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عن المجلة..

جملة علمية دولية حمكمة تعنى بنرش البحوث يف جماالت االقتصاد والتمويل اإلسالمي ،وتصدر
مرتني يف السنة.
هتدف املجلة إىل إتاحة الفرصة للباحثني واملتخصصني لتحكيم ونرش نتاجهم العلمي (عريب
 انجليزي) من بحوث ودراسات يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي ،كام هتدف إىل نرشالوعي املعريف من خالل إتاحة هذه البحوث والدراسات للمستفيدين عرب وسائط النرش
الورقية واإللكرتونية.

الرؤية..

أن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.

الرسالة..

نرش البحوث العلمية املحكمة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية ،وفق املعايري العاملية املعتمدة.

األهداف..

٭إتاحة الفرصة للباحثني لتحكيم ونرش بحوثهم يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.
٭اإلسهام يف دعم وتطوير الصناعة املالية اإلسالمية من خالل البحوث العلمية املتسمة
باألصالة والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.
٭حتقيق عاملية التمويل اإلسالمي وفق الرؤية العرصية بضوابطها الرشعية وأخالقياهتا
املهنية.
٭تأسيس مكانز للمعلومات حتقق املرجعية العلمية بحيث تكون املجلة سج ً
ال وثائقي ًا
للبحوث والدراسات يف جمال الصناعة املاليةاإلسالمية.

العناوين للتواصل:
info@mashurajournal.com

http://www.mashurajournal.com
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نبذة عن بيت المشورة لالستشارات المالية
توطئــة:

بيت املشورة لالستشارات املالية هي رشكة مسامهة قطرية تأسست عام  2007م ،وتعد
األوىل يف دولة قطر يف تقديم االستشارات املالية الرشعية والرقابة والتدقيق للمؤسسات املالية
اإلسالمية ،باإلضافة إىل االستشارات اإلدارية والتدريب والتطوير.
تعمل عىل تقديم احللول واألعامل اإلبداعية ضمن نطاق خدماهتا للرشكات واألفراد ،وألجل
رفع مستوى األداء انضمت بيت املشورة لعضوية حتالف جمموعة( ،)LEAوهي رشكة أمريكية
تعترب ثاين أكرب رشكة عاملية متخصصة يف االستشارات والتدقيق.
ومن أجل مواكبة التطور الرسيع يف قطاع التمويل اإلسالمي عمدت بيت املشورة إىل تقنني
أعامل اهليئات الرشعية والتدقيق والرقابة متاشي ًا مع التطور الرسيع واالنتشار الواسع ألعامل
التمويل اإلسالمي يف العامل ،باإلضافة إىل االهتامم باجلانب العلمي واملعريف املتمثل يف نرش
املفاهيم والقيم واألخالق املالية اإلسالمية ،لتكون رشيك ًا حقيقي ًا يف نجاح العمل املرصيف
اإلسالمي.
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رؤيتنا:

أن نكون رشكة رائدة عاملي ًا يف تقديم االستشارات املالية واالستشارية والرشعية واإلدارية
والتدقيق الرشعي والتطوير والتدريب يف جماالت الصناعة املالية املختلفة.

رسالتنا:

نرش املفاهيم والقواعد واألحكام املتعلقة بالصناعة املالية ،ومتابعة تطبيقها بأعىل معايري اجلودة
والتميز من خالل األساليب العلمية احلديثة والعنرص البرشي املؤهل.

قيمنا:

األمانة ،املصداقية ،االحرتافية ،الشفافية ،روح الفريق ،الرسية.

أهدافنا:

٭نرش ثقافة الصناعة املالية داخل دولة قطر وخارجها.
٭استحداث وتطوير منتجات مالية تواكب النمو يف الصناعة املالية عموم ًا واإلسالمية عىل
وجه اخلصوص ودعم وضعها التنافيس.
٭االستثامر يف العنرص البرشي إلعداد كوادر مؤهلة علمي ًا وعملي ًا يف جمال االستشارات
املالية واهليئات االستشارية والرقابة والتدقيق الرشعي.
٭حتقيق رضا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة.
٭التواصل مع املؤسسات املالية حملي ًا وإقليمي ًا وعاملي ًا.
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ً
أول :شروط النشر العامة

1ـ تعنى املجلة بنرش املواد املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي باللغتني :العربية واإلنجليزية ،سواء أكانت بحو ًثا أصيلة ،أم
تقارير عن مؤمترات وندوات وورش عمل ،أم عروض ًا ألطاريح علمية مما له صلة بمجال التخصص .
بأي وسيلة من وسائل النّرش ،وال ُقدِّ مت للنّرش يف جملة أخرى،
2ـ تعنى املجلة بنرش البحوث التي مل يسبق نرشهاّ ،
ويوثق ذلك بتعهد خطي من الباحث.
َ
3ـ البحوث التي تصل إىل املجلة ال تُرد سواء أنُرشت أم مل تنرش .
4ـ ال جيوز نرش البحث يف مكان آخر بعد إقرار نرشه يف املجلة إال بعد احلصول عىل إذن خطي بذلك من رئيس
التحرير .
5ـ يف حال ثبوت إخالل الباحث باألمانة العلمية فإن للمجلة احلق باختاذ االجراءات الالزمة وتعميم ذلك عىل
املجالت املتعاونة.
 - 6تعترب املجلة غري ملزمة بإبداء األسباب يف حالة عدم النرش.

ً
ثانيا :شروط النشر الخاصة

1ـ رضورة التقيد بالقيم املوضوعية واألخالقية للبحوث العلمية؛ ومنها :
أ -اتسام البحث باألصالة وسالمة االجتاه علمي ًا وفكري ًا .
ب -ال ُبعد عن جتريح األشخاص واهليئات أثناء النقد العلمي يف البحث .
ج -معاجلة البحث القضايا ا ُملعارصة واألقرب إىل حاجة الواقع اإلنساين معاجلة نظرية تطبيقية.
د -مالزمة املوضوعية والتجرد عن امليول واالجتاهات الشخصية .
2ـ حسن الصياغة العلمية للبحث ،ومراعاة ما ييل :
أ -سالمة اللغة وخلوها من األخطاء اللغوية والنحوية.
ب -مراعاة عالمات الرتقيم والقواعد اإلمالئية .
ج -الدقة يف التوثيق وختريج النصوص والشواهد.
3ـ أن ال تزيد عدد صفحات البحث عن ( )30صفحة من القطع العادي ( )A4بام يف ذلك امللخصان :العريب
واالنجليزي ،وكذا املراجع واملالحق .
4ـ حجم اخلط ونوعه :
أ -البحوث املكتوبة بالعربية يكون حجم اخلط فيها )16( :وخط اهلامش ،)12( :ونوع اخلط.
()Traditional Arabic
ب -أما البحوث املكتوبة باالنجليزية فيكون حجم اخلط )14( :واهلامش )10( :ونوع اخلط.
()Times New Roman
5ـ يرفق البحث بملخصني باللغتني :العربية واالنجليزية؛ عىل أن ال يتجاوز كل واحد منهام ( )300كلمة بلغة
رصينة؛ ويتضمن كال امللخصني :توضيح فكرة البحث واجلديد الذي أتى به البحث يف بداية امللخص .
6ـ ُيقسم البحث وين َّظم وفق متطلبات منهج البحث العلمي ،حفا ًظا عىل نسق البحوث والتقارير املنشورة يف املجلة،
عىل النحو اآليت :
أ -املقدمة وتشمل :موضوع البحث ،وأمهيته ،ومشكلته ،وحدوده ،وأهدافه ،ومنهجه ،والدراسات السابقة (إن
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وجدت) ،وهيكلة البحث التفصيلية .
مقسم إىل مباحث ومطالب متسقة ومرتابطة .
ب -متن البحث ،وينبغي أن يكون
ً
ج -احلرص عىل عرض فكرة حمددة فـي كل مبحث جتن ًبا إلطالة الفقرات والعناوين الفرعية.
د -اخلامتة ،وتكون ملخصة وشاملة للبحث متضمنة ألهم (النتائج) و(التوصيات).
هـ قائمة املصادر واملراجع واملالحق .
 7ـ يتم اتباع منهج ( )MLAيف توثيق البحوث كاآليت:
أ -ذكر املصادر واملراجع يف احلاشية السفلية ألول مرة بالشكل اآليت:
(شهرة املؤلف،االسم األول ،اسم الكتاب ،مكان النرش ،النارش ،رقم الطبعة ،تاريخ النرش ،اجلزء والصفحة)
ب -ذكر املصدر واملرجع عند تكراره يف اهلامش التايل مبارشة (املرجع نفسه،اجلزء والصفحة) وعند ذكره يف موطن
آخر من البحث فيكون (شهرة املؤلف ،اسم الكتاب ،اجلزء والصفحة).
ج -إذا خال املرجع من بعض البيانات ،فتذكر االختصارات املتعارف عليها عىل النحو اآليت :
ـ بدون مكان النرش( :د .م) .بدون اسـم النـارش( :د .ن)
ـ بدون رقــم الطبـعة( :د .ط) .بدون تاريخ النرش( :د .ت)
د -توضع اهلوامش أسفل كل صفحة برتقيم متسلسل من بداية البحث إىل آخره .
هـ تثبت مصادر ومراجع البحث يف هناية البحث .
و -الرسومات والبيانات واجلداول ونحوها ،يراعى فيها ما ييل :
ـ تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف املتن ،وتكون الرسوم واألشكال باللونني األبيض واألسود وترقم
ً
متسلسل ،وتكتب عناوينها واملالحظات التوضيحية يف أسفلها .
ترقيم
ً
ً
متسلسل وتكتب عناوينها يف أعالها ،أما املالحظات التوضيحية فتكتب أسفل
ترقيم
وترقم
املتن
يف
اجلداول
تدرج
ـ
ً
اجلدول .
ز -يف حالة قبول البحث يلتزم الباحث برتمجة املراجع العربية الواردة يف هناية البحث إىل اللغة اإلنجليزية (Roman
.)Script

ً
ثالثا :سير البحوث

ـ ترسل األبحاث إلكرتون ًيا إىل العنوان اخلاص باملجلة (.)info@mashurajournal.com
ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفحص األويل للبحث ،ومن ثم تقرر أهليته للتحكيم ،أو رفضه .
ـ ُتكَّم البحوث والدراسات املقدمة للنرش يف املجلة من ِقبل اثنني من املحكمني عىل األقل .
ـ تُعاد البحوث إىل الباحثني بعد حتكيمها لغرض التعديل إن لزم .
ـ إذا تم قبول البحث للنرشّ ،
بأي وسيلة من وسائل النرش
فإن كافة حقوق النرش تؤول للمجلة ،وال جيوز نرشه ّ
الورقية أو اإللكرتونية ،إالّ بإذن كتايب من رئيس هيئة حترير املجلة .
ـ تنرش البحوث املقبولة حسب تسلسلها عىل املوقع الرسمي للمجلة.
ـ إذا تم نرش البحث فيمنح الباحث نسخة جمانية من املجلة التي تم نرش بحثه فيها.
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بسم الله الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا حممد ،وعىل آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:

إن الناظر يف نصوص الرشيعة اإلسالمية وقواعدها جيد أهنا توجه إىل رضورة ربط العلم

مؤثرا عىل الفرد واملجتمع؛ ومن
بالعمل ،وتعترب أن اخلروج عن هذا اإلطار يشكل انحرا ًفا ً

جانب آخر فإن البيئة وتفاعالهتا متثل ً
مهم يف تشكيل العلوم واملعارف وفهم احلقائق،
عامل ً
كام أهنا تعترب املرسح املثايل للتفكري الناقد ،فصناعة املعرفة ماهي إال امتزاج بني العلوم

وتطبيقاهتا؛ ومن هنا ندرك ارتباط تطور علوم االقتصاد اإلسالمي بظهور أوىل مؤسساته
التطبيقية احلديثة وهي املصارف اإلسالمية ،حيث شكلت هذه النواة منطلق البحوث
والدراسات لوضع الفرضيات واقرتاح النظريات وتقييم التطبيقات ،حتى تزامحت علوم

االقتصاد اإلسالمي عىل هذه املؤسسة مما يستدعي توسيع البيئة التطبيقية لالقتصاد اإلسالمي
لتشمل مؤسسات الوقف والزكاة وغريها من التطبيقات املتعلقة بنظام االقتصاد اإلسالمي.

لقد حرصت «جملة بيت املشورة» عىل املسامهة يف تطوير علوم االقتصاد والتمويل اإلسالمي

من خالل تركيزها عىل البحوث املتعلقة هبذا املجال املهم ،واهتاممها بالدراسات املتعلقة
باجلوانب التطبيقية ملؤسساته ،مع االلتزام بالتطوير املوضوعي واملهني بسعيها لتوسيع دائرة
والقراء ،واالرتقاء بمعايري
النرش ضمن أهم قواعد البيانات العاملية ،وإتاحة حمتواها للباحثني
ّ

الضبط العلمي بإرشاف كوكبة من السادة أعضاء اهليئة االستشارية وأعضاء هيئة التحرير

الذين رشفت هبم املجلة.

ويرسنا أن نقدم لكم العدد الثاين عرش من «جملة بيت املشورة» ،والذي تضمن بح ًثا حول

األسس الرشعية واألمهية االقتصادية لتنظيم الدولة للزكاة ،ودراس ًة لتجربة ماليزيا يف تطوير
ٍ
دراسة ملعوقات التمويل باملضاربة يف املصارف اإلسالمية يف
مؤسسة الوقف ،باإلضافة إىل
اجلزائر ،كام ضم العدد دراس ًة لواقع التمويل اإلسالمي يف اليابان ،وبح ًثا حول االقتصاد

الرقمي ودوره يف حتقيق النمو الشامل.

والستمرار تطوير جملتكم فإننا نثمن اقرتاحاتكم وآرائكم املثمرة لتحقيق رسالتنا يف نرش

املعرفة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية ،سائلني اهلل تعاىل التوفيق والسداد واهلداية والرشاد.

هيئة تحرير المجلة
23
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سامي الصالحات
مؤسس المعهد الدولي للوقف اإلسالمي -ماليزيا
ّ
(سلم البحث للنشر في 2019/10 /29م ،واعتمد للنشر في 2019/ 11/17م)

الملخص
تسعى هذه الدراسة إىل الكشف عن دور البيئة اخلارجية لقطاع األوقاف يف
املجتمعات والدول ،ودورها يف تطوير ملف األوقاف ،ال سيام وأن الوقف ينمو
ويزدهر ويتطور كنتيجة طردية للنمو الذي حيدث يف البيئة اخلارجية ألي مؤسسة

عاملة يف املجتمع والدولة ،واملؤسسة الوقفية واحدة من هذه املؤسسات ،ونقصد

بالبيئة اخلارجية جمموعة الظروف والعوامل التي تؤثر يف بنية املؤسسة وتطورها.

