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 :الملخص

 رؤیة مستقبلیة لتفعیل الشراكة المجتمعیة في التعلیم من خالل نموذج هدفت الدراسة تقدیم
وتكونـت مـن إطـار عـام الوقف اإلسـالمي، واعتمـدت علـى المنهجـین التـاریخي والوصـفي، 

شــمل مقدمــة الدراســـة ومــشكلتها وأســئلتها وأهـــدافها وأهمیتهــا وحــدودها ومـــصطلحاتها، 
ـــم ثالثـــة  اإلطـــار : محـــاور؛ شـــمل المحـــور األولوالدراســـات الـــسابقة والتعقیـــب علیهـــا، ث

وأبــرز غایاتهــا وأهــدافها والمبــادئ مفهومهــا : للــشراكة المجتمعیــة مــن حیــث المفــاهیمي
 هومه،حیث مفوتناول المحور الثاني اإلطار المفاهیمي للوقف اإلسالمي من المنظمة لها، 

 للوقـــف ومــشروعیته، وأركانـــه، وأبـــرز مجاالتـــه ومــصارفه، والـــشروط والمبـــادئ المنظمـــة
ــیم  اإلســالمي، كمــا عــرض لمالمــح دور الوقــف اإلســالمي فــي تنمیــة المجتمــع ودعــم التعل

مــستقبلیة لتفعیــل الــشراكة المجتمعیــة فــي الرؤیــة  بینمــا شــمل المحــور الثالــث الاألزهــري،
التعلــیم مــن خــالل نمــوذج الوقــف اإلســالمي، حیــث شــملت الرؤیــة أهــدافها ومنطلقاتهــا ثــم 

آلیـات الوقــف التـي یمكـن تفعیـل الـشراكة المجتمعیـة فــي : یمـا یلـيمحاورهـا التـي تمثلـت ف
التعلیم من خاللها، دور وزارة األوقاف في تفعیل نظام الوقف اإلسالمي، دور وزارة اإلعالم 
فــي تفعیــل نظــام الوقــف اإلســالمي، دور وزارة التربیــة والتعلــیم فــي تفعیــل نظــام الوقــف 

ي تفعیـل نظـام الوقـف اإلسـالمي، ثـم اختتمـت الرؤیـة اإلسالمي، دور وزارة التعلیم العالي ف
  .ببیان متطلبات تنفیذها

ــل: الكلمــات المفتاحیــة ــة المــستقبلیة،الوقــف، التفعی ــافؤ ، المــسئولیة المجتمعیــة، الرؤی  تك
  .الفرص التعلیمیة
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ABSTRACT: 
The present study aimed to provide a future vision to activate 
community partnership in education through the Islamic 
endowment model, and it relied on the historical and descriptive 
methods. The study consisted of a general framework that 
includes introduction of the study, its problem, questions, 
purposes, importance, delimitations, terminology and previous 
studies followed by a commentary. The study consisted of three 
key dimensions: the first dimension addressed the conceptual 
framework for societal partnership in terms of its concept and its 
most prominent goals, objectives and organizing principles; the 
second dimension tackled the conceptual framework of the 
Islamic endowment in terms of its concept, legitimacy,  pillars, 
most prominent areas, the conditions and principles regulating 
the Islamic endowment, as well as a presentation of the features of 
the role of the Islamic endowment in developing community and 
supporting Al-Azhar education. The third dimension included the 
future vision to activate the community partnership in education 
through the Islamic Waqf model as the vision included the aims, 
principles and dimensions, which were represented in the 
following: Waqf mechanisms through which the social 
partnership can be activated in education, the role of the Ministry 
Endowments, the Ministry of Information, the Ministry of 
Education and the Ministry of Higher Education in activating the 
Islamic endowment system. The vision was concluded with a 
statement of requirements for its implementation. 
Keywords: activation, endowment, future vision, social 
responsibility, equal educational opportunities. 
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  :مقدمة
یواجه النظام التعلیمي العدید من التحدیات سواء ما یتمثل في التزاید المستمر فـي 
المعرفة أو في تزاید اآلثار المترتبة على الثورة التكنولوجیة والحاجة لتوظیفها فـي العملیـة 

  .التعلیمیة أو ما یتعلق بتزاید اإلقبال على التعلیم بمراحلة المختلفة
لنظام التعلیمي في هذا العـصر إلـى تحقیـق التعـاون والـشراكة زادت حاجة اومن ثم 

بینه وبین مؤسسات المجتمع وأنظمته المحلیة نظرا لما یشهده العصر الحدیث مـن ثـورات 
علمیــة متالحقــة وتطــورات فــي كثیــر مــن المجــاالت، األمــر الــذي انعكــس علــى مؤســسات 

 ومؤســساتها بمعـزل عـن المجتمـع التعلـیم التـي لـم تعـد قــادرة بمفردهـا علـى القیـام بأدوارهــ
 علیها ضرورة ملحة لالنفتاح على المجتمع وعزز إقامة عالقات شراكة مع وفرضوهیئاته 

كمــا أن قــصور الحكومــة فـــي اإلنفــاق علــى التعلــیم بــسبب الطلـــب . مؤســسات المجتمــع
ــب الیــوم عــن تكلفــه إعــداده  ــه واالرتفــاع الملحــوظ فــي تكلفــة طال االجتمــاعي المتزایــد علی

   .)23، 2002غنیمة، محمد متولي، (ألمس با
ًوأدركت العدید من المجتمعات مبكرا أهمیة المشاركة المجتمعیة وهذا ما أكدت علیه 

مــن أهمیــة المــشاركة ) 591، 2013علــي، (، ودراســة )2011هبــة مــصطفي، (دراســة 
  .المجتمعیة في تحسین األداء المؤسسي

ثـار اإلیجابیـة للـشراكة بـین الجامعـة وتؤكد االتجاهات العالمیة المعاصرة علـى اآل
والمجتمع، وأنها تعمل على تنمیة مهارات التفكیـر الناقـد لـدى الطـالب، والقـدرة علـى تقبـل 
وجهات النظر، ومهارات صنع القرار، واستراتیجیات العمل الجماعي، وزیادة تفاعل الطالب 

  . (Tarantino, 2017,103) مجتمعاتهممع 
م الطــالب الدیمقراطیــة، وتعزیــز العمــل بهــا، وتطبیــق وتــسهم الــشراكة فــي تعلــی

المعرفــة، ودعــم التغییــر الــالزم داخــل مؤســسات المجتمــع لتكــون أكثــر فعالیــة ودیمقراطیــة 
)Ostrander, 2004,78 .( كمــا تــسعى الجامعــات إلــى إقامــة شــراكات مجتمعیــة، مــن

اجاتهـا، وتحقیـق خالل إمداد مؤسسات المجتمـع وقطاعاتـه بمـوظفین مـؤهلین، لتلبیـة احتی
وتفید الشراكة ). (Hansman,Gauntner,2017,104منافع متعددة لصالح الجامعات 

الجامعات في جعلها على تواصل مستمر مع المجتمع؛ وذلك من خـالل البحـث عـن حلـول 
للمــشكالت التــي تواجــه المجتمــع، وتــساهم فــي حــل مــشكلة تمویــل الجامعــات، وتزیــد مــن 

لمبدعین لدیها، كما تفید المؤسسات المجتمعیة في إتاحة الفرصة كفاءتها، وتبرز العلماء ا
لها لمتابعة البحوث التطبیقیة الحدیثة، والوصول إلى المعرفة العلمیة والتقنیة المستقبلیة، 
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معایعة، (المؤسسات واالستفادة من الخبراء الجامعیین، وبالتالي زیادة العوائد المادیة لتلك 
2008 ،161.(  

ــساعد االل ــى التقریــب بــین وی ــة التخطــیط عل ــشراكة المجتمعیــة فــي عملی تــزام بال
المـواطنین والمؤسـسات وكـذلك التوصــل للحكـم الرشـید وعلـى عكــس مـا هـو متوقـع عنــدما 
ـــرة وحیثمـــا اســـتطاع  ـــى كـــسب أصـــوات الطبقـــات الفقی ـــادة المـــشاریع والخطـــط إل یـــسعى ق

لتـشاركیة فقــد تمكنـوا مــن المواطنـون اسـتغالل المــساحات التـي فتحتهـا أمــامهم العملیـات ا
استخدام القوة المخولة لهـم لمطالبـة المؤسـسات الحكومیـة بتـولي المـسئولیات والـشفافیة، 

متطــوعین ومــدراء ومجلــس إدارة، أعــضاء : وتتــضمن عملیــة التخطــیط التــشاركي كــال مــن
البحیـري، (وتابعین، مؤسسات شریكة في مسائل التخطیط، وحلفاء أفرادا كانوا أو منظمات 

2014 ،181 .(  
لقد حث اإلسالم المـسلمین علـى المـشاركة فـي إحـداث تغییـر فـي المجتمـع الـذي 
یعیـشون فیــه فــي اتجــاه األصـلح واألفــضل لــدینهم ودنیــاهم، وهـذا التغییــر یتطلــب مــشاركة 

المـسلمین لتغییـر المنكـر فقـال ) (إیجابیـة مـن أفـراد المجتمـع، فقـد دعـا الرسـول الكـریم 
ن لــم یــستطع فبقلبــه وذلــك ٕانه وان لــم یــستطع فبلــسٕا فلیغیــره بیــده وًمــن رأى مــنكم منكــرا

ما من قـوم یعمـل فـیهم المعاصـي وقال ) 127، 4أبو داود، د، ت، ج ( أضعف اإلیمان
ت، .أبو داود، د( ثم یقدرون على أن یغیروا ثم ال یغیرون إال یوشك اهللا أن یعمهم بعقاب

طلب من المسلمین التفاعل مع أفراد المجتمـع وال شك أن تنفیذ هذه الدعوة یت) 212، 4ج
  . ودعوتهم لترك المنكرات واتباع فضائل األعمال

ه فـي كافـة شـراكة المـسلم أفـراد مجتمعـتتمثـل فـي اإلسـالم یحفزهـا والشراكة التي 
ودلیـل علـى . )112، 2005حـسین،  ( اجتماعیـةم اقتـصادیة أمالجوانب سـواء سیاسـیة أ

المؤمنــون فــي تــوادهم وتــراحمهم مثــل الجــسد یــصیر ة أن ضــرور )(الرســول ذلــك تأكیــد 
)  (الواحد إذا اشتكى منه عضو تـداعى لـه سـائر األعـضاء بالـسهر والحمـى، روي عنـه 

عضو فیه ترى المؤمنین في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى : (أنه قال
دلیـل هـذا فـي  و،)224 ،1987، 4البخـاري، ج ()تداعى له سائر جسده بالـسهر والحمـى

َوالمؤمنون  :یصدق ذلك قوله تعالى و الترابط والتكامل بین المسلمین،مدىواضح على  ُ ِ ْ ُ ْ َ 
ِوالمؤمنات بعضهم َأولیاء بعض یأمرون بالمعروف ُ َ ُ ُ ْ ُْ ْ ْ ُ ْْ ِْ ٍَ ُْ َ َ َ َُ َِ ُِ َ ِوینهون عن المنكر ْ َِ ُ َ ََ ْ َ ْ َویقیمون الـصالة َ َّ َ ُ ِ ُ َ 

َویؤتون الزكاة َ َّْ َ ُ ُ ُوی َ َطیعون اللهَ ََّ ُ ٌورسـوله ُأولئـك سـیرحمهم اللـه إنَّ اللـه عزیـز حكـیم ِ ُِ َِ َ َ ٌَ ِ َ ُ َُّ َِّ ُ ُْ َْ َ ُ ََ َ َ)  سـورة
   .)71: التوبة، اآلیة
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إن توسیع نطاق المشاركة یؤدي إلى إثراء القرارات ألنها تصبح متأثرة بمعلومات 
 وزارة التربیــة  وهــذا مــا جعــل).177، 2010بــد العلــیم، والــشریف، ع(وخبــرات متنوعــة 

والتعلیم تتجه في اآلونة األخیرة إلى التوسـع فـي مـشروعات الـشراكة بـین القطـاع الخـاص 
ًوالهیئــات والمؤســسات غیــر الحكومیــة تنــشیطا للمــشاركة المجتمعیــة فــي مجــال التعلــیم 

وأسفر عن تقدم ملموس خالل التسعینات في النهوض بالتعلیم ). 155، 2008دعبس، (
ل برنامج قومي إلصالح التعلیم قام علـى بنـاء عـدد ضـخم مـن المـدارس األساسي من خال

  ) 322، 2009قمر، ومبروك، . (عصریة التجهیز، وتطویر المناهج
ـــین الجامعـــات  ـــشراكة ب ـــق ال ـــضرورة تحقی ـــن الدراســـات ب ـــد م ـــا أوصـــت العدی كم

  المجتمـع مـن أجـل تحقیـق المنفعـة المتبادلـةفـيوالمؤسسات والقطاعات الخاصة والعامـة 
لـى ضـعف مـستوى الـشراكة ووجـود العدیـد إال أن الواقع یـشیر إ. للطرفین وتحقیق أهدافهم

ضــعف الــصلة والتواصـل مــع مواقــع العمــل (  تحــول دون تحقیقهـا منهــاالتــيمـن االســباب 
ضـعف التنـسیق   دعم البحـوث العلمیـة، فيضعف إسهام المؤسسات االنتاجیة  واالنتاج، 

نتـاج، عـدم رغبـة معظــم المؤسـسات االنتاجیـة فـى دعــم بـین مراكـز البحـوث ومؤســسات اال
  .)438 ،2015 ،حمداأل. ()انشطة التطویر بالجامعة وتحمل تكلفة المشروعات البحثیة

 قائم اقتصاد مصر إلى اقتصاد نقل هدف  لتحقیق2030 مصر رؤیة إطار وفي
 الوظائف،  لیدتو إلى یؤدي بما والخاص العام بین القطاعین الشراكة وتعزیز المعرفة، على

 المهمة،  المجاالت من العدید في بحاث تطویریةأو برامج وتنفیذ المحلي،  المحتوى وتعظیم
تـشجیع القطـاع الخـاص  (2015/ 2014 والثالث للخطة االسـتراتیجیة الثانيجاء الهدف 

نــشاء جامعــات ٕا ويدارة وتمویــل مؤســسات التعلــیم العــالٕانــشاء وإ فــيوالــشراكة المجتمعیــة 
 ومتطلبـات سـوق يتضییق الفجوة بین مخرجات التعلیم العال یشارك فیها المجتمع، هلیة أ

صـحاب العمـل والكیانـات المجتمعیـة المعنیـة أالعمل من خالل شراكات فعالة ومـستمرة مـن 
  )  93-92 ،2015، وزارة التخطیط (.)عمالبالمهن وریادة األ

 تتقوقع أن أو عاجي، برج في تنعزل أال المؤسسات التعلیمیة من وبالتالي یتطلب
علمـي وثقـافي وخـدمي  إشـعاع بـؤرة تكـون أن یجـب بـل محیطهـا، عن منعزلة صومعة في

 التـي الفكـر ومنـارة العلمـي البحـث ومـوطن المتعمقة، معرفته وتكون كذلك بیت لمجتمعها،
 فـإن لـذا. متجـدد ثقـافي أو حقیقـي اجتمـاعي أو اقتـصادي تقـدم أي إحـداث بدونها یـصعب

 لهــذا واألنــشطة الخـدمات مــن مجموعـة وتقــدیمها بمجتمعهــا ةمؤســسات التعلیمیـال اتـصال
محافظـة، (المعاصـرة  والتكنولوجیـة العلمیـة المتغیرات تفرضه ًضروریا ًأمرا أصبح المجتمع
2011 ،908(.  
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ً التي أدت دورا هائال فـي تحقیـق التطـور األساسیةویعد الوقف أحد أهم العناصر  ً
ألموال الموقوفة دور رائد لاریخ في المجتمعات اإلسالمیة، حیث كان والنمو العلمي عبر الت

ٕ وامـدادها افي إنشاء الكثیر من مؤسسات التعلیم والعمل، وتوفیر أوجه الرعایة والعنایة لهـ
قــدمها یبالعناصــر األساســیة مــن المــوارد والعمــال والمعلمــین، ولــم تقتــصر الخــدمات التــي 

صیانة المـدارس ودور العلـم وتوجیـه أوجـه  ذلك إلى بل تعدىالوقف على إنشاء المدارس 
ویعد الوقف من الركائز األساسیة ).  هـ1420المعیلي، (الرعایة والعنایة لهذه المؤسسات 

العدید ومن بعده  -  صلى اهللا علیة وسلم-في التاریخ اإلسالمي، وقد أقر الوقف الرسول 
ص، والزبیر بن العوام، وعمر بـن  عثمان بن عفان، وسعد بن أبي وقا: مثل،من الصحابة

ــالوقف واألمــوال المتحــصلة منــه فــي خدمــة اإلســالم والمــسلمین  ــد العزیــز، واســتعانوا ب عب
  ).هـ1410المعافري، (

صـلى اهللا علیــه (أول وقـف فـي اإلسـالم حیـث نـزل رسـول اهللا یعـد مـسجد قبـاء و
الم، ثـم المـسجد وهو في طریقه إلى المدینة دار هجرته وبنـى أول مـسجد فـي اإلسـ) وسلم

 هذین المسجدین أول وقف في دومن هذا المنطلق یع. النبوي الشریف في المدینة المنورة
) یحبس أصله وتـسبل ثمرتـه(اإلسالم، أما أول وقف من حیث اعتبار الوقف صدقة جاریة 

الـذي شـهد ) الیهـودي(بـسبعة حـوائط لمخیریـق ) صلى اهللا علیه وسـلم(فصدقة رسول اهللا 
وقیل أن أول وقف في اإلسالم هو وقـف . سلمین وهو على یهودیته وقیل أسلمأحد مع الم

على ) ًرضي اهللا عنهم جمیعا(وقد أشهد عمر الصحابة ) رضي اهللا عنه(عمر بن الخطاب 
ــاتهم  الوقــف وتــسابق الــصحابة لوقــف أنفــس أمــوالهم علــى أبــواب البــر والخیــر وعلــى ذری

 ووقـف وحــبس، وكثــرت األوقـات فــي عهــد وأرحـامهم، حتــى لـم یبــق أحــد مـن الــصحابة إال
الدولة األمویـة حتـى أنـشئ لهـا دیـوان خـاص فـي عهـد الخلیفـة هـشام بـن عبـد الملـك بـن 
مروان واستمرت األوقاف في النمو واالزدهار واالتساع في العهـود المتعاقبـة وكانـت تتـأثر 

وقـاف منهـا زیادة ونقصا حسب االستقرار السیاسي الذي كان یجلب بعض الرخاء وهـذه األ
وفـي العهـد المملـوكي . ما كان في الحرمین ومنهـا مـا كـان فـي األقطـار اإلسـالمیة األخـرى

والعثماني تضاعفت األوقاف، وتعددت مجاالتها وتسابق الـسالطین واألمـراء والوجهـاء فـي 
، 2002لیلـة، (هذا المیزان وفـي العهـد العثمـاني كثـرت األوقـاف علـى الحـرمین الـشریفین 

142 .(  
ا بــدأ الوقــف فــي المجتمــع اإلســالمي عــن طریــق المــساجد والكتاتیــب بطریقــة كمــ

 نظرا لمحدودیة الموارد، وكانت االنطالقـة مـن سـاحات المـسجد وأروقتـه إلـى الكلیـات أولیة
والمؤسسات الجامعیة، حیـث قـدم الوقـف فـي المجتمـع اإلسـالمي دعمـا لمؤسـسات التعلـیم 

متمثلة في المكتبات ال الثقافة اتعات ودعما لمؤسسالمتمثلة في المساجد والمدارس والجام
العالم الخارجي لتبلیغ الدعوة والـدفاع مع الخالفة اإلسالمیة تواصلت ودور الكتب، وعندما 
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عن الدیار اإلسالمیة قام أهل الخیر بسد هذه الثغرة عن السلطة الحاكمة وقاموا بدور مهم 
صیص أمــوال األوقـاف علــى المــدارس فـي دعــم المؤســسات التعلیمیـة مــن خــالل زیـادة تخــ

وتم تنظیم الوقف حتى بعد عصر الخلفـاء ). 58، 2013شحاتة، (والمكتبات ودور الكتب 
    الراشـدین، ففـي العـصر األمـوي قـام القاضـي توبـة الحـضرمي فـي عهـد الخلیفـة هـشام بـن

دهر بوقف عبد الملك بتنظیم أموال األوقاف وتنظیم دیوان مستقل للوقف ثم توسع األمر واز
األموال على التعلـیم والثقافـة خـصوصا فـي عـصر العباسـیین ومـن جـاء بعـدهم، وأصـبحت 
میزانیة األوقاف تنافس میزانیة الـسلطة الحاكمـة أو مؤسـسة الخالفـة، فقـد كانـت مؤسـسة 

 الصبر أبي بن الصالح الخالفة في بعض الحیان تقترض من خزینة األوقاف، فقد استشار
 وأمره له ٕواصالحها، فأذن صومعة القرویین تبییض یوسف، في یعقوب أبا المؤمنین أمیر
 شـاء إن كفایـة فیه ما األحباس في مال إن": له قال الروم، ثم أعشار أموال من یأخذ أن

اهللا، ونظرا لكثرة األموال الوقفیة زاد االهتمام بحمایتها حیث كانت توضـع فـي بیـت حـصین 
ــت األمــوال تو ــه مــسلح بالنحــاس وكان ــى شــئون باب ــي صــنادیق متینــة لتــصرف عل ضــع ف

   .)199، 1996بن عبد اهللا، ا(المساجد وغیرها من مصارف الوقف 
وبدخول اإلسالم مصر عرف أهلها نظام الوقف وما له من فضل وشرف عند اهللا 

ًام بین أهل مصر ذیوعا كبیـرا، من الفاتحین العرب، فذاع هذا النظ حتـى سـارع إلیـه أقبـاط "ً
ون واألقبـاط الكثیــر مــن المــدارس م جنـب مــع مــسلمیها، حیـث أقــام المــسلًمـصر جنبــا إلــى

والمـساجد والمستــشفیات ودور الرعایـة االجتماعیــة وبعـض المؤســسات الثقافیـة والعلمیــة، 
ًفضال عما دأب علیه معظم الواقفین من صرف الجوائز والمكافآت المالیة والمادیة للطالب 

  ).10، 2003جبریل، " ( المجاالتالنابغین والعلماء المتمیزین في شتى
ولــم یكــن للدولــة أدنــى تــدخل فــي الرقابــة علــى إدارة األوقــاف بــل كــان یتــرك ذلــك 

ــك  ــد المل ــن عب ــى زمــن هــشام ب ــین) م724 -هـــ 105(لمتــولي الوقــف حت ــام بتعی ــث ق            حی
فعندما نظر فـي أمـور المـسلمین ) م733 –هـ 115(ًقاضیا لمصر في عام " توبة بن نمر"
ما أرى مرجع هذه الصدقات إال إلـى الفقـراء والمـساكین فـأرى "رأى كبر حجم األوقاف قال و

 والتوارث، فلم یمت توبة حتى صارت – الهالك –ًأن أضع یدي علیها حفظا لها من التواء 
ًاألحباس دیوانا عظیما   ). 107، 106، 2003العكنین، " (ً

ًوقــد أدى الوقــف دورا كبیــرا فــي التعلــیم فــي العــ الم اإلســالمي حتــى نهایــة القــرن ً
تـصور التعلـیم خـارج یأنـه لـم یكـن لدرجـة  التاسـع عـشر المـیالدي –الثالث عشر الهجري 

  .مؤسسة الوقف حتى أواخر الحكم العثماني



  م 2020 لسنة أبریل) الثاني، الجزء 186: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
  

 -811-

 بعمـل إصـالحاته المختلفـة التـي شـملت قـاممـصر محمد علي باشـا  وعندما حكم
لجنـة شـورى أنشأ یة الدولة عن التعلیم والتعلیم والبعثات العلمیة، والتي أرسى فیها مسئول

م 1837م التــي تحولــت بعــد ذلــك إلــى دیــوان المــدارس فــي عـــام 1836المــدارس عــام 
 مـصروفات دراسـیة كبیـرة ت الدولة على التعلیم وفرضـتورصدت له میزانیة خاصة وسیطر

  ).84، 2004األرناؤوط، " على الطالب
لى الوقف اإلسالمي حتـى دخـول نظـام ًواعتمد التعلیم باألزهر أیضا منذ البدایة ع

التعلـیم الحـدیث فـي عهــد محمـد علـي وســیطرة الدولـة علـى األوقــاف واألعیـان التـي كانــت 
موقوفة على األزهر، وبذلك اعتمد األزهر على تمویـل الدولـة مـن األمـوال التـي ترصـد لـه، 

ضاه م والـذي أصـبح لألزهـر بمقتـ1963 لـسنة 1286وصدر بـذلك القـرار الجمهـوري رقـم 
، 1990العراقي، (میزانیة مستقلة تشمل جمیع اإلیرادات والمصروفات خالل السنة المالیة 

ــة علــى إیــرادات األوقــاف التــي كانــت مرصــودة لإلســهام فــي ). 72 ومــن ثــم ســیطرت الدول
ًتمویل التعلیم باألزهر ومعاهده لمواردهـا العامـة والتـي یعتقـد الـبعض أنهـا كانـت سـببا فـي 

ٕلي خصب على التعلیم األزهري كان من أكثـر مـوارده دخـال وادرارا، والیـه تضییع مورد تموی ًٕ ً
  ).73، 1990العراقي، (یرجع الفضل في بقاء التعلیم األزهري واستمراره 

ــا اعتمــدت جامعــة ــى الوقــف والمبــادرات  األزهــركم ــة عل ــذ البدای ــي إنــشائها من  ف
قـدر بخمـسة آالف جنیـه األهلیة، حیث حدد دیوان عموم األوقاف صرف مـساعدة سـنویة ت

