمن ذلك على �شبيل املثال:

امل�شلم  حياة  يف  الأوقاف  باأهمية  العلم  عدم  هذا  عن  وينتج  ال�شرعية،  الثقافة  �شعف   -1

الدنيوية والأخروية، ورغم انت�شار اخلريية يف النا�ش بعامة، اإل اأن اجلهل بالأعمال ذات 

النفع املتعدي، جعلهم يغفلون عن الوقف، والأوقاف، وما ميتاز به عن غريه من اأعمال 

الرب واخلري يف كونه دائما.

ي�شود لدى غالبية اأفراد املجتمع �شورة ذهنية �شلبية، وم�شو�شة عن الوقف تتمثل يف النظر   -2

للوقف على اأنه مقت�شر على جمالت دينية بحتَه كامل�شاجد واملقابر، وي�شرب به املثل يف 

الإهمال، واأنه �شورة من �شور املا�شي التي جتاوزها الزمن ول �شلة لها بالواقع املعا�شر، 

الواقع العملي يتمثل يف طرح  ال�شلبية من خلل  ال�شعي لتغيري هذه ال�شورة  اأن  ول�شك 

�شور جديدة للأوقاف يف جمالت يحتاجها املجتمع.

يت�شاحب مع ال�شورة الذهنية ال�شلبية ال�شابقة ت�شور اآخر يتمثل يف اعتقاد بع�ش النا�ش   -�

معاي�شتهم  من  نابع  الت�شور  وذلك  حمددة  اأوجه  يف  منح�شرة  الأوقاف  جمالت  اأن 

– ما حُت�شر يف جمالت �شيقة جدا،  ملجتمعهم وبيئتهم، فلقد كانت الأوقاف - غالبا 

وهي واإن كانت نافعة يف وقتها اإَل اأن الزمن جتاوزها اأو قل الحتياج لها، اأو كونها تت�شف 

ج12،  تاريخ،  بدون  تيمية،القاهرة،  ابن  مكتبة  ال�شلفي،  حمدي  حتقيق:  الكبري،  املعجم  الطرباين،   1

�ش�45.
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ذلك  فمن  املجتمع،  من  �شريحة  اكرب  اإىل  املتعدية  املنافع  ولي�شت  القا�شرة،  باملنافع 

اأو  اأكث،  اأو  اأ�شحية  عام  كل  ووالديه  الواقف  عن  ُي�شحى  باأن  الوقف  م�شارف  حتديد 

اأو  اأداء احلج عن الواقف يف كل عام،  اأو  حتديد م�شرف الوقف بو�شع دلء للم�شاجد، 

اإفطار ال�شّوام عندما كانت املجاعات متتابعة على تلك املجتمعات وهذا يكث يف بلدان 

بها يف  وتتاأ�شى  بع�شًا،  بع�شها  تقلد  اأنها  الوقفيات  تتبع  العربية. ويلحظ من  اجلزيرة 

عندما  وكثرية  جدا  كبرية  تكون  التي  ال�شغرية  الوقفيات  وبخا�شة  امل�شارف،  طبيعة 

نت�شور حجمها، و�شم بع�شها اإىل بع�ش، ومما ل�شك فيه اأن هناك العديد من امل�شارف 

الوقف  م�شارف  حتديد  اأن  املوؤكد  من  اإنه  بل  املجتمع،  احتياج  تلبي  بالفعل  كانت  التي 

بهذه الأ�شياء وح�شرها فيها كان هو الأن�شب لتلك الفرتة اإذ كانت تلبي احتياجات اأفراد 

املجتمع، بناء على حمدودية الحتياجات من جانب و�شاآلة حجم الأوقاف من جانب اآخر، 

وعلى كل حال، فهذا ل يقلل من قيمتها، فقد اأدت دورها باقتدار يف تلك املرحلة، ومن 

هنا فاخللل لي�ش يف ذاتها و اإمنا يف ال�شتمرار على هذه امل�شارف، دون النظر اإىل مدى 

احلاجة لها يف املجتمع وبعيدا عن البحث عن املواطن الأكث احتياجا يف ظل التغريات 

التي مرت بها املجتمعات. 

ثانيًا: مجاالت الوقف ومصارفه

لقد ن�شاأ الوقف يف رحاب الإ�شلم م�شاحبا لن�شوء الدولة الإ�شلمية، ثم رافقها يف كل مراحل 

اأول  النبوي  امل�شجد  اأداء ر�شالتها احل�شارية، ولقد كان  وجودها، يدعمها ماديا ومعنويا يف 

عمل وقفي اأعلنت به الدولة الإ�شلمية عن وجودها عمرانيا، وتطور الأمر بالوقف حتى �شار 

مكونا من مكونات الن�شاط الجتماعي يف املجتمع امل�شلم، ثم تو�شع يف التطبيقات بناء على 

فالدار�ش  وثابتة،  دائمة،  مالية  موارد  الوقف  لها  يوفر  اأن  اقت�شت  اجتماعية  حاجات  بروز 

يف  الكبري  التنوع  من  يعجب  املا�شية  الع�شور  امتداد  على  الإ�شلمية  احل�شارة  يف  للوقف 

م�شارف الأوقاف، فكان هناك تلم�ش حقيقي ملواطن احلاجة يف املجتمع ل�شدها من خلل 

م�شارف الأوقاف.
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اأول وقف يف  اإن امل�شجد اأهم الأوقاف التي اعتنى بها امل�شلمون، بل هو  وبداية ميكن القول: 

عليه  اهلل  �شلى  اهللَّ  ر�شول  مقدم  اأول  قباء،  م�شجد  بناء  ق�شة  يف  معلوم  هو  كما  الإ�شلم، 

الوقف:  اأبرز �شواهد اهتمام امل�شلمني بذلك اجلانب يف  اإىل املدينة املنورة، ولعل من  و�شلم 

احلرمني ال�شريفني مبكة املكرمة واملدينة املنورة، واجلامع الأزهر بالقاهرة، وامل�شجد الأموي 

الثانية من  املرتبة  ياأتي يف  ثم  بتون�ش وغريها كثري،  والزيتونة  باملغرب،  والقرويني  بدم�شق، 

حيث الكثة العددية، والأهمية النوعية املدار�ش، واملكتبات، فلقد بلغت الآلف على امتداد 

العامل الإ�شلمي زمانا ومكانا.

وقد اأدى توافد طلب العلم من جميع اأنحاء العامل اإىل مراكز احل�شارة الإ�شلمية وعوا�شمها 

اإىل اإن�شاء اخلانات الوقفية التي توؤويهم، اإىل جانب تهيئة الطرق، واإقامة ال�شقايات، والأ�شبلة 

يف هذه الطرق. و�شاحب ذلك ظهور البيمار�شتانات، اإ�شافة اإىل اإن�شاء الأربطة، ودور للطلب 

الغرباء لإيوائهم وتهيئة اجلو املنا�شب لطلبة العلم، وا�شتتبع ذلك ظهور اأوقاف لل�شرف على 

هوؤلء الطلب باعتبارهم من امل�شتحقني للم�شاعدة يف دار الغربة. ول تخلو كل هذه املراحل، 

والأنواع من جوانب اجتماعية للوقف لها دللتها، واأهميتها، واأثرها يف املجتمع ب�شكل عام.

اإل اأن الدور الفاعل للوقف يف املجال الجتماعي يتمثل يف مظاهر عدة، فقد كان الواقفون- 

الإن�شان  على  الأمر  يتوقف  ومل  الوقف،  مل�شارف  اأغرا�ش  ابتكار  يف  يتناف�شون  الغالب-  يف 

فح�شب، بل طال البيئَة واحليوان، فقد كانت هناك اأ�شكال عديدة من الأوقاف مت�ش ب�شورة 

ل�شيانة  اأوقاف  فوجدت  يعي�شها،  التي  احل�شارية  واملرحلة  وظروفه  املجتمع  حاجة  مبا�شرة 

ال�شريفني،  واأوقاف لطيور احلرمني  واإقامة اجل�شور عليها،  املياه،  الرتع، والأنهار، وجماري 

للقطط  واأوقاف  الإ�شلمي،  العامل  من  عديدة  مدن  يف  والع�شافري  الطيور  لإطعام  واأوقاف 

الوقف  م�شارف  اإجمال  وميكن  املعتوهة،  اأو  الهرمة،  الأهلية  للحيوانات  واأوقاف  ال�شالة، 

قدميا يف املجالت الآتية: الأ�شرى، الأطباء، الأقارب، الأولد، الأيتام، اأبناء ال�شبيل، الربيد، 

امل�شاجد،  املدار�ش،  وامل�شاكني،  الفقراء  العلماء،  اجلي�ش،  الثغور،  التزويج،  املقد�شة،  البلد 

دور  ال�شحي،  احلجر  القراآن،  تعليم  الكتب،  تاأليف  احلديث،  اأهل  املقابر،  امل�شت�شفيات، 

يف  واإطعامهم،  و�شقياهم  احلجيج  اإ�شكان  املاء،  �شقاية  وتعديلها،  الطرق  ر�شف  ال�شيافة، 

�شبيل اهلل، املحاويج والأرامل، مدار�ش الطب، املرا�شد الفلكية، امل�شاجني، وقف الكتب. 
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وميكن اأن ُتَعّد مثل هذه املمار�شات املجتمعية اآنذاك- تلبية فورية حلاجة من حاجات املجتمع 

واأفراده وفق املرحلة احل�شارية التي يعي�شها، ووفق الظرف الجتماعي الذي ن�شاأ فيه الوقف، 

واأنواعها،  �شورها،  وتعدد  واملوقوفات،  الأوقاف  كثة  من  الرغم  وعلى  م�شارفه.  وحددت 

َق مردودها على امل�شتفيدين منها اأو بناًءً على  وم�شارفها، اإل اأنه ميكن ت�شنيف الأوقاف َوفرْ

غلبتها،  بح�شب  مرتبة  وهي  الآتية  الثلثة  الأ�شناف  اإىل  الواقفون  حددها  التي  م�شارفها 

وكثتها على النحو الآتي:

وقف ديني، وثقايف يراد منه اأن ي�شند وظائَف املوؤ�ش�شات الدينية، كالوقف على احلرمني   -1

التعليمية،  واملعاهد  كاملدار�ش،  العلمية  الوظائف  اأو  عموما،  وامل�شاجد  ال�شريفني 

والتدريبية، واملكتبات، وهذا النوع من الأوقاف هو الأظهر على م�شتوى العامل الإ�شلمي 

زمانا ومكانا. 

وقف اجتماعي يوفر اأر�شدة مالية للقيام بوظائف اجتماعية وح�شارية عديدة، ومن ذلك   -2

ورعايتهم  وعلجهم،  واملحتاجني،  ال�شبيل،  واأبناء  واملر�شى،  والغرباء،  الأيتام،  رعاية 

كل  اإليها  يفتقر  التي  احلاجات  �شد  من  وغريها  واأنواعهم،  م�شتوياتهم  مبختلف  طبيا 

جمتمع وفق املرحلة التي يعي�شها. 

النوع  وهذا  خ�شو�شا،  ولذريته  الواقف،  لقرابة  ثابت  دخل  توفري  منه  يراد  اأهلي  وقف   -�

من  النوع  هذا  منعت  التي  املعا�شرة  الدول  من  العديد  وهناك  الأقل،  هو  الأوقاف  من 

الأوقاف. 

ومن خلل هذه الأق�شام الثلثة تفنن الواقفون يف حتديد م�شارف اأوقافهم وفق الحتياجات 

التي كانت مت�ش متطلبات احلياة يف املجتمع اأو جوانب تكميلية ل غنى عنها، فمثل جند اأوقافًا 

واأدواته،  التعليم،  وم�شتلزمات  واجلامعات،  وللمدار�ش،  للعلم وطلبه،  خ�ش�شت م�شارفها 

وهي الأظهر على مر التاريخ الإ�شلمي، ول يخفى اأن هذا عائد اإىل احتفاء الإ�شلم بالعلم 

واأهله، وهناك اأوقاف خ�ش�شت م�شارفها للجانب ال�شحي، واملدار�ش الطبية املتخ�ش�شة، 

واإن�شاء البيمار�شتانات )امل�شت�شفيات( وكانت تغطي م�شاحة كبرية من احتياجات املجتمع على 

يف  النوري  والبيمار�شتان  ببغداد،  الع�شدي  البيمار�شتان  مثل:  الإ�شلمية  احل�شارة  امتداد 
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دم�شق، والبيمار�شتان املن�شوري يف القاهرة، وبيمار�شتان مراك�ش، والبيمار�شتان املقتدري، 

واأوقاف خ�ش�شت م�شارفها لحتياجات املجتمع املحلي وفق ما ميّر به من ظروف �شيا�شية 

مثل فداء الأ�شرى، اأو بناء على احتياجات حملية مثل بناء اجل�شور، و�شيانتها يف البلدان التي 

حتتاج لذلك كما يف بلدان البلقان وما حولها من الدول الإ�شلمية.