واحلقيقة املجردة أن أي مؤسسة تعمل يف بيئة اجتامعية أو اقتصادية سوف تتأثر

وتؤثر ،نتيجة طبيعية حلقيقة أن االجتامع يولد االحتكاك والتفاعل وقد ينتج عنه
أيض ًا التنازع والشقاق ،وال يمكن بحال من األحوال أن تعمل املؤسسة الوقفية
بمعزل عن البيئة املحيطة هبا ،فهي متتص املدخالت منها ،وتصدر هلا املخرجات،
75
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دور البيئة الخارجية في تطوير الوقف في المجتمعات
ً
ماليزيا نموذجا
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وهكذا يف عملية تفاعل مستمر.

وأمهية استدامة املؤسسة الوقفية وتأثريها املتواصل يف املجتمع املحيل أو الدولة
بصورة أوسع يقاس بقدرهتا عىل التفاعل الناجح مع البيئة ،وكيفية توظيف
مفرداهتا يف خدمة أجندة املؤسسة الوقفية ،واقتناص الترشيعات والقوانني
لصاحلها ،ال سيام إذا نجحت يف جتاوز البيئة اخلارجية اخلاصة هبا [ ،كتعاملها
مع املحاكم الرشعية ودائرة العقارات واألرايض والشؤون اإلسالمية ...وغريها
من أصحاب املصالح اخلاصة هبا أو تلك التي تتقاسم فيها املؤسسات املشرتكة
نفس جمال العمل] ،إىل الوصول إىل البيئة اخلارجية العامة لكل املؤسسات ،وهذه
البيئة هي من يقود التغيري يف البيئة االجتامعية والسياسية والقانونية واالقتصادية
وغريها يف الدولة ،وهذا هو التحدي الذي ترنو إليه أي مؤسسة وقفية.

الكلمات المفتاحية :الوقف ،البيئة اخلارجية ،ماليزيا.
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Role of External Ambiance in the Development of
Endowmens in the Societies: Malaysian Model
Sami Al-Salahat

دور البيئة اخلارجية يف تطوير الوقف
 ماليزيا نموذج ًا- يف املجتمعات

Founder of Intenrational Institute of Islamic Waqf - Malaysia

Abstract:
This study seeks to reveal the role of the external environment of the Awqaf
sector in societies and countries, this role is being studied considering that the
endowment sector grows, flourishes and develops in a direct relationship with
the growth that occurs in the external environment of any working institution in
any given society. By external environment, we mean the range of conditions
and factors that affect the structure of the institution and its development.
In fact, any institution operating in a social or economic environment will
affect and be affected, a natural consequence of the principle that the meeting
and gathering generates interaction and may also result in conflict, this also
applies with no exception to Awqaf institution that can’t work in isolation
from the surrounding environment, they interact in the form of inputs and
outputs in a continuous format.
The importance of the sustainability of the Awqaf institution and its continued
impact on the community or the state is broadly measured by its ability to
successfully interact with the environment, and the use of its components in
the service of the Awqaf’s agenda, besides the use of legislation and laws in its
favor, especially if it succeeds in overcoming its external environment, [such
as dealing with the courts. Legitimacy, the Department of Real Estate, Lands,
and Islamic Affairs… and other interests wither individual or shared between
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institutions of the same field of work], all the way to access the general external
environment of all institutions.
It is this environment (the external) that drives the change in the social,
political, legal, economic, and others in the state, and this is the challenge that
any Awqaf institution aspires to.
Keywords: Endowmens, External Ambiance, Malaysia.
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المقدمة
احلمد اهلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني سيدنا حممد بن عبد
اهلل ،وعىل آله وصحبه أمجعني.

فإذا كانت األوقاف علم وفن جيدر بالقائمني عليه أن يدرسوه بطريقة حسنة،

لعرضه عىل فئات املجتمع املختلفة بوضوح وعناية ،كي يتم تقبله والتفاعل معه
بشكل إجيايب ،كان ال بد من دراسة العنارص اخلارجية التي حتكم كل جمتمع عىل
حدة ،فإدارة األوقاف واستثامرها يف رشق آسيا ،ليس كام هي احلال يف أفريقيا،
أو القارة األمريكية ،أو املجتمع العريب ،وإن كانت أركانه هي ذاهتا ،ولكن
اخلصوصية املجتمعية حتتم عىل القائمني عىل املؤسسة الوقفية أن يفهموا البيئة

وعنارصها ،ويتعايشوا معها إذ كانوا راغبني بتطوير بنية املؤسسة الوقفية يف

جمتمعاهتم.

هذا التعايش هو واجب ملصلحة الوقف كي ينمو بطريقة متدرجة باملجتمع ،ولن
ينمو إال بفهم عنارص البيئة املحيطة باملؤسسة الوقفية ،وهذا األمر خيتلف من جمتمع
آلخر ،كام يقول الفقهاء »:املصلحة ختتلف باختالف األعصار واألمصار»(((.

((( الدسوقي ،حممد عرفة،حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري( ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط.455/5 ،)1996 ،1
((( القرايف ،أمحد بن إدريس،الذخرية يف فروع املالكية( ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط.417/8 ،)2001 ،1
((( الرحيباين،مصطفى السيوطي ،مطالب أوىل النهى يف رشح غاية املنتهى ( ،دمشق ،املكتب اإلسالمي ،ط.ت.376/4 ،).
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الوقف «وهو من خواص اإلسالم»((( ،قائم يف كل جمتمع إسالمي منذ عرص
الرسول صىل اهلل عليه وسلم ،ويتطور بناء عىل تفاعل املجتمع بكافة فئاته
وتشكيالته االجتامعية معه ،وهذا ما جيعل املؤسسة الوقفية ملزمة بفهم طبيعة
الوقف أوالً ،وكيفية ولوجه يف التنمية االجتامعية واالقتصادية باملجتمع ثاني ًا،
وعىل وصف اإلمام القرايف 684هـ من املالكية عند كالمه عن األوقاف ،إذ يقول
عنها »:كثرية الفروع خمتلطة الرشوط ،متباينة املقاصد ،فينبغي لكاتبها أن يكون
حسن الترصف يف وقائعها ،عارف ًا بفروعها وقواعدها»(((.
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وهذا يفرس لنا ظاهرة األوقاف املعطلة املنترشة يف خمتلف املجتمعات اإلسالمية،
أحد األسباب التي يمكن إدراكها من هذه الظاهرة ،فشل املؤسسة الوقفية أو
النظارة عليها يف التكيف مع عنارص البيئة اخلارجية ،فيؤدي األمر يف هنايته إىل
تعطل املبادرة أو املرشوع الوقفي ،ما جيعل الوقف عبارة عن كيان قائم بدون
فعالية ،ومع مرور الوقت ،يتم التعرض له ،أو استغالله يف غري ما وضع له ،ويف
بعض األحيان يتم رسقته وبيعه بسبب تركه بدون عناية أو متابعة إدارية ،واألمر
يمكن أن يقاس عىل العديد من ممتلكات األوقاف يف دول العامل اإلسالمي.

من هنا ،كانت هذه الدراسة حتاول تلمس أبعاد وأثر عنارص البيئة اخلارجية عىل
تطور املؤسسة الوقفية أو فشلها ،وقد تم اختيار جتربة دولة مسلمة يمكن قياس
مدى تفاعل مؤسساهتا الوقفية مع عنارص البيئة اخلارجية ،كي نكشف عن أمهية
هذا التفاعل وأثره عىل واقع املؤسسة الوقفية يف املجتمع.

مشكلة الدراسة
يمكن القول إن مشكلة الدراسة تتعلق بمدى استفادة نظام الوقف من الترشيعات
والقوانني ،والتسهيالت اإلدارية واملالية يف تسجيل األوقاف ،فض ً
ال عن مسامهة
املؤسسات املالية يف االستثامر يف قطاع الوقف ،ما أسهم يف تطويره ونموه بطريقة
نموذجية.

الدراسة تتناول موضوع ًا حديث ًا له تواصل عميل ومنهجي مع واقع األوقاف
يف دولة إسالمية تسعى لالستفادة من صناعة املالية اإلسالمية ،وتطور القوانني
اخلاصة بقطاع األوقاف وطرق االستثامر املتعددة لتنمية املمتلكات الوقفية داخل
املجتمع املاليزي ،ويمكن رسم اإلشكالية من خالل هذه املعامل ،وهي:
هل هناك عالقة ما بني عنارص البيئة اخلارجية و تطور مؤسسة األوقاف؟

حتديد أهم املجاالت التي يمكن أن يتم التطوير فيها ،ويكون له األثر يف
80
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أنظمة مؤسسة األوقاف.

أثر البيئة اخلارجية عىل عمل املؤسسة الوقفية مع التحديات والعوائق التي
تواجهها.

المنهجية

إن املنهج املتبع يف هذه الدراسة هو املنهج التحلييل الوصفي
 Descriptive Approachلظاهرة الوقف يف جمتمع إسالمي يتفاعل إجيابي ًا مع واقع
التطور االقتصادي واملايل واالسثامري من خالل تبني املجتمع ملعايري االقتصاد
اإلسالمي ومعامله ،واهتامم املؤسسات املالية بالنهوض بقطاع األوقاف وتقديم
الدعم املمكن له.

Analytical

الدراسة ستدعم اجلانب النظري باجلانب التطبيقي من خالل لغة األرقام واألعامل
الواقعة عملي ًا يف كافة املجاالت التي ستتعرض هلا الدراسة.

أهمية البحث
لقد أسهم نظام الوقف اإلسالمي يف تطوير املجتمعات اإلسالمية ،وشكل هلا
مورد ًا مالي ًا صار بالتدريج مورد ًا أساسي ًا من موارد الدولة ،وشكلت التجربة
املاليزية نموذج ًا للمسلمني يف رشق آسيا ،بل لدول العامل اإلسالمي ،ال سيام
بعدما اعتمدت احلكومة املاليزية نظام االقتصاد اإلسالمي كنظام يمكن االعتامد
عليه يف املنحى االقتصادي واملايل لتعامالت الدولة ،وانعكس ذلك إجياب ًا عىل
كافة النظم االقتصادية واالجتامعية داخل الدولة ،ومنها نظام الوقف يف الواليات
املاليزية.

الفكرة التي نرغب ببحثها ،كيف يمكن أن تكون التجربة املاليزية يف إدارة
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بيان نامذج ملؤسسات مالية أو وقفية استفادت من هذه البيئة يف التعامل مع
املمتلكات الوقفية.

أبريل  2020م ـ دولة قطــر

العدد ()12

األوقاف واستثامراهتا نموذج ًا لغريها ،أو كيف نحاكي التجربة املاليزية من خالل
االستفادة من عنارص البيئة اخلارجية للمؤسسة الوقفية ،ودورها يف تطوير قطاع
األوقاف.

فالدراسة تسعى إىل هذا ،إبراز عنارص البيئة اخلارجية ،واعتامد خصوصية كل
جتربة وقفية يف كل دولة ،مع العمل عىل تعميم ما يمكن االستفادة منه من
معامل املرونة واملحاكاة والقدرة عىل التطبيق ،وتأسيس جتارب وقفية ناجحة يف
املجتمعات اإلسالمية ،وتعزيز املجال االجتامعي واالقتصادي ،وحتقيق أكرب قدر
من التكافل االجتامعي بني أفراد املجتمع االسالمي.
من هنا تأيت أمهية بحث البيئة اخلارجية وأثرها عىل قطاع األوقاف من حيث:

تعزيز االستفادة من كافة الفرص القائمة يف البيئة اخلارجية لتطوير املؤسسة
الوقفية.
تأسيس أسلوب ونظام لدراسة البيئة اخلارجية وكيفية االستفادة منها بأكرب
قدر من اإلجيابية ،وجتنب أي احتكاك سلبي يؤثر عىل بنية املؤسسة الوقفية.
تؤصل لواقع يعزز األداء اإلداري واملايل واالستثامري األفضل للمؤسسة
الوقفية.
العمل عىل اإلنسجام االجتامعي واالقتصادي يف املجتمع ليكون الوقف
جزء ًا من البنية الفكرية والثقافية.

األهداف
تتمحور أهداف البحث يف النقاط التالية:

ضبط عنارص البيئة اخلارجية اخلاصة والعامة ألي مؤسسة وقفية ترنو
للتطوير واإلنسجام.
82
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تشكيل إدارة وقفية تستفيد من العنارص اخلارجية هلا ،وتعمل عىل تاليف اي
دور سلبي يتعارض مع عنارصها.

حتقيق الرشاكات اإلسرتاتيجية والرئيسية مع املؤسسات ذات صلة بعمل
األوقاف لتحقيق أهداف التنمية يف املجتمع.

فروض الدراسة
هناك العديد من األسباب التي دعت الباحث لتناول الدراسة ،من أمهها:

خلو املكتبة الوقفية من دراسات ميدانية ُمعمقة يف هذا اجلانب ،ترصد
عنارص البيئة اخلارجية وأثرها عىل تطور املؤسسة الوقفية.
مدى املسامهة التي ُيمكن أن تقدمها هذه الدراسة يف سد ثغرات مؤسسية
يف قطاع األوقاف.
فشل بعض املبادرات واملشاريع الوقفية بسبب عدم اإلحاطة بعنارص البيئة
اخلارجية بطريقة صحيحة.
التطور املؤسيس الرسيع حيتم عىل مؤسسة األوقاف القدرة عىل الضبط
والتكيف املؤسيس مع عنارص البيئة اخلارجية.

الدراسات السابقة
تعترب الدراسات املتعلقة بدراسة البيئة اخلارجية وأثرها عىل واقع املؤسسة الوقفية
ضئيل ،وإن كان هناك دراسات عززت الدراسة امليدانية لبيان نموذج بدون
التعمق يف عنارص هذه البيئة ،ويمكن إمجال أبرز هذه الدراسات بالتايل:
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صياغة املشاريع واملبادرات االجتامعية بناء عىل فهم إدارة املؤسسة الوقفية
لثقافة املجتمع وقدرته عىل التفاعل معها.

