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ت�صدير

انطلقا من الدور املنوط بدولة الكويت باعتبارها »الدولة املن�صقة جلهود الدول الإ�صلمية يف جمال 

الوقف« على م�صتوى العامل الإ�صلمي مبوجب قرار املوؤمتر ال�صاد�ص لوزراء اأوقاف الدول الإ�صلمية املنعقد 

بالعا�صمة الندوني�صية »جاكرتا« يف اأكتوبر �صنة 1997م، تعمل الأمانة العامة للأوقاف منذ ذلك احلني، 

ويف هذا ال�صياق، على اإجناز جمموعة من امل�صاريع، وهي:

م�صروع تنمية الدرا�صات والبحوث الوقفية.- 1

م�صروع اإ�صدار دورية دولية للوقف الإ�صلمي«جملة اأوقاف«.- 2

م�صروع منتدى ق�صايا الوقف الفقهية.- 3

م�صروع تدريب العاملني يف جمال الوقف.- 4

م�صروع نقل وتبادل التجارب الوقفية.- 5

م�صروع القانون ال�صرت�صادي للوقف.- 6

م�صروع بنك املعلومات الوقفية.- 7

م�صروع ك�صافات اأدبيات الأوقاف.  - 8

م�صروع مكنز علوم الوقف.- 9

م�صروع قامو�ص م�صطلحات الوقف.- 10

م�صروع معجم تراجم اأعلم الوقف.- 11

م�صروع اأطل�ص الأوقاف يف العامل الإ�صلمي.- 12

وال�صوؤون  الأوقاف  وزراء  ملوؤمتر  التنفيذي  املجل�ص  من  كل  مع  امل�صاريع  هذه  تنفيذ  يف  التن�صيق  ويتم 

للتنمية بجدة والأمانة  الإ�صلمي  للبنك  التابع  للبحوث والتدريب  الإ�صلمي  بالريا�ص واملعهد  الإ�صلمية 

العامة للأوقاف بدولة الكويت.

ويف هذا ال�صياق، جاء انعقاد منتدى ق�صايا الوقف الفقهية ال�صاد�ص بالدوحة بدولة قطر ال�صقيقة يف 

الفرتة من 3 -4 رجب 1434 هـ املوافق 13 -14 مايو 2013م، حتت �صعار » ق�صايا م�صتجدة وتاأ�صيل �صرعي 

« . ويعقد املنتدى ب�صكل دوري كل �صنتني، ويهدف اإىل:

امل�صاهمة يف اإحياء �صنة الوقف والتعريف بدوره التنموي يف خدمة املجتمع. . 1

اإحياء الجتهاد والبحث يف ق�صايا الأوقاف املعا�صرة واإيجاد احللول للم�صكلت احلالية القائمة.. 2

تاأ�صيل النظريات العامة لفقه الوقف. . 3
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علميا . 4 مرجعا  لتكون  املعا�صرة،  وق�صاياه  وقواعده  الوقف  لأحكام  �صاملة  فقهية  مدونة  اإعداد 

حمكما معتمدا للمعنيني ب�صوؤون الأوقاف.

ومت من خلل منتدى ق�صايا الوقف الفقهية ال�صاد�ص تقدمي اأحد ع�صر بحثا علميا يف ثلثة موا�صيع 

كانت على النحو الآتي:

املو�صوع الأول: وكان بعنوان »اإنهاء الوقف اخلريي« وحتدث فيه كل من: د.عبدالفتاح حممود اإدري�ص، 

ود.هيثم حممد خزنة. 

وكانت عنا�صر البحث يف هذا املو�صوع على النحو الآتي:

اأ ـ تعريف الوقف اخلريي )باخت�صار(.
ب ـ اإنهاء املدة يف الوقف اخلريي املوؤقت.

تهالك الوقف اخلريي وعدم اإمكان النتفاع به.. 1

عدم كفاية الريع لأعمار الوقف.. 2

دعاوي ق�صائية �صد الوقف.. 3

قلة ريع الوقف اأو انقطاعه.. 4

ج ـ و�صائل احلفاظ على الوقف اخلريي منعًا لإنهائه:

ا�صرتاك اأكرث من وقف يف وقفية واحدة.. 1

ال�صتدانة من ريع اأوقاف اأخرى لإعمار الوقف.. 2

تغيري الغر�ص من الوقف لغر�ص اأخر اأكرث جدوى يف حتقيق الريع.. 3

القرتا�ص من املال العام للدولة لإعمار الوقف.. 4

ال�صتبدال بالوقف.. 5

م�صروعية خمالفة �صرط الواقف للمحافظة على الوقف.. 6

د ـ تطبيقات معا�صرة )درا�صة حالة(.

اأما املو�صوع الثاين فكان بعنوان »ال�صتفادة من �صيغة الوقف يف حل املنازعات الدولية« وقد مت توزيعه 

على )3( جل�صات علمية نظرا لأهمية وح�صا�صية العنا�صر التي تناولها، على النحو الآتي:

 ال�صتفادة من �صيغة الوقف يف حل املنازعات الدولية)1(: حتدث فيها كل من: د.حممد  ●

نعيم يا�صني، ود.عبدالقادر بن عزوز.
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 ال�صتفادة من �صيغة الوقف يف حل املنازعات الدولية)2(: حتدث فيها كل من: د.م�صطفى  ●

حممد عرجاوي، ود.راأفت علي ال�صعيدي، ود.عمر عبداملجيد م�صبح.

 ال�صتفادة من �صيغة الوقف يف حل املنازعات الدولية)3(: حتدث فيها كل من: ●

د.جمعة حممود الزريقي، ود.عبدالرزاق ا�صبيحي.

وقد تناول هذا املو�صوع اإمكانية تطبيق �صيغة الوقف حلل منازعات الدول حول الرثوات الطبيعية او 

الرا�صي وغريها باعتبار اأن هذه ال�صيغة تتيح ال�صرتاك يف النتفاع بالأ�صل املختلف يف ملكيته بني الدول 

لعتماد هذه ال�صيغة على حب�ص الأ�صل وت�صبيل املنفعة، مبا يثريه ذلك من اإ�صكالت �صرعية، و�صيا�صية، 

واقت�صادية، وقانونية. 

وكانت عنا�صر البحث يف هذا املو�صوع على النحو الآتي:

 متهيد: تعريف املنازعات الدولية و اأنواعها و طرق حّلها)مع الإيجاز(.  ●

 مدخل خمت�صر:  عن موقع �صيغة الوقف من اأ�صاليب حل املنازعات. ●

 اأنواع املنازعات الدولية ومدى ملئمة الوقف لكل نوع. ●

 امل�صوغات القانونية لل�صتفادة من �صيغة الوقف يف حل املنازعات. ●

 املوانع القانونية  لل�صتفادة من �صيغة الوقف يف حل املنازعات. ●

 اجلدوى القت�صادية من حل املنازعات عن طريق الوقف: ●

 ال�صتثمار. ○

 امل�صروفات الدارية. ○

 املخ�ص�صات. ○

 الأحكام ال�صرعية املتعلقة بحل املنازعات الدولية عن طريق »الوقـــف« : ●

اأو املوارد الطبيعية وم�صادر الطاقة)مع الأمثلة من . 1 حل املنازعات املتعلقة مبلكية الأرا�صي 

واقع البلد الإ�صلمية(.

)مع . 2 الطاقة  وم�صادر  الطبيعية  املوارد  اأو  بالأرا�صي  النتفاع  بحقوق  املتعلقة  املنازعات  حل 

الأمثلة من واقع البلد الإ�صلمية(.

تطبيق اأركان و�صروط الوقف ال�صرعية على �صيغة الوقف.. 3

اأثر الأخذ بجواز تاأقيت الوقف على احلل.. 4

اأثر الأخذ بعدم لزوم الوقف على احلل.. 5

النظارة على الوقف بني الدول املتنازعة.. 6
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�صروط الواقف يف �صيغة الوقف و�صياغتها مبا يتنا�صب مع احلل.. 7

الأحكام ال�صرعية املوؤيدة للم�صوغات القانونية.. 8

احللول ال�صرعية للموانع القانونية.. 9

كما عقدت اجلل�صة اخلتامية التي حتدث فيها كل من: د.عبداملح�صن اجلار اهلل اخلرايف)الأمني العام 

ق�صايا  ملنتدى  العلمية  اللجنة  املذكور)رئي�ص  مذكور  ود.خالد  الكويت(،  بدولة  للأوقاف  العامة  للأمانة 

قطر(،  بدولة  للأوقاف  العامة  للإدارة  العام  الدو�صري)املدير  جعيثن  بن  واأ.عبداهلل  الفقهية(،  الوقف 

ود.عي�صى زكي)املقرر العام ملنتدى ق�صايا الوقف الفقهية(.

املنتدى  مبوا�صيع  اخلا�صة  والتعقيبات  املناق�صات  تفريغ  مت  فقد  املنتدى  بحوث  من  للفائدة  واإمتاًما 

لإخراجها على خري  لها  املنا�صب  العلمي  بالتحرير  القيام  بعد  واإدراجها يف مكانها،  واجلل�صة اخلتامية، 

�صورة.

والتعقيبات  البحوث واملناق�صات  العامة للأوقاف على تعميم ال�صتفادة من هذه  الأمانة  ا من  وحر�صً

القيمة لعموم القراء واملهتمني بال�صاأن الوقفي والباحثني، ياأتي اإ�صدار اأعمال منتدى ق�صايا الوقف الفقهية 

ال�صاد�ص من خلل هذا الكتاب.

ول ي�صعنا ختاًما، اإل اأن نتوجه بال�صكر اجلزيل اإىل كل من اأ�صهم يف اإخراج هذا العمل بحلته البهية، 

من عاملني وم�صوؤولني، ونخ�ص بالذكر وزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صلمية بدولة قطر ال�صقيقة، واملديرية 

العامة للأوقاف بدولة قطر، والبنك الإ�صلمي للتنمية ممثل باملعهد الإ�صلمي للبحوث والتدريب بجدة، 

واللجنة العلمية ملنتدى ق�صايا الوقف الفقهية، واللجنة التح�صريية للمنتدى، واإدارة الدرا�صات والعلقات 

اخلارجية، امتثال لقول النبي عليه اأف�صل ال�صلة وال�صلم )ل ي�صكر اهلل من ل ي�صكر النا�ص(. واهلل ن�صاأل 

اأن يجعل هذا العمل يف ميزان ح�صناتهم. هو ويل ذلك والقادر عليه.

واآخر دعوانا اأن احلمد اهلل رب العاملني.

   

الأمانة العامة للأوقاف



كلمات الفتتاح

)مرتبة ح�سب اإلقائها اأثناء حفل الفتتاح( 



ô£b ádhóH ±ÉbhCÓd áeÉ©dG IQGOEÓd ΩÉ©dG ôjóŸG áª∏c ìÉààa’G äÉª∏c

10

كلمة املدير العام للإدارة العامة للأوقاف بدولة قطر 

اأ.عبداهلل بن جعيثن الدو�سري

احلمد اهلل رب العاملني وال�صلة وال�صلم على املبعوِث رحمة للعاملني �صيدنا حممٍد وعلى اآله و�صحبه 

الأخياِر الأطهار وعلى من تبعهم اإىل يوم الدين ثم اأما بعد...

�صعادَة د.غيِث بِن مبارك الكواري وزيِر الأوقاِف وال�صئوِن الإ�صلمية. 

�صعادة د.نور الدين خمتار اخلادمي وزير ال�صوؤون الدينية باجلمهورية التوني�صية ال�صقيقة.

الكويت  بدولة  العامِة للأوقاِف   للأمانِة 
ِ
العام الأمنِي  املح�صِن اجلار اهلل اخلرايف  �صعادَة د.عبِد 

ال�صقيقة. 

ع�صَو  والتدريِب  للبحوِث  الإ�صلمي  للمعهد  التنفيذي  املدير  ال�صريف  حممد  بن  ال�صيَد/عادل 

جمموعِة البنِك الإ�صلميِّ للتنميِة باململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة.

اأ�صحاَب الف�صيلِة واملعايل وال�صعادة، 

�صيوَفنا الكرام، ، ، ، 

ال�صلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 

وال�صئوِن  الأوقاِف  وزارِة  لنا يف  والتقدير، يطيُب   
ِ
وباأ�صمى م�صاعِر الحرتام الرتحيِب  باأجمِل عباراِت 

الإ�صلميِة بدولِة قطر، اأن ن�صت�صيَف اأعماَل منتداكم )ق�صايا الوقِف الفقهيِة ال�صاد�ص( على مداِر اليومني 

ال�صفِر  م�صقَة  تكبِدكم  على  الوافُر  ال�صكُر  منا  ولكم  واأ�صحاِبها،  الداِر  باأهِل  ومرحًبا  فاأهًل  القادمني، 

والرتحاِل، اأملنَي لكم طيَب الإقامِة بني اأهِلكم واإخواِنكم.

اأ�صحاب ال�صعادة والف�صيلة، ، 

 بالٍغ عدٌد من الإداراِت التنفيذيِة يف املوؤ�ص�صاِت الوقفيِة 
ٍ
ينعقد هذا املنتدى يف وقٍت يتطلُع اإليه باهتمام

ها  كما هي عادُتها دائًما، من اأجل اإيجاِد احللوِل العمليِة والتطبيقيِة لبع�ِص امل�صائِل التي باتْت احلاجُة تفر�صُ

وتطلُبها، فالناظُر يف حماوِر املنتدى املتعددِة، يدرُك اأن موؤ�ص�صَة الأوقاِف كياٌن متحرٌك متفاعٌل يتعاطى مع 

الق�صايا املجتمعيِة مبختلِف اأبعاِدها ومكوناِتها، فالعمُر املديُد لهذه املوؤ�ص�صِة العتيدِة املو�صوفِة بالدميومِة 

جعلها تعا�صُر تاريًخا و�صتعا�صر كلَّ اأحداِث الأمِة مبختلِف اأنواِعها، مما جعَل الفكَر الفقهيَّ الوقفيَّ متجدًدا 

على الدوام، الأمُر الذي ي�صتلزُم دائًما �صرَب اأغواِر حكمِة دواِمها وا�صتمراِرها طواَل تلَك احلقِب التاريخية. 
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فعلماُء الأمِة مدعّوون ملوؤ�ص�صِة الأوقاِف لك�صِر جموِد التقليِد، والتقييِد، وفتِح اآفاِق التجديِد والتحديِث 

مما ينعك�ُص اإيجاًبا بل ريب، على نه�صِة هذه املوؤ�ص�صِة لتعوَد ل�صابِق عهِدها منارًة وم�صدًرا يجُد فيه �صاحُب 

احلاجِة منهَله و�صاحُب الفاقِة ماأمله واخلائُف ماأمَنه.

اأ�صحاَب ال�صعادة والف�صيلة، ، 

ن للأمِة الإ�صلميِة كلَّ و�صائِل التمكنِي يف الأر�ص، حتى اأنه و�صفها باخلرييِة حني  اإن اهلل تعاىل قد مكَّ

تاأمرون باملعروِف وتنهوَن عن املنكِر وتوؤمنون باهلل(  للنا�ص،  خرجْت 
ُ
اأ اأمٍة  قال جل يف عله ) كنتم خرَي 

يف  الطربيُّ  قال  كما  واملعروُف  باملعروف؛   
ِ
بالقيام مرهونًة  اخلرييُة  كانت  الكرميِة  الآيِة  هذه  مبقت�صى 

تف�صرِيه، اأ�صُل كلِّ ما كان معروًفا فعُله جميًل م�صتح�صًنا غرَي م�صتقبٍح يف اأهِل الإمياِن باهلل. ف�صنَّ ر�صوُل 

اهلِل �صلى اهلل عليِه و�صلَم من املعروِف والأعماِل ال�صاحلِة ما يبلُغ بِه العبُد امل�صلُم املرام، ويناُل به الأجَر 

والثواب، فكانت �صنُة الوقِف من املعروِف الذي ت�صابَق اإليها ال�صحابُة الأخيار، حتى قال جابٌر ر�صي اهلل 

 عليه و�صلم ذا مقدرٍة على املاِل اإل وقف، فت�صابَق اخللفاُء 
ُ
عنه: مل يكْن اأحٌد من �صحابِة ر�صوِل اهلِل �صلى اهلل

الرا�صدوَن وال�صحابُة الكرام، ثم امل�صلمون حيُثما حلُّوا على فعِل ذلك املعروِف وحثُّوا عليه واأمروا به.

فل غرَو اأن تتمثَل م�صاهُد التمكنِي يف كرثِة الفتوحاِت الإ�صلميِة يف زمِن اخللفِة فرناها جليًة حني 

ات�صعْت رقعُة البلِد الإ�صلمية، فنتَج عنها زيادٌة يف عدِد الأوقاِف ب�صكٍل يبعُث على التمكنِي وخرييِة هذه 

الأمة، وت�صابَق اأهُلها على فعل اخلري، فتنوعْت م�صارُفها و�صملْت بخرِيها كلَّ نواحي احلياِة باأدقِّ تفا�صيِلها، 

ِف نًظاِرها ومتوليها وتنميِتها   الهتماَم باأحكاِمها وم�صروعيِتها و�صبِط ت�صرُّ
ِ
مما حدا بال�صلطنِي واحلّكام

و�صرِف غلِتها مل�صتحقيها، فوجهوا الفقهاَء والعلماَء با�صتنباِط اأحكاِمها، وت�صمنِي ت�صريعاِتها يف موؤلفات 

باَب  اأن  بذلك، حتى ظننا  نف�صه  له  ت�صوُل  ومن  عليها  املعتدي  يَد  وتُغلُّ  وت�صوُن دميومَتها  بقاَءها  حتفُظ 

الجتهاِد والقيا�ِص يف ق�صايا الوقِف الفقهيِة باتْت مقفلة.

  كانِت الأوقاُف احل�صَن احل�صنَي للأمِة امل�صلمِة عرَب التاريِخ، وكان لها بعد توفيِق اهلِل الف�صُل الكبرُي 

 متقدًة يف كثرٍي من الدوِل الإ�صلميِة التي عانْت من ويلِت ال�صتعماِر حني تهلهلْت 
ِ
يف بقاِء ُجذوِة الإ�صلم

ف�صاعْت  �صاهد،  خرٌي  القريب  املا�صي  ولعلَّ  اخللفة،  دولِة  �صقوِط  بعد  وتفككْت  الإ�صلميِة  الدولِة  قوُة 

الإ�صلميِة  الأقطاِر  من  كثرٍي  ويف  العربّي،  املغرِب  بلِد  وبع�ِص  وم�صَر  ولبناَن  �صوريا  يف  الذريُة  الأوقاُف 

اإدارُة باقي الأوقاِف حتى اأ�صبحْت تئنُّ من �صوِء الإدارِة و�صعِف متوليها وامل�صرفني على �صئوِنها  هملْت 
ُ
واأ

مبختلِف التنظيماِت الإداريِة املتعارِف عليها يف ع�صِرنا احلديث، با�صتثناِء بع�ِص اجلهوِد التي تبذُلها عدٌد 

من اجلهاِت املعنيِة بالأوقاِف يف العامِل الإ�صلمي.

باتِت احلاجُة تطلُّ براأ�ِصها مرًة اأخرى لباب الجتهاِد يف الق�صايا الوقفيِة املتجددِة يف ع�صِرنا احلديث، 
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مِلا لها من اأهميٍة بالغٍة يف ت�صحيِح م�صلِك تلَك املوؤ�ص�صاِت الوقفيِة وم�صاِر متخِذ القراِر و�صانعيه يف ال�صاأِن 

الوقفيِّ يف العامِل الإ�صلميِّ املعا�صر، ل�صيما حني نعلُم اإمكانيَة اأن يكوَن للأوقاِف دور حموري يف حتقيِق 

امل�صاواِة والعدِل والتوزيِع العادِل، للرثواِت واملقدراِت وحتقيِق مبداأِ حدِّ الكفايِة يف الدوِل الإ�صلميِة كما كاَن 

يف �صابِق عهِدها اإباَن اخللفِة الرا�صدِة والدولِة الإ�صلميِة الأوىل.

ا�صحابَ ال�صعادة والف�صيلة، ، 

ٍر من اللجنِة العليا املنظمِة  ياأتي هذا املنتدى املبارُك يف دورِته ال�صاد�صِة وت�صت�صيُفه دولُة قطَر بطلٍب مقدَّ

بالأمانِة العامِة للأوقاِف بدولِة الكويت، الدولِة املن�صقِة للعمِل الوقفيِّ يف العامِل الإ�صلمي، بامل�صاركِة مع 

تلعُبه  الذي   
ِ
الهام للدوِر  منهما  تقديًرا  بجدة،  للتنمية  الإ�صلميِ  البنك  ع�صو  للبحوِث  الإ�صلميِّ  املعهِد 

وزارُة الأوقاِف وال�صوؤوِن الإ�صلميِة بدولِة قطر يف جمال الوقف، ورغبًة منهما يف تو�صيع امل�صاركِة الفاعلِة 

للدوِل الأع�صاِء مبنظمِة التعاون الإ�صلمي، وا�صتكماًل جلهوِدهما الإ�صلحيِة يف جماِل الوقِف يف العامِل 

الإ�صلمي.

اإننا لزلنا نرى الأمَل معقوًدا يف علماِء الأمة يف الع�صِر احلديِث بتوجيِه �صانعي القراِر ومتخذيه وقادِة 

 باعتباِر ما ميكُن اأن 
ِ
 ي�صتوجُب الهتماَم من لدِن القادِة واحلكام

ِ
ي الوقف كراأٍي عام الراأِي العامِّ نحَو تبنِّ

يحدَثه هذا القطاِع احليويِّ الكبري، من تنوٍع يف امل�صادِر واملوارِد للأمِة امل�صلمِة واحلفاِظ على ا�صتقراِرها 

وتنميِتها، وذلك من خلِل بحِث ق�صاياُه الفقهيِة ومقا�صِدها الكليِة بفكٍر ين�صجُم ومتطلباِت املرحلِة احلاليِة 

وامل�صتقبلية.

نتطلُع دائًما اإىل اأْن يعَي علماُء الأمِة وفقهاوؤها التحدياِت التي تواجُه الإداراِت التنفيذيِة يف �صبِل �صعِيهم 

والإداريِة  والقانونيِة  الفقهيِة  ق�صاياه  وبحِث  احليوي،  الهامِّ  القطاِع  لهذا  والتطويِر  التنميِة،  عجلِة  لدفِع 

وال�صتثماريِة كحزمٍة براجميٍة متكاملة.

اجلمع الكرمي.

ُه وجلَُّه واأن يوفَقكم لتقدمِي الآراِء الفقهيِة   تعاىل اأن ُيجزَل لكُم اخلرَي كلَّه ويرفَع مقداَركم دقَّ
َ
اأ�صاأُل اهلل

امل�صتنبطِة من م�صادِر الت�صريِع ال�صمحِة القابلِة للتطبيِق والتنفيِذ بعيدًة عن احتمالِت التاأويِل والتعقيد.

ومن خلِل هذا املنرِب ا�صمحوا يل با�صمكم جميًعا اأن اأرفَع اأ�صمى اآياِت ال�صكِر والتقديِر والعرفاِن اإىل 

اأمرِي البلِد املفدى يرعاه اهلل، على  اآل ثاين  ، ال�صيخ حمد بن خليفة   �صيدي ح�صرِة �صاحِب ال�صموِّ
ِ
مقام

اأ�صُل  اإين  ثم  وخارَجها  بالدولِة  للعمِل اخلرييِّ  دعُمه  امل�صلمِة ل�صيما  الأمِة  ق�صايا  لكافِة  املتوا�صِل  دعِمه 

 ح�صرِة �صاحِب ال�صموِّ ال�صيِخ متيم بن حمد اآل ثاين ويلِّ العهِد الأمني يحفُظه اهلل، ثم ال�صكُر 
ِ
ال�صكَر ملقام
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برعايِة  م�صكوًرا  لتف�صلِه  الوزراء،  رئي�ِص جمل�ِص  ثاين  اآل  بن جرب  بن جا�صم  ال�صيخ حمد  ملعايل  مو�صوٌل 

اأعماِل منتدانا هذا.

وال�صلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، ، ، 
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كلمة رئي�س اللجنة العلمية ملنتدى ق�سايا الوقف الفقهية بدولة الكويت

د.خالد مذكور عبداهلل املذكور

احلمد هلل رب العاملني، وال�صلة وال�صلم على اأ�صرف املر�صلني وخامت النبيني �صيدنا حممد وعلى اآله 

الطاهرين الطيبني وعلى �صحابته الغر املحجلني ومن تبعهم باإح�صان اإىل يوم الدين.

ممثل راعي احلفل »رئي�ص وزراء دولة قطر ال�صقيقة« ووزير اخلارجية ال�صيخ/ حمد بن جا�صم 

بن جرب اآل ثاين 

معايل ال�صيد وزير الأوقاف وال�صوؤون الإ�صلمية بدولة قطر ال�صقيقة/د.غيث بن مبارك الكواري

اأ�صحاب ال�صماحة والف�صيلة العلماء

�صيوف منتدى ق�صايا الوقف الفقهية ال�صاد�ص الأجلء

اأيها الإخوة والأخوات 

ال�صلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد

لقد انبثق عن الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت ب�صفتها اجلهة امل�صوؤولة عن تن�صيق جهود الدول 

الإ�صلمية يف جمال العمل الوقفي »م�صروع منتدى ق�صايا الوقف الفقهية« ملواكبة الق�صايا الوقفية الفقهية 

قطر  دولة  يف  ال�صاد�صة  دورته  وجل-يف  عز  اهلل  -بف�صل  ليعقد  اليانعة  اأغ�صانه  امتدت  الذي  املعا�صرة 

ال�صقيقة.

واإننا لنحمد اهلل عز وجل اأن ي�ّصر للجنة العلمية ملنتدى ق�صايا الوقف الفقهية اأن تكون هي امل�صوؤولة عن 

مل �صتات م�صائل الوقف وو�صعها على طاولة البحث اأمام ال�صادة العلماء اأ�صحاب الف�صيلة ليدلوا باآرائهم 

ويتو�صلوا اإىل احللول ال�صرعية امللئمة، مبا يعني املوؤ�ص�صات الوقفية يف كافة اأرجاء العامل الإ�صلمي على 

ال�صتنارة الفقهية والعمل مبا ميليه ال�صرع عليهم.

ال�صادة احل�صور:

لقد تنوعت امل�صائل التي مت تناولها يف املنتديات ال�صابقة، وتطرقت اإىل اأمور بالغة الأهمية، وقدمت 

اإبداء الراأي ال�صرعي حولها يف جمال  قرارات وتو�صيات يف العديد من املوا�صيع التي مت�ص احلاجة اإىل 

الوقف. 

وقد راأت اللجنة العلمية للمنتدى �صرورة التطرق يف املنتدى ال�صاد�ص اإىل مو�صوعني على قدر كبري من 
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الأهمية، ويتناول املو�صوع الأول اإنهاء املدة يف الوقف اخلريي املوؤقت وو�صائل احلفاظ عليه منعا لإنهائه، يف 

حني �صيتناول املو�صوع الثاين البحث يف اإمكانية تطبيق �صيغة الوقف حلل املنازعات الدولية حول الرثوات 

يف  املختلف  بالأ�صل  النتفاع  يف  ال�صرتاك  تتيح  ال�صيغة  هذه  اأن  باعتبار  وغريها  الأرا�صي  اأو  الطبيعية 

ال�صرعية  الأحكام  تناول  مع  املنفعة،  وت�صبيل  ال�صل  حب�ص  على  ال�صيغة  هذه  لعتماد  الدول  بني  ملكيته 

وتو�صيات  بقرارات  املنتدى  هذا  يخرج  اأن  راجني  »الوقـــف«.  طريق  عن  الدولية  املنازعات  بحل  املتعلقة 

ت�صتفيد منها الدول واملوؤ�ص�صات الوقفية والباحثون واملعنيون. 

واللجنة العلمية للمنتدى �صعت اإىل الو�صول اإىل اأكرب عدد من الباحثني املتخ�ص�صني للكتابة يف هذه 

املوا�صيع الهامة من خلل و�صيلتني اأولهما ال�صتكتاب، والثاين الإعلن للباحثني املتخ�ص�صني يف الو�صائل 

املختلفة. ومت اختيار البحوث بعناية �صديدة عرب التحكيم العلمي، و�صترثيها املناق�صات واملداخلت التي 

�صيقدمها ال�صادة املدعوون وامل�صاركون من العلماء الأجلء.

واللجنة العلمية تعكف حاليا على اإخراج مو�صوعة »مدونة اأحكام الوقف« لتكون مرجًعا معتمًدا لكافة 

اجلهات والهيئات املعنية ب�صوؤون الوقف وق�صاياه.

ول ي�صعنا ختاما اإل اإزجاء ال�صكر اجلزيل اإىل دولة قطر ال�صقيقة اأمرًيا وحكومًة و�صعًبا، واإىل راعي هذا 

املنتدى ال�صاد�ص رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير اخلارجية ال�صيخ حمد بن جا�صم بن جرب اآل ثاين، واإىل وزارة 

الأوقاف وال�صوؤون ال�صلمية يف دولة قطر ال�صقيقة واإىل الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت وامل�صوؤولني 

اإىل كل اجلهات  وال�صكر مو�صول كذلك  املنتدى.  بذلوها لإجناح هذا  التي  املخل�صة  فيها على جهودهم 

التي �صاهمت يف عقد هذا املنتدى ويف مقدمتها البنك الإ�صلمي للتنمية ال�صريك الأ�صا�صي للأمانة العامة 

للأوقاف يف تنفيذ م�صروعات الدولة املن�صقة.

حتملوا  الذين  الأعزاء  وال�صيوف  الكرام،  وم�صايخنا  الأجلء،  علماءنا  والتقدير  بال�صكر  اأخ�ص  كما 

فلهم جزيل  وق�صاياه،  الدين  رغبة منهم يف خدمة هذا  الكثري  ووقتهم  وبذلوا من جهدهم  ال�صفر  عناء 

ال�صكر ولهم من اهلل اأح�صن اجلزاء.

وال�صلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، ، ، 
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كلمة البنك الإ�سلمي للتنمية بجدة 

األقاها د.العيا�سي فداد

احلمد هلل رب العاملني وال�صلة وال�صلم على اأ�صرف الأنبياء واملر�صلني �صيدنا حممد وعلى اآله الطيبني 

الطاهرين وعلى �صحابته الغر امليامني ومن تبعهم باإح�صان اإىل يوم الدين.

�صاحب املعايل د.غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف وال�صوؤون الإ�صلمية بدولة قطر.

�صاحب املعايل وزير الأوقاف وال�صوؤون الدينية بدولة تون�ص ال�صقيقة ال�صيد د.نور الدين خمتار 

اخلادمي.

العلمة د.ال�صيخ يو�صف القر�صاوي  

�صاحب الف�صيلة الأخ د.عبداملح�صن اجلار اهلل اخلرايف

اأ�صحاب ال�صماحة والف�صيلة..

اأيها احل�صور الكرمي:

ال�صلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

اأتقدم با�صم موؤ�ص�صة البنك الإ�صلمي للتنمية بوافر ال�صكر والتقدير اإىل معايل ال�صيخ  اأن  يطيب يل 

حمد بن جا�صم بن جرب اآل ثاين رئي�ص جمل�ص الوزراء ووزير اخلارجية على رعايته الكرمية لهذا املنتدى 

املتميز.

وي�صرفني يف م�صتهل هذه الكلمة اأن اأنقل اإليكم واإىل كافة الأخوة امل�صاركني واحل�صور حتية طيبة �صادقة 

من معايل د.اأحمد حممد علي رئي�ص جمموعة البنك الإ�صلمي للتنمية و�صعادة املدير العام للمعهد.

وي�صرين نيابة عنهما اأن اأتقدم بخال�ص ال�صكر والمتنان اإىل دولة قطر اأمرًيا ودولة على كرم ال�صيافة 

وطيب الوفادة وح�صن ال�صتقبال، وخال�ص ال�صكر ووافر التقدير نزجيه اإىل معايل وزير الأوقاف القطري 

على تقبله لفتتاح هذا املنتدى واهتمامه الكبري بغاياته ومقا�صده، وال�صكر مو�صول اإىل الأمني العام للأمانة 

العامة للأوقاف بدولة الكويت وملدير اإدارة الأوقاف بقطر ولإخوانهم العاملني يف الأمانة العامة للأوقاف 

بدولة الكويت ووزارة الأوقاف القطرية على ما بذلوه ويبذلونه من جهود ملتابعة الرتتيبات اخلا�صة بهذا 

املنتدى.

واأغتنم هذه الفر�صة لأتوجه بال�صكر والتقدير اخلال�صني اإىل الأ�صاتذة املحا�صرين والأخوة امل�صاركني 
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يف هذا املنتدى.

ونتطلع جميًعا اإىل ال�صتفادة من اآرائهم وبحوثهم التي �صت�صهم باإذن اهلل تعاىل للو�صول اإىل قرارات 

وتو�صيات حتقق اأهداف هذا املنتدى على اأح�صن وجه واأكمل �صورة.

اأ�صحاب الف�صيلة وال�صعادة اأيها الإخوة الكرام:

ياأتي انعقاد هذا املنتدى املبارك يف دوحة اخلري يف وقت نتطلع فيه وتتطلع فيه دول العامل الإ�صلمي 

جميًعا، على وجه اخل�صو�ص تلكم الدول التي ت�صهد حتولت اقت�صادية، واجتماعية جادة تتطلع فيه اإىل 

قطاع خريي يقوده الوقف يكون رافًدا مهًما لقت�صاداتها ويخفف من اأعباء موازناتها وي�صهم يف حتقيق 

العي�ص الكرمي لأبنائها، ويحقق حلم �صريحة من �صبابها يف توفري مناخ قار، وم�صكن اآمن، ومن هنا يكت�صب 

هذا املنتدى اأهمية بالغة من خلل مواكبته امل�صتمرة لنوازل الوقف وم�صتجداته.

وقد متكن املنتدى وهلل احلمد من اإر�صاء منهج را�صد للجتهاد اجلماعي يف ق�صايا الوقف املعا�صرة 

يف ال�صيغ والآليات واملنتجات، وخري دليل على ذلك ما تزخر به حماور هذا املنتدى، فبعد اأن كانت معظم 

املناق�صات تدور حول موا�صيع تعالج اإ�صكالت موؤ�ص�صات الأوقاف حملًيا فها هو ذا املنتدى ال�صاد�ص يناق�ص 

دور الوقف يف حل املنازعات الإقليمية والدولية.وهكذا الأوقاف هي كما اأرادها الأ�صلف.

اأيها الأخوة الكرام:

لقد اأ�صحى هذا املنرب العلمي مورًدا خ�صًبا للباحثني يف جمالت الوقف املختلفة، و�صنًدا مهًما للمجامع 

الفقهية، ومرجًعا للمجال�ص ال�صرعية فيما تتخذه من قرارات وتو�صيات وما ت�صدره من معايري.

اأيها اجلمع الكرام:

رغم تطور �صياغة الوقف يف العقود الأخرية وتنوع خدماته ومتيزها فاإنه يظل حجم الأوقاف واأ�صول 

موجوداته �صئيًل ويزداد �صاآلة اإذا ما قورن مبثله يف الدول الغربية الأخرى، ول يخفى على كرمي علمكم 

اأن الأرقام املتعلقة بحجم الأوقاف كمًيا رغم ت�صاربها فاإنها ل تزال فيما يف�صح عنه �صئيًل، فهذه الأرقام 

�صيئلة ب�صكل كبري وذلك لعدم اإ�صدار اإح�صاءات وبيانات متتابعة بحجم الأوقاف وذلك من قبل كثري من 

موؤ�ص�صات الأوقاف، فبينما ت�صري درا�صة )Rsdy لعام 2010م( اإىل اأن حجم الأوقاف ل يتجاوز مائة مليار 

ونيف على م�صتوى العامل اأ�صارت بع�ص الندوات املتخ�ص�صة يف نف�ص الوقت اإىل اأن بع�ص البلدان الإ�صلمية 

يتجاوز حجم الأوقاف فيها ن�صف ترليون دولر.

وهذا ما جعل جمموعة البنك الإ�صلمي تويل عنايتها اخلا�صة للقطاع غري الربحي ويف مقدمته الوقف 
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والزكاة. وتوىل روؤية البنك حتى عام 1440 هـ/ 2020م اأولوية ق�صوى لتفعيل القطاع اخلريي يف الأمة من 

خلل موؤ�ص�صتي الزكاة والوقف، واإن�صاء �صبكة اأمان مبا حتمله هاتان املوؤ�ص�صتان من قيم التعاون والعناية 

بالآخرين.

ومن هنا، ر�صم البنك خريطة وا�صحة املعامل للنهو�ص بقطاع الأوقاف اأمتثلها يف اأربع تاءات كربى: 

توعية - تنمية - تعميم  تدويل - حتالف و�صراكة. توعية مبا يف ذلك التدريب والتاأهيل وتنمية مبا يف ذلك 

التميز للأوقاف يف العامل الإ�صلمي والتعليم، وتاأ�صي�ص موؤ�ص�صات دولية عابرة للقارات، وحتالف، وعقد 

التاءات الأربع در�ص البنك عددًا من امل�صاريع  �صراكة مع املوؤ�ص�صات الوقفية والقطاع اخلا�ص. ولتحقيق 

واملوؤ�ص�صات منها: 

ويف  الأع�صاء  الدول  يف  الجتماعي  القطاع  تنمية  على  يركز  الذي  الإ�صلمي  الوقف  �صندوق   : اأوًل 

1328 مليون  1432 هـ بلغت اأ�صول ال�صندوق  املجتمعات الإ�صلمية يف الدول غري الأع�صاء، ونهاية عام 

دولر.

الوقفية ذات املردود  العقارية  ا�صتثمار املمتلكات  اإىل  الأوقاف ويهدف  ثانًيا: �صندوق متيز ممتلكات 

القت�صادي والجتماعي، وحتى نهاية عام 1432 هـ بلغ راأ�ص مال ال�صندوق 71.8 مليون دولر ويوجد حتت 

ت�صرفه خط متويلي من البنك بقيمة مائة مليون دولر، وحزمة من امل�صاعدات الفنية بقيمة 200 مليون 

دولر.

القت�صادية  التنمية  يف  لت�صاهم  الأوقاف  وت�صجيع  حتديد  اإىل  وتهدف  للوقف  العاملية  الهيئة  ثالًثا: 

والجتماعية وعقد �صراكات مع هيئات الأوقاف والقطاع اخلريي والقطاع اخلا�ص.

رابًعا: �صندوق الت�صامن الإ�صلمي للتنمية وهو �صندوق دويل راأ�ص ماله امل�صتهدف 10 مليار، ونهاية 

1432 هـ بلغت م�صاهمة الدول الإ�صلمية يف ال�صندوق 1633 مليون دولر، وهو خم�ص�ص للم�صاعدة يف 

اعتمد  هـ   1432 عام  ويف  ال�صغرى.  املوؤ�ص�صات  ومتويل  الإ�صلمي  العامل  يف  الأمية  وحمو  الفقر  حماربة 

يقوم  الذي  والتدريب  للبحوث  الإ�صلمي  املعهد  اإىل  اإ�صافة  دول  �صبعة  ل�صالح  م�صاريع  �صبعة  ال�صندوق 

بالبحوث والدرا�صات وبناء القدرات وتاأ�صيل املعلومات يف جمال الأوقاف، ويعقد املعهد حتالًفا مع الأمانة 

العامة للأوقاف بدولة الكويت لتنفيذ برامج الدولة املن�صقة ومنها هذا املنتدى املتميز.

ومهما تكلمنا عن هذه اجلهود التي بذلت اأيها الأخوة الكرام ومهما كانت الآفاق امل�صتقبلية مطمئنة 

اإل اأن القلق �صيظل ي�صاورنا ب�صبب ذلك التحدي اخلطري الذي تعاين منه الأمة واأعني به حتدي الفقر يف 

العامل الإ�صلمي والأرقام يف هذا الإطار خميفة جًدا.
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اأيها الأخوة والأخوات ل اأريد اأن اأغادر هذا املنرب قبل توجيه ندائني حارين : 

اأولهما: لل�صادة العلماء والباحثني لي�صمروا عن �صاعد اجلد لي�صتنبطوا من كنوز فقهنا الرثي اأمناًطا 

ومناذج واأدوات جديدة ت�صهم يف اإيجاد طبقات حديثة للوقف جتتذب الواقفني وتتلءم مع ظروف الع�صر 

املالية وال�صتثمارية.

وثانيهما: موجه للأمانة العامة للأوقاف بال�صعي احلثيث لتخ�صي�ص وقفية لهذا املنتدى حتى ن�صمن 

بحول اهلل تعاىل ا�صتمرارية هذا املنرب العلمي املهم لت�صتفيد منه الأجيال اللحقة واملتعاقبة.

اأعرب لكم مرة اأخرى عن خال�ص �صكري وتقديري داعًيا اهلل العلي القدير اأن يكلل بالنجاح والتوفيق 

هذا املنتدى، واأن يحقق منه النفع الوفري واخلري اجلزيل لهذا البلد العزيز و�صائر بلد امل�صلمني.

وال�صلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

وال�صلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، ، ، 
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كلمة الأمني العام للأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت

د.عبداملح�سن اجلار اهلل اخلرافـي

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صلة وال�صلم على اأ�صرف املر�صلني، واإمام الأنبياء واملر�صلني، وعلى اآله 

و�صحبه اأجمعني، ومن اتبعهم باإح�صان اإىل يوم الدين.

�صعادة ال�صيد الفا�صل د.غيث بن مبارك الكواري »وزير الأوقاف وال�صوؤون الإ�صلمية بدولة قطر 

ال�صقيقة«.

�صعادة د.نور الدين خمتار اخلادمي »وزير ال�صوؤون الدينية باجلمهورية التون�صية ال�صقيقة« 

الأخ الفا�صل عبداهلل جعيثن الدو�صري »املدير العام للإدارة العامة للأوقاف بدولة قطر ال�صقيقة«.

احلليف  للتنمية«  الإ�صلمي  البنك  يف  والتدريب  للبحوث  الإ�صلمي  »املعهد  ممثل  الفا�صل  الأخ 

ال�صرتاتيجي للأمانة العامة للأوقاف

ف�صيلة ال�صيخ د.خالد مذكور املذكور »رئي�ص اللجنة العلمية ملنتدى ق�صايا الوقف الفقهية«

الأخت الفا�صلة اإميان حممد احلميدان »رئي�ص اللجنة التح�صريية للمنتدى«

اأ�صحاب ال�صماحة والف�صيلة العلماء

�صيوف منتدى ق�صايا الوقف الفقهية ال�صاد�ص الإجلء

اأيها اجلمع املبارك

ال�صلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد

لقد مثلت مهمة اإحياء �صنة الوقف اأحد الأهداف ال�صرتاتيجية للأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت 

منذ ن�صاأتها �صنة 1993م، حيث �صعت لتفعيل هذا الدور دوليا، ودعوة امل�صلمني للوقف من منطلق التعاون 

بتطوير  الكفيلة  ال�صبل  حول  والأفكار  الآراء  وتبادل  اجلليلة،  ثماره  من  ولل�صتفادة  والتقوى،  الرب  على 

املوؤ�ص�صات الوقفية واإعطائها دوًرا متميًزا يف تنمية الدول الإ�صلمية.   

ذلك اأن �صنة الوقف النبوية ال�صريفة هي من اأعظم نعم اهلل عز وجل على اأمتنا، اإذ مل ترتك جمال من 

جمالت احلياة اإل طرقته، ووفرت من املوارد ما يكفل ا�صتمرارية ال�صرف وفق �صروط الواقفني، مما وفر 

املناخ امللئم لن�صاأة احل�صارة الإ�صلمية التي اأ�صرقت على العامل قروًنا عديدة. فحري باأمتنا الإ�صلمية 

اأن تنهل من معينه، وت�صتفيد من خرياته التي �صت�صهم يف ا�صرتداد اأمتنا لدورها احل�صاري املن�صود.
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بدور  بتكليفها  للأوقاف  العامة  بالأمانة  الكويت ممثلة  دولة  به  الذي حظيت  الت�صريف  وانطلًقا من 

اأوقاف  لوزراء  ال�صاد�ص  املوؤمتر  الوقف« مبوجب قرار  الإ�صلمية يف جمال  الدول  املن�صقة جلهود  »الدولة 

الدول الإ�صلمية الذي انعقد بالعا�صمة الإندوني�صية »جاكرتا« �صنة 1997م، ُيعقد »منتدى ق�صايا الوقف 

اأعان على عقد دورته ال�صاد�صة يف  اأن  الفقهية« باعتباره اأحد امل�صاريع العلمية الذي نحمد اهلل عز وجل 

بالتعاون مع »املعهد  الأوقاف وال�صوؤون الإ�صلمية«  با�صت�صافة كرمية من قبل »وزارة  ال�صقيقة  دولة قطر 

الوقف  �صنة  ن�صر  لهدف  حتقيًقا  وذلك  للتنمية«،  الإ�صلمي  للبنك  ممثًل  والتدريب  للبحوث  الإ�صلمي 

النبوية ال�صريفة على م�صتوى العامل الإ�صلمي.

واإننا لنثمن غالًيا هذه ال�صت�صافة الكرمية للمنتدى ال�صاد�ص بدولة قطر ال�صقيقة التي تعد مثاًل طيًبا 

على التوازن بني حفظ الأ�صالة الإ�صلمية، والأخذ باملعا�صرة والتحديث، الذي هو اأحد الأ�صباب الرئي�صة 

النجاح،  اإدراك  يف  القوية  والرغبة  املحبة  �صدق  خلله  من  مل�صنا  الذي  ال�صاد�ص،  املنتدى  هذا  لنجاح 

كل  فيها  للأوقاف  العامة  وللإدارة  والتقدير،  ال�صكر  كل  ال�صقيقة  قطر  دولة  يف  الأ�صقاء  الإخوة  فلجميع 

الثناء والعرفان. 

 واإننا لنطمح من عقد »منتدى ق�صايا الوقف الفقهية ال�صاد�ص« ا�صتكمال اجلهود التي بذلت يف املنتديات 

امل�صتجدة  ال�صرورات  تطلبتها  الوقفي،  ال�صاأن  يف  ملحة  فقهية  جوانب  على  ال�صوء  اإلقاء  يف  �صبقته  التي 

والتطورات يف العمل الوقفي، واإ�صدار قرارات وتو�صيات من قبل نخبة من العلماء والباحثني الأفذاذ من 

كافة اأنحاء العامل الإ�صلمي ت�صتفيد منها املوؤ�ص�صات الوقفية، واملهتمون والباحثون يف جمال الوقف. 

الإخوة الكرام: وقبل باقات ال�صكر يف اخلتام اأقول وباهلل التوفيق، اأنه بحمد اهلل وتوفيقه تاأتي اإقامة 

هذا املنتدى املبارك �صمن �صل�صة من م�صاريع الدولة املن�صقة التي تتكامل فيما بينها وتتعدد اأ�صكالها لتكون 

ح�صيلتها املبادرة اجلادة من دولة الكويت لأن تعطي هذا امللف حقه حني كلفت به يف اإجتماع جاكرتا التي 

اأ�صرت اإليه اآنًفا.

ومنذ اأقل من �صهر اأجنزت الأمانة العامة للأوقاف الإ�صدار الأول من م�صروع اآخر من م�صاريع الدولة 

املن�صقة وهو م�صروع »اأطل�ص الأوقاف« يف العامل الإ�صلمي حيث �صمل الإ�صدار الأول اأطل�ص الأوقاف يف دولة 

الكويت، والنية معقودة اإن �صاء اهلل تعاىل لإهدائه اإىل كل وزارات واإدارات الأوقاف يف العامل الإ�صلمي 

اإن �صاء  اأيديها لإ�صدار الأطل�ص يف بلدها  العامة للأوقاف يف هذا الإ�صدار بني  مع و�صع خربة الأمانة 

اهلل تعاىل، و�صتهدي الأمانة العامة للأوقاف اإىل معايل وزير الأوقاف وال�صوؤون الإ�صلمية ن�صخة من هذا 

الأطل�ص عند ت�صريفه جناح الأمانة يف املعر�ص املوازي لهذا املنتدى بعد حفل الفتتاح.

حمكمة  جملة  وهي  تقريًبا  �صنوي  ن�صف  ب�صكل  واملهتمني  الباحثني  ت�صل  اأوقاف  جملة  ذى  هي  وها 

ر�صينة ت�صم اأحدث الأبحاث يف جمال الوقف وق�صاياه امل�صتجدة وت�صرف على اإ�صدارها اإدارة الدرا�صات 
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والعلقات اخلارجية يف الأمانة، وهي م�صروع اأخر من م�صاريع الدولة املن�صقة.

املن�صقة، وهلل  الدولة  الأخرى يف جمال  الإجنازات  لكم  لف�صلت  ال�صياق  الإطالة يف هذا  ولول خ�صية 

احلمد واملنة.

ولعل الن�صف الثاين من هذا العام 2013 �صي�صهد اإن �صاء اهلل تعاىل الإ�صدار الأول من م�صروع »معجم 

الوقف«  م�صطلحات  »قامو�ص  م�صروع  من  الأول  الإ�صدار  و  الإ�صلمي«،  العامل  يف  الوقف  اأعلم  تراجم 

م�صروع  عن  ف�صًل  الأمانة.  يف  والتوثيق  املعلومات  اإدارة  اإ�صدارهما  على  ت�صرف  اللذان  اللف  بحرف 

»القانون ال�صرت�صادي للوقف« الذي ت�صرف عليه اإدارة الدرا�صات والعلقات اخلارجية.

الوقف  »ملتقى  عامني  كل  تعقد  للأوقاف  العامة  الأمانة  فاإن  اجلعفري  الوقف  م�صتوى  على  وحتى 

اجلعفري« الذي ي�صتقطب املتخ�ص�صني يف كافة اأنحاء العامل، والذي ت�صرف عليه اإدارة الوقف اجلعفري 

اأربعة  اإدارة تنتظمها  اإدارات الأمانة العامة للأوقاف البالغ عددها واحد وع�صرون  التي تتكامل مع بقية 

قطاعات.

واأخريًا ولي�ص اآخرًا اإن �صاء اهلل تعاىل فاإين انتهز هذه الفر�صة املباركة لأقدم على هام�ص هذا املنتدى 

اآخر مقرتحات الأمانة العامة للأوقاف اإىل �صعادة الوزير والأخ مدير الإدارة العامة للأوقاف يف دولة قطر 

ال�صقيقة وهو »مقرتح امل�صروع الوطني لتكري�ص الهوية اخلليجية وتعزيز املواطنة وتطويق الطائفية«.

ول ي�صعنا ختاما اإل اأن نتوجه بجزيل ال�صكر اإىل راعي املنتدى معايل رئي�ص الوزراء ووزير اخلارجية 

ال�صيخ حمد بن جا�صم بن جرب اآل ثاين، واإىل وزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صلمية والإدارة العامة للأوقاف 

بدولة قطر ال�صقيقة على احت�صان فعاليات املنتدى ال�صاد�ص، كما ن�صكر اجلهات امل�صاركة يف تنظيمه وعلى 

الأ�صا�صي يف  ال�صريك  يعّد  للتنمية الذي  البنك الإ�صلمي  للبحوث والتدريب يف  راأ�صهم املعهد الإ�صلمي 

تنفيذ عدد من م�صاريع الدولة املن�صقة، ول نن�صى بال�صكر »اللجنة العلمية للمنتدى« ملا لها من دور يف اختيار 

موا�صيع املنتدى واإجازة بحوثه، واللجنة التح�صريية للمنتدى والتي كانت جهودها بف�صل اهلل تعاىل اأحد 

اأبرز اأ�صباب النجاح، واإىل كل من اأ�صهم يف اإجناح عقد هذا املنتدى من الأفراد واملوؤ�ص�صات، واإىل ال�صيوف 

متمنني  بح�صورهم،  و�صرفونا  ال�صفر،  عناء  املنتدى، وجت�صموا  الدعوة حل�صور هذا  لبوا  الذين  والعلماء 

للجميع ال�صداد والتوفيق والنجاح، والإقامة الطيبة، ون�صاأل اهلل عز وجل اأن يبارك يف هذا العمل، ويجعله 

خال�صا لوجهه الكرمي.

واحلمد هلل رب العاملني

وال�صلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، ، ، 
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كلمة وزير ال�سوؤون الدينية باجلمهورية التون�سية

د.نور الدين خمتار اخلادمي

احلمد هلل رب العاملني و�صلى اهلل و�صلم على النبي الكرمي وعلى اآله و�صحبه اأجمعني. ربنا تقبل منا اإنك 

اأنت ال�صميع العليم وتب علينا اإنك اأنت التواب الرحيم، اللهم اأرنا احلق حًقا وارزقنا اتباعه واأرنا الباطل 

باطًل وارزقنا اجتنابه.

عليكم  فال�صلم  اجلنة  اأهل  بتحية  اخلرباء  الفقهاء  والعلماء  امل�صايخ  اأيها  اأخرى  مرة  اأحييكم 

ورحمة اهلل وبركاته.

معايل و�صعادة د.غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف وال�صوؤون الإ�صلمية بدولة قطر.

 ف�صيلة العلمة ال�صيخ د.يو�صف القر�صاوي.

والأخ عبداهلل  املذكور، ود.عبداملح�صن اخلرايف،  ال�صيخ عمر حميد ح�صن، ود.خالد  الأ�صتاذ  ح�صرة 

الدو�صري، والإخوة يف قطر ويف خارجها اإننا نعرب لكم عن بالغ م�صرتنا وبهجتنا ونقول لكم باأننا معكم 

يف هذا اللقاء الطيب املبارك لأبلغ لكم حتيات اإخوانكم من تون�ص، تون�ص الزيتونة، تون�ص القريوان، تون�ص 

الثورة املباركة لأحييكم من هذا البلد الذي حرم �صعبه من ريع الأوقاف منذ �صنة �صبع وخم�صني من القرن 

املا�صي مبقت�صي قانون جائر كان على خلف نعمة ال�صتقلل ومنذ تلك اللحظة وال�صعب التون�صي حمروم 

من ريع الوقف كما حرم عليه هذا الريع خلًفا ملراده �صبحانه، هذا املراد الذي اأبى اإل اأن يعيد نظام الوقف 

بقانون  يعرف  فيما  وزارتنا  ماأمول من خلل ما هو مو�صوع يف  وا�صت�صراًفا  تاأ�صي�ًصا م�صتقبلًيا  اإىل بلده 

اأوقاف جديد �صيعيد لهذا ال�صعب ريعه وخريه وعطاءه ومناءه اإن �صاء اهلل.

ولكننا مع ذلك ونحن نعي�ص مع اأمتنا ومع اأهلنا فاإن الوقف ظل مركوًزا يف اأذهاننا م�صتح�صًرا يف قلوبنا 

من خلل ما تقوم به هذه الأمة املباركة، هذا ال�صهود احل�صاري الرائد لهذه الأمة من خلل بوابة الوقف 

فكنا على ات�صال بكثري من املوؤ�ص�صات الوقفية والفعاليات الوقفية وكانت قلوبنا م�صدودة اإىل ما يقدمه 

اإخواننا يف هذه الأمة يف جناحها اخلليجي اأو يف جناحها العربي ويف كل م�صتوياتها ويف كل متثلتها، كنا 

اإجنازاته  املتطورة ويف  اأبحاثه  الوقف يف  م�صتوى هذا  كثرية على  اأ�صياء  ون�صمع  وبحوثا  اإ�صدارات  نتلقى 

املتجددة ويف و�صله وات�صاله ويف �صنده ويف اأثره ويف كل ذلك، ولعل من ذلك ما كان ياأتينا يف تون�ص من 

»جملة اأوقاف« التي ت�صدرها الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت، وكذلك ما ياأتينا من اإدارة الأوقاف 

بدولة قطر من مركز الدرا�صات والبحوث، وغري ذلك من هذه الإجنازات والأعمال التي كنا نعي�ص على 

اأمل اأن تعود مرة اأخرى واقًعا ملمو�ًصا واإجناًزا متجدًدا يف بلدنا تون�ص. واحلمدهلل الذي امنت علينا باأن 
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عدنا اإىل �صرينا املو�صول يف هذا الوقف ويف ريعه العبادي والعلمي والرتبوي والأخلقي وعلى م�صتوى ريعه 

احل�صاري والإن�صاين كذلك.

نحن اليوم اأيها الأخوة نعدكم باأننا اإن �صاء اهلل تعاىل �صت�صارك هذه اجلهود اجلبارة يف خدمة الوقف 

ويف حتقيق مراد اهلل فيه ويف بناء اآثاره عليه.

تعرتيه  تربع  كذلك عقد  وهو  والكلية،  اأدلته اجلزئية  به  تناط  �صرعي  هو حكم  تعرفون  كما  فالوقف 

الأحكام اخلم�صة، اأ�صف اإىل ذلك اأنه وعاء ح�صاري واإن�صاين. فما اأحوج امل�صلمني اليوم وما اأحوج الواقفني 

والقائمني على الوقف اإىل اأن ي�صتح�صروا هذا ال�صياق العاملي يف متطلباته ال�صيا�صية والفكرية واحل�صارية، 

فنحن واإن كان الوقف موجهًا اإىل الفقر املادي فهو كذلك موجه اإىل الفقر الرتبوي واإىل الفقر العلمي واإىل 

ا و�صرًعا ومق�صًدا باأن نخاطب العامل بهذا الإ�صلم  الفقر احل�صاري والإن�صاين، نحن اليوم ماأمورون ن�صً

احلنيف باأفكاره النرية، مبقا�صده ال�صامية، مبوؤ�ص�صاته اخلريية والتنموية واحل�صارية، ولعل الوقف يكون 

وتنظرًيا  حتريًرا  التحقيق  اأهل  قرره  وما  الإ�صلمية  معرفتنا  عليه  ا�صتقرت  ما  اإىل  بالنظر  لذلك  وعاًء 

وتفعيًل للوقف يف مدركاته اجلزئية والكلية.

اإننا نح�صب اأن هذا املنتدى ال�صاد�ص لق�صايا الوقف الفقهية الذي يعقد بدولة قطر اخلري بدور قطر 

الوقفي، وريعه الإ�صلمي، واأوعيته واأجنحته �صيكون اإن �صاء اهلل تبارك وتعاىل اإ�صافة اأخرى ت�صاف اإىل 

يف  �صواء  الوقفية  والفعاليات  املوؤ�ص�صات  من  اأ�صباهه  اإىل  ا  اأي�صً وت�صاف  ال�صابقة،  املنتديات  من  مثيلته 

اجلناح اخلليجي اأم يف اجلناح العربي الإ�صلمي اأم يف كل اأجنحة الإ�صلم يف هذه املعمورة.

ال�صيخ  معايل  رعاية  وحتت  املنتدى  هذا  اأن  الكرمي  احل�صور  اأيها  والأخوات  الأخوة  اأيها  نح�صب  اإننا 

حمد بن جا�صم رئي�ص الوزراء ووزير اخلارجية وبتنظيم وزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صلمية بدولة قطر 

ويف مقدمتها ف�صيلة ال�صيخ د. غيث وكل اإخوانه واأعوانه يف هذه الوزارة الناه�صة والعامرة �صي�صكل قفزة 

نوعية يف جمال الوقف واإت�صاع رقعته وتو�صيع اأثره وريعه لي�ص يف قطر واخلليج فقط واإمنا يف كل العامل. 

كما نح�صب اإن �صاء اهلل تبارك وتعاىل اأن يكون لدور العلماء واملوؤ�ص�صات يف كل هذه البلد الأثر الوا�صح 

والعطاء املتجدد يف خدمة هذا الوقف.

يف ختام هذه الكلمة اأطلب من اإخواين وم�صايخي واألتم�ص منهم اأن يحيوا هذه الدعوة واأن يكون اإن �صاء 

اهلل املنتدى ال�صابع حتت�صنه تون�ص الثورة، وتون�ص الزيتونة بعد حولني كاملني على ما اأظن لتكونوا �صيوًفا 

يف تون�ص و�صيوًفا للأوقاف يف ن�صختها اجلديدة يف تون�ص يف ن�صختها ال�صابعة ح�صب ترتيب هذا املنتدى.
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واأجدد ال�صكر لكم جميًعا، واأ�صكر هذه الدولة اأمرًيا وحكومة و�صعًبا على ما تقدمه من جهود مباركة 

على �صعيد الأعمال اخلريية والإمنائية والإن�صانية، وعلى م�صتوى البحث والتاأليف بني املعلومات، والتاأليف 

يبارك  واأن  ميزان ح�صناتهم  يجعل هذا يف  اأن  تعاىل  اهلل  ون�صاأل  الإجنازات،  بني  والتاأليف  القلوب،  بني 

اأثرهم واأن يعظم ريعهم يف الدنيا ويف الآخرة يف العاجل والآجل اإنه �صميع جميب واآخر دعوانا اأن احلمدهلل 

رب العاملني.

وال�صلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، ، ، 
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كلمة وزيرالأوقاف وال�سوؤون الإ�سلمية بدولة قطر

د.غيث بن مبارك الكواري

احلمد هلل وال�صلة وال�صلم على �صيدنا حممد وعلى اآله و�صحبه.

�صعادة د.نورالدين خمتار اخلادمي وزير ال�صوؤون الدينية باجلمهورية التون�صية ال�صقيقة.

ف�صيلة العلمة ال�صيخ د.يو�صف القر�صاوي حفظه اهلل.

الكويت  بدولة  للأوقاف  العامة  للأمانة  العام  الأمني  د.عبداملح�صن اجلار اهلل اخلرايف  �صعادة 

ال�صقيقة. 

ع�صو  والتدريب  للبحوث  الإ�صلمي  للمعهد  التنفيذي  املدير  ال�صريف  حممد  بن  ال�صيَد/عادل 

جمموعة البنك الإ�صلميِّ للتنمية باململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة.

اأ�صحاب الف�صيلة واملعايل وال�صعادة، 

�صيوَفنا الكرام، ، ، ، 

ال�صلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

راكمت املجتمعات الإ�صلمية مبختلف مذاهبها الفقهية ثقافة تكافلية كبرية رامت حتقيق تنمية ب�صرية 

�صاملة ونه�صة علمية وتعليمية. وقد تاأ�ص�صت تلك الثقافة التكاملية على نظام الوقف الإ�صلمي، وهو نظام 

ذو اأبعاد اجتماعية واقت�صادية واأخلقية وثقافية، يعزز القيم الأخلقية الإ�صلمية، ويتعدى نفعه الإن�صان 

لي�صمل بيئته والكائنات املحيطة به، وي�صرتط ا�صتدامة النتفاع وا�صتمرار مق�صد الوقف مع اعتبار �صرط 

منع  كذلك  وهو  واخلري.  الرب  على جهة من جهات  املوقوف  ت�صبيل مبنفعة  الفقهاء:  بعبارة  اإنه  الواقف. 

الت�صرف يف رقبة العني التي ميكن النتفاع بها مع بقاء عينها وجعل املنفعة جلهة من جهات اخلري ابتداًء 

وانتهاًء.

وقد جرت بني الفقهاء مبختلف مذاهبهم نقا�صات حول ملكية املوقوف، وتاأبيد الوقف، واإجارة الوقف، 

ال�صتثمار  واأماكن  الأوقاف،  ا�صتثمار  واأوجه  تهالكه،  ودفع  و�صيانته  لرتميمه  الوقف  على  وال�صتدانة 

وجمالته.

التنظريي  تاآلفت يف اجلانب  الوقف من جوانب عديدة  مو�صوع  الفقهية  املناق�صات  تلك   قاربت  وقد 

الت�صريعي، واختلفت يف التطبيق والجتهاد بح�صب البلدان الإ�صلمية وباعتبار خ�صو�صيتها.

ومل تكن تلك املناق�صات اإىل �صدى لتطور النظام الوقفي وانت�صار الثقافة بني امل�صلمني يف جمتمعات 
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اإ�صلمية يف وقائع خمتلفة ومتجددة من جهة، واأعربت عن املدى الذي و�صل اإليه امل�صلمون يف حتقيق الأمن 

الجتماعي التكافلي الذي اأر�صوا عربه اأمنهم الثقايف والروحي والأخلقي من جهة اأخرى.

هكذا، تاأكد يف حياة امل�صلمني، اأن موؤ�ص�صة الوقف، موؤ�ص�صة ُمثلى لتحقيق الأمن بكل اأنواعه يف املجتمع 

امل�صلم، وبقدر انت�صار الثقافة الوقفية، تو�صعت دائرة اخلري وحت�صن املجتمع الإ�صلمي، وموازاًة مع ذلك 

واأن  �صيما  الإ�صلمي،  ال�صهود احل�صاري  دورات  الكلي يف  الختفاء  اإىل حد  والِعوز  الفقر  دائرة  �صمرت 

نت ال�صكن والتعليم والتطبيب، وعالت اجلائعني، واعتنت بامل�صنني  الأوقاف تعددت جمالتها وتنوعت، فاأمَّ

ت كل ذلك لتحقق للم�صلمني اأمًنا �صامًل. املنقطعني، وتعدَّ

وقد ت�صكل يف الن�صف الأخري من القرن املا�صي ويف الع�صرية الأوىل من هذا القرن، وعي جديد باأهمية 

الوقفية، كما  التجارب  الأوقاف وح�صر  تاريخ  ا�صتدعى درا�صة  الإ�صلمية،  الأوقاف يف تنمية املجتمعات 

واإقامة هيئات، وجمال�ص عليا ملراقبة مقدراتها، وقد كان من ثمار  بالأوقاف،  بناء قوانني خا�صة  تطلب 

تنمية  لتحقيق  واأ�صيًل  ا  اإ�صلمًيا خال�صً واقتناع عام بنجاعته نظاًما  الوقف،  ثقافة  انبعاث  تلك اجلهود 

ب�صرية متوازنة يف البلد الإ�صلمية. بل نظاما قابل لأن تنبني عليه خمططات تنمية م�صتدامة يف كثري من 

بقاع العامل الواقعة حتت طائلة الفقر واحلوج، نظًرا لل�صمانات التي مينحها ل�صتمرار الأ�صول املوقوفة، 

والنتائج التي يحققها اقت�صاديا، واجتماعيا واأخلقيا.

ففي دولة قطر �صدر قانون الوقف �صنة 1996م، ويف �صنة 2006م �صدر القرار الأمريي رقم 49 بت�صكيل 

جمل�ص الهيئة القطرية للأوقاف، وتوىل القرار الوزيري رقم 34 بتاريخ 2007م باإن�صاء الهيكل التنظيمي 

للهيئة، وبعد ذلك �صدرت قوانني اأخرى باإن�صاء جلان عليا لل�صتثمار وامل�صارف الوقفية واللجنة ال�صرعية، 

واإن�صاء �صندوق اأموال الوقف، واإن�صاء الإدارة العامة للأوقاف، وقد رام هذا امل�صار الت�صريعي تطوير قطاع 

الأوقاف و�صيانته وحتقيق اأهدافه ال�صامية يف املجتمع: رافًدا اأ�صا�صًيا من روافد التنمية  يف املجتمع امل�صلم.

وقد اهتمت وزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صلمية يف خطتها ال�صرتاتيجية تطوير الأبحاث، والدرا�صات 

القت�صاد  يف  واخلربة  املعرفة  واأهل  حمققني  علماء  بني  ب�صراكة  ال�صرعية  ال�صوابط  وفق  الأوقاف  حول 

وال�صتثمار، وهي تروم ح�صر جمالت جديدة لل�صتثمارات الوقفية ق�صد تنميتها، مع تطوير لآليات تدبري 

الأوقاف واإدارة �صوؤونها، وتطوير لآليات مراقبة املوارد الوقفية يف اإطار حوكمة مبنية على اأ�صا�ص قانوين 

حمكم، وروؤية م�صتقبلية  تعيد للأوقاف مكانتها يف تنمية املجتمع.

كما حر�صت الوزارة على تعزيز اآليات رقابة الأوقاف، و�صبط عمليات التدقيق لإدارات الأوقاف، وهي 
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تدر�ص اإن�صاء جهاز حوكمي موؤهل يخول للإدارات امل�صرفة على تنمية الأموال واملمتلكات الوقفية اأن تكون 

يف اأعلى م�صتوى يف تدبري املوارد واإعداد امل�صاريع بناءً على درا�صات دقيقة لتجنب حالت الإخفاق يف تنفيذ 

امل�صاريع املربجمة.

ولن يتحقق ذلك دون تاأهيل للكادر امل�صرف على تنمية الأوقاف وتطويرها، وتطعيمه بكادر مكني من 

اخلرباء يف جمال ال�صتثمار، والبنوك، والرقابة ال�صرعية.

اأيها ال�صادة

اإن املو�صوعات التي �صيتدار�صها ال�صادة العلماء املجتمعون يف منتدى ق�صايا الوقف الفقهية ال�صاد�ص 

اآل ثاين رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير  الذي يعقد اليوم حتت رعاية معايل ال�صيخ حمد بن جا�صم بن جرب 

اخلارجية، مو�صوعات يف غاية الأهمية، نظًرا ملا ت�صهده خمتلف البلد الإ�صلمية من حتولت يف جمال 

التنمية.

بقطاع  النهو�ص  من  متكن  دقيقة  تو�صيات  من  املبارك  اللقاء  هذا  عنه  �صي�صفر  ما  اإىل  نتطلع  واإننا 

الأوقاف ليحقق اأبعاده احل�صارية، وي�صهم يف تنمية املجتمع. 

واإنني اأ�صكر اللجنة املنظمة على هذا اجلهد الذي بذلته يف تنظيم هذه الدورة ال�صاد�صة من منتدى 

وال�صوؤون  الأوقاف  وزارة  اأن  لهم  واأوؤكد  امل�صاركني،  العلماء  ال�صادة  واأ�صكر جميع  الفقهية،  الوقف  ق�صايا 

كل  وتثمن  الأوقاف،  قطاع  وتنمية  تطوير  وتتابع جهودهم يف  ترحب مبقرتحاتهم  بدولة قطر  الإ�صلمية 

التجارب الناجحة يف هذا املجال، وهي على ا�صتعداد للتعاون من اأجل اإذاعة الثقافة الوقفية ون�صر الأبحاث 

الفقهية والأكادميية حول الأوقاف.

ومن هذا املقام العلمي الرفيع، اأرفع اأ�صمى اآيات التهنئة والتربيكات اإىل مقام ح�صرة �صاحب ال�صمو 

ال�صيخ حمد بن خليفة اآل ثاين اأمري البلد املفدى واإىل �صمو ويل عهده الأمني ال�صيخ متيم بن حمد اآل ثاين، 

وما كان لهذه اللقاءات الناجحة اأن تتم على هذه الأر�ص الطيبة لول ف�صل اهلل تعاىل ثم دعم وتوجيهات 

القيادة الر�صيدة التي ما بخلت ب�صيء يخدم الق�صايا الإ�صلمية ويوطد دعائم املوؤ�ص�صات الإ�صلمية عزة 

ورفعة للإ�صلم، داعيا املوىل العلي القدير اأن يجعل ذلك يف ميزان ح�صناتهم.

وال�صلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، ، ، 



املو�شوع  الأول

اإنهاء الوقف اخلريي

اجلل�سة العلمية الأوىل

رئي�س اجلل�شة

)1(
د.ثقيل بن �ساير ال�سمري

املح��شرون

   د.عبدالفتاح حممود اإدري�س حممود

د.هيثم عبداحلميد علي خزنة

 

)1( نائب رئي�ص حمكمة التمييز بدولة قطر.
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)1(
بحث د.عبدالفتاح حممود اإدري�س حممود

اإنهاء الوقف اخلريي من منظور الفقه الإ�سلمي

احلمد هلل رب العاملني، وال�صلة وال�صلم على املبعوث رحمة للعاملني، �صيدنا حممد وعلى اآله و�صحبه 

والتابعني لهم باإح�صان اإىل يوم الدين... وبعد:

فاإن للوقف اخلريي جمالت ا�صتطاع اأن يحقق فيها اإ�صباًعا، ل يحققه املال العام يف الدولة الإ�صلمية، 

وقد حتقق بهذا الوقف نه�صة يف جمالت عدة: اجتماعية، وعلمية، واقت�صادية، وغريها، ولذا فاإن هذا 

الوقف اأ�صا�ص يف بناء املجتمع، واإ�صباع حاجات الكرثة الكاثرة من اأفراده، اإل اأن هذا الوقف قد يعر�ص 

ا، اأو انقرا�ص  له ما ينهي ا�صتمرار عطائه، كانتهاء وقته اإن كان موؤقًتا مبدة، اأو هلك عينه كًل اأو بع�صً

املوقوف عليهم، اأو عدم كفاية ريع الوقف لإعمار ما تخرب منه، اأو اإقامة الدعاوى حلله واإنهائه، واإن كان 

هذا ل يغ�صي من قيمة اجلهود التي تبذل للحفاظ عليه: ك�صم الأوقاف املتعددة يف وقف واحد ي�صبع نف�ص 

اأو  املتخرب  الوقف  لإعمار  ال�صتدانة  اأو  املوقوفة،  الأعيان  �صائر  يدرها  التي  الغلة  يدر عني  اأو  احلاجات 

املتوقف عن اإدرار النفع، من وقف اآخر اأو من املال العام يف الدولة، اأو من الأفراد، اإن كان ريعه ل يكفي 

اأكرث نفعا منه  اأو ا�صتبداله بغريه مما يكون  اأو تغيري غر�صه ملا هو اأجدى منه يف حتقيق الريع،  اإعماره، 

للموقوف عليهم.

ولذا كان هذا البحث الذي ي�صتعر�ص هذه الأمور، بغية اإبداء وجهة نظر ال�صرع يف �صبل التغلب على 

ذلك، ويكون بيان هذا من خلل املطالب والفروع واملقا�صد التالية:

●املطلب●الأول:●حقيقة●الوقف●اخلريي●وحكمه.●●

الفرع الأول: حقيقة الوقف اخلريي.

الفرع الثاين: حكم الوقف اخلريي.

●املطلب●الثاين:●اإنهاء●املدة●يف●الوقف●اخلريي●املوؤقت.●●

الفرع الأول: مدى قابلية الوقف للتاأقيت.

الفرع الثاين: موقف بع�ص قوانني البلد الإ�صلمية من تاأقيت الوقف.

الفرع الثالث: هلك الوقف اخلريي وتعطل منافعه.

الفرع الرابع: انقرا�ص املوقوف عليهم.

املق�صد الأول: اآراء الفقهاء يف حكم الوقف على جهة تنقر�ص دون ذكر جهة بعدها.

)1( اأ�صتاذ ورئي�ص ق�صم الفقه املقارن بكلية ال�صريعة والقانون بالقاهرة-جامعة الأزهر.
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املق�صد الثاين: من يئول اإليه الوقف بعد انتهاء مدة الوقف املوؤقت اأو انقطاع املوقوف 

عليهم.

الفرع اخلام�ص: عدم كفاية ريع الوقف لإعماره.

الفرع ال�صاد�ص: عدم كفاية ريع الوقف للوفاء بحاجات املوقوف عليهم.

الفرع ال�صابع: اإقامة الدعاوى �صد الوقف اخلريي.

الفرع الثامن: مدى افتقار اإنهاء الوقف اإىل حكم قا�ص. 

●املطلب●الثالث:●و�صائل●احلفاظ●على●الوقف●اخلريي.●●

الفرع الأول: اجتماع اأوقاف عدة يف وقف واحد.

املق�صد الأول: حقيقة الوقف اجلماعي وحكمه.

املق�صد الثاين: غايات الوقف اجلماعي.

املق�صد الثالث: مناذج من الأوقاف اجلماعية.

الفرع الثاين: اإعمار الوقف عن طريق ال�صتدانة.

املق�صد الأول: اجلهة التي ينفق منها على الوقف.

املق�صد الثاين: حكم القرتا�ص لإعمار الوقف.

املق�صد الثالث: القرتا�ص من وقف لإعمار غريه.

املق�صد الرابع: اإعمار الوقف عن طريق ال�صتدانة من املال العام.

الفرع الثالث: تغيري غر�ص الوقف ملا هو اأجدى منه يف حتقيق الريع.

الفرع الرابع: ا�صتبدال الوقف اخلريي.

الفرع اخلام�ص: خمالفة �صرط الواقف.

املق�صد الأول: �صروط الواقفني بالنظر ملقت�صى الوقف.

املق�صد الثاين: �صروط الواقفني املتعلقة باأركان الوقف.

املق�صد الثالث: اأثر �صروط الواقفني على �صحة الوقف.

املق�صد الرابع: ال�صـروط الع�صـرة.

املق�صد اخلام�ص: �صروط �صحيحة جتوز خمالفتها يف اأحوال.

املق�صد ال�صاد�ص: املذاهب املجيزة ملخالفة �صرط الواقف عند القت�صاء.

●املطلب●الرابع:●تطبيقات●معا�صرة●لإنهاء●الوقف●اخلريي.●●
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املطلب●الأول●:●حقيقة●الوقف●اخلريي●وحكمه

الفرع الأول :حقيقة الوقف اخلريي

معنى الوقف يف عرف اأهل اللغة:

الوقف يف عرف اللغة يطلق ويراد به احلب�ص، والوْقُف والتحِبي�ص والت�صِبيل مبعنى، و�صيء موقوف: اأي 

.
)1(

حمبو�ص، و�صمى املوقوف وقفًا لأن العني موقوفة، وحب�ًصا لأنها حمبو�صة 

معنى الوقف يف عرف الفقهاء:

للعلماء يف معنى الوقف تعريفات عدة تكاد تتفق يف املعني، واإن اختلف م�صمونها يف اأكرث الأحيان تبًعا 

لختلف اأ�صحابها يف مدى لزوم الوقف اأو عدم لزومه، وماآل العني املوقوفة، وغري ذلك، واختلفهم يف 

التف�صيل والإجمال، وت�صمني التعريف ال�صروط من عدمه. 

وقد عرف الوقف القونوي باأنه » حب�ص العني على ملك الواقف والت�صدق باملنافع على الفقراء، مع بقاء 

.
)2(

العني » 

والوقف اخلريي: هو ما جعل ابتداًء على جهة من جهات الرب ولو ملدة معينة، ليكون بعدها وقًفا على 

.
)3(

�صخ�ص اأو اأ�صخا�ص معينني من اأقارب الواقف اأو غريهم 

كالفقراء  الربِّ  جهات  على  الوقف  هو   « فقالوا:  وغريه،  ال�صابق  يعم  بتعريف  العلماء  بع�ص  وعرفه 

.
)4( 

وامل�صاكني وامل�صاجد وما اإىل ذلك »

فالوقف اخلريي اأو الوقف العام، الذي هو: حب�ص العني عن متليكها لأحد من العباد والت�صدق باملنفعة 

اأو بناء  ال�صبيل،  واأبناء  التي ل تنقطع: كالفقراء، وامل�صاكني، واليتامى،  الرّب  ابتداء على جهة من جهات 

امل�صاجد وال�صرف عليها، اأو ت�صييد دور العلم على اختلفها، واإعداد العدة للجهاد يف �صبيل اهلل، ونحو 

ذلك مما يحقق اخلري العام لأبناء امل�صلمني كاّفة، وذلك ملدة معينة، ثم يجعله الواقف بعد ذلك ل�صخ�ص 

بعينه.

ا به يف حياته، ثم  واإذا كان الوقف الأهلي، الذي يجعله الواقف يف م�صاحله ال�صخ�صية، ليكون خا�صً

)1(ابن فار�ص: معجم مقايي�ص اللغة 135/6، ابن منظور: ل�صان العرب 359/9، الفريوز اآبادي: القامو�ص املحيط 50/3 .

)2( القونوي: اأني�ص الفقهاء /197 .

)3( د. حممد عبدالكرمي اخلالدي: اأحكام الوقف على الذرية يف ال�صريعة الإ�صلمية 232/1 .

)4( حكم ال�صريعة يف الوقف اخلريي والأهلي: بيان من العلماء /5، د. عبدالوهاب اأبو �صليمان: الوقف مفهومه ومقا�صده 162/15 .
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يجعله لذريته من بعده حلني انقرا�صهم، وبعد ذلك يكون حمبو�ًصا على جهة من جهات الرب املختلفة، فاإن 

الوقف اخلريي اأكرث فائدة منه، لأنه يعم قطاعا كبريا من املجتمع، ومن ثم فاإنه النمط الفاعل من الوقف 

العلم واملكتبات وامل�صت�صفيات  �ُصيََّدت دور  اأثر يف م�صرية احل�صارة الإ�صلمية، فعن طريقه  له  الذي كان 

رات التح�صيل وطلب العلم،  والربط ونحوها، ومن خلله توافرت لطلب العلم الكتب وغريها من مَي�صِّ

بخلف الوقف الأهلي اأو الأ�صري الذي غالًبا ما تنح�صر منفعته يف عدد معني من املنتفعني.

والوقف اخلريي ي�صتهدف حتقيق م�صلحة عامة: كالوقف على امل�صاجد ودور العلم والعلماء والفقراء 

ا بالوقف املوؤبد اأو املطلق، لكون م�صرفه دائًما يف جميع  وامل�صت�صفيات، وي�صمى هذا النوع من الوقف اأي�صً

اأدواره، عائدا على اجلهة التي �صماها الواقف يف حدود اجلواز ال�صرعي.

اأنواع  يطلق على  كان  ال�صم، حيث  بهذا  يتميز  واإن مل  الإ�صلم،  الوقف اخلريي يف �صدر  وقد عرف 

الوقف عامة م�صمى �صدقة، دون متييز بني نوع منها واآخر، اإذ اأن تق�صيم الوقف اإىل خريي واأهلي تق�صيم 

ا�صطلحي حديث، واإل فاإن اأنواع الوقف املختلفة ما ق�صد به اإل القربة وابتغاء وجه اهلل تعاىل.

الفرع الثاين :حكم الوقف اخلريي

بع�ص  بل حكي  اإليها،  املندوب  القرب  واأنه من  الوقف اخلريي،  الفقهاء على م�صروعية  اتفق جمهور 

.
)1(

الفقهاء اإجماع اأهل العلم عليه 

ومما يدل مل�صروعيته ما يلي:

اأول: ال�صنة النبوية املطهرة: اأحاديث منها:

» لن - 1 اإن اهلل يقول:  يا ر�صول اهلل   « اأبا طلحة ر�صي اهلل عنه قال:  اأن  اأن�ص ر�صي اهلل عنه  روى 

اأرجو  واإنها �صدقة هلل  اإيل بريحاء،  اأموايل  اأحب  واإن   ،
)2(

 » تنالوا الرب حتى تنفقوا مما حتبون 

برها وذخرها عند اهلل، ف�صعها يا ر�صول اهلل حيث اأراك اهلل، فقال: بخ بخ ذلك مال رابح، قالها 

اأبو طلحة يف  اأبو طلحة: اأفعل يا ر�صول اهلل، فق�صمها  مرتني، اأرى اأن جتعلها يف الأقربني، فقال 

.
)3(

اأقاربه وبني عمه « 

ا بخيرب، فاأتى النبي �صلى اهلل عليه و�صلم - 2 روى ابن عمر ر�صي اهلل عنهما قال: » اأ�صاب عمر اأر�صً

)1( ابن الهمام: فتح القدير 419/5، ال�صرخ�صي: املب�صوط 27/12، املو�صلي: الختيار 40/4، �صرح اخلر�صي 79/7، ابن عبدالرب: الكايف يف 

فقه اأهل املدينة 112/2، احلطاب: مواهب اجلليل 18/6، ال�صريازي: التنبيه /137، النووي: رو�صة الطالبني 315/5، ابن قدامة: املغني 

348/5، البهوتي: �صرح منتهي الإرادات 489/2، الرحيباين: مطالب اأويل النهي 271/4، ابن حزم: املحلي 176/9 .

)2( من الآية 92 من �صورة اآل عمران . 

)3( اأخرجه ال�صيخان يف �صحيحيهما . ) �صحيح البخاري 3128/5، �صحيح م�صلم 693/2 ( .



¢ùjQOEG Oƒª ìÉàØdGóÑY.O åëH …ÒÿG ∞bƒdG AÉ¡fEG :∫hC’G ´ƒ°VƒŸG

34

ي�صتاأمره فيها، فقال: يا ر�صول اهلل: اإين اأ�صبت اأر�صًا بخيرب مل اأ�صب ماًل قط اأنف�ص عندي منه 

فما تاأمرين به ؟، قال: اإن �صئت حب�صت اأ�صلها وت�صدقت بها، قال: فت�صدق بها عمر على اأن ل 

يباع ول يوهب ول يورث، ويت�صدق بها يف الفقراء ويف القربى ويف الرقاب ويف �صبيل اهلل وابن 

ال�صبيل وال�صيف، ول جناح على من وليها اأن ياأكل منها باملعروف ويطعم غري متمول، » ويف لفظ 

اأن عمر ر�صي اهلل عنه قال: »يا ر�صول اهلل: اإين ا�صتفدت ماًل وهو عندي نفي�ص فاأردت اأن اأت�صدق 

به، فقال النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: ت�صدق باأ�صله ل يباع ول يوهب ول يورث ولكن ينفق ثمره، 

فت�صدق به عمر، ف�صدقته تلك يف �صبيل اهلل ويف الرقاب وامل�صاكني وال�صيف وابن ال�صبيل ولذي 

.
)1(

القربى، ول جناح على من وليه اأن ياأكل منه باملعروف اأو يوكل �صديقه غري متمول به « 

وجه الدللة منهما:

اأفاد احلديثان م�صروعية الوقف، بل وا�صتحبابه كذلك، حل�ص ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم عليه.

ثانيا: الأثر:

روى جابر ر�صي اهلل عنه قال: »مل يكن اأحد من اأ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�صلم ذو مقدرة - 1

الأن�صار ت�صدقوا ب�صدقات  اأن ثمانني �صحابًيا من  بلغني  ال�صافعي:  الإمام  ، وقال 
)2(

» اإل وقف 

، وقال عبداهلل بن الزبري احلميدي: »ت�صدق اأبو بكر بداره مبكة على 
)3(

حمرمات يعني اأوقاًفا 

وت�صدق  بينبع،  باأر�صه  علي  وت�صدق  ولده،  على  وبالثنية  املروة  عند  بربعه  وت�صدق عمر  ولده، 

الزبري بن العوام بداره مبكة يف احلرامية وداره مب�صر واأمواله باملدينة على ولده، وت�صدق �صعد 

بن اأبي وقا�ص بداره باملدينة وبداره مب�صر على ولده، وت�صدق عثمان برومة، وعمرو بن العا�ص 

بالوهط من الطائف وداره مبكة على ولده، وت�صدق حكيم بن حزام بداره مبكة واملدينة على ولده، 

.
)4(

قال وما ل يح�صرين ذكره كثري يجزئ منه اأقل مما ذكرت « 

ا�صتمر عمل الأمة من ال�صحابة والتابعني ومن بعدهم على الوقف، اأولها �صدقة ر�صول اهلل �صلى - 2

اهلل عليه و�صلم، ثم �صدقة اأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، والزبري ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت، 

الوليد  بن  وخالد  وقا�ص،  اأبي  بن  و�صعد  و�صفية،  حبيبة  واأم  �صلمة  واأم  اأختها،  واأ�صماء  وعائ�صة 

ثم  ال�صحابة  من  هوؤلء  كل   الزبري،  بن  وعبداهلل  الدو�صي  اأروى  واأبي  عامر  بن  وعقبة  وجابر، 

.
)5(

التابعني بعدهم، كلها بروايات وتوارث النا�ص اأجمعون ذلك 

)1( اأخرجه ال�صيخان يف ال�صحيحني . ) �صحيح البخاري 1019/3، �صحيح م�صلم 1255/3 ( .

)2( املغني 348/5 .

)3( ال�صربيني اخلطيب: مغني املحتاج 376/2 .

)4( اأخرجه البيهقي يف �صننه 161/6 .

)5( فتح القدير 207/6، املحلي 180/9 .
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ثالثا: اإجماع اأهل العلم:

حكي الرتمذي والنووي والكا�صاين والقرطبي وال�صوكاين وغريهم اتفاق اأهل العلم على م�صروعيته يف 

.
)1(

اجلملة 

املطلب●الثاين●:●اإنهاء●املدة●يف●الوقف●اخلريي●املوؤقت

الفرع الأول : مدى قابلية الوقف للتاأقيت

اختلف الفقهاء يف اأمد الوقف وعما اإذا كان يقبل تاأقيته مبدة معينة اأم اأنه ل يجوز اإل موؤبًدا، ولهم فيه 

مذهبان:

املذهب الأول: 

يرى من ذهب اإليه جواز تاأقيت الوقف مبدة، فل ي�صرتط ل�صحته اأن يكون موؤبًدا بدوام ال�ّصيء املوقوف، 

اإذ ي�صّح وقفه مّدًة معّينًة ثّم يزول وقفه، ليّت�صّرف فيه بكّل ما يجوز الّت�صّرف به يف غري املوقوف، وهو 

واإذا مات  بعينه جاز،  »اإذا وقف على رجل  قوله:  بن مقاتل عنه  يو�صف، فقد روى حممد  اأبي  رواية عن 

، قال ابن الهمام: »واإذا عرف عن 
)2(

املوقوف عليه رجع الوقف اإىل ورثة الواقف، وعليه الفتوى يف املذهب«

، وهذا 
)3(

اأبي يو�صف جواز عوده اإىل الورثة، فقد يقول يف وقف ع�صرين �صنة: باجلواز، لأنه ل فرق اأ�صًل«

.
)4(

املذهب هو املعتمد من مذهب املالكية، ووجه عند ال�صافعية واحلنابلة

املذهب الثاين: 

يرى اأ�صحابه اأن الوقف ل يكون اإل موؤبًدا، فل يجوز تاأقيته مبدة معينة، وهو مذهب جمهور احلنفية 

.
)5(

وبع�ص املالكية، وم�صهور مذهب ال�صافعية واحلنابلة، ومقت�صي قول ابن حزم 

)1( �صرح النووي ل�صحيح م�صلم 86/11، �صنن الرتمذي 660/3، الكا�صاين: بدائع ال�صنائع 219/6، حا�صية ابن قا�صم علي الرو�ص 530/5، 

ال�صوكاين: ال�صيل اجلرار 313/3، ابن حجر الهيتمي: الإف�صاح 52/2 .

)2( فتح القدير 214/6 . 

)3( امل�صدر ال�صابق .

)4( فتح القدير 214/6، ال�صرخ�صي: �صرح ال�صري الكبري 2117/5، مواهب اجلليل 20/6، النفراوي: الفواكه الدواين 150/2، 161، رو�صة 

الطالبني 325/5، مغني املحتاج 384/2، املرداوي: الإن�صاف 72/7 . 

)5( ابن جنيم: البحر الرائق 204/5، 208، 223، فتح القدير 207/6، 230، ابن عابدين: رد املحتار 351/4، 390، الفواكه الدواين 161/2، 

املغني   ،162/3 الطالبني  اإعانة  البكري:  الزين /269،  نهاية  362، حممد جاوي:   ،361/2 الإقناع  ال�صربيني:   ،384/2 املحتاج  مغني 

363/5، 369، ابن مفلح: املبدع 354/5، ابن �صويان: منار ال�صبيل 20/2، البهوتي: ك�صاف القناع 254/4، املحلي 182/9 .
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اأدلة املذهبني:

ا�صتدل اأ�صحاب املذهب الأول على جواز تاأقيت الوقف مبا يلي:

القيا�ص:

موؤبًدا - 1 املنـافع  وقف  جـاز  وقد  عليهم،  املوقوف  اإيل  املوقـوف  منافع  عبارة عن متليك  الوقف  اإن 

.
)1(

فيجوز وقفها موؤقًتا  بالأويل 

اإن املنافع املتغياة من الوقف يت�صور ا�صتيفاوؤها موؤبًدا وموؤقًتا، فلما جاز ا�صتيفاوؤها من الوقف - 2

موؤبًدا باتفاق، جاز ا�صتيفاوؤها منه موؤقًتا.

على - 3 قيا�ًصا  موؤقًتا،  به  الت�صدق  جاز  اأبًدا  به  الت�صدق  جاز  وما  مالية،  قيمة  املوقوف  ملنفعة  اإن 

 .
)2(

الو�صية باملنافع التي جتوز موؤقًتا وموؤبًدا 

ا�صتدل اأ�صحاب املذهب الثاين على عدم �صحة تاأقيت الوقف، مبا يلي:

اأول: القيا�ص:

يتاأبد كالعتق، فاإذا كان - 1 واأنه  التمليك،  اإل موؤبًدا، لأن موجبه زوال امللك بدون  الوقف ل يتم  اإن 

علي جهة يتوهم انقطاعها مل يتوفر له مقت�صاه، فلهذا كان التوقيت مبطًل له كالتوقيت يف البيع.

اإن املق�صود من الوقف هو التقرب اإىل اهلل تعاىل، ولفظ الوقف وال�صدقة منبئة عن ذلك، لأنه - 2

.
)3(

اإزالة امللك بدون التمليك كالعتق 

اإزالة امللك يف املوقوف ل اإىل اأحد، وهذه الإزالة ل حتتمـل التاأقيت: كالإعتاق وجعـل - 3 اإن الوقف 

     .
)4(

الدار م�صجًدا 

ثانيا: املعقول:

.
)5(

اإن الوقف يقت�صي التاأبيد، والتاأقيت ينافيه، فل ي�صح تاأقيته 

الراأي الراجح:

)1( �صرح ال�صري الكبري 2117/5 . 

)2( الفواكه الدواين 161/2، مغني املحتاج 384/2 .

)3( املرغيناين: الهداية 15/3 . 

)4( بدائع ال�صنائع 220/6 . 

)5( ك�صاف القناع 254/4 . 



¢ùjQOEG Oƒª ìÉàØdGóÑY.O åëH

37

من خلل ا�صتعرا�ص ما ا�صتدل به اأ�صحاب املذهب الثاين على عدم �صحة تاأقيت الوقف، يتبني اأنها 

ل تقوم حجة لهم علي ما ذهبوا اإليه، اإذ القول بزوال ملك املوقوف عن مالكه حمل خلف بني الفقهاء، 

فل يحتج به، وقيا�ص الوقف علي العتق والبيع يف اأنهما يقت�صيان تاأبيد امللك، قيا�ص مع الفارق؛ لأن الذي 

ميلك يف العتق والبيع هو العني باتفاق، واأما الذي ميلك يف الوقف فهو املنفعة، وهي ل تقت�صي اأن يكون 

الواقف مالًكا للعني التي ت�صتويف منها، واإمنا يكفيه جلواز وقفه اأن يكون مالكا ملنفعة العني، وملك املنفعة 

ل يقت�صي التاأبيد، واأما اتخاذ الدار م�صجًدا واملو�صع مقربة بالوقف فاإمنا اقت�صي التاأبيد فيهما، لدوام 

حاجة املوقوف عليهم اإيل مكان لل�صلة ومو�صع يدفنون به موتاهم، واملنفعة منهما ل يت�صور تاأقيتها مبدة 

اأو غاية، بخلف ما يقبل التاأقيت من الأوقاف، واقت�صاء الوقف التاأبيد مما ينازع فيه بع�ص الفقهاء، فل 

يحتج مبا هو من حمل النزاع.  

ومن ثم فاإن الذي تركن النف�ص اإليه من املذهبني - بعد الوقوف علي ما ا�صتدل به لهما - هو ما ذهب 

اإليه اأ�صحاب املذهب الأول، من �صحة الوقف املوؤقت مبدة معينة من الزمن اأو بتحقيق غاية معينة ينتهي 

بانتهائها، ملا وجهوا به مذهبهم.

ولأن الوقف �صدقة مل يرد عن ال�صارع ما مينع من تاأقيتها، اإذ الذي ورد عنه هو منع الت�صرف فيها 

بعو�ص اأو بغريه مدة وقفها، وحظر تاأقيت الوقف اإمنا يكون بن�ص يحظره، فلما مل يرد ن�ص يدل مبنطوقه 

اأو مفهومه على هذا احلظر، كان م�صروًعا، ي�صاف اإيل هذا اأن الوقف املوؤقت يحقق غر�ص كثري من النا�ص 

يف وقف اأعيان مالهم اأو ما ملكوا من منافع الأموال، فيحوزون به ف�صل هذه ال�صدقة واإن مل ميلكوا هذه 

الأعيان اأو منافعها ملكية دائمة، فيتحقق بالقول بجواز هذا النوع من الوقف زيادة عدد الواقفني، وزيادة 

نطاق امل�صتفيدين من الأوقاف بوجه عام، بالإ�صافة اإيل الوفاء بحاجات كثري من ذوي احلاجـة، وتخفيف 

العبء عن ميزانيـة الدولة، بحيث ل تثقل بالوفاء ب�صرورات احلياة وحاجياتها لكثريين.

ومقت�صى قابلية الوقف للتاأقيت - وفًقا ملا رجح من اآراء الفقهاء - فاإن الوقف ينتهي بانتهاء املدة التي 

وقت بها، �صواء اأكان املوقوف عقارا اأم منقول اأم منفعة، اأم نحو ذلك.

الفرع الثاين: موقف قوانني بع�ص البلد الإ�صلمية من تاأقيت الوقف

ن�صت بع�ص قوانني الوقف يف البلد الإ�صلمية على الوقف املوؤقت �صراحًة، وبع�صها مل يرد يف مواده 

ما فيه ت�صريح اأو تلميح بذلك، واأذكر طرفا مما ورد يف بع�صها متعلقا بذلك:

كان للقانون امل�صري موقف من تاأقيت الوقف، حيث �صنف الوقف يف املادة اخلام�صة من القانون رقم 

/1946، الوقف من جهة تاأقيته وتاأبيده ثلثة اأق�صام: وقف ل ي�صح اإل موؤبًدا، فتاأقيته يكون باطل، وهو 
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وقف امل�صجد والوقف عليه، ووقف يجوز موؤقًتا وموؤبًدا: وهو الوقف على غري امل�صجد: كامل�صايف وامللجئ 

واملدار�ص والفقراء ونحو ذلك. ووقف ل يكون اإل موؤقًتا، فيبطل تاأبيده: وهو الوقف الأهلي، فاإن وقت ب�صنني، 

ته بطبقات وجب األ تزيد على طبقتني من املوقوف  وجب األ تزيد على �صتني �صنة من وفاة الواقف، واإن وقَّ

عليهم بعد الواقف. و�صند هذا التاأقيت امل�صلحة.

�صيغة  مادته اخلام�صة يف  يجز يف  امل�صري، حيث مل  القانون  القطري منحى  الوقف  قانون  ينح  ومل 

الوقف اأن تكون موؤقتة، بل ا�صرتط ل�صحتها اأن تكون موؤبدة، مما يفيد اأنه ي�صرتط التاأبيد يف الوقف مطلقا 

واإل بطل.

واملر�صوم ال�صلطاين العماين رقم 2000/65، بقانون الوقف، ن�ص هذا القانون يف املادة 26 منه » وقف 

امل�صجد ل يكون اإل موؤبدا »، ومبفهوم املخالفة لهذه املادة فاإن القانون ي�صمح بالوقف غري املوؤبد يف غري 

امل�صجد، �صواء اأكان املوقوف عقاًرا اأم منقول، وبديهي اأن الوقف املوؤقت بعد انتهاء مدة وقفه يئول اإىل ملك 

الواقف اأو ورثته يف حال وفاته. 

واأوردت املادة الثالثة من قانون الوقف اليمني رقم 1992/23م، على ا�صرتاط التاأبيد يف الوقف مطلقا، 

مما يفيد باملفهوم املخالف اأنه ل يجيز الوقف املوؤقت.

ون�صت املادة 1/28 من قانون هيئة الأوقاف الإ�صلمية ال�صوداين ل�صنة 1995م، على اأن ت�صتمر اأموال 

الأوقاف اأوقافًا ب�صفة م�صتدمية، ويجب املحافظة على اأ�صلها باعتبارها ماًل هلل. مبا يفيد اأن الوقف ل 

يجوز موؤقتا فيه، واأنه ل يعود اإىل ملك الواقف اأبًدا.

الفرع الثالث: هلك الوقف اخلريي وتعطل منافعه

عليه  يرتتب  الهلك  وهذا  اأو اجلزئي،  الكلي  للهلك  معر�صة  منقوًل  اأو  عقاًرا  كانت  اإن  الوقف  عني 

اأو ل  تعطل منافع الوقف، فاإذا ترتب على هلك الوقف تعطل منافعه مطلًقا، بحيث �صار ل ينتج ريًعا، 

يفي ما يخرج منه مبوؤنته، وتعذر اإ�صلحه، فاإنه يعر�ص يف هذه احلالة اخللف يف اأيلولة الوقف بعد تعطل 

منافعه، فريى احلنفية جواز ا�صتبدال الوقف على الأ�صح عندهم يف هذه احلالة، اإذا اأذن فيه القا�صي، 

وراأى امل�صلحة فيه، ويرى جمهور املالكية جواز ا�صتبدال الوقف املنقول فقط اإذا دعت اإليه امل�صلحة، وهي 

الرواية امل�صهورة عن مالك، قال اخلر�صي: اإذا مل يكن املوقوف عقاًرا، و�صار ل ينتفع به يف الوجه الذي وقف 

فيه كالثوب يخلق، والفر�ص مير�ص، وما اأ�صبه ذلك - فاإنه يباع وي�صرتى مثله مما ينتفع به، واأما العقار فقد 

منع املالكية ا�صتبداله، فل يجوز يف مذهبهم بيع امل�صاجد، واأما الدور واحلوانيت فاإن كانت قائمة املنفعة 

فل يجوز بيعها، وا�صتثنوا تو�صيع امل�صجد اأو املقربة اأو الطريق العام فاأجازوا بيعه، لأن هذا من امل�صالح 
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العامة للأمة، فاإذا مل تبع الأحبا�ص لأجلها تعطلت، واأ�صاب النا�ص �صيق، ومن الواجب التي�صري على النا�ص 

يف عبادتهم وعبورهم الطرق ودفن موتاهم، و�صدد ال�صافعية يف ا�صتبدال الوقف حتى اأو�صكوا اأن مينعوه 

خ�صية �صياع الوقف اأو التفريط فيه، قال النووي: الأ�صح جواز بيع ح�صر امل�صجد اإذا بليت، وجذوعه اإذا 

انك�صرت ومل ت�صلح اإل للإحراق، ولو انهدم م�صجد وتعذر اإعادته مل يبع، وت�صرف غلة وقفه اإىل اأقرب 

اأو يعمر به م�صجد  اإذا خيف على نق�صه، فينق�ص ويحفظ  اإل  اإليه، ول ينق�ص امل�صجد املنهدم،  امل�صاجد 

اآخر اإن راآه احلاكم ول ي�صرف نق�صه لنحو بئر وقنطرة ورباط، ملا رواه ابن عمر ر�صي اهلل عنهما يف وقف 

 ،
)1(

عمر لبريحاء من قول ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: » ل يباع اأ�صلها ول تبتاع ول توهب ول تورث » 

ومل يفرق احلنابلة بني العقار واملنقول يف حكم ا�صتبدال الوقف، اإذ يرون جواز ا�صتبدال املوقوف املنقول 

والعقار اإذا هلك وتعطلت منافعه، ويف بيع امل�صجد روايتان يف املذهب، الراجح منهما: جوازه و�صرف ثمنه 

.
)2(

يف اإن�صاء م�صجد اآخر مبو�صع اآخر، والرواية الثانية: عدم جواز بيعه، بل ينقل ما فيه اإىل م�صجد اآخر 

الفرع الرابع: انقرا�ص املوقوف عليهم

 .
)3(

النقرا�ص يف عرف اأهل اللغة: هو النقطاع، يقال: انقر�ص القوم: اإذا درجوا ومل يبق منهم اأحد 

والفقهاء ي�صتعملونه بنف�ص املعنى اللغوي وهم تارًة ي�صتعملون لفظ: انقرا�ص، وتارة ي�صتعملون لفظ: 

انقطاع، واملعنى واحد عندهم، اإل اأنهم غالبا ما ي�صتعملون لفظ انقرا�ص يف ترتيب الطبقات اأو البطون يف 

 .
)4(

ال�صتحقاق يف الوقف، اتباًعا ل�صرط الواقف 

املق�صد الأول: اآراء الفقهاء يف حكم الوقف على جهة تنقر�ص دون ذكر جهة بعدها

قد يق�صد بالنقرا�ص انقطاع جهة الوقف؛ ولذا اختلف الفقهاء يف الوقف على جهة تنقر�ص، دون اأن 

يذكر بعدها جهة اأخرى، ولهم فيه مذاهب:

املذهب الأول:

يرى احلنفية ا�صرتاط اأن يكون اآخر الوقف على جهة بر ل تنقطع، اأي اأنه ل بد اأن ين�ص على تاأبيد 

الوقف عند اأبي حنيفة وحممد واأبي يو�صف يف رواية عنه، وهذا يف غري امل�صجد، والرواية الأخرى عنه: 

)1( اأخرجه ال�صيخان يف ال�صحيحني . ) �صحيح البخاري 1019/3، �صحيح م�صلم 1255/3 ( .

292/2، حا�صية  95، حا�صية الد�صوقي 92/4، مغني املحتاج  240، �صرح اخلر�صي 94/7-  )2( رد املحتار 535/3، البحر الرائق 239/5، 

اجلمل على �صرح املنهج 590/3، املغني وال�صرح الكبري 225/6- 226 .

)3( ل�صان العرب 218/7، الرازي: خمتار ال�صحاح /221 . 

)4(  رد املحتار 414/3، حا�صية الد�صوقي 80/4، ال�صريازي: املهذب 448/1، مغني املحتاج 384/2، املغني 623/5، �صرح منتهى الإرادات 

. 497/2
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اأن التاأبيد لي�ص ب�صرط، ولو �صمى جهة تنقطع ومل يزد، جاز الوقف، فاإذا انقر�صت عاد الوقف اإىل ملك 

 .
)1(

الواقف لو كان حيا، واإل فاإىل ملك الوارث 

املذهب الثاين:

ذهب اإليه املالكية، وهم يفرقون بني الوقف املوؤبد والوقف املوؤقت، فاإذا انقطعت اجلهة املوقوف عليها 

يف الوقف املوؤبد، رجع الوقف لأقرب فقراء ع�صبة املحب�ص ن�صًبا، ليكون وقًفا عليهم، وي�صتوي يف الأن�صبة 

الذكر والأنثى، ول يدخل فيه الواقف ولو فقرًيا، فاإن كان الأقرب غنًيا فلمن يليه يف الرتبة، واإن كان الوقف 

موؤقتا كمن وقف على �صخ�ص اأو اأكرث وقيده بحياتهم اأو حياة فلن اأو قيد باأجل معلوم، فاإن من مات منهم 

فن�صيبه لبقية اأ�صحابه، فاإذا انقر�صوا رجع ملًكا لربه اأو لوارثه اإن مات، فاإن مل يقيد ب�صيء واأطلق، رجع 

الوقف بعد انقرا�ص جميعهم مرجع الأحبا�ص على الأ�صح، فيكون كالوقف املوؤبد، اأي لأقرب ع�صبة املحب�ص 

 .
)2(

ولمراأة لو فر�صت ذكرا ع�صبت كالبنت، فاإن مل يكن ع�صبة اأو انقر�صوا فللفقراء 

املذهب الثالث:

يف الأظهر من قويل ال�صافعي �صحة الوقف يف هذه احلالة، لأن مق�صود الوقف القربة والدوام واإذا 

اإذا  اإدامته على �صبيل اخلري، ومقابله: بطلن الوقف لنقطاعه، وعلى الأظهر  بني م�صرفه ابتداًء �صهل 

انقر�ص املوقوف عليهم فعلى الأظهر اأنه يبقى وقًفا، وعلى مقابله: يرتفع الوقف ويعود ملًكا للواقف اأو وارثه 

اإن مات، وعلى الراأي الأول الذي يرى �صحة الوقف، فيه قولن يف م�صرفه: الأظهر اأنه ي�صرف اإىل اأقرب 

النا�ص اإىل الواقف يوم انقرا�ص املذكور، لأن ال�صدقة على الأقارب من اأف�صل القربات، ويف احلديث: » 

، ويخت�ص امل�صرف وجوًبا - كما 
)3(

ال�صدقة على امل�صكني �صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: �صدقة و�صلة » 

�صرح به اخلوارزمي وغريه - بفقراء قرابة الرحم ل الإرث يف الأ�صح، فاإن مل يكن له اأقارب �صرف الإمام 

الريع اإىل م�صالح امل�صلمني، وقيل: ي�صرف اإىل الفقراء وامل�صاكني، ومقابل الأ�صح اأنه ي�صرف اإىل الفقراء 

 .
)4(

وامل�صاكني، لأن الوقف يوؤول اإليهم يف النتهاء 

)1( رد املحتار 365/3، الزيلعي: تبيني احلقائق 326/3- 327، فتح القدير 214/6- 215 .

)2( الدردير: ال�صرح ال�صغري 305/2- 306، حا�صية الد�صوقي 85/4- 87 .

)3( اأخرجه ابن حبان وابن خزمية يف �صحيحيهما، واحلاكم يف امل�صتدرك، والبيهقي والرتمذي والن�صائي والدارمي يف �صننهم، و�صكت عنه 

احلاكم والبيهقي والن�صائي، وقال الرتمذي: حديث ح�صن . ) �صحيح ابن حبان 133/8، �صحيح ابن خزمية 278/3، امل�صتدرك 564/1، 

�صنن البيهقي 174/4، �صنن الرتمذي 46/3، �صنن الن�صائي 92/5، �صنن الدارمي 488/1 ( . 

)4( املهذب 448/1، مغني املحتاج 384/2 .
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املذهب الرابع:

يرى فقهاء احلنابلة جواز و�صحة الوقف على جهة تنقر�ص، دون اأن يذكر بعدها جهة اأخرى، وي�صرف 

بعد انقرا�ص املوقـوف عليه اإىل ورثة الواقـف ن�صًبا حني النقطـاع على قدر اإرثهم، ويكـون وقفا عليهم، فل 

 .
)1(

ميلكون نقـل امللك يف رقبته 

وقد ق�صم الفقهاء الوقف الدائم ) غري املوؤقت ( بح�صب املوقوف عليهم اإىل اأربعة اأق�صام:

ل - 1 ما  على  كالوقف  والنتهاء:  البتداء  مت�صل  اأي  منقطع  غري  والنتهاء،  البتداء  معلوم  وقف 

فالوقف  والنتهاء،  البتداء  منقطع  كان  اإن  اأما  باتفاق.  �صحيح  الوقف  فهذا  عادة،  ينقر�صون 

باطل، لعدم وجود املوقوف عليه اأ�صًل.

وقف مت�صل البتداء غري معلوم النتهاء: كالوقف على قوم يت�صور انقرا�صهم عادة، ومل يجعل - 2

فاإن  معلوم،  لأن م�صرفه  الفقهاء؛  عند جمهور  �صحيح  الوقف  فهذا  منقطعة،  اآخره جلهة غري 

انقر�ص املوقوف عليهم رد اإىل الواقف اأو اأقاربه عند وفاته، لأن الوقف يقت�صي الثواب، فحمل 

فيما �صماه الواقف على �صرطه، وفيما �صكت عنه على مقت�صاه، وي�صري كاأنه وقف وقًفا موؤبًدا، 

ويرى حممد بن احل�صن عدم �صحة هذا الوقف، ل�صرورة معرفة اجلهة املوقوف عليها، وكونها 

قربة ل تنقطع، بح�صبان اأن الوقف يقت�صي التاأبيد، فاإن كان منقطًعا �صار وقًفا على جمهول، فلم 

ي�صح، وعليه الفتوى يف املذهب. 

وقف منقطع البتداء مت�صل النتهاء: كالوقف على من ل يجوز الوقف عليه، اإذا اآل الوقف بعده - 3

اإىل من يجوز الوقف عليه، فهذا فيه وجهان عند ال�صافعية واحلنابلة، الأول: اأنه وقف باطل، لأن 

مبتداأه باطل، فيبطل الوقف تبًعا له، ووجه عندهم ب�صحته، وي�صرف اإىل من يجوز الوقف عليه.

وقف �صحيح البتداء والنتهاء، منقطع الو�صط، كالوقف على معني ثم على غري معني ثم على جهة - 4

بر ل تنقطع، يرى فريق من الفقهاء �صحته اعتباًرا بابتدائه، فاإذا انقر�ص املعينون رد الوقف اإىل 

الواقف اأو اأقاربه عند وفاته، ويرى غريهم بطلنه، جلهالة من ي�صرف اإليهم الوقف بعد الطائفة 

الأوىل، واإن كان منقطع البتداء والنتهاء اإل اأنه �صحيح الو�صط، فثمة راأيان للفقهاء فيه بال�صحة 

.
)2(

وعدمها 

والرتتيب بني البطون قد يكون بحرف العطف: ثم، اأو الفاء، فلو قال الواقف: وقفت على اأولدي ثم على 

اأولد اأولدي ثم على اأولد اأولد اأولدي ما تنا�صلوا اأو بطنا بعد بطن، فاإن غلة الوقف ت�صرف اإىل البطن 

)1( �صرح منتهى الإرادات 498/2 .

)2( الدر املختار ورد املحتار 400/3، 408، ال�صرح ال�صغري ) مع بلغة ال�صالك عليه ( 121/4- 124، املهذب 441/1، املغني 567/5 .



¢ùjQOEG Oƒª ìÉàØdGóÑY.O åëH …ÒÿG ∞bƒdG AÉ¡fEG :∫hC’G ´ƒ°VƒŸG

42

الأول وهم اأولده، ول ي�صرف اإىل البطن الثاين �صيء اإل بعد انقرا�ص الأول، ول ي�صرف اإىل البطن الثالث 

 .
)1(

�صيء ما بقي من البطن الثاين واحد 

املق�صد الثاين: من يئول اإليه الوقف بعد انتهاء مدة الوقف املوؤقت اأو انقطاع املوقوف عليهم

موؤقتا مبدة  الوقف  كان  اأو  املوقوف عليهم،  انقرا�ص  الوقف يف حال  اإليه  يئول  فيمن  الفقهاء  اختلف 

معينة اإذا انتهت هذه املدة، ولهم فيه مذاهب:

فريى احلنفية اأن الواقف لو �صمى يف وقفه جهة تنقطع، فاإذا انقر�صوا عاد اإىل ملك الواقف لو كان 

)2(

حيا، واإل فاإىل ملك الوارث 

ويرى املالكية - وهم يفرقون بني الوقف املوؤبد والوقف املوؤقت - اأنه اإذا انقطعت اجلهة املوقوف عليها 

يف الوقف املوؤبد، رجع الوقف لأقرب فقراء ع�صبة الواقف ن�صًبا، ليكون وقًفا عليهم، وي�صتوي يف الأن�صبة 

الذكر والأنثى، ول يدخل فيه الواقف ولو كان فقرًيا، فاإن كان الأقرب غنًيا فلمن يليه يف الرتبة، واإن كان 

الوقف موؤقتا، فاإن من مات من وقف عليهم وقفا موؤقتا انتقل ن�صيبه اإىل بقية اأ�صحابه، فاإذا انقر�صوا رجع 

ملًكا لربه اأو لوارثه اإن مات، فاإن مل يقيد ب�صيء واأطلق، رجع الوقف بعد انقرا�ص جميعهم مرجع الأحبا�ص 

.
)3(

على الأ�صح، فيكون كالوقف املوؤبد، اأي لأقرب ع�صبة الواقف، فاإن مل يكن ع�صبة اأو انقر�صوا فللفقراء 

وعلى الأظهر من قويل ال�صافعي اإذا انقر�ص املوقوف عليهم ففي الأظهر اأنه يبقى وقًفا، وعلى مقابل 

الأظهر: يرتفع الوقف ويعود ملًكا للواقف اأو وارثه اإن مات، وعلى الراأي الأول الذي يرى �صحة الوقف، فيه 

قولن يف م�صرفه: الأظهر اأنه ي�صرف اإىل اأقرب النا�ص اإىل الواقف يوم انقرا�ص املذكور، لأن ال�صدقة 

على الأقارب من اأف�صل القربات، ويخت�ص امل�صرف وجوًبا بفقراء قرابة الرحم ل الإرث يف الأ�صح، فاإن 

مل يكن له اأقارب �صرف الإمام الريع اإىل م�صالح امل�صلمني، وقيل: ي�صرف اإىل الفقراء وامل�صاكني، ومقابل 

 .
)4(

الأ�صح اأنه ي�صرف اإىل الفقراء وامل�صاكني، لأن الوقف يوؤول اإليهم يف النتهاء 

ويرى احلنابلة اأن الوقف ي�صرف بعد انقرا�ص املوقـوف عليه اإىل ورثة الواقـف ن�صًبا حني النقطـاع على 

.
)5(

قدر اإرثهم، ويكون وقًفا عليهم، فل ميلكون نقل امللك يف رقبته 

)1( برهان الدين الطرابل�صي: الإ�صعاف يف اأحكام الأوقاف /99، ك�صاف القناع 278/4- 279 .

)2(  رد املحتار 365/3، الزيلعي: تبيني احلقائق 326/3- 327، فتح القدير 214/6- 215 .

)3( الدردير: ال�صرح ال�صغري 305/2- 306، حا�صية الد�صوقي 85/4- 87 .

)4( املهذب 448/1، مغني املحتاج 384/2 .

)5( �صرح منتهى الإرادات 498/2 .



¢ùjQOEG Oƒª ìÉàØdGóÑY.O åëH

43

والذي تركن النف�ص اإليه من ذلك: هو راأي من ذهب من ال�صافعية واحلنابلة اإىل اأن الوقف يئول يف 

حال انقطاع املوقوف عليهم، اأو انتهاء مدة الوقف املوؤقت، ووفاة الواقف، اإىل اأقارب الواقف، فيكون وقًفا 

عليهم، ا�صتئنا�ًصا مبا رواه �صلمان بن عامر اأن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم قال: » ال�صدقة على امل�صكني 

، وروى اأن�ص ر�صي اهلل عنه قال: » ملا نزلت هذه الآية 
)1(

�صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: �صدقة و�صلة «

» لن تنالوا الرب حتى تنفقوا مما حتبون «، قال اأبو طلحة: اأرى ربنا ي�صاألنا من اأموالنا، فاأ�صهدك يا ر�صول 

اهلل اأين قد جعلت اأر�صي بريحاء هلل، فقال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: اجعلها يف قرابتك، فجعلها 

، بح�صبان اأن الوقف جعل ليدوم اأجره للواقف، وهو اإمنا كان ليتغيا 
)2(

يف ح�صان بن ثابت واأبي بن كعب « 

به الوفاء بحاجة املحتاجني، واأوىل النا�ص ب�صلة الواقف اأقاربه، فكان الوقف مردوًدا اإليهم عند انقطاع 

املوقوف عليهم، اأو انتهاء مدته، اإذا مات الواقف.

الفرع اخلام�ص: عدم كفاية ريع الوقف لإعماره

اأبني بعد اأن جمهور الفقهاء يرون اأن عدم كفاية ريع الوقف لإعمارة، ل تعد م�صوغا لبيعه اأو ا�صتبداله 

اأو اإنهائه، واإمنا ت�صوغ القرتا�ص من اآحاد النا�ص اأو من بيت املال اأو من املال العام اأو من ريع وقف اآخر 

لإعمار هذا الوقف، الذي ل يفي ريعه بنفقات اإعماره. 

حيث يرى بع�ص احلنفية، وفقهاء املالكية واحلنابلة اأن لناظر الوقف القرتا�ص لإعمـار الوقف من غري 

افتقار لإذن حاكم به، وعلى املعتمد من مذهب احلنفية اأنه يجوز له ال�صتدانة على الوقف اإذا احتيج اإليها 

مل�صلحة الوقف، ب�صرط اإذن القا�صي فيه، اإذا مل تتي�صر اإجارة العني وال�صرف على الوقف من اأجرتها، 

الإمام يف  اأذن  اأو  الواقف  اإذا �صرط  فيه،  امل�صلحة  له القرتا�ص عند وجود  اأنه يجوز  ال�صافعية  ومذهب 

.
)3(

القرتا�ص

هذه  و�صوابط  الوقف،  لإعمار  منها  ال�صتدانة  الوقف  لناظر  يجوز  التي  اجلهات  بعد  ذكرت  وقد 

بحاجة  يفي  اأن  عن  ريعه  قل  اإذا  اإنهاوؤه  يجوز  فل  لإعماره  ال�صتدانة  جازت  وحيث  واأدلتها،  ال�صتدانة، 

اإعماره، لأن اإمكانية اإعماره تنبه اإىل قدرته على ال�صتفادة منه بعد هذا الإعمار، وقد اتفق الفقهاء على 

)1( اأخرجه ابن حبان وابن خزمية يف �صحيهما، واحلاكم يف امل�صتدرك، والرتمذي والن�صائي والبيهقي وابن ماجة يف �صننهم، وقال الرتمذي: 

حديث ح�صن . ) �صحيح ابن حبان 133/8، �صحيح ابن خزمية 278/3، امل�صتدرك 564/1، �صنن الرتمذي 46/3، �صنن الن�صائي 49/2، 

�صنن البيهقي 27/7، �صنن ابن ماجة 591/1 ( .  

)2( اأخرجه م�صلم يف �صحيحه 694/2 .

)3( الدر املختار ورد املحتار 387/3، 388، 419، 420، فتح القدير 227/6، 240 الإ�صعاف /31، ابن جنيم: الأ�صباه والنظائر /194، 202، 

مواهب اجلليل 40/6، حا�صية الد�صوقي 89/4، رو�صة الطالبني 361/5، الرملي: نهاية املحتاج وحا�صية ال�صربامل�صي 397/5، ابن حجر 

الهيتمي: حتفة املحتاج 289/6، ك�صاف القناع 267/4 .
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اإذا كان مما ميكن النتفاع به بوجه من وجوه النتفاع التي تتغيا  اأو ا�صتبداله  اأو بيعه  اإنهاء الوقف  عدم 

.
)1(

منه

الفرع ال�صاد�ص: عدم كفاية ريع الوقف للوفاء بحاجات املوقوف عليهم

قد يكون الوقف عامًرا ويدر غلة، اإل اأنها ل تفي بحاجات املوقوف عليهم، وقد اختلف الفقهاء يف حكم 

بيعه يف هذه احلالة:

فعلى الأ�صح املختار من مذهب احلنفية اأن الواقف اإن مل ي�صرتط ا�صتبداله يف هذه احلالة، وكان يف 

الوقف نفع يف اجلملة، اإل اأن بدله خري منه ريًعا ونفًعا، مل يجز ا�صتبداله، حتى ل يف�صي ا�صتبداله بغريه 

.
)2(

اإىل تعطيل اأوقاف امل�صلمني 

كان  فاإن  عليهم،  املوقوف  بحاجات  الوفاء  عن  منفعته  قلت  عقاًرا  كان  اإن  الوقف  بيع  املالكية  ومنع 

اأو العرو�ص، فاإنها تباع وي�صتبدل بها مثلها مما هو اأكرث  املوقوف الذي قلت منفعته منقوًل، كاحليوانات 

   .
)3(

منها نفًعا وفقا لراأي ابن القا�صم، خلفا لبن املاج�صون الذي منع ذلك مطلقا 

كان بحيث ميكن  اإن  اأو عقاًرا،  كان  بغريه منقوًل  ا�صتبداله  اأو  الوقف  بيع  ال�صافعية عدم جواز  ويرى 

النتفاع به ولو كانت املنفعة املتح�صلة منه قليلة، ول ينقطع الوقف على املذهب يف هذه احلالة، حلديث 

ابن عمر ر�صي اهلل عنهما قال: » اأ�صاب عمر اأر�صا بخيرب، فاأتى النبي �صلى اهلل عليه و�صلم ي�صتاأمره فيها، 

ا بخيرب مل اأ�صب مال قط اأنف�ص عندي منه فما تاأمرين به ؟، قال: اإن  فقال: يا ر�صول اهلل: اإين اأ�صبت اأر�صً

�صئت حب�صت اأ�صلها وت�صدقت بها، قال: فت�صدق بها عمر على اأن ل يباع ول يوهب ول يورث، ويت�صدق بها 

يف الفقراء ويف القربى ويف الرقاب ويف �صبيل اهلل وابن ال�صبيل وال�صيف، ول جناح على من وليها اأن ياأكل 

منها باملعروف ويطعم غري متمول »، ويف لفظ اأن عمر ر�صي اهلل عنه قال: » يا ر�صول اهلل: اإين ا�صتفدت 

مال وهو عندي نفي�ص فاأردت اأن اأت�صدق به، فقال النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: ت�صدق باأ�صله ل يباع ول 

وامل�صاكني  الرقاب  �صبيل اهلل ويف  تلك يف  به عمر، ف�صدقته  فت�صدق  ثمره،  ينفق  ولكن  يورث  ول  يوهب 

وال�صيف وابن ال�صبيل ولذي القربى، ول جناح على من وليه اأن ياأكل منه باملعروف اأو يوكل �صديقه غري 

.
)4(

متمول به «، وهذا يفيد عدم جواز بيع الوقف بحال، اأخذا باإطلق احلديث 

)1( الإ�صعاف /31، ابن جنيم: الأ�صباه /194، 202، مواهب اجلليل 40/6، رو�صة الطالبني 334/5، نهاية املحتاج 375/5، املغني 611/5 .

)2(  الدر املختار ورد املحتار 406/3، 408، فتح القدير 58/5 .

)3( ال�صرح ال�صغري وبلغة ال�صالك عليه 99/4، 101، القوانني الفقهية /371 .

)4( املهذب 445/1، مغني املحتاج 392/2 .
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ويرى احلنابلة اأن م�صلحة الوقف اإن مل تتعطل بالكلية، اإل اأنها قلَّت، وكان غريه اأنفع منه واأكرث فائدة 

على اأهل الوقف، مل يجز بيعه؛ لأن الأ�صل حترمي البيع، واإمنا اأبيح لل�صرورة، �صيانة ملق�صود الوقف عن 

ال�صياع، مع اإمكان حت�صيله، واإمكان النتفاع به واإن قل النفع، اإل اأن يبلغ يف قلة النفع اإىل حد ل يعد نفًعا، 

، ومقت�صى هذا اأنهم يجيزون بيعه وا�صتبداله بغريه اإن �صار اإىل حالة يكون فيها 
)1(

فيكون وجوده كالعدم 

النفع امل�صتفاد منه كالعدم.