ألفـان جنیـه مـصري ) 2000(والتي تفوق بشكل واضـح مـساعدة الحكومـة للجامعـة وهـي 
ــشاء  )263، 1988غــانم، ( ــل إن ــي تموی ــشراكة ف ــي ال ــة ف ــادرات األهلی ــى المب باإلضــافة إل

ًفـدانا مــن األطیــان ) 674(م مـا مقــداره 1913الجامعـة، حیــث أوقفـت األمیــرة فاطمـة عــام 
الجامعة ف ریعها على الجامعة، إضافة إلى ستة أفدنة ببوالق أوقفتها لبناء الزراعیة لیصر

طیانـه أًكما أوقف حسن بك زایـد مـا یزیـد عـن خمـسین فـدانا مـن ). 264، 1988غانم، (
من عزبة سراه منوفیة للجامعة، ووقف كل من أطیانه حتى وصلت نسبة األطیان الموقوفة 

 دیــسمبر 21ًاح الجامعــة المــصریة رســمیا فــي ً فــدانا حتــى تــم افتتــ549للجامعــة عــدد 
كما أسـست جامعـة أم درمـان اإلسـالمیة فـي الـسودان ). 24، 1982الجمیعي، (م 1908

  ).69، 1994أحمد، (من األوقاف 
وقد تنوعت موارد الوقف اإلسالمي لتشمل مختلف نواحي الحیاة اإلنسانیة، حیث 

ًحـدیثا، وسـاهم فـي بقـاء المجتمـع المـسلم ًقام بدور كبیر في المجتمعات اإلسالمیة قدیما و
، إال أنـه ظـل  فـي بعـض العـصورًمحصنا بعد أن تعددت سلبیات الحكم، وتنوعت انحرافاتـه

ــالموارد التــي تبقیــه علــى حیویتــه وصــالبته،   یحمــلویمــد مؤســسات المجتمــع اإلســالمي ب
ـــف ـــن اإلیجابیـــات فـــي تـــوفیر مـــصادر التموالوق یـــل  فـــي المجتمعـــات الحدیثـــة الكثیـــر م

  .)9، 2004منصور،  (للمشروعات اإلسالمیة
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 توحید جهود األمة هدفهٕوالمتتبع للوقف وانجازاته المتعددة یجد أنه عمل متكامل 
لتحسین أوضاعها وبناء حضارتها، من خالل التعاون بین عموم أفراد المجتمـع اإلسـالمي 

  .من جهة وأولیاء األمر من جهة أخرى
اده تربویا هو من أهم متطلبـات وأولویـات التنمیـة ٕإن بناء اإلنسان وتهذیبه واعد

 فـي یةومن هنا ركز اإلسـالم علـى بنـاء الشخـصیة المـسلمة، وقـد تكفلـت األوقـاف اإلسـالم
هذا البناء الحضاري لألمة حیث حملت المساجد مشاعل العلم والمعرفة لتقدیمها إلى العالم 

 لألوقـاف بالبـصرة والكوفـة وبغـداد، شرقا وغربا من خالل المراكز العلمیة التي كانـت تابعـة
          ، وبـالقیروان، وتـونس ومـراكش، بقرطبـة واألنـدلس وبـالد  بمـصروبدمشق وحلـب، بالقـاهرة

 حیث قامت تلك المراكز بأداء رسالتها إلى عامة –ٕما وراء النهر بالهند واندونیسیا وغیرها 
ــضروریة منهــا والت ــة ال ــارف الكونی ــف المع ــدم مختل ــاس وتق ــدرس الن ــات ال ــي حلق ــة ف كمیلی

بجوامــع األزهــر والفــسطاط، والجــامع األمــوي، والجامعــة المستنــصریة، وجــامع القیــروان 
وغیرها، والبد مـن اإلشـارة هنـا إلـى أن هـذه الـدعائم التنمویـة والتـي تعـد مـن أهـم عناصـر 
التنمیة في المجتمع إنما تحققت للمجتمعات اإلسالمیة ووحدت صداها بشكل صحیح داخل 

ٕناء األمة من خالل األوقاف مما یؤكد دورها في مسیرة عجلة التنمیة في المجتمع وابعاده ب
  .عن التخلف والضیاع عن طریق تعلیم اإلنسان الذي هو غایة التنمیة وهدفها

إذن األوقــاف الخیریــة ظلــت مؤســسات كبــرى مــستقلة وقامــت بتــوفیر مــستلزمات 
ًداء من تأسیس المدارس للتعلیم ونشر الثقافة، الحیاة التي یحتاجها البشر في المجتمع ابت

إن من المؤكد أن جمیـع المـدارس والمراكـز العلمیـة التـي تـم "یقول أحد الباحثین في هذا و
ٕإنشاؤها في التاریخ اإلسالمي إنما كان یعتمد في تمویلها وادارتهـا علـى مؤسـسة األوقـاف 

مكانات، وقد كان التعلیم فیها رغم تنوع مهام تلك المدارس من حیث الحجم والتخصص واإل
ًا شامالً  لجمیـع قطاعـات المجتمـع، فلـم یكـن التعلـیم فیهـا محـصورا بفئـة مـن أبنـاء یمجان ً

األمة دون فئة، بل كانت فرصة التعلیم فیها متوفرة لجمیـع طبقـات المجتمـع بفـضل عوائـد 
         لتهاالمؤســـسة الوقفیـــة التـــي تـــدیرها وتعمـــل علـــى تـــسهیل أداء مهامهـــا وتحقیـــق رســـا

  ) 20، 16، 1988ساعاتي، (
ًوبــالنظر للمؤســسات العلمیــة العالمیــة نجــد أن عــددا منهــا أنــشئ مــن قبــل أشــخاص 

ــم علــى غــرار مؤســسة  للتقــدم الــصحي والعلمــي، وهــي " روكیفلــر"مهتمــین بتنمیــة الثقافــة والعل
ینـة نیویـورك  فـي مد1937 – 1839" جون روكیفلر"المؤسسة التي أقامها أحد أثریاء أمریكا 

َ ملیــون دوالر وهــي مؤســسة تعنــي بتنمیــة البحــث العلمــي 250م بــرأس مــال قــدره 1913عــام  ُ
والعمل على رفع مستوى الجنس البشري في أرجاء العالم كله، وذلك عن طریق دعـم المهتمـین 
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بالدراسات العلمیة، واإلسهام في القضاء علـى الجـوع، ورفـع مـستوى الـصحة العامـة، وقـد أدت 
ًالمؤســسة الخیریــة أعمــاال جلیلــة فــي مجــاالت الــصحة والبحــوث الطبیــة والعلــوم الطبیعیــة هــذه 

واالجتماعیة، وأتاحت الفرص لعمل كثیر من الباحثین وقدمت المـنح المالیـة لـآلالف مـن طـالب 
جي التكنولــوجي فــي یرناالــذي أســس معهــد كــ" جيیرناأنــدرو كــ"العلــم، وهنــاك نمــوذج آخــر هــو 

 ولـیس بعیـدا عـن هـذه المنـاهج الجـائزة العالمیـة 1905عـام " بنسلفانیا"الیة بو" بتسبرج"مدینة 
لعلـوم والتخصـصات وهـي ًالتي تمـنح سـنویا للمتمیـزین مـن العلمـاء والمفكـرین فـي شـيء مـن ا

فقد أوصـى نوبـل بثروتـه ومـشاریعه لتكـون عوائـدها وریعهـا مخصـصة للمتمیـزین " جائزة نوبل"
اعـات تخـدم البـشریة أو إضـافات علمیـة ذات شـأن فـي فروعهـا من العلماء الذین یقـدمون اختر

وتخصــصها إن هــذه األعمــال ومثیالتهــا ال تخــرج عــن دائــرة مفهــوم الوقــف اإلســالمي وأهدافــه 
التطوعیة والخیریة غیر أنها تختلف من حیث الباعث والغایة والمجـاالت عـن الوقـف اإلسـالمي 

  ).65، 1998عثمان، (
ــضاف لمــا ســبق أن  ــات والمستــشفیات والفنــادق األوقــافی ــة لتأســیس المكتب  الخیری

ـــة  إلقامـــة العـــابرین مـــن الـــضیوف وأهـــل الطریـــق إلـــى جانـــب مواجهـــة ظـــروف الحیـــاة الطارئ
ــي الــزواج ــراغبین ف ــاف لل ــى حــد حــبس بعــض األوق ــسبة للبــشر إل ــسى. واالســتثنائیة بالن  وال نن

ٕب واظهــار دور المؤســسات اإلسـهام الحــضاري الــذي قدمتــه المــرأة المـسلمة للمــشاركة مــن جانــ
االجتماعیة من جانب آخر حیث عكـست أوقـاف النـساء اهتمـامهن بـدوائر العمـل العـام الـوطني 
ـــصادیة ســـعیا وراء تحقیـــق نهـــضة  ًواإلســـالمي، وتـــداخل مجـــاالت حـــركتهن االجتماعیـــة واالقت

ت المجتمــع واألمــة اإلســالمیة فتــشابكت األوقــاف الخیریــة مــع األهلیــة وشــملت جمیــع الطبقــا
االجتماعیــة كمــا عبــر نمــوذج أوقــاف النــساء عــن اســتمراریة العمــل االجتمــاعي النــسائي حتــى 
ـخالل فتــرات ضــعف األمــة فعلــى مــدار التــاریخ اإلسـالمي لــم یقتــصر إســهام النــساء فــي تقویــة 
ٕواصـالح المجتمــع اإلســالمي علــى ممارسـة األدوار التربویــة داخــل نطــاق األسـرة، بــل امتــد إلــى 

  ).36، 53، 2003خفاجي، (ؤسسات الخیریة والعلمیة ودور العبادة إنشاء ودعم الم
  :مشكلة الدراسة

مـــن أهـــم ، مـــشكلة محدودیـــة المـــوارد المخصـــصة مـــن الموازنـــة العامـــة للدولـــةتعـــد 
ًن هناك ضـغطا كبیـرا علـى المـوارد العامـة إ تمویل التعلیم في مصر، إذ یواجههاالمشكالت التي  ً

ــات ال ــة فــي ظــل نمــو النفق ــاليللدول ــسبة أكبــر مــن نمــو اإلیــرادات، وبالت ــصفة ،عامــة بن  فــإن ال
ًالمالزمة للموازنة العامة للدولة أنها تواجه عجزا مالیا متكررا، وهو ما یعكـس محدودیـة المـوارد  ً ً

 مـن إمكانیـة زیـادة ُحـدَالمتاحة في ظل تزاید احتیاجات مؤسسات الدولة المختلفة، األمـر الـذي ی
 جانـب األعـداد الكبیـرة ىعامة الـذي یمكـن أن یوجـه نحـو التعلـیم، هـذا إلـالتمویل من الموازنة ال

 فإن االعتمـاد ،على الجامعات في ظل معدالت النمو السكانیة المرتفعة، ومن ثم اًالمتدفقة سنوی
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فـي ظـل  ال یمكـن أن یفـي بمتطلبـات تحـدیث وتطـویر مخرجـات التعلـیم ،علي التمویل الحكـومي
   .)2016العربیة، وزارة المالیة، جمهوریة مصر (هذه الظروف 

الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة فـي بوًنظرا لمحدودة الموارد المخصصة للتعلیم، و
ن الدولـة فـإ،  مهمـة لمـا فـي ذلـك مـن أبعـاد اجتماعیـة وتثقیفیـة،مجال التمسك بمجانیة التعلـیم

الـشراكة لـذلك یبـرز دور و ، التعلـیمى البحث عن مصادر تمویل جدیدة لإلنفاق عل جاهدةتحاول
 بمثابـة الطاقـة  التعلیم لیكونتمویل كمصدر من مصادراإلسالمي الوقف ًالمجتمعیة متمثال في 

 النمـاء والتطـور، خاصـة وأن ىالقدرة علفي مصر  والمورد الخصب الذي وفر للتعلیم ،المتجددة
مویل التعلـیم وخاصـة هناك العدید من الدراسات التي أوصت بضرورة البحث عن بدائل جدیدة لت

               التعلـــیم األزهـــري فـــي ظـــل التحـــدیات االقتـــصادیة المعاصـــرة التـــي تـــشهدها میزانیـــة الدولـــة
  ).2004، والبحیري، 2001حسب النبي، (

وممــا ال شــك فیــه أن أمــوال األوقــاف تقــوم بــدور مهــم فــي دعــم وتمویــل التعلــیم 
 وال یزال من أهم مصادر تمویل التعلیم في الجامعي، حیث إن نظام الوقف على التعلیم كان

النموذج اإلسالمي، حیث أسهم بشكل كبیر فیمـا تحقـق مـن نهـضة علمیـة واسـعة شـهدها 
العــالم اإلســالمي فــي مؤســسات التعلــیم المختلفــة عبــر العــصور، وقــد أكــدت نتــائج إحــدى 

ال األوقاف فـي الدراسات على أنه البد من إعادة الدور الحیوي الذي یمكن أن تقوم به أمو
، ومن المالحظ ضعف إقبال )25، 2014بلتاجي،  مروة(تمویل التعلیم الجامعي في مصر 

األفـراد علــى الوقـف، إمــا لـصعوبات سیاســیة أو إداریــة، وحـصر أوقــافهم فـي الغالــب علــى 
المساجد والنـواحي الدینیـة وقلـة توجیهـه إلـى تمویـل التعلـیم، هـذا فـي الوقـت الـذي تواجـه 

ــالتعلیم المجتمعــات  ــي مــستوى الخــدمات االجتماعیــة ك ــدنیا ف ــة وت ــي البنــى التحتی ضــعفا ف
والرعایـة الــصحیة، كمــا كــشفت عـن ذلــك تقــاریر التنمیــة البـشریة التــي صــدرت مــع مطلــع 
األلفیـة الثالثـة، فـي حـین كــان بإمكـان الوقـف أن یحـد مــن هـذه المـشكالت إن تـم تــسخیره 

  ).10، 2009، يالكتان(لیم  أغراض التنمیة والتعباعتباره أداة لخدمة
یعمـل جنبــا إلـى جنـب مــع " باعتبـاره قطاعــا ثالثـا"إن إعـادة التفكیـر فـي مؤســسة الوقـف 

القطاع الحكومي والقطاع الخـاص یمكـن أن یـساهم فـي دعـم المیزانیـة العامـة للدولـة ویخفـف مـن 
، ومـن ثـم فـإن )15، 2009دوابـة، (أعبائها في مجال الخدمات االجتماعیة وأهمها مجال التعلیم 

  . دعم الوقف اإلسالمي للتعلیم أصبح مطلبا أساسیا في معظم المجتمعات
ــشریة لعــام لقــد ــة الب ــد تقریــر التنمی ــي 2003 أك ــة ف ــى أن الــشراكة المجتمعی  عل

ًالتعلــیم وغیــره مــن األنــشطة التنمویــة غــدت تمثــل خیــارا اســتراتیجیا، و ًطلبــا ضــروریا فــي مً ً
، )6، 2003، لمتحــدة اإلنمــائي ومعهــد التخطــیط القــوميبرنــامج األمــم ا(عــصرنا الــراهن 
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حیث أوضحت نتائج العدید من الدراسات أن المجتمعات التي ترتفـع فیهـا معـدالت الـشراكة 
المجتمعیة في التعلیم تستطیع أن توفر مـوارد مالیـة إضـافیة للتعلـیم أكثـر مـن المجتمعـات 

رجة عالیة من رضا المواطنین عن ًالتي تنخفض فیها معدالت الشراكة، فضال عن تحقیق د
باعتبارها أداة لتحقیق مخرجات أفضل، بمـا تـسهم بـه ؛ )Reid, 2000, p2(مجتمعاتهم 

ـــــــاعي ـــــــر االجتم ـــــــاتهم واحـــــــداث التغیی ـــــــراد لتحـــــــسین حی ـــــــدرات األف ـــــــز لق                    ٕمـــــــن تعزی
)Makuwira, 2004, p114 .(  

ى أهمیـة تحقیـق الـشراكة علـ) 104، 2014(ولذا أكدت دراسـة درادكـة ومعایعـة 
بین مؤسـسات التعلـیم ومؤسـسات القطـاع الخـاص فـي المجتمـع مـن أجـل تحقیـق المنفعـة 

  . المتبادلة للطرفین
 والتنمــوي الحــضاري الــدور إحیــاء بــضرورة) 2015(كمــا أوصــت دراســة یوســف 

  .للوقف
الـشراكة وفي ضـوء مـا سـبق تتحـدد مـشكلة الدراسـة الحالیـة فـي الحاجـة لتفعیـل 

نظام الوقف اإلسالمي واالستفادة منـه فـي تطـویر العملیـة التعلیمیـة تمعیة متمثلة في المج
والتغلــب علــى التحــدیات التــي تواجههــا، وهــو مــا تــسعى إلیــه الدراســة الحالیــة مــن خــالل 

  . التالیةسئلةاإلجابة عن األ
  :أسئلة الدراسة

   ما اإلطار المفاهیمي للشراكة المجتمعیة؟ .1
  المي وأقسامه وأركانه وأبرز شروطه ومبادئه؟الوقف اإلسمفهوم ما  .2
   مجاالت الوقف اإلسالمي ومصارفه؟همما أ .3
ـــة المجتمـــع ودعـــمهـــممـــا أ .4 ـــف اإلســـالمي فـــي تنمی  المؤســـسات  إســـهامات الوق

   ؟التعلیمیة
 لتفعیـل الــشراكة المجتمعیــة فــي التعلـیم مــن خــالل نمــوذج مـا الرؤیــة المــستقبلیة .5

  الوقف اإلسالمي؟
  :أهداف الدراسة

 لتفعیــل الـشراكة المجتمعیــة فــي التعلــیم مــن خــالل رؤیــة مــستقبلیةالوصـول إلــى  .1
 : من خالل تعرف ما یلياإلسالمينموذج الوقف 

  .توضیح اإلطار المفاهیمي والفكري للشراكة المجتمعیة .2
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ــى مفهــوم  .3 ــضوء عل ــرز شــروطه  إلقــاء ال ــه وأب ــسامه وأركان الوقــف اإلســالمي وأق
  .ومبادئه

  .قف اإلسالمي ومصارفهبیان أبرز مجاالت الو .4
  .عرض أبرز إسهامات الوقف اإلسالمي في تنمیة المجتمع ودعم التعلیم األزهري .5

  : أهمیة الدراسة
  :یمكن توضیح أهمیة الدراسة في عدة نقاط بإیجاز على النحو التالي       

تعــدد المــشكالت والتحــدیات التــي تواجــه العملیــة التعلیمیــة بــالمجتمع وضــرورة تفعیــل  .1
اكة المجتمعیــة فــي التعلــیم لإلســهام فــي التغلــب علــى هــذه المــشكالت ومواجهــة الــشر

  . التحدیات
أهمیــة الوقــف اإلســالمي واألدوار المتعــددة التــي یمكــن أن یؤدیهــا فــي تحقــق التنمیــة  .2

  .المجتمعیة خاصة في مجال التعلیم
ة التـي  التعلیمیة ونتائجها اإلیجابیـ على المؤسساتالتجارب السابقة في مجال الوقف .3

  .حیاء وتفعیل نظام الوقف اإلسالمي واالستفادة منه في العملیة التعلیمیةتدعو إل
یمكن للدراسة أن تفید وزارة األوقاف بما تقدمه من رؤیة مستقبلیة لتفعیل دور الوقف  .4

   .اإلسالمي في تطویر العملیة التعلیمیة من خالل الشراكة المجتمعیة
درین علــى اإلســهام فــي المــشروعات الوقفیـــة یمكــن للدراســة أن تــشجع وتحــث القــا .5

 .المتعددة أو استحداث مشروعات وقفیة جدیدة
یمكــن للدراســة أن تفیــد الجهــات والــوزارات المختلفــة كــوزارة التربیــة والتعلــیم ووزارة  .6

ــالي ــا تقدمــه مــن رؤیــة مــستقبلیة تعــزز  ووزارة الثقافــةاإلعــالم ووزارة التعلــیم الع  بم
 . تفعل الشراكة المجتمعیة من خالل نظام الوقف اإلسالميممارساتهم التي یمكن أن

ــة  .7 ــا تقدمــه مــن رؤی ــى وجــه الخــصوص بم ــد جامعــة األزهــر عل یمكــن للدراســة أن تفی
مــستقبلیة یمكــن مــن خاللهــا تــدعیم الــشراكة المجتمعیــة بــین جامعــة األزهــر وبعــض 

 .المؤسسات الوقفیة
ــل .8 ــا یمكــن المــساعدة فــي تموی ــدیال مهم ًتقــدم الدراســة ب ــي ضــوء التحــدیات ً ــیم ف  التعل

  .المعاصرة التي تواجهه خاصة في وقت األزمات المالیة
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  :منهج الدراسة
التاریخي باعتبارهما الوصفي مع االستعانة بالمدخل استخدمت الدراسة المنهجي 

ــة  ــشراكة المجتمعی ــم عــرض مالمــح ال ــق أهــدافها، فمــن المــنهج الوصــفي ت األنــسب لتحقی
ة المستقبلیة لتفعیل الشراكة المجتمعیة فـي التعلـیم مـن خـالل وتحدید وعرض مالمح الرؤی

مجـاالت ومـصارف  التاریخي تم عـرض بعـض المدخل خالل ، ومننموذج الوقف اإلسالمي
 .الوقف اإلسالمي وأدواره التنمویة في المجتمع وتحدید أبرز شروطهٕواسهامات 

  : حدود الدراسة
  اقتصرت الدراسة على الحدود التالیة        

الوقف اإلسالمي ودوره في العملیة التعلیمیة من خالل الشراكة : الحدود الموضوعیة .1
 .المجتمعیة في التعلیم وكیفیة تفعیل ذلك من خالل رؤیة مستقبلیة

  .م2020/ 2019العام الجامعي : الحدود الزمانیة .2
  :مصطلحات الدراسة

   :مفهوم الشراكة المجتمعیة .1
أكثــر لهــم أهــداف مــشتركة یتفقــون معــا علــى عالقــة بــین طــرفین أو "تعــرف بأنهــا 

تحقیقها، لذا فهي تستند على التعاون وتبادل المنفعة خاصة عندما ال یكـون بمقـدور أحـد 
  ).46، 2005وفیق، طارق، (منهما إنجاز هذه األهداف بمفرده 

 بأنها اتفاق مشترك بین ً إجرائیاوتعرف الشراكة المجتمعیة في المؤسسات التعلیمیة
بمـا  هیئـات سـواء أفـراد أمالمجتمـع المحلـي ممثلـي المؤسـسات التعلیمیـة ومثلـي مكل من 

یضمن تبادل الخبرات واستثمار اإلمكانات بما یحقق األهداف المجتمعیة ویمكن المؤسسات 
التعلیمیة من مواجهة تحدیاتها والتغلب على عقباتها وبالتالي الوصول إلى أعلـى مـستوى 

  . تثمار األمثل للموارد واإلمكانات المتاحة للمجتمعممكن من األداء في ضوء االس
  :الوقف اإلسالمي .2

، وهــو علـــى )2006الحجــازي، (الوقــف هــو تحبــیس األصــل وتـــسبیل المنفعــة 
وهـو الوقـف : ویقـصد بـه وقـف المـرء علـى نـسله أو أقربائـه، ووقـف خیـري: نوعین، أهلي

د والتـصرف فـي العـین ومعنى تحبیس األصل أي المنع من اإلرشاعلى جهة بر ومعروف، 
الموقوفة بالبیع أو الهبة أو الرهن أو اإلجارة أو اإلعارة، وما إلى ذلك من أشكال التـصرف 
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ل المنفعة فهو صرفها في سـبیل الجهـة التـي عینهـا الواقـف مـن دون بیفي الملك، أما تس
  ).378، 1992الدمشقي، (عوض 

ء معین لالنتفاع به في ًیعرف الوقف إجرائیا لغرض هذه الدراسة بأنه حبس شيو
أوجه الخیر كحبس قطعة أرض لالنتفاع بها كمدرسة أو مستشفى أو حبس ریع شـركة أو 

  .مؤسسة معینة لألنفاق منه في أوجه الخیر كرعایة األیتام والتكفل بنفقاتهم التعلیمیة
أما شراكة الوقف في العملیة التعلیمیـة فیقـصد بهـا فـي الدراسـة الحالیـة محاولـة 

ًأم إداریـا ًادة من إمكانات المؤسسات الوقفیة في دعم العملیة التعلیمیة سـواء مادیـا االستف
ً تقویمیا، بجانب استفادة المؤسسات الوقفیة من إمكانات المؤسسات التعلیمیة سواء من أم

الناحیـة اإلداریــة أو البـشریة عــن طریــق تقـدیم الــدورات التدریبیــة فـي المجــاالت المختلفــة 
القتراحـات التـي یمكـن أن ترفــع مـن إمكانـات المؤسـسات الوقفیـة وتوســع وعـرض الـرؤى وا

وغیر ذلك من مجاالت الـشراكة المتعـددة التـي تعـود باإلیجـاب علـى .. دائرة االستفادة منها
  .المؤسسات التعلیمیة والمؤسسات الوقفیة ومن ثم على المجتمع كله

  :الرؤیة المستقبلیة .3
موعـة مـن الخطـوات واإلجـراءات والمتطلبـات تعرف في الدراسـة الحالیـة بأنهـا مج

ــوزارات المعنیــة  ــات وال ــب بعــض الهیئ ــة تحققهــا مــن جان ــللالتــي مــن األهمی ــشراكة  تفعی ال
  .المجتمعیة في التعلیم من خالل نموذج الوقف اإلسالمي

  :الدراسات السابقة
 الباحـث فیمـا یلـي بعـض الدراسـات الـسابقة ذات الـصلة بموضـوع دراسـته یعرض