اجلنوب  يف  اأوقافا  )وجد  اأنه  من  ق�شوم(  الرزاق  )عبد  يذكره  ما  ذلك  من  غرابة  والأكث 

فيخ�ش�ش  والأفاعي،  كالعقارب،  ال�شامة،  احل�شرات  اأذى  من  النا�ش  يحمي  ملن  اجلزائري 

منحا لكل من يقتل عقربا اأو اأفعى، ملا يف ذلك من كف اأذاها عن النا�ش، كذلك تطعيم الكلب 

احليوانات  بع�ش  ملكافحة  الأدوية  و�شراء  الكلب،  بداء  ت�شاب  ل  حتى  الوقف  مبال  ال�شالة، 

ال�شارة، كاجلراد، والقمل، ويف هذا كله �شبيل من �شبل اخلري، يعود على الإن�شان واملجتمع 

	.
�
باخلري العميم(

ُيَعدُّ  �شيقة  حمدودة  اأوجه  يف  الأوقاف  جمالت  ح�شر  يف  ال�شتمرار  اأن  يخفى  ل  ومما 

جمودا وا�شحا يف �شيغ الوقف وم�شارفه، وهذا اأثر بدوره على ات�شاع الفائدة من الأوقاف، 

توارثها  التي  الوقفية  ال�شيغ  جمود  عن  الناجتة  ال�شلبية  الآثار  تلك  اأن  ول�شك  وم�شارفها، 

الكثري من الواقفني، عائدُة بالتاأكيد اإىل خلل يف حتديد م�شارف الوقف ابتداء، ولي�ش اإىل 

الوقف ذاته، )واإمنا هو راجع اإىل الأ�شلوب املتبع يف ذلك الوقف، مما اأخرجه عن مق�شده 

الوقف  ال�شرعية من  الأ�شاليب مبا يحقق امل�شلحة  النظر وجددنا  اأعدنا  اأننا  فلو  الأ�شا�شي، 

اأنه ل يخفى اأن من الأ�شباب عدم تلم�ش احلاجة احلقيقية التي  ، كما 
�
لزالت تلك العيوب(

اأثر  ذات  اأو  جدا  قا�شرة  اأو  قليلة  حاجات  اإىل  الوقف  م�شرف  اجتاه  اأو  املجتمع،  يحتاجها 

حمدود زمانا ومكانا.

واملجتمع  الإ�شلمي  للوقف  ال�شارقة  موؤمتر  الإ�شلمي،  للوقف  العام  الإن�شاين  البعد  ق�شوم،  الرزاق  عبد   1

الدويل، ال�شارقة 1426هـ.

العربية  اململكة  والأوقاف،  الإ�شلمية  ال�شوؤون  وزارة  واأهدافه،  الوقف  اأهمية  الزيد،  احمد  بن  اهلل  عبد   2

ال�شعودية، 1426هـ، �ش48.
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ثالثًا: األوقاف ومنطلقات االستفادة من الشباب

اإن الناظر يف علقة الوقف بال�شباب يف الأخذ اأو العطاء املتبادل ليلحظ ثمة تطفيفا وا�شحًا 

يف ال�شتفادة من بع�شهم، ول�شك اأن ذلك عائُد اإىل اأ�شباب عدة قد تكون خارجة عن اإرادة 

الطرفني، ومع ذلك فاإن قطاعًا من ال�شباب كان من الفئة امل�شتفيدة من الوقف بوجه عام 

وبخا�شة اإن كان من الفئة الفقرية التي غالبا ما يتق�شدها الواقفون.

كما ميكن النظر اإىل ا�شتفادة ال�شباب من الوقف ب�شكل بارز من خلل املدار�ش الوقفية، فمن 

املعلوم اأن الغالبية العظمى من امل�شتفيدين منها هم من ال�شباب مبختلف مراحلهم العمرية 

ومما يوؤكد هذه النظرة هو كثة الأوقاف التي مّت حتديد م�شارفها للعلم وطلبه وم�شتلزمات 

التعليم، واأدواته، وهي الأظهر على مر التاريخ الإ�شلمي بعد امل�شاجد، ول يخفى اأن هذا عائُد 

اإىل احتفاء الإ�شلم بالعلم واأهله، واإىل بعد النظر الذي كان يتمتع به اأ�شلفنا يف التعامل مع 

احتياجات احلياة، »فل ريب اأن للوقف اأثرًا يف ت�شجيع الطلب على التفرغ لطلب العلم، وذلك 

ملا يح�شل من الرفق بالطالب يف معي�شته و�شكنه، ول�شيما حني يكون م�شوؤول عن اإعالة نف�شه، 

امل�شلمني، ومن  �شباب  للكثري من  الأوقاف  اأتاحت  وال�شباب، فقد  البلوغ،  حني يدخل مرحلة 

تعدى مرحلة ال�شباب اأن يتفرغ لطلب العلم دون اأن ين�شغل بلقمة العي�ش، وهمومها، وذلك من 

 والذين كانت 
�
خلل ما وجد يف الكثري من املدار�ش املوقوفة من م�شاكن خا�شة بطلبة العلم«

الغالبية العظمى منهم من ال�شباب كما هو معلوم.

ويف الآونة الأخرية ظهر ما ي�شمى باأوقاف توجه م�شارفها اإىل م�شاعدة ال�شباب غري القادرين 

من اجلن�شني على الزواج، وقد كان لها اأ�شل يف تاريخنا الإ�شلمي، فقد ورد اأن حف�شة بنت 

 ،
�
عمر بن اخلطاب ر�شي اهلل عنهما ابتاعت حليا بع�شرين األفا فحب�شته على ن�شاء اآل اخلطاب

اإعانة املتعففني الراغبني يف الزواج، ومن  اأجل  كما وجد من الأموال الوقفية ما يحب�ش من 

 ،11 ع  اأوقاف،  جملة  الإ�شلمية،  احل�شارة  يف  للوقف  الثقايف  الأثر  الزايدي،  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد   1

الأمانة العامة للأوقاف، الكويت: 1427هـ، �ش97.

جملة  الأهلية،  واملنظمات  الوقف  موؤ�ش�شة  بني  امل�شرتك  التعاون  اآفاق  احلوراين،  الكرمي  عبد  بن  يا�شر   2

اأوقاف، ع 1، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، 1422هـ، �ش118.
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ذلك احللي املوقوفة لإعارتها للعرو�ش التي ل قدرة لها على �شرائها لتتزين بها حينما ُتزف 

ت�شيق  ممن  اأزواجهن  اإىل  البنات  لتجهيز  وقفية  موؤ�ش�شات  �شيوع  اإىل  اإ�شافة   ،
�
زوجها اإىل 

اأيديهن، اأو اأيدي اأوليائهن عن نفقات جتهيزهن، ولقد اأ�شار اإىل �شيء من ذلك ابن بطوطة 

 ويح�شن عند احلديث يف هذا املجال اإيراد هذه الأبيات التي نظمها احلاج 
�
يف رحلته ال�شهرية

اأحمد بن �شقرون يف جمالت الوقف، وم�شارفه الجتماعية، وذكر فيها ما يتعلق بامل�شاعدة 

على الزواج ومنها هذه الأبيات:

جدا من  الذوق  اأخ  �شدى  ما  تدر  للخرياأ�شخ  ال�شبق  ي�شتح�شن  حب�ش  ويف 

لعر�شها مكــانا  اأنثى  جتــد  مل  فقرواإن  من  تنقذ  الأوقاف  مــن  فدار 

فانه جليــد،  عقـدا  جتــد  مل  للخدروان  يو�شل  الأوقاف  مــن  ُيعاُر 

اإىل ق�شدوا  الأوىل  اأوقـاف  احل�شرمربات  عن  جلت  الإح�شان  من  معان 

اأنحاء  تنت�شر يف  وهي  الزواج،  ال�شباب على  م�شاعدة  ملوؤ�ش�شات وجمعيات  الآن  م�شابه  وهذا 

البارزة  مظاهرها  ومن  وتعقيدا،  تنظيما  اأكث  ب�شكل  ولكن  الإ�شلمي  عاملنا  من  عديدة 

والدورات  وخلفه،  للمنازل،  تاأثيث  من  العينية  وامل�شاعدات  املبا�شرة،  املادية  امل�شاعدات 

الأوقاف  ال�شباب من  ا�شتفادة  النوع من  الزواج اجلماعي، وهذا  التدريبية، وكذلك حفلت 

ُيعدَّ الأظهر يف وقتنا احلا�شر.

وفيما يخ�ش وهو ا�شتفادة املوؤ�ش�شات الوقفية من ال�شباب يلم�ش كل مهتم بالوقف اأن هناك 

ق�شورا وا�شحا يف حتقيق ال�شتفادة بالفعل من فئة ال�شباب، على الرغم من اأن هناك من 

من  العمرية  املرحلة  هذه  به  متتاز  ملا  ال�شباب،  اإل  حتقيقها  على  يقدر  ل  الوقف  جمالت 

خ�شائ�ش اجتماعية، ونف�شية، وبدنية توؤهلها لتاأدية دور متميز بالفعل خلدمة املجال الوقفي 

بعمومه، وقد يكون ال�شبب يف ذلك التق�شري متبادًل بني حماور ثلثة هي: اجلهات الوقفية، 

اإ�شماعيل بن علي الأكوع، مناذج وتطبيقات تاريخية: كيف اأدى الوقف دوره خلل التاريخ، يف ندوة )اأهمية   1

الأوقاف ال�شمية يف عامل اليوم(، موؤ�ش�شة اآل البيت، لندن، 1417هـ، �ش220.

ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، دار اإحياء العلوم، بريوت، 1417هـ، ج1، �ش119.  2
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عن  احلديث  حني  ذلك  عن  و�شنتحدث  بعمومه،  املجتمع  واأخريا  اأنف�شهم،  ال�شباب  وكذلك 

املعوقات التي حتول دون ال�شتفادة من ال�شباب يف جمال الوقف اأو �شبب اإحجام ال�شباب عن 

النخراط يف �شلك حتقيق املنافع يف جمالت الوقف والأوقاف.

ا�شتفادة  حتقيق  اإىل  الو�شول  كيفية  عن  احلديث  حني  العتبار  يف  اأخذه  يح�شن  مما  ولكن 

املوؤ�ش�شة الوقفية من ال�شباب، الرتكاز على عدد من املنطلقات التي تعني على حتقيق هذه 

الفائدة، وت�شهلها، وهي �شبعة منطلقات اأ�شا�شية وهي:

القوة العددية لل�شباب يف املجتمع.  )1

القوة النوعية لل�شباب: خ�شائ�ش املرحلة العمرية.  )2

ال�شتفادة مما ميتلكونه بالفعل.   )�

خ�شو�شية املجتمع امل�شلم عموما، واخلليجي خ�شو�شا.  )4

تو�شيع النظر للأوقاف و�شمول وقف املنافع حتت مظلة الوقف  )5

التعرف على دوافع التطوع لدى ال�شباب.  )6

�شمولية النظر للم�شلحة املتحققة للوقف وال�شباب.  )7

اأما تف�شيل هذه املنطلقات ف�شيكون ب�شكل خمت�شر جدا، وفق ما متليه ظروف اإعداد هذه 

الورقة، وذلك على النحو الآتي:

القوة العددية لل�شباب يف املجتمع:    )�

ال�شكاين، حيث تكون  النامية عموما ا�شتعرا�ش قاعدة الهرم  اإن مما تت�شف به املجتمعات 

الهرم  قمة  اإىل  ارتفعنا  كلما  وتتناق�ش  ال�شكان،  الأكث عددا بني  ال�شغرية  العمرية  الفئات 

الإح�شاءات  فح�شب  املطردة،  ال�شكانية  القاعدة  هذه  تخرج عن  ل  اخلليج  ودول  ال�شكاين، 

التي  ال�شباب  ن�شبة  فاإن   
�
)1424هـ/2004م( عام  يف  املر�شودة  اخلليجية  للدول  الر�شمية 