بيع  الواقف،  ب�صرط من  كان  اإن  بغريه يف هذه احلالة،  وا�صتبداله  بيعه  اأن  امل�صاألة،  اأراه يف هذه  وما 

وا�صتبدل به ما يكون اأكرث نفًعا منه للموقوف عليهم، واإن مل يكن با�صرتاط منه، فالأ�صل عدم اإلغاء الوقف 

املتح�صل منه  اأقل من  امل�صتفاد منه  الريع  واإن �صار  ا�صتبداله بغريه  الواقف منه، وعدم  مراعاة ملق�صد 

قبًل، اإل اأن ي�صري الريع لقلته كالعدم، بحيث مل يعد يحقق الوفاء بحاجات املوقوف عليهم، التي تغياها 

الواقف من وقفه، حيث يباع وي�صتبدل به من مثله ما يحقق وفرة يف الريع، ووفاء بحاجات املوقوف عليهم، 

بعد ا�صتئذان القا�صي يف ذلك، حتى ل تتوجه التهمة اإىل قيم الوقف اإن ا�صتبدله من تلقاء نف�صه. 

الفرع ال�صابع: اإقامة الدعاوى �صد الوقف اخلريي

من و�صائل اإنهاء الوقف اخلريي عن طريق رفع الدعاوى �صده، ما يلي:

اأو أ-  اإليه،  حلاجتهم  اإما  وقفه،  ما  لإنهاء  دعاوى  رفع  من  الواقف  وفاة  بعد  الورثة  بع�ص  به  يقوم  ما 

انقرا�ص املوقوف عليهم، اأو تعطل منافع الوقف كًل اأو جزًءا، وعدم وفائه بحاجة املوقوف عليهم، مع 

عدم وجود الريع اأو املورد املايل الكايف لإعماره.

كما اأن رفع الدعاوى �صد الوقف اخلريي لغر�ص متلكه مبقت�صى التقادم املك�صب ال�صائغ قانوًنا ك�صبب ب- 

مك�صب، فاإن ملكية الأموال املوقوفة ل تكت�صب بالتقادم طبًقا للمادة 970 من القانون املدين امل�صري 

قبل تعديلها بالقانون رقم 147 ل�صنة 1957 املعمول به من 1957/7/13، اإل اإذا دامت احليازة مدة 

اأو  اأموال الأوقاف  ، حيث قررت هذه املادة اأن مدة التقادم اللزمة لكت�صاب 
)2(

ثلث وثلثني �صنة 

ترتيب حقوق عينية عليها �صواء يف ذلك الأوقاف اخلريية اأم الأوقاف الأهلية هي ثلث وثلثون �صنة، 

من  اأحكامه  مبوجب  اأ�صبحت  فقد   ،1952/1980 رقم  للقانون  طبقًا  املنتهية  الأهلية  الأوقاف  اأما 

الأموال اخلا�صة ترد عليها احليازة املوؤدية اإىل ك�صب امللكية بالتقادم اإذا ا�صتمرت مدة خم�ص ع�صرة 

�صنة وا�صتوفت اأركانها القانونية، وهذا يقت�صي اأن بو�صع وا�صع اليد على الأوقاف املدد املحددة به، اأن 

)1( املغني: 579-5/575 .

)2( القانون املدين امل�صري رقم 1952/180، ورقم 1957/147 . 
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يرفع دعوى لطلب اإثبات ملكية الوقف بهذه احليازة املكت�صبة.

والتقادم املك�صب ملكية العقار حلاِئِزِه، اأجازه فريق من العلماء، اإذا كانت احليـازة لعقار مدة معينة، 

دون نكري من اأحد على احلائز، اأو نزاع من مالك العقـار، اأو من مدعي امللك، ومن هـوؤلء: ربيعة بن اأبي 

، ويرى فريق اآخر اأن تقادم الزمان على حيازة العقار غري املباح، 
)1(

عبدالرحمن وفقهاء املالكية والإبا�صية 

ل يفيد امللك فيه ملن حازه مهما تطاول الزمن على حيازته له، وهو ما ذهب اإليه جمهور الفقهاء، ومنهم: 

احلنفية، اإل اأنهم يرون اأن تقادم املدة على حيازة �صيء، متنع �صماع الدعوى �صد احلائز، ولكنها ل تثبت 

.
)2(

امللك، وهذا املذهب هو قول ال�صافعية واحلنابلة 

اأبى  بن  ربيعة  رواه  ما  نكري،  دون  معينة  مدة  حلائزه  العقار  ملكية  بثبوت  القائلون  به  ا�صتدل  ومما 

عبدالرحمن عن �صعيد بن امل�صيب اأن ر�صول اهلل صىل الله عليه وسلم قال: »من حاز �صيًئا ع�صر �صنني فهو 

ا ع�صر �صنني فهي  ، وما رواه زيد بن اأ�صلم اأن ر�صول اهلل صىل الله عليه وسلم قال: » من احتاز اأر�صً
)3(

له«

، وما رواه جابر بن زيد عن ابن عبا�ص ر�صي اهلل عنهما اأن النبي صىل الله عليه وسلم قال: »من حاز 
)4(

له«

 ،
)5(

اأر�صا وعمرها ع�صر �صنني، واخل�صم حا�صر ل يغري ول ينكر، فهي للذي حازها، ول حجة للخ�صم فيها«

حيث اأفادت الأحاديث اأن حيازة العقار مدة معينة يثبت للحائز حق امللك فيه، واإن كان هذا العقار مملوًكا 

لغريه من قبل، طاملا مل يعرت�ص املالك الأول، ومل ينازع يف حيازة احلائز له اأو يف ت�صرفه فيه.

.
)6(

وتف�صيل اأدلة الفريقني مثبت يف بحثنا ) تقادم الزمان على حيازة العقار ك�صبب مك�صب مللكه( 

لتحقيق ج-  اإليه  احلاجة  عند  احلال  هو  كما  اخلريي،  الوقف  لإنهاء  دعاوى  لرفع  اأخر  اأ�صباب  وتوجد 

م�صلحة عامة، ونزع امللكية اخلا�صة للمنفعة العامة اأجازه فريق من العلماء املعا�صرين مطلًقا، منهم: 

بقيود،  العبادي  عبدال�صلم  د.  جوازه  وقيد   ،)7( اخلويل  والبهي  وايف،  وعلي  ال�صباعي،  م�صطفى 

مدونة الإمام مالك 192/13، مواهب اجلليل 224/6، القرايف: الفروق 73/4، اخلرا�صانى: املدونة الكربى 226/2، ابن اأطفي�ص: �صرح   )1(

النيل و�صفاء العليل 58/13 .

)2( رد املحتار 419/5، فتح القدير 492/5، حيدر: درر احلكام 259/4، الأم 264/3، املغني 148/6 .

)3( رواه مالك فى املدونة، وذكره ابن القيم فى الطرق احلكمية، وقال: اإنه ل يثبت .) املدونة192/13، الطرق احلكمية168/1 ( .

)4( رواه اأبو داود فى مرا�صيله، وا�صت�صهد به املواق يف التاج والإكليل، والأ�صبه اأنه خرب مر�صل . ) مرا�صيل اأبى داود /202، التاج والإكليل 

. ) 210/6

)5( رواه الربيع بن حبيب يف جامعه، ومل اأعرث له على اأ�صل يف كتب ال�صنن والآثار الأخرى . ) اجلامع ال�صحيح ) م�صند الربيع بن حبيب ( 

. ) 159 ،154/2

)6( من�صور بحولية كلية الدرا�صات الإ�صلمية والعربية للبنات، جامعة الأزهر بالإ�صكندرية، العدد 20 .

)7( د. م�صطفى ال�صباعي: ا�صرتاكية الإ�صلم /160، د. على وايف: امل�صاواة يف الإ�صلم /67- 68، د. البهي اخلويل: الرثوة يف ظل الإ�صلم 

. 95/
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اأدلة  ومن   ،
)1(

الزحيلي  ووهبة  عفر،  وحممد  النبهان،  حممد  هوؤلء:  ومن  مطلقا،  منعه  من  ومنهم 

املجـوزين: ما رواه ثمامة بن حزن الق�صريي اأن عثمان ر�صي اهلل عنه ملا اأراد الثـائرون قتله، قال لهم: 

» اأن�صدكم اهلل والإ�صلم هل تعلمون اأن امل�صجد كان �صاق باأهله، فقال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: 

اآل فلن بخري له منها يف اجلنة، فا�صرتيتها من مايل، فزدتها يف امل�صجد، فاأنتم  من ي�صرتي بقعة 

 .
)2(

اليوم متنعونني اأن اأ�صلي فيها« 

وروى اأبو هريرة ر�صي اهلل عنه قال: » ملا اأراد عمر ر�صي اهلل عنه اأن يزيد يف م�صجد ر�صول اهلل �صلى 

اهلل عليه و�صلم وقعت زيادته على دار العبا�ص ر�صي اهلل عنه، فاأراد عمر اأن يدخلها يف امل�صجد ويعو�صه 

منها فاأبى، وقال قطيعة ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم، واختلفا فجعل بينهما اأبي بن كعب ر�صي اهلل 

عنهم، فاأتياه يف منزله فذكر عمر ما اأراد وذكر العبا�ص قطيعة ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم، فقال اأبي: 

اإن اهلل عز وجل اأمر عبده ونبيه داود عليه ال�صلم اأن يبني له بيتا، قال: اأي رب واأين هذا البيت ؟، قال: 

حيث ترى امللك �صاهًرا �صيفه، فراآه على ال�صخرة واإذا ما هناك يومئذ اأندر لغلم من بني اإ�صرائيل، فاأتاه 

داود فقال: اإين قد اأمرت اأن اأبني هذا املكان بيتا هلل عز وجل، فقال له الفتى اهلل اأمرك اأن تاأخذها مني 

بغري ر�صاي ؟، قال: ل، فاأوحى اهلل اإىل داود عليه ال�صلم اإين قد جعلت يف يدك خزائن الأر�ص فاأر�صه، 

اأم  يا داود وهي خري  اأمرت بر�صاك فلك بها قنطار من ذهب، قال: قد قبلت  اإين قد  فاأتاه داود فقال: 

القنطار ؟، قال: بل هي خري، قال: فاأر�صني، قال: فلك بها ثلث قناطري، فلم يزل ي�صدد علي داود حتى 

امل�صلمني،  ثوابا، وقد ت�صدقت بها على جماعة  لها  اآخذ  اللهم ل  العبا�ص:  بت�صع قناطري، قال  ر�صي منه 

.
)3(

فقبلها عمر منه فادخلها يف امل�صجد » 

فهذا وغريه يدل على جواز نزع امللكية اخلا�صة ولو كانت ملكية قا�صرة على املوقوف عليهم، ليكون 

النفع منها عاما للنا�ص جميعا، اإذا توافرت �صوابط نزع هذه امللكية.  

الفرع الثامن: مدى افتقار اإنهاء الوقف اإىل حكم قا�ص

اإذا كان ثمة دعاوى مرفوعة  اإنهاء الوقف يف بع�ص حالته، يحتاج اإىل نظر واجتهاد، خا�صة  ملا كان 

باإنهائه، وكان اإىل القا�صي النظر والجتهاد يف ذلك، فاإنه يت�صور افتقار اإنهاء الوقف اإىل حكم قا�ص به، 

)1( د. حممد فاروق النبهان: الجتاه اجلماعي يف الت�صريع القت�صادي الإ�صلمي /241-248، د. حممد عفر: اأ�صول القت�صاد الإ�صلمي 

/361- 365، د. وهبة الزحيلي: الفقه الإ�صلمي واأدلته 377/6، واأدلة املانعني مب�صوطة يف هذه امل�صادر .

البيهقي  �صنن   ( والن�صائي.  البيهقي  عنه  و�صكت  الرتمذي: حديث ح�صن،  فيه  وقال  �صننهم،  والن�صائي يف  والرتمذي  البيهقي  اأخرجه   )2(

168/6، �صنن الرتمذي 627/5، �صنن الن�صائي 235/6 ( ..

)3( اأخرجه البيهقي يف �صننه 168/6 .
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اإذا رفع ورثة الواقف دعوى لإنهاء ما وقفه، اإما حلاجتهم اإليه، اأو لنقرا�ص املوقوف عليهم، اأو لتعطل منافع 

الوقف كًل اأو جزًءا، اأو عدم وفائه بحاجات املوقوف عليهم، مع عدم وجود الريع اأو املورد املايل الكايف 

عاه، اأو كان قد اأثبت  لإعماره، كما يت�صور يف حال ادعاء متلكه لبع�ص اآحاد النا�ص، اإذا اأقام البينة على ُمدَّ

حيازته لهذا الوقف املدة التي يعتربها بع�ص الفقهاء مك�صبة للملك فيمن حاز حمله، ويف حال رفع دعاوى 

يكون  عامة، حيث  ملنفعة  ملكيته  بنزع  عامة،  لتحقيق م�صلحة  اإليه  الوقف اخلريي، عند احلاجة  لإنهاء 

اإنهاء الوقف يف هذه الأحوال متوقًفا على حكم قا�ص به، كما �صبق يف الفرع ال�صابق، لتوقف اإنهاء الوقف 

فيها على اجتهاد القا�صي ونظره يف الدعوى املنظورة، وقناعته مبدى ثبوت احلق يف اإنهاء الوقف يف هذه 

احلالت، من عدمه، ولذا فاإن اإنهاء الوقف فيها يتوقف على حكم قا�ص به.

املطلب●الثالث:●و�صائل●احلفاظ●على●الوقف●اخلريي

الفرع الأول: اجتماع اأوقاف عدة يف وقف واحد

جتميع عدة اأوقاف حتت اإدارة واحدة: عرب عنه الفقهاء بتعدد الواقفني ) الوقف اجلماعي ( �صواء 

لغر�ص واحد لأكرث من غر�ص، قال ال�صرخ�صي: » اإذا كانت الأر�ص بني رجلني فت�صدقا بها �صدقة موقوفة 

ال�صدقة  يف  مثله  لأن  جائًزا،  ذلك  كان  بها،  يقوم  ويل  اإىل  ودفعاها  و�صفناها،  التي  الوجوه  بع�ص  على 

املنفذة جائز اإذا ت�صدق رجلن على واحد، واملعنى فيه: اأن املانع من متام ال�صدقة �صيوع يف املحل ول 

�صيوع هنا، فقد �صار الكل �صدقة مع كرثة املت�صدقني بها، والقب�ص للمتويل يف الكل وجد جملة واحدة، 

فهو وما لو ت�صدق رجل واحد �صواء، ولو ت�صدق كل واحد منهما بن�صفها �صائًعا على حدة �صدقة موقوفة، 

وجعل لها واليا على حدة مل يجز، لأنهما �صدقتان متفرقتان، لأن كل واحد منهما ت�صدق بن�صيبه بعقد 

على حدة، األ ترى اأنه جعل لن�صيبه واليا على حدة، ومثله يف ال�صدقة املنفذة ل يجوز، حتى لو ت�صدق 

اأحدهما بن�صفها م�صاعا على رجل و�صلم، ثم ت�صدق الآخر بالن�صف عليه و�صلم مل يجز �صيء من ذلك، 

وهذا لأن قب�صه يف ن�صيب كل واحد منهما لقى جزًءا �صائعا، فكذلك قب�ص كل واحد من الواليني هنا لقى 

�صائعا، ولو ت�صدق كل واحد منهما بن�صفه �صدقة موقوفة على امل�صاكني، وجعل الوايل لذلك رجل واحًدا، 

ف�صلماها اإليه جميعا جاز، لأن متام ال�صدقة بالقب�ص والقب�ص جمتمع، فقد ح�صل قب�ص الكل من واحد 

يف حمل عني، والدليل على اأن املعترب هو القب�ص يف الهبة وال�صدقة املنفذة اأنه لو با�صر ذلك مع رجل يف 

الن�صف ثم يف الن�صف ثم �صلم   الكل  اإليه جاز ولو با�صره يف   الكل  ثم �صلم اإليه الن�صف مل يجز وكذلك 

اإن جعلها جميعا اإىل رجلني لأن الواليني هنا كوال واحد حيث جعلهما كل واحد منهما والًيا يف �صدقة  

بخلف ما تقدم هناك من اأن كل واحد من املت�صدقني خ�ص واحًدا من الواليني فجعله واليا يف �صدقته 
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.
)1(

فاإمنا يلقي قب�ص كل واحد منهما جزًءا �صائعا« 

املق�صد الأول: حقيقة الوقف اجلماعي وحكمه

يق�صد بالوقف اجلماعي: ذلك » الوقف الذي ي�صرتك فيه عدة اأ�صخا�ص اأو جهات اأو موؤ�ص�صات يف وقف 

اأو عقود متعددة وفق �صروط خم�صو�صة،  اأو م�صارف مباحة مبقت�صى عقد  اأموال على م�صرف  اأو  مال 

لتتوىل اإدارته هيئة خمتارة من الواقفني اأو ممن يختارونه »، ويطلق على هذا النوع من الوقف اأ�صماء عدة 

باعتبارات خمتلفة.

وحكم الوقف اجلماعي اأو املتعدد هو عني حكم الوقف الذي يقوم به الأفراد، والذي �صبق بيانه واأدلة 

م�صروعيته يف �صدر هذا البحث، ومما يدل على م�صروعية هذا النوع من الوقف اإ�صافة اإىل ما �صبق، الأدلة 

الدالة على م�صروعية التعاون على الرب، والتاآزر والرتابط بني امل�صلمني، والتكافل الجتماعي ل�صد حاجة 

املعوزين، والتي منها ما يلي:

اأول: الكتاب الكرمي: اآيات منها:

1 - .
)2(

قال اهلل تعاىل: » وتعاونوا على الرب والتقوى « 

2 -.
)3(

وقال �صبحانه: » واعت�صموا بحبل اهلل جميعا ول تفرقوا«

وجه الدللة منهما:

اأفادت الآيتان الأمر بالتعاون والعت�صام بحبل اهلل تعاىل، وهو مما يقت�صي الفر�صية، لأنه حقيقة الأمر 

الوارد يف الآيتني، والوقف اجلماعي �صبيل من �صبل المتثال لهذا الأمر، فكان مطلوبا بقدر ال�صتطاعة.

ثانيا: ال�صنة النبوية املطهرة: اأحاديث منها:

روى اأبو هريرة ر�صي اهلل عنه اأن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم قال: » كونوا عباد اهلل اإخوانا، - 1

.
)4(

امل�صلم اأخو   امل�صلم، ل يظلمه ول يخذله ول يحقره » 

عن اأبي مو�صى الأ�صعري ر�صي اهلل عنه اأن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم قال: » املوؤمن للموؤمن - 2

.
)5(

كالبنيان، ي�صد بع�صه بع�صا » 

عن النعمان بن ب�صري ر�صي اهلل عنهما اأن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم قال: » مثل املوؤمنني يف - 3

)1( املب�صوط: ال�صرخ�صي 38/12- 39 .

)2( من الآية 2 من �صورة املائدة .

)3( من الآية 103 من �صورة اآل عمران .

)4( اأخرجه البخاري وم�صلم يف �صحيحيهما . ) �صحيح البخاري 862/2، �صحيح م�صلم 1986/4 ( .

)5( اأخرجه ال�صيخان يف �صحيحيهما . ) �صحيح البخاري 2242/5، �صحيح م�صلم 1999/4 ( .
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توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل اجل�صد، اإذا ا�صتكى منه ع�صو تداعى له �صائر اجل�صد بال�صهر 

.
)1(

واحلمى » 

مع  - 4 اهلل  يد  يقول:  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي  �صمعت   « قال:  الأ�صجعي  �صريح  بن  عرفجة  روى 

.
)2(

اجلماعة » 

روى اأبو الدرداء ر�صي اهلل عنه اأن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم قال: » عليك باجلماعة فاإمنا - 5

.
)3(

ياأكل الذئب من الغنم القا�صية » 

وجه الدللة منها:

اأمر ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم يف هذه الأحاديث بلزوم اجلماعة، وح�ص على التعا�صد والرتاحم 

والتعاطف والتواد بني امل�صلمني، والوقف اجلماعي يوؤكد هذا وير�صخه يف الواقع الإ�صلمي، ف�صل عن كونه 

مظهرا من مظاهر تعاون جماعة امل�صلمني وتاآزرهم وتعا�صدهم وتراحمهم، فكان مطلوًبا �صرًعا، لتحقيق 

ما ح�صت عليه هذه الأحاديث.

ثالثا: املعقول: من وجوه:

بحاجات - 1 ووفائه  ريعه  زيادة  بح�صبان  الفردي،  الوقف  من  نفًعا  اأكرث  الوقف  من  النوع  هذا  اإن 

املوقوف عليهم من الوقف الفردي.

ما ينطوي عليه هذا النوع من الوقف من التعاون على تفعيل التكافل الجتمـاعي، وحتقيق مق�صد - 2

ال�صـارع من التاآزر 

     والتعا�صد للأخذ بيد ال�صعيف وذي احلاجة.- 3

يتحقق بهذا الوقف اإ�صباع حاجات املوقوف عليهم، مبا ل ي�صتطيعه الوقف الفردي، الذي قد يفي - 4

ببع�ص هذه احلاجات دون البع�ص الآخر، الذي قد يتعطل فتفوت مقا�صده، اأو يقل ريعه فل ياأتي 

بالغاية املرجوة منه.

)1( اأخرجه البخاري وم�صلم يف ال�صحيحني . ) �صحيح البخاري 2238/5، �صحيح م�صلم 1999/4 ( .

)2( اأخرجه ابن حبان يف �صحيحه من حديث عرفجه، والرتمذي يف �صننه من حديث ابن عبا�ص، وقال: ل نعرفه من حديث ابن عبا�ص اإل من 

هذا الوجه . ) �صحيح ابن حبان 438/10، �صنن الرتمذي 466/4 ( .

)3( اأخرجه ابن حبان وابن خزمية يف �صحيحيهما، واأبو داود والن�صائي يف �صننهما، والبيهقي يف �صنه الكربى وال�صغرى، وقال فيه النووي: 

اإ�صناده �صحيح، وقال احلاكم: اإ�صناده �صحيح . ) �صحيح ابن حبان 459/5، �صحيح ابن خزمية 371/2، �صنن الن�صائي 106/2، �صنن 

البيهقي الكربى 54/3، �صنن البيهقي ال�صغرى /300، حتفة املحتاج 430/1، الزيلعي: ن�صب الراية 24/2 ( .
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املق�صد الثاين: غايات الوقف اجلماعي

يتغيا بالوقف اجلماعي غايات عدة، لعل من اأهمها ما يلي:

جتميع ال�صدقات املوقوفة ال�صغرية، التي قد ل تفي اإحداها لو انفردت باإ�صباع حاجات املوقوف - 1

عليهم، بغية احلفاظ على الوقف، وتعظيم فائدته، وا�صتمرارها.

2 - ،
)1(

بع�ص الأوقاف الفردية اإذا كانت نوعية، كوقف املنافع املختلفة عند من يجيزها من الفقهاء

منطقة  اأهل  من  القادرين  غري  على  املر�صى  علج  منفعة  كوقف  غايتها،  يكمل  من  اإىل  تفتقر 

يبذلون  ممن  ثالًثا  ووقًفا  املر�صى،  يفح�صون  ممن  اآخر  وقًفا  يقت�صي  العلج  هذا  فاإن  بعينها، 

املكان الذي ميار�ص فيه املخت�صون مهام عملية العلج هذه، كما اأن وقف تعليم العلوم ال�صرعية 

على من يجهلها، يفتقر اإىل قيام متخ�ص�صني يف فروع هذه العلوم بتعليمها ملن يجهلها، وكل هذا 

وكثري غريه من قبيل الوقف اجلماعي، الذي ل ي�صد م�صده الوقف الفردي.

بع�ص ال�صدقات تفتقر اإىل ائتلف املت�صدقني وتعاونهم، كوقف وحدات الإ�صعاف، واإنقاذ حالت - 3

احلوادث، ونحوها، التي ل يجدي فيها الوقف الفردي، اأو ل يحقق املق�صود يف مثل هذه احلالت. 

عليهم، - 4 املوقوف  حاجة  بتحقيق  انفردت  لو  تفي  ل  خا�صة،  طبيعة  له  املوقوفة  ال�صدقات  بع�ص 

كالوقف يف �صبيل اإيواء من ل ماأوى له، فلو وجد مت�صدق بالأر�ص، فاإن هذا العمل يفتقر اإىل من 

يت�صدق مبواد البناء، ويفتقر اإىل من يتوىل ت�صييده وجتهيزه وفر�صه، ونحو ذلك، وهذا ل يت�صور 

يف اأغلب حالته اإل مع الوقف اجلماعي.

املق�صد الثالث: مناذج من الأوقاف اجلماعية

ميكن اأن ميثل للوقف اجلماعي مبا يلي:

ما تقوم به بع�ص اجلمعيات اخلريية يف م�صر، من جتميع رءو�ص اأموال من املت�صدقني لبناء دور - 1

العبادة، واملدار�ص ومعاهد العلم وامل�صايف، وم�صاكن الإيواء، واإقامة ور�ص العمل ومدها بالآلت 

لت�صغيل العاطلني، واإقامة احلوانيت ملن يتاجرون بها، بالإ�صافة اإىل توفري �صيارات ركاب اأو ب�صائع 

ملن يعملون عليها، وغري ذلك من �صور الوقف اجلماعي املوجود مذ عدة قرون.

)1(  فقد اأجازه جمهور املالكية وبع�ص احلنابلة، فمن ملك منفعة باإجارة اأو و�صية اأو نحوهما موؤبًدا اأو موؤقًتا، ملك وقف هذه املنفعة موؤقًتا 

اأو موؤبدا خلل مدة متلكه لها، فاإن كانت ملكيته للمنفعة موؤقتة مبدة انتهي الوقف بانتهائها، ومما ا�صتدلوا به على اجلواز: اأن املنفعة 

اململوكة ملن يريد وقفها، ميكن بيعها واملعاو�صة عليها، وما جازت املعاو�صة عليه يجوز وقفه، ولأن الوقف نقل للملك يف حال احلياة، فكان 

�صبيها بالبيع، واملنافع يتاأتي فيها ذلك فجاز وقفها . ) الدردير: ال�صرح الكبري وحا�صية الد�صوقي 76/4، مواهب اجلليل 21/6، الآبي: 

الثمر الداين /556، ك�صاف القناع 244/4 ( . 
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ا�صرتاك جمموعة من املت�صدقني يف ت�صييد موؤ�ص�صات لإقامة ورعاية اليتامى والأرامل والعجزة، - 2

واملر�صى املاأيو�ص من �صفائهم، وذوي الحتياجات اخلا�صة، مبحافظات م�صر املختلفة.

ال�صفلي - 3 الطابق  تخ�صي�ص  من  مبني  يف  املتعددة  الطوابق  ملك  احتادات  اأع�صاء  به  يقوم  ما 

من البناء ليكون م�صجدًا، اأو زاوية، اأو خلوات علمية، اأو تعبدية، اأو موؤ�ص�صة علجية لعلج غري 

القادرين، اأو مكتبة، اأو مركزا علمًيا دعوًيا، اأو نحو ذلك، وهذا كثري ل تكاد تخلو منه منطقة اأو 

حي اأو مدينة اأو قرية، بل اإن اأكرث احتادات ملك العمارات ال�صكنية بالقاهرة والإ�صكندرية واملدن 

الكربى مب�صر ت�صم من ي�صرتكون يف هذه الأوقاف اجلماعية.  

اأو جتمع - 4 واحدة،  اأ�صرة  اأفرد  فيها  ي�صرتك  التي  الإ�صلمية  العربية  املوؤ�ص�صات  بع�ص  به  تقوم  ما 

�صركاء عدة، من اإقامة امل�صاجد، اأو املوؤ�ص�صات الجتماعية اأو التعليمية اأو الدعوية يف البلد التي 

تفتقر اإليها.

وقف جممع مائي لأهل حي بالكويت، عبارة عن قطعة اأر�ص ا�صرتاها جماعة، ووقفوها لتجعل - 5

.
)1(

جممعا للماء لأهل احلي، يف وقت حاجة احلي اإىل مثلها، وكان ذلك �صنة1٣٣5 هـ 

الأوقاف اجلماعية التي ت�صرف عليها بع�ص الدول الإ�صلمية: كم�صر، والكويت، واململكة العربية - 6

للفقراء واملحتاجني وطلبة العلم،  خريية عامة،  التي كانت موجهة لأعمال  وتركيا،  ال�صعودية، 

 .
)2(

وكامل�صاجد وامل�صت�صفيات ودور التعليم واجل�صور، ونحوها 

الفرع الثاين: اإعمار الوقف عن طريق ال�صتدانة

املق�صد الأول: اجلهة التي ينفق منها على الوقف

قبل بيان حكم ذلك اأبني اجلهة التي ينفق منها على املوقوف وعمارته: فقد اختلف الفقهاء يف اجلهة 

التي ينفق منها على املوقوف وعمارته، على مذهبني:

املذهب الأول:

و�صائر  بنائه  واإ�صلح ما �صعف من  املوقوف وعمارته،  ينفق منها على  التي  اأن اجلهة  اأ�صحابه  يرى 

موؤوناته التي ل بد منها، تكون من غلة الوقف، �صواء �صرط الواقف ذلك اأم مل ي�صرط، وهو مذهب احلنفية 

اأن  املالكية   ويرى  الطريق،  بهذا  اإل  ول جتري  تعاىل،  اهلل  �صبيل  �صدقة جارية يف  الوقف  لأن  واملالكية، 

)1(  د. اأحمد احلجي الكردي: بحوث وفتاوى فقهية معا�صرة /214، 216، 217 .

)2( د. مانع اجلهني: الإفادة من التجارب املعا�صرة لبع�ص الدول الإ�صلمية يف جمال الوقف /13- 33 .
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 .
)1(

الواقف  لو �صرط غري ذلك بطل �صرطه 

املذهب الثاين:

يرى من ذهب اإليه اأنه يتبع �صرط الواقف يف ذلك، �صواء �صرطها الواقف من ماله اأو من مال الوقف، 

واإل فمن منافع املوقوف، فاإذا تعطلت منافعه فالنفقة وموؤن التجهيز ل العمارة تكون من بيت املال، اأما 

 .
)2(

العمارة فل جتب على اأحد حينئذ، وهو مذهب ال�صافعية واحلنابلة 

اإعماره  يكون  ولذا فقد  اإعماره،  اإىل  يعمر منه، ومدى احلاجة  نوع ما  فيتبع  الوقف  اإعمار  واأما حكم 

واجبا: اإذا مل ميكن الإفادة منه اإل بتعمريه، وكان ثمة ما يعمر منه من ريعه اأو مما يخ�ص�ص له، باعتبار 

فتفوت  ت�صبيلها،  يت�صور  فل  ثمرة،  له  تكن  مل  فاإذا  ثمرته،  وت�صبيل  عينه  بحب�ص  يتحقق  اإمنا  الوقف  اأن 

الغاية منه، ولأن الغاية من متلك املال بوجه عام ومنه املوقوف، هو النتفاع به، فاإذا فاتت منفعة الوقف 

فقد فاتت الغاية من متلك املال، فكان اإعماره واجبا ا�صتبقاء ملنفعته ودوام حت�صيلها، وقد يكون اإعماره 

م�صتحًبا اإذا كان من �صاأنه زيادة ريعه وتعظيم فائدته وحتقيق كفاية املوقوف عليه منه، ويكون مباًحا اإذا 

مل تقت�صه ال�صرورة اأو احلاجة، وكان يغل ريعا يكفي املوقوف عليه، ول يتغيا من الإعمار زيادة �صيء يف 

العني املوقوفة اأو منفعتها، ويكون مكروًها: اإذا مل يكن ثمة حاجة اأو �صرورة اإليه، ومل يرتتب عليه حدوث 

�صرر بالوقف، وكان ملجرد الزينة، اأما اإذا كان اإعمار الوقف يف�صي اإحلاق ال�صرر به، اأو كان مت�صمًنا �صرًفا 

وتبذيًرا واإتلًفا للمال يف غري وجهه، فاإنه يكون حراًما، لأنه يف�صي اإىل اأمور حمرمة، منها: اإتلف الوقف، 

والإ�صراف يف اإنفاق املال، واإ�صاعته، وت�صيري الوقف بحيث ل ينتفع به. 

املق�صد الثاين: حكم القرتا�ص لإعمار الوقف

اإذا كان املوقوف يف حاجة اإىل تعمري واإ�صلح، اأو كان يف حاجة اإىل نفقة، ومل يوجد من الريع ما يكفي 

ل�صد حاجة ذلك، فقد اختلف الفقهاء يف مدى جواز ا�صتدانة ناظر الوقف لإعماره، ومدى افتقاره فيه اإىل 

اإذن، ولهم فيه مذهبان:

املذهب الأول:

يرى اأ�صحابه اأنه يجوز للناظر القرتا�ص مل�صلحة الوقف واإعماره من غري افتقار اإىل اإذن حاكم به، 

وهو قول بع�ص احلنفية، ومذهب املالكية واحلنابلة، لأن الناظر موؤمتن مطلق الت�صرف، فالإذن والئتمان 

)1( بدائع ال�صنائع 221/6، الدر املختار ورد املحتار عليه 380/3، حا�صية الد�صوقي 90/4، �صرح اخلر�صي 94/7، جواهر الإكليل 209/2 . 

)2( حا�صية ال�صربامل�صي على نهاية املحتاج 397/5، ال�صيخ زكريا الأن�صاري: اأ�صنى املطالب 473/2، ك�صاف القناع 265/4- 266 .
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 .
)1(

ثابتان كما يقول احلنابلة 

املذهب الثاين:

اأذن  اإذا  القت�صاء،  عند  اإل  الوقف  لإعمار  ال�صتدانة  الوقف  لناظر  يجوز  ل  اأنه  اإليه  ذهب  من  يرى 

اإليها مل�صلحة  احتيج  اإذا  اإل  الوقف  ال�صتدانة على  اأنه ل جتوز  املعتمد عند احلنفية  فيه، ففي  القا�صي 

الوقف، واأذن فيه القا�صي، ومل تتي�صر اإجارة العني وال�صرف على الوقف من اأجرتها، ويرى ال�صافعية اأنه ل 

يجوز للناظر القرتا�ص عند وجود م�صلحة فيه، اإل اإذا �صرط الواقف فيه اأو اأذن الإمام، ويجوز اأن يقر�ص 

الإمام الناظر من بيت املال، اأو ياأذن له يف القرتا�ص اأو الإنفاق من مال نف�صه على العمارة ب�صرط الرجوع، 

 .
)2(

ولو اقرت�ص الناظر من غري اإذن احلاكم ول �صرط من الواقف مل يجز، ول يرجع مبا �صرفه لتعديه به 

الراأي الراجح:

والذي يرجح يف النظر من املذهبني - بعد الوقوف على اأدلتهما - ما ذهب اإليه اأ�صحاب املذهب الأول، 

من جواز ا�صتدانة ناظر الوقف لإعماره، ملا وجهوا به مذهبهم، ولأن الغر�ص من الوقف دوام ت�صبيل ثمرته، 

فاإذا افتقر اإىل مال لإعماره، ومل يكن يف ريعه فائ�ص اأو ما يخ�ص�ص لإعماره منه، جاز للناظر القرتا�ص 

اأمر  على  القيام  اإليه  اأن  باعتبار  اأحد،  اإذن  اإىل  توقف  دون  الوقف،  لإعمار  قر�صا ح�صنا  العام  املال  من 

الوقف، من اإدارته و�صيانته وتنميته ومراعاة �صروط الواقف يف توزيع ريعه، واإمنا مهمة القا�صي رقابية 

الوقف،  ال�صارع من  اإذن يحقق مق�صود  ولو بل  الوقف  لإعمار  الأعمال، ف�صل عن القرتا�ص  على هذه 

وحفظ املال من اأن تتوقف اأو تتعطل منافعه، فيكتفى فيه باإذن ال�صارع، ولأن وجه امل�صلحة يف اإعمار الوقف 

يف هذه احلالة ظاهر ل يفتقر اإىل اإذن من اأحد، بل اإن بع�ص وجوه الإ�صلح لو انتظر بها حتى تتم اإجراءات 

احل�صول على اإذن القا�صي، لتعطلت منافع الوقف، وحلق املوقوف عليهم من ذلك �صرر، ول فرق يف هذه 

احلالة بني اقرتا�ص الناظر من اآحاد النا�ص اأو املال العام، باعتبار اأن القر�ص يف احلالني مما يقت�صيه 

ا�صتمرار و�صول ريع الوقف اإىل املوقوف عليهم، واأنه يف احلالني يق�صى مبثله. 

املق�صد الثالث: القرتا�ص من وقف لإعمار  غريه

القاعدة العامة اأن ي�صرف ريع كل وقف على من جعله الواقف له يف وقفه، اإل اأنه قد تدعو ال�صرورة 

ا من ريعه اأو و�صيلة اأخرى لإعماره، غري  اأو احلاجة اأو امل�صلحة الراجحة، لإعمار وقف ل يجد ناظره فائ�صً

)1( فتح القدير 240/6، الدر املختار ورد املحتار 419/3، 420، ابن جنيم: الأ�صباه والنظائر /194، 202، حا�صية الد�صوقي 89/4، مواهب

 اجلليل 40/6، ك�صاف القناع 267/4 . 

)2( الدر املختار ورد املحتار 387/3، 388، فتح القدير 227/6، الإ�صعاف /31، رو�صة الطالبني 361/5، نهاية املحتاج وحا�صية ال�صربامل�صي 

397/5، ابن حجر الهيتمي: حتفة املحتاج 289/6 .
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القرتا�ص من ريع وقف اآخر، فوفقا ملا رجح من اآراء العلماء قبًل، يجوز اأن يقرت�ص من هذا الريع ما يعمر 

به الوقف الذي يتوله، على اأن يرد مثل ما اقرت�ص اإىل ناظر الوقف الذي اقرت�ص من ريعه، باعتبار اأن 

هذا القرتا�ص تقت�صيه م�صلحة الوقف والواقف واملوقوف عليهم، وهي م�صالح معتربة �صرًعا، فالو�صيلة 

التي تتحقق بها هذه امل�صالح تكون كذلك، لأن للو�صائل حكم غاياتها كما قررته قواعد الفقه، ي�صاف اإىل 

هذا اأنه اأثر عن الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم اأنه اقرت�ص مل�صالح امل�صلمني عامة، كما اأثر عن خلفائه اأنهم 

ا�صتدانوا من بيت املال وله.

ومن الن�صو�ص الدالة علي ذلك ما يلي:

روى اأبو رافع ر�صي اهلل عنه اأن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم » ا�صت�صلف من رجل بكًرا، فقدمت - 1

عليه اإبل من اإبل ال�صدقة، فاأمر اأبا رافع اأن يق�صي الرجل بكره، فرجع اإليه اأبو رافع فقال: مل اأجد 

  .
)1(

فيها اإل خياًرا رباعًيا، فقال: اأعطه اإياه اإن خيار النا�ص اأح�صنهم ق�صاء « 

ورد اأن اأبا بكر ا�صتقر�ص من بيت املال �صبعة اآلف درهم، فمات وهي عليه، فاأو�صى اأن تق�صى - 2

 .
)2(

عنه

روى حارثة بن م�صرب العبدي اأن عمر ر�صي اهلل عنه قال: » اإين اأنزلت مال اهلل مني منزلة مال - 3

اليتيم، اإن احتجت اإليه اأخذت منه، فاإذا اأي�صرت ق�صيت «، ويف رواية اأخرى » اإين اأنزلت نف�صي 

.
)3(

من مال اهلل منزلة مال اليتيم، اإن ا�صتغنيت منه ا�صتعففت، واإن افتقرت اأخذت باملعروف « 

وجه الدللة منها:

اأفادت هذه الن�صو�ص جواز ال�صتدانة على بيت املال وله، والوقف بهذه املثابة، لأن بيت املال جلماعة 

امل�صلمني، والوقف للموقوف عليهم، واإذا جاز ال�صتدانة لبيت املال وعليه، فيجوز ال�صتدانة للوقف وعليه، 

حيث يجوز القرتا�ص من ريع وقف لإعمار وقف اآخر.

�صوابط القرتا�ص من ريع الوقف لإعمار وقف غريه:

يراعى يف جواز هذه ال�صتدانة ال�صوابط التالية:

وجود حال ال�صرورة، اأو احلاجة، اأو امل�صلحة الراجحة، املقت�صية لهذه ال�صتدانة.- 1

ترتب م�صلحة للوقف على هذه ال�صتدانة اأو درء مف�صدة عنه، باعتبار اأن ت�صرف الويل اأو القيم - 2

منوط بامل�صلحة. 

)1( اأخرجه م�صلم يف �صحيحه 1224/3 .

)2( اأخرجه ابن حزم ب�صنده يف املحلى 324/8 .

)3( اأخرجه ابن اأبي �صيبة يف م�صنفه 460/6 .
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اأن يكون وفاء الدين من الريع ولي�ص من مال الوقف، اإل اإذا اقت�صت ال�صرورة ذلك، وخيف �صياع - 3

الوقف، وعدم كفاية الريع للوفاء بالقر�ص.

اأن يخلو القرتا�ص لإعمار الوقف من املعاملت الربوية اأو املحرمة.- 4

اأن يقوم ناظر الوقف يف الوقت املنا�صب بو�صع جدول زمني لرد مثل القر�ص.- 5

6 -.
)1(

اأن يتم خ�صم املبلغ املقرت�ص من غلة الوقف اأو ريعه قبل ق�صمة الريع على املوقوف عليهم

املق�صد الرابع: اإعمار الوقف عن طريق ال�صتدانة من املال العام

اجلامعات  املدار�ص  مثل  العامة،  الدولة  مللكية  يخ�صع  واإمنا  الأفراد،  ملك  يدخل يف  ل  الذي  املال  هو 

تقبل  ل  والتي  للدولة،  اململوكة  والعقارية  املنقولة  واحلقوق  الأموال  وهو  ونحوها،  والطرق،  وامل�صت�صفيات 

.
)2(

امللكية اخلا�صة ب�صبب طبيعتها اأو ب�صبب التخ�صي�ص املر�صود من اأجله 

وفيما يتعلق مبدى م�صروعية ال�صتدانة لإعمار الوقف، فقد رجحت قبًل مذهب جمهور الفقهاء الذين 

لإعمار  ال�صتدانة  كانت  اإن  الأمر،  اأو ويل  القا�صي  اإذن  توقفه على  الوقف، دون  لناظر  يرون جواز ذلك 

اآنًفا، واأما حكم ال�صتدانة  اإليها  الوقف تقت�صيها م�صلحة الوقف واملوقوف عليهم، وفق ال�صوابط امل�صار 

من املال العام فقد دل ما اأثر عن اأبي بكر وعمر اأنهما ا�صتدانا من بيت املال، فاأخذ اأبو بكر ر�صي اهلل عنه 

منه �صبعة اآلف، وقال عمر ر�صي اهلل عنه: » اإين اأنزلت نف�صي من مال اهلل منزلة مال اليتيم، اإن ا�صتغنيت 

منه ا�صتعففت، واإن افتقرت اأخذت باملعروف »، ومال بيت املال هو من قبيل الأموال العامة، وقد ثبت اأخذ 

ا دون نكري من اأحد يف زمانهما، فيكون اإجماًعا على جواز ال�صتدانة منه عند احلاجة،  اخلليفتني منه قر�صً

اإذا كان اآخذ املال منه على �صبيل القر�ص ينوي رد مثله، وهذا يدل على جواز ال�صتدانة من املال العام 

لإعمار الوقف، اإن اقت�صته م�صلحته وم�صلحة املوقوف عليهم.

الفرع الثالث: تغيري غر�ص الوقف ملا هو اأجدى منه يف حتقيق الريع

املق�صود من الوقف دوام النتفاع به، ودوام ثوابه ما بقي النتفاع به، ولذا فاإن تغيري غر�صه لتحقيق 

ريع اأعلى مما يحققه، اإمنا ي�صتتبع بيان الراأي يف مدى جواز تغيري الغاية منه لتحقيق هذه الثمرة.

وللفقهاء تف�صيل يف ذلك اأبينه يف هذه العجالة.

اأول: مذهب احلنفية:

ويظل  للعبادة،  كدار  اأجله،  من  اأن�صئ  الذي  غر�صه  تغيري  يجوز  ل  امل�صجد  اأن  احلنفية  جمهور  يرى 

الإن�صاف    ،167/4 املغني   ،191/4 الطالبني  رو�صة   ،206/3 الفروق  القرايف:   ،153/5 ال�صنائع  بدائع   ،241  ،240/6 القدير  فتح   )1(

328/5، تف�صري القرطبي 255/5 . 

 http://www.palmoon.net/ 89.html-2/topic-2207    :2( يراجع املوقع التايل(
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م�صجًدا اأبًدا، واإن خرب ومل يوجد ما يعمر به، واإن ا�صتغنى النا�ص عنه لبناء م�صجد اآخر يف نف�ص املو�صع، 

�صواء كانوا ي�صلون به اأم ل، ول يحل و�صع جذوع على جداره ولو باأجرة، وهذا هو قول اأبي حنيفة واأبي 

يو�صف، والفتوى يف املذهب على قولهما، ومثل هذا يقال يف ب�صطه وفر�صه وقناديله و�صائر ما يرتفق به فيه، 

حيث ل يجوز بيعها اأو الت�صرف فيها باإجارة اأو نحوها، ويف رواية عن اأبي يو�صف اأنه يجوز نقلها اإىل م�صجد 

اآخر اإذا ا�صتغني عنها يف امل�صجد التي هي فيه، ويرى حممد ردها اإىل الواقف اأو ورثته، والفتوى يف املذهب 

على قوله فيما يتعلق بفر�ص امل�صجد وقناديله، وهذا اخللف جار يف �صائر الأعيان املوقوفة: كالعني والبئر 

واحلو�ص، واملفتى به يف املذهب اأن ينتفع مبا بقي من الوقف اإن تخرب اأو مل يعد يغل ريًعا، يف وقف اآخر، اإما 

ببيع ما تبقى من الوقف وجعل ثمنه يف عني تكون بدًل عن الوقف املعطل، اأو جعل بقايا الوقف عمارة لوقف 

مماثل، ويجوز يف مذهبهم جعل �صيء من الطريق لتو�صعة امل�صجد اإذا كان �صيًقا، كما يجوز العك�ص وهو 

جعل ممر يف امل�صجد لعبور ال�صابلة، ول ميتنع يف مذهبهم ا�صتبدال الوقف واإن كان عامًرا، اإذا رغب فيه 

.
)1(

اإن�صان ببدل اأكرث غلة منه، واأف�صل مو�صع من مو�صعه، وهو قول اأبي يو�صف وعليه الفتوى يف املذهب 

ثانيا: مذهب املالكية:

يرى املالكية عدم جواز تغيري غر�ص الوقف اإن كان م�صجًدا واإن تخرب، ول يجوز الت�صرف فيما تبقى 

من اأجزاء عقار موقوف اأو تغيري وظيفته، اإل اإن تعذر عود هذه الأجزاء يف املوقوف فتنقل اإىل مثله، فاإن 

كان املوقوف منقول فذهبت منفعته اأو قلت، بيع وجعل ثمنه يف وقف اأو ن�صيب من مثله، وقد اأفتى اخلر�صي 

يف الوقف الذي خرب وتعطلت منافعه، ومل يوجد ما يعمر به من ريعه، ومل ميكن اإجارته مبا يعمره، بجواز 

اأن يتوىل البع�ص عمارته من ماله، ليكون املوقوف له، ويجعل يف مقابله حكًرا يدفع مل�صتحقي الوقف، ومنع 

.
)2(

من ذلك ال�صيخ الدردير، وقال: هي فتوى باطلة، لأن منفعة املوقوف تكون موقوفة، ول متلك بهذا العمل 

ثالثا: مذهب ال�صافعية:

يرى ال�صافعية اأنه ل يجوز حتويل املو�صع املخ�ص�ص كم�صجد لغر�ص اآخر، ولو تخرب وانقطعت ال�صلة 

فيه، اأو تعطل بخراب البلد التي بني بها، لأن امللك فيه هلل تعاىل، وت�صرف غلته لأقرب امل�صاجد اإليه اإن مل 

يتوقع عوده اإىل �صابق حاله، واإن خيف �صقوط بنيانه بنى احلاكم باأنقا�صه م�صجًدا اآخر اإن راأى ذلك، ول 

يجوز اأن يبنى بهذه الأنقا�ص بئًرا، ول يبنى باأنقا�ص بئر م�صجًدا، مراعاة لغر�ص الواقف بقدر الإمكان، 

اإذا مل ي�صلح هذا  املك�صورة  البالية وجذوعه  امل�صجد  بيع فر�ص  ال�صافعية جواز  الأ�صح من مذهب  وعلى 

)1( الدر املختار ورد املحتار 406/3- 408، 419، 424- 427، فتح القدير 58/5، بدائع ال�صنائع 220/6 .

90/4، الفواكه  127، ال�صرح الكبري وحا�صية الد�صوقي عليه   -125  ،101  ،99/4 )2( ابن جزي: القوانني الفقهية /371، ال�صرح ال�صغري 

الدواين 40/2 .
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وذاك اإل للإحراق، حتى ل ت�صيع اأو ت�صيق املو�صع، وي�صرف ثمنها يف م�صالح امل�صجد، فاإن �صلحت لغري 

ميكن  مل  اإن  جفت،  موقوفة  نخلة  بيع  الأ�صح  يف  ويجوز  تباع،  فل  منها،  واألواح  اأبواب  كاتخاذ  الإحراق: 

فيمكن  امل�صجد  بخلف  تركه،  من  اأوىل  فبيعه  نفعه  يرجى  ل  ما  لأن  ونحوها،  باإجارة  بجذعها  النتفاع 

باإجارة مل ينقطع الوقف على املذهب،  النخلة اجلافة  اأمكن النتفاع بجذع  ال�صلة فيه مع خرابه، فاإن 

.
)1(

اإدامة للوقف يف عينها 

رابعا: احلنابلة:

يرى احلنابلة جواز بيع الوقف اإذا خرب وتعطلت منافعه ومل ميكن اإعماره، ولو كان م�صجًدا ان�صرف 

اأهل القرية عنه، و�صار يف مو�صع ل ي�صلى فيه، اأو �صاق باأهله ومل ميكن تو�صيعه اأو عمارته اإل ببيع بع�صه، 

بيع بع�صه لتعمر به بقيته، واإن مل ميكن النتفاع ب�صيء منه بيع جميعه، ملا روى القا�صم بن حممد قال: » 

قدم عبداهلل بن م�صعود ر�صي اهلل عنه وقد بنى �صعد الق�صر، واتخذ م�صجًدا يف اأ�صحاب النمر، فكان 

اإىل  عبداهلل  فكتب  الرجل  فاأخذ  املال،  بيت  نقب  املال  بيت  عبداهلل  وىل  فلما  ال�صلوات،  يف  اإليه  يخرج 

عمر، فكتب عمر: اأن ل تقطعه وانقل امل�صجد، واجعل بيت املال مما يلي القبلة، فاإنه ل يزال يف امل�صجد 

من ي�صلى، فنقله عبداهلل وخط هذه اخلطة، وكان الق�صر الذي بنى �صعد، �صاذروان كان الإمام يقوم 

، وكان هذا مب�صهد من ال�صحابة، 
)2(

عليه، فاأمر به عبداهلل فنق�ص، حتى ا�صتوى مقام الإمام مع النا�ص » 

ومل يظهر خلفه، فكان اإجماًعا، ولأن فيما ذكر ا�صتبقاء لوقف مبعناه، عند تعذر اإبقائه ب�صورته، فوجب 

اأن  اإل  الوقف،  املنفعة ل جن�ص  املق�صود  اأو بغري جن�صه، لأن  الوقف بجن�صه  ا�صتبدال  البيع، ويرون جواز 

اإمكان املحافظة عليه،  ال�صابق، لعدم جواز تغيري امل�صرف مع  الوقف  املنفعة ت�صرف فيما ي�صرف فيه 

اأنفع منه للموقوف عليهم، مل يجز  اأنها قلت عن ذي قبل، وكان غريه  اإل  فاإذا مل تتعطل م�صالح الوقف 

بيعه، لأن الأ�صل حرمة بيعه اإل ل�صرورة، �صيانة ملق�صود الوقف عن ال�صياع، واإمكان النتفاع به، ول يجوز 

جعل امل�صجد �صقاية اأو حوانيت اإل عند تعذر النتفاع به، كما ل يجوز غر�ص نخلة اأو نحوها يف فنائه بعد 

اأن �صار م�صجًدا، لأن امل�صجد مل ينب لهذا، واإمنا بني لذكر اهلل وال�صلة وقراءة القراآن؛ ولأن ال�صجرة 

توؤذي امل�صجد، ومتنع امل�صلني من ال�صلة يف مو�صعها، وي�صقط ورقها يف امل�صجد وثمرها، وت�صقط عليها 

الع�صافري والطري، فتبول يف امل�صجد، ورمبا رمى ال�صبيان ثمرها باحلجارة. اأما اإن كانت النخلة يف اأر�ص، 

فجعلها �صاحبها م�صجًدا، والنخلة فيها، فل باأ�ص، وما ف�صل من فر�صه وقناديله ومل يحتج اإليه، جاز جعله 

يف م�صجد اآخر، اأو �صدقة جلريانه وغريهم، وكذا اأنقا�صه ونحوها، وثمة قول يف مذهبهم بجواز ا�صتبدال 

)1( املهذب 445/1، مغني املحتاج 392/2، املطيعي: تكملة املجموع 612/14 .

)2( قال الهيثمي: رواه الطرباين، والقا�صم مل ي�صمع من جده ورجاله رجال ال�صحيح . ) جممع الزوائد 275/6 ( . 
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غر�ص الوقف بغريه اإذا مل تتعطل منافعه، ولكن كان غريه من الأغرا�ص التي ميكن حت�صيلها منه تفوق 

 .
)1(

فائدته ما يغل منه 

ومن خلل العر�ص ال�صابق ملذاهب الفقهاء، يتبني لنا اأنهم لي�صوا على �صنن واحد فيما يتعلق بتغيري 

غر�ص الوقف، فقد راأينا جمهور احلنفية مينعون تغيري غر�ص الوقف ملا فيه فائدة اأعلى مما يغلها، حتى 

لقد منعوا تاأجري حوائط امل�صجد الذي ل يوؤمه النا�ص لل�صلة فيه، اإذا خرب املو�صع الذي به امل�صجد، اأو 

تاأجري فر�صه وقناديله ونحوها، ول ميتنع يف مذهبهم تغيري طبيعة بع�ص الوقف اإن كان هذا مما يقت�صيه 

الرفق بالنا�ص والتو�صعة عليهم يف مرافقهم، كجعل جزء من امل�صجد ممرا للنا�ص، اإذا �صاق عليهم الطريق 

الذي ي�صلكونه.

ول يجوز وفقا ملذهب املالكية تغيري غر�ص الوقف ملا يدر ريعا اأعلى منه، �صواء كان عقاًرا اأم منقوًل، اإل 

اأن يخرب الوقف وتتعطل منافعه، ول ميكن اإ�صلحه، فيباع ويجعل ثمنه يف وقف مثله اأو ن�صيب يف مثله. 

وقد نحا ال�صافعية هذا املنحى، فمنعوا يف الأ�صح من مذهبهم تغيري غر�ص الوقف، ولو كان بق�صد 

اأو العك�ص، مراعاة لغر�ص  باأنقا�ص امل�صجد بئرا  اأن يبنى  اأعلى مما يغله، ولذا منعوا  احل�صول على ريع 

له يف  بها يف غري ما خ�ص�صت  ينتفع  التي ل  الوقف  الأ�صح عندهم �صرف متعلقات  الواقف، ويجوز يف 

الوقف، اإذا كان يرجى منها فائدة غري متحققة يف الغر�ص املخ�ص�صة، حيث يجوز ا�صتغللها والت�صرف 

فيها واإجارتها يف هذه احلالة، بدًل من �صياع فائدتها اإن بقيت بدون تغيري �صورة املنفعة منها. 

وقد اأجاز احلنابلة تغيري طبيعة الوقف وغر�صه، لينتفع به، اإذا تعطل ولو كان م�صجدا، بحيث �صار ل 

ينتفع به، ومل ميكن اإ�صلحه، ولذا يجوز يف مذهبهم جعل امل�صجد �صقاية اأو حانوًتا عند تعذر النتفاع به 

فيما خ�ص�ص له، اأما اإذا كان فيه نفع فل يجوز عندهم تغيري غر�صه اأو الت�صرف فيه. 

الراأي الراجح:

والذي اأراه - بعد ا�صتعرا�ص اآراء الفقهاء يف ذلك - جواز تغيري الغر�ص من الوقف ملا هو اأكرث منه 

فائدة، اأو ح�صيلة يف ريعه، اإذا كانت فائدة الوقف على النحو الذي وقف به قليلة، اأو ل حتقق الغاية املرجوة 

منها، كاأن وقف مو�صًعا ل�صكنى من ل ماأوى لهم يف بلد، و�صاق عن اأن يت�صع لهم، وكان من �صاأن تاأجريه 

اإ�صكان بع�صهم يف املوقوف  و�صرف ريعه يف اإجارة مو�صع غريه ا�صتيعاب جميعهم، فاإن ذلك اأجدى من 

يفي  ل  مقداره  وكان  اإليه،  يفتقر  من  لإقرا�ص  نقد  وقف  اإذا  وكذا  ال�صكنى،  من  الآخر  البع�ص  وحرمان 

بحاجتهم منه، حيث يجوز تنمية بع�صه يف جتارة اأو نحوها، ليزيد مقداره بحيث يفي بحاجة املقرت�صني 

)1( املغني 575/5- 579، فتاوى ابن تيمية 229/5- 231 .
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اأر�ص ليزرعها املوقوف عليهم، وكان نتاجهم منها ل يفي بحاجاتهم من زراعتها،  اإذا وقفت  منه، وكذا 

اأنفع  فاإن ذلك يكون  لها يفي بهذه احلاجات،  الغري  ا�صتزراع  ا�صتزراعها من غريهم و�صرف ناجت  وكان 

للموقوف عليهم من توليهم زراعتها باأنف�صهم.

وقفها،  من  الغر�ص  حتقيقه  عن  ف�صل  موقوفة،  تكون  اأن  عن  العني  يخرج  ل  لأنه  ذلك،  جاز  واإمنا 

ومق�صود الواقف من ذلك، ونفع املوقوف عليهم، من الوفاء بحاجتهم من الوقف، وا�صتيعاب ريع املوقوف 

جميعهم، وتلك م�صلحة م�صروعة، وميكن ال�صتدلل له مبا روى القا�صم بن حممد قال: » قدم عبداهلل 

بن م�صعود ر�صي اهلل عنه وقد بنى �صعد الق�صر، واتخذ م�صجدا يف اأ�صحاب النمر، فكان يخرج اإليه يف 

ال�صلوات، فلما وىل عبداهلل بيت املال نقب بيت املال، فاأخذ الرجل فكتب عبداهلل اإىل عمر، فكتب عمر: اأن 

ل تقطعه وانقل امل�صجد، واجعل بيت املال مما يلي القبلة، فاإنه ل يزال يف امل�صجد من ي�صلى، فنقله عبداهلل 

وخط هذه اخلطة، وكان الق�صر الذي بنى �صعد، �صاذروان كان الإمام يقوم عليه، فاأمر به عبداهلل فنق�ص، 

حتى ا�صتوى مقام الإمام مع النا�ص »، وهذا يبني اأن عمر نقل امل�صجد اإىل مكان اآخر، للم�صلحة الراجحة، 

ولي�ص لتعطل املنافع بالكلية، فل يزال ي�صلى فيه كما ذكر، وكان هذا مب�صهد من ال�صحابة، ومل يظهر 

خلفه، فكان اإجماعًا، ويف هذا تغيري للوقف اإىل ما هو اأكرث فائدة، وروت عائ�صة ر�صي اهلل عنها يف بناء 

البيت احلرام، اأن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم قال لها: » لول حداثة عهد قومك بالكفر لنق�صت الكعبة 

، ومن املعلوم 
)1(

وجلعلتها على اأ�صا�ص اإبراهيم، فاإن قري�صا حني بنت البيت ا�صتق�صرت وجلعلت لها خلفا » 

اأن الكعبة اأف�صل وقف على وجه الأر�ص، ولو كان تغيريها، واإبدالها مبا و�صفه ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 

و�صلم واجبا مل يرتكه، فعلم انه كان جائزا، واأنه كان اأ�صلح لول ما ذكره من حدثان عهد قري�ص بالإ�صلم، 

وهذا فيه تبديل بنائها ببناء اآخر، فعلم اأن هذا جائز يف اجلملة، وتبديل التاأليف بتاأليف اآخر هو اأحد اأنواع 

الإبدال، واأي�صا فقد ثبت اأن عمر و عثمان ر�صي اهلل عنهما غريا بناء امل�صجد النبوي، اأما عمر فبناه بنظري 

بنائه الأول باللنب واجلذوع، واأما عثمان فبناه مبادة اأعلى من تلك كال�صاج، وبكل حال فاللنب واجلذوع التي 

كانت وقفا اأبدلها اخللفاء الرا�صدون بغريها مما اأكرث نفعا منها، وهذا من اأعظم ما ي�صتهر من الق�صايا و 

مل ينكره منكر، ول فرق بني اإبدال بناء ببناء واإبدال عر�صة بعر�صة اإذا اقت�صت امل�صلحة ذلك.

الفرع الرابع: ا�صتبدال الوقف اخلريي

يق�صد با�صتبدال الوقف:

�صراء عني للوقف بالبدل الذي بيعت به عني من اأعيانه لتكون وقًفا حملها، وف�صر البع�ص ال�صتبدال 

)1( اأخرجه البخاري وم�صلم يف ال�صحيحني . ) �صحيح البخاري 574/2، �صحيح م�صلم 968/2 ( .
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.
)1(

ببيع العني بالنقود، و�صراء عني اأخرى بتلك النقود 

وعرفه البع�ص مبا يقارب هذا فقال: هو بيع عني موقوفة و�صراء اأخرى حتل حملها من جن�صها اأو من 

غري جن�صها، يف املكان نف�صه اأو يف مكان اآخر، ل�صتبقاء الأ�صل مبعناه ل ب�صورته، حيث يقوم البدل مكان 

الفقهاء يف  .وقد اختلف 
)3(

باملناقلة  الفقهاء عن ال�صتبدال  . وعرب بع�ص 
)2(

اأمًل يف زيادة منائه  العني، 

حكمه، فمنهم من �صيق فيه، ومنهم من تو�صع:

مذهب احلنفية: 

اإذا �صرط اأن  اإذا �صرطه لنف�صه، ويكون له ولغريه  اأن احلق يف ال�صتبدال يكون للواقف  يرى احلنفية 

ي�صرتك معه غريه يف هذا احلق، ويكون للقا�صي اإذا مل ي�صرطه الواقف لنف�صه، باعتبار اأن للقا�صي ولية 

عامة على الوقف، فيجوز له ا�صتبدال الوقف عند اقت�صاء ال�صرورة ذلك، كاأن �صار الوقف اإىل حال بحيث 

ل ينتفع به بالكلية، باأن كان ل ينتج ما ينتفع به، ول يفي مبوؤنته، ومل يكن للوقف مال ينفق منه على اإ�صلحه 

و�صيانته وفق ما ذهب اإليه ال�صاحبان، وكذا اإذا دعت اإىل ا�صتبداله امل�صلحة، حيث ي�صتبدل واحلال هذه 

مبا هو اأنفع منه وفق قول حممد، اإذ قال: اإذا �صعفت الأر�ص املوقوفة عن ال�صتغلل، والقيم يعني الناظر 

ا  ا اأخرى هي اأنفع للفقراء، واأكرث ريًعا، كان له اأن يبيع هذه الأر�ص، وي�صرتي بثمنها اأر�صً يجد بثمنها اأر�صً

اأخرى، وقال ابن عابدين عن هذه ال�صورة ل يجوز فيها ال�صتبدال على الأ�صح املختار، ويرى احلنفية اأن 

اأنه يجوز للقا�صي ا�صتبداله لل�صرورة بل �صرط  اإن كان عقاًرا غري امل�صجد، فاملعتمد يف املذهب  الوقف 

للواقف، اإل اأنه يعترب يف ا�صتبداله له، اأن يخرج املوقوف عن النتفاع به بالكلية، باأن ي�صبح عدمي املنفعة، 

واأن ل يكون هناك ريع للوقف يعمر به، واأل يكون البيع بغنب فاح�ص، واأن يكون امل�صتبدل هو قا�صي اجلنة: 

وهو ذو العلم والعمل، لئل يوؤدي ال�صتبدال اإىل اإبطال اأوقاف امل�صلمني، واأن ي�صتبدل به عقار ل نقود، لئل 

ياأكلها النظار؛ ولأنه قل اأن ي�صرتي بها الناظر بدًل، واأجاز بع�صهم ال�صتبدال به نقوًدا، ما دام امل�صتبدل 

قا�صي اجلنة، واأل يبيعه القا�صي ملن ل تقبل �صهادته له، ول ملن له عليه دين، خ�صية التهمة واملحاباة، فاإذا 

مل تتوافر هذه ال�صروط كان بيع الوقف باطًل ل فا�صًدا، واإذا �صح بيع احلاكم بطل وقفية ما باعه، ويبقى 

الباقي على ما كان، وهناك م�صائل اأربع يجوز فيها ا�صتبدال العامر من الأر�ص وهي: اإذا  �صرطه الواقف، 

ا بدًل، واأن  اأو غ�صبه غا�صب واأجرى عليه املاء، حتى �صار بحًرا، في�صمن القيمة، وي�صرتي املتوىل بها اأر�صً

يجحده الغا�صب دون قيام بينة بغ�صبه له، واأراد دفع القيمة، فللمتويل اأخذها لي�صرتي بها بدًل، واأن يرغب 

)1( الدردير: ال�صرح الكبري 476/3 .

)2( املغني 226/6 .

)3( ابن قا�صي اجلبل: املناقلة بالأوقاف /47 .
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)1(

اإن�صان فيه ببدل اأكرث غلة اأح�صن مكاًنا، فيجوز على قول اأبي يو�صف، وعليه الفتوى 

مذهب املالكية: 

وفرق املالكية يف ا�صتبدال الوقف بني املنقول منه والعقار، فاأما املنقول فاأجاز املالكية ا�صتبداله بالبيع، 

واأما العقار: فل يرون جواز ا�صتبداله واإن َخِرب و�صار ل ينتفع به، �صواء كان داًرا اأم حانوتا اأو غريهما، 

حتى واإن ا�صتبدل مبا هو من جن�صه، قال مالك: ل يباع العقار املحَب�ص ولو خرب، وبقاء اأحبا�ص ال�صلف 

دائرة دليل على منع ذلك. وروى عنه اأن اأجاز للإمام بيع العقار املوقوف اإذا كان ثمة م�صلحة تقت�صيه، 

.
)2(

بحيث يجعل ثمنه يف مثله 

مذهب ال�صافعية: 

اتفق فقهاء ال�صافعية على عدم جواز بيع امل�صجد ل�صتبداله بغريه ومل انهدم اأو خربت املحلة املقام بها، 

بحيث مل يعد اأحد يوؤمه لل�صلة فيه، فتعطل على اإثر ذلك، واختلفوا يف حكم ا�صتبدال �صواه من الأ�صول 

.
)3(

املوقوفة، اإذا اآلت اإىل عدم اإمكان النتفاع بها، فمنهم من اأجازه ومنهم من منعه 

مذهب احلنابلة: 

واأما احلنابلة فاإنهم ق�صموا الوقف باعتبار بقاء النتفاع به وعدمه ق�صمني:

وقف قائم مل تتعطل منافعه: فهذا ل يجوز بيعه اأو ا�صتبداله ولو كان امل�صتبدل به من جن�صه.- 1

ووقف تعطلت منافعه: فهذا مما يجوز ا�صتبداله عند عامتهم، وف�صل بع�صهم يف حكم ما مل تتعطل - 2

اإيقاع  يف  مرجوحة  اأهله  اأو  الوقف  م�صلحة  وكانت  الوقف،  منافع  تتعطل  مل  اإذا  اأنه  فراأى  منافعه، 

غ، لعدم رجحان احلظ جلهة الوقف يف ذلك، وكذلك لو  عقد ال�صتبدال، كان العقد باطل غري م�صوَّ

كانت امل�صلحة يف ا�صتبداله م�صكوكا فيها، اأما اإذا كانت امل�صلحة راجحة للوقف واأهله يف اإيقاع عقد 

 .
)4(

ال�صتبدال، في�صوغ ال�صتبدال يف املذهب وعليه الأ�صحاب 

الراأي الراجح:

والذي اأراه - بعد ا�صتعرا�ص هذه الآراء - هو جواز ا�صتبدال عني الوقف يف غري امل�صجد، اإذا تعطلت 

منافع الوقف تعطًل كامًل، بحيث مل يعد يغل ريًعا، اأو ل ينتفع به، ومل ميكن اإ�صلحه، اأو كان اإ�صلحه ل 

يعود بالوقف اإىل �صابق حاله، اأو كان غري جمد، اأو فيه �صرر باملوقوف عليهم، وكان بدله اأكرث فائدة منه 

)1( ابن جنيم: البحر الرائق 223/5، فتح القدير 58/5، ابن جنيم: الأ�صباه والنظائر /194، بدائع ال�صنائع 220/6 .

)2(الدردير: ال�صرح ال�صغري، ال�صاوي: بلغة ال�صالك عليه 412/5، 414، حا�صية الد�صوقي 455/5 . 

)3( رو�صة الطالبني 356/5- 358، مغني املحتاج 512/2 .

)4( املرداوي: الإن�صاف 101/7، ابن قا�صي اجلبل: املناقلة وال�صتبدال بالأوقاف /47، 48، ابن تيمية: الفتاوى 253/31 .
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اأخرى حمله بثمن حال، نظرا  اأو حماباة لأحد، وكان بيعه لإحلل عني  لهم، ومل يكن يف ا�صتبداله غنب 

للغاية التي جعل لها الوقف، وهي مراعاة م�صلحة املوقوف عليهم، التي تنعدم اأو تكاد مع الوقف املعطل 

مقا�صد  من  منه  املرجوة  الفائدة  ليحقق  املال  ا�صتنماء  اأن  عن  ف�صل  بديله،  وجود  مع  وتتحقق  املنافع، 

ال�صريعة، وبقاء الوقف معطل يفوت هذا املق�صد، ويفوت الغاية من الوقف، ف�صل عن اإ�صراره باملوقوف 

عليهم، ولذا كان ا�صتبداله مبا يقوم مقامه حمقًقا هذه الغايات واملقا�صد.  

الفرع اخلام�ص: خمالفة �صرط الواقف

�صروط الواقفني: هي ما تفيده وت�صتمل عليه �صيغة الوقف من القواعد التي ي�صعها الواقف للعمل بها يف 

وقفه من بيان م�صارفه، وطريقة ا�صتغلله، وتعيني جهات ال�صتحقاق، وكيفية توزيع الغلة على امل�صتحقني، 

.
)1(

وبيان الولية على الوقف، والإنفاق عليه، ونحو ذلك 

والنظر  وال�صتحقاق  ال�صرف  لأوجه  بياٍن  من  الوقف  اإن�صاء  عند  يذكرونه  ما  هي  الواقفني  ف�صروط 

والولية على الوقف والإنفاق عليه ونحو ذلك.

وهذه ال�صروط تعد جزًءا من �صيغة الوقف، وميكن تق�صيمها اإىل اأق�صام خمتلفة باعتبارات عدة:

وما  ملقت�صاه،  موافقا  يكون  ما  اإىل:  له،  موافقتها  وعدم  الوقف  ملقت�صى  موافقتها  جهة  من  فتنق�صم 

يكون خمالفا له، وتنق�صم باعتبار ما يتعلق منها باأركان الوقف، اإىل: �صروط تتعلق بالواقف، واأخرى تتعلق 

واأثرها فيما  ال�صحة وعدمها  باعتبار  تنق�صم  الوقف، كما  اأمر  يتوىل  تتعلق مبن  وثالثة  باملوقوف عليهم، 

اقرتنت به، اإىل: �صحيحة وباطلة.

املق�صد الأول : �صروط الواقفني بالنظر ملقت�صى الوقف

قد تكون �صروط الواقفني موافقة وموؤكدة ملقت�صى الوقف، وقد تتعار�ص معه.

وعلى هذا ف�صروط الواقفني تنق�صم بهذا العتبار اإىل ق�صمني:

الق�صم الأول: ما يكون من ال�صروط موافًقا ملقت�صى الوقف، وموؤكًدا لتحقيق املق�صود منه: كاأن ي�صرتط األ 

يباع ول يورث، واأل ي�صتبدل به غريه مادام املق�صود منه، واأن ت�صرف غلته على اأوجه الرب واملعروف ونحو 

ذلك.

95/1، �صرح منتهى  )1( حما�صرات يف الوقف لأبي زهرة /136، الوقف يف ال�صريعة والقانون لزهدي يكن /50، تي�صري الوقوف للمناوي 

الإرادات 501/2 .
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اأن له  ا لأ�صله وحقيقته: كا�صرتاط الواقف  الق�صم الثاين: ما يكون على خلف مقت�صى الوقف، ومناق�صً

اأو للموقوف عليه بيعه و�صرف ثمنه يف حوائجه، ومثل: اأن ي�صرتط اأن ل ينتفع به. ونحو ذلك من ال�صروط 

املخالفة حلقيقة الوقف التي هي حتبي�ص الأ�صل وت�صبيل املنفعة.

املق�صد الثاين: �صروط الواقفني املتعلقة باأركان الوقف

متعلقة  تكون  اأو  عليه،  اإنفاًقا  اأو  تغيرًيا  اأو  اإبقاًء  املوقوف:  بعني  متعلقة  تكون  اأن  اإما  الواقفني  �صروط 

اأو تكون متعلقة بالنظارة والولية على الوقف واإدارة �صوؤونه وعلى  باملوقوف عليهم وبيان ا�صتحقاقاتهم، 

هذا فيمكن تق�صيم �صروط الواقفني بهذا العتبار اإىل ثلثة اأق�صام:

الق�صم الأول: �صروط تتعلق بعني الوقف اإبقاًء اأو تغيرًيا وا�صتبداًل واإنفاًقا عليه ونحو ذلك، كاأن ي�صرتط اأن 

له حق ال�صتبدال بالوقف اإذا نق�صت منافعه اأو مطلًقا، اأو ي�صرتط اأن يكون الإنفاق على الوقف وترميمه اإن 

م ال�صرف عليه قبل ال�صرف على امل�صتحقني، اإىل غري ذلك من ال�صروط  كان عقاًرا من غري غلته، ويقدَّ

املتعلقة باملوقوف.

الق�صم الثاين: �صروط تتعلق باملوقوف عليهم وجهات �صرف غلة الوقف، كاأن ي�صرتط �صرف الغلة للفقراء، 

اأو جلهات متعددة يحددها، ويذكر لكل جهة ح�صة معينة كالثلث اأو الربع، اأو مرتًبا حمدًدا كاألٍف كل �صهر 

اأو كل �صنة ونحو ذلك.

الق�صم الثالث: �صروط تتعلق بالولية والنظارة على الوقف واإدارة �صوؤونه: كاأن ي�صرتط اأن تكون له الولية 

مادام حًيا، اأو اأن تكون لفلن مدى حياته، اأو اأن تكون للأ�صلح اأو للأكرب من اأولده، ونحو ذلك.

املق�صد الثالث: اأثر �صروط الواقفني على �صحة الوقف

تنق�صم �صروط الواقفني ال�صابقة تبعا لأثرها على الوقف اإىل ق�صمني:

الق�صم الأول: ما يكون من ال�صروط مبطًل للوقف، مانًعا من انعقاده، وهو كل �صرط خمالف ملقت�صى الوقف 

من التاأبيد والتنجيز ونحوهما.

�صحيًحا،  وين�صاأ  وجوده،  مع  الوقف  ينعقد  بل  للوقف،  مبطل  غري  ال�صروط  من  يكون  ما  الثاين:  الق�صم 

ويت�صمن هذا الق�صم نوعني من ال�صروط: ما يكون من ال�صروط باطًل يف ذاته، غري مبطل للوقف، وما 

يكون منها �صحيًحا.

وهذا التق�صيم يف حقيقته هو تق�صيم ل�صروط الواقفني من حيث اأحكامها اإذ اأن الفقهاء يق�صمونها اإىل 

�صحيحة وباطلة، والباطلة نوعان منها ما يبطل العقد، والثاين ل يبطله، واإن بطل هو يف نف�صه.
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ا �صرعًيا،  ومن خلل ا�صتعرا�ص اآراء الفقهاء يف امل�صاألة، جند اأنهم اتفقوا على اأن كل �صرط ي�صادم ن�صً

ال�صروط: فذهب  لكنهم اختلفوا يف بطلن الوقف مبثل هذه  اأو ينايف مقت�صى الوقف فاإنه �صرط باطل، 

اجلمهور اإىل بطلن الوقف بها، بينما راأى بع�صهم �صحة الوقف وبطلن ال�صروط وحدها، وهذا ما ذهب 

ا  اإليه يو�صف بن خالد ال�صمتي، من احلنفية، وقال متاأخروهم: اإن هذا القول هو املختار للفتوى، وهو اأي�صً

.
)1(

قول بع�ص ال�صافعية، و جوزه ابن قدامة وهو مقت�صى كلم ابن تيمية وابن القيم، و اإليه ذهب الظاهرية

وعليه فاإن القول: باأن » �صرط الواقف كن�ص ال�صارع » اإمنا هو يف وجوب العمل به، اإذا ا�صتوفى �صروط 

�صحته، ول خلف يف اأن �صروط الواقفني كن�صو�ص ال�صارع من حيث الفهم والدللة يف اجلملة.

والأ�صل اأن الوقف اإذا �صدر عن اأهله م�صتجمًعا ل�صروط �صحته ولزومه يكون لزًما، فل ي�صح الرجوع 

فيه مطلًقا، ول يجوز تغيريه اأو تبديله اإل ل�صرورة، اأو م�صلحة راجحة، على تف�صيل عند اأهل العلم، ولزوم 

اأ�صل الوقف ي�صتتبع لزوم �صروط الواقفني املعتربة وثباتها وا�صتقرارها، فل يجوز لهم فيها تغيري اأو تبديل، 

اأو الرجوع عنها، كما ل يجوز لهم تغيري اأ�صل الوقف اأو الرجوع عنه، هذا اإذا اأطلق الواقف ال�صروط، ومل 

يحتفظ لنف�صه بحق التغيري.

لكن قد ي�صرتط الواقف عند اإن�صاء الوقف اأن له حق تغيري ما ا�صرتطه فيه، فهل يعترب ذلك ال�صرط، 

ويثبت له حق التغيري والتبديل يف امل�صرف اأو يف امل�صتحقني، اأو يف الناظر وما يتعلق به، ونحو ذلك، اأو ل 

يعترب، ويكون ما ا�صرتطه اأوًل هو اللزم املعترب. 

املق�صد الرابع: ال�صـروط الع�صـرة

الزيادة والنق�صان، والإدخال والإخراج، والإعطاء  الع�صرة. وهي:  ذكر احلنفية ما ي�صمى بال�صروط 

واحلرمان، والتغيري والتبديل، والإبدال وال�صتبدال، ومنهم من يلحق بها التف�صيل والتخ�صي�ص، ومنهم 

من جعلهما مكان الإبدال وال�صتبدال، باعتبار اأنهما ل يتعلقان بتغيري م�صارف الوقف، بل بتغيري عينه، 

ومنهم من جعل التخ�صي�ص والتف�صيل مكان التغيري والتبديل.

واأبني يف هذا ال�صدد هذه ال�صروط، وحكم خمالفتها:

اأوًل: الزيادة والنق�صان:

الزيادة اأن يزيد الواقف يف ن�صيب م�صتحق معني اأو جهة معينة من امل�صتحقني يف الوقف، والنق�صان 

بخلفه، وقد تتلزم الزيادة والنق�صان، وقد ل يتلزمان، ومثال تلزمهما: اأن يقول: وقفت اأر�صي على 

)1( رد املحتار 344/4، تي�صري الوقوف 95/1- 97، مواهب اجلليل 24/6، �صرح اخلر�صي 92/7، رو�صة الطالبني 338/5، حوا�صي ال�صرواين 

256/6، اإعانة الطالبني169/3، جمموع الفتاوى 22/31، ابن القيم: اإعلم املوقعني 96/3- 98، املحلى 183/9 . 
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اأن تكون غلتها موزعة على اجلهة )اأ( بح�صة الثلث وعلى اجلهة )ب( بح�صة ال�صد�ص وعلى اجلهة )ج( 

بح�صة الن�صف، فاإذا زاد يف ح�صة )اأ( ورفعها اإىل الن�صف، فلبد واأن ينق�ص من ح�صتي )ب(، )ج( 

بقدر تلك الزيادة، ومثال عدم تلزمهما: اأن يذكر عند اإن�صاء الوقف مرتبات حمددة مت�صاوية من الغلة لكل 

جهة، ثم يزيد يف املرتبات املذكورة، اأو يف بع�صها من اأ�صل غلة الوقف، فقد ل يكون للزيادة اأثر بالنق�ص 

من املرتبات الأخرى، وذلك فيما اإذا كانت غلة الوقف تزيد عن املرتبات املقررة، فاإذا ا�صرتط الواقف 

الزيادة اأو النق�صان اأو كليهما جاز له، وعند ا�صرتاطه الزيادة والنق�صان لي�ص له اأن يحرم م�صتحًقا من 

كل ا�صتحقاق، لأنه مل ي�صرتط حرمانه.

ثانيًا: الإدخال والإخراج:

اأن يجعل امل�صتحق يف  اأهل ال�صتحقاق، والإخراج  اأن يجعل من لي�ص م�صتحًقا يف الوقف من  الإدخال 

الوقف غري موقوف عليه.

وقد اختلف الفقهاء يف �صحة ا�صرتاطهما:

فذهب احلنفية اإىل جوازهما مطلًقا، فيكون للواقف اأن ي�صرتط يف وقفه اإدخال اأو اإخراج من ي�صاء، 

فيجعل من كان من اأهل الوقف ابتداء خارجا عنه، ومن كان خارًجا عنه داخًل وم�صتحًقا فيه، دون اأن 

يعلق ذلك ب�صفة يف املوقوف عليهم، وذهب ال�صافعية اإىل عدم جواز ا�صرتاط اإدخال واإخراج من �صاء على 

اإطلقه، ملنافاته ملقت�صى الوقف، بح�صبانه اإخراج مال على وجه القربة، فل ي�صح مع هذا ال�صرط، اأما 

احلنابلة فاإنهم اأجازوا ا�صرتاط الإدخال والإخراج ملن �صاء من امل�صتحقني للوقوف دون غريهم، وظاهره 

اأن ل  لو �صرط  فاأف�صده كما  الوقف،  ينايف مقت�صى  لأنه �صرط  بعده،  للناظر  اأم  لنف�صه  �صواء �صرط ذلك 

ينتفع به، بخلف اإدخال من �صاء منهم واإخراجه، لأنه لي�ص باإخراج للموقوف عليه من الوقف، واإمنا علَّق 

.
)1(  

ال�صتحقاق يف الوقف ب�صفة، اإن حتققت ثبت له ال�صتحقاق فيه، واإن انتفت انتفى ا�صتحقاقه فيه

ثالثًا: الإعطاء واحلرمان:

مينع  اأن  واحلرمان:  دائًما،  اأو  معينة  مدة  الغلة  من  بالعطاء  امل�صتحقني  بع�ص  اإيثار  هو  الإعطاء: 

اإذا  والإخراج  الإدخال  وبني  واحلرمان  الإعطاء  بني  والفرق  دائًما،  اأو  معينة  مدة  بع�صهم  عن  الغلة 

والإدخال  الوقف،  اأهل  من  هم  ملن  يكون  اإمنا  واحلرمان  الإعطاء  اأن  هو  الواقف،  �صرط  يف  اجتمعت 

يخرج  ل  فاإن احلرمان  ولذا  لغريهم،  يكون  وقد  ابتداء،  الوقف  اأهل  من  هم  ملن  يكون  قد  والإخراج، 

املوقوف عليه من زمرة اأهل الوقف، والإخراج يجعله لي�ص منهم، والظاهر اأن ا�صرتط الإعطاء واحلرمان 

)1( الإ�صعاف /29، املهذب مع تكملة �صرح املجموع 232/14، �صرح منتهى الإرادات 502/2، الكبي�صي: اأحكام الوقف 292-291/1، 294، 

حما�صرات يف الوقف لأبي زهرة /149 .
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مثل ا�صرتاط الإدخال والإخراج يف احلكم، فالقول بجوازه م�صروط باأن ل يوؤدي اإىل الإخلل باأي �صرط 

من �صروط �صحة اأ�صل الوقف، ولذا نرى احلنفية مينعونه، بل يبطلون الوقف ب�صببه اإذا اأدى اإىل �صرف 

غلته كلها يف غري جهة القربة، كمن وقف على اأولده و�صرط اأن يعطي من ي�صاء منهم، ويحرم من ي�صاء، 

.
)1( 

ثم اأعطى الغلة كلها للأغنياء ففي هذه ال�صورة يبطل الوقف عندهم

رابعًا: التغيري والتبديل:

قال ال�صيخ اأبو زهرة: اإذا ذكر هذان ال�صرطان مع غريهما من ال�صروط الع�صرة فاإنه ي�صيق تف�صريهما، 

اأو  ا،  ومو�صوعهما يف هذه احلال هو التغيري يف م�صارف الوقف، فيجعلها مرتبات بدل اأن تكون ح�ص�صً

على بع�ص من املوقوف عليه بدل اأن تكون عامة، واإذا ذكر هذان ال�صرطان منفردين فاإنهما يعمان عموًما 

�صامًل، في�صملن الإدخال والإخراج والزيادة والنق�صان، والإعطاء واحلرمان، والإبدال وال�صتبدال، لأن 

واإذا ذكر هذان  الأعيان،  تبديل يف  كل  ت�صمل  التبديل  وكلمة  امل�صرف،  تغيري يف  كل  ت�صمل  التغيري  كلمة 

ال�صرطان مع الزيادة والنق�صان مثًل �صمل ما عداه، واإذا ذكر التغيري وحده �صمل التغيري يف امل�صارف 

ا،  ا التبديل يف كل الأعيان املوقوفة ويف امل�صارف اأي�صً والأعيان املوقوفة، واإذا ذكر التبديل وحده �صمل اأي�صً

.
)2( 

واأحام التغيري والتبديل وردت يف �صائر ال�صروط

خام�صًا: الإبدال وال�صتبدال:

وقًفا  تكون  اأخرى  عني  �صراء  وال�صتبدال  ببيعها،  وقفها  جهة  عن  املوقوفة  العني  اإخراج  هو  الإبدال: 

اأما  اإذا ذكر ال�صرطان مًعا،  بدلها، ومن ثم  يكون الإبدال وال�صتبدال متلزمني، وهذا معنى كل منهما 

العني  بيع  معناه:  كان  وحده،  الإبدال  ذكر  فاإذا  يجمعهما،  مبعنى  يف�صر  فاإنه  بالذكر  اأحدهما  اأفرد  اإذا 

املوقوفة و�صراء اأخرى حتل حملها، وكذا احلال يف ال�صتبدال اإذا ذكر وحده، وقد �صبق ذكر حكم الإبدال 

.
)3(

وال�صتبدال قبًل

�صاد�ًصا: التف�صيل والتخ�صي�ص:

ل يخرج معنى التف�صيل والتخ�صي�ص عن معنى الإعطاء واحلرمان، ومعنى الزيادة والنق�صان، وقد 

�صبق بيان اأحكامها.

، هذه 
)4(

ذلك هو املق�صود بال�صروط الع�صرة، اإل اأن ثمة قواعد عامة حتكم العمل بها اأوردها العلماء 

)1( الإ�صعاف يف اأحكام الوقف /108، حما�صرات يف الوقف لأبي زهرة /150، اأحكام الوقف للكبي�صي 299/1 .

)2( اأبو زهرة: حما�صرات يف الوقف /152، 153 .

)3( املرجع ال�صابق .

)4( اأبو زهرة: حما�صرات يف الوقف /154- 157، الكبي�صي: اأحكام الوقف يف ال�صريعة الإ�صلمية 303-301/1 .
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القواعد هي ما يلي:

القاعدة الأوىل: وجوب الن�ص على هذه ال�صروط عند اإن�صاء الوقف، باعتبارها ملحقة به، وتعد جزًءا منه، 

فاإن مل ي�صرتطها عند اإن�صائه فاإنها ل تثبت مطلًقا.

القاعدة الثانية: اأنها تثبت للواقف اإذا ا�صرتطها لنف�صه، وتثبت للناظر اإذا ا�صرتطها الواقف له، فاإن مل 

ي�صرتطها له، مل يثبت له �صيء منها.

القاعدة الثالثة: اأن من �صرطت له لي�ص له فعلها اإل مرة واحدة، اإل اإذا ن�ص على التكرار مرة بعد اأخرى، 

اأو العربة بعدد امل�صتحقني، فل يعترب  اإيقاعه مرة واحدة ولو يف بع�ص امل�صتحقني  وهل العربة بالفعل يف 

الفعل متكرًرا اإذا طبقه يف كل واحد منهم مرة واحدة، الظاهر اأن العربة باملعنى الثاين، فل يعد مكرًرا 

من  �صنف  كل  يف  اأو  حدة،  على  امل�صتحقني  من  واحد  كل  يف  مرة  من  اأكرث  فعله  قد  كان  اإذا  اإل  لل�صرط 

امل�صتحقني على حدة، فيكون متكرًرا فيمن نفذه يف حقه، ول يعد تنفيذه يف غريه تكراًرا.

ولي�صت  جمردة،  حقوق  لأنها  للإ�صقاط،  قابلة  هي  بل  لزمة،  لي�صت  ال�صروط  هذه  اأن  الرابعة:  القاعدة 

مقت�صيات �صرعية، فاإذا ا�صرتط الواقف حق الزيادة والنق�ص، اأو حق الإعطاء واحلرمان، ونحوها، فله اأن 

ي�صقط ذلك، ويقول: اأ�صقطت اأو اأبطلت ما ا�صرتطته من كذا، في�صقط ويبقى الوقف على حاله بدون ذلك 

.
)1( 

ال�صرط

املق�صد اخلام�ص: �صروط �صحيحة جتوز خمالفتها يف اأحوال

وجتب  بها  اإذا �صرطت،  يعتد  ول  بينت  فيما �صبق ال�صروط الفا�صدة التي ل يجوز ا�صرتاطها، 

مب�صاحله  ت�صر  اأو  الوقف،  مقت�صى  تنايف  لأنها  اأو  اإما لكونها تنطوي على خمالفة �صرعية،  خمالفتها، 

كما بينت ال�صروط التي يجب اتباعها ول جتوز  ليرتتب عليها فائدة،  اأو  عليهم،  املوقوف  م�صالح  اأو 

خمالفتها، وهي ال�صروط التي ل يت�صور فيها طروء ما يدعو اإىل خمالفتها �صرًعا، واأبني يف هذا ال�صدد 

تتعلق  وهي ال�صروط التي  خمالفتها،  جتوز  كانت  واإن  الوقف،  يف  املعتربة  ال�صروط اجلائزة  من  طرفا 

بكيفية املحافظة على اأ�صل الوقف، وطرق ا�صتثماره، اأو تنظيم �صوؤونه واإدارته، ونحو ذلك من الأمور التي 

هي �صحيحة بح�صب الأ�صل، اإل اأنه  قد يطراأ عليها من العوامل ما ي�صتدعي خمالفتها، وميكن اأن جنمع 

:
)2(

هذه الطائفة من ال�صروط فيما يلي 

)1( الإ�صعاف /106، اأحكام الوقف للكبي�صي /302، الوقف لأبي زهرة /155 .

)2( الإ�صعاف /69، ابن جنيم: الأ�صباه والنظائر /225، 226، الفتاوى الهندية 422/2، رد املحتار 17/4- 21، 22- 71، 165، البحر الرائق 

املحتاج  مغني   ،302/5 املحتاج  نهاية   ،196/5 الطالبني  رو�صة   ،231  ،161  ،148/2 الدواين  الفواكه   ،104/4 الوقوف  تي�صري   ،2/5
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1- ال�صروط التي من �صاأنها الإ�صرار بالوقف اأو م�صتحقي ريعه:

ومن اأمثلتها: ا�صرتاط الواقف عدم ا�صتبدال الوقف، اأو عدم الت�صرف فيه اإن تخرب وتعطلت منافعه، 

اأو نحو ذلك من 

بقدر  يراعى  الواقف من ذلك  ا�صرتطه  فما  عليهم،  املوقوف  اأو  بالوقف  الإ�صرار  اإىل  تف�صي  �صروط 

ال�صتطاعة، حفاظا على غر�ص الواقف ما اأمكن، اإل اأن م�صلحة الوقف واملوقوف عليهم تقت�صي خمالفة 

هذا ال�صرط عند القت�صاء، كما �صبق بيانه من مذاهب جتيز ا�صتبدال الوقف والت�صرف فيه، اإذا تعطلت 

منافعه، ومل يرج اإ�صلحه، اأو مل يجد هذا الإ�صلح يف اإعادة ريعه اإىل �صابق حاله، ومثل هذا ا�صرتاطه 

باأدنى من  اإل  با�صتئجاره  اأو مل ير�صوا  املعينني،  وانقر�ص هوؤلء  باأعيانهم،  لأنا�ص  اإل  الوقف  تاأجري  عدم 

اأجرة املثل، اأو كان تاأجريه منهم مف�صيا اإىل تخريب الوقف وتعطيل منافعه، حيث يجوز يف هذه الأحوال 

الوقف  الإبقاء على  تاأجريها من غريهم  �صاأن  اإذا كان من  الأقل،  املثل على  باأجرة  تاأجريه من غريهم، 

مدة  من  لأكرث  الوقف  يوؤجر  ل  اأن  �صرط  اإذا  وكذا  منه،  الغاية  به، حمقًقا  منتفًعا  لريعه،  مدًرا  �صاحلا، 

معينة، حيث يجب التقيد ب�صرطه ما اأمكن، اإل اإذا كانت امل�صلحة تقت�صي تاأجريه اأكرث منها، فيجوز تاأجريه 

اإليها، وخمالفة �صرط الواقف يف ذلك، وكذا اإذا �صرط اأن ل ي�صم اإىل ناظر الوقف غري من عينه، وكان 

يف ا�صتئثار من عينه باأمر الوقف �صوء اإدارة وت�صرف يف عني الوقف وريعه، حيث ي�صوغ خمالفة �صرطه يف 

هذه احلالة، وللقا�صي اأن ي�صم اإىل ناظر الوقف اآخر، يبا�صر معه اأعمال الوقف اأو يقا�صمه فيها، رعاية 

مل�صلحة الوقف واملوقوف عليهم.  

2- ال�صروط املتعلقة مب�صارف الوقف املتعذر تطبيقها:  

كا�صرتاط الوقف �صفات معينة فيمن ينتفعون بالوقف، كاأن يتبعون مذهًبا معيًنا، اأو بلًدا بعينها، اأو لهم 

اأو نحو ذلك، فاإن هذا ال�صرط يراعى  اأو يتبعون طائفة من طوائف امل�صلمني،  �صفات بدنية خم�صو�صة، 

اإىل  ريعه  �صرف  الوقف،  مو�صع  يف  ال�صفات  بهذه  يت�صف  من  وجود  ميكن  مل  فاإن  ال�صتطاعة،  بح�صب 

غريهم، وكما لو ا�صرتط عدم اإجارة الوقف، ثم تعذر النتفاع به بدون اإجارة، خولف �صرطه عند ال�صرورة 

اإليه، وكذا اإذا �صرط ناظًرا بعينه للوقف، ثم طراأ له ما يعدم اأهليته لنظارته، خولف ما ا�صرتط من ذلك، 

واعترب الناظر الذي �صرطه كالعدم، لتنتقل النظارة اإىل غريه ممن تاأهل لها، وعلى هذا فاإن » كل �صرط 

يتعذر حتققه فاإنه يعدل عنه اإىل غريه »، مراعاة مل�صلحة الوقف واملوقوف عليهم.

349/2، حتفة املحتاج 172/6، ابن حجر الهيتمي: الفتاوى الكربى 330/3، حا�صية اجلمل على �صرح املنهج 592/3، ابن تيمية: جمموع 

الفتاوى 43/31، مطالب اأويل النهى 315/4، اإعلم املوقعني 304/3، حما�صرات يف الوقف /154، الزرقاء: اأحكام الأوقاف /147- 

151، اأحكام الوقف 161/2، القوانني امل�صرية املختارة /352- 355، 387، 388، 393 .



¢ùjQOEG Oƒª ìÉàØdGóÑY.O åëH …ÒÿG ∞bƒdG AÉ¡fEG :∫hC’G ´ƒ°VƒŸG

70

3- ال�صروط التي من �صاأنها غنب القائمني على اأعمال الوقف يف اأجورهم:

ومن هذا القبيل: ما اإذا �صرط واقف م�صجد اأو مدر�صة اأو م�صفى اأجرة للقائمني على هذه الأوقاف، فيها 

اإغماط حلقوقهم، وتنزل باأجورهم اإىل ما دون اأجرة اأمثالهم، حيث يجوز خمالفة ما �صرطه الواقف متعلقا 

بهذه الأجور، ويعطون من ريع الوقف ما ي�صل باأجورهم اإىل اأجور اأمثالهم، ملا يرتتب على عدم ح�صولهم 

عليها تعطيل م�صالح الوقف، وعدم النتفاع به.

4- ال�صروط التي تكون خمالفتها اأ�صلح للموقوف عليهم من اإم�صائها:

اإذا كانت ال�صروط التي ا�صرتطها الواقف، من �صاأنها اإحلاق ال�صرر باملوقوف عليهم، واإن مل تكن فيها 

خمالفة �صرعية يف ذاتها، فاإنه ي�صوغ خمالفتها اإن مل تفوت غر�ص الواقف من الوقف، كاأن ي�صرتط يف وقفه 

اأن يوزع ريعه على املوقوف عليهم يف �صورة اأطعمة بعينها كانت �صائدة يف زمان الواقف، ومل يعد اأحد يقبل 

عليها بعد زمانه، اأو ل جدوى من ح�صر ال�صرف فيها دون غريها، اأو ل فائدة من تعيينها يف ال�صرف 

من ريع الوقف، حيث جتوز خمالفتها اإىل ما هو اأن�صب لزمان املنتفعني بالوقف، اإذا مل ترتتب عليه فوات 

املق�صود من الوقف، وعدم مراعاة ما تغياه الواقف منه، وكذا لو ا�صرتط الواقف اأن ي�صرف ريع الوقف يف 

�صورة اأعيان، وكان الأنفع للمنتفعني بريعه احل�صول على القيمة، روعي الأوفق والأنفع لهم من ذلك، وبذل 

لهم قيمة العني، ما مل يف�ص اإىل تفويت غر�ص الواقف من وقفه.

املق�صد ال�صاد�ص: املذاهب املجيزة ملخالفة �صرط الواقف عند القت�صاء

وخمالفة �صرط الواقف عند القت�صاء واإن كان �صحيًحا معترًبا، اأجازه فريق من الفقهاء، منهم: جمهور 

مقا�صد  يراعون  املالكية  متاأخري  وبع�ص  القيم،  وابن  تيمية  وابن  وال�صافعية،  املالكية  وبع�ص  احلنفية، 

الواقفني دون األفاظهم، فريون جواز كل خمالفة ل�صرط الواقف، اإذا غلب على الظن اأنه لو كان حًيا لر�صيه 

وا�صتح�صنه، ون�صو�ص كتبهم تفيد ذلك، ومن ثم فاإنه يعترب قول متاأخري املالكية مثل قول فقهاء احلنفية 

.
)1(

ومتاأخري احلنابلة، يف اعتبار امل�صلحة عند خمالفة �صروط الواقفني، تخريجا على هذه القاعدة 

اإل اأن فريًقا من الفقهاء منع من خمالفة �صروط الواقفني اإذا كانت �صحيحة معتربة، واأوجب مراعاتها 

ب�صروط  اللتزام  منحى  نحوا  ال�صافعية،  وجمهور  واحلنابلة،  املالكية  فمتقدمو  عليها،  اخلروج  وعدم 

الواقفني ال�صحيحة �صرًعا، ومل يجيزوا خمالفتها اإل يف حال ال�صرورة فقط، بخلف الفريق الأول، الذي 

)1( الإ�صعاف /127، الدر املختار ورد املحتار 389/3، 397، الفتاوى الهندية 422/2، الفواكه الدواين 231/2، املعيار املغرب 78/7- 97، 

اأحكام   ،304/3 املوقعني  اإعلم   ،315/4 النهى  اأويل  172/6، مطالب  املحتاج  302/5، حتفة  املحتاج  نهاية   ،196/5 الطالبني  رو�صة 

الأوقاف /387 .  
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تو�صع يف ذلك، فاأجاز خمالفتها عند غلبة امل�صلحة اأو رجحانها، واإن مل تكن ثمة �صرورة اأو حاجة اإىل هذه 

املخالفة، بل اإن ابن القيم اأجاز املخالفة ولو عند ت�صاوي امل�صلحة يف خمالفة �صرط الواقف مع اللتزام 

 .
)1(

بعدم خمالفته، اإذا كانت املخالفة اأنفع للوقف واملوقوف عليهم 

الراأي الراجح:

�صروط  خمالفة  يف  التو�صع  عدم  هو   - الفريقني  نظر  وجهة  ا�صتعرا�ص  بعد   - رجحانه  اأرى  والذي 

الوقف  م�صلحة  تفويت  اأو  �صرر  بدون  بها  اللتزام  واأمكن  �صرعا،  معتربة  �صحيحة  كانت  اإذا  الواقفني، 

اأو املوقوف عليهم، لأن الواقف اإمنا ق�صد من وقفه دوام جريان ثوابه عليه، ولذا فاإنه ل ي�صع �صرطا اإل 

اإذا كان من �صاأنه حتقيق م�صلحة الوقف، ودوام النتفاع به، وم�صلحة املوقوف عليهم، اإل اأنه قد يعر�ص 

لهذا ال�صرط يف امل�صتقبل ما يجعله عدمي الفائدة، اأو غري ذي جدوى، فيفوت به غر�ص �صحيح للموقوف 

عليهم، اأو اأن يكون من �صاأنه عدم كفاية الريع للوفاء بحاجات املوقوف عليهم، فل يكون ثمة ما مينع يف 

هذه احلالة من خمالفة �صرط الواقف واإن كان �صحيًحا اإذا اقت�صته ال�صرورة اأو احلاجة، مراعاة مل�صلحة 

الوقف واملوقوف عليهم، حتى ل يف�صي التو�صع يف هذه املخالفة اإىل جعل �صرط الواقف كاأن مل يكن، فيغري 

بع�ص اأ�صحاب الأهواء من نظار الأوقاف اأو غريهم، اإىل الع�صف ب�صروط الواقفني بدافع مراعاة امل�صالح 

الراجحة اأو امل�صاوية لللتزام بهذه ال�صروط، ومثل هذه املخالفة ل ير�صى عنها الواقف ول ي�صتح�صنها اإن 

كان حًيا.

املطلب●الرابع:●تطبيقات●معا�صرة●)●درا�صة●حالة●(

النماذج  هذه  من  النتهاء،  من  اخلريي  الوقف  على  للحفاظ  الواقفني  جلهود  متعددة  مناذج  توجد 

العمل على �صم اأو اجتماع اأوقاف عدة يف وقف واحد، من هذه النماذج: موؤ�ص�صة د. جمدي يعقوب للقلب 

مبحافظة اأ�صوان مب�صر.

وهي منظمة غري حكومية، تدعم امل�صابني باأمرا�ص القلب، من خلل مركز القلب بهذه املوؤ�ص�صة، وقد 

بداأت منذ عام 2009م بتقدمي العلج املجاين حلالت القلب املعقدة، وخا�صة الأطفال، وقد جتاوزت ن�صبة 

اإطار  95 %، ويقوم على هذا املركز فريق طبي يقوده د. جمدي يعقوب، ويف  جناح حالت اجلراحة بها 

اجتماع الأوقاف و�صمها اإىل بع�صها، بغية احلفاظ عليها، ت�صلم هذا املركز جهازا لق�صطرة القلب املتطور 

من موؤ�ص�صة م�صر اخلري، التي تتلقى تربعات النا�ص لتوظيفها يف مثل هذه الأوقاف، تنفيذا لتفاقية متويل 

بني موؤ�ص�صة م�صر اخلري وبني موؤ�ص�صة د. جمدي يعقوب، تقوم الأوىل مبقت�صاه بتمويل امل�صروعات البحثية 

)1( امل�صادر الفقهية ال�صابقة، جمموع الفتاوى 67/31، اأحكام الأوقاف /150 .
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اأدائها ملهامها يف علج احلالت احلرجة واملعقدة من مر�صى  ا�صتمرار  يتيح لها  للثانية، مبا  والعلجية 

القلب، ومن �صاأن هذا اجلهاز حتقيق ا�صتخدام اأنواع جديدة ومتطورة من الدعامات القلبية، التي لها دور 

ترتفع  والذين  الأطفال،  القلب، خا�صة لدى  اأمرا�ص  العمليات اجلراحية لعلج  ال�صتعا�صة عن  كبري يف 

ن�صب ا�صتخدام اجلهاز اجلديد حلالتهم اإىل 50 % من امل�صتفيدين منه، ومن املعلوم اأن الذين ي�صتفيدون 

من تقنية اجلهاز يزيد عددهم عن اأربعة اآلف مري�ص كل عام.

ومما هو جدير بالذكر اأن ما قدمته موؤ�ص�صة م�صر اخلري لي�ص هو الوقف الوحيد الذي �صم اإىل جمموع 

والفحو�ص  والك�صوف  القلب  اأمرا�ص  اأطباء متخ�ص�صون يف  يوجد  بل  العلجي،  املركز  الأوقاف يف هذا 

اإليه  اإجراء عملياتها، وقفوا خرباتهم يف هذا املركز على املر�صى الذين يفدون  ال�صابقة على  والتحاليل 

من اأرجاء م�صر وغريها، فجعلوا من جهدهم وخربتهم يف املجال الطبي وقفا، ي�صم اإىل �صائر الأوقاف 

.
)1(

املنقولة والعقارية يف هذا املركز 

ومن ثم فاإن موؤ�ص�صة د. جمدي يعقوب الطبية لعلج مر�صى القلب متثل جتميعا لأوقاف عدة، منها 

الأخرى،  الطبي  املركز  وجتهيزات  والفح�ص،  اجلراحة  واأدوات  واملعدات  كالأجهزة  املنقولة:  الأوقاف 

لعلج  كمركز  جعلت  التي  عليها  املقامة  واملن�صاآت  الأر�ص  يف  املتمثلة  العقارية  الأوقاف  ومنها  ونحوها، 

املر�صى، ف�صل عن املنافع املوقوفة من قبل الأطباء واخلرباء واملتخ�ص�صني يف الفح�ص والعلج، الذي 

جعلوا من جهودهم يف هذا ال�صبيل وقًفا، ل يح�صلون يف مقابله على عو�ص، ولذا فاإن ن�صاط هذه املوؤ�ص�صة 

يعد مظهرا من مظاهر احلفاظ على الوقف اخلريي، الذي حتقق باجتماع اأوقاف عدة يف وقف واحد.

اأهم●نتائج●البحث

والت�صدق - 1 العباد  لأحد من  العني عن متليكها  الذي هو: حب�ص  العام،  الوقف  اأو  الوقف اخلريي 

باملنفعة ابتداء على جهة من جهات الرّب التي ل تنقطع، والوقف اخلريي ي�صتهدف حتقيق م�صلحة 

عامة، وقد عرف الوقف اخلريي يف �صدر الإ�صلم، واإن مل يتميز بهذا ال�صم، حيث كان يطلق على 

اأنواع الوقف عامة م�صمى �صدقة، دون متييز بني نوع منها واآخر.

حكي - 2 بل  اإليها،  املندوب  القرب  من  واأنه  اخلريي،  الوقف  م�صروعية  على  الفقهاء  جمهور  اتفق 

بع�ص الفقهاء اإجماع اأهل العلم عليه، والراجح هو �صحة الوقف املوؤقت مبدة معينة من الزمن اأو 

بتحقيق غاية معينة ينتهي بانتهائها.

الوقف، - 3 منافع  تعطل  عليه  يرتتب  مما  للهلك،  معر�صة  منقول  اأو  عقاًرا  كانت  اإن  الوقف  عني 

 http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=219995&،  )1(
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فاإن اأ�صبح الوقف بحالة يتعذر معها اإ�صلحه، اأو مل يوجد يف ريعه ما ي�صلحه، فقد اتفق جمهور 

الفقهاء على جواز ا�صتبداله يف اجلملة مبا يفي بحاجة املوقوف عليهم.

اأو - 4 الطبقات  ترتيب  يف  اتبع  الطبقات،  باعتبار  ي�صتحقون  كانوا  اإن  عليهم  املوقوف  انقر�ص  اإذا 

البطون يف ال�صتحقاق يف الوقف ما �صرط الواقف، واإذا انقطع الوقف باأن انقطع املوقوف عليهم، 

فقراء  لأقرب  الوقف  برجوع  قال  من  ومنهم  الواقف،  اإىل  الوقف  برجوع  قال  من  الفقهاء  فمن 

ع�صبة املحب�ص ن�صبا، ليكون وقًفا عليهم، اأو اإىل الواقف اإن كان حًيا.

اإذا كان ريع الوقف ل يكفي لإعمارة، فل يعد ذلك م�صوًغا لبيعه وا�صتبداله بغريه، واإمنا يجوز - 5

لناظر الوقف القرتا�ص من اآحاد النا�ص اأو من بيت املال اأو من املال العام اأو من ريع وقف اآخر 

لإعمار هذا الوقف واإن مل ياأذن فيه احلاكم، ويجوز تغيري غر�ص الوقف ملا هو اأكرث منه فائدة، اأو 

ح�صيلة يف ريعه، اإذا كانت فائدة الوقف على النحو الذي وقف به قليلة، اأو ل حتقق الغاية املرجوة 

منها.

اأو انقرا�ص - 6 اإليه،  اإما حلاجتهم  يقوم بع�ص الورثة بعد وفاة الواقف برفع دعاوى لإنهاء الوقف، 

املوقوف عليهم، اأو تعطل منافع الوقف كًل اأو جزًءا، وعدم وفائه بحاجة املوقوف عليهم، مع عدم 

وجود الريع اأو املورد املايل الكايف لإعماره، بل وجدت دعاوى الغر�ص من رفعها طلب متلك الوقف 

بالتقادم املك�صب يف العقار املوقوف.

 عرف الفقه الإ�صلمي و�صائل احلفاظ على الوقف اخلريي، من هذه الو�صائل: جتميع عدة اأوقاف - 7

حتت اإدارة واحدة: حيث عرب عنه الفقهاء بتعدد الواقفني ) الوقف اجلماعي ( �صواء كان الوقف 

لغر�ص واحد اأم لأكرث.

يجوز ا�صتبدال عني الوقف يف غري امل�صجد، اإذا تعطلت منافع الوقف تعطًل كامًل، بحيث مل يعد - 8

يغل ريًعا، اأو ل ينتفع به، ومل ميكن اإ�صلحه، اأو كان اإ�صلحه ل يعود بالوقف اإىل �صابق حاله، 

يكن يف  ومل  لهم،  منه  فائدة  اأكرث  بدله  وكان  عليهم،  باملوقوف  فيه �صرر  اأو  كان غري جمد،  اأو 

ا�صتبداله غنب اأو حماباة لأحد، وكان بيعه لإحلل عني اأخرى حمله بثمن حال.

يجوز - 9 اأنه ل  اإل  املوقوف عليهم،  اأو  الوقف  اقت�صتها م�صلحة  اإن  الواقفني  �صروط  يجوز خمالفة 

التو�صع يف خمالفة �صروطهم، اإذا كانت �صحيحة معتربة �صرًعا، واأمكن اللتزام بها بدون �صرر اأو 

تفويت م�صلحة الوقف اأو املوقوف عليهم، اإل اإذا عر�ص ل�صرط اأو اأكرث يف امل�صتقبل ما يجعله عدمي 

الفائدة، اأو غري ذي جدوى، فيفوت به غر�ص �صحيح للموقوف عليهم، اأو اأن يكون من �صاأنه عدم 

كفاية الريع للوفاء بحاجاتهم، فل يكون ثمة ما مينع يف هذه احلالة من خمالفة �صرط الواقف واإن 

كان �صحيحا اإذا اقت�صته ال�صرورة اأو احلاجة، مراعاة مل�صلحة الوقف واملوقوف عليهم.
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توجد مناذج متعددة جلهود الواقفني للحفاظ على الوقف اخلريي من النتهاء، من هذه النماذج - 10

القيام  من  واحدة  موؤ�ص�صة  قدرة  لعدم  واحد،  وقف  يف  عدة  اأوقاف  اجتماع  اأو  �صم  على  العمل 

باأعبائها يف اإفادة املنتفعني بريعها اإل اإذا �صمت اإىل وقفها اأوقاًفا اأخر، ليمكنها القيام مبا جعلته 

عليها.

اأهم●التو�صيات

من خلل ما ورد يف هذا البحث اأو�صي مبا يلي:

الإبقاء على الوقف اخلريي، واتخاذ كل ما من �صاأنه تفعيل دوره ووظيفته يف املجتمع. - 1

عدم التعجل باإنهاء الوقف اخلريي، باأي و�صيلة من �صاأنها ذلك، والعمل على اإ�صلح ما تخرب - 2

منه، وحتقيق الرقابة التامة على نظاره، حتى ل يكون ثمة اإهمال يف اإدارته، اأو تقاع�ص عن تنميته 

ليوؤدي الغاية املرجوة منه.

اإنه يف حالة عدم �صلحية الوقف القائم لإنتاج الريع املتوقع من مثله، اأو العجز عن اإ�صلحه، - 3

للموقوف  بالن�صبة  وظيفته  مثل  ليوؤدي  له،  مبقارب  اأو  مبثله  ي�صتبدل  فاإنه  الأ�صباب،  من  ل�صبب 

عليهم.

عدم ا�صتجابة الق�صاء للدعاوى املرفوعة من ورثة الواقف حلل الوقف، اإذا كان الوقف يغل ريعه، - 4

ويفيد منه املوقوف عليهم، وعدم ال�صتجابة اإىل دعاوى متلكه بالتقادم املك�صب، واإن طال و�صع 

اليد عليه بدون معار�صة من اأ�صحاب امل�صلحة فيه.

نظرا لأهمية الوقف اخلريي ودوره يف �صد جانب كبري من احتياجات املجتمع، فاإنه ينبغي على - 5

وتعظيم  الوقف وحت�صني مرافقه،  لإ�صلح  مالها  اأن تخ�ص�ص جزًءا من  بها وقف،  التي  الدولة 

الإفادة منه، اإذا كان الريع الذي يغله ل يفي بهذه الإ�صلحات.

ثبت●باأهم●مراجع●البحث

اأوًل: القراآن الكرمي.

ثانًيا: كتب ال�صنن والآثار و�صروحهما:

حتفة املحتاج: عمر بن علي بن اأحمد الواديا�صي الأندل�صي، الطبعة الأوىل، 1406هـ، دار حراء، - 1

مكة املكرمة.

�صنن الرتمذي: حممد بن عي�صى بن �صورة ال�صلمى، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت.- 2
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ال�صنن الكربي: اأحمد بن احل�صني بن علي بن مو�صي البيهقي، ن�صر 1414هـ، مكتبة دار الباز، مكة - 3

املكرمة.

ال�صنن ال�صغرى: اأحمد بن احل�صني بن علي بن مو�صي البيهقي، - 4

�صنن الن�صائي: اأحمد بن �صعيب بن بحر الن�صائى، دار الب�صائر الإ�صلمية، بريوت.- 5

�صرح النووي على �صحيح م�صلم: يحيى بن �صرف بن مري النووي، الطبعة الثانية 1392هـ، دار - 6

اإحياء الرتاث العربي، بريوت.

ابن - 7 دار  1407هـ،  الثالثة  الطبعة  البخارى،  اإبراهيم  بن  اإ�صماعيل  بن  حممد  البخاري:  �صحيح 

كثري، اليمامة، بريوت.

�صحيح ابن حبان: حممد بن اأحمد بن حبان التميمي الب�صتي، الطبعة الثانية 1414هـ، موؤ�ص�صة - 8

الر�صالة، بريوت.

املكتب - 9 1390هـ،  طبع  الني�صابوري،  ال�صلمي  خزمية  بن  اإ�صحاق  بن  حممد  خزمية:  ابن  �صحيح 

الإ�صلمي، بريوت.

�صحيح م�صلم: م�صلم بن احلجاج الق�صريي الني�صابوري، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت.- 10

للرتاث، - 11 الريان  دار  1407هـ،  ن�صر  الهيثمي،  بكر  اأبي  بن  علي  الفرائد:  ومنبع  الزوائد  جممع 

القاهرة.

مرا�صيل اأبي داود: �صليمان بن الأ�صعث ال�صج�صتاين، الطبعة الأويل 1408 هـ، موؤ�ص�صة الر�صالة، - 12

بريوت.

امل�صنف: عبداهلل بن حممد بن اأبي �صيبة الكويف، الطبعة الأويل 1409هـ، مكتبة الر�صد، الريا�ص.- 13

ن�صب الراية: عبداهلل بن يو�صف الزيلعي، دار احلديث، القاهرة.- 14

ثالًثا: كتب قواعد الفقه الكلية:

1405 هـ، دار الكتب - 1 اإبراهيم بن حممد بن جنيم، طبع �صنة  الأ�صباه والنظائر: زين الدين بن 

العلمية، بريوت.

الفروق: الفروق: اأحمد بن اإدري�ص بن عبدالرحمن ال�صهناجي القرايف، عامل الكتب، بريوت.- 2

رابًعا: كتب الفقه:

اأ- كتب الفقه احلنفي:

الختيار لتعليل املختار: عبداهلل بن حممود املو�صلى، مكتبة م�صطفي احللبى، القاهرة.- 1

الطرابل�صي - 2 علي  بن  بكر  اأبي  بن  مو�صى  بن  اإبراهيم  الدين  برهان  الأوقاف:  اأحكام  يف  الإ�صعاف 
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احلنفي، الطبعة الثانية 1402هـ املطبعة الهندية، القاهرة.

البحر الرائق: زين الدين بن اإبراهيم بن حممد بن جنيم، دار املعرفة، بريوت.- 3

الكتاب - 4 دار  1982هـ،  الثانية  الطبعة  الكا�صاين،  م�صعود  بن  بكر  اأبو  الدين  علء  ال�صنائع:  بدائع 

العربي، بريوت.

تبيني احلقائق: عبداهلل بن يو�صف الزيلعي، ن�صر 1313هـ، املطبعة الأمريية، بولق.- 5

تي�صري الوقوف على غوام�ص اأحكام الوقوف: عبدالروؤوف بن املناوي، مكتبة نزار م�صطفى الباز، - 6

الريا�ص.

درر احلكام �صرح جملة الأحكام: علي حيدر، دار عامل الكتب، بريوت.- 7

رد املحتار: حممد اأمني بن عابدين، والدر املختار: احل�صكفي، الطبعة الثانية 1386هـ، دار الفكر، - 8

بريوت.

�صرح ال�صري الكبري: حممد بن اأحمد بن اأبي �صهل ال�صرخ�صي، دائره املعارف النظامية، حيدر اآباد - 9

الهند، �صنه 1918م-1336هـ.

الفتاوى الهندية: جماعة من علماء الهند، املطبعة الكربى الأمريية، بولق م�صر.- 10

فتح القدير: حممد ن عبدالواحد ال�صيوا�صي )ابن الهمام(، الطبعة الثانية، دار الفكر، بريوت.- 11

املب�صوط: حممد بن اأحمد بن اأبي �صهل ال�صرخ�صي، ن�صر 1406هـ، دار املعرفة، بريوت.- 12

الهداية: برهان الدين على بن اأبى بكر املرغينانى، املكتبة الإ�صلمية، بريوت.- 13

ب- كتب الفقه املالكي:

بلغة ال�صالك لأقرب امل�صالك: اأحمد بن حممد ال�صاوى، دار الفكر، بريوت.- 1

دار - 2 1398هـ،  الثانية  الطبعة  )املواق(،  القا�صم العبدري  اأبي  بن  يو�صف  بن  حممد  والإكليل:  التاج 

الفكر، بريوت.

الثمر الداين �صرح ر�صالة القريواين: �صالح عبدال�صميع الآبي الأزهري، املكتبة الثقافية، بريوت.- 3

حا�صية الد�صوقي على ال�صرح الكبري للدردير: حممد بن عرفة الد�صوقي، دار الفكر، بريوت.- 4

�صرح اخلر�صي: حممد بن عبداهلل اخلر�صى، املطبعة الأمريية، بولق، القاهرة.- 5

ال�صرح ال�صغري على اأقرب امل�صالك اإىل مذهب الإمام مالك: اأبو الربكات اأحمد بن حممد بن اأحمد - 6

الدردير العدوي، دار املعارف، القاهرة.

ال�صرح الكبري: اأحمد بن حممد بن اأحمد الدردير، دار الفكر، بريوت.- 7

�صرح منح اجلليل: حممد بن اأحمد بن حممد علي�ص - مكتبة النجاح - ليبيا.- 8

الفواكه الدواين: اأحمد بن غنيم بن �صامل بن مهنا النفراوي، ن�صر 1415هـ، دار الفكر، بريوت.- 9
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القوانني الفقهية: حممد بن اأحمد بن جزي الكلبي الغرناطي، مطبعة النه�صة، تون�ص.- 10

الكايف يف فقه اأهل املدينة: يو�صف بن عبداهلل بن عبدالرب النمري، الطبعة الأويل 1407هـ، دار - 11

الكتب العلمية، بريوت.

املدونة الكربى: الإمام مالك بن اأن�ص الأ�صبحي، دار �صادر، بريوت.- 12

مواهب اجلليل: حممد بن عبدالرحمن املغربي )احلطاب(، الطبعة الثانية 1398هـ، دار الفكر، - 13

بريوت.

ج- كتب الفقه ال�صافعي:

دار - 1 ال�صافعي،  امل�صري  ال�صنيكي،  الأن�صاري  زكريا  بن  اأحمد  بن  بن حممد  زكريا  املطالب:  اأ�صنى 

الكتب العلمية، بريوت.

اإعانة الطالبني: ال�صيد البكري بن حممد �صطا الدمياطي، دار الفكر، بريوت.- 2

الإقناع: حممد بن اأحمد ال�صربيني اخلطيب، ن�صر 1415هـ، دار الفكر، بريوت.- 3

حتفة املحتاج ب�صرح املنهاج: اأحمد بن حجر الهيثمي، دار الفكر، بريوت.- 4

التنبيه: اإبراهيم بن علي بن يو�صف ال�صريازي، الطبعة الأويل 1403هـ، عامل الكتب، بريوت.- 5

حا�صية اجلمل على �صرح املنهج: الأول من ت�صنيف ال�صيخ �صليمان اجلمل، والثاين من ت�صنيف يحي - 6

بن �صرف النووي: املكتبة التجاريه، القاهرة.

حوا�صي ال�صرواين: عبداحلميد ال�صرواين، دار الفكر، بريوت.- 7

رو�صة الطالبني: يحيى بن �صرف بن مري النووي، الطبعة الثانية 1405هـ، املكتب الإ�صلمي، بريوت.- 8

الفتاوى الكربى: اأحمد بن حجر الهيثمي، الطبعة الأويل 1403 هـ، دار الفكر، بريوت.- 9

املجموع: تكملته الثانية: حممد بخيت املطيعي، مطبعة الت�صامن الأخوي، القاهرة.- 10

مغني املحتاج: حممد بن اأحمد ال�صربينى اخلطيب، دار الفكر، بريوت.- 11

املهذب: اإبراهيم بن علي بن يو�صف ال�صريازي، دار الفكر، بريوت.- 12

نهاية الزين: حممد بن عمر بن علي بن نووي اجلاوي، الطبعة الأويل، دار الفكر، بريوت.- 13

نهاية املحتاج: حممد بن اأحمد الرملى، وحا�صية اأبي ال�صياء علي بن علي ال�صربامل�صي عليه، مكتبة - 14

م�صطفي احللبي، القاهرة.    

د- كتب الفقه احلنبلي:

اإعلم املوقعني: حممد بن اأبي بكر بن اأيوب الزرعي ) ابن القيم (، ن�صر �صنة 1973، دار اجليل، - 1

بريوت.
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الإن�صاف: علي بن �صليمان املرداوي، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت.- 2

�صرح منتهي الإرادات: من�صور بن يون�ص البهوتى، مطبعة اأن�صار ال�صنة املحمدية، القاهرة.- 3

الطرق احلكمية يف ال�صيا�صة ال�صرعية: حممد بن اأبي بكر بن اأيوب الزرعي ) ابن القيم (، مطبعة - 4

املدين، القاهرة. 

فتاوى ابن تيمية: اأحمد عبداحلليم بن تيمية احلراين، مكتبة ابن تيمية، الريا�ص.- 5

املكتب الإ�صلمي، - 6 1408هـ،  اخلام�صة  الطبعة  املقد�صي،  قدامة  بن  اأحمد  بن  عبداهلل  الكايف: 

بريوت.

ك�صاف القناع: من�صور بن يون�ص بن اإدري�ص البهوتي، ن�صر 1402هـ، دار الفكر، بريوت. - 7

املبدع: اإبراهيم بن حممد بن عبداهلل بن مفلح، ن�صر 1400هـ، املكتب الإ�صلمي، بريوت.- 8

مطالب اأويل النهي: م�صطفي ال�صيوطي الرحيباين، املكتب الإ�صلمي، دم�صق.- 9

املبدع: اإبراهيم بن حممد بن عبداهلل بن مفلح، ن�صر 1400هـ ،املكتب الإ�صلمي، بريوت.- 10

املغني: عبداهلل بن اأحمد بن قدامة املقد�صي، الطبعة الأويل 1405هـ، دار الفكر، بريوت.- 11

املعارف، - 12 1405هـ، مكتبة  الثانية  الطبعة  بن �صويان،  �صامل  بن  اإبراهيم بن حممد  ال�صبيل:  منار 

الريا�ص.