أبريل  2020م ـ دولة قطــر

العدد ()12

دراسة باللغة اإلنجليزية((( ،بعنوان املؤسسة الوقفية واستثامراهتا ،فقط
تعرض الباحثون لواقع االستثامرات يف الواليات املتحدة ،وتوسعوا يف
املشاريع وأثر البيئة اخلارجية يف نجاح أو فشل بعضها ،واستطردوا يف ذكر
األمثلة يف عدة مؤسسات وقفية ،وكان الرتكيز عىل اجلانب االستثامري.

دراسة عن التوجهات اجلديدة للعمل اخلريي باململكة العربية السعودية(((،
وهي دراسة تتحدث عن التطوع يف املجتمع السعودي ،وحاولت بيان
أثر هذا عىل البيئة اخلارجية ،ولكنها مل تبني عنارص البيئة اخلارجية ،وإن
كانت قد تعرضت للعوائق وبعض املشكالت ،ويف حني آخر ،بحثت عن
التطلعات ،ولكنها مل ترسم اإلطار لدور البيئة اخلارجية يف هذا املوضوع.

دراسة ندوة التجارب الوقفية يف املغرب العريب((( ،عندما ناقشوا قضايا
األوقاف الفقهية بثوا وأشاروا من خالل مراجعاهتم ومناقشاهتم املنهجية
بعض املعايري اإلدارية واملالية ،والتي سامهت بصورة أولية يف ضبط
العمليات الوقفية.

دراسة ملجموعة من الباحثني ،األوقاف اإلسالمية واملسيحية يف القدس(((،
والتي عرضت صورة عن وقفيات مقدسية بصورة من التحليل والتوثيق
التارخيي ،وقد أشارت بصورة غري مبارشة إىل أثر البيئة اخلارجية عىل
تطور وفشل بعض الوقفيات ،بدون أن تقوم بحرص هذه العنارص بصورة
واضحة.

(4) Lawrence Kochard, Foundation & Endowment Investing, (New Jersey, John Wiley, 2008).

((( انظر :التوجهات اجلديدة للعمل اخلريي باململكة العربية السعودية (الرياض ،مؤسسة ابن مبارك خلدمة املجتمع.)2014 ،
((( انظر :ندوة التجارب الوقفية يف املغرب العريب( ،الرباط ،وزارة األوقاف املغربية.)2001 ،
((( انظر :جمموعة من الباحثني ،األوقاف اإلسالمية واملسيحية يف القدس( ،عامن ،منتدى الفكر العريب.)2014 ،
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المبحث األول :مدخل حول أثر البيئة الخارجية الخاصة
والعامة على األداء الوقفي المؤسسي

فاملؤسسة ال يمكن هلا أن تضع خطة إسرتاتيجية هلا بدون دراسة البيئة اخلارجية
كام تنظم بيئتها الداخلية ،وعنارص كل من البيئة الداخلية واخلارجية جيب أن
تكون واضحة متاما لقيادة املؤسسة عند وضع اخلطة اإلسرتاتيجية والتشغيلية كام
هو موضح أدناه.

((( التعريف املختار ملصطلح الوقف ،هو حتبيس األصل وتسبيل املنفعة ،انظر بتوسع :املوسوعة الفقهية( ،الكويت ،وزارة األوقاف،)2012 ،
 ،108/44الصالحات ،سامي ،األوقاف بني األصالة واملعارصة( ،بريوت ،الدار العربية للعلوم ،ط ،)2014 ،1ص.15
((( قارن مع :الصالحات،سامي ،اإلعالم الوقفي( ،الكويت ،األمانة العامة لألوقاف ،ط ،)2006 ،1ص.69
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املؤسسة الوقفية((( ،هي عبارة عن ُمن ّظمة أسست من أجل تنظيم عمل نظام
الوقف وخدماته يف املجتمع ،وتستهدف عدة فئات اجتامعية لغرض حتقيق تنمية
اجتامعية واقتصادية((( .املؤسسة الوقفية كباقي املؤسسات العاملة يف املجتمعات
اإلسالمية ،سواء أكانت مؤسسة وقفية حكومية [وزارة] ،أو مؤسسة وقفية
خاصة تابعة لألفراد أو العائالت أو املؤسسات وغريها ،هي باملحصلة مؤسسة
ختضع للترشيعات والقوانني املعمول هبا يف املجتمعات والدول ،وهي متأثرة
ومؤثرة حسب نفوذها ،وقدرهتا عىل االحتكاك والتفاعل مع البيئة اخلارجية هلا.
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والذي يعني عىل هذا ،وجود عدة منهجيات يمكن أن يستفاد منها ،ومنها منهجية
حتليل تم استعامهلا يف أكثر من جمال ،وتسمى بـ  ،PESTخمصصة لتحليل متغريات
البيئة العامة املتمثلة باملتغريات السياسية ،والقانونية ،واالقتصادية ،واالجتامعية
والثقافية ،واملتغريات التقنية.
هذه املتغريات تشكل العوامل اإلسرتاتيجية للمؤسسة كي يتم اختاذ القرارات،
ألن هناك مصفوفة لكيفية اختاذ القرار( ،((1ويمكن االستفادة منها يف الكشف عن
رسعة هذه املتغريات وأثرها يف القرار املؤسيس للمنظمة ،وفيام ييل شكل هذه
املنهجية(.((1

( ((1انظر :روبرتا سنو ،اختاذ القرارات احلرجة ،الدليل العميل للمنظامت غري الربحية( ،جدة ،مركز بناء الطاقات1436 ،هـ) ،ص.94

( PEST ((1تشري لألحرف األوىل للعوامل األساسية املؤثرة عىل االقتصاد الكيل للدول ،وهي السياسة  Politicsاالقتصاد  ،Economicsاملجتمع Social

التقنية  ،Technologyوتم إضافة معيارين آخرين وصار املصطلح  PESTELومها البيئة Environmentوالقوانني  ،.Lawوهذه املنهجية تساعد املؤسسة عىل
كشف أوضح للبيئة اخلارجية للمؤسسة الوقفية .انظر بتوسع:
Rashain Nerdynaut, The PESTLE Analysis, (Nerdynaut, Edtition 1, 2017) JOSEPH KIM-KEUNG HO, Formulation of a Systemic PEST
.)Analysis for Strategic Analysis, (See: citeseerx.ist.psu.edu
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ولكن هذه املنهجية ،يمكن أن تعزز لنا الفرضية بصورة أدق وأوضح ،نتعرف عىل
بعض املفردات اهلامة يف هذا املبحث ،ال سيام البيئة اخلارجية والتي يمكن تقسميها
إىل بيئة عامة ،وبيئة خاصة ،وبناء عليه يمكن قياس اإلطار العام للدراسة.

ً
أوال :البيئة الخارجية العامة للمؤسسة الوقفية

البيئة كام يعرفها روبنز هي «مجيع العوامل واملتغريات الواقعة خارج حدود
املنظمة» ،أما هاويل فيقول هي «مجيع الظواهر خارج املنظمة ،وتؤثر أو لدهيا
إمكانيات التأثري عىل املنظمة»(.((1
وهذه العوامل واملتغريات هي من يساعد عىل دعم القيم واألخالقيات داخل
املؤسسة ،والتي يمكن متثيلها بالقوانني والقواعد التنظيمية واملؤسسية ،ومواثيق
العمل للمجاالت املهنية ،ويعد تواجد السلوك االخالقي يف املؤسسات أمرا هام ًا
لكوهنا املادة التي تعمل عىل متاسك املؤسسات داخل املجتمع(.((1
وهنا جيب التنويه أن القيم واألخالقيات ال تتغري نظري ًا ،ولكن الذي قد يتغري
باملؤسسة تطوير اللوائح واإلرشادات القائمة عىل القيم واألخالقيات.
تنقسم البيئة إىل ثالثة مستويات هي(:((1
٭البيئة اجلزئية ،وهي متثل املنظمة نفسها (البيئة الداخلية) ،وتضم رسالة
املنظمة وأهدافها وثقافتها والعاملني هبا واملوارد والسياسات والتقنيات
وعمليات اإلنتاج واملنتجات واخلدمات.
٭البيئة الوسيطة ،وهي البيئة التي تربط املنظمة بالبيئة الكلية ،مثل املوردين

( ((1إسامعيل ،عصام ،إدارة املنظمة ،الواقع واألهداف والطموحاتً ،
نقال عن [ ،]guelma.yoo7.com/t2568-topicمنشور يف مارس  ،2013قارن مع:
Russell Schutt, Organization in a Changing Environment, Unionization of Welfare Employees, (USA, University of New York Press, 1986),

Steffen Bauer, A World Environment Organization, (See: books.google.jo), Ted Trzyna, World Directory of Environmental Organizations,
.)(USA, International Center for the Environment and Public Policy, Sixth Edition, 2001

( ((1قارن مع إنعام زويلف ،دور التحليل االسرتاتيجي ألبعاد بيئة التحكم املؤسيس يف استمرارية املنظمة وجتنب األزمات املالية ،مرجع سابق.
( ((1انظر ،.Russell Schutt, Organization in a Changing Environment, P20 :وقارن مع عصام إسامعيل ،مرجع سابق.
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فقد تكون هبذه العنارص واملتغريات البيئية خارج مؤسسة األوقاف ،تتصل بالبيئة
اخلارجية العامة أو بالبيئة اخلارجية اخلاصة ،ومها:
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واملوزعني ومكاتب التوظيف....
٭البيئة الكلية ،وتضم ثامنية نظم هي :النظام الثقايف ،السيايس ،االقتصادي،
التنافيس ،التقني ،القوى العاملة ،املستهلكني ،نظام البيئة املادية.

وهبذا املفهوم ،تتأثر املؤسسة الوقفية عموم ًا بمكونات البيئة العامة ،ويبدأ هذا
التأثر منذ تأسيسها إىل أن تتطور أو حتى يتم انتهاء غرضها ،ومنذ التأسيس إىل
الشكل النهائي للمؤسسة الوقفية تعصف هبا حاالت متباينة ،وقد تكون متناقضة
يف بعض األحيان ،نظر ًا للعنارص التي تشكلها البيئة العامة والتغريات التي قد
حتدث فيها ،وقد يكون التأثري إجياب ًا أو سلب ًا ،ويبدأ هذا التأثر يف البنيان القانوين،
إذ ختضع املؤسسة الوقفية للدستور والترشيعات التي تضبط األوقاف ،فهناك
دولة تدعم الوقف بكافة الصور ،ودولة متنع أص ً
ال قيام أي شكل من أشكال
األوقاف يف الدولة.
ثم يأيت التأثر يف صورة ثانية يف البنيان التنظيمي للمؤسسة الوقفية ،وما هي آليات
والكيفية التي سوف تعتمدها املؤسسة يف اختاذ قرارهتا بناء عىل ما هو مسموح
فيه ،إذ قد تشرتط احلكومة إرشاك عدد من ممثليها يف جملس اإلدارة للمؤسسة
الوقفية ،وهذا ما يؤثر قطع ًا عىل تطور املؤسسة.

والشكل الثالث من تأثر األوقاف هبذه البيئة العامة كيفية رصف أمواهلا ،ففي
دولة تسمح وتفوض القيادة الوقفية الرصف بناء عىل رشط الواقف ،يف حني
تكون هناك دولة ال تسمح بالرصف خارج حدودها ،ولو اشرتط الواقف ذلك،
وهذا ما جيعل املؤسسة الوقفية تتقيد هبذه السياسات والقوانني.
وهذا جيعلنا نحدد أنواع البيئات التي تتعامل هبا املؤسسة الوقفية من خالل النقاط
اآلتية(:((1

 .1بيئة عالية الغموض ،وهي بيئة حتتوي عىل عنارص بيئية كثرية ومتنوعة ،وهي

( ((1انظر :القزاز ،أمحد ،إدارة البيئة اخلارجية للمنظمة [ ،مرجع سابق] ،القايض ،حممد ،السلوك التنظيمي( ،عامن ،األكاديميون للنرش ،ط،)2015 ،1
ص.342
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عنارص أيض ًا متغرية بصفة مستمرة ،وهذا يستدعي من املؤسسة الوقفية التحقق
الدائم من بياناهتا ،كي تتأكد من سلوك تلك العنارص ،والقدرة عىل التنبوء بأي
تغريات قد حتدث وتؤثر سلب ًا عليها ،فإذا فشلت يف إدراك بيانات وسلوك التغيري
يف هذه البيئة فقد تفشل ولن تستمر.

 .3بيئة عالية الثبات ،هذه البيئة تشمل عنارص قليلة ،ولكنها عنارص ثابتة بصفة
شبه مستمرة وإذا وقع هبا تغري يكون ببطء شديد ،وهذا ال يلزم املؤسسة الوقفية
تتبع املعلومات والبيانات املرتبطة بعنارص البيئة ،فنسبة التأكد يف سلوك عنارص
هذه البيئة عالية جد ًا.

 .4بيئة متوسطة الثبات ،حتتوي عىل عنارص بيئية كثرية ومتنوعة ،ولكنها ثابتة
بصورة دائمة ،أو تغريها يتم ببطء شديد كام يف البيئة السابقة.
هذه األنواع ترسم قدرة املؤسسة عىل النمو والتقدم واالستمرارية ،وهذا يلزمها
التنبه إىل املعلومات والبيانات املرتبطة بعنارص البيئة ،وقدرهتا عىل التأكد من
سلوك هذه العنارص واسترشاف التعامل مع العوامل البيئية بصورة صحيحة.
وبام أن املؤسسة الوقفية هلا حدودها ومعاملها التي متيزها عن غريها من املؤسسات
العاملة يف املجتمع أو الدولة ،فهي معرضة ألن تتفاعل مع عنارص البيئة ،من
خالل ما يسمى بــوحدات الوصل أو الربط ،فاألوقاف تتواصل مع عمالئها
كمؤسسات كمحاكم رشعية أو مصارف ومؤسسات مالية ،أو أفراد كموردين
أو مستأجرين أو واقفني أو موقوف هلم وهذا يتم من خالل وحدات الربط التي
89

دور البيئة اخلارجية يف تطوير الوقف
يف املجتمعات  -ماليزيا نموذج ًا

 .2بيئة متوسطة الغموض ،وهي بيئة حتتوي عىل عنارص بيئية قليلة ،لكنها متغرية
كام يف النوع األول ،والفرق بني هذه البيئة والبيئة يف النوع األول يكمن يف عدد
عنارص البيئة ،ما يستدعي من املؤسسة الوقفية أيض ًا متابعة حركة التغيري فيها ،وإن
كانت أقل من األوىل ،ويلزم املؤسسة تتبع املعلومات والبيانات املرتبطة بعنارص
هذه بيئة ،ألن درجات الثبات والتغري يف هذه البيئة عالية كام يف األوىل.