1  جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية، الن�شرة الإح�شائية، العدد اخلام�ش ع�شر، الريا�ش، 2006م، �ش6.
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ترتاوح اأعمارهم بني )20 - 29( �شنة تتجاوز )18%( من جملة ال�شكان مع تفاوت بني دول 

املجل�ش، وقد مّت حتديد عمر ال�شباب املق�شود يف هذه الدرا�شة بني )20 - 29( باعتبار ما 

اأول الرجولة، كما ميكن  العمرية تعترب  اإن هذه املرحلة  القول  ، فيمكن 
�
اللغة تذكره معاجم 

وبذلك  غالبًا،  اجلامعية  درا�شته  اأنهى  قد  ال�شاب  يكون  وفيها  ال�شباب،  مرحلة  ت�شميتها 

املجتمع اخلليجي من خلل  ال�شباب يف  التعرف على حجم �شريحة  العمري ميكن  التحديد 

اجلدول الآتي:

عدد ال�شكانالدولة
عدد ال�شباب

)20-29(
%

%�4.�20.000991.58�2الإمارات العربية املتحدة

%707.1601�9.82919.8مملكة البحرين

%22.67�.5�8�.7�2.65916.5اململكة العربية ال�شعودية 

%2.415.5765�425�22.1�شلطنة عمان

%�.756.48614602519دولة قطر

�.21 %2.�90.591509�85دولة الكويت

%26�.�516.05�.7�418.2.��املجموع

ومن اجلدول تت�شح القوة العددية لهذه الفئة، فهم ميثلون اأكث من ربع اأفراد املجتمع يف كل 

دولة تقريبا، بل قد ي�شلون اإىل الثلث كما يف �شلطنة عمان، مما يجعل اإعادة النظر يف كيفية 

ال�شتفادة منها مطلبا �شرعيا ووطنيا، ولي�ش م�شدر القوة يف هذه الفئة اأعدادهم التي تتجاوز 

ال�شتة مليني، اإذ من املعلوم اأن ال�شتفادة لن تكون من كل هذا العدد ولكن يكفي ال�شتفادة 

الوقف مبختلف  ي�شتفيد منهم  و�شابة،  �شاب  اإىل )60.000(  العدد  لي�شل  من )1%( فقط 

جوانب الإفادة. وبكل حال لي�شت القوة العددية هي املوؤثر هنا فح�شب، بل هناك القوة النوعية 

التي ميتازون بها وهي مدار احلديث يف الفقرة الآتية.

1989م، �ش470.	 اإبراهيم م�شطفى وزملئه، املعجم الو�شيط، دار الدعوة، ا�شتانبول،  1  انظر يف ذلك: 

وكذلك اجلرجاين، التعريفات، دار الكتاب العربي، بريوت، 1418هـ، �ش146.	
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القوة النوعية لل�شباب: خ�شائ�ص املرحلة العمرية:   )�

والنخوة،  الواجب  لنداء  وال�شتجابة  باملثالية،  العمرية  املرحلة  هذه  يف  ال�شباب  ميتاز  حيث 

اأو  يوؤمنون به من قيم ومبادئ، دون ملل  التميز والإجناز، والعمل املتفاين فيما  والرغبة يف 

خوف اأو تردد، وبخا�شة عند الرتكيز على اجلوانب اخلريية يف نفو�شهم. كما تتميز مرحلة 

يتلكاأ  حني  ففي  حتقيقه،  ال�شاب  يريد  ملا  حما�ش  ذلك  ويرافق  والن�شاط،  بالطاقة  ال�شباب 

الكبار، ويوؤجلون ما يخططون لتنفيذه جند ال�شباب يندفعون نحو حتقيقه، ول يعجزهم، اأو 

يثبط من عزمهم ما قد يكون مثبطا للكبار، بغ�ش النظر عما اإذا كان ما يريدونه اأمرا مهما اأو 

غري مهم. اإن هذا احلما�ش ميكن اأن ي�شتثمر يف اأمور اإيجابية مثلما ميكن اأن ي�شتثمر يف اأمور 

غري ايجابية، اإن الدرا�شات توؤكد اأن ما يح�شل يف كثري من البلدان من ثورات، ومظاهرات، 

اأو  الكهولة  مرحلة  يف  هم  من  وراءها  يكون  قد  ال�شباب  فئة  من  هي  �شابهها  وما  وعنف، 

.
�
ال�شيخوخة، ولكن املنفذين واملندفعني هم ال�شباب

ويف مرحلة ال�شباب ُيكت�َشف ما ميكن اأن يعود عليهم من العمل اخلريي والتطوعي بعمومه، 

اأن  وكيف  الأحيان،  بع�ش  يف  واملنقذين  والأبطال،  الرجال،  م�شاف  اإىل  بهم  يرقى  الذي 

هذه الأعمال ميكن اأن توجه طاقاتهم ال�شبابية واإبداعهم، ونوازع اخلري الفطرية فيهم اإىل 

اأعمال يفخرون بها، حيث يعطون من جهودهم واأوقاتهم، وي�شبعون يف ذواتهم روح املغامرة 

والكت�شاف، ف�شل عن اأن هذه املرحلة ُتعدُّ مرحلة تبني الأدوار الجتماعية يف احلياة، ومن 

يف  وهو  ال�شاب.  حياة  يف  الجتماعية  الأدوار  كاأحد  التطوعي  اخلريي  العمل  ممار�شة  ذلك 

الوقت نف�شه يهيئ ال�شاَب لتحمل امل�شوؤولية يف م�شتقبل حياته.

اإن ا�شتيعاب مثل هذا املنطلق ي�شهل علينا عملية حتقيق ا�شتفادة الوقف من الطاقات ال�شبابية 

يف املجتمع من خلل هذا املدخل الجتماعي، والنف�شي يف حياة ال�شباب، وهو منطلق اأ�شا�ش 

ينبغي اأن يوؤخذ بعني العتبار حني احلديث عن كيفية ا�شتفادة املوؤ�ش�شة الوقفية من ال�شباب.

عمر بن عبد الرحمن املفدى، علم نف�ش املراحل العمرية، دار الزهراء، الريا�ش، 1421هـ، �ش�99.  1
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اال�شتفادة مما ميتلكونه بالفعل:   )�

يف مرحلة ال�شباب �شنجد اأن ال�شاب مل ي�شل بعد اإىل مرحلة من الغنى املادي لكي ُيفيد الوقف 

تفيد  التي  املكانة الجتماعية  اأو  املجتمعية  الوجاهة  اإىل مرحلة من  مباله. وكذلك مل ي�شل 

الوقف والأوقاف من خلل ما ميتلكه من مكانة يف املجتمع، ولكن هناك ما ميتلكه ال�شباب 

وهو ما يفتقر اإليه الآخرون وهو احلما�ش والندفاع واحلر�ش على الجناز، اإ�شافة اإىل �شيء 

اأو يف  العادية  الأيام  �شواء يف  كبرية جدا،  بكميات  لديهم  الفراغ  وقت  توافر  وهو  مهم جدا 

ال�شباب  ميتلكه  ما  اأن  الدرا�شات  بع�ش  فتقّدر  ال�شيفية،  الإجازات  اأو  الأ�شبوعية  الإجازات 

)ذكور- اإناث( من وقت فراغ يف اأيام الدرا�شة ي�شل متو�شطه اإىل )�( �شاعات يوميا، ويرتفع 

الذي  ال�شيء  ، وهذا 
�
الإجازات اأيام  يوميا يف  �شاعات فراغ   )8( اإىل ما متو�شطه  الرقم  هذا 

ال�شباب وهو رغبتهم يف حتقيق  بالفعل من  الوقف  ي�شتفيد منه  اأن  ميتلكونه هو الذي ميكن 

ذواتهم من خلل الجناز.

خ�شو�شية املجتمع امل�شلم عموما واخلليجي خ�شو�شا: 	 )�

لكل جمتمع خ�شو�شيته املتميزة، وتنبع تلك اخل�شو�شية من روافد عدة، اأهمها واأبرزها الدين 

الذي يعتنقه ذلك املجتمع، وغالبًا ما تت�شكل بناء عليه العديد من العادات والتقاليد والأعراف 

به،  ون�شيجه اخلا�ش  املجتمع  كيان  يتجزاأ من  لت�شبح جزًءا ل  اآماد طويلة  تتكون على  التي 

وبالتايل يقوم اأفراد املجتمع مبمار�شتها، وتبنيها، والدفاع عنها.

ميكن  ل  كما  بها،  يتميز  التي  خ�شو�شيته  عن  مبعزل  للمجتمع  ننظر  اأن  ميكن  ل  هنا  ومن 

لعقيدة  يكون  ما  وغالبًا  بها.  يزخر  التي  الجتماعية  الظواهر  مع  التعامل  حني  جتاهلها 

املجتمع، وثقافته دور يف حتديد خ�شو�شية املجتمع، فهناك عملية تفاعل متبادلة بني عقيدة 

املجتمع، وتراثه الثقايف، والجتماعي، وبني الأن�شطة التطوعية التي يتقبلها املجتمع ومُتار�ش 

التي  التطوعية  الأن�شطة  اأبناوؤها. وتعد  ليمار�شها  الأعمال  الأ�شر لهذه  فيه، ف�شل عن قبول 

ميار�شها اأفراد املجتمع ظاهرة اجتماعية تتاأثر- كغريها من الظواهر الجتماعية الأخرى- 

1  عبد اهلل بن نا�شر ال�شدحان، الرتويح واأوقات الفراغ، مكتبة العبيكان، الريا�ش، 1419هـ.
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تلك  تكون  ما  وغالبًا  وتقاليده،  وعاداته،  واأفكاره،  ومبادئه،  وثقافته،  العقدية  املجتمع  بقيم 

الأن�شطة التطوعية يف املجتمع نابعة منها اأو متاأثرة بها.

اإذا مل ت�شتمد و�شائلها من البيئة التي توجد فيها فاإنها  وعلى ذلك، فاإن الأن�شطة التطوعية 

ت�شبح عاجزًة عن العطاء، وعاجزًة عن حتقيق الأهداف التي ت�شعى لها موؤ�ش�شة الوقف، و من 

هنا فل ميكننا اأن نتعامل مع الأن�شطة التطوعية يف اأي جمتمع مبعزل عن تلك اخل�شو�شية 

ر�شم  اأو  فيه،  التطوعية  للمنا�شط  اخلطط  و�شع  عند  وبخا�شة  املجتمع،  بها  يتميز  التي 

العديد من الدرا�شات على �شرورة  التي مُتار�ش فيها، وتوؤكد  اأو ت�شميم املن�شاآت  براجمها، 

مراعاة خ�شو�شية كل جمتمع، وعدم الت�شادم معها عند بدء التخطيط. 

اإننا عندما نراعي قيم املجتمع الذي نخطط براجمه التطوعية، ون�شع ذلك يف اعتبارنا حني 

ال�شائدة  والأعراف  والقيم،  العادات،  بالعتبار  وناأخذ  التطوعية،  الربامج  من�شاآت  ت�شميم 

الإنتاجية  يف  فاعلية  اأق�شى  حتقيق  اإىل  بالإ�شافة  جناحها،  على  ن�شاعد  فاإننا  املجتمع،  يف 

ال�شتثمارية لتلك الربامج. وبغري ذلك فاإن الأمر ل يعدو اأن يكون هدرًا ماليًا وب�شريًا دومنا 

حتقيق احلد الأدنى من النجاح. 

واأول هذه املعايري احلكم ال�شرعي يف الغاية، كذلك يف الو�شيلة وميدان العمل، فل ميكن قبول 

الختلط يف الكثري من املجتمعات الإ�شلمية �شواء اأكان من املجتمع اأم من الأ�شرة اأم من 

الأفراد اأنف�شهم )ذكورا – اإناثا(. كما اأن التقاليد املرعية ذات اخل�شو�شية يف املجتمع ينبغي 

اأن يكون لها اعتبار حني النظر فيما ينا�شب املجتمع من منا�شط تطوعية يحتاجها الوقف.

