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دان. د ليم ز عبد ا
ة ضار د برامج التنمية ا س مع لبنان -رئ

ْحوَ  ٍة نّ ِفيَّ ٍة وقْ رَّ ظّ ْستَ نّ ٍة مُ ِرَّ خْ ٍة  ذُ ِليَّ بَ قْ
اتي  ة بجرعة من التفك االس مقار
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تان مجموعة من التوصيات  والذي أنتجت دورتاه املاض

عيدة املنال ا أحالماً  بانت  حي

ليھ وسلمأبدأ بحمد هللا والصالة والسالم ع رسول هللا ص هللا ع

سية لكث من أطروحات املرح ا باتت اآلن أرضية تأس لة، لك

ر بإذن هللا آفاق املستقبل الوقفي الزا و

ذا املؤتمر  ل ملنظ  ز املمَّثم أتوجھ بالشكر ا

اً إسالمياً لألو  عت نفسھ مؤتمراُ مركز العالمقاف  والذي حق لھ أن 
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اتي  ة بجرعة من التفك االس مقار

ة ِة ومقار ةٌ من ورشَ لَ ْستَّ :  مُ
ست ٍة مُ ِرَّ خْ ٍة ذُ ٍة وقِفيَّ ْحوَ ِصناعَ ٍة نَ ِليَّ قبَ

ندَسِة الفكِر الوقفي املستقب من 
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توطئة أي؟ وألي؟  •

ةُمَخطَُّط اُملقاَرَب

ارطة• مكونات ا

ة• آثار تطبيق النظر

ضة واعدة• نماذج نا

ليفات• نواتج وت

خارطة تموضع  •

ة• عاد النظر توصيات•أ

ة ِة ومقار ٍة ذُ :  ورشَ ٍة وقِفيَّ ْحوَ ِصناعَ ِليَّ نَ ستقبَ ٍة مُ ِرَّ ٍة خْ
ندَسِة الفكِر الوقفي املستقب من 
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أي؟ وألي؟.. توطئة •

يھ ال • نائياً بوج ش قرناً است عا ري من حقنا ونحن 
ي الش بامليالدي ١٥االسالمي  ، ..م٢١ـ والغر

شكي• ياة املدنية، و ما، معظم معطيات ا ت خالل ا غ ال
عية، والتعليمية، و  شر ا ال ا، وتتطورت أنماط الصناعية ونظم
ة ضار ..والتنافسية، ومعظم اللمسات والبصمات ا

سة • يم جديدة، لتقييم املعالم الرئ ياة كما تبلورت مفا  ا
اصة ، والتعليم االلك.. العامة وا ي، االقتصاد املعر و

ا، ومعاي جودة ا ا ومؤشرا داف ياة، والتنمية املستدامة وأ
..  ونظم حوكمة املؤسسات، ومعاي األداء واألثر
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أي؟ وألي؟.. توطئة •

يف العمل التط• رت نظم وسياسات وآليات وتص و كما ظ
تم  ، ومأسستھ Social Volunteeringا

Institutionalizing كومي ، وغ NGOs،فنجد العمل غ ا
ي NPOsالر  ي Charities، وا تمع املد  Civil، وا

Society ات العطاء ، واملنح Philanthropic، كما نجد ج
Donorship والتنفيذ ،Executioners يفات ، ونجد التص

الية Sectorialالقطاعية  ، والتخصصيةMojors، وا
Specialties،..إ  .