أبريل  2020م ـ دولة قطــر

العدد ()12

تؤسس روابـط بني املؤسسة الوقفية والبيئة العامة التي تعيش فيها.

هذه الروابط متر يف نامذج خمتلفة ومتعددة مثل نموذج االنسحاب ،النموذج
اإلنتقائي ،نموذج التكيف ،نموذج الفعل التكيف ،وغريها(.((1
وأكثر املؤسسات الوقفية نجاح ًا ،هي تلك التي ختتار هيك ً
ال تنظيمي ًا يتالئم مع
ظروف وعنارص البيئة ،ويعزز هلا اإلستقرار والثبات ،ويبعد عنها االضطراب.
فاإلنسجام ما بني البيئة الداخلية للمؤسسة الوقفية والبيئة اخلارجية هلا يعزز من
استمرارها ،وتفادهيا عنارص التغيري.

وهذه األنواع من البيئات املتنوعة ختضع بشكل واضح لعوامل رئيسية تؤثر يف
تطور مؤسسة الوقف ،ويمكن تلخيصها بالتايل(:((1
ً
أوال :من أبرز العوامل اخلارجية التي تؤثر يف مؤسسات الوقف ،النظام االقتصادي
الذي تتبعه الدولة ،فهل هو نظام اقتصادي خاضع لعوامل السوق احلرة أو نظام
اقتصادي تسيطر عليه الدولة أو خليط منهام ،واملؤرشات االقتصادية يف املجتمع،
مثل نسبة البطالة ،أو القوة الرشائية ،ونسبة التضخم ،ومعدالت دخل الفرد،
وهذا يشكل بصورة أساسية إطار األوقاف فيها.
وبام أن املؤسسة الوقفية ترنو إىل التعامل مع املستثمرين واملتربعني «الواقفني»،
وتنظر إىل القوة الرشائية للجمهور الذين يتربعون هلا ،أو البحث عن حتقيق
عائد مناسب ملشاريعها االستثامرية ،أو البحث يف السوق املايل لتحقيق التنمية
واالستقرار االقتصادي .فهذا كله يعزز أمهية أن تلتفت املؤسسة الوقفية

( ((1وهذه النامذج هي باختصار :نموذج االنسحاب ،هو حماولة املنظمة عزل نفسها واالنسحاب من البيئة وإغالق حدودها ،فتقوم املنظمة بتطوير
وسائل تقي املنظمة من تدخالت البيئة يف عملياهتا ،مث ً
ال تكديس املواد اخلام ،أما نموذج النفاذ االنتقائي ،هذه االسرتاتيجية أكثر شيوع ًا من األوىل ،وفيها
ختتار املنظمة نظم الروابط مع البيئة ،فتسمح ألجزاء أساسية يف بيئة النشاط (التي هلا تأثري مبارش عىل العمليات الفنية األساسية) ،بالنفاذ إىل املنظمة ،فقط
يف احلاالت التي تتطلب موارد أو معلومات هامة أو حيوية .وهذه االسرتاتيجية تعطي اهتامم ًا ضئي ً
ال بباقي جوانب بيئة النشاط ،وال هتتم ببيئة النشاط
املحتملة .يف حني يعني نموذج التكيف ،وبموجب هذا النموذج تقوم املنظمة بتغيري نفسها للتكيف مع الظروف البيئية ،وتكمن اخلطورة يف استخدام
هذا النموذج يف أن البيئة تتغري باستمرار ،وإذ يتطلب من املنظمة أن تبقى يف تغيري مستمر ،وينشئ عن ذلك فقدان احلد األدنى من االستقرار .وأخري ًا،
فإن نموذج الفعل التكيف ،ويف هذا النموذج تتحول املنظمة إىل منظمة حتاول تأسيس بيئة مناسبة ألعامهلا ،وال تكون فقط متلقية للمؤثرات البيئية كام يف
النموذج السابق ،وال يقترص دور املنظمة عىل التكيف فقط ،ولكنها حتاول إجياد فرص وظروف مفضلة للمنظمة ( مثل اإلعالن إلقناع العمالء ،وبحوث
السوق ،وإبرام عقود طويلة األمد مع املوردين واملوزعني ،والدمج ،وغريها) ،ومن خماطر هذا النموذج أن يؤدي إىل االحتكار واهليمنة عىل السوق .انظر
بتوسع :القزاز ،أمحد ،إدارة البيئة اخلارجية للمنظمة [ ،مرجع سابق].
( ((1هناك عدة دراسات تناولت تأثري البيئة اخلارجية عىل واقع املؤسسات ،منها دراسة القزاز ،أمحد ،إدارة البيئة اخلارجية للمنظمةً ،
نقال عن موقع
مجعية التسويق املرصية ،انظر املوقع]www.eamd-org.eg[ :
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للمتغريات االقتصادية داخل الدولة.

بل يشكل هذا العامل أمهية ألنه يقود إىل صناعة القرار االستثامري يف املؤسسة
الوقفية(.((1

ويمكن اعتبار تقنية املعلومات واالتصاالت من أهم املوارد املعرفية للمؤسسة
الوقفية ،ومن أكثر العوامل املتسارعة يف بيئة املؤسسات يف املجتمع ،وهلا أثر
واضح عىل خمتلف أنشطتها القانونية واملحاسبية والتمويلية واالقتصادية« ،فض ً
ال
عن تطوير إجراءات الرقابة الداخلية وأساليب التدقيق»(.((1
ً
ثانيا :النظام السياسي للدولة ،وهذا ال يقل أمهية عن العامل األول ،ألنه سيؤثر يف
عملية اختاذ القرارات لألوقاف ،يف أي تغيري سيايس غري مناسب ،قد يشكل أكرب
خماطرة لعملية صنع القرار يف املؤسسة الوقفية كمثال عىل هذا العامل( ،((2وهذا
املجال مهم بكل ما فيه من سياسات وأنظمة احلكم.

وقد تتعرض مؤسسة الوقف إىل تغريات جذرية يف بعض الدول اإلسالمية،
وتأثرت سلب ًا كام يف اجلمهورية التونسية التي ألغت نظام الوقف ،وتم مصادرة
مجيع األمالك الوقفية ،ونوع ًا ما تأثر نظام األوقاف الذرية يف مرص وسوريا ،يف
حني أن نظام الوقف تطور بصورة واضحة يف بعض الدول اإلسالمية ،منها عىل
سبيل املثال تركيا وماليزيا والسعودية وقطر والكويت و املغرب وغريها من
الدول.

( ((1انظر :روبرتا سنو ،اختاذ القرارات احلرجة ،الدليل العميل للمنظامت غري الربحية ،ص.121
( ((1انظر :إنعام زويلف ،دور التحليل االسرتاتيجي ألبعاد بيئة التحكم املؤسيس يف استمرارية املنظمة وجتنب األزمات املاليةً ،
نقال عن موقع أبحاث
جامعة الزيتونة األردنية.]www.zuj.edu.jo/wp-content/staff-research[ ،
( ((2انظر :روبرتا سنو ،اختاذ القرارات احلرجة ،الدليل العميل للمنظامت غري الربحية ،ص.97
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ويشمل أيض ًا النظام االقتصادي واقع البنى التحتية والتقنيات املتاحة يف الدولة،
وهذه يف غاية األمهية ،حيث تشكل دع ًام يف تطور األصول والريع الوقفي،
ويسهل عمليات االستثامر الوقفية ،ويسهل اإلجراءات املالية ،وما يشكل هذا
بمجمله من إمكانيات تعزز األصول املالية لألوقاف.
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ً
ثالثا :النظام االجتماعي في الدولة ،وهذا يعزز املؤسسة الوقفية ،فهو نظام يرسم
دور الرتابط األرسي ،والثقافة االجتامعية والتقاليد والعادات ،وكلها تؤثر بال
شك يف تطور املؤسسة الوقفية.
ولو رضبنا عىل ذلك مثاالً ،أن جزء ًا كبري ًا من املصارف الوقفية خمصص لدعم
التكافل االجتامعي بني فئات املجتمع املختلفة ،فاملجتمعات التي تكثر فيها
األوقاف ،ستجد أن هناك ترابط اجتامعي واضح ،جزء منه بسبب املصارف
الوقفية التي تشد من التالحم االجتامعي.
ً
رابعا :التركيبة السكانية ،وهذا يرسم من خالل نسبة السكان األصليني والعاملة،
والتوزيع العمري واملهني هلذه الرتكيبة ،واملوارد البرشية يف املجتمع ،ونسبة
التعليم فيها ،ومتوسط عمر السكان ،ومدى تواجد املؤسسة الوقفية يف املناطق
السكانية املتنوعة ،واحلالة التعليمية للمتربعني مثالً ،والقدرات البرشية ال تقل
أمهية عن القدرات املالية يف أي جمتمع لنجاح املؤسسة.

هذه أبرز عوامل يمكن أن تشكل بيئة خارجية بالنسبة للمؤسسة الوقفية،
وهي بالعموم تشمل العوامل االقتصادية والسياسية والثقافية والديموغرافية»
السكانية» ،كام هو موضح يف املخطط التايل:
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هذه العوامل تؤثر قطع ًا عىل واقع املؤسسة الوقفية ،من خالل قوة حركتها يف
املجتمع ،ومن خالل التغريات التي قد تقع فيها ،وما يشكل هذا من تأثري
وانعكاس واضح عىل تطور بنية املؤسسة الوقفية ،فالعوامل االقتصادية قد
تكون قوية ومتثل تأثري ًا إجيابي ًا عىل واقع املؤسسة الوقفية ،ولكن يف حدوث أي
تغري سلبي عليها ،سينعكس هذا سلب ًا عىل واقع املؤسسة الوقفية ،فعىل سبيل
املثال األزمة املالية العاملية تؤثر سلب ًا عىل املناخ االقتصادي يف الدولة واملجتمع،
فينعكس عىل العقارات ،وبام أن املؤسسة الوقفية متلك سلسلة عقارات وقفية،
سوف تتأثر بالقيمة اإلجيارية هلا ،أو تقل القيمة الرشائية للعمالء الكبار الداعمني
للمؤسسة الوقفية ،فيقل الدعم املايل هلا من خالل النقد الوقفي.
فموقع املؤسسة الوقفية من عنرص البيئة اخلارجية ،وما يتبع ذلك من أي تغيري فيه،
سيؤثر سلب ًا أو إجياب ًا عىل املؤسسة الوقفية.
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ً
ثانيا :البيئة الخارجية الخاصة للمؤسسة الوقفية
وهذه البيئة تكون أكثر تأثري ًا وتأثر ًا باملؤسسة الوقفية ،بسبب أن املتغريات التي
فيها أكثر قرب ًا من املؤسسة الوقفية ،احلكومة ،املورودون ،املنافسون ،العمالء
كالواقفني أو املوقوف هلم ،كام يف املخطط التايل:

 .1الحكومة ،باعتبارها األكثر استثامر ًا يف هذا امللف إذا كانت هذه األوقاف عامة،
وبالتايل التأثر والتأثري ما بني األوقاف واحلكومة سيكون قوي ًا ووثيق ًا بسبب هذا
االعتبار ،وتقل النسبة إذا كانت هذه األوقاف خاصة ،باعتبار أن اإلرشاف يكون
معدوم ًا كام هو يف بعض البلدان اإلسالمية.

 .2الواقفون أو الموقوف لهم ،وهم من أكثر العنارص تأثر ًا وتأثري ًا يف املؤسسة
الوقفية ،فمنهم ما يشكل مرحلة أساسية من مراحل العمليات الرئيسية وهي
عملية االستقطاب ،وعنرص يشكل مرحلة ما تسمى بالرصف ،وهي مرحلة
رابعة ،فالواقفون عبارة عن معطيات تتحول أعامهلم ووثائقهم الوقفية واألمالك
94
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التي وقفت إىل إطار مدخالت للمؤسسة الوقفية ،واملوقوف هلم من يستفيد
من املخرجات التي توفرها هلم املؤسسة الوقفية بأفضل النتائج والنامذج التي
حيتاجون إليها.

 .4الموردون ،وهم من يزود املؤسسة بالعديد من املدخالت واملعطيات التي تؤثر
الحق ًا يف خدمات املؤسسة ،ما يستدعي رضورة أن تكون عىل درجة عالية من
اجلودة.

فمث ً
ال العقارات الوقفية تعتمد عىل بنية املواد التي يتم استخدامها يف إنشاء عقارات
وقفية ضمن مواصفات السوق التجاري ،فإذا مل يقدم املورودون جودة يف نوعية
اخلدمات التي تقدم للمؤسسة الوقفية ،سيؤثر ذلك عىل واقع مؤسسة الوقف.
ننتهي من هذا كله ،إىل أن املؤسسة الوقفية كغريها من املؤسسات سوف تكون
متأثرة أو مؤثرة  -إذا انسجمت مع البيئة اخلارجية ،وفهمت املتغريات بطريقة
رسيعة وذكية  -وهذا سينعكس عىل دورها يف التنمية االجتامعية واالقتصادية،
وهلذا نجد أكثر املؤسسات الوقفية الناجحة هي تلك التي تدرك كنه املجتمع
وعوامل التغيري فيه بطريقة رسيعة ،فتلحظ نموها وأثرها قويا بسبب اإلدراك ،ثم
اإلنسجام ،ثم التفاعل الدائم مع البيئة ،وهذا ما سنلحظه بصورة جلية يف الواقع
املاليزي.
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 .3المنافسون ،وهي املؤسسات التي تتنافس فيام بينها للحصول عىل األوقاف
اجلديدة ،سواء أكانت أوقاف خاصة أو عامة ،أو مؤسسات خريية أو إغاثية
تسعى للحصول عىل أوقاف جديدة ،أو إدارة أوقاف خاصة ،أو تقديم أي
خدمات لقطاع األوقاف ،فكلها تنافس املؤسسة الوقفية.
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المبحث الثاني :التجربة الماليزية في تطوير الوقف
من خالل دعم البيئة الخارجية لها
بعدما تعرفنا عىل البيئة اخلارجية ،بشقيها اخلاص والعام ،نحاول يف هذا املبحث
التعرف عىل جتربة ميدانية لبيئة وقفية ،وسوف نختار دولة ماليزيا( ،((2لعدة
أسباب أبرزها تفوقها النسبي يف جمال اإلدارة احلديثة إذا قورنت ببعض الدول
اإلسالمية ،ال سيام يف جمال اخلدمات االقتصادية واالجتامعية ،وتطورها امللحوظ
يف قطاع املالية اإلسالمية ،والتسهيالت واإلجراءات التي متتاز هبا يف املجال
اإلداري والقانوين ،ما انعكس بالرضورة عىل واقع املؤسسة الوقفية.