تو�شيع النظر للأوقاف و�شمول وقف املنافع حتت مظلة الوقف   )5

�شبق تعريف الوقف بعبارة وجيزة وهي: حتبي�ش الأ�شل وت�شبيل الثمرة، والأ�شل يف م�شروعية 

الوقف يف الإ�شلم ال�شنة املطهرة والإجماع يف اجلملة، كما ذكر الإمام القرطبي رحمه اهلل: 

)اإنه ل خلف بني الأئمة يف حتبي�ش القناطر، وامل�شاجد، واختلفوا يف غري ذلك(. ولقد اتفق 

جمهور علماء ال�شلف على جواز الوقف و�شحته بناًء على اأدلة من القراآن الكرمي، كما ورد يف 

العديد من الآثار القولية، والفعلية عن الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم ما يوؤكد م�شروعية الوقف 
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يف الفقه الإ�شلمي، اإل اأن ثمة اختلفا بني الفقهاء يف �شبط الوقف من حيث ا�شرتاط اأن 

يكون عينيا واأن يكون موؤبدا، فالبع�ش منهم ي�شر على هذين ال�شرطني وهما اأن يكون الوقف 

عينا وموؤبدا لُيعدَّ وقفًا، كما وجد غريهم كذلك ممن جتاوز هذين ال�شرطني، وهذا ظاهر يف 

املذهب املالكي، وبع�ش الفقهاء املعا�شرين.

والذي يظهر اأن التوجه العام ي�شري نحو اإقرار ما ي�شمى بوقف املنافع، ففي )املوؤمتر الثاين 

للأوقاف باململكة العربية ال�شعودية( املنعقد يف مكة املكرمة يف عام 1427هـ/2006م اأو�شى 

مدى  يف  للنظر  الفقهية  واملجامع  العلماء،  كبار  هيئات  مع  بالتن�شيق  العامة  اأمانته  املوؤمتر 

�شرعية، وجواز وقف املنافع واحلقوق املباحة �شرعا مثل اجلانب املايل من احلقوق الذهنية، 

ومنافع الأعيان والنقود.

1428هـ/ عام  خلل  الكويت  دولة  يف  املنعقد  الثالث(  الفقهية  الوقف  ق�شايا  )منتدى  ويف 

2007م انتهى اإىل جملة من القرارات حول هذا الأمر ومنها ما يتعلق بوقف املنافع حيث قرر 

الوقف،  م�شروعية  يف  الواردة  الن�شو�ش  لعموم  واحلقوق  املنافع،  وقف  يجوز  اأنه  امل�شاركون 

ولتحقيقه ملقا�شد ال�شارع من الوقف، واأنه يجوز اأن يكون وقف املنافع، واحلقوق على �شبيل 

اأوقاتهم يف  اأو التاأقيت... وكذلك جواز وقف منافع الأ�شخا�ش وهي ما يقدمونه من  التاأبيد 

وجوه اخلري مثل خربات الأطباء واملهند�شني، واملعلمني، واملفكرين.. الخ، ذلك اأن وقف املنافع 

واحلقوق يحقق مقا�شد ال�شرع من الوقف واملتمثلة يف تو�شيع دائرة النفع العام ومتكني اأكرب 

التي يتكرر النتفاع بها كلما  املتوافرة  املالية  الأ�شول  �شريحة من املجتمع يف ال�شتفادة من 

دعت احلاجة اإىل ذلك، ف�شًل عن اأنه من و�شائل حفظ املال الذي هو اأحد مقا�شد ال�شرع، 

و قد اأو�شى امل�شاركون يف املنتدى اجلهات املنوط بها ت�شريع القوانني باإيجاد املظلة القانونية 

.
�
لوقف احلقوق، واملنافع، وت�شهيل توثيق، وقفها، وتنظيم ا�شتغللها، والنتفاع بها

الثاين  )املوؤمتر  يف  الثالث  املحور  يف  املقدمة  البحوث  انظر  املنافع:  وقف  مو�شوع  يف  التو�شع  من  ملزيد    1

القرى،  اأم  جامعة  الوقف(،  مل�شكلت  الإ�شلحية  )الروؤى  املعنون  ال�شعودية(  العربية  باململكة  للأوقاف 

اململكة العربية ال�شعودية، مكة املكرمة، 1427هـ/2006م، وكذلك انظر: البحوث املقدمة يف املحور الثاين 

يف )منتدى ق�شايا الوقف الفقهية الثالث( املعنون )وقف املنافع واحلقوق وتطبيقاته املعا�شرة(، الأمانة 

العامة للأوقاف، الكويت، 1428هـ / 2007م.
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اإن النظر اإىل الوقف بهذه ال�شعة الفقهية، واحلاجة املجتمعية ل�شوف يتيح ملوؤ�ش�شة الوقف اأن 

الأوقاف من  ا�شتفادة  اأرحب يف جمال  واأفق،  اأكرب،  ب�شكل  ال�شباب  ال�شتفادة من  تنطلق يف 

ال�شباب، ذلك اأن ا�شتفادة موؤ�ش�شة الأوقاف من ال�شباب �شتتجه اإىل )وقف املنافع( بالدرجة 

الأوىل اأكث من كونها تتجه اإىل العينيات، اإ�شافة اإىل ات�شافها بالتاأقيت ولي�ش التاأبيد، كما 

�شرنى حني احلديث يف فقرة )رابعًا( عن الآلية املقرتحة باإذن اهلل.

التعرف اإىل دوافع العمل التطوعي لدى ال�شباب:   )6

اإن اأهم دافع العمل التطوعي يف املجتمع امل�شلم هو الرغبة يف احل�شول على الأجر، والثواب 

واحت�شاب ذلك عند اهلل عز وجل، ذلك اأن عمل اخلري، ونفع الآخرين ميثل جزءًا مهما من 

ا  َ الرتكيبة النف�شية للم�شلم. وكاأن فاعل اخلري اأو املتطوع يتمثل قول اهلل �شبحانه وتعاىل:)اإِمنَّ

ِ ل ُنِريُد ِمنُكمرْ َجَزاء َول �ُشُكورًا( )الإن�شان: 9(، بالإ�شافة اإىل هذا الدافع  ِه اهللَّ ِعُمُكمرْ ِلَوجرْ ُنطرْ

الأ�شا�شي ت�شري الدرا�شات العلمية اإىل وجود دوافع اجتماعية، و�شخ�شية اأخرى، ومنها على 

�شبيل املثال:

الرغبة يف حتقيق الذات، والدفاع عن القيم، ون�شر املبادئ التي يوؤمن بها املتطوع، وهذا   -

التطوع،  �شيوع  اأن  عن  ف�شل  الب�شرية.  النف�ش  بها  تت�شم  التي  الدوافع  اأهم  من  الدافع 

وزيادته يف املجتمع تعبري عن تقدمه وحت�شره.

م�شاعدة  جراء  املتطوع  قبل  من  الراحة  اأو  النف�ش،  عن  الر�شا  م�شاعر  على  احل�شول   -

الآخرين دون مقابٍل، وهذه امل�شاعر قد ل تتوافر يف العمل الر�شمي فكثريًا ما ي�شعر الفرد 

يف عمله الر�شمي بال�شيق ب�شبب كثة املهام، وعدم القدرة على اإجنازها، اأو وجود بيئة 

وظيفية غري ملئمة، الأمر الذي ل يوؤدي يف الغالب اإىل وجود م�شاعر الر�شا عن النف�ش 

يف العمل الر�شمي.

الرغبة يف التعلم، واكت�شاب املعارف اجلديدة، والنمو ال�شخ�شي، حيث يدفع هذا الأمر   -

الكثري اإىل التطوع بالوقت، واجلهد. فقد يجد البع�ش باأن اأعمالهم، ووظائفهم اأ�شبحت 

املعرفة، ول تقدم حتديات م�شوقة، وهذا يكث  رتيبة مملة ل حتقق مزيدًا من  روتينية 

بخا�شة بني فئة ال�شباب.
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الن�شمام  اإىل  الإن�شان  لدى  الفطرية  فتوؤدي هذه احلاجة  بالآخرين  للت�شال  احلاجة   -

زملئه  مع  ين�شم  فتجعله  الإن�شان  على  توؤثر  التي  ال�شداقات  ب�شبب  التطوع  لأعمال 

واأ�شدقائه اإىل اأعمال اخلري والتطوع، وهذه خا�شية من خ�شائ�ش مرحلة ال�شباب ينبغي 

.
�
اأن ت�شتثمر يف هذا املجال

الرغبة يف �شغل اأوقات الفراغ، حيث يجد بع�ش النا�ش بعد اأعمالهم الر�شمية الكثري من   -

الوقت الذي قد يتحول اإىل فراغ ممل، فيجدون يف التطوع اأف�شل �شبيل لل�شتفادة من 

الوقت، وكما ذكر اآنفا اأن هذا يكث بني فئة ال�شباب.

اإن التعرف على هذه الدوافع للعمل التطوعي من قبل املوؤ�ش�شات الوقفية ي�شهل عليها مو�شوع 

التعامل مع ال�شباب واملداخل التي ميكن اأن ت�شتثمر لتحقيق امل�شلحة املتبادلة بني الوقف من 

جهة وبني فئة ال�شباب من جهة اأخرى.

�شمولية النظر للم�شلحة املتحققة للوقف وال�شباب:   )7

اأوقاتهم  تعامًل يحفظ  ال�شباب  الوقف مع  تعامل  املتحققة من  للفوائد  النظر  �شعة  لبد من 

وي�شرفها اإىل اخلري بوجه عام، لأن الفراغ مولد للعديد من الإ�شكالت املجتمعية وال�شلوكية، 

كما ثبت اأن اإ�شغال ال�شاب باملفيد يعني �شرفة عن غري املفيد، ويف ذلك نفع للأمة ب�شكل عام 

وبطريقة غري مبا�شرة، ف�شل عن اأن اأ�شر هوؤلء ال�شباب، �شتجد اأن هذه الأعمال التطوعية 

يف  لطاقاتهم،  وتوجيه  وتطوير،  وبناء،  خري،  م�شدر  هي  فيها  اأبناءهم  الوقف  احتوى  التي 

اأعمال اإيجابية ت�شاعدهم على تربية هوؤلء الأبناء، وحت�شينهم من النحراف، وال�شياع، مما 

يك�شب املوؤ�ش�شة الوقفية �شورة ذهنية اإيجابية بني اأفراد املجتمع.

كما اأن النظرة ال�شمولية لتعامل الوقف مع ال�شباب ت�شتدعي النظر اإىل حاجة الوقف واملوؤ�ش�شة 

اأو على م�شتوى  اأو التخطيط،  الوقفية اإىل كل الطاقات واجلهود، �شواء ما كان منها يف الفكر، 

كاأمنوذج،  الإ�شلمي  لل�شباب  العاملية  الندوة  وتنمية:  عطاء  التطوعي  العمل  ال�شايجي،  خليل  بن  حميد   1

اململكة  ال�شرقية،  باملنطقة  الرب  ال�شرقية(، جمعية  باملنطقة  للجهات اخلريية  الرابع  ال�شنوي  يف )اللقاء 

العربية ال�شعودية، الدمام، 1424هـ، �ش 215.
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التنفيذ العملي امليداين، وهذا ال�شق الأخري هو الذي يجيده ال�شباب بالفعل متى وجد التوجيه 

املنا�شب، فاحلاجة يف املوؤ�ش�شة الوقفية لي�شت مقت�شرة على املال فقط، واإن كان مهما فهو ع�شب 

املوؤ�ش�شة الوقفية ولكنه ل ميثل كل الحتياج، بل احلاجة قائمة اإىل الطاقات الب�شرية وال�شواعد 

الفتية، والأذهان املتوقدة التي تتفتق كل يوم عن فكرة جديدة. اأو م�شروع وقفي واعد.

وبعد فهذه اأبرز املنطلقات التي يرى الباحث اأنها مبثابة املحددات الأ�شا�ش ل�شتفادة موؤ�ش�شة 

الوقف من ال�شباب حيث تتمثل يف قوتهم العددية، وكذلك قوتهم النوعية، وال�شعي لتحقيق 

ال�شتفادة مما ميتلكه قطاع ال�شباب بالفعل ول نطالبهم باأكث من ذلك، مع الأخذ يف العتبار 

مبراعاة  حماط  ذلك  وكل  املنافع،  وقف  لي�شمل  الوقف  تعريف  يف  النظر  تو�شعة  �شرورة 

خ�شو�شية املجتمع وعاداته وتقاليده.

 رابعًا:  آلية مقترحة لتحقيق اإلفادة من الشباب في
مجال الوقف

تتنوع حاجات املجتمع وتتجدد تبعا للحالة القت�شادية التي يعي�شها املجتمع، وتختلف احلاجات 

بناء على مدى توافر اخلدمات الأ�شا�شية التي تقدمها احلكومات والدول، ومما ل يخفى اأن 

حاجة كل جمتمع تختلف عن حاجة جمتمع اآخر متى تغريت احلالة املكانية اأو الزمانية، ولئن 

لتلبيتها  قابلة  وكانت  ال�شابق،  وكيفا يف  كما  واأفرادها حمدودة  للمجتمعات  احلاجات  كانت 

وحتقيقها باأدنى جهد، فاإنه مع تعقد احلياة وتزايد عدد ال�شكان، وتداخل امل�شالح، وت�شابك 

اأفراده  من  بع�ش  اأو  ما  احتياجات جمتمع  ل�شد  ُتبذل  كانت  التي  اأن اجلهود  العلقات جند 

حتتاج اإىل مراجعة لتواكب تلك التغريات التي طراأت على حياة الإن�شان املعا�شر ومن ذلك 

املجتمع امل�شلم على اختلف اأجنا�شه واأقطاره.