اً • يھ شرقاً وغر  ,Trust, Endowmentsكما نجد الوقفي ومشا
Foundations..etcضة، ونماذج جاذبة ..!،  تجارب نا
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أي؟ وألي؟.. توطئة •

كومية حول • ى  نظم االدارة ا ات ك غي د  ش العالم،  كما 
ات  رة شرا كومي(وتنامي ظا تم-ا اص ا وليد  ت) ا

، ..لةوتب سياساٍت وأنماٍط وممارساٍت من األعمال ذات الص
ع الرؤى• اً بمشار بلور تارة بما يطلق عليھ ترم ة وت  ٢٠٣٠، كرؤ

يل املثال، أو  ية ٢٠٤٠السعودية ع س .إ..الكو

ن يدي ملف الوقف• ساءل ب نا أن ن ، ..من حقنا 
عن  أي وقف نتحدث؟ ..     
داٍف ومراٍم ومآالٍت نرومُ من خاللھ؟     وأي أ
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أي؟ وألي؟.. توطئة •

ن وامل• تص ن يدي جمع من ا ة تلقى ب ن ولكون املقار فكر
، ياً س وقت قص  اء، و وا

ا ما أراه• ة، وف م معالم املقار م  فأسمحوا  أن أمر ع أ أ
شودة، وأترك البا مللف املؤتمر  و  اتھمطالب النقلة امل .شر

ا• ٍ اس ا جرعة تفك ة، فإ ،  وكما يو عنوان املقار تي
ة ة حضار ة وقفية ذخر .  وجدان رؤ

ا • ن، تجمع ي  مجموعة عناو ص مرئيا وسأحاول أن أ
ل عنوان ومكونا) مصفوقة(خارطة  م نقاط  ..تھثم نمر ع أ
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ظّ  ْحوَ نّ ٍة نّ رَّ
ٍة ذُ  ِفيَّ ِرَّ وقْ ٍة خْ
بَ  قْ ْستَ ٍة مُ ِليَّ

توصیات
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ارطة• مكونات ا
منظور 
ومقاصد 
استخالف

١٬٠

منظور ومقاصد استخالف
ي -مقاصدي  -منطلق استخال• :عمرا

)عمران –تزكية  -توحيد (
يمن • وم بنا ي إ مف ف اجرا عر
ة• من رصيد تار إ صناعة عصر
من إسعاف اجتما إ رافعة اقتصادية•
ض• ادي إ مسار عل نا امش ا من 
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ارطة• مكونات ا
منظور 
ومقاصد 
استخالف

١٬١

مقاصد علیا 
للقرآن الكریم

)خیر أمة( 
Supreme Quranic

Values & Goals

املقاصدية حول منظومة القيم  دندنة
(*)الوقفيةالعليا وجتلياتها 

ُّل تمث

لرتبوية، منظومة القيم املقاصدية العليا وجتلياتها ا: فتحي حسن ملكاوي. د.استئناسًا بعنوان كتاب  أستاذنا أ(*) 
ملكاوي بعد أن توافق على جذورها مع أستاذنا العالمة . منظومة طورها دوهي م، ٢٠٢٠ -١إصدار املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، عّمان، ط

.م٢٠١٣قد نشرت خمتصرة يف طبعة سابقة سنة وكانت طه جابر العلواين رمحه اهللا، . د.أ

تزكیة جماعة وأمة

تزكیة نفس
تزكیة مال

عمران حیاة
مكانعمران

مادي  عمران

معنوي عمران

نظام معرفي
نظام اجتماعي
نظام سیاسي

نظام اقتصادي
نظام جمالي

تمكین

وحي
عتشری

مع إدماج 
متثالت 
منظور 
النهوض 
احلضاري

وحي

تمثیل

 ُّ لتمث
امتثال
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..!الذخر من منظور التمكین والنھوض والشھود-مفھوم جدید للوقف 

ف وم الوق ف مفھ ا تولی اري، -یمكنن وض الحض ور النھ ن منظ ذخر، م ال
:لیكون كالتالي

، )أفراد وجماعات(الوقف ھو جھود مجتمع متمكن «
بدواع ورؤى متفاوتة،

لتثبیت خیر أو استحداثھ، 
. أو درء شٍر، أو التحصین منھ

وضمان استمراره بمنع الزوال اإلرادي، 
وإلزام التشغیل المستقبلّي بحّده األدنى؛ 

برواٍس محمیٍة، 
ّقة،  ّ محق ومشروعیة

وإشراف منضبط،
وذلك لحفظ قرار وذاتیة المجتمع، 

.»إذا مادت بھ ظروف ومتغیرات السیاسة أو االقتصاد
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مفهوم الوقف 
 نظور نهوضمب