فض ً
ال عن ذلك كله ،أنه يأيت يف ظل حراك وقفي تشهده ماليزيا والعامل اإلسالمي،
فكان هذا االنسجام والتوافق ما بني الوقف وعنارص البيئة اخلارجية التي تقبلت
هذا النظام ،وهذه الثقافة الوقفية بكل ارتياح وتوافق ،ومل حيدث أن وقع اختالف
أو تصادم ،يف ظل وجود أعراق وديانات غري مسلمة تقارب نصف املجتمع
املاليزي.

كانت هناك مبادرات مميزة يف قطاع األوقاف يف دولة ماليزيا ،من خالل البحث
والكشف عن مفاصل احلركة الوقفية فيها من خالل األنشطة الرئيسية الظاهرة،
وال شك أن دولة ماليزيا مثلت نموذج ًا يمكن متابعته وحماكاته يف ظل الثورة
الوقفية التي تصاعدت خالل العقدين املاضيني.
يشكل املسلمون يف ماليزيا ما يقارب النصف ،وأغلبهم من اجلنس املالوي ،وقد

( ((2ماليزيا دولة إسالمية عىل شكل دولة احتادية ملكية دستورية تقع يف جنوب آسيا ،وعبارة عن ثالثة عرش والية احتادية ،بمساحة تصل
329.845كم ،2وعاصمتها هي كواملبور ،ويصل عدد السكان إىل أكثر من  35مليون نسمة ،وينقسم البلد إىل قسمني يفصل بينهام بحر الصني اجلنويب،
مها شبه اجلزيرة املاليزية ،أو ماليزيا الرشقية ،وحيدها كل من تايلند وأندونيسيا وسنغافورة وبروناي ،والسلطان [يانغ دى بريتوان أغونغ] فيها عبارة
عن ملك يتم انتخابه كل مخس سنوات ،ويرتاس احلكومة رئيس احلزب السيايس الذي يفوز باالنتخابات .استقلت ماليزيا يف  31أغسطس ،1957
وتشكلت كاحتاد ماليزي عام  ،1963لكن لألسف انفصلت عنها سنغافورة يف عام  .1965حافظت ماليزيا عىل توازن عرقي وسيايس دقيق ،مع نظام
حكم حياول اجلمع بني التنمية االقتصادية الشاملة والسياسات االقتصادية والسياسية التي تعزز املشاركة العادلة جلميع األعراق املشكلة للبالد ،وهم
كبريا يف ظل حكومة الدكتور مهاتري حممد ،وحتول االقتصاد من االقتصاد القائم عىل الزراعة
املاليو والصينني واهلنود ،وشهدت ماليزيا ً
نموا اقتصاد ًيا ً
إىل اقتصاد يرتكز عىل الصناعة الصناعية واإللكرتونية.انظر الصالحات ،سامي دور الوقف اإلسالمي يف جمال التعليم والثقافة ،دولة ماليزيا نموذج ًا،
(الكويت :األمانة العامة لألوقاف ،)2003 ،ص 19وما بعدها.
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استفادوا من التنوع العرقي يف االهتامم باهلوية اإلسالمية ونظم العمل والفكر،
ال سيام يف أنظمة املعامالت التي برزت فيها ماليزيا خالل الفرتة املاضية كأكثر
الدول اإلسالمية اهتامم ًا بالصريفة اإلسالمية ،ما أثر ًا إجياب ًا عىل واقع التعامل مع
املمتلكات الوقفية العامة واخلاصة.

ويف هذا املبحث سوف نتعرض ألهم التجارب الوقفية يف ماليزيا ،والبحث يف
أبرز املعامل واآلفاق التي ميزت ماليزيا يف هذا القطاع برشق آسيا ،وال شك أن
هذه املطالب ترسم اإلطار العام للتجربة املاليزية يف األوقاف ،إذ تتضمن احلديث
عن الوقف احلكومي ،حيث سنتحدث عن اإلرشاف والرقابة إلدارة األوقاف يف
مكتب رئيس الوزراء ،يف ظل ممارسة كل والية ماليزية ألعامل الوقف يف واليتها.
ثم نموذج عن وقف خاص ،وسوف نتعرض لوقف النور يف والية جوهوربارو،
ثم نلفت االنتباه إىل استثامر الوقف يف عدة مؤسسات مالية ماليزية ،ثم ننتقل
إىل الوقف التعليمي يف اجلامعات املاليزية من خالل نموذج جامعة التكنولوجيا
املاليزية املعروفة بـ  Universiti Teknologi Malaysiaواملشهورة  ،UTMثم نختم
بإطار تقنية معلومات ،والتجربة املاليزية يف هذا اإلطار.

( ((2إنعام زويلف ،دور التحليل االسرتاتيجي ألبعاد بيئة التحكم املؤسيس يف استمرارية املنظمة وجتنب األزمات املاليةً ،
نقال عن موقع أبحاث جامعة
الزيتونة األردنية.]www.zuj.edu.jo/wp-content/staff-research[ ،
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وقد أدركت املؤسسة الوقفية بامليزيا يف بواكري السنوات والعقود املاضية أمهية أن
يكون هلا إطاللة عىل البيئة املاليزية التي تنمو بصورة تدرجيية ،وتنمو معها معامل
صناعة املالية اإلسالمية ،فقامت بالتحليل االسرتاتيجي بمراقبة البيئة عرب زاويتني
حتدد األوىل» الفرص والتهديدات احلالية واملستقبلية ،وتقدر الثانية ما متلكه
املنظمة من جوانب قوة وضعف ،وينبغي أن يكون غرض املدراء من التحليل هو
تشخيص بيئات متعددة تؤدي املنظمة عملياهتا فيها ،فض ً
ال عن رضورة أن متكن
نتائج التحليل من إنشاء جوانب قوة الوحدة واستعداداهتا لتأمني ما جيب القيام
به ومتكينها من رؤية أية مشكالت مستقبلية»(.((2
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وهذا سيقود بالقطع للكشف عن األداء الوقفي يف ماليزيا يف ظل النظام الفدرايل
املتبع يف ماليزيا ،فهناك  13والية ،يف كل والية شؤون دينية تشمل [ احلج ،الزكاة،
الوقف] ،وهي تتبع رسمي ًا لسلطان الوالية ،ويرشف عليها جملس يسمى املجلس
الديني اإلسالمي.Majlis Agama Islam ،
يف املقابل هناك مكتب يتبع مكتب رئيس الوزراء ،ينسق أعامل األوقاف يف
الواليات يسمى بإدارة  JAWHARاختصار ًا ،ولكن عمله إرشايف تنسيقي ليس
إال ،يف ظل تعدد التجارب الوقفية يف خمتلف الواليات املاليزية.

وللوقوف عىل هذه التجربة ،سوف نقوم بتحديد معامل التجربة املاليزية من
خالل املجاالت والعوامل األكثر حضور ًا يف أي جمتمع ،وهي املجال السيايس
واالقتصادي واالجتامعي والتعليمي والصحي والتقني.

ً
أوال :المجال السياسي

دولة ماليزيا عبارة عن احتاد فيدرايل يتكون من  13والية( ،((2فاحلكومة املركزية
قوية تعمل وترشف مع وجود عميل للواليات التي تتمتع عملي ًا باستقالل ذايت.

( ((2يعود النظام السيايس املاليزي إىل عام 1877م عندما تم توقيع اتفاقية بانكور بني بريطانيا وسلطان برياك ،بوضع جملس استشاري يف الوالية
ليكون بمثابة مجعية ترشيعية ،وتم عمل ما يشابه هذا يف الواليات املاليزية األخرى ،استمر هذا األمر حتى عام 1948م عندما تم تشكيل احتاد املاليو
بموجب اتفاقية (احتاد املاليو) ،وكان التفاقية الوالية أمهية كبرية يف التنمية الدستورية يف ماليزيا ،فبموجبها قام احلكام بإعالن دساتريهم اخلاصة بناء
عىل نصيحة وموافقة رؤساء الواليات ،وتم متييز السلطة الترشيعية عن السلطة التنفيذية يف تلك الواليات عن طريق تأسيس هيئة ترشيعية تدعى جملس
الوالية فضال عن املجلس التنفيذي يف الوالية ،أما اتفاقية احتاد املاليو فقامت بتأسيس جملس احلكام مع رئيس منتخب ،ولكل والية جملس تنفيذي
خاص هبا فضال عن جملس الوالية للتعامل مع الشؤون التي ال ترتبط بشكل مبارش باالحتاد ،إذ فنظام احلكم فيها ملكي دستوري ،والسلطة الفعلية بيد
احلكومة املنتخبة ،فالسلطان يملك وال حيكم كام هو يف النظام الربيطاين ،وللوالية دور أسايس يف احلياة السياسية ،فاحلكومة املركزية قوية تعمل وترشف
مع وجود عميل للواليات التي تتمتع عملي ًا باستقالل ذايت ،وهلذا يتم اختيار ملك دستوري لالحتاد من بني حكام الواليات ملدة مخس سنوات بالتوايل،
فالنظام السيايس يعطي رئيس الوزراء [ من احلزب السيايس الذي يفوز باالنتخابات الترشيعية] بتشكيل احلكومة ،ومتارس السلطة التنفيذية من قبل
احلكومة االحتادية وحكومات الواليات .انظر الصالحات ،سامي ،دور الوقف اإلسالمي يف جمال التعليم والثقافة ،دولة ماليزيا نموذج ًا ،ص 20وما
بعدها.
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( ((2انظر بتوسع :الصالحات ،سامي دور الوقف اإلسالمي يف جمال التعليم والثقافة ،دولة ماليزيا نموذج ًا( ،الكويت :األمانة العامة لألوقاف،
 ،)2003ص.24
( ((2قارن مع :حسن ،ذو الكفل ،استثامر أرايض الوقف كأداة لتطوير اقتصاد املسلمني يف ماليزياً ،
نقال عن أعامل كتاب مؤمتر ديب الدويل االستثامرات
الوقفية( ،ديب ،مؤسسة األوقاف ،ط ،)2008 ،1ص.116
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وباعتبار أن احلكومة تشكل السلطة التنفيذية ،فهي من يشكل إدارة األوقاف يف
ماليزيا ،ولكنها ترشف وال تدير ،ألن نظام األوقاف يف الواليات املاليزية يتبع
عملي ًا املجلس الديني املعني من قبل سلطان الوالية( ،((2وهذا يعني أن كل والية
تدير وقفها بذاهتا.
وهنا جيب توضيح أن الوقف داخل الواليات يف ماليزيا جيب أن يكون مسج ً
ال
باسم املجلس الديني يف هذه الوالية أو تلك ،ولن جتد وقف ًا بدون تسجيل ،العتبار
أن هذه شعرية دينية ،وبالتايل جيب أن يرشف عليها املجلس الديني ،الذي هو يتبع
عملي ًا لسلطان الوالية ،ويفوض السلطان املفتي يف هذه الوالية عىل تنظيم أعامل
الوقف من خالل ما يعرف باإلدارة الوقفية ،إىل جانب ملف احلج والزكاة داخل
الوالية(.((2
ومن باب تعزيز الثقافة الوقفية ،وإعطاء هامش أكرب للواقفني بحرية اختيار
أوقافهم ،أتاحت السلطات بامليزيا ألي واقف من داخل أو خارج ماليزيا أن
يسجل وقفا خاصا به ،بدون أن يتم تسجيله داخل الواليات املاليزية ،إذ أنه خيضع
إلرشاف املجلس الديني يف الواليات عليه ،والذي ينص عىل إلزامية املجلس
باإلرشاف عىل األوقاف كام يف الدستور فيام خيص عمل الواليات ،فخصصت
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احلكومة املاليزية مكان ًا يف املركز املايل هلا يف جزيرة لبوان  Labuanنظام ًا لتسجيل
الرشكات الوقفية ،فيمكن تسجيل وقف ،ويكون اإلرشاف عليه من قبل الواقف
نفسه ،أو الناظر الذي يسميه جملس اإلدارة(.((2
كل هذا يشري إىل اهتامم احلكومة املركزية بملف الوقف يف الدولة ،وتطويره يف
الواليات ،إذ قامت بتأسيس دائرة لضبط العمل الوقفي يف ماليزيا ككل ،اطلق
عليه اسم جوهر  ،JAWHARواملخصص ملتابعة كافة قضايا األوقاف يف الواليات
بدون أن يديرها بذاته ،وهي أشبه ما تكون بدائرة إرشاف ومتابعة وتقييم ليس
إال ،ففي عام  ،2004أعلن رئيس الوزراء املاليزي آنذاك عبداهلل بدوي تأسيس
إدارة األوقاف والزكاة واحلج تتبع مكتبه لتسهيل تنمية األوقاف يف عموم البالد،
ويف عام  ،2006تم ختصيص مبلغ  63مليون  $لتطوير أرايض الوقف يف عموم
(.((2
الواليات
واملخطط التايل يشري إىل دور هذه الدائرة يف املتابعة ،من خالل احرتام عمل الدستور،
والتفويض الكامل لكل والية عىل حدة أن تدير وقفها بدون الرجوع إىل احلكومة
املركزية إال يف حاالت النزاع واالختالف ،أو طلب االستشارة أو التمويل(.((2

( ((2انظر :املعهد الدويل للوقف اإلسالمي ،ملف برنامج الزيارات امليدانية للمؤسسات ،كواملبور ،ماليزيا  26-22يوليو ..2019
( ((2سوهامي صالح ،تنمية الوقف يف ماليزياً ،
نقال عن أعامل كتاب مؤمتر ديب الدويل االستثامرات الوقفية( ،ديب ،مؤسسة األوقاف ،ط،)2008 ،1
ص.349
( ((2انظر :املعهد الدويل للوقف اإلسالمي ،ملف برنامج الزيارات امليدانية للمؤسسات ،كواملبور ،ماليزيا  26-22يوليو .2019
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هذا التفاوت يف التجارب الوقفية بني الواليات املاليزية ،يكشف مدى نشاط
الواليات املاليزية يف إدارة األوقاف واستثامراهتا ،فمث ً
ال تشكل والية جوهور
بارو ،ووالية سالنغور من أفضل الواليات أداء وحتقيق نتائج مميزة ،فيام تشكل
باقي الواليات املاليزية أداء متوسط ًا ،وبعضها أقل من املتوسط بسبب اإلدارات
التقليدية ،ما جعل مكتب تنسيق األوقاف املاليزي جوهر والتابع ملكتب رئيس
( ((2انظر :املعهد الدويل للوقف اإلسالمي ،ملف برنامج الزيارات امليدانية للمؤسسات.
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وال شك أن إدارة جوهر أسمهت يف نرش ثقافة الوقف يف املجتمع املاليزي بالرغم
من تفاوت النشاط الوقفي يف هذه الواليات املتعددة ،فمنها ما هو مميز وقادر
عىل التطوير ،ولعل جتربة والية سالنغور  Selangorووالية جوهوربارو Johor
 Baruمن أفضل التجارب الوقفية يف الواليات املاليزية عموم ًا ،وباقي الواليات
يمكن أهنا تعكس التجربة التقليدية كباقي الدول اإلسالمية ،ولعل اإلحصائيات
الصادرة عن جوهر تكشف عن هذا(ً ،((2
فضال عن زياراتنا هلذه املؤسسات.
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الوزراء يؤسس مؤسسة الوقف الوطنية  ،Yayasan National Waqfومهمتها تطوير
ملف الوقف النقدي يف الواليات من خالل التربع النقدي أو االستقطاعات
الشهرية.