هـ - كتب الفقه الظاهري:

- املحلي: علي بن اأحمد بن �صعيد بن حزم الظاهري، دار الآفاق اجلديدة، بريوت.

و- كتب الفقه الإبا�صي: 

�صرح النيل و�صفاء العليل: حممد بن يو�صف بن عي�صى احلف�صي العدوي، دار الفتح، بريوت.- 1

املدونة الكربى: ب�صر بن غامن اخلرا�صاين، وزارة الرتاث القومي والثقافة، �صلطنة عمان.- 2

 خام�ًصا: كتب اللغة واملعاجم وامل�صطلحات:

اأني�ص الفقهاء: قا�صم بن عبداهلل بن اأمري القونوي، الطبعة الأويل 1406هـ، دار الوفاء، جدة.- 1

القامو�ص املحيط: حممد بن يعقوب الفريوز اآبادى، موؤ�ص�صة احللبى و�صركاه، القاهرة.- 2

ل�صان العرب: حممد بن جلل الدين )ابن منظور الإفريقى(، دار �صادر، بريوت.- 3

خمتار ال�صحاح: حممد بن اأبي بكر بن عبدالقادر الرازي، ن�صر مكتبة لبنان 1986م، بريوت.- 4

معجم مقايي�ص اللغة: اأحمد بن زكريا بن فار�ص، طبع 1392هـ، عي�صي البابي احللبي، القاهرة.- 5
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)1(
بحث د.هيثم عبداحلميد علي خزنة

انتهاء الوقف اخلريي

متهيد

اآله و�صحبه ومن واله،  اأ�صرف خلق اهلل حممد بن عبداهلل وعلى  احلمد هلل وال�صلة وال�صلم على 

وبعد، 

يف  الإ�صلمية  احل�صارة  خدمة  يف  كبري  دور  له  كان  الذي  الوقف  بنظام  الإ�صلمي  الفقه  متيز  فقد 

جمالتها املختلفة العلمية والدينية والجتماعية والقت�صادية وغريها حيث �صعى لتوفري التمويل امل�صتمر 

يف تنمية هذه املجالت.

وقد كان للوقف اخلريي خ�صائ�ص متعددة بواأته مكانة �صامية يف النظام القت�صادي واملايل الإ�صلمي 

على مر التاريخ؛ مما حدا بالفقهاء اإىل تف�صيل اأحكامه وتنظيم �صوؤونه، ومن اأهم اخل�صائ�ص التي متيز 

ا ال�صتمرارية يف التمويل والدعم للجهة املوقوف عليها  بها نظام الوقف عموًما والوقف اخلريي خ�صو�صً

اإمكانية ال�صتفادة منه، بل ذهب اجلمهور -كما  اأ�صله وعينه، حيث ي�صتمر ريعه وثمرته، وت�صتمر  ببقاء 

�صياأتي- اإىل اأن التاأبيد �صرط يف الوقف، واإن اختلفوا يف تو�صيفه وتكييفه، يقول الإمام النووي: »�صروط 

بتقدميها  تنتهي  التي  ال�صدقة  اختلف عن  اخلا�صية  بهذه  وهو   ،
)2(

 

التاأبيد...« الأول  اأربعة:  وهي  الوقف 

ومتلك اجلهة املت�صدق عليها للمال املت�صدق به.

وقد بنى الفقهاء كثرًيا من اأحكام الوقف اخلريي على هذه اخلا�صية، من ذلك وجوب بقاء اأ�صله وعينه 

ومنع الت�صرف فيه ت�صرًفا يوقف تدفق ريعه وا�صتمرار نفعه على اجلهة املوقوف عليها ببيعه وهبته ونحو 

ذلك.

منعه  ويجب  اإيقاعه  ي�صح  ل  ا،  عار�صً ا�صطرارًيا  اأمًرا  اخلريي  الوقف  انتهاء  الفقهاء  عّد  هنا  ومن 

وتهيئة اأف�صل ال�صبل لإبقائه وا�صتمراره، اإل اأن ذلك مل مينع من وجود اأحكام تتعلق بانتهاء الوقف اخلريي، 

حيث تطراأ اأحوال كثرية توقف العمل بالوقف اخلريي، فتكلم الفقهاء فيما ينهي الوقف، وما يوؤول اإليه بعد 

انتهائه.

وقد �صعى البحث اإىل جمع م�صائله بح�صر اأ�صبابه واأقوال الفقهاء وخلفهم يف هذه الأ�صباب وما يعد 

منها �صبًبا �صحيًحا يف الإنهاء، وما و�صعوه من و�صائل حتفظه ومتنع اإنهاءه، ويف �صبيل حتقيق ذلك ق�صمت 

)1( اأ�صتاذ م�صارك يف كلية ال�صريعة والقانون يف اجلامعة الأ�صمرية للعلوم الإ�صلمية، زلينت، ليبيا.

)2( النووي، رو�صة الطالبني وعمدة املفتني 325/5. 
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البحث اإىل مقدمة وثلثة مباحث، فكان على النحو الآتي:

املقدمة: ا�صتملت على تعريف موجز للوقف واأنواعه.

املبحث●الأول:●اأ�صباب●انتهاء●الوقف●اخلريي

وقد ق�صمت هذا املبحث اإىل مطلبني:

املطلب الأول: اأ�صباب ا�صطرارية

املطلب الثاين: اأ�صباب اختيارية

املبحث●الثاين:●و�صائل●املحافظة●على●الوقف●اخلريي●منًعا●لإنهائه●

املبحث●الثالث:●تطبيقات●معا�صرة●)انتهاء●وقف●الأوراق●املالية(

مقدمة:●تعريف●الوقف●واأنواعه

 .
)1(

الوقف لغة هو احلب�ص، يقال: وقف الأر�ص على امل�صاكني اأي حب�صها

واأما ا�صطلًحا فقد تعددت تعريفات الفقهاء نظًرا لختلفهم يف بع�ص �صروطه واأحكامه، وقد ذكر 

احلنفية للوقف تعريفني لختلف بني الإمام و�صاحبيه فيه، فقد عرفه اأبو حنيفه باأنه: »حب�ص العني على 

، اأما ال�صاحبان فعرفاه باأنه: »حب�ص العني على حكم ملك اهلل تعاىل 
)2(

ملك الواقف والت�صدق باملنفعة«

ول  يوهب  ول  يباع  ول  فيلزم  العباد  اإىل  منفعته  تعود  وجه  على  تعاىل  اهلل  اإىل  عنه  الواقف  ملك  فيزول 

 .
)3(

يورث«

 ،
)4(

اأما املالكية فعرفوه باأنه: »اإعطاء منفعة �صيء مدة وجوده لزًما بقاوؤه يف ملك معطيه ولو تقديرًاً«

على  رقبته  يف  الت�صرف  بقطع  عينه  بقاء  مع  به  النتفاع  ميكن  مال  »حب�ص  باأنه:  فعرفوه  ال�صافعية  واأما 

.
)6(

. واأما احلنابلة فعرفوه باأنه: »حتبي�ص الأ�صل وت�صبيل الثمرة اأو املنفعة«
)5(

م�صرف مباح موجود«

الفقهاء، حيث  واأحكامه بني  الوقف  �صروط  بع�ص  ال�صابقة يظهر الختلف يف  التعريفات  من خلل 

)1( ل�صان العرب مادة )وقف(. 

)2( الهداية �صرح بداية املبتدئ 40/5. 

)3( الهداية 40/5. 

)4( �صرح اخلر�صي78/7. 

)5( مغني املحتاج 485/2. 

)6( �صرح منتهى الإيرادات 398/2. 
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اختلفت �صروطه واأحكامه عندهم وتباينوا فيها، ومن ذلك:

• وقف املنقول: فبعد اأن اتفقوا على �صحة وقف العقار اختلفوا يف وقف املنقول حيث اأجازه اجلمهور، 	

ا عليه اأو جرى به عرف. ومنعه احلنفية اإل اإذا كان من�صو�صً

• وقف املنفعة: حيث اأجازها املالكية ومنعها اجلمهور.	

• تاأقيت الوقف: اأجازه املالكية ومنعه اجلمهور.	

• لزوم الوقف: ذهب اأبو حنيفة اإىل عدم لزومه كالعارية، بينما ذهب ال�صاحبان وما عليه الفتوى يف 	

املذهب احلنفي، واملالكية وال�صافعية واحلنابلة اإىل لزومه.

و�صياأتي بيان بع�ص هذه الختلفات التي تعلقت مبو�صوع البحث حيث لزم منها القول بجواز انتهاء 

الوقف. 

اأما اأنواع الوقف فقد ذكر الفقهاء له نوعني رئي�صني باعتبار اجلهة املوقوف عليها، هما:

ا اأم جهات،  اأكانوا اأ�صخا�صً 1 - الوقف اخلريي: وهو ما ُوقف على وجه من اأوجه اخلري والرب �صواء 

اأ�صهم  واأ�صمل نفًعا، حيث  اأكرث فائدة  وهو يف املجمل ي�صتهدف حتقيق م�صالح عامة، ولذا كان 

هذا النوع يف تنمية احل�صارة الإ�صلمية فكان له دور فاعل يف ازدهار املجتمع الإ�صلمي وتقدمه.

2 - الوقف الأهلي: وهو ما ُوقف على ذرية الواقف اأو اأقاربه، وهو يف املجمل يحقق م�صلحة خا�صة تعود 

منافعه اإىل الذرية والأقارب، فيحافظ على كيان الأ�صرة والقبيلة من خلل اإبقاء مورد م�صتمر 

يعني على نوائب الدهر.

وما يعنينا بالبحث هنا الوقف اخلريي، فنبحث يف اأ�صباب انتهاء الوقف اخلريي ثم يف و�صائل املحافظة 

عليه منًعا لإنهائه، ثم درا�صة تطبيقات معا�صرة، وقد جعلت ذلك يف املباحث الآتية.

املبحث●الأول:●اأ�صباب●انتهاء●الوقف●اخلريي

اإن من مقا�صد الوقف اخلريي اإيجاد م�صادر متويل م�صتمرة ملجالت الرب واخلري املختلفة، ولذا كان 

الأ�صل يف الوقف ا�صتمراره وعدم انتهائه ومن هنا جند الفقهاء يذهبون كل مذهب يف منع انتهاء اأو تاأقيت 

منفعته ويوجبون كل �صبيل حتفظه وتقيم اأ�صله على وجه م�صتمر ما اأمكن، اإل اأن ذلك مل مينع من طروء 

اأحوال توؤدي اإىل انتهائه �صرورة، كما ُوجدت عند بع�ص الفقهاء واأ�صحاب املذاهب اأقوال يلزم منها انتهاء 

الوقف، فكانت بذلك اأ�صباب انتهاء الوقف اخلريي.
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وقد تعددت هذه الأ�صباب، اإل اأنها يف املجمل ل تخرج عن نوعني رئي�صني من الأ�صباب، هما:

- اأ�صباب ا�صطرارية 

- اأ�صباب اختيارية

واأعني بالأ�صباب ال�صطرارية ما كان مردها يعود اإىل التغريات يف الأحوال والظروف املحيطة بالوقف 

�صواء ما كان منها بفعل الإن�صان اأم بفعل غريه من عوامل الطبيعة، اأما الأ�صباب الختيارية فمردها يعود 

اإىل ما يلزم من اأقوال بع�ص املذاهب والفقهاء فقد لزم من قول فقهي يف م�صاألة من م�صائل الوقف اإمكانية 

انتهائه.

وفيما يلي بيان ذلك يف مطلبني:

املطلب●الأول:●الأ�صباب●ال�صطرارية

ميكن  الوقف،  لإنهاء  ا�صطرارية  اأ�صباب  من  ذكروه  فيما  الفقهاء  اأقوال  يف  وال�صتقراء  النظر  بعد 

اإجمالها فيما ياأتي:

اأوًل: هلك الوقف اخلريي وانعدام منفعته:

الهلك  �صور  تعددت  وقد  منفعته،  انعدام  اأو  هلكه  اإىل  توؤدي  كثرية  وظروف  اأحوال  الوقف  تعرتي 

وانعدام املنفعة وتنوعت اأ�صكاله، لكنها يف املجمل ت�صرتك يف اأنها توقف ريعه اإما بذهاب العني كانهدام 

البناء، وقلع ال�صجر، وموت ما فيه روح، واإما ببقاء العني لكن دون نفع يرجى اأو ريع ينتظر كهرم ما فيه 

روح، وانقطاع ريع، وما �صابهه. 

 وقد تعددت اأقوال الفقهاء يف هذه امل�صاألة بتعدد ال�صور والأحوال، حيث كانت لهم تف�صيلت كثرية 

لكن ميكن اأن جنملها يف �صورتني:

الأوىل: اأن يقع الهلك على ما يف العقار من بناء اأو �صجر، ويظهر من اأقوال الفقهاء واأ�صحاب املذاهب 

اإىل  احلنفية  فذهب  بوجه،  منه  ال�صتفادة  واأمكن  قيمه  له  كانت  اإن  ا  اإنهائه خ�صو�صً يت�صددون يف  اأنهم 

يقول  والرتميم،  الإعمار  يف  ثمنه  و�صرف  النق�ص  بيع  تعذر  فاإن  والإعمار،  النتفاع  رجاء  بقائه  وجوب 

املرغيناين: »وما انهدم من بناء الوقف واآلته �صرفه احلاكم يف عمارة الوقف اإن احتاج اإليه، واإن ا�صتغنى 

عنه اأم�صكه حتى يحتاج اإىل عمارته في�صرفه فيهما... واإن تعذر اإعادة عينه اإىل مو�صعه بيع و�صرف ثمنه 

اإنهاء  . واأما املالكية فلم يجوزوا 
)1(

اأن يق�صمه يعني النق�ص بني م�صتحقي الوقف« ة... ول يجوز  اإىل امَلَرمَّ

)1( الهداية 55/5. 
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وقفه وت�صددوا فيه. قال الدردير: »ل يباع عقار حب�ص: اأي ل يجوز بيعه ول ي�صح واإن خرب و�صار ل ينتفع 

به و�صواء اأكان داًرا اأم حوانيت اأم غريها ولو بغريه من جن�صه كا�صتبداله مبثله غري خرب، فل يجوز. ول 

. وقريب من 
)1(

يجوز بيع نق�صه من اأحجار اأو اأخ�صاب؛  فاإن تعذر عودها فيما حب�صت فيه جاز نقلها يف مثله«

هذا مذهب ال�صافعية. يقول اخلطيب ال�صربيني: »ولو تعطلت منفعة املوقوف ب�صبب غري م�صمون كاأن جفت 

ال�صجرة اأو قلعها ريح اأو �صيل اأو نحو ذلك ومل ميكن اإعادتها اإىل مغر�صها قبل جفافها مل ينقطع الوقف 

. وقال اأي�صًا: »ولو انهدم م�صجد وتعذرت اإعادته اأو تعطل بخراب البلد مثًل مل يعد ملكًا ومل 
)2(

على املذهب«

يبع بحال... وغلة وقف الثغر وهو الطرف املل�صق من بلدنا ببلد الكفار اإذا ح�صل فيه الأمن يحفظه 

، بينما ذهب احلنابلة اإىل جواز بيع الوقف اخلرب، وما تعطلت منفعته منه 
)3(

الناظر لحتمال عوده ثغًرا«

.
)4(

�صواء اأكان عقاًرا اأم منقوًل

الثانية: اأن يكون الهلك اأو تعطل املنفعة بالكلية يف منقول، كعبدوفر�ص، فينظر اإن كان الهلك والتعطل 

مبوت ونحوه، فقد فات الوقف ول كلم فيه بعد ذلك؛ لنتفاء قيمته ومنفعته بالكلية، واإن بقيت له قيمه اأو 

منفعة بوجه ما فقد وقع فيه اخللف يف م�صاألتني:

 اأنه يعود اإىل ملك 
)5(

امل�صاألة الأوىل: رجوع الوقف اإىل ملك الواقف اأو بقاوؤه للوقف: فعند حممد بن احل�صن

. بينما ذهب اجلمهور اأبو يو�صف واملالكية والقول الأ�صح 
)6(

الواقف وهو قول عند ال�صافعية يف مقابل الأ�صح

عند ال�صافعية واحلنابلة اإىل اأنه يبقى للوقف.

امل�صاألة الثانية: بيع ما خرب اأو تعطل من الوقف املنقول عند من يقول ببقاء الوقف: ذهب ال�صافعية يف 

البيع وجعل  واإل جاز  العني،  بقاء  مع  بوجه  به  النتفاع  اأمكن  اإن  البيع غري جائز  اأن  اإىل  الأ�صح عندهم 

اآخر، قال ال�صربيني: »واإن قطع مبوت البهيمة املوقوفة  اأو ما فيه م�صلحة يف وجه  ثمنه يف مثله يف وجه 

دابة  بثمنه  وي�صرتى  يباع  اأو  م�صلحة  يراه  ما  بلحمها  احلاكم  يفعل  وهل  لل�صرورة،  ذبحها  جاز  املاأكولة 

من جن�صها وتوقف؟ وجهان... فاإن مل يقطع مبوتها مل يجز ذبحها واإن خرجت عن النتفاع كما ل يجوز 

اإعتاق العبداملوقوف«، وذهب املالكية اإىل جواز البيع بالتعطل وانقطاع املنفعة. يقول الدردير: »)وبيع ما 

)1( ال�صرح ال�صغري 126/4. 

)2( مغني املحتاج 505/2

)3( مغني املحتاج 506/2

)4( انظر: الإن�صاف 100/7. 

)5( ذهب حممد بن احل�صن اإىل رجوع الوقف اخلرب الذي تعطلت منفعته بالكلية اإىل ملك الواقف �صواء اأكان عقاًرا اأم منقوًل، وروي عنه 

خلف ذلك حيث نقل عنه قوله: للقا�صي اأن يبيعه وي�صرتي بثمنه غريه ولو كانت غلته دون الأول. انظر: فتح القدير 64/5.

)6( مغني املحتاج 505/2.



áfõN ó«ª◊G óÑY ºã«g.O åëH …ÒÿG ∞bƒdG AÉ¡fEG :∫hC’G ´ƒ°VƒŸG

84

كثوب  به )من غري عقار(...  النتفاع  املبيع  �صرط  اإذا  به يف غريه  وينتفع  فيما حب�ص عليه  به(  ينتفع  ل 

وحيوان وعبديهرم وكتب علم تبلى اأو ل ينتفع بها يف تلك املدر�صة )وجعل يف مثله( كامًل اإن اأمكن )اأو 

فاإن مل ميكن  �صيء،  به يف  ي�صارك  باأن  �صراء كامل،  اإن مل ميكن  ال�صيء  اأي يف جزء من ذلك  �صق�صه( 

. وهذا 
)2(

. اأما احلنفية فيفهم من بع�ص كلمهم جواز البيع بتعطل منفعة الوقف املنقول
)1(

ت�صدق بالثمن«

ما ذهب اإليه احلنابلة فاأجازوا بيع الوقف املنقول واإن اأمكن النتفاع منه بوجه اآخر غري ما وقف عليه حيث 

اإذا كربت، فلم ت�صلح للغزو،  ن�ص ابن قدامة على »جواز بيع الفر�ص احلبي�ص يعني املوقوفة على الغزو 

واأمكن النتفاع بها يف �صيء اآخر، مثل اأن تدور يف الرحى، اأو يحمل عليها تراب، اأو تكون الرغبة يف نتاجها، 

 .
)3(

اأو ح�صاًنا يتخذ للطراق، فاإنه يجوز بيعها، وي�صرتى بثمنها ما ي�صلح للغزو. ن�ص عليه اأحمد«

وخل�صة القول اإن اأكرث الفقهاء يت�صددون يف انتهاء الوقف يف العقار وما عليه من بناء ونحوه اإن خرب 

ا املالكية وال�صافعية بينما كان احلنابلة واحلنفية اأكرث مرونة يف ذلك حتى كاد  وتعطلت منافعه خ�صو�صً

احلنابلة اأن ل يفرقوا بني العقار وغريه، اأما املنقول فاأكرثهم على جواز بيعه وا�صتبداله.

واإن املتاأمل يف تفريق اأكرث الفقهاء بني اإنهاء الوقف يف العقار وبني اإنهائه املنقول، يجد اأن مرد ّالأمر 

يعود اإىل اأن اإبقاء �صورة الوقف على وجه م�صتمر ممكن وغري متعذر يف العقار يف الغالب العام بخلف 

املنقول حيث يتعذر اإبقاء �صورة الوقف فيه على وجه م�صتمر.

اإذ اإن وقوع الهلك على ما يف العقار من بناء ونحوه ل مينع بقاء العقار )الأر�ص( لدميومته، فوجب 

اإبقاء �صورة الوقف مراعاة لق�صد الواقف و�صرطه باإعادة ما عليه من بناء اأو نحوه بطرق وحلول اأوردها 

الفقهاء كال�صتدانة وغريها ومل يجوز اأكرثهم ال�صتبدال واملناقلة ونحوها اإل ب�صروط، و�صاآتي على ذلك 

ب�صيء من التف�صيل يف املبحث الثاين.

اأما املنقول فاإنه ل يتميز مبا اخت�ص به العقار من ا�صتقرار وثبات على الأر�ص، بل اإن هلكه حتمي 

ن�صبًيا، فكان الواجب فيه مراعاة ا�صتمرار النفع منه باأي وجه ولو باإنهائه وحتويله من �صورة اإىل �صورة 

اأخرى بل ذهب بع�صهم -كما ظهر من الن�صو�ص ال�صابقة- اإىل جواز تغيري غايته وجهة نفعه اأي خمالفة 

ق�صد الواقف و�صرطه اإن لزم الأمر ذلك.

ثانًيا: قلة ريع الوقف اخلريي اأو انقطاعه:

يعرتي الوقف اخلريي اأحوال توؤدي به يف كثري من الأحيان اإىل اأزمات وانتكا�صات مالية تقلل من ريعه 

)1( ال�صرح ال�صغري 125/4. 

)2( نقل عن حممد بن احل�صن جواز بيع الفر�ص احلبي�صة يف �صبيل اهلل اإن تعذر ركوبها. انظر: تبيني احلقائق 272/4. 

)3( املغني لبن قدامة 518/5. 
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وقد توقفها اأحيانًا اأخرى، ول بد من الإ�صارة اإىل اأن انقطاع ريع الوقف يدخل يف انعدام املنفعة فكان ذلك 

�صورة من �صوره، وميكن اأن جنري الأقوال املذكورة �صابًقا يف انعدام منفعة الوقف على انقطاع ريعه. 

اأما قلة ريعه فل تنعدم فيه منفعة الوقف اإل اأنها تقل اإىل دون احلد املرجو من النتفاع املعتاد واملتعارف 

اأن  ي�صرًيا، كما ميكن  اأو  يكون كبرًيا  للوقف، فقد  املايل  الو�صع  باختلف  القلة  الوقف، ويختلف حد  من 

تكون قلة الريع مرحلة طارئة مير بها الوقف كغريه من امل�صاريع واملوؤ�ص�صات، وقد تكون اأزمة مالية طويلة 

الزراعي  الناجت  اأو قلة  الوقف،  تاأجري  الأمثلة على ذلك قلة الأجرة املتح�صلة من  ن�صبًيا، ومن  وم�صتمرة 

للأر�ص الوقفية، اأو ربح زهيد يف الأعمال التجارية ونحو ذلك.

وظاهر كلم الفقهاء من اأ�صحاب املذاهب الأربعة اأن قلة الريع ل يجوز به اإنهاء الوقف ببيع ونحوه اإل 

اإذا و�صل حد القلة اإىل ما يقارب العدم فاإنه يحمل عليه. قال ابن قدامة: »الأ�صل حترمي البيع، واإمنا اأبيح 

لل�صرورة �صيانة ملق�صود الوقف عن ال�صياع، مع اإمكان حت�صيله ومع النتفاع، واإن قل ما ي�صيع املق�صود، 

 .
)1(

اللهم اإل اأن يبلغ يف قلة النفع اإىل حد ل يعد نفًعا، فيكون وجود ذلك كالعدم«

اإل اأن بع�ص الفقهاء ذهب اإىل خلف ذلك فعّد قلة الريع �صبًبا لإنهائه وا�صتبداله، ومن ذلك ما روي 

عن اأبي يو�صف القول بجواز البيع وال�صتبدال اإذا قل الريع، قال ابن جنيم: »ويف �صرح الوقاية اأن اأبا يو�صف 

يجوز ال�صتبدال يف الوقف من غري �صرط اإذا �صعفت الأر�ص من الريع ونحن ل نفتي به. وقد �صاهدنا يف 

ال�صتبدال من الف�صاد ما ل يعد ول يح�صى، فاإن ظلمة الق�صاة جعلوه حيلة اإىل اإبطال اأكرث اأوقاف امل�صلمني 

.
)2(

وفعلوا ما فعلوا«

الوقف  اإنهاء  بجواز  القول  فيه  اأفا�ص  مطوًل  ف�صًل  له  وعقد  املذهب  هذا  اإىل  تيمية  ابن  ذهب  وقد 

، و�صاآتي على ذلك ب�صيء من التف�صيل يف 
)3(

بالبيع وال�صتبدال اإذا قل الريع والنفع بحيث مل تتعطل بالكلية

املبحث الثاين عند احلديث عن ال�صتبدال للم�صلحة املرجوة.

ثالًثا: عدم كفاية الريع لإعمار الوقف:

لإنهائه، وهذا حمل  ريعه وذلك منًعا  الوقف من  اإعمار  اإىل وجوب  املذاهب  واأ�صحاب  الفقهاء  ذهب 

اتفاق بينهم يف املجمل واإن اختلفوا يف بع�ص التفا�صيل، و�صاأورد اأهم هذه الأحكام يف املبحث الثاين لكون 

الإعمار اأحد و�صائل حفظ الوقف.

)1( املغني لبن قدامة 519/5. 

)2( البحر الرائق 5/ 223. 

)3( انظر: جمموع الفتاوى 212/31. 
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اإل اأن الريع قد يق�صر عن اإعمار الوقف مما ينذر بهلكه اأو تعطل منافعه، ويف هذا ما يعلم من فوات 

املق�صود من الوقف وا�صتمرار ثمرته وريعه، ولذا فقد اأورد الفقهاء حلوًل عملية يف هذه احلالة، من اأهمها 

ال�صتدانة والإعمار من ريع وقف اآخر اأو من بيت املال اأو من غريهما، وال�صتبدال واحلكر واخللو، و�صناأتي 

عليها يف مو�صعها اإن �صاء اهلل تعاىل لكونها و�صائل حفظ الوقف.

اأما ترتيب هذه احللول واأولوية اأحدها على غريها، فلم اأجد من ين�ص على ذلك، لكن ميكن اأن يقال: ل 

ي�صح اأن يجعل الرتتيب قاعدة عامة للعمل هنا، بل ينظر يف ذلك على وفق امل�صلحة يف كل حالة بانفراد.

وقد اأورد الفقهاء حلوًل اأخرى يف حالة عدم كفاية الريع لإعمار الوقف اأذكر منها: ما ذهب اإليه احلنابلة 

من جواز بيع بع�ص متعلقات الوقف كاآلته لإ�صلحه، وما ذكروه اأي�صًا من جواز بيع بع�صه لإ�صلح الباقي. 

. وقال اأي�صًا: 
)1(

اآلته( اأي: الوقف )و�صرفها يف عمارته( اإن احتاج اإىل ذلك« قال البهوتي: »)ويجوز بيع 

»)وي�صح بيع بع�صه( اأي: الوقف )لإ�صلح ما بقي( منه؛ لأنه اإذا جاز بيع الكل عند احلاجة فبيع البع�ص 

مع بقاء البع�ص اأوىل... )و( حمل ذلك اإن )مل تنق�ص القيمة( اأي: قيمة العني املبيع بع�صها )بت�صقي�ص( 

 .
)2(

 

اأي: ببيع بع�صها. )واإل( باأن نق�صت بذلك )بيع الكل(«

بيع  »ول يجوز  البغدادي:  الآخر. قال  البع�ص لإ�صلح  بيع  بينما ن�ص بع�ص احلنفية على عدم جواز 

.
)3(

قطعة من الوقف لريم ما بقي«

ومن احللول التي ذكرت: »قال الرملي: قال يف الأ�صباه: وهل يجوز للمتويل اأن ي�صرتي متاًعا باأكرث من 

. ويق�صد بذلك التورق اأي 
)4(

قيمته ويبيعه وي�صرفه على العمارة ويكون الربح على الوقف. اجلواب: نعم«

اأن ي�صرتي الناظر متاًعا باأكرث من قيمته موؤجًل ثم يبيعه لغري بائعه الأول بثمن معجل باأقل مما ا�صرتاه.

لكن ينبغي الإ�صارة هنا اإىل اأن هذا احلل هو عبارة عن ا�صتدانة يف احلقيقة، لكنها اأخذت �صكل التورق، 

لكن الفارق بينهما اأن التورق يزيد عن ال�صتدانة بلزوم دفع زيادة عن اأ�صل الدين، ومع ذلك نقل الرملي 

من  اأو  اآخر  وقف  من  اأو  املال  بيت  من  ال�صتدانة  اإمكانية  بعدم  ذلك  تقييد  ينبغي  لكن  باجلواز،  القول 

غريهما؛ لأن ت�صرف الناظر يف الوقف مقيد بامل�صلحة ومعلوم اأن ال�صتدانة اأ�صلح من التورق ملا يف التورق 

من زيادة تخلو منها ال�صتدانة.

اأن يلجاأ الناظر اإىل  هذا من جهة ومن جهة اأخرى يجب التنبيه اإىل اأن اجلواز مقيد بقيد اآخر وهو 

)1( ك�صاف القناع 295/4. 

)2( ك�صاف القناع 293/4. 

)3( جممع ال�صمانات 331. 

)4( البحر الرائق 232/5. وانظر: حا�صية ابن عابدين 659/6. جممع ال�صمانات 332. 
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اأ�صلوب التورق الفقهي القدمي. اأما امل�صتحدث منه وهو التورق املنظم اأو ما يعرف بالتورق امل�صريف فل 

يجوز حلرمته واختلفه عن التورق الفقهي وهو الأرجح من اأقوال املعا�صرين وما عليه قرار جممع الفقه 

، وينبغي تنزيه الأوقاف عن ال�صبهات والوقوع يف احلرام.
)1(

الإ�صلمي

ونخل�ص من ذلك اأن على الناظر واملوؤ�ص�صات التي ترعى الأوقاف اأن ت�صع جمموعة من احللول يف حالة 

ا اإن كان الإعمار �صرورًيا، فل يجوز تركه اإىل اأن يقع الهلك، بل يعد  عدم كفاية الريع للإعمار خ�صو�صً

هذا تق�صرًيا وتعدًيا، و�صناأتي على بع�ص هذه احللول لإعمار الوقف يف املبحث الثاين اإن �صاء اهلل تعاىل.

رابًعا: تعطل اجلهة املوقوف عليها:

ا، اإل  من اأ�صباب انتهاء الوقف تعطل اجلهة املوقوف عليها اأو انقرا�ص املوقوف عليهم اإن كانوا اأ�صخا�صً

اأن انقرا�ص املوقوف عليهم ل يدخل �صمن هذا البحث؛ لأن م�صاألة انقرا�ص املوقوف عليهم تتعلق بالوقف 

الذري ل بالوقف اخلريي. 

اأو جماهدين ونحوهم فهوؤلء يعتربون جهة ب�صفتهم  اأ�صخا�ص ب�صفتهم كعلماء  ولو كان الوقف على 

ا ب�صفتهم على اأن يكونوا من ذرية فلن كعلماء بني متيم اأو  فكان وقًفا خريًيا، فاإن عني الواقف اأ�صخا�صً

فقرائهم، فهذا ل يخرج عن كونه وقًفا ذرًيا، لنح�صار الوقف فيهم.

كثرية  وهي  اخلريي،  الوقف  انتهاء  اأ�صباب  من  وهي  عليها  املوقوف  اجلهة  تعطل  هي  هنا  وم�صاألتنا 

الوقوع، كمن وقف على م�صجد يف بلدة فهجرها اأهلها، اأو على بئر اأو مدر�صة فرُتكت، اأو على ثغر فح�صل 

ا ما وقفه اأهل طرابل�ص الليبية على �صور املدينة حلمايتها، فهدم ال�صور لعدم  الأمن فيه، ومن اأمثلته اأي�صً

احلاجة اإليه وبقيت اأوقافه. 

وقد اتفق الفقهاء يف هذه امل�صاألة على وجوب اإبقاء الوقف وعدم جواز بيعه وا�صتبداله مادامت عينه 

قائمة وريعه م�صتمًرا، واإن اختلفوا يف بع�ص التف�صيلت املتعلقة باجلهة التي يتوجه اإليها ريع الوقف. 

 واحلنابلة اإىل اأن ريعه ي�صرف يف مثله، قال البهوتي: »ومن وقف على ثغر فاختل 
)2(

فذهب احلنفية

الثغر �صرف املوقوف يف ثغر مثله... اإذ املق�صود الأ�صلي هنا ال�صرف اإىل املرابط، فاإعمال �صرط الثغر 

.
)3(

املعني معطل له، فوجب ال�صرف اإىل ثغر اآخر... وعلى قيا�صه م�صجد ورباط ونحوهما«

)1( انظر تف�صيل حكم التورق امل�صريف والفرق بينه وبني التورق الفقهي: التورق امل�صريف وتطبيقاته يف امل�صارف الإ�صلمية، د. هيثم 

خزنة، جملة املعارف، العدد 12، الق�صم الأول، �ص 65. 

)2( انظر: فتح القدير 64/5. 

)3( ك�صاف القناع 296/4، وانظر: �صرح منتهى الإرادات 427/2. 
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وقريب من هذا مذهب املالكية اإل اأنهم يفرقون بني رجاء عود اجلهة املوقوف عليها وعدمه، فاإن رجي 

عودها �صرف ريع الوقف عليه يف الرتميم والإ�صلح، واإن مل يرج العود �صرف ريعها يف مثل عني اجلهة 

.
)1(

املوقوف عليها واإل فمثلها نوعًا

اأما ال�صافعية فقد تعددت الأقوال وال�صور عندهم يف امل�صاألة، فن�صوا يف الثغر: اإن ح�صل فيه الأمن 

، اأما امل�صجد فيبقى وقًفا لإمكان ال�صلة فيه، واأما ريعه فتعددت 
)2(

وجب حفظ ريعه لحتمال عوده ثغًرا

اأربعة. الأول: ي�صرف للفقراء وامل�صاكني، والثاين: ت�صرف لأقرب النا�ص للواقف، والثالث:  اإىل  اأقوالهم 

.
)3(

ي�صرف يف مثله، والرابع: يحفظ لإمكان عوده كالثغر. واإذا اأمكن نقل الوقف جاز كالقنطرة

ونخل�ص من ذلك اأن تعطل اجلهة املوقوف عليها ل ينهي الوقف ول مينع وجوده وقيامه وا�صتمرار ريعه، 

اأما ا�صتحالة اإعمال �صرط الواقف يف ال�صرف على هذه اجلهة املوقوف عليها التي عينها الواقف فيمكن 

اأو  الريع يف عني �صفة اجلهة املوقوف عليها، فاإن تعذر ذلك ميكن �صرفه يف مثلها  باأن ي�صرف  تداركه 

جن�صها، مع وجوب مراعاة احتاد بلد املوقوف عليهم ما اأمكن، كما يراعى ق�صد الواقف ما اأمكن اإن علم.

وبهذا التقعيد ميكن اأن نحل الكثري من اإ�صكالت الوقف املعا�صرة التي تعطلت جهاتها للتغري الكبري 

الواقع فيما وقف عليه كالتعليم والعلج واجلهاد ونحوها، فكانت الأوقاف تر�صد لإقامة و�صائلها يف املا�صي، 

فلما تغريت الو�صائل كتغري و�صائل التعليم والعلج واجلهاد ونحوها وجب مراعاة هذا التغري وما طراأ من 

تغري الو�صائل وانقطاع جهاتها باأن ي�صرف الريع فيما هو مقارب وم�صابه للو�صائل املا�صية ما اأمكن.

خام�ًصا: اخلوف على الوقف:

ذهب كثري من الفقهاء اإىل جواز بيع الوقف اإذا خيف عليه من �صلطان ظامل اأو ل�صو�ص اأو وارث، فقد 

نقل ابن الهمام هذا الراأي عن بع�ص احلنفية: »قول طائفة من امل�صايخ فيما اإذا خاف املتويل على الوقف 

من وارث اأو �صلطان يغلب عليه. قال يف النوازل: يبيعها ويت�صدق بثمنها. قال: وكذا كل قّيم خاف �صيًئا من 

. كما نقله اأي�صًا ابن جنيم فقال: »ويف الفتاوى قيم وقٍف خاف من ال�صلطان اأو من وارث يغلب على 
)4(

ذلك«

 .
)5(

اأر�ص وقف يبيعها ويت�صدق بثمنها، وكذا كل قيم اإذا خاف �صيئًا من ذلك له اأن يبيع ويت�صدق بثمنها«

اإل اأنهما -اأي ابن الهمام وابن جنيم- عّدا هذا القول مرجوًحا يف املذهب ول ي�صح الفتوى به.

)1( انظر: حا�صية الد�صوقي 87/4. ال�صرح ال�صغري 124/4. 

)2( انظر: حوا�صي حتفة املحتاج 283/6. 

)3( انظر: اأ�صنى املطالب 558/5. 

)4( فتح القدير 53/5. 

)5( البحر الرائق 223/5. 
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وقال ال�صربامل�صي: »لو خ�صي من القا�صي اأكل الوقف جلوره جاز ملن هو بيده �صرفه يف م�صارفه ولو 

. وورد يف املجموع: »اإن وقف عليه �صيء 
)1(

باإجارته اإن عرفها، واإل فو�صه لفقيه عارف بها اأو �صاأله و�صرفها«

.
)2(

من املوا�صي وخاف هلكه اأو خاف اأن يوؤخذ يف الطريق جاز له بيعه؛ لأنه مو�صع �صرورة«

�صاد�ًصا: اإتلف الوقف بالتعدي:

اتفق الفقهاء واأ�صحاب املذاهب على وجوب ال�صمان على من اأتلف �صيًئا من الوقف �صواء كان الإتلف 

جزئًيا اأو كلًيا، هذا يف املجمل، ثم كان لكل مذهب تف�صيلت.

فذهب احلنفية اإىل وجوب ال�صمان �صواء بالإتلف تعدًيا اأو ال�صتعمال غري املاأذون فيه ولو مل ينتق�ص 

، وذكروا اأن 
)3(

من قيمة الوقف، كمن �صكن داًرا موقوفة دون اإذن؛ لأنه غ�صب ملنافع الوقف وفيه اإ�صرار به

الواجب اإعادة الوقف على كان عليه اإن اأمكن واإل فالقيمة، كما ن�صوا على اأن قيمة ال�صمان تكون يف الوقف 

.
)4(

ل يف املوقوف عليهم

اأما املالكية ففرقوا بني اإتلف املنقول واإتلف العقار، ففي املنقول يلزم املتعدي القيمة وي�صرتى بها 

الأول: ما ذكره خليل حيث ن�ص على وجوب  العقار فوقع فيه اخللف يف املذهب على قولني،  اأما  مثله، 

الإعادة دون القيمة، الثاين: ما ن�ص عليه الدردير -وهو الراجح يف املذهب- حيث ن�ص على اأخذ القيمة 

وجعلها يف مثله ك�صائر املتلفات غري املثلية، مع بقاء النق�ص على الوقف، فل يجوز للمتعدي متلكه ببدله. 

قال الدردير: »من اأتلفه يلزمه القيمة وي�صرتي بها مثله اأو �صق�صه. وهذا ظاهر اإن كان غري عقار. واأما 

. وورد يف ال�صرح الكبري: »)ومن هدم وقًفا( تعدًيا )فعليه اإعادته( على ما كان عليه، 
)5(

العقار فيعاد بقيمته«

ول توؤخذ قيمته والراجح اأن عليه قيمته ك�صائر املتلفات والنق�ص باٍق على الوقفية فيقوم قائًما ومهدوًما، 

 .
)6(

ويوؤخذ ما زاد على املنقو�ص ول يلزم من اأخذ القيمة جواز بيعه لأنه اأمر جر اإليه احلكم«

واأما ال�صافعية فن�صوا على وجوب ال�صمان بالقيمة لي�صرتى مثله ليكون وقًفا مكان املتلف، وذكروا اأن 

ا�صتعمال الوقف يف غري ما وقف له ُيعد تعدًيا في�صمن باإتلفه، اأما اإن تلف با�صتعمال فيما وقف له فل يكون 

 .
)7(

متعدًيا فل �صمان حينئذ، وهذا يف املوقوف عليه، اأما الأجنبي في�صمن اأبًدا لأنه غري ماأذون بال�صتعمال

)1( حا�صية ال�صربامل�صي على نهاية املحتاج 398/5. 

)2( املجموع �صرح املهذب 163/6. 

)3( انظر: اجلوهرة النرية 338/1، حا�صية ابن عابدين 615/6. 

)4( انظر: حا�صية ابن عابدين 667/6. 

)5( ال�صرح ال�صغري 126/4. 

)6( حا�صية الد�صوقي 92/4. 

)7( انظر: حتفة املحتاج 279/6. مغني املحتاج 504/2. 
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�صابعًا: دعاوى ق�صائية �صد الوقف:

ذكر بع�ص الفقهاء �صوًرا لإنهاء الوقف بناًء على حكم ق�صائي يلزم باإنهاء الوقف، وقد تعددت الأ�صباب 

نظًرا لتعدد موجبات ف�صخه واإنهائه ق�صاء، واأورد بع�ص ال�صور التي وقفت عليها:

1 - افتقار الواقف وكون املوقوف غري م�صجل:

الوقف غري م�صجل، فله  الواقف وكان  افتقر  اإذا  واإنهائه  الوقف  اإىل جواز ف�صخ  ذهب بع�ص احلنفية 

اإىل املوقوف يرفع اإىل  اإذا افتقر واحتاج  اإليه، قال منل خ�صرو: »)الواقف  اأمره للقا�صي لريده  اأن يرفع 

حكًما  كان  الواقف  )لوارث  كان  لو(  )وف�صخه  اخلل�صة  يف  كذا  م�صجًل(  يكن  مل  اإن  ليف�صخه  القا�صي 

ببطلن الوقف واإل فل( قال يف جممع الفتاوى: القا�صي اإذا اأطلق بيع وقف غري م�صجل اإن اأطلق لوارث 

الواقف كان ذلك منه حكًما ببطلن الوقف، ويجوز بيعه، واإن اأطلق لغري وارثه ل؛ لأن الوقف اإذا بطل عاد 

.
)1(

اإىل ملك وارث الواقف وبيع مال الغري ل يجوز«

والذي يظهر يل اأن �صبب القول باإنهائه هنا ل يعود اإىل عدم ثبوت الوقف بعدم الت�صجيل، لكون الواقف 

لزوم  لعدم  فيعود  اإنهائه  �صبب  اأما  البطلن،  بدعوى  ل  الفتقار  بدعوى  بف�صخه  بوقفه حيث طالب  مقر 

الوقف يف هذه احلالة لعدم ت�صجيله، ويف هذا القول رجوع اإىل قول اأبي حنيفة يف هذه امل�صاألة حيث ذهب 

اإىل عدم لزوم الوقف ما مل يحكم به القا�صي وهو معنى ت�صجيله هنا. ولذا ينبغي اأن يقال: اإن قوله )اإذا 

به عند  املفتى  لكن  اأم غنًيا.  فقرًيا  كان  �صواء  اإليه  ورده  بف�صخه  يطالب  اأن  فيجوز  له،  افتقر( ل مفهوم 

.
)2(

احلنفية اأنه ل ميلك الرجوع ولو مل يكن م�صجًل؛ لأن الفتوى على قول ال�صاحبني

2 - حكم حاكم ببيع الوقف لتو�صعة طريق اأو نحوه:

ن�ص كثري من الفقهاء على جواز اإنهاء وقف وبيعه وا�صتبداله مبثله اإن كان يف ذلك م�صلحة عامة وكلية 

يباع )عقار(  الدردير: »)ل(  قال  املالكية.  اأو نحوه، وممن ن�ص على ذلك فقهاء  كتو�صعة طريق  للنا�ص 

العقار احلب�ص )لتو�صيع م�صجد( جامع  يبيع  اأن  )اإل(  بيعه ول ي�صح )واإن خرب(...  اأي ل يجوز  حب�ص 

فيجوز )اأو( تو�صعة )مقربة اأو طريق( ملرور النا�ص فيجوز بيع بالوقف لذلك )ولو جرًبا( على امل�صتحقني 

.
)3(

اأو للناظر... )واأمروا( اأي امل�صتحقون وجوًبا )بجعل ثمنه يف حب�ص غريه( ووجب عليهم ذلك«

وهذا اأمر م�صتح�صن �صرًعا بل ي�صل اإىل حد ال�صرورة ملا يف ذلك من مراعاة التطور العمراين والزدياد 

)1( درر احلكام �صرح غرر الأحكام 138/2. 

)2( انظر: حا�صية ابن عابدين 684/6. 

)3( ال�صرح ال�صغري 126/4. 



áfõN ó«ª◊G óÑY ºã«g.O åëH

91

ال�صكاين، واختلف اأمناط البناء، وتنظيم املدن وفق نظريات حديثة، فيجب حينئذ مراعاة ذلك واإنهاء 

الوقف وا�صتبداله بغريه، لكن لبد اأن يكون ذلك باأمر ق�صائي حفاًظا على الوقف من التلعب وال�صتغلل.

3 - الوقف يف مر�ص املوت:

ذهب جمهور الفقهاء اإىل �صحة وقف املري�ص مر�ص املوت يف ثلث ماله؛ لكونه خرج خمرج الو�صية، 

فهو �صحيح لزم، اأما اإن زاد الوقف عن ثلث املال فهو موقوف على اإجازة الورثة فيملكون ف�صخه واإنهاءه، 

.
)1(

بحكم ق�صائي ك�صائر تربعاته يف مر�ص املوت

4 - جناية املوقوف ما يوجب الق�صا�ص:

وهذه  به،  فُيق�صى  الق�صا�ص  موجبة  جناية  املوقوف  يجني  اأن  ق�صاًء  الوقف  انتهاء  يوجب  مما  اإن 

امل�صاألة غري مت�صورة اإل اأن يكون املوقوف عبًدا اأو اأمة، فيعتدي على الغري مبا يوجب الق�صا�ص اأو يقوم مبا 

 .
)2(

ي�صتوجب القتل حًدا كالردة

ولول اأن من مقت�صيات البحث ا�صتق�صاء اأقوال الفقهاء يف طرق اإنهاء الوقف واإيرادها ملا اأوردت هذه 

امل�صاألة؛ لذهاب ال�صورة واندثار اأ�صلها وهلل احلمد واملنة.

ثامنًا: بيع اأرا�صي الفتح الوقفية 

ذكر بع�ص الفقهاء �صورة من �صور اإنهاء الوقف وهي بيع الإمام للأرا�صي الوقفية التي فتحت عنوة اإذا 

كان يف ذلك م�صلحة حيث ن�ص على ذلك احلنابلة. قال الرحيباين: »)وي�صح بيع اإمام لها( اأي الأر�ص 

املوقوفة مما فتح عنوة )مل�صلحة( راآها؛ كاحتياجها للعمارة، ول يعمرها اإل من ي�صرتيها؛ ك�صحة )وقفه( 

.
)3(

لها، )واإقطاعه( اإياها )متليًكا(؛ لأن فعل الإمام كحكمه«

املطلب●الثاين:●الأ�صباب●الختيارية

ذهب بع�ص الفقهاء واأ�صحاب املذاهب اإىل اأقوال يف بع�ص امل�صائل الفقهية الوقفية لزم منها انتهاء 

الوقف اخلريي، فكانت بذلك اأ�صباًبا اختيارية، وهي بهذا فارقت الأ�صباب ال�صطرارية، واإن ا�صرتكا يف 

كونها اأ�صباًبا لنتهاء الوقف اخلريي، وبعد النظر وال�صتق�صاء يف هذه الأقوال التي لزم منها انتهاء الوقف، 

ميكن اإجمالها فيما ياأتي:

)1( انظر: البحر الرائق 210/5. ال�صرح ال�صغري 110/4. �صرح منتهى الإرادات 437/2. مغني املحتاج 486/2. 

)2( انظر: املغني لبن قدامة 521/5. نهاية املحتاج 393/5. رو�صة الطالبني 355/5. 

)3( مطالب اأويل النهى 24/4. 
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اأوًل: عدم لزوم الوقف:

اختلف الفقهاء يف لزوم الوقف، وجواز رجوع الواقف عن وقفه بعد اأن �صدر منه �صحيًحا ب�صروطه، 

فذهب اجلمهور اإىل لزومه وعدم جواز الرجوع فيه وانقطاع حق الواقف فيه، فمن وقف �صيًئا لزمه الوقف 

، وهو مذهب 
)1(

ول ميلك ف�صخه، وهذا مذهب احلنفية يف املعتمد واملفتى به عندهم على قول ال�صاحبني

.
)4(

 واحلنابلة
)3(

 وال�صافعية
)2(

املالكية

وذهب اأبو حنيفة اإىل اأن الوقف جائز غري لزم، وهو مبنزلة العارية، وللواقف الرجوع فيه مع الكراهة 

اأو قا�ص،  اأن يحكم به حاكم  اأمرين، الأول:  اإل باأحد  اإن مات الواقف، ول يلزم الوقف عنده  ويورث عنه 

.
)5(

والثاين: اأن يخرج الوقف خمرج الو�صية، فيقول الواقف: اإذا مت فقد جعلت كذا وقًفا على كذا

الوقف  وينتهي  الواقف ذلك،  اأراد  اإن  الواقف  اإىل ملك  الوقف ورجوعه  اإنهاء  اأبي حنيفة جاز  وبقول 

ا مبوت الواقف ل�صريورته مرياًثا، ولذا ذهب بع�ص متاأخري احلنفية اإىل جواز اإنهائه والرجوع فيه  اأي�صً

اإن كان الوقف غري م�صجل، لكون الت�صجيل يقوم مقام حكم احلاكم اأو القا�صي به، ويف هذا ترجيح لقول 

اأبي حنيفة.

 اإل اأن خامتة املحققني يف املذهب احلنفي قال: »قال يف الفتح: واحلق ترجح قول عامة العلماء بلزومه؛ 

لأن الأحاديث والآثار مت�صافرة على ذلك، وا�صتمر عمل ال�صحابة والتابعني ومن بعدهم على ذلك، فلذا 

.
)6(

ترجح خلف قوله«

اأبو  اأنه قال: »كان  اأبي يو�صف-  اأبان -تلميذ  اأن عي�صى بن  وقد نقل احلافظ ابن حجر عن الطحاوى 

 هذا فقال: من �صمع هذا من ابن عون؟ فحدثه به ابن علية، 
)7(

يو�صف يجيز بيع الوقف، فبلغه حديث عمر

فقال: هذا ل ي�صع اأحًدا خلفه، ولو بلغ اأبا حنيفة لقال به، فرجع عن بيع الوقف حتى �صار كاأنه ل خلف 

فيه بني اأحد... قال القرطبي: رد الوقف خمالف للإجماع فل يلتفت اإليه، واأح�صن ما يعتذر به عمن رده 

)1( انظر: تبيني احلقائق 260/4. الهداية 40/5. 

)2( انظر: حا�صية الد�صوقي 75/4. 

)3( انظر: حتفة املحتاج 236/6. 

)4( انظر: الإن�صاف 25/7. 

)5( انظر: تبيني احلقائق 260/4. الهداية 39/5. 

)6( حا�صية ابن عابدين 521/6. 

)7( وهو ما رواه ابن عمر ر�صي اهلل عنهما »اأن عمر بن اخلطاب اأ�صاب اأر�صًا بخيرب فاأتى النبي �صلى اهلل عليه و�صلم ي�صتاأمره فيها، فقال: 

يا ر�صول اهلل اإين اأ�صبت اأر�صا بخيرب مل اأ�صب ماًل قط اأنف�ص عندي منه فما تاأمر به؟ قال: اإن �صئت حب�صت اأ�صلها وت�صدقت بها. قال: 

فت�صدق بها عمر اأنه ل يباع ول يوهب ول يورث وت�صدق بها يف الفقراء ويف القربى ...« رواه البخاري، كتاب ال�صروط، باب ال�صروط يف 

الوقف، حديث رقم )2586(. ورواه م�صلم، كتاب الو�صية، باب الوقف، حديث رقم )1632(. 
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.
)1(

ما قاله اأبو يو�صف فاإنه اأعلم باأبي حنيفة من غريه«

ثانيًا: الرجوع عن الوقف عند �صرط الواقف:

اأكان  �صواء  الوقف  الرجوع عن  الواقف  اإىل عدم جواز �صرط  ال�صحيح واحلنابلة  ال�صافعية يف  ذهب 

هذا ال�صرط لنف�صه اأم لغريه، ولو �صرطه بطل ال�صرط والوقف، والقول املقابل لل�صحيح عند ال�صافعية اأن 

.
)2(

 

ا ال�صرط يبطل دون الوقف وهو قول عند احلنابلة اأي�صً

اأما مذهب احلنفية، فنقل عن حممد بن احل�صن بطلن ال�صرط والوقف مطلًقا، اأما عند اأبي يو�صف 

فيجيز ال�صرط والوقف اإن كان الوقت معلوًما كقول الواقف: وقفت اأر�صي على كذا ويل اخليار ثلثة اأيام، 

فهو جائز قيا�ًصا على البيع، اأما اإن كان الوقت جمهوًل، فيبطل ال�صرط والوقف، وروي عنه جواز الوقف 

.
)3(

وبطلن ال�صرط

ويظهر من مذهب املالكية عدم جواز ا�صرتاط الواقف الرجوع يف الوقف، واإن ا�صرتط ذلك فل ي�صح 

ال�صرط، اإل اأنهم ا�صتثنوا من ذلك حالينت: 

الأوىل: اإن ا�صرتط اأن للموقوف عليه بيع الوقف اإن احتاج اإليه، فيملك املوقوف عليه اأن يبيع الوقف وينتفع 

بثمنه يف حالة الحتياج. 

الثانية: اأن ي�صرتط رجوع الوقف اإليه اأو لوارثه اأو لغريهما اإن ت�صوره ظامل من قا�ص ونحوه باأن ت�صلط عليه 

مبا ل يجوز �صرًعا، فاإن �صرط ذلك ووقع ت�صور الظامل على الوقف ذلك جاز الرجوع يف الوقف وي�صري ملًكا 

 .
)4(

ملن �صرطه له

ويظهر من اأقوال الفقهاء واأ�صحاب املذاهب اأن ا�صرتاط الواقف اخليار ل يجوز لأنه يتعار�ص مع القول 

بلزوم الوقف، واأن من اأجازه كاأبي يو�صف فلأنه قا�صه على البيع حيث جاز اخليار فيه مبدة معلومة رغم 

لزومه فيجوز يف الوقف اأي�صًا، اأما املالكية فقد اأجازوه يف حدود �صيقة ملا راأوه من م�صلحة راجحة.

واأرى اأن القول مبنع خيار ال�صرط مت�صًكا باأ�صل اللزوم يف الوقف هو الأليق والأقرب اإىل مقا�صد الوقف، 

اإل اأن ما اأورده املالكية من ا�صتثناء له وجاهة واعتبار، فيمكن التاأ�صي�ص لهذا ال�صتثناء والقول بجواز �صرط 

اخليار ح�صًرا يف حالتني:

)1( فتح الباري ب�صرح �صحيح البخاري 403/5. 

)2( انظر: مغني املحتاج 496/2. الإن�صاف 7/ 25.

)3( انظر: البحر الرائق 203/5. فتح القدير 59/5. 

)4( انظر: ال�صرح ال�صغري 120/4. �صرح اخلر�صي 93/7. 
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الأوىل: اأن تكون امل�صلحة يف املوقوف عليهم اأو اجلهة املوقوف عليها متحققة ببيع الوقف واإنهائه، فاإذا 

ا�صرتط الواقف اأن للموقوف عليهم حق البيع والت�صرف عند وجود تلك امل�صلحة جاز �صرطه واإنهاء الوقف 

عند حتقق ال�صرط.

الثانية: اأن يخ�صى على الوقف من ال�صياع اأو العتداء، فاإن �صرط الواقف اإنهاءه وعودة الوقف اإليه اأو لوارثه 

اأو لغريهما كجهة خريية على وجه التمليك جاز.

ثالثًا: الوقف املوؤقت

ذهب املالكية اإىل جواز تاأقيت الوقف. قال الدردير: »)ول( ي�صرتط فيه )التاأبيد( بل يجوز وقفه �صنة 

. ومعلوم اأن القول بجواز توقيت الوقف يلزم اإنهاءه بانتهاء 
)1(

اأو اأكرث لأجل معلوم ثم يرجع ملًكا له اأو لغريه«

املدة املحددة.

جعلوا  حيث  الوقف  تاأقيت  جواز  عدم  اإىل  واحلنابلة  وال�صافعية  احلنفية  من  الفقهاء  جمهور  وذهب 

 .
)2(

ا ملدة حمددة فباطل، قال ال�صربيني: »ولو قال: وقفت هذا �صنة فباطل« التاأبيد �صرًطا، فمن وقف اأر�صً

مق�صود  واأنه  التاأبيد  الوقف  مقت�صى  اأن  على  ن�صوا  كما  الوقف  �صحة  يف  �صرٌط  التاأبيد  اأن  على  ون�صوا 

.
)3(

الوقف

فهذه العبارات على اختلفها وتنوعها توؤكد خا�صية للوقف فارق بها غريه من اأوجه الرب والإح�صان، 

وهي بقاء الأ�صل وا�صتمرار ريعه، بل جعلوا مدار اأحكام الوقف تدور على هذه اخلا�صية، ولي�ص املق�صود 

بالتاأبيد عند الفقهاء بقاء العني اأبًدا، فهذا متعذر بل ي�صتحيل يف �صور كثرية، ومن ذلك وقف اأكرث املنقولت 

التي اأجازها الفقهاء يف املجمل، حيث يتلف اأكرثها على وجه اليقني كالبهائم اإل اأن وقفها �صحيح ووقع 

التفاق على �صحته. اأما التاأبيد الذي يعنيه الفقهاء هو بقاء العني ما اأمكن بحيث ل يتجه اإليها الإنهاء اإل 

ا�صطرارًا. 

وهذا التاأ�صيل مل يقبله املالكية؛ لأنهم قا�صوا التاأقيت على ما جاز وقفه مع تيقن انتهائه، اإل اأن اجلمهور 

منع القيا�ص لوجود فارق بني ال�صورتني، فالتاأقيت يلزم منه بقاء العني ملكًا للواقف، بخلف ما جاز وقفه 

مع تيقن هلكه، فل يلزم منه ذلك بل هو ممتنع عند اجلمهور.

والراجح ما ذهب اإليه املالكية لعتبارات متعددة منها: اأن ا�صرتاط التاأبيد مل يدل عليه منطوق ن�ص 

)1( ال�صرح ال�صغري 106/4. 

)2( مغني املحتاج 494/2. 

)3( انظر: بدائع ال�صنائع 398/8. اجلوهرة النرية 335/1. �صرح منتهى الإرادات 407/2. 
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ول مفهومه، بل هو لزم -عند اجلمهور- من حتبي�ص الأ�صل الذي ورد يف قول النبي �صلى اهلل عليه و�صلم 

 .
)1(

لعمر بن اخلطاب ر�صي اهلل عنه: »اإن �صئت حب�صت اأ�صلها«

واأرى اأن دعوى اللزوم ل ت�صح؛ لأن التحبي�ص الوارد يف الن�ص مطلق ول يجوز حمله على اأحد �صوره 

وحالته وهو تاأبيد التحبي�ص، فيبقى التحبي�ص مطلًقا عن قيد التاأبيد، وبالتايل ينتفي اللزوم، فيمكن اأن 

يكون التحبي�ص موؤبًدا اأو مقيًدا بوقت، ويوؤيد هذا اأن عمر ريض الله عنه �صاأل النبي صىل الله عليه وسلم عن 

وجه من اأوجه القربى، فدله النبي صىل الله عليه وسلم على اأحدها، فل يجوز دعوى انح�صار القربى يف 

التاأبيد، واأما دعوى �صيوعه يف ال�صحابة ومن بعدهم فل ي�صتلزم ا�صرتاطه، واهلل تعاىل اأعلم.

اأ�صل فل ي�صح  اإىل  اأنها قربة من القربات التي ت�صتند  ومن العتبارات التي ترجح مذهب املالكية: 

ا: اأن القول بجواز التاأقيت فيه تو�صعة  اإبطالها، اإل اإذا ثبت حترميها ومنعها ومل يثبت، ومن العتبارات اأي�صً

لأوجه اخلري والرب فل يح�صن ت�صييقها. 

ا: كون التاأقيت ل يتناق�ص مع مقا�صد ال�صرع يف الوقف بل يتوافق معه. ومنها: اأن  ومن العتبارات اأي�صً

املتاأخرين من اأ�صحاب املذاهب تو�صعوا يف اإجازة اأوقاف مل يجزها �صلفهم، وقد ذهبوا اإىل اجلواز مراعاة 

ملقت�صيات حاجات املجتمع وتغرياته الجتماعية والقت�صادية، فتو�صع احلنفية مثًل يف جواز وقف املنقول 

حتى قاربوا غريهم من اأ�صحاب املذاهب الأخرى، وتو�صع غريهم يف منقولت ل ينتفع بها اإل با�صتهلك 

عينها فاأجازوا وقفها لل�صلف والقر�ص. 

فاإن اعتمد مبداأ التو�صعة يف الوقف مبا ل يخل باأ�صل التفرقة بينه وبني ال�صدقة ونحوها، حتتم علينا 

حينئذ ترجيح قول املالكية يف �صحة تاأقيت الوقف.

املبحث●الثاين:●و�صائل●احلفاظ●على●الوقف●اخلريي●منًعا●لإنهائه

موجبات  مينع  ما  ت�صريع  خلل  من  وذلك  اإنهاءه،  ومتنع  الوقف  حتفظ  كثرية  و�صائل  الفقهاء  و�صع 

ا ال�صطرارية منها، اأما الأ�صباب الختيارية فكان ال�صبيل اإىل منع موجباتها  اأ�صباب انتهاء الوقف خ�صو�صً

الذهاب اإىل ما يخالف القول الذي يلزم منه انتهاء الوقف، كالقول با�صرتاط التاأبيد وترجيحه ملنع انتهاء 

الوقف حيث يلزم من القول املقابل وهو جواز التاأقيت انتهاوؤه.

وما يعنيننا هنا بيان و�صائل املحافظة على الوقف من خلل ما اأورده الفقهاء من ت�صريعات واأحكام 

متنع موجبات الأ�صباب ال�صطرارية لإنهاء الوقف اخلريي، وميكن اإجمال هذه الو�صائل فيما ياأتي:

)1( راجع ن�ص احلديث وتخريجه يف هام�ص رقم )52( من هذا البحث. 
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اأوًل: اإعمار الوقف:

يعد اإعمار الوقف من اأهم الو�صائل حلفظ الوقف ومنع اإنهائه، ولذا اتفق الفقهاء على وجوب عمارة 

الوقف، لكنهم اختلفوا يف بع�ص تف�صيلته، فذهب احلنفية اإىل وجوب الإعمار من ريع الوقف كما اأوجبوا 

تقدميه على باقي م�صارف الوقف واإن مل ي�صرتط الواقف ذلك، قال التمرتا�صي: »ويبداأ من غلته بعمارته 

، ويقول املرغيناين: »)والواجب اأن يبتداأ من ارتفاع الوقف بعمارته �صرط ذلك 
)1(

واإن مل ي�صرتط الواقف«

الواقف اأو مل ي�صرتط( لأن ق�صد الواقف �صرف الغلة موؤبًدا، ول تبقى دائمة اإل بالعمارة، فيثبت �صرط 

 .
)2(

العمارة اقت�صاء«

اأما العمارة ال�صرورية، فل  اأ�صار احلنفية اإىل نوعني من العمارة: ال�صرورية، وغري ال�صرورية،  وقد 

يجوز تاأخريها ويجب دفع الريع كامًل اإليها اإن لزم وقطعه عن م�صارف الوقف، فاإن مل يفعل الناظر ذلك 

كان �صامًنا. يقول ابن جنيم: »وهناك عمارة ل يجوز تاأخريها... وما يحتاج اإليه الوقف من العمارة واملوؤنة 

.
)3(

م�صتثنى عن حق الفقراء، فاإذا دفع اإليهم ذلك �صمن«

وقريب من هذا مذهب املالكية حيث اأوجبوا العمارة وتقدميها على باقي امل�صارف. بل اأوجبوا اإهمال 

�صرط الواقف اإن �صرط خلف ذلك، قال الدردير: »)وبداأ( الناظر وجوًبا من غلته )باإ�صلحه( اإن ح�صل 

الواقف  �صرط(  )واإن  ببداأ  متعلق  غلته(  )من  كاحليوان  لنفقة  يحتاج  كان  اإن  عليه(  )والنفقة  خلل.  به 

 .
)4(

)خلفه( فل يتبع �صرطه يف ذلك؛ لأنه يوؤدي اإىل اإتلفه وعدم بقائه وهو ل يجوز«

اأما ال�صافعية فذهبوا اإىل وجوب الإعمار وتقدميه على باقي امل�صارف ووجوبه من ريع الوقف ما مل 

ي�صرتط الواقف خلف ذلك واإل فعلى ما �صرط، يقول ال�صرواين: »تقدم عمارة املوقوف على حق املوقوف 

حيث  من  وعمارته  جتهيزه  وموؤن  املوقوف  »نفقة  اأي�صًا:  ويقول   .
)5(

الوقف« حفظ  من  ذلك  يف  ملا  عليهم 

.
)6(

�صرطها الواقف من ماله اأو من مال الوقف، واإل فمن منافع املوقوف كك�صب العبدوغلة العقار«

واأما احلنابلة فجعلوا الإعمار من ريع الوقف ما مل ي�صرتط الواقف عمارته من غريه، قال املرداوي: 

»)وينفق عليه من غلته( مراده: اإذا مل يعني الواقف النفقة من غريه، وهو وا�صح، فاإن مل يعينه من غريه 

)1( حا�صية ابن عابدين 559/6. 

)2( الهداية 53/5. 

)3( البحر الرائق 225/5 وانظر: حا�صية ابن عابدين 560/6. 

)4( ال�صرح ال�صغري 124/4. 

)5( حا�صية ال�صرواين على حتفة املحتاج 284/6. 

)6( مغني املحتاج 508/2. 
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. وكذلك احلال يف تقدمي العمارة اأو 
)1(

فهو من غلته، واإن عينه من غريه فهو منه بل نزاع بني الأ�صحاب«

.
)2(

اجلهة املوقوف عليها، فهو على �صرط الواقف ما مل يوؤد ذلك اإىل تعطيل الوقف فتقدم العمارة

»وظيفة  املرداوي:  قال  والقيم.  الناظر  وظائف  من  جعله  على  الفقهاء  ن�ص  الوقف  اإعمار  ولأهمية 

الناظر: حفظ الوقف والعمارة والإيجار والزراعة واملخا�صمة فيه وحت�صيل ريعه من تاأجريه اأو زرعه اأو 

. وورد يف اأ�صنى املطالب: »وعلى الناظر 
)3(

ثمره والجتهاد يف تنميته، و�صرفه يف جهاته من عمارة واإ�صلح«

 .
)4(

العمارة«

وحا�صل هذه امل�صاألة اأن الإعمار واجب ل�صرورة بقاء الوقف ومنع اإنهائه وهذا حمل اتفاق بني الفقهاء، 

ا على وجوب تقدمي الإعمار على باقي امل�صارف. واتفقوا اأي�صً

اإل اأن الريع قد يق�صر عن الإعمار بحيث ي�صل الريع يف القلة اإىل حد ل يفي مبتطلبات الإعمار، فذكر 

الفقهاء حلوًل كثرية، منها: ال�صتدانة وال�صتبدال، و�صنتحدث عن ذلك يف مو�صعه اإن �صاء اهلل تعاىل، ومن 

ا اأن يبيع الناظر بع�ص اآلت الوقف اأو بع�ص اأجزائه اإن تعذر الإعمار من  احللول التي ذكرها الفقهاء اأي�صً

ا ال�صتدانة باأ�صلوب التورق الفقهي، وقد �صبق الإ�صارة اإىل هذه احللول يف املبحث ال�صابق. غلته، ومنها اأي�صً

ومن احللول التي اأوردها الفقهاء اأن يتوىل الإعمار جهة اأخرى، فذكر بع�صهم الإعمار من بيت املال، 

وذكر اآخرون الإعمار من ريع وقف اآخر، واأورد اأقوالهم على التف�صيل يف الآتي:

1 - الإعمار من بيت املال:

ذكر الفقهاء �صوًرا اأوجبوا فيها نفقة الوقف واإعماره على بيت املال، منها: ما ذهب اإليه املالكية يف اأن 

نفقة بع�ص اأنواع الوقف املنقول املعد للجهاد تكون يف بيت املال، وذلك منًعا لفواته واإنهائه وتعلق م�صاحله 

بعموم امل�صلمني، ومن ذلك ما يوقف من متاع اجلهاد كالفر�ص ونحوه. قال اخلر�صي: »من وقف فر�ًصا لغزو 

.
)5(

يف �صبيل اهلل اأو وقفه يف رباط من اأرباط امل�صلمني ونحو ذلك فاإن نفقته تكون يف بيت مال امل�صلمني«

ا ما ذهب اإليه احلنفية يف وجوب اإعمار امل�صجد من بيت املال اإن تعذر ذلك من غلته؛  ومن ذلك اأي�صً

، فيفهم من ذلك اأن الوقف يف غري امل�صجد ل يعمر من بيت املال اإذا 
)6(

لأنه من حاجات امل�صلمني العامة

)1( الإن�صاف 70/7. 

)2( الإن�صاف 70/7. 

)3( انظر: الإن�صاف 72/7. 

)4( اأ�صنى املطالب 550/5. 

)5( �صرح اخلر�صي 94/7. 

)6( انظر: فتح القدير 52/5. البحر الرائق 219/5. 
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اخت�ص نفعه باجلهة املوقوف عليها. 

ومنه ما ذهب اإليه ال�صافعية يف وجوب نفقة املوقوف الذي تعطلت منافعه يف بيت املال، لكنهم ن�صوا 

يف املقابل على عدم وجوب الإعمار يف بيت املال حيث فرقوا بني النفقة والإعمار، وهذا ما عليه اأكرث �صراح 

وعللوا   .
)1(

املال« بيت  العمارة يف  ل  التجهيز  وموؤن  فالنفقة  منافعه  تعطلت  »اإذا  ال�صربيني:  قال  املنهاج. 

وجوب نفقة املوقوف على بيت املال اإن تعذرت غلته ل على املوقوف عليه لكون املوقوف ملًكا هلل تعاىل ل 

، اأما عدم وجوب الإعمار على بيت املال، فعللوا بالقيا�ص على امللك املطلق حيث ل يجب 
)2(

للموقوف عليه

.
)3(

على مالكه اإعماره

اإل اأن بع�ص ال�صافعية ن�صوا على وجوب العمارة يف بيت املال اإن تعذر اإيفاوؤها من الغلة قال البجريمي: 

 .
)4(

»والعمارة اإن �صرطها من ماله اأو من مال الوقف تعني، فاإن فقد فبيت املال ثم امليا�صري ل املوقوف عليه«

.
)5(

ووافقه على هذا �صاحب حا�صية اجلمل

ونخل�ص من هذا اإىل اأن اإعمار الوقف ل يجب يف املال العام، لكون املال العام يعود ملكه ونفعه لعموم 

امل�صلمني بخلف الوقف الذي يخت�ص بنفعه جهة حمددة، لكن اإن راأى ويل الأمر اإعماره وكان فيه م�صلحة 

جاز ذلك لوليته على املال العام، فت�صرفاته يف الرعية ومالها منوطة بامل�صلحة كما هو مقرر ومعلوم.

اإل اأننا ميكن اأن نوؤ�ص�ص ا�صتثناء للقول بالوجوب يف بع�ص الأحوال بناء على ما اأورده احلنفية واملالكية 

حيث اأوجب احلنفية اإعمار امل�صجد من بيت املال اإن تعذر ذلك من غلته، كما اأوجب املالكية النفقة على 

الفر�ص املحب�صة للجهاد ونحوها من بيت املال، وهذا مبعنى الإعمار، وما ذلك اإل لكونها م�صلحة عامة 

يعود نفعها لعموم امل�صلمني.

ومفاد هذا ال�صتثناء اأن الوقف اإن كان يف م�صلحة كلية عامة للم�صلمني ومل تف غلته باإعماره، ميكن 

القول بوجوب اإعماره من املال العام للدولة، باعتبار احتاد جهة النفع، كما اأن الدولة مكلفة بتحقيق هذه 

امل�صلحة الكلية العامة، فوجب عليها اإعمار وقف ي�صاندها فيما وجب عليها. 

)1( مغني املحتاج 508/2. وانظر: اأ�صنى املطالب 554/5. حا�صيتا قليوبي وعمرية 110/3. حتفة املحتاج 290/6. حا�صية ال�صربامل�صي 

على نهاية املحتاج 400/5. حا�صية البجريمي على �صرح منهج الطلب 215/3. 

)2( انظر: الغرر البهية يف �صرح البهجة الوردية 383/3. 

)3( انظر: اأ�صنى املطالب 554/5. الغرر البهية 383/3. 

)4( حا�صية البجريمي على �صرح منهج الطلب 257/3. 

)5( انظر: حا�صية اجلمل )فتوحات الوهاب بتو�صيح �صرح منهج الطلب( 605/5. 
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2. الإعمار من وقف اآخر )ا�صرتاك الأوقاف يف الوقفية(:

الأ�صل يف الأوقاف اأن تكون مف�صولة عن بع�صها، فيحتفظ كل وقف بخ�صو�صيته ويف اجلهة املوقوف 

عليها التي عينها الواقف ووجه ال�صرف فيها وق�صمتها على ما �صرط الواقف، وهذا حمل اتفاق بني الفقهاء 

يف املجمل، اإل اأن لبع�ص الفقهاء ا�صتثناءات اأجازوا فيها �صرف ريع وقف على اآخر.

الواقف  اآخر حمتاج، ب�صرط احتاد  اإىل جواز الأخذ من ريع وقف زائد و�صرفه على  فذهب احلنفية 

واجلهة، واإل باأن اختلف اأحدهما فل يجوز، اإل اأن يف املذهب قوًل باجلواز اإن احتدت اجلهة دون النظر 

اأعني  الوقف  الواقف وحمل  اأن  فتاوى خوارزم  »تقرر يف  ابن جنيم:  اأو اختلفه. قال  الواقف  اإىل احتاد 

والإمام  موؤذنه  اأو  اإمامه  اإىل  والآخر  العمارة  اإىل  اأحدهما  امل�صجد  على  وقًفا  كان  باأن  احتدت  اإن  اجلهة 

ن اأن ي�صرف من فا�صل وقف امل�صالح والعمارة اإىل الإمام  واملوؤذن ل ي�صتقر لقلة املر�صوم، للحاكم الديِّ

واملوؤذن با�صت�صواب اأهل ال�صلح من اأهل املحلة اإن كان الواقف متحًدا؛ لأن غر�ص الواقف اإحياء وقفه 

وذلك يح�صل مبا قلنا. اأما اإذا اختلف الواقف اأو احتد الواقف واختلفت اجلهة باأن بنى مدر�صة وم�صجًدا 

وعني لكٍل وقًفا وف�صل من غلة اأحدهما ل يبدل �صرط الواقف. وكذا اإذا اختلف الواقف ل اجلهة يتبع �صرط 

الواقف. وقد علم بهذا التقرير اإعمال الغلتني اإحياء للوقف ورعاية ل�صرط الواقف هذا هو احلا�صل من 

الفتاوى... ويف الولواجلية: م�صجد له اأوقاف خمتلفة ل باأ�ص للقيم اأن يخلط غلتها كلها. واإن خرب حانوت 

منها فل باأ�ص بعمارته من غلة حانوت اآخر لأن الكل للم�صجد هذا اإذا كان الواقف واحًدا، واإن كان الواقف 

.
)1(

خمتلًفا، فكذلك اجلواب؛ لأن املعنى يجمعهما«

اإن احتاج ب�صرط احتاد اجلهة دون  وذهب املالكية اإىل جواز �صرف ما يزيد من غلة وقف على اآخر 

الواقف، وهذا ما يفهم من كلمهم. قال ال�صيخ علي�ص: »فتيا �صحنون يف ف�صل زيت امل�صجد اأنه يوقد منه 

يف م�صجد اآخر، ... وما كان هلل تعاىل وا�صتغني عنه يجوز جعله يف غري ذلك الوجه مما هو هلل تعاىل، 

. وقال املواق: 
)2(

ُيبنى منها م�صجُد تهدم« اأن  وفتوى ابن ر�صد يف ف�صل غلت م�صجد زائدة على حاجته 

»اخللف بني الأندل�صيني والقرويني يف �صرف الأحبا�ص بع�صها يف بع�ص، وعلى اجلواز العمل اليوم مثل 

�صرف اأحبا�ص جامع الزيتونة جلامع املوحدين، واأخذ ح�صره ال�صنة بعد ال�صنة وزيته كذلك... ي�صهد لهذا 

فتيا �صحنون يف ف�صل الزيت على امل�صجد اأنه يوؤخذ منه يف م�صجد اآخر... وما كان هلل وا�صتغني عنه، فجائز 

اأن ي�صتعمل يف غري ذلك الوجه ما هو هلل. ومنها فتيا ابن ر�صد يف ف�صل غلت م�صجد زائدة على حاجة اأن 

)1( البحر الرائق 234/5. وذكر ابن عابدين القول الأول فقط معتمًدا اإياه للمذهب، ثم �صرط ذلك باإذن القا�صي انظر: حا�صية ابن 

عابدين 551/6. 

)2( منح اجلليل �صرح خمت�صر خليل 144/8. 
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.
)1(

يبنى بها م�صجد تهدم«

اأما احلنابلة فن�ص اأكرثهم على جواز اإعمار الوقف من ريع وقف اآخر اإن احتدت اجلهة، قال البهوتي: 

اأ�صحابنا )بجواز عمارة  اأئمة  ال�صيخ )عبادة( من  ولو على جهته )واأفتى (  اآخر(  »)ول يعمر وقف من 

من ريع( وقف )اآخر على جهته( قال )املنقح: وعليه العمل(. ويف الإن�صاف: وهو قوي، بل عمل النا�ص 

.
)2(

عليه«

ا اإىل اأن ما يف�صل من ريع وقف ول يحتاج اإليه ي�صرف يف مثله. بل يجوز �صرفه اإىل جهة  وذهبوا اأي�صً

اأخرى كالفقراء، قال املرداوي: »قوله )وما ف�صل من ح�صره وزيته عن حاجته: جاز �صرفه اإىل م�صجد 

اآخر، وال�صدقة به على فقراء امل�صلمني( هذا املذهب... وعنه: يجوز �صرفه يف مثله دون ال�صدقة به... 

.
)3(

وكذا الفا�صل من جميع ريعه وي�صرف يف م�صجد اآخر«

وخل�صة القول يف هذه امل�صاألة اإن اإعمار وقف من وقف اآخر جائز اإن احتدت اجلهة اأو تقاربت �صواء 

احتد الواقف اأم ل، ويف هذا ما ل يخفى من حفظ للأوقاف ومنع تعطلها واإنهائها، ول يتعار�ص مع مقا�صد 

ت�صريع الوقف، وخ�صو�صيته. 

اأما اإعمار الأوقاف بع�صها من بع�ص دون النظر يف جهاتها، فهو خمالف للأ�صل ومبطل خل�صو�صية 

الوقف وجلهة �صرفه ملا يف ذلك من اإبطال ل�صرط الواقف حيث اإنه معترب؛ لأن للواقف اأن يجعل ملكه حيث 

ي�صاء ما مل يخالف ال�صرع. قال ابن الهمام: »�صرائط الواقف معتربة اإذا مل تخالف ال�صرع، والواقف مالك، 

 .
)4(

له اأن يجعل ماله حيث �صاء ما مل يكن مع�صية«

ثانيًا: ال�صتبدال:

ا اإذا ما اعرتى الوقف هلك،  ُيعد ال�صتبدال من اأهم اأبواب املحافظة على الوقف ومنع اإنهائه خ�صو�صً

اأو انعدام منفعة اأو نحوها، اإل اأن الكثري من الفقهاء اأجاز ال�صتبدال مل�صلحة مرجوة دون طروء حاجة اأو 

�صرورة، وقد ا�صتفا�ص الفقهاء يف بيان ال�صتبدال و�صوره واأحكامه بتفا�صيل كثرية ي�صعب ح�صرها يف 

هذا البحث اإل اأنني اأورد اأهم اأحكامه على وجه الخت�صار لنخل�ص اإىل اأهم ما ميكن تطبيقه يف واقعنا 

املعا�صر.

)1( التاج والإكليل 32/6. 

)2( �صرح منتهى الإرادات 426/2. وانظر: ك�صاف القناع 294/4. 

)3( الإن�صاف 112/7. 

)4( فتح القدير 38/5. 
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وقد تعددت اأقوال الفقهاء واأ�صحاب املذاهب يف ال�صتبدال بني م�صيقني ومو�صعني، ولكن بعد التاأمل 

والفح�ص ميكن اأن نح�صر دواعي ال�صتبدال يف ثلث حالت: 

1 - ال�صتبدال ل�صرط الواقف:

من اأ�صباب ال�صتبدال التي اأوردها الفقهاء اأن ي�صرتط الواقف ال�صتبدال �صواء لنف�صه اأم لغريه، وقد 

ذهب احلنفية اإىل �صحة الوقف وال�صرط مًعا على ال�صحيح املعتمد من املذهب اإل اأن لهم تف�صيلت قد 

ل يح�صن اإيرادها هنا حتى ل يخرج البحث عن غايته، فاأحيلها اإىل موا�صعها، وخل�صتها اأن ال�صتبدال 

وقًفا  ي�صرتيه  ما  ويكون  �صرط  كما  يوقفه  ما  بثمنه  وال�صراء  الوقف  ببيع  وذلك  عندهم،  جائز  بال�صرط 

.
)1(

كالأول

وذهب املالكية اإىل ما يقارب مذهب احلنفية حيث اأجازوا ال�صتبدال بال�صرط مطلًقا قال الد�صوقي: 

»ل ي�صرتط يف �صحة الوقف التاأبيد، ويوؤخذ منه اأن ا�صرتاط التغيري، والتبديل، والإدخال، والإخراج معمول 

 .
)2(

به«

اأما ال�صافعية فلم يجوزوا ا�صرتاط الواقف ال�صتبدال لنف�صه اأو لغريه، وعللوا ذلك بلزوم الوقف. قال 

.
)3(

الأن�صاري: »اإن �صرط اأن له بيعه اأو نق�صه اأو ال�صتبدال به وما �صاء منه بطل«

واأرى اأن قول ال�صافعية هو الأرجح والأليق؛ لأنه اإن كان لزوم الوقف مينع خيار ال�صرط كما �صبق بيانه، 

فلأن مينع ت�صرف الواقف يف الوقف بعد ثبوته وانتقال ملكيته عنه من باب اأوىل، اإ�صافة اإىل ذلك فاإن 

الوقف قد خرج من ملك الواقف على الراجح وما عليه اأكرث الفقهاء، فاإن كان غري مالك فعلى اأي وجه 

يجوز له الت�صرف فيه بالبيع وال�صتبدال؟!، وما �صفة يده عليه يف هذا الت�صرف؟!.

ول اأرى دليًل ملن جوز ذلك اإل من قبيل وجوب اللتزام ب�صرطه و�صرورة اعتباره ك�صائر �صروطه مثل 

حتديد اجلهة وتوزيع الأن�صبة وغريها، لكن هذا مقيد مبا ل يخالف ال�صرع، وهذا ال�صرط خمالف لكون يد 

امللكية منقطعة عما وقفه، فل وجه لإن�صاء ت�صرف جديد يف الوقف، بل هو فيه ك�صائر امل�صلمني.

2 - ال�صتبدال للحاجة وال�صرورة:

جواز  اإىل  احلنفية  ذهب  فقد  الفقهاء،  عند  ال�صتبدال  اأ�صباب  اأهم  من  ال�صرورة  اأو  احلاجة  تعد 

اأو ل يفي  اأ�صًل  اإذا ما �صار الوقف يف حالة ل ينتفع به بالكلية باأن ل يح�صل منه على �صيء  ال�صتبدال 

)1( انظر: حا�صية ابن عابدين 583/6. فتح القدير 58/5. 

)2( حا�صية الد�صوقي بت�صرف ي�صري 87/4. 

)3( حا�صية اأبي العبا�ص الرملي على اأ�صنى املطالب 533/5. 
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 :
)1(

بالنفقة والإعمار، فال�صتبدال حينئذ جائز على الأ�صح بال�صروط الآتية

- اأن يخرج املوقوف عن النتفاع بالكلية.

- األيكون للوقف ريع يعمر به.

- األيكون البيع بغنب فاح�ص

- اأن يكون البدل عقاًرا، ل دراهم ودنانري.

- اأن ياأذن به قا�صي اجلنة اأي من حتققت فيه �صفة العلم والعمل.

- األيبيعه ممن ل تقبل �صهادته له، ول ممن له عليه دين.

- اأن تكون مبادلة الوقف مبثله.

- اأن تكون املبادلة يف حملة واحدة اأو اإىل حملة اأف�صل.

وذهب املالكية اإىل التفرقة بني العقار واملنقول، فاأجازوا بيع املنقول وا�صتبداله اإذا تعذر الإنفاق عليه 

اأما   .
)2(

اأمكن واإل ت�صدق بالثمن اإن  اأو تعطلت منافعه، فيباع ويجعل ثمنه يف مثله  وخ�صي عليه الهلك، 

العقار فل يجوز بيعه وا�صتبداله مبثله واإن خرب بحيث �صار ل ينتفع به. بل ل يجوز عندهم بيع النق�ص من 

اأحجار وخ�صب، فاإن تعذرت ال�صتفادة من النق�ص جاز نقله يف مثله لل�صتفادة منه، اأما العقار فل يباع ول 

ي�صتبدل كما ذكرت فاإن تعذر عوده وال�صتفادة منه جاز عندهم تاأجريه حكًرا اأو خلًوا، ويف رواية عن الإمام 

.
)3(

مالك بجواز بيعه وجعله ثمنه يف مثله

وذهب ال�صافعية اإىل منع بيع الوقف وا�صتبداله مبثله �صواء اأكان عقاًرا اأم منقوًل، وت�صددوا يف ذلك، اإل 

اأنهم اأجازوا الت�صرف يف املنقول وا�صتبداله اإن حتققت ال�صرورة بتمامها بحيث مل ميكن النتفاع باملنقول 

بوجه، وقد �صبق نقل اأقوالهم عند احلديث عن هلك الوقف وانعدام منفعته كاأحد الأ�صباب ال�صطرارية 

لنتهاء الوقف يف املطلب الأول من املبحث ال�صابق.

اأما احلنابلة فقد اأجازوا بيع الوقف وا�صتبداله عند ال�صرورة اأو احلاجة. قال الرحيباين: »)ول يباع( 

فيحرم بيعه، ول ي�صح، وكذا املناقلة به )اإل اأن تتعطل منافعه( اأي الوقف )املق�صودة( منه )بخراب اأو 

غريه... بحيث ل يرد( الوقف )�صيًئا( على اأهله )اأو يرد �صيًئا ل يعد نفًعا( بالن�صبة اإليه، وتتعذر عمارته 

فيباع(  لغزو،  الوقف )حبي�ًصا ل ي�صلح  كان  اأو(  به...  يعمر  الوقف )ما  ريع  يوجد( يف  نفعه )ومل  وعود 

وجوًبا... )ولو �صرط( واقفه )عدم بيعه، و�صرطه( اإذن )فا�صد... وي�صرف ثمنه يف مثله( اإن اأمكن... )اأو 

)1( انظر: حا�صية ابن عابدين 585/6. 

)١( انظر: ال�صرح ال�صغري 125/4. 

)3( انظر: ال�صرح ال�صغري 126/4. 
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 .
)1(

يف بع�ص مثله(«

ويلحظ بعد عر�ص الأقوال اأن احلنفية واحلنابلة يجوزون بيع الوقف وا�صتبداله يف حالة ال�صطرار اأو 

ا يف  احلاجة، وذلك منًعا لإنهائه وفوات اأ�صله. ويف املقابل ت�صدد املالكية وال�صافعية يف ال�صتبدال خ�صو�صً

العقار، فمنعوه على وجه كامل تقريًبا، ول يخفى ما يف هذا القول من بعٍد عن املق�صد الت�صريعي للوقف من 

خلل مت�صك اأ�صحاب هذا القول ب�صورة الوقف اأي حتبي�ص الأ�صل واإبقاء عني الوقف، وتركوا البعد الغائي 

من ت�صريع حتبي�ص الأ�صل وهو ا�صتمرار الريع ودوام النتفاع به يف جمالته املختلفة. 

3 - ال�صتبدال مل�صلحة مرجوة )تغيري الغر�ص من الوقف لغر�ص اأكرث جدوى يف حتقيق الريع(

من دواعي ال�صتبدال التي اأوردها بع�ص الفقهاء طروء م�صلحة راجحة ومنفعة زائدة، فاأجاز البع�ص 

ا�صتبدال الوقف اإذا كان فيه ريع زائد اأو منفعة اأعظم رغم بقاء منفعة القدمي وريعه دون تغري اأو تعيب، 

وقد اأفتى بهذا كثري من احلنفية واحلنابلة حتى ُعدَّ قوًل يف املذهب عند كل منهما، واإن مل يكن معتمًدا 

عندهما. 

وقد ذكر ابن عابدين القولني للمذهب ورجح املنع، فقال عند تعداد اأنواع ال�صتبدال: »الثالث: اأن ل 

ا، ولكن فيه نفع يف اجلملة وبدله خري منه ريًعا ونفًعا وهذا ل يجوز ا�صتبداله  ي�صرطه )اأي الواقف( اأي�صً

، ثم ذكر القول الآخر عندما عدد م�صائل 
)2(

على الأ�صح املختار كذا حرره العلمة العلمة قنايل زاده«

يجوز فيها ال�صتبدال فذكر هذه ال�صورة منها، وذكر من رجح ال�صتبدال فيها من فقهاء املذهب، لكنه 

يف اآخر الأمر مال اإىل ردها وعدم جوازها، فقال: »الرابعة: اأن يرغب اإن�صان فيه ببدل اأكرث غلة، واأح�صن 

�صقًعا، فيجوز على قول اأبي يو�صف وعليه الفتوى، كما يف فتاوى قارئ الهداية. قال �صاحب النهر يف كتابه 

اإجابة ال�صائل: قول قارئ الهداية والعمل على قول اأبي يو�صف معار�ص مبا قاله �صدر ال�صريعة: نحن ل نفتي 

به. وقد �صاهدنا يف ال�صتبدال ما ل يعد ويح�صى، فاإن ظلمة الق�صاة جعلوه حيلة لإبطال اأوقاف امل�صلمني 

وعلى تقديره، فقد قال يف الإ�صعاف: املراد بالقا�صي هو قا�صي اجلنة املف�صر بذي العلم والعمل. ا. هـ. 

ولعمري اإن هذا اأعز من الكربيت الأحمر، وما اأراه اإل لفًظا يذكر. فالأحرى فيه ال�صد خوًفا من جماوزة 

اأن  القدير: واحلا�صل  فتح  اأقول: ويف  نقله:  بعد  البريي  العلمة  قال  ا. هـ.  اإن�صان.  �صائل كل  احلد واهلل 

ال�صتبدال اإما عن �صرط ال�صتبدال اأوًل عن �صرطه، فاإن كان خلروج الوقف عن انتفاع املوقوف عليهم، 

فينبغي اأن ل يختلف فيه، واإن كان ل لذلك، بل اتفق اأنه اأمكن اأن يوؤخذ بثمنه ما هو خري منه مع كونه منتفًعا 

به، فينبغي األيجوز؛ لأن الواجب اإبقاء الوقف على ما كان عليه دون زيادة، ولأنه ل موجب لتجويزه؛ لأن 

)1( مطالب اأويل النهى 101/6. 

)2( حا�صية ابن عابدين 584/6. 
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املوجب يف الأول ال�صرط ويف الثاين ال�صرورة ول �صرورة يف هذا اإذ ل جتب الزيادة بل نبقيه كما كان. ا. 

هـ. اأقول: ما قاله هذا املحقق هو احلق ال�صواب. ا. هـ. كلم البريي. وهذا ما حرره العلمة القنايل كما 

 .
)1(

قدمناه«

اأن املذهب منع ال�صتبدال للم�صلحة، كما هو وا�صح من نقل  اأما احلنابلة فذكر كثري من امل�صنفني 

اأقوالهم يف امل�صاألة ال�صابقة، حيث ن�صوا على عدم جواز ال�صتبدال اإل ل�صرورة، وعدم جوازها للم�صلحة، 

، ويظهر من كلم بع�ص املتاأخرين 
)2(

لكنهم يذكرون القول الآخر للمذهب وين�صبونه اإىل ابن تيمية وغريه

 .
)3(

امليل اإىل قول ابن تيمية

وقد ا�صتهر قول ابن تيمية عند احلنابلة حيث عقد للم�صاألة ف�صوًل ا�صتفا�ص يف اإثباتها وال�صتدلل لها 

وترجيحها للمذهب، فكان مما قال: »اأما قول القائل: ل يجوز النقل والإبدال اإل عند تعذر النتفاع، فممنوع 

ومل يذكروا على ذلك حجة ل �صرعية ول مذهبية، فلي�ص عن ال�صارع ول عن �صاحب املذهب هذا النفي 

ا:  اأي�صً . وقال 
)4(

واأقوال �صاحب املذهب على خلف ذلك« ال�صرعية  الأدلة  الذي احتجوا به. بل قد دلت 

»اإمنا يباع للم�صلحة الراجحة وحلاجة املوقوف عليهم اإىل كمال املنفعة ل ل�صرورة تبيح املحظورات، فاإنه 

.
)5(

يجوز بيعه لكمال املنفعة واإن مل يكونوا م�صطرين«

وقد و�صع ابن تيمية قاعدة للتفرقة بني ال�صتبدال لل�صرورة وال�صتبدال للم�صلحة مفادها: اأن ال�صرورة 

اأو احلاجة تبيح ال�صتبدال باملثل، اأما امل�صلحة فل تبيح ال�صتبدال اإل بخري منه، فقال: »ومع احلاجة يجب 

 وهو وجه يف املناقلة 
)6(

اإبدال الوقف مبثله وبل حاجة يجوز بخري منه لظهور امل�صلحة وهو قيا�ص الهدي

.
)7(

ومال اإليه اأحمد«

واأما املالكية وال�صافعية فل يجوزون البيع وال�صتبدال لل�صرورة، فمن باب اأوىل اأن ل يجوز للم�صلحة، 

اإل اأنني اأزعم اأن املالكية يجوزون ال�صتبدال للم�صلحة يف املنقول، فقد ا�صتهر عنهم القول بجواز بيع ف�صل 

ذكور الأنعام املحب�صة وجعل ثمنها يف اإناث طلًبا للزيادة يف الريع والغلة، ولو اأمكن النتفاع ب�صوف الذكور 

)1( حا�صية ابن عابدين 588/6. 

)2( انظر: الفروع 384/7. الإن�صاف 104/7. 

 
)3( انظر: مطالب اأويل النهى 103/6.

)4( جمموع الفتاوى 220/31. 

)5( جمموع الفتاوى 224/31. 

)6( اأي القيا�ص على ا�صتبدال الهدي يف احلج، حيث ذهب احلنابلة اإىل جواز ا�صتبدال الهدي بعد تعيينه ببيعه لي�صرتي بثمنه خريًا منه. 

انظر: ك�صاف القناع 11/3. 

 
)7( الفتاوى الكربى 433/5.



áfõN ó«ª◊G óÑY ºã«g.O åëH

105

ونحو ذلك، وقد علل الدردير جواز ال�صتبدال هنا بقوله: »فما ف�صل من ذكور ن�صلها عن النزو وما كرب 

. فيلحظ اأن علة جواز ال�صتبدال عندهم 
)1(

من اإناثها فاإنه يباع ويعو�ص عنه اإناث �صغار لتمام النفع بها«

طلب متام النفع، وهذا هو معنى ال�صتبدال للم�صلحة. اإل اأنهم ي�صرتطون املثلية يف املوقوف كما هو وا�صح.

وخل�صة هذه امل�صاألة: اأن ال�صتبدال للم�صلحة يتجاذبه اأ�صلن:

الأول: التم�صك ب�صورة الوقف من خلل حتبي�ص الأ�صل والعني، حيث ثبت ذلك بالن�صو�ص والآثار واأوقاف 

ال�صحابة، فذهب الفقهاء اإىل وجوب الإبقاء على اأ�صل الوقف وعينه، وعدم جواز الت�صرف فيه ت�صرًفا 

يحيل �صفة الوقفية عنه بالبيع وال�صتبدال ونحوه.

اإيجاد ريع م�صتمر و�صرفه اإىل جهة م�صتحقة من خلل  الثاين: التم�صك باملق�صد الت�صريعي للوقف وهو 

م�صدر دائم له، فاملعترب يف ذلك ا�صتمرار الريع ل عني امل�صدر.

وعليه فمن راأى اأن التم�صك بالأ�صل الأول اأوىل بالعتبار دون النظر اإىل الأ�صل الثاين، ذهب اإىل منع 

ال�صتبدال مطلًقا ولو من باب احلاجة اأو ال�صرورة، وهذا هو مذهب املالكية وال�صافعية، ول يخفى ما يف 

هذا الراأي من اإغفال للمقا�صد الت�صريعية والعلل الغائية لت�صريع الوقف، بل هي اأقرب اإىل الظاهرية.

ومن راأى املزج بني الأ�صلني واملقاربة بينهما ذهب اإىل جواز ال�صتبدال لل�صرورة اأو احلاجة ومنعها يف 

امل�صلحة.

ومن راأى اأن الأ�صل الأول و�صيلة ل غاية حيث ل يق�صد من ت�صريع اإبقاء الأ�صل وحتبي�ص عينه اإل اإيجاد 

بيع  فاأجاز  واملق�صد،  الغاية  لأنه  الثاين  بالأ�صل  مت�صك  عليها  املوقوف  اجلهة  على  ي�صرف  م�صتمر  ريع 

الوقف للم�صلحة اإذا ما كان فيه زيادة ريع وعظم منفعة، وهذا ما ذهب اإليه كثري من احلنفية واحلنابلة، 

واأرى اأن هذا القول هو الأليق مبذهب احلنفية، و�صائر على مقت�صى مذهبهم اإل اأن حمققي املذهب تركوه 

خ�صية التعدي على الأوقاف وال�صتيلء عليها وذهابها بالكلية ملا ف�صدت الذمم يف زمانهم، وهذا وا�صح من 

كلم ابن عابدين ال�صابق ذكره، وهذا القول غاية يف الإبداع منهم ملراعاته الواقع، اأما اليوم وقد انتظمت 

ت�صريعات الوقف وان�صبطت اأحكامه يف اأطر قانونية ولوائح تنظيمية، فل جمال للقول بهذه الذريعة. وعليه 

فاإنني اأقي�ص على ذلك فاأقول: اإن مقت�صى مذهب احلنفية جواز ال�صتبدال للم�صلحة. 

بالأخذ  والأجدر  بالعمل  الأوىل  هو  للم�صلحة  ال�صتبدال  بجواز  القول  اأن  اأرى  فاإنني  الأمر  وخل�صة 

والعتماد واهلل تعاىل اأعلم.

)1( ال�صرح ال�صغري 126/4. 
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اإذن احلاكم يف ال�صتبدال

�صبق القول اإن احلنفية اأجازوا ال�صتبدال ب�صروط اأوردتها �صابًقا، ومن هذه ال�صروط: اأن ياأذن قا�صي 

اجلنة بال�صتبدال، وهو من حتققت فيه �صفة العلم والعمل، منًعا للجور بال�صتيلء على الأوقاف، وهذا ما 

ا. قال ابن مفلح بعد اأن اأجاز ال�صتبدال بال�صورة املذكورة  ذهب اإليه احلنابلة يف ال�صحيح من املذهب اأي�صً

، وعلق ال�صارح على ذلك بقوله: »ال�صحيح من املذهب اأن الذي يلي 
)1(

�صابًقا: »ويليه حاكم، وقيل: ناظره«

.
)2(

بيعه احلاكم، وعليه اأكرث الأ�صحاب، وقطع به كثري منهم«

ا  والراجح من ذلك اأن اإذن احلاكم �صرط يف ال�صتبدال لكون ذلك اأبعد لل�صبهة واأحفظ للوقف، خ�صو�صً

يف العقار. اأما املنقولت فيمكن للحاكم اأن ياأذن فيها باإذن مطلق اأو مقيد على ح�صب الظروف والأحوال 

وقيمة الوقف املنقول.

ثالًثا: ال�صتدانة مل�صلحة الوقف:

الأ�صل اأن ال�صتدانة للوقف غري جائزة ملا ينطوي عليها من خماطر رجوع الدائن على الوقف ومن ثم 

احلجز على الوقف اأو غلته، فيوؤدي هذا اإىل تعطله اأو انتهائه، ولذا كان القول بجوازها عند الفقهاء مقيًدا، 

اإل اأنهم اختلفوا يف القيد على قولني، فمنهم من �صيق ومل يجوز ال�صتدانة اإل عند ال�صرورة اأو احلاجة، 

ومنهم من و�صع فاأجاز ال�صتدانة مل�صلحة مرجوة. 

واألزم  املعتربة  احلاجات  اأ�صد  من  خمًل  ا  نق�صً به  يلحق  اأو  بفنائه  يهدد  ما  وكل  الوقف  اإعمار  وُيعد 

ال�صرورات املبيحة، ولذا اتفقت املذاهب الفقهية الأربعة على جواز ال�صتدانة لذلك منًعا لإنهائه، فن�ص 

فقهاء املذاهب الأربعة على جواز القرتا�ص للوقف للإعمار، واإن اختلفوا يف بع�ص التفا�صيل.

اأذن الواقف  اإن  اأن ال�صتدانة لأجل العمارة جتوز مطلًقا وبل خلف يف املذهب  فذهب احلنفية اإىل 

 :
)3(

بذلك، اأما اإن مل ياأذن فتجوز على الراجح ب�صرطني

الأول: اأن تتحقق احلاجة اإليها، وذلك باأن ل يكون للوقف غلة لإعماره، والوقف حمتاج اإىل الإعمار.

الثاين: اأن ياأذن القا�صي. 

اإل اأن يف املذهب قولني مرجوحني يف احلالة الثانية اأي اإن مل ياإذن الواقف: 

)1( الفروع 389/4. 

)2( ت�صحيح الفروع 386/4. 

)3( انظر: حا�صية ابن عابدين 657/6. 
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.
)1(

الأول: اأن ال�صتدانة اإن كانت للعمارة فل ي�صرتط فيها اإذن القا�صي

الثاين: عدم جواز ال�صتدانة للعمارة وغريها؛ »لأن الدين ل يجب ابتداء اإل يف الذمة ولي�ص للوقف ذمة، 

والفقراء واإن كانت لهم ذمة اإل اأنهم لكرثتهم ل تت�صور مطالبتهم، فل يثبت الدين با�صتدانة القيم اإل 

عليه ودين يجب عليه ل ميلك ق�صاءه من غلة هي على الفقراء. وعن الفقيه اأبي جعفر اأن القيا�ص هذا لكن 

 .
)2(

يرتك القيا�ص فيما فيه �صرورة«

وذهب ال�صافعية اإىل ما يقارب مذهب احلنفية. قال ابن حجر الهيتمي: »ووظيفته... القرتا�ص على 

. بل ذهب ال�صافعية اإىل اأن اقرتا�ص 
)3(

الوقف عند احلاجة لكن اإن �صرط له الواقف اأو اأذن له القا�صي«

الناظر دون الإذن يعد تعدًيا في�صمن. قال ال�صرواين: »لو اقرت�ص من غري اإذن من القا�صي ول �صرط من 

.
)4(

الواقف مل يجز ول يرجع مبا �صرفه لتعديه به«

البلقيني:  »قال  الأن�صاري:  قال  القا�صي.  اإذن  ا�صرتاط  عدم  ال�صافعية  فقهاء  بع�ص  عن  ُنقل  اأنه  اإل 

والتحقيق اأنه ل يعترب اإذن احلاكم يف القرتا�ص ل �صيما يف امل�صجد ونحوه، ومال اإليه غريه ت�صبيًها للناظر 

. لكن املعتمد يف املذهب ا�صرتاطه.
)5(

بويل اليتيم، فاإنه يقرت�ص دون اإذن احلاكم«

اأما املالكية فذهبوا اإىل جواز ا�صتدانة الناظر للوقف مطلًقا من غري ا�صرتاط ال�صرورة اأو احلاجة بل 

يكفي فيه حتقق م�صلحة للوقف، كما مل ي�صرتطوا اإذن القا�صي اأو احلاكم، وهذا اإن مل يعلم �صرط الواقف 

اأو مل يكن له �صرط واإل فيعمل ب�صرطه. قال ال�صاوي: »اعلم اأنه اإذا مات الواقف وعدم كتاب الوقف ُقِبل 

قول الناظر يف اجلهات التي ي�صرف عليها اإن كان اأميًنا... وله اأن يقرت�ص مل�صلحة الوقف من غري اإذن 

. وقريب من هذا مذهب احلنابلة. قال ابن مفلح: »وللناظر ال�صتدانة عليه 
)6(

احلاكم وي�صدق يف ذلك«

.
)7(

بل اإذن حاكم، مل�صلحة«

اأجاز  فمن  الأربعة،  املذاهب  باتفاق  الوقف  لإعمار  جائزة  ال�صتدانة  اأن  الأقوال  هذه  من  ونخل�ص 

ال�صتدانة للم�صلحة فاإن الإعمار يف رتبة احلاجات وهي اأعلى رتبة من امل�صالح، ومن اأجازها للحاجة فاإن 

الإعمار من األزم احلاجات اإن مل تكن �صرورة، فاإن كانت كذلك فاإنها ت�صبح واجبة اإن تعينت �صبيًل ملنع 

)1( انظر: حا�صية ابن عابدين 657/6. 

)2( البحر الرائق 5 /226. 

)3(  حتفة املحتاج 289/6. 

)4( حا�صية ال�صرواين حتفة املحتاج 290/6. 

)5( اأ�صنى املطالب 562/5. 

)6( بلغة ال�صالك 120/4 وانظر: حا�صية الد�صوقي 88/4. 

)7( الفروع 357/7. وانظر: الإن�صاف 72/7. ك�صاف القناع 267/4. 
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اإنهاء الوقف.

اأما ا�صرتاط اإذن احلاكم فهو الأوىل بالرتجيح من اأقوال الفقهاء، وذلك �صيانة للوقف واأبعد لل�صبهة، 

وميكن اأن مينح الإذن مطلًقا اأو مقيًدا يف بع�ص احلالت للتو�صعة والتي�صري.

اجلهة التي ي�صتدان منها لإعمار الوقف:

بعد بيان القول يف حكم ال�صتدانة لأجل اإعمار الوقف بقي اأن اأ�صري اإىل م�صاألة تتعلق بها وهي: اجلهة 

التي ي�صتدين منها الناظر، وقد ذكر الفقهاء م�صاألة ا�صتدانة الناظر من ماله اخلا�ص، وال�صتدانة من بيت 

مال امل�صلمني، واأ�صيف اإليها �صورة ثالثة وهي: ال�صتدانة من وقف اآخر.

اأما ال�صتدانة من مال الناظر فاأجازها احلنفية اإل اأنهم قيدوا ذلك باإذن القا�صي اأو توثيق ال�صتدانة 

اإىل  ال�صافعية  ، وذهب 
)2(

اأميًنا الناظر  مادام  قيد  اإىل اجلواز مطلًقا من غري  املالكية  ، وذهب 
)1(

بالبينة

.
)3(

الت�صوية بني ا�صتدانة الناظر من ماله اأو من مال غريه

واأما ال�صتدانة من بيت مال امل�صلمني فقد �صبق القول بجواز اإعمار الوقف من املال العام للدولة اإذا 

راأى ويل الأمر يف ذلك م�صلحة مرجوة ووجوبه يف بع�ص الأحوال، و�صواء يف ذلك اأكان هذا الإعمار من 

، فينظر يف ذلك وفق الأ�صلح للوقف ووفق اإمكانية الدولة يف ميزانيتها 
)4(

باب الإعانة اأو من باب القر�ص

العامة.

اأو الإعمار من املال العام اإىل الإ�صراف  اأن م�صوؤولية الدولة تتعدى الإقرا�ص  لكن ينبغي التنبيه على 

واملراقبة وو�صع الت�صريعات وكل ما من �صاأنه اأن يحفظ الأوقاف ومينع اإنهاءها وفواتها، اإ�صافة اإىل تنميتها 

ودعمها ون�صر الثقافة الوقفية بني امل�صلمني، فكل هذا ُيعد من الو�صائل غري املبا�صرة حلفظ الأوقاف ومنع 

اإنهائها. 

واأما ال�صتدانة من وقف اآخر فقد �صبق القول بجواز اإعمار وقف من ريع وقف اآخر اإن احتدت اجلهة، 

فاإن جاز هذا من باب الأخذ من الريع دون بدل، فيجوز من باب القر�ص وال�صتدانة من باب اأوىل.

اأما اإن اختلفت اجلهة فاإن امل�صاألة تاأخذ حكم اإقرا�ص مال الوقف، وقد ذهب احلنفية اإىل جواز اإقرا�ص 

اأو املتويل، فل يجوز له  مال الوقف لكنهم ن�صوا على اأن ولية اإقرا�ص مال الوقف للقا�صي، اأما الناظر 

)1( انظر: البحر الرائق 229/5. 

)2( انظر: حا�صية الد�صوقي 88/4. بلغة ال�صالك 120/4. 

)3( انظر: اأ�صنى املطالب 562/5. حتفة املحتاج 289/6. 

)4( قال ال�صرواين: »وللإمام اأن يقر�صه )اأي الناظر( من بيت املال«. حا�صية حتفة املحتاج 289/6. 
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 .
)1(

الإقرا�ص اإل ب�صرطني: اأن يف�صل من ريع الوقف، واأن يكون القر�ص اأحفظ واأحرز للمال من اإم�صاكه

وذهب ال�صافعية اإىل اأن اإقرا�ص مال الوقف كاإقرا�ص مال ال�صبي، ول ميلك اإقرا�ص مال ال�صبي اإل 

.
)2(

القا�صي اإن حتققت ال�صرورة ك�صفر اأو خوف نهب ويقر�صه لأمني مليء

وتاأ�صي�ًصا على ذلك ميكن القول بجواز اإقرا�ص مال الوقف لإعمار وقف اآخر ومنع اإنهائه، لكن ينبغي 

وتدراأ  فيه  امل�صلحة  تت�صح جهة  اأن  نوع تربع، فيجب  القر�ص  لأن  اأو احلاكم،  القا�صي  باإذن  تقييد ذلك 

ال�صبهة عن الناظر فُيقيد مبا ذكرت.

رابعًا: احلكر واخللو:

ذكر بع�ص الفقهاء طرًقا تعامل بها النظار بغية ا�صتثمار الأوقاف العقارية املتعطلة، ومن هذه الطرق 

فاأبنّي  نفعه،  وانقطاع  بتعطله  الوقف  انتهاء  الفقهاء ملنع  التي ذكرها  الو�صائل  احلكر واخللو، فكانت من 

ماهيتها وحكمها باإيجاز ثم اأبني مدى �صلحيتها كو�صيلة �صاحلة للحفاظ على الوقف من التعطل والإنهاء.

اأما بيان ماهيتها، فقد عرف ابن عابدين احلكر بقوله: »عقد اإجارة يق�صد به ا�صتبقاء الأر�ص مقررة 

، فهو عقد اإجارة متيز بطول مدته؛ لكون النتفاع بالأر�ص املحتكرة ل يتم 
)3(

للبناء والغر�ص اأو لأحدهما«

اإل بالبناء والغر�ص عليها. 

اأما اخللو فبّينه الدردير بقوله: »واإذا منع بيع الوقف واأنقا�صه -ولو خرب- فهل يجوز للناظر اإذا تعذر 

عوده من غلة واأجرة اأن ياأذن ملن يعمره من عنده على اأن البناء يكون للباين ملًكا وخلًوا، ويجعل يف نظري 

 .
)4(

الأر�ص حكًرا يدفع للم�صتحقني اأو خلدمة امل�صجد؟ اأفتى بع�صهم باجلواز. وهذا هو الذي ي�صمى خلًوا«

فهو متليك منفعة العقار املوقوف يف مقابل جزء حمدد من الريع.

وللحكر واخللو تف�صيلت وتق�صيمات كثرية ل يح�صن عر�صها يف هذا البحث، لكن ميكن القول اإجماًل 

اإن اأكرث الفقهاء املتاأخرين اأجاز هذين النوعني من التعاملت يف الأوقاف، اإل اأنهم ا�صرتطوا لها �صروًطا 

كتعطل الوقف، وامتناع ما يعمر به واأن ل يجد الناظر و�صيلة لل�صتدانة ونحو ذلك، و�صبب ا�صرتاط الفقهاء 

ذلك اأن ما يوؤديه امل�صتاأجر يف مقابل هذا النتفاع زهيد ل يكاد يذكر، فمنعوه اإل عند ال�صطرار فذكروا 

�صروطه.

)1( انظر: فتح القدير 69/5. حا�صية ابن عابدين 110/8.

)2( انظر: اأ�صنى املطالب 552/5، 529/4.

)3( حا�صية ابن عابدين 295/6.

)4( ال�صرح ال�صغري 721/4.
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وقد انتقد بع�ص املعا�صرين هذا النوع من ال�صتثمار يف الأوقاف وما جرى عليه العمل به، لأن مردوده 

اأن  اأن هذا النتقاد وجيه؛ فرغم  ، واأجد 
)1(

اإىل ال�صتيلء على الأوقاف ب�صكل غري مبا�صر زهيد، ويوؤدي 

هذا النوع من العقود قد يكون اأف�صل ما ميكن ال�صتثمار به يف ذلك الزمان، لذا اأجازه املتاأخرون بعد تاأمل 

ونظر ول �صك يف ذلك، اإل اأن النقد ينبغي اأن يوجه اإىل �صبب ا�صطرار النظار اإىل التعامل بهذا النوع من 

العقود، حيث يعود ذلك اإىل ت�صدد الفقهاء يف ال�صتبدال اأو منعه باملطلق ولو خرب وتعطل بالكلية، فنلحظ 

من ذلك اأن مت�صك الفقهاء ب�صورة الوقف من خلل حتبي�ص الأ�صل والعني اأبًدا اأدى اإىل هذا النوع من 

 .
)2(

ال�صتثمار الرديء

وعليه فاإن هذين النوعني ل ميكن اأن ُيعدا من اأ�صاليب املحافظة على الوقف اإل من باب املحافظة على 

اأ�صل الوقف بتحبي�ص عينه واإبقاء �صورته مع انتفاء الغاية واملق�صد من ت�صريع الوقف.

اأن التم�صك بظاهر الن�ص هنا اأفقد الغاية منه وعاد على الن�ص بالإبطال، فناق�ص  وبهذا يظهر لنا 

بذلك مق�صد ال�صارع، واهلل تعاىل اأعلم.

خام�صًا: خمالفة �صرط الواقف:

ابن  قال  ال�صريعة،  به ما مل يخالف مقت�صى  العمل  الواقف معترب يجب  اأن �صرط  الفقهاء على  اتفق 

اإن  �صرطه  وجوًبا  »واتبع  الدردير:  وقال   ،
)3(

« ال�صرع  تخالف  مل  اإذا  معتربة  الواقف  »�صرائط  الهمام: 

، وقد بنّي ابن مفلح معنى املخالفة بقوله: 
)5(

، وقد نقل ابن تيمية اتفاق الفقهاء على ذلك
)4(

جاز �صرًعا«

»وال�صروط اإمنا يلزم الوفاء بها اإذا مل يف�ص ذلك اإىل الإخلل باملق�صود ال�صرعي، ول جتوز املحافظة على 

.
)6(

بع�صها مع فوات املق�صود بها«

ورغم التفاق على هذا الأ�صل بني الفقهاء اإل اأنهم خمتلفون يف اعتبار بع�ص ال�صروط اأو ردها نظًرا 

لختلفهم يف مدى خمالفتها ملقت�صى ال�صريعة، فتاأقيت الوقف مثًل يراه اجلمهور �صرًطا خمالًفا ملقت�صى 

ت�صريع الوقف فمنعوه، بينما راأى املالكية هذا ال�صرط غري متعار�ص مع الوقف ومقا�صده فاأجازوه، فكان 

الختلف يف ذلك مرده اإىل �صابط املخالفة.

)1( انظر: ا�صتثمار اأموال الوقف، حممد خمتار ال�صلمي 143، من�صور �صمن اأعمال منتدى ق�صايا الوقف الفقهية الأول.

)2( انظر يف انت�صار احتكار الأرا�صي الوقفية وما ترتب عليه من �صلبيات: نظام الوقف يف التطبيق املعا�صر 120.

)3( فتح القدير 38/5. 

)4( حا�صية الد�صوقي على ال�صرح الكبري 88/4. 

)5( انظر: جمموع الفتاوى 47/31. 

)6( الفروع 359/7. 
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يقيمه  اأن  �صاأنه  واإيجاب كل ما من  الوقف  اإنهاء  املجمل على منع  الفقهاء متفقون يف  اأن  وقد وجدنا 

ويحفظه باعتبار اأن الإنهاء خمالف ملق�صود ال�صرع باإبقاء العني وحتبي�ص الأ�صل ل�صتمرار الريع والنفع، 

لذا كان كل �صرٍط مف�ٍص اإىل اإنهائه بهلكه اأو تعطيل منافعه اأو تقليل ريعه اأو منع اإعماره واجَب الرتك 

والإلغاء. 

اإنهاء  يلزم منه  ملا  الواقف  فيها ترك �صرط  اأوجبوا  الفقهاء على اختلف مذاهبهم �صوًرا  اأورد  وقد 

ا للزراعة فتعذرت وانح�صر النفع يف الغر�ص اأو  الوقف، ومن ذلك ما اأورده الرملي بقوله: »ولو وقف اأر�صً

ال�صرورة  البناء، ومع  اأو  الغر�ص  اإىل  اأجلاأت  ال�صرورة   ... اأجرها لذلك،  اأو  اأحدهما،  الناظر  البناء فعل 

ا بقوله: »ولو انهدمت الدار امل�صروط عدم اإجارتها  . ومنها ما اأورده اأي�صً
)1(

خمالفة �صرط الواقف جائزة«

.
)2(

اإل مقدار كذا ومل متكن عمارتها اإل باإجارتها اأكرث من ذلك اأوِجَرت بقدر ما يفي بالعمارة«

واحتيج  القنطرة  تلك  وتعطلت  الوادي  فانخرق  قنطرة  على  وقف  »لو  بقوله:  النووي  اأورده  ما  ومنها 

ا ما ذكره ابن الهمام: »ولو جعل جنازة  . ومن ذلك اأي�صً
)3(

اإىل قنطرة اأخرى جاز النقل اإىل ذلك املو�صع«

. ومنها ما 
)4(

وملءة ومغت�صًل وقًفا يف حملة ومات اأهلها كلهم ل يرد اإىل الورثة بل يحمل اإىل مكان اآخر«

اأورده الد�صوقي بقوله: »واأما كتب العلم اإذا وقفت على من ل ينتفع بها كاأمّي، اأو امراأة فاإنها ل تباع، واإمنا 

تنقل ملحل ينتفع بها فيه كالكتب املوقوفة مبدر�صة معينة فتخرب تلك املدر�صة وت�صري الكتب ل ينتفع بها 

كتبهم  الفقهاء يف  اأوردها  التي  الكثرية  ال�صور  . وغريها من 
)5(

تباع« ول  اأخرى  ملدر�صة  تنقل  فاإنها  فيها 

وم�صنفاتهم، اأتيت منها ما يفي بغر�ص التمثيل.

ونخل�ص من ذلك اأن ال�صرط الذي يرتتب على اللتزام به هلك الوقف اأو انعدام منفعته اأو قلة ريعه 

اإنهاء الوقف فاإن تركه واجب والعمل مبقت�صاه ممنوع، �صواء اأظهر  اأو اأي �صيء يوؤدي اإىل  اأو منع اإعماره 

لزوم انتهاء الوقف بال�صرط يف البتداء اأم بعد ثبوت ال�صرط والعمل به ثم طراأ ما يوجب انتهاء الوقف اإن 

ا�صتمر العمل بال�صرط.

املبحث●الثالث:●تطبيقات●معا�صرة●)انتهاء●وقف●الأوراق●املالية(●

اأجاز كثري من اأهل العلم املعا�صرين وقف الأوراق املالية من اأ�صهم و�صكوك اإ�صلمية، وقد تاأ�ص�ص هذا 

 نهاية املحتاج 396/5 
)1(

)2( نهاية املحتاج 376/5 

)3( رو�صة الطالبني 359/5 

)4( فتح القدير 65/5. 

)5( حا�صية الد�صوقي 91/4. 
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واآليات  املالية  الأدوات  ا�صتيعاب  اأمكن  الإ�صلمي، حيث  الوقف  اأحكام  الجتهادية يف  املرونة  على  القول 

ال�صتثمار املعا�صرة واإجراء الوقف فيها تعظيًما له وتنويًعا مل�صادره وتو�صعة لأوجه الرب والإح�صان.

وقد اعتمد القول باجلواز على اأ�ص�ص اأوردها على وجه الإيجاز:

اعتبار املالية يف الأ�صهم وال�صكوك.- 1

بقاء عني الأ�صهم وال�صكوك ن�صبًيا، حيث ت�صتمر حياة الأ�صهم فرتة غري حمددة طويلة ن�صبًيا، - 2

وهي بهذا تعد نوعًا من املنقولت الوقفية، واإن كانت اأ�صولها عقارية، نظًرا لكون التحبي�ص متعلًقا 

بال�صهم ل مبا ميثله.

�صحة تاأقيت الوقف، حيث اإن مدة ال�صكوك حمدودة ومعلومة، فكان القول بجواز وقفها مبنًيا - 3

على جواز تاأقيت الوقف.

وجود ريع دوري للأ�صهم وال�صكوك، فيوجه اإىل اجلهة املوقوف عليها.- 4

القول باجلواز على ترجيح - 5 اأ�ص�صوا  املعا�صرين حيث  امل�صاع، وهذا ما يراه كثري من  �صحة وقف 

وقف امل�صاع، واأرى اأن هذا القول حمتاج اإىل املراجعة، فرغم �صحة القول باأن ال�صهم ميثل ح�صة 

والتحبي�ص ل  الوقف  اأن  اإل  امل�صروع،  �صائعة يف  ال�صك ميثل ح�صة  واأن  ال�صركة،  �صائعة يف مال 

.
)1(

يتعلق باحل�صة وما متثله من موجدات يف ال�صركة بل يتعلق بال�صهم وال�صك

يطول  ل  حتى  باجلواز،  القول  ومبنى  وال�صكوك،  الأ�صهم  وقف  حكم  يف  التف�صيل  هنا  اأبتغي  ول�صت 

، واأق�صر احلديث هنا على انتهاء وقف الأ�صهم 
)2(

البحث ويخرج عن مبتغاه، واأحيل التف�صيل اإىل موا�صعه

وال�صكوك وما يتعلق بذلك من اأحكام.

واأورد اأحكام انتهاء وقف الأ�صهم وال�صكوك يف نقاط حمددة، وهي على النحو الآتي:

اأوًل: ل اأرى جواز وقف الأوراق املالية بق�صد تداولها يف الأ�صواق املالية وحتقيق الريع عن طريق التداول، 

وذلك لأ�صباب عدة، منها: 

)1( امل�صاألة حتتاج اإىل اإثبات وتدليل، ولول خ�صية الإطالة وخروج البحث عن مبتغاه لأمتمت القول فيها. 

)2(  انظر تف�صيل القول يف حكم وقف الأوراق املالية ومبناه: اأبحاث الدورة التا�صعة ع�صرة ملجمع الفقه الإ�صلمي الدويل، ومنها: حكم 

وقف الأ�صهم وال�صكوك واملنافع، د. خليفة بابكر احل�صن. وقف الأ�صهم وال�صكوك واحلقوق واملنافع، د. حممود ال�صرطاوي. وقف 

الأ�صهم وال�صكوك واملنافع واحلقوق املعنوية، د. عادل بن عبدالقادر ويل قوته، حكم وقف الأ�صهم وال�صكوك واحلقوق املعنوية، حمزة 

بن ح�صني ال�صريف. 
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الأ�صل 	  حتبي�ص  من  بد  فل  الوقفية،  و�صفة  التحبي�ص  خا�صية  التداول  با�صتمرار  يفقد  ال�صهم  اأن 

وعدم ا�صتبداله اإل حلاجة اأو م�صلحة مرجوة، كما �صبق البيان.

اأن املخاطرة يف التداول كبرية، فل تقبل دعوى وجود م�صلحة مرجوة بالتداول من خلل حتقيق 	 

عائد كبري و�صريع؛ لأن ذلك يقابله املغامرة بالأ�صول الوقفية. 

حيث 	  الوقفية  املالية  الأوراق  تداول  ا�صتغلل  خلل  من  اخلا�صة  الأرباح  وجني  التلعب  اإمكانية 

ت�صعف النفو�ص فتطمع يف املال.