 یتعلــق منهــا بــالوقف اإلســالمي أو مــا یتعلــق بالــشراكة المجتمعیــة، مــع مراعــاة ســواء مــا
  :ًعرضها مرتبة زمنیا من األقدم إلى األحدث على النحو التالي

استهدفت الكشف عـن دور الوقـف اإلسـالمي فـي الحیـاة ): 2005(دراسة محمد 
ــوكي، واســتخدمت الدراســة المــ ــي العــصر الممل ــة بمــصر ف  الوصــفي نهجالعلمیــة والتعلیمی

 بهـدف تتبـع إسـهامات الوقـف اإلسـالمي فـي الحیـاة التعلیمیـة فـي ًا أساسیًاالوثائقي منهج
العصر المملوكي، وأوصت بإنشاء جامعة إسالمیة وقفیـة تعتمـد فـي تمویلهـا علـى الحجـج 
الوقفیة، وتقوم بتلبیة االحتیاجات العلمیة للعدید من شرائح المجتمع المصري، كما أوصـت 

 وأن یتـولى شـیخ األزهـر ،إدارة األوقـاف المرصـودة لخدمـة أغراضـهب تخویل األزهر الدراسة
بمعاونــة المجلــس األعلــى لألزهــر إدارة واســتثمار أمــوال األوقــاف لتحقیــق أهــداف الوقــف، 
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واقترحت الدراسة إجراء دراسة عن دور الوقـف فـي مجـال التعلـیم والثقافـة فـي المجتمعـات 
ة، ودراســة تقویمیــة للــدور التربــوي لمؤســسة شــوقي الفنجــري العربیــة واإلســالمیة المعاصــر

  .الخیریة المصریة أو لمركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي بجامعة األزهر
 فـي األوقـاف لمـساهمة التـاریخي التطـور تعـرف هـدفت )2008( العیـونى دراسـة

 المــنهج مــن كــال الدراسـة اســتخدمت وقــد بــالمغرب، والثقافیـة التعلیمیــة المؤســسات تمویـل
 الوقـف فلـسفة بـین مقارنـة وعقد ،ًحدیثاو ًقدیما الوقفي التمویل لدراسة والوصفي التاریخي
 ومنها المعاصرة الوقفیة التمویل صیغ بعض وعرضت الحدیثة، التمویل واتجاهات التمویلیة
 الكراســي ومــشروع وقفیــة بنــوك وتأســیس الوقفیــة والــصنادیق الوقفیــة، واألســهم الــصكوك
 فـي اإلیجابي ودوره اإلسالمي الوقف نظام أهمیة إلى وأشارت المغربیة، الجامعاتب العلمیة
 المتطلبـات وتـوفیر بـاألجهزة التمویـل مأ النقـدي التمویـل اءسو التعلیمیة المؤسسات تمویل

  .التعلیمیة للعملیة الالزمة
هــدفت الدراســة إلــى الكــشف عــن الــشراكة المجتمعیــة ): 2011(دراســة القرشــي 

ــة ــة الحكومیــةالمطلوب ، وتــوفیر فــرص  بمحافظــة الطــائف لتطــویر إدارات المــدارس الثانوی
التنمیة المهنیة المطلوبة لمعلمي المدارس الثانویة الحكومیـة، ورفـع المـستوى التحـصیلى 

ووظفـت . لطالب المدارس الثانویة الحكومیة وربط خریجي المدارس الثانویة بسوق العمـل
 وتوصــلت نتــائج الدراســة إلــى أن الــشراكة المجتمعیــة .الدراســة المــنهج الوصــفي المــسحي

وأوصــت ). 3.56 – 3.85(مطلوبــة بدرجــة عالیــة، وبمتوســط حــسابي یتــراوح مــا بــین 
الدراسة بضرورة العمل على فتح قنوات االتصال مع المجتمـع المحـیط مـن خـالل التواصـل 

م اإلدارة فــي مــع جمیــع مؤســسات المجتمــع الحكومیــة والخاصــة واالســتفادة منهــا بمــا یخــد
المــدارس الثانویــة، ودعــوة مؤســسات المجتمــع لتوصــیل األنــشطة والمناســبات المدرســیة، 
ودعوة المدارس الثانویة للمجتمع المحیط للعمل على تنظیم بـرامج تعلیمیـة للطـالب خـارج 
إطار المدرسة مثل عقد دورات للطالب في مجال اللغـة اإلنجلیزیـة، والحاسـب اآللـي؛ لرفـع 

  .الدراسيتحصیلهم 
 فـي األوقـاف بـه قامـت الذي التاریخي الدور تعرف هدفت ):2012( غانم دراسة

 مـن االستفادة مجال في المعاصرة العالمیة االتجاهات وأهم العالي التعلیم مؤسسات تمویل
 والمـنهج التـاریخي المـنهج الدراسـة واسـتخدمت العـالي، التعلـیم مؤسسات لتمویل األوقاف

 المؤسـسات لتمویـل األوقـاف قـدمتها التـي واإلسـهامات األدوار تعدد إلى وأشارت الوصفي،
 تمویل في الحاضر الوقت في األوقاف من االستفادة لكیفیة استراتیجیة واقترحت التعلیمیة،
  .واإلسالمیة العربیة الجامعات على وتعمیمها العالي التعلیم مؤسسات
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 المؤســسات دعــم فــي یــةالوقف المؤســسات دور تعــرف هــدفت :)2013( شــحاتة دراســة
 مع الشخصیة والمقابالت االستبانة، وأسلوب الوصفي، المنهج واستخدمت وحدیثا، قدیما التعلیمیة

 مـن كـان نتـائج عـدة إلـى الدراسـة أشـارت وقـد الوقفیـة، المؤسـسات تمویـل عـن المسئولین بعض
 أساســیا داعمــا تــزال وال كانــت اإلســالمیة األوقــاف أن تــرى الدراســة عینــة مــن % 90 أن :أهمهــا
 شاسـعة مـساحات مـن یمتلـك بمـا مـصر فـي الـشریف األزهـر بأوقـاف مستشهدین التعلیمي للقطاع
 أشارت كما تونس، في الزیتونة وقف وكذلك للطالب ومنح تعلیم على عائدها یعود ومصانع ٍومبان

 مــن أكثــر للتعلــیم دعمــا قــدمت الماضــي فــي األوقــاف أن تــرى العینــة مــن % 80 أن إلــى النتــائج
 .األوقاف إلى حاجة أكثر الحاضر الوقت في المجتمعات وأن الحاضر

 بـین القائمـة التعـاون بـرامج دراسـة هـدفت تعـرف): 2015(أجـرى القحطـاني 
 دون تحـول التـي الـصعوبات تحدیـد ٕعـسیر، والـى منطقـة فـي المحلـي المدرسة والمجتمـع

 المـنهج الباحـث اسـتخدم وقـدالمحلي،  والمجتمع المدرسة بین فعالة إقامة عالقة تعاونیة
 والمتوسـطة االبتدائیـة المـدارس مـدیري مـن الدراسـة الوصـفي التحلیلـي، وتكـون مجتمـع

 عـشوائیة عینـة الباحـث عـسیر، واختـار بمنطقـة التعلـیم للبنـین، التـابعین إلدارة والثانویـة
سـة الدرا أداة علیهـا طبقـت للدراسـة األصـلي المجتمـع تمثـل مفـردة )121( قوامهـا طبقیـة

 ال المحلي والمجتمع المدرسة بین العالقة مستوى إلى أن الدراسة توصلت االستبانة، وقد
وثیقـة  تعاونیـة عالقـة إقامة دون تحول كبیرة أهمیة ذات معوقات وجود تزال ضعیفة، والى

  .وأفراده المحلي المجتمع ومؤسسات المدرسة بین
 الموازنة عن العبء فیفتخ في الوقف دور عن الكشف هدفت ):2015( یوسف دراسة

 فـي العامـة النفقـات فـي ومـساهمته للوقـف التنمـوي الـدور معرفـة خـالل مـن وذلـك للدولـة، العامـة
 وكـذلك اإلسـالمي، التـاریخ فـي للوقـف والتنمـوي الحضاري الدور تجلیة الدراسة حاولت كما مصر،

 لتخفیــف منــه الســتفادةا ٕوامكانیــة اإلســالمیة، المجتمعــات فــي الوقــف دور إلحیــاء الملحــة الحاجــة
 وصـایتها وفرض الوقف في الدولة تدخل أن الدراسة أثبتت وقد .الدولة عاتق على الملقاة األعباء

 التـدخل هـذا علـى ترتـب كمـا .التنمیـة فـي دوره وتحجـیم الوقـف إضـعاف فـي ًرئیسا ًسببا كان علیه
 الوقـف اسـتغالل حـسن أن البحـث أثبـت كمـا اإلسـالمیة، المجتمعـات معظـم في الوقف ثقافة اندثار
   .الشاملة التنمیة تحقیق ثم ومن للدولة العامة الموازنة عن العبء تخفیف في یساهم أن یمكن

 عملیـات أسالیب تطویر إلي الدراسة هدفت :)Stirs & Shechter ,2016( دراسة
ــة إنتــاج ــشراكات ســیاق فــى المعرف ــین ال ــادیمي، للبحــث كمــصدر والمجتمــع الجامعــة ب  تــسمح األك

 الحالـة، دراسـة مـنهج واسـتخدمت المجتمـع، مـع المتبادلـة العالقـات مـن المزیـد بإنـشاء للجامعات
 والمجتمع الجامعة بین المدى طویلة لشراكة االنتاج عملیة فى التحدیات عن الكشف إلى وتوصلت

 لبحوثبـا المجتمـع ثقـة عـدم ًأكادیمیـا، للمعرفة منتج أنها الجامعة إلي المجتمع نظرة مازال :ومنها
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ــة، ــة فــى المجتمــع إشــراك األكادیمی ــة للقــضایا التــصدى البحــث، عملی ــة األخالقی  نــشر فــى والعملی
  . االجتماعى للتغییر البحوث وتوجیه المعرفة،

ــسید  ــادة ): 2017(وهــدفت دراســة ال ــز دور الجامعــات فــي زی ــد آلیــات تعزی تحدی
بین الحكومـة والجامعـات تنافسیه قطاع الصناعة بالمملكة، وتحدید آلیات تحسین الروابط 

وقد توصلت .البحثیة والشركات من أجل تعزیز االبتكار والقدرة التنافسیة في قطاع الصناعة
الدراسة إلى عدة آلیات من شأنها تعزیز دور الجامعات في زیادة تنافسیه قطاع الـصناعة 

معـات تأسیس هیئة حكومیة تخـتص بـدور الوسـاطة بـین الجا: بالمملكة من أبرزها ما یلي
 فـــي شــتى المجـــاالت یهــاالعمـــل علــى إنــشاء شـــبكة معلومــات لتوفیرووالقطــاع الخــاص، 

  .سن قوانین تسمح للمؤسسات االقتصادیة المشاركة في إدارة البحث العلميوالصناعیة، 
 معوقـاتو أهمیـة درجـة تحدیـد إلـى الدراسـة هـدفت) 2018الغامـدى، (دراسـة 

 الـسعودیة العربیـة المملكـة رؤیـة ضـوء فـي الخـاص والقطـاع جـدة جامعـة بـین الـشراكة
 )277( على االستبانة ،  وطبقتالتحلیلي الوصفي المنهج الدراسة تواستخدم، )2030(

 جامعـة بـین الشراكة معوقات وأهمیة درجة أن إلى الدراسة وتوصلت تدریس، هیئة عضو
 حـول إحـصائیة داللـة ذات فـروق توجـد ال، وأنـه مرتفعـة بدرجـة جـاءت  قـدوالقطـاع جـدة

 ذات فـروق توجـد بینمـا .الجـنس لمتغیـر الخاص والقطاع جدة جامعة بین الشراكة أهمیة
 المؤهـل لمتغیـر الخـاص والقطـاع جـدة جامعـة بـین الـشراكة أهمیـة حـول إحـصائیة داللـة

  . األعلىالعلمیة الدرجة لصالح العلمي،
التربویـــة لتطبیـــق التخطـــیط هـــدفت تعـــرف المتطلبـــات ): 2019(دراســـة شـــادي 

تشاركي في مواجهة األزمات االقتصادیة بالمجتمع المصري وسبل تفعیلها من وجهة نظر ال
أعـضاء هیئــة التـدریس بجامعــة األزهـر، ولتحقیــق ذلــك تـم اســتخدام المـنهج الوصــفي مــع 
االستعانة بالمدخل التاریخي والمنهج األصولي في بعض مراحـل البحـث، كمـا تـم االعتمـاد 

عـرض یلبیانات، حیث تكونت من أربعة محاور، المحور األول على االستبانة كأداة لجمع ا
 بینمـا جـاء المحـور الثـاني عـن ،العبارات الخاصة بالمتطلبات المعرفیة للتخطیط التشاركي

المتطلبــات الوجدانیـــة للتخطـــیط التـــشاركي وعـــرض المحـــور الثالـــث المتطلبـــات المهاریـــة 
العبارات الخاصة بسبل تفعیـل متطلبـات ً وأخیرا جاء المحور الرابع عن ،للتخطیط التشاركي

ًعـضوا مـن أعـضاء هیئـة ) 207(تطبیق التخطـیط التـشاركي، وتكونـت عینـة الدراسـة مـن 
 – الكلیـة –النـوع ( موزعین وفق متغیرات ،التدریس بكلیتي التربیة والتجارة بجامعة األزهر

متطلبـات المقترحـة  وأسفرت النتائج عن أن موافقة عینـة الدراسـة علـى ال،)الدرجة العلمیة
للتخطیط التشاركي وسبل تفعیلها جاءت بدرجة كبیرة، كما بینت النتائج عـدم وجـود فـروق 
ذات داللة إحصائیة في اسـتجابة أفـراد عینـة الدراسـة تعـزى لمتغیـري النـوع والكلیـة، بینمـا 

ذ وجدت فروق في استجابتهم تعزى لمتغیر الدرجة العلمیـة لـصالح األسـتاذ مقارنـة باألسـتا
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تـدریب القـادة : المساعد والمدرس، وفـي النهایـة أوصـت الدراسـة بـبعض التوصـیات، منهـا
واإلداریــین فــي المؤســـسات المختلفــة علـــى متطلبــات تطبیــق التخطـــیط التــشاركي وســـبل 
تفعیلها، عمل برامج وندوات للتوعیة بأهمیة التخطیط التـشاركي ومتطلباتـه وسـبل تفعیلهـا 

راد المجتمع على ضرورة الشراكة الفعالة واإلیجابیة كـل فیمـا على كافة المستویات، حث أف
ف فـي تحقیـق التقـدم والنهـضة المجتمعیـة، ایناسبه من أجـل ضـمان مـشاركة جمیـع األطـر

ـــادة، كمـــا اقترحـــت دراســـات  وذلـــك مـــن خـــالل وســـائل اإلعـــالم المتعـــددة وكـــذلك دور العب
 إسـالمي بمؤسـسات التعلـیم واقع تطبیـق التخطـیط التـشاركي مـن منظـور: مستقبلیة، منها

الجامعي المصري، معوقات تطبیق التخطیط التشاركي بالجامعات المصریة وتصور مقتـرح 
للتغلب علیها من منظور التربیة اإلسالمیة، تصور مقترح لتطبیق التخطیط التشاركي وفق 

  . الرؤیة التربویة اإلسالمیة بمؤسسات التعلیم قبل الجامعي المصري
 :لدراسات السابقةالتعلیق على ا

فــي ضــوء مــا تــم عرضــه مــن دراســات ســابقة یتــضح تركیــز بعــضها علــى تنــاول 
الوقف بصورة مستقلة سواء من حیث بیان واقعه أو آثاره أو دوره في المجتمع أو عالقته 
ببعض المتغیرات، كما یالحظ تباین الدراسـات التـي اهتمـت بالـشراكة المجتمعیـة مـن حیـث 

ــر واقعهــا أو النهــ ــق هــذه الدراســة مــع تقری ــرات، وتتف وض بهــا أو عالقتهــا بــبعض المتغی
الدراسات الـسابقة فـي االهتمـام بموضـوع الوقـف مـن جهـة والـشراكة المجتمعیـة مـن جهـة 
أخرى، وتأتي الدراسة الحالیة متمیزة عن الدراسات السابقة من حیـث جمعهـا بـین الـشراكة 

لـشراكة المجتمعیـة مـن جهـة، باإلضـافة المجتمعیة والوقف اإلسالمي باعتباره أحد أو جه ا
ــل الــشراكة المجتمعیــة مــن خــالل الوقــف  لتمیزهــا مــن حیــث وضــع رؤیــة مــستقبلیة لتفعی

واســتفادت الدراســة الحالیــة مــن الدراســات الــسابقة فــي تنــاول . اإلســالمي مــن جهــة أخــرى
  .بعض المفاهیم النظریة وفي تحدید مالمح الرؤیة المسقبلیة وصیاغة محاورها

  :ر الدراسةمحاو
  لشراكة المجتمعیةاإلطار المفاهیمي ل :المحور األول

  :مفهوم الشراكة المجتمعیة .1
یمكن القول بأن الـشراكة المجتمعیـة تمثـل الجهـد التطـوعي الـذي یبذلـه الفـرد أو 

بـالنفع علـى غیـره مـن األفـراد أو المؤسـسات، یعـود المؤسسة باالختیار لتأدیة عمل معـین 
 إحـساسا بالمـسئولیة ، أو الفكـر،تبرعا بالمـال، أو الوقـت، أو الجهـدسواء أكان هذا الجهد 
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ًاالجتماعیة وتضامنا مع أبناء المجتمع، والشراكة تحدث كظاهرة نتیجة لوجود اإلنسان فـي 
  .)221، 1994عثمان، . (مجتمعه، وتفاعله مع أفراده، وجماعاته، وهیئاته، ومؤسساته

ا سـكان المجتمـع مـن غیـر المـوظفین تعرف علـى أنهـا العملیـة التـي یـتمكن بهـو
المعینین في المؤسسات من التأثیر على القرارات المتعلقة بالسیاسات والبرامج المؤثرة في 
ًحیاتهم، أو أنها العملیة التي من خاللها یؤدي الفرد دورا في الحیاة الثقافیة أو الـسیاسیة 

ضـــع وتـــصمیم وتنفیـــذ أو االجتماعیــة لمجتمعـــه، وتكـــون لدیـــه الفرصـــة للمـــساهمة فـــي و
األهداف العامـة لـذلك المجتمـع، بهـدف تغییـر المجتمـع مـن حالـة معینـة إلـى حالـة أفـضل 

  ).584، 2002مصطفى، (
إلى أن الشراكة المجتمعیة في العملیـة التعلیمیـة تعنـي ) 2005(ویشیر الحارثي 

، تربویــةفــي تــصمیم األنــشطة ال، وأفــراد المجتمــع المحلــي، الــشراكة الفعلیــة مــن المعلمــین
وتطویر الطرق والوسائل التعلیمیة المالئمة لقدرات وأنماط تعلـیم ، وتحدید محتوى المناهج

الطلبــة، وكــذلك مراقبــة نوعیــة المدرســة وتقویمهــا مــن حیــث؛ فــتح أبوابهــا أمــام اآلبــاء 
ومالحظة وتقـویم ، والمجتمع المحلي، ومدى كفایة التسهیالت والخدمات التعلیمیة المقدمة

  .لبة والمعلمین، وكذلك تقدیر حاجات المعلمین التدریسیة وتأهیلهم وتدریبهمسلوك الط
َوعرفت ناس  الشراكة المجتمعیة بأنهـا انفتـاح المؤسـسة ) 151-152، 2009(َّ

 على مؤسسات أخرى تربویة أو - أیا كان مستواها أو المرحلة التي تنتمي إلیها-التعلیمیة
ا من منافع مشتركة، بما یخدم كل منهما اآلخر بدرجة غیر تربویة بهدف اإلفادة مما بینهم

ّعالیة من الندِّیة، وبما یحقق التوافق واالنسجام بینهما، إضافة إلى إشباع رغبات بعضهما  ِّ
  .البعض

 المجتمع –أولیاء أمور (وتعرف الشراكة المجتمعیة بأنها مشاركة فئات المجتمع 
ــة، واثــراء مــنهج التعلــیم داخــل فــي .....)  اإلعالمیــون – العلمــاء –المــدني  ٕبنــاء المعرف

المؤسسة التعلیمیة وخارجها، كما یقصد بها رغبة المجتمع واستعداده في المشاركة الفعالة 
في جهود تحسین التعلیم وزیـادة فعالیـة المؤسـسة التعلیمیـة فـي تحقـق وظیفتهـا التربویـة 

  ). 23هـ، 1430سالم، (
َِّویعرف القرشي  بأنها مجموعة الممارسات والخـدمات التـي الشراكة) 8، 2011( ُ

 مثــل األســرة والمدرســة والقطــاع - ؤســسة التعلیمیـةیقـدمها المجتمــع المحلــي المحــیط بالم
 من أموال نقدیة أو ممتلكـات عینیـة أو الـشراكة بـالجهود البدنیـة أو األفكـار أو - الخاص

المحلـي خـریجین علـى ، لیتلقـى المجتمـع االستشارات من أجل تطویر المؤسسات التعلیمیة
  .ٍمستوى عال من الفكر والتطبیق من خریجي المؤسسات التعلیمیة
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جتمـع م أطـراف ینبـ يإراد تعـاون قیـامه معانیـ طأبـس فـي الـشراكة مفهـوم نـيویع
بـین  برمـةم توافقیـة غصـی ذات اتفاقـات علـى التعـاون هذا سسؤوی مشتركة، أهداف بینهم

 وتلبـيه مـصالح طـرف لكـل ظوتحفـ ومجاالتهـا، ومبادئهـا الـشراكة أهـداف تحـدد األطراف،
  )105، 2014الخلیفة، (ه احتیاجات

والشراكة المجتمعیة في المجال التعلیمي هي كل نـشاط تعـاوني وهـادف یـتم بـین 
 مجتمـع – خـاص –حكـومي (كل من المؤسسات االقتصادیة أو الخدمیة بمختلف أنماطهـا 

 – استشاري –بحثي (مشروع علمي محدد وبین المؤسسات التعلیمیة بهدف القیام ب) مدني
وفق إطار تعاقدي، یحفظ لكـال الطـرفین مـصلحتهما فـي ) إلخ....  كرسي للبحث –تدریبي 

ذلـك، ویــتم عـن طریــق تكثیــف الجهـود والكفــاءات والخبــرات، وتـوفیر الوســائل واإلمكانیــات 
مـل أطـراف الضروریة المساعدة على البدء فـي تنفیـذ مـشروع الـشراكة أو النـشاط، مـع تح

  ).82، 2012جامعة المجمعة، (الشراكة جمیع األعباء والمخاطر التي قد تنجم عنه 
ویفرق الباحث بین الشراكة التي تكون مبرمة بین جهتـین ألهـداف محـددة وبـین 
األعمال التطوعیة التي تكون من طرف واحد أو الشراكة المجتمعیة التي تكـون مـن طـرف 

ٕعینــة فــي تــدعیم وامــداد المؤســسات التعلیمیــة بــبعض واحــد كــشراكة مؤســسة إنتاجیــة م
مــستلزماتها دون مقابــل أو شــراكة المؤســسات التعلیمیــة بتقــدیم بعــض الــدورات التدریبیــة 

  .والتأهیلیة في مجال معین لبعض فئات المجتمع دون مقابل
ن الشراكة المجتمعیة یمكن أن تتم بعـدة أسـالیب وصـور، وبمـا كما یرى الباحث أ

تكیف مع األوضاع االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة والسیاسیة للمجتمع، ولكـي یتوافق وی
ؤسـسات بـد أن یكـون هنـاك تفاعـل إیجـابي بـین الم المنشود التربويتتم عملیة اإلصالح ال

ٕ وبین المجتمع المدني بمختلف مؤسساته، واذا كـان هنـاك سـوء اتـصال وتواصـل التعلیمیة
كما تتعدد المجاالت الخدمیة . على العمل التربوي والتعلیميبینهما كانت مردوداتها عكسیة 

 بتعـدد حاجـات المجتمـع ومطالبهـا ؤسـسات التعلیمیـةالتـي تقـدمها المجتمعـات المحلیـة للم
المــستمرة، وتفــاقم مــشكالتها بــشتى أنواعهــا ودرجاتهــا، كمــا تتعــدد الجماعــات والهیئــات 

  . تقدم تلك الخدمات یمكن أنوالمؤسسات التي
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  :الغایات العامة للمشاركة المجتمعیة في التعلیم .2
تتعدد الغایات واألهداف التي تسعى الشراكة المجتمعیة في التعلیم لتحققها، ومن 

  :أبرزها ما یلي
 ــیم أحــد قــضایا األمــن القــومي، و: التأكیــد علــى الدیمقراطیــة مــن هــي تعــد قــضیة التعل

التعلیم أحـد الحقـوق ف المختلفة، المسؤولیات المشتركة بین جمیع األطراف المجتمعیة
الدیمقراطیة للفرد، كما أن الشراكة في دراسة النظام التعلیمي وتحدید أهدافه وتوجهاته 

 فعیـلمن العوامل التي تؤكد علـى شـعور الفـرد بالمـسؤولیة تجاهـه، كمـا تعمـل علـى ت
لمفـاهیم مـن اباعتبارهـا وتعد الـشراكة . الطاقة المجتمعیة للمساهمة في بناء المجتمع

 قً أسلوبا دیمقراطیا یحقدالمرادفة لمفهوم الدیمقراطیة، كما أن الشراكة في حد ذاتها تع
  .(Center for Economic and Social Rights, 2004)العدید من المزایا 

