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األوقاف واحتياجات املجتمع 
بين التأثر والتأثير



من املؤثر في اآلخر؟

واالجابة على هذا التساؤل ليس من باب الترف العلمي أو الفلسفي، بل تحتاج

( التحليل)إلى ( الوصف)إلى تجاوز األسلوب املتبع في دراسة الوقف من 

من التابع لآلخر ؟
األوقافاالحتياجات 



ماذا يترتب على معرفة 
من املؤثر  في اآلخر؟



على مّر التاريخ كانت مصارف األوقاف 

وال زالت تلبي حاجات املجتمع باقتدار

حقيقة



الوقف يمثل قانون األواني املستطرقة

تلبية االحتياجات من الوقف

احتياجات املجتمع بأنواعها

املجتمع بقاعدته املشتركة



حاجات املجتمع هي التي تؤثر 
على الوقف وتقود توجهاته

من خالل التأثير على صياغة وثيقته ومصارفه واستثماراته

قانون األواني املستطرقة الوقفي



سراج مسجد ✔
دلو ماء بئر املسجد✔
أكفان املوتى✔
تفطير الصّوام✔
إصالح سور البلدة ✔
شراء سم للذئاب التي ✔

تهاجم أغنام القرية
إطعام حمام الحرم✔

حاجات يسيرة

تعليم القرآن✔
.املداَر الشرعية✔
(مستشفى)بيمارستان ✔
.املكتبات ودور العلم✔
.دور أيتام✔
.سقيا املاء واألسبلة✔
.فكاك أسرى املسلمين✔
.خانات للمسافرين✔
أوقاف إلصالح الجسور ✔

حاجات كبيرة

أمثلة على قانون األواني املستطرقة الوقفي

حاجات 
املجتمع 

تقود 
الوقف 
وتؤثر في 

مصارفه



ماذا عن العكس

حين يكون الوقف هو املبادر ويقود املجتمع من خالل مصارفه إلى 

اتجاه مقصود

تلبية
آنية احتياجات

منظورة 

ونتائجها فورية

تلبية
احتياجات 

استراتيجية غير 
منظورة اآلن 

ونتائجها بعيدة



نظرية التغيير
Theory of Change

حين يكون الوقف هو املبادر  ويقود املجتمع من خالل مصارفه واستثماراته 

إلى اتجاه مقصود



نظرية التغيير
Theory of Change

أداة استراتيجية تستخدم لفهم كيفية تحقيق األثر بطريقة مقصودة 

اقع  ومتابعته . وقياسه على أرض الو



حاجات 

الوقفاملجتمع

الفرق في األثر باختالف التابع واملتبوع

طبيعة األثر قائد

قصير بقياَ عمر األمم

 
ً
 ومكانا

ً
محدود زمانا



حاجات

املجتمع
الوقف

قائدطبيعة األثر

 
ً
طويل ومستعرض زمانا
 ويحقق أهداف 

ً
ومكانا

استراتيجية

الفرق في األثر باختالف التابع واملتبوع



اآلثار حين يكون الوقف هو املبادر إلى تلبية احتياجات املجتمع

.ـــ  اآلثار كبيرة في مآالتها البعيدة وإن بدأت صغيرة في بداياتها

افية وبشرية واسعة .ـــ  أثرها يمتد في مساحات جغر

.ـــ أثرها يمتد على مدى زمني طويل

.ـــ  اآلثار تؤدي إلى تغيرات جذرية في املجتمع واألمة وليست عارضة



أمثلة تاريخية ملبادرات الوقف في إحداث األثر 

.ـــ  إنشاء املدن في دول البلقان من خالل األوقاف، وكيف أبقت اإلسالم هناك

.ـــ  تغير املذهب الفاطمي في مصر والشام باالستكثار من املداَر الوقفية السنّية

.من خالل األوقاف وأثرها في مقاومة االستعمار( العلماء)ـــ  تكوين قيادات مجتمعية 

. ـــ  إنشاء األربطة مع ضرورة التفريق بين بداياتها وما انتهت إليه



مجاالت مقترحة ليكون الوقف مبادر لتلبية االحتياج
 .. ومكانا ..  وبالتالي تحقيق اآلثار طويلة املدى زمانا 

ً
وعمقا

(ملاذا الوقف)ـــ  أوقاف لنشر الفكر العلمي والتقنية من خالل املراكز العلمية 

 
ً
(جمعية دار املوسوعة)ـــ  أوقاف لنشر اإلسالم بصورته الصحيحة عامليا

ـــ  أوقاف للتصدي للمعاهدات الدولية املوجهة ضد األسرة واملرأة 

ـــ  أوقاف على األقليات اإلسالمية في الغرب لتقوية املناعة الشرعية 

ـــ  أوقاف لتمويل املشاريع الصغيرة واملتناهية الصغر



الشروط لنجاح الوقف ليكون قائد ومبادر 
وبالتالي تحقيق االحتياجات االستراتيجيات الكبرى لألمة

ــــــ  أن يكون الوقف على فطرته بمعنى ُحر الحركة والتوجه دون تدخالت خارجية

  
ً
افية بعيدة املدى زمانا ومكانا اقف ذات نظرة استشر ـــــ  أن تكون رؤية الو

ـــــ   أن تكو ن طبيعة األوقاف ذات صبغة مبتكرة في جانب من جوانبها



الفكرة جديدة وتحتاج إلى تطوير

السبر

املناقشة

النقد

االستقراء