�صعوبة الرقابة على من يجرون عمليات التداول بالأوراق املالية الوقفية، واختلف تقومي اأدائهم 	 

اختلًفا جذرًيا.

التدوال، 	  عمليات  لإجراء  املنا�صب  الوقت  يف  املنا�صب  القرار  لتخاذ  منا�صبة  اآلية  و�صع  �صعوبة 

فاملعلوم اأن ال�صتثمار يف تداولت ال�صوق املالية يحتاج اأحياًنا اإىل �صرعة كبرية يف اتخاذ القرارت 

املنا�صبة.

ل يعد ال�صتثمار بطريق تداول الأوراق املالية ا�صتثماًرا حقيقًيا ومناء اقت�صادًيا وفق راأي الباحث 	 

ويف حدود اطلعه، لذا اأجد هذا النوع من ال�صتثمار رغم القول بجوازه ل يتما�صى مع املقا�صد 

ال�صرعية املالية والقت�صادية، لذا كان الأجدر بالوقف جتنيبه هذا النوع من ال�صتثمار حتى تتحقق 

الربكة والنماء فيه.

فلهذه الأ�صباب ميكن القول مبنع وقف الأوراق املالية بق�صد التداول يف ال�صوق املايل، وحتقيق الريع 

من خلل التداول.

ثانًيا: يجوز بيع الأوراق املالية الوقفية من اأ�صهم و�صكوك اإ�صلمية بغر�ص حتقيق م�صلحة مرجوة، فيجوز 

وذلك  الوقفية،  بالأ�صهم  ربحًا  واأعظم  ريعًا  اأكرث  �صركة  اأ�صهم  با�صتبدال  الوقفية  املوؤ�ص�صة  تقوم  اأن  مثًل 

من خلل بيعها يف ال�صوق املايل و�صراء اأ�صهم ال�صركة الأخرى، ويف هذا اإعمال بالقول بجواز ال�صتبدال 

للم�صلحة.

ال�صكوك  اأو  الأ�صهم  بيع  وطارًئا، جاز  كبرًيا  ارتفاًعا  املوقوف  ال�صك  اأو  ال�صهم  قيمة  ارتفعت  اإذا  ثالثًا: 

الوقفية وا�صتبدالها مبثلها اأقل قيمة لطلب الزيادة الكبرية الطارئة، ويدخل هذا �صمن ال�صتبدال مل�صلحة 

مرجوة وهو جائز، لكن ينبغي التنبيه على اأن هذه الزيادة ل تعد ربًحا وريًعا لي�صرف على اجلهة املوقوف 

عليها، بل تبقى �صمن اأ�صل الوقف ول يجوز اإخراجها عن الوقفية.

بعد  الأ�صهم  اأن جتعل قيمة  الوقفية  املوؤ�ص�صة  اأ�صولها وجب على  ال�صركة ومتت ت�صفية  انتهت  اإذا  رابًعا: 

الت�صفية يف وقفيات مماثلة من حيث اجلهة املوقوف عليها، وذلك مراعاة لق�صد الواقف، لكن ل ي�صرتط 
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اأن جتعل القيمة يف اأ�صهم اأخرى لتكون وقًفا، بل يعود ذلك اإىل ما تراه املوؤ�ص�صة الوقفية الأ�صلح والأن�صب 

يف الختيار بني الوقفيات.

خام�ًصا: يجوز بيع الأ�صهم وال�صكوك الوقفية اإذا ظهرت حاجة اأو �صرورة، كاأن ت�صبح ال�صركة غري �صاحلة 

لل�صتثمار فيها باأن قل ريعها ومل يعد جمدًيا، اأو هبط �صعر ال�صهم اأو ال�صك واأنذر بخ�صارة، فيجوز البيع 

وال�صتبدال على اأن يكون ثمن الأ�صهم بعد بيعها على نحو ما ذكر يف النقطة ال�صابقة، ما مل يكن الثمن 

املتح�صل من بيع الأ�صهم قليًل لعظم اخل�صارة بحيث ميتنع جعله يف وقفية اأخرى، فيجوز �صمه اإىل وقف 

اآخر متحد يف اجلهة املوقوف عليها، واإل �صرف الثمن على املوقوف عليهم.

�صاد�صًا: اإن ا�صرتط الواقف منع بيع الأوراق املالية يجب العمل ب�صرطه، فل يجوز بيعها وا�صتبدالها مل�صلحة 

ال�صابقة،  النقطة  اأو �صرورة على نحو ما ذكر يف  اإن طراأت حاجة  اأما  وثالًثا،  ثانًيا  املبني يف  النحو  على 

ونحوه مراعاة  كعقار  اأخرى  وقفيات  اأمكن، ل يف  ما  مالية مماثلة  باأوراق  لت�صتبدل  وتباع  �صرطه  فيرتك 

ل�صرطه وذلك باإبقاء الوقف يف �صورة اأوراق مالية مماثلة.

�صابًعا: يجوز بيع الأ�صهم وال�صكوك الوقفية كلها اأو بع�صها؛ ليجعل ثمنها يف اإعمار وقف اآخر بال�صروط 

الآتية: 

اأن يتعذر الإعمار بو�صيلة اأخرى كال�صتدانة.- 1

اأن يخ�صى على الوقف من الهلك واخلراب، اأو انعدام ريعه اأو قلته ونحو ذلك.- 2

اأن تتحد اجلهة املوقوف عليها.- 3

اأن يكون ذلك على �صبيل القر�ص ما اأمكن، فريد املال وي�صرتى به اأ�صهم اأو �صكوك وقفية، اأو غري - 4

ذلك من الوقفيات وفق الأ�صلح والأن�صب؛ ليكون ريعه يف اجلهة التي حددها واقف الأ�صهم املباعة.

اأن يكون الوقف املراد اإعماره اأعلى رتبة ا�صتثمارية اأي اأكرث جدوى اقت�صادية واأعظم ريًعا وربًحا، - 5

بحيث يكون الإعمار اأوىل من ريع الأ�صهم وال�صكوك.

اأن ياأذن القا�صي اأو ويل الأمر.- 6

ثامنًا: يجب و�صع اآلية منا�صبة لتخاذ قرار بيع الأ�صهم وال�صكوك ومتليكه واملحا�صبة عليه يف الأحوال التي 

�صبق بيانها حتى ل يقع التلعب وال�صتغلل اأو التق�صري والإهمال، ويكون ذلك من خلل اأمرين:

الحتياط يف متليك قرار البيع مع مراعاة عدم الوقوع يف اإجراءات اإدارية طويلة توؤدي اإىل زيادة - 1

ت�صارع اخل�صارة نتيجة اللتزام بهذه الإجراءات. 

�صمن - 2 فيدخل  املالية،  الأوراق  على  الإ�صراف  يتوىل  من  على  التق�صريية  امل�صوؤولية  مبداأ  اإقرار 
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م�صوؤولياته متابعة و�صع الأ�صهم وال�صكوك يف الأ�صواق املالية، ونحو ذلك.

مدتها  لكون  املالكية،  اأجازه  الذي  املوؤقت  الوقف  تاأخذ حكم  فاإنها  ال�صكوك،  الوقف يف  كان  اإذا   : تا�صعًاً

حمددة ومعلومة ابتداء وانتهاء، وعليه فاإن انتهت مدة امل�صروع، تكون قيمة ال�صك حينئذ ملًكا للواقف اأو 

ورثته ما مل ي�صرتط خلف ذلك، باأن يجعله لغريه اأو يف وقفية اأخرى ونحو ذلك، والأوىل اأن يجعل ذلك 

بنًدا ثابًتا يف منوذج وثيقة وقف ال�صكوك، ليتم حتديد اجلهة النهائية. مع التنبيه اأن هذا احلكم خمت�ص 

بال�صكوك حمدودة ومعلومة املدة ابتداًء وانتهاًء، اأما ال�صكوك التي ل حتدد فيها مدة النتهاء لت�صاف 

امل�صروع بال�صتمرارية والدميومة ن�صبًيا، فاإنها حينئذ تاأخذ حكم وقف املنقول كالأ�صهم.

عا�صرًا: ميكن تاأقيت وقف الأ�صهم باأن يجعل الواقف لوقفه اإياها مدة حمددة، وحينئذ تاأخذ حكم الوقف 

املوؤقت كما هو حال وقف ال�صكوك.

اأفل�صت ال�صركة ومتت ت�صفية موجوداتها ل�صالح الغرماء، حتى انعدمت قيمة ال�صهم،  اإذا  حادي ع�صر: 

فات الوقف و�صار كالعدم. 

اخلامتة

بعد الفراغ من بيان اأ�صباب انتهاء الوقف اخلريي وبيان ما يقابلها من و�صائل حتافظ عليه ومتنع اإنهاءه 

وتخريج اأحكام انتهاء وقف الأوراق املالية عليها، اأورد اأهم نتائج البحث، ثم اأورد بع�ص التو�صيات التي 

ظهرت من خلل البحث.

اأوًل: النتائج:

يف - 1 اختلفوا  واإن  ريعه،  ل�صتمرار  عينه  باإبقاء  الوقف  تاأبيد  وجوب  على  املجمل  يف  الفقهاء  اتفق 

تو�صيف التاأبيد وتكييفه.

تنق�صم اأ�صباب انتهاء الوقف اخلريي اإىل اأ�صباب ا�صطرارية واأ�صباب اختيارية.- 2

 تعددت الأ�صباب ال�صطرارية لنتهاء الوقف اخلريي، ومردها يف املجمل يعود اإىل التغريات يف - 3

اأم بفعل غريه من عوامل  الإن�صان  �صواء ما كان منها بفعل  بالوقف  الأحوال والظروف املحيطة 

الطبيعة.

ذهب بع�ص الفقهاء اإىل اأقوال يف بع�ص م�صائل الوقف الفقهية لزم منها انتهاء الوقف اخلريي، - 4

فكانت بذلك اأ�صباًبا اختيارية لنتهاء الوقف.

و�صع الفقهاء و�صائل كثرية حتفظ الوقف ومتنع اإنهاءه وذلك من خلل ت�صريع ما مينع موجبات - 5

اأ�صباب انتهاء الوقف اخلريي.
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مل جتمد العقلية الفقهية املعا�صرة على املوروث الفقهي على جودته، فات�صفت باملرونة الجتهادية - 6

املعا�صرة  ال�صتثمار  واآليات  املالية  الأدوات  ا�صتيعاب  اأمكن  حيث  الإ�صلمي،  الوقف  اأحكام  يف 

واإجراء الوقف فيها.

اأمكن تخريج الأحكام املتعلقة بانتهاء وقف الأوراق املالية على اأحكام انتهاء الوقف يف كتب الرتاث - 7

الفقهي، لبتنائها على �صوابط ومبادئ فقهية دقيقة.

ثانيًا: التو�صيات:

يو�صي الباحث بالآتي:

الدعوة اإىل تعميم اعتماد تاأقيت الوقف، واعتباره غري متعار�ص مع تاأبيد الوقف؛ لأنه ن�صبي.- 1

اإيجاد ت�صريعات تنظم العلقة املالية بني الأوقاف متحدة اجلهة فيما بينها، لتكون لها مرجعية - 2

مالية واحدة وي�صتعني بع�صها ببع�ص.

لي�صتعني - 3 عليها؛  املوقوف  جهة  تختلف  التي  الأوقاف  بني  املالية  العلقة  تنظم  ت�صريعات  اإيجاد 

بع�صها ببع�ص على وجه ال�صتدانة.

ا ما كان - 4 اإلزام الدولة برعاية الأوقاف املتعطلة بدعمها على وجه الإعانة اأو الإقرا�ص، خ�صو�صً

منها يخدم م�صالح عامة وكلية.

منع فكرة وقف الأوراق املالية بق�صد تداولها يف الأ�صواق املالية وحتقيق الريع عن طريق التداول، - 5

ملا تنطوي عليه من خماطر جمة.

اإيجاد ت�صريعات تنظم الأحكام املتعلقة بانتهاء وقف الأوراق املالية.- 6

وختامًا اأ�صاأل اهلل تعاىل اأن يكون جهدي خال�صًا لوجهه الكرمي واأن ينفع به واأن يجنبني فيه الزلل - 7

واخلطاأ، وما كان فيه من ح�صن فبتوفيق من اهلل عز وجل، وما كان فيه من تق�صري اأو خطاأ فلقلة 

ب�صاعتي وق�صر باعي، واحلمد هلل رب العاملني. 

امل�صادر●واملراجع

اأوًل: امل�صادر:

بن - 1 العبا�ص  اأبي  حا�صية  ومعه  الأن�صاري،  زكريا  يحيى  اأبو  الطالب،  رو�ص  �صرح  املطالب  اأ�صنى 

اأحمد الرملي الكبري، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأوىل، 2001م. 

الإن�صاف يف معرفة الراجح من اخللف، علي بن �صليمان املرداوي، دار اإحياء الرتاث العربي، - 2

بريوت.

البحر الرائق �صرح كنز الدقائق، زين الدين ابن جنيم، دار املعرفة، بريوت.- 3
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بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�صرائع، علء الدين اأبو بكر بن م�صعود الكا�صاين، دار الكتب العلمية، - 4

بريوت، الطبعة الثانية، 2003م.  

التاج والإكليل ملخت�صر خليل، حممد بن يو�صف العبدري )املواق(، دار الفكر، بريوت، 1398هـ.- 5

تبيني احلقائق �صرح كنز الدقائق، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، دار الكتب العلمية، بريوت، - 6

الطبعة الأوىل، 2000م.

ال�صيخ - 7 حا�صية  ومعه:  الهيتمي،  حجر  بن  اأحمد  الدين  �صهاب  املنهاج،  ب�صرح  املحتاج  حتفة 

عبداحلميد ال�صرواين، وال�صيخ اأحمد بن قا�صم العبادي، دار �صادر، بريوت.

اجلوهرة النرية، اأبو بكر حممد بن علي احلدادي، املطبعة اخلريية.- 8

حا�صية البجريمي على �صرح منهج الطلب، �صليمان بن حممد البجريمي، دار الفكر، بريوت.- 9

حا�صية اجلمل على �صرح املنهج، �صليمان بن عمر العجيلي، امل�صري، دار الكتب العلمية، بريوت، - 10

الطبعة الأوىل، 1996م.

الكتب - 11 اإحياء  دار  الد�صوقي،  عرفة  حممد  الدين  �صم�ص  الكبري،  ال�صرح  على  الد�صوقي  حا�صية 

العربية.

حا�صيتا قليوبي وعمرية، اأحمد �صلمة القليوبي، واأحمد الربل�صي، دار اإحياء الكتب العربية.- 12

درر احلكام يف �صرح غرر الأحكام، حممد بن فراموز منل خ�صرو، مطبعة مري حممد كتب خانة.- 13

رد املحتار على الدر املختار، حممد اأمني ابن عابدين، دار عامل الكتب، الريا�ص، 2003م.- 14

رو�صة الطالبني وعمدة املفتني، النووي، املكتب الإ�صلمي، الطبعة الثالثة، 1991م.- 15

�صرح اخلر�صي على خمت�صر �صيدي خليل، حممد بن عبداهلل اخلر�صي، دار الفكر.- 16

حممد - 17 بن  اأحمد  الربكات  اأبو  مالك،  الإمام  مذهب  اإىل  امل�صالك  اأقرب  على  ال�صغري  ال�صرح 

الدردير، وبهام�صه حا�صية بلغة ال�صالك، اأحمد بن حممد ال�صاوي، دار املعارف القاهرة.

اإدري�ص - 18 بن  يون�ص  بن  من�صور  املنتهى،  ل�صرح  النهى  اأويل  دقائق  امل�صمى  الإرادات  منتهى  �صرح 

البهوتي، عامل الكتب، بريوت، 1996م.

�صحيح البخاري، حممد بن اإ�صماعيل البخاري، حتقيق د. م�صطفى البغا، دار ابن كثري، بريوت، - 19

الطبعة الثالثة، 1987م.

العربي، - 20 الرتاث  اإحياء  دار  عبدالباقي،  فوؤاد  حممد  حتقيق  احلجاج،  بن  م�صلم  م�صلم،  �صحيح 

بريوت.

الغرر البهية يف �صرح البهجة الوردية، اأبو يحيى زكريا الأن�صاري، املطبعة امليمنية.- 21

الأوىل، - 22 الطبعة  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  تيمية،  بن  عبداحلليم  بن  اأحمد  الكربى،  الفتاوى 
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1987م.

فتح الباري �صرح �صحيح البخاري، اأحمد بن علي بن حجر الع�صقلين، دار املعرفة، بريوت، 1379- 23

الهمام، - 24 بن  عبدالواحد  بن  حممد  الدبن  كمال  املبتدئ،  بداية  �صرح  الهداية  على  القدير  فتح 

املطبعة الأمريية، م�صر، 1316هـ. 

الفروع، �صم�ص لبدين حممد بن مفلح، موؤ�ص�صة الر�صالة، دار املوؤيد.- 25

ك�صاف القناع عن منت الإقناع، من�صور بن يون�ص البهوتي، دار الفكر، بريوت، 1982م.- 26

ل�صان العرب، حممد بن مكرم بن منظور، دار �صادر، بريوت، الطبعة الأوىل.- 27

اأبو حممد بن غامن البغدادي، - 28 اأبي حنيفة النعمان،  جممع ال�صمانات يف مذهب الإمام الأعظم 

عامل الكتب، بريوت، الطبعة الأوىل، 1987م.

وزارة - 29 قا�صم،  بن  عبدالرحمن  وترتيب:  جمع  تيمية،  بن  عبداحلليم  بن  اأحمد  الفتاوى،  جمموع 

ال�صوؤون الإ�صلمية والأوقاف، ال�صعودية، 2004م.

املجموع �صرح املهذب، النووي، دار الفكر، بريوت، 1997م.- 30

مطالب اأويل النهى يف �صرح غاية املنتهى، م�صطفى ال�صيوطي الرحيباين، طبع على نفقة ال�صيخ - 31

علي اآل ثاين، الطبعة الثالثة، 2000م.

مغني املحتاج اإىل معرفة معاين األفاظ املنهاج، �صم�ص الدين حممد بن اخلطيب ال�صربيني، دار - 32

املعرفة، بريوت، الطبعة الأوىل، 1997م.

الإ�صلمي، - 33 الكتاب  دار  قدامة،  بن  اأحمد  بن  اأبو حممد عبداهلل  املغني على خمت�صر اخلرقي، 

القاهرة.

منح اجلليل �صرح خمت�صر �صيدي خليل، حممد علي�ص، دار الفكر، بريوت، 1989م.- 34

نهاية املحتاج اإىل �صرح املنهاج، �صم�ص الدين حممد بن اأحمد الرملي، دار الكتب العلمية، بريوت، - 35

الطبعة الثالثة، 2003م.

ثانيًا: املراجع:

ا�صتثمار اأموال الوقف، حممد خمتار ال�صلمي، من�صور �صمن اأعمال منتدى ق�صايا الوقف الفقهية - 1

الأول، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت.

قدم - 2 حمكم،  علمي  بحث  خزنة،  هيثم  د.  الإ�صلمية،  امل�صارف  يف  وتطبيقاته  امل�صريف  التورق 

ملوؤمتر )اخلدمات املالية الإ�صلمية الثاين(، طرابل�ص/ ليبيا 27-2010/4/28، 1998م. ون�صر 

لحقًا يف جملة املعارف )جملة علمية حمكمة(، ت�صدر عن جامعة اأكلي حمند اأوحلاج، البويرة، 

اجلزائر، ال�صنة ال�صابعة، العدد 12، الق�صم الأول، جوان 2012.
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حكم وقف الأ�صهم وال�صكوك واحلقوق املعنوية، حمزة بن ح�صني ال�صريف. اأبحاث الدورة التا�صعة - 3

ع�صرة ملجمع الفقه الإ�صلمي الدويل.

التا�صعة ع�صرة - 4 الدورة  اأبحاث  بابكر احل�صن.  واملنافع، د. خليفة  الأ�صهم وال�صكوك  حكم وقف 

ملجمع الفقه الإ�صلمي الدويل. 

نظام الوقف يف التطبيق املعا�صر، حممد اأحمد مهدي، املعهد الإ�صلمي للبحوث والتدريب.- 5

وقف الأ�صهم وال�صكوك واحلقوق واملنافع، د. حممود ال�صرطاوي. اأبحاث الدورة التا�صعة ع�صرة - 6

ملجمع الفقه الإ�صلمي الدويل.

اأبحاث - 7 قوته.  ويل  عبدالقادر  بن  عادل  د.  املعنوية،  واحلقوق  واملنافع  وال�صكوك  الأ�صهم  وقف 

الدورة التا�صعة ع�صرة ملجمع الفقه الإ�صلمي الدويل.



تعقيب�ت ال�ش�دة العلم�ء على بحوث املو�شوع الأول

اإنهاء الوقف اخلريي

اجلل�شة العلمية الأوىل

مع ردود املح��شرين
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التعقيبات

1 - د.●حممد●عثمان●�صبري:

املو�صوع  وتبداأ يف  واملمهدات  املقدمات  تبتعد عن  اأن  ينبغي  للموؤمترات  املقدمة  والأوراق  الأبحاث  اإن 

مبا�صرة فتبداأ يف مو�صوع انتهاء الوقف فالبحثان خاليان من تعريف انتهاء الوقف واأنواع انتهاء الوقف، 

والألفاظ ذات العلقة بانتهاء الوقف واأنواعه، وت�صمياته، وغري ذلك. وبدًل من اأن يكرث يف �صفحات البحث 

من احلديث عن تعريف الوقف واأنواع الوقف، والوقف اخلريي والوقف الأهلي، وم�صروعية الوقف، وحكمة 

الوقف فعلينا اأن نبداأ يف املو�صوع مبا�صرة.

الأمر الثاين: هناك و�صيلة مهمة اأ�صار اإليها الباحث د. هيثم وهي م�صاألة اخللو واعتربها من الو�صائل 

ال�صتثمارية الهزيلة وال�صعيفة، واحلقيقة اأن هذه الو�صيلة من الو�صائل القت�صادية املهمة، وهي تاأ�صيل ملا 

يعرف اليوم بـ )B.O.T( وهو من الأمور القت�صادية التي تلجاأ اإليها امل�صروعات الكبرية فل تنق�ص من 

قيمة هذه الو�صيلة وهذا الأمر.

الأوقاف  عن  تكلمت  التي  املعا�صرة  والقوانني  الت�صريعات  عن  تغافل  د.هيثم  بحث  يف  الثالث:  الأمر 

كثرية،  ت�صريعات  بالأوقاف،  تتعلق  ت�صريعات  من  لبد  تو�صياته  يف  جاء  وكما  منها،  بحثه  وخل  واأقنيتها 

ت�صريعات م�صريية، ت�صريعات كويتية، ت�صريعات عمانية، هناك ت�صريعات كثرية فكان الأوىل اأن يذكر بع�ص 

القوانني املعا�صرة املتعلقة بق�صية انتهاء الوقف.

2 - د.●اأحمد●احلداد:

هذا املو�صوع بعنوانه ي�صكل خطًرا )اإنهاء الوقف( فهو عنوان خطري جًدا والأ�صل اأن الوقف ل ينهى، 

واإنهاوؤه معناه اأننا نحن اأن�صاأنا الإنهاء، ويف هذا من اخلطورة ما فيه، فنحن نعالج الوقف حتى ل ينتهي، ل 

، فقد اجته  نعالج �صبل انهائه، وينبغي اإعادة النظر يف عنوان الندوة ما دمنا نقول اإن الوقف ل ينتهي اأ�صًلَ

البحثان اإىل ذكر �صور كثرية كاأنها مر�صحة لنتهاء الوقف، وكاأن انتهاء الوقف مق�صد من مقا�صد املنتدى 

اأوغري ذلك، فلذلك كان ينبغي اأن يفرق بني الإنهاء والنتهاء فالنتهاء قد يكون، وذلك يف �صورة معدودة 

مع حماولة عدم وجود النتهاء.

ال�صور التي يذكرها الفقهاء لنتهاء الوقف هي:

اأقرب  اإىل  وينتقل  وقفا  الوقف  يبقى  بل  انتهى  الوقف  اأن  ن�صلم  ل  ومع ذلك  عليهم،  املوقوف  انقطاع 

النا�ص اإىل الواقف، ول يقال باأن الوقف انتهى بل يبقى وقفا ولكن يكون ريعه لأقرب النا�ص من الواقف.
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ال�صورة الثانية: تعطل منفعته، ويف تلك احلالة كذلك ل نقول اإن الوقف وقف انتهى واإمنا نقول ُي�صتبدل 

بالوقف وقٌف اآخر يكون اأكرث نفًعا. وهذا ما ينبغي اأن يكون.

هذه ملحظات على البحث الأول مع ح�صنه وكرثة فائدته، اأما الدكتور فقد تكلم عن دعاوى ق�صائية 

�صد الوقف وذكر اأن من الدعاوى التي ميكن اأن ينتهي ب�صببها الوقف كون الوقف غري م�صجل فهل ميكن 

اأن ن�صلم بذلك؟

هذا راأي عند ال�صادة الأحناف اإذ يرون اأنه اإذا كان هناك وقف غري م�صجل فاإن الق�صاء مل يلزم به، 

ومع ذلك نحن نعالج هذا القول بقول اجلمهور حيث يقولون اإن الوقف لزم مبجرد وقف الواقف، واأنه اإذا 

وقفه وهو حر ر�صيد �صحيح ي�صح الوقف، واإن طعن القا�صي فيه غري لزم حتى نثبت الوقف وندافع عنه.

كذلك حكم املحاكم ببيع الوقف لتو�صعة طريق فهذا ل ينهي الوقف ولكن نطالب با�صتبداله، فنطالب 

ببديل اأكرث نفًعا واأكرث جدوى للموقوف عليهم، وكذلك الوقف يف مر�ص املوت لي�ص انتهاء واإمنا ينزل منزلة 

الو�صية مبعنى اأنه ل يتجاوز الثلث، فهو وقف ولكن حكمه حكم الو�صية، فمعلوم اأن الو�صية ل جتوز اإل يف 

حدود الثلث ما مل يجز الورثة اأكرث من ذلك، فاإذا اأجازوها �صحت ولو كانت باملال كله فيبقى وقًفا واإن كان 

ا�صمه و�صية فنجري عليها اأحكام الو�صية.

بالن�صبة مل�صاألة ال�صتدانة مل�صلحة الوقف فنحن نعرف اأن الوقف ملك هلل تعاىل فل ي�صح اأن نقول اإننا 

اإذا ا�صتدنا للوقف �صنحمل الوقف جزًءا من ريعه يف ق�صاء الدين، اإمنا ي�صتدين الواقف مل�صلحة الوقف، 

وهذه م�صاألة اأعتقد اأنها اتفاقية اأنه يجوز اأن ي�صتدان لعمارة الوقف، ويبقى الوقف وقًفا، فل يباع الوقف 

لي�صدد الدين، فهذا مل يقل به اأحد واإمنا يقال للناظر ملاذا ا�صتدنت فاأنت تتحمل نتائج تفريطك فاق�ص 

من عند نف�صك، ول ي�صتطال على الوقف ليباع ولذلك قالوا بل اتفقوا على اأن الوقف ل يرهن فاإذا رهن 

تاأتي م�صاألة اخلطورة، ونقول اأن الرهن ي�صتوفى منه عند تعذر ال�صتيفاء فنبيع الرهن حتى ن�صدد ما عليه 

وهذا ل يجوز.

م�صاألة وقف ال�صكوك والأ�صهم: فالدكتور هيثم جعلها من املحظورات، واأ�صتغرب هذا الكلم فنحن 

الآن نطور الوقف وندعو اإىل ان نطور الوقف بالوقف النقدي، وقد اتفق الفقهاء املعا�صرون على جواز وقف 

النقود، وقد ناق�ص املنتدى امل�صاألة واأجازها فنحن نحتاج اإىل اأن نوقف الأ�صهم وال�صكوك ونحو ذلك ثم 

نفعل ما تكون فيه امل�صلحة، فيمكن مثًل اأن نبيع الأ�صهم وال�صكوك باأح�صن منها، وجنعل جلنة اأو هيئة 

ا�صتثمارية حلماية هذه الأ�صهم وال�صكوك، فيمكن اأن يكون يف ذلك خري كثري للوقف ولي�ص فيه حمظور.
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3 - د.●العيا�صي●فّداد:

د.اأحمد  به  انتهى  مما  فاأبداأ  البحثني،  يف  الواردة  امل�صائل  لبع�ص  ا�صتف�صار  اأو  ا�صتفهام  جمرد  لدي 

احلداد، فاأنا مل اأفهم ما فهمه احلداد بل فهمت اأن الباحث يوافق على وقف الأ�صهم وال�صكوك وغريها، 

ولكن نقول اأنه ل يجوز وقفها وتداولها للم�صاربة بها، فرنى اأن امل�صاربة بها تعد اإلغاًء للأ�صل، فل تكون 

عرو�صا للتجارة، اأنا فهمت ذلك لكن مع ذلك اأدعوه للتاأمل يف قوله بالقيا�ص على وقف النقود، فالفقهاء 

قالوا بوقف النقود للم�صاربة بحيث اأن يتداول اأ�صل الوقف، فلذلك، اأعتقد اأنه ينبغي اأن يراجع هذه امل�صاألة 

ا. اأي�صً

الفقهاء هو  الوارد عند  ورد يف بحث د.عبدالفتاح القرتا�ص بدًل من ال�صتدانة، وامل�صطلح الفقهي 

ال�صتدانة فهل وجد كلما للفقهاء مبعنى القرتا�ص، هذا ملجرد زيادة املعرفة فقط.

وكذلك م�صاألة القرتا�ص من وقف لإعمار وقف اآخر، ففي الفقه نعرف اأن ال�صرف يكون من فائ�ص 

ا مل ير�صدنا يف  ريع وقف على وقف اآخر، ومل اأقف على قول للعلماء باقرتا�ص من وقف لوقف اآخر، وهو اأي�صً

بحثه اإىل ن�صو�ص فقهية واإمنا ا�صتدل ببع�ص الأدلة العامة التي لي�صت يف املو�صوع، فاأرجو اإذا كانت هناك 

ن�صو�ص فقهية اأن ينقلها.

اأي�صًا هناك الكثري من ال�صور الواردة يف البحثني ل توؤدي يف احلقيقة اإىل انتهاء الوقف فينبغي على 

الأخوين اأن يراجعا هذه ال�صور.

4 - د.جمعة●الزريقي:

مبنا�صبة التو�صية التي تف�صل بها د.عبدالفتاح وهي عدم ا�صتجابة الق�صاء اإىل دعاوى اإنهاء الوقف، 

فمن  ال�صتجابة  بعدم  القا�صي  نو�صي  عندما  فاإننا  اليد،  وو�صع  الوقف  متلك  لدعوى  ال�صتجابة  وعدم 

الأف�صل اأن نو�صي باللتزام بالن�ص ال�صرعي اإذا كان الن�ص مينع متلك العقار املوقوف، اأو بالن�ص الذي 

يطبقه، فاإذا كان يطبق ال�صريعة الإ�صلمية فعليه اأن يلتزم براأي الفقهاء الذين يقولون بعدم جواز متلك اأو 

ا الفقه املالكي،  و�صع اليد على العقار املوقوف، واآراء الفقهاء موجودة فهي ل جتّوز هذا اإطلًقا وخ�صو�صً

فاإذا كان هناك ن�ص قانوين يجيز التو�صية اإىل امل�صرع بتعديل الن�ص القانوين، ونحن نعلم اأن هذا الن�ص 

ماأخوذ من جملة الأحكام العدلية التي اأجازت مبرور 33 �صنة على و�صع اليد عدم ال�صماح برفع الدعوى 

على العقار املوقوف، وطبعا بع�ص الت�صريعات وامل�صرعني تدخلوا اأو األَغو هذا الن�ص وقالوا بعدم جواز متلك 

العقار مهما طالت املدة، فاإذا لو عدلت اإىل امل�صرع بدل القا�صي تكون اأف�صل من تو�صيات القا�صي لأن 

القا�صي يقول اأنا اأمامي ن�ص قانوين و�صاأطبقه.



…ÒÿG ∞bƒdG AÉ¡fEG :∫hC’G ´ƒ°VƒŸG

124

اأي�صا عدم ال�صتجابة لدعوى متلك الوقف من قبل الورثة اأو من قبل اأهل الواقف، فاإذا كانت الآراء 

ال�صرعية والت�صريعات القانونية جتيزه فذلك اأمر ل متكن التو�صية به اإىل القا�صي، واإمنا يجب اأن نعدل 

الن�ص، اأو نلزم القا�صي باتباع الأحكام ال�صرعية، واأثني على راأي د.اأحمد احلداد لأن الأ�صل يف الوقف هو 

التاأبيد ولي�ص ال�صتغناء عن خدمته فاحلديث وا�صح )حب�ص الأ�صل وت�صبيل الغلة( فال�صدقة اجلارية ل 

تكون اإل يف الأ�صل وهو التاأبيد.

5 - د.حممد●نعيم●يا�صني:

الذين نظموا هذا  الإخوة  املو�صوع يحتاج غلي حتديد معاين امل�صطلحات، وماذا ق�صد  اأن  احلقيقة 

املنتدى من هذا املو�صوع، هل هو اإنهاء الوقف اأم انتهاوؤه؟  فالفرق كبري جًدا، نحن نتكلم عن وقف خريي، 

وامل�صوؤولون عن الوقف قد يرون اأن اإنهاء الوقف ل�صالح �صيء اآخر فهل لهم ذلك؟

اأنا اأعتقد اأن امل�صاألة تتعلق باإنهاء الوقف فهو الذي يحتاج اإىل بحث اأما النتهاء فهو مقتول بحثا وهو 

معروف، والبحث فيه كثري، فل يخلو منه كتاب من  كتب الوقف، فبالن�صبة للإنهاء يجب علينا اأن نوازن بني 

امل�صلحة واملف�صدة فينبغي اأن يكون ذلك هو املعيار فنحن الآن ن�صكو يف كثري من البلدان الإ�صلمية �صعف 

التموين من الوقف و�صعف اإقبال النا�ص على الوقف، فاإذا عرفت اأنا �صاحب املال ان اإرادتي ورغبتي يف 

�صيء معني مل توف اأو اأنها معار�صة من قبل امل�صئولني اأو النا�ص الذين لهم احلق يف اإنهاء الوقف فيجب اأن 

يكون هناك حذر ودرء املفا�صد اأوىل من جلب امل�صالح فلبد من املوازنة يف ذلك، واأنا اأعتقد اأن البحث 

ينبغي اأن يكون مو�صوعه يتعلق بو�صع املعاير، وال�صوابط املحددة، ويكون من هذه ال�صوابط حتديد امل�صئول 

اأو املخت�ص يف هذا الإنهاء، ول يكون باإمكان اأي اأحد اأن ينهيه مثل وزارة الأوقاف اأو املتويل اأو...الخ.

6 - د.عبدالرازق●ا�صبيحي:

اأ�صم �صوتي اإىل �صوت د.اأحمد احلداد يف اأنه ينبغي اأن نحذر كثرًيا من عنوان املحور الذي نتكلم فيه 

وهو اإنهاء الوقف اخلريي، فنحن هنا ويف جميع املوؤمترات التي تنظم مو�صوع الوقف ندعو فيها اإىل تو�صيع 

امل�صطلح ب�صراحة  الوقف، فهذا  اإنهاء  اإىل  ندعو  اأننا  انطباعا  نعطي  اأن  ل  الوقف  ال�صتفادة من  دائرة 

تكون  اأن  فينبغي  العناوين  فقط  يقروؤون  الذين  النا�ص  من  الكثري  هناك  لأن  جَدا  ح�صا�صة  م�صاألة  يعترب 

ا�صتثناءات حقيقية جًدا لدواعي  واإمنا هناك  ينبغي  واأن ذلك ل  الوقف  اإنهاء  اأننا �صد  الر�صالة وا�صحة 

اأوردها د.  اإن عددا من ال�صور التي  اأقول  ال�صرورة وامل�صلحة الظاهرة غري املتخيلة، ومن هذا املنطلق 

اأو  اأو نحوه  لتو�صيع الطريق  الوقف  ببيع  الوقف، فمثل حكم حاكم  لي�صت �صوًرا لإنهاء  هيثم عبداحلميد 

ما ن�صميه يف الأدبيات القانونية احلديثة بنزع امللكية لأجل امل�صلحة العامة هذه لي�صت اإنهاًء للوقف لأن 

نازع ملكية الوقف ملزم بتعوي�ص الوقف قانونا، كذلك احلالة الثانية وهي حالة ال�صتبدال فينبغي يف حالة 
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ال�صتبدال اأن يكون هناك عو�ص للوقف.

الفقهاء  اأقوال  والدكتور ذكر  ي�صمن،  بالتعدي  الوقف  واإتلف  التعدي  ا يف حالة  اأي�صً الثالثة:  احلالة 

ولكن مل يعقب عليها، فاملتعدي ي�صمن بال�صرع وبالقانون، ففي هذه احلالت كلها يحل الوقف حمل العني 

املعو�ص بها اأو النقود املعو�ص بها، وهو التزام يف عنق الناظر اأو املتويل على الوقف، وهنا تطبق النظرية 

القانونية نظرًيا )نظرة احللول( مبعنى اأن العني املوقوفة حتل يف العني املعو�ص بها، فينبغي اإذا اأن نحذر 

من ا�صتعمال كلمة اإنهاء الوقف يف هذه احلالت لأن الوقف هنا حتول من اأ�صله اإىل اأ�صل اآخر وا�صتمر، مل 

ي�صتمر يف اأ�صله واإمنا ا�صتمر يف العني املعو�ص بها.

النقطة الثانية تتعلق ب�صور ل ميكن الت�صليم بها نهائًيا خا�صة يف الع�صر احلا�صر وهي اإنهاء الوقف 

خوًفا من �صلطان جائر اأو حاد اأو حكم قا�ٍص يحكم لغري �صالح الوقف ونحو ذلك فهذه ال�صورة ل ميكن اأن 

ن�صلم بها، ولو جاء �صلطان جائر اأو ظامل واأخذ الوقف ل ميكن اأن يكون ذريعة لإنهائه خوفا، فم�صاألة اخلوف 

م�صاألة تقديرية، وحتي لو وقع فينبغي األ ن�صلم باإنهاء الوقف لأنه �صياأتي زمان ت�صرتجع فيه الأوقاف، وهذا 

قد ح�صل يف كثري من التجارب فعلينا اإذا األ نلجاأ اإىل اإنهاء الوقف خوفا من �صلطان ظامل.

وبالن�صبة لفتقار الواقف وكون الوقف غري م�صجل ينبغي اأن منيز بني ن�صوء الوقف واإثباته فكون الوقف 

التي  القوانني، والأنظمة  تتعلق ببع�ص  اآثاًرا كاملة لكن كونه غري م�صجل فهذه  اأن�صئ هذا �صحيح، وينتج 

ت�صرتط الكتابة لإنتاج اآثاره وهي لي�صت م�صلمة عند جميع الدول ويف جميع القوانني فل ينبغي اأن نقول يف 

اإثبات ولي�صت �صكلية انعقاد، ون�صتعي�ص  اإنهاء الوقف لأنه غري م�صجل فهذه �صكلية  اأنه يجب  هذه احلالة 

عنها بحالة اأخرى وهي كون الواقف افتقر، ولكنه ا�صرتط منذ البداية اأنه اإذا افتقر اإىل وقفه فاإنه يرجع 

فيه فيكون اإنهاء الوقف هنا اإعمال ل�صرط الواقف الذي هو �صرط �صحيح لأن الواقف اأوىل بوقفه من غريه 

وهذا ما اأخذت به مدونة الأوقاف املغربية.

7 - د.عبدال�صتار●اأبو●غدة:

اأريد اأن اأعلق على فكرة توقيت الوقف فاأجد الباحثني ال�صابقني قد اعرت�صا على هذه الفكرة واأنا اأ�صكر 

الباحثني كليهما على ترجيحهما مبداأ التاأقيت لأن هذا فيه م�صلحة كبرية فهناك الكثري من املوؤ�ص�صات 

حتتاج الآن اإىل اأماكن م�صت�صفى اأو مدر�صة اأو جمعية خريية فاإذا قدم لها هذا الوقف ملدة ع�صر �صنوات 

مثًل حتى ت�صتكمل طاقتها املالية حتى تبني مكانا فهذا فيه منفعة وم�صلحة، وهذا من وقف املنافع، واإن 

كانت بع�ص املذاهب ترى اأنه يجب اأن تكون املنافع موؤبدة، فهذا نوع من التحكم فالوقف ي�صبه الو�صية، 

فالو�صية ميكن اأن تكون موؤقتة فتوقف منافعها ل�صخ�ص واأعيانها ل�صخ�ص اآخر؛ لذلك فاإن ما اأو�صى به 

ا على ذلك يف  د.هيثم من اعتماد تاأقيت الوقف يعترب مهًما جًدا ويجب اأن نهتم به، وزاد د.عبدالفتاح اأي�صً
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بحثه باأنه اأ�صار اإىل القوانني وموقف القانون امل�صري وهو اأول قانون و�صع يف الوقف، وكان هذا القانون 

اأن هذا  مع  القطري  القانون  مثل  ذلك  منعت  بعده  التي جاءت  القوانني  كانت  واإن  الوقف،  تاأقيت  يجيز 

مذهب الإمام مالك.

ا اإىل اأن هيئة املحا�صبة واملراجعة للموؤ�ص�صات املالية التي ت�صع معايري �صرعية و�صعت  اأريد اأن اأ�صري اأي�صً

معايري للوقف واأخذت بهذا الراأي وهو تاأقيت الوقف، وقد و�صع هذا املعيار يف فقه جماعي حوايل ع�صرين 

تو�صية  هناك  تكون  اأن  فاأرى  املحا�صبة،  هيئة  ال�صرعي يف  املجل�ص  هو  الذي  الإ�صلمي  العامل  فقهاء  من 

برتجيح القول  بتاأقيت الوقف لأن له اأدلة كثرية ذكرها الباحثان وهو مذهب معترب عند املالكية فيجب اأن 

ناأخذ به، واأن يكون يف هذا تو�صعة فقد ي�صتغني الإن�صان عن عقار ملدة ثم يحتاج اإليه بعد ذلك لي�صكن اأولده 

فيوقفه هذه املدة املحددة ثم ي�صتفاد منه يف اأوجه اخلري.

ل اأريد التعليق على كلمة اإنهاء وانتهاء الوقف بل اأريد اأن اأقرتح اأن يذكر ن�ص �صريح مينع اإنهاء الوقف 

مبعنى اإلغائه لأن هذا ح�صل يف بع�ص البلد  الإ�صلمية فاألغي الوقف اخلريي والذري، ويف بع�ص البلدان 

األغي الوقف الذري وهو ل زال وهلل احلمد موجوًدا يف الكويت ويف الأردن ولبنان وبع�ص البلدان الأخرى 

لذلك يجب اأن نن�ص على العك�ص اأنه ل يجوز اإنهاء الوقف لغري الأ�صباب التي ذكرها العلماء والتي وردت 

يف البحثني.

8 - د.م�صطفى●عرجاوي:

اأثني على ما ذكره د.عبدال�صتار اأبو غدة لأن اأبحاث املوؤمتر التي �صتاأتي بعد ذلك معظمها يعتمد على 

التاأقيت )الوقف املوؤقت( وعند حل النزاعات الدولية �صنحتاج اإىل ذلك.

الذي يعنيني الآن اأن الزميل الفا�صل د.عبدالفتاح تكلم عن التقادم، والتقادم نوعان: تقادم مك�صب 

العقار،  لهذا  مالًكا  يده على عقار مدة خم�صة ع�صر عاًما فيكون  ي�صع  اأن  واملكا�صب هو  وتقادم م�صقط، 

اإذا كان  العقار  لهذا  بالن�صبة لعني موروثة مدة ثلثني عاًما في�صري مالًكا  اأو  للقانون امل�صري  وبالن�صبة 

معه ما يثبت ذلك، هذا يف غري  الوقف لأن الوقف يف م�صر مثًل بالقانون رقم 100 ل�صنة 46 اأ�صبح مال 

عاًما اأي ل يجوز على الإطلق متلكه بو�صع اليد، هذا بالن�صبة للعقار اأما بالن�صبة للمنقول كما قال د. هيثم 

فكيف نت�صرف لأن فيه تقادًما مك�صًبا، فالتقادم املك�صب بالن�صبة للمنقولت اأن ي�صع يده على �صيء مال 

م�صتحق م�صي على ا�صتحقاقه مده خم�ص �صنوات ومل يطالب به �صاحبه عندئذ ت�صقط دعواه وهو التقادم 

امل�صقط فت�صقط دعوى  املطالبة بهذا الدين.

ا مال عام ل ي�صقط حق املطالبة به على الإطلق بل على العك�ص يطالب باإح�صار  اأما الوقف فهو اأي�صً
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مثيله اأو قيمته يف يوم ا�صتحقاقه بغ�ص النظر عن �صعره احلقيقي.

القا�صي ل  فاإن  الزميل  الوقف، ولذلك كما قال  التقادم م�صتبعدة متاًما يف مو�صوعات  فاإذا م�صاألة   

ي�صتطيع اأن يق�صي من نف�صه لأن القا�صي ل يق�صي بعلمه واإمنا يق�صي من خلل امل�صتندات التي تقدم بني 

يديه من خلل القانون اإذا كان ينفذ القانون اأو من خلل اأحكام ال�صريعة اإذا كان ينفذ اأحكام ال�صريعة.

9 - امل�صت�صار●عبداهلل●العي�صى:●

اأنه ل يجوز  اأبني  اأن  فاأحب  الوقف  بالرجوع يف  يتعلق  ملا  الب�صيطة، فبالن�صبة  التعليقات   عندي بع�ص 

لو ا�صرتط  الرجوع فيه على الإطلق حتى  امل�صجد ل يجوز  الوقف على  الأوقاف فمثل  الرجوع يف بع�ص 

الواقف ذلك.

وبالن�صبة ملا اأثري الآن من مو�صوع ك�صب امللكية فالدول العربية تختلف وخا�صة التي عاجلها املو�صوع 

بتقنني يف مو�صوع ك�صب امللكية فنحن يف الكويت والأردن والإمارات اأخذنا بنظرية عدم �صماع الدعوى عند 

الإنكار، وعدم �صماع الدعوى لي�ص ينق�ص من امللكية بحيث اأنه لو ا�صتطاع الطرف الآخر اأن يبني اأن هذه 

املدة انقطعت يف فرتة من الفرتات اأو اأن فيها نوًعا من العرتاف باحلق قبل 15 عاًما اأو انتهاء املحاكمة 

فهنا ينتهي طلب احلق بحيازته ولي�ص بالتملك، فكنت اأمتنى اأن تعر�ص الباحثان اإىل الأوقاف ال�صغرية 

التي اأ�صبحت ل ُتدر �صيًئا يذكر �صواء اأكان عقاًرا اأم منقوًل، ويوجد الآن اجتاه يف بع�ص البلدان العربية 

الواقف  ا�صم  �صيختفي  �صركة  ال�صغرية يف  الأموال  هذه  و�صع  اأن  م�صاهمة مبعنى  وقفية  �صركات  لإن�صاء 

ظاهريا لكنه �صي�صجل وقفه على اعتبار اأنه اأحد امل�صاهمني، كذلك بالن�صبة للعقار ففي ال�صنوات الأخرية 

بداأ يظهر مو�صوع العقارات ال�صغرية غري املدرة اأو املتهالكة اأو التي ل ي�صتطيع الناظر القيام عليها ل�صح 

املوارد، وهناك فيه اجتاه اآخر الآن كان بودي لو تطرق اإليه اأحد الباحثني متمثل يف اأنه لو كانت اإحدى هذه 

العقارات جمعت وبنى فيها جممع كبري وبقي وقفا لكن جلميع الواقفني وللم�صارف التي ذكروها نف�صها 

لكن �صيختفي ا�صم الواقف من كل جزئية من جزئياته لكنه �صيبقى اأحد امل�صاهمني. 

10 - د.يو�صف●ال�صراح:●

الدين  ا يف ق�صية مهمة لها مواقع عندنا يف ق�صية  اأجد نق�صً البحثني  ال�صريع على كل  بعد الطلع 

يف الوقف اخلريي األ وهي ما لو جهل اأ�صل الوقف، وهذا قد يح�صل عرب مرور الزمن وجهلت بعد ذلك 

م�صارف هذا الوقف، فعندنا واقعة حا�صلة يف الكويت وهي �صوق الزل القدمي يف املباركية حيث يجهل اأ�صل 

هذا الوقف ول يعلم من وقف عليه وما هي م�صارفه؟
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فهل تخّرج هذه امل�صاألة على انقرا�ص الوقف اأو م�صالة انقرا�ص املوقوف عليهم اأو على غري ذلك؟ فكنت 

اأمتنى اأن يكون هذا �صمن هذين البحثني مع ظهور حتويل ريع هذه الأوقاف فيما جهل اأهله وجهل م�صرفه 

اإىل عموم اخلريات ب�صورة عامة، فكنت اأمتنى وجود هذه امل�صالة �صمن هذين البحثني.

11 - اأ.علي●الكليـب:

اأتطرق حلادثة ح�صلت عندنا يف بيت الزكاة الكويتي وعر�صت على الهيئة ال�صرعية ومعنا رئي�ص الهيئة، 

وثلثة من الأع�صاء هنا، فبيت الزكاة يدير الكثري من الأوقاف فجاء ال�صوؤال من جلنة تطوير العقارات اأن 

هناك اأوقاًفا متهالكة وعر�صوا عدة بدائل على الهيئة ومن �صمنها اإدخال اآخرين معهم لكي يكون الوقف 

م�صرتكا وغري ذلك.

منتهية  اإجارة  طريق  عن  الأوقاف  هذه  بناء  اإعادة  ي�صتحيل  باأنه  قالوا  ال�صرعية  الهيئة  تداول  وبعد 

اإعمار  اإعادة  واأقروا  الكويتي،  الزكاة  بيت  يف  ال�صرعية  الإدارة  طرف  من  اأقر  الذي  هو  هذا  بالتمليك، 

الأوقاف املتهالكة عن طريق امل�صاريف الإ�صلمية فاأحببت اأن اأنقل هذه التجربة اإىل جلنة ال�صياغة اإذا 

اأحبوا اأن ي�صتفيدوا منها.

بالن�صبة للرجوع يف الوقف فاإن الإخوة يف الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت يعلمون اأنه قد �صدر اأمر 

�صامل يف الكويت باأنه يجوز الرجوع يف الوقف اإل يف حالتني اإذا كان م�صجًدا اأو كان مقربة اأو كان موقوفا 

عليهما، واأما غري ذلك فيجوز الرجوع فيه.
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ردود املحا�ســرين

رد●د.عبدالفتاح●حممود●اإدري�س:

عند ردي على د.�صبري على قوله اأن البحوث اأفرطت يف املقدمات ومل ندخل يف �صلب املو�صوع، فاأقول 

اإنني مل اأفرط يف املقدمات ومل تتجاوز املقدمة �صفحة واحدة ذكرت فيها التعريف بالوقف اخلريي لأنه 

اأم  اإذا عرف حقيقته وهل هو م�صروع حتى ينتهي  اإل  َحد يف الوقف اخلريي انتهاءه 
َ
اأ ل ميكن اأن يت�صور 

اأنه ممنوع فيكون ماآله هالًكا فهذه الق�صية لبد من تو�صيحها واإل فالدخول فجاأة على اأ�صباب انتهاء هذا 

الوقف غري م�صتمراأة يف البحوث العلمية.

واأ�صباب  الوقف  هذا  انتهاء  اأ�صباب  اآخره  اإىل  اأوله  من  فيه  عاجلت  البحث  يف  اأنني  هذا  اإىل  اأ�صف 

اأوله اإىل اآخره باإنهاء الوقف اخلريي، واإل كنا ندعو اإىل ماأثم  احلفاظ عليه من النتهاء، ومل ينطق من 

علمي  بحث  فهل هناك  يكون،  اأن  الأحوال  من  بحال  يت�صور  ول  ي�صتمر  ل  وهذا  الدائمة  ال�صدقة  ومننع 

�صرعي يدعو اإىل اإنهاء الوقف اخلريى وهو عبارة عن �صدقة ومن الأمور التي دعا اإليها ال�صرع ومن مقا�صد 

ال�صريعة.

وبالن�صبة لقول د.اأحمد احلداد اأن الوقف ملك هلل تعاىل وجزمه بهذا، فهذه الق�صية من العلماء من 

اإنه ينتقل من ملك  اإنه يبقى على ملك الواقف، ومنهم من يقول مللك اهلل تعاىل، ومنهم من يقول  يقول 

الواقف اإىل ملك املوقوف عليهم، فهذه الق�صية خلفية وبالتايل فاإن اجلزم باأنه ملك هلل تعاىل ثم يبنى 

عليها اأمًرا اآخر فهذا قد ل يكون دقيًقا.

فيما يتعلق بال�صتدانة فهي طلب الدين اأو احل�صول على الدين، والتعبري الذي ا�صتعمله الفقهاء وبوبوا 

له هو القر�ص ولي�ص ال�صتدانة، ولذلك ل جند يف كتاب من كتب الفقه ما ي�صمى بالدين اأو باب ال�صتدانة 

اأنه ورد حديث عن  اأدلة م�صروعيته حتى  اأفردوا له بابا وعرفوه وذكروا  بل جند باب القر�ص، فالفقهاء 

النبي �صلى اهلل عليه و�صلم » من اأ�صلف اإن�صاًنا اأو اأقر�ص اإن�صاًنا ثلًثا كان مبثابة ال�صدقة » فلفظ القر�ص 

م�صروع ومتداول ومعرتف به عند الفقهاء بخلف لفظ ال�صتدانة فلي�ص معروفا عندهم ومل ي�صتعملوه يف 

كتبهم.

�صورة من هذه  يذكر  فلم  عليل،  ت�صفى  ول  دليل  تقدم  ل  �صور  البحثني  اأن يف  ذكر  الدكتور  ف�صيلة 

ال�صور، ول مناذج منها التي مل تعالج هذا الق�صية »ق�صية اإنهاء الوقف«، فهل من املطلوب يف بحوث كهذه 

يف �صفحات حمدودة اأن ناأتي بنقول من كتب الوقف حتى ندلل على اأن هذه البحوث نقلت من كتب فقهية 
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واأنها لي�صت فيها عموم ومل تعالج هذه املوا�صيع، هذه البحوث قراأت فيها بحوًثا تراثية بالتايل فاإن التعبري 

عن ال�صور اأف�صل بكثري من نقل ال�صورة وو�صفها بني قو�صني، فهذا هو ما يقت�صيه عامل الخت�صار وعامل 

الزمن.

الن�ص من ق�صية مرفوعة يف بع�ص املحاكم امل�صرية رفعها  فاأنا نقلت هذا  للتقادم املك�صب  بالن�صبة 

واحد يريد اأن يكت�صب ملكية عقار موقوف بالتقادم املك�صب، وجاء يف ن�ص حيثيات احلكم يف هذه الق�صية 

ما يلي »اإن ملكية الأموال املوقوفة ل تك�صب بالتقادم« املادة 970 من القانون امل�صري قبل تعديلها بالقانون 

33 �صنة، وحيث قررت هذه  1957/7/13م اإل اإذا دامت احليازة مدة  57 املعمول به من  147 �صنة  رقم 

املادة اأن مدة التقادم اللزمة لكت�صاب اأموال اأو ترتيب حقوق عينية عليها �صواء يف ذلك الأوقاف اخلريية 

اأم الأوقاف الأهلية هي 33 �صنة.

اأما الأوقاف املنتهية طبقا للقانون رقم 1981-1952 فقد اأ�صبحت مبوجب اأحكامه من الأموال اخلا�صة 

ترد عليها احليازة املوؤدية اإىل ك�صب امللكية بالتقادم اإذا ا�صتمرت مدة 15 �صنة وا�صتوفت اأركانها القانونية.

فمعنى هذا اأن هذه الق�صية م�صتندة اإىل ن�ص مادة ومبقت�صاها �صدر هذا احلكم الذي يعترب جمرد 

تعديل للمدة بعدما كانت 33 �صنة اأ�صبحت 15 �صنة فقط للتقادم املك�صب.

هذا فيما يتعلق بالتقادم املك�صب يف القانون، واأما يف ال�صريعة فتعلم اأن فقهاء املالكية وربيعة ابن اأبى 

عبدالرحمن وفقهاء الإبا�صية قالوا بجواز نقل امللكية ب�صبب التقادم املك�صب، وكنت قد كتبت كتاًبا يف هذا 

لتها وذكرت اخللف يف هذا املو�صوع با�صتفا�صة فيما يتعلق  املو�صوع وقد ا�صتندت يف هذا اإىل ن�صو�صهم اأوَّ

بالتو�صية باأنه ل ينبغي للقا�صي اأن ي�صتجيب ملن يدعى ك�صب امللكية بالتقادم اأول ي�صتجيب للورثة، واأقول 

اإن هناك بع�ص النا�ص الذين يركبون منت ال�صطط يف احل�صول على اأدلة دامغة باأن الوقف مل يعد يدر غلة، 

اأو اأن املوقوف عليهم قد انقر�صوا، وما �صاكل هذا، فما على القا�صي اأمام هذه الدعاءات التي قد تكون 

م�صتنداتها مزورة اأن يركن اإليها ليق�صي مبا يدعى واإمنا ينبغي اأن يتيقن من اأن احلقيقة التي يدعى بها 

حقيقة يف الواقع، ولي�صت جمرد ادعاء.

بالن�صبة لنتهاء الوقف بانقرا�ص املوقوف عليهم فقد ذكرت اأنني كتبت بحثا يف ماآل الوقف اإذا انقر�ص 

املوقوف عليهم، وذكرت اأن العلماء لهم اأقوال يف هذا املو�صوع منهم من يرى اأنه يعود مرة اأخرى اإىل ملك 

الواقف، ومنهم من قال اإنه يعود اإىل ورثة الواقف الفقراء، ومنهم من يقول اإنه يعود اإىل ورثته اأيا كانوا 

�صواء كانوا فقراء اأم اأغنياء، فلي�ص دقيقا قول من قال اإن هذه البحوث مل تتعر�ص ملاآل الوقف اإذا انقر�ص 

املوقوف عليهم اأو مل يعد لهم انتفاع يف العني املوقوفة.



∫hC’G ´ƒ°VƒŸG äÉÑ«≤©J ≈∏Y øjô°VÉëŸG OhOQ

131

رد●د.هيثم●عبداحلميد:

يف احلقيقة هناك بع�ص العرتا�صات التي وردت يف البداية �صاأبداأ بها ثم اأتطرق لباقي امللحظات ما 

اأ�صعفني الوقت واأعتذر لبع�ص م�صايخى فل يحق يل اأن اأناق�صهم فاأعتذر م�صبقا عن هذا الأمر.

الكتابة يف مو�صوع  العلمية طلبت  اللجنة  اإن  انتهاء( فاأقول  اأو  م�صاألة الفرق بني امل�صطلحات )اإنهاء 

»اإنهاء الوقف اخلريي« ومل تطلب الكتابة حول النتهاء ولكن دار يف ذهني كل املعنيني فهما طبعا يختلفان، 

فالنتهاء اأو�صع من الإنهاء فراأيت اأن اأكتب يف النتهاء لت�صمل ال�صورة الإنهاء ون�صتخرج العلل ثم نقي�ص 

الإنهاء ونحن نريد النتهاء،  الوقف، فبع�ص املتدخلني قال ملاذا نبحث يف  اإنهاوؤه من  بعد ذلك ما ميكن 

فهنا علينا اأن ننظر يف العلل ملاذا انتهى الوقف هنا؟ فاإذا ا�صتق�صينا ال�صور والأ�صباب ونظرنا يف العلل 

ا�صتطعنا اأن نحكم حتى ميكن اأن ينتهي الوقف ومتى ل ينتهي، لذلك نرجح اأن النتهاء اأف�صل نظًرا اإىل اأن 

الوقف ل ينهى.

فيما يتعلق بالأوراق املالية مل اأقل اإنها ل توقف فهي توقف، ولكن اإذا كان بق�صد التداول ليكون الريع 

من التداول فهذا هو الذي قلت اإنه غري جائز.

اأما ق�صية هل يقا�ص على النقود؟ طبعا ل يقا�ص عليها فهناك فرق كبري، فلو نظرنا اإىل العلل يف النقود 

جندها ل تنطبق على الأوراق بحال.

فيما يتعلق بالت�صريعات وهل هي موجودة يف بع�صها اهلل اأعلم لكن الذي اأعلمه اأن م�صدر الت�صريعات يف 

بع�ص الق�صايا اخلا�صة مثل اإنهاء وقف الأوراق املالية، هل يجور الت�صريع يف ذلك؟ رمبا يكون ذلك تق�صري 

مني يف ذلك.

بالن�صبة مللحظات �صيخى حممد عثمان �صبري فاإن اخللو الذي حتدث عنه قدمي، اأما تطويره وحتديثه 

ومل  القدامى  الفقهاء  عند  اخللو  يخرج  ملاذا  حتدثت  اأنا  ولكني  املعا�صرين،  الفقهاء  اإبداعات  من  فهذا 

اأوجدوه بهذه الطريقة، وال�صبب هو مت�صكهم بعدم ال�صتبدال.

الوقف  على  كالتعدي  اأوردتها  ملا  الإنهاء  يف  تتدخل  ل  �صور  عن  ا�صبيحي  د.عبدالرزاق  تكلم  كذلك 

وال�صتبدال.. فهذه هي امل�صكلة لبد اأن ننظر يف العلل ملاذا اأدخلت؟ فالفقهاء هم الذين اأدخلوها ل�صبب 

فاإن  بالتايل  العني  هو  الوقف  اأن  راأى  فمن  الريع؟  اأو  نف�صها  العني  وقف  هو  فهل  الوقف  هو حتديد  مهم 

ا�صتبدال ال�صورة تعترب اإنهاء، ومن راأى اأن الوقف هو الريع فقال اإن هذا لي�ص اإنهاء للوقف، فامل�صالة تتعلق 

اأما كون هذا مل ي�صجل عند الفقهاء  اأم هو الريع؟،  بتحديد ماهية الوقف وحقيقته هل هو العني نف�صها 

احلنفية، فاإن الذي يطلب اإنهاء الوقف لكونه غري م�صجل وهو فقري فهو مقر بالوقف وهو ثابت. اأما امل�صاألة 
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الذي ذكرها د. عبدال�صتار ملاذا مل نتطرق اإىل اإنهاء الوقف الذري؟ فاإن اللجنة العلمية طلبت البحث يف 

اإنهاء الوقف اخلريي حتديًدا، اأما اإنهاء الوقف الذري كما ح�صل يف بع�ص البلد الإ�صلمية ففيه نظر، 

وكنت اأود البحث فيه لكنى منعت من ذلك من طرف اللجنة العلمية.

 



املو�شوع الث�ين

ال�ستفادة من �صيغة الوقف 

يف حل املنازعات الدولية

اجلل�شة العلمية الث�نية

رئي�س اجلل�شة

)1(
اأ.عبداهلل بن جعيثن الدو�سري

املح��شرون

د.حممد نعيم يا�سني

د.عبدالقادر بن عزوز

)1( مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بدولة قطر.
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)1(
بحث د.حممد نعيم يا�سني

ال�ستفادة من �سيغة الوقف يف حل املنازعات الدولية والوقاية منها

تقدمي●وتخطيط:

اإذا غ�ص�صنا النظر عن املو�صوع الدقيق لهذا البحث فاإنه مما ل �صك فيه اأن جمالت ال�صتفادة من 

نظام الوقف الإ�صلمي رحبة جًدا و�صا�صعة �ص�صوع حاجات الأّمة؛ فاإّن كلَّ حاجة اأو م�صلحة من حاجاتها 

وم�صاحلها ميكن اأن ُي�صتفاد من ذلك النظام يف تلبيتها اأو حتقيقها اأو حفظها.

وذلك اأن الوقف �صيغة فّعالة للح�صول على املال من اأهله باأقداٍر متفاوتة، ول يكاد �صقفها يحّد بحدود 

معينة. واملال ن�صاط اختيارى للإن�صان ل يكاد ي�صتغنى عنه فرد اأو جماعة.

ا  ورحابة ال�صتفادة من الوقف ل تقت�صر على ات�صاع اجلهات التي ميكن اأن ت�صتفيد منه، بل ترجع اأي�صً

اإىل تو�ّصع كثري من الآراء الفقهّية فيما ي�صح وقُفه من الأموال، واأنه كّل مال متقّوم ميكُن تثبيته ب�صورة من 

ال�صور، ويكون قابًل لل�صتثمار اأو ال�صتغلل اأو ال�صتعمال املتكرر، بحيث ت�صرف ثمرته اأو غلُته اأو منفعته 

  .
)2(

يف اأية جهة من جهات الرب اأو امل�صالح العاّمة

اإىل  فاإذا رجعنا  كلها،  لت�صمل جهات اخلري  بركاته  تعميم  النظام؛ ميكن  لهذا  العام  الو�صع  هذا هو 

اأو  لها  اأو حًل  الدولية، وقاية منها  النزاعات  النظام يف معاجلة  مو�صوع بحثنا، وهو ال�صتفادة من هذا 

ومع  املذكور،  املو�صوع  يف  الوقف  �صيغة  من  ال�صتفادة  يف  ي�صيق  ل  املذكور  ال�صمول  فاإن  لآثاره،  ترميًما 

ملحظة هذا الت�صاع يف ال�صتفادة من الوقف يف ت�صوية النزاعات الدولّية، فاإنه يظهر للمتاأمل اأن تلك 

ال�صتفادة ميكن اأن تكون يف جمال عام وا�صع ي�صمل الوقاية من تلك النزاعات واأ�صبابها، ودعم الأ�صاليب 

التي حتول دون وقوعها،  الروابط والعلقات  املفيدة يف حلها، وحتقيق  والدرا�صات  ت�صويتها،  اإىل  املوؤدية 

واإن�صاء الأجهزة واملوؤ�ص�صات امل�صرتكة التي تهدف اإىل معاجلتها اإن وقعت، اأو اجتنابها قبل وقوعها، وغري 

ذلك.

اأن تكون تلك ال�صتفادة ب�صورة مبا�صرة يف نوع من النزاعات الدولية؛ وهي التي يكون  كذلك ميكن 

وعنوانه  اخلا�ص،  املجال  هو  وهذا  امل�صالح؛  جهات  يف  ثمراته  من  وال�صتفادة  وْقُفُه  ميكن  �صيًئا  حملُّها 

)1( ق�صم الفقه والأ�صول-كلية ال�صريعة- اجلامعة الأردنية -عمان-الأردن.

)2( انظر ما تقّدم من املعنى عند: ال�صيخ م�صطفى الزرقا- اأحكام الأوقاف �ص 13 وما بعدها، د. منذر قحف- الوقف الإ�صلمي �ص 31، 

36 -41. د. عبدال�صتار الهيتي- الوقف ودوره يف التنمية �ص 95 - 219. د. اأمين حممد العمر - الوقف ودوره يف التنمية �ص 44 وما بعدها، 

د. رفيق امل�صري- الأوقاف فقهًا واقت�صادًا �ص 28 - 30.
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املجال  الكلم يف  به قبل  �صنبداأ  لذلك  البحث؛  الت�صاقًا مبو�صوع  اأ�صدُّ  الدويل«، وهو  النزاع  »وقف حمل 

العام. و�صنقّدم لذلك بتمهيد ي�صاعُد يف الدخول اإىل مو�صوعات البحث، يتعلق ببيان م�صطلحات واأنواع 

يف  �صن�صري  وهكذا  منها؛  الوقف  وموقع  الدويل،  القانون  يف  الدولّية  النزاعات  ت�صوية  وطرق  وم�صوغات، 

البحث على وفق اخلطة الآتية:-

عدة  وفيه  الأخريين،  الف�صلني  اإىل  كاملدخل  تعترب  مو�صوعات  عدة  يتناول  متهيٌد  وهو  الأول-  الف�صل●

مباحث هي:- 

املبحث الأول- تعريف النزاع الدويل واأنواعه.

املبحث الثاين- طرق ت�صوية النزاعات الدولية يف ال�صريعة الإ�صلمّية والأعراف الدولية.

املبحث الثالث- امل�صوغات ال�صرعّية والقانونية لل�صتفادة من �صيغة الوقف يف حل النزاعات الدولّية.

الف�صل●الثاين- املجال اخلا�ص لل�صتفادة من �صيغة الوقت يف حل النزاعات الدولية )وقف حمل النزاع 

الدويل(. ونتناول مو�صوع هذا الف�صل يف ثلثة مباحث هي:-

املبحث الأول- املق�صود من ال�صتفادة ب�صيغة الوقف يف املجال اخلا�ص واأهميتها.

املبحث الثاين- تاأ�صيل وقف حمل النزاع الدويل واأحكامه.

املبحث الثالث- اأنواع وقف حمل النزاع الدويل و�صوره.

املبحث الرابع- اإ�صكالت فقهّية وقانونية يثريها وقف حمل النزاع الدويل واجلواب عنها.

الف�صل●الثالث- املجال العام لل�صتفادة من نظام الوقف يف معاجلة النزاعات الدولّية:-

وي�صتمل هذا الف�صل على مقدمة نذكر فيها املعنى الإجمايل لل�صتفادة من نظام الوقف يف املجال 

العام، وعلى املباحث الآتية:-

املبحث الأول- ال�صتفادة من نظام الوقف لغر�ص املحافظة على الأو�صاع امل�صتقرة بني الدول.

املبحث الثاين- التمويل الوقفي لغر�ص مواجهة اأ�صباب النزاعات الدولّية.

املبحث الثالث- التمويل الوقفي لطرق حل النزاعات الدولّية.

خامتة:- اقرتاحات وتو�صيات.
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الف�صل●الأول

املدخل●:تعريف●النزاع●الدويل●واأنواعه●-●طرق●ت�صويته●-●م�صوغاته

املبحث●الأول:●تعريف●النزاع●الدويل●واأنواعه

املطلب●الأول:●تعريف●النزاع●الدويل

. وقال يف خمتار ال�صحاح: نازعه 
)1(

النزاع يف اللغة م�صتقة من نزع وهو يدل على قلع �صيء من �صيء

. وقال الراغب الأ�صفهاين: 
)3(

، وتنازع القوم: اختلفوا
)2(

منازعة: جاذبه يف اخل�صومة، والتنازع التخا�صم

.
)4(

التنازع واملنازعة املجاذبة، وُيعرّب بها عن املخا�صمة واملجادلة

وذكر بع�ص الباحثني اأن اأ�صل معنى النزاع بني طرفني اأو اأكرث هو )حالة تختلف فيها اأهداف الأطراف( 

يريدون حتقيقه يف  ما  باأهدافهم  واملق�صود  اأهدافهم(،  فيها  تختلف  الأطراف  تلك  بني  تكون  اأو )حالة 

اأحد  واإن كان  واإل فل، حتى  ا،  النزاع دوليَّ اأو منظمات دولّية كان  الواقع. فاإذا كانت تلك الأطراف دوًل 

ا حقيقًيا اأو اعتبارًيا. الأطراف دولة اأو منظمة دولية، والطرف الآخر �صخ�صً

واأكرث التعريفات ا�صتهاًرا بني علماء القانون الدويل هو قولهم )النزاع الدويل هو خلف حول نقطة 

قانونية اأو واقعية اأو تناق�ص وتعار�ص الآراء القانونية اأو املنافع بني دولتني(، وهو ماأخوذ من تعريف �صادر 

اأو  اأو تناق�ص  اأو واقعية  عن حمكمة العدل الدولّية الدائمة؛ فقد عرفته باأنه )خلف حول نقطة قانونية 

تعار�ص للطروحات القانونية اأو الواقعية اأو املنافع بني دولتني(. واأكرث اأهل القانون الدويل يرون اأن النزاع 

ل يو�صف باأنه دويل اإل اأن يكون بني دولتني، يعني اأن يكون جميع اأطرافه دوًل، واأ�صاف بع�ص النزاع بني 

الدول واإحدى املنظمات الدولية؛ وبناء على هذا الراأي الغالب فاإن النزاع بني دولة و�صخ�ص اأو �صركة اأو 

ة ل ُيعترب نزاًعا دولًيا، ول يخ�صع لأحكام القانون الدويل بني اأفراد دول خمتلفة، اإل اإذا تبنت  موؤ�ص�صة خا�صّ

.
)5(

ا الدول مطالبات اأفرداها، في�صري النزاع دوليَّ

)1( ابن فار�ص: معجم مقايي�ص اللغة - مادة نزع.

)2( الرازي: خمتار ال�صحاح )نزع(، وانظر الزخم�صري: اأ�صا�ص البلغة )نزع(.

)3( الفيومي: امل�صباح املنري )نزع(.

)4( الراغب الأ�صفهاين: املفردات يف غريب القراآن �ص 488.

ال�صمادي- حل  زياد   .694 العام �ص  الدويل  القانون  الآتية: د. حممد حافظ غامن- مبادئ  املراجع  الدويل يف  النزاع  تعريف  انظر:   )5(

النزاعات )ن�صخة منقحة للمنظور الأردين( - برنامج درا�صات ال�صلم الدويل- جامعة ال�صلم التابعة للأمم املتحدة �ص 2. حممد عزيز 

�صكري- املو�صوعة العربّية- املجلد ال�صاد�ص- العلوم القانونية والقت�صادّية وال�صيا�صّية- ت�صوية النزاعات الدولّية. د. عز الدين بن �صامل- 

Http.//arab mediation. Eordpress.com 6/1/2012 :املنازعات الدولية - موقع
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اأ�صخا�ص  بني  يقوم  الذي  اخللف  ذلك  )اإنه  بع�صهم:  قول  الدويل  للنزاع  احلديثة  التعريفات  ومن 

القانون الدويل العام حول مو�صوع قانوين اأو �صيا�صي اأو اقت�صادي اأو غريه مما يرتبط بامل�صالح املادية اأو 

املعنوّية للمجالت املدنية والع�صكرّية(، وهذا التعريف اأقرب اإىل فهم القارئ العادي، وهو يعني اأن هناك 

يا.  ًا اأو اقت�صادَّ ارتباًطا بني ال�صخ�صّية القانونية والنزاع الدويل، واخللف قد يكون قانونًيا اأو �صيا�صيٍّ

والنزاعات الداخلية، واإن مل تعترب نزاعاٍت دولية بح�صب املفهوم ال�صابق، لكن قد تكون الدولة املركزّية 

اأو بع�ص الدول اخلارجية طرًفا فيه، ويعرفه بع�ص الباحثني باأنه )التنازع بني جمموعات خمتلفة- عرقّية 

اأو �صيا�صّية اأو دينية- من خلل خمالفات غري منطقية لأعراف احلياة اليومّية للمجتمع، وقد تقف وراءها 

اأ�صباب منطقية، كما هو م�صاهد يف مطالب العديد من الأقليات الدينية والعرقية وال�صيا�صّية. ويف التاريخ 

كيف  يومه  قوت  يجد  ل  ملن  )عجُب  قوله  عنه  اهلل  ر�صي  الغفاري  ذر  اأبي  ال�صحابي  عن  اأثر  الإ�صلمي 

النظام  يف  تعّطل  اأو  انهياٌر  باأنه  الداخلي  النزاع  عّرف  من  وهناك  عنه(.  باحًثا  ويخرج  �صيفه  يحمل  ل 

 .
)1(

الجتماعي وال�صيا�صي القائم دون اأن ي�صحبه بال�صرورة نظام بديل كما يف ال�صومال(

والذي ن�صتح�صنه يف مفهوم النزاع الدويل بالنظر اإىل مق�صود هذا البحث هو التو�صع يف هذا املفهوم 

لي�صمل جميع ما ذكر، والنزاعات الداخلّية التي يكون اأطرافها اأقاليم داخلّية فيما بينها، اأو النزاع الذي 

يكون اأحد اأطرافه الدولة املركزّية والطرف الآخر اإقليًما من اأقاليمها يطالب ببع�ص احلقوق املتعلقة بتوزيع 

الرثوة اأو اقت�صام ال�صلطة اأو غري ذلك؛ وذلك اأن الوقف ميكن اأن ي�صهم يف ت�صوية بع�ص هذه الأنواع من 

النزاعات ب�صورة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة.

الداخلية،  العتبارّية  الأ�صخا�ص  اأو  الأفراد  يكون بني  الذي  النزاع  البحث هو  له  يتعر�ص  الذي  ولكن 

وذلك ل يعني ا�صتبعاد مثل هذه النزاعات اخلا�صة من ال�صتفادة يف حلها ب�صيغة الوقف، بل اإن كثرًيا من 

الكيفيات والطرق التي �صيتناولها البحث يف حل النزاعات الدولّية وما اأحلقناه بها من النزاعات الداخلية 

ميكن تطبيقها على النزاعات الفردّية داخل الدولة الواحدة. 

املطلب●الثاين:●اأنواع●النزاعات●الدولّية

واأكرث  �صيا�صّية.  ومنازعات  قانونّية،  منازعات  اإىل:  تق�صيمها  الدولّية هو  للمنازعات  الدارج  التق�صيم 

الباحثني يف هذا املو�صوع اأ�صاروا اإىل �صعوبة التمييز بني هذين النوعني يف الواقع، واإىل وجود تداخل يف 

معظم �صور النزاعات الدولّية، واإىل اعتبار اإرادة الأطراف املتنازعة يف حتديد طبيعة النزاع فيها، ومع 

)1( انظر: ملوكي �صفيان - مقالة عن مفهوم النزاع الدويل - 23/اأغ�صط�ص 2008 على موقع:

Http:// hawariboumadian 1520. maktoobblog.com
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اأن  اأ�صهرها  ذلك حاول بع�ص علماء القانون الدويل العام و�صَع بع�ص املعايري للتفريق بني النوعني، من 

اأو حريتها، وتعتمد عليها طرق حياتها  ا�صتقللها  اأو  الدول  تتعلق بوجود  التي  ال�صيا�صّية )هي  املنازعات 

و�صلمتها وتطورها(؛ وبعبارة خمت�صرة )النزاع ال�صيا�صي الدويل هو الذي مي�ص م�صالح الدولة العليا(.

ويرى فريق معترب من العلماء اأن جميع املنازعات الدولية يتداخل فيها طابع ال�صيا�صة وطابع القانون؛ 

واإن  �صيا�صية،  تكون  الأخرى  بالدول  العلقة  امل�صائل ذات  واإذن فكل  �صيا�صي،  الدولة يف ذاتها نظام  لأن 

كان لتلك امل�صائل جوانب قانونّية؛ ولذلك ل تكاد توجد منازعة قانونية خال�صة، ول بّد اأن يكون لها �صفة 

 .
)1(

�صيا�صّية

ويف املقابل يرى بع�ص علماء القانون الدويل العام )Kelsen( اأن اأي نزاع مهما كانت طبيعته ميكن 

حتويُله اإىل جمموعات متعار�صة من احلقوق القانونّية، ولي�ص للدولة التي تكون طرًفا يف النزاع مع دولة 

اأخرى �صوى تربير موقفها وفق القانون، اأو اتخاذ موقف خارج القانون الدويل، وبالتايل العرتاف  باأحقية 

.
)2(

اّدعاء الطرف الثاين

بني  اجلمع  حم�صلة  هي  و�صيا�صي  قانوين  بني  الدولية  النزاعات  تق�صيم  يف  احلقيقة  اأن  نظري  ويف 

القولني ال�صابقني، وهي اأن النزاعات يف جمملها ل تخلو من تاأثري ال�صيا�صة فيها من قبل ن�صوئها ومن بعده 

ويف اأثنائه، بني دافع لإ�صعال النزاع وبني اخر لت�صعيده اأو منع ت�صويته اأو عك�ص ذلك. ويف الوقت نف�صه فاإن 

النزاعات يف جمملها ت�صتبطن اأموًرا قانونية وجتاذبات حقوقية بني املتنازعني؛ بحيث يجذب كل طرف اإىل 

جانبه �صيًئا يراه مغنًما، ويجذبه الطرف الآخر باجتاه معاك�ص. وخل�صة هذا الكلم اأن تق�صيم املنازعات 

ة اأن كثرًيا من العلماء، وكذلك  اإىل قانوين و�صيا�صي اأقرب اإىل النظري، ول يبنى عليه اآثار عملّية؛ وبخا�صّ

املمار�صات العملّية مل يعتمدوا على هذا التق�صيم يف اختيار احللول املنا�صبة للنزاعات؛ و�صّويت نزاعات 

 .
)3(

َفَت باأنها قانونية بو�صائل �صيا�صّية، ونزاعات و�صفت باأنها �صيا�صّية بو�صائل ق�صائية ُو�صِ

ال�صيا�صّية  النزاعات  بني  التمييز  يف  فعالة  معايري  ول  فا�صلة  حدود  توجد  ول  كذلك  الأمر  كان  واإذا 

ب�صيغة   فيه  ال�صتفادة  ميكن  الذي  املجال  عن  البحث  يف  مفيد  التق�صيم  هذا  اأن  نرى  ل  فاإنا  والقانونية 

الوقف الإ�صلمي؛ بحيث يقال: اإن هذه ال�صتفادة تخت�ص بنوع من النوعني املذكورين، بل �صرنى يف املجال 

العام )الف�صل الثالث من هذا البحث( اأنه ميكن ال�صتفادة من نظام الوقف يف اأكرث النزاعات الدولية، 

الدول  النزاعات بني  اإبراهيم احل�صن- حل  �صبعاوي  د.   .217-196 الدولية �ص  للخلفات  الق�صائية  الت�صوية  املحامي-  الغنيمي  )1( د. حممد طلعت 

العربية �ص 108 - 113. د. حممد حافظ غامن- مبادئ القانون الدويل العام �ص 695.

)2( د. اخلري ق�صي- املفا�صلة بني الو�صائل التحاكمّية وغري التحاكمّية لت�صوية النزاعات الدولّية �ص 99.

)3( املرجع نف�صه �ص 100 وما بعدها.
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مهما كانت �صبغتها.

اأكرث فائدة يف بحثنا عن  اأو حمله قد يكون  النزاع  الدولية من حيث مو�صوع  النزاعات  ولكن تق�صيم 

كيفيات ال�صتفادة من �صيغة الوقف الإ�صلمي؛ لأن هذه ال�صيغة تفرت�ص وجود نوع من اأنواع املال له ُعمٌر 

ممتّد، وله منافع اأو ميكن ا�صتثماره واحل�صول على ثمرات منه لها قيمة مالّية، ويكون له مالك من �صخ�ص 

اأو اأ�صخا�ص اأو جهة من اجلهات، فُيح�صب ذلك الأ�صل املايل، وحت�صل منافعه وثمراته يف جهة من جهات 

اخلري؛ فاأي نزاع ل يكون له حمل على الو�صف املذكور ل يت�صور وقفه، ول جمال للبحث يف ا�صتخدام �صيغة 

الوقف حلله اأو ت�صويته يجعل حمّل النزاع فيه موقوًفا، واإن كان للوقف جمالت اأخرى غري وقف حمل النزاع 

ميكن اأن يوظف فيها املال املوقوف للوقاية من النزاعات اأو امل�صاعدة على تخفيف حّدتها اأو تاأجيلها، كما 

�صرنى يف ف�صل »املجال العام« اإن �صاء اهلل تعاىل.

وما تقّدم ي�صري اإىل تق�صيم للنزاعات الدولّية مل اأر اإ�صارًة اإليه فيما وقع عليه نظري من الأبحاث يف هذا 

املو�صوع، وهو تق�صيمها اإىل ق�صمني:-

اأو ما يف حكمها يكون حمّلها �صيًئا ذا قيمة مالية معتربة، كالنزاع  الق�صم الأول:- نزاعات دولية 

حول بقعة من الأر�ص الربّية �صحراء كانت اأو جبًل اأو واديًا اأو جزيرة من اجلزر اأو واحة من الواحات، 

اأو بقعة من املاء كنهر على احلدود اأو بحرية اأو مياه بحر قريب من ال�صاطئ، اأو موارد وثروات وطبيعّية 

ومنافع، كرثوات الأرا�صي التي تكون حتت املياه الدولية املحاذية للمياه الإقليمية، وهو ما ي�صّمى بالمتداد 

اأو اجلرف القاري، حيث تكون الرثوات من حق الدول ال�صاحلّية امل�صرفة على تلك املياه الدولية، كذلك قد 

يكون النزاع حول اأجهزة عملقة ذات قيمة مالية كبرية ا�صتعملت يف م�صاريع م�صرتكة يف الرب اأو البحر، 

اأو طائرات ونحو ذلك مما يقدر مبال وتختلف عليه الدول ل�صبب من  اأو �صفًنا  وقد تكون جزًرا �صناعّية 

الأ�صباب. وميكن اأن يكون حمل النزاع تعوي�صات مالّية تطلبها اإحدى الدول من دولة اأخرى ويقع النزاع 

اأو قدرها. واأنواع هذا الق�صم كثرية يك�صف عنها الواقع  اأو �صببها الواقعي  اأ�صا�صها القانوين  بينهما حول 

والتعامل الدويل، وهي واإن كانت اأقل خطًرا من النزاعات التي تقع حتت الق�صم الآخر لكنها كثرية، وقد 

يتطور الأمر فيها اإىل و�صع اأكرث خطورة، وبخا�صة اإذا طال اأمدها و�صاَحَبها اأ�صباٌب اأخرى.

واإمنا  ذاته،  يف  مبال  ُيقدر  ول  مايل  غري  اأمًرا  حمّلها  يكون  التي  النزاعات  وهو  الثاين:-  الق�صم 

يكون اأو�صاًعا غري مالية، ويريد اأحد الأطراف تعديلها لإحداث تفوق يف م�صالح عليا يف نظره �صيا�صية اأو 

ع�صكرية اأو اقت�صادية اأو غريها، اأو يريد اإحداث توازن مع الطرف الأخر يف تلك الأمور اأو بع�صها، اأو يريد 

اإبقاَءها على حالها، وهو حال من الكره املتوارث لأ�صباب ع�صبّية اأو مذهبّية اأو عقدية اأو اجتاهات فكرّية 

اأو عدمه،  التاأييد  والنحياز يف  والتحالفات  واملواقف  الإعلم  النزاع تظهر يف  اأنواع من  متعار�صة. وهي 
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وقد توؤدي يف اأخر املطاف اإىل نزاع ع�صكري وحروب متكررة. وهذا الق�صم هو الذي و�صمه اأكرث امل�صنفني 

للنزاعات الدولية بالنزاع ال�صيا�صي يف مقابل النزاع القانوين، وقد تقدم خلفهم حوله. ونعتقد اأن الذي 

و�صفوه بال�صيا�صّي نظروا اإىل اأ�صبابه، واملواقف غري املنطقية املجافية ملبادئ العدل والإن�صاف �صواء اأكان 

ذلك من الطرفني اأم من اأحدهما، واإل فاإن كل نزاع دويل اأو غري دويل يفرت�ص وجود طرفني كّل منهما 

يريد �صيئًا من الآخر اأو حتى من غري الآخر ليقف معه يف نزاعه مع الطرف املق�صود؛ فكل نزاع عند حتليل 

ما يريده الأطراف ي�صتبطن طلبات قد تكون حمقة، اأو مبطلة، اأو بع�صها كذلك، ول يعني ظهور بطلنها 

وعدم منطقيتها غياب و�صف القانونية عنها؛ لأن املنظور اإليه هو �صكل املطالب ولي�ص عدالتها واأحقيتها 

ليكون النزاع قانونًيا؛ فكل نزاع بناء على هذا التحليل يكون قانونًيا.

املحق  فيه  وُيعرف  دولًيا،  بها  املعرتف  العدالة  قواعد  على  ُيعر�َص  اأن  نزاع ميكن  كل  فاإن  عليه  وبناء 

من املبطل، ومهما قيل باأن اللتزام من الطرف املبطل يتخلف يف معظم الأحيان، واإلزامه ل �صبيل اإليه، 

لكّن معرفته اأمر مهم، ويجب على املجموعة الدولّية اأن جتعل مواقفها متنا�صبة مع تلك القواعد العادلة، 

ة جمموعة الدول الإ�صلمّية التي تواطاأت على ميثاق لها، وو�صمت جتّمَعها باأن )منظمة التعاون  وبخا�صّ

الإ�صلمي(؛ فاإن معايريها يجب اأن تنطلق من م�صمون ذلك ال�صم؛ وُيعرّب عنه قوله د�صتور الإ�صلم الذي 

، وال�صلح من 
)1(

اإليه ينت�صبون يف كلم ربنا )َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلربِّ َوالتَّْقَوى َوَل َتَعاَوُنوْا َعَلى الإِْثِم َواْلُعْدَواِن(

فروع الرب، والنزاع من م�صتنقعات الإثم والعدوان.

ومن العلماء َمْن راأى اأن كل نزاع دويل ميكن اأن يو�صف باأنه �صيا�صّي اإذا نظرنا اإىل اأن اأطرافه دول اأو 

منظمات دولّية، وهي كيانات �صيا�صّية، ومطالبها تاأخذ �صفتها الذاتية.

ولذلك فاإن اأكرث الباحثني مل يجدوا اأية م�صداقية ملعظم ما ذكر من املعايري للتمييز بني ال�صيا�صي والقانوين 

من النزاعات الدولّية، بحيث ترتتب الآثار التي يذكرها البع�ص على هذا التق�صيم، واأهمها حتديد الو�صائل 

التي ميكن ا�صتعمالها لت�صوية النزاعات الدولية، بقولهم: اإن النزاعات ال�صيا�صّية ل حُتّل بالطرق الق�صائية، 

كالتحاكم اإىل املحاكم الدولية اأو اللجوء اإىل التحكيم الدويل. واإمنا بالطرق ال�صيا�صّية، كاملفاو�صات وامل�صاعي 

احلميدة والو�صاطة والتحقيق والتوفيق وغري ذلك مما ل يتبع يف م�صاره القوانني الدولية، وقولهم: اإن املنازعات 

القانونية هي التي يقت�صر احلل فيها على الطرق الق�صائية؛ وذلك اأن املمار�صات العملية اأثبتت اأن معظم 

.
)2(

النزاعات الدولّية ميكن اتباع الطرق الق�صائية فيها اأو الطرق الأخرى غري الق�صائية

)1( املائدة /2.

)2( انظر تف�صيل هذا املو�صوع عند: د. حممد حافظ غامن - مبادئ القانون الدويل العام �ص 696، د. �صبعاوي احل�صن - حل النزاعات بني 

الدول العربية �ص 108 - 113.
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لكن الق�صمة التي ذكرناها اآخًرا، وهي املبنّية على التمييز بني النزاعات الدولية من حيث تنوع حمل 

النزاع فيها هي - يف نظري- الأكرث و�صوًحا وحتديًدا من جهة، والأكرث فائدة يف معرفة ما ميكن ت�صويته 

بالوقف امل�صرتك، وما ل ميكن فيه ذلك.

املبحث●الثاين:●طرق●ت�صوية●النزاعات●الدولية

املطلب●الأول:●الطرق●ال�صلمّية●املعهودة●حلل●النزاعات●الدولية●يف●الأعراف●الدولية

معظم من كتب يف القانون الدويل العام، ويف النزاعات الدولّية ب�صورة خا�صة، من حيث تاريخها وما 

ا�صتقّر عليه احلال يف طرق ت�صويتها اأ�صاروا اإىل اأن احلرب كانت الو�صيلة املعتمدة يف ذلك بجانب بع�ص 

الو�صائل ال�صلمّية الأخرى، واأّن الأمر قد تغرّي يف الوقت احلا�صر، من الناحية النظرّية على الأقّل، و�صارت 

احلرب و�صيلة غري م�صروعة بح�صب املواثيق والأعراف هي الطرق ال�صلمّية.

الو�صائل  ق�صمني:  اإىل  تق�صيمها  هو  الدولّية  للمنازعات  ال�صلمّية  الت�صوية  لو�صائل  ال�صائع  )والتق�صيم 

اأو الدبلوما�صّية، واملعيار املعتمد لهذا الت�صنيف هو الطابع  ال�صيا�صّية  الق�صائية - القانونية - والو�صائل 

.
)1(

الإلزامي للنتائج التي يتّم التو�صل اإليها، حيث ل تكون ملزمة اإل يف الق�صم الأول(

وغري  حتاكمّية  و�صائل  اإىل  ت�صويتها  و�صائل  ت�صنيف  الدولّية  النزاعات  يف  الباحثني  اأحد  راأى  وقد 

حتاكمّية، واأن هذين امل�صطلحني اأكرث دقة يف التمييز بني تلك الو�صائل من حيث و�صف املاهّيِة واملمار�صات 

 .
)2(

العملّية لأ�صناف الت�صويات

و�صيلة  كل  يجمع  التحاكمّية  و�صف  فاإن  ومانع؛  جامع  لأنه  غريه؛  من  م�صداقية  اأكرث  ت�صنيف  وهذا 

ة باإ�صدار الأحكام والقرارات امللزمة لأطراف النزاع الدويل؛  مبناها على اللجوء اإىل جهة دولية خمت�صّ

وهذا الق�صم يدخل فيه التحكيم الدويل والق�صاء الدويل. وو�صف املانعية يق�صد به ا�صتبعاد كل و�صيلة ل 

تعتمد اللجوء اإىل املحاكم الدولّية الدائمة، اأو املوؤقتة. والق�صم الآخر، وهو الو�صائل التي يتو�صل بها اإىل حل 

النزاعات الدولية بطرق �صيا�صّية اأو دبلوما�صّية، ي�صمل كل و�صيلة ل تنطبق عليها خ�صائ�ص الق�صم الأول.

امليثاق  من   33 املادة  يف  جاء  فقد  املتحدة؛  الأمم  ميثاق  يف  الن�ص  عليهما  ورد  املذكوران  والق�صمان 

املذكور )يجب على اأطراف اأي نزاع دويل من �صاأن ا�صتمراره اأن يعر�ص حفظ ال�صلم والأمن الدويل للخطر 

اأن يلتم�صوا حله بادئ ذي بدء بطريق املفاو�صة، والتحقيق، والتوفيق، والتحكيم، والت�صوية الق�صائية، اأو 

اأن يلجئوا اإىل الوكالت والتنظيمات الإقليمّية اأو غريها من الو�صائل ال�صلمّية التي يقع عليها اختيارهم(؛ 

)1( د. اخلريق�صي- املفا�صلة بني الو�صائل التحاكمية وغري التحاكمية لت�صوية املنازعات الدولية �ص 10.

)2( املرجع نف�صه �ص 12 - 14.
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�صبيل  على  هو  ال�صلمّية  الو�صائل  من  فيها  ورد  ما  اأن  املذكورة  املادة  يف  الأخرية  اجلملة  من  والوا�صح 

املثال ولي�ص على �صبيل احل�صر. ومن اأهم هذه الو�صائل التي تناولتها املمار�صات الدولية اأو ذكرها اأهل 

الخت�صا�ص يف القانون الدويل العام:

اإما عر�ص النزاع على حمكمة العدل الدولّية واإّما  1- الو�صائل التحاكمّية: وهو عنوان ُيق�صُد به 

الدولية،  النزاعات  ت�صوية  يف  الدويل  القانون  اإىل  ي�صتند  وكلهما  الدويل،  التحكيم  اإىل  اللجوء 

النزاع.  لأطراف  ملزًما  ويكون  لل�صتئناف،  قابل  غري  بات  نهائي  بحكم  فيهما  النزاع  وينتهي 

ن�صوب  قبل  الر�صى  ذلك  اأكان  �صواء  الطريق،  هذا  ب�صلوك  الأطراف  تلك  ر�صى  فيهما  وي�صرتط 

النزاع اأم بعده. 

واأهم الفروق بني الطريقني هو ما يتعلق بحقوق الأطراف وواجباتهم؛ ففي التحكيم يتمّتع الأطراف 

بحرية كاملة يف كيفّية ت�صكيل فريق التحكيم، خلًفا ملحاكم العدل الدولّية. كذلك يتمتع اأطراف النزاع 

يحدده  اللتزام مبا  التحكيم  فريق  وعلى  النزاع.  للف�صل يف  اتباعها  الواجب  الإجراءات  ب�صلطة حتديد 

اأطراف النزاع، ولي�ص ذلك بجائز ول واجب على حماكم العدل الدولية، واإمنا تلتزم بالقواعد املن�صو�ص 

عليها يف نظام ت�صكيلها من قبل جمموعة الدول.

ومتتد �صلطة الأطراف يف حماكم التحكيم اإىل حتديد القواعد واملبادئ التي يجب على فريق التحكيم 

اأن يطبقه عند ف�صل النزاع، فلو طلب من هيئة التحكيم اأن تكون مرجعيتها يف قراراتها قواعد الإ�صلم يف 

ف�صل اخل�صومات وجب عليها اللتزام بذلك. لكن حماكم العدل الدولّية تطبق القواعد الدولية املحددة 

يف اأنظمتها الأ�صا�صّية.

اتخذت  التي  والدول  والإ�صلم،  الإميان  اأهل  تنفع  نافعة  بذكرى  املقام-  هذا  يف   - نذّكر  اأن  وميكن 

الإ�صلم هوية لها، وتدين به اأغلب �صعوبها، اأو جتمعت حتت عنوان اإ�صلمي، كمنظمة التعاون الإ�صلمي؛ 

وهي اأن م�صداقية هذه العناوين املعلنة تقت�صي من اأهلها اأن يكون لهم حمكمة عدل دولية اإ�صلمية تعتمد 

فيها مبادئ ال�صريعة الإ�صلمّية، وقواعد التقا�صي فيها، والأ�صول ال�صرعّية يف ف�صل اخل�صومات واإنهاء 

النزاعات. 

منظمتهم  يف  ومواثيق  الدول  تلك  بني  اتفاق  فليكن  التحكيم  اإىل  يلجئوا  اأن  النزاع  طرفا  اأراد  فاإذا 

اجلامعة اأو يف جتمعاتهم الإقليمية، اأو حتى بني الدول املتجاورة اأن يكون جلووؤها اإىل التحكيم حتت مظلة 

اأن هذا املنهج ل يتعار�ص مع ميثاق الأمم املتحدة  املبادئ الإ�صلمّية. ول بد من الإ�صارة يف هذا املقام 

ول مع املواثيق الدولية الأخرى؛ لأنها قد فتحت الباب لأي طرق �صلمّية حتقق الأمن وال�صلم الدوليني على 

امل�صتوى العاملي اأو الإقليمي اأو اأي م�صتوى اآخر. وهو يف الوقت نف�صه منهج يجد التاأييد ال�صعبي على نطاق 
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والدميومة عليه  الواقع،  لتنفيذه يف  اللزمة  القوة  وهو ما مينحه  الإ�صلمّية،  الدول  �صعوب  الأغلبّية بني 

لفرتات طويلة.

2- الو�صائل غري التحاكمّية )ال�صيا�صّية اأو الدبلوما�صّية(: وهي كل و�صيلة يتخذها اأطراف النزاع 

اأو يخفف من  يوؤجله  اأو  اأو جزئًيا  كلًيا  النزاع  ينهي  بينهم  اأو �صلح  اتفاق  اإىل  الو�صول  بها  يق�صد 

حدته، بحيث يبتعد ب�صورة ما عن و�صع يهدد الأمن وال�صلم، ول ُيعتمد فيها اللجوء اإىل طرف ثالث 

لي�صدر حكًما نهائًيا ملزًما للأطراف؛ فهي و�صائل تعتمد على الختيار احلر لكل طرف. من غري 

اإلزام للدخول فيها اأو لقبول نتائجها. وقد ن�صت املواثيق على طائفٍة منها، ومار�صت الدول بع�صها، 

وتناولها �صراح القانون الدويل وعلماء ال�صيا�صة، وبخا�صة من اعتنى منهم بالبحث يف النزاعات 

ا�صُتهر  ما  ياأتي  فيما  ونذكر  تقّدم،  ما  عليها  ينطبق  و�صيلة  لكل  مفتوح  فيها  والباب  حّلها،  وطرق 

منها:-

املفاو�صات:  وهي الت�صالت، واملناق�صات، وتبادل وجهات النظر بني الأطراف املتنازعة. أ- 

بينها،  لثالث  تدخل  غري  من  الأطراف  اأولئك  ممثلي  بني  وتكون  باتفاقها،  بينها  جتري 

ويق�صد منها الو�صول اإىل حلٍّ للنزاع يقبله املتنازعون، اأو اإىل طريق اآخر �صلمي ميكن اأن 

يوؤدي اإىل املق�صود.

امل�صاعي احلميدة والو�صاطة: ويق�صد به تدخل طرف ثالث فرًدا كان، اأم دولًة اأو منظمة ب- 

دولّية بني الأطراف املتنازعة بق�صد تقريب وجهات النظر بينها بطلب منها اأو من اأحدهما، 

اأو بدون طلب. ثم اإذا اقت�صرت �صلطة ذلك املتدخل على تذليل العقبات وحماولة التقريب 

�صّمي  النزاع  لت�صوية  القرتاحات  تقدمي  يف  ال�صلطة  له  يكون  اأن  دون  النظر  وجهات  بني 

اأو اخلدمات الوّدية يقدمها الطرف الثالث. فاإن جعل له �صلطة  ذلك بامل�صاعي احلميدة، 

ُم من الطلبات، ومنطلقات حل النزاع �صمي ذلك  تقدمي القرتاحات، واإبداء الراأي فيما ُيقدَّ

بالو�صاطة. 

3- عر�ص النزاع على جلان ت�صكل للتحقيق يف الوقائع املدعاة للو�صول اإىل احلقائق املتعلقة بها، 

والك�صف عن الواقع، للو�صول اإىل قناعات الأطراف املتنازعة بحلٍّ للنزاع يتفق عليه. وهذه اللجان ل 

يتجاوز دورها �صرد الوقائع كما تو�صلت اإليها، ولي�ص لها �صلطة اإبداء الراأي يف احلقوق وامل�صوؤوليات. 

ولأطراف النزاع اأو بع�صهم اأن ياأخذوا بنتائج التحقيق اأول ياأخذوا بها.

4- عر�ص النزاع على جلنة اأو اأكرث يطلب منها تقدمي اقرتاحات لت�صوية النزاع يراعى فيه التوفيق 
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ملا  »التوفيق«؛  با�صم  الو�صيلة  هذه  وا�صُتهرت  النزاع،  لأطراف  املتعار�صة  واملطالب  امل�صالح  بني 

ذكر من �صلحياتها. ومع ذلك فاإن اأطراف النزاع ل يلزمون بالأخذ بالآراء التي تطرحها جلان 

التوفيق؛ فهي و�صيلة تقرتب من التحكيم، ولكنها ل ت�صل اإليه من حيث الإلزام الذي يتميز به قرار 

.
)1(

التحكيم، ول يكون لقرتاحات اللجان التوفيقية

موقع الوقف من تلك الو�صائل:

اأو  ت�صلكها  اأن  املتنازعة  للدول  الدولّية  الأعراف  يف  م�صروعة  ممار�صات  ذكرناها  التي  الو�صائل  تلك 

ت�صلك بع�صها للو�صول اإىل كيفية يلتزم بها الأطراف، وينتهي بها النزاع؛ فلي�صت هي اأ�صكاًل اأو اأنواًعا من 

احللول للنزاعات، ولكنها طرق ُت�صلك للو�صول اإىل احللول.

اأما الوقف ف�صوف يتبني من الف�صل التايل- اإن �صاء اهلل تعاىل- اأنه ميكن اأن يكون �صيغة لت�صوية نهائية 

اأو موؤقتة للنزاع الدويل؛ كاتفاق الأطراف على وقف حمل النزاع على جهة م�صرتكة بينهما من جهات اخلري 

وامل�صالح، فهذا لي�ص ق�صيًما ملا ذكرنا من و�صائل حل النزاع، ولكنه ق�صيٌم للحلول التي ت�صفر عنها تلك 

الو�صائل. 

لف�ص  ت�صلك  طريق  لكل  وتع�صيًدا  اإعانة  و�صيلة  الوقف  �صيغة  تكون  اأن   - �صياأتي  كما   - يت�صور  لكن 

النزاعات مما �صبق ذكره اأو اأي طريق اآخر؛ وذلك باعتباره �صيغة متويلّية ميكن اأن يتفق عليها يف معاهدة 

اأو ميثاق. ويلحق بهذا الت�صور ما ميكن اأن يجعل من �صيغة الوقف اأ�صلوًبا وقائًيا من حدوث النزاعات اإما 

اأو  اأ�صاليب التقريب بني الدول املتجاورة  اأ�صلوب من  اأي  اأو متويل  بالتفاق على الوقف امل�صرتك ملظانها، 

غريها، ثقافًيا كان اأو اإعلمًيا اأو علمًيا. و�صياأتي تف�صيل ذلك يف الف�صل الثالث اإن �صاء اهلل تعاىل. 

املطلب●الثاين:●منهج●الإ�صالم●يف●معاجلة●النزاعات●الدولية●والوقاية●منها

اأن  وهو   .
)2(

الإ�صلمية املجموعات  بني  ت�صتجر  التي  النزاعات  مع  التعامل  يف  متمّيز  منهج  للإ�صلم 

الأ�صل يف العلقات بني لأفراد وامل�صلمني واملجموعات الإ�صلمية هو ال�صلم والأمان وعدم النزاع؛ قال 

)1( انظر طرق ت�صوية النزاعات الدولّية عند: امل�صت�صار علي علي من�صور- ال�صريعة الإ�صلمية والقانون الدوىل العام �ص 191- 100، د/ 

حممد طلعت الغنيمي املحامي- الت�صوية الق�صائية للخلفات الدولية �ص 65 - 218. د. حممد حافظ غامن- مبادئ القانون الدويل العام �ص 

694- 709. د. �صبعاوي احل�صن - حل النزاعات بني الدول العربية �ص 129 - اأخر الكتاب. د. خريق�صي- املفا�صلة بني الو�صائل التحاكمية 

وغري التحاكمية لت�صوية املنازعات الدولية - جميع ف�صول الكتاب. د. فوؤاد �صباط . حممد عزيز �صكري- الق�صاء الدويل - جميع ف�صول 

ال�صيد-  الفرجاين. د. ر�صاد  123- دار  الدويل �ص  العام وتطوره وعلقاته مع املجتمع  الدويل  القانون  الكتاب. د. عبدالوهاب اجلراري- 

القانون الدويل العام يف ثوبه اجلديد �ص 206 طبع يف عمان - الأردن.  

)2( الدول الإ�صلمية يف ظل اتفاقها على التعاون فيما بينها حتت عنوان منظمة التعاون الإ�صلمي ينبغي اأن تعترب اأنف�صها من املجموعات 

الإ�صلمّية، وت�صتهدي مببادئ ال�صريعة وطرق معاجلتها للنزاعات التي تقع بينها.
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. فاإذا وقع التنازع بني 
)2(

؛ والتنازع هو التخا�صم والتجاذب
)1(

تعاىل: )َوَل َتَناَزُعوْا َفَتْف�َصُلوْا َوَتْذَهَب ِريُحُكْم(

اأحاد امل�صلمني اأو جماعاتهم وجب عليهم اأن يبحثوا عن اأمر اهلل وحكمه فيما اختلفوا فيه، واتباعه، فاإن 

مل يتمكنوا من ذلك وجب عليهم اللجوء اإىل امل�صاحلة اإما باأنف�صهم واإما بغريهم من اأهل العلم واحلكمة. 

ا مزمًنا، اأو اأدى اإىل القتتال، اأو اإىل مقدماته، مل يجز لبقية  فاإن ف�صلوا يف ذلك و�صار النزاع بينهم مر�صً

امل�صلمني اأن يهملوا ذلك ويقفوا منه موقف املتفرج، فذلك عك�ص مقت�صى الأخوة التي عقدها اهلل بينهم. 

ياأبي الرجوع  اأن يحملوها على قواعد ال�صرع ومبادئه واأحكامه، ولو بقتال الطرف الذي  بل يجب عليهم 

اإىل التحاكم اإىل اأمر اهلل عز وجل، فاإن قبل بذلك بعد العزم على قتاله اأو قتاله بالفعل، اأو الت�صييق عليه 

مبختلف الأ�صاليب امل�صروعة وجب ال�صلح بينهما بالعدل واإلزامهما مبقت�صاه؛ وي�صري اإىل تلك اخلطوات 

ْخَرى 
ُ
ِلُحوا َبْيَنُهَما َفاإِن َبَغْت اإِْحَداُهَما َعَلى اْلأ �صْ

َ
والأو�صاع قوله تعاىل:  {َواإِن َطاِئَفَتاِن ِمَن امْلُوؤِْمِننَي اْقَتَتُلوا َفاأ

ُيِحبُّ   
َ َّ
اهلل اإِنَّ  ْق�ِصُطوا 

َ
َواأ ِباْلَعْدِل  َبْيَنُهَما  ِلُحوا  �صْ

َ
َفاأ َفاءْت  َفاإِن   ِ

َّ
اهلل ْمِر 

َ
اأ اإِىَل  َتِفيَء  َحتَّى  َتْبِغي  ِتي  الَّ َفَقاِتُلوا 

هذه  فيفهم من  ؛ 
)3(

ُتْرَحُموَن} َلَعلَُّكْم   
َ َّ
اهلل ُقوا  َواتَّ َخَوْيُكْم 

َ
اأ َبنْيَ  ِلُحوا  �صْ

َ
َفاأ اإِْخَوٌة  امْلُوؤِْمُنوَن  ا  َ اإِمنَّ  * امْلُْق�ِصِطنَي 

الدول  عليها  تقا�ص  اأن  وميكن   .
)4(

الإ�صلمية املجموعات  بني  تكون  اأن  ميكن  واقعية  اأو�صاع  عدة  الآيات 

الإ�صلمّية، وهي:

الو�صع الأ�صلي:  وهو الو�صع الذي يجب اأن يكون بينها، وهو الأ�صل يف علقاتها، وهو ما تقت�صيه الأخوة 

التي ذكرت يف الآية الأخرية، وذكر يف قوله تعاىل: {َوَل َتَناَزُعوْا َفَتْف�َصُلوْا}، واأ�صارت اإليه اآيات اأخر، مثل 

. فهذا و�صع ي�صود فيه ال�صلم والأمن والتعاون 
)5(

ُقوْا} ِ َجِميًعا َوَل َتَفرَّ
ّ

ُموْا ِبَحْبِل اهلل قوله تعاىل: {َواْعَت�صِ

اأن الأمن  اأعلنت  التي  اأهداف املنظمة الدولية  اأح�صن منه لتحقيق  والإيجابي امل�صرتك، ول يت�صور و�صع 

وال�صلم الدوليني �صعارها وغاية �صعيها.

الو�صع الثاين: حدوث نزاع بني بع�ص املجموعات الإ�صلمّية ل ي�صل اإىل حد القتتال، فهذا يوجب على 

َتَناَزُعوْا} وقوله عز  اإىل مقت�صى قوله تعاىل: {َوَل  تلك املجموعات حماولت الإ�صلح لرّد احلال بينها 

ُقوْا}. ول �صك يف اأن ذلك الإ�صلح ينبغي اأن يكون بح�صب اأمر اهلل عز وجل، وهو العت�صام  وجل {َوَل َتَفرَّ

بحبل اهلل عز وجل، واحلل الذي ير�صى عنه ال�صرع بح�صب ن�صو�صه، وفهم العلماء امل�صلمني املخت�صني يف 

الفقه والواقع.

)1( الأنفال/46.

)2( الراغب الأ�صفهاين: املفردات يف غريب القراآن �ص 188.

)3( احلجرات: 9، 10.

)4( القرطبي جـ16 �ص 316 - 318.

)5( ال عمران/103.
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الو�صع الثالث:- تفاقم النزاع بني بع�ص املجموعات الإ�صلمّية اإىل حد القتتال كان الواجب على فئات 

امل�صلمني حماولة الإ�صلح بني املتنازعني على وفق الأ�ص�ص ال�صرعّية. فاإذا رف�ص طرٌف اأو اأكرث قبول ال�صلح 

وفق تلك الأ�ص�ص كان الواجب على امل�صلمني قتال الراف�صني حتى يقبلوا بال�صلح العادل، ول يكّفوا عنهم 

اأهل احلل والعقد موافًقا لأمر اهلل عز  اإىل قبول ال�صلح بح�صب ما يراه  حتى يرتكوا القتال، وين�صاعوا 

وجل و�صرعه. ويلحظ هنا اأن قتال الفئة الباغية ل ي�صتهدف اإخ�صاعها ملطالب طرف النزاع الآخر، واإمنا 

لقبول ال�صلح املبني على العدل، وهو اأمر اهلل عز وجل.

الفئات  بني  العلقات  اأو�صاع  من  و�صع  كل  يف  ذكرناها  التي  الواجبات  اأن  هنا  بالتنبيه  يجدر  ومما 

الإ�صلمّية يكون املكلف بها اأوًل تلك الأطراف، فاإذا مل تقم بها كان اأ�صل التكليف موجًها اإىل املجموع العام 

للم�صلمني، فاإن كان لهم اإمام ارت�صوه كان الواجب عليه وعلى من يعاونه من اأهل احلل والعقد. فاإن مل يكن 

لهم اإمام رجع الواجب على اأهل الإ�صلم، فاإن كانوا موّزعني على دول كما هو احلال يف هذا الزمان، كان 

املخاطب به اأهل احلل والعقد يف هذه الدول.

اأما وقد توافقت الدول الإ�صلمّية املعا�صرة على التعاون فيما بينهما، واأن�صاأت لأنف�صها منظمًة �صّمتها 

)منظمة التعاون الإ�صلمي(، وال�صم يقت�صي اأن تقيم بينها التعاون، واأن يكون هذا التعاون اإ�صلمًيا، فهذا 

يقت�صي اأن حتلَّ م�صاكلها ومنازعاتها وفق ما ذكرنا.

ول ينبغي اأن ُيظنَّ اأّن ما ذكرناه من الواجبات املفرو�صة على دول الإ�صلم مبقت�صى ن�صو�ص ال�صرع 

يوجد �صيٌء منها يتعار�ص مع القانون الدويل اأو مع املواثيق والأعراف الدولية، بل يتفق معها يف اأهدافها 

وعمود  مرتكزها  اأن  الإ�صلمية  الدولية  النزاعات  حل  طرق  يف  امللحظ  اأن  ذلك:  وبيان  وممار�صاتها؛ 

خيمتها هو ال�صلح اأو الإ�صلح بني املتنازعني؛ وهو اأمٌر تدعو اإليه املواثيق الدولّية ويحقق اأهدافها املتمثلة 

يف احلفاظ على الأمن وال�صلم الدولّيني. وهذا ظاهر اإذا وقع ال�صلح بني املتنازعني باختيارهم احلر من 

اأمًرا اتفقت عليه جمموعة من الدول كدول  اإن كان هذا  اإلزامًيا  اإليه  اإذا كان اللجوء  اأول الأمر، وكذلك 

منظمة التعاون الإ�صلمي مثًل؛ لأن دخول الدولة يف هذه املنظمة ُيعترب قبوًل لبنود ميثاقها التي تت�صمن 

واحًدا يلزمها عند النزاع باللجوء اإىل ال�صلح؛ وهذا ل يتعار�ص مع الأعراف الدولية التي ُتقر وجوب التزام 

.
)1(

الدول ب�صروط معاهداتها، بل اعتربتها م�صدًرا اأ�صلًيا من م�صادر القانون الدويل العام

ومل يقع اأي خلف حول اأن ذلك ل يتعار�ص مع �صيادة تلك الدول، ما دام دخولها يف التفاق كان بناًء 

على اختيارها احلر، فاإلزامها بال�صلح اإذن هو نتيجة لأمر التزمت به يف اتفاقاتها الدولية؛ فل تعار�ص 

بينه وبني املواثيق والأعراف الدولية.

)1( د. حامد �صلطان- القانون الدويل العام يف وقت ال�صلم �ص 33، 34.
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واأما الطرق املعتمدة يف ال�صرع لإلزام بع�ص الدول الإ�صلمّية التي يقع بينها نزاع بقبول اللجوء اإىل 

ل  اأو غريها مما  ال�صيا�صّية  ال�صغوط  من  باأ�صاليب  كان  فاإن  الإ�صلمّية؛  واملبادئ  املعايري  وفق  الت�صالح 

ا ل خلف يف جوازه بح�صب الأعراف الدولية، فاإن عجزت عن ذلك وجب  ي�صل اإىل حد القتال، فهذا اأي�صً

عليها اتباع اآخر الدواء، وهو الكّي بالقتال حتى تفيء الأطراف الراف�صة لل�صلح اإىل قبوله، وهو اأمر اهلل 

التعاون  منظمة  مبيثاق  اللتزام  عن  اخلارجة  الدول  اإجلاء  يف  الأ�صلوب  وهذا  البغاة.  اآية  يف  ذكر  الذي 

الإ�صلمي ل يتعار�ص مع املواثيق والأعراف الدولّية؛ وذلك اأن اللجوء اإليه ل يكون اإل اإذا وقع العدوان من 

ْخَرى}، وينبغي اأن 
ُ
اإحدى الدول على دولة اأخرى؛ كما ي�صري اإليه قوله تعاىل: {َفاإِن َبَغْت اإِْحَداُهَما َعَلى اْلأ

تتخذ املنظمة اآلية ق�صائية تعتمد مبادئ الإ�صلم ملعرفة املعتدي. والهدف من هذا القتال الذي يكون من 

املجموعة لي�ص هو اإخ�صاع املعتدي )الباغي( لإرادة الطرف الآخر، ول ل�صلبه حقوَقه اأو احلجر عليه يف 

اإىل قبول الأ�صلوب الأ�صلي املعتمد يف الإ�صلم-  اإعادته  اأو معاقبته، واإمنا الهدف منه هو  اإبداء مطالبه 

وكذلك يف الأعراف الدولية- حلل النزاعات، وهو التفاق والت�صالح بناء على حتكيم مبادئ الإ�صلم وفق 

الآلية التي ت�صعها منظمة التعاون الإ�صلمي من حمكمة عدل اأو هيئة حتكيم اإ�صلمي. ومثل هذا الأ�صلوب 

عطي من الخت�صا�صات لبع�ص التجمعات الإقليمّية التي ل حتمل عنوان )الإ�صلمية(، 
ُ
معهود بح�صب ما اأ

الع�صكري يف كثري من  باأن تدخلها  العلم  الأفريقية مع  كما يف اخت�صا�صات بع�ص الحتادات واملنظمات 

الأحيان يكون من اأجل اإخ�صاع طرف لآخر اأو لرغبات الدول الكربى.

فئات  اأو  اأفراًدا  النا�ص  تن�صُب بني  التي  النزاعات  الإ�صلم يف حل  الرئي�صة يف منهج  املعامل  تلك هي 

وجمموعات. ويف هذا الزمان �صارت بلد الإ�صلم و�صعوبها مق�صمة اإىل دول م�صتقلة عن بع�صها، وهذه 

الأو�صاع اجلديدة ل حتدث فرًقا ي�صتوجب تغيري تلك املعامل؛ فاإن هذه الدول معظم �صعوبها من امل�صلمني، 

احلكام  يف  والأ�صل  م�صلمون،  اأنهم  اأنف�صهم  عن  يعلنون  الذين  اإىل  موّجٌه  الأ�صل  يف  ال�صرعي  واخلطاب 

اأن ت�صوية امل�صلمني لنزاعاتهم فر�ص كفائي  اإذن  ال�صعوب ول ينف�صلون عنها؛ فالأ�صل  اأنهم ميثلون تلك 

يوؤاخذون على تركه جميًعا، فاإن كان لهم من ميثلهم انتقل هذا الفر�ص اإليه، وكان الفر�ص عليهم مراقبته 

ا عينًيا عليه؛ فاإن فرو�ص الكفايات اإذا �صار  وحما�صبته، فاإذا �صار ذلك الفر�ص على النائب �صار فر�صً

اأمرها اإىل احلكام �صارت فرو�صًا عينّية عليهم.
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املبحث●الثالث:●امل�صوغات●ال�صرعّية●والقانونية

لال�صتفادة●من●�صيغة●الوقف●يف●َحل●النزاعات●الدولية●

املطلب●الأول:●امل�صوغات●ال�صرعّية

الوقف مبفهومه الإجمايل يفيد )معنى حب�ص املال عن المتلك والتداول يف �صبيل املقا�صد العاّمة، 

ويق�صد به �صمان حياة طائفة من امل�صالح العاّمة من دينّية اأو علمّية اأو خريية؛ حيث حتتاج هذه امل�صالح 

ُتهياأ، ونفقة دائمة. وهذا ي�صتدعي وجود مورد مايل م�صتمر ُيدر عليها املال اللزم حلياتها،  اأماكن  اإىل 

.
 )1(

ويكفي القائمني عليها وعلى اإدارة هذا املال وا�صتغلله واإنفاقه يف تلك امل�صالح(

فالوقف اإذن نظام �صرعه الإ�صلم بدعوة القراآن العظيم اإىل فعل اخلريات، وتوجيهات الر�صول �صلى 

اهلل عليه و�صلم وفعل الهداة املهديني من �صحابته الكرام ومن تبعهم باإح�صان يعمُّ نفعه ويت�صع لي�صمل كل 

جهة ًت�صّنف يف جهات الرب، اأو يف جهات امل�صالح العامة، ولي�ص من قيد على موا�صع الإنفاق الوقفي �صوى 

ما ذكر.

اأية جهة  واملق�صود بال�صتفادة من �صيغة الوقف هو توظيف هذا النظام وحت�صيل منافع تطبيقه يف 

خريّيِة.

ول �صك يف اأن اإزالة اأ�صباب الف�صاد يف حياة العباد تقع يف اأعلى م�صالح واأنفع الأعمال واأعودها عل 

النا�ص باخلري. بل اإنها فوق جلب امل�صالح بالطرق الأخرى، حتى اتفق علماء الإ�صلم على اأن دفع املف�صدة 

.
)2(

مقدم على جلب امل�صلحة اإذا وقع التعار�ص بينهما، ومل ميكن حتقيق الهدفني معًا

اأم  اجلماعات  بني  اأم  الأفراد  بني  اأوقع  �صواء  واأخطرها،  املفا�صد  اأعظم  من  وال�صقاق  التنازع  اإن  ثم 

بني الدول. بل اإن خطره ليزيد كلما كرثت اأطرافه؛ لذلك كان ال�صلح القائم على العدل بني املتنازعني، 

. فاإذا كان م�صتمًل على وقف املتنازع عليه جلهة 
)3(

وال�صعي لتحقيقه باملال وغريه من القربات العظيمة

من جهات الرب اأو م�صلحة من امل�صالح العاّمة لأطراف النزاع اأو بع�صهم ت�صاَعُف اأجره، ل�صتماله على 

ح�صنيني هما: الإ�صلح بني النا�ص، و�صرف املال اإىل ما ينفُع النا�ص.

وهكذا يتبنّي مما �صبق اأن ال�صتفادة من الوقف يف حل النزاعات الدولية ُيعترب يف رتبة عليا من اأعمال 

ال�صيا�صة ال�صرعّية التي ميار�صها اأهل احلل والعقد يف دولة الإ�صلم. ويوؤيد هذه ال�صيا�صة مق�صد ال�صريعة 

)1( ال�صيخ م�صطفى الزرقا- اأحكام الأوقاف �ص 10.

)2( ال�صيخ اأحمد الزرقا- �صرح القواعد الفقهية �ص 205. د.علي الندوي - جمهرة القواعد الفقهي جـ1 �ص 733.

)3( ابن القّيم- اأعلم املوقعني جـ1 �ص 109، 110.
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العام يف احلفاظ على ال�صلم والأمن بني الأفراد واجلماعات، واحليلولة دون وقوع النزاعات اأو تفاقمها، 

واتخاذ اأح�صن الو�صائل للو�صول اإىل هذا املق�صد؛ وهذا مق�صد ُيرى يف كثري من الآيات الكرميات منها: 

، وقوله �صبحانه: 
)2(

ِبْيِنُكْم} َذاَت  ِلُحوْا  �صْ
َ
، وقوله تعاىل {َواأ

)1(

ا�ِص} النَّ َبنْيَ  ِلُحوْا  قوله عز وجل {َوُت�صْ

ِلُحوا  �صْ
َ
ن َفاءْت َفاأ ، وقوله تعاىل يف الآية نف�صها {َفاإِ

 )3(

ِلُحوا َبْيَنُهَما} �صْ
َ
{َواإِن َطاِئَفَتاِن ِمَن امْلُوؤِْمِننَي اْقَتَتُلوا َفاأ

ِميُع  ال�صَّ ُهَو  ُه  اإِنَّ  ِ
ّ

ْل َعَلى اهلل ْلِم َفاْجَنْح َلَها َوَتَوكَّ ْق�ِصُطوا}، وقوله تبارك {َواإِن َجَنُحوْا ِلل�صَّ
َ
َبْيَنُهَما ِباْلَعْدِل َواأ

.
 )4(

اْلَعِليُم}

 ،)6(

ْلُح َخرْيٌ} )5(، وقوله �صبحانه {َوال�صُّ

َخَوْيُكْم} 
َ
ِلُحوا َبنْيَ اأ �صْ

َ
ا امْلُوؤِْمُنوَن اإِْخَوٌة َفاأ َ وقوله عز وجل {اإِمنَّ

 .
)7(

ا�ِص} النَّ َبنْيَ  َلٍح  اإِ�صْ ْو 
َ
اأ َمْعُروٍف  ْو 

َ
اأ َدَقٍة  ِب�صَ َمَر 

َ
اأ َمْن  اإِلَّ  َواُهْم  ْ جنَّ ن  مِّ َكِثرٍي  يِف  َخرْيَ  {لَّ  تعاىل  وقوله 

فهذه الآيات الكرمية وغريها ت�صري اإىل مق�صد �صرعي عام هو و�صول الأّمة الإ�صلمّية اإىل و�صع تكون فيه 

اأمر ال�صارع احلكيم بالإنفاق من الزكاة على متطلبات  اأقرب اإىل الوفاق، واأبعد عن الفرقة والنزاع، بل 

هذا املق�صد العظيم؛ اإذ جعل من م�صارفها �صداد الديون التي يتحملها امل�صلحون من النا�ص. واإذا كان 

اآثارها، وكان  اأو معاجلة  توّقيها  اأو  الدولية  النزاعات  الوقف يف حل  ال�صتفادة من  البحث عن م�صوغات 

الوقف يف حقيقته �صيغة �صرعها الإ�صلم لتمويل مقا�صده التي حتتاج اإىل الإنفاق، فاإن ما ذكرناه اآنًفا من 

مق�صد ال�صارع يف الإ�صلح بني النا�ص واحلفاظ عل الأمن وال�صلم بينهم يحتاج يف كثري من الأحيان اإىل 

النفقات، وتزداد هذه احلاجة اإىل الإنفاق عندما ُيراد حتقيق هذا املق�صد يف معاجلة النزاعات الدولية 

وقايًة وت�صويًة وترميًما للف�صاد الذي ينتج عنها. ومن اأوىل ما تنفق فيه الأموال املوقوفة هو ما يحقق حاجة 

اإليه من القتتال والدمار  عظمى للم�صلمني هي دفع مف�صدة عظيمة عنهم، مف�صدة النزاع وما قد يوؤدي 

وتفاقم العلقات.