 ــیم ــیح : تــدعیم الالمركزیــة فــي التعل ــة یت تحقیــق الالمركزیــة فــي إدارة العملیــة التعلیمی
لداخلیة والخارجیة التـي تـشكل مجتمـع المدرسـة، حیـث یـتم مشاركة جمیع القطاعات ا

توزیع الكفاءات والمصادر والمحاسـبیة بـین الدولـة والمجتمـع، بهـدف تعزیـز الـشراكة 
والدیمقراطیـة لمزیـد مـن المـصادر ومزیـد مـن الجـودة والفعالیـة فـي العملیـة التعلیمیــة 

  ). Carvalho, Jeria, 1999(على المستوى اإلداري والمهني 
 ما زال التعلیم العربي یعاني من فجوة :تحسین الخدمات التربویة التي تقدمها المدرسة 

عملیة وتكنولوجیة تجعل التعلـیم العربـي یواجـه الكثیـر مـن التحـدیات التـي تتمثـل فـي 
مشكالت تتعلق بالمقررات الدراسیة وعدم مناسبة بعضها لألطر التربویة العالمیة، كما 

 بما یشیر إلى حاجة ، في التجهیزات واإلمكانیات المادیةًاورتواجه بعض المدارس قص
هذه المدارس إلى المزید من التنمیة والتطویر، باإلضافة إلى عدم وجود اسـتراتیجیات 
مناسبة بعیدة المدى لتطـویر الخـدمات التعلیمیـة، كمـا أن هنـاك محدودیـة فـي الـوعي 

ؤسسات التعلیم تركز بصورة كبیرة المتعلق بالخدمة التربویة وأهمیتها، كما أن بعض م
على الجانب المعرفي في العملیة التعلیمیة علـى حـساب الجانـب الوجـداني والمهـاري، 

  ). 2000سلیمان، (وجمیعها له تأثیر إیجابي على الخدمة التربویة بالمدرسة 
 وزیـادة الطلـب  فـي أعـداد الطـالبأصـبح التزایـد: توفیر مصادر بدیلة لتمویل التعلـیم ،

 ومن ثم ، الحكومات بمفردهاجتماعي على التعلیم، من الصعوبة بمكان أن تقوم بهاال
تبــرز الحاجــة لمزیــد مــن الــدعم المقــدم مــن مؤســسات المجتمــع المــدني، حیــث إن 
            ًاالهتمـــام بـــالكم والكیـــف معـــا مـــن العناصـــر األساســـیة فـــي بنـــاء المخـــرج التعلیمـــي

 ).2003بهاء الدین، (
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  : المجتمعیةمبادئ الشراكة .3
الجمـل، أحمـد عیـسى،  (:تركز الشراكة على مجموعة من المبادئ األساسـیة هـي

1996 ،67 ،68 :(  
  ٕالشراكة ال تعني شراكة أفقیة فقط بین أفراد مـن طبیعـة واحـدة وانمـا مـشاركة أفقیـة

  . ورأسیة من مختلف المستویات والهیئات واألفراد
 ًد الواقعیة نظرا لما یشكله من أهمیة في أن یعكس التخطیط للتنمیة احتیاجات األفرا

وهذا بالطبع ال یتأتى إال بالشراكة . حل المشكالت المجتمعیة الخاصة بغالبیة األفراد
  . الفعلیة من أفراد المجتمع لتحدید احتیاجاتهم

  أال تقتصر عملیـة صـنع القـرار التخطیطـي وأولویاتـه علـي مجموعـة مـن األفـراد بـل
اســعة النطـاق بحیـث تـشمل جمیــع الفئـات، وذلـك بإشــراك یجـب أن تكـون الـشراكة و

ـــذها  ـــا وتنفی ـــي تخطیطه ـــشراكة ف ـــد االحتیاجـــات والمـــشروعات وال ـــي تحدی ـــراد ف األف
  . ومتابعتها

  یجب أن تتضمن الشراكة عملیة الضبط والرقابة من قبل األفراد المشاركین في صنع
  . واتخاذ القرار

 ت الدراســة وتحدیــد األهــداف، ووضــع أن تتــضمن الــشراكة شــراكة األفــراد فــي عملیــا
األولویات ورسم البرامج وتنفیذها وتقویمهـا، وشـراكتهم فـي صـنع القـرارات الخاصـة 

  . بهم، وبدون تفرقة بین األفراد والجامعات في المجتمع
  أن تكون شراكة األفراد بما یتماشى وقـدرة كـل مـنهم واسـتعداداته وخبراتـه ومهاراتـه

  . ٕوامكاناته
 راكة علــى ضــرورة مــسئولیة األفــراد تجــاه مجــتمعهم، وضــرورة أدائهــم أن تركــز الــش

لواجباتهم تجاه المجتمع، وذلك في مقابل ما یتمتعون به من حقوق وما یقدم إلیهم 
 .من خدمات
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  :  المشاركة المجتمعیةمتطلبات .4
كي تحقق الشراكة المجتمعیة أهدافها، فإنه توجـد مجموعـة مـن المتطلبـات التـي 

، وزارة التربیـة التعلــیم و البنـك الــدولي: (هــا لـذلك، ومــن هـذه المتطلبــات مـا یلــيیلـزم توافر
2001 ،20( Gzirishyili, David,2002,5) ) ( ،24، 2003رسـمي عبـد الملـك) ( لمیـاء

  ): 106- 104، 2007الدسوقي، 
مــن خــالل تــوفیر بیئــة تتمیــز : تــوافر إطــار اقتــصادي واجتمــاعي وسیاســي مناســب -

ٕ للقوة، وادارة الموارد العامة لصالح المجتمع بأكمله، وتطبیق الحكم بالتوزیع العادل
الدیمقراطي الذي یعتمـد علـى انتقـال المـسئولیة والـشراكة الـشعبیة، وتـوافر مـساحة 
ــي تنمیــة  ــى المــشاركة ف ــز المــواطنین عل ــة وســائل تحفی ــى كاف سیاســیة تنطــوي عل

  .  ر على نمط وأسلوب حیاتهمالمجتمع، وتسمح لهم بالتأثیر في القرارات التي قد تؤث
ـــع - ـــشئون المجتم ـــواطنین ب ـــع بالـــشئون : وعـــي الم ـــراد المجتم ـــن خـــالل وعـــي أف م

االقتصادیة واالجتماعیة والـسیاسیة، وفهـم العوامـل والقـوي التـي تفرزهـا، واالقتنـاع 
بأن التغییر ممكن من خالل جهود الفرد والجماعة التي لو تم وضع آلیات لتنظیمها 

  . تأثیر لها، وتعكس حاجات المواطنین وظروف حیاتهمفسوف تحقق أقصي
الحكومة، األسرة، المؤسسات غیر ( وتضم هذه الفئات: مشاركة فئات المجتمع كافة -

الحكومیة، القطاع الخاص، المعلمین، نقابات المعلمین، هیئة العاملین بالمؤسسات 
لفئات السابقة دور ولكل فئة من ا). التعلیمیة، الطالب، المنظمات المحلیة والدولیة

یمكن أن تسهم به في تطویر عملیتي التعلـیم والـتعلم، وبالتـالي فمـن حقهـم معرفـة 
السیاسات والبرامج المتبعة، واستشارتهم فـي المـسائل التـي تـؤثر فـي التعلـیم، كمـا 

  .   یجب أن تتاح لهم فرص اإلسهام في صنع القرار التعلیمي
مجلـس اآلبـاء، : ا البنـاء عـدة صـور منهـاویأخـذ هـذ: تشكیل بناء تنظیمي للـشراكة -

ــــشاري  ــــس االست ــــس المجتمــــع، المجل ــــاء األمــــور، مجل منظمــــات للمعلمــــین وأولی
 وال تنفرد سـلطة بعینهـا .عة متكاملة من هذه المجالسللمؤسسات التعلیمیة، مجمو

في تشكیل هذه المنظمات، بل یـتم مـشاركة الجمیـع فـي تحدیـد أفـضل نمـط للتنظـیم 
 المواطنین، مع وضع اإلطار التشریعي الذي یحكم برنامج العمـل، یناسب احتیاجات

ویحـــدد بوضـــوح مهمـــة كـــل طـــرف مـــن أطـــراف المـــشاركة، مـــع إســـناد إدارة هـــذه 
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التنظیمــات إلــى األشـــخاص المــؤهلین لهــذا العمـــل، وتزویــدهم بــالبرامج التدریبیـــة 
جــاح هــذا ولن.  المناسـبة التــي تمكـنهم مــن قیــادة العمـل التــشاركي وتحقیــق أهدافـه

البناء التنظیمي ینبغي توافر استراتیجیة لالتصال تمكـن جماعـات المجتمـع المـدني 
مـــن المـــساهمة فـــي تنمیـــة وتطـــویر أي مـــشروع أو عمـــل مـــا؛ حیـــث تـــؤدي هـــذه 

ًاالســتراتیجیة دورا كبیــرا فــي تعزیــز جهــود المــشاركة مــن خــالل التمثیــل الواســع : ً
ــي الم ــة حــوار بــین ممثل جتمــع المــدني والحكومــة،  إتاحــة للمجتمــع المــدني، تهیئ

 . الفرص والوسائل لإلسهام في عملیة اإلعداد من بعد

ــع أطــراف : اإلعــالن المــسبق عــن المــشروعات المزمــع تنفیــذها - ــسنى لجمی ــى یت حت
 فهناك الكثیر من المتطـوعین الـراغبین فـي .ع القیام بدور في عملیة التنفیذالمجتم

ما قد یغفل آخرون عن أهمیـة الـدور الـذي ك. الشراكة، ولكنهم ال یعرفون سبل ذلك
یمكنهم القیام به لتطویر التعلیم، وهنـا یـأتي دور اإلعـالم فـي تنظـیم حملـة لتوعیـة 
ــیم بمــا یــسهم فــي ترســیخ قــیم ثقافــة الــشراكة،  المجتمــع بأهمیــة الــشراكة فــي التعل
 وتوضیح الدور الذي یمكن أن یؤدیه المجتمع المدني والقطاع الخاص في التعلـیم،

والتوعیة بمخاطر المشكالت التي تعوق عملیة التطویر، ودعم قـیم التفكیـر العلمـي 
ًوالنقدي واالبتكاري، فـضال عـن قـیم الـشراكة والحـوار، مـع االهتمـام بتـوفیر مـساحة 

  . واسعة تنعكس فیها إبداعات األفراد ووجهات نظرهم الخاصة بالتعلیم
یـــسمح : لیمیـــة والمجتمـــعوضـــع مـــدخل شـــامل لـــشراكة األســـرة والمؤســـسات التع -

للمؤسسات التعلیمیة بتحلیل ممارساتها الحالیة، وتحدید نقاط القوة ونقاط الضعف، 
ووضــع خطــط لألنــشطة المــستقبلیة تــستند إلــى احتــرام الطاقــات المتنوعــة لفئــات 
المجتمع كافة، بما یسهم في تنمیة تعلم الطالب، مع إحداث االتساق بین إسهامات 

  . مؤسسات التعلیمیةالمجتمع وأهداف ال
مــن الـــضروري القیــام بتقـــویم مــستمر لممارســـات : التقــویم المــستمر والمحاســـبیة -

المشاركة بمجرد بدء التنفیذ، فالمجتمعات في حالة تطور دائمـة وكـذلك احتیاجاتهـا 
ومطالبهــا، لــذا تحتــاج اســتراتیجیات الــشراكة المجتمعیــة إلــى تطــویر وتعــدیل؛ حتــى 

ینبغي أن تصمم الخطط األساسـیة وتـدرس بعنایـة علـى أن كما . تسایر هذا التطور
  . تكون مرنة بما یسمح بإجراء التعدیالت المطلوبة أثناء التنفیذ
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  : معوقات المشاركة المجتمعیة .5
توجـد مجموعـة مـن التحـدیات والمعوقـات التـي تواجـه تحقـق الـشراكة المجتمعیــة 

ا مـا یتـربط بـالنواحي االقتـصادیة، بصورة فعالة منها ما یرتبط بـالنواحي االجتماعیـة ومنهـ
ومنها ما یرتبط بوعي أفراد المجتمع بأهمیة الشراكة المجتمعیة والحاجة إلیها، وغیرها من 

   :المعوقات التي یمكن إیجازها على النحو التالي
 "سرفنجـد فـي بعـض األحیـان إننـا نـ: اختالل التوازن بین مفهوم الحق والواجـب 

ــالحق، وتراخــي  فــي أداء الواجــب حتــى اتــسعت المــسافة بینهمــا، فــي المطالبــة ب
ًویرتبط بهذا أیضا اختالل التوازن بین مفهوم األخذ والعطاء، فمـن الـسمات التـي 
شاعت في مجتمعنا في اآلونة األخیرة أن المواطن الذكي هو الذي یأخذ أكثـر مـا 

 أن نعلـق فـي أي یمكن ویعطى أقل ما یمكـن، بینمـا كنـا فـي الماضـي نخجـل مـن
  ).183، 2001محمود، " (يفل إننا ال نعطمح

 أصبح المیل إلى العمل السهل الذي ال یبذل فیه مجهود وأقل : اهتزاز قیمة العمل
المجتمعــي العمـل  فـي محـیط ًاعـدد مـن الـساعات مــع أكبـر كـسب مـستطاع ســائد

وقلت قیمة العمـل التطـوعي والمـشاركة وخاصـة فـي المـدارس، وأصـبح االغتـراب 
 وشــعور الفــرد بــأن المجتمــع ال یــشعر ، المــشاركة المجتمعیــةًیقــف حــائال دون

باحتیاجاتــه ولــذا یفقــد أولیــاء األمــور الــدافع للمــشاركة المجتمعیــة الفعالــة داخــل 
  . المجتمع المدرسي

 مــن ینلقــد أصــبحت مخالفــة القــوانین والــنظم بــین الكثیــر: اهتــزاز هیبــة القــانون 
الــوطني راخــى الــشعور باالنتمــاء ، وقــد یكــون مــن أســباب ذلــك تً دیــدناالمـواطنین

ٍوتراخى في تطبیق القانون في كثیر من األحیان، فالمدرسة جهاز حكومي یخضع 
ٕفي تمویله وادارته ألنظمة الدولة وتشجیع المدرسة أولیاء األمـور للمـشاركة مـن 
 خالل استثمار الطاقات والقدرات واإلمكانیات لصالح العملیـة التعلیمیـة بالمـدارس

ًبا قومیاوأصبح واج   ). 360، 2006أبو النجا،  (ً
 "نتیجة عوامل عدیدة مثل العهود الكثیرة التي ال : ضعف الثقة بین السلطة والفرد

ًتستطیع السلطة الحاكمة أحیانا الوفاء بها وتتمثل في عدم مـصارحة المـشاركین 
  ). 283، 2001محمود، " (بالحقائق والتراخي في تنفیذ المشروعات

  "كیـد الـسلبیة والالمبـاالة فـي مـل االقتـصادیة التـي سـاعدت علـى تأأما عـن العوا
 األفراد تجاه المجتمع فقد تمثلت في انخفاض مستوى المعیشة، عدم كفایة موقف

الدخل الفردي والذي یدفع الكثیر من المشاركین للبحث عن عمل إضافي یـستنفذ 
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ع المدرســي، وقتـه ممـا یعكـر مــن مـشاركة األفـراد فـي مــشروعات التنمیـة للمجتمـ
انتهــاج الحكومــات أســلوب التخطــیط الــشامل والمــستمر ممــا ســاعد علــى تعمیــق 
المشكالت الهیكلیـة والوظیفیـة فـي االقتـصاد ممـا أثـر علـى المـشاركة المجتمعیـة 

  ).261 ،2005الملیجي، ومحمود، " (داخل المجتمع المدرسي
 "شك في إمكانیة ومن األسباب التي تدفع إلى عدم المشاركة أو خفض مستواها ال

 بجدیـد للمؤسـسات ویعتقـد الـبعض بأنـه ال يییر األوضاع وأن المشاركة ال تـأتتغ
  ). 94، 2007خلیل، " (یملك المعلومات التي تمكنه من المشاركة الفعالة

  الوقف اإلسالمي: المحور الثاني
  :مفهوم الوقف في اللغة .1

س مـال بحـ: ًشـرعاسته، وبـ كـذا أي حُس یقال وقفـتبیعرف الوقف في اللغة بالح
ٍصرف مبـاح موجـود َمـقطـع التـصرف فـي رقبتـه علـى ب مـع بقـاء عینـه ،یمكـن االنتفـاع بـه َ ْ

ُجمع على وُوی ُ َ   ). 337، 1992الدمشقي، (ُقوف وأوقاف ْ
ّوالوقف والتحبیس والتسبیل بمعنى واحد، وهو لغة وقفـت : الحبس والمنع، یقـال: ّ

هــ، 1352الفیـروز ابـادي، ) (346، 2ت، ج.الفیـومي، د(الدابة إذا حبستها على مكانها 
) 1440، 4، ج1990الجهــوري، ) (4898، 6هـــ، ج1381ابــن منظــور، ) (205، 3ج
، ومنه الموقف؛ ألن الناس یوقفون أي یحبسون للحـساب )333، 9، ج2001األزهري، (
َووقف الدار حبـسها، وال یقـال أوقفـت ألنهـا لغـة ردیئـة، وهـي  .)3هـ، 1292الطرابلسي، (

  .)7ت، .یكن، د) (205، 3هـ، ج1352الفیروزابادي، (نى سكت وأمسك وأقلع بمع
ْوالحبس ، 2001األزهـري، (بـضم الحـاء وسـكون البـاء الموحـدة بمعنـى الوقـف : ُ

 ُ، وهو كل شيء وقفه صاحبه من أصول أو غیرها، یحبس أصله وتسبل غلته)342، 4ج
  ).205، 3هـ، ج1352بادي، أالفیروز (
  :ح الفقهيالوقف في االصطال .2

ًیعبر الفقهاء أحیانا بالوقف، وأحیانا بالحبس، إال أن التعبیر بالوقف عندهم أقوى  ً
   .)466، 1984الجیدي، (

 أن یمكـن كـان من وحق الموقوف، للشيء المالك حق إنهاء هنا بالتحبیس ویراد
 :معنـاه والتـسبیل فیـه، التـصرف مـن ومنعـه الملـك هـذا فـي حقـه ٕوانهاء الملك، إلیه یؤول
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 الریـسوني،( .علیهـا الموقـوف الجهـة لفائـدة اهللا سـبیل فـي ًمفوتـا واسـتعماله منفعتـه جعل
2001، 13.(   

، وقد یعبر عن الوقف بلفظ الصدقة بشرط أن یقترن معها ما یفید قصد التحبیس
ُوجمع الحبس حبس  وزیر األحبـاس :  كما قاله األزهري، ویقال في المغرب- بضم الباء -ُ

  .)153هـ، 1419الحیلي، (

 حــبس العــین علــى حكــم ملــك الواقــف والتــصدق :وعرفــه اإلمــام أبــو حنیفــة بأنــه
ًبالمنفعة على جهة الخیر، وبناء علیه ال یلزم زوال الموقوف عن ملك الواقف، ویـصح لـه 

أن الوقــف جـــائز غیـــر الزم : الرجــوع عنـــه، ویجــوز بیعـــه، ألن األصـــح عنــد أبـــي حنیفـــة
ًالقاضي أو یكـون معلقـا بمـوت الواقـف، أو یكـون علـى مـسجد كالعاریة، وال یلزم إال بحكم 

 ).391، 3ت، ج.ابن عابدین، د(ویفرزه عن ملكه ویأذن بالصالة فیه 
ًإعطاء منفعة شيء مدة وجوده الزما بقاؤه : "وعند المالكیة یعرفه ابن عرفة بأنه

 على ملك الواقف أي أن الوقف عند المالكیة الزم ببقاء العین" ًفي ملك معطیها ولو تقدیرا
 ومنــع التــصرف فیهــا، فــال یقــع حــق الملكیــة فــي العــین – باســتثناء المــساجد هللا تعــالى –

ٕالموقوفة وانما یقطع حق التصرف فیها، وصرف ریعها إلى مصرفها غیر المخالف للشرع، 
وهذا یشیر ) 361، 1997الخرشي، (ٕواألصل فیه التأبید، واطالقه على غیر المؤبد جائز، 

ًالمالك یحـبس العـین عـن أي تـصرف تملیكـي، ویتبـرع بریعهـا لجهـة خیریـة تبرعـا إلى أن 
  .    یدبًالزما مع بقاء العین على ملك الواقف مدة معینة من الزمان فال یشترط في التأ

حبس مال یمكن االنتفاع به مع بقاء عینه علـى مـصرف  ":وعرفه الشافعیة بأنه
) بقطـــــع التـــــصرف فـــــي رقبتـــــه( الـــــبعض وزاد) 148، 3، ج2003القلیـــــوبي، " (مبـــــاح

ًست قیــدا فیــه یــوهــذه الزیــادة بیــان لمعنــى الحــبس ول) 387، 6، ج1997األنــصاري، (
كما أن الوقف عن الشافعیة یؤدي لخـروج العـین الموقوفـة ) 358، 5، ج2003ُّالرملي، (

ه إلى من ملك الواقف إلى حكم ملك اهللا تعالى، ویمنع من التصرف فیها، ویلزم التبرع بریع
الموقوف علیه، ألنه عطیة تتم بكالم المعطي دون حاجة إلى القبض، ویشترط فیه التأبیـد 

  ).374، 4، ج2001الشافعي، (
، 1972ابــن قدامــة، " (تحبــیس األصــل وتــسبیل المنفعــة: "ویعرفــه الحنابلــة بأنــه

ویتــضمن الوقــف عنــد الحنابلــة خــروج العــین الموقوفــة مــن ملــك الواقــف إلــى ملــك ) 185
الـصالح، (موقوف علیهم، ومنع التصرف فیها واالنتفاع بغلتها على وجه اللزوم والتأبیـد ال

2001 ،23(  
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حبس مال یمكن االنتفاع به مع بقاء عینـه بقطـع : "ویعرفه جمهور الفقهاء بأنه
التصرف في رقبته من الواقـف وغیـره، علـى مـصرف مبـاح موجـود، أو یـصرف ریعـه علـى 

َاهللا تعالى، وبه یخرج المال عن ملك الواقف، ویصیر حبیسا على ًجهة بر وخیر، تقربا إلى 
  ). 11، 2ت، ج.القرافي، د" (حكم اهللا تعالى

ومن تعاریفه الموجزة الجامعة، ما ذكره ابـن قدامـه فـي كتابـه المغنـي، حیـث قـال 
ً، أخـذا )597، 5ت، ج.ابـن قدامـة، د) (تحبیس األصل وتسبیل الثمرة: (في تعریفه للوقف

البخـاري، ) (إن شـئت حبـست أصـلها وتـصدقت بهـا: ( لعمر بـن الخطـاب النبي من قول
  .)526، ص2737، رقم 1987

أجمـع تعریـف لمعـاني الوقـف عنـد الـذین أجـازوه أنـه : قال الشیخ محمد أبو زهرة
  ).44، 1971أبو زهرة، (حبس العین وتسبیل ثمرتها، أو حبس عین للتصدق بمنفعتها 

بس العین، التي ال یتصرف فیها بـالبیع، أو الـرهن، أو ح: وقوام هذا التعریف هو
ّأما المنفعة أو الغلة فإنها تصرف لجهات الوقف علـى مقتـضى . الهبة، وال تنتقل بالمیراث

  ).45، 1971أبو زهرة، (شروط الواقفین 
، ولعــل هــذا التعریــف مــن أجمــع "حــبس العــین وتــسبیل ثمرتهــا"كمــا یعــرف بأنــه 

قطع : یشمل كافة أقوال الفقهاء في تعریف الوقف وبیان أحكامه وهوالتعاریف للوقف، ولعله 
 تالتصرف في رقبة العین التي یدوم االنتفاع بها، وال یجوز التصرف بها، وفي نفس الوقـ

  ).2013الدریویش،  (.یحق التصرف بمنافعها وثمراتها
  : الوقف وأدلته في اإلسالممشروعیة .3

 تحقــق للواقــف وألفــراد مجتمعــه غایــات یعــد الوقــف مــن األعمــال التطوعیــة التــي
ــاهیم فــي حقیقتهــا مــن  اإلســالم المتمیــزة، فهــو عمــل تعبــدي، وعمــل اجتمــاعي وهــذه المف
المرتكزات األساسـیة للعملیـة التنمویـة التـي یعتبرهـا اإلسـالم وسـیلة لتحقیـق مجموعـة مـن 

  ).35، 34ت، .مشهور، د(القیم اإلیمانیة ولیست غایة في ذاتها 
ف نظام إسالمي أصیل؛ فهو یقوم على اإلحسان، ویستمد إطـاره العـام ونظام الوق

من القرآن الكریم، وأصـوله مـن الـسنة النبویـة الـشریفة، وتفاصـیل أحكامـه مـن اجتهـادات 
لـم یحـبس : "قال اإلمـام الـشافعي ـ رحمـه اهللا تعـالى ـ. الفقهاء؛ فهو من خصائص اإلسالم

  ). 518، 6ت، ج.ابن عابدین، د" ( اإلسالمٕأهل الجاهلیة فیما علمت، وانما حبس أهل
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ُلن تنالوا البـر حتـى تنفقـوا : (واألصل في مشروعیة الوقف من القرآن قوله تعالى َّ ُ َِ ُ ََّ َ ِ َ
َمما تحبون ُّ ِ ُِ َمـن ذا : وقـال تعـالى). 62، 2000قحـف، )(92: سـورة آل عمـران، اآلیـة) (َّ َّ

َالذي یقرض الله قرضـا حـسنا فیـضا ًُ َ َُ ً َ َْ َ ُّ ِْ ًعفه لـه َأضـعافا كثیـرة َِّ َ ِ َِ ً َ ْ ُ َُ َ) 245: سـورة البقـرة، اآلیـة (
َوافعلــوا الخیــر لعلكــم تفلحــون: وقـال فــي موضــع آخــر ُ ِ ُْ ْ َُ ََّ َ َ ََ ُْ ْ ْ) وقــال  )77: ســورة الحــج، اآلیــة