الإ�شلمية بعدم حمدوديته مكانا وزمانًا وكما  الوا�شع يف احل�شارة  الوقف مبفهومه  ويتميز 

وكيفا، اإ�شافة اإىل ات�شاع اآفاق جمالته العملية امللبية لحتياجات النا�ش الفردية واجلماعية، 

ف�شل عما ميتلكه من قدرة ذاتية على تطوير اأ�شاليب التعامل معه وهذه القدرة جزء ل يتجزاأ 
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امل�شتقبل،  واإمكانات تطوره يف  بقائه،  الوقف ذاته، فالوقف يحمل يف داخله بذور  من نظام 

الإن�شانية  الروح  حتمل  اإن�شانية  عاملية  نظرية  بناء  يف  بل  الإ�شلمي،  املجتمع  يف  فقط  لي�ش 

التي ت�شع الإن�شان والتي كان الوقف اأحد البتكارات الإ�شلمية التي ترجمت هذا املعنى على 

الع�شور  مر  على  اأفراده  بني  والتواَد  الرتاحَم  امل�شلم  للمجتمع  كفل  هذا  وكل  الواقع،  اأر�ش 

الإ�شلمية  الأمة  بها  مرت  التي  والجتماعية  والقت�شادية،  ال�شيا�شية،  م�شتوياتها  مبختلف 

.
�
خلل الأربعة ع�شر قرنًا املا�شية

وفق  املجتمع  فئات  مع  وتعامله  الوقف،  دور  كيفية جتديد  النظر يف  اإعادة  ي�شتدعي  والواقع 

نظرة ا�شت�شرافية للم�شتقبل بعد معرفة الدور الذي كان ينه�ش به الوقف يف جمالت التنمية، 

وكل  والإدارية،  العلمية،  الع�شر  ت�شاير م�شتجدات  اإدارية ع�شرية متطورة  َوفقرْ �شيغ  وذلك 

التي كانت متاحة لأ�شلفنا قدميا،  ال�شبل القدمية  اأن يحدث دومنا تثيب على  ذلك ميكن 

متويل  يف  اأ�شا�شيا  دورًا  )الوقف  اأدى  فلقد  ع�شرهم  اإمكانات  وفق  اجتهاداتهم  تلك  وكانت 

والدعوية  الدينية،  امل�شروعات  اإىل جانب متويل  ال�شحية،  والقطاعات  التعليمية  القطاعات 

ومل  وج�شما،  وعقل  روحا  الإن�شان  بناء  ت�شتهدف  التي  امل�شروعات  وهي  للتنمية،  اللزمة 

يقف الدور التمويلي للوقف عند ذلك بل �شاهم يف دعم امل�شروعات، والأن�شطة القت�شادية، 

والزراعية، وال�شناعية، والتجارية اإىل جانب اخلدمات، ولقد متيز هذا الإ�شهام عندما مل 

دورها  وكان  القطاعات،  تلك  على  توزع  حمددة  مالية  خم�ش�شات  الإ�شلمية  للدولة  تكن 

من�شبا على الدفاع، واحلرا�شة، والأمن، واملراقبة، والتوجيه، ولكن بعد ظهور مفهوم الدولة 

احلديثة الذي جعلها تتدخل يف دعم الأن�شطة القت�شادية ومتويل التنمية ت�شاءل دور الوقف 

اأ�شبح دوره  الإ�شلمية، حتى  التنمية يف املجتمعات  اإ�شلمية يف متويل م�شروعات  كموؤ�ش�شة 

حم�شورًا يف بناء امل�شاجد، وال�شرف عليها، وما ترتب على ذلك من جعل الوقف حم�شورا 

.
�
يف زاوية �شيقة من التنمية«

1  عبد اهلل بن نا�شر ال�شدحان، الأوقاف واملجتمع: الآفاق امل�شتقبلية للأوقاف ودورها يف متا�شك املجتمعات 

وترابطها، مركز امللك في�شل للبحوث والدرا�شات الإ�شلمية،1427هـ، �ش 11.

2  �شليمان بن �شالح الطفيل، الوقف كم�شدر اقت�شادي لتنمية املجتمعات الإ�شلمية، ندوة )مكانة الوقف 

واأثره يف الدعوة والتنمية(، وزارة ال�شوؤون الإ�شلمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد، مكة املكرمة، 1420هـ، 

اجلزء الثاين، �ش12�8.
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ياأخذ  مل  اخلليجية  الدول  يف  الوقف  نظام  جتعل  التي  الأ�شباب  من  عددًا  هناك  اأن  ول�شك 

مكانه ال�شحيح يف تنمية املجتمع- مع بع�ش ال�شتثناءات-، ومن ذلك �شيوع اعتقاد خاطئ 

باأن الأوقاف لي�شت �شوى اإدارة حكومية تعنى ب�شوؤون امل�شاجد، والأئمة، واملوؤذنني، اإ�شافة اإىل 

ا  اإداريًّ كفاءاتها  وتدين  بها،  العناية  وعدم  �شابقة،  الأوقاف يف فرتات  اأ�شاب  الذي  الإهمال 

ووظيفيًّا، و�شاآلة اإ�شهام الأوقاف يف املجال الجتماعي العام، وبخا�شة اإبان الطفرة النفطية، 

نظرًا ل�شطلع الدول بتقدمي خمتلف �شور الرعاية، وال�شمان الجتماعي، وقد ترتب على 

تو�شع دور الدولة �شمور الأن�شطة املجتمعية ب�شفة عامة، ومنها الأوقاف، اإ�شافة اإىل النظرة 

ال�شيقة للوقف على اأنه فقط موؤ�ش�شة دينية ومن ثم فهو ل �شلة له بال�شاأن الجتماعي املدين 

.
�
لدى اأكث م�شتخدمي مفهوم املجتمع املدين كنقي�ش للمجتمع الديني 

ويرى )حمّمد موفق الأرناوؤوط( اأنه ميكن متثيل تطور الوقف بخط بياين مت�شاعد با�شتمرار 

منذ نواته الأوىل يف عهد الر�شول حمّمد �شلى اهلل عليه و�شلم التي كانت تقت�شر على نوع واحد 

ب�شيط )اأرا�ٍش مثمرة(، وحتى ات�شاعه لي�شمل املنقولت )الكتب وال�شلح والنقود الخ(، وقيامه 

والجتماعية  والثقافية  الدينية  احلياة  يف  اأ�شا�شية  اأ�شبحت  التي  املن�شات  من  �شل�شلة  ببناء 

والقت�شادية، ومع اأن هذا اخلط البياين الذي يعك�ش تطور الوقف قد ت�شاعد بالكم، والنوع 

يف الدول ال�شابقة، وخا�شة يف الزنكية، والأيوبية واململوكية اإل اأنه و�شل اإىل ذروته يف الدولة 

العثمانية.. ولكن من امللحظ وجود نوع من الهوة التي تف�شل املجتمعات العربية املعا�شرة 

عن الوقف بتجربته التاريخية الغنية التي و�شلت اإىل ذروتها يف الدولة العثمانية، رغم جماورة 

تلك الدول لها، بل وحكم الدولة العثمانية لبع�شها، فيكاد الوقف يقت�شر على جمال �شيق يف 

.
�
البلد العربية وهو يف اجلوامع التي تتبع وزارة الأوقاف املعنية بها

ومن كل هذه املقدمات التي ت�شف الوقف وم�شارفه يف ال�شابق، وكيف ا�شتطاع تلبية احتياجات 

1  اإبراهيم البيومي غامن، فاعلية نظام الوقف يف توثيق الت�شامن بني املجتمع والدولة يف دول اخلليج العربي، 

.)www.islamonline.net( )موقع )اإ�شلم اأون لين. نت

�، الأمانة العامة  اأوقاف، ع  2  حمّمد موفق الرناوؤوط، الوقف يف الدولة العثمانية: قراءة معا�شرة، جملة 

للأوقاف، الكويت: �142هـ، �ش48.
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يف  ذكرها  �شبق  التي  املنطلقات  �شوء  ويف  اإمكاناته،  وفق  وا�شحني  ومتيز  باقتدار  املجتمع 

مو�شوع ال�شتفادة من ال�شباب، واملتمثلة يف كثتهم العددية يف املجتمع، وكذلك ما يت�شفون 

به من خ�شائ�ش ذاتية اجتماعيا ونف�شيا ميكن القول: اإن حتقيق ال�شتفادة من ال�شباب يف 

جمال الأوقاف ينطلق من مدخل )وقف املنافع(، وهو ال�شتفادة من اأوقاتهم، وطاقاتهم يف 

جمال تخ�ش�شاتهم ملن كان منهم انتهى من تخ�ش�شه اجلامعي اأو مازال يف طور الدرا�شة، 

ولعل اأبرز تطبيق عملي يف هذا املجال هو ما ي�شمى بـم�شروع )وقف الوقت(، وتتمحور فكرته 

بب�شاطة حول: تخ�شي�ش جزء من وقت ال�شاب اأو ال�شابة للتطوع يف خدمة املجتمع.

دينية،  منطلقات  من  نابع  لأنه  فيه  اأ�شيل  هو  الذي  التطوع،  اخلليجي  املجتمع  عرف  فلقد 

ال�شفات  وهذه  التوجه،  عفوي  الأداء،  فردي  مازال  ولكنه  وثقافية،  واجتماعية  واإن�شانية، 

�شفاته:  اأبرز  من  الذي  املنظم  اخلريي  التطوعي  للعمل  الو�شول  �شبيل  يف  معتربة  معوقات 

والنت�شار،  وال�شتقرار،  والثقة،  وال�شفافية،  وال�شمولية،  وال�شتدامة،  العلمية،  املنهجية 

احلديثة،  بالقوالب  )ماأ�ش�شته(  عدم  اأن  اإل  واملجتمع،  واجلماعة،  للفرد،  ال�شامل  والإمناء 

يف الإدارة املتخ�ش�شة للعمل التطوعي، يجعله حمدود الأثر، من اأجل ذلك ينظر اإىل العمل 

ال�شباب من مدخل  الوقفية من  املوؤ�ش�شة  انه خري �شمانة ل�شتفادة  املوؤ�ش�شي على  التطوعي 

التطوع الوا�شع وذلك ملا يتمتع به من نبل املق�شد و�شلمة التوجه.