اإن ما ذكرت يظهر وجهه يف معاجلة النزاعات بني الدول الإ�صلمّية، والإنفاق على ذلك  وقد يقال: 

من الوقف، فهل ينطبق ذلك على غريها من الدول؟ ويف اجلواب على هذا الت�صاوؤل نقول: حقيقة الوقف 

املو�صوعّية اأنه نوع من الإنفاق املايل يراد به حتقيق م�صالح عاّمة، وله نوعان من الآثار: الأول اأخروي، وهو 

حت�صيل الأجر والثواب الأخروي، و�صرطه ق�صد التوّجه اإىل طاعة الرب جل وعل، وهذا اأمر ل يتحقق اإل 

)1( البقرة / 224.

)2( الأنفال/1.

)3( احلجرات/9.

)4( الأنفال/61.

)5( احلجرات/01.

)6( الن�صاء /128.

)7( الن�صاء/114.
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ا بامل�صلمني، واأثر دنيوي هو حتقيق م�صالح دنيوّية تعّم ال�صعوب والأفراد،  ملن اآمن باهلل ور�صوله، فيكون خا�صً

وهذا يتم اإجنازه مهما كان الواقف اأو املوقوف عليه، وميكن للدول غري الإ�صلمّية اأن ت�صتفيد من �صيغته 

ل منافعه الدنيوية بتلبية حاجات عاّمة ل�صعوبها عن طريق الوقف؛ ي�صري اإىل هذا قول الفقهاء )ل  وحُت�صّ

ي�صرتط اأن يكون الواقف م�صلمًا، فاإن الوقف ي�صح من الذمي؛ لأن الوقف لي�ص مو�صوعًا للتعبدبه بحيث ل 

ي�صح من الكافر اأ�صًل، بل التقرب به موقوٌف على نية القربة؛ فهو بدونها مباح حتى ي�صح من الكافر، 

. )1(

وهذا باتفاق(

ومع ذلك فاإن جناح هذه املمار�صة الدولية يف الواقع بني الدول الإ�صلمية ومنها الدول العربية اأقرب 

من جناحها بني الدول الإ�صلمية، وهذا من الناحية النظرية املنطقية؛ ذلك اأن الوقف امل�صرتك اإذا كان 

بني الدول الإ�صلمية فاإنه يجب من الر�صى والقبول والتاأييد ال�صعبي وامل�صاركة فيه اأكرث من الدول الأخرى؛ 

لأن �صعوب هذه الدول يف اأغلبها �صعوب تعترب الوقف من �صعارات الإ�صلم ومن موجبات الأجر؛ وهذا دافع 

روحاين ل يوجد اإل عند اأهل الإ�صلم.

املطلب●الثاين:●امل�صوغات●القت�صادية●وال�صيا�صية●والجتماعية●

لال�صتفادة●من●نظام●الوقف●يف●معاجلة●النزاعات●الدولية

واإذا كان ت�صويغ ال�صتفادة من نظام الوقف الإ�صلمي يف حل النزاعات الدولية والتوقى منها منطلقه 

ال�صرعي هو تقدمي العون املايل اإىل جهات الرب، وكانت اإ�صاعة التوافق، وتطهري املجتمعات من الفرتاق 

وال�صقاق والنزاع واأ�صبابها من اأعظم جهات الرب، فاإّن كل م�صلحة ترتتب على و�صع ال�صتقرار والهدوء 

والأنفاق ميكن اأن يكون للوقف �صهم فيها؛ لأن ذلك الو�صع الإن�صاين يحتاج اإىل عمل وجهد كثريين، ومعظم 

الأعمال الكبرية حتتاج اإىل مال ينفق على اأ�صبابها والقائمني عليها.

اأن يكون يف ظل التنازع  اأكرث ل ميكن  اأو  اإن ترّقي العلقات بني دولتني  اأن يقال:  ويف احلقيقة ميكن 

بينها، وينطبق ذلك على العلقات ال�صيا�صية، والقت�صادّية، والجتماعّية وغريها. وقد يكون موؤ�صر تلك 

العلقات �صفًرا اأو حتت ال�صفر اإذا اأدى النزاع بينهما اإىل التعطيل والإهمال واخلراب. وقد يرتفع بعد 

ال�صلح والتوافق واإزالة اأ�صباب النزاع درجات كثرية؛ فتزدهر جميع اأنواع العلقات، ويعّم اخلري �صعوب 

الدول.

وقد يقال: اإن ما ذكرت من املنافع �صببه املبا�صر زوال النزاع ور�صوخ التوافق والوئام بني الدول، ولي�ص 

ال�صبب  يكن  اإن مل  وهو  الأهداف،  تلك  الوقف يف حتقيق  من  ال�صتفادة  البحث يف  اأن  واجلواب  الوقف. 

)1( املو�صوعة الفقهية جـ44 �ص129.
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املبا�صر يف ذلك، فاإنه ميكن ال�صتفادة منه بالإعانة على حدوث الأ�صباب اأو توفري البيئة امللئمة حلدوثها، 

اأ�صباب الإحجام عن ال�صري يف طريق الوئام، فاإذا  وقد يكون التعرث يف التمويل يف كثري من الأحيان من 

الأ�صلوب ميكن  اأن هذا  اإىل  وي�صار هنا  الأمر.  اأثر قوي يف هذا  له  املانع كان  اإزالة هذا  الوقف يف  اأ�صهم 

ال�صتفادة منه يف جميع اأنواع النزاعات الدولّية، قانونية كانت اأم �صيا�صّية؛ اإذ ميكن به الإ�صهام يف الإنفاق 

على اأي نوع من اأنواع الطرق املوؤدية اإىل ت�صوية النزاعات الدولية املعهودة يف القانون الدويل والأعراف 

الدولية، �صواٌء اأكانت حتاكمّية اأم غري حتاكمية.

على اأنه �صياأتي يف الف�صل التايل اأن الوقف قد ُيجعُل كيفّية من الكيفيات املنا�صبة حلل النزاع ب�صورة 

مبا�صرة، اإذا كان املحل املتنازع عليه مما ميكن وقفه. فاإذا اتفقت الأطراف املتنازعة على وقفه وجعله 

يف اأبواب امل�صالح امل�صرتكة حتقق من تلك الأهداف ما ي�صتحق العتبار. وهذه الكيفية من ال�صتفادة من 

الوقف يف حل النزاعات الدولية مظنٌة قوية لتحقق منافع وم�صالح معتربة اأهمها:-

اأّن النزاع اإذا كان �صبًبا يف تعطيل حمله عن ا�صتثمار منافعه وا�صتخراج ثروات خلقها اهلل تعاىل - 1

اأو حتى  املتنازعة  الأطراف  وجعله يف م�صالح  املحل  وقف ذلك  فاإن  به،  للنتفاع  وقابليات  فيه 

عاّمة ف�صًل  ب�صورة  وعلى جمتمعها  ة،  بخا�صّ عليها  املوقوف  باخلري على اجلهات  يعود  بع�صها 

عن الأجر الذي يعود على الواقفني، وهم يف الأ�صل �صعوب الدول املتنازعة، وعلى من ميثلهم يف 

�صيا�صة البلد وتدبري �صوؤون اأهلها.

ومن الناحية ال�صيا�صّية فاإن حل نزاعات احلدود، ومنابع الرثوة يف الرب اأو يف البحر عن طريق - 2

الوقف ال�صتثماري امل�صرتك يحّول القنابل املوقوتة التي قد تنفجر يوًما اإىل منطلقات حممودة 

اأو  الدائم  ال�صتقرار  عن  ف�صًل  امل�صرتك  والتعاون  الدولّية،  واملواقف  ال�صيا�صات،  يف  للت�صارك 

املوؤقت على اأقل تقدير بح�صب كون الوقف موؤبًدا اأو موؤقًتا؛ وهذا ظاهر يف الأول، ويف املوؤقت يظهر 

يف تهدئة اخلواطر بني املتنازعني. ول �صك اأن مرور الوقت على و�صع الهدوء وال�صتقرار ي�صجع 

اتخاذه  اأو  الوقف  تاأبيد  اإىل  ذلك  يوؤول  وقد  ال�صلم،  طريق  يف  ال�صري  على  املتنازعة  الأطراف 

منهًجا حلل النزاعات امل�صتقبلية.

ومن الناحية الجتماعّية فاإن اإح�صا�ص ال�صعوب يف دول النزاع بانتهائه على وجه ت�صتفيد منه يف - 3

جهة عاّمة ُيحدث بينها تقارًبا نف�صًيا ينتج عنه ن�صوء اأ�صناف من التعامل املحمود والتوا�صل على 

اأ�صا�ص املودة والر�صى والتاآلف، وهي نعمة ذكرها رّبنا تبارك وتعاىل يف كتابه العظيم ومّن بها 

ُحّلت  اإذا  اإل  الأثر  يكون مثل هذا  ول   ،
)1(

ُقُلوِبِهْم( َبنْيَ  لََّف 
َ
)َواأ �صبحانه  قال  املوؤمنني، حيث  على 

اأماكن  النزاعات بني الدول الإ�صلمية والعربية من منطلقات ال�صريعة الإ�صلمّية، ومنها وقف 

النزاع على فئات من ال�صعوب الإ�صلمّية اأو جهات من امل�صالح التي تعود بالنفع عليها. 

)1( الأنفال/63.
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املطلب●الثالث:●امل�صوغات●القانونّية●لال�صتفادة●من●الوقف●يف●حل●النزاعات●الدولّية

واأما امل�صوغات القانونية لل�صتفادة من �صيغة الوقف يف حل النزاعات الدولّية فتظهر يف ميثاق الأمم 

املتحدة والتفاقيات والأعراف وبع�ص املمار�صات الدولّية يف هذا الأمر؛ فقد ن�صت املادة الثانية من ميثاق 

الأمم املتحدة على اأنه )يف�صُّ جميع اأع�صاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالو�صائل ال�صلمّية على وجه ل يجعل 

ال�صلم والأمن الدويل عر�صة للخطر(. ثم ذكرت املادة 33 من امليثاق تف�صيًل للو�صائل ال�صلمّية املق�صودة 

اإىل  واللتجاء  الق�صائية  والت�صوية  والتحكيم  والتوفيق  والتحقيق  املفاو�صة  منها  فذكرت  الثانية،  باملادة 

املنظمات الإقليمّية وغري ذلك من الو�صائل ال�صلمّية التي يرت�صيها الطرفان. وورد يف اتفاقية لهاي الأوىل 

)1907م( عدا ما ذكر يف املادة 33 من الو�صائل ال�صلمّية و�صيلتان اأخريان هما: الو�صاطة واخلدمات الودّية 

.
 )1(

)امل�صاعي احلميدة(

ول �صك يف اأن ال�صتفادة من نظام الوقف الإ�صلمي يف حل النزاعات الدولّية، اأو اإيجاد البيئات املنا�صبة 

لذلك، والإعانة املادّية ملا ذكر من الو�صائل ال�صلمّية اأو غريها يحقق املق�صد الظاهر من تلك الن�صو�ص 

ول يتعار�ص معها.

موؤقًتا  اأو  نهائًيا  حًل  الواقع  يف  الدقيق-  مبعناه   - الوقف  ي�صتخدم  مل  اأنه  فمع  املمار�صة،  جهة  ومن 

النزاع،  ملناطق  ال�صتثماري  الوقف  اإىل �صيغة قريبة من �صيغة  بالفعل  فاإنه قد �صري  الدولّية،  للنزاعات 

وميكن اأن ُتلحق ولو بتاأويل قريب اإىل بع�ص اأ�صكال الوقف، كما �صياأتي يف الف�صل الثاين.

يف  الواقعة  الطبيعية  الرثوة  مل�صادر  امل�صرتك  ال�صتغلل  على  الدول  بني  التفاق  هي  ال�صيغة  تلك 

املناطق املتاخمة للحدود ال�صيا�صية الفا�صلة بني دولتني فاأكرث. وقد ُعّدت هذه ال�صيغة من اأجنح واأجنع 

الو�صائل ال�صلّمية يف حل نزاعات احلدود والرثوات الطبيعّية املختلف عليها؛ ملا لها من اآثار طيبة يف حت�صني 

العلقات بني اجلريان ف�صًل عن فوائدها القت�صادّية على جميع الأطراف؛ حتى قال اأحد العلماء الباحثني 

يف مو�صوع النزاعات العربّية، )اإن اإقامة م�صروعات م�صرتكة بني الدول العربّية هو اأف�صل الأ�صاليب املمكنة 

لتجاوز اخللفات واإقامة قاعدة �صلبة من العلقات الودّية التي يدرك كل مواطن عربي من خللها اأن 

 ثم ذكر اأمثلًة واقعّية عل هذا 
)2(

اجلريان مل يعودوا فرقًا بل �صركاء يف التنمية من اأجل �صالح اجلميع(

النوع من احللول للنزاعات الدولّية، �صنثبتها بالتف�صيل يف الف�صل الثاين اإن �صاء اهلل تعاىل، لأنها اأقرب 

ما تكون اإىل اأ�صلوب ال�صتفادة من �صيغة الوقف الذي �صنف�صله يف ذلك الف�صل، وهو اأ�صلوب الوقف الدويل 

)1( امل�صت�صار علي علي من�صور- ال�صريعة الإ�صلمية والقانون الدويل العام �ص 92.

)2(  د.اأحمد الق�صريي:- بحث بعنوان النزاعات العربّية الراهنة )طبيعتها وتطورها(، من�صور يف كتاب )حل النزاعات العربية( �ص37. 
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ال�صتثماري امل�صرتك ملحل النزاع؛ ذلك اأنه �صياأتي يف ذلك الف�صل اأن الفقهاء اأجازوا وقف الدولة بع�ص 

مواردها على بيت املال، واإر�صادها للإنفاق على الأجيال القادمة، كما فعل عمر بن اخلطاب ر�صي اهلل 

عنه عندما جعل �صواد الطرق وقفًا على م�صارف بيت املال احلالية وامل�صتقبلية. اإذا لحظنا ذلك ظهر لنا 

قرب ما اأطلق عليه علماء القانون الدويل بحل ال�صتغلل امل�صرتك للنزاعات الدولّية مما اأجازه الفقهاء، 

ولي�ص من فرق �صوى اأن املال املوقوف م�صرتك على ال�صيوع بني الدول املتجاورة، واأن كل دولة جتعل ح�صتها 

املتجاورة،  ولياتها  بني  املتحدة  الوليات  يف  ناجحة  ب�صورة  ا�صتعمل  حل  وهو  مالها.  بيت  على  حمبو�صة 

واكت�صب اأهمية قانونية بعد تبني حمكمة العدل الدولية له يف ق�صية المتداد القاري بني دول بحر ال�صمال. 

 ومن الكلمات الرائقة ذات 
)1(

اأخرى عربية واإفريقّية، وكان النجاح حليفها يف ذلك اإليه دول  كما جلاأت 

العلقة مبو�صوع البحث، وهو ال�صتفادة من �صيغة الوقف يف حل النزاعات الدولّية ما قاله �صاحب البحث 

ال�صابق بعد �صرده لتلك الأمثلة على حل ال�صتغلل امل�صرتك؛ حيث قال: )ولعل التقاليد الإ�صلمّية ال�صمحة 

املنت�صرة بني ال�صكان الأفارقة من موريتانيا �صماًل اإىل الكامريون و�صرياليون جنوبًا هي التي �صهلت على 

اأن تربم موؤخرًا اتفاقيات عدة لل�صتغلل  عدد من الدول الأفريقّية الواقعة على ال�صاحل الغربي للقارة 

امل�صرتك لرثواتها الطبيعّية لي�ص فقط حلل نزاعات قائمة، واإمنا كاأ�صلوب وقائي اأمثل ملنع ن�صوب نزاعات 

 .
 )2(

يف امل�صتقبل(

اأ�صلوٌب اتبع يف حل نزاعات احلدود يقوم على ا�صتغلل حمل النزاع وق�صمته بني الأطراف  ذلك هو 

املوؤ�ص�صات  املتجاورة وخطي مبوافقة  الدول  وا�صت�صاغته  الن�َصب،  عليه من  ُيَتفق  اأو مبا  بال�صوّية  املتنازعة 

الدولّية. ول مراء يف اأنه لي�ص هو ال�صيغة امل�صهورة يف الوقف، ولكنه اأقرب �صيغ احللول اإىل تلك ال�صيغة؛ 

ال�صيغة  فاإنها يف  الثمرات؛  وتوزيع  ال�صتثمار  تنفيذهما يف مرحلتني، هما  مُيّر  ال�صيغتني  كلتا  اأن  وذلك 

اإىل  باإي�صالها  الطرفان  يلتزم  للوقف  املعهودة  ال�صيغة  ويف  خزينتها.  اإىل  دولة  كل  ح�صة  تذهب  الأوىل 

جهات حمددة من جهات الرب وامل�صلحة، ول ت�صل اإىل خزينة اأي طرف. ول فرق يف جهات الرب التي توزع 

عليها ثمرات املوقوف اأن تكون يف جميع الدول ذات العلقة اأو يف اإحداهما اأو حتى يف غريها من الدول 

اأن �صيغة  اإعانتها بثمرات املحل املتنازع عليه املوقوف. ول �صك يف  اأطراف النزاع  الأخرى التي قد يرى 

الوقف ال�صتثماري امل�صرتك حتوز من ال�صعوب يف الدول املتنازعة قدًرا من الثقة والإح�صا�ص بالتقارب، 

اأم  اأكانت تدين بالإ�صلم  اأكرث من الأ�صلوب الآخر. وهذا ي�صمل الدول �صواء  والتعاون، والر�صى املتبادل 

ل، ولكنها �صتكون اأكرث عمقًا بني ال�صعوب الإ�صلمية ودولها. واإمنا يتعمق يف نفو�صها الر�صى والتقارب ملا 

يبحثه اأ�صلوب الوقف امل�صرتك من الإح�صا�ص باتباع اأمر اهلل عز وجل و�صنة ر�صوله �صلى اهلل عليه و �صلم.

)1( املرجع ذاته �ص 38.

)2( املرجع ذاته �ص39.
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وحل  الدول  بني  التقريب  يف  امل�صرتك  الدويل  الوقف  اأ�صلوب  متيّز  من  تقّدم  ملا  الفهم  تعميق  وميكن 

نزاعاتها يف �صوء معرفة اأ�صباب النزاعات بني الدول؛ ويف ذلك كلم ذو م�صداقية واقعية للدكتور اأحمد 

�صدقي الدجاين رحمه اهلل تعاىل؛ فقد قال: )اأ�صباب النزاع ميكن ت�صنيفها اإىل نوعني: نوع ذاتي واآخر 

ومذهبية  وطائفية  وع�صائرية  قبلية  اأ�صكاًل  يتخذ  الذي  التع�صب  من  اأ�صكال  اإىل  يعود  والأول  خارجي، 

اأول  والنوع اخلارجي جتّلى يف  »�صخانية«......،  ا�صم  ال�صيا�صة  بع�ص علماء  عليه  اأطلق  وقد  و�صخ�صيته، 

الدول  بني  ال�صيا�صّية  احلدود  اإقامة  يف  الأوروبّية  ال�صتعماّرية  الدول  اعتمدتها  التي  الطريقة  يف  الأمر 

القطرّية  الدول  بني  العلقات  يف  لحتكاك  تعر�صت  كلما  للنفجار  قابلة  مزروعة  األغاٌم  وهي  العربّية؛ 

دائرتي  يغفل عن  القطرّية  الدول  �صيادة  ملفهوم  فهم خا�ص  اآللم  وزاد يف حدة هذه  املتجاورة.  العربية 

.
 )1(

النتماء الأخريني: القومّية واحل�صارّية(

وما ذكره الدكتور الدجاين رحمه اهلل تعاىل ي�صري اإىل اأهم اأ�صباب النزاع بني الدول العربّية، وقد ينطبق 

على غريها، وهو حتليل �صادق للواقع، واإمنا �صقناه لت�صليط ال�صوء على حقيقة اأن الآليات الإ�صلمّية يف 

اآليات  معاجلة النزاعات الدولية، وبخا�صة تلك التي تقع بني الدول الإ�صلمية ومنها الدول العربّية هي 

فاعلة يف معاجلة اأ�صباب النزاع، واأن الوقف امل�صرتك بني بع�ص تلك الدول اأعمق تاأثرًيا يف مواجهة اأ�صباب 

ا اأو  النزاع، �صواء اأكانت من النوع الأول اأم كانت من النوع الثاين؛ فاإن دوافع التع�صب قبليًّا كان اأم مذهبيًّ

ا اأو عقديًّا ل ميكن مواجهته اإل مبمار�صات واقعية ت�صتند اإىل جذر واحد تعود اإليه �صجرة احل�صارة  طائفيًّ

التي ينتمون اإليها، نبت على ثمارها حلمهم ون�صز عظمهم، وعا�صوا يف ظلل قيمها اآماًدا طويلة، ولي�ص 

كذلك حل النزاعات مبجرد ال�صتغلل امل�صرتك ملحل النزاع؛ فقد ل يكون له اأثر كثري على دوافع التع�صب 

التي اأ�صار اإليها الدكتور الدجاين. ومن جهة اأخرى فاإن ا�صرتاط كون الوقف على جهة بر اأو م�صلحة فيه 

احتياط لأموال الأّمة يف هذا البلد الإ�صلمي اأو ذاك؛ وذلك ب�صمان اإنفاقها يف امل�صالح دون غريها، بينما 

ال�صتغلل امل�صرتك ل يخ�صع ملثل هذا الحتياط.

ومع ما تقدم فاإن الآراء الفقهّية ل ت�صيق عن ا�صتيعاب هذا النوع من حل النزاعات الدولّية )حل النزاع 

بيت  واملوقوف عليه هو  الدولة  فيه هو  الواقف  يكون  الذي  الوقف  اأ�صكال  �صكًل من  واعتباره  امل�صرتك(، 

مالها، و�صوف نف�صل ذلك يف الف�صل التايل اإن �صاء اهلل تعاىل.  

)1( د. اأحمد �صدقي الدجاين- بحث بعنوان: العلقات القطرّية العربّية بني التعاون والنزاع وهو من�صور يف كتاب )حل النزاعات العربّية 

بالطرق ال�صلمّية، وهو وقائع الندوة التي عقدت يف �صنعاء يف 27 - 28 ت�صرين الثاين 1999م، ن�صر يف عمان - الأردن 1422هـ/2001م �ص 

.67 ،69
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النزاعات● حل● يف● الوقف● �صيغة● من● لال�صتفادة● اخلا�س● املجال● الثاين:● الف�صل●

الدولّية●)وقف●حمل●النزاع●الدويل(

املبحث●الأول:●املق�صود●من●ال�صتفادة●ب�صيغة●الوقف●يف●املجال●اخلا�س●واأهميتها

املطلب●الأول:●املق�صود●من●هذا●العنوان

اأو  معتربة  مالّية  قيمة  له  �صيء  ملك  اأكرث حول  اأو  دولتني  بني  بالفعل  نزاع  وقوع  املجال  يفرت�ص هذا 

منفعة، كبقعة من الأر�ص جبًل كانت اأو واديًا اأو �صحراء اأو واحة وامل�صاحات املائية من بحار اأو بحريات اأو 

اأنهار. ثّم تتفق الأطراف املتنازعة على وقف حمل النزاع وجعل منافعه وثمراته على جهات من جهات الرب 

اأو امل�صلحة يف دولها جميًعا اأو يف بع�صها.

واإمنا و�صف جمال هذا النوع من ال�صتفادة باأنه خا�ص؛ لأنه ل يكون اإل حيث يوجد بني الدول اأو يتوقع 

حدوثه؛ فيقت�صي ذلك اأن حل النزاع ب�صيغة الوقف ل يقع اإل بناًء على �صلح اأو اتفاق اأو معاهدة �صابقة على 

حدوث النزاع اأو لحقة له. كما ل يكون هذا النوع من ال�صتفادة اإل اإذا كان املحل املتنازع عليه �صيًئا له قيمة 

مالّية، و�صابط هذا ال�صيء اأن يكون مما يجوز وقفه باأن يكون مما ميكن تثبيت اأ�صله وت�صييل منافعه، كتلك 

الأ�صياء التي ذكرناها اأعله، وكل ما ينطبق عليه هذا ال�صابط. ولذلك فاإن هذا الأ�صلوب من ال�صتفادة 

ال�صيا�صية البحتة؛ حيث ل يكون حمل النزاع مما ميكن وقفه بحب�ص  ُيت�صور يف النزاعات  من الوقف ل 

اأ�صله وت�صييل منافعه، واإمنا ميكن ال�صتفادة من نظام الوقف يف هذه النزاعات على النحو الذي �صنف�صله 

يف املجال العام وهو مو�صوع الف�صل الثالث من هذا البحث.

ومن الوا�صح يف وقف املحل املتنازع عليه اأن هذا الوقف يجب اأن يكون �صرطًا اأ�صا�ًصا يف �صلح ُيعقد بني 

الدول املتنازعة، ويحدد يف هذا ال�صلح اجلهات التي تنفق فيها منافع املوقوف.

ومع اأن هذا النوع من ال�صتفادة ظاهر بعد وقوع نزاع بني الدول حول ما ذكرنا، لكن �صيتبني يف املبحث 

يتخذ فيها وقف  ال�صتفادة ل�صور  املمكن �صمول هذه  اأن من  تعاىل  �صاء اهلل  اإن  الف�صل  الثالث من هذا 

الأ�صياء امل�صرتكة قبل حدوث نزاع حولها حتقيًقا مل�صالح م�صتقبلية من اأهمها الوقاية من حدوث النزاعات 

حول تلك الأ�صياء.

املطلب●الثاين:●اأهمّية●هذا●النوع●من●ال�صتفادة

وبخا�صة  الدولية  النزاعات  حل  يف  الوقف  من  ال�صتفادة  كيفيات  من  الكيفّية  هذه  اأهمية  ترجع 

الو�صع  اإىل  يرجع  وبع�صها  �صروطه،  الوقف من حيث  نظام  اإىل  يرجع  بع�صها  اأمور  اإىل  منها  الإ�صلمية 
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ال�صائد بني الدول الإ�صلمية والعربّية؛ فاأما الأوىل، وهي اأمور متيزه عن كيفية ال�صتغلل امل�صرتك الذي 

اأ�صلوب �صرعي يعترب من العلم  اأ�صلوب الوقف امل�صرتك ملحل النزاع  �صتذكر اأمثلة له فيما بعد؛ وذلك اأن 

ال�صروري اأنه من الأ�صاليب الإ�صلمية يف التعاون على الرب. وجماهري ال�صعوب امل�صلمة تتقبله وتر�صى به. 

باإ�صدار  التي متثلها  ال�صعوب عن طريق املجال�ص  اإىل  اأن ُيرجع فيها  ال�صوؤون املهمة  والأ�صل يف مثل هذه 

قوانني تنظمها، والوكيل ي�صري على خط اإرادة الأ�صيل. ومقت�صى هذا النظر اأن يجد هذا الأ�صلوب يف حل 

النزاعات النا�صبة بني الدول الإ�صلمية قبوًل يف النفو�ص ودواًما للعلقات الطيبة بني تلك ال�صعوب ويذكر 

يف هذا املقام ذكرى ل ينبغي اأن تغيب عن بال امل�صلحني الباحثني عن ت�صوية النزاع بني الدول الإ�صلمية 

وهي اأن مناهج الإ�صلم يف هذا الأمر ويف غريه قد التزم بها �صلف الأمة الإ�صلمية قروًنا كثرية، و�صارت 

لهم ثقافة عميقة اجلذور، ثم غدت منتجاتها ومعطياتها اأعراًفا �صائدة بني �صعوب هذه الدول. والوقف من 

جملة هذه الأعراف وتلك الثقافة، فاإذا انتبه اأهل احلل والعقد يف الدول الإ�صلمّية اإىل هذه احلقيقة علموا 

اأن خري الطرق لت�صوية نزاعاتهم هي ما تعارفت عليه �صعوبهم، وا�صتقر يف اأعماق ذاكرتهم اجلماعّية؛ ومن 

الكلمات ذات الدللة على هذا الفكر قول اأحد الباحثني من علماء ال�صيا�صة والعلقات الدولية م�صيًدا بحل 

ال�صتغلل امل�صرتك يف منازعات احلدود والرثوات الطبيعية: )ومن ال�صوابق احلديثة ن�صبيًّا لل�صتغلل 

اإمكانية امل�صاركة متتد اإىل  اإن  اإطار املعادن والرثوات الكائنة حتت ال�صطح ميكن القول:  امل�صرتك خارج 

الأحياء املائية كالأ�صماك، وهذا ما ك�صف عنه القرار التحكيمي ال�صادر عام 1998م بالإجماع يف النزاع 

بني اأريترييا واليمن؛ اإذ اعتمدت هيئة التحكيم على التقاليد القانونية امل�صتقرة يف ظل ال�صريعة الإ�صلمّية 

الأحمر  للبحر  والإفريقي  العربي  ال�صاطئني  تقطن  التي  ال�صعوب  بني  عديدة  لقرون  ال�صائدة  ال�صمحاء 

اإن هناك نظاًما تقليدًيا ل�صيد الأ�صماك يجب احلفاظ عليه واحرتامه، مقت�صاه اأحقّية  اعتمدت القول: 

ال�صيادين القادمني من اأحد اجلانبني يف ال�صيد يف املياه الواقعة حالًيا مبقت�صى حكم التحكيم يف املياه 

ة يف احلديدة،  الإقليمّية للجزر الواقعة بني ال�صاطئني وت�صويق ما مت �صيده يف موانئ الدولة الأخرى خا�صّ

حيث يقوم ال�صيادون الأريترييون تقليدًيا بت�صريف القدر الأكرب من �صيدهم؛ ولعل مرجع هذا العرف 

امل�صتقر القاعدة ال�صرعّية اإىل حديث الر�صول �صلى اهلل عليه و �صلم »النا�ص �صركاء يف ثلث: النار واملاء 

؛ فاخلريات املوجودة يف باطن الأر�ص كم�صادر الطاقة اأو يف مياه البحر كالأ�صماك من الثمرات 
)1(

والكلأ«

  .
)2(

التي خلقها اهلل تعاىل للب�صر دون اأن ميلك �صلطان دنيوي اأن يحرم �صائر الب�صر اأن ي�صتفيدوا منها...(

النزاعات،  اأ�صاليب حل  الوقف ذاته، ومتّيزه عن غريه من  اإىل نظام  التي ترجع  الذاتية  الأمور  ومن 

)1( رواه ابن ماجه انظر: د. همام �صعيد ود. حممد همام �صعيد- مو�صوعة اأحاديث اأحكام املعاملت املالية �ص 687.

التي عقدت يف �صنعاء �صنة  الندوة  ن�صر يف وقائع  الراهنة )طبيعتها وتطورها(  العربّية  النزاعات  بعنوان:  الق�صريي- بحث  اأحمد  د.   )2(

1999م يف كتاب )حل النزاعات العربية بالطرق ال�صلمّية( - الأردن - عام 1422هـ/2001م �ص 39.
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اأن الأطراف املتنازعة ل تطلق اأيديها يف ثمرات املحل املتنازع عليه، واإمنا ت�صرف هذه الثمرات جلهات 

حمددة اتفقت عليها الأطراف، ويجب اأن تكون هذه اجلهات من جهات الرب اأو م�صالح فئات لي�صت حمددة 

اأ�صخا�ص باأعيانهم، اأو  بالأ�صخا�ص وهذا التقييد ي�صمن للأطراف اأن ل ت�صري تلك الثمرات اإىل جيوب 

تنفق يف اأمور ل تنفع النا�ص اأو ت�صرهم اأو ل يعرف م�صريها على الأقل، فهذا حل للنزاع هو الأقرب اإىل 

حتقيق م�صالح النا�ص.

وتظهر اأهمّية هذا الأ�صلوب يف حل النزاعات بني الدول الإ�صلمّية اأن معظمها نزاعات على احلدود 

والرثوات الطبيعّية. وهذا النوع من النزاعات هو الأكرث ملءمًة لأ�صلوب وقف حمل النزاع على جهات من 

امل�صالح امل�صرتكة.

وتزداد الأهمية ظهوًرا اإذا ُعلم اأن تلك النزاعات قد كرثت هذه الأيام كرثة مل تبلغها الأّمة الإ�صلمّية 

اأن تكون معدومة الوزن  اأثر ب�صورة �صلبية مل ي�صبق لها مثيل حتى كادت  اأي ع�صر منذ تكونها، مما  يف 

وظهر يف  الأممّية،  املناف�صات  اإىل �صعف يف جميع  �صعٍف  ومن  ف�صل،  اإىل  ف�صٍل  من  و�صارت  الأمم،  بني 

حالها الو�صع الذي حّذرها منه ربنا تبارك وتعاىل يف قوله: )َوَل َتَناَزُعوْا َفَتْف�َصُلوْا َوَتْذَهَب ِريُحُكْم(. ولقد 

اأعّد بع�ص الباحثني تقريًرا عن نزاعات الدول الإ�صلمّية من حيث اإعدادها وتوزيعها الزمني واجلغرايف، 

ونوعها وطبيعتها واآثارها وخ�صائرها الب�صرّية، والقت�صادّية، فخل�ص اإىل ما ياأتي:-

يلحظ الناظر اإىل خريطة العامل الإ�صلمي مدى انت�صار النزاعات بني دوله حتى ل تكاد منطقة ( 1

من مناطق من نزاع �صاخن واآخر كامن. ثم ذكر �صاحب التقرير اأنه يوجد من بني 27 دولة اإ�صلمّية 

يف اآ�صيا نزاعات بني 21 منها، ومن بني 22 دولة اإ�صلمّية يف اأفريقيا 16 دولة منهكة يف نزاعات 

َبْينّية منذ عقود، ومن بني 22 دولة عربّية يف منظمة التعاون الإ�صلمي دخلت 18 منها يف نزاعات 

دولّية. وتوجد يف منظمة التعاون الإ�صلمي 56 دولة تتنازع 37 دولة منها بينّيًا.

600 األف قتيل يف ثلثة عقود من ( 2 ترتب على تلك النزاعات خ�صائر فادحة يف الأرواح ت�صل اإىل 

الزمن، وخ�صائر اقت�صادية ي�صعب ح�صرها، وبخا�صة اإذا جمعت فيها خ�صائر التدمري وخ�صائر 

التعطيل وخ�صائر التنمّية.

حول ( 3 واخللفات  احلدود  تر�صيم  يف  تنح�صر  تكاد  الإ�صلمي  العامل  دول  بني  النزاعات  اأ�صباب 

.
)1(

مناطق معينة. واأما النزاعات ال�صيا�صّية فل تتعدى %2...

)1( اإ�صماعيل حممد- تقرير عن النزاعات يف العامل الإ�صلمي: ٣٣41/6/91هـ 

 Http://www.altagrib.net/002/08/02. htm
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فهذا التقرير يظهر اأن املنازعات الواقعة بني الدول الإ�صلمّية يف معظمها هي من النزاعات احلقوقية 

التي تعترب يف الأعراف الدولية وعند علماء القانون الدويل العام اأقرب اإىل احلل من النزاعات ال�صيا�صّية؛ 

اأ�صياء ماّدية حمددة ميكن فيها التنازلت  اأ�صبابها خلفات حول الأحقية يف  ورمبا كان ذلك لأن الأوىل 

اإليها  اأ�صرنا  التع�صب  اأنواع من  اإىل  اأمور غري مادّية ترجع  فاأ�صبابها خلفات يف  واأما الأخرى  املتبادلة. 

الدول  ل�صعوب  العاّمة  الثقافية  احلالة  فاإن  ذلك  ومع  التنازلت.  فيها  يجري  يكاد  ل  اأمور  وهي  �صابًقا؛ 

لأن  الإ�صلمّية؛  الدول  �صاحة  ال�صيا�صّية من  النزاعات  ا�صتبعاد  تفرت�ص  العربّية  الدول  ومنها  الإ�صلمّية 

منبعها واحد هو معطيات الإ�صلم يف الفكر والعتقاد، والأعراف كذلك؛ لأن منبعها اأحكام خ�صعت لها 

تلك ال�صعوب قروًنا كثرية، فاإن وجدت خلفات �صيا�صّية بني بع�ص الدول الإ�صلمّية فاأ�صبابها �صطحّية، ول 

تعرّب عن احلالة ال�صعبّية يف تلك الدول. فاإذا �صويت النزاعات احلقوقية بني املتنازعني من دول الإ�صلم 

.
)1(

كانت من ال�صتقرار وال�صلم والعلقات الودية قاب قو�صني اأو اأدنى

كذلك فاإن ال�صتهداء باأ�صلوب الوقف امل�صرتك ملواقع النزاعات هو يف احلقيقة نزوع نحو ال�صتقلل 

احلقيقي واخلروج من التبعّية للأجنبي الذي تعامل مع ال�صعوب امل�صلمة بروح عدائية. وهذا مطلب اإ�صلمي 

الإ�صلمّية  الدول  بني  احلدودّية  النزاعات  اأكرث  اأن  تقّدم  وقد  اجلوار.  وح�صن  الإميانية  الأخوة  تقت�صيه 

�صببها اأ�صلوب ماكر �صلكته الدول ال�صتعمارّية يف طريقة تق�صيم الديار الإ�صلمّية قبل خروجها منها. فكان 

ا يف املمار�صة واملق�صد، وهو حتويل مناطق النزاع الواقع اأو  خرُي الطرق ال�صلمّية ملواجهتها اأ�صلوًبا م�صاًدّ

املحتمل اإىل مناطق و�صل ترد املتنازعني اإىل الأ�صل، وهو التاآخي والرتاحم والتعاون يف امل�صالح، وهو ما 

.
)2(

كان بينها قبل ق�صمتها

ومن الأمثلة املعربة عن هذا الجتاه ب�صورة تقريبّية ما ح�صل من اتفاق بني اجلمهورية اليمنية و�صلطنة 

عمان حول احلدود امل�صرتكة بينهما، عرّب عنه كتاب )ُعمان 1997(؛ حيث جاء فيه: )ا�صتطاعت ال�صلطنة 

للمرة الأوىل يف تاريخها اأن تتو�صل اإىل اتفاقات حلل م�صكلت احلدود مع كل الدول املجاورة لها وحتديد 

احلدود الدولية لل�صلطنة يف ظل مبداأ »ل �صرر ول �صرار«. ومن ثّم قدمت ال�صلطنة القدوة واملثل يف حتويل 

.
 )3(

احلدود الدولّية اإىل معابر خري ونقاط توا�صل وتبادل للمنافع بني الأ�صقاء(

)1( اأ�صل هذه الفكرة من د. اخلريق�صي- املفا�صلة بني الو�صائل التحاكمية وغري التحاكمية لت�صوية النزاعات الدولّية �ص 174.

)2( د. اأحمد �صدقي الدجاين- بحث: العلقات القطرية العربية بني التعاون والنزاع- من كتاب )حل النزاعات العربية بالطرق ال�صلمّي( 

�ص 73.

)3( وزارة الإعلم العمانية - كتاب عمان 97 �ص26، وانظر اأي�صًا كتاب عمان 96 �ص 109، وح�صن اأبو طالب - درا�صات يف عمليات التحول 

من الت�صطري اإىل الوحدة �ص 321 - ن�صر مركز درا�صات الوحدة العربية �صنة 19994م، وعبداهلل اأحمد غامن بال�صرتاك مع علي عبداهلل 

حزام- بحث م�صرتك بعنوان )احلدود اليمنية العمانية- اأمنوذج احلل الودي(- من�صور يف كتاب حل النزاعات العربية بالطرق ال�صلمّية �ص 

.99 ،89
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ول �صك يف اأن بناء احلل يف النزاعات احلدودّية على مبداأ الرتا�صي والبعد عن امل�صاّرة املعرب عنه 

باحلديث ال�صريف )ل �صرر ول �صرار( هو من مطلوب ال�صرع احلنيف، وهو العدل يف توزيع احلقوق، وهي 

الإخوة  التعامل بني  العليا يف  الدرجة  لي�صت  لكنها  التعامل مع اجلريان،  الرب يف  درجة عليا من درجات 

اجلريان، وتقع درجة الإح�صان فوقها، ومنها التفاق على وقف بع�ص مواقع احلدود اأو مواردها وثرواتها 

وي�صتغني  يتغرّي احلال  موؤقًتا حتى  الوقف  اأن يجعل  املعي�صة. وميكن  الأدنى حاًل يف م�صتوى  الطرف  على 

.
)1(

الفقراء

والعدل يف الإ�صلح بني النا�ص هو احلد الأدنى املطلوب، والإح�صان مندوب اإذا كان اأهل البلد املجاور 

يف حالة الحتياج ومل تكف زكاة ول �صدقات لرفع هذه احلالة، وكان الوقف امل�صرتك من طرق الإ�صعاف 

لذلك البلد، فاإن ارتفع الحتياج اأمكن الرجوع اإىل مقت�صيات العدل.

وهناك و�صع قد يرى فيه اأحد اأطراف النزاع من الدول اأن م�صلحته تكمن يف عدم ال�صتجابة ل�صلح 

ف�صًل عن وقف حمل النزاع؛ لأنه هو الذي ي�صع يده على ذلك املحل وي�صيطر عليه وي�صتغّله، ول يهّمه اإذا 

ر�صي الطرف الآخر اأم �صخط. وهذا �صعف يف النظر ال�صيا�صي، وخوٌر يف الدين واخللق. واإمنا كان ق�صر 

نظر يف ال�صيا�صة لأن ذلك ُيكّون حقًدا م�صمًرا يرتاكم مع مرور الزمن عند الطرف الآخر اإذا كان عنده 

ظن اأو احتمال يف �صياع حقه، وت�صتمر حالة النزاع، فاإذا �صار هذا الطرف اإىل حال القوة اأو توهم ذلك 

غ تغيري احلق  نزع اإىل العدوان وا�صتعمال العنف. واأما اأنه �صعٌف يف الدين؛ لأن ا�صت�صحاب الواقع لُي�صوِّ

عند اهلل تعاىل. ومهما كان ظن القوّي اأنه على احلق فاإن ذلك ل ي�صقط عنه الإثم يف ا�صتمرار حالة النزاع 

ُقوْا} حتى ينتهي الأمُر بني الأطراف اإىل حالة  التي ينهى عنها ربنا عباده املوؤمنني {َوَل َتَناَزُعوْا} {َوَل َتَفرَّ

الر�صى. �صحيح اأن و�صع اليد يف القوانني والأحكام الداخلية يعترب من القرائن الدالة على ظاهر معني 

يقت�صي من الطرف الآخر حتمل عبء الإثبات، ولكنها قرائن ل تغرّي احلقائق، ول اعتبار لها اأمام طرق 

، ومع 
)2(

الإثبات القوّية، ول تنقل ملًكا ول حًقا، ومثلها كالوكاء والعفا�ص يف اللقطة عند طائفة من الفقهاء

ذلك فاإن هذا القول ي�صرتط �صاحبه اأن مير وقت طويل ل ينازعه فيه الطرف الآخر، ومل يقم عنده مانع 

. وكل ذلك يقت�صر اعتباره على اأحكام الدنيا، ويف الآخرة ل ُينظر اإىل القرائن، لأن احلاكم 
)3(

من املنازعة

�صبحانه عنده العلم الكامل بكل حقيقة.

واحلقيقة اأن منازعات احلدود والرثوات الطبيعّية لها خ�صو�صية من حيث الإثبات تختلف عن اأحوال 

)1( وهذه حاجة اأو م�صلحة يحققها القول بتوقيت الوقف.

)2( ال�صيخ علي�ص- منح اجلليل جـ4 �ص 336، النفراوي - الفواكه الدواين جـ3 �ص 149.

)3( د. حممد نعيم يا�صني - نظرية الدعوى �ص 246، 247.
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الإثبات يف منازعات الأفراد؛ وهي اأن بلد امل�صلمني مل تق�صم اأر�صها بالرتا�صي بني اأهلها، ول روعي فيها 

اإىل  العدل والإن�صاف ول م�صالح �صعوبها، واإمنا ق�صمها �صيادون من الدول الكربى ونظروا يف قم�صتها 

وهذا  حدودها.  و�صعوا  التي  الإ�صلمّية  الدول  بني  النزاع  حالة  على  الإبقاء  اأهمها  من  التي  م�صاحلهم 

و�صع غائم ُغّمْت فيه احلقوق عن اأ�صحاب ال�صوؤون، وهو اأمر مراٌد من اأول الأمر؛ لتظلَّ ال�صدور م�صكونًة 

بال�صكوك من جميع الأطراف، فيظّلوا اأقرب اإىل حالة ال�صقاق من حالة الوفاق، ويظل اليقني باحلق بعيدًا 

عن الباحثني عنه. واإذا ا�صتح�صر الباحث عن ال�صبيل يف هذه الق�صّية و�صًعا �صرعًيا قريًبا، واأجال النظر يف 

اأق�صية الر�صول �صلى اهلل عليه و �صلم، فاإنه �صيجد اأن النبي �صلى اهلل عليه و �صلم قد �صلك يف و�صع قريب 

التقا�صم  اإىل  الإثبات، فدعاهم  ال�صائد يف طرق  الغمو�ص هو  امل�صلمني، وكان  مما تقدم كان عليه بع�ص 

.
)1(

بالت�صاوي يف العقار املختلف عليه، وامل�صاحمة املتبادلة بينهما

والأرا�صي  احلدود  حول  الإ�صلمّية  الدول  نزاعات  يف  حتكيمه  ميكن  ال�صريف  النبوي  الق�صاء  وهذا 

وحقوق النتفاع، ول �صك اأن امل�صاحمة التي تطلب من الأفراد ميكن اأن يقوم مقامها الوقف املتبادل، مع 

اجلزء  يف  العام  املال  مل�صرف  ا  تخ�صي�صً يكون  اأن  يعدو  ل  امل�صرتك  الدويل  الوقف  حقيقة  اأن  ملحظة 

الذي يقع عليه الوقف، وتعود املنفعة اإل ذلك امل�صرف يف ح�ص�ص الأطراف املتنازعة، وهو اأمر يخالف 

فيه الوقف الدويل ملحل النزاع اأوقاف الأفراد التي تتّحول من مال خا�ص اإىل مال عام. وهذا النظر يظهر 

احلدود  بينهم  فرقت  واحدة  اأّمة  وهم  الإ�صلمية،  الدول  من  النزاع  اأطراف  يكون  عندما  اأكرب  بو�صوح 

ال�صعوب  على  �صريانها  يف  تختلف  اأن  ينبغي  ل  الجتماعية  ال�صرعية  والأحكام  واجلغرافية.  ال�صيا�صية 

ما  �صوى  حقيقته  يف  لي�ص  امل�صرتك  الإ�صلمي  الدويل  والوقف  اجلغرافية.  احلدود  باختلف  الإ�صلمية 

. وهو تخ�صي�ص بع�ص املال العام يف ال�صرف اإىل جهة اأو جهات 
 )2(

اأطلق عليه الفقهاء ا�صم )الإر�صاد(

اأوىل من غريها ب�صبب حاجة ما�ّصة اأو م�صلحة راجحة. واخلل�ص من النزاع واأ�صبابه من اأعظم احلاجات 

واأرجح امل�صالح العاّمة.

املبحث●الثاين:●تاأ�صيل●وقف●حمل●النزاع●الدويل●واأحكامه

هذا النوع من الوقف هو �صورة تطبيقّية لنوع خا�ص من اأنواع الوقف ي�صميه الفقهاء )اإر�صاًدا(، وله 

تعلق بعقد ال�صلح.

ة، يجعلون منافعها وثمراتها على  وبيان ذلك اأن الوقف قد يقع من الأفراد، من بع�ص اأملكهم اخلا�صّ

)1( انظر: املوطاأ �ص 488. البخاري مع فتح الباري جـ13 �ص 134. �صحيح م�صلم ب�صرح النووي جـ12 �ص 4، 5. الرتمذي اجلامع ال�صحيح 

جـ3 �ص 624.

)2( �صياأتي بيان معناه وم�صروعيته وكلم الفقهاء فيه يف املبحث التايل اإن �صاء اهلل تعاىل.
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للم�صلمني من  امل�صلم بو�صفه ممثًل  جهة من جهات الرب، وهذا هو الأعم الأغلب. وقد يقع من احلاكم 

بع�ص املال العام، تخ�ص�ص ثمراته للإنفاق على جهة م�صلحة عاّمة حمددة يراها اأوىل من غريها، وهذا 

ما ُي�صّمى يف الفقه الإ�صلمي بالإر�صاد، وقد عرفوه باأنه )تخ�صي�ص الإمام غّلة بع�ص اأرا�صي بيت املال 

املوقوف فيه  القبيل كما هو ظاهر؛ حيث  الدويل وهو من هذا  النزاع  . ووقف حمل 
 )1(

لبع�ص م�صارفه(

هو على احلقيقة ح�صة �صائعة من اأر�ٍص يف بر اأو بحر، واملوقوف عليه جهة حمّددة من م�صالح امل�صلمني 

يف هذه الدولة اأو تلك، والق�صد منه قطع اخل�صومة واإنهاء النزاع بني طريف النزاع. وهذا من املقا�صد 

ال�صرعّية الكربى، لكرثة الن�صو�ص التي تاأمر امل�صلمني بوحدة الكلمة واملوقف وتنهاهم عن التفرق والنزاع، 

وقد تقدمت الإ�صارة اإىل بع�صها.

ومع اأن الفقهاء اختلفوا يف ت�صمية هذا الت�صرف ال�صيا�صي من الدولة اأو تخ�صي�صه با�صم )الإر�صاد(، 

على  ثمراته  �صرف  ا�صتمرار  ويجب  اأحكامه،  يف  الوقف  معاملة  يعامل  اأنه  على  يتفقون  يكادون  اأنهم  اإل 

امل�صرف الذي عينه الإمام، ول يجوز حتويله عنه، ول نق�صه اأو نق�ص بع�صه، �صوى ما اأجازه احلنفّية لويل 

الفقهاء فل يرون  �صائر  واأما  اأو نق�ص يف م�صارفه دون تغيريها.  راأى امل�صلحة يف زيادة فيه  اإذا  الأمر 

. ويف �صورة حمل النزاع الدويل ل ي�صوغ الأخذ مبذهب احلنفية؛ لأنه مرتبط بعقد ال�صلح، ول بد 
)2(

ذلك

فيه من اللتزام مبا يكون اأطراف النزاع قد اتفقوا عليه.

واأما تعّلقه بال�صلح فلأن وقف حمل النزاع يكون يف الأعم الأغلب بناء على اتفاق اأو �صلح اأما معاهدة 

بني اأطراف النزاع؛ فيجعلون �صرط ذلك ال�صلح واإنهاء النزاع بوقف حمله على جهات من امل�صالح التي قد 

تكون م�صرتكة اأو حت�ّص طرًفا معيًنا. و�صروط ال�صلح ملزمة لأطرافه اإل اإذا اتفقت على اإمكان التحويل يف 

ال�صرف بعد مرور فرتة من الزمن تنق�صي فيها حاجة امل�صارف املحددة اأو تقّل، ثم يجعل ال�صرف على 

جهة اأخرى من امل�صالح العامة املحددة.

ولكل واحد من انتماءات هذا النوع من الوقف اآثاٌر يف اأحكامه، فمن الآثار اجلامعة التي تعمها جميًعا 

اإليها؛ لأن هذا هو الأ�صل يف حكم الوقف اإل اأن يكون على جهة  م�صروعيته واعتباره من الُقرب املندوب 

. وي�صح من غري امل�صلم ويلزم يف احلياة الدنيا ب�صرط اأن ل يكون على مع�صية اأو 
)3(

مع�صية؛ فل ي�صح

مف�صدة. 

)1( وزارة الأوقاف الكويتية- املو�صوعة الفقهية جـ٣ )م�صطلح اإر�صاد �ص701(.

)2( املرجع نف�صه جـ ٣ �ص 111.

)3( املرجع نف�صه جـ44 �ص 011، 211، وانظر: املو�صلي الختيار جـ2 �ص ٣15 )طبع دار الر�صالة العاملية �صنة 0٣41هـ - 9002م حتقيق ال�صيخ 

�صعيب الأرنوؤوط(. ال�صريازي- املهذب جـ1 �ص 144.
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ومن الأحكام العاّمة التي ت�صمل هذا النوع من الوقف وغريه وجوب اللتزام ب�صروط الواقفني، وهم يف 

ا، وهو هنا ويل الأمر  ا كون الواقف اأهًل للوقف وخمت�صً هذا النوع من الدول اأطراف النزاع. ومنها اأي�صً

الذي يفرت�ص فيه اأنه نائب عن ال�صعب يف القيام مب�صاحله امل�صرتكة، وقد جعل كذلك بالختيار واملبايعة 

. والذين مل ي�صموه وقًفا من 
)1(

وهو وكيل عن اجلهة التي اختارته، وهي الواقف يف احلقيقة، وهو ميثلها

، وهو هنا حل 
)2(

الفقهاء مل يخالفوا يف م�صروعيته وكونه قربة، بل قد يكون واجًبا اإذا تعنّي لتحقيق مق�صده

النزاع وحتقيق امل�صلحة املوقوف عليها. 

ومن الأحكام العاّمة للوقف والإر�صاد وال�صلح كون املق�صد واملو�صوع م�صروعني؛ فاجلهة املوقوف عليها 

يجب اأن تكون جهة بر اأو م�صلحة ول تكون جهة ف�صاد، وهذا يف الوقف ب�صورة عامة، ويف الإر�صاد وال�صلح 

ا، فجواز الثلثة م�صروط بخلوها من املفا�صد وال�صرر؛ فمن وقف على جهة منكر وكان اإر�صاد الدولة  اأي�صً

على مثل ذلك. اأو كان فيه ظلم لأحد مل يجز. وكذلك يف وقف حمل النزاع الدويل لي�ص لأطرافه العتداء 

امل�صلمني  القّيم: )فال�صلح اجلائز بني  ابن  اتفاق الأطراف كلها؛ يقول  اأخرى، ول بد من  على حق دولة 

هو الذي يعتمد فيه ر�صى اهلل عز وجل ور�صى اخل�صمني، فهذا اأعدل ال�صلح واأحقه، وهو يعتمد العلم 

والعدل... وقد اأمر اهلل �صبحانه بالإ�صلح بني الطائفتني املقتتلتني اأوًل، فاإن بغت اإحداهما على الأخرى 

فحينئذ اأمر بقتال الباغية ل بال�صلح، فاإنها ظاملة، ففي الإ�صلح مع ظلمها ه�صٌم حلق الطائفة املظلومة. 

القادر  به  املظلوم مبا ير�صى  ال�صعيف  الظامل واخل�صم  القادر  امل�صلحني ي�صلح بني  الظلمة  وكثري من 

�صاحب اجلاه، ويكون له فيه احلظ، ويكون الإغما�ص واحليف فيه عل ال�صعيف، ويظن اأنه قد اأ�صلح، ول 

اإليه بر�صاه اأن يرتك  ميكن املظلوم من حقه، وهذا ظلم، بل ميكن املظلوم من ا�صتيفاء حقه، ثم يطلب 

 

.
)3()...

بع�ص حقه بغري حماباة ل�صاحب اجلاه، ول ي�صتبه بالإكراه للآخر باملحاباة ونحوها

ا، �صواء  وهذا الذي قاله ابن القيم ينبغي ملحظته واعتباره عندما ُيراد حل النزاعات بني الدول اأي�صً

لوقف حمل النزاع اأم باأمر اآخر، من حيث �صرورة اإدراك الواقع من خرباء عارفني ومعروفني بالنزاهة 

وعاملني باحلق ومقت�صياته، وما يحل وما يحرم من ال�صروط والكيفيات، والبعد عن ظلم الأطراف ال�صعيفة 

وحماباة الأقوياء. والوقف اإذا ا�صتثمر يف حل النزاع، مع اأنه من اأعمال الرب، اإل اأنه يخ�صع لهذه املبادئ 

الإ�صلمّية عند التفاق على �صروط الواقفني، وهم هنا اأطراف مت�صاك�صون، وعلى كيفيات توزيع ثمرات 

يكون  ل  بحيث  الوقف،  بهذا  املتعلقة  امل�صاريع  اإدارة  وطريق  اإليها،  تذهب  التي  اجلهات  واختيار  الوقف، 

ا�صتغلل ول ظلم، ل لأطراف التفاق، ول لآخرين ميكن اأن يقع عليهم ال�صرر وهم ل يعلمون؛ فاإذا اتفقت 

)1( املو�صوعة الفقهية جـ3 �ص 107، 108.

)2( املرجع نف�صه جـ �ص108.

)3( ابن القيم - اإعلم املوقعني جـ 1�ص 109.
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ال�صائلة  املعادن  اأو  الغاز  الأر�ص حتتوي على كميات من  النزاع بينهما حول م�صاحة من  دولتان على حل 

دون  ثالثة  لدولة  قريبة  اأر�ص  ثروات  ت�صتنزف  الرثوات  تلك  كانت حقول  اإذا  وقفها  ي�صح  املتحركة، فل 

اإ�صراكها يف التفاق. كما ل ي�صح يف هذا الوقف املبني على ال�صلح اأن ُيجعل ريعه على الأغنياء ويحرم 

منه غريهم، ولكن العك�ص غري ممنوع؛ لأن الوقف نوع من ال�صدقة اجلارية، والأ�صل اأن يكون على ذوي 

احلاجات، ويجوز اأن يجعل يف جهات امل�صالح التي ينتفع بها جهات غري معّينة بالأ�صخا�ص. واإذا كان الوقف 

الفردي ميكن اأن يجعل على اأ�صخا�ص معينني اأو على الأقارب، فهذا ل ي�صح يف وقف حمل النزاع الدويل، 

وهو من �صور وقف الدولة الذي اأطلق عليه الفقهاء ا�صم )الإر�صاد(؛ لأنه ت�صرف ويل الأمر يف بع�ص املال 

العام، ومبناه على امل�صلحة؛ كما تعرب عنه القاعدة الفقهية )ت�صرف الإمام منوط بامل�صلحة(، واملوقوف 

فيه مال عام، ولي�ص من امل�صلحة تخ�صي�صه لفرد اأو اأفراد اأو عائلة معنيني؛ فاإّنه ل توجد م�صلحة عاّمة 

يف ذلك اإل بت�صور �صديد البعد يف النظر. 

واإذا كان هذا النوع من الوقف يجيء �صرطًا جعلًيا يف �صلح يق�صد به قطع اخل�صومة واإنهاء النزاع، 

للأطراف  لزًما  الوقف  يكون  اأن  وجب  ال�صلح  �صروط  وكذلك  متحققة،  ال�صرعّية  الوقف  �صروط  وكانت 

املتنازعة، ول يجوز الرجوع فيه اإذا كان متعيًنا حلل النزاع، ول يوجد �صبيل اآخر لتحقيق هذا الهدف. وهذا 

اإذا كان النزاع بني دولة اإ�صلمّية تدين �صعوبها بالإ�صلم؛ لأن النزاع يحرم اإن�صاوؤه فيحرم بقاوؤه. والإثم 

على وكلء ال�صعوب الإ�صلمّية يف دولهم واأهل احلل والعقد فيها. ول ينبغي اأن يرد هنا ما ورد عن اأبي 

حنيفة من عدم لزوم الوقف؛ لأن هذا نوع خا�ص من الوقف يرتتب على ف�صخه العود اإىل املع�صية، وهي 

النزاع. ومن جهة اأخرى فاإن هذا الوقف قد جاء �صرًطا يف �صلح بني مدع ومدعى عليه، وكل طرف من 

اأطراف النزاع ينطبق عليه الو�صفان؛ لأن كلًّ منهما يدعي حًقا عند الآخر، وقد قبل كل طرف بالتنازل 

عما يدعيه ب�صرط توزيع ثمرات الوقف باأ�صلوب معني، فكان ذلك �صلًحا ملزًما؛ لأن فيه معنى املعاو�صة.

واملعنى املذكور اآنفًا يلزم القول برتجيح تاأبيد الوقف حتقيًقا للمق�صد ال�صرعي، وهو اإنهاء النزاع وقطع 

اخل�صومة.

ومع ذلك فقد يت�صور املرء حاجة لتطبيق القول بجوار توقيت الوقف الدويل امل�صرتك بفرتة من الزمن 

تظهر فيها اآثاره، وتوزع ثمراته على اجلهات املتفق عليها، ثم ينتهي اأو يجعل الوقف بعد تلك الفرتة جائًزا 

غري لزم، وذلك اإذا ا�صتع�صى حل النزاع بني الأطراف، ومل يقبلوا بوقف حمل النزاع على وجه التاأبيد، 

وقبلوا اأن يكون موؤقًتا اإىل زمن يكون مظنة للعثور على طريقة اأخرى حلل النزاع، فينبغي اأن يوؤخذ براأي 

مالك يف جواز توقيت الوقف؛ فاإن اإنهاء النزاع وا�صتثمار حمله وتوزيع ثمراته يف جهات م�صروعة خري من 

 كافية ملا ذكرنا. وميكن اأن 
ٍ
بقاء النزاع وتعطيل حمله. وميكن هنا التفاق على عدم لزومه بعد فرتة لزوم
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ُي�صرب لذلك مثل التفاق على وقف احلدود املتنازع عليها، وا�صتثمار خرياتها، حتى جتد الأطراف كيفّيًة 

عادلة لرت�صيم احلدود بينها، ثم ينتهي الوقف اأو ُيرى اخلري يف ا�صتمراره، فيوؤبد لزًما.

ومما يختلف فيه هذا النوع من الوقف عن الوقف الداخلي مللك خا�ص اأو مللك عام )كما يف الإر�صاد 

الداخلي( اأن الواقف فيه يكون متعددًا واملوقوف م�صرتًكا و�صروط الواقف هنا ترجع اإىل الأطراف املتنازعة 

جميعًا، مما يتفقون عليه منها يكون ملزًما لهم جميًعا.

ومن اأهم ال�صروط ما يتفقون عليه من كيفّية توزيع ثمرات الوقف واجلهات التي ت�صتحقها. والأ�صل يف 

ذلك هو التفاق ما دامت �صروط ال�صارع مرعّية.

فاإن مت�ّصك كل طرف بجعل جزء من ثمرات الوقف جلهة يف بلده كان لهم ذلك اإذا اتفقوا على حتديد 

احلميدة  وامل�صاعي  املفاو�صات  طرق  ا�صتعمال  اأمكن  �صلح  يف  �صرط  هنا  والوقف  اختلفوا  فاإن  �صب،  النِّ

والتحقيق والتوفيق للو�صول اإىل ِن�صٍب يتفقون عليها، فاإن عجز الأطراف عن ا�صتح�صار بينات ومرجحات 

فاإن خري طريقة عندئٍذ طريقة الر�صول �صلى اهلل عليه و �صلم يف مثل هذه الأحوال التي َتغمُّ فيها البينات، 

وهي ما ذكرناه �صابقًا من ق�صائه �صلى اهلل عليه و �صلم، وهي اقت�صام حمل النزاع بال�صّوية وامل�صاحمة. 

ون�صيف هنا من الأحاديث املفيدة لهذا املعنى ما رواه كعب بن مالك ر�صي اهلل عنه اأنه ملّا تنازع مع ابن اأبي 

حدرد يف دْيٍن على هذا الأخري اأن النبي اأ�صلح بنيهما باأن ا�صتو�صع من دين كعب ال�صطر واأمر غرميه باأداء 

بالتنازل وح�صن  الكرمي للخ�صمني  النبوي  التوجيه  اإىل  ؛ فانظر 
)1(

الن�صف بال�صطر  ال�صطر(، واملق�صود 

الأداء، فليكن هذا منهًجا لدول التعاون الإ�صلمي يف حل نزاعاتهم الدولية حول احلدود مواقع النزاعات، 

النزاع  اأن وقف حمل  لوحظ  اإذا  وبخا�صة  امل�صرتك،  الوقف  ثمرات  توزيع  التعنت يف  وعدم  الت�صامح  من 

الدويل يختلف عن الوقف الفردي الداخلي، من حيث اأن ملكّية ثمرات الوقف اأو جزٍء منها تعود يف نهاية 

املطاف اإىل طوائف من ملك املال العام الذي يرجع اإليه املوقوف، فيخت�صون به، ملا ُيرى من امل�صلحة 

العاّمة التي ينتفع بها املجتمع كله؛ فل ينبغي اأن تظن الدول التي حتل نزاعاتها بهذا الأ�صلوب اأنها تفّوت 

�صيئًا من حقوقها؛ فاإن حقيقة هذا الت�صرف حتويل تلك احلقوق اإىل مواقع احلاجات يف الدول املعنية.

وقد اأ�صرنا �صابًقا اأّن معظم نزاعات الدول الإ�صلمّية والعربّية حول احلدود هي من النوع الذي تتعار�ص 

مها عدوُّها، واأنه ملأ  فيها البينات اأو تكون غري وا�صحة، واأن بلد الإ�صلم كانت موحدة، واأن الذي ق�صَّ

الر�صول  يتبعوا هدي  اأن  العربّية  الإ�صلمية ومنها  للدول  النزاع؛ فل بد  باأ�صباب  التي ا�صطنعها  احلدود 

�صلى اهلل عليه و �صلم يف ق�صمة ما يختلفون عليه من احلدود وعندما ل تكون الأمور وا�صحة.

)1( رواه البخاري- انظر: ابن امللقن - التو�صيح جـ 17 �ص 81.
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على اأنه ل ي�صرتط يف ق�صمة ثمرات الوقف الدويل امل�صرتك يف منازعات احلدود اأن جتعل عند التفاق 

جلميع الأطراف النزاع؛ فقد يرون اأن جُتعَل - عند التفاق - تلك الثمرات جلهة بر اأو م�صلحة يف بلد اأحد 

الأطراف؛ لكونه بلًدا فقرًيا، وبقية الأطراف م�صتغنية بف�صل اهلل تعاىل، واأن م�صلحة املجموعة اأن تنه�ص 

باأهل ذلك البلد الفقري.

ولأطراف النزاع الدويل اأن ت�صع جدوًل للم�صتحقني، ويجب يف هذا الوقف الدويل امل�صرتك اأن ُيحّدد 

البدء  ي�صرتط  كاأن  للم�صتحقني،  معيًنا  ترتيًبا  اجلدول  يف  حتدد  واأن  بال�صخ�ص،  ل  بالو�صف  امل�صتحقون 

بفقراء املناطق احلدودية املتاخمة ملحل النزاع، ثم اإذا اكتفوا وخرجوا من و�صف الفقر، انتقل ال�صتحقاق 

اإىل فقراء منطقة اأخرى اأو اإىل طلبة العلم املتفوقني، ثم اإىل فقراء بلد اآخر ولو من غري اأطراف النزاع، 

ثم اإىل علماء بلد يعينونه، وهكذا؛ فهذه �صروط جائزة للواقفني ما دامت �صروط ال�صرع مرعّية، وهي ترجع 

. وهذا احلق 
)1(

اإىل ما ُي�صّمى يف الوقف بحق الواقفني يف تعديل ال�صروط، وهو جائز عند جماهري الفقهاء

املعطى للواقفني نظام فقهّي قد يحتاج اإليه يف الوقف الدويل امل�صرتك الذي نتكّلم عنه اأكرث من اأي نوع 

اآخر من اأنواع الوقف؛ وبخا�صة عندما يكون وافر الثمرات، واحلاجات يف البلد املعنّية كثرية ومتعددة، 

واأولوياتها متزاحمة، وُيخ�صى اإن مل يف�صل اأ�صلوب الإنفاق وحتديد امل�صتحقني اأن يوؤدي ذلك اإىل النزاع مرة 

اأخرى، واأن حتدث حاجات وم�صتجدات لأطراف النزاع تقت�صي تعديل بع�ص ال�صروط مبا ل يخرج الوقف 

عن اأغرا�صه، واأهمها اإنهاء النزاع وعدم العودة اإليه.

وبهذا النوع من الوقف )وقف حمل النزاع الدويل( خ�صو�صية اأخرى تقت�صيها طبيعة الأ�صياء املوقوفة؛ 

وهي اأنها يف الأعم الأغلب م�صاحات من الأرا�صي الربّية والبحرّية تراد ل�صتغللها وا�صتخراج ثمراتها، 

وقًفا  فيها  الوقف  يكون  اأن  يقت�صي  وهذا  الداخلية؛  الأوقاف  من  كثري  يف  كما  ا�صتعمالها  ملجرد  ولي�ص 

ا وثمارها يف اجلملة ثروات طبيعّية كالنفط والغاز واملعادن املختلفة. وهي ل توّزع مبا�صرة على  ا�صتثماريًّ

امل�صتحقني الذين اتفق عليهم، واإن ا�صتبدال النقود بتلك الرثوات اأمر ل بد منه؛ لإمكان توزيعه، وينبغي اأن 

ت�صمله م�صوغات ال�صتبدال، �صواء اأكان حمل الوقف ثروات ل ميلك اأ�صلها طرف معني، اأم كان املحل هو 

اأ�صل تلك الرثوات. على اأنه يف ال�صورة الأوىل يكون ا�صتبداًل للموقوف نف�صه، ويف ال�صورة الأخرى يكون 

ا�صتبداًل ملنافعه، ولي�ص للموقوف نف�صه؛ فلي�ص فيه ا�صتبدال للوقف باملعنى ال�صطلحي. ومبقت�صى حق 

ال�صتبدال والتعديل الذي ي�صرتطه اأطراف النزاع ميكن اأن تباع ثمرات املوقوف اأو الرثوات املوقوفة دون 

اأ�صولها، وُيجعل ثمنها يف م�صاريع وقفّية ا�صتثمارّية م�صرتكة بني الأطراف كلها، توزع ثمراتها على جهات 

يتفقون عليها، فيكون هذا وقًفا على وقف. فاإذا ا�صرتط عند التفاق، فهذا �صرط جائز؛ لأنه ل يقع حتت 

)1( ال�صيخ م�صطفى الزرقا- اأحكام الوقف �ص164 - 175. املو�صوعة الفقهية جـ44 �ص 137، 138.
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اأ�صباب بطلن ال�صروط الوقفّية.

ولكن ما ذكرنا من اأهمّية اتفاق اأطراف النزاع على حق التعديل والتبديل والتغيري والزيادة والنق�ص 

يحدده  اأن  ينبغي   
)1(

الع�صرة بال�صروط  الفقهاء  بع�ص  عند  ُي�ّصمى  مما  ذلك  وغري  والإخراج  والإدخال 

الأطراف ويف�صلونه تف�صيًل مينع النزاع يف امل�صتقبل.

وكون هذا النوع من الوقف يف اجلملة وقًفا ا�صتثماريًّا، والواقف فيه متعدد، وهم اأطراف النزاع الدويل، 

واملوقوف فيه ملك م�صاع بينهم، وكونه ياأتي يف �صلٍح يكون بني تلك الأطراف، فاإن ذلك يقت�صي خ�صو�صية 

يف اإدارته؛ فهي حق لل�صركاء، وهم اأطراف النزاع الدويل، ول ي�صتاأثر به طرف دون اآخر اإل بتوكيل، واأن 

تكون غاية الإدارة فيه جتويد ال�صتثمار للموقوف وهو حمل النزاع، وح�صن توزيع الواردات، والعدالة فيه 

�صب التي تخ�ّص كل دولة. كما تقت�صي طبيعة هذا  وفق ال�صروط املتفق عليها بني الدول ذات ال�صاأن والنِّ

حتقيق  بغية  للتخ�ص�ص  اعتباًرا  ومقت�صياته؛  لل�صتثمار  اأحدهما  جهازين:  اإىل  اإدارته  تتفرع  اأن  الوقف 

فعالة يف  كيفّية  على  �صروطه  ت�صتمل  اأن  الوقف  لهذا  املن�صئ  ال�صلح  عقد  بد يف  ول  الوقف.  هذا  غايات 

.
)2(

ال�صتثمار والتوزيع واملحا�صبة والإ�صراف على اجلهاز الإداري للوقف

كذلك يقت�صي هذا النوع من الوقف التفاق يف عقد ال�صلح املن�صئ له على كيفّية النظر يف املنازعات 

للوقف  موؤ�ص�صة  من  منبثًقا  يكون  جهاز  اخت�صا�ص  من  ذلك  يجعل  اأن  اأي�صًا  وميكن  حوله.  تدور  التي 

الإ�صلمي الدويل تكون تابعة ملنظمة التعاون الإ�صلمي، اأو اأي جتمع اإقليمي اإ�صلمي. وعلى اأية حال فاإن 

اإدارة مثل هذا الوقف الذي يراد يف اأ�صله حلل نزاع دويل ينبغي اأن يخ�ص�ص لها بحث م�صتقل ي�صرتك فيه 

متخ�ص�صون يف اإدارة امل�صاريع ال�صتثمارية ومتخ�ص�صون يف الفقه الإ�صلمي.

هل ميكن اأن يكون وقف حمل النزاع نتيجة حكم ق�صائي اأو قرار حتكيم؟

قدمنا اأن الأن�صب يف هذا النوع من الوقف اأن يكون بناء على �صلح اأو اتفاق بني اأطراف النزاع الدويل. 

وقد يتو�صل اإليه بعد ا�صتعمال طرق حل النزاع غري التحاكمية املعهودة يف الأعراف الدولية من مفاو�صة 

وو�صاطة وم�صاٍع حميدة وحتقيق وتوفيق. ومع ذلك فاإنه ميكن اأن يكون وقف حمل النزاع الدويل حّلً يحكم 

به ق�صاء دويل اأو هيئة حتكيم دولّية؛ وذلك اإذا لوحظ يف التحقيقات املمار�صة التاريخّية للنتفاع به، واأنها 

كانت ا�صرتاك ال�صعوب التابعة لأطراف النزاع الدويل يف ا�صتثمار حمل النزاع اأو النتفاع به على اأ�صلوب 

الوقف الإ�صلمي.وقد حدث قريب من ذلك يف النزاع الذي حدث بني اأريترييا واليمن حول حقوق ال�صيد 

)1( ال�صيخ م�صطفى الزرقا- اأحكام الوقف �ص 164- 175.

)2( للدكتور منذر قحف بحث طويل مف�صل حول اإدارة الأوقاف ال�صتثمارية، وقد �صمنه كثرًيا من املقرتحات املفيدة- الوقف الإ�صلمي �ص 

.319 - 305
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يف البحر الأحمر يف املناطق املوازية ل�صواطئ الدولتني؛ حيث التجاأتا اإىل التحكيم الدويل، و�صدر قرار 

حتكيمي عام 1995م بالإجماع اعتمدت فيه هيئة التحكيم على التقاليد القانونية امل�صتقرة يف ظل ال�صريعة 

الأحمر،  للبحر  والإفريقي  العربي  ال�صاطئني  تقطن  التي  ال�صعوب  بني  لقرون عديدة  ال�صائدة  الإ�صلمّية 

فقالت تلك الهيئة يف قرارها: )اإن هنالك نظاًما تقليدًيا ل�صيد الأ�صماك يجب احلفاظ عليه واحرتامه 

مقت�صاه اأحقية ال�صيادين القادمني من اأحد اجلانبني يف ال�صيد يف املياه امل�صار اإليها وت�صويق ما مّت �صيده 

ا، ولكنه اأقرب القرارات   وهذا القرار التحكيمي، واإن مل يذكر الوقف ن�صً
 )1(

يف مواينء الدولة لأخرى....(

التحكيمّية الدولية اإىل احلكم بوقف حمل النزاع الدويل، وهو حق ال�صيد يف م�صاحة مائية حمددة؛ فقد 

جعل جلهة معينة بو�صفها، وهي جهة ال�صيادين.

واحلقيقة اأن مثل هذا احلكم ميكن بل ي�صتح�صن بل ينبغي اأن يكون منهًجا يف حل النزاعات التي تقع 

بني الدول وبخا�صة الإ�صلمّية حول ثروات مل يكن للإن�صان عمٌل يف اإن�صائها ول اإن�صاجها اأو تهيئتها؛ وهو 

حكٌم فطرّي تكاد تق�صي باأ�صله ال�صرورة العقلية؛ لأن �صيًئا لي�ص للإن�صان اأي تدخل فيه، ومل ي�صل اإليه 

ب�صبب ناقل للخت�صا�ص اإذا حدث حوله نزاع لي�ص فيه بينات قطعّية تبنّي املخت�ص به ينبغي اأن يرجع يف 

ت�صوية النزاع حوله اإىل ذلك الأ�صل العظيم الذي قرره ال�صارع احلكيم يف حديث امل�صطفى �صلى اهلل عليه 

 وكّمله ق�صاوؤه عليه ال�صلة وال�صلم يف اقت�صام املحل عند غيبة 
 )2(

و �صلم: )النا�ص �صركاء يف ثلث....(

.
)3(

الأدلة اأو التبا�صها وحدوث التنازع حولها

اأن تاأخذ بهذا احلكم يف املياه الدولية )اأعايل البحار(، وهي  ولذلك ا�صطرت كافة الأمم ودولها 

املياه التي تقع خارج نطاق املياه الإقليمّية وامتداداتها القارّية؛ حيث اتفقت يف معاهداتها وقوانينها الدولّية 

. وهذا - كما ُيرى- هو مقت�صى 
)4(

على جعل النتفاع بها جلميع �صعوب الأر�ص مبا ل عدوان فيه على اأحد

وعلماء  الإ�صلم  فقهاء  اأخذ  وقد  ثلث...(.  يف  �صركاء  )النا�ص  �صلم  و  عليه  اهلل  �صلى  الر�صول  حديث 

غيبة  يف  اخل�صمني  بني  احلكم  جعلوا  حتى  الداخلّية؛  اخل�صومات  يف  املقت�صى  بهذا  الإ�صلمي  الق�صاء 

. وهذا ما ينبغي اأن يكون 
)5(

الأدلة والقرائن على اخت�صا�ص اأحد اخل�صمني مبحل النزاع اأن يق�صم بينهما

بني دول الإ�صلم، وهم اأوىل به من غريهم، ملا ذكرنا اأكرث من مرة اأنهم اأمتهم اأمة واحدة باأمر اهلل تعاىل 

اإليه من اقت�صام تلك  اإنكار عليهم فيما �صاروا  وحكمه. واأّن اأ�صل الأر�ص التي يقطنونها لأمتهم من غري 

)1( د. اأحمد الق�صريي - مرجع �صابق �ص 39.

)2( �صبق تخريجه.

)3( �صبق تخريجه.

)4( انظر: د. حممد حافظ غامن مبادئ القانون الدويل العام- �ص 436 وما بعدها. د. حامد �صلطان �ص525 وما بعدها.

)5( ابن ر�صد اجلد- املقدمات املمهدات جـ 4 �ص318.
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الأر�ص واإن�صاء دولهم، ولكن املنكر هو عدم الرجوع اإىل ذلك الأ�صل ال�صرعي الفطري يف ف�صل نزاعاتهم 

القا�صي بالتفاق بال�صوّية وامل�صاحمة عند غيبة الأدلة، واأنه اإذا وجدت عند اأطراف النزاع جهات احتياج 

اأولويات م�صلحّية  اأ�صولها وقًفا على جهات احلاجة وفق  اأو  اأن يجعلوا الرثوات املختلف عليها  ندب لهم 

يتفق عليها اأهل احلل والعقد يف دول النزاع، ويرون اأنها تقوي الرابطة الأخوّية اأو اجلوارّية اأو كلتيهما بني 

�صعوب تلك الدول. 

ومع ما ذكرنا من اإمكان الو�صول اإىل اأحكام ق�صائية اأو حتكيمّية بوقف حمل النزاع الدويل، لكن 

يظل الو�صول اإىل هذا احلل عن طريق التفاو�ص وال�صلح اأح�صن واأ�صلم؛ لأن ما يو�صل اإليه بالتفاق املبا�صر 

بني اأطراف النزاع يكون اأر�صى للنفو�ص من حكم ُيفر�ص عليهم بق�صاء اأو حتكيم. ور�صى النفو�ص اأدعى 

لدوام التوافق والبتعاد عن النزاع؛ وقد اأثر عن عمر بن اخلطاب ر�صي اهلل عنه اأنه قال: )رّدوا اخل�صوم 

. وهذا اأمر �صائع عند معظم النا�ص 
 )1(

حتى ي�صطلحوا؛ فاإن ف�صل الق�صاء يحدث بني النا�ص ال�صغائن(

يرغبون اأن حُتّل نزاعاتهم بتوافقهم ور�صاهم؛ يقول اأحد الباحثني يف القانون الدويل: )ي�صود اعتقاد عام 

لدى اأع�صاء املجتمع الدويل والداخلي على ال�صواء مقت�صاه اأن التحاكم ُيعترب ت�صرفًا غري ُوّدي ميكن اأن 

يوؤثر �صلبيًا على العلقات بني اأطراف الدعوى يجب تفاديه قدر الإمكان واللجوء اإىل الو�صائل الأخرى غري 

.
)2(

التحاكمّية ذات الطابع ال�صلمي(

واأ�صل ذلك الجتاه العام بني الدول يرجع اإىل تخوفها من امل�صا�ص ب�صيادتها؛ لأن الأحكام ق�صائية 

غري  الطرق  واأما  النزاع.  لأطراف  احلر  الختيار  عن  خارجي  فيها  الإلزام  م�صدر  حتكيمّية  اأو  كانت 

 م�صدره اأطراف النزاع. فهو التزاٌم ذاتيٌّ غري نابع من اإرادة خارجّية، فيكون 
ٍ
التحاكمية فتوؤدي اإىل التزام

متولدًا من اإرادة تلك الأطراف احلرة، فل يعار�ص �صيادتها، و�صياأتي مزيد تف�صيل لهذا الأمر يف املبحث 

الرابع من هذا الف�صل باإذن اهلل تعاىل. وما تقّدم ي�صري اإىل اأن الأوىل يف هذا النوع من الوقف اأن يتولّد 

من �صلٍح تتفق عليه اأطراف النزاع، واأنه خرٌي من اأن يتولد من حكم ملزم �صادر من حمكمة دولّية اأو هيئة 

اأو ما ي�صبه  اإىل وقف  التاريخي امل�صتقر ي�صتند  اأن عرف التعامل  اإذا تبنّي للجهة الق�صائية  اإل  حتكيمّية، 

الوقف فرتة طويلة جتعله عرًفا م�صتقّرا، وهو من امل�صادر الق�صائية يف النظم الق�صائية الدولية والداخلية 

على ال�صواء، وذلك مثل ما ذكرناه �صابًقا من القرار التحكيمي الذي �صدر ب�صاأن النزاع  بني اليمن واأريترييا 

ب�صاأن حقوق ال�صيد وت�صويقه يف امل�صاحة املائية الواقعة بني �صاطيء البلدين الواقعني على البحر الأحمر. 

)1( رواه عبدالرزاق يف امل�صنف ج، 8 �ص 303 )رقم 15304(، والبيهقي اجلامع ل�صعب الإميان- جـ6 �ص66 )رقم 11360، وانظر: ابن امللقن 

- التو�صيح جـ17 �ص 12، وابن القيم- اإعلم املوقعني جـ1 �ص108. ود. حممد روا�صى قلعه جي- مو�صوعة فقه عمر بن اخلطاب �ص566.

)2( د. اخلري ق�صي- املفا�صلة بني الو�صائل التحاكمّية وغري التحاكمية لت�صوية النزاعات الدولية �ص 99.
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املبحث●الثالث:●اأنواع●وقف●حمّل●النزاع●الدويل●و�صوره

، ول يعنى البحث بتف�صيل تلك الأنواع، 
)1(

يتنّوع الوقف ب�صورة عاّمة اإىل اأنواع كثرية باعتبارات عدة
 

ولكّن ق�صية البحث تتعّلق باأنواع الوقف الذي ميكن توظيفه حلل نزاع واقع اأو متوقع بني دولتني اأو اأكرث من 

حيث ال�صيء املوقوف، وهو حمل النزاع. ومن هذه احليثّية فاإن النزاع الدويل حول حملٍّ ميكن وقفه ل يعدو 

اأحد نوعني: 

الأول: نزاع حول ملكّية �صيء معنّي. 

والثاين: نزاع حول حق النتفاع ب�صيء معني اأو ا�صتغلله. 

والأول يكون اخللف فيه بني الدول حول ملّكية ذلك ال�صيء مبا مينحه حق امللكّية من حقوق الت�صرف 

الثاين  والنوع  ذلك.  ونحو  والتربع  والتاأجري  بالبيع  القانوين  والت�صرف  وال�صتغلل،  بال�صتعمال  الفعلي 

اأو با�صتغلله مع  ل يكون النزاع فيه حول امللكّية، واإمنا حول حق الأطراف يف النتفاع با�صتعمال ال�صيء 

الت�صليم من املتنازعني اأو بع�صهم بعدم ملكيته لل�صيء، ولكنه يدعي حق ا�صتعماله بنوع من اأنواع ال�صتعمال 

اأو حق ا�صتثماره كلًيا اأو جزئيًا با�صتخراج الرثوات التي خلقها اهلل تعاىل فيه.

وبناء على هذا التق�صيم ملحل النزاع ميكن تق�صيم الوقف الدويل امل�صرتك ملحل النزاع اإىل نوعني: 

الأول: وقف الأ�صول وامل�صادر املتنازع عليها. 

الثاين: وقف املنافع والرثوات املتنازع عليها. 

وفيما يـاأتي نبحث كل نوع يف مطلب خا�ص.

املطلب●الأول:●وقف●الأ�صول●وامل�صادر●املتنازع●عليها

وهذا النوع يكون فيه املوقوف اأ�صًل من الأ�صول املالية التي تختزن يف باطنها ثروات قّلت اأو كرثت، 

 
)2(

فيحب�ص عن كل ت�صرف يتعار�ص مع حقوق املنتفعني، اإما على �صبيل التاأبيد وجوًبا عند جمهور الفقهاء

.
)3(

اأو جواًزا عند املالكّية مع جواز التوقيت عندهم

ومعظم �صور هذا النوع ترجع اإىل نزاعات الدول حول احلدود �صواء اأكانت برّية اأم بحرّية؛ وحقيقة 

)1( اأو�صلها الدكتور رفيق امل�صري اإىل ثمانية اعتبارات- الأوقاف فقهًا واقت�صادًا �ص 28 -30.

)2( ال�صيخ م�صطفى الزرقا- اأحكام الأوقاف، �ص49.

)3( املرجع ذاته.
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هذا النزاع اأن كل طرف من اأطرافه يدعي خّطًا حلدود بلده، ويرى الطرف اأو الأطراف الأخرى اأن هذا 

اخلّط املّدَعى يقتطع جزًءا من اأر�صه اأو مياهه، فاجلزء املختلف عليه هو امل�صاحة الواقعة بني اخلطني اأو 

اخلطوط املدعاة. وتتفاوت اأهمّية هذه امل�صاحة مبا يتوقع الأطراف من القيمة املالية ملا يحتوي عليه باطنها 

من الرثوات، اأو اإمكان ا�صت�صلحها وزراعتها، اأو كونها مما ي�صلح لجتذاب النا�ص وال�صياحة اإليها، اأو 

كونها مفيدة يف و�صل بع�ص املناطق باأخرى، اأو كونها مهّمة من الناحية الع�صكرّية اأو غري ذلك ثم قد تكون 

اأو  اإقليمّية  اأو مياًها  اأو جزيرة  اأو بحرية  نهًرا  اأو  اأو جبًل  اأو تكون واحة  امل�صاحة قطعة من �صحراء  هذه 

الأر�ص التي حتتها.

املتنازع عليه من هذه  ملكية  يدعي  النزاع  اأطراف  اأن كل طرٍف من  الوقف يفرت�ص  النوع من  وهذا 

الأ�صناف، واأن له احلق يف ب�صط �صيادته عليها والت�صرف فيها بح�صب اإرادته. وقد �صبقت الإ�صارة اإىل اأن 

معظم نزاعات الدول املتجاورة وبخا�صة الدول الإ�صلمّية يف اآ�صيا ويف اإفريقيا هو من هذا القبيل، واأن 

ن�صبة النزاعات التي كان �صببها غري اخللفات احلدودية اأو املناطق املتنازع عليها ل تتعدى %2.

ويعني اتفاق الأطراف املتنازعة على وقف املناطق املتنازعة عليها يف هذا النوع حب�صه عن اأي ت�صرف 

يعطل النتفاع بها كليًا اأو جزئًيا ويوؤثر على حقوق اجلهة اأو اجلهات التي وقع التفاق على انتفاعها مبنافع 

وثروات تلك املناطق. وقد يكون املوقوف عليه جهات حمددة يف دول النزاع كلها اأو بع�صها، اأو جهة حمددة 

يف دولة فقرية يرى الأطراف اإعانتها برثوات هذا الوقف ومنافعه. وقد ُيجعل الوقف على اإن�صاء م�صروع اأو 

م�صاريع م�صرتكة ا�صتثمارّية توزع ثمراتها على جهة من النا�ص حمددة بالو�صف. ويف ال�صورة الثانية يكون 

الوقف الأول هو منطقة النزاع، ويكون امل�صروع اأو امل�صاريع املتفق عليها هي املوقوف عليه يف الوقف الأول، 

وتكون هذه امل�صاريع وقًفا على جهة من جهات امل�صالح امل�صرتكة بني الأطراف اأو جهة حمددة بالو�صف يف 

اأحدها اأو اثنتني منها اأو اأكرث.

ولي�ص هذا النوع مقت�صًرا على م�صاحات الأرا�صي اأو املياه، وقد يت�صور كونه يف منقولت عينّية اأو مبالغ 

نقدّية متنازع عليها، ويقع ذلك اأحيانًا يف نزاعات ال�صتثمار اأو تعوي�صات عن اأ�صرار مدعاة؛ فقد يكون 

النزاع حول ملكّية اأجهزة ا�صتثمارّية عملقة ت�صتعمل يف ا�صتخراج ثروات الأر�ص الربية اأو ما حتت املياه، 

فيقع النزاع حول ملكيتها، فيمكن وقفها على جهة اأو جهات من امل�صالح تتبع الأطراف املتنازعة اأو بع�صها. 

ويف مثل هذه احلالة ميكن ا�صتثمار الأجهزة املوقوفة بتاأجريها، وتكون منافعها ملن يتفق عليه من جهات 

الرب. والأ�صل يف الوقف األ يباح ول يوهب ول يورث اإل اإذا راأت الدول التي اأن�صاأت الوقف ا�صتبدالها ب�صيء 

يكون اأنفع للجهات املوقوف عليها. واإذا كان حمل النزاع مبلًغا نقدًيا، فل يكون وقفه بتوزيعه، واإمنا يكون 

بحب�ص هذا املبلغ وا�صتثماره بطرق يراعى فيها تثبيت اأ�صله، اأو ب�صراء ما ميكن تثبيت اأ�صله وا�صتثماره، ثم 
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توزيع ثمراته على جهات امل�صالح التي يتفقون عليها. وللواقفني، وهم هنا اأطراف النزاع، اأن يتفقوا على 

�صروط حتقق ما ذكرناه من تثبيت املوقوف اأو ا�صتبداله وغري ذلك مما اأجازه الفقهاء من ال�صروط، وهو 

جمال وا�صع للرتا�صي بني الأطراف، وقد تقدم ذكر ال�صروط الع�صرة التي اأجازها فريق من الفقهاء، واأن 

الحتياج اإليها يف هذا الوقف الدويل امل�صرتك الذي ُيراد به اإنهاء النزاع اأكرث من الوقف الداخلي بكثري، 

وامل�صلحة يف اللجوء اإليها ظاهرة، وهي ت�صجيع الأطراف على التفاق واإنهاء النزاع. وهذا مق�صد �صرعي 

ميكن اأن يكون م�صتنًدا لرتجيح الأقوال التي تنحو هذا املنحى على اأقوال املانعني لبع�ص ال�صروط؛ فما دام 

اأمكن ترجيح قول املو�صعني يف �صروط الواقفني؛ فاإن هذا النوع لي�ص كغريه من الأوقاف  الأمر اجتهاّدًيا 

الداخلّية والفرّدية؛ لأنه ثمرة �صلح ح�صل لإنهاء و�صع ميقته ال�صارع احلكيم، ويطلب من اأهل احلل والعقد 

اإنهاَءه، واأهل احلل والعقد يجب عليهم اإتباع الأ�صلح للأّمة، وهم يف هذا الوقف يت�صرفون باملال العام، 

وهو مال الأّمة؛ فعليهم ا�صرتاط ما يحول دون الرجوع اإىل التنازع.

علماٌء  به  اأ�صاد  اأ�صلوب  بعيًدا من  لي�ص  للنزاعات احلدودّية  النوع من احلل  اأن هذا  بالإ�صارة  ويجدر 

نزاعاتها  ت�صوية  اأ�صاليب  من  املتجاورة  الدول  اتبعته  ما  اأح�صن  واعتربوه  الدويل  والقانون  ال�صيا�صة  يف 

احلدودّية، وهو اأ�صلوب ال�صتغلل امل�صرتك ملواقع النزاع؛ يعرب عن هذا قول الدكتور اأحمد الق�صريي: )يف 

املوارد واملعادن  اأم غريهما من  البرتول  اأم  املياه  اأكانت من قبيل  الطبيعّية �صواء  املوارد  ا�صتغلل  جمال 

تفادي  مبحاولة  وثيًقا  ارتباًطا  يرتبط  ب�صاأنها  النزاعات  حلل  الأمثل  الأ�صلوب  اأن  اإىل  الإ�صارة  من  لبد 

قيامها اأ�صًل اأو تفاقم اأ�صرارها اإذا كانت قد ن�صاأت بالفعل، ويكون ذلك عن طريق التفاو�ص لل�صتغلل 

اأو  الفا�صلة بني دولتني  ال�صيا�صّية  للحدود  املتاخمة  املناطق  الواقعة يف  الطبيعّية  الثورة  امل�صرتك مل�صادر 

اأكرث. اإن اإقامة م�صروعات م�صرتكة بني الدول العربّية هو اأف�صل الأ�صاليب املمكنة لتجاوز اخللفات واإقامة 

قاعدة �صلبة من العلقات الودّية التي يدرك كل مواطن عربي من خللها اأن اجلريان مل يعودوا فرًقا بل 

 ثم ذكر طائفة من التطبيقات العمّلية على فكرة ال�صتغلل 
 )1(

�صركاء يف التنمية من اأجل �صالح اجلميع(

امل�صرتك، منها:-

ما حدث يف بداية القرن الع�صرين بني ال�صعودّية والكويت، وهو اتفاقية العقري �صنة 1922م التي مّت - 1

مبقت�صاها اإن�صاء املنطقة املحايدة بني البلدين اإبان فرتة ال�صيطرة الربيطانية على زمام الأمور 

يف اخلليج؛ حيث مّت التفاق على اأن تكون حتت �صيادة م�صرتكة ت�صمح حلكومة كل طرف اأن تعطي 

امتياًزا برتوليًا تقت�صم مبقت�صاه العوائد بن�صبة 50% لكل من البلدين، وحتى بعد التق�صيم الذي مّت 

عام 1965م وو�صع اجلزء اجلنوبي حتت الإدارة ال�صعودية واجلزء ال�صمايل حتت الإدارة الكويتية 

)1( د. اأحمد الق�صريي- بحث )النزاعات العربية الراهنة - طبيعتها وتطورها( مرجع �صابق �ص 37.
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ظّلت املكامن البرتولّية مملوكة على ال�صيوع ملكية م�صرتكة مع و�صع ترتيبات تكفل احتفاظ كل 

.
)1(

دولة بحقوق مت�صاوية يف ال�صتغلل...(

 ثم حدثت اأمثلة م�صابهة يف منطقة اخلليج، كالتفاق الذي ح�صل بني اإيران واإمارة ال�صارقة �صنة - 2

 .
)2(

1971م يف منطقة متنازع عليها

مناطق - 3 اإن�صاء  على  1974م  �صنة  وال�صودان  ال�صعوّدية  بني  التفاق  الأحمر مت  البحر  منطقة  ويف 

م�صرتكة ل�صتغلل املعادن غري البرتول...وذلك اأثناء تر�صيم احلدود البحرّية اخلا�صعة ل�صيادة 

      .
)3(

كل من الدولتني

وبالتدقيق يف اأ�صلوب ال�صتغلل امل�صرتك املذكور فاإّنه ميكن اعتباره �صورة من �صور وقف حمل النزاع 

مو�صوع البحث؛ وبيانه اأّن الفقهاء اأجازوا اأن يكون املوقوف عليه هو بيت مال امل�صلمني، وقد تقدمت الإ�صارة 

اإىل ذلك واعتبارهم ما فعله عمر بن اخلطاب ر�صي اهلل تعاىل عنه يف �صواد العراق من هذا القبيل. ويف 

اأ�صلوب ال�صتغلل امل�صرتك وقف ملال م�صرتك على �صبيل ال�صيوع على خزائن اأطراف النزاع العاّمة بح�صب 

الن�صب املتفق عليها، فيحتب�ص املوقع املتنازع عليه، وي�صتثمر، ول يت�صرف فيه اإل با�صتثماره، وتوزع ثمراته 

على الدول ذات ال�صاأن، ويظل كذلك على مّر ال�صنني. فهذا يف حقيقته وقف م�صرتك على املال العام يف دول 

الأطراف املتنازعة، وهذه �صورة من �صور الوقف الذي نتكّلم فيه، وهو الأكرث ممار�صة بني الدول يف الواقع 

اإذا وجدت  ال�صرعّية  لل�صروط  الأ�صلوب حمققًا  يكون هذا  وقد  النزاعات احلدودية.  ت�صوية  واأجنحها يف 

ال�صتقامة وانعدام الف�صاد يف �صيا�صات �صرف املوارد املالية؛ بحيث تذهب اإىل جهات امل�صالح وامل�صارف 

التي ل تتعار�ص مع �صروط ال�صارع يف املوقوف عليه. ويف هذه احلال ت�صود ثقة بني �صعوب تلك الدول، وهي 

يف احلقيقة املالك للمال العام. اأما اإذا كانت تلك ال�صيا�صات تظللها �صبهات كثرية تقت�صي ذهاب جزء من 

املال العام يف بع�ص م�صالك الف�صاد ويف غري امل�صارف امل�صروعة، فاإّن مثل هذا الوقف الدويل ُيحتمل اأن 

ل يحوز موافقة ال�صرع ول ثقة اجلماهري يف دولها. ويف هذه احلال فاإن الذي ي�صحح هذا الأ�صلوب ويجعله 

م�صروًعا اأن يحدد اأطراف النزاع يف الوقف اجلهات التي تلتزم الأطراف بال�صرف عليها، واأن تكون تلك 

اجلهات مما يقره ال�صرع ول يحّرمه.

وقد ينا�صب هذا املقام اأن ُنذّكر باأن الدول الإ�صلمّية اأو الدول العربية اأو جمموعات منها لو اتفقوا على 

اأن تكون مناطقها احلدوّدية بعر�ص يتفق عليه الطرفان يراعى فيه امتداد الرثوات الطبيعية وات�صالها 

)1( املرجع ذاته.

)2( املرجع ذاته �ص 38.

)3( املرجع ذاته. 
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وقًفا على جهات بر اأو م�صالح اأو م�صاريع م�صرتكة قبل ن�صوب النزاعات بينها اأو بعد ن�صوبها لكان هذا وقاية 

من النزاعات اأو حّل لها اإن وجدت ولكان خريًا عامًا جلميع الأطراف. 

كما يجدر بنا اأن ن�صري هنا اإىل اأمر يفرت�ص اأن يبعث الطماأنينة لدى دول اأطراف النزاع التي تتفق على 

وقف بع�ص مناطق حدودها التي يثور حولها اأو يحتمل اأن يثور حولها النزاع مع جريانها، اأن ح�ص�صها من 

الرثوات امل�صتخرجة من تلك املناطق اإمنا تذهب اإىل جهات وم�صالح تعد من م�صارف املال العام، واأنها 

يف ذلك ل تختلف عن �صيغة ال�صتغلل امل�صرتك يف حل النزاع اإل يف تخ�صي�ص امل�صارف العاّمة التي تنفق 

فيها. 

واأن  الأخرى،  العاّمة  امل�صارف  قبل  الأولويات  يف  تقع  عاّمة  م�صارف  كفاية  التخ�صي�ص  هذا  وغاية 

تطمئن الدول الواقفة اإىل اأن ثمرات الوقف ذهب اإىل تلك امل�صارف، فهي يف احلقيقة تذهب من مال عام 

كان معطًل عن ال�صتثمار كلًيا اأو جزئًيا اإىل م�صرف عام متمّيز من حيث الأهمية والأولوّية.

املطلب●الثاين:●وقف●الرثوات●واملنافع●دون●م�صادرها

هذا النوع ل يكون فيه النزاع حول م�صدر الرثوة اأو اأ�صل املنفعة، واإمنا يكون على حق ا�صتخراج الرثوة 

املخزونة يف باطن امل�صدر، كالنفط والغاز واملاء ونحو ذلك. وقد ك�صف الواقع والعرف الدويل عن �صببني 

ملثل هذا النزاع:

فاأّما الواقع فهو اأن تكون الدول املتجاورة متفقة على ملكّية الأر�ص مثًل، واأنها لدولة اأو دول معينة، واأن 

احلدود ال�صطحّية معروفة ول خلف فيها. ولكن يقع الختلف حول كيفّية ا�صتخراج الرثوات الطبيعّية 

املمتدة يف اأعماق الأر�ص املتجاورة، وهي ثروات مت�صلة كات�صال �صطح الأر�ص للدول املتجاورة، ولكن الرثوة 

املوجودة متحركة ب�صبب طبيعتها، كالنفط والغاز واملاء، فاإذا ا�صتخرج اأحد الأطراف �صيئًا منها باحلفر 

يف اأر�ص اأخذ جزًءا من تلك الرثوة التي تخ�صُّ جاره اأو جريانه وفًقا لقاعدة الأواين امل�صتطرقة؛ في�صعُب 

�صبط ما يحق لكل طرف اأن ي�صتخرجه من تلك الرثوات؛ فيقع النزاع بني الدول املتجاورة لهذا ال�صبب، 

واأنها مملوكة لها ملًكا م�صرتًكا.  فل بد واحلال هذه من اعتبار الرثوة الباطنة جلميع الدول املتجاورة، 

ويف الغالب ي�صعب حتديد احل�ص�ص يف مثل هذا الو�صع، حتى واإن كانت احل�ص�ص ال�صطحّية من الأر�ص 

معلومة، لوجود عدة عوامل موؤثرة يف كمّية ما يتحرك من هذا املكان اإىل ذلك املكان، منها مدى التفاوت 

يف امليلن، ومنها مدى ن�صبة امليوعة يف املواد، و�صرعة حتركها، وغري ذلك مما يعرفه اأهل التخ�ص�ص، 

فالأوىل يف ت�صوية مثل هذا النزاع هو ال�صتغلل امل�صرتك للرثوات املوجودة يف البقعة امل�صرتكة، واأن توقف 

هذا الرثوات على م�صالح يتفق عليها الأطراف كما �صبقت الإ�صارة اإليه يف الأحكام.
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واأما ال�صبب الثاين، وهو العرف الدول العام، فهو يتعلق يف معظم �صوره مبا يكون من الرثوات باملناطق 

املجاورة للبحر الإقليمي للدول، وقد يطلق عليه البع�ص »المتداد القاري«، ويطلق عليه اآخرون »اجلرف 

القاري«، وهي الطبقات الأر�صية املنحدرة الواقعة يف قاع اأعايل البحار بجوار مياه الدولة الإقليمية. ويحدد 

المتداد القاري على اأ�صا�ص عمق املياه املوجودة فوقه اأو على اأ�صا�ص مدى امتداده خارج �صواطئ الدولة؛ 

يف  وحتته  البحر  )قاع  باأنه  1958م  �صنة  القاري  للمتداد  جنيف  اتفاقية  من  الأوىل  املادة  يف  جاء  وقد 

املناطق البحرّية املجاورة لل�صاطيء الكائنة خارجة منطقة البحر الإقليمي اإىل حيث ي�صل عمق املياه اإىل 

مائتي مرت اأو اإىل ما يجاوره هذا العمق اإىل اخلط الذي ميكن يف حدوده ا�صتغلل املوارد الطبيعّية املوجودة 

يف القاع...(، ثم )قررت هذه التفاقّية اأن الدولة ال�صاحلّية متار�ص حقوق ال�صيادة على قاع البحر وما حتته 

يف المتداد القاري، واأن هذه احلقوق تقت�صر فقط على اكت�صاف وا�صتغلل املوارد الطبيعية.. كما حددت 

هذه التفاقّية املوارد الطبيعية التي تنفرد الدولة ال�صاحلية با�صتغللها يف المتداد القاري باأنها املوارد 

الطبيعّية املعدنية وغريها من املوارد غري احلّية. وكذلك الكائنات احلية التي تكون يف طور ح�صادها اإما 

غري متحركة على قاع البحر، واإما غري قابلة للتحرك اإل بطريق الت�صال اجلثماين امل�صتمر بالقاع اأو مبا 

حتته. ويقت�صي ذلك اأن الدول ال�صاحلية ل حتتكر �صيد الأ�صماك التي يف املياه التي تعلو المتداد القاري 

عطيت لتلك الدول على المتداد القاري ل توؤثر يف الو�صع القانوين للمياه فوقه، ومن 
ُ
واأن احلقوق التي اأ

حيث كونها من اأعايل البحار، ول يف الو�صع القانوين للق�صاء الهوائي الذي يعلو تلك املياه. لكن ُجعل للدولة 

 .
 )1(

ال�صاحلية احلق يف اإقامة املن�صاآت اللزمة ل�صتغلل المتداد القاري(

وهذه احلقوق التي اأعطيت للدول ال�صاحّلية على المتداد القاري مبقت�صى التفاقيات الدولّية من اأهم 

الأ�صباب لن�صوء النزاعات بني الدول ال�صاحلّية املتجاورة اأو املتقابلة. وقد يح�صل نزاع بني تلك الدول حول 

المتداد القاّري من جهتني:

الأوىل: التنازع على منطقة حمددة من المتداد القاري من حيث تابعيتها؛ لأن طريقة حتديده املتعارف 

عليها يعتمد عمق قاع البحر؛ بحيث يجعل لكل دولة �صاحّلية احلق يف ا�صتغلل الرثوات التي توجد حتت قاع 

البحر املجاور ملياهها الإقليمّية اإىل املناطق التي ي�صل العمق فيها مائتي مرت ول يتجاوزها، واأعماق البحار 

لي�صت حمفورة فيه بطريقة هند�صّية من�صبطة؛ فقد يتفاوت عمق البحر القريب من ال�صواطئ بعًدا وقرًبا 

من �صطح املاء يف الكيلو مرت الواحد، وقد ميتد ع�صرات الكيلومرتات قبل اأن ينزل عن العمق املعتمد يف 

ح�صاب المتداد القاري، والدول ال�صاحّلية املجاورة، وكذلك املتقابلة يف اخللجان ونحوها تتداخل م�صاحات 

المتداد القاري، وكل ذلك ب�صبب النزاع ول ينتهي اإل بالتفاق على ال�صتغلل، وهو كما ذكرنا �صورة من 

)1( د. حممد حافظ غامن �ص 428 - 434. د. حامد �صلطان �ص 514 - 523. 
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�صورة الوقف على املال العام، وال�صورة الأح�صن هو التفاق على م�صارف تلك الرثوات بعد تثبيتها يف 

م�صاريع ا�صتثمارّية تنفق على جهات خري حمددة يف البلد املعنّية.

واجلهة الثانية: التي يح�صل النزاع حول المتدادات القارّية ب�صببها هو ا�صتمال تلك المتدادات على 

ثروات طبيعّية متحركة ب�صبب كونها �صائلة اأو غازَية اأو حتى اأحياء لها جذور ممتدة ومت�صابكة، فيقع النزاع 

على حق ا�صتخراج هذه الرثوات، ول بد من التفاق على ال�صتغلل امل�صرتك، وقد ا�صتقّر النظر على اعتبار 

ذلك �صورة من الوقف على املال العام، واأن اأح�صن �صورة هي ما ُحّددت فيه امل�صارف بحيث يكون املوقوف 

عليه جهات خريّية حمددة بالو�صف من م�صارف املال العام.

ومن اجلدير بالذكر هنا بغية حتديد مواقع البيان املتقّدم اأن اأحكام املياه الإقليمّية وقيعانها وما حتت 

املياه  القارّية؛ لأن  اأحكام المتدادات  الف�صاء ل ينطبق عليه ما ذكرنا من  اأر�ص قيعانها وما فوقها من 

الإقليمّية حكمها كحكم كل اأر�ص الدولة، ومثلها املياه الداخّلية يف الأنهار والبحريات التي تكون يف داخل 

ال�صبب  اأن  فيها، مع ملحظة  تقع  التي  للدولة  وا�صتعمالها حّقًا  ا�صتغللها  يكون احلق يف  الدول،  اأقاليم 

الثاين الذي ذكرناه اآخًرا قد ينطبق على قيعان البحر يف املياه الإقليمية اإذا اختلطت اأو ت�صابكت الرثوات 

اأو  دولة جماورة  قاري يف  امتداد  اأو  اإقليمّية  مياه  قيعان  مع  القاري  وامتدادها  اإقليمّية  مياه  قيعان  حتت 

مقابله، فيقع النزاع، واأح�صن احللول له هو وقف الرثوات امل�صرتكة على م�صالح م�صرتكة حمددة بالتفاق.

اأثمانها  وا�صتبدال  ببيعها  يكون  اإمنا  القاري  المتداد  �صورة  يف  امل�صتخرجة  امل�صرتكة  الرثوات  ووقف 

مب�صاريع ا�صتثمارّية ثابتة تكون وقفًا على اجلهات املتفق عليها، ول يكون بتوزيع اأثمانها على تلك اجلهات؛ 

ثماره  وت�صييل  )حب�صه(  تثبيته  من  بد  ول  تربًعا،  اأو  هبة  اأو  �صدقة  كان  واإل  يوزع  ل  نف�صه  املوقوف  لأن 

ومنافعه؛ فالوجه ما ذكرنا يف وقفها، و�صياأتي مزيد من التف�صيل لهذه امل�صاألة اإن �صاء اهلل تعاىل.

والتطبيقات العمّلية لهذا النوع وقعت بني طائفة من الدول يف �صورة اتفاقيات على ال�صتغلل امل�صرتك 

لرثوات المتداد القارّية املتنازع عليها. فاإذا لوحظ ما ذكرنا من التفاق على ال�صتغلل امل�صرتك وتوزيع 

الثمرات امل�صتخرجة من حتت قاع البحر يف تلك المتدادات لي�صت اإل نوًعا من الوقف على املال العام يف 

كل دولة من الدول املتنازعة، اأو مقارًبا ملفهوم الوقف، فاإنه ميكن ذكر الأمثلة الآتية على هذا النوع من 

الوقف:

؛ ووجه - 1
)1(

هذا الأ�صلوب يف حل النزاع ا�صتعمل ب�صورة ناجحة يف الوليات املتحدة بني ولياتها املتجاورة

التمثيل يف هذا التطبيق على ما �صبق ذكره هو اأن الوليات تخت�ّص برثواتها، واأما الأر�ص فاملفرت�ص 

)1( د. اأحمد الق�صريي- )بحث النزاعات العربّية الراهنة(، مرجع �صابق �ص 38. 
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جعلوا  فقد  معينة،  منطقة  ثروات  على  بينها  نزاع  وقع  فاإذا  الأمريكي،  ال�صعب  ميلكه  عام  مال  اأنها 

ا�صتخراج تلك الرثوات وتوزيعها من حق الوليات املتجاورة، وكاأنه اعرتاف با�صرتاك تلك الأطراف 

يف الخت�صا�ص بتلك الرثوات، فتوقف على املال العام لكل ولية.

التفكك - 2 من  للوقاية  الرثوات  وقف  �صيغة  من  ال�صتفادة  ميكن  فاإنه  ال�صابق  املثال  من  بال�صتحياء 

والنف�صال امل�صتهدف من جهات داخلية اأو خارجّية باأن جُتعل الرثوات يف املناطق التي يخ�صى عليها 

من النفكاك وقًفا على فقراء اأهلها اإىل اأن يكتفوا، فاإن اكتفيا جعلت للفقراء يف اأقاليم اأخرى ت�صكو 

من قلة املوارد؛ فيكون هذا الأمر �صبًبا يف اإدامة الرتابط وا�صتبعاد التفكك. ويلحظ هنا اأن املوقوف 

هو الرثوات التي ت�صتخرج من الأر�ص، ولي�ص م�صدرها وهي الأر�ص، واإمنا تبقى ملكًا للدولة، ويكون 

الدولة  املوقوف م�صرتكة بني  اإدارة  اأن جتعل  �صبق ذكره، وميكن  ما  بها  ي�صنع  الرثوات  املوقوف هو 

اأو احلكم  املركزّية واإدارة الإقليم؛ فيكون هذا حًل توفيقًيا بني مطالبات بع�ص الأقاليم بالنف�صال 

الذاتي. وميكن هنا اأن يكون الوقف موؤقًتا اأو موؤبًدا بح�صب مقت�صيات الظروف وامل�صلحة. وهو ترتيٌب 

يتفق مع الجتاه ال�صرعي يف اإعطاء الأولوّية يف توزيع الرثوات لأ�صحاب املناطق التي توجد فيها اإىل اأن 

حت�صل لهم الكفاية، كما هو امل�صلك ال�صرعي يف توزيع الزكاة على م�صتحقيها حتى يكتفوا، ثم حتّول 

. وعلى هذا النحو ميكن اأن ُي�صرتط يف الوقف. كذلك ميكن اأن 
)1(

الزكوات اإىل املناطق الأكرث احتياطًا

ي�صرتط يف هذا الوقف اأن جتعل خم�ص الرثوات للدولة.

املال - 3 الوقف على  نوًعا من  اعتباره  الذي ميكن  امل�صرتك  ال�صتغلل  التطبيقّية على حل  الأمثلة  ومن 

العام يف دول النزاع ق�صّية المتداد القاّري بني دول بحر ال�صمال الأوربّية؛ حيث عر�صت على حمكمة 

العدل الدولّية وق�صت باإيجاد نوع من ال�صتغلل امل�صرتك باتفاق تلك الدول. وقد لحظت املحكمة اأن 

اأي حتديد للحدود البحرّية بالن�صبة للمتداد القاري لكل من تلك الدول غري جمٍد؛ نظًرا لأن الغاز 

الطبيعي والنفط متحرك حتت ال�صطح يف مكامن قد متتد عرب احلدود الفا�صلة؛ بحيث ميكن اأن توؤدي 

اأخرى  اأخرى تخت�ص بها دولة  اإىل �صحب املوارد املوجودة يف منطقة  عملية ال�صخ يف منطقة معينة 

جماورة. وبناء على هذا احلّل اتفقت دول بحر ال�صمال على ا�صتغلل كميات الغاز والنفط حتت جميع 

المتداد القاري الذي يخ�صها عن طريق احلفر بو�صاطة اأجهزة عملقة مقامة على جزر �صناعّية 

.
)2(

بعيدة علن ال�صاطيء مب�صافات طويلة ت�صل اإىل ع�صرات الكيلومرتات

)1( انظر هذا املو�صوع عند د. يو�صف القر�صاوي- فقه الزكاة جـ 2 �ص859 وما بعدها. وابن قدامه- املغني جـ2 �ص531. وحممود خطاب 

ال�صبكي- الدين اخلال�ص جـ8 �ص 233 - 235.

)2( د. اأحمد الق�صريي- بحث النزاعات العربية الراهنة، مرجع �صابق �ص 38.
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تناولت - 4 اإ�صلمية،  اأو  واأخرى عربية  �صاحلّية عربية  دول  اتفاقيات عّدة بني  اأبرمت  نف�صه  وبالأ�صلوب 

تنظيم ا�صتغلل الرثوات املعدنية من نفط وغريه على اأ�صا�ص اإن�صاء مناطق م�صرتكة وتق�صيم ثرواتها 

بني الدول املتجاورة اأو املتقابلة، من ذلك اتفاق ح�صل بني ليبيا وتون�ص، وعدة اتفاقيات ثنائية بني دول 

.
)1(

اخلليج بع�صها مع بع�ص

ال�صعودية  بني  اتفاًقا  ولكن  والغاز،  النفط  ا�صتخراج  مو�صوعها  كان  التفاقيات  تلك  معظم  اأن  ومع 

وال�صودان وّقع عام 1974م اأن�صئت مبقت�صاه مناطق م�صرتكة ل�صتغلل املعادن غري البرتول، وذلك اأثناء 

تر�صيم احلدود البحرية اخلا�صعة ل�صيادة كل من الدولتني. كما تقّدم ذكر القرار التحكيمي ال�صادر �صنة 

اأحد  اأرترييا واليمن، والذي مبق�صاه ُجعل احلق يف ال�صيد البحري للقادمني من  1998م يف النزاع بني 

اجلانبني للبحر الأحمر يف املياه الواقعة يف املياه الإقليمّية للجزر الواقعة بني ال�صاطئني، واأن هيئة التحكيم 

اعتمدت عل التقاليد القانونية امل�صتقرة يف ظل ال�صريعة الإ�صلمية لقرون عديدة بني ال�صعوب التي تقطن 

.
)2(

ال�صاطئني العربي والإفريقي للبحر الأحمر

ومما ي�صتحق التاأمل يف املثال ال�صابق اأّن هيئة التحكيم اإذا كانت قد بنْت قرارها على التقاليد امل�صتقرة 

منذ قرون بني دولتني م�صلمتني تقعان على �صاطئني متقابلني، فاإن للمرء اأن يذّكر هنا باأن هذه التقاليد 

ال�صعوب  بني  عاّمة  هي  بل  اإليها،  امل�صار  املنطقة  اأهل  ول  املذكورتني  الدولتني  على  تقت�صر  ل  امل�صتقرة 

الإ�صلمّية كلها؛ لأّن اأرا�صيها كلها كانت تتبع دولة واحدة غري مركزّية، وكانت تلك الدول قبل اأن تق�صم 

اأرا�صى الدولة الإ�صلمّية اأقاليم اأ�صبه بوليات اأمريكا من حيث العلئق احلقوقية والقت�صادّية، وكانت 

بناء على  اإل ما كان داخًل يف ملكّية خا�صة  اأهلها على وجه ال�صرتاك  بها  ينتفع  بينها مفتوحة  احلدود 

.
)3(

التوجيه النبوي الكرمي يف قوله �صلى اهلل عليه و �صلم )النا�ص �صركاء يف ثلث...(

وقد ا�صتقر عند اأهل العلم يف هذا الزمان اأن كل �صيء تكون احلاجة اإليه م�صرتكة يكون للعاّمة، ومنه 

الرثوات املوجودة يف باطن الأر�ص، واأن هذا التوجيه قد ا�صتقر عليه التعامل قرونًا متطاولة. وهذه حقائق 

ل ينكرها اأحد، وينبغي اأن توؤخذ بعني العتبار عند قيام نزاع حدودي بني الدول الإ�صلمية، اأو حتى قبل 

قيام النزاعات على �صبيل الوقاية منها؛ بحيث ُت�ْصتثمر مناطق احلدود على وجه ال�صرتاك وتوزيع اخلريات 

. ويظهر اأن هذا املعنى 
)4(

ْر�ِص َجِميعًا(
َ
ا يِف الأ التي خلقها اهلل للجميع، كما قال تعاىل: )ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكم مَّ

قد اأخذ بعني العتبار يف تطبيقات عملية بني الدول الإفريقية الإ�صلمية؛ قال الدكتور اأحمد الق�صريي يف 

)1( انظر املرجع ذاته، وبحث الدكتورة بدرية العو�صي يف كتاب حل النزاعات العربية بالطرق ال�صلمية �ص 121- 129. 

)2( د. اأحمد الق�صريي- بحث النزاعات العربية الراهنة - مرجع �صابق �ص 39. 

)3( �صبق تخريجه.

)4( البقرة /29.
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بحثه الذي اأ�صرنا اإليه اأكرث من مرة )ولعل التقاليد الإ�صلمية ال�صمحة ذاتها املنت�صرة بني ال�صكان الأفارقة 

من موريتانيا �صماًل اإىل الكامريون و�صرياليون جنوبًا هي التي �صهلت على عدد من الدول الإفريقّية الواقعة 

على ال�صاحل الغربي للقارة اأن تربم موؤخرًا اتفاقيات عدة لل�صتغلل امل�صرتك لرثواتها الطبيعّية، لي�ص 

.
)1(

فقط حلل نزاعات قائمة واإمنا كاأ�صلوب وقائي اأمثل ملنع ن�صوب نزاعات يف امل�صتقبل(

وهذا الذي فعلته الدول الإفريقّية الإ�صلمية جدير باأن حتتذي به �صائر الدول الإ�صلمية العربّية وغري 

العربية، فتقيم م�صاريع ال�صتثمار امل�صرتك على جانبي احلدود يف كل بقعة ُيعلم فيها ثروات طبيعية. ثم 

اإذا اأرادت تر�صيم احلدود بينها فعلت ذلك يف املناطق التي يقطعون بخلوها من الرثوات، وهي يف العادة 

ل تكون حمل نزاع. ومع هذا نذّكُر مرة اأخرى اأن التفاق على توزيع ُعلت احلدود على الدول املتجاورة 

الناجتة عن م�صاريع ا�صتثمارّية م�صرتكة، ل يبتعد يف اأ�صله عن مفهوم الوقف؛ لأن حقيقة هذا العمل وقف 

الرثوات اأو م�صادرها على بيت املال لكل دولة، وهو جائز ب�صرط اأن ل يكون �صيء من م�صارف بيت املال 

حمرمًا، والأ�صلم هو التفاق على توزيع الرثوات اأو جعلها يف م�صاريع ا�صتثمارية م�صرتكة توزع ثمراتها على 

جهات خريّية اأو م�صالح عاّمة حمددة نقّية من اأية مف�صدة، فيكون عندئٍذ وقًفا م�صروًعا، ول �صبهة فيه.

املبحث●الرابع:●اإيرادات●فقهّية●وقانونية●على●وقف●حمل●النزاع●الدويل●واجلواب●عنها

مق�صود هذا املبحث هو اإظهار توافق هذا النوع من الوقف مع الأحكام الفقهّية التي قررها الفقهاء 

امل�صلمون اأو بع�صهم يف باب الوقف، والقوانني والقواعد والأعراف الدولّية؛ وذلك با�صتعرا�ص ما ميكن اأن 

يثار حولها من ال�صبهات الفقهّية اأو القانونية، وبيان توجيه مو�صوعاتها يف الفقه والقانون مبا ين�صجم مع 

مقرراتهما ول يعار�صهما. ونبداأ بالإيرادات الفقهّية ثم نثّني بالقانونية.

املطلب●الأول:●الإيرادات●الفقهّية

للوقف  الفقهّية  العنا�صر  ببع�ص  تتعلق  التي  الت�صاوؤلت  بع�ص  الدويل  النزاع  حمل  وقف  على  يرد  قد 

وال�صلح، منها:-

تقّدم اأن الوقف املوؤقت قد يكون حًل منا�صًبا للنزاع، ويحقق م�صلحة حالة اأو متوقعة اأو احتمالّية، يف - 1

حاٍل يكون فيه الوقف املوؤبد �صعب املنال، فهل يوؤخذ بقول املالكّية الذين قالوا بجواز اأن يكون الوقف 

؟
)3(

، اأم ل بّد من ا�صرتاط التاأبيد كما يقول جمهور الفقهاء
)2(

موؤقتًا

)1(  د. اأحمد الق�صريي- بحث النزاعات العربية الراهنة - مرجع �صابق �ص 39.

)2(  ال�صيخ م�صطفى الزرقا- اأحكام الأوقاف �ص 49.