َفاستبقوا الخیرات: ًأیضا ْ َ ْ ْ ُ َِ ْ َ) تحث -  وغیرها كثیر - فهذه اآلیات ، )148: سورة البقرة، اآلیة 
 ـ الـذي یــعلق نیـل أعظـم -  سـبحانه وتعـالى - ین على ولوج هذا الباب الخیري بتوجیهـه المؤمن

ٕالثواب وأجزل األجر وادراك التنعم بنعیم اهللا في جنته على أن ینفـق المـسلم مـن مالـه مـا یجـده 
  .أحب إلى قلبه، فیسخو به دون تردد في وجه خیري

رضـي اهللا (بـن الخطـاب ر لعمـ) صـلى اهللا علیـه وسـلم(ومن السنة النبویـة قولـه 
ًخیبـر لـم أصـب مـاال قـط هـو أنفـس بًبت أرضـا صـیـا رسـول اهللا إنـي أ: حـین قـال لـه) عنه

إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بهـا "قال :  قال فما تأمرني فیهاه،نعندي م
ُعمــر علــى أن ال یبــاع أصــلها وال یوهــب وال یــورث  ، 2737، رقــم 5، ج1987البخــاري، (َُ

  ).355، 354ص 
َوعــن ابــن عمــر  َ ُ َِ ْ ِ ْ ــال-رضــي اهللا عنهمــا -َ َ ق ََأصــاب عمــر َأرضــا بخیبــر، فــَأتى : َ َ َ ُ ََ ُ َْ ًَ ِ ْ َ          

َّالنبي  ِ َّ َیستأمره فیها، فقال َ َ َ َ ِْ ُِ َُ َیا رسول الله، إني َأصبت َأرضا بخیبر لم ُأصب ماال قط هو : َْ َ ُُ ُّ َ َ ْ َ َْ ْ ً ِْ َِ َ ََ َِ ْ ُ ِِّ َّ َ
َِأنفس عندي م ِ ِْ ُْ َ، قالْنهَ َإن شئت حبست َأصلها، وتصدَّقت بها : "َ َ ْ ِْ َ َ َْ َ ََ َ َ َ ْ ِ ْ َقال". ِ ُفتصدَّق بها عمـر، : َ َ ُ َ ِ َ َ َ َ

ِغیر َأنه ال یباع َأصلها، وال یورث، وال یوهب، فتصدَّق بها في الفقراء، وفـي القربـى، وفـي  َِ َ َ َ ََ ُ ُ ُ َُُْ َ ُ ُْ َْ ُ َِ َِ َ ََ َ ِْ َ ُ َُ َ َ ْ َ
َالرقاب، وفي سبیل ال َِ ِ َ َِ ِ َ َله، وابـن الـسبیل، والـضیف، ال جنـاح علـى مـن ولیهـا َأن یأكـل منهـا ِّ َْ َِ ِ َِ ُ ْ َ َ َ َ ُْ ِْ َ َ ََ َ ْ َّْ ِ َِّ َّ َ ِ

ًبالمعروف، ویطعم صدیقا ِ ِ َِ ََ ْ ُ ُ َْ ْ   ). 354، 5، ج1987البخاري، " (ِ
َعن َأبي هریرة و َ َْ ُ ِْ ِ َأنَّ رسـول اللـه - رضي اهللا عنه -َ َّ َ َ ُ َقـال َ ُإذا مـات اإلنـسان" : َ ََ ْ ِ َ َ َ ِ 

َانق ْ ٍطع عنه عمله إال من ثالثِ َِ ْ ِ ُ ُُ َْ َ َ َ ُصدقة جاریة، َأو علم ینتفع بـه، َأو ولـد صـالح یـدعو لـه: َ ََ َ َ ُْ َ ُ َ َْ ٍ ََ َ ٍَ ِ ِ ٍ ٍْ ِْ ُ َ َ ٍْ ِ "
ــــادي، ) (84، 11، ج1972النــــووي، ( وقــــد حمــــل العلمــــاء ). 321، 1955العظــــیم آب

النــووي، (قـف الـصدقة الجاریــة المـستمرة الثــواب بعـد المــوت المـذكورة فــي الخبـر علــى الو
؛ ألن منافع الموقوف تبقـى دائمـة )438، 1هـ، ج1356المناوي، ) (84، 11، ج1972

  .یذكر صاحبها بالخیر والرحمة
َوعــن عثمــان  َ ْ ُ َْ َّ َأنَّ النبــي - رضــي اهللا عنــه -َ ِ َّ قــدم المدینــة ولــیس بهــا مــاء ٌ َ ََ ََ ِ ْ َ َ َ ِ ِْ َ َ

َیستعذب غیر بئر رومة، فقال َ َ َ َ ُ َِ ْ ِ ْ َ ُ َُ ْ ْمن: " َْ َ یشتري بئر رومة فیجعل فیها دلوه مع دالء المسلمین َ َِ ِ ِ ِ ِْ َُ َ َ ُ َْ َْ ُ َ ََ ََ ْْ َ َ ْ ِ َِ
ِبخیر له منها في الجنة؟ ِ َِّ َ ْ َ ْ َُ ٍ ْ َ ِ، فاشتریتها مـن صـلب مـالي "ِ َِ َِ ْ ُ ْ َ ُ َْ ْ ، 3703، رقـم5ت، ج.الترمـذي، د(َ

  ).627ص
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َكان َأبو طلحة َأكثـر اَألنـصار:  قال- رضي اهللا عنه -وعن أنس  ْ َ ً بالمدینـة مـاال َُْ َ َِ َ ِ
ــت مــستقبلة المــسجد، وكــان رســول اللــه  َّمــن نخــل، وكــان َأحــبّ َأموالــه بیرحــاء، وكان ِ ٍُ َ َِ ِ ِ ِْ َْ َُ ِ ِْ ْ َْ ََ ْ ْ ُّ ْ َ 

ُیدخلها، ویشرب من ماء فیها طیب، فلما نزلت هذه اآلیة َ ِِّ ِ ٍ ِْ ْ َْ ْ َُ َّ ٍُ َ َ َ َ َ : َّلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما ُ ْ َّ ُ َِ ِ ُ ََّ َ ِ ْ َ ْ
ُّتحب ِ َّ، قام َأبو طلحة إلى رسول الله ]92: آل عمران [َونُ َْ َُّیا رسول الله، إنَّ الله : " فقال َِّ َ

َتبارك وتعالى یقول ََ :َلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ُّ ِ ِ ُِ ُ ََّ ُ ْ َّ ُ ََّ َ ِ ْ َ ْ ،وانَّ َأحب مالي إلي بیرحاء ،َ ََ َْ ِ َّ ِ ِٕ
ُوانها صدقة لله تعالى، َأرجو ِ َّ ٌ َ َ َ َّ َ برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها یا رسول الله حیث َأراك ِٕ ُ ْ ََّّ ََّ ْ َ َ ِ َ َْ ُ ِ

َّ، فقال رسول الله "َّالله ُ " : َّبخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلـت، وانـي ِٕ َ ُُ َ ٍْ ِ ِ َِ ْ ٌ ٌ ٌَ ٌَ َ
َِأرى َأن تجعلها في اَألقربین ْ َ َ َ ْ َ َْ، فقال َأبو طلحة"ْ َْل الله، فقسمها َأبو طلحة فـي َُأفعل یا رسو: "ُ ُ َ َ َ َ َّ

َِأقاربه وبني عمه ِِّ ِ   .)530، ص1392، رقم 2، ج1987البخاري،  ("ِ
ت، .الكاساني، د. (وحكى الكاساني في البدائع اإلجماع على جواز وقف المساجد

، 2003ابـن هبیـرة، ( )اتفقـوا علـى جـواز الوقـف: (ُ، ونقل عن ابن هبیرة قولـه)219، 6ج
ال خالف بین األئمة في تحبـیس القنـاطر والمـساجد : (نقل عن القرطبي قولهو). 45، 2ج

ًویقـول الترمـذي معلقـا علـى حـدیث ). 240، 4ت، ج.البهـوتي، د) (واختلفوا في غیر ذلـك
والعمل على هذا عنـد : (.. ابن عمر السابق في وقف عمر لألرض التي أصابها في خیبر

ًعلـم بـین المتقـدمین مـنهم فـي ذلـك اختالفـا فـي أهل العلم مـن أصـحاب النبـي وغیـرهم، ال ن
، 2، ج2002ابن هبیـرة، ). (659، 3ت، ج.الترمذي، د) (إجازة وقف األرضین وغیر ذلك

  .   فهو مجمع علیه في الجملة) 54
وقد بدأ الوقف في العصر اإلسالمي مع بدایـة العهـد النبـوي فـي المدینـة المنـورة 

 فـــي اإلســـالم، فیـــرى ْستبـــَر فـــي أول صـــدقة حبــالرغم مـــن اخـــتالف المهـــاجرین واألنـــصا
، بینما قال األنصار أنها صدقة "رضي اهللا عنه " ة عمر بن الخطاب قالمهاجرون أنها صد

  ).1632، ص 15، رقم 3، ج2006مسلم، ) (صلى اهللا علیه وسلم(الرسول 
  :أقسام الوقف .4

ــذي یجعــل فیــه الوا ــسمین األول الوقــف األهلــي وهــو ال قــف ینقــسم الوقــف إلــى ق
والثاني الوقف الخیري وهـو ، عدهم إلى الفقراء بعد موتهبمنفعته على ذریته واألقارب ومن 

َخـــصصُالـــذي ی  ألبـــواب الخیـــر المختلفـــة مثـــل جهـــات النفـــع العـــام كالمـــساجد والمـــدارس َ
  ). 203، 1999كمال الدین، (والمكتبات العامة 
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  :وهناك من یقسمه إلى ثالثة أقسام هي
  وهو الوقف على جهة من جهات البر والخیر كالمـساجد : العامالوقف الخیري أو

والمــدارس والمستــشفیات وغیرهــا مــن المجــاالت التــي یكــون القــصد منهــا الخیــر 
  . والنفع لعموم الناس

 ویــراد بــه الوقــف علــى األهــل والذریــة أو : الوقــف األهلــي أو الــذري أو المعقــب
ه وأبنـائهم مـا تعـاقبوا أو أشخاص معینین مثل أن یحبس الشخص دارا على أوالد

  .تناسلوا لیستمر انتفاعهم بها
 وهـو مـا خصـصت منافعـه المتحققـة إلـى : النوع الثالث وهو وقف مشترك بینهمـا

الذریـة وجهـة البـر معــا، كـأن یجعـل الواقـف نــصیبا لذریتـه مـن العـین الموقوفــة، 
محمـد بـن أحمـد بـن صـالح، . (ونصیبا آخر لجهة مـن جهـات البـر فـي آن واحـد

2001 ،56 .( 
والـصحابة ) صلى اهللا علیه وسلم(بینما یرى البعض أن ما كان في زمن الرسول 

وأن الوقف األهلـي لـم یوجـد إال فـي القـرن الثـاني الهجـري، ولكـن ، هو الوقف الخیري فقط
ًثبت أن الوقف األهلي كـان معروفـا ترت عن عصر الرسول والصحابة ُاآلثار الكثیرة التي أث

َرف الوقف بنوعیة في العصر األول ُ وبذلك ع،صحابة من وقف على أوالدهوأن من كبار ال ِ
ٕلإلســالم، وان لــم یكــن هنــاك تقــسیم لــه وتــسمیته بــاألهلي والخیــري، وانمــا كانــت األوقــاف  ٕ

  ).307، 1993سابق، (دقات كما هو موجود في كتب أوقاف الصحابة صمعروفة بال
  :أركان الوقف .5

  ):44، 2000الدسوقي، (للوقف أركان أربعة 
ًونه صـحیح العبـارة، أهـال للتبـرع بـأن یكـون عـاقال، بالغـا، ك، ویشترط ْفِالواق: الركن األول ً ً

ًحرا، مختارا، وأن ال یكون سفیها مفلسا ً ً ً.  
ًن معینة مملوكة ملكا یقبل النقل یحصل منها فائدة أو ْوهو كل عی: الموقوف: الركن الثاني

لمطعوم ا االنتفــاع بــه كــم یــدومنفعــة تــستأجر لهــا، وال یــصح وقــف مــا ال
  .عة فسادهاروالریاحین المشمومة لس

ًالموقوف علیه وهو قسمان األول أن یكون شخصا معینا أو جماعة معنیین : الركن الثالث ً
ـــن تملیكـــه ـــشرطه أن یمك ـــین، كـــالفقراء ، ف ـــى غیـــر مع ـــاني الوقـــف عل والث

على معصیة  بها أال تكون طًوالمساكین وهذا یسمى وقفا على الجهة ویشتر
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وأن یظهــر فیــه قــصد القربــة مــن اهللا كــالوقف علــى المــساكین والمــساجد 
  .والعلماء والمتعلمین والمدارس

فال یـصح الوقـف إال بلفـظ ألنـه تملیـك للعـین والمنفعـة وألفـاظ : صیغة الوقف: الركن الرابع
َّ، أو سبلت أو أرضى موقوفة أو محبسه أو ُستب كذا أو حُالوقف مثل وقفت

  .ةَّمسبل
  : شروط الوقف، وشروط الواقف .6

یتعلق بالعین الموقوفـة، ومنهـا مـا ما یتضمن الوقف مجموعة من الشروط منها 
  :یتعلق بالواقف لها، ویمكن عرض هذه الشروط بإیجاز على النحو التالي

) 394، 3ت، ج.ابـن عابـدین، د(یشترط لصحة الوقـف شـروط، وهـي : شروط الوقف: ًأوال
ــدردیر، د ()219 ،6ت، ج.الكاســاني، د( ــشربیني، د) (88 – 77، 4ت، ج.ال ، 2ت، ج.ال

  :)369، 1979الغرناطي،  ()251، 4ت، ج. البهوتي، د ()377
  ،أن یكون الواقف جائز التصرف، وهو الحر البالغ العاقل الرشید، ال نحو مملـوك

  .ومكاتب، وصغیر، وسفیه، ومجنون، ومعتوه، ومختل العقل بسبب مرض أو كبر
 فال یصح وقف مال الغیر، وال یصح وقف الغاصـب مـال .. ًلواقف مالكاأن یكون ا

  .. المغصوب
  ًأن یكون الموقوف مما ینتفع به انتفاعا مستمرا مع بقاء عینه، فـال یـصح وقـف ً

  .ماال یبقى بعد االنتفاع به كالطعام
 ًوقفـت عبـدا : ًأن یكون الموقوف معینا، فال یصح وقف غیر المعین؛ كما لـو قـال

  .ًدي، أو بیتا من بیوتيمن عبی
  أن یكون الوقف على بر، إذا كان على جهة؛ ألن مقصوده القربة إلى اهللا تعـالى

  .كالمساجد، والقناطر، والفقراء، والمساكین، وكتب العلم، والسقایات، واألقارب
 ًأن یكون الوقف منجزا، فال یصح الوقف المؤقت، أو المعلق ّ.  

إذا مت فبیتـي وقـف علـى الفقـراء؛ لمـا : ن یقولإال إذا علق على موته؛ كأ: قالوا
أن عمـر وصـى فكـان فـي وصـیته هـذا مـا أوصـى بـه عبـد اهللا عمـر أمیـر : (روى أبو داود

، 3ت، ج.أبو داود، د) (صدقة".. أرض له بالمدینة"ًالمؤمنین إن حدث به حدث؛ فإن ثمغا 
  ).117، ص2879رقم
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وألنــه تبــرع معلــق .. ًجماعــاواشــتهر ذلــك فــي الــصحابة فلــم ینكــر، فكــان إ: قــالوا
، ویكـون الوقـف )216، 8ت، ج.ابـن قدامـة، د. (بالموت فصح كالهبـة والـصدقة المطلقـة

  . المعلق من ثلث المال؛ ألنه یكون في حكم الوصیة
  .صحیحة، وفاسدة: تنقسم شروط الواقف إلى قسمین: شروط الواقف: ًثانیا

ــافي ًفیجــب العمــل بــشرط الواقــف إذا كــان مــشروعا، أي ال  یخــالف الــشرع، وال ین
  ..مقتضى العقد، كما لو حدد الواقف مصارف الغلة

ًالمـسلمون عنـد شـروطهم، إال شـرطا حـرم حـالال، أو أحـل : "وذلك لعموم قولـه  ً
  ).304، ص 35، رقم3ت، ج.أبو داود، د" (ًحراما

 ـ شرط في وقفه المتقدم الذي استشار فیـه رسـول اهللا -  رضي اهللا عنه - وألن عمر 
ال جناح علـى مـن ولیهـا ... أنه ال یباع أصلها، وال یبتاع، وال یورث، وال یوهب: (.. ً شروطا

ٍأن یأكل منها بالمعروف، أو یطعم صدیقا غیر متمول فیه وعبر بعـض الفقهـاء عـن أهمیـة ). ً
ـــشارع: (مراعـــاة شـــروط الواقـــف المـــشروعة بقـــولهم ) شـــروط الواقـــف نـــصوص كألفـــاظ ال

  )..799 ،5، ج2008الفتوحي، (
فمـراده .. من قال من الفقهاء ذلك: (ًقال شیخ اإلسالم ابن تیمیة تعلیقا على ذلك

أنها كالنصوص في الداللة على مراد الواقف، ال في وجوب العمل بها؛ أي أن مراد الواقف 
یستفاد من ألفاظـه المـشروطة، كمـا یـستفاد مـراد الـشارع مـن ألفاظـه، فكمـا یعـرف العمـوم 

ق والتقییــد والتــشریك والترتیــب فــي الــشرع مــن ألفــاظ الــشارع، فكــذلك والخــصوص واإلطــال
وأما أن تجعل نصوص الواقف، أو نصوص غیره من ... تعرف في الوقف من ألفاظ الواقف

العاقـدین كنـصوص الـشارع فـي وجـوب العمـل بهـا فهـذا كفـر باتفـاق المـسلمین؛ إذ ال أحـد 
 والـشروط إن وافقـت كتـاب اهللا – هللا  بعـد رسـول ا–یطاع في كل ما یأمر به من البشر 

  ).48، 47هـ، 1412ابن تیمیة، ..). (ٕكانت صحیحة، وان خالفت كتاب اهللا كانت باطلة
  : مجاالت الوقف ومصارفه .7

تتنوع مجاالت الوقـف ومـصارفه مـا بـین المجـال العلمـي، والـدیني، واالجتمـاعي، 
، 2007العثمــان، (، )45-44، 2012الجاســر، : (وفیمــا یلــي توضــیح لهــذه المجــاالت

42(  
 مثل كفالة الطالب، والمعلمین، وتوفیر المـنح الدراسـیة، وطباعـة : المجال العلمي

وتوزیع الكتب العلمیة، ورعایة مؤسسات تحفیظ القرآن الكریم، ودعم المؤسـسات 
 التعلـیم تمویـلالتعلیمیة، ودعـم المـسابقات العلمیـة بـین الطـالب أو بمعنـى آخـر 
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 المــوارد لتــوفیر التعلــیم علــى إنفاقهــا یــتم التــي المالیــة بــالغالم كافــة بــه ویقــصد
 أجـل مـن وذلـك البـشریة المـوارد لتوفیر وكذلك واألجهزة واآلالت كالمباني المادیة
 والمجتمعــات األفـراد خدمـة فـي التعلـیم أهــداف وتحقیـق التعلیمیـة العملیـة تطـویر

  ).125 ،2007 خلف،(
 ــدعوى ــدیني وال ــاء ا: المجــال ال لمــساجد، وترمیمهــا، وتوســعتها، وطباعــة مثــل بن

المصاحف وتأسیس مكتبات داخل المساجد ودعم حفظـة القـرآن الكـریم مـن غیـر 
المعلمین، ومن الجـدیر بالـذكر أن المـساجد لـم تنتـشر هـذا االنتـشار الواسـع فـي 
شتى أنحاء العالم اإلسالمي إال عـن طریـق األوقـاف، ودعـم المؤسـسات الدعویـة 

م وبیان وسطیة اإلسالم وسـماحته، ومناقـشة قـضایا ومـشكالت للدفاع عن اإلسال
 .األمة كالفقر والبطالة وقضایا الشباب والمرأة وغیرها

 ویشمل تـأمین األجهـزة، واألدویـة للمرضـى ودعـم المستـشفیات، : المجال الصحي
 . ورعایة المرضى والمعاقین، واإلنفاق على التوعیة الصحیة وغیرها

 ٕســیس وانــشاء قنــوات تلفزیونیــة لنــشر العقیــدة اإلســالمیة كتأ: المجــال اإلعالمــي
ٕالصحیحة وقنوات لتعلیم القرآن والسنة، وانشاء دوریات ومجالت إسالمیة ومواقع 

 . على شبكة اإلنترنت
 ـــامى واألرامـــل، ومـــساعدة : المجـــال االجتمـــاعي ـــارب، وكفالـــة الیت كمـــساعدة األق

الـزواج وحفـر اآلبـار وتوصـیل الفقراء، ودعم المؤسسات الخیریة، واإلعانـة علـى 
الخدمات للمحتاجین وسقیا الحجاج، وتـوفیر مبـردات میـاه، ومـساعدة المنكـوبین 

 . عند وقوع الكوارث وغیرها
  :المعاییر والمبادئ المنظمة للوقف .8

منظمة غیـر حكومیـة مجموعـة مـن المعـاییر مـن أبرزهـا باعتبارها  األوقاف تحكم
  ):35، 34، 2003لیلة، (

 ــستند ــي هــذه المنظمــة ذات أنهــا ت ــالي المؤســسة ف  عــادة إلــى اإلدارة الحــرة وبالت
توجهات غیریة، ثم إن لدیهم القدرة على اإلحساس باحتیاجات اآلخرین، ومن ثم 

  .فهم یتحركون طواعیة إلشباعها
 فـي والمیل إلى اإلدارة الجماعیة والشراكة الجماعیة سواء في صـیاغة القـرارات أ 

 .تنفیذ السیاسیات
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 البعـد األخالقـي فـيال السلوكیات على مستوى األفـراد أو مـستوى المنظمـة استبد 
 .أو السلوكي الذي ینطوي على قبول االختالف والتنوع بین الذات واآلخرین

  منظمة غیر حكومیة له كیان له ثباته ودوامه یمیزه عن مجرد باعتباره إن الوقف
 .المجتمعات المؤقتة لألفراد

 الدولــة بمعنــى أن لــه أهدافــه ومجاالتــه وسیاســاته انفـصال الوقــف مؤســسیا عــن 
 .ًالتي یحددها منفصال عن الدولة

  إن الوقف منظمة ال تستهدف الربح ولكن ربحها یوجهها لتحقیق أهداف المنظمة
 .ولصالح التوسع في تحقیق هذه األهداف

 إن إدارة الوقف إدارة ذاتیة، وتسیطر إدارتها عادة على توجیه أنشطتها. 
 منظمـة غیـر حكومیـة تـوافرت لـدیها إمكانیـة الـدوام واالتـساع باعتبـاره ف إن الوق

 علـى القدرة ا عملت على تطویر مصادرها المادیة والبشریة، ولدیهفقدوالفاعلیة، 
تــسع ی لیقــیم مجــاالت جدیــدة أو فئــات جدیــد مــن البــشریة، بحیــث اتوسـع نــشاطه

تمكن الوقـف مـن مكانتـه ، بینما تشیر الفاعلیة إلى انطاق االستفادة من خدماته
ــي ربطــت الوقــف  ــدوره وذلــك مــن خــالل شــبكة االتــصاالت الت ــه ل ــه وأدائ وفاعلیت

 .بالمستوى القومي أو اإلقلیمي أو العالمي
باعتبــاره ٕواذا كانــت مجموعــة المعــاییر الــسابقة تحــدد بــشكل عــام طبیعــة الوقــف 

مـؤثرة علـى أوضـاع منظمة غیر حكومیة فإن هناك مجموعـة مـن المتغیـرات ذات العالقـة ال
الوقف من هـذه المتغیـرات مـثال أن الوقـف باعتبـاره منظمـة مـن المنظمـات غیـر الحكومیـة 

المؤكــد علــى الحریــات واالســتثمار فــي الفــرد ویزدهــر عــادة فــي إطــار المنــاخ الــدیمقراطي، 
وتشجیع مبادراته في إطار هذا االزدهار، وكذلك استقرار القـیم والمعـاییر االجتماعیـة التـي 

ومـن ثـم فقـد شـكل . ؤكد على تحریر المجتمع شیئا فشیئا من التسلیم واالستـسالم للدولـةت
الدفاع عن األقلیات والجماعات الهامشیة والفقیـرة القاعـدة التـي اسـتندت إلیهـا العدیـد مـن 

وزاد االعتقــاد لــدى الــرأي العــام . المنظمــات غیــر الحكومیــة العاملــة فــي ســبیل النفــع العــام
لوقـف والعمـل األصـلي وتنمیتـه بطریقـة خاصـة فـي تحمـل المجتمـع نفـسه بأهمیة تطـویر ا

لمــسئولیاته واستــسالم مـــصیره بیــده، والتقلیـــل مــن مراهنتــه مـــع الدولــة أو البیروقراطیـــة 
)Clark, hohn, 1991, 72.(  

وینتقل المتغیر الثـاني المحـدد لفاعلیـة المنظمـات غیـر الحكومیـة بطبیعـة توزیـع 
فهي تنمو على أسـاس نـوع مـن التناسـب .  على خریطة المجتمعالمنظمات غیر الحكومیة