حضاري

بدواع 
ورؤى 
ةمتفاوت

جھود مجتمع 
متمكن 

)أفراد وجماعات(
برواٍس محمیٍة، 

ّ محقّ  قة، ومشروعیة
وإشراف منضبط

ل وإلزام التشغی
المستقبلّي 

األدنىبحّده 

وضمان 
ع استمراره بمن

الزوال اإلرادي
شٍر، أو درء 

أو التحصین 
منھ

 لتثبیت
خیر أو 
ھاستحداث

١
٧

٦

٥٤

نوایا 
وإرادات 
وتوجھات

واقفون

موارد 
وضوابط

استدامة

انتظام 
وحوكمة

ردم وبناء 
بدائل

تثبیت 
لوبناء بدائ

..!الذخر من منظور التمكین والنھوض والشھود-مفھوم جدید للوقف

الذخر، من منظور النھوض الحضاري-یمكننا تولیف مفھوم الوقف

٢

٣
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ارطة• منظور ومفھوم مكونات ا
حضاري

١٬٢٬١

حضاريتحدیث تعریف الوقف من منظور التفكیر االستراتیجي والنھوض ال

المستدام

:  من منظور النھوض الحضاري) ذخر/وقف/حبس(تعریف 
(*)تخصیص إرادي منظم لموارد التمكین المستدام

وقف-حبس
ذخر فعالیة/إنتاج/ أداء/وظیفة/دورمأسسة/تنظیم/تشكیل/صیاغة

: رواسي المجتمع(*) 
یف  ث توص الباح

ي بحث اف ف ھ لألوق
ة ي مجل  المنشور ف
المي وعي اإلس  -ال

اف  وزارة األوق
 -الكویتیة

م١٩٩٥/ ١عدد 

لبنان -بیروت -٢٠١٩-تعریف مسجل باسم الباحث بموجب نظام حمایة البراءات الملكیة الفكریة واآلثار األدبیة(*) 

معنى حول المعظم صیغ التعریف التراثي تدندن 
حبس األصل وتسبیل المنفعة: اإلجرائي
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ارطة• منظور ومفھوم مكونات ا
حضاري

١٬٢،٢

ذخر/وقف/حبس

١

٢

٣٤

٥

٦

تخصیص

إرادي

مــوارد

النوع
الحجم
المكان
الحالة
التسلیم

:  من منظور النھوض الحضاري) ذخر/وقف/حبس(تعریف 
(*)تخصیص إرادي منظم لموارد التمكین المستدام

لبنان -بیروت -٢٠١٩-تعریف مسجل باسم الباحث بموجب نظام حمایة البراءات الملكیة الفكریة واآلثار األدبیة(*) 

مـنـظـم

الحریة
النیة
الصالحیة

بحیاتھ/ مباشر
وصیة/ غیر مباشر

ترخیص/ تسجیل
مأسسة/ تشكیل

نوع التشغیل
إدارة وإشراف

حوكمة

بیئیة/ طبیعیة
بشریة
مادیة

معرفیة
تخصصیة

نظم
أمن متعدد

قدرة
تطور

وفرة
تكامل
تبادل

تنافس

عالئقیة

حضاريتحدیث تعریف الوقف من منظور التفكیر االستراتیجي والنھوض ال

قدرة

 ةحریَّ 

جھوزیةضبط

تطلعات

لمستقب
المستدام

التـمـكیـن
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ارطة• ربط بأھداف مكونات ا
علیا

١٬٣٬١

٠١-ترشید الواقفین وتوجیھ األولویات لالتساق مع أجندة النھوض الحضاري
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ارطة• ربط بأھداف مكونات ا
علیا