كام سامهت احلكومة مؤخر ًا يف إعفاء املشاريع االستثامرية لألوقاف من الرضائب،
ما شجع املتربعني والواقفني عىل املشاركة يف هكذا مشاريع(.((3

ً
ثانيا :المجال االقتصادي

شهدت ماليزيا نموا اقتصاديا واضحا خالل عقد الثامنينات والتسعينيات،
وصارت أحد النمور األسيوية السبعة ،وكان لرئيس الوزراء مهاتري حممد دور ًا
يف هذا ،حيث حتولت ماليزيا من بلد زراعي اىل قوة صناعية عظيمة يف رشق
آسيا ،وصار لدهيا صناعة السيارات والصناعات اإللكرتونية ،ونشطت يف جمال
تصدير املنتوجات املاليزية ،باإلضافة إىل اهتاممها بصناعة السياحة التي تطورت،
وصارت تكسب ماليني الزوار.

يف ظل التطورات التي شهدها قطاع املالية اإلسالمية يف العقود املاضية،
استطاعت ماليزيا الرتبع عىل عرش صدارة الدول اإلسالمية يف جمال تأسيس بيئة
جاذبة للاملية اإلسالمية ،وتأسيس مناخ للباحثني واملهتمني هبا أكاديمي ًا ومهني ًا،
مما جعل ماليزيا بوابة واسعة وقادرة عىل إدارة حجم التعامالت املالية اإلسالمية
التي تزداد يف الدول اإلسالمية وغري اإلسالمية ،من خالل االبتكار يف املنتوجات
املرصفية اإلسالمية.

ولقد أوضحت األرقام سيطرة ماليزيا عىل  51%من سوق الصكوك العاملي البالغ
حجمها  396مليار دوال ،ضمن اسرتاتيجيات وسياسات جعلتها تتصدر سوق
املالية اإلسالمي ،وهي(:((3

( ((3كام رصحت هبذا وكيل وزير األوقاف املاليزية عىل هامش املؤمتر العاملي لألوقاف ،انظر :جلسة االفتتاح:
.)Nov 2019 12-See; 7th Global Waqf Conference 2019, (Malaysia, Al Madinah International University, 11
( ((3قارن مع :اسرتاتيجيات جعلت ماليزيا تتصدر سوق املال اإلسالمي ،تقرير منشور بتاريخ  17أبريل ً ،2019
نقال عن املوقع [ .]islamonline.net
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دور فعال للقطاع الحكومي والخاص في تنمية قطاع المالية اإلسالمية،
فامليزيا متميزة عن العديد من الدول اإلسالمية يف قطاع اخلدمات ،فربطت
هذا القطاع يف املالية اإلسالمية ،من خالل وضع األطر والقوانني التنظيمية
هلذه املنظومة املالية ،وإنشاء نظم رقابية وتنظيمية لتسهيل وتطوير أداء سوق
املال اإلسالمي لغرض منح الثقة للمستثمرين ،وإرشاك القطاع اخلاص
يف هذا القطاع .فقامت املنظومة املالية اإلسالمية عىل القطاعني القطاع
احلكومي والقطاع اخلاص ،ما أعطاه دفعة قوية لألمام ،وكتجربة فريدة
يف العامل اإلسالمي ،حيث يتنافس القطاعني احلكومي واخلاص عىل جمال
حيوي هام يف الدولة ،وكانت للاملية اإلسالمية الدور الكبري يف انتعاش
االقتصاد والتقليل من نسبة البطالة بني الطبقات الفقرية ،وتعزيز الصكوك
االستثامرية للمشاريع الكبرية يف الدولة.
( ((3انظر بتوسع :موقع اجلامعة العاملية للاملية اإلسالمية [.]www.inceif.org
( ((3انظر بتوسع :موقع األكاديمية العاملية للبحوث الرشعية واملالية اإلسالمية [.]www.isra.my
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نشر الوعي التعليمي بين الجمهور الماليزي حول المالية األسالمية،
وعمل امتيازات للمستثمرين كمؤسسات وأفراد ،وجعل املالية اإلسالمية
بدي ً
ال عن النظام املايل الربوي ال سيام يف جانب املخاطر ،والرتكيز عىل البعد
االجتامعي الواضح يف املالية اإلسالمية ،وتم هذا من خالل عدة وسائل
أمهها ،تأسيس جامعات خمصصة هلذا الشأن ،مثل اجلامعة العاملية للاملية
اإلسالمية  ،((3( The Global University for Islamic Finance، INCEIFالتي
تأسست بإرشاف البنك املركزي املاليزي الذي أدرك يف وقت مبكر أمهية
قطاع املالية اإلسالمية ،فأنشأ أيض ًا األكاديمية العاملية للبحوث الرشعية
للاملية اإلسالمية International Shari’ah Research Academy for Islamic
ً ،((3( Finance ISRA
فضال عن املؤمترات والندوات والنقاشات اجلامعية
والربامج التلفزيونية واإلذاعية التي أسهمت يف دعم هذه االسرتاتيجية.
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دعم البحث والتطوير ،إذ قامت احلكومة املاليزية باالهتامم بدعم جانب
البحث والتطوير يف املالية اإلسالمية ،من خالل البنك املركزي املاليزي،
وقدمت مساعدات بحثية للجامعات من أجل مساعدهتا عىل تقديم
بحوث يف جمال املالية اإلسالمية ،بل وأيض ًا أسست احلكومة املاليزية مركز ًا
للبحوث يف جمال األوقاف(International Centre for WAQF Research ،((3
 ،ICWRعن طريق اجلامعة اإلسالمية العاملية ،كي تسهم هذه املراكز البحثية
يف حتريج باحثني يمكن أن يسهموا يف تطوير املنتوجات املالية اإلسالمية،
ومنها املنتوجات الوقفية.
ويمكن أن أضيف أيض ًا ،وجود مؤسسات مالية إسالمية عريقة ساهمت
في دعم هذا التوجه الحكومي ،وهذه املؤسسات أثبت قدرهتا عىل النمو
قبل أن تتوجه احلكومة نحو املالية اإلسالمية ،وما زالت هذه املؤسسات
قائمة ،وتسهم يف دعم التنمية املحلية واالقتصاد الوطني ،وهلا دور كام
سيأيت يف التنمية الوقفية ،كمؤسسة صندوق احلج ،هذه االسرتاتيجيات
جعلت ماليزيا ترتبع عىل القمة كأفضل دولة يف جمال املالية اإلسالمية يف
العامل ،وأثر ذلك إجيابي ًا عىل واقع األوقاف يف ماليزيا.

ومن جانب آخر هناك الطريقة التقليدية التي تدار فيها األوقاف يف بعض الواليات
املاليزية ،حيث مؤرش عدم تطوير أغلبية العقارات الوقفية بنسبة تقدر % 85.3
مقابل  % 11.35قد تم تطويرها % 3.3 ،جاري تطويرها ،وهذا يمثل  -مؤرش ًا
سلبي ًا عىل هذه اإلدارة التقليدية يف ظل بيئة خارجية تدعم أي حراك وقفي  -كام
يف املخطط التايل(:((3

( ((3انظر بتوسع :موقع مركز األبحاث الوقفية [.]www.iium.edu.my/centre/international-centre-for-waqf-research-icwr
( ((3انظر :املعهد الدويل للوقف اإلسالمي ،ملف برنامج الزيارات امليدانية للمؤسسات ،كواملبور ،ماليزيا  26-22يوليو .2019
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دور البيئة اخلارجية يف تطوير الوقف
يف املجتمعات  -ماليزيا نموذج ًا

هلذا ،تم إرشاك عدة مؤسسات مالية قوية بامليزيا يف تطوير العقارات الوقفية ،من
ذلك صندوق احلج املاليزي وبنك إسالم ماليزيا وغريمها من املؤسسات املالية
االستثامرية.
أ .صندوق الحج Tabung Haji
من أكرب املبادرات االقتصادية واالجتامعية التي عكست التطور االقتصادي
يف ماليزيا هو صندوق احلج باللغة املاليزية بــ «تابوغ حجي  ،((3( »THالذي
تأسس عام  ،1963لغرض حفظ أموال احلجاج املاليزيني واستثامرها وتنميتها،
ومساعدهتم إذا جاء مواعيد أدائهم مناسك احلج ،ثم رسعان ما صار صندوق ًا
استثامري ًا احرتافي ًا ،وصار يملك عدة مؤسسات هامة يف الدولة ،منها بنك اسالم
ماليزيا ،ومؤسسة تكافل ماليزيا وغريمها.
صندوق احلج مجع عام 1963م أقل من  10أالف دوالر أمريكي ويف هناية السنة
املالية لعام  2018بلغت األصول املالية للصندوق ما يقارب  18مليار دوالر
أمريكي ،وهذا ما جعل احلجاج يشاركونه بمدخراهتم ،فهناك ما يقارب 9.3

( ((3انظر :موقع صندوق احلج املاليزي.]www.tabunghaji.gov.my[ ،
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مليون مودع يف صندوق احلج.

ومل حيرص الصندوق نفسه يف دائرة االستثامر املايل ،بل شارك أيضا يف تطوير األثر
االجتامعي لعمالئه ،فهو يدفع  100مليون دوالر لصالح تنمية حصص احلجاج
الذي يشاركون بمدخراهتم .هذه االحرتافية يف جمال االستثامر ،جعلت الصندوق
يقدم خدمات للمسلمني من خارج ماليزيا مثل احلجاج الصينيني ،وصارت دول
إسالمية تقتفي أثره يف االستثامر ،مثل األردن والبوسنة وأندونيسيا(.((3

هذا احلراك االستثامري للصندوق جعله يشارك يف بعض مشاريع األوقاف،
ويمول تطوير العقارات الوقفية املعطلة( ،((3ال سيام من خالل أحد أذرعه املالية
وهو بنك إسالم ماليزيا  ،Bank Islam Malaysiaالذي يدخل يف استثامرات طويلة
األجل مع قطاع األوقاف.
ب .بنك  Commerce International Merchant Bankersمختصره CIMB
تأسست املؤسسة املالية املعروفة بـ التجارة الدولية للتجار املرصفيني،
بعد منتصف عام  ،((3( 2003ويقدم خدمات مرصفية متنوعة ،باإلضافة خلدمات
ومنتجات إدارة األصول التي تتوافق مع مبادئ الرشيعة اإلسالمية ،ويعترب
خامس أكرب جمموعة مرصفية يف األسيان ،إذ يبلغ عدد موظفيه أكثر من 39000
موظف ،ولديه فروع تصل إىل أكثر من  800فرع يف ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة
وباقي دول أسيان ،ويبلغ إمجايل أصوله  549.7مليار رينجيت ماليزي ،ويدير
جمموع الصناديق تبلغ أصوهلا  87.4مليار رينجيت ،وجمموع صناديق املسامهني
تصل إىل  52.8مليار رينجيت.
CIMB

أبرز ما امتاز به البنك قدرته عىل االستثامر الناجح يف الصكوك االستثامرية ،حيث

( ((3انظر :املعهد الدويل للوقف اإلسالمي ،ملف برنامج الزيارات امليدانية للمؤسسات ،كواملبور ،ماليزيا  26-22يوليو .2019
( ((3حسن ،ذو الكفل ،استثامر أرايض الوقف كأداة لتطوير اقتصاد املسلمني يف ماليزيا ،ص ،112ص.119
( ((3انظر :موقع صندوق احلج املاليزي.]www.cimb.com[ ،
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ومشاركة بنك  CIMBيف جمال التنمية االجتامعية باعتباره رائد ًا يف جمال املسؤولية
االجتامعية للرشكات ،اضطره إىل وضع اسرتاتيجيات وتنفيذ مبادرات مسؤولية
الرشكات يف املجتمع األسيوي ،عل ًام أنه ليس مرصف ًا إسالمي ًا وإن كان له نافذة
رشعية.

وهذا ما جعل البنك يتعامل مع قطاع األوقاف ،هبدف تنشيط التنمية االجتامعية
ومكافحة الفقر ،وتوفري التعليم واملرافق اخلدمية كاحلدائق واملنتزهات ،وتعزيز
الصحة من خالل إنشاء صكوك استثامرية ،وتشكيل االستقطاعات الشهرية
بشكل تطوعي من ممتلكات األشخاص سواء أكانت نقدية أو عينية ،بإدارة
تبعد املخاطرة عىل أصول األوقاف ،إذا ،فقد استفاد قطاع األوقاف من البيئة
االقتصادية يف الدولة ،وبيئة االستثامر الداعمة من خالل املؤسسات املالية القوية،
مثل صندوق احلج ،أو بنك  CIMBفتعززت أصوله وريعه ،وللبنك جتارب يف
إنشاء صكوك استثامرية لصالح مشاريع وقفية كام فعل يف سنغافورة.

ً
ثالثا :المجال االجتماعي
هناك توجه يف القطاع احلكومي والقطاع اخلاص يف دعم جانب التنمية
االجتامعية ،لكننا سوف نحرص هذا يف جتربة مرصف إسالمي وهو بنك معامالت
 ((4( Bank Muamalat Malaysiaجتاه التنمية االجتامعية ،وتعامله مع ملف الوقف
( ((4انظر :موقع بنك معامالت املاليزي.]www.muamalat.com.my[ ،
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يعد من قائمة البنوك األربعة األوىل يف االستثامر الناجح للصكوك يف عام 2018م
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داخل هيكليته والذي تأسس عام 1999م كثاين بنك إسالمي بامليزيا ،يقدم كافة
اخلدمات واملعامالت واملنتجات املالية واملرصفية اإلسالمية.