 وهكـذا فقـد ،الطردي مع المستوى الثقافي واالجتماعي، ومن ثم یكثر تواجدها في العواصـم
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ساهم العمل األصلي العربـي بهـذا الـشكل فـي تكـریس التمـایز وعـدم التكـافؤ الموجـود بـین 
یمة هذه المنظمات األصـلیة حتـى ال یـؤدي ًالریف والمدینة، وهذا یتطلب توازنا في توزیع ق

  .فقر الریف إلى طرد سكانه إلى المدینة
ــل هــذه النزعــة  ویتــصل المتغیــر الثالــث بــسیطرة النزعــة الفردیــة ومــن الطبیعــة أن تقل

منظمـة غیـر حكومیـة ألنهـا تفـرض القـیم األبویـة محـل القـیم باعتباره الفردیة من فعالیة الوقف 
 تقتـل الحمـاس وتفـتح البـاب أمـام ظـواهر -  أي الفردیـة–ى ذلـك فإنهـا الدیمقراطیة باإلضـافة إلـ

  .فساد عدیدة
ویعد البناء التشریعي المتصل بالمنظمات غیر الحكومیـة المتغیـر الرابـع الـذي نلمـس 
ــة تحــاول  ــدة مــع المركزی ــث نجــد أن األیــدیولوجیا المؤك ــك المنظمــات، حی ــأثیره مــع فاعلیــة تل ت

یــة بترســانة قانونیــة وتــشریعیة تجعــل حركتهــا غیــر مرنــة ممــا محاصــرة المنظمــات غیــر الحكوم
ٕ روح المبـــادرة واصــابتها بمــرض البیروقراطیـــة ضــعفیعــوق إنجازهــا األمــر الـــذي یــؤدي إلــى 

والروتین الحكومي، األمر الذي یقتل فیها طبیعتها األساسیة القائمـة علـى المبـادرة، ویـؤدي فـي 
  ).39، 38، 2003لیلة، ( على اإلبداع النهایة إلى تقلیص إنجازاتها، بل وقدرتها

  :الوقف وتنمیة المجتمع .9
ًأدى الوقف دورا كبیرا في تنمیة المجتمـع اإلسـالمي اقتـصادیا واجتماعیـا وعلمیـا  ً ً ً ً
ًوثقافیا، فكان له دور في توفیر الحد األدنى من الطلبات العامة للفقراء من خالل األوقـاف 

 نظام دم لتقلیل الفجوة بین فئات المجتمع، لذا یعألطفالهم وكسوتهم وتعلیمهوالخاصة بهم 
الدمـشقي، (همـة فـي تنمیـة المجتمـع لالعتبـارات التالیـة مالوقف من األنظمـة اإلسـالمیة ال

1992 ،377 ،423:(  
  بـدأ تطبیقـه فـي صـدر اإلسـالم بهـدف إیجـاد ) صـلى اهللا علیـه وسـلم(أن الرسول

لح العامـة، ثـم أخـذ الخلفـاء مصادر دائمة للدخل القومي ینفق منهـا علـى المـصا
  .هالراشدون یتوسعون في تطبیق

  أن هذا النظام یتمشى مع مبادئ الحریة االقتصادیة، فلـم تكـن الحكومـات تتـدخل
فــي النــشاط الفــردي ومــن ثــم فــرض نظــام الوقــف نفــسه كنظــام ضــروري القتــسام 

ـــة المـــصالح العامـــة ذات الطـــابع الخـــدم ي الفقـــراء الثـــروة مـــع األغنیـــاء، ولرعای
 .كالمساجد والمستشفیات والمدارس
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 الزكـاة والمیـراث والوصـیة، ویـرتبط ك یكمل األنظمة اإلسالمیة األخرى فنظام الوق
ٕویتفاعــل معهــا لتحقیــق التكافــل االجتمــاعي واعــادة توزیــع الثــروة بــشكل یحقــق 
السالم، مع تمیز الوقف بالحفـاظ علـى أصـل العـین أو المـال ویـشارك فـي إتاحـة 

 كــالعالج والتعلــیم قــد ال یــستطیعون الحــصول علیهــا دون وجــود خــدمات مجانیــة
 .الوقف

  ،نظـام الوقـف مـن أفـضل األنظمـة لتمویـل األنـشطة العلمیـة والثقافیـة والتعلیمیــة
 هوخیــر مثــال علــى ذلــك مركــز صــالح كامــل بجامعــة األزهــر، الــذي أوقــف صــاحب

ا لإلنفـاق ودیعة استثماریة دائمة ببنك التمویل المـصري الـسعودي خـصص ریعهـ
 .على أنشطة المركز

  نظام الوقف من األنظمة التي تواكب التطور فـي االقتـصاد الحـر، وسـیكون علـى
ــصادیة  ــاة االقت ــي التخطــیط للحی ــدور األساســي ف ــام بال ــي المــستقبل القی األفــراد ف

عد أن ظلت الدولة تحمل هذا الدور بمفردها، وال شـك أن بواالجتماعیة والثقافیة، 
أحـد البـدائل یعد توسیع أغراضه وتشجیع األفراد على اللجوء إلیه تطویر الوقف و

 .ة لسد العجز في میزانیات المجتمعات اإلسالمیة عامة ومصر خاصةمهمال
 كبیر یشمل التعلیم ورعایة األیتام وكفالتهم وتربیتهم، تـوفیر األمـن هالوقف میدان 

خــالل النظــام اجین، وتــوفیر العدیــد مــن الوظــائف مــن تــالــصحي للفقــراء والمح
والموظفین وغیرهم، ویساهم في تطویر العمل الخیري في المجتمع اإلسـالمي مـن 
               خـــــالل العمـــــل المؤســـــسي للجمعیـــــات والمؤســـــسات الوقفیـــــة فـــــي المجتمـــــع

 ).32، 28، 2000غنیمة، (
وشملت األوقاف كذلك أغراضا خاصة بتمویل أبحاث إدخال السكر بالدواء ومولت 

د من المؤلفات الطبیة ككتاب الكلیات في الطـب البـن رشـد والـذي تـرجم وأصـبح أیضا العدی
فیما بعد الكتاب األساسي لتدریب الطب في أوروبا، وكذلك كتاب الحاوي في الطب للـرازي، 

  ).4، 2005األمانة العامة لألوقاف، (وكذلك القانون البن سینا 
ن المـسعودي أن التعلـیم بـدأ ذكر المؤرخ أبو الحـس: وفي مجال الرعایة التعلیمیة

أول األمر في المساجد والجوامـع وانتقـل إلـى بیـوت المدرسـین الخاصـة، لیـصل فـي نهایـة 
المطاف إلى تخصیص دور العلـم المعـدة لهـذا الغـرض یؤسـسها الـوالة والخلفـاء ویطلقـون 

ولقــد ســاهم الوقــف فــي إرســاء دعــائم ثقافیــة . علیهــا اســم بیــوت الحكمــة وخــزائن الحكمــة
نوعة في المجتمعات اإلسالمیة على مدى قرون طویلة من تاریخنا اإلسالمي، ومن بین مت

  ):99، 98، 2002الهیتي، (تلك الدعائم العلمیة والثقافیة 
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 تشیید المدارس وتعیین المدرسین فیها واإلنفاق على طلبة العلم.  
 االستفادة من المساجد في تطویر حلقات التعلیم والتربیة.  
 مكتبات العلمیة العامة المتخصصةالعنایة بال.  

وتكمــیال لــدور الوقــف التعلیمــي والثقــافي تنوعــت صــیغ األوقــاف فــشملت كتبــا 
ومكتبــات خاصــة وعامــة حتــى انتــشرت خــزائن الكتــب الوقفیــة فــي أرجــاء العــالم اإلســالمي 
لدرجة أننا ال نجد مدینة إسالمیة تخلو من مكتبة أو مجموعة كتب موقوفة تعین أهل العلم 

ـــدة واالطـــالع علیهـــاع ـــة األفكـــار واآلراء الجدی ـــة وتـــوفر لهـــم فرصـــة مواكب ـــزود بالمعرف            لـــى الت
  ).100، 2002الهیتي، (

  :لمحة تاریخیة موجزة عن دور الوقف في تمویل التعلیم األزهري .10
 النصیب األكبر في تمویل التعلیم األزهري خالل العصور المختلفـة، فكان لألوقا

م، حیـث 1812 -هــ1227ًفـدانا عـام ) 600.000(اف المصریة العامـة حتى بلغت األوق
ــات المعلمــین وطعــامهم ــى الجــامع األزهــر ومرتب ــر منهــا لإلنفــاق عل ــان یرصــد قــدر كبی             ك

  .)39، 1949أبو العیون، (
وقد تمتع األزهر باستقاللیة تامة في كثیـر مـن فتراتـه التاریخیـة، وكـان لألوقـاف 

ألكبــر فــي بــسط هــذا النفــوذ واالســتقاللیة، والــذي كــان یتمتــع بــه علمــاء الــدور األعظــم وا
، 1998الجبرتـي، (األزهر، وكانت األوقاف على األزهر من األمراء واألفراد كثیرة ومتنوعـة 

  ).5، 2ج
وقد أوقف على األزهر الكثیـر مـن كبـار رجـال الدولـة، مـنهم أبـو بكـر راتـب باشـا 

حجـة وقـف أبـو بكـر سجالت وزارة األوقاف، (إسماعیل  ي الخدیوا في عهدًكان وزیروالذي 
النظـار ، ومصطفى ریاض باشـا رئـیس مجلـس )ه1280راتب المحررة بتاریخ ربیع األول 

حجــــــة وقــــــف مـــــصطفي ریــــــاض باشــــــا المحــــــررة بتــــــاریخ ســـــجالت وزارة األوقــــــاف، (
ســجالت األذونــات ( األوقــافدیــوان عمــوم  مــدیر  وعثمــان باشــا مــاهر،)م25/3/1903

.  )هــ1302 جمـادي األولـي 22حجة وقـف عثمـان باشـا مـاهر المحـررة بتـاریخ ف، والوق
سـجالت (اإلسـكندریة  - أي محـافظ-مجلـسل اً كـان رئیـس-أحمد باشا صادقكذلك أوقف و

ذلك كـ). ه1282 صـفر 4حجـة وقـف أحمـد باشـا صـادق المحـررة بتـاریخ وزارة األوقاف، 
بالعدیـد مـن الوقفیـات علـى األزهـر منهـا فقد أسهمت جماعة كبار مالك األراضي الزراعیـة 

حجـة وقـف دار الوثـائق القومیـة، (جـركس أوقـاف كـل مـن فریـدة هـانم :  سبیل المثالىعل
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 وعائــشة ،)1928 ســنة فریــدة هــانم جــركس المحــررة أمــام محكمــة مدینــة نــصر الــشرعیة
ـــي صـــدیقة  ـــاف، (ذهن ـــشة ذهنـــي، المحـــررة بتـــاریخ ســـجالت وزارة األوق ـــف عائ حجـــة وق

حجة وقـف قطـب بـك قرشـي سجالت وزارة األوقاف، (قرشي ، وقطب باشا )م23/4/1906
 - أما عموم األهالي فقد ظهرت وقفیاتهم،  وغیرهم وهم كثیرون)م8/1906/المحررة بتاریخ

 األزهر في أواخر القرن التاسع عشر والربع األول من القـرن ى عل-من األراضي الزراعیة
 )116، 115، 2017جبریل، (ةئرة الملكیة الزراعیًالعشرین، أي بعدما اتسعت نسبیا دا

َوقــد وفــر االســتقالل المــالي، واالكتفــاء الــذاتي لألزهــر   - فــي كثیــر مــن العهــود-َّ
ومكن له مع وفرة الموارد أن یكون قوة رقابة حقیقیة، ومركز توجیه فعال، یعمل له الجمیع 

لیــة والمــسائل الوظیفیــة، ٕألــف حــساب، وان اســتغراق العلمــاء فیمــا بعــد فــي المــشكالت الما
ًیفقدهم قدرا كبیرا من حریة الفكر، وفاعلیة التأثیر ویلقي بالظالل على ما ینبغي أن یكـون  ً
هو القدوة والنموذج، كذلك یتبین أن خطورة فقدان األزهر لشخصیته االقتـصادیة المـستقلة 

هنـا یـستغل مثـل ًتظهر واضحة عندما ال یكون النظام السیاسي وطنیا بالدرجة األولـى، فها
  ). 365، 364، 1986علي، (ًهذا النظام الحاجة، ویوجه المسار وفقا لما یعزز مكانته 

ًومــع بدایــة القــرن العــشرین نــال التعلــیم األزهــري اهتمامــا كبیــرا مــن مؤســس  يً
األوقاف، حیث بدأ العدید من األفراد بوقف أمـوال كبیـرة للتعلـیم األزهـري، ومثـال ذلـك وقـف 

كبار مالك األراضي فقد أنشأ وقفه عـام من من أعیان سمنود وهو ) المتعالسید بك عبد (
ً سهما باإلضافة إلـى عـدد مـن )20(ًقیراطا و) 20(، وًافدان) 908( لمساحة قدرها 1914

العقارات جمیعها بسمنود، وقد اشترط بناء معهد دیني بسمنود من ریع هذه األوقـاف، كمـا 
ًنا بین مدیریتي المنیا وأسـیوط، وقـد اشـترط أن یـتم  فدا7126) علي باشا شعراوي(أوقف 

ً فـدانا، كمــا 1562ُبنـاء المعهـد األزهـري واإلنفـاق علیـه مـن ریـع خمـس المـساحة وقـدرها 
ــیم فــي الجــامع األزهــر بمــصر حــاال واســتقباال  ــیم ممــاثال للتعل ًاشــترط أن یكــون نظــام التعل ً ً

  ).125، 1983رمضان، (
ــ د ذلــك حتــى امتــدت الــشراكة إلــى النــساء، فقــد وتوالــت األوقــاف علــى األزهــر بع

اهتمت أوقاف النساء بالمراحل األولیة والمتوسـطة مـن التعلـیم وكـذلك الكتاتیـب والمـدارس 
): 236، 1988غانم، (األهلیة للبنین والبنات، وأمثال أوقاف النساء على التعلیم باألزهر 

 الطالب الفقراء باألزهر، ووقفیة وقفیة جمیلة هانم ابنة الخدیوي إسماعیل ووالدتها لصالح
السیدة هانم أبو مندور التي خصصت نصف ریـع خمـسة أفدنـة لیـصرف علـى طلبـة العلـم 

وقفیـة ) 48(باألزهر على الدوام، هذا وقد وصل إجمالي عدد أوقاف النساء لصالح األزهر 
ها من إجمالي األوقاف الموقوفة لـصالح األزهـر، وكانـت نـسبة إسـهام%) 29.44(بنسبة 

م مما یشیر 40/1941حسب میزانیة عام %) 47.45(في إجمالي إیرادات األزهر حوالي 
  ).23، 31، 2003خفاجي، (إلى ضخامة أوقاف النساء رغم قلة عددها 
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 بـشأن إعـادة تنظـیم األزهـر والهیئـات 103م صدر القانون رقم 1961وفي عام 
ف رألزهر من میزانیة الدولة للصالتي یشملها، حیث بدأت عملیة تنظیم األموال المرصودة ل

علـى مؤســسات األزهــر التعلیمیــة، هـذا باإلضــافة إلــى أمــوال الهبـات واألوقــاف التــي كانــت 
ترصد لألزهر من األفراد، ومن تلك الوقفیات وقفیة المستشار محمد شوقي الفنجري لصالح 

یعطـي منهـا خمسمائة ألـف جنیـه ) 500.000(الطلبة المعاقین بالمعاهد األزهریة قیمتها 
ًبنك فیصل اإلسالمي المصري عائدا مـدعوما بواقـع  ًمائـة ألـف جنیـه سـنویا ) 100.000(ً

، 218، 1988غـانم، (باإلضافة إلى التزامـات أخـرى منـصوص علیهـا بحجـة هـذا الوقـف 
219.(  

ًمیزانیـــة تمثــل قــسما ضــمن موازنـــة " لألزهــر 1961 لــسنة 103عــل قــانون وج
ً ومصروفا، وتنقسم إلى فروع وفصول وفقا لما تقتضیه طبیعـة ًالجهاز اإلداري للدولة إیرادا ً

العمل، وما یتفق علیه بین األزهر ووزارة المالیة، وتتفق السنة المالیة لألزهر وهیئاته فـي 
  ).16، 15، 2004األزهر الشریف، (بدایتها ونهایتها مع السنة المالیة للدولة 

فـي حفـظ هیبـة واسـتقاللیة ودور ولذا یمكن القول بـأن الوقـف اإلسـالمي سـاهم  
العلماء من خـالل العدیـد مـن المـسائل، منهـا مـا یتعلـق باالسـتقاللیة المادیـة، ومـا یتعلـق 
ِبالرزق، وأسباب المعیشة لكونها من العناصر األساسیة التي تشكل قیودا علـى العـالم فـي  ً

الیة لمواقع الفكر، فقد مواجهة الظلم واالنحرافات القائمة، ومنها ما یتعلق باالستقاللیة الم
أدى تــوفیر المــورد المــالي إلــى تعزیــز وضــمان الحریــة الفكریــة فــي المــدارس والمعاهــد 
والجامعات، ومنها ما یتعلق باالستقالل الوطني، فقد تحـرر الـدعاة والعلمـاء والفقهـاء عـن 
طریق الوقف من قبضة عبء الوظیفة، وضغط المرتبات الرسمیة، وقد ساعدهم الوقف في 

ــشریعة ا ــر مــن الوظــائف مــستقلة ال تخــضع ألي ســلطة ســوى ســلطة ال ــى الكثی لحفــاظ عل
  ).219، 1992شلبي، (اإلسالمیة 
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 لتفعیـل الـشراكة المجتمعیـة فـي التعلـیم مـن  الرؤیة المـستقبلیة:المحور الثالث
 خالل نموذج الوقف اإلسالمي

  :أهداف الرؤیة المستقبلیة: ًأوال
 إحیـاء  الشراكة المجتمعیة فـي التعلـیم مـن خـالللتفعیلتسعى الرؤیة المستقبلیة 

نظــام الوقــف اإلســالمي فــي المجــال التعلیمــي بمــا یــسهم فــي تطــویر العملیــة التعلیمیــة 
  .واإلسهام في مواجهة تحدیاتها والتغلب على بعض معوقاتها

  :منطلقات الرؤیة المستقبلیة: ًثانیا
 شتى صــوره، والتــي یعــد الوقــف العقیــدة اإلســالمیة التــي تحــث علــى عمــل الخیــر بــ

ـــل  ـــة التعـــاون والتكاف ـــى أهمی ـــدها وحثهـــا عل ـــري مـــن أبرزهـــا، باإلضـــافة لتأكی الخی
 .االجتماعي والشراكة المجتمعیة في أوجه الخیر المتعددة

  اإلیمــان بــأن الوقــف اإلســالمي قیمــة حــضاریة كبیــرة یمكــن أن تــسهم فــي تنمیــة
 ممــا یــة واالقتــصادیة واالجتماعیــةالمجتمعــات اإلنــسانیة فــي شــتى المجــاالت العلم

 . یتطلب تفعیل الشراكة المجتمعیة من خالل إحیاء نظام الوقف اإلسالمي
  ــیم ــیم بوجــه عــام والتعل ــدعم التعل ــاء ثقافــة الوقــف اإلســالمي ل التأكیــد علــى أن إحی

، ویمكن الجامعي بصفة خاصة أصبح أحد المتطلبات الضروریة في العالم المعاصر
 . ة أكثر فاعلیة من خالل الشراكة المجتمعیةأن یتم ذلك بصور

  االعتراف بأن التعلیم في مصر یعاني من مشكالت متعددة یتعلق معظمها بالتمویـل
وقلـة المــوارد االقتــصادیة ومـن الممكــن أن یــسهم الوقــف اإلسـالمي فــي عــالج تلــك 

 . وجود مشاركة معها للتغلب علیها المؤسسات الحكومیة تتطلبالمشكالت التي 
 رورة مواكبة الفكر العالمي، حیث یوجد اهتمام كبیر على المستوى الـدولي بفكـرة ض

الوقف ودوره في تطویر التعلیم واإلفادة مـن الخبـرات الجیـدة للجامعـات الوقفیـة فـي 
 . معظم دول العالم

 فــي الواقــع المعاصــر مــن خــالل  التــراث اإلسـالميالتأكیـد علــى إمكانیــة اإلفــادة مــن 
سمة باعتباره إحیاء وتفعیل نموذج الوقف اإلسالمي ة عن طریق  الشراكة المجتمعی

 .هبارزة من سمات
  تأكید العدید من الدراسات والمؤتمرات الدولیة على أهمیة الـشراكة المجتعیـة بـصفة

 .عامة وفي المجال التعلیمي بصفة خاصة
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 مبـدأ نجاح العدید من التجارب سواء المحلیـة أو اإلقلیمیـة أو العالمیـة التـي طبقـت 
 .الشراكة المجتمعیة في مجاالت عدة وفي مقدمتها المجال التعلیمي

  :محاور الرؤیة المستقبلیة: ًثالثا
  :آلیات الوقف التي یمكن تفعیل الشراكة المجتمعیة في التعلیم من خاللها .1

هناك صیغ والیات مستجدة یمكن للوقف تفعیـل الـشراكة المجتمعیـة مـن خاللهـا، 
استحداث صـیغ عـصریة للعمـل الـوقفي تـستهدف اسـتعادة الوقـف حیث كان من الضروري 

لدوره الفاعل في تقدیم الخـدمات التنمویـة للمجتمـع فـي إطـار إسـالمي مـع تنظـیم مـشاركة 
  :شعبیة في اإلشراف على شؤونه، وذلك من خالل

فهي الوثائق المحددة القیمة التي تصدر بأسماء مالكیها مقابل األموال  :الصكوك الوقفیة
لى الجهة الموقوف علیها أو من یمثلها، وذلك بقصد تنفیذ مشروع إتي قدموها ال

وقفي معین، واسـتغالله وتحقیـق الغایـات، الحاجـات الوقفیـة المقـصودة مـن وراء 
 ).2006هلیل، . (ذلك، سواء كانت اجتماعیة أو اقتصادیة أو بیئیة أو غیر ذلك

ن الطرق الناجعة والمستحدثة في تجمیع وتكمن األهمیة لهذه الصكوك في أنها م          
الموارد المالیة المتناثرة لدى جمهور الراغبین في وقف أموالهم في مشاریع كبیرة 

  . في الواقع االجتماعيأثاروناجحة، لما یترتب علیها من 
هلیل، (وهو ربط الوقف بأجل معین ینتهي بانتهاء هذا األجل طال أم قصر: الوقف المؤقت
  .ل هذه الصیغة لها دور فعال في التنمیة االجتماعیة المستدامة، وتفعی)2006

وهي تقوم بإحیاء القطاع الوقفي من خالل ما تقوم به من مشروعات  :الصنادیق الوقفیة
حیث تقوم هذه الـصنادیق بتمویـل . تنمویة في إطار إدارة واستثمار العمل الوقفي

ات التنمویة، وكذلك التنمیة الصحیة التنمیة العلمیة ورعایة التعلیم والبحوث والدراس
  .وتنمیة المجتمعات المحلیة، والتنمیة البیئیة

في الوقت الحاضر فإن أفضل السبل لضمان نماء المال هو استثماره في : الوقف النامي
أو " حفیظة وعلمیة"  اقتصادیة متنوعة مع الحرص على إیداعه لدى جهةأنشطة

  ).1997بو جالل، . (ما یصطلح باإلدارة الفعالة الرشیدة
 ویتمثل في وقف ناتج أو ریع شـيء معـین ذي قیمـة كنتـاج قطعـة أرض :الوقف الجاري

 اإلنفاق علـى العملیـة التعلیمیـة بمرحلـة علىأو ربح مصنع أو شركة ونحو ذلك 
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معینة أو منطقة معینة والعمل على اإلسهام في تلبیة متطلباتها، وقد یكـون هـذا 
ًبفترة زمنیة معینة وقد یكون وقفا دائماًالنوع من الوقف محددا  ً .  