١٬٣٬٢

٠٢-الحضاريترشید الواقفین وتوجیھ األولویات لالتساق مع أجندة النھوض 
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ارطة• ربط بأھداف مكونات ا
علیا

١٬٣٬٣

٠٣-الحضاريترشید الواقفین وتوجیھ األولویات لالتساق مع أجندة النھوض 
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Interactions Returns Exchanges Products Transformers Components Innovation Knowledge VVV Mix
تــفــاعـــالت عــائــدات تــبـــادالت مـنـتـجــات مــحـــوالت مــكـــونات اإلبــداع العلم والمعرفة رؤى وقیم

یما بعدھا، وللتبسیط نرى أن التسلسل الوارد في الشكل، یعمل على ضخ مكوناتھ األولى ف•

وكلما انتج ونضج خلطة عند مرحلة، عاد بنتائجھا وخبرتھا مرة أخرى إلى ما قبلھا، •
لتزداد معھا قدراتھ ومزایاه ومكونات قوتھ، 

ساب، وذلك في حركیة متواصلة اإلعداد والتجھیز، واألداء والممارسة ، والتحصیل واالكت•
.إلخ..والصراعوالتعاون والتنافس، والحمایة 

أثر -عائد  -مسئولیة  -رقمنة  -معیاریة  -تخصصیة 

ارطة• ربط بأھداف مكونات ا
علیا

١٬٣٬٤

٠٤-الحضاريترشید الواقفین وتوجیھ األولویات لالتساق مع أجندة النھوض 

٠١-اریةربط أجندة التنظیر المستقبلیة بأجندة التنافسیة الحض
َ Executing -س واكتسابتمرّ  Preparation –ة وتْكوین جھوزیّ  Competing -نافس وتحسینت
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Innovation Knowledge VVV Mix
إبــداع علم ومعرفة رؤى وقیم

إبداع/ علوم/ فنون/ دابآ/ قیم
Values  / Arts/ Arts/ Sciences/ 

Creativity

 Preparation –ة وتْكوین جھوزیّ 

.رالمقارن والمناظ: الدعوّي -البناء العقدّي -
ریعيّ - ي التش ث العلم ویر البح ارن،   تط المق

.ة، ومؤسساتھ الردیفةوشراكاتھ الدستوریّ 
َّ ة مھنلیم ومفاعیلھ التغییریّ تطویر التعْ - .ای
.ةبناء قیم ومفاھیم ومھارات القیادة واإلدار-
.ضدراسات البیئة واستعمار األر-
.اشاف الموارد وتطویر دراساتھاستكّ -
.ات من منظور عقدّي دراسات اإلنسانیّ -
.اة وتوجیھھبناء القدرات الشبابیّ -
.اعلوم جودة الحیاة وتطویرھ-
.تدریبيّ / أكادیميّ / فرانشایز تعلیميّ -
-ّ ّوقفی يّ ات تنمی ال العلم يّ  ة الخی دراميّ و واألدب  ال

.واإلعالميّ  واالجتماعيّ 

:  مقترحة اتنماذج لوقفیّ 

Products TransformersComponents
مـنـتـجــات التمــحـــوّ  ـــوناتمــكّ 

بحث / تعلیم عالٍ / طبّ / صناعة/ زراعة/ معمار/ إدارة
لخإ..ریاضة/علميّ 

Administration / Architecture / Agriculture / 
Industry / Medicine / Higher Education / Scientific 

Research / Sport..etc

Executing -س واكتسابتمرّ 

راكات علمیّ- ات وش ویر قطاع  -ةتط
.ةسوقیّ 

رات ة مجتمعیّعلمیّ- اب الخب ة، اكتس
 .ةاة في مجاالت تطویر جودة الحیالعالمیّ 

ل - اب وتفعی ویر واكتس ات تط دراس
ناعيّ  ایز ص يّ / فرانش ارّي / مھن  /تج

 .خلإ..سیاحيّ / خدميّ 
.)صلب /ناعم(المدن التخصصیة -
ـ - م ال یم نظ ات وتحك م BOTدراس ـ ونظ