)3( املرجع نف�صه.
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اأدلة كل فريق ومناق�صتها للو�صول اإىل مذهب راجح يت�صُم بالثبات  اأن املقام يقت�صي عر�ص  اأظن  ل 

ول يقبل الذهاب اإىل خلفه؛ فاإن هذه الق�صية م�صاألة اجتهادّية حتتمل املناق�صة، كما هو �صاأن معظم 

، ولي�صت هذه امل�صاألة منها؛ بدليل وجود قولني 
)1(

اأحكام الوقف، حيث اإن املتفق عليه منها قليل جدًا

اأنه لي�ص من ال�صعب على اأي باحث اأن يرجح اأحد القولني بتوجيهات حمتملة  معتربين فيها. ونرى 

غري قطعّية؛ ذلك اأن جمهور الفقهاء القائلني بالتاأبيد اعتمدوا على اأدلة غري قطعّية يف دللتها على 

ا�صرتاط التاأبيد يف الوقف؛ وهي ظواهر اأحاديث واآثار عن ال�صحابة والتابعني تقت�صر يف دللتها على 

ا�صتحباب هذا الأ�صلوب يف ال�صدقة اجلارية، ولي�ص فيها ما يدل على ال�صرتاط الذي يرتتب البطلن 

على عدم وجوده. وجميع ما ُنِقل من اأوقاف ال�صحابة وغريهم اإمنا هي وقائع �صدر فيها الوقف موؤبًدا، 

ومل يرد فيها ما ي�صتلزم التاأبيد يف الوقف، ول دليل فيها على عدم جواز التوقيت فيه. والأ�صل يف عمل 

اأنه يجوز موؤبًدا وموؤقتًا، واأن دوامه يرتتب عليه جزالة الثواب اإذا ح�صن الق�صد، ول ي�صتلزم  اخلري 

الوقف  تاأبيد  على  عليهم  اهلل  ر�صوان  ال�صحابة  اإقبال  وتف�صري  بطلنه.  اأو  توقيته،  يف  الثواب  عدم 

فيما ُنقل عنهم هو �صعيهم اإىل حت�صيل الأجر الأكرب، وهم يف جملتهم اأكرث النا�ص بعد الر�صل عليهم 

ال�صلم اإقباًل على الآخرة وعزوًفا عن الدنيا، وقد يح�صن يف هذا املقام اإثبات ما قاله ال�صيخ م�صطفى 

واأكرث  واأرجح معقوًل  اأقوى دليًل  اأن اجتهاد املالكية  الزرقا رحمه اهلل تعاىل، فقد قال: )واأنت ترى 

ت�صهيًل يف مقا�صد اخلري. ورواية �صحة التوقيت عن اأبي يو�صف يف املذهب احلنفي مل يوؤخذ بها عمليًا 

.
 )2(

يف الفتيا والق�صاء، رغم اأن الكمال بن الهمام يف �صرح الهداية قد نقل ترجيحها بعلمة الفتوى(

وهذا الذي ذكره ال�صيخ الزرقا فيه اإ�صارات قوّية ترجح القول بجواز توقيت الوقت. وميكن اأن ي�صاف 

اإىل ما ذكره اأننا لو افرت�صنا اأن �صخ�صًا ذهب اإىل اأي من الفقهاء القائلني بعدم جواز توقيت الوقف، 

وا�صتفتاه يف حب�ص اأر�صه على فقراء البلد ملدة ع�صر �صنني تزرع قمحًا وتوزع عليهم يف كل عام، ثم 

تعود اإليه بعد ذلك، فهل ي�صلح للفقيه امل�صوؤول اأن يقول له: هذا وقف باطل ول تفعله اأم يقول له: افعل 

ولك الأجر ولكنه ل يكون وقفًا؟

فالذي يغلب على الظن اأن اخللف يف هذا الت�صرف هو يف تكييفه اأو حتديد طبيعته ولي�ص يف �صحته، 

للتاأبيد �صدقة جارية  امل�صرتطون  ي�صميه  اأحد، وقد  به  اأن يقول  يت�صور  الإطلق فل  واأما منعه على 

موؤقتة، ول يطبقون عليها جميع اأحكام الوقف. ولكن ملاذا ل ميكن اأن ت�صّمى وقًفا وتعطى جميع اأحكامه 

يف الوقت املحدد؛ بحيث ميتنع على الواقف يف هذه املدة من اأي ت�صرف مينع مق�صود الوقف. وعلى 

)1( ال�صيخ م�صطفى الزرقا- اأحكام الأوقاف �ص 49. 

)2(  املرجع ذاته �ص 49، 50.
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اأية حال فاإن الت�صرف الذي يريده امل�صتفتي املفرت�ص ل ي�صح يف ال�صرع اأن مينع؛ لأنه نوع من ال�صدقة 

املوجبة للأجر �صواء اأ�صميت وقًفا موؤقًتا اأم ل.

وما ذكرناه اإمنا هو يف توقيت الوقف بغ�ص النظر عن نوعه اأو مق�صوده. ولكّن الأمر يف الوقف الذي 

نتكلم عنه يف هذا الف�صل، وهو وقف حمل النزاع الدويل، يختلف وفيه ملحظ ل يوجد يف غريه من 

�صتكون يف هذا  التي  متنازعة  دولّية  اأطراف  بني  �صلح  ركًنا يف  يكون  وقف  اأنه  وهو  الأخرى؛  الأنواع 

ال�صلح هي الطرف الواقف، ويكون مق�صد هذا الوقف هو اإنهاء نزاع قائم. ول �صك يف اأن النزاعات 

الدولية لي�صت على منٍط واحد، من حيث حدتها ونوازع اأطرافها ومدى الثقة بينهم وخماوفهم من 

امل�صتقبل، وو�صع حمل النزاع الذي يكون يف كثري من احلالت معطًل عن ال�صتغلل اأو ال�صتعمال، كما 

يرتبط النزاع بحال احلدود بني الأطراف اإن كانت قد ر�صمت اأم مل تر�صم. وهذه الحتمالت وغريها 

تاأبيدًا؛ ملا  النزاع بوقف حمله  املتنازعة؛ فقد يرون حل  تاأثري على اجتاهات الأطراف  له  مما يكون 

يرون اأن �صبب النزاع بغري هذه احلال، كاأن تكون الرثوات املوجودة يف باطن منطقة حدودّية ممتدة 

على اأرا�صي الطرفني ومتحركة ول �صبيل اإىل ق�صمتها بغري ال�صتغلل امل�صرتك وجعلها بني الطرفني 

اأو  اإنهاء النزاع م�صلحة دائمة. وقد ل يرون  على نحو معنّي، وهذا هو الأح�صن بل �صك، وم�صلحة 

فيه  اأجل معقول ميكن  اإىل  النزاع  و�صط هو وقف حمل  راأي  اإىل  فاإذا �صاروا  بع�صهم ذلك،  يرى  ل 

ا�صتثماره، فل يظل معطًل، فاإن القول الفقهي الذي ي�صمح بذلك يكون هو الراجح يف هذه احلال؛ 

واأ�صل ذلك اأن ويل الأمر مكلف بفعل الأ�صلح ل�صعبه، ولي�ص له التخرّي. فاإذا ُوجد راأي فقهّي معترب 

يجيز ما تعينت م�صلحته كان هو الراجح يف حقه اإن مل يكن هو جمتهدًا؛ فاإن هذا �صبب للرتجيح يف 

حق احلاكم، وهو �صبب عام ي�صمل كل اأمر من اأمور احلكم، وقد عرّب عنه الفقهاء بالقاعدة الفقهّية 

.
)1(

امل�صهورة )ت�صرف الإمام منوط بامل�صلحة(

يبعث على - 2 قد  . وهذا 
)2(

للموقوف مالًكا  الواقف  يكون  اأن  الوقف  املتفق عليها يف نظام  ال�صروط  من 

الت�صاوؤل يف وقف حمل النزاع الدويل من حيث حتقق ال�صرط املذكور فيه، لأن الواقف فيه هو الدول 

مبا ميثلها من حاكم اأو نائبه. وهوؤلء ل ميلكون الأموال العاّمة، واإمنا هي ملك ل�صعوبهم، وهم وكلء 

عنهم، ويت�صرفون يف املال العام وفق م�صلحة تلك ال�صعوب.

واحلق اأن هذه لي�صت اإ�صكالّية ترد على نوع الوقف الذي يدور حوله الكلم؛ لأن الفقهاء اأجازوا ت�صرف 

)1( انظر مثًل: القرايف )�صهاب الدين اأبو العبا�ص- القرون جـ4 �ص39، ال�صيخ اأحمد الزرقا - �صرح  القواعد الفقهية �ص309، الزرك�صي 

)بدر الدين حممد بن بهادر(- املنثور يف القواعد جـ �ص309، د. علي اأحمد الندوي- جمهرة القواعد الفقهية يف املعاملت املالية جـ1 �ص 

.533

)2( املو�صوعة الفقهية جـ44 �ص 130، 131.
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احلاكم بتخ�صي�ص جزء من املال العام لل�صرف على جهة عاّمة، وذلك ب�صفته نائًبا عن الأّمة التي 

هي يف احلقيقة املالك للمال العام، و�صّمى الفقهاء هذا الت�صرف )اإر�صاًدا(، وهو م�صروع باتفاقهم، 

ورمبا خالف بع�صهم يف ت�صمية »وقفًا«، واأجاز اآخرون الإطلقني على هذا الت�صرف، واأنه ل فرق يف 

الأحكام وال�صروط بني الوقف والإر�صاد، با�صتثناء اأن الإر�صاد )وقف احلاكم( يجب اأن يكون املوقوف 

عليه فيه جهة عاّمة، ول ي�صح على الأفراد. ويف وقف حمل النزاع الدويل يكون الواقف هو اأطراف 

حمل  وقف  فيه  وا�صرتط  النزاع،  اأطراف  بن  �صلح  وقع  فاإذا  و�صعوبهم،  دولهم  ميثلون  وهم  النزاع، 

النزاع على جهة عاّمة كان ذلك اعرتاًفا من كل طرف بحقٍّ للأخر يف ذلك املحل، فيكون م�صاًعا بني 

الأطراف، وهي الدول املمثلة ل�صعوبها، فيكون اإر�صاًدا م�صروًعا ما دامت �صروط ال�صرع فيه مرعّية. 

النزاع الدويل  العامة مل يجز التفاق يف وقف حمل  ولكن ملا كان ت�صرف احلاكم مقيًدا بامل�صلحة 

اأو اأ�صخا�ص معينيني، فاإن وقع ذلك وجب على كل حاكم اإبطاله، بل �صرح بع�ص  على �صخ�ص معنّي 

. ويف هذا النوع من 
)1(

فقهاء احلنفّية وغريهم اأّن الإر�صاد يكون واجًبا اإذا تعنّي لتحقيق م�صلحة عاّمة

الوقف م�صلحة عظيمة هي ت�صوية النزاع؛ فلو اأن اأحد الأطراف من الدول املتنازعة اأ�صرت على اأنها ل 

تدخل يف �صلح مع الطرف الآخر حلل نزاع بينهما على اأر�ص ونحوها اإل بوقف حمل النزاع على جهة 

م�صروعة وجب على الطرف الآخر قبول ذلك. 

ومن الت�صاوؤلت التي ميكن اأن ترد يف وقف حمل النزاع الدويل، والتي تتعلق بالواقف اأنه اإذا كان النزاع - 3

بني دولتني اإحداهما م�صلمة والأخرى غري م�صلمة، حيث يكون الواقف هو اأطراف النزاع، واأحدهما 

دولة غري م�صلمة، فهل ي�صح الوقف من غري م�صلم؟

اجلواب اأن الفقهاء متفقون على اأن الوقف ي�صح من الذمي ما دام املوقوف �صيًئا غري حمّرم، واجلهة 

املوقوف عليها م�صروعة، ول ُي�صرتط يف الواقف اأن يكون م�صلًما؛ )لأن الوقف لي�ص مو�صوًعا للتعّبد به 

بحيث ل ي�صح من الكافر اأ�صًل، بل التقرب به موقوف على نية القربة؛ فهو بدونها مباح حتى ي�صح 

اأن ل يقت�صر احلكم على  اأعله يقت�صي  . وهذا التعليل املذكور 
)2(

من الكافر كالعتق، وهذا باتفاق(

�صري اإليه نوع من التعاملت الب�صرّية؛ 
ُ
الذمي، بل ميكن اأن يكون الوقف من املعاهد وغريه؛ لأنه كما اأ

فاإذا التزمت فيه ال�صروط ال�صرعّية واقرتن ذلك بنية القربة كان عبادة، واإل ظل مباًحا ي�صح من 

بل ذهب  اإىل عبادات.  املباحة  املعاملت  فيها  تتحّول  التي  الإميان هي  مع  والنوايا  والكافر.  امل�صلم 

جمهور الفقهاء )احلنابلة واحلنفية واملالكّية( اإىل �صحة وقف املرتد، وخلفهم يف وقفه مبنى على 

)1( املو�صوعة الفقهية جـ3 �ص 108.

)2( املو�صوعة الفقهية جـ44 �ص 129.
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�صيء اآخر هو اأُثِر الرّدة على امللك؛ فمن قال: اإن ملكه يبقى على اأمواله اأجاز وقفه، ومن قال: ملكه 

يزول بردته قال بعدم اجلواز؛ حتى اإن احلنفية قالوا ب�صحة وقف املراأة املرتدة مطلقًا؛ لأنها ل تقتل 

. ويف وقف حمل النزاع الدويل حيث يكون الواقف هو اأطراف النزاع 
)1(

ول ت�صقط ملكيتها عن اأموالها

فل يوؤثر على �صحة الوقف اأن يكون اأحد اأولئك الأطراف دولة غري م�صلمة؛ وهذا هو مقت�صى املعطيات 

الفقهّية ال�صابقة.

ومن ال�صبهات التي قد ترد على وقف حمل النزاع الدويل مما يتعلق باملوقوف عليه، اأن ال�صرط ال�صرعي - 4

فيه اأن يكون على جهة بر اأو م�صلحة م�صروعة، وعلى الأقل األ يكون على جهة مع�صية. فاإن اتفقت 

اأو امل�صالح العاّمة، فهذا ل خلف حوله.  الأطراف على اأن ت�صرف ثمرات الوقف على جهات الرب 

ولكن قد تظهر امل�صكلة يف املوقوف عليه اإذا جعل على اخلزينة العاّمة لأحد اأطراف النزاع الذي يجعل 

جزءًا من ميزانيته للإنفاق على بع�ص املحرمات يف ال�صرع كم�صانع اخلمر ومراتع الرذيلة مثًل، اأو 

على �صخ�ص معنّي اأو عائلة معينة اأو على عدو للم�صلمني ونحو ذلك؛ فالقيا�ص العام - واحلالة هذه- 

يقت�صي عدم اجلواز، وبالتايل عدم جواز عقد ال�صلح مع هذا الطرف على جعل املوقوف عليه ق�صمة 

بني الأطراف التي تكون على ما و�صفنا، اأو يكون بع�صهم كذلك ولكن ميكن اأن يقال: اإن الأخذ بعموم 

هذا القيا�ص يكاد يخرج كثريًا من الأوقاف الفردية والعاّمة من دائرة اجلواز يف حالة كون املوقوف 

عليهم من النا�ص، فاإن اأحدًا ل ي�صمن اأن تنفق الأموال املوقوفة عليهم كلها يف جهات م�صروعة، بل 

ميكن اأن ين�صحب هذا الحتمال على حكم الزكاة على املوؤلفة قلوبهم عند من اأجاز �صرفها للكفار. 

والراأي اأن يقت�صر عدم اجلواز على احلالة التي ي�صرتط فيها اأحد اأطراف النزاع اأن جتعل ح�صة بلده 

من ثمرات الوقف يف جهة غري م�صروعة. 

اإذا كان مملوًكا لبيت املال فكيف ي�صح وقف - 5 اأن املوقوف  ومما يتعلق باملوقوف عليه من الت�صاوؤلت 

؟ فهذا الإ�صكال اإمنا يرد على 
)2(

جزٍء من املال عليه؛ اإذ من �صروط الوقف األ يعود الوقف على الواقف

الأطراف  على خزائن  وقف احل�ص�ص  قبيل  من  امل�صرتك  ال�صتغلل  اتفاقيات  اعتبار  من  تقدم  ما 

املتنازعة، ول يرد على التفاق على جعل املوقوف عليه جهة حمددة من جهات الرب وامل�صالح العاّمة 

تابعة لتلك الأطراف؛ حيث اُعترب ذلك اإر�صاًدا اأجازه الفقهاء. واأما ال�صورة التي اأوردنا عليها الت�صاوؤل 

فيمكن الإجابة عنه باأّن هناك بع�ص امل�صالح املعتربة يف مثل هذا الوقف ل تتح�صل اإل به، منها حب�ص 

املال عن الت�صرف مبا ينقله عن ملكّية اخلزينة العاّمة اإىل جهات اأخرى، والحتياط بذلك عن اأن 

)1( املرجع ذاته.

)2( املرجع ذاته جـ44 �ص 143.
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متتّد اإليه اأيدي اأئمة اجلور فيحولوه عن ملكية املال العام اإىل جهات اأخرى، ول ت�صل منافعه وثمراته 

.
)1(

اإىل امل�صالح وامل�صارف ال�صرعّية لبيت املال

وكل  النزاع،  اأطراف  بني  م�صاًعا  فيه  املوقوف  يكون  الدويل  النزاع  وقف حمل  فاإن  اأخرى  ومن جهة 

طرف من اأطراف النزاع له ح�صة �صائعة يف كل جزٍء منه مهما تناهى يف ال�صغر؛ وبناء عليه تكون 

ة من ثمرات الوقف جتعل لأي طرف من اأطراف النزاع لتنفق على اجلهات املوقوف عليها  اأي ح�صّ

مملوكة على ال�صيوع جلميع الأطراف؛ فل تقا�ص بالأوقاف الفردّية. ومع ذلك كله فقد ذهب اأبو يو�صف 

اإىل  رواية عنه  اأحمد يف  والإمام  الأ�صح  وال�صافعية يف مقابل  املذهب،  املعتمد يف  وهو  من احلنّفية، 

. ويف الوقف الذي هو 
 )2(

�صحة وقف الإن�صان على نف�صه؛ لأن ا�صتحقاق ال�صيء وقًفا غري ا�صتحقاقه ملًكا

ُح هو احلاكم. حمل البحث ميكن ترجيح هذا املذهب بناء على م�صلحة عاّمة تقت�صيه اإذا كان املرجِّ

ومما قد يرد عليه �صوؤال متعلق باملوقوف عليه يف وقف النزاع الدويل اأنه قد �صبق القول بجواز عقد - 6

�صلح بني دول بع�صها م�صلم وبع�صها غري م�صلم، ويجعل فيه ح�صٌة من ثمرات املوقوف جلهة م�صلحة 

يف الدولة الغري امل�صلمة، فهل ي�صح ذلك؟ وجوابه اأنه ل خلف يف جواز الوقف على غري امل�صلم اإذا كان 

، ول �صك يف اأن عقد اتفاق ال�صلح املت�صمن للوقف يجعل تلك الدولة غري امل�صلمة 
)3(

ذمًيا اأو معاهًدا

دولة معاهدة، فيجوز ذلك. بل اإن ما ذكرناه من جواز الوقف على غري امل�صلم يقت�صي جواز اأن تتفق 

اإ�صلمّية على جعل املوقوف عليه جهات م�صلحة للدولة  الأطراف الدولية املتنازعة، واإن كانت دوًل 

باأن  تخريج ذلك  اأنه ميكن  كما  دولة عهد.  و�صارت  ال�صلح  قد دخلت يف  دامت  ما  اإ�صلمّية،  الغري 

. ووقف حمل النزاع الدويل 
)4(

الفقهاء اأجازوا ا�صتعمال املال العام طريًقا لتاأليف قلوب غري امل�صلمني

هو يف حقيقته ت�صرف من احلاكم باملال العام.

وملا كان حمل النزاع يف الوقف الذي نبحث فيه هو املوقوف، وهو اأر�ص اأو ثروة تتنازعها اأطراف دولّية، - 7

اأن�صاأهما اأطراف النزاع الدويل هما: عقد ال�صلح وعقد  اأمام عقدين  فاإن وقع اتفاق على وقفه كّنا 

ُين�صيء  الوقف؛ حيث ُجعل الثاين بندًا من بنود عقد ال�صلح. وهذا الر�صى اجلماعي على العقدين 

جائٌز  اجلملة  يف  امل�صاع  وقف  اأن  واجلواب  امل�صاع؟  وقف  ي�صح  فهل  النزاع،  حمل  على  م�صاًعا  ملًكا 

باتفاق الفقهاء، واخللف الذي وقع بينهم هو يف بع�ص القيود جميعها متحقق يف هذا الوقف؛ فعند 

)1( انظر قريبًا من هذا املعنى املو�صوعة الفقهية جـ44 �ص 131 نقًل عن الدر املختار وحا�صية ابن عابدين.

)2( املو�صوعة الفقهية جـ44 �ص 144.

)3( املرجع ذاته.

)4( انظر: اأبو ا�صحق ال�صريازي- املهذب ج 1 �ص 172 . ابن العربي - عار�صة الأحوذي ج 3 �ص 170. ابن امللقن - التو�صيح ج 18 �ص 537. 

د. يو�صف القر�صاوي - فقه الزكاة ج2 �ص 653.
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ال�صافعّية واحلنابلة يجوز مطلقًا، واملالكّية بع�صهم اأجازه مطلًقا، وجعل بع�صهم اجلواز متوقًفا على 

اإذن ال�صريك، وهو قيد متحقق يف وقف حمل النزاع الدويل واحلنفّية اتفقوا على وقف امل�صاع فيما 

. ولكن املوقوف يف حمل النزاع الدويل قد ر�صي جميع 
)1(

ل يقبل الق�صمة، وخالف حممد فيما يقبلها

ال�صركاء بوقفه كله، ولي�ص بوقف ح�صة لطرف معنّي؛ وهذا يجعله كاملوقوف غري امل�صاع؛ فل يرد عليه 

اأي اإيراد مما اختلف فيه الفقهاء، فل م�صكلة من حيث هذا العتبار.

يكون - 8 اأن  الفقهاء  ا�صرتاط  وهي  فيها،  النظر  اإطالة  وت�صتحق  باملوقوف،  تتعلق  م�صكلة  هناك  ولكن 

. وقد تقّدم اأن حمل النزاع الدويل نوعان الأول- ملكية م�صادر 
)2(

املوقوف مما ينتفع به مع بقاء عينه

الرثوة الطبيعّية، كالنزاع حول اأرا�صي احلدود الربّية اأو املياه الإقليمّية، والثاين- ملكّية الرثوة نف�صها 

التي يحويها م�صدٌر طبيعي، كالمتداد القاري للدول ال�صاحلّية. فاأّما النوع الأول فاإن ال�صرط الذي 

الإقليمي،  البحر  قاع  يف  اأو  الرب  يف  اأرا�ص  ملكية  حول  خلف  لأنه  �صك؛  بل  متحقق  الفقهاء  ذكره 

اأن ت�صتهلك، ويطول عمرها. ولكن  وهذه الأرا�صي ينتفع مبا ي�صتخرج من باطنها وتبقى عينها دون 

امل�صكلة يف النوع الثاين؛ اإذ املوقوف مواد ل ينتفع بها اإل با�صتهلكها، وم�صدرها لي�ص موقوفًا، اإما 

اأو دولتني ول نزاع حول ملكية امل�صدر، واخللف حول الرثوة الكامنة حتت  لأنه يقع يف ملكّية دولة 

الأر�ص ب�صبب حتركها من مكانها عند �صحب جزٍء منها، واإما لأن الأعراف الدولية ل ت�صمح مبلكية 

القاري يف  النزاع حول ثروات المتداد  راأينا يف  ت�صمح مبلكية ثروته لأقرب دولة كما  واإمنا  امل�صدر 

قيعان البحار، والرثوة نفٌط اأو غاز اأو مياه اأو غري ذلك، ويجمعها اأنه ل ُينتفع بها اإل با�صتهلك عينها. 

الذي ذكره  بال�صرط  التم�صك احلريف  للوقف، هذا هو مقت�صى  ال�صابق ل ت�صلح  ال�صرط  فبمقت�صى 

الفقهاء يف املوقوف. ويف نظري ميكن التحول عن هذا القيا�ص اإىل ال�صتح�صان املقت�صي للجواز، وذلك 

كالطعام  عينه،  ت�صتهلك  ما  وقف  اأجازوا  املذهب  واملالكية يف  احلنفّية  اأن  الأوىل-  من عدة جهات: 

والدراهم والدنانري اإذا ا�صرتط يف وقفه ا�صتبداله ببدٍل تبقى عينه، وينتفع بثمراته اأو منافعه؛ وهذا 

ممكٌن يف وقف ثروات يتنازع عليها اأطراف دولّية؛ وذلك ببيع هذه الرثوات، وجعل ثمنها يف م�صروع 

يوؤكد  اآخر  اعتباٌر  بهذه اجلهة  ويتعلق  عاّمة.  اأو م�صلحة  ثمراتها على جهة خريّية  توقف  م�صاريع  اأو 

وجاهة الأخذ بهذا القول الفقهي وهو اأن الواقف يف هذا النوع من الوقف دول؛ فالأمر يتعلق باأحكام 

�صيا�صّية، وت�صرفات اأويل الأمر يجب اأن تقت�صي م�صالح �صعوبهم الراجحة، فاإذا ترّددت الجتهادات 

الفقهّية بني اأقوال خمتلفة، فاإن الواجب على اأويل الأمر الأخذ بالقول الذي يحقق امل�صلحة الراجحة، 

وامل�صلحة هنا ظاهرة؛ وهي حتا�صي �صقاق واإنهاء نزاع، ودفع مفا�صد كبرية؛ فالأخذ بهذا القول، فيما 

)1( املو�صوعة الفقهية جـ44 �ص 169 - 172.

)2(  املرجع ذاته جـ44 �ص 166.
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نرى، متعنّي. ومن جهة اأخرى ميكن اأن يرى الناظر خ�صو�صّيًة للرثوات املوقوفة من نفط وغاز ومياه 

�صبحانه،  و�صوره  خلقه  من  حكم  على  حمبو�ٌص  قارًيا-  امتداًدا  كان  اإذا  م�صدرها  اأن  وهو  ونحوها؛ 

وذلك باتفاق املجتمع الدويل الذي ح�صر النتفاع مبا حتت قيعان البحار فيما ي�صمى بالمتداد القاري 

باتفاق  والرثوات �صارت موقوفة  فيه موقوًفا  الأ�صل  اأ�صبح  فهو يف حقيقته  الطبيعّية،  الرثوات  بتلك 

اأية حال فاإن  امل�صتحقني لها بح�صب العرف الدويل. ول خ�صية هنا من ذهاب عني م�صدرها. وعلى 

الآخر يف وقف  النوع  روؤيته يف  اأثمانها. وهذا ميكن  توزيع  ثم  بيعها  يقت�صي  امل�صتحقني  توزيعها على 

باطن  �صار  ثمراته  وقف  على  بالتفاق  وهو  للأطراف،  ملكًا  امل�صدر  يكون  الطبيعّية؛ حيث  الرثوات 

تلك امل�صادر من اأرا�ص برّية اأو اأرا�ٍص حتت املياه الإقليمّية موقوًفا على ما اتفق عليه؛ بحيث ل يجوز 

الت�صرف بامل�صدر مبا يتعار�ص مع وقف الثمرات. وهكذا يتبني اأن حل هذه امل�صكلة يف متناول الفقه 

والجتهاد، ولي�ص م�صتع�صًيا عليه.

يكون - 9 ومن  بنزاع،  مرتبًطا  دام  ما  الوقف  �صيغة هذا  الدويل عن  النزاع  وقف حمل  ُيت�صاءل يف  وقد 

الواقف فيه؟ وماذا يحق له من ال�صروط، وما �صروط اإدارته حتى يو�صل اإىل مق�صوده بحيث ينتفع به 

النا�ص؟

فاأما الواقف فيه فهو متعدد، وهو اأطراف النزاع، وهم يف الأ�صل �صعوب الدول املتنازعة، واأولو الأمر 

موكلون بعقود ال�صلح وحتديد �صروطها، ويكون وقف املتنازع عليه بنًدا من بنود عقد ال�صلح، بل هو 

اأهم بند فيه، وهو ركنه املو�صوعي، و�صروط الواقفني هي �صروط ال�صلح اأي�صًا، ولهم ا�صرتاط ما �صاءوا 

اأ�صرنا  التي  الع�صرة  ال�صروط  واأمامهم  لعدم عودته،  النزاع وحتتاط  تنهي  يرونها  التي  ال�صروط  من 

ل ال�صروط،  اأن ُتف�صّ اأ�صا�صه  اإليها فيما �صبق. وُي�صتح�صن يف مثل هذا الوقف وعقد ال�صلح الذي هو 

ويكون الغاية من تف�صيلها حتقيق الهدف املن�صود، وهو ما ذكرناه من ت�صوية النزاع، فل ترتك ثغرة 

اأو احتمال ميكن وقوعه عند التطبيق اإل وُي�صدُّ ب�صرط من الواقفني. ولتحقيق ذلك الهدف، وحيث اإن 

اأن  ُي�صتح�صن  ثرواتها  اأو حول  الطاقة  النزاعات حول م�صادر  لإنهاء  اإليها  التي ي�صار  الأوقاف  هذه 

يكون لإدارة الوقف جهازان، اأحدهما متخ�ص�ص باإدارة ال�صتثمار، وهي علم من علوم الإدارة، والثاين 

 .
)1(

لإدارة الوقف ذاته جمًعا وتوزيًعا، وُيربط بني اجلهازين برباط اإداري، وتوزع الخت�صا�صات بينهما

ومن الت�صاوؤلت التي قد تثور حول وقف حمل النزاع الدويل ت�صاوؤل حول م�صريه اإذا انتهت ثرواته - 10

الطبيعّية، وبقيت م�صادرها، فما ماآل الوقف يف هذه احلالة؟

)1( للدكتور منذر قحف بحث جيد يف هذا املو�صوع جعله يف اآخر كتابه املو�صوم بـ )الوقف الإ�صلمي: تطوره واإدارته وتنميته- �ص 282- اآخر 

الكتاب.
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معطيات الفقه الإ�صلمي يف م�صنفاته ت�صري اإىل قولني يف هذا املو�صوع: اأحدهما- رجوع املوقوف اإىل 

.
)1(

الواقف، والثاين - يبقى وقًفا على حاله

وتنزيل هذه املعطيات الفقهّية على الأنواع التي ذكرناها لوقف حمل النزاع الدويل ُيظهر اختلًفا بينها 

تلك  ولي�ص م�صادرها، ثم ن�صبت  الطبيعية،  الرثوات  اإذا كان هو  املوقوف  اأن  وبيان ذلك  الأمر؛  يف هذا 

الرثوات عادت م�صادرها اإىل الو�صع الذي كانت عليه قبل الوقف؛ وقد ذكرنا لهذا النوع �صورتني: الأوىل- 

اأن يكون النزاع حول الرثوات دون الأر�ص التي ت�صتبطنها؛ لأن تلك الرثوات متحركة، ول ت�صمح لكل طرف 

اأن ي�صتبّد با�صتخراج ما ي�صاء من اأر�صه. ففي هذه ال�صورة ل توجد م�صكلة لأن اخللف كان حول �صيء 

انتهى، وهي الرثوات. واأما الأر�ص التي فوقها فل يوجد حولها نزاع. وال�صورة الأخرى، وهي ما ذكرناه 

ملكّية  فاإن  ال�صاحلّية،  للدول  القارّية  المتدادات  يف  املوجودة  الطبيعّية  الرثوات  حول  النزاع  من  �صابًقا 

امل�صادر لي�صت لأحد من الأطراف، واإمنا هي للمجتمع الدويل، واملوقوف هو الرثوات، ولي�صت م�صادرها، 

قيعان  اأنها  وهي  الدويل،  القانوين  املركز  امل�صادر على حالها من حيث  تلك  بقيت  الرثوات  انتهت  فاإذا 

البحار عالية ل تخت�ص بها دولة بعينها. ولكن ُيفرت�ص يف ال�صورتني ال�صابقتني لوقف حمل النزاع الدويل 

اأن املوقوف فيها هو الرثوات عينها، واأن وقفها يكون كما قدمنا ببيعها واإن�صاء م�صروعات ا�صتثمارية بثمنها، 

ثم تنفق ثمراتها على جهات يتفق عليها الأطراف، حتى يتحقق �صرط املوقوف بكونه مما ينتفع به مع بقاء 

عينه. وهذه امل�صاريع اأبدال املوقوف وهو الثمرات، ف�صارت هذه امل�صاريع هي املوقوف بعد ا�صتبداله بها، 

وانتهاوؤها ل ينبغي اأن يكون مرتبطًا بانقطاع الرثوات، فاإن بقيت م�صتمرة ووجدت كفاية نفقاتها يف غلتها 

مل حتدث م�صكلة، ويبقى الت�صاوؤل اإذا �صارت اإىل و�صع ل ميكن معه حتقيق اأي هدف من اإن�صائها اأو اأفل�صت، 

فاإن اأمكن احلفاظ عليها من اقرتا�ص يكون من �صندوق وقفى خم�ص�ص لت�صوية النزاعات اأو الوقاية منها، 

�صت  كما �صياأتي يف الف�صل التايل، كان هذا �صبيًل لبقاء تلك امل�صاريع الوقفية وال�صتفادة منها فيما خ�صّ

له، واإل فاإن اأفل�صت و�صفيت انقطع الوقف واحلال هذه ووزعت غلة الت�صفية اإن وجدت على امل�صتحقني من 

.
)2(

تلك امل�صاريع

اإذا  باطنها كالأرا�صي احلدودّية،  امل�صادر مبا يف  واأما وقف  الرثوات دون م�صادرها،  ذلك يف وقف 

بها  النتفاع  ميكن  مل  اإذا  بذلك،  ينقطع  الوقف  فاإن  وقفها،  غاية  حتقيق  عن  وق�صرت  ثرواتها،  ن�صبت 

بوجه من الوجوه كزراعتها اأو غري ذلك، فاإن اأمكن ذلك ظلت وقًفا ينفق يف اجلهات املتفق عليها، فاإن مل 

ميكن وكانت كال�صحراء انقطع الوقف، ولكن ل ي�صلح اأن يكون هذا �صبًبا لنق�صاء عقد ال�صلح الذي وقع 

)1( انظر التف�صيل يف املو�صوعة الفقهية جـ44 �ص 203.

)2( هذا هو مذهب ال�صافعية واحلنابلة- انظر املو�صوعة الفقهّية جـ44 �ص 203، 204.
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بني الأطراف، ول ينبغي اأن يرجع الأمر اإىل الو�صع ال�صابق، وهو و�صع النزاع. واأقرب احللول اإىل قواعد 

در�صت  اإذا  النزاع  حمل  تقا�صم  هو  �صلم  و  عليه  اهلل  �صلى  الر�صول  اأق�صية  بع�ص  من  املاأخوذة  الإ�صلم 

الحتياط  اأّن  �صك  ول  عليه غري ذي جدوى. هذا  املتنازع  �صار  اإذا  وبخا�صة  �صابًقا،  ذكرنا  كما  البينات 

يقت�صي اأن يت�صمن عقد ال�صلح بني الأطراف كيفية معاجلة هذا الحتمال.   

املطلب●الثاين:●ا�صتباه●قانوين●)اأثر●وقف●حمل●النزاع●الدويل●على●ال�صيادة(

قدمنا اأن حل النزاعات الدولّية اأو ت�صويتها بالو�صائل ال�صلمية هو الطريق الوحيد الذي اأقره ميثاق الأمم 

اإذا تعر�صت الدول للعتداء  املتحدة والأعراف الدولّية، ومل ي�صتثن من ذلك �صوى حق الدفاع ال�صرعي 

عليها. واأن وقف حمل النزاع الدويل هو و�صيلة �صلّمية لت�صوية النزاعات الدولية، واأن املمار�صات الدولّية قد 

عرفت �صيغة �صبيهة اأو قريبة )على الأقل( من هذه ال�صيغة الإ�صلمية؛ وهي �صيغة ال�صتغلل امل�صرتك 

واأنها  واأوروبية وغريها،  واإفريقّية  ا�صتعملتها دوٌل عربّية  التي  والبحرّية،  الربية  النزاع احلدودّية  ملناطق 

جنحت يف معظم تلك الدول. ومل اأطلع على �صلبيات ذكرها الباحثون يف مو�صوع ت�صوية النزاعات الدولّية 

لهذا الأ�صلوب، ول م�صاكل نتجت عنه.

ومع ذلك فيحتمل اأن تثار حول وقف حمل النزاع الدويل �صبهة مفادها اأن من مقت�صيات عقد الوقف 

يتعار�ص مع  باأي ت�صرف  به  الت�صرف  املوقوف وحب�صه عن  الواقف عن  زوال ملك  الفقهاء  عند جمهور 

امللك  بقاء  اإىل  ذهبوا  واإن  واملالكية  اأرا�صيها.  على  الدول  �صيادة  مع  يتعار�ص  قد  وهذا  الوقف.  مق�صود 

.
)1(

ا عن اأمثال تلك الت�صرفات للواقف، فاإنهم قالوا بوجوب حب�صه اأي�صً

وملعرفة قوة هذه ال�صبهة اأو �صعفها ل بد من حترير حملها. ومن اأجل ذلك ن�صري اإىل اأن هذه ال�صبهة ل 

ترد على طائفة من �صور وقف حمل النزاع الدويل، كما يتبني مما ياأتي:-

يا يف قاع البحر العايل؛ لأن ملكّية - 1 فهي ل ترد على هذا الوقف اإذا كان حمل النزاع امتداًدا قارًّ

اأرا�صي البحار العالية لي�صت لدولة من الدول، واإمنا هي للمجتمع الدويل يف حدود النتفاع الذي ل 

َي�صّر بالآخرين، وال�صيادة عليه لي�صت لأي طرٍف من اأطراف النزاع، واإمنا تقت�صر حقوقهم على 

ا�صتخراج الرثوات الطبيعية املوجودة حتت قاع البحر يف المتداد القاري، ووقف تلك الرثوات ل 

اأثر له على �صيادة اأي من الدولتني؛ اإذ ل توجد �صيادة من حيث الأ�صل. 

كذلك ل ترد هذه ال�صبهة على وقف الرثوات الطبيعية املمتدة يف منطقة حدودّية برّية اأو بحرّية - 2

)1( ال�صيخ م�صطفى الزرقا- اأحكام الأوقاف �ص 34-36. د. منذر قحف- الوقف الإ�صلمي �ص 115- 121. د. اأحمد ال�صعد وحممد علي 

العمري- الجتاهات املعا�صر يف تطوير ال�صتثمار - الوقف �ص 41.
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املتحركة حتت  الباطنية  الرثوات  على  النزاع  كان  واإمنا  الدولتني،  بني  فيها احلدود  ُر�صمت  قد 

اأر�ٍص لها حدود مر�صومة ومعرتف بها؛ لأن ال�صيادة هنا تكون لكل دولة على اأر�صها املعينة، و�صماء 

تلك الأر�ص، واإن وقف حمل النزاع هنا، وهو الرثوات املخزونة يف الأر�ص، ل يوؤثر على �صيادة اأي 

من الأطراف �صوى ما تقت�صيه اإجراءات ا�صتخراج تلك الرثوات، وهي اأمور ل اأثر لها على ال�صيادة 

يف العرف الدويل، بل رمبا توؤكدها؛ لأن هذه الأمور الإجرائية لتنفيذ الوقف اإمنا تكون باإرادة حرة 

من الدولة املعنّية.

اإذا كان النزاع بني دولتني على اأ�صياء منقولة اأو مبالغ من املال واتفق على وقف حمل النزاع، فاإنه - 3

ل يظهر يف هذه ال�صورة اأي تعار�ص مع �صيادة الدول؛ لأن مقت�صى مثل هذا الوقف هو ال�صتبدال 

اأمر  وهذا  ومكانها؛  �صروطها  على  احلرة  باإرادتها  الأطراف  تتفق  ا�صتثمارّية  م�صاريع  باملوقوف 

معهود يف الدول ول يعترب م�صا�ًصا ب�صيادتها ما دام ذلك بالتفاق، ووقف حمل النزاع الدويل ل 

يقع اإل بناء على اتفاق بينها.

تقّدم اأن امل�صلحة العاّمة لأطراف النزاع قد تقت�صي الأخذ بقول املالكية يف الوقف املوؤقت، كاأن - 4

يرتّدد بع�صهم يف قبول التاأبيد ويت�صكك يف جدواه اأو اإمكان �صبطه يف امل�صار ال�صحيح، ولكنهم 

يرون ال�صريورة اإىل وقف النزاع اإىل اأجل معلوم، بحيث اإذا ظهر لهم اخلري وامل�صلحة يف احلل 

جعلوه موؤبًدا، كما قد يرون اأن يجعل الوقف بعد انق�صاء اأجل الوقف املوؤقت غري لزم للأطراف 

يف فرتة يحددونها، بحيث يجوز الرجوع عنه يف تلك الفرتة بناء على طلب اأحدهم، اأو يرجع لزًما 

بعد انق�صاء فرتة عدم اللزوم، لي�صبح موؤبدًا اأو موؤقتًا اإىل فرتة ثالثة؛ فهذه احتمالت قد تقع يف 

اأبي  اأمر نزاعاتها؛ فيوؤخذ مبذهب مالك يف توقيت الوقف، ومذهب  تعامل الدول مع بع�صها يف 

حنيفة يف عدم لزومه، فاإّن الوقف يف هذه ال�صورة التي يكون فيها موؤقًتا اأو غري لزم ل ترد عليه 

�صبهة التعار�ص مع �صيادة الأطراف؛ لأن القول الفقهي بتوقيت الوقف وكذلك القول بعدم لزومه 

اأو غري اللزم ل  املوؤقت  الوقف  الأطراف مبقت�صيات  والتزام  للواقف،  امللك  مبناهما على بقاء 

يتعار�ص مع �صيادة الدول، لأن لها اأن متار�ص التعاقدات التي ُترتب عليها التزامات موؤقتة، كما 

.
)1(

اأجرت دولة جزيرة من جزرها فرتة حمددة، فلها ذلك، ول يكون ذلك قدًحا يف �صيادتها

فاإذا �صلمنا باإخراج تلك ال�صور من �صبهة التعار�ص مع �صيادة الدول التي تتفق على وقف حمل النزاع 

الدويل، مل يبق اإل �صورة واحدة حتتاج اإىل مزيد من البيان، وهي ال�صورة التي يكون املوقوف فيها )حمل 

النزاع( هو م�صادر الرثوات الطبيعية مع ما ت�صتبطنه من تلك الرثوات، كوقف الأرا�صي احلدودّية املتنازع 

)1( د. حممد حافظ غامن - مبادئ القانون الدويل العام �ص 155، 156.
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عليها بني الدول املتجاورة على جهات خريية موزعة على اأهل تلك الدول اأو بع�صها، ويف حالة كون الوقف 

موؤبًدا.

ومهما قيل يف ملكّية املوقوف ومقت�صى الوقف يف منبع الت�صرف فيه مبا ي�صادر غاية الوقف، فاإنا 

نرى اأن معطيات املواثيق والأعراف، والجتهادات الدولية توؤّكد عدم وجود مثل هذه ال�صبهة يف وقف حمل 

النزاع الدويل بناء على �صلح يعقده اأطراف النزاع بينهم، ويت�صح ذلك فيما ياأتي:-

ت�صّمن قرار اجلمعية العاّمة للأمم املتحدة رقم 2625 ال�صادر يف الدورة 25 بتاريخ 1970/10/24م أ- 

تاأكيًدا باأن اللجوء اإىل ت�صوية النزاعات القائمة اأو التي قد تن�صاأ م�صتقبًل بني الدول بناء على اتفاقها 

ا مع امل�صاواة بني الدول يف �صيادتها. واختيارها احلر ل ُيعترب متعار�صً

كذلك جاء يف اإعلن مانيل ال�صادر �صنة 1982م تاأكيد مبداأ الختيار احلر لو�صائل الت�صوّية ال�صلمّية 

للمنازعات الدولّية، واأن الت�صويات ال�صلمّية القائمة على اإرادتها احلرة ل يتعار�ص مع مبداأ امل�صاواة 

ول �صك يف 
)1(

ال�صيادّية للدولة، وتكرر ذلك يف اأكرث من فقرة يف الإعلن املذكور )الثالثة واخلام�صة(

اأن وقف حمل النزاع الدويل لت�صويته واإنهائه تنطبق عليه تلك الن�صو�ص، ول يخرج عنها؛ لأنه يقوم 

 

على اأ�صا�ص الختيار بني اأطراف النزاع ول يفر�ص عليها.

يرى جماعة من علماء القانون اأن نظرّية ال�صيادة يف الع�صر احلديث قد اأ�صيء فهمها، من اأبرزهم ب- 

ديجي الذي راأى )اأن معيار ال�صيادة معياٌر خاطئ من الناحية القانونية، واأنه مع الت�صليم باأن الدولة 

هي ال�صلطة �صاحبة الخت�صا�ص العام، واأنها ل تخ�صع ل�صلطة اأعلى، فاإنه ل ميكن القول باأنها مطلقة 

الت�صرف؛ لأن الدولة لي�صت غاية يف ذاتها، واإمنا هي و�صيلة لتحقيق غاية هي �صعادة رعاياها، وكل 

ت�صرفات الدولة يجب اأن تهدف اإىل هذا الغر�ص. وفكرة ال�صيادة تتعار�ص مع الفكرة ال�صليمة للدولة 

ومع خ�صوعها للقانون؛ فال�صلطات العاّمة الوطنية تبا�صر اخت�صا�صاتها وفًقا لد�صتور الدولة واملبادئ 

و�صيلة  تعترب  ن�صوئها  اأ�صل  يف  الدولة  كانت  فاإذا   .
 )2(

نف�صها( الدولة  من  وللهدف  العاّمة  الد�صتورية 

اأو  ال�صعوب  تلك  لتعا�صة  �صبًبا  تتخذ  األ  ينبغي  ال�صيادة  فكرة  فاإن  �صعوبها؛  �صعادة  غاية هي  لتحقيق 

تفويت فر�ص اخلري عليها. ول �صك يف اأن ت�صوية النزاع بني دولتني اأو اأكرث فيه م�صالح ظاهرة ودفع 

مفا�صد واقعة ومتوقعة، ول ينبغي تعطيل هذه امل�صالح الكبرية ب�صبب املبالغة واحِلّدة يف فهم فكرة 

ة اأّن معظم هذه النزاعات حدودية، ول تكاد متار�ص عليها متطلبات ال�صيادة. واإذا  ال�صيادة، وبخا�صّ

جتا�صر اأحد الأطراف على ذلك قامت يف وجهة الأطراف الأخرى، وبقيت الأرا�صي والرثوات املوجودة 

)1( انظر: د. اخلريق�صي- املفا�صلة بني الو�صائل التحاكمية وغري التحاكمّية لت�صوية املنازعات الدولية �ص40 - 45.

)2(  د. حممد حافظ غامن- مبادئ القانون الدويل العام �ص 156، 157.
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فيها معطلة. واإذا �صكنت تلك الأطراف الأخرى �صكنت على ترّب�ص وترقب لفر�صة اإثارة النزاع، ورمبا 

اأدى ذلك اإىل نزاع اأ�صد وعواقب وخيمة.

يرى بع�صف املحققني من فقهاء القانون الدويل �صرورة التمييز بني ال�صيادة وبني امللكّية، واأنه قد وقع ج- 

خلط بينهما عند بع�ص العلماء، بحيث و�صفوا حق الدولة على اإقليمها باأنه حق ملكّية، واأن �صبب هذا 

خذت يف اأكرثها من القانون الروماين؛ حيث �صادت 
ُ
اخللط هو القيا�ص على القوانني الداخلّية التي اأ

ة على �صيادة  فكرة ملكية امِللك اأو الإمرباطور لإقليم الدولة؛ فطبق اأولئك البع�ص قواعد امللكّية اخلا�صّ

ة فيما يتعلق بطرق اكت�صاب ال�صيادة وطرق فقدها والقيود التي ترد  الدولة على اإقليمها، وب�صفة خا�صّ

عليها.

ويرى الدكتور حممد حافظ غامن اأن )هذا اخللط لي�ص له ما يربره، واأن لل�صيادة يف القانون الدويل 

مدلوًل قانونًيا مبناه اعتبار الدولة اأعلى �صلطة يف داخل اإقليمها، واأنه ل ميكن اأن ُت�صّبه �صلطات الدولة 

. وهذا راأي وجيه قد يكون له قرٌب من النظر 
)1(

ة لفرد من الأفراد( واخت�صا�صاتها بامللكّية اخلا�صّ

ال�صرعي؛ ذلك اأن التمييز بني �صلطان الدولة يف الت�صرف باأرا�صي الإقليم، وبني ت�صّرف الأفراد فيما 

ة من حيث املقا�صد والقيود؛ فاإن ت�صرف الدولة  ة، اأمٌر مقرر يف ال�صرع، وبخا�صّ ميلكونه ملكّية خا�صّ

ُيعرّب عنه قولهم يف القاعدة الفقهّية  اإقليمها مقيد دائًما بامل�صلحة العاّمة لرعاياها؛  الإ�صلمّية يف 

املتفق عليها:)ت�صرف الإمام على الرعّية منوط مب�صلحتها(؛ فهذا مبداأ �صرعيٌّ عظيم ل يخالف فيه 

اأحد من الفقهاء ول غريهم، وهو ُيعترب معياًرا ملمار�صة �صيادة الدول على اأقاليمها؛ وهو يقت�صي اأنه 

ل يجوز لدولة َمْنَع م�صلحة عن �صعبها اأو الإبقاء على مف�صدة ت�صيبه حتت مظلة فكرة ال�صيادة. وهذا 

ي�صبه ما ذهب اإليه اأولئك املحققون من فقهاء القانون الدويل، وهو ما عرب عنه زعيمهم ديجي باأن 

فكرة ال�صيادة وت�صرفات الدولة يجب اأن تهدف اإىل حتقيق ال�صعادة لرعاياها، واأنها ل تكون مقبولة 

اإذا كانت �صبًبا يف تعطيل ال�صعي لذلك الهدف. وهذه الفكرة املقبولة �صرًعا وقانوًنا تقت�صي اأن ل تتخذ 

ال�صيادة ذريعة على الإبقاء على النزاع وعدم ت�صويته بالو�صائل ال�صلمّية التي ميكن اأن يقال باأن وقف 

حمل النزاع هو اأح�صنها.

اإن �صيغة الوقف بحب�ص اأ�صول املنافع والثمرات، وجعل هذه الثمرات يف جهات اخلري وامل�صلحة، �صواٌء د- 

اأحد مهما كان ال�صم الذي و�صمها به، وهي  اأم على التاأقيت ل يخالف فيها  اأكان ذلك على التاأبيد 

تقت�صي منع الدولة من الت�صرف مبواقع الأوقاف من اأّي ت�صرف ي�صّر مبقا�صد تلك الأوقاف. وهذا 

يف حد ذاته قيد على ال�صيادة يف نطاقها الداخلي. ويف النطاق اخلارجي جتد الدول تلتزم مبواثيق 

)1( املرجع ذاته �ص 155، 156.
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يف  الداخلّية  �صيادتها  يقيد  بع�صها  اإن  بل  �صيادتها،  على  قيود  فر�ص  كلها  تقت�صي  دولّية  ومعاهدات 

اأي دولة بوقف جزء �صائع  . ولي�ص ت�صرف 
)1(

التعامل مع �صعوبها من حيث حقوق الأفراد وحرياتهم

من قطعة اأر�ص حدودّية ينازعها فيها دولة اأخرى، ومل ي�صتطع الطرفان الو�صول اإىل ق�صمة ُمر�صَية 

تقييد  يف  اأ�صّد  الت�صرف  هذا  مثل  لي�ص  اإحداهما،  اأو  الدولتني  يف  خريّية  جهات  على  كليهما،  لهما 

ال�صيادة مما ذكرنا، ولي�صت م�صلحته العاّمة النافعة لل�صعبني يف الدولتني باأقل من امل�صالح الداخلّية 

واخلارجّية التي حتققها تلك القيود وتقبل بها الدول ول جتد فيها �صريًا ي�صيب �صيادتها على اإقليمها.

فاإن ه-  العربّية،  الدول  فيها  الإ�صلمّية، مبا  الدول  اأطراف من  بني  واقعًا  النزاع على احلدود  كان  اإذا 

هناك ملحًظا اآخر ي�صاف اإل ما ذكرناه يف الفقرة ال�صابقة يقت�صي فهم ال�صيادة الإقليمّية على نحو 

الدول من  الأخرى؛ وذلك لأن �صعوب هذه  الدول  الذي تقع بني  النزاع  اقل حّدة وح�صا�صية منها يف 

حيث اجلملة قد �صكنت يف قلوب اأفرادها عقيدة الإ�صلم وقيمه واأخلقه واأحكامه، واأن وحدًة نف�صّية 

موجودة بالفعل بني هذه ال�صعوب، واإن ف�صلت بينها حواجز جغرافية و�صيا�صّية وظروف اأخرى، واأن 

من اأهم مظاهر هذه الوحدة النف�صّية قناعتهم باأنهم اأّمة واحدة وج�صد واحد واأن التنازع بينها من 

عظائم الأمور التي تغ�صب اهلل عز وجل، وت�صبب لهم الف�صل وال�صعف وزوال الهيبة بني الأمم. ومثل 

اأن ترحب  اأن تر�صى بالنزاعات القائمة بينها بحجة �صيادة الدول، ول بد  هذه ال�صعوب ل ُيظّن بها 

هذه  ومن  َمْر�صّية،  اأعراًفا  الزمن  مرور  مع  عندها  �صارت  التي  الإ�صلم  نظم  على  تقوم  بت�صويات 

منها.  احلاجة  ومواقع  م�صاحلها،  على  خرياتها  تنفق  وقًفا  عليها  املتنازع  الأرا�صي  جْعُل  الت�صويات 

وقد اأ�صار اأحد علماء ال�صيا�صة من طرف اآخر اإىل هذا الأمر، واإن مل يف�صله، فقد قال الدكتور اأحمد 

�صدقي الدجاين رحمه اهلل تعاىل، وهو ي�صنف اأ�صباب النزاع بني الدول العربية: )... والنوع اخلارجي 

من الأ�صباب- جتّلى يف اأول الأمر يف الطريقة التي اعتمدتها الدول ال�صتعمارّية الأوروبّية يف اإقامة 

احلدود ال�صيا�صّية بني الدول العربية، وهي األغام مزروعة قابلة للنفجار كلما تعر�صت لحتكاك يف 

العلقات بني الدول القطرّية العربّية املتجاورة، وزاد يف حدة هذه الألغام فهٌم خا�ص ل�صيادة الدولة 

نا�صج  مفهوم  تبني  اإىل  دعا  ثم  واحل�صارّية(،  )القومّية  الخريني:  النتماء  دائرتي  يغفل  القطرّية 

لل�صيادة القطرّية وللحدود ال�صيا�صّية؛ بحيث يدرك اأن هذه ال�صيادة ل تتناق�ص مع حقيقة »العتماد 

العربّية؛ فهي يف حقيقتها  الدول  القائمة بني  التخوم  ا طبيعة  اأي�صً ويدَرك  يتطلبه،  وما   ،
)2(

املتبادل«

مناطق و�صل وجتّمع بني من يعي�صون فيها على جانبي احلدود، ووحدة تتجاوز جمرد احلوار. ومن هنا 

ل بد من تبني �صيا�صة جتاه هذه التخوم على �صعيد العلقات الثنائية حتكمها حقيقة الوحدة و�صرورة 

)1( املرجع ذاته �ص 159.

)2(  لعله يعني اعتماد تبادل املنافع، ولعل هذا يدخل فيه اأمثال �صيغة الوقف للأرا�صي احلدودية.

هـ ـ
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.
)1(

تعزيز احلقائق الوحدوّية

اإىل قيم واحدة، واأعراف  اأحمد �صدقي الدجاين هو النتماء  والنتماء احل�صاري الذي ذكره الدكتور 

حياتها  يف  واألفتها  طويلة،  اآماًدا  عليها  عا�صت  حقوقية  اأنظمة  وعلى  القيم،  تلك  على  تنبني  موحدة 

احل�صاري  النتماء  وذلك  ال�صيادة  مفهوم  بني  العلقة  حتكم  التي  املعادلة  اأن  يف  �صك  ول  العملية، 

ال�صعوب  بني  الختلف احل�صاري  مع  يتنا�صب طردًيا  ال�صيادة  مفهوم  والت�صييق يف  الت�صدد  اأن  هي 

املتجاورة، وعك�صًيا مع التوافق احل�صاري بينها، وهذه املعادلة تفر�ص على الدول الإ�صلمّية مبا فيها 

الدول العربّية مرونة �صديدة يف التعامل مع بع�صها البع�ص عندما يراد حل النزاعات التي تقع بينها، 

واأن ل جتعل مفهوم ال�صيادة فوق انتمائها اإىل الإ�صلم وقيمه واأحكامه. وهذه روح يجب اأن تكون بني 

دول منظمة التعاون الإ�صلمي، وبدونها ل يكون لهذا ال�صم ن�صيب من م�صماه. فاإذا منَّ اهلل على دول 

الإ�صلم بهذه الروح مل يبق بينها نزاعات، بل تكون درعًا واقيًا من �صهام التفرق والتنازع وما ينتج 

عنهما من �صعٍف وف�صل. 

ال�صيادة؛ و-  العملي لفكرة  الواقع الدويل والتطبيق  ال�صابقة النظر يف  الفقرة  الواردة يف  ويتمم املعاين 

كله  التنازل  هذا  يكن  ومل  م�ْصتملتها،  ب�صع  عن  التنازل  جهة  يف  التطور  من  كثري  فيها  حدث  فقد 

ر كثري منه لتحقيق  متحيًزا اإىل جنبه �صعادة الأمم وتر�صيد علقاتها نحو التعاون والت�صامح، واإمنا �ُصخِّ

م�صالح الدول الكربى و�صمان هيمنتها وعلوها يف الأر�ص؛ يقول الدكتور حممد حافظ غامن )ميثاق 

الأمم املتحدة يفر�ص على الدول الأع�صاء التزامات متعددة يتعار�ص بع�صها تعار�صًا بينًا مع فكرة 

ال�صيادة؛ كما يف اخت�صا�صات جمل�ص الأمن يف حالت تهدد ال�صلم التي تلزم جميع الدول الأع�صاء 

ولو مل يوافقوا عليها، ومن ذلك منح الدول اخلم�ص الكربى حق العرتا�ص دون غريها. وكذلك اأهدر 

ميثاق الأمم املتحدة فكرة امل�صاواة بني الدول عندما منح لكل الدول الكربى مزايا ل يتمتع بها باقي 

 )2(

الأع�صاء؛ وامل�صاواة مظهر من مظاهر ال�صيادة(.

ويف املقابل يقول الدكتور حامد �صلطان: )مفهوم ال�صيادة وممار�صتها يف الواقع الدويل يّت�صم باملرونة 

والتطور، ويتجه نحو تغيري مفهوم الدولة احلديثة وتعديل يف عن�صر ال�صيادة ل�صالح التقارب والتجمع 

والجتاه   .
)3(

املعاك�ص( الجتاه  يف  ت�صري  فاإنها  العربّية؛  الدول  اإل  وال�صيا�صة،  القت�صاد  ميادين  يف 

املعاك�ص للمرونة التي ذكرها الفقيه الدويل حامد �صلطان هو الت�صدد والتم�صك بحرفّية عنوان ال�صيادة 

بالطرق  العربّية  النزاعات  كتاب )حل  من�صور يف  والنزاع-  التعاون  بني  العربية  القطرية  العلقات  بحث  الدجاين-  اأحمد �صدقي  د.   )1(

ال�صلمّية �ص 69- 71.

)2(  د. حممد حافظ غامن - مبادئ القانون الدويل العام �ص 160 وما بعدها.

)3( د.حامد �صلطان، القانون الدويل العام يف وقت ال�صلم.
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النزاعات على احلدود وغريها،  النتيجة كرثة  كانت  لها؛ حتى  املغلقة  التعريفات احلادة  ومبقت�صى 

وغياب احللول والت�صويات. وقد كان املاأمول يف العلقات الدولية الإ�صلمّية اأن ينظر ملفهوم ال�صيادة 

مبرونة اأكرب بحيث تت�صع ملقت�صيات انتمائها للإ�صلم، وتطلعات �صعوبها، وم�صاعرها اجلمعّية والقبول 

العام لتطبيق مبادئ ال�صريعة، والأعراف املنبثقة منها، واإذا كانت تلك الدول قد تنازلت عن بع�ص 

مظاهر ال�صيادة ل�صالح مواثيق واتفاقات ل يلتزم بها الأقوياء، فلماذا ت�صتكرث على اأنف�صها اللتزام 

مببادئ الإ�صلم يف حل نزاعاتها، مع اأن �صعوبها �صتكون اأكرث �صعادة وترحيًبا مبثل هذا التوّجه مهما 

للمنازعات، ومنها الوقف  اإن احللول الإ�صلمّية  اإذا قلنا:  الواقع  كان فيه من تنازل؟! ول نبتعد عن 

الذي تتكلم عنه، جتد من التاأييد ال�صعبي اأكرث بكثري من احللول ذات املرجعيات الأخرى.

ذلك نظر يتعلق بالواقع الدويل فيما يتعلق مبمار�صة ال�صيادة. فاإذا وجهنا نظرنا اإىل واقع امل�صاألة حمل ز- 

البحث، وهي وقف حمل النزاع عندما يكون املوقوف اأر�صًا حدودية مبا فيها من الرثوات الطبيعّية، ثّم 

حللناه فاإنا جند اأن �صبهة التعار�ص مع �صيادة الدول املعنّية ل تكاد تظهر؛ وذلك اأن اتفاق الأطراف 

على وقف حمل النزاع بناء على اإرادتهم احلرة يقع حتت احلالت التي ن�صت عليها املواثيق الدولّية 

يف حل النزاعات، والتي ل تتعار�ص مع حّق الدول يف �صيادتها، وهي حالة الت�صرف املنبثق من الختيار 

احلر للأطراف، وقد تقدم ذكر ذلك. ون�صيف هنا اإىل اأن اتفاق الأطراف على وقف حمل النزاع معناه 

اإقرارهم باأن لكل طرف حًقا يف ذلك املحل، ولكنه م�صاع غري معنّي، والوقف يعني تنازل الأطراف عن 

ثمرات الوقف للجهات املوقوف عليها. ول يبقى من مظاهر ال�صيادة �صوى الإ�صراف والإدارة وال�صيانة 

واحلماية، وهذه �صتكون م�صرتكة بني الأطراف؛ لأنها يف الأ�صل حقوق للواقف، والواقف هنا هو تلك 

الدول، فتكون تلك ال�صلطات م�صرتكة، والنفقات تكون على ثمرات الوقف نف�صه، حتى احلماية وهي 

عن�صر من عنا�صر النفقات تكون م�صرتكة اأي�صا.
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الف�صل●الثالث:●املجال●العام●لال�صتفادة●من●نظام●الوقف

يف●معاجلة●النزاعات●الدولية

يق�صد باملجال العام يف ال�صتفادة من نظام الوقف يف معاجلة النزاعات الدولّية متويل اأي عمل ُي�صهم 

ب�صورة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة يف توطيد العلقات بني الدول ودوام ال�صتقرار وال�صلم فيما بينها.

وقبل الدخول يف نواحي هذا املجال ن�صري اإىل اأن املجال اخلا�ص الذي بيناه يف الف�صل الثاين يدخل يف 

م�صتملت هذا املجال ك�صاأن اخلا�ص مع العام يف كل اأمر.

الوقف يف  من  ال�صتفادة  اإمكان  الأثر يف  اأبلغ  له  اأمر  اإىل  الف�صل  هذا  بالإ�صارة يف مطلع  يجدر  كما 

جمال النزاعات الدولّية؛ وهو اأن هذه ال�صتفادة بتوّقع اأن تكون اأقرب مناًل واأو�صع اأثًرا يف النزاعات التي 

تكون بني الدول الإ�صلمية من تلك التي تقع بني غريها؛ ملا ُيفرت�ص يف �صعوب هذه الدول من وجود دوافع 

عندها اأ�صّد درجة من غريها لقبول هذا الأ�صلوب يف حل نزاعاتها اأو الوقاية منه اأو التخفيف من اآثارها؛ 

والأعراف  وامل�صاعر  الأفكار  تقارب  والثقافة، وما يرتتب على ذلك من  العقيدة واحل�صارة  ب�صبب وحدة 

وال�صعارات.

اإن�صاء جتّمع  اإىل  التفاق  اإىل  الع�صر  ُهديت يف هذا  قد  الدول  اأن هذه  وهو  اآخر مهم؛  �صبب  وهناك 

دويل خا�ص بها اأ�صمته يف اآخر الأمر )منظمة التعاون الإ�صلمي(، وهو عنوان ُيعترب بل �صك خرًيا من 

ال�صم الذي كانت تتخذه قبل ذلك؛ لأن دللة التعاون اأكرث قربًا من الواجب ال�صرعي الذي يقت�صيه الأخوة 

الإميانية التي طاملا تكّرر التذكري بها يف القراآن العظيم. واأما جمرد لفظ )املوؤمتر( فاإنه ل يوحي بتلك 

الدللة اإل بتكلف �صديد؛ فهذا التعديل يف ال�صم خطوة مهمة، ولو مل يكن لكان لزاًما على من يبحث يف 

حل النزاعات التي تقع بني الدول الإ�صلمّية اأن يقرتحه. ولكن الأهم من ذلك ال�صم هو تفعيله مبحاولة 

حتقيق م�صامني التعاون يف الواقع. ونرجو اأن يكون مو�صوع ال�صتفادة من نظام الوقف مفيًدا يف حتقيق 

بع�ص تلك امل�صامني.

وما تقدم ل ينفي اأو مينع دوًل غري اإ�صلمّية اأن ت�صتفيد من هذه ال�صيغة التعاونية يف معاجلة نزاعاتها؛ 

ملا ي�صتمله هذا النظام )نظام الوقف( من املنافع وامل�صالح الدنيوّية.

لل�صتفادة من  العاّمة  املجالت  �صناأتي على ذكره من  ما  اأن  اإىل  الف�صل  ن�صري يف مطلع هذا  كذلك 

الوقف هو ثمرة نظر وتاأمل ل�صخ�ص الباحث، وهو قابٌل للإ�صافة عليه من اأهل العلم واخلربة يف واقع الأمر 

املتعلق بالنزاعات الدولّية وفيما ياأتي نذكر ما خطر على البال من هذه املجالت يف عدة مباحث:-
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املبحث●الأول:●ال�صتفادة●من●نظام●الوقف●لغر�س●املحافظة

على●الأو�صاع●امل�صتقرة●بني●الدول

ما �صبق ذكره من ات�صاع جمالت ال�صتفادة من نظام الوقف يف حياة ال�صعوب؛ ميكن اأن ُيرى اأثره يف 

حتقيق الو�صع الأمثل للعلقات الدولّية والأممّية؛ وهو الو�صع الذي ي�صود فيه التاآلف بني القلوب والتقارب 

ولكنه جعل  نف�صه �صبحانه،  اإىل  وتاآلفها  القلوب  اأمر جمع  ن�صب  وتعاىل  تبارك  ّربنا  اأن  النفو�ص. ومع  بني 

وبع�صها  ومقت�صياتها.  الأخوة  معنى  لتحقيق  �صرعها  التي  ال�صرائع  ويتبعها  الإميان،  اأولها  اأ�صبابًا  لذلك 

من اأركان الإ�صلم؛ كالزكاة التي جعل من مقا�صد م�صارفها التاأليف بني القلوب. ول �صك يف اأن نظام 

الوقف الذي �صّنه الر�صول �صلى اهلل عليه و �صلم �صبٌب من الأ�صباب التي ُت�صهم يف الو�صول اإىل هذا الو�صع 

املطلوب والهدف املق�صود؛ ولتت�صح لك ال�صورة تخيل خم�صًا وخم�صني دولة اإ�صلمّية تتبادل بينها الأوقاف 

على م�صتوى الأفراد واجلماعات والدول؛ فهذا م�صت�صفى موقوف وهذه جامعة وهذا م�صروع من م�صاريع 

اخلري، وهذا طريق مفتوح وج�صر من�صوب، وهذه مدينة م�صادة، وغري ذلك مما يحتاجه النا�ص، قد �صيد 

ل بثمرات اأوقاف اأن�صاأت اأ�صولها جهات من البلد املجاور، دولة كانت اأو جمعّية اأو اأفراًدا من املح�صنني  وموِّ

يف ذلك البلد. وقد يكون ذلك متبادًل بح�صب القدرات املالّية للبلدان، ورمبا ي�صتح�صن مثل ذلك اأن يكون 

متماثلني يف  بلدين  بني  يكون  اأو  يجاورونه،  بلد فقري  لأهل  الوفري  باملال  عليه  اأنعم اهلل  اإ�صلمي  بلٍد  من 

الأيام،  النا�ص يف هذه  التي يتحدث عنها  والتواأمات  التبادلت  الوقفي من  التبادل  الغنى متبادًل، وليكن 

وتكاد تكون جمرد �صعارات. ويدخل يف هذا املجال تخ�صي�ص اأوقاف ملواجهة الكوارث الطبيعّية كالزلزل 

والفي�صانات والرباكني وغري ذلك.

واآثاًرا  العموم حالة من الر�صى  ة وغريه على  البلد املتجاورة خا�صّ اأهل  الأ�صلوب ين�صئ بني  اإن هذا 

نف�صّية اإيجابّية، ويحدث درجة من التوافق يحدثه ذلك التواقف )التبادل الوقفي(؛ بحيث ينفي اإىل حّد 

ما حالة التنازع بني اأهل البلدان املتجاورة اأو غريها؛ فيكون يف هذا ال�صنيع اإقامة ج�صوٍر نف�صانية لتوا�صل 

املجتمعات، ورْدم حفر نف�صّية تن�صاأ عن اأ�صباب كثرية �صن�صري اإىل اأهمها يف املبحث التايل اإن �صاء اهلل تعاىل. 

فاإن ن�صاأت بع�ص اأ�صباب النزاع ُوجدت يف مقابلتها اأ�صباٌب للتاآلف؛ فكان بذلك التوا�صل بالأوقاف املبا�صرة 

�صبب من اأ�صباب الوقاية من التنازع والختلف، ويظهر اأثر ذلك ب�صدة اأكرب بني اأهل البلد الإ�صلمّية؛ 

لأن اأخوة الإميان التي عقدها الرحمن يف قلوب املوؤمنون اإن غابت عن الوعي اأو الذاكرة   املتو�صطة فاإنها لن 

تغيب عن الذاكرة البعيدة و الل�صعور على الأقل. وقد يكون ما اقرتحنا من التوا�صل بالوقف بني املوؤمنني 

�صببًا لإخراجها من تلك الذاكرة الغائرة يف الأعماق اإىل الوعي الآين.



Ú°SÉj º«©f óª .O åëH á«dhódG äÉYRÉæŸG πM ‘ ∞bƒdG á¨«°U øe IOÉØà°S’G :ÊÉãdG ´ƒ°VƒŸG

196

وينبغي اأن ل يغيب هذا الأمر عن اأذهان اأهل ال�صيا�صة واحلكم؛ فاإنه واإن لوحظ فيه اأنه ق�صية اجتماعية 

فهو ق�صية �صيا�صّية اأي�صًا؛ وليعلموا اأن التفاوت احلاد بني ال�صعوب يف م�صتويات معي�صتها هو من الأ�صباب 

القوّية غري املبا�صرة لن�صوب النزاعات بني الدول الغنّية والفقرية، ومظّنٌة لقابليات ال�صتجابة عند بع�ص 

الدل الفقرية لبتزاز طائفة من الدول امل�صتكربة، لتحقيق ماآربها وا�صتعلئها و�صيطرتها على العامل بغري 

حق.  

املبحث●الثاين:●التمويل●الوقفي●لغر�س●مواجهة●اأ�صباب●النزاعات●الدولية

اأوًل- اإذا كان الكلم الأخري يف الفقرة ال�صابقة قد جّر اإىل ت�صليط النظر على �صبب مهم من اأ�صباب 

النزاع بني الدول واأ�صلوب من اأ�صاليب التوّقي منه، فاإّن النظر اإىل اأ�صباب اأخرى للنزاعات الدولّية قد يدّل 

على جمالت كثرية ميكن ال�صتفادة فيها من التمويل الوقفي لإجراءات م�صاّدة لتلك الأ�صباب.

وقد تقدمت يف مبحث �صابق اإ�صارة الدكتور اأحمد �صدقي الدجاين اإىل ت�صنيف اأ�صباب النزاعات اإىل 

�صنفني: 

يْت فيهم لأغرا�ص  الأول: اأ�صباب ذاتية ترجع اإىل طائفة من الأهواء منْت بني ال�صعوب اأو حكامه، اأو مُنّ

وبناء  الذات  ت�صّخم  وحقيقتها  واأ�صعفت،  مقابلتها  اأو  م�صاّداتها  هملت 
ُ
واأ اأخرى،  اأغرا�ص  اأو  �صيا�صّية 

احلواجز َحْولها وانف�صالها عن الآخر، وتقطيع الروابط معه؛ وهي اأنواع من التع�صب للقبيلة اأو الع�صرية 

اأو اأ�صخا�ص معينني، اأو لإقليم وغري ذلك، مما ُيوّلد يف نفو�ص الكتل الب�صرّية املنكم�صة حول تلك املعاين 

النوع من  النزاع لأتفه الأ�صباب. ومعاجلة هذا  ة اجلريان. وقد يكون  للنزاع مع الآخرين، وبخا�صّ قابلّية 

اأ�صباب النزاع بالن�صبة للدول الإ�صلمّية ُيفرت�ص فيه من الناحية النظرّية اأن يكون اأي�صر واأقرب مناًل من 

معاجلته بني دول اأخرى؛ ملا اخت�صت به �صعوبها من �صبكة ممتدة يف ذاكرتها اجلماعّية من العقائد والقيم 

واملعايري والأحكام لو ا�صت�صريت ل�صكلت قاعدة انطلق ت�صلح اأن ينطلق منها امل�صلحون لإ�صلح ما ف�صد 

من العلقات وتخّرب من امل�صاعر وانقطع من الروابط؛ ذلك اأن تلك الذاكرة قد �صكن يف اأعماقها اإمياٌن 

الت�صليم،  واأمّت  ال�صلة  اأف�صل  عليه  اأجمعني،  للخلق  �صبحانه  اأر�صله  ور�صول  �صيء  كل  رب  هو  واحد  برب 

وكتاب واحد هو القراآن العظيم ومعه بيان له من ذلك الر�صول الكرمي، وفيهما خري املوازين واملعايري التي 

ُيقا�ص بها النا�ص واأمورهم، واأ�صول التعامل يف �صوؤون احلياة كلها. فاإذا ا�صتطاع املخل�صون من اأهل البلد 

الإ�صلمية اأن ي�صتح�صروا تلك الكنوز الإن�صانية من قيعان القلوب اإىل وعي ال�صعوب، فاإنهم بذلك ي�صيدون 

احل�صون املانعة من التنازع بني الأفراد واجلماعات؛ لأن توحيد ال�صلوك يف التعامل فرع توحيد ما وقر 

يف القلوب. فمن اأراد العمل لقلع جذور التنازع بني دول الإ�صلم و�صعوبها، فذاك هو املنطلق، وهو اأمر ل 

يتحقق بذكرى يت�صمنها بحث اأو كتاب، واإن كانت الفكرة اأول العمل، واآخره فكرة ثم عمل. وكلها يف اجتاه 
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واحد هو اجتاه الفكرة الأوىل، ولكنه يقت�صي جهدًا وماًل وقيادة و�صلطاًنا، واأول املخاطبني بهذا الواجب 

واملتحملني لهذه امل�صوؤولّية هم اأهل احلل والعقد يف الدول الإ�صلمّية املمثلني يف منظمتهم اجلامعة امل�ّصماة 

مبنظمة التعاون الإ�صلمي، واأمامهم جمالت كثرية ميكن العمل فيها لتحقيق التعاون الإ�صلمي وتفعيله 

 وتوحيد املناهج العّلمية وت�صمينها معامل الإ�صلم و�صعاراته، 
)1(

يف حياة �صعوبها؛ بن�صر الثقافة الإ�صلمّية

واإن�صاء اجلامعات واملعاهد واملراكز العّلمية والو�صائل الإعلمّية املختلفة، واإدارة التعليم يف بلد الإ�صلم 

حول حمور املبادئ الإ�صلمّية، وغري ذلك من الو�صائل، ول �صك يف اأن ال�صتفادة من الأوقاف الإ�صلمّية 

�ُص لتوحيد قلوب النا�ص على ما ذكرنا. والأوىل يف هذه الأوقاف  تقوم على متويل اأي م�صروع اأو عمل يوؤ�صِّ

اأن تكون على م�صتوى الدول الإ�صلمّية وت�صارك فيها ال�صعوب الإ�صلمّية بجماعاتها واأفرادها. وهكذا فاإن 

خل�صة هذا املجال امل�صار اإليه يف هذه الفقرة هو التمويل الوقفي لأّي ن�صاط دويل اأو داخلي ي�صهم يف تقوية 

رابطة الأخوة الإميانية واإ�صعاف م�صاداتها. وهذا التمويل الوقفي هو من جن�ص التمويل الزكوي املخ�ص�ص 

مل�صرف املوؤلفة قلوبهم الذي يدخل فيه �صرف �صهم من اأموال الزكاة لتاأليف قلوب طوائف من امل�صلمني، 

. والوقف �صقيق الزكاة وميكن �صرفه لتاأليف قلوب �صعوب ل 
)2(

وطوائف من غريهم عند فريق من الفقهاء

تدين بالإ�صلم لإخماد دوافع يف القلوب قد تكون حمركة للنزاع ول خلف بني الفقهاء يف اأن ال�صدقة غري 

.
)3(

الزكاة ميكن �صرفها يف هذا املجال

الدول  ومنها  الإ�صلمية  الدول  بني  التنازع  اأ�صباب  من  اآخر  نوع  اإىل  ا  اأي�صً الإ�صارة  تقدمت  ثانيًا: 

العربّية، وهو النوع اخلارجي الذي ظهر جلًيا يف اأول الأمر بعد وقوع معظم هذه الدول حتت �صيطرة الدول 

ال�صتعمارّية يف تقطيع اأو�صال البلد الإ�صلمّية وتق�صيمها اإىل دول كثرية، واإقامة حدودها ب�صور واقعية 

مليئة باأ�صباب الختلف والنزاع على هذه احلدود، ورمبا تعمدت بعد ذلك اإثارة العوامل املثرية للنزاع مما 

ذكرناه يف الفقرة ال�صابقة.

واأول العمل يف مواجهة هذا ال�صبب التاريخي هو اتخاذ كافة الأن�صطة والإجراءات التي حُت�صر ذلك 

ال�صبب اإىل الذاكرة اجلماعية لل�صعوب الإ�صلمّية، وبيان دوافعه وكيفيات تنفيذه واأهدافه ومراميه التي 

كانت وراء �صناعته من الدول امل�صتعمرة، وَجْعل ذلك جزًءا من ثقافة املجتمعات الإ�صلمية؛ بحيث يظل 

حا�صرًا يف مناهج الثقافة والتعليم يف املراحل املختلفة الإلزامّي منها واجلامعية، ويف املجتمع الر�صمي يف 

الدول الإ�صلمّية من حكام وموظفني كبار اأو �صغار، وعقد املوؤمترات والندوات وت�صجيع الأبحاث العلمّية 

)1( د. حامد �صلطان- القانون الدويل العام يف وقت ال�صلم �ص 639، 640.

)2( ابن كثري - التف�صري جـ4 �ص 152، الطربي- التف�صري جـ14 �ص 312 - 316. ال�صوكاين جـ4 �ص 233، 234. وانظر: د. يو�صف القر�صاوي 

- فقه الزكاة جـ2 �ص 636- 653.

)3(انظر: د. يو�صف القر�صاوي- فقه الزكاة جـ2 �ص 748.
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يف هذا املجال والكتب املوؤلفة واملجلت العلمّية، وغري ذلك من و�صائل التعليم والإعلم.

ثم يكون بعد ذلك النظر يف �صبل مواجهة ذلك العمل العدواين والتخريب ال�صتعماري املتمثل يف زرع 

ة فيما يتعلق بحدود اأقاليم الدول الإ�صلمّية مع اأهل اجلوار. ومنطق ذلك النظر  اأ�صباب التنازع وبخا�صّ

ُي�صري اإىل �صرورة حتويل مناطق النزاع والفرقة اإىل مناطق و�صل وتوا�صل بني الدول املتجاورة يف احلدود؛ 

وذلك بجعلها مناطق ا�صتثمار م�صرتك جتعل ثمراتها يف م�صالح تلك الدول، ومواقع حاجات اأهلها على 

�صبيل الوقف امل�صرتك الذي �صبق تف�صيله يف الف�صل الثاين.

ومن العنا�صر الثقافّية امل�صاّدة لرغبات الدول ال�صتعمارّية يف تهيئة اأجواء النزاع بني الدول العربّية 

للحيلولة دون  بغري ق�صد  اأو  بق�صد  ا�صتعملت  التي  ال�صيادة  ال�صليم حلقيقة معنى  الفهم  والإ�صلمّية هو 

تلقي الأمم والدول الإ�صلمّية على م�صالح جامعة تقويها وترفع من قدرتها وهيبتها بني الأمم؛ وذلك 

التي متار�ص  ال�صعوب  ا�صُتعملت يف اجتاهات معاك�صة لرغبات  ا�صتخدامها حتى  اأ�صيء  ال�صيادة  اأن فكرة 

اأنها فكرة تنظيمّية  عليها تلك ال�صيادة، مع اأن مفهوم الدولة يف اأ�صل ن�صوئها ويف ميزان املنطق ال�صليم 

اأرادتها ال�صعوب والأمم لتحقيق م�صاحلها والو�صول اإىل اأح�صن اأو�صاع التجّمع الإن�صاين من حيث حتقيق 

ال�صعادة للأفراد واجلماعة الداخلة يف ذلك التجمع. فاإذا ا�ُصتعملت يف وجهة م�صادة كان �صررها اأكرث من 

. وقد ا�صتعملت فكرة ال�صيادة بعد ن�صوء الدول الإ�صلمّية لإقامة اجلدران واحلواجز دون تعاونها 
)1(

نفعها

ول�صرب انتماء �صعوبها اإىل عقيدتها الإ�صلمّية، وت�صجيع الع�صبّية الإقليمّية بني تلك ال�صعوب مما اأّدى اإىل 

وقوعها يف منازعات اأكرثها على احلدود والرثوات الطبيعّية، وتطور بع�صها اإىل حروب ودمار. ولو ُرّدت 

�صعادتها وم�صاحلها لقت�صى  ال�صعوب يف حتقيق  اإرادة  تنبع من  واأنها  ال�صحيح،  اإىل مفهومها  ال�صيادة 

ة اأّن تق�صيمها اإىل دول من اأول الأمر كان على غري  ذلك تقارب الأمم الإ�صلمّية وتاآلفها وتعاونها، وبخا�صّ

اإرادتها، واإمنا ُبني على رغبات اأعدائها، لأدى هذا الفهم وما ُينتجه من ثقافة اإىل تعاون م�صتمر وبعد عن 

التنازع وال�صراع.

اإن هذه الثقافة التي تقوم على املفهوم ال�صحيح لفكرة الدولة وفكرة ال�صيادة هو من اأولويات ما ينبغي 

ة  احلر�ص عليه يف برامج الأمم الإ�صلمّية ممثلة يف منظمة التعاون الإ�صلمي. وميكن للأوقاف اخلا�صّ

والعاّمة الفردّية واجلماعّية والدولّية اأن ت�صهم يف متويل تلك الربامج املهّمة.

بني  املعي�صّية  امل�صتويات  يف  الفاح�ص  التفاوت  الدول  بني  للتنازع  املبا�صرة  غري  الأ�صباب  ومن  ثالثًا: 

ة عندما ل يكون �صبب ذلك التفاوت ثمرات اجتهاد ب�صري، واإمنا ثروات قدرّية  �صعوبها املتجاورة، وبخا�صّ

يف قلوب ال�صعوب الإ�صلمّية ثقافة اأ�صلها �صرعي، وهو اأن تلك الرثوات �صركة بني النا�ص ل اخت�صا�ص فيها 

)1( د. حممد حافظ غامن - مبادئ القانون الدويل العام �ص 156، 157.
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لفرد خا�ص من الأ�صخا�ص اأو الدول، بناء على حديث الر�صول �صلى اهلل عليه و �صلم )النا�ص �صركاء يف 

ثلث...(، واإن كانت الأولويات تبداأ فيها من اأهل اأقاليمها املحتاجني. ثم متتد لت�صمل كافة امل�صلمني من 

اأهل احلاجة واحلرمان. اإن مثل ذلك التفاوت الفاح�ص ميكن اأن ين�صئ براكني من احلقد تنفث دخانها 

لي�صيب  العميم  توزيع اخلري  ال�صارع احلكيم يف  والياب�ص. ومق�صد  الأخ�صر  فتاأكل  ثانًيا،  تنفجر  اأوًل ثم 

 .
)1(

ْغِنَياء ِمنُكْم
َ
)َكْي َل َيُكوَن ُدوَلًة َبنْيَ اْلأ

 

منه الفقراء واملحتاجون، والذي عرّب عنه �صبحانه بقوله تعاىل:

ومل يكن ذلك مقت�صرًا على اأهل بقعة معينة من بقاع الأر�ص الإ�صلمّية، واإمنا يعمُّ جميع تلك البقاع، واإن 

كان من املقررات الإ�صلمّية اأن فقراء الإقليم اأوىل برثواته من غريهم، ثم يليهم فقراء بقّية اأهل الأر�ص 

الإ�صلمّية كما يف توزيع الزكاة ولكن الرتف وال�ّصرف ل ميت اإىل هذه الأولوية ب�صلة.

واأن  اأعينهم،  ن�صب  ويجعلوه  الأمر،  هذا  اإىل  ينتبهوا  اأن  الإ�صلم  دول  يف  والعقد  احلل  باأهل  ويجدر 

ال�صيا�صة احلكيمة تقت�صي اأن يتعاونوا يف حت�صني اأحوال الدول الفقرية منهم، واأن تقاع�صهم عن ذلك ي�صّر 

مب�صاحلهم الدنيوّية، ف�صًل عن م�صوؤوليتهم اأمام ربهم يف الدنيا والآخرة؛ فقد جعل �صبحانه وتعاىل من 

جملة عقابه ملن ين�صون ف�صل اهلل عليهم ول ي�صكرون اأنعمه اإلقاء ال�صقاق والنزاع بينهم، قال عز وجل )ُقْل 

�َص 
ْ
ُكم َباأ ْو َيْلِب�َصُكْم �ِصَيعًا َوُيِذيَق َبْع�صَ

َ
ْرُجِلُكْم اأ

َ
ِت اأ ْو ِمن حَتْ

َ
ن َفْوِقُكْم اأ ن َيْبَعَث َعَلْيُكْم َعَذاًبا مِّ

َ
ُهَو اْلَقاِدُر َعَلى اأ

. وما اأقرب حال امل�صلمني من هذا الو�صع اإذا مل يتداركوا اأمرهم ويرجعوا اإىل و�صع التوا�صل 
)2(

َبْع�ٍص(

والأخوة بينهم، ويقيلوا عرثات املتعرثين منهم، وقد دلهم رّبهم وهو اأحكم احلاكمني على اأ�صاليب كثرية 

لهذا التوا�صل والرتاحم منها: الزكاة وال�صدقات، ومنها الأوقاف فردية كانت اأم دولّية؛ وقد �صبقت الإ�صارة 

يف الفقرة الأوىل اإىل ذلك؛ فاإن اإ�صاعة اخلري على امل�صلمني على م�صتوى الأفراد والدول يطفئ غ�صب الرب 

جل وعل، ويطهر قلوب العباد من الغل واحلقد واحل�صد. ويف هذا املقام ميكن اأن ي�صار اإىل خطوة طيبة 

يف الجتاه الذي ذكرناه ما اأن�صاأته الأمانة العامة للأوقاف يف الكويت لإفادة ال�صعوب الإ�صلمية وحت�صني 

.
)3(

اأو�صاعها املعي�صية، وهو ال�صندوق امل�صّمى )�صندوق الكويت الوقفي للتعاون الإ�صلمي(

رابعًا: ومن الأ�صاليب امل�صاعدة ب�صكل فاعل يف مواجهة اأ�صباب النزاع، والتي ت�صتحق تبنيها والإنفاق 

عليها اأن ُينظر يف هذه الأ�صباب تف�صيًل، ول ُيكتفي بالنظر ال�صمويل املجرد فيها؛ وقد يكون ذلك باإن�صاء 

قاعدة بيانات لنزاعات الدول الإ�صلمّية تت�صمن كل نزاع حدث بينها وما زال موجوًدا، وتتناول ما يتعلق 

اآثاره ال�صارة باملتنازعني ومن حولهم، والحتمالت  به بالدرا�صة والتحليل وتتبع ن�صاأته وتطوره واإح�صاء 

التي ميكن اأن حتدث وغري ذلك، واأن توثق معلوماته باأ�صاليب التوثيق ب�صورة علمّية، فاإن معرفة ذلك اأمر 

)1( احل�صر/7.

)2( الأنعام/56.

)3(  د. رفيق امل�صري- الأوقاف فقهًا واقت�صادًا �ص 133.
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بالغ الأهمية اإذا ما تكونت الإرادات واجتمعت العزائم لتخلي�ص املتنازعني من ال�صر الذي اأ�صابهم، فاإن 

الن�صف الأول من العلج هو ت�صخي�ص الداء. ول �صك يف اأن هذا الأمر يحتاج اإىل اأجهزة ومتخ�ص�صني 

اإل  تقدر عليه  اإىل متويل ل  كله يحتاج  اإليها، وهذا  املو�صلة  والطرق  ويو�صون باحللول،  ويحللون  يبحثون 

موؤ�ص�صة متخ�ص�صة يف هذا  لها  الأمر، وجعلت  مثل هذا  تبنت  الإ�صلمي  التعاون  اأن منظمة  فلو  الدول؛ 

الأمر لكان هذا خطوة جيدة نحو حل النزاعات ال�صاجرة بني دولها، وميكن اأن ميول ولو جزئًيا بالوقف اإذا 

تداعت الدول و�صعوبها اإىل اإن�صاء وقف عام ي�صتهدف مواجهة اأ�صباب النزاع، وهذا يقع يف مقدمة جهات 

الرب التي ُت�صتهدف بالأوقاف.

وتكمن اأهمّية هذا الإجراء يف اأنه يعترب متهيًدا �صروريًا لأي طريق يراد �صلوكه لت�صوية النزاعات مما 

ذكرناه يف الف�صل الأول، �صوء اأكان طريقًا قانونًيا اأم طريًقا �صيا�صًيا، حتاكمًيا اأم غري حتاكمي؛ وذلك اأن 

ت�صخي�ص الأمرا�ص ومعرفة تفا�صيل اأ�صبابها هو املدخل اإىل علجها، ومعرفة الأجنح من اأدويتها.  

املبحث●الثالث:●التمويل●الوقفي●لطرق●حل●النزاعات●الدولّية

تقدمت الإ�صارة يف الف�صل الأول اإىل الطرق امل�صروعة يف الإ�صلم والطرق الدولّية املعهودة التي ميكن 

علمت  منها  اأّي  يف  دققت  واإذا  الدويل.  النزاع  ت�صوية  كيفيات  من  كيفّية  اإىل  املطاف  نهاية  يف  تقود  اأن 

اأنها حتتاج اإىل نفقات ميكن اأن متّول ولو جزئيًا عن طريق الوقف اخلريي. وفيما ياأتي ن�صري اإىل بع�ص 

املجالت التي تتعلق بطرق ت�صوية النزاعات الدولّية، وميكن توجيه التمويل الوقفي نحوها بق�صد اجنازها 

اأو تفعيلها:-

اأوًل: فالطرق التحاكمّية �صواء اأكانت ق�صاًء اأم حتكيًما حتتاج اإىل اإن�صاء حماكم دولية اأو هيئات حتكيمّية 

على م�صتوى دولتني اأو ثلث دول اأو اأكرث من ذلك اأو على م�صتوى جميع الدول العربّية اأو على م�صتوى جميع 

الدول الإ�صلمّية. وميكن اأن جتعل املحاكم على درجتني كاأن جتعل يف كل دولة من تلك املجاميع الدولّية 

حمكمة خمت�صة بالنظر يف منازعات دولتها مع دولة اأخرى، ثم يكون النظر النهائي يف الأحكام ال�صادرة 

عن هذه املحاكم الدولّية البتدائية ملحكمة دولّية عليا م�صكلة من اأع�صاء املجموعة، وذلك يحتاج اإىل بنى 

ماّدية وت�صريعية وخرباء وموظفني وغري ذلك؛ ويحتاج كل ذلك اإىل نفقات ومتويل ميكن اأن ت�صارك فيها 

اأوقاف اإ�صلمية على م�صتوى دويل اأو على م�صتوى الأفراد اأو الهيئات.

ني القادرين على الق�صاء يف النزاعات الدولّية اأو التحكيم  ثانيًا: ومن جهة اأخرى فاإن اأعداد املخت�صّ

فيها يحتاج اإىل مراكز علمّية وبحثية وتدريبّية ميكن اأن تكون موقوًفا عليها؛ فاإن من امل�صتهجن اأن بع�ص 

اأفراد النزاع من الدول العربّية ل تثق عندما يطلب منها اختيار قا�ص اأو حمّكم ينظر يف نزاعها مع جارتها 
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العربّية اإل بق�صاة اأو حمكمني اأجانب، ول جتد من خرباء العرب اأو امل�صلمني قا�صيًا واحدًا تختاره ليكون 

اأو يف هيئة حتكيم دولّية؛ )كما حدث يف التحكيم الذي جلاأت  قا�صيًا م�صارًكا يف حمكمة العدل الدولّية 

اإليه اإمارة ال�صارقة واإمارة دبّي، وهما جارتان يف احتاد واحد؛ حيث كانت ال�صخ�صيات التي اأ�صهمت يف 

اإجراءات التحكيم كلها من غري العرب. وكذلك يف واقعة النزاع بني تون�ص وليبيا يف �صاأن احلدود البحرّية؛ 

حيث جلاأتا اإىل حمكمة العدل الدولّية، واختارت كل من الدولتني قا�صيًا م�صاركًا من غري العرب. وتكرر 

مثل هذا املوقف عندما جلاأت دولة قطر اإىل رفع نزاعها احلدودي مع دولة البحرين اإىل حمكمة العدل 

.
)1(

الدولّية؛ اإذ حر�صت كل من الدولتني على اختيار �صخ�صّية غري عربية ليكون قا�صيًا م�صارًكا(

�صلبية  نف�صّية  عوامل  اإىل  ي�صري  الإ�صلمية  الدول  وكذلك  العرب،  دول  بني  ال�صلوك  ذلك  اأّن  �صك  ول 

. وقد يرجع ذلك اإىل 
)2(

�صائدة بينها منعتها من تنفيذ املقرتحات باإن�صاء حمكمة عدل عربّية اأو اإ�صلمّية

الثقة فيها من حيث احلياد.  واإما عدم  الكفاءة،  الثقة يف اخلربات من حيث  اإىل عدم  اإما  اأمرين:  اأحد 

ق�صائية وحتكيمّية ذات مرجعّية  لأنف�صها هيئات  الإ�صلمّية  الدول  اأن جتعل  العقدة  وُي�صهم يف حل هذه 

اأقرب اإىل قلوب �صعوبها الإ�صلمّية، وهي املبادئ والقواعد الإ�صلمية والأعراف املتولدة منها. ثم اإعداد 

علماء قادرين على فهم هذه القواعد وتطبيقها. والتمويل بالوقف الدويل اأو ال�صعبي اأو بهما ميكن اأن يكون 

له دور يف هذا الإعداد واإن�صاء املراكز العلمّية والتدريبّية اللزمة له.

التحاكمّية من مفاو�صة وم�صاع حميدة وحتقيق وتوفيق،  الدولّية غري  النزاعات  واأما طرق حل  ثالثًا: 

فيمكن اأن يقال فيها ما قلناه �صابًقا عن متويل الو�صائل التحاكمّية.

تن�صئه  اأو  اإقليمي  اأو  عربي  اأو  اإ�صلمي  وقف  �صندوق  متويلها  يف  ُي�صهم  اأن  ميكن  اأخرى  اأمور  وهناك 

اأن يكون حمل النزاع مبالغ نقدّية نا�صئة عن التزامات ونحوها مما قد يحدث يف  اأكرث، منها  اأو  دولتان 

نزاعات ال�صتثمار مثًل، في�صهم ال�صندوق املذكور بدفعها اأو دفع بع�صها على �صبيل التربع اأو القر�ص؛ فاإن 

مثل هذا العمل هو من جن�ص ما يدفع يف الزكاة للغارمني الذي يتحملون نفقات �صلح اأو تعوي�صات عجز عن 

دفعها اأحد اأطراف النزاع.

رابًعا: ومما قد ُي�صهم فيه التمويل الوقفي يف باب تي�صري طرق حل النزاع هو الإعانة على بدء احللول 

التي اتفق عليها املتنازعون اإذا كان حلها يحتاج البدُء فيه اإىل متويل، ول يقوم اإل به كما يف حل النزاع 

حول الرثوات الطبيعّية، باأ�صلوب ال�صتغلل امل�صرتك ملحل النزاع اأو اأ�صلوب الوقف امل�صرتك لذلك املحل؛ 

فاإن تنفيذ هذه احللول يحتاج اإىل متويل قبل احل�صول على الثمرات، وقد يوؤدي اإحجام الأطراف عن ذلك 

)1(  انظر: د.اأحمد الق�صريي- بحث النزاعات العربية الراهنة )مرجع �صابق( �ص 32 - 33.

)2( املرجع ذاته �ص33.
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اإىل ف�صل الت�صوية. فيمكن للموؤ�ص�صات الوقفّية على م�صتوى الدول اأو ال�صعوب اأن ُت�صهم يف التغلب على هذه 

امل�صكلة عن طريق الإقرا�ص وا�صرتداد ما اأنفقته من ثمرات ذلك ال�صتغلل الوقفي امل�صرتك عندما تظهر 

تلك الثمرات، وميكن اأن يكون على �صبيل التربع، اأو اجلمع بني القر�ص والتربع، اأو باأية �صيغة اأخرى يف 

 .
)1(

ال�صتثمار الوقفي

خام�صًا: واأخرًيا فاإن التمويل الوقفي ميكن اأن يكون من جمالته الإنفاق يف م�صرف يف �صبيل اهلل الذي 

تنفق فيه الزكاة، وهو قتال الفئة الباغية، وقل هنا: الدولة الباغية من الدول الإ�صلمّية حتى تفيء اإىل اأمر 

اهلل عز وجل؛ وهو الر�صى بال�صلح على اأ�صا�ص العدل، ولي�ص بهدف اإخ�صاع دولة لأخرى. وهو اأ�صلوب من 

اأ�صاليب التهيئة لقبول ت�صوية النزاع عندما تف�صل جميع الو�صائل ال�صلمّية التحاكمية وغري التحاكمية يف 

حتقيق هذا الهدف. وهذا طريق فيه ن�صٌّ حمكم يف كتاب اهلل عز وجل، وهو قوله �صبحانه )َواإِن َطاِئَفَتاِن 

اإِىَل  َتِفيَء  َحتَّى  َتْبِغي  ِتي  الَّ َفَقاِتُلوا  ْخَرى 
ُ
اْلأ َعَلى  ْحَداُهَما  اإِ َبَغْت  ن  َفاإِ َبْيَنُهَما  ِلُحوا  �صْ

َ
َفاأ اْقَتَتُلوا  امْلُوؤِْمِننَي  ِمَن 

. وهو طريق يخت�صُّ به 
)2(

 ُيِحبُّ امْلُْق�ِصِطنَي(
َ َّ
ْق�ِصُطوا اإِنَّ اهلل

َ
ِلُحوا َبْيَنُهَما ِباْلَعْدِل َواأ �صْ

َ
ِ َفاإِن َفاءْت َفاأ

َّ
ْمِر اهلل

َ
اأ

امل�صلمون. واإذا كان الن�ّص القراآين قد ا�صتعمل لفظ الطائفتني فاإن ذلك على اعتبار اأن الأ�صل يف امل�صلمني 

اأو �صيا�صّية، ويقع بني بع�صها نزاع، فيتناولها  اأن تكون لهم دولة واحدة، وقد يكون فيهم طوائف اإقليمّية 

اخلطاب، فاإذا �صار لل�صعوب امل�صلمة اأكرث من دولة كما هو احلال يف هذا الزمان، فاإنه ل يوجد فرق بني 

الو�صعني يقت�صي الختلف يف احلكم ف�صًل عن هجره بالكلية. بل تكون هذه الدول واإن �صارت بالع�صرات 

كالطوائف املذكورة يف الن�ص الكرمي، وي�صملها بعبارته، ولي�ص مبجرد اإ�صارة اأو قيا�ص. وقد و�صعت الآية 

اإحداهما  . و�صرطه وقوع البغي من 
)3(

اأو الطوائف امل�صلمة اإذا وقع بني الدول  الأ�صل يف معاجلة القتتال 

والعقد،  احلل  اأهل  ويعرفه  وقواعده،  ال�صرع  مبيزان  ويعرف   .
)4(

والعدوان الظلم  هو  والبغي  كليهما.  اأو 

وهم الذين اختارتهم ال�صعوب الإ�صلمّية يف دولهم ليدبروا اأمورها على َوفق مقا�صد ال�صرع. ثم اإذا كان 

البغي الواقع من الطائفتني اأو الدولتني وجب على باقي الدول الإ�صلمية رّدهما اإىل ال�صلح وفق املرجعّية 

. ومعرفة ذلك 
)5(

ال�صرعّية ولو بالقتال، واإل فتقاتل الدولة املعتدية حتى تقبل بال�صلح بح�صب تلك املرجعّية

كله يقت�صي وجود هيئة ق�صائية اأو حتكيمية مُتثَّل دول الإ�صلم بعلماء منها، ليعرف املعتدي وكيفية ال�صلح.

)1( انظر: د. منذر قحف- الوقف الإ�صلمي- الباب الثالث - د. اأحمد ال�صعد وحممد علي العمري- الجتاهات املعا�صرة يف تطوير ال�صتثمار 

الوقفي- الف�صل الثالث.

)2( احلجرات /9.

)3( انظر تف�صري القرطبي جـ16 �ص 317.

)4( ابن فار�ص - معجم مقايي�ص اللغة مادة بغى �ص 32. امل�صباح املنري مادة بغى �ص 40.

)5( القرطبي - التف�صري جـ16 �ص 317.
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وهذه الطريقة الإ�صلمّية يف معاجلة النزاعات الع�صكرّية التي قد تقع بني الدول الإ�صلمّية ل تتعار�ص 

اأح�صن  اأهداف منظمة الأمم املتحدة ول الأعراف الدولّية، ول تّهدد ال�صلم والأمن الدوليني، بل هي  مع 

طريق اإليهما يف الو�صع الذي �صرعت له؛ لأنها حت�صر النزاع الع�صكري ثم ترّده اإىل نزاع �صلمي، ثّم حتمل 

املتنازعني على ال�صلح وفق املنهج ال�صرعي يف حتقيق العدل وال�صلم بني اأطرافه. ويف املمار�صة الدولية ُجعل 

مثل ذلك لبع�ص التجمعات الدولّية الإقليمّية كالحتاد الإفريقي الذي تدخل ع�صكرًيا يف بع�ص النزاعات 

بني  الفرق  ولكن  الدولية،  النزاعات  ف�ص  يف  طرقها  من  جعلته  املتحدة  الأمم  منظمة  اإن  بل  الإفريقّية، 

الطريق الإ�صلمي واملمار�صات الدولية امل�صار اإليها فرق كبري يف املق�صد وطريق حتقيقه، وكيفية التعامل 

يف قتال املعتدي، وكل ذلك ميكن روؤيته يف اأحكام البغاة.

وما زالت املنظمات الدولية �صواء اأكانت على م�صتوى العامل اأم كانت منظمات اإقليمّية ت�صري من ف�صل 

اإىل ف�صل يف ت�صوية النزاعات الع�صكرّية التي تقع بني الدول؛ اإما لعزوفها عن التدخل، واإما لتدخلها لتحقيق 

م�صالح اأخرى غري م�صالح الطرفني املتنازعني وتوقفها عندما حت�صل لها مقا�صدها يف العلّو وال�صتكبار 

.
)1(

من غري اأن تلتفت اإىل م�صالح الأطراف املتنازعة املتمثلة يف حل النزاعات نهائًيا

ول �صك يف اأن هذا الأمر يحتاج اإىل متويل كبري ميكن اأن ي�صهم فيه وقف دويل ت�صرتك فيه كافة دول 

املنظمة الإ�صلمّية، وي�صتثمر وير�صد ريعه لهذا الغر�ص. فاإن مل حتدث نزاعات وكفى اهلل تعاىل عباده 

�صرور النزاع جعل جزء من ثمراته يف م�صاعدة الدول الفقرية اأو اأي جمال من املجالت الأخرى التي �صبق 

ذكرها يف هذا الف�صل. واحلقيقة اأن رفع الظلم عن املظلومني وامل�صت�صعفني يف الأر�ص اأفراًدا كانوا اأو دوًل 

اأو �صعوًبا هو من مقا�صد الإ�صلم الكربى، والإنفاق عليه من الدول اأو الأفراد يف �صورة زكاة اأو اأوقاف اأو 

غريهما هو يف �صبيل اهلل تعاىل، فاإذا اجتمع مع هذا املق�صد مق�صد اآخر ل يقل عنه اأهمية، وهو حفظ 

، فاإن تخ�صي�ص اأوقاف امل�صلمني اأو بع�صها فيما يوؤول اإىل كف 
)2(

الأمة من التفرق والنزاع وال�صعف والف�صل

يد الدولة الباغية عن اأختها، وت�صوية النزاع الذي بينهما يعترب من اأكرث الو�صائل فاعلية يف حتقيق تلك 

املقا�صد العظيمة.   

)1( انظر تف�صيل هذا املو�صوع: د. �صبعاوي اإبراهيم احل�صن - حل النزاعات بني الدول العربية �ص 55 - 67.

)2( انظر: حممد الطاهر عا�صور- مقا�صد ال�صريعة الإ�صلمية �ص 86.
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اخلامتة

تو�صيات●واقرتاحات

ت�صتمل هذه اخلامتة على مطلبني:-

الأول: تو�صيات تتعلق باملجال اخلا�ص )وقف حمل النزاع الدويل(.

ال�صعوب  بني  التقارب  لتمويل  الوقت  �صيغة  من  )ال�صتفادة  العام  باملجال  تتعلق  اقرتاحات  الثاين: 

ومعاجلة النزاعات الدولية(.

املطلب●الأول:●تو�صيات●تتعلق●باملجال●اخلا�س

الربّية  احلدود  حول  نزاعاٍت  العربية  الدول  ومنها  الإ�صلمّية  الدول  نزاعات  اأكرث  كانت  ملا  اأوًل: 

والبحرّية، فاإن خري الطرق التي يو�صى بها لت�صوية هذه النزاعات هي وقف املواقع املتنازع عليها، 

يتفق عليها يف  النزاع وفق ترتيبات  و�صرف ثرواتها ومنافعها على جهات الرب وامل�صالح يف دول 

كيفّية ا�صتثمار تلك املواقع واجلهات التي ت�صرف اإليها.

ثانيًا: اإذا ترّددت الدول املتنازعة اأو ت�صككت يف وقف حمل النزاع على وجه التاأبيد اأمكنها اأن جتعله 

واإما  بالتاأبيد،  واإما  بالتمديد  اإما  انتهاء هذه املدة،  وقًفا موؤقًتا ملدة منا�صبة، ثم تتخذ قراًرا قبل 

باإنهاء الوقف وت�صفيته يف الوقت املحدد دون العودة اإىل النزاع، واإمنا بق�صمة املوقع املتنازع عليه 

بال�صّوية؛ تاأ�صًيا بق�صاء الر�صول �صلى اهلل عليه و �صلم يف حالة غياب البينات.

ثالثًا:   اإذا كان النزاع الدويل حول الرثوات الباطنّية يف جوف الأر�ص، وكانت هذه الرثوات متحركة 

كالنفط والغاز واملاء، فيو�صى بوقف هذه الرثوات واإن كان ال�صطح الأر�صي الذي يعلو هذه الرثوات 

متفًقا على تر�صيمه، ويكون وقف هذه الرثوات ببيعها، واإن�صاء م�صاريع ا�صتثمارّية م�صرتكة يحدد 

فيها امل�صتحقون يف دول النزاع بالتفاق، وتكون هذه امل�صاريع وقفًا على اأولئك امل�صتحقني.

ى باأن جُتعل الرثوات احليوانية البحرية من اأ�صماك وغريها يف املياه الإقليمّية للدول  رابعًا:   ُيو�صَ

ال�صاحلّية املتجاورة اأو املتقابلة وقًفا على �صيادي تلك الدول.

ى باأن جتعل الرثوات الطبيعّية املوجودة يف المتدادات القارّية ال�صاحلّية ذات العلقة  خام�صًا: ُيو�صَ

تتفق  التي  ا�صتثمارّية م�صرتكة تكون بدورها وقًفا على جهات اخلري وامل�صالح  وقًفا على م�صاريع 

عليها تلك الدول، بحيث اإذا ن�صبْت تلك الرثوات بقيت تلك امل�صاريع.
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�صاد�صًا: ي�صتح�صن وقف الرثوات الطبيعّية التي يكون النزاع حولها بني الدولة املركزّية والأقاليم 

اإح�صا�صها بالغنب يف توزيع تلك الرثوات؛ وذلك  اأو احلكم الذاتي ب�صبب  التي تطالب بال�صتقلل 

اأخًذا مببداأ ال�صريعة يف توزيع الزكاة على فقراء البلد الذي جمعت منه.

�صابعًا:  اإذا ن�صبت نزاعات بني الدول حول مبالغ مالية اأمكن وقف هذه املبالغ وجعلها روؤو�ص اأموال 

ثابتة يف م�صاريع ا�صتثمارّية تنفق ثمراتها على جهاِت الرب وامل�صلحة باتفاق تلك الدول.

ثامنًا:   للدول التي تريد اأن ت�صتفيد من �صيغة الوقف حلل النزاع اأن تختار من الآراء الفقهّية يف 

الأحكام الوقفّية ما تراه منها حمقًقا لجتاهاتها و�صروطها وم�صاحلها؛ اإذ معظم اأحكام الوقف 

اجتهادّية، وامل�صلحة تعترب من اأهم اأ�صباب الرتجيح يف اختيارات احلكام من الأحكام والإجراءات.

املطلب●الثاين:●اقرتاحات●تتعلق●باملجال●العام

املجالت العاّمة التي اأ�صرنا اإليها فيما تقدم ذكره يف الف�صل الأخري من هذا البحث تدور حول متويل 

الأن�صطة الدولّية التي يرجى اأن ُت�صهم يف حل النزاعات الدولية، وهي كثرية ول يكفى للقيام مبتطلباتها 

توفري  يف  الأ�صا�صّية  امل�صادر  ولكن  الأمر.  هذا  يف  الأفراد  اإ�صراك  اأمكن  واإن  الفردّية،  الأوقاف  جمرد 

حلل  هي  الأولوّية  كانت  واإذا  الدول.  م�صتوى  على  يكون  اأن  ينبغي  املق�صد  هذا  لتحقيق  الوقفّية  الأموال 

املجال هو  وَجَه القرتاحاَت يف هذا 
َ
اأ فاإن  العربّية،  الدول  الإ�صلمّية ومنها  الدول  الدولية بني  املنازعات 

اإن�صاء الأوقاف الدولية الإ�صلمّية. وما دامت هذه الدول قد اتخذت لنف�صها جتمًعا دولًيا اختارت له ا�صمًا 

هو )منظمة التعاون الإ�صلمي(، فاإن هذا ال�صم ي�صتبطن املق�صد الأ�صا�صي لإن�صاء هذه املنظمة، ويعلن 

عن مرجعيتها؛ فاملق�صد هو التعاون بني دولها و�صعوبها، ومرجعّية هذا التعاون هو الإ�صلم مبختلف نظمه 

ومناهجه واآلّياته يف حتقيق مقا�صده، ومن اأعظمه التعاون على الرب والتقوى، كما اأمر ربنا تبارك وتعاىل. 

ومن اأظهر مناهجه يف ن�صر الرّب بني اأتباعه اإقامة الّن�صِب الإمياين بينهم، وهو الأخوة الإميانّية، وتوطيد 

هذه العلقة على اأكمل وجه يف تعاملتهم وعلقاتهم، وتطهري حياتهم من النزاع وال�صقاق. وله يف ذلك 

مناهج ونظم واآليات كثرية ل يقت�صي هذا املقام تف�صيلها، ولكن ما يقت�صيه هو العلم باأن نظام الوقف 

ينتمي اإىل تلك املقا�صد واملناهج والآليات، �صرعه الإ�صلم لتحقيق التعاون بني امل�صلمني اأفراًدا وجمموعات 

ودوًل، وال�صتفادة من املوجودة تكاد تنح�صر يف املجالت الداخلّية، مع اأّن احلاجة اإليه على م�صتوى الدول 

الإ�صلمّية ل تقل على احلاجة اإليه على م�صتوى الدولة الواحدة.

الدول  بني  النزاعات  كرثة  يف  املتمثلة  الواقعّية  احلقائق  اإليها  اأ�صيفت  اإذا  ال�صرعّية  احلقائق  تلك 

الإ�صلمّية تلقي على منظمة التعاون الإ�صلمي م�صوؤوليَة كربى يف ال�صتفادة من نظام الوقف الإ�صلمي 
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عدة  يف  وذلك  والوفاق،  الأخوة  نعمة  اإىل  ال�صراعات  خراب  من  للرتّقي  الأمر؛  هذا  يف  ومعاجلة  وقاية 

جمالت واإجراءات، وهذه طائفة من القرتاحات:-

اأوًل:    اأن ين�ّص يف ميثاق منظمة التعاون الإ�صلمي على اأن دولها تلتزم باملبادئ والأ�صول الإ�صلمّية 

يف علقاتها فيما بينها، وعنوانها الأخوة الإميانية، وما تقت�صيه من احلقوق والواجبات املتبادلة.

ثانًيا:    اأن تلتزم تلك الدول اإذا حدث نزاع بينها باتخاذ الطرق ال�صرعّية يف ت�صويته.

ثالًثا:    اأن تتعهد تلك الدول بتمويل متطلبات ت�صوية نزاعاتها بالأ�صاليب ال�صرعية.

رابًعا:   اأن ت�صجع املنظمة اأع�صاءها على ال�صتفادة من اإقامة الأوقاف الإ�صلمية لإ�صاعة ال�صلم 

ال�صتغلل  باأ�صلوب  نزاعاتها  وت�صوية  الفقرية،  الإ�صلمية  الدول  واإعانة  �صعوبها،  بني  والتاآلف 

امل�صرتك الوقفي، وجعل ثمرات املحل املتنازع عليه يف جهات الرب وامل�صالح امل�صرتكة.

الإ�صلمّية  الوقف  ُت�صّمى )موؤ�ص�صة  اأن  للوقف ميكن  اإ�صلمية  موؤ�ص�صة  املنظمة  تن�صئ  اأن  خام�ًصا: 

اأبرز اأهدافها الإ�صهام يف ت�صوية النزاعات التي تقع بني بع�ص  اأو نحو ذلك، ويكون من  الدولّية( 

اأع�صائها، بتمويل متطلباتها كليًا اأو جزئيًا. ويكون متويل هذه املوؤ�ص�صة على جميع اأع�صاء املنظمة 

مببالغ تتنا�صب مع قدرات كل ع�صو بالنظر اإىل الدخل العام للدولة واللتزامات التي عليها وم�صتوى 

الوقف  )�صندوق  ي�صّمها  باأن  الوقف  �صبيل  على  امل�صرتكة  الأموال  هذه  وتكون  اأفرادها.  معي�صة 

الإ�صلمي الدويل(، وُيثّبت اأ�صله، وت�صتثمر موجوداته بالطرق ال�صرعية، اأو تقام باأمواله م�صاريع 

اإنهاء  اإىل  توؤدي  التي  الو�صائل  على  الأ�صول  ثمرات  من  الإنفاق  ويكون  اأ�صولها،  تثبت  ا�صتثمارية 

اأو على امل�صاريع التي توؤدي اإىل توطيد العلقات بني  اأو غري مبا�صرة،  النزاعات ب�صورة مبا�صرة 

بتربعات  املوؤ�ص�صة  تلك  اأ�صول  زيادة  وميكن  واأ�صبابها  النزاعات  عن  وتبعدها  الإ�صلمّية،  الدول 

تلك  تزيد  بحيث  وغريها؛  واملوؤ�ص�صات  واجلمعيات  والهيئات  الأفراد  ومن  الأع�صاء  من  اأخرى 

الأ�صول، ول ي�صمح بنق�صانها؛ لأن ذلك اعتداء على الوقف. وينبغي اأن يجرب النق�ص دائًما، اإما 

النق�ص يف  تر�صد جلرب  الثمرات  الحتياطي من  باتخاذ  واإما  الوقفّية،  التربعات  مبا ذكرنا من 

الأ�صول اإذا ح�صل ب�صبب من الأ�صباب، كاخل�صارة يف ال�صتثمار اأو ال�صتهلك يف الأ�صول نف�صها.

�صاد�ًصا: اأن ت�صجع املنظمة اأع�صاءها على اإن�صاء موؤ�ص�صات اأو �صناديق وقفية تر�صد ملا ذكرنا من 

الأهداف واملقا�صد يف حل النزاعات اأو التوقي منها، وتن�ّصق بينها ومعها يف هذا الأمر؛ بحيث يكون 

الدول  اأو جامعة  التعاون اخلليجي  املنظمة كمجل�ص  الإقليمّية داخل  التجمعات  ذلك على م�صتوى 

ا بني الدول املتجاورة  العربية اأو جتّمع دول �صمال اإفريقيا وغري ذلك، بحيث يكون مثل ذلك اأي�صً
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من دول املنظمة، اأو حتى يف داخل كل دولة تقام �صناديق وقفّية لهذا الغر�ص مثل ال�صندوق الوقفي 

الكويتي للتعاون الإ�صلمي.

الدول  بني  النزاعات  منع  يف  عظيم  اأثر  لها  يكون  اأن  ميكن  الإ�صلمية  الأوقاف  من  ال�صبكة  هذه  اإن 

الإ�صلمية، وبخا�صة اإذا كانت النزاعات حول م�صادر الأموال والرثوات. واملال خلقه اهلل عز وجل قياًما 

للحياة الب�صرّية، واأ�صرف ما يخ�ص�ص له واأنفعه هو اإدامة التاآلف واإ�صاعة ال�صلم بني اأهل الإ�صلم.   
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)1(
بحث د.عبدالقادر بن عزوز

اأثر الوقف اخلريي يف حل املنازعات الدولية

اإن من طبيعة الب�صر كاأفراد اأو جماعات اأن تظهر بينهم منازعات لأ�صباب خمتلفة مالية اأو حول ال�صلطة 

اأو ت�صيري موؤ�ص�صة عامة اأو خا�صة اأو عرقية...الخ.

ولقد عمل العقلء من الأمم املختلفة حلل هذه املنازعات النا�صئة بينهم بالعتماد على قواعد م�صتمدة 

من ن�صو�ص �صرعية م�صتنبطة من الكتب ال�صماوية اأو من مقت�صاها باللجوء اإىل قواعد العدالة العرفية 

التي هي م�صتمدة من التجارب الإن�صانية ال�صليمة لتحقيق مبداأ العدالة بني الأطراف املتخا�صمة. 

اإن جمال الدار�صة يتمحور يف جانبه القانوين يف مباحث القانون الدويل اخلا�ص فيما يخ�ص القوانني 

ت�صويتها  وطرق  الإقليمية  النزاعات  لتعلق  العام  وبالقانون  اإقليمها،  على  الدولة  �صيادة  مبجال  املتعلقة 

مبوؤ�ص�صات قانونية دولية.

واأما على م�صتوى ال�صريعة الإ�صلمية ففي باب ال�صيا�صة ال�صرعية وباب ال�صلح والق�صاء ومباحث مقا�صد 

ال�صريعة الإ�صلمية...وكذلك اإن البحث ينظر يف املنازعات اخلا�صة باملناطق احلدودية اأو العقارات املختلف 

عليها داخل هذا البلد اأو ذاك ول يتناول ما ا�صطلح عليه يف القانون بت�صفية ال�صتعمار لأنه خارج جمال 

الدرا�صة. 

اإن البحث يحاول الإجابة عن جملة الت�صاوؤلت التالية: 

• ما حمل ال�صلح وحل املنازعات يف الفقه الإ�صلمي؟
• هل ميكن اعتبار الوقف و�صيلة من و�صائل حل املنازعات الدولية؟

• ما اأنواع املنازعات الدولية التي ميكن حلها عن طريق الوقف؟
• ما الآليات املتبعة لتمكني الوقف من حل املنازعات الدولية؟ 

الأول حتديد امل�صطلحات  اإىل خم�صة، مباحث يت�صمن  البحث  الت�صاوؤلت ق�صمت  وللإجابة على هذه 

ذات ال�صلة باملو�صوع، ويف الثاين بحثت يف اأنواع املنازعات الدولية ومدى منا�صبة الوقف حللها، ويف الثالث 

تطرقت مل�صاألة املوانع ال�صرعية والقانونية لل�صتفادة من �صيغة الوقف يف حل املنازعات الدولية، ويف املبحث 

الرابع تناولت بالبحث م�صاألة  امل�صوغات ال�صرعية والقانونية لل�صتفادة من �صيغة الوقف يف حل املنازعات 

الدولية، ويف اخلام�ص بحثت يف اجلدوى القت�صادية من حل املنازعات الدولية عن طريق الوقف، وختمت 

)1( اأ�صتاذ حما�صر بكلية العلوم الإ�صلمية بجامعة اجلزائر.



RhõY øH QOÉ≤dG óÑY .O åëH á«dhódG äÉYRÉæŸG πM ‘ ∞bƒdG á¨«°U øe IOÉØà°S’G :ÊÉãdG ´ƒ°VƒŸG

214

البحث بخامتة ذكرت فيها اأهم النتائج املتو�صل اإليها، وجملة من التو�صيات.

املبحث●الأول:مفهوم●الوقف●واملنازعات●الدولية

اأول:تعريف الوقف يف اللغة وال�صطلح:

.أ- 
) 1(

تعريف الوقف يف اللغة:الوقف يف اأ�صل اللغة احلب�ص

تعريف الوقف يف ال�صطلح ال�صرعي:عرف فقهاء ال�صريعة الوقف اأو احلب�ص بتعاريف �صمنوها ب- 

نظرتهم ملعنى الوقف ومقا�صده واأحكامه و�صروطه يف هذه املدر�صة الفقهية اأو تلك.

وميكن تعريفه اأنه:حتبي�ص الأ�صل، وت�صبيل الثمرة اأو املنفعة على جهة بر عامة اأو خا�صة على جهة 

التاأقيت اأو التاأبيد.

ثانيا:تعريف املنازعات الدولية يف اللغة وال�صطلح

فهو أ-  نزعا  ينزعه  ال�صيء  نزع  نقول:  نزع،  الفعل  من  م�صتق  م�صدر  اللغة:  يف  املنازعات  تعريف 

.
) 2(

منزوع، واملنازعة يف اخل�صومة

نَن التي تتغري من ب-  تعريف الدولية يف اللغة:م�صتقة من دول، والُدولة برفع الدال هي: امِلْلك وال�صُّ

.
) 3(

حال لآخر

تعريف املنازعات الدولية يف ال�صطلح: عرفتها حمكمة العدل الدولية اأنها:«خلف بني وجهات ج- 

.
) 4(

نظر قانونية، برزت وت�صكلت قبل النظر فيها من قبل املحكمة، وهي موجودة مو�صوعيا«

ويفهم من التعريف اأن م�صمون املنازعات الدولية:

• حدوث خلف حول نقطة قانونية اأو واقعة.
• وجود تناق�ص وتعار�ص يف الآراء القانونية اأو املنافع بني دولتني اأو اأكرث.

الإقليمية د-  واحلكومات،  الدول  يف  الدولية  العلقات  عنا�صر  تت�صكل  الدولية:  العلقات  اأطراف 

 .
) 5(

والدولية الوحدات ال�صيا�صية والقت�صادية...الأفراد الطبيعيني واملعنويني...

)1(  ل�صان العرب، ابن منظور الأفريقي امل�صري، دار �صادر، بريوت، ط 01: 359/9.

)2( ل�صان العرب:349/8.

)3(  ل�صان العرب:252/11.

)4( املنازعات الإقليمية يف �صوء القانون الدويل املعا�صر، اأد/نوري مزره جعفر، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط92/01: 20.

)5( انظر، التكامل والتنازع يف العلقات الدولية الراهنة، د/حممد بوع�صة، دار اجليل، بريوت، ط1420/01هـ -1999م: 31 وما بعدها.
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املبحث●الثاين:اأنواع●املنازعات●الدولية●ومدى●مالءمة●الوقف●حللها

   تتنوع املنازعات الدولية بح�صب طبيعتها، فمنها ما هو قائم على الختلف الأيديولوجي بني البلدين 

كما هو احلال بني الكوريتني - وهذا خارج عن دائرة بحثنا - وقد يكون ما ي�صطلح عليه بت�صفية ال�صتعمار 

وهو اأي�صا خارج عن جمال بحثنا - ومنه ما هو قائم يف م�صاكل احلدود كحال ال�صعودية واليمن، واجلزائر 

واملغرب، وقد يكون ب�صبب املوارد املائية كما هو احلال بني تركيا و�صوريا، وقد يكون ب�صبب موارد طاقوية 

كما هو احلال بني ال�صودان وم�صر... الخ.

  وعمل بفر�صية البحث من اإمكانية كون الوقف اأحد الو�صائل امل�صاعدة على حل املنازعات الإقليمية 

والدولية، فيمكننا اأن نت�صور ذلك بالنظر اإىل املوارد املتنازع عليها من جهة، وبالنظر اإىل البلدان املتنازعة 

من جهة ثانية: 

اأول:بالنظر اإىل املوارد املتنازع عليها: تعد اخللفات حول ملكية الأرا�صي وم�صادر الطاقة، واملياه  اأو 

بحقوق منافعها من اأهم اأ�صباب النزاع بني الدول، وميكن للباحث فيهما اأن يت�صور م�صاهمة الوقف من 

جهتني، وهما:

اجلهة الأوىل:املنازعات الدولية ب�صبب النتفاع باملوارد الطبيعية: ت�صهد الكثري من مناطق العامل 

نزاعات ب�صبب الختلف يف النتفاع باملوارد الطبيعية كاملوارد املائية مثل، كحالة نهر النيل بني 

تركيا  بني  الفرات  نهر  كحالة  اأ�صيا  ويف  الإفريقية..  القارة  يف  واأوغندا  واأثيوبيا  وال�صودان  م�صر 

و�صوريا والعراق، وكحالة نهر الإندي�ص بني الهند وباك�صتان وكحالة نهر الغاجن بني الهند وبنغلد�ص، 

وغريها من مناطق التوتر واملنازعات على هذه املوارد الطبيعية املائية احليوية.