1418هـ/  الكويت عام  الواقع يف دولة  الوقت( بداأت بذرته على ار�ش  امل�شروع )وقف  وهذا 

1998م وهو ال�شم الإعلمي مل�شروع رعاية العمل التطوعي الكويتي، والذي من خلل ا�شمه 

ا�شتهداف م�شاحات جديدة يف  القائم على  الوقفي اجلديد  الدور  وفل�شفة  اختزال فكرة  مّت 

التطوعي  القطاع  ياأتي  حيث  املتطورة،  لحتياجاته  التنموي، وا�شتجابة  املجتمعي  العمل 

�شمن الأولويات التي ينبغي اأن ي�شتهدفها الدور الوقفي اجلديد، وبخا�شة يف ظل انت�شار ظاهرة 

ي�شكل  التطوع  بات  فقد  التطوعية،  للموؤ�ش�شات  اأكرب  اأدوار  ل�شالح  احلكومية  الأدوار  تقل�ش 

القطاع الثالث الذي ُتبنى عليه الدولة احلديثة، بالإ�شافة اإىل القطاعني العام واخلا�ش، وهذا 

ما جعل املتابعني ل�شاأنه، والرا�شدين مل�شريته يبحثون عن اآليات جديدة تعزز من مكت�شباته 

وتنزله منازل الريادة التي ي�شتحقها، من خلل املوازنة بني تركيز الهتمام  بتنمية اجلانب 
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املوؤ�ش�شي له، الذي اأثبتت احلاجة اإىل �شرورة اإفراده بجهد مركز ليتلءم، وحجم التحديات 

مفهومًا  بالتطوع  النهو�ش  يف  ت�شاهم  التي  اليومية  الفعلية  احلاجات  وبني  تواجهه،  التي 

التطوعي،  بالقطاع  الوقفية  املوؤ�ش�شة  ترجمة حقيقية لهتمام  الوقت(  )وقف  فكان  وحركة، 

ولي�شيف اإ�شهامًا وقفيًا متفردًا حلركة التنمية املجتمعية فهو اإ�شهام وقفي ي�شتهدف العمل يف 

م�شاحة تكاد تكون مهملة، مما ي�شهم يف �شد ثغرة مهمة من خلل العمل التطوعي، كما اأنه 

اإ�شهام خدمي ي�شتجيب لحتياجات املنظمات الأهلية اخلا�شة باجلانب املوؤ�ش�شي كالتدريب، 

وال�شت�شارات. ويهدف م�شروع )وقف الوقت( اإىل:

تنمية ميل الأفراد واملوؤ�ش�شات للإقبال على العمل التطوعي.   .1

اإعداد ال�شباب وفئات املجتمع الأخرى وتاأهيلهم ملمار�شة العمل التطوعي.  .2

م�شاعدة املنظمات الأهلية يف  احل�شول على ما حتتاجه من العنا�شر املتطوعة.  .�

.
�
تن�شيط البحث العلمي يف جمال العمل التطوعي  .4

ال�شوؤال ميكن  وللإجابة عن هذا  والتطوع؟،  الوقف  ثمة علقة بني  البع�ش هل  يت�شاءل  وقد 

والقدرة  الإرادة،  حرية  اأ�شا�شها  معرفية  روؤية  اإىل  ت�شتند  التطوعي  العمل  فكرة  اإن  القول: 

على الت�شرف دون اإكراه لتحقيق م�شلحة، اأو منفعة ذات �شفة جماعية، وعلى اأ�شا�ش هذه 

الروؤية فاإن �شيغ العمل التطوعي تتعدد بتعدد الإرادات الفردية وتن�شبط ب�شوابط امل�شالح 

الجتماعية، واملنافع العمومية.

وبهذا املعنى، فاإن فكرة الوقف تنتمي اإىل منظومة العمل التطوعي التي ح�ش عليها الإ�شلم 

احلنيف، على �شبيل الرتغيب والندب اإىل ف�شائل الأخلق والأعمال، فالتطوع هو ما تربع به 

انتظار مقابل  الإيجابي تربعًا دون  ال�شيء  الذي يفعل  واملتطوع هو  الإن�شان من ذات نف�شه، 

مادي، بل ابتغاء مر�شاة اهلل ونيل ثوابه، والوقف هو نوع من التربعات، واإن كان يتميز باأنه 

دائم ل ينقطع طبقًا ملفهوم ال�شدقة اجلارية. ف�شل عن ارتباط كافة �شور العمل التطوعي 

http://www.waqfalwaqt.net :1 انظر �شبكة التطوع الكويتية
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يف املنظور الإ�شلمي بالإميان باهلل تعاىل، واأن هذا الرتباط هو الذي يوفر لها القوة املعنوية 

اللزمة لدفع الفرد للقيام بها طائعًا خمتارًا، ول ت�شتعبد الروؤية الإ�شلمية اأي عمل مهما �شغر 

حجمه، ابتداء من اإماطة الأذى عن الطريق التي عدها الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم اأدنى 

�شعب الإميان، و�شوًل اإىل الت�شحية بالنف�ش يف �شبيل اهلل. ومعنى ذلك اأن ثمة اإطارًا وا�شعًا 

ملنظومة التطوع الذي يح�ش عليه الإ�شلم، كما اأن منظومة العمل التطوعي بكل مكوناتها يف 

الإ�شلم تنتمي اإىل قيم اأ�شا�شية هي: قيم الت�شامن، والتكافل الجتماعي، كما اأنها تنتمي اإىل 

الذي  النتماء  اأخرى. وهذا  ناحية  ال�شالح من  والعمل  التقوى  اأعلى وهي قيمة  قيمة روحية 

يجمع بني طريف معادلة الروح واملادة ل يتوافر لأية منظومة تطوعية اأخرى م�شتمدة من اأ�شول 

املزدوج يف كل مكونات منظومة  النتماء  لهذا  الكربى  الأهمية  وتتجلى  الو�شعية،  الفل�شفات 

اأ�شل و�شعه  الأعمال التطوعية التي ح�ش عليها الإ�شلم، ويف مقدمتها الوقف الذي هو يف 

ال�شرعي عبارة عن �شدقة جارية املراد منها القرب من اهلل تعاىل عن طريق الإنفاق يف وجوه 

.
�
الرب واخلربات، واملنافع العامة على اختلف اأنواعها، وتعدد جمالتها

وعلى اأية حال، فلو مل يكن للتطوع املجرد من مزية �شوى اإظهار ح�شن مت�شك امل�شلمني بقيم 

دينهم احلنيف الذي يح�ش على الرتاحم، والت�شامن، والتكافل فيما بينهم لكفى به مزية، اإل 

اأنه مع ذلك يحقق للمتطوع وجمتمعه والأمة الإ�شلمية جمعاء فوائد عديدة منها: 

الوقفية يعّود املتطوع على الإيثار، وكفى به مكرمة تنفي  املوؤ�ش�شة  التطوع من خلل  اأن    )1

عن امل�شلم ال�شح الذي قال اهلل تعاىل فيه )ومن يوق �شح نف�شه فاأولئك هم املفلحون( 

الظلم  فاإن  الظلم  )اتقوا  بقوله:  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  منه  وحذر   ،)9 )احل�شر: 

ظلمات يوم القيامة، واتقوا ال�شح فاإن ال�شح اأهلك من كان قبلكم حملهم على اأن �شفكوا 

.
�
دماءهم، وا�شتحلوا حمارمهم(

الكويتية: التطوع  �شبكة  التطوع،  ومنظومة  الوقف  نظام  حول  ملحظات  غامن،  البيومي  اإبراهيم   1 

.http://www.waqfalwaqt.net

م�شلم بن احلجاج، مرجع �شابق، كتاب الرب وال�شلة والآداب، �ش1129.  2



�0

يحقق التطوع فوائد معنوية للمتطوع تتمثل يف �شعوره بال�شعادة مل�شاركة اإخوانه يف ال�شراء    )2

وتخفيف معاناتهم، في�شكرون اهلل تعاىل، بدًل من اأن يحقد اأفراد املجتمع على بع�شهم. 

ويف هذا ا�شتقامة لأمر الفرد امل�شلم وجمتمعه، و الفقر، و�شدة احلاجة قد تقود اإىل �شلوك 

اجتماعي �شيء.

ل�شالح  وتدعيمه  احلكومي،  العمل  مع  التكامل  حتقيق  اإىل  التطوعية  الأعمال  توؤدي    )�

اأنه ي�شعى اإىل توفري  اإ�شافة اإىل  اأو تو�شيعها،  املجتمع، عن طريق رفع م�شتوى اخلدمة، 

التطوعية من  به الأجهزة  تت�شم  الإدارة احلكومية تقدميها ملا  خدمات قد ي�شعب على 

مرونة وقدرة على احلركة ال�شريعة، كما اأن املتطوع عندما يقّدم وقته وخدماته طوعًا ُيعُد 

اأف�شل مكانة من اإخوانه. 

اإن العمل التطوعي يزيد من حلمة التما�شك الوطني، وهذا دور اجتماعي مهم يقوم به    )4

للعطاء  املواطنني  اأمام  الفر�شة  اإتاحة  للمجتمعات  الأهمية  من  فاإنه  التطوعي،  العمل 

. ويف ذلك مك�شب كبري للموؤ�ش�شة الوقفية يف وقتنا املعا�شر.
�
التطوعي اإن رغبوا بذلك

واملق�شود هنا اأن حتقيق ا�شتفادة الأوقاف من ال�شباب يتاأتى من خلل التعامل مع اإمكانات 

ال�شباب وما ميتلكونه، وما ميكنهم بالفعل من تقدميه، فعلى �شبيل املثال اأظهر اأحدث تقرير 

يتطوعون  الأمريكي  املجتمع  البالغني يف  اأن )44%( من  الأعمال الجتماعية  اإح�شائي عن 

بوقتهم للأعمال التطوعية ويعطون ما متو�شطه )6.�( �شاعة تطوع يف الأ�شبوع. ويف كندا بلغت 

ن�شبة املتطوعني بوقتهم )27%( من اأفراد املجتمع الكندي، ويف هولندا بلغ عدد املتطوعني 

.
�
بوقتهم )5.�( مليون متطوع يف املجتمع الهولندي

وعلى كل حال فمما �شبق ذكره، ومن جتارب الآخرين ميكن القول: اإن ما ينا�شب فئة ال�شباب 

خلدمة املوؤ�ش�شة الوقفية هو التربع بالوقت من خلل منظومة التطوع لين�شوي حتت مظلة ما 
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الوقف، وتعريفه، وهناك  للتعامل مع  ال�شمولية  بـ )وقف املنافع( بعد الأخذ بالنظرة  ي�شمى 

الع�شرات من الأعمال التي ميكن للأوقاف اأن ت�شتفيد من ال�شباب فيها، بل اإن الأعمال اأكرب 

يف تنوعها من اأن ت�شتوعب كل ال�شباب الذي �شينذر نف�شه للوقف من خلل العمل التطوعي اأو 

)وقف الوقت(، ول ميكن بحال من الأحوال ح�شر املجالت لكثتها، وتنوعها وفقا لحتياج 

كل جمتمع، اإل اأن املنطلق الأ�شا�ش يف هذا هو ترغيب ال�شباب لينخرطوا يف الأعمال التطوعية 

وفق منهجية وا�شحة، وخطوات حمددة ت�شمن دخولهم يف رحاب التطوع وت�شعى لرتغيبهم 

لل�شتمرار وجتاهد لبقائهم لأطول مدة ممكنة يف هذا املجال، وهذا ي�شتدعي الأخذ باملنهج 

العلمي للتعامل معهم وفق النظريات الجتماعية، والنف�شية للتعامل مع فئة ال�شباب، ومن هنا 

يزول ال�شتغراب اإذا كان من متطلبات جناح هذا الربنامج وجود اأخ�شائيني نف�شيني، وكذلك 

اأخ�شائيني اجتماعيني يح�شنون التعامل معهم وفق اأ�ش�ش مدرو�شة.

بنا  يح�ُشن  الوقف  جمال  اإىل  ال�شباب  ل�شم  ال�شتحواذية  العملية  هذه  جناح  ن�شمن  ولكي 

للتعامل معهم بدًءا من ترغيبهم للدخول يف العمل التطوعي  ا�شتعرا�ش عدد من اخلطوات 

ذكرها  مّت  خطوات  جمموعة  وهي  الآتية:  اخلطوات  وفق  وذلك  فيه  با�شتمرارهم  وانتهاًء 

املخت�شة يف كيفية  الكتب  اإىل بع�ش  الرجوع  التو�شع  احتاج ملزيد من  باخت�شار، وميكن ملن 

ا�شتقطاب املتطوعني، وكيفية املحافظة عليهم:

اخلطوة االأوىل: االإعلن عن احلاجة:

الإعلن عن حاجة املوؤ�ش�شة للمزيد من املتطوعني بناء على نوعية الأعمال، والربامج،   -

والأن�شطة التي ترغب يف �شغلها باملَهَرِة ويتطلب ذلك ما ياأتي: 

ح�شر املتطوعني الذين �شبق لهم التطوع، والت�شال بهم للتاأكد من وجودهم، و�شمان   -

ا�شتمراريتهم، وحتديث البيانات اخلا�شة بهم. 

�شرورة الإعلن عن حاجة املوؤ�ش�شة ملزيد من املتطوعني، وميكن اأن يعتمد يف ذلك على   -

املتطوعني،  طريق  عن  ال�شخ�شية  الت�شالت  اأهمها:  من  التي  الو�شائل  من  جمموعة 

وامل�شئولني باملوؤ�ش�شة اأو طلب اجلامعات، اأو من خلل الإعلن بامل�شاجد اأو املوؤ�ش�شات 
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بهم يف  وال�شتعانة  العلم،  بالعلماء، وطلب  الت�شال  اإىل  اإ�شافة  املجتمع،  املوجودة يف 

الدعوة اإىل التطوع ملا لهم من وزن جمتمعي، وميكن تو�شيع نطاق الإعلن لي�شمل اأجهزة 

الإعلم من تلفزيون، واإذاعة، و�شحافة، وانرتنت. 