وقفيّ  ك ال ة والتملی راكة المتناقص  -الش
رى اریع الكب اریع الخدمیّ -للمش ة والمش

.لخإ..جامعات/ طبابة/ إسكان(ة الشعبیّ 

:  مقترحة اتنماذج لوقفیّ 

Interactions Returns Exchanges
تــفــاعـــالت عــائــدات تــبـــادالت

َ / تبادل/ تكامل نافست
Integration / exchange / 

competition

 َ Competing -نافس وتحسینت

اءة ومعاییرھا، - ع الكف ز رف ي )ص/ن(مراك ، ف
ّ ن المعرفی ات، نسانیّ ة واإلمختلف القطاعات، م

.خلإ..ةة والتجاریّ ة والزراعیّ إلى الصناعیّ 
تلف ، في مخ)ص/ن(ة جوائز الجودة والتنافسیّ -

.القطاعات
تقبليّ - راف المس ات االستش ز دراس  مراك

ل،  ات المراح ات وتطلع ا واحتیاج ومفاعیلھ
ّ تراتیالتوجیھی رار االس اذ الق ع اتخ  جيّ ة لمواق

.في مختلف القطاعات
ارّي - ي والتج ث العلم ز البح م مراك رامج دع  ب

ادّي  ع واالقتص ز ورف م وتعزی رامج دع ، وب
ویّ  یّ ة التَّ الس ف القطنافس ي مختل ات ة ف اع

، )ص/ن(
ة - ده، والحوكم ودة وتوكی ات الج ز دراس مرك

.ةوتطبیقاتھا المستقبلیّ 

  :مقترحة اتنماذج لوقفیّ 

ارطة• ربط بأھداف مكونات ا
علیا

١٬٣٬٥

٠٥-الحضاريترشید الواقفین وتوجیھ األولویات لالتساق مع أجندة النھوض 
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ارطة• ربط بأھداف مكونات ا
علیا

١٬٣٬٦

٠٦-الحضاريترشید الواقفین وتوجیھ األولویات لالتساق مع أجندة النھوض 

مقاربة محددات 
وتنوع مجاالت 
جودة الحیاة 
ومؤشراتھا

Approaching 
Quality Of 

Life 
Parameters & 

Indicators
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ارطة• ربط بأھداف مكونات ا
علیا

١٬٣٬٧

٠٧-الحضاريترشید الواقفین وتوجیھ األولویات لالتساق مع أجندة النھوض 

توصیات
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توطئة أي؟ وألي؟  •

ةُمَخطَُّط اُملقاَرَب

ارطة• مكونات ا

ة• آثار تطبيق النظر

ضة واعدة• نماذج نا

ليفات• نواتج وت

خارطة تموضع  •

ة• عاد النظر توصيات•أ
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١-توصيات•

ل ا• اتي املتوسط والطو ملدى  رد االعتبار للتفك االس
.التخطيط للمستقبل الوقفي

وضية • رد االعتبار االقتصادي للوقف، واعتباره رافعة 
.مستقبلية، وفق منظومة متنوعة ومخططة وازنة

ى، وطبيعة ا• اضنات الوقفية الك ن أنواع ا ألنظمة التمي ب
احات ع االق التا تنو ا، و عات املعتمدة ف شر املعنية  وال

دارة ورقابة األوقاف  شكيل و يل و انب تصميم و بجو
ديدة .ا

mailto:AHZeidan@Gmail.com,
mailto:AHZeidan@Gmail.com,


17/6/2021

15

دان   . د ليم ز ِفيَّ    -عبد ا ة وقْ رَّ ظّ ْحوَ نّ بَ نّ قْ ْستَ ة مُ ِرَّ خْ ةة ذُ -2021@ِليَّ AHZeidan@Gmail.com, GDP-Institute, Lebanon 60