فمثل، ويف �صنة 1990م ملا منعت ال�صلطات الرتكية تدفق املياه نحو �صوريا ملدة �صهر ت�صرر اأكرث من 

 .
) 1(

1.5 مليون مزارع �صوري واأكرث من 5.5 مليني �صخ�ص يعي�صون على �صفاف النهر

:
) 2(

و ميكن اإرجاع هذه النزاعات  اإىل الأ�صباب التالية

)1(انظر، الأمن املائي العربي، د/حممد نا�صر، 

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/08/29/172943.html
 Water Wars and International Conflict، prof Zoltan Grossman، )2(

اأد/�صعيد  العربي،  الوطن  يف  الكربى  الأنهار   ،http://academic.evergreen.edu/g/grossmaz/oforiaaومنابع 
اإبراهيم البدوي، بحوث ندوة املياه يف الوطن العربي، القاهرة 26-28 نوفمرب 1994م، طبع بالتعاون مع اجلمعية اجلغرافية الكويتية 1995م، 

مطبعةالفجر الكويتية:99/1 وما بعدها.وجغرافية املوارد املائية، د/ح�صن اأبو �صمور ود/حامد اخلطيب، دار ال�صفاء للن�صر والتوزيع، عمان، 

ط/1999/01م-1420هـ:226 وما بعدها.
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• امل�صاريع التنموية املختلفة التي تن�صئها هذه الدول على الأنهار.
• قلة الت�صاقط من منطقة لأخرى ب�صبب الحتبا�ص احلراري.

• التحكم يف ن�صبة ال�صتفادة من املوارد املائية.
• بناء ال�صدود واحلواجز املائية على اأ�صول املوارد املائية امل�صرتكة.

• تو�صع الطلب على املاء ب�صبب تو�صع الكثافة ال�صكانية، ومتطلبات ال�صناعة والزراعة... 
• اعتبار الدول التي تنبع منها املوارد املائية اأنها من الأمور ال�صيادية لها ول يحق للآخرين امل�صاركة فيها 

اإل يف حدود ما تقدره هذه الدولة اأو تلك.

• ا�صتغلل م�صادر املياه يف املنطقة احلدودية املتنازع عليها ا�صتغلل �صخ�صيا.
اأفراد املجتمع الدويل  واإن منا�صبة الوقف حلل هذه امل�صكلة يتمثل يف دعم عمل وجهود العقلء من 

ودعوتهم امل�صتمرة اإىل اللجوء اإىل القانون الدويل القا�صي بالق�صمة العادلة بني الدول امل�صرتكة يف 

م�صادر املوارد املائية.

ففي هذه احلالة ل ميكن طرح م�صاألة وقف هذه امل�صادر املائية لتعقد امل�صاألة ولرتباطها مبعنى �صيادة 

للقرارات  وبحثي  مايل  ومرافق  داعم  ك�صريك  الوقف  موؤ�ص�صة  دور  يكون  ؛واإمنا  اإقليمها  على  الدولة 

الدولية والإقليمية.

الثانية:املنازعات ب�صبب ملكية الأرا�صي واملوارد الطبيعية والطاقة:حتدث بني احلني والآخر  اجلهة 

اأو  البلد  لهذا  الإقليم اجلغرايف  تقع يف  التي  تلك  اأو  الطبيعة احلدودية  املوارد  منازعات حول ملكية 

ذاك...

وميكن للباحث يف هذه امل�صاألة اأن يت�صور اأن مرجع اخللف اإما اإىل دعوى ملكية اأرا�ص حدودية اأو  

عقارات اأو م�صادر للطاقة داخل هذا البلد، وقد تكون دعوى امللكية لأ�صخا�ص حقيقيني اأو اعتباريني 

مثل الدولة اأو ال�صركات اأو الأوقاف..ويف كل احلالت فاإن م�صاألتنا ل تخرج عن بحث امل�صائل التالية:

العامل - 1 بلدان  الكثري من  ت�صهد  الطبيعة احلدودية:  املوارد  اأو  الأرا�صي  اأن يكون اخللف على ملكية 

اأو على مناطق تعتربها هذه الدولة من نطاقها اجلغرايف، وتت�صبث  منازعات على مناطق حدودية، 

، وعلى الرغم من حماولت التحكيم الإقليمي اأو الدويل غري 
) 1(

الدولة الأخرى باأنها جزء من اإقليمها 

اأن اخللف ل يزال قائما.

)1( انظر، يف اخلليج العربي املعا�صر، درا�صة وثائقية حتليلية، د/حممد ن�صر مهنا، مركز الإ�صكندرية:26.واملنازعات الإقليمية يف �صوء 

القانون الدويل املعا�صر:31 وما بعدها.
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والقطري   -اليمني،  وال�صعودي  املغربي،  اجلزائري -  احلدودي  النزاع   ،
)1(

العربي العامل  من  ومثاله 

-البحريني حول جزر واأرا�ص واقعة بني البلدين، وكذا امل�صري - ال�صوداين حول منطقة حليب 

احلدودية وغري ذلك  من موا�صع النزاع.

واأبو  وال�صغرى  الكربى  طنب  جزر  حول   
)2(

الإيراين الإماراتي-  اخللف  الإ�صلمي،  العامل  من  ومثاله 

مو�صى.

:
) 3(

ومثاله يف اخللف احلدودي على م�صادر الطاقة

-  اخللف الكويتي العراقي حول الآبار امل�صرتكة )الرميلة اجلنوبية /الزبري /�صفوان(.

-  واخللف العراقي الإيراين )خانة/جمنون، اأبو غرب(.

-  والعراقي الرتكي والعراقي ال�صوري...الخ.

وقد يكون اخللف على م�صادر املياه احلدودية  كاخللف ال�صوري - الرتكي.

وميكن حل اخللف يف هذا املجال، باإن�صاء موؤ�ص�صة وقفية م�صرتكة بني البلدين تهدف تنمية املنطقة حمل 

النزاع  بالعمل على:

• التنقيب عن املوارد املائية.
• تطوير الأبحاث املائية.  

• حماربة اأ�صباب التلوث املائي والبيئي للمياه ال�صطحية واجلوفية.
• التق�صيم العادل للموارد املائية.

• دعم البنى التحتية للموارد املائية.
ال�صم�صية  بالطاقة  بال�صتعانة  الطاقة   اإنتاج  يف  املائية  املوارد  ا�صتعمالت  عن  بدائل  اإيجاد   •

والرياح...حماية لها وتر�صيًدا ل�صتعمالها.

• دعم تقنيات  �صبكة الري املعا�صرة لل�صتغلل  الر�صيد للموارد املائية.
• العمل على تدوير املوارد املائية امل�صتعملة ومعاجلتها وتاأهيلها لل�صتعمال جمددا.

• اإدارة املياه اجلوفية وال�صطحية بني الدول امل�صرتكة وحمايتها.
• دعم �صيا�صة الرت�صيد ال�صتهلكي للمياه يف الأو�صاط الجتماعية املختلفة.

)1( انظر، يف اخلليج العربي املعا�صر:260 و368.

)2(املرجع نف�صه:487.

)3(انظر، املنازعات الإقليمية يف �صوء القانون الدويل املعا�صر:27 وما بعدها.والآليات القانونية يف حل التنازع الدويل حول حقول النفط 

http://www.ahewar.org ،امل�صرتكة، �صياء عبداهلل



RhõY øH QOÉ≤dG óÑY .O åëH á«dhódG äÉYRÉæŸG πM ‘ ∞bƒdG á¨«°U øe IOÉØà°S’G :ÊÉãdG ´ƒ°VƒŸG

218

اأن يكون �صبب اخللف حول اأرا�ص اأو موارد للطاقة غري حدودية: وتتمثل يف تلك املنازعات عن ملكية - 2

اأرا�ص اأو م�صادر للطاقة على اأرا�صي بلد اآخر جماور اأو غري جماور ويف هذه احلالة ميكننا ت�صور 

احلالت التالية: 

احلالة الأوىل:اأن يكون حمل النزاع عقارات وقفية: تتمثل هذه احلالة يف اأن يكون حمل النزاع بني طرفني 

حول عقارات وقفية - وهي حالة خارجة عن دائرة بحثنا- ويثبت لدى طرف املدعي اأن املدعى عليه ي�صتغل 

الوقف بطريق غري م�صروع، فيكون العمل على املفاو�صة ل�صرتجاع هذه الأوقاف وب�صط اليد عليها والنتفاع 

بريعها وفق القوانني املنظمة حلدود ملكية الأجنبي للمنافع والعقارات.

با�صا )1769- وقفها حممد علي  العقارات  امل�صرية ملجموعة من  الدولة  ا�صرتجاع  ومثال هذه احلالة:   

وعرفت  باليونان،   )kavala(كافال ومدينة   )Thasos(ثا�صو�ص بجزيرة  م�صر  وايل   )1849

ق�صر  اأبرزها  من  ومنازل  اأثرية  ومباٍن  وحملت  زراعية  اأرا�ٍص  وت�صمل  بالرتكية(  اخلريي  بوقف)ُقوله 

24 غرفة، ومنزل والده، ومنزل قدمي يف باتياغا وتبلغ م�صاحته  حممد علي )الإمياريت( واملحتوي على 

.
)1( 

اإجمال 77 األف مرتا مربعا

الدولة  بني  واتفاق  مفاو�صات  مبوجب  فكان  فيه،  النزاع  فك  اأو  الأوقاف  هذه  ا�صرتجاع  طريقة  واأما 

امل�صرية ممثلة يف وزارة اخلارجية ووزارة التعاون الدويل واحلكومة اليونانية �صنة 1984م، وكذا ا�صتناًدا 

اإىل القوانني اليونانية املنظمة مل�صائل ملكية الأجانب يف بلدها والوثائق الثبوتية للوقف.

ا للإ�صراف على تقومي وتثمني هذه الأعيان  ولقد عينت هيئة الأوقاف امل�صرية مكتًبا يونانًيا متخ�ص�صً

.
)2(

الوقفية، وهى تدر ما يعادل 65 األف يورو �صنويا تقريبا

احلالة الثانية:اأن يكون حمل النزاع ممتلكات غري وقفية: اإن كان النزاع غري مرتبط مبمتلكات وقفية فاإننا 

نت�صور تفعيل مبداأ الو�صاطة الوقفية حلل هذه اخللفات من خلل ما يلي:

-  دعم الو�صاطة من خلل اإن�صاء �صناديق وقفية لذلك.

-  ت�صجيع الأطراف املتنازعة على قبول حل التعاون فيما بينها لتنمية املمتلكات حمل النزاع.

-  ت�صجيع اأحد الأطراف املتنازعة للتنازل عن املمتلكات مقابل قيمة مالية.

-  اقرتاح موؤ�ص�صة الوقف �صراء امللكية الواقع عليها اخللف ووقفها فيما من امل�صالح العامة.

)1( انظر، كيفية ا�صتثمار واإدارة اأموال الوقف )ريع الأوقاف اخلريية(، املحا�صب حممود اأحمد فوزي، الدورة الإقليمية حول اإدارة 

وا�صتثمار الوقف، جيبوتي، اأيام 25 ـ29 /2012/03م، تنظيم البنك الإ�صلمي للتنمية بالتعاون مع املعهد الإ�صلمي للبحوث والتدريب:18.

  www.alwafd.org .والبوابة اللكرتونية للوفد بتاريخ اخلمي�ص 12/22 /2011م

)2(انظر، كيفية ا�صتثمار واإدارة اأموال الوقف )ريع الأوقاف اخلريية(، املحا�صب حممود اأحمد فوزي، امل�صدر نف�صه.
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-  اقرتاح وقف املمتلكات الواقع عليها اخللف على عامة م�صرتكة بني البلدين. 

والنتيجة، فاإن �صبب اخللف بني الكثري من دول العامل العربي اأو الإ�صلمي اأو غريهما ل يخرج عن 

تر�صيم احلدود املوروثة عن الحتلل الأجنبي لأرا�صيها، وما  ترتب عن ذلك من تق�صيم للموارد املائية اأو 

املوارد الطاقوية كموارد النفط اأو مناطق جغرافية غري غنية اإل اأنها تعد ا�صرتاجتية لهذه الدولة اأو تلك.. 

واحلل يف كل هذه احلالت ل يخرج عن دعم موؤ�ص�صة الوقف ملبداأ الو�صاطة والعمل على تفعيل الن�صاط 

الدبلوما�صي للتو�صل عن طريق التفاو�ص اإىل حل و�صط تقبل به الأطراف املتنازعة. 

ثانيا:بالنظر اإىل طبيعة الدول املتنازعة: قد تختلف احللول التي تطرحها موؤ�ص�صة الوقف حلل املنازعات 

النزاعات«  حلل  ال�صلمية  »املرافقة  دعم  مبداأ  على  العمل  اأو  النزاع  حمل  »وقف«  بديل  بطرح  الدول  بني 

بح�صب الدول حمل النزاع، ويف هذه احلالت ميكن للباحث اأن يت�صور ال�صور التالية: 

ال�صورة الأوىل:اأن يكون النزاع عربي، عربي اأو عربي، اإ�صلمي: اإن كان النزاع عربيا، عربيا اأو عربيا، 

اإ�صلميا فيمكن الرجوع اإىل �صيغة الوقف لرفع النزاع بدعوة الأطراف املتنازعة للتحاكم اإىل ما يلي:

اأو  العربية   - العربية  للعلقات  املنظمة  القوانني  واأحكام  قواعد  من  قائم  هو  ما  اإىل  التحاكم   •
العربية - الإ�صلمية واملقررة يف مواثيق اجلامعة العربية ومنظمة املوؤمتر الإ�صلمي، الداعية اإىل 

وحل  التعاون  تفعيل  م�صامينها  من  اإذ  للعدل،  املحققة  ال�صلمية  الطرق  النزاعات عن طريق  حل 

 

.
)1(

النزاعات بني الدولة الأع�صاء بالطرق ال�صلمية وحتقيق مبداأ العدالة بني الأطراف املتخا�صمة

اإن قوانني ومواثيق هذه املنظمات ل تعلن �صراحة على اأن الوقف �صبيل من �صبل حل املنازعات الطارئة 

عليها، ولكنها يف نف�ص الوقت ل متانع من الأخذ بعني العتبار بكل مبادرة تهدف اإىل حلها، وميكن تقدمي 

ملا  املتنازعة  الدول  املن�صود بني  والتعاون  ال�صلم  ال�صلمية لإحقاق  الو�صائل  الوقف ومقا�صده كو�صيلة من 

يت�صمنه من معان دينية واجتماعية واأخلقية واقت�صادية. 

حلل  خ�صو�صا  منها  والوقفية  عموما  الإ�صلمية  الفقهية  احلقوقية  املنظومة  تفعيل  على  العمل   •
املنازعات بني دول اجلوار.

ال�صورة الثانية:اأن يكون النزاع عربيا اأو اإ�صلميا، اأجنبيا: اإن  كان النزاع بني دولة عربية اأو من العامل 

الإ�صلمي واأخرى غري م�صلمة ففي هذه احلالة ميكن التحاكم اإىل ما هو قائم من قواعد واأحكام القوانني 

الناظمة للعلقات الدولية الداعية اإىل التفاو�ص على ال�صلح على ما يخدم امل�صالح امل�صرتكة للطرفني اأو 

املعارف،  ح�صن،  �صلمة  ود/م�صطفى  الدقاق  ال�صعيد  د/حممد  املعا�صرة،  الدولية  املنظمات  العربية،  اجلامعة  ميثاق  انظر   )1(

http://www.oic-oci.org ،الإ�صكندرية:267 وما بعدها. وميثاق منظمة املوؤمتر الإ�صلمي
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الأطراف املتنازعة ويحقق العدل بينها ويعد الوقف �صبيل من �صبلها.

:تختلف طرق فك املنازعات الإقليمية والدولية 
)1(

ثالثا:بالنظر اإىل منهج موؤ�ص�صة الوقف يف حل املنازعات

بح�صب املركز القانوين للموؤ�ص�صة التي تريد اأن ت�صهم يف حل هذه اخل�صومات بني الدول والهيئات.

ويف هذه احلالة يح�صن مبوؤ�ص�صة الوقف قبل ال�صروع يف طرح الو�صاطة حلل املنازعات الدولية اأن تقوم مبا 

يلي:

- تعريف املجتمع املحلي والإقليمي والدويل بالوقف ومقا�صده.

- تعريف املجتمع املحلي والإقليمي والدويل بنف�صها ومبركزها القانوين وباأهدافها.

- اإن�صاء موؤ�ص�صة وقفية حقوقية م�صتقلة عن موؤ�ص�صات الوقف الر�صمية والأهلية ولكنها تتعاون معها تعمل 

على التفكري يف اإيجاد الطرق الكفيلة حلل النزاعات الدولية املختلفة عن طريق �صيغة الوقف بالتعاون 

مع املوؤ�ص�صات واملنظمات املحلية والإقليمية والدولية بغية تفعيل التعاون والعمل امل�صرتك حلل الأزمات 

املختلفة.  

- ثم تختار لنف�صها املنهج الذي ت�صري وفقه يف حل املنازعات من خلل الإجابة على الأ�صئلة الآتية:

· هل يكون دورها دور الو�صيط بني الأطراف املتنازعة ؟ ويف هذه احلالة يكون دورها يف العمل على جمع 	

الأطراف املتنازعة على طاولة احلوار وحماولة تقريب وجهات النظر بينها. 

· اأو تقوم بدور الراعي الر�صمي للمفاو�صات بني الأطراف املتنازعة؟	

وهي يف هذه احلالة تتبنى امل�صكلة �صبب النزاع، وجتتهد يف تقريب وجهات النظر للأطراف املتنازعة، 

وتقرتح احللول املمكنة التي يكون من بينها  وقف املنطقة  اأو العني املتخا�صم عليها.

· عليها 	 ولآثارها  املنازعة  الإن�صاين من خماطر  املجتمع  لأفراد  والتحذير  الإر�صاد  بدور  تقوم  اأنها  اأو 

وعلى م�صتقبلها؟ من خلل العمل على ن�صر الوعي بال�صلم الجتماعي ومبقا�صده وباآثاره وذلك بتكوين 

اإطارات من املجتمع املدين وتدربهم على ن�صر الوعي وال�صلم بني اأفراد املجتمع، وعلى مواجهة احلالت 

الطارئة املحلية والإقليمية حلل امل�صاكل بالتوجه اإىل املجتمع املدين يف الدولتني حلل هذه املنازعات يف 

بداية ظهورها وقبل انت�صارها و�صعوبة حلها.

 ويف احلالت كلها ميكن اأن يكون دور موؤ�ص�صة الوقف اأن تقوم بدور الو�صاطة اأو دور الراعي للمفاو�صات 

بني الأطراف املتنازعة لتقريب وجهات النظر، وال�صعي حلل هذه اخللفات بينها بالطرق ال�صلمية من 

خلل تفوي�ص من ترى فيه من الكفاءة من املجتمع املحلي اأو الإقليمي اأو الدويل ليقوم بهذه الو�صاطة 

اأو الرعاية.

www.creg.ac-versailles.fr ،La gestion des conflits dans les organisations :p10-11 ،1( انظر(
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املبحث●الثالث:املوانع●ال�صرعية●والقانونية●لال�صتفادة

من●�صيغة●الوقف●يف●حل●املنازعات●الدولية

تعرت�ص امل�صاريع اجلديدة جملة من املوانع الفقهية والقانونية، فاأما على م�صتوى الفقه فلأنها نازلة 

ال�صرعي من جهة  التكليفي  اإىل تنزيل �صرعي بالجتهاد فيها والنظر يف موقعها من احلكم  وهي حتتاج 

اإقرارها كقانون ومنه عدم  اإىل  الواقع يحتاج  القانون، فلأن تطبيقها على  واأما من جهة  واملنع،  اجلواز 

خمالفتها ملا هو قائم من قوانني واإل يجري العمل بها على اأ�صا�ص حكم ا�صتثنائي. واإن من جملة ما مينع 

ال�صتفادة من �صيغة الوقف حلل النزاعات الدولية بح�صب ت�صوري ما يلي:   

ا�صرتكت  واإن  الإن�صانية،  املجتمعات  :اإن 
)1(

الدولية للعلقات  املنظمة  القيم  الأول:اختلف منظومة  املانع 

اأنها تختلف يف فكرها وت�صوراتها يف الإجابة عن الأ�صئلة اجلوهرية  اإل  عموما يف �صماتها الفيزيولوجية 

التي تنبني عليها حقائق الوجود ممثلة يف الأ�صئلة التالية:

من اأنا؟ ومن اأوجدين؟واأين اأنا الآن؟ واإىل اأين اأنا ذاهب؟

التي يرتتب عليها اختلف  الكون ونظام احلياة،  اإجابات املجتمعات بح�صب معتقداتها عن  فتختلف 

يف منظومة القيم امل�صكلة لهوية هذه املجتمعات، من منظومة تقوم على  اأ�صا�ص حياة الفرد قائمة بحياة 

؛ واأخرى تقوم على اأن الفردانية و�صعارها »دعه يعمل؛ دعه 
)2(

َماَعِة « ِ َمَع اجْلَ
َّ

اجلماعة و�صعارها » َيُد اهلل

 .
)4(

، و »الغاية تربر الو�صيلة«
)3(

مير«

  ومن هنا، فقد يكون لهذا الختلف يف منظومة القيم لدى املجتمعات عائقا للو�صول اإىل توافق يف 

اعتبار الوقف كموؤ�ص�صة خريية ارتبطت ن�صاأتها بالدين اأن تلقى قبول لدى  الآخر.

واإن هذا الختلف يف الطرح ل ينايف وجود عقلء من هذه الأمم حتركت فيها قيم الفطرة ال�صليمة 

وتبني القيم الإن�صانية امل�صرتكة التي تكون ج�صور تعاون وتفاهم بني املجتمعات الإن�صانية ويعد الوقف �صورة 

)1( درا�صة العلقات الدولية يف الأدبيات الغربية، اأد/ودودة بدران، اإ�صدارات املعهد العاملي للفكر املرجع ال�صابق: 91/1. 

)2( اجلامع ال�صحيح  للرتمذي، حتقيق  اأحمد حممد �صاكر واآخرون، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، كتاب كتاب الفنت عن ر�صول اهلل 

�صلى اهلل عليه و �صلم، باب ما جاء يف لزوم اجلماعة:466/4.

 قال الرتمذي: هذا حديث ح�صن غريب ل نعرفه من حديث ابن عبا�ص اإل من هذا الوجه. وقال ال�صيخ الألباين: �صحيح. 

)3( املقولة لآدم �صميث.

)4( املقولة مليكيافلي.
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لها.  

املانع الثاين: اختلف امل�صادر الداخلية للقانون الدويل اخلا�ص للدول:ي�صكل الت�صريع والق�صاء والعرف 

اأهم م�صادر القانون الدويل اخلا�ص، وقد تختلف القوانني من بلد اإىل اآخر.

تنازع  يف  يف�صل  والق�صاء   للأجانب،  احلاكمة  للقوانني  احلاكمة  الكلية  القواعد  ينظم  فالت�صريع  

القوانني املحلية والأجنبية، والعرف، يعرب عن التجديد يف  الت�صرفات الإن�صانية  املتفق على التحاكم اإليها 

.
) 1(

واللتزام بها عند اخللف

واإن هذه امل�صادر حمل اختلف يف الدول العربية والإ�صلمية من جهة ومن جهة الدول غري الإ�صلمية، 

لأن الأ�صل يف حالة  النزاع الدولية وبحكم القانون الدويل اخلا�ص اأن حماكم كل دولة تطبق قواعد الإ�صناد 

 عمل مبفهوم �صيادة كل دولة 
) 2(

اأو مبقت�صى اجتهاد حماكمها املقررة يف تلك الدولة مبقت�صى ت�صريعها 

على اإقليمها. 

.
) 3( 

وقد يعمل بالإنابة الق�صائية الدولية يف اإطار التعاون الدويل كاأن تنيب قن�صل لها  اأو خبريا...

كما يظهر حمل �صعوبة تطبيق الوقف كحل للمنازعات الدولية  من جهة اأخرى، فبع�ص الدول العربية 

جتعل ال�صريعة اأ�صا�صا لت�صريعاتها مبا�صرة واأخرى جتعلها من م�صادرها الحتياطية واأخرى ل تعتمدها 

الإ�صلمية فالأمر وا�صح؛ مما  الدول غري  واأما فيما يخ�ص  ال�صخ�صية،  الأحوال  اإل يف حدود ما يخ�ص 

اإىل دعوة  بامللكية مثل مما يحتاج  املتعلقة  اإيجاد بع�ص احللول لبع�ص املنازعات  التوفيق يف  قد ي�صعب 

الأطراف املتنازعة اإىل اإبرام معاهدات اأو مذكرات خا�صة لتخطي  هذا املعوق. 

اأو املوارد املتنازع  ال�صيادة على الأر�ص  الثالث:دعوى اكت�صاب احلق بالتقادم:تعترب دعوى اكت�صاب  املانع 

تطبيق  على  التفاو�ص  من  املانعة  املعوقات  من   
)  4(

�صيادتها عليها  مار�صت  واأنها  التقادم،  بدعوى  عليها 

احللول ال�صلمية التي منها اعتبار الوقف �صيغة حلل املنازعات بني الدول لعتبار الدولة املمار�صة لل�صيادة 

على الأر�ص، دعوى الطرف الآخر، تعٍد على ت�صرفها على �صيادتها على اإقليمها والتي يخولها لها القانون.

فعدم العرتاف بدعوى املنازعة بحكم املمار�صة املكت�صبة بالتقادم معوق من معوقات حل النزاع.

املانع الرابع:مانع  لزوم الوقف:يق�صم الفقهاء العقود والت�صرفات اإىل نوعني:عقد لزم، وهو كل عقد »ل 

)1( انظر، القانون الدويل اخلا�ص اجلزائري، د/اأعراب بلقا�صم، دار هومة، اجلزائر، ط/2001م:24-27.والوجيز يف القانون الدويل 

اخلا�ص، د/عو�ص اهلل �صيبة، دار النه�صة العربية، القاهرة، ط1997/3م:13-11.

)2( انظر، الوجيز يف القانون الدويل اخلا�ص املغربي، د/مو�صى عبود، املركز الثقايف املغربي، ط1994/01م:328.

)3( الوجيز يف القانون الدويل اخلا�ص املغربي:333.

)4( املنازعات الإقليمية يف �صوء القانون الدويل املعا�صر:17و20و25.
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، وعقد غري لزم، وهو كل عقد:«ي�صتطيع كل واحد 
) 1(

ميلك اأحد املتعاقدين ف�صخه اأو اإبطاله اأو التحلل منه«

  .
) 2(

من طرفيه اأو اأحدهما فقط اأن يتحلل منه اأو يف�صخه  بدون توقف على ر�صا الآخر«

ومذهب الكثري من الفقهاء القول بلزوم الوقف اإن �صدر على وجه �صحيح، وانقطع حق الت�صرف فيه 

.
) 3(

بالبيع والرجوع وغري ذلك من الت�صرفات 

واإن القول بلزومه مينع مرونته يف التعامل به كحل للمنازعات الدولية، وخا�صة اإن ظهر عدم جدوى 

امل�صروع ال�صتثماري، فل ميكن الرتاجع عن ذلك مما يرجع �صلبا على الطرفني املتنازعني.

املانع الرابع: غياب منظومة الو�صاطة يف موؤ�ص�صة الوقف:اإن القول بفر�صية اإمكانية اعتبار الوقف و�صيلة من 

و�صائل حل النزاعات الإقليمية والدولية قد يعيقه يف اأر�ص الواقع غياب اأو نق�ص يف الثقافة الدبلوما�صية 

للقيام بدور الو�صاطة بني الأطراف املتنازعة لدى الهيئة امل�صرفة على املوؤ�ص�صة الوقفية. 

واإن الناظر يف الكثري من املوؤ�ص�صات الوقفية يف العامل العربي والإ�صلمي يجدها تفتقر اإىل ا�صتكمال 

حاجاتها من الإطارات الفنية املختلفة املتخ�ص�صة ومنه تكون حيازتها على و�صيط دويل اأو اإقليمي من باب 

اأوىل، وهذا لأن الو�صاطة حتتاج اإىل خربة ومهارة يف:

املعرفة القانونية مبهمة الو�صاطة.	·

املعرفة القانونية وال�صرعية بالوقف وباملنازعات املحلية والدولية.	·

القدرة على بناء الثقة بني الأطراف املتنازعة للجلو�ص للتفاو�ص على ال�صلح اأول، ثم قبول الوقف 	·

كبديل اأو مرافق اأو راع حلل امل�صكلة بينهما ثانيا.

القدرة على الإقناع بقبول الوقف كحل للمنازعات الدولية. 	·

املبحث●الرابع:امل�صوغات●ال�صرعية●والقانونية●لال�صتفادة

من●�صيغة●الوقف●يف●حل●املنازعات●الدولية

والأخلقية  وال�صرعية  القانونية  امل�صوغات  من  جملة  الدولية  املنازعات  حلل  الوقف  ملنا�صبة  ي�صهد 

اأجملها يف الآتي:

)1( املدخل يف التعريف بالفقه الإ�صلمي وقواعد امللكية والعقود فيه، م�صطفى حممد �صلبي، مطبعة دار التاأليف، م�صر، ط/1383هـ - 

1962م: 505.

)2( امل�صدر نف�صه: 506.

)3( انظر، املو�صوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صلمية الكويتية، ط1427/1هـ - 2006م: 119/44 وما بعدها.و اأثر 

الجتهاد يف تطور الوقف:8 وما بعدها.
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اأول:  امل�صوغات ال�صرعية لل�صتفادة من الوقف يف حل املنازعات الدولية: تتعدد امل�صوغات ال�صرعية 

لل�صتفادة من الوقف حلل املنازعات الدولية الإ�صلمية، والإ�صلمية، وغري الإ�صلمية التي اأجملها 

يف الآتي:

 اعتبار مبداأ الأخوة الدينية: دعت  ال�صريعة الإ�صلمية اإىل مراعاة  حتقق معنى الأمة ومقا�صدها - 1

، لوحدة 
)1(

َنا َربُُّكْم َفاْعُبُدوِن}
َ
ًة َواِحَدًة َواأ مَّ

ُ
ُتُكْم اأ مَّ

ُ
يف نف�ص الفرد واجلماعة يف قوله تعاىل {اإِنَّ َهِذِه اأ

اإل بتحقق و�صائلها من تكافل وت�صامح وت�صالح كما جاء  العقيدة، والقبلة، وال�صريعة التي ل تتحقق 

، فالأخوة 
)2(

ُتْرَحُموَن} َلَعلَُّكْم   
َ َّ
ُقوا اهلل َواتَّ َخَوْيُكْم 

َ
اأ َبنْيَ  ِلُحوا  �صْ

َ
َفاأ اإِْخَوٌة  امْلُوؤِْمُنوَن  ا  َ يف قوله تعاىل {اإِمنَّ

واملوارد  العقارات  ب�صبب  تكون  التي  النزاعات،  حدوث  عند  امل�صلمني  بني  ال�صلح  ت�صتلزم  الدينية، 

املالية املختلفة كاملياه وم�صادر الطاقة والتي ميكن اأن يكون الوقف و�صيلة حللها بالطرق ال�صلمية عمل 

مبتطلبات الأخوة الإميانية التي تدعو اإىل م�صاركة امل�صلم لأخيه ومقا�صمته اأفراحه واأحزانه، فاإن كان 

يف التطوع مطاَلُب �صرًعا اأن يرقبه كما جاء عن عبداهلل بن امل�صاور قال: �صمعت بن عبا�ص يخرب بن 

 ،
)3(

الزبري يقول:�صمعت النبي -�صلى اهلل عليه و�صلم -يقول:»لي�ص املوؤمن الذي ي�صبع ؛ وجاره جائع«

فما بالنا اإن كان هذا املوؤمن جاًرا لنا اأو دولة جماورة لنا وتدعي حقا وقع اخللف فيه بينها وبيننا 

يف م�صدر من م�صادر الطاقة اأو املياه اأو غري ذلك، فالأخوة الدينية ت�صتلزم النظر يف حمل اخللف 

وحله بالطرق ال�صلمية والعمل على اإحقاق العدل فيه.  

واإن املتاأمل يف مقا�صد الوقف يجده يهدف اإىل حفظ ال�صروريات اخلم�ص، التي يعد الوئام والتكافل 

بني اأفراد املجتمع وحتقيق الأمن...و�صيلة من و�صائله. 

اأ�صباب الكرامة الإن�صانية لكل - 2 اإن الإخوة الإن�صانية ت�صتدعي توفري   اعتبار مبداأ الأخوة الإن�صانية: 

َوَلَقْد   } تعاىل  قوله  يف  م�صمونها  جاء  والذي   
)4(

وهيئته  خلقته  وح�صن  اإن�صانيته  باعتبار  اإن�صان 

ْن َخَلْقَنا  ْلَناُهْم َعَلى َكِثرٍي مِمَّ َباِت َوَف�صَّ يِّ ْمَنا َبِني اآَدَم َوَحَمْلَناُهْم يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الطَّ َكرَّ

.
)5(

يًل} َتْف�صِ

)1( املوؤمنون:52.

)2( احلجرات:10.

)3( الأدب املفرد، البخاري، حتقيق  حممد فوؤاد عبدالباقي، دار الب�صائر الإ�صلمية، بريوت، ط3/ 1409هـ - 1989م، باب ل ي�صبع دون 

جاره:52.قال ال�صيخ الألباين:�صحيح.

)4( تف�صري القراآن العظيم لبن كثري: 97/5.والعلقات الدولية يف الإ�صلم، حممد اأبو زهرة، دار الفكر العربي، م�صر، ط/1415هـ-  

1995م:20.

)5( الإ�صراء: 70.
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قال الرازي مبينا معنى التف�صيل والتكرمي للإن�صان:«اإنه تعاىل ف�صل الإن�صان على �صائر احليوانات 

باأمور خلقية طبيعية ذاتية مثل العقل والنطق واخلط وال�صورة احل�صنة والقامة املديدة، ثم اإنه تعاىل 

عر�صه بوا�صطة ذلك العقل والفهم لكت�صاب العقائد احلقة والأخلق الفا�صلة، فالأول: هو التكرمي، 

.
)1(

والثاين: هو التف�صيل«

التعارف  جعل  التي  للإن�صان،  الكرمي  العي�ص  اأ�صباب  بتوفري  اإل  والتف�صيل  الكرامة  هذه  تتحقق  ول 

ْنَثى 
ُ
َواأ َذَكٍر  ِمْن  َخَلْقَناُكْم  ا  اإِنَّ ا�ُص  النَّ يَُّها 

َ
اأ َيا  تعاىل{  قوله  كما جاء يف  اأ�صبابها،  من  �صببا  الإن�صاين 

.
)2(

 َعِليٌم َخِبرٌي }
َ َّ
ْتَقاُكْم اإِنَّ اهلل

َ
ِ اأ

َّ
ْكَرَمُكْم ِعْنَد اهلل

َ
َوَجَعْلَناُكْم �ُصُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا اإِنَّ اأ

ويعد الوقف اخلريي اأحد الو�صائل امل�صاعدة على حتقيق معنى التعارف املو�صل اإىل حت�صيل الكرامة 

 واملقت�صي مراعاة املجتمعات 
)3(

الإن�صانية، فالتعارف الإن�صاين مبناه على توا�صل الأمم بع�صها ببع�ص

م�صالح بع�صها البع�ص التي يحققها الوقف من اجلهات التالية:

 اجلهة الأوىل:�صمولية اأغرا�ص الوقف وعدم اخت�صا�صه بنوع دون اآخر، فمقا�صده  تنتهي اإىل حفظ كليات 

الإن�صان اخلم�ص باعتبار اإن�صانيته، فتعدد الأغرا�ص من وقف العقارات اإىل املنقولت واملنافع والنقود، 

ومن الوقف على ال�صروري اإىل احلاجي والتح�صيني كالوقف على الذرية وعلى احليوان والبيئة وغري 

ذلك من الأوقاف العامة واخلا�صة.

الواقف  �صرط  فاحرتام  اآخرين،  دون  الواقفني  من  بجن�ص  الوقف  عقد  اخت�صا�ص  عدم  الثانية:  اجلهة   

اأو ب�صرط حتقق القربة 
)4(

واجب ما مل يكن مع�صية، ومنه ي�صح الوقف على الفقراء والأغنياء مطلًقا

.
)6(

، وي�صمل الوقف على امل�صلم وغريه ما مل يكن حربًيا
)5(

على مذهب بع�ص الفقهاء

ليكون  الوقف  يوؤهل  وقفه،  ي�صملهم  التو�صع فيمن  اأو  الت�صييق  الواقف يف  املرونة يف حرية  واإن هذه 

و�صيلة توا�صل بني املجتمعات الإن�صانية.

)1( مفاتيح الغيب، الرازي، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، ط3/ 1420 هـ:375/21.

)2(احلجرات:13.

)3( التحرير والتنوير:218/26.

)4( البحر الرائق �صرح كنز الدقائق، زين الدين ابن جنيم احلنفي، دار املعرفة، بريوت:202/5.و وحا�صية الد�صوقي على ال�صرح الكبري، 

حممد عرفه الد�صوقي، حتقيق حممد علي�ص، دار الفكر، بريوت:77/4.وحا�صية البجريمي على �صرح منهج الطلب، البجريمي، املكتبة 

الإ�صلمية، ديار بكر، تركيا:203/3.

)5( �صرح منتهى الإرادات، البهوتي، عامل الكتب، بريوت، ط/ 1996م:402/2.

)6( البحر الرائق �صرح كنز الدقائق:204/5.وحا�صية الد�صوقي على ال�صرح الكبري:78/4.وحا�صية البجريمي على �صرح منهج الطلب: 

203/3.وك�صاف القناع عن منت الإقناع:246/4.وك�صاف القناع عن منت الإقناع، 

البهوتي، حتقيق هلل م�صيلحي م�صطفى هلل، دار الفكر، بريوت، ط/ 1402هـ:246/4.
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اجلهة الثالثة:مرونة اإن�صاء عقد الوقف، في�صح من امل�صلم وغريه، مما يجعله و�صيلة للتوا�صل بني املجتمعات 

حلل بع�ص النزاعات فيما بينها، وي�صهد له اجتهادات املدار�ص الفقهية  

حَّ وقف الذمي ب�صرط كونه  فقد جاء يف املدر�صة احلنفية قولهم: واأما الإ�صلم:فلي�ص من �صرطه ؛َف�صَ

قربة عندنا وعندهم، كما لو وقف على اأولده اأو على الفقراء اأو على فقراء اأهل الذمة، فاإن عمم، 

.
) 1(

جاز ال�صرف اإىل كل فقري م�صلم اأو كافر 

وربطت املدر�صة املالكية �صحته بامل�صلحة احلاجية للمجتمع، قال ابن عرفة: ل ي�صح احلب�ص من 

كافر يف قربة دينية، ولو كانت يف منفعة عامة دنيوية كبناء القناطر ففي رده نظر، والأظهر اإن مل 

.
) 2(

يحتج اإليه ردت«

وذهبت املدر�صة ال�صافعية، اإىل قبول وقف الذمي مطلقا ب�صرط اأن ل يكون مع�صية، اإذ جاء بيان ذلك 

عند تعدادهم لأركان الوقف و�صروطه فقالوا:«يف اأركانه: وهي اأربعة.

اعتبارا  قربة  يعتقده  مل  واإن  مل�صجد،  ولو  كافر  من  ؛في�صح  التربع  اأهلية  الأول:الواقف:و�صرطه 

.
) 3(

باعتقادنا« 

.
) 4(

واأما املدر�صة احلنبلية فجاء عنها قولهم:«وي�صح من ذمي على م�صلم معني«

والنتيجة، ومما �صبق ذكره من اأقوال املدار�ص الفقهية ن�صتنج ما يلي:

· املعترب يف اإن�صاء عقد الوقف اأهلية املتربع ل دينه، وفيه دللة على حرية اإن�صاء عقد الوقف من امل�صلم 	

وغريه، وهذا ي�صاعد املجتمعات الإ�صلمية على اإن�صاء اأوقاف م�صرتكة مع غريها من املجتمعات.

· �صحة وقف غري امل�صلم على امل�صلم وقبول �صرطه يف امل�صالح الدنيوية - وهو حمل التفاق - اأن يكون 	

م�صرف وقفه يف امل�صالح العامة للم�صلم وغريه ويف هذا تو�صعة مل�صامني امل�صاريع الوقفية امل�صرتكة 

بني املجتمعات الإ�صلمية وغريها.  

· توجيه 	 هذا  ويف  للمجتمع،  احلاجية  بامل�صلحة  مقدر  العامة  املرافق  على  امل�صلم  غري  وقف  قبول 

املجتمعات الإ�صلمية اإىل مراعاة امل�صلحة ال�صرعية الدينية والدنيوية قبل اإن�صاء عقد الوقف، كما 

فيه تنبيه على تقدير امل�صالح امل�صرتكة بني املجتمعات.

)1( البحر الرائق: 5 / 204.

)2( التاج والإكليل ملخت�صر خليل، العبدري، دار الفكر، ط/ 1398، بريوت:24/6.

)3( اأ�صنى املطالب يف �صرح رو�ص الطالب، زكريا الأن�صاري، حتقيق  د / حممد حممد تامر، دار الكتب العلمية، بريوت، ط01/ 1422 

هـ - 2000: 457/2.

)4( �صرح منتهى الإرادات امل�صمى دقائق اأويل النهى ل�صرح املنتهى:401/2.
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· اإن �صح وقف غري امل�صلم على م�صالح العامة للم�صلمني ولغريهم على جهة الإفراد ؛�صح منه على جهة 	

ال�صرتاك مع امل�صلم.

التي  امل�صرتكة  الوقفية  امل�صاريع  خلل  من  للمجتمعات  وحدة  كعن�صر  الوقف  ا�صتغلل  ميكن  ومنه، 

اأو من خلل حتويل حمل النزاع اإىل وقف ت�صتفيد منه املجتمعات املختلفة،  تكون من امل�صلم وغريه 

ووفق عقد وا�صح البنود والأحكام، وخا�صة اأنه كثريا ما تتوافق اإرادة بع�ص اخلريين من املجتمعات 

غري الإ�صلمية على ر�صد اأموال يف م�صالح اإن�صانية عامة ميكن الإفادة منها للمجتمعات الإ�صلمية 

 .
)1(

وغريها 

 اعتبار اأن الأ�صل »ال�صلم« يف العلقات الدولية:اإن الناظر يف مقا�صد الإ�صلم و�صرائعه يف العلقات - 3

ل  ال�صلم  املجتمعات  بني  العلقات  الأ�صل يف  واأن  وترك احلرب  املهادنة  اإىل  تدعو  يجدها  الدولية 

، ويظهر ذلك يف جملة 
)3(

 واأن احلرب ل تكون اإل ملربر م�صروع كدفع العدوان ورد العتداء
)2(

احلرب

ْلِم َفاْجَنْح  من الن�صو�ص ال�صرعية القراآنية الداعية واملوؤ�ص�صة لذلك كقوله تعاىل { َواإِْن َجَنُحوا ِلل�صَّ

ِذيَن مَلْ ُيَقاِتُلوُكْم   َعِن الَّ
ُ َّ
، وقوله تعاىل { ل َيْنَهاُكُم اهلل

)4(

ِميُع اْلَعِليُم }  ُه ُهَو ال�صَّ ِ اإِنَّ
َّ

ْل َعَلى اهلل َلَها َوَتَوكَّ

ا َتَخاَفنَّ  ، وقوله تعاىل { َواإِمَّ
)5(

وُهْم َوُتْق�ِصُطوا اإَِلْيِهْم  }  ْن َترَبُّ
َ
يِن َومَلْ ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم اأ يِف الدِّ

.
)6(

 ِخَياَنًة َفاْنِبْذ اإَِلْيِهْم َعَلى �َصَواٍء} 
ٍ
ِمْن َقْوم

كما يدعم هذا الأ�صل ت�صريع مبداأ التفاو�ص والتحكيم الإقليمي والدويل يف ال�صريعة الإ�صلمية  بني 

)1( اأثر الجتهاد يف تطور الوقف، اأد/حممود احمد اأبو ليل، بحث مقدم لندوة »الوقف الإ�صلمي«تنظيم كلية ال�صريعة والقانون، جامعة 

الإمارات العربية املتحدة، يف الفرتة 6-7 دي�صمرب 1997م:14.

)2( هناك راأيان يف الفقه ال�صيا�صي ال�صرعي يف امل�صاألة، فبع�ص الفقهاء يقررون اأن الأ�صل هو احلرب وال�صتثناء الهدنة، وهناك 

راأي ثان توؤيده مقا�صد ال�صريعة يعترب الأ�صل يف العلقات الدولية بني امل�صلم والآخر هو ال�صلم ول يلجاأ للحرب اإل يف حالت تقررها 

الظروف، انظر هذا املعنى يف كتب التف�صري، كتف�صري القراآن العظيم، ابن كثري، حتقيق �صامي بن حممد �صلمة، دار طيبة للن�صر 

والتوزيع، ال�صعودية، ط02/ 1420هـ - 1999 م:83/4.والتحرير والتنوير املعروف، ابن عا�صور التون�صي، موؤ�ص�صة التاريخ العربي، بريوت، 

ط1420/01هـ/2000م:147/9.والعلقات الدولية يف الإ�صلم لأبي زهرة:50. والأ�صا�ص ال�صرعي واملبادئ احلاكمة للعلقات اخلارجية 

للدولة الإ�صلمية، د/اأحمد عبدالوني�ص �صتا، �صمن كتاب العلقات الدولية يف الإ�صلم، اإ�صدارات املعهد العاملي للفكر الإ�صلمي، 

ط1417/01هـ - 1996: 1/ 145.

)3( ال�صلم يف الفقه ال�صيا�صي الإ�صلمي، �صليمان ولد خ�صال، ر�صالة ماج�صتري - غري من�صورة-، كلية العلوم الإ�صلمية، جامعة اجلزائر1، 

1420هـ -  1999م:121.

)4(  الأنفال: 61.

)5( املمتحنة:8.

)6( الأنفال:58.
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وغريها 
 )2(

احلديبية  يف   - و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  كفعله-  املعاهدات  واإبرام   
)1(

املتنازعة الأطراف 

وحتمي  املتخا�صمة  الأطراف  بني  العادل  التفاو�ص  اأ�صا�ص  على  تقوم  التي  اخل�صومات  لفك  كاأداة 

م�صاحلهم.

و اإن ال�صلم يحتاج اإىل ما يدعمه من و�صائل واأطر قانونية، اإذ ترجع اأ�صباب املنازعات اإىل الختلف 

على املوارد املائية والعقارية والطاقوية وخا�صة تلك التي تكون على احلدود امل�صرتكة للبلدين، كما 

هو واقع بني ال�صودان ال�صمايل واجلنوبي، مما يوؤثر على ا�صتقرار املنطقة ويعيق تطورها وتعاونها.  

التفاو�ص  ال�صلم بني الأطراف املتنازعة من خلل  اأن تكون و�صيلة لدعم  واإن �صيغة الوقف ميكنها 

للتفاق باعتبارها منطقة وقفية م�صرتكة بني البلدين ت�صهد عليها املوؤ�ص�صات الدولية، وحتدد اأطر 

النتفاع بها و�صروطها، وكيفية النظارة عليها، ون�صبة تق�صيم ريعها، ومدة ذلك، واجلهة املالية التي 

تودع فيها الأموال، وطريقة �صرفها...

  اعتبار مبداأ حتقيق حد الكفاية الإن�صانية: اإن من مقومات ال�صريعة الإ�صلمية مبداأ حتقيق العدل - 4

ُمُر 
ْ
 َياأ

َ َّ
 بني اأفراد املجتمع الإن�صاين يف جوانب احلياة كلها عمل بقوله تعاىل  { اإِنَّ اهلل

)3(

والدعوة اإليه

، الذي من مقت�صياته، العمل على التوزيع العادل للرثوات مبا يحفظ للإن�صان 
)4(

ِباْلَعْدِل َواْلإِْح�َصان } 

َك َنْحُن  ُهْم َيْق�ِصُموَن َرْحَمَت َربِّ
َ
كرامته ويحقق معنى تق�صيم املعي�صة الذي جاء ذكره يف قوله تعاىل {اأ

، فيكتمل معناه بالت�صخري املتبادل لبني الب�صر يف القيام 
)5(

ْنَيا  } َياِة الدُّ َق�َصْمَنا َبْيَنُهْم َمِعي�َصَتُهْم يِف احْلَ

ُهْم َفْوَق  م�صداقا  لقوله تعاىل { َوَرَفْعَنا َبْع�صَ
)6(

بالواجبات والتطوعات »حتى يتعاي�صوا ويرتافدوا « 

.   
)7(

ا َيْجَمُعون }  َك َخرْيٌ مِمَّ ُهْم َبْع�صًا �ُصْخِرّيًا َوَرْحَمُت َربِّ َبْع�ٍص َدَرَجاٍت ِلَيتَِّخَذ َبْع�صُ

جتويز  بدليل  الإن�صاين  املجتمع  اأفراد  بني  التاأليف  مقا�صده  من  يجد  الوقف  عقد  يف  الناظر  واإن 

الفقهاء الوقف على م�صالح امل�صلم وغريه - غري احلربي-، وهذا يوؤهله اأن يكون �صببا لتحقيق بع�ص 

)1( انظر قرار  رقم: 91 )9/8( ملجل�ص جممع الفقه الإ�صلمي املنعقد يف دورة موؤمتره التا�صع باأبو ظبي بدولة الإمارات العربية املتحدة 

من 1 اإىل 6 ذي القعدة 1415هـ، املوافق 1-6 اأبريل 1995م ب�صاأن مبداأ التحكيم يف الفقه الإ�صلمي يف جمال املنازعات الدولية، 

http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/9-8.htm 

)2( اجلامع ال�صحيح املخت�صر، البخاري، حتقيق: د. م�صطفى ديب البغا، دار ابن كثري، اليمامة، بريوت، ط03/ 1407 - 1987م، كتاب 

ال�صلح، باب ال�صلح مع امل�صركني:960/2.

)3(  العلقات الدولية يف الإ�صلم لأبي زهرة:39.

)4(  النحل:90.

)5(  الزخرف:32.

)6(  الك�صاف، الزخم�صري، حتقيق  عبدالرزاق املهدي، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت:252/4.

)7(  الزخرف:32.
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العدالة يف اإ�صباع احلاجات الطبيعية الإن�صانية وخا�صة اإن كان حمل النزاع موارد مائية اأو طاقة اأو 

غريهما فيوقف حمل النزاع لتعم منافعه جلميع الأطراف املتنازعة.  

بوظائف - 5 ليقوم  توؤهله  ال�صفات  من  بجملة  الوقف  يتميز  للوقف:  والتكافلي  القت�صادي  التكوين   

 التي اأجملها يف الآتي:
)1(

متعددة، تنموية وثقافية وتكافلية تهتم باملحافظة على الإن�صان ومبحيطه 

عبارة عن عقارات  فهو عموًما  بطبيعته،  املالية  بال�صفة  الوقف  القت�صادية:يتميز  الأوىل:  ال�صفة 

الجتماعية  التنمية  يف  ا�صتثمارها  وميكن  باملال،  مقومة  جمموعها  يف  وهي  منافع،  اأو  منقولت  اأو 

والقت�صادية، كما ميكن اعتمادها حًل حلل النزاعات الدولية من خلل التفاق على وقفها و�صرف 

:
) 2(

ريعها للتنمية الجتماعية للمجتمعني املتنازعني، اإذ من مقا�صد التنمية القت�صادية

· زيادة الإمكانات وتوزيعها على خمتلف املتطلبات الجتماعية يف القطاعات املختلفة:ال�صكن، وال�صحة، 	

والطعام...وهو من مقا�صد الوقف.

· رفع امل�صتوى املعي�صي للأفراد واجلماعات، وهو مق�صد من مقا�صده.	

· تو�صيع نطاق القت�صاد والتنمية على كل امل�صتويات، وي�صهد له تعدد اأنواع الوقف واأغرا�صه.	

· امل�صاهمة يف توفري منا�صب عمل والتقليل من البطالة يف املناطق املتنازع عليها، وي�صهد له اختلف 	

امل�صارف الوقفية كال�صرف على امل�صت�صفيات، والطرق، واجلامعات، وامل�صاجد، وامل�صتغلت، واملزارع 

وغري ذلك من الأوقاف، وما يلحقها من وظائف اإدارية وفنية ومهنية )3(.

· وميكن 	 غريها  وبني  بينها  اأو  العربية،  الدول  بني  الغذائي  الإنتاج  م�صتوى  يف  اخللل  ق�صايا  معاجلة 

اأو حتويل الأر�ص املتنازع عليها واملعطلة عن  اإ�صراك الوقف من خلل املوارد املالية الوقفية عموًما 

دورة الإنتاج الزراعي وتاأهيلها )4( اأو من خلل حتويل حمل النزاع اإىل جامعات وقفية عاملية)5( 

لتنمية القدرات العلمية املحلية اأو العاملية للأطراف املتنازعة وغريهم.

ال�صفة الثانية:التكافلية:تعترب �صورة التكافل اأو الت�صامن الجتماعي من اأبرز ال�صفات البارزة يف 

)1(  فقه ا�صتثمار الوقف ومتويله يف الإ�صلم:75. واأثر �صيا�صات الإ�صلح القت�صادي على نظام الوقف)ال�صودان حالة درا�صة(، الر�صيد علي �صنقور، 

اإدارة الدرا�صات والعلقات اخلارجية، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، ط/1433هـ- 2011م:33 وما بعدها.

)2( انظر، اأثر الوقف يف التنمية القت�صادية، د/حممد بن اإبراهيم اخلطيب، موؤمتر الأوقاف الأول، جامعة اأم القرى، ال�صعودية، 

1422هـ:256.

)3( انظر، اأثر الوقف يف التنمية القت�صادية، د/حممد بن اإبراهيم اخلطيب:262.واأثر الوقف يف التنمية القت�صادية، د/عبداللطيف بن 

عبداهلل العبداللطيف، موؤمتر الأوقاف الأول، امل�صدر نف�صه:113.

)4( انظر، جتربة الوقف يف اإطار عاملي، د/يا�صر عبدالكرمي احلوراين، جملة اأوقاف، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، �ص3/ع6/ربيع 

الآخر 1424هـ - 2004م:190 وما بعدها.

)5( انظر، جتربة الوقف يف اإطار عاملي:192 وما بعدها.
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الوقف، لأن من مقا�صده اإ�صباع احلاجات الإن�صانية املختلفة، بتوفري اأ�صباب العي�ص الكرمي، وتنوير 

العقول، وامل�صاهمة يف تنمية البنى التحتية للمجتمع وغري ذلك من املقا�صد، وهي مبجموعها متثل 

�صورة من �صور التكافل الجتماعي الذي ميكن اأن يتحول اإىل ت�صامن وتكافل اإن�صانيني بني املجتمعات 

�صعار  الإن�صانية بحل منازعاتها حتت  بينها وبني غريها من املجتمعات  اأو  الإ�صلمية  الإ�صلمية - 

 .
)1(

م�صمون الآية الكرمية {َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلرِبِّ َوالتَّْقَوى َول َتَعاَوُنوا َعَلى اْلإِْثِم َواْلُعْدَوان }

ال�صفة الثالثة:ال�صخ�صية العتبارية:يت�صف الوقف بال�صخ�صية العتبارية، فهو كال�صخ�ص احلقيقي 

مما 
 )2(

وقانونا  فقها  امل�صروعة  الت�صرفات  بكل  والقيام  اللتزامات  واإن�صاء  احلقوق  لك�صب  �صالح 

يوؤهله لأن يكون و�صيلة من و�صائل حل املنازعات للأ�صباب التالية:

�صخ�صيته  لتميز  اإفل�صهم  ول  مبوتهم  يتاأثر  فل  له؛  املن�صئني  كيان  عن  الأول:ا�صتقلله  ال�صبب 

�صخ�صيتهم وذمته املالية عن ذمتهم، ومقا�صده عن مقا�صدهم، فت�صتمر ت�صرفاته واأعماله   عن 

 وخا�صة يف املناطق اجلغرافية املتنازع  
)3(

م�صتقلة عنهم، مما ي�صاعد على تنمية املجتمع وتطويره

عليها.

 مما يوؤهله اإىل ال�صتدانة مل�صلحة الوقف وم�صروعية اأن  
)4(

ال�صبب الثاين:ات�صافه بالذمة املالية 

يوهب له واأن ي�صارك غريه يف م�صاريع ا�صتثمارية تنمي موارده املالية، وهذا ي�صاعد على تطوير املناطق 

املتنازع عليها.

، واإن 
)5(

ال�صبب الثالث:ات�صافه بال�صخ�صية العتبارية يعطيه حق التقا�صي ورفع دعوى التعدي عليه

ات�صافه بهذه اخلا�صية ت�صمن له ال�صتمرار، وحتمي مقا�صده وت�صمن عدم التعدي على بنود الوقف 

من الأطراف املتنازعة لإمكانية جلوئه للتحكيم والتقا�صي الإقليمي اأو الدويل.

 مبداأ التكامل ل التنازع بني املجتمعات الإن�صانية:اإن من مقا�صد ال�صتخلف مبداأ التكامل والتعاون - 6

لتحقيق الأمن وال�صلم وامل�صالح امل�صرتكة، واإنهاء ال�صراعات وفق القيم امل�صرتكة بني اأفراد املجتمع 

م�صداقا لقوله 
)6(

الإن�صاين، من اأجل حتقيق التنمية والعدالة وغريهما من القيم الأخلقية الإن�صانية 

)1(  املائدة:2.

)2( انظر، فقه ا�صتثمار الوقف ومتويله يف الإ�صلم )درا�صة تطبيقية عن الوقف اجلزائري(، د/عبدالقادر بن عزوز، اإ�صدارات اإدارة 

الدرا�صات والعلقات اخلارجية، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، ط1429هـ- 2008م:46 وما بعدها.

)3( انظر، فقه ا�صتثمار الوقف ومتويله يف الإ�صلم:49.

)4( الرجع نف�صه:53.

)5( املرجع نف�صه:56.

)6( انظر، التكامل والتنازع يف العلقات الدولية الراهنة:159 وما بعدها.
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.
)1( 

ا�ُص ِباْلِق�ْصط } ْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َوامْلِيَزاَن ِلَيُقوَم النَّ
َ
َناِت َواأ ْر�َصْلَنا ُر�ُصَلَنا ِباْلَبيِّ

َ
تعاىل: { َلَقْد اأ

الغدر عند  بالعهد، ومنع  اأخلقية كلية كالوفاء  ال�صريعة  بقواعد  اأناطته  »الق�صط«  بـ  النا�ص  فقيام 

تاأ�صي�ص املعاهدات، واأخرى قانونية اأو فقهية ممثلة يف كتابة املعاهدة، والإ�صهاد عليها، واإقرار مبداأ 

الكلية  القواعد  من  ذلك  وغري  ال�صرر  جلرب  ال�صمان  مبداأ  واإقرار  تنفيذها،  يف  الدولية  امل�صوؤولية 

   .
)2(

الناظمة له

املنفعة  حتقق  ا�صرتاط  وما  الإن�صاين،  املجتمع  اأفراد  بني  التكامل  على  العمل  الوقف  خ�صائ�ص  من  واإن 

والتكامل  كلياته   وبحفظ  بالإن�صان  الهتمام  مظاهر  من  مظهر  اإل   
)3(

املوقوفة العني  يف  عليه  للموقوف 

يِن َومَلْ  ُيَقاِتُلوُكْم يِف الدِّ ِذيَن مَلْ   َعِن الَّ
ُ َّ
َيْنَهاُكُم اهلل مع الآخر امل�صلم وغريه عمل بظاهر قوله تعاىل: { ل 

)4(

وُهْم َوُتْق�ِصُطوا اإَِلْيِهْم } ْن َترَبُّ
َ
ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم اأ

 قابلية الوقف اأن يكون بدل يف ال�صلح:جتيز ال�صريعة التعاقد على ال�صلح  حلل املنازعات املختلفة، - 7

وي�صرتط الفقهاء لتحققه جمموعة من ال�صروط اأهمها كون بدل ال�صلح مما ميكن تقوميه من عني 

.
)5(

اأو منفعة 

واإن الناظر يف طبيعة الوقف يجده اأعيانا ومنافع، واإن حمل النزاعات غالبا ما يكون فيها، وهذا يوؤهله 

اأن يكون و�صيلة حلل النزاع بني الأطراف املتخا�صمة باأن يتفق على اأن يوقف حمل العني اأو املنفعة حمل 

اخللف حتى ل يكون النتفاع اأو ال�صتغلل من جهة واحدة اأو اأن تعطل مطلقا، في�صفى عليها �صفة الوقف، 

وحتدد كيفية النتفاع، وطرق ال�صتغلل، ون�صب الريع لكل طرف وغري ذلك من امل�صائل احلقوقية.

لأنها - 8 الوقف  يف  ال�صرتاط  م�صروعية  على  الفقهاء  يتفق  له:  املرافقة  لل�صروط  الوقف  قابلية   

بالوقف  متعلقة  ال�صوابط  ولهذا جاء عنهم جمموعة من  الواقف،  ملقا�صد  الظاهرة  الإرادة  مبثابة 

)1( احلديد:25.

)2( انظر، املعاهدات الدولية يف ال�صريعة الإ�صلمية، د/اأحمد اأبو الوفا حممد، دار النه�صة العربية، ط1410/01هـ - 1990م:164 - 

.171 -170-168-166

)3(  بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�صرائع، الكا�صاين، دار الكتاب العربي، بريوت، ط/ 1982م:220/6.والتاج والإكليل ملخت�صر خليل:20/6 

وما بعدها.والإقناع يف حل األفاظ اأبي �صجاع، ال�صربيني، حتقيق مكتب البحوث والدرا�صات، دار الفكر، بريوت، ط/ 1415هـ:360/2.

ومطالب اأويل النهى يف �صرح غاية املنتهى، م�صطفى ال�صيوطي الرحيباين، املكتب الإ�صلمي، دم�صق، ط/ 1961م:276/4.

)4( املمتحنة:8.

)5( انظر، بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�صرائع:42/6.و الكايف يف فقه اأهل املدينة املالكي، القرطبي، حتقيق  حممد حممد اأحيد ولد ماديك 

املوريتاين، مكتبة الريا�ص احلديثة، الريا�ص، ط02/ 1400هـ-  1980م:878/2.واحلاوي الكبري، املاوردي، دار الفكر، بريوت:370/6.و 

مطالب اأويل النهى يف �صرح غاية املنتهى:334/3وما بعدها.
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وغري 
) 2(

، وقولهم: »�صرط الواقف واجب التباع؛ واإن كان مبكروه«
)1(

كقولهم:»�صرط الواقف مراعى«

ذلك من ال�صوابط الكلية.

، وحق تعيني الناظر 
) 3(

ومن اأمثلة ذلك مراعاة حق الواقف يف ا�صرتاط التاأقيت والتاأبيد للعني املوقوفة

، اأي اجلهات التي ي�صرف اإليها ريع الوقف وغري 
) 5(

، وكذا حتديد امل�صارف الوقفية
) 4(

على املرفق الوقفي

ذلك من ال�صروط املرافقة لعقد الوقف. 

اإن حمل املنازعات الدولية غالبا ما تكون بني �صخ�ص طبيعي واآخر مثله، وقد تكون بني �صخ�صيتني 

معنويتني، وقد تكون بني �صخ�صية طبيعية واأخرى معنوية، وهي يف كل احلالت حتتاج اإىل تعبري عن اإرادتها 

الر�صائية لإن�صاء الوقف، وكذا لإملء �صروطها.

وميكن اأن تكون ال�صروط املرافقة ل�صيغة الوقف املت�صمن حل املنازعات الدولية اأن يراعى فيه ما يلي:

· اعتبار مبداأ التوافق بني الأطراف املتنازعة يف حق ال�صرتاط الوقفي.	

· حتقيق معنى الوقف ومقا�صده.	

· حتقيق امل�صالح امل�صرتكة للأطراف املتنازعة.	

· حتقيق مقا�صد ال�صلح وماآلته على املجتمعني املتنازعني.	

· التنازل عن بع�ص امل�صالح مقابل امل�صالح الكربى التي حتقق ال�صتقرار والأمن والثقة بني الدولتني 	

 .
) 6(

قيا�صا على فعل النبي- �صلى اهلل عليه و�صلم - يف �صلح احلديبية

· ا طبيعًيا 	 مراعاة امل�صلحة العامة على اخلا�صة عند ال�صرتاط اإن كان اأحد اأطراف النزاع �صخ�صً

والآخر معنوًيا كما نرى يف بع�ص املنازعات التي اأحد اأطرافها مواطن اأو موؤ�ص�صة من دولة معينة 

وبني موؤ�ص�صة ر�صمية اأو �صبه ر�صمية من دولة اأخرى.

· اإ�صفاء مرونة على العقد، مما يجعله ملئما لإمكانية قبول �صروط الأطراف املتنازعة. 	

· اإمكانية تنويع �صيغ الوقف بح�صب ظروف الزمان واملكان. 	

)1( املحيط الربهاين يف الفقه النعماين:141/6.

)2( الفواكه الدواين على ر�صالة ابن اأبي زيد القريواين، النفراوي، دار الفكر، ط/ 1415هـ - 1995م:211/1.

)3( انظر على �صبيل املثال، مواهب اجلليل يف �صرح خمت�صر خليل، احلطاب، دار الفكر، ط3/ 1412هـ - 1992م:18/6.

)4( انظر على �صبيل املثال، املحيط الربهاين يف الفقه النعماين فقه الإمام اأبي حنيفة ر�صي اهلل عنه، بن مازة، حتقيق عبدالكرمي �صامي 

اجلندي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط01/ 1424 هـ - 2004 م:134/6.

)5( املرجع نف�صه:224/6.

)6( اجلامع ال�صحيح املخت�صر، البخاري، كتاب ال�صلح، باب كيف يكتب هذا: ما �صالح فلن بن فلن، وفلن بن فلن، واإن مل ين�صبه اإىل 

قبيلته اأو ن�صبه:959/2.
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· اإمكانية تاأقيته- على قول املالكية - مما ي�صهل اإعادة جدواه القت�صادية يف اأقرب الآجال مبا يعود 	

بالفائدة على الأطراف املتنازعة.

· اإمكانية التعديل بالإ�صافة اأو احلذف لبع�ص ال�صروط بح�صب الظروف، وكذا اإمكانية تو�صيع دائرة 	

العقد لت�صمل اأطراًفا اأخرى ت�صاهم يف تنمية الوقف عموًما واملنطقة املتنازع عليها خا�صة.

 اعتبار مراعاة الأ�صلح للأمة:نبه الفقهاء اأن من واجبات احلاكم بحكم وليته على املجتمع  مراعاة - 9

.
)1(

الأ�صلح للأمة، ولهذا قالوا:  »ت�صرف الإمام على الرعية؛ منوط بامل�صلحة«

   وعمل بهذه القاعدة الكلية، يجوز، بل قد يتوجب على احلاكم النظر فيما يف�ص النزاعات القائمة 

بني  التكامل  وحتقيق  وال�صتقرار  الأمن  م�صلحة  ويحقق  م�صروع،  هو  مبا  الدول  من  وغريها  دولته  بني 

املجتمعات.

ولعل اللجوء اإىل الوقف يعترب اأحد احللول املمكنة عند وقوع التنازع باأن يراعي امل�صلحة ال�صرعية يف 

حمل املتنازع عليه فينقله من ملك عام اإىل وقف حتدد طرق ال�صتفادة منه ومدة ذلك، واجلهة امل�صتفيدة 

وغري ذلك من امل�صائل املرتبطة بت�صيري �صوؤون احلكم، كما تقرره الدول من مناطق التبادل احلرة. 

يجدها - 10 الوقف  مقا�صد  يف  الناظر  والدولية:اإن  املحلية  املنظمات  ملقا�صد  الوقف  مقا�صد  منا�صبة   

ت�صرتك مع مقا�صد الكثري من املنظمات املحلية والدولية احلقوقية، مما يوؤهله للقيام بدور الو�صاطة 

جملة املقا�صد التي تريد 
) 2(

يف حل املنازعات املحلية والدولية ؛فلقد جاء مثل يف ميثاق الأمم املتحدة 

حتقيقها يف حياة اأفراد املجتمع الإن�صاين اأنها تهدف اإىل:

· يتنافى 	 ل  املق�صد  هذا  واإن  القوة،  ا�صتخدام  عدم  اإىل  والدعوة  الدوليني،  والأمن  ال�صلم  حفظ 

ومقا�صد الوقف، اإذ من خ�صائ�صه حرية ال�صرتاط فيه كمن ي�صرتط تخ�صي�ص ماله حلفظ هذه 

املقا�صد بوقف اأ�صول اأو منافع حتقيقا لذلك كوقف املدار�ص ومراكز اإعادة التاأهيل الجتماعي ملا 

بعد احلرب. 

· اإمناء العلقات الودية بني الأمم، واإن هذا يحققه الوقف من جهة عموم مقا�صده واأنه ل يخت�ص 	

بامل�صلم دون غريه، بل يتعداه اإىل ما ي�صمل بنفعه املجتمعات الإن�صانية.

· وال�صتثمارية 	 املوؤ�ص�صات اخلدمية  بوقف  الوقف  الدويل..وهو مق�صد من مقا�صد  التعاون  حتقيق 

)1( الأ�صباه والنظائر، ال�صيوطي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط/ 1403هـ:121.و الأ�صباه والنظائر، ابن جنيم، دار الكتب العلمية، بريوت، 

ط/1400هـ-1980م:123.

)2( انظر ميثاق الأمم املتحدة ومقا�صدها:427- 433-437-444.والوجيز يف قانون املنظمات الدولية والإقليمية، د/�صعيد اأحمد باناجة، 

موؤ�ص�صة الر�صالة، ط1405/01هـ - 1985م:53- 56.
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اْلإِْثِم  َعَلى  َتَعاَوُنوا  َول  َوالتَّْقَوى  اْلرِبِّ  َعَلى  َوَتَعاَوُنوا  تعاىل{  قوله  معنى  حتقيق  اإىل  تهدف  التي 

.
)1(

َواْلُعْدَوان}

· حل املنازعات الدولية حل �صلميا والعمل على الت�صوية العادلة بني الأطراف املتنازعة من خلل 	

الو�صاطة والتحكيم  والت�صوية الق�صائية وفق قواعد القانون الدويل والرتكيز على تنبيه الأطراف 

املتنازعة على التفكري يف:

- الروابط القت�صادية امل�صرتكة، 

- والتاريخ امل�صرتك، 

- وحقوق اجلوار، 

والروابط الثقافية وغري ذلك...

بني  للت�صوية  عليه  املتنازع  املحل  وقف  جهة  من  حتقيقها  و�صائل  من  و�صيلة  يكون  اأن  للوقف  وميكن 

الأطراف املتنازعة حتقيقا للعدل والأمن بينها بالنظر اإىل اأن حمتوى القانون الدويل جمموعة من القواعد 

والأحكام التي تنظم علقة الدولة بغريها من الدول اأو باملنظمات الإقليمية اأو العاملية يف ال�صلم واحلرب... 

واأ�صا�ص هذه القواعد املنظمة له تقوم على مبداأ التفاو�ص والر�صا بني هذه الدول للتحاكم اإليها، وهي 

قابلة للتجديد والإ�صافة وال�صطب بح�صب التفاق.

اإدراجه  والقت�صادية ميكن  والجتماعية  الدينية  املختلفة  وم�صامينه  الوقف  مقا�صد  اإىل  الناظر  اإن 

�صمن منظومة القواعد والأحكام التوافقية بني الدول لتعدد اأغرا�صه وحتقيقه ملعاين ال�صتقرار الجتماعي 

وال�صيا�صي ليكون و�صيلة من الو�صائل التي يتحاكم اإليه يف حالة النزاعات احلدودية والطاقوية مثل.   

· حتقيق التعاون القت�صادي والجتماعي من جهة حتقيق اأعلى م�صتوى للمعي�صة والنهو�ص بعوامل 	

امل�صلحة  هذه  اإن  الدولية...  للم�صاكل  احللول  وتي�صري  والجتماعي،  القت�صادي  والتقدم  التطور 

حمققة يف الوقف من جهة تنوع اأغرا�ص الوقف من زراعي، و�صناعي، وخدمي، وموؤ�ص�صات علمية...

· واأما بخ�صو�ص اجلامعة العربية)2(، فلقد جاء يف ميثاقها اأن من اأهدافها:	

· توثيق ال�صلت بني الدول الأع�صاء يف املجالت املختلفة..وهي م�صلحة ظاهرة يف مقا�صد الوقف 	

من جهة تنوع اأغرا�صه.

· حل املنازعات بني الأع�صاء �صلميا..وهو م�صلحة �صرعية ميكن للوقف اأن ي�صملها لتنوع اأغرا�صه 	

وتنوع م�صاحله.

)1(املائدة:2.

)2( انظر ميثاق اجلامعة العربية، املنظمات الدولية املعا�صرة:267 وما بعدها.والوجيز يف قانون املنظمات الدولية والإقليمية:128- 129.
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، فلقد ت�صمن ميثاقها ما يفيد حل املنازعات املحلية 
)1(

واأما بخ�صو�ص منظمة املوؤمتر الإ�صلمي

والدولية، اإذ من اأهدافها:

· امل�صاهمة يف ال�صلم والأمن الدوليني.	

· تعزيز العلقات الودية بني الدول وح�صن اجلوار.	

· تعزيز التعاون القت�صادي بني الدول الأع�صاء لتح�صيل التنمية امل�صتدامة...	

ومنظومة القيم التي ت�صمنها ميثاق جامعة الدول العربية ومنظمة املوؤمتر الإ�صلمي، هي م�صالح من 

جملة امل�صالح التي يهدف الوقف لتحقيقها يف حياة الإن�صان بالقيام بدور املرافق اأو الراعي لهذه الأن�صطة 

اأو باملبا�صرة العلمية التنموية وال�صلمية مبا هو متاح من و�صائل مادية وب�صرية.

واأما بخ�صو�ص جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربي، فاإن الناظر اإىل النظام الأ�صا�صي لهيئة املنازعات 

بني الدول الأع�صاء يف مادته الثالثة والتا�صعة اأنها تلجاأ اإىل حل املنازعات بني الدول الأع�صاء وفق ما تقرر 

 .
) 2(

يف املواثيق يف جمل�ص التعاون والقانون والعرف الدويل ومبادئ ال�صريعة الإ�صلمية

الو�صائل  النزاع  تختار عند  اأن  عليها ل مينعها  املتفق  الأ�صول  اإىل هذه  التحاكم  اإىل  املجل�ص  فاإقرار 

الكفيلة حللها ويعترب الوقف اأحد طرقها من جهة توافق مقا�صده مع مقا�صد ال�صلح، وحتقيق امل�صالح 

مبا  الرثوة  بتقا�صم  الجتماعي  ال�صتقرار  وحتقيق  البلدين،  بني  والأمن  ال�صلم  بن�صر  للبلدين  امل�صرتكة 

يحقق العدل بينهما.

 قابلية الوقف للنظارة امل�صرتكة بني الدول املتنازعة: بحث الفقهاء م�صاألة النظارة على الوقف على - 11

اأفراد املجتمع الإن�صاين، واإن هذه  جهة الإفراد والتعدد وم�صاألة النظارة من امل�صلم ومن غريه من 

امل�صاألة يف حالة الو�صول اإىل اتفاق اإىل حل املنازعات بني الدول بالوقف، فاإننا نت�صور لها �صورتني، 

وهما: 

الوقفية عرب  الت�صيريية  املنظومة  الإ�صلمية:�صهدت  الإ�صلمية،  الأوىل:النظارة اجلماعية  ال�صورة 

  اإىل نظارة غري 
)3(

تاريخها تطوًرا ملحوًظا من النظارة الأهلية كفعل عمر )ر�صي اهلل عنه( يف وقفه

)4(

اأهلية ومن الإدارة الفردية كما كان من وقف ال�صحابة )ر�صي اهلل عنهم (كعلي وفاطمة وغريهما

http://www.oic-oci.org ،1(انظر ميثاق منظمة املوؤمتر الإ�صلمي(

)2( انظر، جمل�ص التعاون اخلليجي من منظور العلقات الدولية، د/علي �صفيق، دار النه�صة العربية، بريوت، ط/1409هـ - 1989م:397.

)3(  معرفة ال�صنن والآثار للبيهقي، حتقيق �صيد ك�صردي ح�صن، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1412/01هـ - 1991م، باب الوقف:باب متام 

احلب�ص بالكلم دون القب�ص:551/4.

)4( املرجع نف�صه
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ومن ت�صيري 
)1(

اإىل النظارة اجلماعية، كما كان �صاأن الوقف باجلزائر يف اأواخر العهد العثماين بها 

العربية  بالدول  الأوقاف  وزارات  من  الوقف  ت�صيري  حال  هو  كما  املوؤ�ص�صات،  ت�صيري  اإىل  الأفراد 

والإ�صلمية اأو الإدارات الوقفية، كما هو حال الأمانة العامة للأوقاف بالكويت.

وميكن ت�صور هذه النظارة امل�صرتكة بني الدولتني العربيتني اأو الإ�صلميتني املتنازعتني على �صكل اإدارة 

مت�صاوية الأع�صاء يحدد قانونها الأ�صا�صي على اأن تكون رئا�صتها بالتناوب من هذه الدولة  وتلك، وعلى اأن 

تت�صكل -هذه الإدارة- من اإطارات وفنيني وحقوقيني يختلف تعدادهم بح�صب اأهمية الوقف.

امل�صرتكة  النظارة  م�صاألة  بحث  اإن  الإ�صلمية:  الإ�صلمية، غري  الثانية:النظارة اجلماعية  ال�صورة 

للمرافق الوقفية بني امل�صلم وغريه حلل املنازعات بني دولة عربية اأو اإ�صلمية اأو جمتمع م�صلم وغري 

م�صلم يوؤ�ص�ص على بحث مدى م�صروعية القول بنظارة غري امل�صلم للأوقاف الإ�صلمية، التي جاءت 

اأقوال الفقهاء فيها كالآتي:

· املدر�صة احلنفية:يظهر من كلم املدر�صة احلنفية اأن النظارة وكالة ونيابة يف الت�صرف، فت�صح 	

من امل�صلم وغريه ولهذا  ل جندهم ي�صرتطون الإ�صلم ل�صحة النظارة على الوقف ؛واإمنا ي�صرتطون 

فيها البلوغ والعقل وح�صن الت�صرف، وت�صح النظارة يف مدر�صتهم من الذكور والإناث ومن الأعمى 

» ول ت�صرتط: احلرية  الناظر:  بيان �صروط  ابن جنيم احلنفي  قوله يف  والب�صري، كما جاء عن 

.
) 2(

والإ�صلم لل�صحة »

وبناء على هذا الجتهاد احلنفي، يجوز نظارة غري امل�صلم للأوقاف الإ�صلمية ذات ال�صفة اخلدمية ل 

؛ واإذا �صحت النظارة من غري 
) 3(

امل�صاجد خل�صو�صيتها، واإن كرهوا« للم�صلم توكيل الذمي بالت�صرف له«

امل�صلم بالإفراد �صحت بال�صرتاك، اأي اأن تكون النظارة م�صرتكة بني امل�صلم وغريه اإن كان م�صمون الوقف 

على احلدود بني دولتني، م�صلمة وغري م�صلمة.

· املدر�صة املالكية: قيدت املدر�صة املالكية النظارة على الوقف بوجوب احرتام �صرط الواقف، قال 	

.
) 4(

ابن عرفة«:النظر يف احلب�ص ملن جعله اإليه حمب�صه«

وف�صلوا ذلك بقولهم:« واتبع �صرطه اإن جاز كتخ�صي�ص مذهب اأو ناظر... يعني اأن الواقف اإذا �صرط 

)1( اأنظر، موؤ�ص�صة الأوقاف باجلزائر العثمانية، د/عبدالقادر بن عزوز، جملة ال�صراط، ت�صدر عن كلية العلوم الإ�صلمية، جامعة 

اجلزائر1، �ص11/ع18/حمرم 1430هـ- جانفي 2009م:130.

)2( البحر الرائق �صرح كنز الدقائق، ابن جنيم احلنفي، دار املعرفة، بريوت:244/5-245. والفتاوى الهندية يف مذهب الإمام الأعظم 

اأبي حنيفة النعمان، ال�صيخ نظام وجماعة من علماء الهند، دار الفكر، ط/ 1411هـ - 1991م:408/2.

)3( املب�صوط، ال�صرخ�صي، دار املعرفة، بريوت، ط/ 1414هـ-1993م:198/11.

)4( التاج والإكليل ملخت�صر خليل:37/6.



RhõY øH QOÉ≤dG óÑY .O åëH

237

يف كتاب وقفه �صروًطا؛ فاإنه يجب اتباعها ح�صب الإمكان اإن كانت تلك ال�صروط جائزة؛ لأن األفاظ الواقف 

جائز،  هو  ما  فمثال  يتبع...  ل  ؛فاإنه  جائزة  غري  �صروًطا  �صرط  فاإن  التباع؛  وجوب  يف  ال�صارع  كاألفاظ 

.
) 1(

كتخ�صي�صه مذهًبا بعينه اأو مدر�صة بعينها اأو ناظًرا بعينه فل يجوز العدول عنه اإىل غريه » 

.
)2(

و�صبط الفقيه املتيطي �صروط النظر بقوله:« يجعله ملن يوثق به يف دينه واأمانته... »

والنتيجة، اإن ظاهر كلم املالكية يف بيان �صروط النظارة على الوقف موقوفة على امل�صلم ول تتعدى اإىل 

غريه اإل اأننا جندهم يف حديثهم عن الوكالة، وم�صاألة توكيل امل�صلم للذمي عللوا املنع اأو الكراهة باخلوف 

.
)3(

من اأن يدخل عليهم يف معاملتهم احلرام 

 واإن كان املنع معلل بذريعة اإدخال احلرام على الت�صرفات املوكولة اإليه؛ فاإن النظارة امل�صرتكة ترفع 

هذا املانع، لأنه ل يت�صرف باإطلق؛ واإمنا يت�صرف بناء على ما تقرر يف وثيقة الوقف وبعلم اإدارة املرفق 

الوقفي وامل�صكلة من امل�صلمني وغريهم.

· املدر�صة ال�صافعية:  جاء يف املدر�صة ال�صافعية يف بيان �صروط النظارة على الوقف قولهم:	

·  »و�صرط الناظر:عدالة وكفاية، اأي قوة وهداية للت�صرف فيما هو ناظر عليه؛ لأن نظره ولية على 	

.
)4(

الغري فاعترب فيه ذلك كالو�صي والقيم...« 

امل�صلم  يف  حتققها  ميكن  وظيفة  وهي   ،
)5(

اأ�صل...« وحفظ  واإجارة  بقولهم:»عمارة  وظيفته  وحددوا 

وغريه.

يف املذهب ال�صافعي، واإن كانت كذلك جازت للم�صلم وغريه يف الت�صرفات 
 )6(

والنتيجة، اإن النظارة وكالة 

عليه  املحجور  بهذا  ، فخرج 
)7(

بالتكليف« وذلك  العبارة  »�صحة  الوكيل عموما  ي�صرتطون يف  لأنهم  املالية 

ل�صغر اأو �صفه وبقي غري امل�صلم على اأ�صل احلل.

· املدر�صة احلنبلية:جاء يف �صروط  الناظر على املرفق الوقفي يف املدر�صة احلنبلية قولهم: »و�صرط 	

)1( �صرح خمت�صر خليل للخر�صي، دار الفكر للطباعة، بريوت:29/7.

)2( املرجع نف�صه.

)3( الذخرية، القرايف، حتقيق حممد حجي، دار الغرب الإ�صلمي، بريوت، ط1/ 1994م:5/8.و�صرح خمت�صر خليل للخر�صي:76/6.

)4( فتح الوهاب ب�صرح منهج الطلب، زكريا بن حممد بن اأحمد بن زكريا الأن�صاري، دار الفكر للطباعة والن�صر، ط/ 1414هـ-

1994م:309/1. ومغني املحتاج اإىل معرفة معاين األفاظ املنهاج، حممد اخلطيب ال�صربيني، دار الفكر، بريوت:393/2.

)5( فتح الوهاب ب�صرح منهج الطلب، زكريا الأن�صاري اأبو يحيى، دار الكتب العلمية، بريوت، ط/ 1418هـ:445/1. ومغني املحتاج اإىل 

معرفة معاين األفاظ املنهاج، حممد اخلطيب ال�صربيني، دار الفكر، بريوت:393/2.

)6( انظر، ال�صراج الوهاج على منت املنهاج، الغمراوي، دار املعرفة للطباعة والن�صر، بريوت:370/1.

)7( فتح العزيز ب�صرح الوجيز، عبدالكرمي بن حممد الرافعي القزويني، دار الفكر:16/11.
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يف ناظر، مطلقا، اإ�صلم، اإن كان الوقف على م�صلم اأو جهة من جهات الإ�صلم كامل�صاجد واملدار�ص 

، فاإن كان الوقف 
) 1(

 ِلْلَكاِفِريَن َعَلى امْلُوؤِْمِننَي �َصِبيًل}
ُ َّ
والربط ونحوها لقوله تعاىل{َوَلْن َيْجَعَل اهلل

.
) 2(

على معني ككافر؛ فله النظر عليه، لأنه ملكه...ينظر فيه لنف�صه اأو وليه«  

والظاهر اأن املدر�صة احلنبلية متنع غري امل�صلم للإ�صراف على الأوقاف الإ�صلمية، مطلقا، غري 

املدر�صة  يف  فاملمنوع  الإ�صلمية،  غري  املرافق  على  النظارة  امل�صلم  غري  تويل  من  متانع  ل  اأنها 

م�صمون  هذه  حالتنا  يف  ونحن  امل�صلمة،  الأوقاف  على  النظارة  تويل  من  امل�صلم  غري  ا�صتقلل 

احلديث عن النظارة امل�صرتكة للمرفق وقفي م�صرتك بني املجتمع امل�صلم وغريه، وخرج خمرج  

امل�صلمة  للدولة  ال�صرعية  وال�صيا�صة  الرخ�ص  عن  احلديث  باب  في�صمله  الدولتني،  بني  ال�صلح 

ومراعاة امل�صالح امل�صرتكة بني البلدين والتي يقدرها احلاكم. 

اإن م�صاألة نظارة غري امل�صلم على الأوقاف الإ�صلمية م�صاألة اجتهادية يف  والنتيجة مما �صبق ذكره، 

اأن الناظر يف  الفقه الإ�صلمي، ومذهب العلماء فيها بني جميز ومانع باإطلق ومانع �صدا للذريعة، غري 

التي  هذه  م�صاألتنا  من  قريبة  يجدها  الإ�صلمي  الفقه  يف  واإجازة  له  وتوكيله  لغريه  امل�صلم  اإجارة  م�صاألة 

اأجازها الكثري من الفقهاء ؛والنظارة على الوقف - غري امل�صاجد واملدار�ص القراآنية وما �صابهها - ل تخرج 

عن كونها من جن�صهما، فهي تهدف اإىل تنمية املال وتق�صيم الريع، وهي تتطلب الأمانة وال�صبط والقدرة 

على العمل، وهي اأو�صاف ميكن حتققها يف امل�صلم وغريه. 

ومنه، ميكن ملوؤ�ص�صة الوقف اأن تعمل وفق مبداأ النظارة امل�صرتكة للمرفق الوقفي - يف غري موؤ�ص�صات 

بح�صب  اأع�صاءه  الوقفي يحدد  للمرفق  اإدارة  ي�صكل جمل�ص  اأن  النزاع على  وتوابعها- حمل  العبادة 

اأهمية املرفق الوقفي وبنود التفاق بني الدولتني على اأن تكون الرئا�صة فيه دورية بني الدولتني وفق 

اإن�صاء �صندوق لل�صتثمار الوقفي   تتفق الدولتان على ن�صب  اأن يرافقه  ترتيب زمني حمدد، وعلى 

امل�صاهمة فيه وطريقة تق�صيم الريع وغري ذلك من الإجراءات اللزمة لهذا النوع من ال�صتثمار.

 اعتبار مبداأ م�صروعية الختلف يف الفتوى:يتفق الفقهاء على م�صروعية الختلف يف الفتوى يف - 12

، كما 
)3( 

غري موا�صع الإجماع، ويقررون اأنها تختلف عن احلكم الق�صائي من جهة اللزوم والتنفيذ

والأزمان  الأحوال  باختلف  تختلف  اأنها  اإل  وامل�صالح  باحلكم  منوطة  كلها  الأحكام  اأن   « يتفقون 

)1( الن�صاء: 141.

)2( دقائق اأويل النهى ل�صرح املنتهى املعروف ب�صرح منتهى الإرادات، البهوتى، عامل الكتب، ط1/  1414هـ - 1993م:413/2.ومطالب 

اأويل النهى يف �صرح غاية املنتهى، م�صطفى بن �صعد بن عبده ال�صيوطي، املكتب الإ�صلمي، ط2/ 1415هـ - 1994: 4 /327.

)3( انظر، الفرق الرابع والع�صرون واملائتان:قاعدة الفتوى وقاعدة احلكم من كتاب الفروق اأو اأنوار الربوق يف اأنواء الفروق، القرايف، 

حتقيق خليل املن�صور، دار الكتب العلمية، بريوت، ط/ 1418هـ - 1998م:112/4.
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 .
) 1(

والأ�صخا�ص «

ناأخذ  اأن  املتنازعة  الأ�صلح للأطراف  املجتمعات ومراعاة  ال�صلح بني  ومن هنا، ميكننا ويف جمال 

ببع�ص الفتاوى التي مل ت�صتهر اأو مل يجر بها العمل يف هذا املذهب اأو ذاك  كالعمل بفتاوى املالكية 

، اأو القول بعدم لزوم الوقف اإل ما تعلق مب�صجد اأو و�صية يف 
)2(

من القول مب�صروعية توقيت الوقف

اهلل  )رحمه  اأبي حنيفة  الإمام  منقول عن  هو  كما  بحكم حاكم،  �صدر  كان  ما  اأو  املوت  بعد  الثلث 

، لأن هذه الفتاوى ت�صاعدنا يف التو�صل حلل و�صط بني الأطراف املتنازعة وت�صفي مرونة على 
)3(

تعاىل

العقد باإمكانية تغيري �صيغته وطريقة الإفادة منه، وخا�صة اأننا يف حمل يجب فيه مراعاة امل�صلحة 

بها  العمل  عند  ذاك  اأو  املذهب  هذا  يف  مرجوحة  هي  التي  امل�صالح  ببع�ص  نتو�صل  فقد  ال�صرعية، 

يف الظروف العادية، ونحن هنا يف حالة �صرورة، فيجوز العمل مبقت�صاه ملنا�صبتها للمحل اأكرث من 

غريها.

 اعتبار املقاربة املقا�صدية بني منظومة الوقف وموؤ�ص�صة الرت�صت )Trust(: اإن الناظر يف تعريف - 13

نظام الرت�صت اخلريي الغربي ل يجده يف عمومه يخرج عن مفهوم ومقا�صد الوقف واأركانه و�صروطه 

املو�صوعة يف  ال�صخ�صية  الثقة  نا�صئ عن  الرت�صت -التزام  »الوقف -  بقولهم:  يعرفونه  اإذ  عموما، 

.
)4(

طرف ومقبولة من الأخري تطوًعا يف م�صلحة طرف ثان«

.
)5(

والوقف يف الفقه الإ�صلمي:حب�ص الأ�صل ؛وت�صبيل املنفعة«

واإن هذا الت�صابه يف املقا�صد بني املنظومتني عامل وحدة وو�صيلة تعاون بني الأطراف املتنازعة، وخا�صة 

اإن كان حمل النزاع بني دولة م�صلمة واأخرى غري م�صلمة، فيمكن  التفاو�ص بينهما على اعتبار الوقف اأو 

الرت�صت و�صيلة حلل امل�صكلة بينهما وفق ال�صروط والروؤى الجتهادية بني الدولتني.

 اعتبار املقاربة بني موؤ�ص�صة الوقف وموؤ�ص�صات املجتمع املدين املحلي والعاملي:�صهد العامل املعا�صر - 14

تو�صًعا وانت�صاًرا كبريين يف ظهور منظمات املجتمع املدين يف خمتلف البلدان وبتخ�ص�صات خمتلفة 

تعدت اأن�صطتها حدود الدول التقليدية لت�صمل العامل باأ�صره.

)1( اإجابة ال�صائل �صرح بغية الآمل، الأمري ال�صنعاين، حتقيق  القا�صي ح�صني بن اأحمد ال�صياغي ود/ ح�صن حممد مقبويل الأهدل، 

موؤ�ص�صة الر�صالة، بريوت، ط1986/1: 368.

)2( التاج والإكليل:32/6.

)3( انظر، اأثر الجتهاد يف تطور الوقف:8. 

)4( الوقف واأثره على الناحية الجتماعية:عرب من التجربة الأمريكية يف ا�صتعمال الأوقاف الغربية، د/بيرت مولن، بحث مقدم لندوة 

»الوقف الإ�صلمي«، كلية ال�صريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية املتحدة، املرجع ال�صابق:4 وما بعدها. 

)5( املغني يف فقه الإمام اأحمد بن حنبل ال�صيباين، ابن قدامة، دار الفكر، بريوت، ط01/ 1405هـ:262/6.
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ولقد بلغت م�صاهمة هذه املوؤ�ص�صات املدنية يف ميدان التنمية القت�صادية حوايل15 مليار دول اأمريكي 

.
) 1(

حتى عام 2006م ح�صب تقرير منظمة التعاون والتنمية

ولقد ظهر تاأثري هذه املنظمات يف تغيري الكثري من ال�صيا�صات يف جمالت خمتلفة كاحلد من الت�صلح 

النووي، واملحافظة على البيئة، والدفاع عن حقوق الإن�صان وغري ذلك من املجالت الإن�صانية.

واإن الناظر يف مقا�صد الوقف وتنوع اأغرا�صه يجدها ت�صرتك يف الكثري من هذه الأغرا�ص امل�صروعة 

مع هذه املنظمات املدنية، كيف ل ؟ومن مقا�صده احلد من الفقر، بوقف املزارع وامل�صتغلت الزراعية، 

واملحافظة على البيئة، بوقف الآبار ومعاجلة التلوث، وتوفري الرعاية ال�صحية، بوقف امل�صت�صفيات، واحلد 

من الأمية، بوقف موؤ�ص�صات التعليم املختلفة وغري ذلك من املقا�صد الإن�صانية التي تلتقي يف جمملها مع 

اأهداف هذه املوؤ�ص�صات املدنية.

اأن من مقا�صد  اأن تتبنى موؤ�ص�صة الوقف الإ�صهام يف حل النزاعات الدولية بحكم  ولي�ص من الغريب 

ال�صريعة حفظ الكليات اخلم�ص: الدين والنف�ص والعقل والن�صل واملال والتي يعد الوقف و�صيلة من و�صائل 

املحافظة عليها، وباملقابل تعد اخل�صومة والنزاع بني الأفراد واملجتمعات والدول، و�صيلة موؤدية اإىل مف�صدة 

اإتلفها و�صياعها.

وذلك لتحقق العرتاف ال�صرعي والقانوين لها بال�صخ�صية العتبارية، واحتوائها على نظام اأ�صا�صي 

يهدف اإىل حتقيق مقا�صد اجتماعية واقت�صادية حمددة، ولإمكانية الرقابة على اأفعالها، فهي ل تختلف 

عن موؤ�ص�صات املجتمع املدين وما تطمح اإىل حتقيقه يف حياة الفرد واملجتمع الإن�صاين يف الكثري من الق�صايا 

الأخلقية واحلقوقية والت�صامنية... 

املبحث●اخلام�س:اجلدوى●القت�صادية●من●حل●املنازعات●الدولية●عن●طريق●الوقف

تعد درا�صة اجلدوى القت�صادية لأي م�صروع بدرا�صة  مدى �صلحيته  للمنطقة وعائده املادي املتوقع 

منه واآثاره الجتماعية من اأهم اخلطوات الواجب النظر فيها قبل البدء اأو طرحه للآخر ملناق�صته واإقناعه 

بجدواه القت�صادية ليوافق عليه.

اجتماعية   - اقت�صادية  منظومة  مبجموعه  ي�صكل  يجده  الوقف  لعقد  املنظمة  للقواعد  الناظر  واإن 

ت�صامنية اأبحثها من جهتني:

اجلهة الأوىل: العوائد الجتماعية حلل املنازعات عن طريق الوقف:يقوم اأي م�صروع اقت�صادي على 

 http//go.worldbank.org ،1(  انظر، تعريف املجتمع الدويل(
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فل�صفة يوؤ�ص�ص لها اأ�صحابها من اأجل حتقيق غايات تختلف باختلف اجلهة املتبنية للم�صروع، واإن الناظر 

يف اجلدوى القت�صادية حلل املنازعات عن طريق الوقف ينتهي اإىل حت�صيل املقا�صد التالية: 

· املحافظة على كلية النف�ص:�صهدت الإن�صانية يف القرن املا�صي عدة حروب منها عاملية كاحلرب العاملية  	

الثانية ومنها اإقليمية كحرب اخلليج الأوىل والثانية وغري ذلك من احلروب  يف خمتلف اأنحاء العامل، 

والتي خلفت وراءها دماًرا وماآ�صي كبرية ل متحى اإل مبرور زمن طويل.

 واإن املتاأمل يف مقا�صد الوقف يجد من مقا�صده حفظ كلية النف�ص ورعايتها من جهة الوجود والعدم مبا 

يوقفه اأفراد املجتمع من مرافق حتفظها وتنميها، فكما يحفظها من جهة توفري ما يبقيها بتوفري الطعام 

اأ�صباب رفع اخل�صومات  اأن يحفظ ا�صتمرارها من جهة توفري  اأي�صا  وال�صراب والعناية ال�صحية، ميكنه 

واملنازعات املوؤدية اإىل اإتلفها، بوقف ما ي�صاعد على تنمية روح التعاون واحلوار قبل العمل بلغة ال�صلح 

وما يخلفه من دمار.

ُبو 
َ
ولقد جاء يف ال�صنة املطهرة ما يثمن هذا الفعل، فعن ابن �صريين قال:�صمعت اأبا هريرة يقول: َقاَل اأ

ِبيِه 
َ
َخاُه لأ

َ
ْن َكاَن اأ ِخيِه ِبَحِديَدٍة؛ َفاإِنَّ امْلََلِئَكَة َتْلَعُنُه َحتَّى َواإِ

َ
�َصاَر اإِىَل اأ

َ
اْلَقا�ِصِم -�صلى اهلل عليه و�صلم-:» َمْن اأ

، فاإن كانت الإ�صارة بال�صلح منهي عنها ؛فكيف بالعتداء به على الغري ؟فدل احلديث مبقا�صده 
)1(

ِه « مِّ
ُ
َواأ

على تنمية روح حل اخللفات بالطرق ال�صلمية التي ميكن للوقف اأن يكون طرفا فيها بتاأ�صي�ص موؤ�ص�صات 

لل�صلح الجتماعي والدويل حلل اخل�صومات.

· املحافظة على ال�صتقرار والأمن الجتماعي:ت�صهد الكثري من املناطق احلدودية نزوًحا كبرًيا من هذا 	

البلد لذاك مما ي�صكل هاج�صا اأمنيا لدى البلد امل�صتقبل، واإن الناظر يف اأ�صبابه يجده يرجع اإىل انعدام 

م�صادمات  حتدث  ما  وكثرًيا  اأماكنهم،  يف  ي�صتقرون  جتعلهم  التي  امل�صتدامة  والتنمية  العمل  فر�ص 

ينتج عنه  اأحقيتها فيها ؛مما  اأو طاقوية  تدعي كل دولة  اأو موارد مائية  ونزاعات على مراع حدودية 

خ�صائر ب�صرية ومادية تدمر البنى التحتية وجتعل املنطقة يف �صراع م�صتمر، واإن توقف ملدة ؛فما يفتاأ 

اأن يظهر بني احلني والآخر، فاملجتمعات الب�صرية  تنفق حوايل 4.5 دولرا للتنمية مقابل 255 دولرا 

.
) 2(

للت�صلح

اإن هذه النزاعات الإقليمية كلفت الدول يف الحتياط لأمنها واأمن مواطنيها يف التو�صع على الإنفاق 

الع�صكري والتي قدرت �صنة 2009م حوايل 1.53 تريليون دولر يف حني كان بالإمكان توظيفها يف م�صاريع 

)1( �صحيح م�صلم، طبعة دار اجليل بريوت ودار الأفاق اجلديدة، بريوت، كتاب الرب وال�صلة والآداب، باب النهى عن الإ�صارة بال�صلح اإىل 

م�صلم:33/8.

www .lebarmy.gov.lb  2( انظر، جملة اجلي�ص ت�صدر عن اجلي�ص اللبناين، ع/304/ت�صرين الأول 2010م(
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اإمنائية ترجع باخلري على الدول املتنازعة.

ففي الوقت الذي ينفق فيه 01 دولر يف الدقيقة الواحدة على الت�صلح هناك اأكرث من 450 مليون من 

 .
) 1(

�صكان العامل يعانون الفقر واملجاعة

فثمن ما ينفق على اقتناء غوا�صة واحدة نووية يف ظل املنازعات الدولية يعادل نفقات توفري التعليم 

 .
) 2(

حلوايل 120 مليون طفل يف العامل

الوقفية  للمرافق  وت�صجيعه  الجتماعية  للم�صلحة  رعايته  منها  يجد  الوقف  مقا�صد  يف  املتاأمل  واإن 

اخلدمية والقت�صادية الجتماعية املختلفة.

اجلهة الثانية:خطوات اجلدوى القت�صادية حلل املنازعات عن طريق الوقف:يحتاج اأي م�صروع تنموي 

:
) 3(

ا اإىل خطوات عملية تتمثل يف  عموًما والوقفي منه خ�صو�صً

اخلطوة الأوىل: درا�صة جغرافيا املكان:وتتمثل يف جمع اأكرب قدر من املعلومات حول  خ�صائ�ص 

املكان - حمل النزاع- الطبيعية والب�صرية  للنظر يف مدى منا�صبته للم�صروع املراد اإجنازه يف 

املتنازع  الأر�ص  يعي�ص على  الذي  الإن�صان  معلومات عن  اأكرب  بجمع  وقفها،  املتفق على  املنطقة 

عليها، وطبيعة البيئة اجلغرافية من جهة تنوعها وتباينها.

وكذا مدى اإمكانية ا�صتغلل املوارد الطبيعية والب�صرية املتوفرة على الأر�ص املتنازع عليها، وكذا 

�صديقة  طبيعية  كعوامل  وماء  ورياح  �صم�ص  من  الطبيعية  الطاقات  ا�صتغلل  اإمكانية  يف  النظر 

وحمافظة على البيئة يف تنمية املنطقة. 

  ثم ياأتي بعد ذلك، حتليل املعلومات والنظر يف اإمكانية تنفيذها، فلو كانت الأر�ص حمل النزاع 

ا رعوية مثل، فيكون حتليل املعلومات، ببحث  �صبل تفعيل هذا ال�صتثمار الوقفي،  اأر�صً الدويل 

بدرا�صة الرتكيبة النف�صية لل�صكان وطبيعة احليوانات التي يربونها، وطبيعة الأر�ص الرعوية ومدى 

اإمكانية تنميتها بزراعة اأنواع اأخرى من النبات املوجه للرعي، ودرا�صة القدرات املائية، وكيفية 

معي�صتهم  ومنط  وترحالهم،  ا�صتقرارهم  ومدى   الثقايف  وم�صتواهم  ال�صكان  وحالة  تو�صيعها، 

ملعرفة نوع ال�صتثمار الوقفي املنا�صب لهم. 

)1( انظر، العامل املعا�صر وال�صراعات الدولية، د/عبداخلالق عبداهلل، عامل املعرفة، الكويت، يناير 1989م:83.

)2( املرجع نف�صه:83.

)3( انظر، فقه ا�صتثمار الوقف ومتويله يف الإ�صلم، د/عبدالقادر بن عزوز، اإدارة الدرا�صات والعلقات اخلارجية، الأمانة العامة 

للأوقاف، الكويت، ط/1429هـ- 2008م:83-80.
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   وكذا درا�صة اآثاره على البيئة، وال�صحة العامة لل�صكان...

  ولو كان حمل النزاع موارد نفطية مثل، فيكون بالنظر اإىل مقدار الحتياطي يف املنطقة املتنازع 

عليها، وطريقة ا�صتغلله، ومدى اإمكانيات ال�صتقلل، اأي القت�صار على الأطراف املتنازعة اأو 

ال�صراكة يف ا�صتغلله وتنميته مع اأطراف اأخرى.

  ولو كان حمل النزاع مثل موارد مائية مثل، فينظر يف اإمكانية تنمية امل�صاريع من خلل بناء 

ال�صدود واحلواجز املائية وحفر الآبار بت�صجيع اأفراد املجتمع على �صراء اأ�صهم وقفية لدعم هذه 

املن�صاآت على اأن يتم وقفها لتق�صم بني الدول املتنازعة مبا يكفل عدالة لها ويطور هذه املنطقة.

  ولو كان حمل اخللف م�صاحات غابية وحيوانية، فيمكن البحث يف  مدى ا�صتغللها كمحمية 

التقليدية واملطاعم  باأوقاف لل�صناعات  البيئية، وتدعم  ال�صياحة  وقفية طبيعة، ت�صتغل يف ن�صر 

التي تقدم اأطعمة تقليدية ...

  وتتجلى اأهمية حتليل املعلومات من اإمكانية تقريب وجهات النظر بني الأطراف املتنازعة وغر�ص 

الثقة بينهم من خلل اآفاق امل�صروع ال�صتثماري الوقفي، وكذا التقليل من املخاطر املرتقبة من 

امل�صروع وحتقيق ربحية منا�صبة.

اخلطوة الثانية: الدرا�صة املالية للم�صروع: وتتمثل يف درا�صة احتياجات امل�صروع الب�صرية والفنية 

واملالية من خلل ال�صتعانة باخلربات املحلية من ال�صكان القاطنني على الأر�ص حمل النزاع، اأو 

من املناطق القريبة منها، واإن تعذر يختار اأنا�ص اآخرون بح�صب ظروف كل دولة.

التخطيط  بداية  من  املالية  النفقات  يف  ممثلة  واجلارية  ال�صتثمارية  امل�صروع  نفقات  ولتغطية 

للم�صروع اإىل ت�صغيله وكذا نفقات ت�صيريه يف مرحلته الأوىل بال�صتعانة بـ:

· الدعوة اإىل وقف اخلربة اأو الوقت.	

· اإ�صدار �صكوك وقفية مالية للكتتاب العام توجه اإىل املجتمع للم�صاركة يف تاأ�صي�ص امل�صروع يوجه 	

لتغطية حاجيات امل�صروع املختلفة.  

· العمال يف 	 املالية ل�صرف مرتبات  املوارد  بع�ص  توفري  امل�صاهمة يف  اإىل  النزاع  الدول حمل  دعوة 

مرحلة ما قبل الت�صغيل.

· ال�صتعانة باملنظمات  املحلية اأو العاملية من هيئات ودول مبا تقدمه من هبات اأو اإعانات للموؤ�ص�صات 	

اخلا�صة والعامة ذات الطابع القت�صادي الجتماعي- الت�صامني.

· فتح جمال امل�صاهمة يف ال�صتثمار الوقفي اأمام من يريد امل�صاركة فيه من امل�صتثمرين من القطاع 	
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العام واخلا�ص. 

· يتم 	 اأن  على  الوقف  ل�صالح  منها  للقرتا�ص  الدولية  اأو  املحلية  الوقفية  بال�صناديق  ال�صتعانة 

الت�صديد بعد مرحلة الت�صغيل الفعلي للم�صروع على �صكل روؤو�ص اأموال اأو �صلع ومنتجات.

· العمل على عقد �صراكة بني موؤ�ص�صة الوقف والزكاة يف البلدان املتنازعة لتنمية املوؤ�ص�صتني يف مثل 	

هذه امل�صاريع.

· باملنطقة 	 املتعلقة  احلاجيات  بع�ص  لتغطية  اهلل«  �صبيل  »ويف  وب�صهم  الزكاة  مبوؤ�ص�صة  ال�صتعانة 

الأر�ص  كانت  فلو  املحلي،  املجتمع  تغطية حاجات  اأو  املال  ببع�ص  بامل�صاهمة  النزاع  املوقوفة حلل 

املتنازع عليها زراعية اأو رعوية موجودة يف منطقة اأهلها فقراء فيمكن  ملوؤ�ص�صة الزكاة اأن ت�صاهم 

يف امل�صروع بتقدمي بع�ص البذور اأو بع�ص احليوانات مما جتمعه من مال املزكني.  

اخلطوة الثالثة: درا�صة طرق الت�صويق: تختلف طريقة الت�صويق يف امل�صاريع تبًعا لختلف اأنواعها 

من �صلع وخدمات، ول يختلف الأمر يف حالتنا هذه يف النظر يف طريقة الت�صويق املحلي اأو الدويل 

مبراعاة طبيعته، واجلهة امل�صتهدفة منه وكذا النظر يف مدى ا�صتقللية املوؤ�ص�صة يف ذلك، اأما 

اأنها حتتاج اإىل وكلء ينوبون عنها وغري ذلك من امل�صائل املرتبطة بالت�صويق. 

اخلطوة الرابعة: درا�صة خم�ص�صات امل�صروع ال�صتثماري:تعرف خم�ص�صات امل�صاريع اأنها:املبالغ 

امل�صتقطعة من الإيرادات من اأجل تعوي�ص النق�ص احلا�صل يف قيمة الأ�صول امل�صتغلة اأو جتديد 

.
) 1(

الأ�صول الثابتة اأو الحتياط خل�صائر حمتملة اأو تاأدية التزامات 

:
) 2(

ومن التعريف يظهر اأن الأ�صباب الباعثة لتكوين املخ�ص�صات املالية تتمثل يف

· مقابلة النق�ص يف الأ�صول الثابتة.	

· جتديد الأ�صول الثابتة.	

· الحتياط للنق�ص الواقع اأو املتوقع للأ�صول الثابتة.	

· الديون امل�صكوك يف حت�صيلها.	

· مقابلة اللتزامات ال�صريبية.	

· تعوي�ص الأ�صرار الناجمة عن ت�صغيل املن�صاأة الوقفية كتلويث البيئة اأو �صمان العيوب يف ال�صلع...	

·  تاأمني اخل�صائر املتوقعة على املن�صاأة كحدوث حريق مثل فيها.	

)1( انظر، املادة التدريبية حول املخ�ص�صات وامل�صروفات الطارئة، ال�صادرة عن موؤ�ص�صة املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية لندن، 

2009م، اإ�صدار املجمع العربي للمحا�صبني، الأردن:4.

)2( انظر، املادة التدريبية حول املخ�ص�صات وامل�صروفات الطارئة، املرجع نف�صه:15-12.
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· ولتغطية هذه املخ�ص�صات بالن�صبة ملوؤ�ص�صة الوقف املقرتحة حلل النزاعات الدولية يكون باقرتاح 	

القيام بالإجراءات الآتية:

· تفعيل ال�صراكة بني موؤ�ص�صة الوقف والزكاة من خلل تفعيل توجيه �صهم«ويف �صبيل اهلل » والذي 	

اإن حفظ  وم�صاحلها،  الأمة  لكليات  اهلل )1(حتقيقا  �صبيل  للجهاد يف  بر�صدها  الفقهاء  ف�صرها 

ال�صلم بني اأفرادها  وبينهم وبني غريهم من الأمم م�صلحة �صرعية معتربة، ومنه تخ�صي�ص بع�ص 

املوارد املالية من هذا ال�صهم لتغطية حاجات بع�ص املخ�ص�صات الطارئة على املن�صاأة الوقفية عمل 

بقول بع�ص الفقهاء كال�صافعية من وجوب تعميم تق�صيمها على الأ�صناف الثمانية)2(.

· العاملي 	 ال�صتفادة من املخ�ص�صات املالية التي تخ�ص�صها الهيئات الدولية حلفظ الأمن وال�صلم 

ك�صندوق دعم ال�صلم )3(، وغريها من ال�صناديق الداعمة للتنمية يف املناطق املتوترة.

اخلامتة: تو�صل الباحث مما �صبق ذكره اإىل النتائج الآتية:

· من 	 و�صيلة  واعتباره  الدبلوما�صية  والبعثات  املحلية  الإطارات  لدى  ومقا�صده  الوقف  ثقافة  تعميم 

و�صائل حل املنازعات.

· حلل 	 والدولية  الإقليمية  للمنظمات  الداعمة  ال�صلمية  الو�صائل  من  و�صيلة  الوقف  اعتبار  اإمكانية 

بني  للمفاو�صات  الرعاية  اأو  املرافقة  مبداأ  بقبول  اأو  النزاع  حمل  وقف  باقرتاح  اإما  املنازعات، 

الأطراف املتنازعة.

· الوقفية 	 الو�صاطة  اإجناح  الإقليمية والدولية كو�صيلة من و�صائل  الو�صاطة  ت�صجيع وقف اخلربة يف 

للمنازعات الدولية.

· املنظمات 	 مع  الدويل  التعاون  خلل  من  مقا�صدها  وتعميم  الوقفية  الت�صريعية  املنظومة  تطوير 

والهيئات الإقليمية والدولية.

التو�صيات:

· اإن�صاء موؤ�ص�صة وقفية غري حكومية لبحث ق�صايا املنازعات وطرق حلها.	

· اإن�صاء ال�صندوق الوقفي حلل املنازعات الدولية.	

· اعتماد مبداأ ال�صراكة بني موؤ�ص�صة الوقف والزكاة.	

· اعتماد مبداأ ال�صراكة بني موؤ�ص�صة الوقف وموؤ�ص�صة الرت�صت العاملية. 	

)1( انظر، الفقه الإ�صلمي واأدلته: 874/2.

)2( املرجع نف�صه:867/2.

 www.unpbf.org ،3( انظر مهام ال�صندوق على موقع(
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· اعتماد مبداأ ال�صراكة بني موؤ�ص�صة الوقف والو�صطاء املحليني والدوليني للنيابة عن موؤ�ص�صة الوقف 	

للتفاو�ص يف عر�ص حل النزاعات عن طريق وقف الأ�صول اأو املنافع املتنازع عليها.

· اعتماد مبداأ ال�صراكة بني موؤ�ص�صة الوقف وموؤ�ص�صات املجتمع املدين املحلية والإقليمية والدولية. 	

امل�صادر●واملراجع

القراآن●الكرمي

كتب●التف�صري:

- التحرير والتنوير املعروف، ابن عا�صور التون�صي، موؤ�ص�صة التاريخ العربي، بريوت، ط1420/1هـ/2000م.

- تف�صري القراآن العظيم، ابن كثري، حتقيق �صامي بن حممد �صلمة، دار طيبة للن�صر والتوزيع، ال�صعودية، 

ط2/ 1420هـ - 1999 م.

- الك�صاف، الزخم�صري، حتقيق  عبدالرزاق املهدي، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت.

- مفاتيح الغيب، الرازي، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، ط3/ 1420 هـ.

كتب●ال�صنة●النبوية:

- اجلامع ال�صحيح املخت�صر، البخاري، حتقيق  د/ م�صطفى ديب البغا، دار ابن كثري، اليمامة، بريوت، 

ط3/ 1407 - 1987م

- اجلامع ال�صحيح  للرتمذي، حتقيق  اأحمد حممد �صاكر واآخرون، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت.

- الأدب املفرد، البخاري، حتقيق  حممد فوؤاد عبدالباقي، دار الب�صائر الإ�صلمية، بريوت، ط3/ 1409هـ 

- 1989م.

- �صحيح م�صلم، طبعة دار اجليل بريوت ودار الأفاق اجلديدة، بريوت.

- معرفة ال�صنن والآثار للبيهقي، حتقيق �صيد ك�صردي ح�صن، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1412/1هـ - 

1991م.

كتب●الفقه●واأ�صوله:

اأ�صنى املطالب يف �صرح رو�ص الطالب، زكريا الأن�صاري، حتقيق  د / حممد حممد تامر، دار الكتب   -

العلمية، بريوت، ط1/ 1422 هـ - 2000م.

- الأ�صباه والنظائر، ال�صيوطي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط/ 1403هـ.

-  الأ�صباه والنظائر، ابن جنيم، دار الكتب العلمية، بريوت، ط/1400هـ-1980م.
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-  املحيط الربهاين يف الفقه النعماين فقه الإمام اأبي حنيفة ر�صي اهلل عنه، ابن مازة، حتقيق عبدالكرمي 

�صامي اجلندي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط1/ 1424 هـ - 2004 م.

- التاج والإكليل ملخت�صر خليل، العبدري، دار الفكر، ط/ 1398هــ، بريوت.

- العامل املعا�صر وال�صراعات الدولية، د/عبداخلالق عبداهلل، عامل املعرفة، الكويت، يناير 1989م.

-   الفواكه الدواين على ر�صالة ابن اأبي زيد القريواين، النفراوي، دار الفكر، ط/ 1415هـ - 1995م.

- الفتاوى الهندية يف مذهب الإمام الأعظم اأبي حنيفة النعمان، ال�صيخ نظام وجماعة من علماء الهند، 

دار الفكر، ط/ 1411هـ - 1991م.

- الفروق اأو اأنوار الربوق يف اأنواء الفروق، القرايف، حتقيق خليل املن�صور، دار الكتب العلمية، بريوت، ط/ 

1418هـ - 1998م.

- الكايف يف فقه اأهل املدينة املالكي، القرطبي، حتقيق  حممد حممد اأحيد ولد ماديك املوريتاين، مكتبة 

الريا�ص احلديثة، الريا�ص، ط2/ 1400هـ-  1980م.

- املب�صوط، ال�صرخ�صي، دار املعرفة، بريوت، ط/ 1414هـ-1993م.

- املغني يف فقه الإمام اأحمد بن حنبل ال�صيباين، ابن قدامة، دار الفكر، بريوت، ط1/ 1405هـ.

- الإقناع يف حل األفاظ اأبي �صجاع، ال�صربيني، حتقيق مكتب البحوث والدرا�صات، دار الفكر، بريوت، ط/ 

1415هـ.

اإجابة ال�صائل �صرح بغية الآمل، الأمري ال�صنعاين، حتقيق  القا�صي ح�صني بن اأحمد ال�صياغي و د/     -

ح�صن حممد مقبويل الأهدل، موؤ�ص�صة الر�صالة، بريوت، ط1 /1986م.

- البحر الرائق �صرح كنز الدقائق، ابن جنيم احلنفي، دار املعرفة، بريوت.

- البحر الرائق �صرح كنز الدقائق، زين الدين ابن جنيم احلنفي، دار املعرفة، بريوت.

- بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�صرائع، الكا�صاين، دار الكتاب العربي، بريوت، ط/ 1982م.

- احلاوي الكبري، املاوردي، دار الفكر، بريوت.

- حا�صية البجريمي على �صرح منهج الطلب، البجريمي، املكتبة الإ�صلمية، ديار بكر، تركيا.

- حا�صية الد�صوقي على ال�صرح الكبري، حممد عرفه الد�صوقي، حتقيق حممد علي�ص، دار الفكر، بريوت.

-  دقائق اأويل النهى ل�صرح املنتهى املعروف ب�صرح منتهى الإرادات، البهوتى، عامل الكتب، ط1/  1414هـ 

- 1993م.

- الذخرية، القرايف، حتقيق حممد حجي، دار الغرب الإ�صلمي، بريوت، ط1/ 1994م.

- ال�صراج الوهاج على منت املنهاج، الغمراوي، دار املعرفة للطباعة والن�صر، بريوت.

- �صرح خمت�صر خليل للخر�صي، دار الفكر للطباعة، بريوت.
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- �صرح منتهى الإرادات، البهوتي، عامل الكتب، بريوت، ط/ 1996م.

-  فتح العزيز ب�صرح الوجيز، عبدالكرمي بن حممد الرافعي القزويني، دار الفكر.

- فتح الوهاب ب�صرح منهج الطلب، زكريا بن حممد بن اأحمد بن زكريا الأن�صاري، دار الفكر للطباعة 

والن�صر، ط/ 1414هـ-1994م.

- فتح الوهاب ب�صرح منهج الطلب، زكريا الأن�صاري اأبو يحيى، دار الكتب العلمية، بريوت، ط/ 1418هـ.

-  مواهب اجلليل يف �صرح خمت�صر خليل، احلطاب، دار الفكر، ط3/ 1412هـ - 1992م.

اأويل النهى يف �صرح غاية املنتهى، م�صطفى ال�صيوطي الرحيباين، املكتب الإ�صلمي، دم�صق،  - مطالب 

ط/ 1961م.

- مطالب اأويل النهى يف �صرح غاية املنتهى، م�صطفى بن �صعد بن عبده ال�صيوطي، املكتب الإ�صلمي، ط2/ 

1415هـ - 1994م.

 - مغني املحتاج اإىل معرفة معاين األفاظ املنهاج، حممد اخلطيب ال�صربيني، دار الفكر، بريوت.

-ك�صاف القناع عن منت الإقناع، البهوتي، حتقيق هلل م�صيلحي م�صطفى هلل، دار الفكر، بريوت، ط/ 

1402هـ.

كتب●القت�صاد●الإ�صالمي:

�صنقور،  علي  الر�صيد  درا�صة(،  حالة  الوقف)ال�صودان  نظام  على  القت�صادي  الإ�صلح  �صيا�صات  اأثر   -

اإدارة الدرا�صات والعلقات اخلارجية، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، ط/1433هـ- 2011م.

الوقف اجلزائري(، د/عبدالقادر بن  الإ�صلم )درا�صة تطبيقية عن  الوقف ومتويله يف  ا�صتثمار  -  فقه 

الكويت، ط1429هـ-  للأوقاف،  العامة  الأمانة  والعلقات اخلارجية،  الدرا�صات  اإدارة  اإ�صدارات  عزوز، 

2008م:46 وما بعدها.

كتب●ال�صيا�صة●ال�صرعية●والعالقات●الدولية:

بريوت،  بلل،  دار  طبعة  -الأوربي،  العربي  الدرا�صات  مركز  الطيار،  بكر  لوؤي  د/  اخلليج،  اأمن   -

ط1991/01م.

- العلقات الدولية يف الإ�صلم، حممد اأبو زهرة، دار الفكر العربي، م�صر، ط/1415هـ - 1995م.

- الأ�صا�ص ال�صرعي واملبادئ احلاكمة للعلقات اخلارجية للدولة الإ�صلمية، د/اأحمد عبدالوني�ص �صتا، 

 - ط1417/1هـ  الإ�صلمي،  للفكر  العاملي  املعهد  اإ�صدارات  الإ�صلم،  يف  الدولية  العلقات  كتاب  �صمن 

1996م.

- يف اخلليج العربي املعا�صر، درا�صة وثائقية حتليلية، د/حممد ن�صر مهنا، مركز الإ�صكندرية.
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- املعاهدات الدولية يف ال�صريعة الإ�صلمية، د/اأحمد اأبو الوفا حممد، دار النه�صة العربية، ط1410/1هـ 

- 1990م.

كتب●القانون:

-  املدخل يف التعريف بالفقه الإ�صلمي وقواعد امللكية والعقود فيه، م�صطفى حممد �صلبي، مطبعة دار 

التاأليف، م�صر، ط/1383هـ - 1962م.

-  الوجيز يف القانون الدويل اخلا�ص املغربي، د/مو�صى عبود، املركز الثقايف املغربي، ط1994/1م.

التكامل والتنازع يف العلقات الدولية الراهنة، د/حممد بوع�صة، دار اجليل، بريوت، ط1420/1هـ-  -

1999م.

- القانون الدويل اخلا�ص اجلزائري، د/اأعراب بلقا�صم، دار هومة، اجلزائر، ط/2001م.

- املنازعات الإقليمية يف �صوء القانون الدويل املعا�صر، اأد/نوري مزره جعفر، ديوان املطبوعات اجلامعية، 

اجلزائر، ط92/01.

- الوجيز يف القانون الدويل اخلا�ص، د/عو�ص اهلل �صيبة، دار النه�صة العربية، القاهرة، ط1997/3م.

بريوت،  العربية،  النه�صة  دار  �صفيق،  د/علي  الدولية،  العلقات  منظور  اخلليجي من  التعاون  - جمل�ص 

ط/1409هـ - 1989م.

-  ميثاق الأمم املتحدة ومقا�صدها، املنظمات الدولية املعا�صرة، د/حممد ال�صعيد الدقاق ود/م�صطفى 

�صلمة ح�صن، املعارف، الإ�صكندرية.

كتب●اللغة●واجلغرافيا●واملو�صوعات:

- جغرافية املوارد املائية، د/ح�صن اأبو �صمور ود/حامد اخلطيب، دار ال�صفاء للن�صر والتوزيع، عمان، ط 

/1999/01م-1420ه.

- املو�صوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صلمية الكويتية، ط1427/1هـ - 2006م.

- ل�صان العرب، ابن منظور الأفريقي امل�صري، دار �صادر، بريوت، ط 1.

املجالت●املحكمة:

- جملة اأوقاف، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، �ص3/ع6/ربيع الآخر 1424هـ - 2004م.

1430هـ-  الإ�صلمية، جامعة اجلزائر1، �ص11/ع18/حمرم  العلوم  كلية  ت�صدر عن  ال�صراط،  - جملة 

جانفي 2009م.

الر�صائل●اجلامعية:
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- ال�صلم يف الفقه ال�صيا�صي الإ�صلمي، �صليمان ولد خ�صال، ر�صالة ماج�صتري - غري من�صورة-، كلية العلوم 

الإ�صلمية، جامعة اجلزائر1، 1420هـ  - 1999م.

الندوات واملوؤمترات العلمية:

-  موؤمتر الأوقاف الأول، جامعة اأم القرى، ال�صعودية، 1422هـ.

6 ذي  اإىل   1 املتحدة من  العربية  الإمارات  بدولة  اأبو ظبي   ،09 الدورة  الإ�صلمي  الفقه  - موؤمتر جممع 

القعدة 1415هـ، املوافق 1-6 اأبريل 1995م. 

البنك  تنظيم  /2012/03م،  ـ29   25 اأيام  جيبوتي،  الوقف،  وا�صتثمار  اإدارة  حول  الإقليمية  الدورة   -

الإ�صلمي للتنمية بالتعاون مع املعهد الإ�صلمي للبحوث والتدريب.

- ندوة املياه يف الوطن العربي، القاهرة 26-28 نوفمرب 1994م.