اخلطوة الثانية: اال�شتعداد ال�شتقبال املتطوعني: 

اإن الإعلن عن احلاجة للمتطوعني ي�شتلزم ال�شتعداد اأوًل ل�شتقبالهم، بل يجب اأن حتر�ش 

وبذلك  اللزمة.  الرتتيبات  كافة  ت�شتكمل  حتى  الإعلن  يتم  األ  على  احلر�ش  كل  املوؤ�ش�شة 

�شيكون له الأثر الإيجابي على املتقدمني للتطوع، و�شعورهم باجلدية، والتنظيم وي�شمل ذلك 

ما ياأتي: 

تهيئة املكان املنا�شب وحتديد الزمن املنا�شب ل�شتقبال املتطوعني.   -

تقوم  التي  والربامج  واأن�شطتها  باملوؤ�ش�شة  التعريفية  الكتيبات  من  املنا�شب  العدد  توفري   -

بتنفيذها. 

اإعطاءهم فكرة عامة عن التطوع، واملهام التي ميكن اأن يقوموا بها، ومعرفة خرباتهم   -

وتخ�ش�شاتهم. 

التعريف ب�شورة مف�شلة على طبيعة الأعمال املر�شح لها املتطوع، وما جتلبه من م�شرات،   -

وما يكتنفها من �شعوبات، اأو م�شقات، ول ُيكتفى بالنبذ الي�شرية، وذلك لأن ردة الفعل 

�شتكون �شلبية، حني ل تكون تلك الأعمال ح�شبما ت�شوره الفرد، فينعك�ش ذلك �شلبًيا على 

حما�شه.

الإجابة عن كل الت�شاوؤلت بكل �شفافية وو�شوح، حيث تكث اأحياًنا الإ�شاعات، والأقاويل   -

حول ن�شاطات بع�ش املوؤ�ش�شات، اأو بع�ش العاملني فيها.

تاأكيد �شرورة الت�شال باملوؤ�ش�شة ب�شورة دورية، وحتديث املعلومات اخلا�شة بهم عند   -

تغريها. اأو عند انتقالهم اإىل اأي جهة اأو مدينة اأخرى. 
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اخلطوة الثالثة: تدريب املتطوعني:

اإن من ال�شروري عند ا�شتقبال املتطوعني اأن يكون هناك برنامج عملي لتدريبهم، وتزويدهم 

باأهداف  ذلك  وربط  التطوع،  مفهوم  وجتلية  التطوعي،  عملهم  جمال  يف  اللزمة  باملهارات 

املوؤ�ش�شة، وما يجب على املتطوع من م�شوؤوليات، وماله من حقوق. و ميكن اإتباع جمموعة من 

اخلطوات منها: 

الجتماعية  اخلدمة  يف  باملتخ�ش�شني  كالت�شال  الخت�شا�ش  ذات  باجلهات  الت�شال   -

لتدريب  برنامج خا�ش  اإعداد  للم�شاركة يف  النف�ش باجلامعات  اأو علم  اأو علم الجتماع 

املتطوعني. 

الت�شال بذوي اخلربة من اأ�شاتذة، ومتطوعني لهم �شابق خربة يف املجال التطوعي.  -

اإعداد املكان املنا�شب لتدريب املتطوعني.  -

حتديد املدة الزمنية اللزمة لتدريب املتطوعني.   -

الربامج  يف  العملي  التطبيق  واأ�شلوب  املحا�شرات،  طابع  التدريب  ياأخذ  اأن  يجب   -

التطوعية.

تنظيم لقاءات دورية مع امل�شوؤولني باملوؤ�ش�شة.   -

بتنفيذها حال  املوؤ�ش�شة  تقوم  التي  والأن�شطة  الربامج  املتطوعني على  توزيع  العمل على   -

انتهاء الربنامج التدريبـي لأ�شعارهم باجلدية ولكي يكونوا على �شلة م�شتمرة بها. 

اخلطوة الرابعة: متابعة املتطوعني: 

املوؤ�ش�شة- مب�شيئة اهلل- جناح الربنامج فلبد من متابعة املتطوعني من حنٍي  ولكي ت�شمن 

لآخر واملتابعة تتخذ �شوًرا متعددة منها: 

الت�شال هاتفًيا باملتطوعني من وقت لآخر للطمئنان عليهم، واإ�شعارهم مبتابعة املوؤ�ش�شة   -

لهم. 
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دعوة املتطوعني للح�شور باملوؤ�ش�شة، وال�شتعانة بهم يف تنفيذ الربامج املختلفة.   -

تنظيم لقاءات دورية مع امل�شوؤولني يف املوؤ�ش�شات   -

من  يحتاجونه  مبا  تزويدهم  ب�شاأن  معهم  والتن�شيق  الأخرى،  باملوؤ�ش�شات  الت�شال   -

املوؤ�ش�شات  بني  العلقة  لتوثيق  ومهارات  خربات،  من  لديهم  مبا  وال�شتعانة  املتطوعني 

وبع�شها بع�شا. 

العمل على عقد اجتماعات دورية مع املتطوعني، واإعداد �شهادات �شكر، وتقدير للمنتظمني   -

واملتميزين منهم لكي يكون حافًزا ل�شتمرارهم يف بذل املزيد من اجلهد. 

اإعداد حفل ختامي نهاية العام، وتوجيه الدعوة للمتطوعني حل�شوره، وتكرمي البارزين   -

منهم. 

الت�شال باملتطوعني بني حني واآخر واإمدادهم بكل جديد على م�شتوى العمل باملوؤ�ش�شة.  -

اخلطوة اخلام�شة: تقييم اأداء املتطوعني: 

املتطوعني  اأداء  فتقييم  تقييمه.  على  املوؤ�ش�شة  تعمل  اأن  يبذل  جهد  كل  بعد  ال�شروري  من 

تلفيها.  ملحاولة  الق�شور  ونواحي  لتدعيمها  القوة  نواحي  اكت�شاف  على  ي�شاعد  با�شتمرار 

ولهذا يكون التقييم مرحلًيا اأو تقييًما كلًيا ح�شب العمل الذي يقوم باإجنازه املتطوع، وال�شتعانة 

وحتقيق  بالعمل،  الرقي  اأجل  من  وذلك  التقومي  يف  احلديثة  املناهج  ل�شتخدام  باخلرباء 

.
�
الأهداف باأعلى كفاءة ممكنة

هو  وجل-  عز  اهلل-  توفيق  وبعد  كله  ذلك  قبل  املهمة  هذه  يف  النجاح  اأن  فيه  ل�شك  ومما 

تذكري املتطوع بواجبه يف ال�شعور باجل�شد الواحد وهو من واجبات الأخوة يف الدين، فالأخوة 

والثقة  والحرتام،  واملحبة  بالعاطفة،  العميق  ال�شعور  تورث  نف�شية،  اإميانية  قوة  الإ�شلمية 

الرابع  ال�شنوي  )اللقاء  يف  املتطوعني،  ل�شتقطاب  الجتماعية  الو�شائل  ال�شلمي،  ح�شي�ش  بن  اهلل  عبد   1

للجهات اخلريية باملنطقة ال�شرقية(، جمعية الرب باملنطقة ال�شرقية، اململكة العربية ال�شعودية، الدمام، 

1424هـ، �ش 82.
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على  املرتتب  بالأجر  وتذكريه  الإ�شلمية،  العقيدة  اأوا�شر  واإياه  تربطه  من  كل  مع  املتبادلة، 

مثل هذه الأعمال يف الدنيا والآخرة، فالآيات يف هذا كثرية جًدا فحني ي�شتذكر امل�شلم هذه 

الف�شائل واملزايا ف�شتكون له دافًعا قوًيا لأن يقدم على امل�شاهمة يف الأعمال اخلريية ب�شورة 

من ال�شور. 

واإن من يتاأمل اخلطوات اخلم�ش ال�شابقة ليقف اإعجابا ملا تقوم به الأمانة العامة للأوقاف يف 

دولة الكويت من خطوات عملية يف جمال ما عرف موؤخرا بـ )وقف الوقت(، واإن كان مق�شورا 

الآن على دولة الكويت كتطبيق عملي لكنه ُيعُد منهجا موؤ�ش�شيا ميكن الحتذاء به على م�شتوى 

العامل الإ�شلمي واإبراز اجلهود التي مّتت بالفعل وهي: 

ملدة ف�شل  درا�شي  تقدمي مقرر  التطوع يف اجلامعة من خلل  تعليمي عن  اإقرار منهج    )1

درا�شي، وي�شمل مو�شوعات التطوع كافة، كما يحتوى على جانب تطبيقي ميداين اإ�شافة 

اإىل اجلانب النظري.

ماأ�ش�شة العمل التطوعي من خلل اإعداد ميثاق عمل املتطوعني وال�شعي لإقراره.   )2

تن�شر  التي  التطوع  ومقالت  ون�شرات،  والأبحاث،  والدرا�شات،  التطوع،  اأدبيات  ترجمة    )�

بلغات غري العربية، ونقلها اإىل اللغة العربية وطباعتها وتوزيعها، ول�شك اأن ذلك �شيثي 

التطوع يف العامل الإ�شلمي ولي�ش يف دولة الكويت فقط.

التطوعي،  العمل  اإدارة  مهارات  جمال  يف  باملتطوعني،  خا�شة  تدريبية  برامج  تنظيم    )4

وتنمية مهارات العمل اجلماعي، وبناء فرق العمل، ومهارات التخطيط والتنفيذ.

اإن�شاء )�شبكة التطوع الكويتية( على الإنرتنت www.waqfalwaqt.com وهو موقع على    )5

�شبكة الإنرتنت، تن�شر فيه كافة املعلومات التعريفية مب�شروع )وقف الوقت(، واأخباره.

العمل  يف  والتكامل  التن�شيق،  وحتقيق  اخلريي  للعمل  اأعلى  جمل�ش  لإن�شاء  ال�شعي    )6

.
�
اخلريي

http://www.awqaf.org :موقع الأمانة العامة للأوقاف  1
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خامسًا: معوقات االستفادة من الشباب في مجال الوقف

ل�شك اأن هناك العديد من املعوقات التي يتوقع اأن تقف حائل اأمام م�شروع ا�شتفادة املوؤ�ش�شة 

الوقفية من ال�شباب عرب م�شروع )وقف الوقت(، ومن خلل التعرف اإىل هذه املعوقات ي�شهل 

التعامل معها وجتاوزها باإذن اهلل.

اإجمالية غفلة ال�شباب عن الأجر الأخروي العظيم املرتتب  اأبرز هذه املعوقات ب�شورة  ومن 

على الأعمال التطوعية، حيث تن�شاأ هذه الغفلة بال�شتغراق يف م�شاغل وهموم احلياة الكثرية، 

فيعر�ش كثري منهم عن امل�شاهمة يف الأعمال التطوعية، ومن هنا فاإن ا�شتعرا�ش بع�ش الأدلة 

وتذكريهم بها بني احلني واحلني، ميكن اأن يحفز بع�ش الأفراد لتحويل هذا ال�شعور اإىل حركة 

فاعلة، وعمل اإيجابي يدفع ال�شاب للأعمال التطوعية، واملداومة عليها، كما اأن ا�شت�شعاره ملا 

يقوم به من اأعمال نفع ل تقت�شر على القائم، وامل�شاهم بتلك الأعمال بل يتعدى بنفعه اإىل 

ي�شتذكر  فحني  الأعمال.  تلك  يف  للم�شاهمة  يدفعه  �شوف  املحتاجني،  اإخوانه  من  كبري  عدد 

ال�شاب الأجر والب�شارات من اهلل عز وجل، اإ�شافة اإىل ما يحرزه من زيادة الإميان، وكذلك 

وهذه  الأجر  بهذا  الفوز  نحو  الدافعية  عنده  �شتتحرك  فل�شك  والآخرة،  الدنيا  يف  الرفعة 

املنـزلة، وقد ي�شلك طرًقا متعددة منها النخراط يف العمل التطوعي.