كما یمكن أن یضاف لما سبق وقف بعض المؤسسات التي تعمل في مجال إنتاج 
ًمتطلبات واحتیاجات المؤسسات التعلیمیة جزءا من إنتاجها لدعم المؤسسات التعلیمیة كأن 

ء مـن هـذه تقوم بعض المؤسسات التي تعمل في مجال إنتـاج األدوات المدرسـیة بوقـف جـز
األدوات لــدعم المؤســسات التعلیمیــة ومثلهــا المؤســسات التــي تعمــل فــي مجــال صــناعة 

  . المقاعد الطالبیة أو أدوات اإلضاءة وغیرها من مستلزمات المؤسسات التعلیمیة
 الـشراكة المجتمعیـة تفعیـلاألوقـاف اتباعهـا لوزارة اإلجراءات المتطلب مـن  .2

   : نظام الوقف اإلسالميمن خالل
ــاء ثقافــة الوقــف عــن طریــق یمكــ ن لــوزارة األوقــاف أن تقــوم بــدور مهــم فــي إحی

 : مجموعة من اإلجراءات یتم استعراضها فیما یلي
  التــشجیع والتحفیــز المــستمر لتوســیع دائــرة األوقــاف واســتحداث أوقــاف جدیــدة مــن

 .خالل الندوات التوعویة واستثمار المنابر والمناسبات الدینیة في ذلك
 ٕوقاف الموجودة بالمجتمع واعادة استثمارها وتخصیص جزء مـستقل حصر جمیع األ

 .منها للتعلیم
 إنشاء صندوق مستقل له میزانیة خاصة باإلسهام في تطویر العملیة التعلیمیة. 
  تعــدیل اللــوائح والقــوانین المنظمــة للوقــف بمــا یمكــن اســتثمار الكثیــر مــن األوقــاف

لوقفیة غیـر المـستغلة فـي إنـشاء المعطلة مع إمكانیة تخصیص جزء من األراضي ا
 .مؤسسات تعلیمیة جدیدة أو التوسع في الموجود المجاور لهذه األراضي

  تنظیم حمالت توعیة دینیة توضح مفهوم الوقف، وحكمـة مـشروعیته، وأهمیتـه فـي
خدمة المجتمع، وذلك من خالل أئمة المساجد أو ندوات وقوافل دعویة في مختلـف 

 . الجمهوریةالمدن والقرى على مستوى 
  بناء الثقة من جدید لإلفادة العلمیة والمجتمعیة من أمـوال الوقـف وطمأنـة الـواقفین

بأن أموالهم في ید أمینة ولن تنفق إال فـي سـبیل التقـدم العلمـي للمجتمـع وأن هـذا 
 . من صمیم الدین ألن فیه عتقا لرقاب المسلمین من الفقر والجهل والمرض

 ظـم أفـراد المجتمـع والـذي یقـصر الوقـف علـى المـساجد تغییر الفكر الـسائد لـدى مع
والنواحي الدینیة فقط وضرورة توجیه هذه األوقاف إلى مصارف تساعد فـي تحقیـق 
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التنمیــة المــستدامة عـــن طریــق دعـــم الوقــف للتعلــیم والبحـــث العلمــي أو التنمیـــة 
 . االجتماعیة واالقتصادیة

 قـف بمـا ییـسر علـى األفـراد الـذین العمل على تعـدیل اللـوائح والقـوانین المنظمـة للو
 . لدیهم رغبة بالشراكة بأوقاف معینة لخدمة ودعم التعلیم

  القیام بمبادرة لتشجیع الوقف على التعلیم عن طریـق تخـصیص أراض ومـشروعات
 . وقفیة وتوجیه عائداتها االستثماریة لدعم التعلیم

 كــوزارة التربیــة إنــشاء هیئــة تكــون مهمتهــا التنــسیق مــع كافــة المؤســسات المعنیــة 
والتعلیم ووزارة التعلیم العالي بحیث تحدد احتیاجـات هـذه المؤسـسات ووضـع خطـة 

  . لسد هذه االحتیاجات
 الـــــشراكة تفعیــــلاتباعهــــا لدور وزارة اإلعـــــالم اإلجــــراءات المتطلــــب مــــن  .3

  : نظام الوقف اإلسالميالمجتمعیة من خالل
ــاء  ــي إحی ــوم بــدور مهــم ف ــوزارة اإلعــالم أن تق ــق یمكــن ل ثقافــة الوقــف عــن طری

 : مجموعة من اإلجراءات یتم استعراضها فیما یلي
 فــي تفعیــل الوقــف اإلســالمي مــن خــالل وقــف جــزء مــن إیراداتهــا ًاأن تكــون نموذجــ 

 .وتخصیصه للعملیة التعلیمیة
  ــى نمــاذج الوقــف اإلســالمي ــة عل ــي اإلعــالم خاصــة الــدراما التلیفزیونی ــز ممثل تركی

توضح معالمه وما یترتب علیه من آثار إیجابیـة وتبـین وتقدیمها في صورة درامیة 
 .صوره ومجاالته

  تنظیم حمالت إعالنیة تشجع األفراد على الوقـف اإلسـالمي، فوسـائل اإلعـالم یمكـن
أن تقــوم بــدور كبیــر فــي تغییــر الثقافــة وتوجیــه اهتمــام األفــراد نحــو قــضایا معینــة 

 األفـراد أو المـساهمة فـي وتحشد الجهود نحو هدف معین كبنـاء مستـشفیات لعـالج
األعمال التطوعیة وغیرها فمن الممكن أن توجـه اهتمـام األفـراد نحـو أهمیـة الوقـف 

  . اإلسالمي ودوره في تنمیة المجتمعات
  تنظیم سلسلة من البـرامج الدینیـة التـي تتنـاول موضـوع الوقـف مـن حیـث مفهومـه

  . وحكمة مشروعیته وأركانه ومجاالته المختلفة
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 ــة أو إلقــاء الــضو ــة ألفــراد أو مؤســسات حققــوا إنجــازات تعلیمی ء علــى نمــاذج واقعی
اجتماعیة أو اقتصادیة من خالل نموذج الوقف اإلسالمي وتكریمهم ومنحهم جوائز 

  . تقدیریة أو تشجیعیة على مساهمتهم في تنمیة المجتمع
 اإلعالن عن المشروعات التعلیمیة والتنمویة المهمة التـي تحتـاج إلـى دعـم الوقـف 

  . اإلسالمي وتوجیه األفراد والمؤسسات لدعم هذه المشروعات
 عقد مسابقات تنافسیة بین المؤسسات الوقفیة ودورها في تنمیة المجتمع .  
 الـــشراكة تفعیـــلاتباعهـــا لوزارة التربیـــة والتعلـــیم اإلجـــراءات المتطلـــب مـــن  .4

  : نظام الوقف اإلسالميالمجتمعیة من خالل
م أن تقوم بدور مهم في إحیاء ثقافة الوقف عن طریق یمكن لوزارة التربیة والتعلی

 : مجموعة من اإلجراءات یتم استعراضها فیما یلي
  تــضمین المنــاهج الدراســیة فــي مختلــف المراحــل التعلیمیــة موضــوعات عــن مفهــوم

الوقــف اإلســالمي وأهمیتــه وحكمــة مــشروعیته، وذلــك مــن أجــل غــرس هــذه القیمــة 
  . غرالدینیة في نفوس الطالب منذ الص

  تنظیم ندوات ثقافیة وتوعویة عن أهمیة األوقاف، وتوجیههـا لـدعم وتطـویر التعلـیم
وذلك علـى مـستوى المـدیریات واإلدارات التعلیمیـة مـن جانـب والمـدارس مـن جانـب 
آخـر لتوعیــة المعلمــین وأولیــاء األمــور، ونـشر هــذه الثقافــة فــي البیئــة االجتماعیــة 

  . المحیطة بالمدرسة
  بحثیــة علــى مــستوى الـوزارة عــن األوقــاف فــي الثقافــة اإلســالمیة، تنظـیم مــسابقات

  .والتاریخ اإلسالمي واألوقاف اإلسالمیة في الواقع المعاصر
  عمــل أنــشطة طالبیــة مــصغرة تــدرب الطــالب علــى الوقــف اإلســالمي كعمــل مــشروع

اقتصادي صغیر داخل المدرسة، وتوجیه عائد هذا المشروع لتطویر معمل أو شـراء 
 .خال.. . علیمیة أو مساعدة الطالب المحتاجین على استكمال دراستهمأجهزة ت
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ـــیم العـــالي اإلجـــراءات المتطلـــب  مـــن .5  الـــشراكة تفعیـــلل اتباعهـــا وزارة التعل
  : نظام الوقف اإلسالميالمجتمعیة من خالل

یمكن لوزارة التعلیم العالي أن تقوم بدور مهم في إحیاء ثقافة الوقف عـن طریـق 
 : اإلجراءات یتم استعراضها فیما یليمجموعة من 

 ــالوقف ســواء باســتعراض تاریخــه و ــة الخاصــة ب ــشجیع المــشروعات البحثی كیفیــة ت
 المـشكالت التـي تواجهـه م متطلباتـه أم كیفیـة تفعیلـه أماالستفادة منـه فـي الواقـع أ

 .إلخ.... وكیفیة حلها
  اإلشـراف ٕتخصیص صندوق مستقل خاص بـالوقف وانـشاء إدارة مـستقلة لـه تتـولى

علیه سواء من حیث الدعایة وجذب الراغبین فـي الوقـف أو فـي حـث القـادرین مـن 
أبناء المجتمع على الوقف خاصـة فـي المجـال التعلیمـي، أو التنـسیق مـع الـوزارات 
والمؤسسات المتعددة في المجتمع من أجـل تبـادل الخبـراء فـي مجـال إحیـاء الوقـف 

 .المتطلب لهااإلسالمي وتقدیم الدعم الفني والعلمي 
  من إیراداتهـا الذاتیـة للوقـف علـى تطـویر التعلـیم أو – ولو بسیط –تخصیص جزء 

دعم غیـر القـادرین مـن الطـالب، كنمـوذج لحـث الجهـات والمؤسـسات المتعـددة فـي 
 .المجتمع للوقف بصفة عامة وفي المجال التعلیمي بصفة خاصة

  في دعم التعلیم الجامعيعقد ندوات تثقیفیة عن أهمیة الوقف اإلسالمي، ودوره .  
 إصدار مجالت ثقافیة تنمى الوعي لدى الطالب بثقافة الوقف اإلسالمي، وأهمیته .  
 تنظیم مؤتمر سنوي عن الوقف اإلسالمي، ودوره في دعم التعلیم الجامعي .  
  تنظیم مسابقات بحثیة عن الوقـف اإلسـالمي، وأهمیتـه فـي تنمیـة المجتمعـات علـى

 . یةمستوى الجامعات المصر
 ــوقفي ــل ال ــدعم والتموی ــاج لل ــي تحت ــة والبحثیــة الت ــد التخصــصات العلمی ــل : تحدی مث

التخصـصات العلمیـة والتكنولوجیـة الدقیقــة التـي تـسهم فــي تنمیـة المجتمـع وتــدعم 
قدراته التنافسیة على المستوى الدولي مثل الهندسة الصناعیة، والهندسة الوراثیة، 

بحثیـة لألفكـار اإلبداعیـة واالختراعـات وتـسویقها والنانو تكنولوجي، ودعم المراكز ال
 . للشركات ذات الصلة

 ًتوظیف األنشطة الطالبیة في إحیاء ثقافة الوقف نظریا وعملیا ً.  
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  التنسیق مع وزارة األوقاف مـن أجـل إقامـة مـشروع إلنـشاء جامعـة وقفیـة، واإلفـادة
 . من خبرات الجامعات الوقفیة في هذا المجال

 مـن أجـل تبـادل المـنح : كة وتعاون مع الجامعات الوقفیة المتمیـزةعقد اتفاقیات شرا
الدراسیة، والخبرات التعلیمیة، واألنـشطة الطالبیـة الثقافیـة والریاضـیة واالجتماعیـة 

 . وعقد مشروعات بحثیة دولیة
  تمویل جائزة إسالمیة عالمیة للبحوث التنمویة من قبل المؤسسات اإلنتاجیة ورجال

ت األهلیـــة وغیرهـــا مـــن صـــور التمویـــل القائمـــة علـــى الـــشراكة األعمـــال والجمعیـــا
 .ًالمجتمعیة، على غرار جائزة نوبل تشجیعا للبحوث في هذا المجال

  االســتفادة مــن تجــارب الــشراكة المجتمعیــة الناجحــة فــي المجــال التعلیمــي كمــا فــي
 تجربة جامعة األزهر كلیة التربیة بتفهنا األشراف التـي اعتمـدت بـشكل رئـیس علـى

 .الشراكة المجتمعیة مع مؤسسات المهندس صالح عطیة
  :متطلبات تنفیذ الرؤیة المستقبلیة: ًرابعا

 تطـویر  مـن أجـلالرؤیة المستقبلیة لتفعیل نظـام الوقـف اإلسـالمي تطبیقیتطلب 
 :ًالعملیة التعلیمیة عددا من المتطلبات أهمها

 الوقف اإلسـالمي التخطیط السلیم والمدروس على ید خبراء ومتخصصین في مجال 
وذلك من أجل صیاغة واسـتحداث التـشریعات والقـوانین المنظمـة لعمـل المؤسـسات 
ٕالوقفیـة بمــا یــضمن تحقــق أفــضل اســتثمار لهـا مــن جهــة واحیــاء وتفعیــل األوقــاف 

 .المعطلة من جهة أخرى
  عمل حمالت توعیة مكثفة لنشر الوعي بأهمیة الوقف اإلسـالمي ومجاالتـه وصـوره

 . في نشره والمشاركة فیههمةوكیفیة المسا
  ــشر الــوعي بــأهم وأبــرز المــشكالت والعقبــات التــي تواجــه المؤســسات التعلیمیــة ن

واإلسهام الـذي یمكـن أن یقدمـه الوقـف اإلسـالمي فـي حـل هـذه المـشكالت والتغلـب 
علیها، لحث فئات المجتمع المختلفة علـى الـشراكة فـي المـشروعات الوقفیـة سـواء 

 .مشروعات وقفیة جدیدةالقائمة أو استحداث 
  انفتاح وزارة األوقاف على جمیـع الجهـات والمؤسـسات المجتمعیـة لعـرض خـدماتها

المتعـــددة مـــن جهـــة وجـــذب مـــن یتـــوفر لـــدیهم االســـتعداد والرغبـــة للمـــشاركة فـــي 
 .المشروعات الوقفیة وتدعیمها
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  تركیـــز وزارة األوقـــاف علـــى توعیـــة المجتمـــع بمـــشروعاتها الخدمیـــة وأدوارهـــا فـــي
 .مجتمع لحث القادرین على الشراكة في هذه المشروعات وتدعیمهاال

  أهمیة متابعة وزارة األوقاف لألبحاث العلمیة التي تتعلق بالوقف اإلسالمي ومحاولة
 .االستفادة الفعلیة من نتائجها في أرض الواقع

  م الـذي صـدر بإلغـاء الوقـف علـى 1952 لسنة 180وجوب إلغاء المرسوم بقانون
ات، لما أسـفر عـن تطبیقـه مـن آثـار سـلبیة علـى مبـادرة أهـل الخیـر مـن غیر الخیر

ًإنـشاء أوقــاف خیریـة جدیــدة، فـضال عــن أن األوقـاف األهلیــة التـي حظــر المــشروع 
ًإنشاءها كانت تشمل في الغالب حصة خیرات شائعة كان ریعها موجهـا إلـى جهـات 

 .البر واإلحسان والمساجد والمؤسسات التعلیمیة والصحیة
 یة قوانین الوقف من جمیع النصوص السالبة لحریة الواقفین في إنشاء األوقاف تنق

األهلیة والخیریة، وذلك في حدود ما یقضي به الشرع الحنیف وتطهیر تلك القوانین 
 .من النصوص التي یشتبه في عدم دستوریتها

  تشجیع المؤسسات التعلیمیـة علـى االهتمـام بموضـوع الوقـف لیحظـى بنـصیب وافـر
ًمناهجها الدراسیة، بحیث تعد خطوة أساسیة في تنشئة األجیـال اجتماعیـا علـى في 

 .حب الخیر الذي أوحى به الشارع الحكیم
  والمــسئولون عنهــا بتوضــیح للــشراكة المجتمعیــة قیــام المؤســسة الوقفیــة المقترحــة

الدور الذي تقوم به، وكذلك طبیعـة نـشاطها فـي مجـال تمویـل التعلـیم، األمـر الـذي 
 .ًاألفراد تتفاعل إیجابیا مع هذا النشاط الخیريیجعل 

  ،ـــة ـــة والدینی ـــالوقف ومنافعـــه الدنیوی ـــة ب ـــة إعالمی ـــامج توعی ـــسلیم لبرن التخطـــیط ال
 .   ومجاالته وأهدافه وأحكامه

  إنشاء جهاز خاص یتولى الرقابة على المؤسسة الوقفیة على غرار الجهاز المركزي
 .لقضائیةللمحاسبات، تكون ألعضائه صفة الضبطیة ا

  أوقـاف جدیـدة، والتوجـه التـشریعي وقـفإعادة النظر في األدوات التشریعیة التي تعـوق 
تجاه تسهیل قیام أنواع معاصـرة مـن األوقـاف التـي تالئـم الواقـع، وتتفـق مـع مـستجدات 

 .العصر
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  ــدریب المــوظفین علــى اكتــشاف ظــواهر الفــساد اإلداري داخــل المؤســسة الوقفیــة ت
تــشجیعهم علـى إبالغهــا للمـسئولین مــع تقـدیرهم مــن خــالل وحـسن التعامــل معهـا و

 .المكافآت المعنویة والمادیة
  تبني فكـرة المـشروعات أو الـصنادیق الوقفیـة أو سـنابل الخیـر التـي تیـسر الوقـف علـى

الراغبین فیه من متوسطي الحال الذین یمكن ألموالهم القلیلة أن تجمـع فـي وعـاء واحـد 
 .للوقف

 ة جدیدة للمؤسسة الوقفیة تحقق االستثمار األمثل لألوقاف صیاغة سیاسة اقتصادی
الخیریــة، واقتحــام مجــاالت جدیــدة لــضمان إدرار تلــك األوقــاف ألقــصى ریــع ممكــن، 
االكتفـاء الـذاتي فـي بعـض المنتجـات الالزمـة ألداء المهـام المنوطـة بهـا المؤسـسة 

 .شاب الخ صناعة األخ–الوقفیة مثل صناعة الورق والطبع والنشر والتوزیع 
  :التوصیات

  ضرورة التزام الجهات المسئولة خاصة وزارة األوقاف ووزارة التربیة والتعلـیم بتنفیـذ
 .الرؤیة المقترحة

  االستفادة من الرؤیة المقترحة في تفعیل الشراكة المجتمعیة من خالل نظـام الوقـف
 . غیرهام الصحیة أماإلسالمي في مختلف المجاالت سواء التعلیمیة أ

 غیر الرسمیة من أجـل إحیـاء نظـام لمجتمعیة سواء الرسمیة أمف المؤسسات اتكات 
 .الوقف اإلسالمي وتفعیله بما یخدم المجاالت المجتمعیة المختلفة

  ـــه ـــة تفعیل ـــف اإلســـالمي وكیفی ـــة الوق ـــي بأهمی ـــوعي المجتمع ـــشر ال ـــى ن العمـــل عل
 .واالستفادة منه في الواقع المعاصر

 القـوانین الخاصـة بـالوقف اإلسـالمي بمـا یـسمح اهتمام الجهات المـسئولة بتحـدیث 
ٕبتوســیع دائــرة االســتفادة منــه فــي الواقــع المعاصــر واصــدار قــوانین جدیــدة تــضمن 

 .تحقق أكبر استثمار له
 واعـادة تقنـین اهتمام وزارة األوقاف بحصر األوقاف المتعددة خاصة غیر المـستغلة ٕ

 .تحقیق أكبر استثمار ممكن لهاأوضاعها بما یضمن 
 ر ثقافة الشفافیة والنزاهة لدى المؤسسات التي تشرف علـى تلقـي التبرعـات مـن نش

أجل إعادة الثقة لـدى المجتمـع فـي إلتـزام تلـك المؤسـسات بإنفـاق مـا یقدمونـه مـن 
  .أموال في وجوه الخیر التي أرادها المتبرع
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   :المقترحات
  :برزها ما یليتقترح الدراسة إجراء بعض الدراسات المكملة لها، ومن أ          

  إجــراء دراســة لتفعیــل الــشراكة االجتماعیــة مـــن خــالل نمــاذج أخــرى غیــر الوقـــف
ـــل االجتمـــاعي وغیرهـــا مـــن النمـــاذج  ـــوت الزكـــاة مـــثال أو التكاف ـــل بی ًاإلســـالمي مث

  .اإلسالمیة المتعددة
  إجراء دراسة لدور الوقف اإلسالمي في دعم العملیة التعلیمیة في التاریخ اإلسالمي

 .ه في الواقع المعاصروتطبیقات
  إجراء دراسة عن متطلبات إحیاء نظام الوقف اإلسـالمي وآلیـات تحققهـا مـن وجهـة

 .نظر الخبراء
  إجراء دراسة عن معوقات تفعیـل نظـام الوقـف اإلسـالمي بالعملیـة التعلیمیـة وآلیـات

 .التغلب علیها من وجهة نظر الخبراء
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جـري بالمـشاركة مـع ندلیل وقفیات المستـشار محمـد شـوقي الف). 2004. (األزهر الشریف
م، القـاهرة، دار 2004م حتـى سـنة 1981بنك فیصل اإلسالمي المصري من سنة 

  .السعادة للطباعة
تهذیب اللغة، بیـروت، دار إحیـاء التـراث ). 2001. (األزهري، أبو منصور محمد بن أحمد

 . العربي
دور الزكاة والوقف في التخفیف من حدة الفقر، تجربة . )2005. (األمانة العامة لألوقاف

  . یونیو29 -25األمانة العامة لألوقاف في دولة الكویت في عالج مشكلة الفقر، 
الغـرر البهیـة فـي شـرح منظومـة البهجـة الوردیـة ). 1997. (األنصاري، زكریـا بـن محمـد

  .ومعه حاشیة الشربیني والعبادي، بیروت، دار الكتب العلمیة
ـــیم، تخطـــیط أســـس ).2014( .محمـــد خلـــف لبحیـــري،ا ـــشر الفجـــر دار القـــاهرة، التعل  للن

 .التوزیع
مـصطفى دیـب البغـا، : صـحیح البخـاري، تحقیـق). 1987. (البخاري، محمد بـن إسـماعیل
  .دمشق، دار ابن كثیر

تقریر التنمیة البـشریة ). 2003. (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومعهد التخطیط القومي
 .، القاهرة2003 مصر
المـشكالت والبـدائل المقترحـة، : تمویل التعلیم العـالي فـي مـصر). 2014. (بلتاجي، مروة

  . كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة
  .  مكتبة النصر الحدیثةكشاف القناع،). ت.د. (، منصور بن یونس البهوتيالبهوتي، 
ــدور التنمــوي للوقــف الوقــف النــامي، نحــو صــیغة مؤســسیة ). 1997.(محمــدبــوجالل،  لل

المجلد الخامس، : مجلة دراسات اقتصادیة إسالمیة، جدة المملكة العربیة السعودیة
 .منشورات البنك اإلسالمي للتنمیة: 18-10صفحة : 1عدد 

ــن عیــسى الترمــذي الترمــذي، ــسى محمــد ب ـــ297ت ( أبــو عی  ســنن الترمــذي، ).ت.د). (ه
 .عربيدار إحیاء التراث البیروت، 

 تمویــل فــي اإلســالمي الوقــف لــدور مقتــرح تــصور ).2017( .عمــر محــسن محمــد جــابر،
 ماجـستیر رسـالة ،المعاصـرة والتحـدیات التاریخیـة الخبـرة ضـوء فـي األزهري التعلیم

  .بالقاهرة األزهر جامعة التربیة، كلیة منشورة، غیر
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ى الـــشریعة الوقـــف وأحكامـــه فـــ). 2012. (الجاســـر، ســـلیمان بـــن جاســـر عبـــد الكـــریم
 . اإلسالمیة، مدار الوطن للنشر، الریاض

 الناشئة بالجامعات العلمیة التخصصات األول الدولي المؤتمر ).2012( .المجمعة جامعة
  م19/11/2012- 18 الموافق هـ،5/1/1434 – 4 والحلول، التحدیات"
تحقیـق  عجائـب اآلثـار فـي التـراجم واألخبـار، ).1998. (عبد الرحمن بن حـسن، الجبرتي

  .عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم، القاهرة، مطبعة دار الكتب المصریة
حركــة تقنــین أحكــام الوقــف فــي تــاریخ مــصر ). 2003. (جبریــل، علــي عبــد الفتــاح علــي

  .المعاصر، األمانة العامة لألوقاف، دولة الكویت
 فـي اسـتثارة عائد التدخل المهني لطریقة تنظـیم المجتمـع). 1996. (الجمل، أحمد عیسى

المواطنین لزیادة معدالت المشاركة في المشروعات المحلیة، دكتوراه غیر منشورة، 
 . كلیة الخدمة االجتماعیة، جامعة حلوان

 لـسنةل للدولـة العامـة الموازنـة عـن المـالي البیـان( المالیـة وزارة العربیـة، مـصر جمهوریة
 .م2016 یونیو القاهرة، ،)م2016 - م2015 المالیة

 – 19087الجامعـــة المـــصریة والمجتمـــع ). 1982. (میعـــي، عبـــد المـــنعم الدســـوقيالج
 .م، مركز الدراسات السیاسیة واالستراتیجیة، األهرام، مطبعة األهرام، القاهرة1940

ــد الغفــار عطــار، : الــصحاح، تحقیــق). 1990. (الجــوهري، إســماعیل بــن حمــاد أحمــد عب
 .بیروت، دار العلم للمالیین

ــدي، عمــر ــدى علمــاء ). 1984(. الجی ــي المــذهب المــالكي ومفهومهــا ل العــرف والعمــل ف
 .المغرب، صندوق إحیاء التراث اإلسالمي المشترك بین المغرب واإلمارات

النــدوة . المنظمــات األهلیــة والــشراكة فــي العملیــة التعلیمیــة). 2005. (حمــود، الحــارثي
). 12 و 11(یة للصفین اإلقلیمیة حول تطویر التعلیم ما بعد األساسي للدول العرب

  .سلطنة عمان، مسقط، وزارة التربیة والتعلیم العمانیة
 الشرعیة مصر محكمة أمام ه1280 األول ربیع بتاریخ المحررة راتب بكر أبو وقف حجة

 ).62-56ص -15رقم مسلسه أ،/أهلي /2 رقم سجل :األوقاف وزارة سجالت(
 البحیــرة محكمــة أمــام ه2821 صــفر 4 بتــاریخ المحــررة صــادق باشــا أحمــد وقــف حجــة

 ).231 مسلسه – أ/أهلي /2سجل األوقاف وزارة سجالت( الشرعیة
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 الـشرعیة مـصر محكمـة أمـام م،23/4/1906 بتـاریخ المحـررة ذهنـي، عائـشة وقف حجة
 ).43 تولیة ملف -مصر/6 رقم سجل األوقاف وزارة سجالت(

 محكمـة أمـام هــ1302 األولـي جمـادي 22 بتـاریخ المحـررة ماهر باشا عثمان وقف حجة
 والوقــف، األذونــات ســجالت األزهــر، محــافظ القومیــة، الوثــائق دار( الــشرعیة طنطــا
 .)قدیم 31 /حدیث /3 رقم سجل