٢-توصيات•

ة وقفية مستقبلية، ترتبط بمنظومة اس • اتيجية تب نظر
ضاري،  وض ا شمولية، تبدأ من اعتماد منظور ال

ٍل من• :وتجديد 
ذا املقام تب مصط(املصط • ح   )ذخر: ونق
ف  • ذا املقام (والتعر ح   ف التونق :اتب التعر

ن املستد: ذخر     امتخصيص إرادي منظم ملوارد التمك

ناس• وم واملشتقات املعرفية، لت ب مع إضافة ا تجديد املف
ات امل ي، وتوج سا ليفات االستخالف اال قاصد متطلبات وت
ضاري  ود ا ..الشرعية العليا، واستحقاقات مقام الش
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٣-توصيات•

ط أوق• ن، أفراداً ومؤسسات، لر اقف م العمل ع توجيھ الو اف
افقة مع متطلب لة األجل، متو ات بأجندات عليا، توسطة وطو

ن واالستدامة وض والتمك .ال

املة مع السوق ال• اديميا الوقفية بالشراكة ال ر األ وقفي تطو
ة اء املص اء الصناعة، وشر .والقطاعات شر

ة واملؤسسي• شر ناء القدرات ال ر و ة لتطو ة والرقمية إيالء األولو
ية اصة وا كومية وا .للمنظومات الوقفية، ا
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٤-توصيات•

لة األجل، كخطط • داف الوقفية بأجندات عليا طو ط األ ر
وض االقتصادي، وخطط الش وض الوطنية، وخطط ال مول ال

ضاري الشامل-االقتصادي وض ا ، وخطط ال .االجتما

ر معاي• ضاري، وتطو ساق واالرتفاق ا يم اال ر مفا أداء ( تطو
أثر ش و )وجدوى وعائد و منح ، قابلة للقياس والتدقيق والتفت

ادات ..الش

ب والتعليم وا• شارات والتدر ر وتنظيم قطاع االس لتم تطو
ا  س ا، وحسن اندماج وق الوقفي، ضماناً لالرتقاء بمخرجا

..العمل الوقفي
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٥-توصيات•

ة التخصصية والقطاعية لأل • ر صيغ املأسسة العصر وقاف تطو
ر نظم حوكمة ورقابة ومعايرة .املستجدة، وتطو

ن االستخداما• ام استخدام األوقاف املستجدة ب ب أ س ت ت
ية، ومؤسسات االسعاف االجتما افق الدي املر  من التقليدية 

ة  االت املستقبلية االس%)٤٠(ج اتيجية، ، واالستخدامات  ا
رفية واملعر  فية، املدن التخصصية والتقنية والصناعية وا
جمة ر التعليم، ومنصات ال والتواصل  واملنصات التعليمية، وتطو

ات القطاعات، واعادة االعمار ضاري، وشرا %).٦٠(إ..ا
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٦-توصيات•

ات ا• ن ج ب األوزان النوعية للمال ب س ر سياسات ت لعطاء تطو
سبة من العطا سية  ة ل ء  واملنح والتنفيذ، مع اعطاء أولو

ل ذخراً مس ش ع وقفية،  ن مشار نح لتكو َ ااتفاقات امل .تقبلياً ل
أق• ي و كة ملنظومات األوقاف والعمل ا ر أجندة مش سام تطو

االت ع األدوار وا ات، لتوز تمعية للشر ام  املسئولية ا واأل
در  والتكرار  والتغطية القاصرة ع ات، وتقليص ال  واألولو

ا .مجاالت دون غ
اديمية• ع بحثية، أ ر ص-إطالق مشار كة، لتطو يغ سوقية مش

ادة األعمال ل ادة االجتماعية، ور ع منصات الر .لشبابوقفية ملشار
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م  !!  وشكرا ل
دان م ز د الحل ع
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