لكن املرصف أخذ خطوة متقدمة عندما أعلن عن إنشاء إدارة خاصة بالوقف،
والغرض منها شعوره باملسؤولة جتاه تطوير أموال األوقاف يف املجتمع املاليزي،
ال سيام وأن بعض املؤسسات الوقفية املاليزية ال متلك إدارة استثامرية كفؤة يمكن
أن تزيد من أصول وريع األوقاف ،فقام بإنشاء هذه اإلدارة لتحقيق تطلعات
املرصف نحو املسؤولية املجتمعية.

فاملرصف كام يرى رئيس جملس اإلدارة ملتزم بقيم الرعاية والنزاهة واالبتكار،
والغرض التمكني املجتمعي( ،((4هلذا قام املرصف بإنشاء إدارة الوقف االستثامرية
داخل بنك معامالت - ،وهذه من التجارب الفريدة يف العامل اإلسالمي -أن يقوم
مرصف استثامري باالهتامم باألوقاف ،بل وجيعل هلا إدارة خاصة داخل بنيته
التنظيمية ،رغم التحديات التي تواجه اإلدارة ،ولعل أبرزها الناحية القانونية يف
قوانني بعض الواليات املاليزية ،ألن املجلس الديني هو من يرشف ويدير أوقاف
الوالية ،لكن هذه اإلدارة تسعى ألن تكون ذراعا استثامريا لبعض األصول
الوقفية بالتنسيق مع املجلس الديني يف كل والية ،من خالل العمل عىل تطوير
الوقف النقدي ،من خالل األفراد واملؤسسات ،واستقطاعات شهرية من رواتب
املوظفني يف املرصف ،أو من خالل املسامهات من بطاقات االئتامن البنكية ،أو
تلقي بعض اهلبات من ودائع املنتجات ،أو عائدات األنشطة االستثامرية كام هو
مرفق يف الشكل التايل(:((4

( ((4انظر :املعهد الدويل للوقف اإلسالمي ،ملف برنامج الزيارات امليدانية للمؤسسات ،كواملبور ،ماليزيا  26-22يوليو .2019
( ((4انظر :املعهد الدويل للوقف اإلسالمي ،ملف برنامج الزيارات امليدانية للمؤسسات.،
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وطريقة العمل يف إدارة األوقاف يف بنك املعامالت هي أن يقوم املتربع أو الواقف
بفتح حساب يف بنك معامالت هلذا الوقف ،ثم حيول الوقف النقدي بشكل
شهري إىل حساب مؤسسة الوقف التي يرشف عليها املجلس الديني ،ثم يدير
الوقف جلنة اإلدارة املشرتكة بني البنك واملجلس الديني الذي يدير األوقاف
يف الوالية ،ثم يقسم العائد من األصول الوقفية حسب طلب الواقف ،كام هو
موضح يف الشكل التايل(:((4

( ((4املرجع السابق ،املعهد الدويل للوقف اإلسالمي ،ملف برنامج الزيارات امليدانية للمؤسسات.

109

أبريل  2020م ـ دولة قطــر

العدد ()12

إذا ،فاملرصف يعمل عىل تطوير جانب الوقف النقدي ،أو يعمل عىل تطوير
العقارات الوقفية ،مثل متويل املشاريع الصغرية ،أو القرض احلسن ،أو األسهم
املشرتاة بغرض الوقف ،أو االستثامر لتوليد عوائد للتطوير املستمر لألوقاف ،أو
اقتناء املرصف أصوالً لتطوير العقارات الوقفية ،وقد أشار رئيس جملس إدارة
البنك إىل أن بعض عوائد األرباح للمرصف يتم حتويلها إلدارة الوقف يف املرصف
كي تتمكن من أداء رسالتها يف خدمة قطاع األوقاف ،ألنه يدخل يف النهاية حتت
بند املسؤولية االجتامعية للمرصف(.((4

إذ ًا ،فاهتامم املرصف بالوقف النقدي يعزز القدرة املالية للمؤسسة الوقفية يف
ماليزيا ،فهناك حسابات مرصفية يف البنك خمصصة للوقف ،تسجل فيه التربعات
واألوقاف النقدية ،وهذا يفيد املؤسسة الوقفية ،ويف املقابل يلبي رؤية املرصف
جتاه فكرة املسؤولية املجتمعية.

( ((4انظر :املعهد الدويل للوقف اإلسالمي ،ملف برنامج الزيارات امليدانية للمؤسسات ،كواملبور ،ماليزيا  26-22يوليو .2019
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هذه العملية الوقفية التي جتري من داخل رحم املرصف اإلسالمي تعزز إمكانية
حتقيق الرقابة والشفافية ملن شاء لالطالع عىل سري العمل يف املرصف عن طريق
موقع بنك معامالت ،فعىل سبيل املثال ال يطبق نظام الرضائب املستحقة عىل
الرشكات عىل أموال التربعات واألوقاف النقدية ،وهذا ما جيعل املرصف ُيساهم
أيض ًا يف بعض منتوجاته جتاه الوقف ،مث ً
ال استخدام  % 20من البطاقات املرصفية
لصالح مصارف األوقاف ،وجعل املرصف يقدم خدمات القرض احلسن
والتمويل متناهي الصغر للمشاريع للوقفية.

ً
رابعا :المجال التعليمي

بعدما استقلت ماليزيا عام 1957م ،وحتى عام 1963م مل تكن دولة مميزة بعد فرتة
االستعامر ،إال بعدما أدركت أمهية تطوير التعليم ،انتقلت من مرحلة التعليم
التقليدي الديني للمسلمني يف القرى واألرياف إىل مرحلة التعليم احلديث مع
(.((4
أمهية تطوير التعليم الديني
واقتنصت يف هذا الشأن التجربة اليابانية يف التعليم ،وصارت ميزانية التعليم من

(45) Rosnani Hashim, Educational Dualism in Malaysia, Implications for Theory and Practice, (Malaysia, Academic Art Services, Second
Eidtion, 2004), P70.
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أكرب امليزانيات املعتمدة يف الدولة ،بل أكثر من ميزانية وزارة الدفاع ،ما أثر إجياب ًا
عىل املناهج وطرق التعليم داخل املجتمع املاليزي ،ولقد أسهم رئيس الوزراء
.
الدكتور مهاتري حممد يف هنضة التعليم ضمن رؤيته (2020((4

ولكن تعرضت ماليزيا لعدة أزمات مالية ،منها أزمة العملة األسيوية عام ،1998
ثم ما تال ذلك من فساد واضطرابات سياسية يف السنوات األخرية ،وبعد انتقال
احلكم من حتالف املنظمة املاليوية القومية املتحدة (أمنو) إىل املعارضة بقيادة
مهاتري نفسه ومساعده السابق أنور أبراهيم ،وقد أثر ذلك سلب ًا عىل الدعم
احلكومي مليزانيات التعليم ،ومنها ميزانيات اجلامعات والتعليم العايل.

لكن وللموضوعية بدأت بعض اجلامعات منذ أكثر من عقدين إنشاء صناديق
وقفية هلا ،لغرض االستدامة املالية ،ولعل التجارب املاليزية يف هذا الصدد
تتفاوت ،مع وجود اخلطط ،لكن « مامل تتحول اخلطط برسعة إىل عمل جاد ،فإهنا
»(.((4
تبقى جمرد نوايا حسنة
ولكن سوف نقترصها عىل جتربة جامعة التكنولوجيا املاليزية املعروفة بـ Universiti
 Teknologi Malaysiaواملشهورة  ،UTMمع وجود بعض التجارب الوقفية لبعض
اجلامعات مثل اجلامعة اإلسالمية العاملية ،وجامعة املاليا.
جامعة  UTMماليزية خمتصة يف جمال البحوث واهلندسة والعلوم والتكنولوجيا
تقع يف والية جوهور ،ولدهيا فرع يف العاصمة كواالملبور ،وتركز عىل مرحلة
الدراسات العليا الذي يشكل طلبتها ما نسبته  ٪ 56من عموم طلبة اجلامعة ،وهذه
النسبة تعترب من أعىل النسب اجلامعية يف ماليزيا.

أدركت اجلامعة رضورة التنمية املستدامة ،فذهبت إىل توسيع قاعدة االستقطاب
املايل من خالل ثالثة حماور رئيسية ،وهي(:((4
( ((4قارن مع :السياسة التعليمية يف ماليزيا ،منشور بتاريخ  22يناير ً ،2019
نقال عن [.]politicienmr.com
( ((4انظر :روبرتا سنو ،اختاذ القرارات احلرجة ،الدليل العميل للمنظامت غري الربحية ،ص.228
( ((4انظر :املعهد الدويل للوقف اإلسالمي ،ملف برنامج الزيارات امليدانية للمؤسسات ،كواملبور ،ماليزيا  26-22يوليو  ،2019قارن بتوسع :مع
موقع الدعم واملنح يف اجلامعة.]utm.my/office-dvcdev/amd-2[ :
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األوقاف ،وهذا املحور تم بالتنسيق مع املجلس الديني يف والية
جوهوربارو ،حيث الوقف باعتباره رشيعة إسالمية جيب أن يكون ضمن
إرشاف املجلس ،وخيص فقط املسلمني.

خريجو الجامعة ،وهذا حمور ال يقل عن سابقيه أمهية ،حيث يكون للطلبة
اخلرجييني دور أسايس يف دعم اجلامعات باحلمالت اإلعالنية والتسويقية.

وهناك حمور يتم التنظيم له والتشاور مع اجلهات املعنية به يف الوالية ،مثل
استقطاب الزكاة في الوالية لتكون أحد روافد التعليم للطلبة الفقراء.

وخالل زيارة ميدانية متخصصة للجامعة تم الكشف عىل أن حجم صندوق
األوقاف يقارب  370مليون رنجيت ماليزي ،وهذا يعني أن حجم الصندوق
وقدرته عىل التطوير رسيعة جد ًا كام يف السياسات التي اعتمدها موضحة بالشكل
التايل(:((4

( ((4انظر :املعهد الدويل للوقف اإلسالمي ،ملف برنامج الزيارات امليدانية للمؤسسات ،كواملبور ،ماليزيا  26-22يوليو .2019
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 ،Endowmentوهو مسمى وإن كان معناه قريبا من األوقاف ،ولكنه جيمع
املسلم وغري املسلم ،وعليه تم إرشاك الصينيني كرجال األعامل وخرجيي
اجلامعة للمشاركة يف هذا الصندوق ،لتعزيز أصوله املالية ،واختيار نائب
الرئيس من الصينيني املاليزيني.
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ً
خامسا :المجال الصحي
مصارف الوقف عىل القطاع الصحي يف ماليزيا حمدودة ،ولكن هناك جتارب مميزة
يف هذا املجال ،خصوص ًا أنه ارتبط بالرصف من خالل نموذج استثامري دائم ،إذ
نجح هذا النموذج الذي خصص جزء ًا من أصوله يف بناء مفهوم الوقف اجلامعي،
أو الوقف التعاوين  Corporate Waqafبني املسلمني ،ما زاد من أصوله واستثامراته
يف وقت يسري ،إذ تبلغ األصول املالية ملجموعة جوهور بارور Johor Corporation
االستثامرية التي تأسست عام  1968بـ  22.891مليار رنجيت ماليزي ،وصار هلا
ً (.((5
اآلن  322رشكة ،و 61.872موظفا
وهي جمموعة استثامرية يملكها املسلمون يف والية جوهور بارو ،وهلا استثامرات

( ((5انظر:التقرير املايل للمجموعة [ ]Johor Corporationلعام .]www.jcorp.com.my/userfiles/file/JCorpAR18En.pdf[ .2018
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كثرية ومتنوعة ،فهي متلك  1.465مطع ًام لسلسلة مطاعم  KFCالشهرية ،ووكيل
عنها يف عدة دول يف آسيا ،ففي عام  2018كان ريعه منها  4.6مليار رنجيت ماليزي.

ثم رسعان ما اهتم وقف النور الصحي باالستثامر مقابل الرصف عىل الصحة،
من خالل التنوع يف االستثامرات وتوزيع األصول ،وقوة إدارة رشكة أوقاف النور
ألصوهلا ،وتوزيع اهليكل التنظيمي حسب احتياج الوقف ،واخلضوع للحوكمة
والشفافية.
فأوقاف النور ترشف اليوم عىل أكثر من  24مركز وعيادة صحية داخل ماليزيا،
وهي مدرجة يف البورصة ،وتدير سلسلة من املستشفيات 18 ،يف ماليزيا ،وثالثة
ومؤخرا مستشفيني يف جدة باململكة العربية
يف إندونيسيا ،وواحد يف بنغالديش،
ً
السعودية ،وتتمتع  KPJبسمعة راسخة يف صناعة خدمات الرعاية الصحية،

( ((5تم ختصيصها بعد ذلك فقط إلدارة عيادة األوقاف وغسيل الكىل التابعة لرشكة جوهور مع أعامل مؤسسة  ،KPJ Healthcare Berhadوبعد ذلك
تم تغيري اسم الرشكة إىل مؤسسة أوقاف النور يف يوليو  2005ثم جمموعة وقف النور يف  18مايو 2009م ويف تسلسل تغيري االسم إشارة واضحة لدور
أوسع يف نطاق مسؤولية الرشكة ،انظر موقع وقف النور الصحي [ ،]www.wancorp.com.myأيض ًا قارن مع هذه الدراسة:

Norma Md Saad, Involvement Of Corporate Entities In Waqaf Management: Experiences Of Malaysia And Singapore, See (www.aessweb.
.)com
Asharaf Mohd Ramli2 Abdullaah Jalil3, Corporate Waqf Model And Its Distinctive Features: The Future Of Islamic Philanthropy1, (Malaysia,
.)Universiti Sains Islam Malaysia, See; (Comaif.files.wordpress.com