 الوثــائق دار( الـشرعیة نـصر مدینــة محكمـة أمـام المحــررة جـركس هـانم فریــدة وقـف حجـة
 رقـم قةوثی )قدیم3 / حدیث 5 رقم سجل -الخزینة سجالت األزهر، محافظ :القومیة
 .م1928 سنة في وحالته الوقف لتاریخ موجز بها 422

 الــشرعیة دیــروط محكمــة أمــام م،8/1906/بتــاریخ المحــررة قرشــي بــك قطــب وقــف حجــة
 ).األصلیة الحجة صورة به -2051 رقم تولیة ملف األوقاف وزارة سجالت(

 مــصر محكمــة أمــام م،25/3/1903 بتــاریخ المحــررة باشــا ریــاض مــصطفي وقــف حجــة
  ).33رقم مسلسه مصر، /1 رقم سجل :األوقاف وزارة سجالت( شرعیةال

 فـي االساسـي التعلـیم لتمویـل مقترحـه بـدائل ).2017( .نبـوي محمــد أحمـد النبـي، حسب
 منـشورة، غیـر ماجستیر رسالة ،2017 عام حتى الكامل االستیعاب لتحقیق مصر

 البحیـري، والـسید .م2001 التربیــة أصـول قسم التربیة، كلیة شمس، عین جامعة
 المتغیــرات ضـوء فــي مـصر فـي الجــامعي التعلـیم تمویــل ).2004( .محمـود الـسید

 منـشورة، غیـر دكتـوراه رسـالة ،" مـستقبلیة دراسـة " المعاصرة العالمیة واالتجاهات
 .األزهر جامعة التربیة، كلیة

ــشطة دور ).2005( .محمــد أحمــد عبــده محمــود حــسین، ــة األن  قــیم إكــساب فــي الطالبی
 غیــر ماجــستیر رســالة – میدانیــة دراســة -األزهــر جامعــة طــالب لــدى المــشاركة
  .األزهر جامعة التربیة، كلیة منشورة،

حاشـیة الخرشـي علـى مختـصر سـیدي ). 1997. (الخرشي، محمـد بـن عبـد اهللا بـن علـي
، بیـروت، دار الكتـب 7خلیل مـع حاشـیة علـي بـن أحمـد العـدوي علـى الخرشـي، ج

  .العلمیة
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نمــاذج لمــشاركة المــرأة فــي النهــضة : أوقــاف النــساء). 2003. (یهــام أحمــدخفــاجي، ر
الحـضاریة دراسـة للحالـة المــصریة فـي النـصف األول مــن القـرن العـشرین، مجلــة 

، 1424، الـسنة الثالثـة، ربیـع األول 4أوقاف، األمانة العامة لألوقـاف، الكویـت ع
  .مایو

 للنـشر الحـدیث الكتـب عـالم طیطـه،وتخ التعلـیم اقتـصادیات ).2007( .حـسن فلیح خلف،
  .األردن والتوزیع،

 المجتمعیــة الــشراكة لتفعیــل مقترحــة صــیغة ).2014( .علــي بــن العزیــز عبــد الخلیفــة،
 بــن محمــد اإلمــام جامعــة النتجــةن الجامعــة فلــسفة ضــوء فــي الــسعودیة للجامعــات

 الـسعودیة، ،46 العدد النفس، وعلم التربیة رسالة مجلة ًأنموذجا، اإلسالمیة سعود
   .123 – 97ص

 ةالمــشارك فــي واإلیجابیــة الــسلبیة بــین المــصري اإلنــسان ).2007( .ســید محمــد خلیــل،
  .للنشر العلوم دار ،ةالقاهر ،"ةواقعی تجارب.تفعیل.تأصیل" واإلصالح ةالشعبی

الشراكة بین الجامعات والقطاع الخاص ومعوقات ). 2014. (درادكة، أمجد ومعایعة، عادل
المجلة العربیة . ن وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس في جامعة الیرموكتطبیقها م

  .123-97). 15. (7. لضمان جودة التعلیم العالي
  .الشرح الكبیر، بیروت، دار الفكر). ت.د. (الدردیر، أحمد بن محمد

علــى  الوقــف مــشروعیته وأهمیتــه الحــضاریة،). 2006. (الــدریویش، أحمــد بــن یوســف
   :الرابط

www.al-islam.com/arb/Nadwa/doc/book 26.doc – 13/03/2020 
 العــام التعلــیم لتطــویر المجتمعیــة المــشاركة تعزیــز ).2007( .إبــراهیم لمیــاء الدســوقي،
 دكتـوراه رسـالة المعاصـرة، التجارب بعض ضوء في مقترح تصور العربیة مصر بجمهوریة

  .القاهرة جامعة التربویة، الدراسات معهد منشورة، غیر
الوقـف ودوره فـي تنمیــة المجتمـع اإلسـالمي، سلـسلة قــضایا ). 2000. (وقي، محمـدالدسـ

 .، وزارة األوقاف، القاهرة64إسالمیة، القسم األول، العدد 
 فـي وبحـوث دراسـات" المتواصلة، والتنمیة المجتمعیة المشاركة ).2008( .یسري دعبس،

   .والتوزیع للنشر ترسن البیطاش شركة :االسكندریة االجتماعیة، االنثروبولوجیا
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دعـم الوقـف للموازنـة العامـة للدولـة، بحـث مقـدم لمنتـدى ). 2009. (دوابة، أشرف محمد
 2009 أبریـل 1 مـارس إلـى 30قضایا الوقف الفقهیة الرابع المنعقـد بالربـاط مـن 

المنظم من طرف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة المغربیة بالتعـاون مـع األمانـة 
 .ف الكویتیة والبنك اإلسالميالعامة لألوقا

 التعلیمیـة العملیـة فـي المجتمعیـة الـشراكة دور تفعیـل ).2003( رسـتم الملك عبد ،رسمي
 ،والتنمیـة التربویـة للبحـوث القـومي المركـز التعلـیم، إدارة فـي المحافظـات وسلطات
   .القاهرة

 دور األوقـــاف فـــي دعـــم األزهـــر كمؤســـسة علمیـــة). 1983. (رمـــضان، مـــصطفى محمـــد
ـــي اإلســـالمي، معهـــد البحـــوث  ـــاف فـــي العـــالم العرب ـــدوة مؤســـسة األوق إســـالمیة ن

 .والدراسات العربیة، بغداد
، شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب "الشافعي الصغیر " ُّالرملي 

ــدین نهایــة المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج ومعــه حاشــیة الشبراملــسي ). 2003. (ال
  . ، بیروت، دار الكتب العلمیة3 طوالمغربي الرشیدي،

الوقـــف اإلســـالمي، مجاالتـــه وأبعـــاده، منـــشورات المنظمـــة ): 2001. (الریـــسوني، أحمـــد
 .  إیسیسكو–اإلسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة 

   .دار الفكرالوصایا والوقف في الفقه اإلسالمي، دمشق، ). هـ1419. (الزحیلي، وهبة
 .، القاهرة، الفتح لإلعالم العربي3، ج10سنة، طفقه ال). 1993. (سابق، السید

ــى محمــود ــصل ). 1988. (ســاعاتي، یحی ــز الملــك فی ــة العربیــة، مرك الوقــف وبنیــة المكتب
  .للبحوث والدراسات اإلسالمیة

 فـي العلمي البحث مجال في المجتمعیة الشراكة معوقات ).هـ1430( .السالم محمد سالم،
 العلمــي، البحـث مجــال فـي المجتمعیــة الـشراكة منتــدى الـسعودیة، العربیــة المملكـة
  .اإلسالمیة سعود بن محمد اإلمام جامعة الریاض، اآلخرة، جمادي

رؤیـة فـي شـئون : االتجاهـات التربویـة المعاصـرة). 2000. (سلیمان، عرفات عبـد العزیـز
  . مكتبة األنجلو المصریة: القاهرة). 4ط(التربیة وأوضاع التعلیم 

تعزیز دور الجامعات في زیادة تنافسیه قطاع الصناعة في ). "2017. (السید، منى حسن
منتـدى الـشراكة ". كنمـوذج_ جامعـة الملـك عبـد اهللا _بالمملكـة 2030 ضوء رؤیـة
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األدوار التكاملیـة لمؤسـسات المجتمـع لتحقیـق "المجتمعیة في مجال البحث العلمي 
ـــة  ـــة المملك ـــن ســـعود اإلســـالمیة. 2030رؤی ـــد ب ـــام محم ـــة اإلم ـــاض. جامع              ،الری

  .441-425، 2017 أكتوبر، 18/ 17
المتطلبات التربویة لتطبیـق التخطـیط التـشاركي فـي ). 2019. (شادي، أحمد الصاوي طه

، مجلـة التربیـة، "مواجهة األزمات االقتصادیة وسبل تفعیلها من المنظور اإلسالمي
ـــــــدد  ـــــــر، الع ـــــــة األزه ـــــــة، جامع ـــــــة التربی ـــــــاني، أب182كلی ـــــــل، ، الجـــــــزء الث                  ری

  .741 – 645ص ص 
  .األم، بیروت، دار إحیاء التراث العربي). 2001. (الشافعي، محمد بن إدریس

ــىشــحاتة،  ــیم). 2013. (عمــر فرغل ــي دعــم التعل ــة ف . دراســة المؤســسات الخیریــة الوقفی
، معهـد بحـوث ودراسـات "غیـر منـشورة"دراسة حالة دولة الكویت، رسالة ماجـستیر 

 .  اإلسالمي، جامعة أم درمان اإلسالمیة، السودانالعالم
 . بیروت، دار الفكرمغني المحتاج،). ت.د. ()هـ977ت ( الشربیني، محمد الخطیب

 النهــضة مكتبــة القــاهرة، اإلســالمي، الفكــر فــي والتعلــیم التربیــة ).1992( .أحمــد شــلبي،
 .المصریة

 فـي وأثـره اإلسـالمیة ریعةالـش فـي الوقـف ):2001( .صـالح بـن أحمـد بـن محمد الصالح،
 .السعودیة العربیة المملكة الریاض، الوطنیة، فهد الملك مكتبة المجتمع، تنمیة
ــي بكــر بــن الــشیخ علــي الطرابلــسي الطرابلــسي،  ـــ922ت (إبــراهیم بــن موســى بــن أب ). ه

 .المطبعة الكبرى المصریةاإلسعاف في أحكام األوقاف، مصر، ). هـ1292(
 المــداخل ).2010( .هاشــم أبــو أحمــد عمــر والــشریف، ،شــاكر دمحمــ أســامة العلــیم، عبـد

   .والتوزیع للنشر المناهج دار ،األردن  التعلیم، في الحدیثة اإلداریة
الوقف في الفكر اإلسالمي وزارة األوقاف والشئون اإلسـالمیة، ). 1996. (عبد اهللا، محمد
 الرباط 

ســـیة، مكتبـــة عـــین شـــمس،  قــضایا أسا–التنمیـــة المحلیـــة ). 1994. (عثمــان، سوســـن
  .القاهرة

أمـــوال الوقــف ومــصارفه، وزارة األوقـــاف ). 2007. (العثمــان، عبــد الـــرحمن بــن إبــراهیم
 . والشئون اإلسالمیة، السعودیة
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الوقف والتنمیة، ندوة الوقف اإلسـالمي، جامعـة اإلمـارات، ). 1998. (عثمان، محمد رأفت
  .مجلة منار اإلسالم

مشكالت تمویل تعلـیم مـا قبـل الجـامعي بـاألزهر، ). 1990. (العراقي، فتحي محمد محمود
 .دراسة تقویمیة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة األزهر

ــادي، محمــد شــمس الحــق ــشرحه عــون المعبــود، ). 1955. (العظــیم أب ســنن أبــي داود ب
 .بیروت، دار الكتب العلمیة

وقاف في المملكة العربیة السعودیة، أوقاف تجربة األ). 2003. (العكنین، محمد بن أحمد
مجلة نصف سنویة، محكمة تعني بشئون الوقف في العمل الخیري، األمانة العامة 

  .، مایو1424، السنة الثالثة، ربیع األول 4لألوقاف، دولة الكویت ع
 المناخ جودة لضمان المجتمعیة المشاركة آلیات تفعیل ).2013( .محمد علي زینب علي،

 مجلــة مقتــرح، تــصور - العربیــة مــصر جمهوریــة فــي األطفــال بریــاض بــويالتر
  .دیسمبر الثاني، الجزء ،156 العدد األزهر، جامعة التربیة، كلیة التربیة،

  الهالل دار القاهرة، المصریة، السیاسة في األزهر دور ).1986( .إسماعیل سعید علي،
یة المـؤثرة فـي دور الوقـف الخیـري العوامل البنائ). 2003. (علي، فتحي عبد الرحیم علي

فــي تنمیــة المجتمــع المــصري، رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة، كلیــة اآلداب، قــسم 
 .االجتماع، جامعة المنیا

إسهام األوقاف في تمویل المؤسسات التعلیمیـة والثقافیـة ). 2008. (العیوني، عبد الكریم
تیر، معهــد البحــوث بــالمغرب خــالل القــرن العــشرین دراســة تحلیلیــة، رســالة ماجــس

 . والدراسات العربیة، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، مصر
 الخـاص والقطـاع جـدة جامعـة بـین الـشراكة أهمیـة درجة ).2018( .العزیز عبد .الغامدى

 جامعـة ،التربویـة المجلـة ،)2030( الـسعودیة العربیـة المملكـة رؤیـة ضـوء فـي
  .443 -414 .53 .سوهاج

  .األوقاف والسیاسة في مصر، القاهرة، دار الشروق). 1988. (براهیم البیوميغانم، إ
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استراتیجیة مقترحة لتفعیل دور الجامعات العربیة في ). 2012. (غانم، عصام جمال سلیم
ــادة مواردهــا، المــؤتمر العلمــي الــدولي األول بعنــوان رؤیــة  إدارة وتنمیــة الوقــف لزی

 2013 فبرایـر 21-20صر والعالم، المنعقـد فـي استشرافیة لمستقبل التعلیم في م
 . بكلیة التربیة جامعة المنصورة

ـــد بـــن جـــزي  ـــاطي، محم ـــروت، دار العلـــم ). 1979). (741(الغرن ـــوانین الفقهیـــة، بی الق
  .للمالیین

الوقف في مجال التعلیم والثقافة في مـصر خـالل ). 2000. (غنیمة، عبد الفتاح مصطفى
القـاهرة، المجلـس األعلـى ،  إسـالمیة، وزارة األوقـافالقرن العشرین، سلسلة قضایا

 .90، 89للشئون اإلسالمیة، العددان 
تمویل التعلیم و البحث العلمي العربي المعاصر، أسالیب ). 2002. (غنیمة، محمد متولي

 .، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة2جدیدة، ط
معونة ). 2008. (لعزیز بن عليالفتوحي تقي الدین بن النجار، محمد بن أحمد بن عبد ا

ــق ــي النهــى شــرح المنتهــى، تحقی ــن دهــیش، مكــة : أول ــن عبــد اهللا ب بعــد الملــك ب
 .المكرمة، مكتبة األسدي

ــوب  ــاموس المحــیط، ). هـــ1352). (هـــ817(الفیــروز أبــادي، محمــد بــن یعق ــة الق المطبع
  .المصریة

 المكتبـة ر، بیـروت،المـصباح المنیـ). ت.د). (هــ770ت(الفیومي، أحمد بـن علـي المقـري 
  العلمیة

 الـشراكة تفعیـل فـي العـام التعلـیم مـدارس مـدیري دور). 2015. (القحطـاني، محمـد
منطقة عسیر، رسالة ماجستیر غیر منـشورة، كلیـة التربیـة، جامعـة  في المجتمعیة

  .الملك خالد، السعودیة
 .دار الفكر، دمشق، ته تنمی– إدارته -الوقف اإلسالمي، تطوره ). 2000. (قحف، منذر

). ت.د. (القرافــي، أبــو العبــاس شــهاب الــدین أحمــد بــن إدریــس بــن عبــد الــرحمن المــالكي
خلیـل منـصور، بیـروت، : ، تحقیق"أنوار البروق في أنواء الفروق"الفروق للقرافي 

  . دار الكتب العلمیة
المــشاركة المجتمعیــة المطلوبــة لتطــویر أداء ). 2011(. القرشــي، محــسن علیــان حمــود

دراســة میدانیــة علــى المــدارس الثانویــة الحكومیــة (ارس الثانویــة الحكومیــة المــد
 .، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة أم القرى، السعودیة)بمحافظة الطائف
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ــدین أحمــد بــن أحمــد ســالمة ــز ). 2003. (القلیــوبي، شــهاب ال ــوبي علــى كن حاشــیة القلی
  .ب العلمیة، بیروت، دار الكت2الراغبین شرح منهاج الطالبین، ط

ـــر، ـــروك، ،توفیـــق عـــصام قم ـــة ).2009( .فتحـــي ســـحر ومب ـــة الرعای  لألســـرة االجتماعی
   .والتوزیع للنشر العصریة المكتبة :المنصورة .ع .م .ج والطفولة،

  . القاهرة، الجمالیة، مطبعة اإلمامبدائع الصنائع،). ت.د. (أبو بكر بن مسعودالكاساني، 
بحـث مقـدم لمنتـدى قـضایا .  للموازنة العامـة للدولـةدعم الوقف). 2009. (الكتاني، عمر

 أبریــل والمــنظم مــن 1 مــارس إلــى 30الوقــف الفقهیــة الرابــع المنعقــد بالربــاط مــن 
ــة بالتعــاون مــع األمانــة العامــة  ــشؤون اإلســالمیة المغربی طــرف وزارة األوقــاف وال

  .لألوقاف الكویتیة والبنك اإلسالمي للتنمیة
ــال الــدین، محمــد ــي اإلســالم، مقاصــد وقواعــد، منــشأة . )1999. (كم الوصــیة والوقــف ف

 .المعارف، اإلسكندریة
دور المنظمات األهلیة في مكافحة الفقر، الشبكة العربیة للمنظمات ). 2002. (لیلة، علي

  .األهلیة
نظــام الوقــف اإلســالمي بمــصر فــي العــصر ). 2005. (محمــد، عبــد رب الرســول ســلیمان

، مجلة التربیة، القاهرة، كلیة )دراسة تربویة تحلیلیة (ٕالمملوكي واسهاماته التربویة
 .، أكتوبر1ج) 127(التربیة، جامعة األزهر، العدد 

 المجتمعـــات لدراســـة نظــري مـــدخل والمجتمــع، التنمیـــة ).2001( .طلعــت منـــال محمــود،
  .الحدیث الجامعي المكتب اإلسكندریة، المحلیة،

ي تحقیـق التكافـل االجتمـاعي فـي البیئـة دور الوقف ف). 2006. (المرسي السید الحجازي
 .57-55: 2اإلسالمیة، مجلة االقتصاد اإلسالمي، عدد 

 بـن نظـر تحقیـق مـسلم، صـحیح ).2006( .النیـسابورى الحجـاج بـن مـسلم اإلمـام مسلم،
  .الریاض للنشر، طیبة دار قتیبة، أبو الفاریابى محمد

ــد اللطیــف ــة االقتــصاد أثــر الوقــف فــي تنمیــة). ت.د. (مــشهور، نعمــت عب  المجتمــع، مجل
  .224اإلسالمي، ع 
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جماعات العمل وتفعیل المشاركة التطوعیة لدى سكان ). 2002. (مصطفى، عادل محمود
المناطق الحضریة المتخلفة في ضوء التوجیه اإلسالمي، المؤتمر العلمي السادس، 

  .یةالتوجیه اإلسالمي للخدمة االجتماعیة القاهرة، جامعة األزهر، كلیة الترب
 فـي مـصر فـي األطفـال ریـاض مؤسـسات تطـویر ).2011( .محمـد مـصطفي هبة مطاوع،

 التربیــة كلیـة منـشورة، غیـر دكتـوراه رسـالة بمـصر، الـشاملة الجـودة معـاییر ضـوء
   .المنصورة جامعة بدمیاط،

سیرة ابـن (السیرة النبویة ).  هـ1410. (المعافري، عبد الملك بن هشام بن أیوب الحمیري
  . دار الكتاب العربي: القاهرة). تدمري: ت) (هشام

 وقطاعـات الجامعـات بـین الـشراكة حـول دولیـة تجـارب). 2008. (سـالم معایعـة، عـادل
 العربیـة والخاص، المنظمة العام القطاعین بین الشراكة مؤتمر، والخدمات اإلنتاج
 .194-14ص ص اإلداریة، یولیو، األردن،  للتنمیة

دور الوقـف فـي العملیـة التعلیمیـة، نـدوة ).  هــ1420. (العزیـزالمعیلي، عبد اهللا بن عبد 
مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمیة، وزارة الشؤون اإلسالمیة واألوقاف والـدعوة 

  . واإلرشاد، مكة المكرمة، السعودیة
 مـدخل" المجتمـع تنظـیم ).2005( .طلعـت منـال ومحمـود، الهـادي، عبد إبراهیم الملیجي،

  .الجامعیة المعرفة دار اإلسكندریة، ، واقعیة ورؤیة نظریة
 .فیض القدیر، مصر، المكتبة التجاریة الكبرى). 1356. (المناوي، عبد الرءوف

 بیـروت، المعاصـر، اإلسالمي المجتمع في ودوره الوقف ).2004( ز هاني سلیم منصور،
  .الرسالة مؤسسة

دراسة للواقع . . ب وسوق العملالشراكة بین التعلیم والتدری). 2009. (ناس، السید محمد
، 1، الجزء65المصري في ضوء الخبرة الكوریة، مجلة كلیة التربیة بالزقازیق، العدد

 .152-151أكتوبر، 
، بیروت، دار 2شرح صحیح اإلمام مسلم، ط). 1972. (النووي، یحي بن شرف الدمشقي

  .إحیاء التراث العربي
ة الطـالبین، تحقیـق عـادل أحمـد عبـد روضـ). 1992. (النووي، یحیى بن شرف الدمـشقي

  .دار الكتب العلمیةبیروت، ، )4(، المجلد )11(الموجود، علي محمد معوض، جـ 
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مجاالت وقفیة مقترحة غیر تقلیدیة لتنمیة مـستدامة، بحـث ). 2006. (هلیل، أحمد محمد
: 10-8في المؤتمر الثاني لألوقاف الـصیغ التنمویـة والـرؤى المـستقبلیة، صـفحة 

 .  ام القرى، مكة المكرمةجامعة
الجامعة الوقفیة اإلسالمیة نحو صیاغة مشروع عملي ). 2002. (عبد الستار إبراهیمالهیتي، 

إلنشاء جامعة إسالمیة ذات نفع عام تعتمد فـي تمویلهـا علـى الحجـم الواقفیـة العلمیـة، 
بیـع األول ، الـسنة الثانیـة، ر4 دولـة الكویـت، ع–مجلة أوقاف، األمانة العامة لألوقاف 

  .مایو/ هـ1423
 االقتـــــصادیة التنمیـــــة خطـــــة ).2015( .اإلداري واإلصـــــالح والمتابعـــــة التخطـــــیط وزارة

  . 93-29 .2014/2015 واالجتماعیة
ــیم تحــسین مــشروع ).2001( .الــدولي والبنــك التعلــیم التربیــة وزارة  خمــس الثــانوي، التعل

 .القاهرة ،)2001 -1997 ( مصر في الثانوي التعلیم تطویر طریق على سنوات
فــي مــسألة الحــوار والمــشاركة المجتمعیــة فــي مــصر، المكتبــة ). 2005. (وفیــق، طــارق

 .األكادیمیة، القاهرة
 .، المكتبة العصریةالوقف في الشریعة والقانون، بیروت). ت.د (.یكن، زهدي

 عجــز مــن التخفیــف فــي اإلســالمي الوقــف دور ).2015( .المــنعم عبــد محمــود یوســف،
 جامعة التجارة، كلیة ماجستیر، رسالة مصر، على بالتطبیق للدولة العامة الموازنة

  .شمس عین
Carvalho, M., E. P. & Jeria, J. (1999). Community-School 

Relations, Current Policies of Parent Involvement and 
Community Participation: Cases in Brazil and Chile, Paper 
presented at The Annual Conference of Comparative and 
International Education Society, Toronto, Ontario, Canada, 
(14-18).  

Center for Economic and Social Rights. (2004). The right to 
participation in education, Retrieved from:                          
Ht tp://cesr.org/node/view/677, 23/2/2020. 

Gauntner, Joseph& Hansman, Catherine.(2017). Boundary-
Spanner Role Conflict in Public Urban Universities. Journal 
of Higher Education Outreach and Engagement, Vol.(21), 
No.(1), PP.104-131. 



  م 2020 لسنة أبریل) الثاني، الجزء 186: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
  

 -867-

Gzirishyili, David(2002): Participation in the preparation of the 
poverty Reduction and Economic Growth program in 
Georgia, the Secretariat of the Governmental Commission, 
Georgia,12 Oct. 

Makuwira,Jonathan.(2004).”Non-Governmental organizations 
(NGOs)and participatory Development in Basic Education 
in Malawi”current Issues in comparative Education ,vol. 
6,No.2,May. 

Ostrander, S.(2004). Democracy, civic participation, and the 
university: a comparative study of civic engagement on five 
campuses. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 
Vol.(33), PP. 74–93. 

Reid,Norman J.(2000).community participation – how people 
power brings sustainable benefits to community. USD 
Arural Development office of community development, 
USA,June.  

Strier,R & Shechter,D. (2016).Visualizing access: knowledge 
development in university–community partnerships .Higher 
Education. JOURNAL ARTICLE. Springer  . 71.( 3).               
343-359 

Tarantino, Kristen L(2017). Undergraduate Learning Through 
Engaged Scholarship and University– Community 
Partnerships. Journal of Higher Education Outreach and 
Engagement, Vol.(21), No.(2), PP.103-130. 

 
  
  

 