ولكن هذا ل مينع من وجود معوقات حمددة لكل جانب من جوانب امل�شروع، وهي: الأفراد، 

واملوؤ�ش�شات الوقفية، واملجتمع بعمومه، ولقد ناق�ش عدد من املخت�شني الباحثني ق�شية عدم 

اإقبال النا�ش على امل�شاركة التطوعية، و�شنعر�ش هنا ب�شكل جممل ملعوقات امل�شاركة التطوعية 

من جانب الفرد ودوافعه، واملوؤ�ش�شات التطوعية ومنها الوقفية بطبيعة احلال، واأخريًا املجتمع 

ذاته الذي يعي�ش فيه الفرد وتعمل فيه املوؤ�ش�شات الوقفية ويوؤثر فيها كما يتاأثر بها، وذلك على 

النحو الآتي:

اأ( ما يتعلق باالأفراد اأنف�شهم:

�شعف الثقة بالذات، وهذا عر�ش نف�شي يعرتي كثرًيا من ال�شباب، وقد يرجع ذلك لأ�شاليب   -

وا عليها يف ال�شغر، فتجد ال�شاب لديه الرغبة يف امل�شاهمة يف  التن�شئة الجتماعية التي تربَّ
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الأعمال اخلريية، ولكنه يبقى مرتدًدا متقاع�شا عن املباداأة والإقدام عليه، ومرد هذا اخلوف 

نابع من الف�شل اأحيانا ومن النقد والتاأنيب امل�شتمر اأو الرهبة الجتماعية، ولعل بع�شًا من 

الت�شجيع، والتدريب، والتكليف التدريجي، اإ�شافة اإىل اجلانب الإعلمي حول طبيعة اأن�شطة 

هذه املوؤ�ش�شة اأو تلك، ومع عر�ش لنماذج حية من ال�شباب الناجح يف امليدان، وهم ميار�شون 

الأن�شطة التطوعية، قد يعالج هذا اجلانب النف�شي. 

وامل�شاهمة يف  التطوع  الرغبة يف  لديه  ال�شباب  اأن كثريا من  املجهول: ذلك  الرهبة من   -

الوقفية  املوؤ�ش�شات  تلك  واحتياجات  واأن�شطة،  ولكن جهلهم بربامج،  امل�شاريع اخلريية، 

الوقفية، فقد  املوؤ�ش�شات  امل�شاهمة، وهذه م�شوؤولية م�شرتكة مع بع�ش  اأمام  يكون عائًقا 

لبذل  تتطلع  ومواهب  قدرات  يحرمها  مما  الإعلمية  اجلوانب  يف  تق�شري  لديها  يكون 

نف�شها ووقتها من اأجل العمل التطوعي. 

اخلوف من امل�شاركة التي �شتلزم ال�شاب مب�شوؤوليات قد ل ي�شتطيع الوفاء بها، اأو اخلوف   -

اأنه قد توجد خربة �شلبية �شابقة للمتطوع، قد  اإىل  اإ�شافة  من اللتزام الأدبي واملادي. 

تدفعه اإىل عدم التطوع فيرتاجع عن امل�شاركة.

ب( عوائق تعود اإىل طبيعة املنظمات، ومنها:

لديهم  ال�شباب  الكثري من  املتطوعني، فقد يوجد  اإىل  املنظمة عن حاجتها  اإعلن  عدم   -

ميكن  التي  املنظمات  هذه  عن  �شيئًا  يعلمون  ل  ولكن  فيه،  والرغبة  للتطوع،  ال�شتعداد 

اأن حتتويهم، مبعنى وجود هوة بني ال�شباب، واملوؤ�ش�شة الوقفية، وعلى �شبيل املثال بينت 

اإحدى الدرا�شات امل�شحية اأن )�0%( من اأفراد املجتمع امل�شري ل يدركون معنى الوقف، 

.
�
والأغلبية يظنون اأنه اأملك احلكومة

جوانب  و�شعف  الوقفية،  املوؤ�ش�شات  على  القائمني  بع�ش  عن  املنظمة  اأهداف  غياب   -

البيئة  يجعل  مما  بع�شهم  لدى  الإدارية  الكفاية  نق�ش  اأو  لديها،  والإدارة  التخطيط 

الإدارية للموؤ�ش�شة الوقفية بيئة طاردة للمتطوعني ب�شكل غري مبا�شر.

http://www.neareast.org :موقع العطاء الجتماعي  1
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الإجراءات  هذه  كانت  اإذا  وبخا�شة  الوقفية،  املوؤ�ش�شة  داخل  الإدارية  الإجراءات  تعقد   -

الإدارية على م�شا�ش كبري باملتطوعني.

املتطوعني،  اأداء  م�شتوى  على  يوؤثر  قد  مما  واملوظفني  املتطوعني،  بني  تناف�ش  وجود   -

وبخا�شة اإذا اأ�شعرت املوؤ�ش�شة الوقفية املوظفني لديها اأن املتطوعني اأف�شل منهم وذلك 

من باب ت�شجيع املتطوعني فهذا قد يوؤدي اإىل �شرر على املوظفني مما يجعلهم يعمدون 

اإىل اإف�شال جتربة املتطوعني، اأو التقليل منها ومن نتائجها.

عدم التدرج يف اإ�شناد الأعمال التطوعية ح�شب �شعوبتها، حيث تعتقد بع�ش املوؤ�ش�شات   -

اأو  الوظيفية  املرتبة  اأو  اجلوانب،  من  جانب  يف  التميز  اأو  احلما�ش،  وجود  اأن  الوقفية 

اأو  مثًل،  وقدراته  تتنا�شب،  ل  واأعمال  باأعباء،  يكلف  لكي  كافية  الدرا�شية  ال�شهادة 

خ�شائ�شه النف�شية، فتكون النتيجة تدنيًا يف الإنتاج، وعزوفًا عن العمل التطوعي.

اإهمال التعزيز املعنوي ملن ينخرط يف الأعمال التطوعية، فطبيعة النف�ش الب�شرية حتتاج   -

اإىل تعزيز، فالنف�ش تكل ومتل، حتى واإن كان دافعهم يف ذلك الأجر، فل بد من خطابات 

�شكر، اأو هدية رمزية، اأو ثناء له اأمام الآخرين، ليعزز ال�شتمرار يف التطوع.

عدم اإبراز التجارب التطوعية املميزة يف العديد من املوؤ�ش�شات الوقفية، لكي تكون مبثابة   -

العملية التي حتفز ال�شباب على النخراط يف العمل التطوعي.

ج( عوامل تعود اإىل املجتمع:

ولن  الرزق  ك�شب  اإىل  �شي�شعون  اأفراده  فاإن  وبالتايل  املجتمع،  يف  املعي�شة  م�شتوى  تدين   -

يتوافر لديهم وقُت كاف لكي يبذلوه للأعمال التطوعية.

عدم اإعطاء املجتمع التقدير الكايف ملا يبذله املتطوع من جهد ب�شبب ق�شور معريف عن   -

دور املتطوعني يف املجتمع، وبالتايل يفقد املتطوع حما�ش ملزيد من هذه اجلهود وي�شعر 

باأنها غري مهمة من وجهة نظر املجتمع.
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هناك م�شوؤولية تقع على قيادات املجتمع مهنية و�شعبية، نحو اكت�شاف القيادات التطوعية   -

ال�شراع  من  نوع  اإىل  العلقات  و�شلت  اإذا  وبخا�شة  وتدريبها،  للم�شاركة  وا�شت�شارتها 

.
�
والتناف�ش، مما يوؤدي اإىل عدم الثقة بني الأطراف املختلفة

الوقفية،  املوؤ�ش�شة  عن  ذهنية  �شورة  بناء  يف  مبا�شر  غري  ب�شكل  اأحيانا  املجتمع  ي�شهم   -

وُتعرف ال�شورة الذهنية باأنها الأفكار واملعتقدات وامل�شاعر التي تتكون يف عقول ووجدان 

اجلماهري جتاه ق�شية اأو منظمة اأو فكرة اأو �شخ�ش، وهي تتبادر اإىل الأذهان عند ذكر 

ا�شمها لتعطي فكرة معينة اأو مفهومًا عامًا عنها قد يكون طيبًا اأو �شيئًا، واخلطورة هنا 

اإىل  يوؤدي  مما  الوقفية  املوؤ�ش�شات  عن  جيدة  غري  ذهنية  �شورة  املجتمع  يتداول  عندما 

عزوف املتطوعني عنها.

املنظمات  وا�شتفادة  التطوعي  العمل  اإدارة  ال�شلمي،  ح�شي�ش  بن  اهلل  وعبد  يعقوب  اإ�شماعيل  بن  اأمين    1

ال�شعودية،  العربية  اململكة  الريا�ش،  الإ�شلمية،  �شعود  بن  حمّمد  الإمام  جامعة  التطوعية،  اخلريية 

1426هـ، �ش 122.



الإ�شلمي من خلل  التاريخ  ال�شباب على مر  اأفادت  الوقفية قد  املوؤ�ش�شات  اأن  الوا�شح  من 

املدار�ش وم�شاعدة الراغبني يف الزواج من اجلن�شني، اإل اأن ا�شتفادة الوقف من ال�شباب لزالت 

دون امل�شتوى املاأمول، ومن هنا فمن ال�شروري الأخذ بعدد من العتبارات عن رغبة املوؤ�ش�شة 

الوقفية ال�شتفادة من ال�شباب، ومن ذلك متيزهم العددي والنوعي، وكذلك ال�شتفادة مما 

يقّدم  م�شروع  خري  ولعل  للعمل،  وحما�ش  الذكاء،  يف  وحدة  كبري،  وقت  من  بالفعل  ميتلكونه 

من خلل موؤ�ش�شة الوقف لل�شباب باأ�شلوب ح�شاري يتنا�شب مع واقعنا هو ما ي�شمى بـم�شروع 

)وقف الوقت( ويتوقع يف حال جناحه- وهو املاأمول باإذن اهلل- اأن يوؤدي ذلك اإىل العديد من 

الآثار الإيجابية ذات املدى البعيد، ومن ذلك:

ت�شود  اأنه  ذلك  الإ�شلمية،  املجتمعات  خارطة  على  وكيفا  كما  الأوقاف  م�شاحة  زيادة    )1

هذه  لتغيري  ال�شعي  اأن  ول�شك  وم�شارفه،  الوقف  عن  وم�شو�شة  �شلبية  ذهنية  �شورة 

ال�شورة الذهنية ال�شلبية من خلل الواقع العملي يتمثل يف طرح �شور جديدة للأوقاف 

يف جمالت يحتاجها املجتمع، وبالتايل �شيكون هناك اإحياء ل�شنة الوقف بتجديد الدعوة 

تلبية  واأكث  النا�ش  نفو�ش  اإىل  اأقرب  تكون  تنموية  اأبعاد  ذات  م�شروعات  خلل  من  له 

لرغباتهم وحاجاتهم.

بدء التناف�ش بني املجتمعات امل�شلمة يف ا�شتحداث جمالت جديدة لعمل الأوقاف، وظهور    )2

�شيغ جديدة للوقفيات مبنية على اأ�ش�ش علمية ي�شتمر اآثارها عقودا طويلة قادمة ولتحل 

حمل ال�شيغ التقليدية املنت�شرة بني �شرائح عديدة من اأفراد املجتمعات، حيث يلحظ 

من تتبع الوقفيات اأنها تقلد بع�شها البع�ش، وتتاأ�شى بها يف طبيعة امل�شارف، وبخا�شة 

الوقفيات ال�شغرية. 

خاتمــــة
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الب�شرية  املجتمع  طاقات  ل�شتيعاب  رحبة  جمالت  الوقت(  )وقف  م�شروع  يوفر  �شوف    )�

والتقدم،  التغري  نحو  بحما�شهم  يتعلق  فيما  خ�شو�شا  ال�شباب،  وهم  فيه،  عددًا  الأكث 

نزعات  لديهم  ويحارب  واأن�شطتهم،  حلركتهم،  ال�شليم  الفكري  الإطار  ي�شع  فالوقف 

دافعة  قوة  ي�شبحوا  كي  الطريق  لهم  وينري  املتطرفة،  ال�شتهلكية  والنزعة  الأنانية 

	.
�
اإيجابية يف املجتمع

من خلل هذا امل�شروع )وقف الوقت( �شيكون هناك حتجيم م�شبق للعديد من امل�شكلت    )4

الجتماعية والنف�شية التي تواجه ال�شباب يف املجتمع املحلي ال�شغري، وكذلك يف املجتمع 

الإ�شلمي ب�شكل عام، نتيجة لتزايد اأوقات الفراغ لديهم.

ميكن النظر اإىل اأن قيام مثل هذا امل�شروع، وهو الإفادة من طاقات ال�شباب كتعامل نوعي    )5

مع م�شروعات املوؤ�ش�شة الوقفية باأ�شلوب ع�شري �شيوؤدي اإىل ن�شوء اأفكار خلقة جديدة 

لل�شتفادة من طاقات الأمة بوجه عام.

واهلل الموفق 

http://www.awqaf.org :موقع الأمانة العامة للأوقاف  1
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