( ((5انظر :املعهد الدويل للوقف اإلسالمي ،ملف برنامج الزيارات امليدانية للمؤسسات ،كواملبور ،ماليزيا  26-22يوليو .2019
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ويف عام  ،2006تم حتويل  200مليون رنجيت من األصول الوقفية يف والية جوهور
بارو كي يتم استثامرها من خالل املجموعة االستثامرية ،ومن هنا جاءت فكرة
االهتامم بالوقف الصحي يف الوالية ،ومن هذه املجموعة االستثامرية للمسلمني
يف والية جوهور بارو ،تم تأسيس رشكة وقفية وهي رشكة أوقاف النور ،KPJ
وهي رشكة خاصة ذات مسؤولية حمدودة أسستها رشكة جوهور بغرض إدارة
أصول الرشكة وأسهمها ضمن املجموعة ،وكانت رشكة أوقاف النور تعمل
سابق ًا حتت إدارة مراكز وعيادات وقف النور ،ويعمل فيها  150موظف ًا ،وأكثر من
 600متطوع ( ،((5وكانت أصوهلا الوقفية عام  2006تقارب  34.3مليون ،$والريع
ال يتجاوز  1.2مليون  ،$ويف العام  2018صارت األصول تقدر بـ  203.5مليون،$
والريع يتجاوز  8.5مليون .((5($
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والرصف يتم عىل املسلم املاليزي وغري املسلم املاليزي ،فقط تم معاجلة
مليون مسلم ،مقابل  154ألف غري مسلم(.((5

1.605

والوقف الصحي هذا يعزز ما ذكرناه سابق ًا من أن الرتكيب السكاين له أثر عىل
واقع عمل املؤسسة الوقفية ،إذ يشكل املسلمون ما هو أكثر من النصف بقليل
من سكان ماليزيا ،والباقي يتشكل من الصينيني واهلنود ،واألغلب منهم غري
مسلمني ،ومع هذا فإن الوقف الصحي بامليزيا خيدم املسلم وغري املسلم ،ويعزز
معاين التسامح والتعايش بني مجيع سكان ماليزيا.
هذا الوقف الصحي يقوم بأمرين رئيسني :استثامر مع رشكاء أقوياء ،ورصف عىل
مرصف يطلبه املجتمع ،فصار وقف ًا ينمو ويتطور يف والية ماليزية من الواليات
التي أتاحت للوقف أن ينمو ويتطور بطريقة مميزة ،ويتم استقطاع  25%من أرباح
االستثامر لدعم املجلس الديني يف الوالية نظري توفريه أوقافا يراد استثامرها
بطريقة صحيحة(.((5

ً
سادسا :المجال التقني

امتازت ماليزيا يف العقود السابقة بالتحول التدرجيي لتكون مصدر ًا للعامل
اإلسالمي يف جمال تقنية املعلومات ،والرتكيز عىل هذه الصناعة عىل اعتبار أهنا
من أكثر الصناعات نشاط ًا وتفاعالً ،فقامت بإنشاء اجلامعات والكليات واملصانع
وغريها من املراكز لغرض تطوير جيل يمكن أن جيعل من الدولة مركز ًا هام ًا يف
رشق آسيا بتقديم اخلدمات والتسهيالت اإلجرائية للمستثمرين والصريفة املالية.

فاملؤسسات الوقفية استفادت من تقنية االتصاالت واملعلومات املطورة يف
الدولة ،فاملجلس الديني بوالية بيينانج ضبط املعلومات اجلغرافية ألصوله
(.((5
الوقفية يف عموم الوالية من خالل جامعة ماليزيا للعلوم عىل سبيل املثال
( ((5انظر :املعهد الدويل للوقف اإلسالمي ،ملف برنامج الزيارات امليدانية للمؤسسات.
( ((5انظر مقالة الوقف التعاوين يف ماليزيا ،وقف النور الصحي نموذج ًا [.]corporate-waqaf.blogspot.com
( ((5حسن،ذو الكفل استثامر أرايض الوقف كأداة لتطوير اقتصاد املسلمني يف ماليزيا ،ص.127
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وتعترب هذه التجربة مبتكرة يف قطاع األوقاف ،وحتتاج جهودا مؤسسية لغرض
تعزيز قطاع األوقاف يف العامل اإلسالمي ،يف ظل اإلدارة التقليدية والتي تم من
خالهلا خسارة الكثري من األصول الوقفية ،وتدين الريع الوقفي ،عىل الرغم من
األصول الكبرية لألوقاف يف العامل اإلسالمي.
ونجحت رشكة فنتريا يف رسم نموذج يربط األوقاف منذ التسجيل والرصف
بطريقة تسهل للمتربعني الكشف عن تربعاهتم وأوقافهم ،كام يف الشكل التايل(:((5

( ((5وقد ظهرت يف نوفمرب من عام  2008عملة ألكرتونية سميت بالـ  Bitcoinمشفرة ،ومبنية يف أساسها عىل تقنيات البلوك شني يف أول تطبيق هلا
كتكنولوجيا ستغري أسلوب عمل املصارف واملالية يف العامل ،مما يمهد إللغاء دور السلطة املركزية .وصار الرتكيز عىل مرجعية هذه العملة ،وهي ما يسمى
بـ البلوكشني ،وتعني تقنية لتخزين والتحقق من صحة وترخيص التعامالت الرقمية يف الشبكة املعلوماتية بقوة أمان عالية وال يمكن اخرتاقها ،وصارت
هذه التقنية كارس ًا ألي أنظمة حتكم ومركزية ال سيام يف جمال حتويل املبالغ ،واألمر ذاته يقاس عىل السجل العقاري ونقل امللكيات ألي عقار ،بحيث
تكون هذه التقنية ملغية لدور الدور الذي يتقاىض رسوم مقابل التسجيل.
( ((5رشكة فينتريا تأسست يف أكتوبر  2017كمنظمة تعتمد عىل تكنولوجيا املالية ،وتركز عىل تكنولوجيا سلسلة الكتل القادرة عىل املسامهة يف القضايا
االجتامعية وإجياد أنسب احللول هلا .وتعترب فينتريا أكرب منصة متويل مجاعي عىل مستوى العامل ،حيث أطلقت أول منصة وقفية أسمتها وقف تشني،
ويمكن القول إن من نتائج هذه املنصة وأمهها أهنا توفر وسيلة أكثر فاعلية جلمع األموال ،وإدارة الوقف ،كام إنه يمكن بالفعل استخدام التكنولوجيا
يف التمويل اجلامعي .ملزيد من املعلومات ،انظر موقعها عىل شبكة املعلومات [ ،]Finterra.orgاملعهد الدويل للوقف اإلسالمي ،ملف برنامج الزيارات
امليدانية للمؤسسات ،كواملبور ،ماليزيا  26-22يوليو .2019
( ((5نتائج ورشة [األوقاف وتقنية البلوكشني] ،بتاريخ  24يوليو  ،2019انظر :ملف برنامج الزيارات امليدانية للمؤسسات ،كواملبور ،ماليزيا 26-22
يوليو .2019

117

دور البيئة اخلارجية يف تطوير الوقف
يف املجتمعات  -ماليزيا نموذج ًا

ومع ظهور تكنولوجيا بلوك شني  ،((5( Blockchainوهي عبارة عن دفرت رقمي،
نجحت رشكة فنتريا ( ،((5يف العمل عىل ربط هذه التقنية احلديثة بقطاع األوقاف
مبارشة ،من خالل تأسيس قسم متخصص ،ومجع جمموعة من اخلرباء لغرض
الوصول إىل أفضل النتائج واحللول يف تنفيذ هذه التقنية يف سبيل تطوير قطاع
األوقاف بالتعاون مع البنك املركزي ودائرة تنسيق األوقاف التابعة ملكتب رئيس
الوزراء املاليزي.
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وقد تشهد هذه التجربة التقنية نجاح ًا إذا استطاعت تذليل الصعوبات التي تواجه
قطاع األوقاف يف الدول ،واحلصول عىل تعاون من قطاع األوقاف احلكومي
يف الدول ،ما جيعل األوقاف تشهد نمو ًا واضح ًا ،ألن األرقام تثبت أن حجم
األوقاف يف العامل قد يزداد يف ظل نسبة احلالية واملقدرة بـ .((5( 60%

عىل الرغم من الصعوبات التي قد تواجه هذه التقنية يف تطبيقاهتا يف قطاع
األوقاف ،ال سيام يف قواعد البيانات التي ستكون خمزنة يف كل األجهزة املتصلة
للتحقق من صحة أي معاملة ،ألنه ال حتتاج ألي مركزية أو طرف ثالث يدير هذه
املعاملة ،وأن قوة النظام يف التشفري متنع أي تالعب ،وكام قلنا هي دفرت رقمي
يثبت أي معاملة عليه ،ومن الصعب تزورهيا ألنه باختصار قاعدة بياناهتا موزعة
عىل املشرتكني يف نفس التقنية ،مما يكشف أي تزوير مبارشة ،ولكن هذا لن يتحقق
يف قطاع األوقاف ما مل تتحقق الثقة بني األطراف.

عل ًام أن التقنية قد تساعد بصورة واضحة يف تدفق املعلومات والبيانات يف قطاع
( ((5انظر :ملف برنامج الزيارات امليدانية للمؤسسات ،كواملبور ،ماليزيا  26-22يوليو .2019
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األوقاف بطريقة سلسة ،وتسهل الكشف عن أي رصف خمالف ملقاصد الواقف،
ألن كل املعلومات والبيانات ال سيام املالية ،خاضعة للحوكمة واملراقبة والتدقيق،
كام يف املخطط التايل(:((6

دور البيئة اخلارجية يف تطوير الوقف
يف املجتمعات  -ماليزيا نموذج ًا

ولعل أصعب القضايا التي تواجه هذه التقنية يف األوقاف هي أن معظم العاملني يف
املؤسسات الوقفية ال يدركون هذه التقنية ،وال يعرفون كيفية تطبيقها يف املؤسسة
وأصوهلا ،وهذا جيعلهم يتخوفون من الولوج فيها رسيعا ،وقد يعذر هلم هذا يف
ظل وجود آراء رشعية مل تعتمد هذه التقنية بعد ،بسبب عدم وضوح مجيع معاملها.

ويف الباب ،لقد أثبت لنا أن البيئة العامة للمؤسسة الوقفية بامليزيا سامهت بصورة
واضحة يف تنشيط عجلة الوقف يف املجتمع والدولة ،وصار هلا حضور واسع
يف خمتلف رشائح املجتمع ،بفضل دعم البيئة اخلارجية لفكرة « الوقف» ،كفكرة
هنضوية تسهم يف دعم تنمية املجتمعات.

( ((6انظر :ملف برنامج الزيارات امليدانية للمؤسسات ،مرجع سابق.
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الخاتمة
بعدما تعرفنا عىل دور البيئة اخلارجية يف تطوير قطاع األوقاف يف املجتمعات،
توصلنا من خالهلا لعدة نتائج يمكن إمجاهلا بام ييل:
تعترب املؤسسة الوقفية كباقي املؤسسات يف املجتمع ،فهي تتأثر -وقد تؤثر
يف البيئة املحيطة اخلاصة ،كالعمالء مثل الواقفني أو املؤسسات ذات صلةمشرتكة مع املؤسسة الوقفية وغريها ،أو البيئة العامة ،والتي هي عبارة عن
جمموعة تغريات خارجية تشمل املجاالت األساسية كاملجال السيايس
واالقتصادي واالجتامعي والثقايف والتقني وغريها.

التجربة املاليزية شكلت نموذج ًا للتفاعل واالنسجام ما بني املؤسسة
الوقفية وبيئتها اخلارجية ،واستفادت وتفاعلت إجيابي ًا مع هنضة الدولة
والتي أصابت عدة جماالت رئيسية فيها ،ال سيام املجال االقتصادي والبيئة
االستثامرية والتقنية التي عززت من حضورها يف املجتمع املحيل.
الوضع السيايس وتركيبة احلكومة املركزية يف ماليزيا حفز نوع ًا ما العمل
الوقفي يف الواليات ،وباعتبار أن احلكومة تشكل السلطة التنفيذية ،فهي
ترشف عليها بدون الدخول يف إداراهتا ،ألن ملف األوقاف يف الواليات
يتبع عملي ًا املجلس الديني املعني من قبل سلطان الوالية ،وهذا ما جعل
األداء الوقفي يتباين يف الواليات الـ  ،13فاألفضل واليتي سالنغور
وجوهوربارو ،وباقي الواليات ما زالت متارس اإلدارة التقليدية يف
تفاوت واضح.
قامت احلكومة املركزية بتأسيس دائرة للوقف اطلق عليه اسم جوهر
 ،JAWHARثم أسست مؤسسة الوقف الوطنية ،ومهمتها تطوير ملف
الوقف النقدي يف الواليات.
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استفادت األوقاف من البيئة االقتصادية التي امتازت هبا ماليزيا خالل
العقود املاضية ،ال سيام عندما نجحت يف استقطاب صناعة املالية اإلسالمية،
وأثر ذلك إجيابي ًا عىل املؤسسة الوقفية ،ولعل جتارب صندوق احلج ،بنك
إسالم ماليزيا ،بنك معامالت ،أثر إجيابي ًا يف تطور األداء الوقفي.

التجربة الوقفية يف جمال التعليم بامليزيا تطورت ،ولكنها متباينة ،ولعل
األفضل من بني اجلامعات املاليزية جتربة جامعة التكولونجيا  UTMيف
جوهوربارو ،ثم جتارب متفرقة ومتفاوتة لبعض اجلامعات املاليزية.

استفادت املؤسسة الوقفية أيض ًا من تسهيالت البيئة اخلارجية للتقنيات
احلديثة يف فرتة مبكرة ،ولعل يف جتربة األوقاف والبلوك شني التي نشأت
يف البيئة املاليزية إضافة مميزة لقطاع األوقاف يف العامل اإلسالمي.

أما التوصيات التي قد يراها الباحث هنا ،فهي:

حماكاة التجارب الوقفية الناجحة ،والتي استطاعت التكيف مع عنارص
البيئة اخلارجية ،وأثمر ذلك عىل نتائج مميزة.
عمل مصفوفة عاملية يمكن أن تعمم عىل املؤسسات الوقفية لقياس األداء
املؤسيس من خالل التفاعل مع عنارص البيئة اخلارجية ،وما يمكن أن يؤدي
ذلك إليه عىل مستوى برامج عمل.
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سامهت بعض املؤسسات املالية من خالل دعمها لفكرة الوقف يف املجتمع
املاليزي يف زيادة الوعي ،والتأثري يف التنمية االجتامعية ،كام يف جتربة بنك
معامالت الذي أسس إدارة للوقف ،وجمموعة جوهوربارو االستثامرية من
خالل ذراعها وقف النور ،وبنك  CIMBالذي أسهم يف تأسيس صكوك
للمشاريع الوقفية.
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