-  ندوة »الوقف الإ�صلمي«، كلية ال�صريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية املتحدة.

مواقع●�صبكة●النرتنت:

-www.arabconflictresolution.org  
-www.ara.wekipedia.org
-www.moqatel.com
-www.al-jazirah.sa
-www.unpbf.org
-www.oic-oci.org
-www.fiqhacademy.org.sa
-www.creg.ac-versailles.fr
-www.alwafd.org  
http://www.ahewar.org
-http://pulpit.alwatanvoice.com
–http://academic.evergreen.edu 
-http://www.ahewar.org
-www.arabic.cnn.com
-www .lebarmy.gov.lb 



تعقيب�ت ال�ش�دة العلم�ء على بحوث املو�شوع الث�ين

ال�ستفادة من �سيغة الوقف

يف حل املنازعات الدولية

اجلل�شة العلمية الث�نية

مع ردود املح��شرين



á«fÉãdG á«ª∏©dG á°ù∏÷G - ÊÉãdG ´ƒ°VƒŸG äÉÑ«≤©J á«dhódG äÉYRÉæŸG πM ‘ ∞bƒdG á¨«°U øe IOÉØà°S’G :ÊÉãdG ´ƒ°VƒŸG

252

التعقيبات

1- د.حممد●عبدالغفار●ال�صريف:

هذا املو�صوع ل يزال جديًدا، ويحتاج اإىل بحث مطول.

الق�صية الأوىل ت�صمل جميع البحوث التي يجب اأن ننظر اإليها، وهي: اأن اللجوء اإىل احلل بالوقف يقت�صي 

اأن يكون للمال املتنازع عليه مالك معرتف به يقفه، فلي�ص فيه مال خمتلف فيه يتربع به يف نف�ص الوقت 

فهو لي�ص معرتف مبلكيته، ففي حلظة موافقة اإحدى الدول اأو الدولتني على الوقف، وعلى م�صاركة الطرف 

الآخر فهذا يعد اعرتاًفا مبلكيته لهذه الأر�ص اأو هذه الأموال املتنازع عليها، فهذه هي الق�صية الأ�صا�صية 

كيف حتل م�صكلة تعلق بها م�صكلة اأخرى فهذا م�صتحيل ومل يقل به اأحد.

نرجع اإىل وقفية ال�صمك التي تف�صل بها د. حممد نعيم يا�صني وقال كلًما جميًل لكن هذا ال�صمك لي�ص 

ملكا فمن الذي يفقه؟ اإذا وقفت على �صيادي البلد فما هو موقف املواطنني الآخرين مثلي ومثلك اإذا رمى 

�صنارته يف البحر و�صاد �صمكة فهل هذا يجوز؟ انطلقا من اأن هذا وقف على ال�صيادين.

امللح يف  النا�ص فيها وحتى  الق�صايا ي�صرتك  والكلأ، فهذه  املاء  املتنازع عليها مثل  الق�صايا  اإىل  ناأتي 

امل�صلمني؟ هل  التي هي ملك م�صاع جلميع  الأ�صياء  نوقف هذه  املعادن، فكيف  وتقا�ص عليه جميع  رواية، 

ن�صمح بوقفها؟

ميكننا اأن نعمل ا�صتقطاًعا مل�صلحة معينة ولوقف معني اأما اأن يكون وقفا فهذا مل يقل به اأحد.

هناك كلمة وردت على ل�صان د.عبدالقادر بن عزوز ميكن اأن تكون �صبًقا وهي قوله اأنه ل يجوز الوقف 

على الذمى، وهذا كلم غري �صحيح لأن ال�صيدة �صفية ر�صي اهلل عنها وقفت على اأخيها اليهودي وهذا 

وارد.

2- د.اأحمد●احلداد:

اأنا عندي ا�صت�صكال فقط يف طرح املو�صوع مع الواقع هل ميكن اأن نطبق هذا املو�صوع يف واقع النزاع 

الدويل؟

على  الدولتني  بني  امل�صرتك  التفاق  بطريق  اأو  والغلبة  القوة  بطريقة  بطريقتني:  يحل  الدويل  النزاع 

الأخرى برعي ما�صيتها،  للدولة  ت�صمح  دولة  اأن كل  الدول  املراعي بني  الآن غالًبا يف  ال�صلمية كما يجرى 

اأما تطبيق الأوقاف على النزاع الدويل وفيه ما فيه كما اأ�صار اإليه د.حممد عبدالغفار ال�صريف يف ق�صية 

امللكية، فمن �صروط الوقف اأن يكون ملًكا للواقف فمن مل يكن مالكا مل ي�صح وقفه.



á«fÉãdG á«ª∏©dG á°ù∏÷G - ÊÉãdG ´ƒ°VƒŸG äÉÑ«≤©J

253

3- د.العيا�صي●فداد:

البحثان يف البداية كطرق للمو�صوع وفّيا وكفّيا وميكن اأن يبنى عليهما الكثري.

والإر�صاد،  )الوقف،  منظومات:  لثلث  تعر�صه  يف  يا�صني  نعيم  د.حممد  على  ب�صيط  تعليق  عندي 

ود.اأحمد  د.عبدالغفار  )اعرتا�صات  الآن  وردت  التي  العرتا�صات  نتفادى  حتى  فاملنا�صب  وال�صلح(، 

احلداد على الإر�صاد وعلى اأحكامه( فالأح�صن اأن نركز على الإر�صاد رغم اخللف ال�صديد يف الإر�صاد 

هل هو وقف اأم ل؟ ثم بعد ذلك الأحكام الأخرى لكن قد يكون خمرًجا قوًيا يف تقديري واهلل اأعلم.

�صركات  اإن�صاء  اإىل  الأمر  لو عدل  فرمبا  الأخرى،  والرثوات  ال�صمك  وقف  مو�صوع  اإىل  كذلك  اأ�صيف 

وقفية من الطرفني ثم بعد ذلك تتوىل ال�صركة الوقفية ا�صتغلل هذه الرثوات لأغرا�ص الرب املتفق عليها 

بني الطرفني.

وكان  ال�صلح،  فيها  وقع  التي  املو�صوع  هذا  يف  الدولية  التجارب  بع�ص  الباحثان  �صرد  لو  اأمتنى  كنت 

ال�صلح على اأن يتم �صرف املنافع جلهات خريية.

4- د.�صيف●الدين●عبدالفتاح:

باعتباري اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية اأحب اأن اذكر بال�صياقات الدولية حلل املنازعات لأن هذه ال�صياقات 

للأ�صف ال�صديد قد ف�صل اأغلبها فلماذا ف�صلت املوؤ�ص�صات التي تقوم بالتحكيم وبالق�صاء بني الدول العربية 

وبني الدول الإ�صلمية مثل حمكمة العدل العربية، وحمكمة العدل الإ�صلمية؟ ف�صلت هذه التجارب، ولبد 

اأن نعرف �صبب هذا الف�صل.

ويف هذا ال�صياق اأي�صا يجب اأن ندرك كيف اأن النزاعات العربية والدولية والإ�صلمية تدّول من اأقرب 

طريق وبفعل اأ�صحابنا، فاإذا هذه امل�صاألة م�صاألة اأ�صا�صية اإذا كنا نريد اأن يطور الأمر يف �صياقات واقعية، 

لكن مع ذلك فاإن هذا املو�صوع مهم ويجب اأن يطرق ب�صكل من الأ�صكال يف اإطار ما ميكن ت�صميته بامل�صلحة 

الوقفية التعاونية، وهذه ال�صيغة الوقفية التعاونية ميكن اأن حتدث فعل حالة مهمة جًدا خا�صة يف النزاعات 

احلكومية، واأظن اأن امل�صاألة هنا �صتخرج من دائرة التنازع على امللكية اإىل الإدارة امل�صرتكة لت�صهيل املنافع 

اأن تكون ال�صيغة الوقفية حتقق مثل هذا  وبتبادل امل�صلحة، فهذه امل�صاألة م�صاألة يف غاية الأهمية ميكن 

الأمر، فرمبا وجود موؤ�ص�صات ر�صمية كان واحًدا من اأ�صباب ف�صل هذه املوؤ�ص�صات فلو تكونت هذه املوؤ�ص�صات 

على طريقة حل النزاعات وحتويلها ب�صمان فاعلية عملها من جهة وحياديتها من جهة اأخرى رمبا يكون 

الغطاء الوقفي موؤديا اإىل توفري هذين ال�صمانني.
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5- د.عبدالرزاق●ا�صبيحي:

اأريد اأن اأركز على نقطة رمبا مل تنل حظها من الدرا�صة والبحث وتتعلق بكيفية ال�صتفادة من الوقف 

يف حل النزاع الدويل عندما يكون اأحد طرفيه طرًفا دولًيا غري م�صلم، وقد اأثار فيه د.حممد نعيم اإ�صكال 

متعلقا مبدى جواز وقف غري امل�صلم، واأنا اأعتقد اأن هذا ل يثري اإ�صكال لأن هناك اآراء فقهية جتيز هذا 

اختلف  حيث  من  الإ�صكال  اأثار  عزوز  ود.بن  م�صكلة،  فيه  لي�ص  امل�صلمني  غري  على  الوقف  وحتى  الأمر، 

منظومة القيم اأنه بالن�صبة للآخر رمبا ل يقبل بالوقف باعتباره من داخل املنظومة الإ�صلمية، واأعتقد اأن 

هذا اأي�صا ل يثري اإ�صكال لأن عند الآخر ما ي�صبه الوقف لي�ص كما يقول بع�ص الباحثني خطاأ باأن الوقف وما 

ي�صبه الوقف ملك للموؤ�ص�صات اخلريية.

كان  اأنه  التاريخي  ال�صياق  باعتبار  امل�صلم  غري  الطرف  بكون  يتعلق  النقطة  لهذه  بالن�صبة  الإ�صكال 

ال�صرعية  الوقف ل�صفاء  ال�صتفادة من �صيغة  باعتماد  القبول  وبالتايل ل ميكن  الإ�صلمية  الدولة  يحتل 

على الحتلل، فل ميكن القبول الآن بال�صتفادة من �صيغة الوقف يف حل النزاع مع العدو ال�صهيوين يف 

فل�صطني، والقول بالوقف على امل�صلمني واليهود يف فل�صطني ول حتى القبول بتبادل الأرا�صي باعتباره ي�صبه 

ال�صتبدال اأو غري ذلك.

اأعتقد اأن هذا هو الأ�صكال احلقيقي الذي ينبغي الرتكيز عليه.

6- د.عبدالنا�صر●اأبو●الب�صل:●

بداية اأ�صكر الذين اختاروا هذا املو�صوع واأوؤكد على مناق�صته مرات ومرات ففيه اإبداع  وجتديد، واأوؤكد 

اأي�صا على اأن املطلوب هو ال�صتفادة من �صيغ الوقف يف حل امل�صكلت واملنازعات الدولية ولي�ص الحتجاج 

بالوقف على حل املنازعات الدولية، فامل�صالة التي ا�صت�صكلت الآن لي�صت موجودة، وهناك و�صائل قانونية 

يجب التفاق عليها، واأنا اأعتقد اأن ميثاق منظمة التعاون الإ�صلمي اأو اإيجاد اتفاقية جديدة تطبق فيها هذه 

ال�صيغ وهذه املقرتحات عن املنتدى يف هذا اجلانب و�صيزيد الثقافة والوعي لدي املحكمني ولدى الدول 

لل�صتفادة من هذه ال�صيغ كما ذكره د. �صيف الدين عبدالفتاح حول حمكمة العدل الإ�صلمية. اأعتقد اأنه 

يف جممع الفقه الإ�صلمي منذ �صنوات مت تاأكيد هذا الأمر ويف منظمة التعاون الإ�صلمي لكن هذه املحكمة 

مل تر النور ومل تن�صاأ بعد ففي كل مرة وكل اجتماع يتحدثون عن اإعادة املو�صوع ملحكمة العدل الإ�صلمية 

وهذا اأمر جيد لكن لبد من تو�صية اأخرى اأي�صا لأن املحكمة الدولية حتتاج اإىل هيئة دولية للأوقاف تتوىل 

هذه الأمور واأظن اأن حل النزاعات مهم جًدا يف مو�صوع املياه حتديًدا ل اأريد احلديث عن م�صائل �صيا�صية 

اأخرى، فمو�صوع املياه ي�صكل م�صكلة كبرية يف الدول العربية، واحلديث اليوم عن اإن�صاء اأحوا�ص مائية فاإذا 

قمت ب�صحب جزء من املاء ومن احلو�ص يف بلد فهذا �صوف يوؤثر على البلد الآخر؛ لذا فاإن و�صع �صيغة من 
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�صيغ الوقف �صئ مهم يف نظري -تقبل بها الدول- لأنها م�صاألة تعبدية وم�صاألة يتقبلونها لأنها من �صميم 

ثقافتنا، فامل�صالة حتتاج اإىل �صيغة قانونية ابتدائية توافق عليها الدول فمثل قانون يكون موحًدا اأو اتفاقية 

م�صرتكة بني الدول الإ�صلمية وحتديًدا الدول العربية تكون نواتها. 

7- د.اإبراهيم●البيومي●غامن:

اأنا مع فتح فقه الوقف على اآفاق جديدة من هذا النوع، ولكن ما ا�صتمعنا اإليه وما متكنا من الطلع 

عليه -وقد قراأت هذه البحوث كاملة- معاجلة املو�صوع من منظور فقهي، واأت�صور اأن فتح اأفق جديد للوقف 

يف هذا املو�صوع يجب اأن يتناول من م�صتوى اآخر غري امل�صتوى الفقهي، واأعني بامل�صتوى الفقهي التف�صيلي 

اجلزئي، وينتقل اإىل ما ميكن اأن ن�صميه بني قو�صني اأ�صول فقه الوقف ولي�ص فقه الوقف لأن الدخول يف 

فقه الوقف دخول يف نظام الوقف فهو نظام حملي واأخلقي، فنظام الوقف يدخل الأخلق يف القت�صاد 

بجدارة بل مثيل.

اأما اأن نتكلم عن حل املنازعات الدولية فنحن نثري �صوؤاًل جديًدا هو: هل ميكن اأن يدخل الوقف الأخلق 

يف ال�صيا�صة؟ 

فاملنازعات الدولية لها حمل نزاع، وحمل اأي نزاع كبرًيا كان اأم �صغرًيا يعك�ص اإرادات �صيا�صية مت�صاربة، 

ويعك�ص اأهم من ذلك موازين القوة بني هذه الدول، وهذه ل تدخل فيها الأخلق يف ال�صيا�صة الو�صعية التي 

نعرفها الآن، وناأمل اأن يدخل الوقف الأخلق يف ال�صيا�صة، فهذه النقطة مهمة جًدا. هناك جانب اآخر اأ�صري 

اإليه ب�صرعة عبارة عن �صوؤال هو هل نغلق الوقف يف هذا املجال؟ ويبدو يل اأننا دخلنا من املدخل ال�صحيح 

فالفكرة �صحيحة ولكن املعاجلة ناق�صة، ولي�صت على م�صتوى الفكـرة.

ميكن اأن نبحث مثل فيما ي�صمى بالقانون الدويل احلديث واملعا�صر يف تراث الإن�صانية فهناك م�صطلح 

ا�صمه تراث الإن�صانية، واتفاقيات جنيف الأربعة، والربوتوكولت املتعلقة بها تبحث عن �صيء ا�صمه تراث 

جميع  فيها  وتدخل  واملوؤ�ص�صات،  الدينية  واملعاين  الإن�صانية  القيمة  ذات  الأ�صياء  عن  يتكلمون  الإن�صانية، 

املوؤ�ص�صات.

فيما يتعلق بالق�صية الفل�صطينية يف ظل اختلل موازين القوة طرح مثل هذه الفكرة خطري جًدا جًدا، 

واأنا اأرى اأنه بالعك�ص ل يخدم املو�صوع ولي�ص من احلكمة يف �صيء، فكوننا ن�صرع يف هذا النوع من البحوث 

والبحوث  فالدرا�صات  القرتاحات،  من  كبرية  مبجموعة  بحثه  منا  كل  ويذيل  جديد،  مو�صوع  يف  الأولية 

العلمية يجب اأن تقطع �صوًطا كبرًيا اأوًل حتى ن�صتطيع اأن نبلور فكرة قابلة للتطبيق وقابلة للإجناز.
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8- د.اأنور●الفزيع:

اأحب يف البداية اأن اأنطلق من فكرة تف�صل بها د. عبدالقادر بن عزوز وهي م�صاألة مهمة جًدا اأن هذا 

البحث بحث افرتا�صي مبعنى اأنه مل حت�صل اأي حالة عملية لتبني �صيغة الوقف يف حل املنازعات �صلميا، 

فكل املنازعات التي متت ت�صويتها على الأر�ص متت من خلل التفاقات الدولية اأو من خلل الإجراءات 

التحكمية بني قطر والبحرين، وبني الكويت وال�صعودية ح�صلت اتفاقيات لوج�صتية لتق�صيم  احلدود، لكن 

ل توجد على م�صتوى الكرة الأر�صية حالة واحدة �صار فيها حل نزاع عن طريق الوقف با�صتثناء اتفاقية 

اأعايل البحار �صنة 1982-94 واخلا�صة بالرتاث الإن�صاين اخلا�ص بالرثوات املوجودة يف اأعماق البحار.

هناك  يكون  اأن  اأمتنى  فكنت  الخت�صا�ص،  اأهل  فيه  ي�صارك  اأن  فيفرت�ص  افرتا�صيا  البحث  دام  فما 

اإمكانية حل هذه الإ�صكالية من خلل هذا النوع من الو�صائل  باحثون يف القانون الدويل العام يطرحون 

القانونية وال�صرعية يف الوقف، فلأجل اأن تفتي لبد اأن تت�صور امل�صكلة على اأر�ص الواقع، واأنا اأتكلم من 

اآخر  ب�صيء  حتكم  واملحاكم  امل�صائل  بع�ص  يف  تتكلم  ال�صرعية  فاللجان  اإ�صلمي  بنك  يف  جتربتي  خلل 

خمتلف، فتبني اللجان كثريا من الأ�صياء لكن املحاكم حتكم بالقوانني العملية املوجودة، فهناك م�صكلة 

اإن الوقف يجوز ول يجوز يف حني نحن نتكلم عن العلقات  واأقول  اأتكلم  اأن  اليوم  اأ�صتطيع  اأنا ل  عملية، 

الدولية، فالعلقة الدولية تنظمها اتفاقيات دولية وقانونية )اتفاقيات القانون الدويل العام( وهذا القانون 

له م�صادر، واأحد م�صادره الأعراف الدولية.

فل اأ�صتطيع اليوم اأن اأنطلق من ت�صريعات نظمت لأجل علقة بني الأ�صخا�ص كالبيع والإجارة والوقف 

لدولة  اأر�صية  قطعة  اليوم  دولة  اأّجرت  فلو  م�صتحيل،  فهذا  الدول،  بني  العلقات  على  واأطبقها  والو�صية 

اأخرى ل اأ�صتطيع اأن اأطبق عليها اأحكام الإيجار و اإمنا اأطبق عليها القانون الدويل، وكذلك اإذا ح�صل نزاع 

بري اأو بحري ل اأ�صتطيع القول لهم هذا ل يتما�صي مع الوقف القطري اأو الوقف الكويتي اأو امل�صري، فهذا 

م�صتحيل.

فنحن ميكن اأن نن�صئ �صيئا خا�صًعا للتفاقيات الدولية قريًبا من الوقف لكن ل ميكن  اأن ن�صميه وقفا، 

لكونه ل مي�صي على قانون الوقف، واإذا خ�صع لقانون الوقف �صيثري الكثري من الإ�صكالت منها حتديد ناظر 

الوقف هل دولة واحدة اأو الدولتني؟ ومن ي�صاعد ناظر الوقف؟ ومن هو قا�صي الوقف؟ فلبد يف الوقف من 

اإجازة قا�ص ثم ما القانون الذي يطبق حلل هذا النزاع؟ فمثل النزاع القائم الآن بني الكويت واإيران على 

اجلرف القاري فلو م�صينا على هذه الفكرة هل يطبق القانون الإيراين اأم القانون الكويتي؟ فهذه اإ�صكالية 

كبرية جًدا، وهناك الكثري من الإ�صكالت العملية  التي ميكن اأن يثريها هذا العمل ل يت�صع الوقت لذكرها، 

فاأعتقد اأننا نحتاج اإىل جل�صة اأخرى نتكلم فيها عن اإمكانية احللول البديلة لف�ص املنازعات بني الدول قبل 
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اأن نعطي احلكم ال�صرعي.

:
)1(

9- د.عبدالفتاح●�صعيد●حممد

اأ�صكر الباحثني الذين قدموا الأوراق وهي فعل كما ذكر يف اأول لقاء خط للخو�ص يف مو�صوع جديد 

ويف اجتهاد جديد، ولأجل اأن نكون عمليني وواقعيني هناك م�صائل ميكن اأن ت�صهم فيها بع�ص �صيغ الوقف 

النزاعات داخل الدول  اأن  العامل  النزاع التي حتدث داخل الدولة لأن النمط اجلديد الآن يف  يف م�صائل 

اأ�صبحت اأكرث بكثري من النزاعات بني الدول، فكل ما ميكن اأن يكون له دور يف حتقيق ال�صلم املجتمعي اأو 

ال�صلم الأهلي بني الفئات املتنازعة اأو املتحاربة ميكن اأن ي�صهم فيه الوقف.

اأن امل�صئول عن حفظ الأمن وال�صلم حالًيا هو جمل�ص الأمن والأمم املتحدة،  الأمر الثاين: يف العادة 

لتوزيع  معني  �صيا�صي  ت�صور  و�صع  يف  الو�صاطة  هذه  وجنحت  دولتني  بني  و�صاطة  اأي  كانت  اإذا  وعليه 

اأو  اإعادة الإنعا�ص  اأو  اإعادة الأعمار  اأن ت�صهم بع�ص �صيغ الوقف يف م�صاألة  الرثوة وال�صلطة...اإلخ فيمكن 

ل  اأنه  من  الإخوة  بع�ص  ذكره  فيما  الوقف  ي�صهم  اأن  كما ميكن  الأخرى،  مراحلها  بالتنمية يف  ي�صمي  ما 

العامل  يف  املتنازعني  بني  والإ�صلح  واملفاو�صات،  الو�صاطة،  من  املتمكنني  املوؤهلني  اخلرباء  بع�ص  يوجد 

العربي والإ�صلمي، وي�صتعان بجهات دولية فيما يغلب املنهج والنظر الآخر يف هذه امل�صكلت، وكثري من 

اأخرى من خارج  اأو دولة  يكون من دولة خارجية  الو�صيط فيها  اإ�صلمية  التي حتدث بني دول  امل�صكلت 

العامل الإ�صلمي.  

الإ�صلمي  التعاون  الإخوة يف منظمة  لقاء يح�صر فيه  اأن يكون هناك  اأمتنى  اأنني كنت  الآخر:  الأمر 

واجلامعة العربية حتى يرثي النقا�ص بالتجارب املوجودة لديهم اأو ما يعانونه يف ف�ص النزاع، بالإ�صافة اإىل 

هذه الكوكبة املوجودة من العلماء، وحتى ل يكون فقط نقا�ص �صمن حقل معريف واحد، واإمنا نقا�ص يكون 

�صمن حقول معرفية متعددة باعتبار اأن هذا الأمر لي�ص خمت�صا ب�صيء واحد.

واأعتقد  النزاعات،  الكوارث وكرة  اإمنائي رغم كرثة  اأنه ل يوجد ما ي�صمى بوقف  اأي�صا  اأنتم تدركون 

اأن هذا الطرح جيد لكنه رمبا مازال يف بدايته ويحتاج اإىل تعميق مع املخت�صني يف العلوم الأخرى حتى 

ن�صتطيع اأن ن�صتفيد من الوقف فائدة ترثي الأمن وال�صلم وتعززه. 

)1( ا�صت�صاري التنمية الدولية يف وزارة اخلارجية القطرية.
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ردود●املحا�صــرين

رد●د.حممد●نعيم●يا�صني:

واأح�صن  دولتني،  بني  النزاع  الوقف  يحل  اأن  يت�صور  ل  ال�صريف:  عبدالغفار  حممد  للدكتور  بالن�صبة 

ووقف  العربية،  الدول  ا�صتعملته  وقد  امل�صرتك،  بال�صتغلل  ي�صمى  ما  اأو  الوقف  طريق  عن  الآن  احللول 

ال�صمك ا�صتعملته اأرترييا مع اليمن ففيه ع�صرات الأمثلة، لكن اأعذرك يبدو اأنك مل تقراأ البحث فاأرجو اأن 

تقروؤوا هذا البحث ففيه رد على اأغلب الت�صاوؤلت وال�صت�صكالت.

بالن�صبة ملثال ال�صمك فاإن الوليات املتحدة ت�صتعمله الآن، وال�صتغلل امل�صرتك هو نوع من الوقف، وقد 

قال امل�صلمون اإن عمر بن اخلطاب ر�صي اهلل عنه فعل ذلك فوقف اأمواًل يف العراق على بيت املال فيجوز 

الوقف اإًذا على بيت املال وعندئذ ياأخذ اأحكام الوقف ول ياأخذ اأحكام املال العام فل ي�صتطيع احلكام اأن 

يت�صرفوا فيه وهذا هو الذي ي�صمى بالإر�صاد، فالإر�صاد اإذا ح�صلت لك م�صكلة ولي�ص عندك بينات ل مع 

هذا ول مع هذا، فماذا نفعل اإًذا؟

)ال�صويد،  ال�صمال  بحر  على  املطلة  الأوروبية  الدول  عند  امل�صرتك  ال�صتغلل  يف  ال�صرتاك  ق�صية 

الرنويج...( اتفقوا على نوع من ال�صتغلل امل�صرتك، وكذلك املعاهدة التي �صارت بني ال�صعودية والكويت 

نوع من ال�صتغلل امل�صرتك، وال�صتغلل امل�صرتك يف حقيقته وقف، ولكنه معر�ص للمخاطر لأنه يذهب اإىل 

بيت املال )خزينة الدولة(، وخزينة الدولة يت�صرف فيها اأحيانا اأنا�ص ل نثق بهم ولذلك الأخ الذي قال 

يجب اأن يتوله اأنا�ص نثق بهم كلمه �صحيح، فاملفرو�ص اأن تكون يف الدول جمال�ص نيابية واأهل حل وعقد 

ي�صتطيعون اأن يكونوا ممثلني �صادقني لأممهم.

بالن�صبة للدكتور اأحمد حداد اأ�صار اإىل �صرط امللك، ود. العيا�صي اأ�صار اإىل اأن الإر�صاد ميكن اأن يحل 

امل�صكلة هذا �صحيح، ود. �صيف ذكر اأننا مل ن�صتفد من حمكمة العدل الدولية فنقول له اإذا كنا ل ن�صتفيد من 

حمكمة العدل الدولية ملاذا ل ن�صتفد من منظمة العدل الإ�صلمية؟ فمنهج الإ�صلم حلل املنازعات الدولية 

موجود يف �صورة احلجرات »واإن طائفتان من املوؤمنني اقتتلوا فاأ�صلحوا بينهما...« ففيه و�صع م�صتقر ن�صعى 

اإليه بالأوقاف مثل ال�صندوق الوقفي الإ�صلمي يف الكويت.

خماطبون  اأنهم  تنفي  ول  متنع  ل  الإ�صلمية  الدول  بني  الآن  املوجودة  احللول  امل�صلمني  اإخواين  يا 

بالأحكام الإ�صلمية، فهذه احلدود مهما كانت ل تخ�ص�ص اخلطاب الإ�صلمي فاجلميع خماطب، فكلمة 

لي�ص  القتال  الذي يرتتب على  ال�صلح  اإن  ثم  الإ�صلمية فهي طوائف،  الدول  تنطبق على  »واإن طائفتان« 

املق�صود منه اإخ�صاع دولة لدولة، املق�صود اإجبار وك�صر الدولة التي ل تلتزم بال�صلح على اأ�ص�ص اإ�صلمية. 
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ويوؤ�صلون  اليمن و�صلطنة عمان،  وال�صعودية وبني  ال�صودان  اأن ال�صتغلل امل�صرتك موجود بني  اأنا وجدت 

اإفريقيا الغربي الآن  لق�صية ال�صتغلل امل�صرتك بالقواعد الإ�صلمية والأعراف الإ�صلمية، فعلى �صاحل 

اتفاقيات ال�صتغلل امل�صرتك )بني موريتانيا، والكامريون، وال�صنغال( متفقون على ال�صتغلل امل�صرتك 

يعني اأخذ جزء من هذه الأموال التي يح�صلون عليها اإىل اخلزائن العامة للدول، فهذا يف حد ذاته يقول به 

بع�ص العلماء اإنه وقف، لكن الوقف الذي نريده هو الوقف الذي يذهب اإىل جهات الرب وامل�صالح احلقيقية 

واأهل احلل والعقد وخا�صة يف الدول الإ�صلمية.

فيما يتعلق بال�صتفادة من التجارب املعا�صرة هذا �صيء جيد ومطلوب، واأنا قلت يف بحثي اأننا ل ميكن 

ا ي�صتطيع اأن يكون قا�صًيا يف حمكمة العدل الدولية اأو يكون حمكًما يف ق�صايا دولية، فلماذا  اأن جند �صخ�صً

ل تكون هناك موؤ�ص�صات علمية تعلم هذه الطرق؟

بالن�صبة للدكتور نقول اأنك و�صلت اإىل نقطة معينة تق�صم هذا ال�صتغلل امل�صرتك، واإل فاإن هذا هو 

اأجنح الو�صائل والأ�صاليب يف املعاهدة الدولية.

اإىل  الأبحاث  هذه  حتال  اأن  يجب  اإنه  فنقول  اإ�صلمية  منظمة  اإن�صاء  كذلك  اقرتحوا  للذين  بالن�صبة 

اإن �صاء اهلل عندما تقروؤون  منظمة التعاون الإ�صلمي لعلها ت�صتفيد منها يف مقرتحات كبرية و�صرتونها 

البحث.

بالن�صبة للأعراف والنظم الدولية ل متانع بل تن�ص -يف املادة 33 واملادة التي قبلها-وتدفعنا دفًعا لأن 

نحكم بيننا باأي طرق �صلمية ت�صتعملها الدول يف حل نزاعاتهم مهما كانت القواعد التي يتبعونها، فالتحكيم 

وحل النزاعات بطرق املفاو�صات يجب اأن يكون على قواعد لها، فلتكن هذه القواعد قواعد الإ�صلم »ل 

بدم  وممتزج  الدولية  الأعراف  من  ا  اأي�صً والوقف  والع�صب،  الكلأ  يف  النا�ص  وا�صرتاك  �صرار«  ول  �صرر 

ال�صعوب الإ�صلمية.

رد●د.●عبدالقادر●بن●عزوز:

اأوًل ل نريد اأن نحجر على اأنف�صنا، الآن طرحت فكرة هل هذا ممكن اأم ل؟

فنحن نتناق�ص يف الإمكان فيما هو ممكن ما م�صوغاته؟ وما مربراته ال�صرعية؟ فنحن عندما نتحدث 

عن ت�صرف ما �صواء علقة امل�صلم بامل�صلم، اأم علقة امل�صلم بالآخر فنحن نتكلم عن الت�صرف وهو حكم 

اأ�صل يف ال�صريعة؟، فغالًبا ما جند  اأن نقول هل هذا الأمر له  اأحكام ال�صرع، فنحن نريد  �صرعي تعرتيه 

بع�ص العلماء يتحدث عن كون ال�صارع مت�صوًفا للحرية مت�صوًفا للعدل، فنحن نريد اأن ن�صري يف هذا الن�صق 

ونتحدث عن فكرة هل ميكن اأن تنطبق اأو ل تنطبق؟ وهل ميكن اأن تطور هذه الفكرة؟ ل نريد اأن نقول 
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مبا�صرة الآن ملوؤ�ص�صات عليك الآن اأن حتلي النزاع واإمنا نتحدث اأوًل عن مرحلة اأوىل وهي مرحلة ما قبل 

النزاع وهي اأن تكّون مثل �صناديق وقفية يكون هدفها تنمية هذه املناطق قبل اأن تكون حمل نزاع مبعنى اأن 

تكون هناك درا�صات ا�صت�صرافية لتنمية هذه املناطق املتنازع عليها من خلل �صناديق وقفية.

يتقبل  الآخر ل  اأن نتحدث عنه، �صحيح رمبا  نريد  الذي  املنازعات هذا  بعد  ملا  املرافقة  نتحدث عن 

هذا ال�صيء، ومن قال لنا اإنه ل يتقبله ونحن مل نو�صل اإليه الفكرة اأ�صل، ففي بع�ص الأحيان بع�ص الأفكار 

للأ�صف تكون اأفكار حية ويتولد عنها اأفكار كبرية ولكنها ل تولد يف بيئة ميتة ل حترتم الأفكار، ول تريد لها 

ان تنبثق ول تتو�صع، فاإنها �صتموت للأ�صف ال�صديد، وتاأتينا من طريق اآخر ومن جهة اأخرى، ففي كثري من 

الأحيان كان النا�ص يتحدثون عن القت�صاد الإ�صلمي واأنه ل �صيء ي�صمى القت�صاد الإ�صلمي يف عاملنا 

فبالتايل نحن ل  الإ�صلمي،  القت�صاد  يتحدثون عن  النا�ص  بداأ  القت�صادية  الأزمة  فلما جاءت  العربي، 

ن�صتحي مما عندنا، ونريد اأن نبلغه للآخرين لعل الآخر يجد فيه فكرة، اأو يطوره، فنحن نريد اأن نطرح 

هذه الفكرة الآن للنقا�ص ثم ياأتي الذين يدر�صون واملتخ�ص�صون يف القانون الدويل والقانون اخلا�ص، اأو يف 

العلقات الدولية فينظرون كيف كيفوا هذه املنظومة الت�صريعية ونقلوها من الأحكام الفقهية اإىل قوانني 

وت�صريعات حتمل لُي�صتاأن�ص بها، اأو النظر فيها.



املو�صوع الثاين

ال�صتفادة●من●�صيغة●الوقف

يف●حل●املنازعات●الدولية

اجلل�صة العلمية الثالثة

 

رئي�ص اجلل�صة

اأ.عبداهلل●بن●جعيثن●الدو�صري

املحا�صرون

د.م�صطفى●حممد●م�صطفى●عرجاوي

د.راأفت●علي●ال�صعيدي/د.عمر●عبداملجيد●م�صبح)بحث●م�صرتك(
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)1(
بحث د.م�سطفى حممد م�سطفى عرجاوي

ال�ستفادة من �سيغة الوقف يف حل املنازعات الدولية

●مقدمــة:

لواء  و�صلم حامل  ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه  �صيدنا  وال�صلم على  وال�صلة  احلمد هلل جل يف عله، 

الأمن وال�صلم والوئام يف العامل باأ�صره، وعلى �صحابته ر�صوان اهلل عليهم ومن تبعهم باإح�صان اإىل يوم 

الدين.....وبعد:

فاإن احلل ال�صلمي للمنازعات الدولية فيه -بل ريب- ا�صتتباب لل�صلم والأمن الدوليني، وجتنيب للدول 

من تداعيات �صلبية قد توؤدي اإىل مواجهات حادة قد تنتهي اإىل اندلع حرب ل تبقى ول تذر، فالدول عندما 

ويف  الدولية  املواثيق  من  عديد  يف  دوليا  به  التزمت  ما  تنفذ  فهي  الدولية  ملنازعاتها  ال�صلمي  للحل  تلجاأ 

مقدمتها ميثاق الأمم املتحدة وكافة املنظمات الدولية الأخرى.

ال�صيا�صية  الو�صائل  من  جمموعة  خلل  من  تتم  ال�صلمية  بالطرق  الدولية  املنازعات  حل  وو�صائل 

حلول،  اأو  قرارات  من  عنها  ي�صدر  فيما  للأطراف  ملزمه  غري  الدولية  املنازعات  حلل  )الدبلوما�صية( 

ميكنهم اأن ياأخذوا بها اأو يرف�صوها بل ترثيب اأو حما�صبة، لأنها من احللول الودية املت�صمة بعدم الإلزام 

ملن يلجئون اإليها.

فاإنها من  الدويل  الق�صاء  اأو  التحكيم  اإىل  كاللجوء  القانونية  بالو�صائل  الدولية  املنازعات  اأما حل     

.
)2(

الو�صائل امللزمة، فالقرارات ال�صادرة عن هذه الو�صائل تتمتع ب�صفة الإلزام الدويل

ول ريب يف اأن ال�صريعة الإ�صلمية بفقهها الراجح تت�صمن من احللول ال�صلمية للمنازعات �صواء اأكانت 

خا�صة اأم عامة، داخلية اأم دولية، لأن املنازعات من الأمور امللزمة -غالبا- للجتماع الب�صري، فال�صريعة 

نبذ اخل�صام  اإىل  اأو عامة، فهي �صريعة تدعو  تعالج كافة ما يعر�ص للإن�صان ب�صورة خا�صة  الإ�صلمية 

واحل�ص على امل�صاحلة بني املرء وزوجه، اأو بني امل�صلمني وبع�صهم، اأو بينهم وبني اأعدائهم م�صداقا لقوله 

تعاىل {واإن امراأة خافت من بعلها ن�صوزا اأو اإعرا�صا فل جناح عليهما اأن ي�صلحا بينهما �صلحا وال�صلح 

)1( رئي�ص ق�صم القانون املدين بجامعة الأزهر واملحامي بالنق�ص.

)2( راجع يف هذا املعنى د/�صلح عبدالبديع �صلبي يف احلل ال�صلمي للمنازعات الدولية مع معاجلة خا�صة لبع�ص خ�صائ�ص ودور التحكيم 

1407هـ-  الثالث،  العدد  والقانون بدمنهور،  ال�صريعة  التي ت�صدرها كلية  والقانونية  الفقهية  البحوث  والق�صاء �ص80 وما بعدها من جملة 

1987م- املكتبة العربية للطباعة.
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.
)1(

خري}

ولقوله عز وجل:{واإن طائفتان من املوؤمنني اقتتلوا فاأ�صلحوا بينهما فاإن بغت اإحداهما على الأخرى 

يحب  اهلل  اإن  واأق�صطوا  بالعدل  بينهما  فاأ�صلحوا  فاءت  فاإن  اهلل  اأمر  اإىل  تفيء  حتى  تبغي  التي  فقاتلوا 

.
)2(

املق�صطني}

ويف اإجازة ال�صلح يف املنازعات الدولية بني امل�صلمني وغريهم من الأعداء اأو املعتدين قال تعاىل:{واإن 

.
)3(

جنحوا لل�صلم فاجنح لها وتوكل على اهلل اإنه هو ال�صميع العليم}

�صيغة  من  ال�صتفادة  وميكن  الدولية،  املنازعات  حلل  العادلة  الو�صائل  جتيز  الإ�صلمية  فال�صريعة 

الوقف يف هذا ال�صدد، باعتبارها من الو�صائل ال�صرعية حلل املنازعات وفق ال�صوابط ال�صرعية بني الدول 

الإ�صلمية اأو بينهم وبني غريهم من الدول، وذلك ما �صاأعر�ص له وفق خطة البحث التالية، مع الرتكيز 

على مدى اإمكانية قبول الدول غري الإ�صلمية ل�صروط الوقف ال�صرعية بالنظر اإىل اأن هذا احلل يعتمد على 

اأ�ص�ص دينية، ولكنها ل تخل بحقوق هذه الدول.

خطـــــــة●البحــــــــث

· مبحث متهيدي: يف تعريف املنازعات واأنواعها وطرق حلها يف القانون الدويل.	

املطلب الأول: يف التعريف باملنازعات الدولية و�صوابطها يف القانون الدويل.

املطلب الثاين: اأنواع املنازعات الدولية يف القانون الدويل.

املطلب الثالث: طرق حل املنازعات الدولية يف القانون الدويل.

· املبحث الأول: الو�صائل ال�صرعية حلل املنازعات الدولية يف الفقه الإ�صلمي.	

املطلب الأول: الو�صائل العامة حلل املنازعات الدولية يف الفقه الإ�صلمي.

املطلب الثاين: الو�صائل اخلا�صة حلل املنازعات الدولية يف الفقه الإ�صلمي.

املطلب الثالث: مزايا احللول ال�صرعية للمنازعات الدولية يف نطاق الفقه الإ�صلمي.

· املبحث الثاين: �صيغة الوقف وامل�صوغات ال�صرعية والقانونية لتفعيلها يف حل املنازعات الدولية.	

املطلب الأول: موقع �صيغة الوقف من الأ�صاليب التقليدية واملعا�صرة حلل املنازعات الدولية.

املطلب الثاين: امل�صوغات ال�صرعية والقانونية لل�صتفادة من �صيغة الوقف يف حل املنازعات الدولية.

)1( �صورة الن�صاء:من الآية رقم 128

)2( �صورة احلجرات: من الأيه رقم 9

)3(  �صورة الأنفال:الآية رقم 61.
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املطلب الثالث: اجلدوى القت�صادية من حل املنازعات الدولية عن طريق الوقف.

· املبحث الثالث: الأحكام وال�صوابط ال�صرعية حلل املنازعات الدولية عن طريق الوقف.	

املطلب الأول: الأحكام وال�صوابط وامل�صوغات ال�صرعية لإعمال �صيغة الوقف يف حل املنازعات الدولية.

املطلب الثاين: �صيغة الوقف ودورها يف حل املنازعات املتعلقة مبلكية الأرا�صي واملوارد الطبيعية وم�صادر 

الطاقة واأمثلتها من واقع البلد الإ�صلمية.

املطلب الثالث: �صيغة الوقف ودورها يف حل املنازعات املتعلقة بحقوق النتفاع بالأرا�صي واملوارد الطبيعية 

وم�صادر الطاقة واأمثلتها من واقع البلد الإ�صلمية.

· اخلامتـــة: و�صاأعر�ص فيها - مب�صيئة اهلل تعاىل- لأهم النتائج امل�صتخل�صة من البحث، ثم اأعقبها 	

باملقرتحات التي ترثي النظام الدويل بال�صتعانة ب�صيغة الوقف كو�صيلة حلل املنازعات الدولية 

بني جميع الدول بغ�ص النظر عن عقيدتهم.

هذا ما �صاأعر�ص له مب�صيئة اهلل تعاىل بناء على ت�صريفي من خلل تكليفي من �صعادة الأ�صتاذ الدكتور/

رئي�ص اللجنة العلمية ملنتدى ق�صايا الوقف الفقهية ال�صاد�ص لعام 1434هـ - 2013م، لتناول مدى م�صروعية 

ال�صتفادة من �صيغة الوقف يف حل املنازعات الدولية، وفق العنا�صر وال�صوابط ال�صرت�صادية الواردة يف 

تفعيل �صيغة  اأهمية  الرتكيز على  مع  تفريط  اأو  املو�صوع  تناول  اإفراط يف  بل  والت�صريف،  التكليف  كتاب 

الوقف يف حل املنازعات الدولية، وكيف ميكن لفقهاء القانون الدويل ال�صتعانة بهذه ال�صيغة باعتبارها 

الإ�صلمية،  الدول غري  الإ�صلمية، ف�صل عن غريها من  الدول  املنازعات بني  الو�صائل حلل  اأف�صل  من 

لأنها �صيغة حتمل يف طياتها احلل املر�صي جلميع الأطراف بل حماباة اأو اإفراط اأو تفريط، وكيف ميكن 

للفقه الإ�صلمي املعا�صر اأن ي�صهم يف تي�صري تفعيل �صيغة الوقف حلل جميع املنازعات الدولية ليحل الأمن 

والأمان وال�صلم يف ربوع العامل باأ�صره.

واهلل اأ�صاأل اأن يجنبني بف�صله اخلطاأ والزلل، واأن يوفقني بجوده وكرمه اإىل   ال�صواب يف القول والعمل، 

اإنه �صبحانه وتعاىل نعم املوىل ونعم الن�صري.
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مبحـــــث●متهيــــدي

تعريف●املنازعات●الدولية●واأنواعها

وطرق●حلها●املعا�صرة

· حل املنازعات بالو�صائل املعا�صرة:	

اإن التعريف باملنازعات الدولية، واأنواعها املتعددة، وطرق حلها بالو�صائل املعا�صرة يف النظام الدويل 

�صاأعر�ص له يف املطالب التالية:

-املطلب الأول: يف التعريف باملنازعات الدولية و�صوابطها يف القانون الدويل.

-املطلب الثانــي: يف بيان اأنواع املنازعات الدولية يف القانون الدويل.

-املطلب الثالث: يف طرق حل املنازعات الدولية يف القانون الدويل.

وذلك يف اإيجاز وتركيز، مع الإ�صارة اإىل بع�ص امل�صادر املفيدة واملتخ�ص�صة يف هذا ال�صاأن.

املطلــب●الأول:●التعريف●باملنازعات●الدولية●و�صوابطها

يف●القانون●الدويل

· حتديد مفهوم املنازعات لغة وا�صطلحا:	

ال�صيء، مبعنى جتاذبوه،  القوم  وتنازع  اختلفوا،  اأي  القوم،  تنازع  من  اللغة:الختلف،  املنازعات يف 

.
)1(

والنزوع:جمع منازع، ونازع فلنا يف كذا، اأي خا�صمه، وغالبه

.
)2(

واملنازعة يف ال�صطلح القانوين: هي عدم التفاق حول م�صاألة من الواقع اأو القانون

الع�صور  الدول يف  بني  املنازعات  امل�صروعة حلل  الو�صائل  من  كانت  اأن احلرب  بالذكر  ومن اجلدير 

الو�صطى، لكن التطور الذي حلق بالقانون الدويل، وكذا العلقات الدولية اأديا يف نهاية املطاف اإىل نبذ 

تلك الو�صيلة قانونا، وجرى حترمي اللجوء اإليها يف العلقات الدولية، واأ�صبح من املعروف اأن احلل ال�صلمي 

للمنازعات الدولية من اأهم املبادئ الأ�صا�صية التي يقوم عليها بناء املجتمع الدويل، لذلك فقد مت الن�ص 

بها  التهديد  اأو  القوة  ا�صتخدام  حظرت  التي  املتحدة  الأمم  ميثاق  من  الثانية  املادة  يف  املبداأ  هذا  على 

اأهمها ما يعرف  تاأكد هذا املبداأ يف العديد من املنا�صبات من  حلل املنازعات بني الدول )م3/2(، وقد 

باإعلن)مانيل( الذي اعتمدته اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف عام 1982م، وقد جاء فيه )).... يجب 

)1( انظر: املعجم الوجيز ال�صادر عن جممع اللغة العربية بالقاهرة طبعة 1427هـ 2006م �ص610، مادة )نزع(.

)2( د.�صلح �صلبي، املرجع ال�صابق العدد الثالث �ص 82، وراجع د.حامد �صلطان يف القانون الدويل العام الطبعة الأوىل 1978، 

دار النه�صة العربية بالقاهرة �ص 734.
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اأن تبحث الدول بح�صن نية عن حلول مبكرة ومن�صفة ملنازعاتها الدولية بالو�صائل ال�صلمية((.

· �صوابط املنازعات يف القانون الدويل:	

، وذلك ب�صبب اختلف نظرتهم اإىل طبيعة 
)1(

اختلفت التعريفات التي و�صعها الفقهاء للقانون الدويل

هذا القانون واملجالت التي يهتم ويعني بتنظيمها، وهذه التعاريف يف جمملها تتجه ب�صفة عامة اإىل اعتبار 

يف  وحدها  بالدول  اخلا�صة  والواجبات  احلقوق  حتدد  التي  القواعد  جمموعه  هو  العام:  الدويل  القانون 

.
)2(

علقاتها املتبادلة

     بناء على ما �صلف ميكن تعريف القانون الدويل: باأنه جمموعة القواعد القانونية املطبقة داخل اجلماعة 

.
)3(

الدولية من حيث تنظيم وحداتها الأ�صا�صية وحكم العلقات املتبادلة بينها

اأهمها املنازعات املتعلقة باحلدود الدولية، وامل�صادر الطبيعية       وتتعدد املنازعات الدولية، ولكن من 

املوجودة يف البحار واملحيطات الواقعة �صمن اأكرث من اإقليم اأو املتداخلة، فهذه هي اأهم النزاعات التي 

قد تنتهي بحروب طاحنه اإذا مل يتم الحتكام اإىل الو�صائل ال�صلمية، ويكفي ويلت احلروب العاملية الأوىل 

حول  منازعة  قيام  يف  تتمثل  و�صوابطها  والن�صل،  احلرث  اأهلكت  اإقليمية  حروب  من  تبعها  وما  والثانية، 

اأكرث، واملجال  اأو  اأو املدعي بتداخلها بني دولتني  اأو املوارد الطبيعية وم�صادر الطاقة املتداخلة  الأرا�صي 

الإقليمي والبحري واجلوي املحددة وفق القواعد  والنظم والأعراف الدولية املعتمدة يف هذا ال�صاأن.

)1( من اجلدير بالذكر اأن ت�صري اإىل اأن فقهاء الإ�صلم الأوائل قد تناولوا بال�صرح والبيان قواعد العلقات الدولية يف موؤلفاتهم، وخ�ص�صوا 

التي  الطرق  لبيان  ا�صتخدامه  مت  قد  امل�صطلح  وهذا  ال�صري((،  اجلهاد((اأو))اأحكام  اأو  ال�صري  ))كتاب  عنوان  حتت  الأبواب  بع�ص  لذلك 

اأ�ص�ص ونظام العلقات بني امل�صلمني وغريهم، وقد جمع  اأي  يتعامل بها امل�صلمون مع غري امل�صلمني، وبيان ما لهم وما عليهم �صلما وحربا، 

ال�صيباين)132- اأحكام ال�صري يف موؤلف م�صتقل حتت عنوان)ال�صري الكبري(، و)ال�صري ال�صغري(الفقيه احلنفي الإمام حممد بن احل�صن 

189هـ، 749-804م(حيث و�صعهما، وقد نقل عنه بظاهر الرواية و�صحتها يف القرن الثامن امليلدي، واعرتافا بف�صله من علماء القانون 

الدويل الأجانب، مت تاأ�صي�ص جمعية يف اأملانيا با�صم)جمعية ال�صيباين للحقوق الدولية(، والهدف من تاأ�صي�صها التعريف به واإظهار اآرائه، ون�صر 

موؤلفاته املتعلقة باأحكام القانون الدويل الإ�صلمي، كما اأن جامعة باري�ص قد احتفلت مبرور األف ومائتي �صنة على وفاته وذلك عام 1970م، 

راجع:�صرح كتاب ال�صري ملحمد بن احل�صن ال�صيباين، اإملء حممد بن اأحمد الر�صي، حتقيق/�صلح الدين منجد، طبعة معهد املخطوطات 

بجامعة الدول العربية، 1971، وخا�صة مقدمة الطبعة، ود/�صبحي حمم�صاين يف القانون والعلقات الدولية يف الإ�صلم، دار العلم للمليني، 

بريوت 1392هـ - 11972م �ص42 هام�ص رقم 2.

مبادئ  �صرحان،  ود/عبدالعزيز  �ص91   1972 القاهرة  الثالثة-  الطبعة  العام،  الدويل  القانون  مبادئ  غامن،  حافظ  راجع:د/حممد   )2(

القانون الدويل العام، القاهرة 1975م �ص37، ود/حممد �صامي عبداحلميد يف اأ�صول القانون الدويل العام- اجلزء الأول- القاعدة الدولية 

املقدمة وامل�صادر، الطبعة الثالثة 1977، بريوت-لبنان �ص 28 وما بعدها، ود.اإبراهيم حممد العناين، القانون الدويل العام القاهرة طبعة 

2013، 2012م �ص14 وما بعدها.

)3( اأنظر د/اإبراهيم حممد العناين يف القانون الدويل العام طبعة 2012م، �ص14.
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املطلـب●الثاين:●اأنواع●املنازعات●الدولية●يف●القانون●الدولــــي

· امل�صئولية الدولية:	

من الواجبات التي ي�صلتزمها تطبيق القاعدة القانونية الدولية، احرتام اأع�صاء اجلماعة الدولية لهذه 

عليه  تقوم  اأ�صا�صي  مبداأ  فهناك  اخت�صا�صاتهم،  مبا�صرة  و يف  املتبادلة  وتنفيذها يف علقاتهم  القاعدة 

امل�صئولية الدولية بوجه عام، وهو اأن كل عمل يخالف قاعدة القانون ي�صتتبع م�صئولية من ارتكبه، فامل�صئولية 

الدولية يف �صورتها التقليدية تن�صاأ نتيجة عمل خمالف للتزام قانوين دويل ارتكبه اأحد اأ�صخا�ص القانون 

.
)1(

الدويل م�صببا �صررا ل�صخ�ص دويل اآخر، واأن غايتها تعوي�ص ما يرتتب على هذا العمل من �صرر

· اأنواع املنازعات الدولية:	

واجلوية،  والبحرية،  الربية،  الأقاليم  على  بال�صيادة  املتعلقة  الدولية:املنازعات  املنازعات  اأنواع  اأهم 

للدول واملنازعات القانونية حول املعاهدات والتفاقيات الدولية املقيدة للت�صرفات يف الدول املنوطة بها 

واملوقعة عليها، وامللتزمة بها، مبقت�صى النظام القانوين الدويل وما ت�صدره املنظمات الدولية من قرارات 

وما تعتمده من ت�صريعات لتنظيم العلقات ال�صيا�صية والقت�صادية والع�صكرية........، بني الدول املعنية 

بهذه القرارات والقوانني، ويدخل يف هذا ال�صاأن، امل�صاحات البحرية التي تعد جزءا من اإقليم الدولة، ت�صم 

هذه امل�صاحات واملياه الداخلية، والبحر الإقليمي، كما تت�صمن حدود الدولة املعرتف بها بريا، وكذا نطاقها 

اجلوي امل�صموح بالتحليق فيه وفق القواعد والنظم الدولية املحددة واملقيدة ملمار�صة هذا احلق يف الدولة 

اخلا�صعة حلق املرور باملمرات الدولية البحرية واجلوية، خا�صة واأن احلدود الدولية الآن تتميز بظاهرة 

الثبات والو�صوح والدوام عادة، فاحلدود يف الواقع هي حتديد قانوين للخطوط الفا�صلة بني الدول، ويتم 

حتديد وتعيني هذه احلدود اإما عن طريق ا�صتخدام حواجز طبيعية حتيط بالدولة مثل اجلبال اأو البحار اأو 

الأنهار، واإما وفق خطوط �صناعية مثل الأبراج والأعمدة اأو الأ�صوار وغريها، وغالبا تتحكم يف ر�صم احلدود 

.
)2(

الدولية الفا�صلة خطوط الطول وخطوط العر�ص والعتبارات القت�صادية اأو الثقافية اأو ال�صكانية

اأعقاب احلرب  اأخرى كما حدث يف  تتمدد دولة على ح�صاب  الدولية عندما  النزاعات  تن�صاأ  من هنا 

العاملية الثانية من تق�صيم لأملانيا، واخللف حول احلدود الغربية لبولندا، الذي انتهى باإبرام معاهدة بني 

اإعادة توحيد  1972م اعرتف فيها بحدود الدولتني، وذلك قبل  2 نوفمرب �صنه  اأملانيا الغربية وبولندا يف 

)1( راجع يف امل�صئولية الدولية:د/حممد حافظ غامن يف امل�صئولية الدولية طبعة 1992�ص 39 وما بعدها واأي�صا يف حما�صراته لطلبة الدرا�صات 

العليا بجامعه عني �صم�ص يف امل�صئولية الدولية طبعة 1978، ود/اإبراهيم حممد العناين يف القانون الدويل العام طبعة 2013م �ص 122.

ود/  ،60 �ص  �صنة1970  القاهرة(  جامعة  من  دكتوراه  )ر�صالة  الإيرانية  العراقية  احلدود  وم�صكلة  الدولية  احلدود  الرواي،  د/جابر   )2(

اإبراهيم العناين، القانون الدويل العام ط 2013م �ص 398 وما بعدها.
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.
)1(

اأملانيا عندما �صقط خط برلني اإىل غري رجعة

املطلـب●الثالث:●طرق●حل●املنازعات●الدولية●يف●القانون●الدويل

· الطرق التقليدية حلل املنازعات الدولية:	

تتعدد الطرق ال�صلمية حلل املنازعات الدولية، ومن الو�صائل التقليدية ما يعرف بالأ�صاليب)الدبلوما�صية( 

مثل:املفاو�صات، والو�صاطة، والتحقيق، وامل�صاعي احلميدة، والتوفيق.

ولبيان املفاهيم املتعلقة بهذه الو�صائل الدبلوما�صية �صاأعر�ص لها يف نقاط حمددة فيما يلي:

 املفاو�صات:هي اإجراءات تتمثل يف قيام ممثلي دولتني اأو اأكرث بدرا�صة م�صرتكة للخلف وتبادل - 1

وجهات النظر ب�صاأنه للتو�صل اإىل ت�صوية له، وذلك دون حاجة اإىل تدخل من جانب الغري.فهي 

اأية  ا�صتخدام  قبل  عامة  كقاعدة  اإليها  تلجاأ  والتي  الدولة  خلفات  حلل  ب�صاطة  الأكرث  الو�صيلة 

.
)2(

و�صائل اأخرى

على - 2 يقبلوا  اأن  املتنازعة  للأطراف  م�صرتك ميكن  اأ�صا�ص  لإيجاد  البحث اجلدي  الو�صاطة:هي   

.
)3(

اأ�صا�صه ا�صتمرار امل�صاعي نحو حل املنازعات فيما بينهم �صلميا

 التحقيق:هو تو�صيح احلقائق املتعلقة بالنزاع بني دولتني اأو اأكرث بو�صائل بحث مو�صوعية وحمايدة - 3

.
)4(

ونزيهة، على اأن يتم تكوينها باتفاق خا�ص بني اأطراف النزاع

اأو - 4 املفاو�صات  ا�صتئناف  اأو  التفاو�ص  اإىل  الأطراف  دعوة  اإىل  يهدف  احلميدة:اإجراء  امل�صاعي   

اللجوء اإىل و�صيلة اأخرى حتظى بالقبول منهم لت�صوية املنازعات فيما بينهم، دون متييز لطرف 

.
5

على اآخر يف هذا ال�صاأن

 التوفيق:هو التدخل يف حل منازعة دولية مبعرفة جهة لي�ص لها بذاتها �صلطة �صيا�صية لكنها مع - 5

احلل  واقرتاح  املنازعة  كل جوانب  ببحث  اجلهة  هذه  وتقوم  املعنية،  الأطراف  بثقة  تتمتع  ذلك 

)1( يلحظ اأن الكثري من الدول احلديثة قد ن�صاأت على ذات احلدود الإدارية التي و�صعتها الدول ال�صتعمارية التي حتكمت فيها اعتبارات 

ال�صتغلل وتق�صيم مناطق النفوذ، كثري منها غري وا�صح املعامل مما يرتتب عليه ن�صوء خلفات و�صراعات حول هذه احلدود بني هذه الدول 

املتجاورة التي عانت من ظلم ال�صتعمار وتداعياته على اإقليمها املهي�ص الذي اعتدى على حدوده، لعتبارات ل علقة لها بامل�صالح امل�صروعة 

ل�صعوب هذه الدول، اإن تر�صيم احلدود اأيا كانت طبيعته، ي�صتلزم التفاق بني الدول املعنية بهذا الرت�صيم، ويو�صح يف هذا التفاق النقاط 

التي ير�صم عليها خط احلدود الفا�صلة، ولقد اأقر العرف الدويل عددا من القواعد تتبع لر�صم هذه احلدود عند تعذر التفاق اأو عدم وجوده.

راجع يف هذا املعنى:د/ابراهيم العناين يف القانون الدويل العام - مرجع �صابق- �ص 399.

)2( د/اإبراهيم العناين يف العلقات الدولية، جامعة عني �صم�ص طبعة 1985م �ص167.

)3( راجع: املادة ال�صابعة من اتفاقية )لهاي(لعام 1907م حلل املنازعات الدولية �صلميا.

)4( املادة التا�صعة من اتفاقية  )لهاي( لعام 1907م ال�صابق الإ�صارة اإليها.

)5( د/�صلح �صلبي يف بحثه يف احلل ال�صلمي للمنازعات الدولية -مرجع �صابق العدد الثالث-�ص92 بند 16.
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.
)1(

املنا�صب لها الذي يخ�صع يف الأخذ به لإرادة اأطرافه

· الو�صائل القانونية الق�صائية حلل املنازعات الدولية:	

اإن الو�صائل القانونية تهدف با�صتخدامها اإىل اللجوء اإىل الق�صاء من خلل التحكيم الدويل، اأو اللجوء 

اإىل اإحدى املحاكم الدولية.

اأ�صا�ص من  هذا والتحكيم الدويل يعني حل املنازعات بني الدول مبعرفة ق�صاة من اختيارهم وعلى 

الأطراف يف اختيار  اإل من حيث دور  التحكيم  الدويل عن  الق�صاء  ، ول يختلف 
)2(

املنظم لذلك القانون 

املحكمني.

املبحــــث●الأول:●الو�صائل●ال�صرعية●حلل●املنازعات●الدولية

يف●الفقه●الإ�صالمي

· تعدد الو�صائل واحللول ال�صرعية للمنازعات الدولية:	

     هناك العديد من الو�صائل ال�صرعية العامة واخلا�صة حلل امل�صاكل الدولية يف الفقه الإ�صلمي، وهي 

و�صائل تتمتع مبزايا يفتقر اإليها النظام القانوين الدويل بو�صعه الراهن، لذلك �صاأعر�ص لهذا املبحث يف 

ثلثة مطالب:

-املطلب الأول: الو�صائل العامة حلل املنازعات الدولية يف الفقه الإ�صلمي.

-املطلب الثاين:الو�صائل اخلا�صة حلل املنازعات الدولية يف الفقه الإ�صلمي.

-املطلب الثالث: مزايا احللول ال�صرعية للمنازعات الدولية يف نطاق الفقه الإ�صلمي.

هناك اأمر مهم جتدر الإ�صارة اإليه، وهو اأن ال�صريعة الإ�صلمية من حيث اأحكامها الأ�صولية الثابتة يف 

القراآن الكرمي وال�صنة النبوية املطهرة، تنظم كافة العلقات الإن�صانية، فردية كانت اأم جماعية، داخلية 

.
)3(

وطنية اأم خارجية دولية، وهذا ما يقرره فقهاء القانون الدويل، ومبنتهى املو�صوعية

املطلــب●الأول:●الو�صائل●العامة●حلل●املنازعات●الدولية●يف●الفقه●الإ�صالمي

· الو�صائل العامة حلل املنازعات يف الفقه الإ�صلمي:	

اإن الو�صائل التقليدية حلل املنازعات الدولية يف القانون الدويل، تتفق مع املنهج الإ�صلمي يف معاجلة 

)1( راجع املواد33-36 من اتفاقيه )لهاي(1907م.

)2( د/اإبراهيم العناين، اللجوء اإىل التحكيم الدويل)ر�صالة دكتوراه من جامعة عني �صم�ص 1977م( �ص 60.

)3( د/حامد �صلطان، اأحكام القانون الدويل يف ال�صريعة الإ�صلمية، مركز تبادل القيم الثقافية بال�صعبة القومية لليون�صكو، طبعة الهيئة 

امل�صرية العامة للكتاب �صنة 8791 �ص 89.
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امل�صاكل واملنازعات الفردية واجلماعية يف الدولة ومع غريها من الدول الأخرى، بغ�ص النظر عن عقيدتها، 

اإحقاق احلق  القائم على  املتخا�صمني  والتوفيق بني  الهوى،  والو�صاطة املجردة من  فاملفاو�صات اجلادة، 

واإم�صاء العدل، وامل�صاعي احلميدة بني الأفراد اأو الدول امل�صيدة على الرغبة يف الإ�صلح وال�صعي لن�صر 

ال�صلم والوئام بني الدول، هو من خ�صائ�ص ال�صريعة الإ�صلمية وفقهها الأغر، يدلل على ذلك قول العلمة 

الزيلعي اإن ال�صلح -يف الإ�صلم- عقد يرفع النزاع، هذا يف ال�صرع، ويف اللغة هو اأ�صم مبعنى امل�صاحلة، 

وهو امل�صاملة خلف املخا�صمة، واأ�صله من ال�صلح وهو �صد الف�صاد، ومعناه دلل على ح�صنه الذاتي، وكم 

الثائرة  اإطفاء  فيها  لأن  اأنواعه ح�صن،  ال�صلح بح�صنه....وال�صلح خري، جميع  اإىل  به  انقلب  ف�صاد  من 

{ول  تعاىل:  لقوله  عنها  منهي  وهي  امل�صاحلة،  �صد  وهي  عنهم،  املوبقات  املنازعات  ورفع  النا�ص،  بني 

.
)2(

، ويف ترك ال�صلح ذلك
)1(

تنازعوا}

الإ�صلمية املتخا�صمة جائز �صرًعا ملا روى عن عمرو بن عوف املزين ر�صي اهلل  الدول  وال�صلح بني 

عنه عن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم قال {ال�صلح جائز فيما بني امل�صلمني اإل �صلحا اأحل حراما اأو حرم 

اأنه قال: )ردوا اخل�صوم حتى  ، كما ورد يف هذا ال�صاأن عن عمر بن اخلطاب ر�صي اهلل عنه 
)3(

حلل}

برد  عليه-  اهلل  -ر�صوان  الفاروق  اأمر  ولقد   ،
)4(

ال�صغائن( بينهم  يورث  الق�صاء  ف�صل  فاإن  ي�صطلحوا 

اخل�صوم اإىل ال�صلح مطلقا، وكان ذلك مبح�صر من ال�صحابة الكرام ر�صي اهلل عنهم، ومل ينكر عليه 

اأحد، فيكون اإجماعا من ال�صحابة، فيكون حجة قاطعة، ولأن ال�صلح �صرع للحاجة اإىل قطع اخل�صومة اأو 

املنازعة..... ولي�ص هذا فقط، بل يندب للقا�صي بعد ظهور وجه احلكم ندب اخل�صمني اإىل �صلح يرجى، 

.
)5(

اأو يوؤخر له احلكم يوما ويومني بر�صاهما، بخلف ما اإذا مل ير�صيا

ومن املعلوم �صراحة من ال�صنة املطهرة اأن الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم قد عقد �صلحا مع الأعداء يف 

منا�صبات عديدة، منها �صلح اأكيدر بن عبدامللك الكندي بدومة اجلندل، و�صلح بني الن�صري، وبني قينقاع، 

.
)6(

و�صلح اأو عهد احلديبية، و�صلح يوحنا بن روؤبة �صاحب اآيلة

هذا ل يعني اأن يكون ال�صلح ملجرد ال�صلح، واإمنا يق�صد بال�صلح هنا مراعاة حال امل�صلمني من حيث 

)1( �صورة الأنفال:الآية رقم 46.

)2( العلمة فخر الدين عثمان بن على الزيلعي احلنفي، تبيني احلقائق كنز الدقائق، �ص 5 دار املعرفه لبنان، الطبعة الثانية �ص29، 30 .

)3( حديث �صريف رواه اأهل ال�صنن اإل الن�صائي عن عمرو بن عوف املزين ر�صي اهلل عنه، وانظر: �صحيح البخاري، كتاب ال�صلح، �ص400، 

حديث رقم 2427.

)4( علء الدين م�صعود الكا�صاين احلنفي، بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�صرائع، النا�صر:زكريا على يو�صف طبعة �صنة 1971 �ص 493.

)5( اأبو زكريا يحي بن �صرف النووي، مغنى املحتاج اإىل معرفة األفاظ املنهاج �صرح ال�صربيني اخلطيب على منت املنهاج �ص4، �صركة ومطبعة 

م�صطفى البابي احللبي، 1352هـ - 1933م �ص 401.

)6(  د/عبدالوهاب كلزيه ال�صرع الدويل يف عهد الر�صول، دار العلم للمليني، بريوت-لبنان �صنة 1984م، �ص70.
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القوة وال�صعف، ففي حالة القوة قد يتم ال�صلح على الإ�صلم اأو اجلزية اأو الإجلء والرتحيل، ويف حالة 

ال�صعف يراعي احلاكم ما يتفق مع امل�صلحة العامة للدولة، فيلجاأ اإىل ما يحقق هذه امل�صلحة بل تفريط 

ابن  املطهرة عن  ال�صنة  ملا جاء يف  رعيته، م�صداقا  وم�صئول عن  راع  فهو  اأمانة،  احلكم  لأن  اإفراط،  اأو 

عمر ر�صي اهلل عنهما قال: �صمعت ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم يقول:)كلكم راع، وكلكم م�صئول عن 

رعيته:الإمام راع وم�صئول عن رعيته، والرجل راع يف اأهله وم�صئول عن رعيته، واملراأة راعية يف بيت زوجها 

.
)1(

وم�صئولة عن رعيتها، واخلادم راع يف مال �صيده وم�صئول عن رعيته؛ فكلكم راع وم�صئول عن رعيته(

املطلــب●الثاين:●الو�صائل●اخلا�صة●حلل●املنازعات●الدولية●يف●الفقه●الإ�صالمي

· التحكيم و�صيلة من الو�صائل حلل املنازعات الدولية:	

كما اأن التحكيم من متطلبات حل امل�صاكل الأ�صرية ويتم اللجوء اإليه ب�صفة فردية عندما ي�صتحكم النزاع 

يف الأ�صرة بني الزوجني، بعد ا�صتنفاد الزوج للو�صائل ال�صخ�صية وال�صرية بينه وبني زوجه من ن�صح، وهجر 

وتاأديب �صرعي، فل منا�ص من جلوئه اإىل حكمني اأحدهما من اأهله والأخر من اأهل زوجه، قال تعاىل:{

الرجال قوامون على الن�صاء مبا ف�صل اهلل بع�صهم على بع�ص ومبا اأنفقوا من اأموالهم فال�صاحلات قانتات 

حافظات للغيب مبا حفظ اهلل واللتي تخافون ن�صوزهن فعظوهن واهجرون يف امل�صاجع وا�صربوهن فاإن 

اأطعنكم فل تبغوا عليهن �صبيل اإن اهلل كان عليا كبريا، واإن خفتم �صقاق بينهما فابعثوا حكما من اأهله 

.
)2(

وحكما من اأهلها اإن يريدا اإ�صلحا يوفق اهلل بينهما اإن اهلل كان عليما خبريا}

، فهو متطلب من باب اأوىل على امل�صتوى اجلماعي 
)3(

اإذا جاز اتخاذ هذا الإجراء على امل�صتوى الفردي

والإن�صاف،  العدل  قواعد  اإىل  ا�صتنادا  املنازعات،  حلل  ال�صرعية  املثالية  الأ�صاليب  من  لأنه  والدويل، 

 ،1907 )لهاي(ل�صنة  اتفاقية  من   37 املادة  ن�ص  على  بناء  اإليه  اللجوء  وميكن  مقرر  الدويل  والتحكيم 

والتحكيم بناء على هذه املادة تقوم به جلنة يقوم اأطراف النزاع باختيارها فيعني كل واحد منهم عددا 

اختياره،  كيفية  على  بينهم  فيما  يتفقون  اأو  لهم  رئي�صا  هوؤلء  يختار  ثم  الآخر  الطرف  يعينه  ملا  م�صاويا 

وقرار التحكيم له �صفة ملزمة، وهو يقوم يف القانون على اأ�صا�ص احرتام ن�صو�صه، كما هو ال�صاأن متاما 

يف ال�صريعة الإ�صلمية، والتحكيم حلل املنازعات الدولية يجوز �صرعا اللجوء اإليه قبل ن�صوء النزاع وبعده، 

لأنه من الو�صائل الق�صائية اخلا�صة، ويتم بعد التفاق بني اجلميع على الإجراءات املتطلبة، واملدة التي يتم 

)1( متفق عليه .اأنظر:ريا�ص ال�صاحلني من كلم �صيد املر�صلني للنووي، طبعة دار الفكر للطباعة والن�صر والتوزيع، لبنان، بريوت، �ص 99، 

.98

)2( �صورة الن�صاء:الآيتان رقم 35، 34.

)3( راجع يف هذا املعنى: تبيني احلقائق ج5 �ص 29، وبدائع ال�صنائع جـ3 �ص 349، ومغنى املحتاج جـ4 �ص 401.
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.
)1(

خللها اإ�صدار القرار، وكيفية تنفيذ القرار، وي�صمى هذا التفاق )م�صارطه التحكيم(

لإجراءات  املثالية  للقواعد  الدويل  القانون  جلنة  اأعدتها  التي  القانونية  ال�صيغة  اأو�صحت  وقد  هذا 

التحكيم اأن التعهد باللجوء اإىل التحكيم حلل منازعة بني الدول ي�صكل التزاما قانونيا يجب تنفيذه بح�صن 

.
)2(

نية، ويجب اأن يكون الأطراف يف و�صع مت�صاٍو اأمام ما يتم من اإجراءات يف اأي حمكمة حتكيم

هذا والفقه الإ�صلمي يت�صمن العديد من ال�صوابط ال�صرعية للو�صول بالتحكيم اإىل بر الأمان �صواء 

اأكان هذا التحكيم على امل�صتوى الفردي اأم اجلماعي اأم الدويل، لأن جوهر هذه ال�صوابط حتقيق العدل 

.
)3(

بني املتحاكمني

· اللجوء اإىل الق�صاء الدويل كو�صيلة خا�صة حلل املنازعات الدولية:	

حق اللجوء اإىل الق�صاء من احلقوق الأ�صيلة املكفولة للأفراد وللمجتمعات وللدول، يف مواجهة ا�صت�صعار 

ظلم اأو ه�صم اأو احتمال �صياع حق، اأو ال�صتيلء عليه، فالق�صاء يف الإ�صلم يعني احلكم بني النا�ص، وهو 

)�صمى  عبدال�صلم:  بن  العز  قال   ،
)4(

تعاىل اهلل  بحكم  فاأكرث  خ�صمني  بني  اخل�صومة  يف  احلكم  �صرعا 

الق�صاء حكما ملا فيه من احلكمة التي توجب و�صع ال�صيء يف حمله لكونه يكف الظامل من ظلمه.....وهو 

فر�ص كفاية -�صرعا- يف حق ال�صاحلني له يف الناحية، اأما كونه فر�صا فلقوله �صبحان وتعاىل: {كونوا 

.
)5(

قوامني بالق�صط}

واإذا كانت طباع الب�صر -يف اجلملة- جمبولة على التظامل ومنع احلقوق، وقل يف النا�ص من ين�صف 

على ف�صل اخل�صومات بنف�صه، فدعت احلاجة اإىل تولية الق�صاء ملن تاأهل 
)6(

من نف�صه، ول يقدر الإمام 

)1( يقرر د/اإبراهيم العناين، اأن التحكيم ل ميكن اأن يتم اللجوء اإليه دون وجود هذه امل�صارطة، راجع:د/�صلح �صلبي يف احلل 

ال�صلمي للمنازعات الدولية -جملة كلية ال�صريعة والقانون بدمنهور- العدد الثالث، 1407هـ - 1987م، �ص98 هام�ص 44.

)2( د/عبدالعزيز �صرحان، القانون الدويل العام، املجتمع الدويل وامل�صادر ونظرية الدولة طبعة 1986 -دون نا�صر- �ص400، د/

فتحي عثمان، الفكر القانوين الإ�صلمي بني اأ�صل ال�صريعة وتراث الفقه، مكتبة وهبه -بدون تاريخ- �ص297.

)3( راجع يف هذا املعنى:حممود بن حممد بن عرنو�ص، كاتب تاريخ الق�صاء يف الإ�صلم، املطبعة امل�صرية الأهلية احلديثة �صنة 

اإبراهيم ح�صن، النظم الإ�صلمية، الطبعة الثالثة، مكتبة النه�صة  اإبراهيم ح�صن ود/علي  175، د/ح�صن  1352هـ -1934م �ص 

امل�صرية �صنة 1962 �ص275.

)4( منت املنهاج جـ4 �ص371 -372.

)5( �صورة الن�صــاء:من الآية رقم 135.

)6( لقد توىل ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم بذاته ال�صريفة الق�صاء والف�صل يف اخل�صومات، ويبدو ذلك من خلل احللف الذي عقده �صلوات 

اهلل و�صلمه عليه بني املهاجرين والأن�صار من اأهل املدينة املنورة بقدومه عليه ال�صلة وال�صلم، وبني املهاجرين والأن�صار وبني �صكان املدينة 

من اليهود وغريهم من امل�صركني ويف هذا العهد يقول: ))....واإنه ما كان بني اأهل هذه ال�صحيفة من حدث اأو ا�صتجار يخاف ف�صاده فاإن مرده 

اإىل اهلل عز وجل واإىل حممد ر�صول اهلل((، وهذا العهد يطلق عليه م�صطلح )ال�صحيفة( انظر: اأبن ه�صام  يف ال�صرية جـ2 �ص 94 وما بعدها.



…hÉLôY óª ≈Ø£°üe .O åëH

273

، هذا على امل�صتوى الفردي، فاإذا كان الأمر على م�صتوى التحاكم الدويل اأمام حمكمة 
)1(

له و�صلح لوليته

اأو اإىل حمكمة العدل الإ�صلمية الدولية  اإليها عند القت�صاء،  العدل الدولية، فاإن من حق الدول اللجوء 

بعد اإن�صائها، لأن املادة 2/ب/4 من ميثاق منظمة التعاون الإ�صلمي املتعلقة مببادئ املنظمة تن�ص على 

اأن حل ما قد ين�صاأ من منازعات بني الدول فيما بينها بحلول �صلمية، وقد اعتمدت املنظمة اإن�صاء حمكمة 

1987م، وقد ق�صت  العدل الإ�صلمية الدولية يف موؤمتر القمة الإ�صلمي الذي عقد يف الكويت يف يناير 

ت�صرت�صد  كما  اأحكامها،  يف  الإ�صلمية  ال�صريعة  تطبق  اأن  على  للمحكمة  الأ�صا�صي  النظام  من   27 املادة 

بالقانون الدويل والتفاقات الدولية الثنائية اأو متعددة الأطراف اأو العرف الدويل املعمول به اأو املبادئ 

كبار  وكتابات  باأفكار  وكذلك  بها  لل�صرت�صاد  الدولية،  املحاكم  ال�صادرة من  الأحكام  اأو  للقانون  العامة 

، لأن احلكمة �صالة املوؤمن، ياأخذ بها 
)2(

فقهاء القانون الدويل يف خمتلف الدول على م�صتوى العامل اأجمع

اأنى وجدها، فاللجوء اإىل الق�صاء الدويل حق مقرر يف كافة النظم والد�صاتري العاملية، لأنه من احلقوق 

اأن  باحلقوق طاملا  املطالبة  على  الإ�صلمية حتث  وال�صريعة  للدول،  الطبيعية  باحلقوق  املتعلقة  الأ�صا�صية 

املطالبة بها تتم حتت مظلة العدل والإن�صاف بل تدلي�ص اأو حماباة، لأن العدل اأ�صا�ص امللك، وبغريه ي�صبح 

العامل غابة، وهذا ما تلفظه ال�صريعة وغريها من النظم القانونية والإن�صانية املعا�صرة املهتدية بهديها، 

واملطبقة ملفاهيمها املحققة للعدالة للجميع، بغ�ص النظر عن الديانة اأو العقيدة اأو املذهب، فاحلق ثقيل 

على النفو�ص ال�صعيفة، ولكنه خري كله لكافه الدول وال�صعوب.

املطلــب●الثالث:●مزايا●احللول●ال�صرعية●للمنازعات●الدولية●

يف●نطاق●الفقه●الإ�صالمي

· مزايا احللول ال�صرعية من الناحية القانونية:	

اإن ال�صريعة الإ�صلمية حتر�ص على اأن ي�صود ال�صلم والوئام بني الأفراد وال�صعوب والدول الإ�صلمية 

الدولية  للمنازعات  ال�صرعية  احللول  لأن  اجلميع،  بني  اأحقاد  اأو  �صغائن  وبل  التكاليف،  باأقل  وغريها، 

الفقه  ودور  كاهله،  تثقل  تبعات  بل  كل ذي حق حقه،  واإعطاء  والإن�صاف  العدل  �صوى حتقيق  تتوخى  ل 

)1( جاء يف هذا ال�صاأن لبن قدامه يف املغنى وال�صرح الكبري:) ينبغي اأن يكون القا�صي قوًيا من غري عنف ليًنا من غري �صعف، 

ل يطمع القوى يف باطله، ول يياأ�ص ال�صعيف من عدله، ......وقال الإمام على بن اأبي طالب-كرم اهلل وجهه ور�صي اهلل عنه- ل 

ينبغي اأن يكون القا�صي قا�صيا حتى يكون فيه خم�ص خ�صال: عفيف، حليم، عامل مبا كان قبله، ي�صت�صري ذوي الألباب، ل يخاف يف 

اهلل لومه لئم(، اأنظر املغنى وال�صرح الكبري لبن قدامه جـ11 �ص394، ونيل الأوطار لل�صوكاين، الطبعة الأوىل، املطبعة العثمانية 

امل�صرية 1357هـ، كتاب الأق�صية والأحكام �ص255 وما بعدها.

)2( د/�صلح عبدالبديع �صلبي احلل ال�صلمي للمنازعات الدولية مع معاجلة خا�صة لبع�ص خ�صائ�ص التحكيم والق�صاء، جملة 

البحوث الفقهية والقانونية التي ت�صدرها كلية ال�صريعة والقانون بدمنهور، العدد الثالث، �ص 122 وما بعدها.
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الإ�صلمي يف املنازعات الدولية اأن يجعلها تعتمد احلل الأكرث اإن�صاًفا عندما ل يكون القانون حمتويا لهذا 

احلل، فيجب على املحكمة الدولية اأن تهذب بالإن�صاف التطبيق اجلاف ملبادئ القانون الدويل، ففي كل 

حالة يجب على املحكم اأن يعمل بروح النزاهة والعدالة والعتدال، فعلى القا�صي اأن يطبق القانون الدويل 

.
)1(

مع الإن�صاف 

هذه  على  ين�صوي  قانوين  نظام  من  �صلطان  بل  اأحكامها  تطبيق  ميكن  ل  الإ�صلمية  ال�صريعة  اإن 

قرره  ما  وهذا  الدولية،  املحاكم  يف  وامل�صتجدات  الوقائع  على  وتطبيقها  تفعيلها  على  ويعمل  الأحكام، 

واحللول  التحكيم  يف  خمتلفة  اأدوارا  لعب  قد  الإن�صاف  اإن  قالوا:  عندما  الدويل  القانون  فقهاء  بع�ص 

قواعد  اإعمال  املتبادلة، ف�صل عن  الت�صوية  قواعد  العدل من خلل مراعاة 
)2(

ب�صورة حتقق الق�صائية 

والإن�صاف. العدالة 

· مزايا احللول ال�صرعية من الناحية الواقعية:	

، فل منلك �صوى اأن نقول:بلى يعلم 
)3(

يقول احلق جل وعل:{ األ يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري}

جل جلله بحال الإن�صان، فالعدالة هي الدواء ملا تعانيه الدول الإ�صلمية وغريها من م�صاكل ومنازعات 

للم�صاكل  العادلة  بحلوله  الإ�صلمي  الفقه  تقدم  اأن  الإ�صلمية  الأمة  على  وينبغي  خارجية،  اأو  داخلية 

للأخذ باأحكامه، لإخراج النا�ص من ظلمات الظلم والعدوان اإىل رحاب العدل والإن�صاف والأمن والأمان 

وال�صتقرار للمجتمعات التي ت�صبو اإىل الو�صول اإىل رحاب اخلري وال�صلم الدويل، من خلل حل منازعاتها 

مع غريها من الدول الأخرى حتت مظلة الت�صريعات املن�صفة، ول اإن�صاف حقيقي �صوى يف اإعمال اأحكام 

ال�صريعة الإ�صلمية وتطبيقها على جميع النزاعات الدولية، باعتبارها القانون العام يف هذا ال�صاأن بغ�ص 

النظر عن العقيدة.

وينبغي اأن نلحظ وجود اجتاهات متباينة يف الفقه القانوين والق�صاء الدويل حول الدور الذي توؤديه 

مبادئ العدل والإن�صاف، هذا الدور يتمثل فيما يلي:

اأ - تعديل القانون لتطبيقه على وقائع معينة وحمددة �صلفا.

ب - اأتكملة القانون مللء الفراغات يف القانون الو�صعي.

)1( د/حممد طلعت الغنيمي، الت�صوية الق�صائية للخلفات الدولية، مطبعة الربملان، الطبعة الأوىل �صنة 1953 �ص241.

)2( ل مانع �صرعا مبوافقة طريف النزاع الدويل اأن يلجاأ التحكيم والق�صاء اإىل احللول الو�صط اإن اأدى ذلك اإىل حتقيق العدالة بل 

اإفراط اأو تفريط .راجع:د/جعفر عبدال�صلم، مبادئ القانون الدويل العام، الطبعة الثانية، دار النه�صة العربية �صنة 1986م �ص 

.241

)3( �صورة امللك اأية رقم 14.
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)1(

ج - ت�صحيح القانون اأو احللول حمله كاأ�صا�ص م�صتقل للقرار.

فهذه التوجهات الفقهية القانونية ت�صمح بال�صتعانة بالفقه الإ�صلمي وما به من �صعة يف هذه ال�صاأن، 

لتحقيق العدل، باعتباره -على الأقل- فكًرا متميًزا يعلو على معظم الأفكار الو�صعية املحدودة، واملتاأمل 

بب�صرية يف معظم ما يقول به فقهاء القانون الدويل يف هذا ال�صدد يرى اأنه ل يخرج عما تقرره ال�صريعة 

الإ�صلمية بفقهها الراجح يف هذا امل�صمار يف اأغلب الأحيان.

املبحث●الثاين:●�صيغة●الوقف●وامل�صوغات●ال�صرعية●والقانونية●

لتفعيلها●يف●حل●املنازعات●الدولية

· �صبل تفعيل �صيغة الوقف يف حل املنازعات الدولية:	

اإن حل املنازعات الدولية الذي يتم بالو�صائل الدبلوما�صية اأو الو�صائل الق�صائية اأو القانونية، ميكن اأن 

ي�صم اإىل هذه الو�صائل نظام الوقف الإ�صلمي حلل هذه املنازعات مع امل�صلمني وغريهم دوليا، بالرغم من 

كون �صيغة الوقف تتمتع بنظام اإ�صلمي اأ�صيل، لكن ميكن اإ�صافته للو�صائل و النظم املعتمدة يف القانون 

الدويل حلل املنازعات بني الدول الإ�صلمية وبع�صها، اأو بني الدول الإ�صلمية والدول غري الإ�صلمية، لأن 

احلل القائم على حتقيق امل�صالح امل�صروعة للأطراف، يكون مطمئنا ومريحا للدول الإ�صلمية املتخا�صمة، 

املنازعات  حل  و�صائل  جميع  من  الهدف  لأن  ؛  الباطل  واإبطال  احلق  اإحقاق  معامل  فيه  راأت  اإن  ولغريها 

الدولية، هو حتقيق ال�صلم و العدل والأمن الدويل، وحتقيق ال�صتقرار بني الأمم و�صعوب الأر�ص.

هذا الهدف ميكن حتقيقه بجدارة من خلل تفعيل �صيغة الوقف يف �صوء الفقه الإ�صلمي برحابته 

و�صعة اأحكامه ملا يحقق اخلري للمجتمعات والدول الإ�صلمية وغريها، لأن الإ�صلم هو املوؤ�ص�ص الأ�صلي حلل 

املنازعات الدولية على م�صتوى العامل يف الع�صور الو�صطى.

اإن تناول هذا املبحث ي�صتلزم اأن اأعر�ص له يف ثلثة مطالب:

املطلب الأول: موقع �صيغة الوقف من الأ�صاليب التقليدية و املعا�صرة حلل املنازعات الدولية الدولية.

املطلب الثاين: امل�صوغات ال�صرعية و القانونية لل�صتفادة من �صيغة الوقف يف حل املنازعات.

املطلب الثالث: اجلدوى القت�صادية من حل املنازعات الدولية عن طريق الوقف.

اإن درا�صة وبحث مدى اإمكانية م�صاهمة �صيغة الوقف يف حل املنازعات الدولية املعا�صرة، بحث يحتاج 

اإىل بذل ما يف الو�صع و الطاقة لعدم �صبق تناول هذا املو�صوع-على حد علمي- ب�صورة تف�صيلية اأو جمملة، 

)1( د/�صلح �صلبي - املرجع ال�صابق- العدد الثالث �ص129.
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ولذلك فان كل ما �صاأبذله �صيكون جهد املقل، لأن البحث يحتاج اإىل مزيد من التعمق و التو�صيح و البيان، 

الإ�صلمية  ال�صريعة  �صلحية  لتاأكيد  ال�صرعي،  العلم  �صرح  يف  لبنة  و�صع  على  يعمل  اأن  باحث  كل  وعلى 

بفقهها العام لإثراء احلياة الإن�صانية و مد املجتمع الدويل بالعديد من احللول القومية مل�صاكله وب�صورة 

م�صروعة، حتقق اخلري و الأمن و ال�صتقرار جلميع الأمم.

املطلب●الأول:●موقع●�صيغة●الوقف●من●الأ�صاليب●التقليدية●

واملعا�صرة●حلل●املنازعات●الدولية

· ملحة يف التعريف بالوقف و اأحكامه:	

اإن احلكم على ال�صيء فرع عن ت�صوره، وملعرفة حقيقة الوقف، فل منا�ص من حتديد مفهومه، ودليل 

م�صروعيته، واأركانه اإجمال وذلك على النحو التايل:

)اأ( تعريف الوقف لغة وا�صطلحا:

1- الوقف لغة:معناه احلب�ص واملنع، تقول: وقفت الدابة اإذا حب�صتها اأو منعتها عن ال�صري، ووقفت الدار 

، وقال 
)1(

اإذا منعتها من التمليك بالبيع اأو الهبة و الإرث وغريها، قال تعاىل {وقفوهم اإنهم م�صئولون}

، وكثريا ما يذكر الوقف ويكون املراد منه ال�صيء املوقوف، 
)2(

عز وجل: {ولو ترى اإذا وقفوا على ربهم}

و  والوقف   ،
)3(

وقوف و  اأوقاف  على  الوقف  جمع  جاز  هنا  ومن  موقوف،  اأي  وقف  العقار  هذا  فيقال: 

اأنواع  و  �صبيل اخلري  الثمرة -بالت�صديد- جعلتها يف  �صبلت  يقال  الت�صبيل،  احلب�ص مبعنى واحد وكذلك 

.
)4(

الرب

2- الوقف يف ال�صطلح: عرف الفقهاء الوقف بتعاريف كثرية وخمتلفة تبعا لختلف مذاهبهم يف الوقف، 

فكل فقيه يقوم بتعريف الوقف تعريفا ين�صجم مع اآرائه يف م�صائله اجلزئية، لأن بع�صهم يرى لزوم الوقف 

ثم  ومن  العك�ص من ذلك،  على  القربة، وغريهم  فيه  بع�صهم  ي�صرتط  كما  اأنه غري لزم،  يرون  واآخرون 

اختلف الفقهاء يف تعريف الوقف تبعا لراأي كل منهم يف تلك امل�صائل.

)1( �صورة ال�صافات: الآية رقم 24.

)2( �صورة الأنعام: من الآية رقم 30

)3( العني، للعلمة خليل بن اأحمد الفراهيدي ج5 �ص223، حتقيق: د.مهدي املخزومي و د. اإبراهيم ال�صامرائي، النا�صر: دار ومكتبة الهلل، 

امل�صباح املنري يف غريب ال�صرح الكبري للرافعي، للعلمة اأحمد بن حممد بن علي املقري الفيومي ج2 �ص669 املكتبة العلمية بريوت، ل�صان 

العرب، للعلمة حممد بن مكرم بن منظور الإفريقي امل�صري، دار �صادر بريوت الطبعة الأوىل ج9 �ص 251.

)4( الزاهر يف غريب لغة ال�صافعي، لأبي من�صور الأزهري، حتقيق د.حممد جرب الألفي وزارة الأوقاف - الكويت- الطبعة الأوىل 1399ه 

�ص260.
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لذا �صاأقت�صر على ذكر تعاريف اأ�صحاب املذاهب الفقهية الأربعة ) اأبو حنيفة، ومالك، و ال�صافعي، و 

اأحمد بن حنبل ( باخت�صار وتركيز.

اأول: تعريف احلنفية: عرف الإمام اأبو حنيفة الوقف باأنه: حب�ص العني على حكم ملك الواقف والت�صدق 

.
)1(

باملنفعة على جهة من جهات الرب يف احلال و املاآل 

هذا يعني اأن املوقوف ل يخرج عن ملك الواقف، وي�صح له الرجوع فيه، كما يجوز بيعه.

اأما الوقف عند ال�صاحبني ) اأبو يو�صف، وحممد( فاإنه حب�ص العني على حكم ملك اهلل تعاىل و�صرف 

.
)2(

منفعتها على من اأحب

والفرق بني التعريفني اأن الوقف عند ال�صاحبني يزول به ملك الواقف عنه اإىل حكم ملك اهلل تعاىل، 

.
)3(

وذلك على وجه يعود نفعه اإىل العباد، فيلزم فل يباع، ول يوهب، ول يورث

بقاوؤه يف ملك  الوقف هو )اإعطاء منفعة  �صيء مدة وجوده لزما  ابن عرفة:  املالكية: قال  ثــانيا:تعريف 

(، اأي اأن الوقف عندهم هو حب�ص العني عن الت�صرفات التمليكية، مع بقائها على ملك 
)4(

معطيه ولو تقديرا

الواقف، والت�صدق بريعها على من اأراد نفعه من النا�ص اأو على جهة من جهات اخلري.

ثـالثـا: تعريف ال�صافعية: )حب�ص مال ميكن النتفاع به مع بقاء عينه بقطع الت�صرف يف رقبته على م�صرف 

.
)5(

مباح موجود(

رابعــا: تعريف احلنابلة:هو )حتبي�ص الأ�صل وت�صبيل املنفعة(، وعرفه املغنى باأنه )حتبي�ص الأ�صل وت�صبيل 

.
)6(

الثمرة(

هذا التعريف هو من اأق�صر التعاريف للوقف، وخلف الفقهاء يف تعريفهم للوقف يرجع اإىل نظرتهم 

اإىل حقيقته من حيث اللزوم وعدمه، والبقاء يف ملك املالك وخروجه منه....ف�صل عن اختلفهم يف كيفية 

اإن�صائه، ويعنينا -هنا- تاأكيد اأهمية الأخذ مبا نقل عن اأبي حنيفة واملالكية يف هذا ال�صاأن من قولهم ببقاء 

الوقف على ملك الواقف، لأن تفعيل �صيغة الوقف يف حل املنازعات الدولية ي�صتلزم اإعمال �صروط الواقف 

)1( العناية �صرح الهداية للبابرتي، ج6 �ص 204، فتح القدير، لبن الهمام، ج6�ص206، البناية �صرح الهداية، للعيني ج7 �ص425، الدر املختار 

مع حا�صية ابن عابدين ج3 �ص 358 .

)2( البناية  يف �صرح الهداية، للعيني جـ7 �ص 425.

)3( العناية �صرح الهداية، للبابرتي جـ6 �ص425.

)4( �صرح حدود ابن عرفة، للر�صاع جـ1 �ص410، ومواهب اجلليل �صرح خمت�صر خليل للحطاب، جـ6 �ص18.

)5( نهاية املحتاج �صرح املنهاج، للرملي، جـ5 �ص359.

)6( املغنى لبن قدامة، جـ6 �ص6.، املقنع مع ال�صرح الكبري، لبن قدامة جـ2 �ص307.
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، طاملا اأن هناك من فقهاء الأمة من يقول بعدم 
)1(

يف �صيغة الوقف، لإمكان �صياغتها مبا يتنا�صب مع احلل

لزوم الوقف، ومن يرى جواز تاأقيت الوقف، وغري ذلك من الأقوال املحفزة على ا�صتخدام �صيغة الوقف يف 

حل املنازعات الدولية بل ترثيب.

)ب(م�صروعية الوقف:

الوقف عند جمهور الفقهاء -غري احلنفية- �صنة مندوب اإليها، لأنه من التربعات املندوبة وتتعدد اأدلة 

م�صروعيته من الكتاب وال�صنة، والإجماع واملعقول اأذكر بع�صها باإيجاز فيما يلي:

من الكتاب: قول اهلل تعاىل:{لن تنالوا الرب حتى تنفقوا مما حتبون وما تنفقوا من �صيء فاإن اهلل به - 1

، وقوله عز وجل:{يا اأيها الذين اآمنوا اأنفقوا من طيبات ما ك�صبتم ومما اأخرجنا لكم من 
)2(

عليم}

)3(

الأر�ص}

من ال�صــنة: قول الر�صول عليه ال�صلة وال�صلم:)اإذا مات اأحدكم انقطع عمله اإل من ثلث: �صدقة - 2

، وقوله عليه ال�صلة وال�صلم:)اتقوا النار ولو ب�صق 
)4(

جارية، اأو علم ينتفع به، اأو ولد �صالح يدعو له(

، وحديث ابن عمر ر�صي اهلل عنهما:)اأن عمر اأ�صاب اأر�صا من اأر�ص خيرب، فقال: يا ر�صول 
)5(

مترة(

اهلل، اأ�صبت اأر�صا بخيرب، مل اأ�صب مال قط اأنف�ص عندي منه فما تاأمرين؟، فقال اإن �صئت حب�صت 

اأ�صلها وت�صدقت بها، فت�صدق بها عمر، على األ تباع ول توهب ول تورث، يف الفقراء وذوي القربى 

.
)6(

والرقاب وال�صيف وابن ال�صبيل، ل جناح على من وليها اأن ياأكل منها باملعروف، ويطعم غري متمول

الإجمـــاع: اإن اأكرث اأهل العلم من ال�صلف ومن بعدهم على القول ب�صحة الوقف، وقال جابر ر�صى اهلل - 3

اأبن عابدين جـ3  )1( راجع يف هذا التوجه عند احلنفية:الهداية للمرغيناين، جـ3 �ص13، وفتح القدير لبن الهمام جـ5 �ص12، وحا�صية 

�ص493، وعند املالكية:مواهب اجلليل للحطاب جـ6 �ص18، وحا�صية العدوي على اخلر�صي لأبي ح�صن ال�صعيدي جـ7 �ص78، وال�صرح الكبري 

للدردير جـ4 �ص76، وال�صرح ال�صغري على اأقرب امل�صالك اإىل مذهب الإمام مالك بحا�صية ال�صاوي بتحقيق:د.م�صطفى كمال و�صفى طبعة 

دار املعارف امل�صرية 1986م جـ4 �ص98 وما بعدها.

)2( �صورة البقرة: الآية رقم 261.

)3(  �صورة البقرة:من الآية رقم 267.

)4( �صحيح م�صلم جـ3 �ص 1255، �صنن الرتمذي جـ5 �ص243، �صنن الن�صائي جـ11 �ص424، �صبل ال�صلم جـ3 �ص87.

)5( �صحيح م�صلم جـ2 �ص604.

�صحيح  ال�صحيحني،  يف  واأ�صلة   ،3601 رقم  �ص231،  جـ6  والن�صائي   ،3608 رقم  �ص114،  جـ2  م�صنده  يف  اأحمد  الإمام  اأخرجه   )6(

4311، و�صححه الألباين يف الإرواء جـ6 �ص31، نيل  2620، �صحيح م�صلم: الو�صية جـ5 �ص73، رقم  982، رقم  البخاري:الو�صايا جـ2 من 

الأوطار جـ6 �ص 20.

ال�صتح�صان،  على  بالعتماد  الفقهاء  باجتهاد  ثابت  اأحكامه  ومعظم  املطهرة،  بال�صنة  ثابت  الوقف  اأحكام  من  القليل  اأن  ويلحظ  هذا   

وال�صت�صلح والعرف .اأنظر: د.وهبة الزحيلي، الو�صايا والوقف يف الفقه الإ�صلمي، دار الفكر املعا�صر، بريوت -لبنان، 1996 �ص137.
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عنه:)مابقى اأحد من ا�صحاب ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم، له مقدرة اإل وقف(، وهذا اإجماع من 

ال�صحابة -ر�صوان اهلل عليهم- فمن قدر منهم على الوقف وقف، وا�صتهر ذلك فلم ينكره اأحد، فكان 

، قال ابن ر�صد:الأحبا�ص �صنة قائمة عمل 
)2(

، لأن من تبعهم كرث، وهذا من الإجماع العملي.
)1(

اإجماعا

.
)3(

بها ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم وامل�صلمون من بعده

�صرائح - 4 حاجات  تغطية  يف  ي�صاهم  اأنه  وكيف  العديدة،  الوقف  حما�صن  عاقل  اأي  ينكر  ل  املعقول: 

وا�صعة من الأمة يف �صتى بقاع الأر�ص مع�صدا يف ذلك اأنواع الرب الأخرى، فهو ميثل - بحق - مظلة 

تاأمينية اجتماعية، بل من ول اأذى.ملن يحتاج اإىل حت�صني حالته املعي�صية من الفقراء اأو ال�صحية من 

املر�صى وغري ذلك من اأفراد املجتمع امل�صلم يف العامل باأ�صره، كما اأنه ي�صهم يف التنمية القت�صادية 

اخلدمات  بع�ص  يلحق  قد  ما  تليف  على  والعلجية...وي�صاعد  والتعليمية  والثقافية  والجتماعية 

اأو لآخر، فهو معني ل ين�صب، و�صيل خري منهمر ل ينقطع، فكل  من تق�صري يف بع�ص الدول ل�صبب 

عاقل يوؤيد اأهداف الوقف ومراميه اخلرية، وحتى يف الدول غري الإ�صلمية، تر�صد بع�ص املوؤ�ص�صات 

والأفراد، موارد ثابتة للمنح واجلوائز، حتمل معظمها يف اأنظمتها روح ومعامل الوقف الإ�صلمي، ول 

نن�صى ما يعرف بجائزة )الفرد نوبل(، وما مت تخ�صي�صه للعلوم من منح: )فولربايت(، و)فورد(، 

و)ماك�ص بلنك(....وغريهم:

     لذا اأرى اأن احلكمة من الوقف، ومعقولية الأخذ به تتمثل يف بر الأحباب يف الدنيا، وحت�صيل الثواب يف 

الآخرة، ف�صل عن امل�صالح واملجالت اخلريية التي يحيط بها ويغطيها، لتحقيق الأهداف املتوخاه منه، 

.
)4(

وهي ل تكاد حت�صر

)جـ(اأركان الوقف اإجمال:

)1( املغنى جـ5 �ص599.

الطبعة  الكويت،   - الفلح  الإ�صلمية، مكتبة  ال�صريعة  والوقف يف  واملرياث  الو�صية  اأحكام  الغندور،  ود/اأحمد  �صعبان،  الدين  )2( د/زكي 

الأوىل، 1404هـ - 1984م �ص 461.

)3( منح اجلليل جـ4 �ص34، وراجع بتو�صع يف هذا ال�صاأن م�صطلح: وقف باملو�صوعة الفقهية التي ت�صدرها وزارة الوقاف وال�صئون الإ�صلمية 

بالكويت - الطبعة الأوىل، 1427هـ - 2006م جـ44 �ص111، 110.

)4( راجع يف هذا املعنى:د/وهبة الزحيلي، الو�صايا والوقف يف الفقه الإ�صلمي، �ص 137، ود/معبداجلارحي، الأوقاف الإ�صلمية ودورها 

يف التنمية �ص 119، وما بعدها، د/جراح نايف الف�صلي، الوقف على النف�ص يف �صوء الفقه الإ�صلمي، جملة البحوث الفقهية التي ت�صدرها 

الوقف  دور  اجلمل،  عبدالعظيم  حممد  واأحمد   ،535  ،534 �ص  2012م  1433هـ  الأول  املجلد   ،27 العدد  بدمنهور،  والقانون  ال�صريعة  كلية 

الإ�صلمي يف التنمية القت�صادية املعا�صرة، دار ال�صلم للطباعة والن�صر، الطبعة الأوىل 1428هـ - 2007م �ص 135، واأعمال منتدى ق�صايا 

الوقف الفقهية الثالث الذي نظمته الأمانة العامة للأوقاف بالكويت بالتعاون مع البنك الإ�صلمي للتنمية، الطبعة الأوىل 1428هـ -2007م 

�ص33، 32.
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اأربعة، وهي: ال�صيغة املن�صئة له، والواقف الذي ت�صدر منه ال�صيغة،  اأمور  يتوقف وجود الوقف على 

واملوقوف، وهو ال�صيء الذي يراد وقفه، واملوقوف عليه، وهو من ي�صتحق غلة املوقوف ومنافعه.

وقد اختلف الفقهاء يف هذه الأمور الأربعة، هل تعترب كلها اأركانا للوقف، اأو يعترب بع�صها فقط ركنا له، 

)1(

ولي�ص هنا جمال تف�صيل كل ما يتعلق بذلك

�صيغة الوقف واأ�صاليب حل املنازعات الدولية:	·

اإذا كان قد ا�صتقر يف القانون الدويل عدة و�صائل �صلمية حلل املنازعات الدولية بالطرق )الدبلوما�صية(، 

اأو بالطرق الق�صائية، وما ت�صمنته هذه الأ�صاليب من حلول اللزمات واملنازعات الدولية بهدف اإحلل 

ال�صلم وال�صتقرار بني الدول املتخا�صمة، فهذا النهج برمته �صبه ماأخوذ من ال�صريعة الإ�صلمية بفقهها 

املتميز، ول اأدل على ذلك من ان املن�صفني من فقهاء القانون الدويل يف الغرب، قد قاموا بتاأ�صي�ص جمعية 

يف اأملانيا با�صم )جمعية ال�صيباين للحقوق  الدولية (، اعرتافا بف�صل العلمة حممد بن احل�صن ال�صيباين، 

اأ�صقاع  �صتى  يف  العلماء  انت�صر  الأوىل،  الإ�صلمية  الع�صور  يف  ريب  فبل   ،
)2(

ال�صري كتاب  �صرح  �صاحب 

الأر�ص، ون�صروا علوم ال�صريعة يف �صتى دروب املعرفة، ومنها ما يعرف بالقانون الدويل املعا�صر، فاأ�ص�صه 

واأفكاره واأهدافه ومراميه، يف اجلملة، ل تخرج عن نهج ال�صريعة الإ�صلمية يف معاجلة ال�صراعات الدولية 

واملنازعات الإقليمية وفق اأحكام ال�صريعة الإ�صلمية، وما جادت به قريحة الفقهاء القدامي واملعا�صرين يف 

�صنوف العلوم واملعارف الإ�صلمية، و�صبغتها برحمة وعدالة واإن�صاف ما جاء يف جنبات هذه املو�صوعات 

والعهود  التفاقيات  على  الفقهية  قواعدها  بحكم  جدية  ت�صفي  الوقف،  و�صيغة  الإ�صلمية،  واملوؤلفات 

النزاع حقوقه،  اأطراف  لكل طرف من  ت�صمن  لأنها  بها،  الأخذ  الإ�صلمية على  الدول  واملواثيق، وحتفز 

وتاأخذ بها البلدان غري الإ�صلمية، لأنها �صك اأمان و�صمان حلقوقهم - اإن وجدت - ل اإفراط يف اأحكامها 

ول تفريط يف �صوابطها، ، بغ�ص النظر عن عقيدة الطرف الآخر، لأنه ل يبحث اإن كان يبتغى احلق �صوى 

اإليه، وهي من اأي�صر ال�صبل يف حتقيق ذلك، كما �صيظهر مب�صيئة اهلل تعاىل، عند تاأ�صيل كيفية  الو�صول 

تفعيل الوقف ك�صيغة من ال�صيغ الإ�صلمية حلل املنازعات الدولية ب�صورة مو�صوعية تتميز على ما عداها 

)1(  راجع يف تف�صيل ما جاء يف املنت، املو�صوعة الفقهية الكويتية جـ44 )م�صطلح(: وقف �ص107 وما بعدها، ود/زكي الدين �صعبان، ود/ 

اأحمد الغندور، اأحكام الو�صية واملرياث والوقف يف ال�صريعة الإ�صلمية، �ص 478 وما بعدها.

)2( راجع يف تف�صيل ذلك:د/اإبراهيم حممد العناين، القانون الدويل العام، طبعة 2013/2012 م �ص11، �ص12 يف املنت والهامن رقم 01، 

ود/�صبحي حمم�صاين، القانون والعلقات الدولية يف الإ�صلم، �ص42 هام�ص رقم 2، ود/ عز الدين عبداهلل، القانون الدويل اخلا�ص، اجلزء 

الأول �صنة 1977 �ص 13 وما بعدها، د/عبدالعزيز �صرحان، مبادئ القانون الدويل العام، القاهرة، �صنة 1975 �ص 37 ود/حممد حافظ غامن، 

العام، اجلزء  الدويل  القانون  اأ�صول  �صامي عبداحلميد،  1972، �ص91 ود/حممد  القاهرة،  الثالثة،  الطبعة  العام،  الدويل  القانون  مبادئ 

الأول، القاعدة الدولية املقدمة وامل�صادر، الطبعة الثالثة �صنة 1977 بريوت - لبنان، �ص 28، ود. حممد طلعت الغنيمي، الو�صيط يف قانون 

ال�صلم، من�صاأة املعارف - الإ�صكندرية �صنة 1982 �ص219، وجمموعة اأحكام حماكم العدل الدويل لعام 1960م. 
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من ال�صيغ الأخرى يف كثري من احلالت، فهي و�صيلة �صمان وائتمان، تهدف اإىل اإحقاق احلق واإبطال ما 

عداه.

املطلــب●الثاين:●امل�صوغات●ال�صرعية●والقانونية●لال�صتفادة●من●

�صيغة●الوقف●يف●حل●املنازعات●الدولية

امل�صوغات ال�صرعية لإ�صهام �صيغة الوقف يف حل املنازعات:	·

اإذا كانت احلكمة والهدف من ت�صريع الوقف يف الإ�صلم، هو ن�صر روح التعاون، واإ�صاعة تيار الرحمة 

عام،  بوجه  والإن�صانية  والجتماعية،  الأ�صرية،  امل�صاكل  وحل  جميعا،  الإ�صلمية  الأمة  و�صعوب  ربوع  بني 

اإىل  الأخر، فالوقف ي�صل  املوارد يف بع�صها  الدول، وعدم كفاية  الإدارية يف بع�ص  التعقيدات  بعيدا عن 

املوقوف عليهم يف ديارهم يف حالت التحديد والتعيني، وي�صل اإىل جهاتهم واأ�صخا�صهم يف حالت التعميم 

املثال  �صبيل  فعلى  املتطلبات،  كثريا من  ويغطي  الحتياجات،  العديد من  يلبي  �صرعا  فالوقف  والإطلق، 

تظهر اأهمية تفعيل دور �صيغة الوقف يف حل املنازعات من خلل ما يلي:

تلبية حاجات املجتمع الجتماعية، لأنه خري دعامة للتكافل الجتماعي، وو�صيلة من و�صائل علج - 1

م�صكلة الفقر يف البلدان الإ�صلمية، فل حتدث �صراعات ول منازعات على لقمه العي�ص اإذا ما 

توافرت املوارد من الوقف، فحقوق الفقراء مقدمة على حقوق الأغنياء.

تلبية حاجات املجتمع ال�صحية، من خلل توفري اخلدمات ال�صحية بل مقابل، وتوفري الأجهزة - 2

للم�صت�صفيات واملختربات، عند عجز اأو تقاع�ص بع�ص البلدان عن القيام بذلك.

تلبية حاجات - 3 اإىل حد  الأمر  بل و�صل  والأمنية،  والإن�صانية،  القت�صادية،  املجتمع  تلبية حاجات 

املجتمع العلمية والثقافية.

ال�صغائن  لواأد  وتوؤدي من خلله ر�صالة �صامية،  الإ�صلمي،  الوقف  هذا غي�ص من في�ص تعمه �صيغة 

اأ�صباب الفنت وكل ما يثري الفنت  والأحقاد من النفو�ص قبل ا�صتفحالها وظهورها يف العلن، وتق�صي على 

واملنازعات بني الأفراد واملجتمعات، وتلكم هي امل�صوغات ال�صرعية للجوء اإىل �صيغة الوقف لت�صاهم يف حل 

املنازعات الدولية، لأن معظمها �صراع على امل�صالح واملكا�صب، بحق حينا، وبغري حق يف اأغلب الأحيان، 

فيمكن ل�صيغة الوقف امل�صاهمة الفعالة يف ترطيب العلقات بني الدول املتنازعة، �صعيا لتوفري احلل الذي 

العدالة  قواعد  وفق  للجميع،  والثقة يف حتقيق اخلري  الطماأنينة  املتخا�صمني جو  الأطراف  يحقق جلميع 

والإن�صاف احلاكمة يف هذا ال�صاأن، بل حماباة اأو جماملة.

امل�صوغات القانونية لل�صتفادة من �صيغة الوقف يف حل املنازعات الدولية:	·
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، وطاملا اأنه يدخل 
)1(

اإن الوقف �صاأنه �صاأن غريه من العقود الأخرى، فهو يف الأ�صل من  عقود التربعات

لأن  الدولية،  املنازعات  حل  يف  ب�صيغته  ال�صتعانة  القانونية  الناحية  من  في�صلح  التربعات  عقود  �صمن 

اأركانها و�صروطها، واإذا اعرتاها عيب  التفاقيات الدولية هي مبثابة عقود وعهود، ت�صح يف حالة توافر 

من العيوب املوؤثرة يف بنيانها من الناحية القانونية، ينذر ببطلنها اأو ف�صخها، لعدم ا�صتكمالها لل�صرائط 

والأركان املتطلبة لقيامها، يتم احلكم بذلك عند اللجوء اإىل الق�صاء الدويل.

ال�صلمي  للحل  دوليا  امل�صروعة  الو�صائل  من  وغريهما  والتحكيم،  التوفيق،  على  يجرى  الأمر  هذا 

ين�صاأ من  قد  ما  ميثاقها على حل  تن�ص يف  الإ�صلمي  التعاون  اأن منظمة  نن�صى  ول  الدولية،  للمنازعات 

منازعات بني الدول املنت�صبة اإليها �صلميا من خلل املفاو�صة اأو الو�صاطة اأو التوفيق والتحكيم وغريها من 

الو�صائل ال�صلمية، ول مانع من اأن تتبنى منظمة التعاون الإ�صلمي �صيغة  الوقف كو�صيلة ميكن من خللها 

حل املنازعات بني الدول الإ�صلمية �صانها مثل غريها من الو�صائل القانونية الأخرى، كما تبنت واعتمدت 

1987، وذلك  الكويت �صنة  الذي عقد يف  الإ�صلمي  القمة  اإ�صلمية دولية يف موؤمتر  اإن�صاء حمكمة عدل 

اإعمال للمادة 27 من النظام الأ�صا�صي للمحكمة واملت�صمن الن�ص �صراحة على �صرورة ا�صتناد املحكمة يف 

اإحكامها اإىل  ال�صريعة الإ�صلمية كم�صدر اأ�صا�صي يتم العتماد عليه عند الت�صدي للف�صل يف املنازعات 

.
2

الدولية

واإذا كانت ال�صريعة الإ�صلمية مبنية على م�صالح العباد، فل مانع من الناحيتني ال�صرعية والقانونية 

هذا  يف  املقررة  ال�صرعية  بالأحكام  اللتزام  مع  الدولية  املنازعات  حل  يف  الوقف  ب�صيغة  ال�صتفادة  من 

ال�صاأن، والبعد عن النظرة ال�صيقة لبع�ص املذاهب الفقهية التي جتعل الوقف �صاكنا ل يتحرك يف وقت 

اأن�صطتها،  تاأخذ دورها، وتعمل على تكثيف  العامل،  الإ�صلمية( يف  املوؤ�ص�صات اخلريية )غري  تنوعت فيه 

على  املحفزة  بذاتها  هي  عليه،  الإقبال  على  امل�صجعة  ب�صيغته  الإ�صلمي  والوقف   ،
)3(

وت�صتفيد لتفيد 

)1( من �صروط �صحة الوقف اأن يكون الواقف اأهل للتربع، لأنه متليك للمال اأو املنفعة بدون عو�ص مايل، والتربع ل يكون �صحيحا اإل اإذا �صدر 

من اأهله، فل بد من توافر اأهلية التربع يف الواقف، راجع يف تف�صيل ذلك:د/زكي الدين �صعبان، د/اأحمد الغندور يف اأحكام الو�صية واملرياث 

والوقف يف ال�صريعة الإ�صلمية، �ص483 وما بعدها.

)2( د/�صلح عبدالبديع �صلبي، احلل ال�صلمي للمنازعات الدولية مع معاجلة خا�صة لبع�ص خ�صائ�ص ودور التحكيم والق�صاء، جملة البحوث 

الفقهية والقانونية التي ت�صدرها كلية ال�صريعة والقانون بدمنهور العدد الثالث �ص122 فقرة 57.

لدولها  امل�صالح  من  العديد  وحتقق  الدويل،  املجتمع  يف  تاأثريها  ولها  عملقة،  ا�صتثمارات  لها  الإ�صلمية،  غري  اخلريية  املوؤ�ص�صات   )3(

اإليها وللم�صتفيدين  اإدارتها املن�صبطة وبعيدة النظر والتي تتحرك بحرية  لتحقيق اأكرب املكا�صب للمنت�صبني  وملجتمعاتها، من خلل اأنظمة 

منها، وبع�ص الدول ترتك الوقف بل رعاية ول عناية، يتاآكل اأو يتل�صى ب�صبب عدم احلر�ص على ا�صتثماره يف جمالت م�صروعة، ورفع احلرج 

عن كل ناظر له يقوم بذلك بل جتاوزات اأو تقاع�ص اأو تق�صري اأو اإهمال يف العناية به و ا�صتثماره  يف ذاته، وتفعيله يف حل امل�صكلت واملنازعات 

كلما اأمكن ذلك وبل اإفراط اأو تفريط .راجع يف هذا املعنى:ال�صيخ عبداهلل بن بيه يف بحثه املن�صور على )النرتنت(، واحلا�صب الآيل بعنوان: 

رعاية امل�صلحة يف الوقف الإ�صلمي.
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ال�صتفادة منه، وحيث تتحقق امل�صلحة امل�صروعة فثم �صرع اهلل تعاىل.

املطلـــب●الثالث:●اجلدوى●القت�صادية●من●حل●املنازعات

الدولية●عن●طريق●الوقف

قبل الولوج اإىل كيفية و�صبل ا�صتغلل الوقف يف حل املنازعات الدولية واجلدوى القت�صادية املتوخاة 

من ذلك، يحق لنا اأن نت�صاءل، هل الوقف معقول املعنى اأم غري معقول املعنى.، وبتعبري ابن ر�صد:هل هو 

عبادى )تعبدي( اأم م�صلحي؟

واجلواب اأن الوقف لي�ص من التعبديات التي ل يعقل معناها، بل هو معقول املعنى، م�صلحي الغر�ص، 

بالرغم من كونه يدخل يف انواع ال�صدقات، وال�صلت، والهبات، لأن فيه ما فيها من �صد اخللت، وقد 

.
)1(

ترتبت عليه م�صالح وا�صحة للعيان، بالن�صبة للأفراد، كذلك اأي�صا بالن�صبة للأمة

بني  عليها  املتنازع  املناطق  لأن  الدولية،  املنازعات  حل  يف  جدواه  له  للوقف  القت�صادي  وال�صتغلل 

الدول ميكن عند التوافق بني اأطراف النزاع على وقفها وا�صتغلل عوائدها اإىل حني الف�صل يف ملكيتها اأو 

حقوق النتفاع املتعلقة بها، فيمكن بذلك ال�صتفادة امل�صرتكة من الرثوات الطبيعية اأو الأرا�صي اأو م�صادر 

الطاقة حمل النزاع بني الأطراف، بدل من الدخول يف �صراعات اأو اللجوء اإىل املحافل الدولية للتقا�صي 

ت�صتغرق  اأحيانا  وهي  الدعاوى،  يف  الف�صل  حني  اإىل  طويلة،  لفرتة  الرثوات  هذه  وتعطيل  التحكيم،  اأو 

والثمار  العوائد  وتفقد  املتنازعة،  الدول  فتخ�صر  الأطراف،  ير�صي جميع  اإىل حل  تنتهي  ل  وقد  �صنوات، 

املتعلقة بجوهر النزاع، ف�صل عما تتحمله من نفقات واأعباء مالية �صخمة، يف مقابل اللجوء اإىل الق�صاء 

الدويل للف�صل يف املنازعة، فمبدئيا حتقق ا�صتغلل �صيغة الوقف كو�صيلة حلل املنازعات الدولية امل�صالح 

القت�صادية التالية:

اأو - 1 ال�صتثمار الأمثل للأرا�صي والرثوات الطبيعية وم�صادر الطاقة املتنازع عليها ب�صورة موؤقتة 

دائمة، بح�صب التفاق الذي تقبل به الأطراف.

توفري امل�صروفات والنفقات الإدارية عند اللجوء اإىل التحكيم والق�صاء الدويل، ف�صل عن حتمل - 2

الأطراف املتنازعة لتكاليف ونفقات اإدارة الأعيان املوقوفة - حمل التنازع- بح�صب الن�صب املتفق 

عليها بينهم اأو باملنا�صفة، ويف هذا حتقيق لعوائد اقت�صادية وا�صتثمارية جيدة، من خلل تليف 

الإدارية وامل�صروفات،  النفقات  الدويل، وخف�ص  التقا�صي  والأموال يف  الأوقات  النفقات و�صفح 

)1(  راجع يف هذا املعنى: وال�صيخ عبداهلل بن بيه، يف مقاله:رعاية امل�صلحة يف الوقف، من�صور على �صبكة النرتنت يف عدة مواقع، ال�صيخ اأمني 

كفتارو، الوقف الإ�صلمي والتنمية القت�صادية، حوار اأجراه مرا�صل جريدة امل�صتقلة اللندنية بدم�صق، موقع اإ�صلم اأون لين.
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نظرا مل�صاركة الأطراف املتنازعة الأخرى يف هذه النفقات.

زيادة املخ�ص�صات ال�صتثمارية للم�صاريع الوقفية امل�صتفيدة من حل املنازعات من خلل اللجوء - 3

اإىل �صيغة الوقف، فكلما ازداد العائد من الأرا�صي، والرثوات الطبيعية، وم�صادر الطاقة املتنازع 

وم�صادر  واملنافع  الأعيان  لكل  الوقف  خلل  من  منازعاتهم  حلل  الأطراف  قبول  بعد  عليها، 

الطاقة، الظاهرة واملخبوءة يف باطن الأر�ص اأو املجاري املائية والبحار واملحيطات، حمل التنازع، 

والعتماد على اجلانب الإ�صلحي، واعتماد التوجه الفكري الذي مييز بني وقف الرقبة واملنفعة، 

.
)1(

والوقف املوؤقت، والوقف غري اللزم، عند الأخذ باملذاهب الفقهية املوؤيدة لهذا الجتاه

ل مانع �صرعا من ا�صتغلل ال�صئ املوقوف، و�صرف منفعته للجهة، املوقوف عليها، وذلك بح�صب ما 

يتم التفاق عليه بني املتنازعني يف وثيقة امل�صارطة، فكل ال�صروط امل�صروعة ميكن الأخذ بها لتحديد، من 

له ولية الوقف، واجلهات اأو اجلهة املوقوف عليها )امل�صتفيدة(، وحدود ومعامل الأ�صياء املوقوفة، وذلك يف 

نطاق املذاهب الفقهية والآراء املحققة مل�صروعيته واملوؤكدة ل�صحته، بل تعنت اأو تهاون وجتاوز مرذول، فل 

ي�صح يف نهاية املطاف �صوى ال�صحيح.

املبحـــث●الثالــث:●الأحكام●وال�صوابط●ال�صرعية●حلل●املنازعات

الدولية●عن●طريق●الوقف

حل املنازعات الدولية عن طريق الوقف واأحكامه و�صوابطه يف الفقه الإ�صلمي:	·

 ،
)3(

 ويقول �صبحانه وتعاىل:{وهلل العزة ولر�صوله وللموؤمنني}
)2(

قال اهلل تعاىل:{ولقد كرمنا بني اآدم}

، ويقول جل جلله:{اإنا ل ن�صيع 
)4(

باأنف�صهم} وقال عز وجل:{اإن اهلل ل يغري ما بقوم حتى يغريوا ما 

الآيات  ، هذه 
)6(

اأقدامكم} ويثبت  ين�صركم  اهلل  تن�صروا  تعاىل:{اإن  ويقول   ،
)5(

اأح�صن عمل} من  اأجر 

اأن تكرمي الإن�صان جاء من خالقه- جل جلله، واأن العزه والرفعة  توؤكد ابتداء لكل ذي عينني  البينات، 

1996، د/ الإ�صلمي طبعة  الفقه  والأوقاف يف  الو�صايا  ال�صادة:د/حممد كمال امني،  واأبحاث ومقالت  موؤلفات  املعنى  )1( راجع يف هذا 

عبدالرازق ال�صنهوري، الو�صيط يف �صرح القانون املدين، املجلد اخلام�ص طبعة نقابة املحامني امل�صرية 2008م، د/علي حمي الدين، نظرة 

جتديدية للوقف وا�صتثماراته، مقال من�صور على موقع اإ�صلم اأون لين، العلمة حممد اأبو زهرة، حما�صرات يف الوقف، دار الفكر العربي، 

القاهرة، الطبعة الثانية، 1971، د/هدي يكن، الوقف ال�صريعة والقانون، دار النه�صة العربية طبعة 1975، د/�صوقي الفنجري، الوقف اليوم، 

�صحيفة الأهرام امل�صرية ال�صنة 125، العدد رقم 41715، ال�صادر يف 2001/2/21م.

)2( �صورة الإ�صراء: من الآية رقم 70.

)3( �صورة املنافقون:من الآية رقم 8.

)4( �صورة الرعد:من الآية رقم 11.

)5( �صورة الكهف: من الآية رقم 30.

)6( �صورة حممد:من الآية رقم 7.
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وال�صمو، هي حق اأ�صيل لكل موؤمن، واأن اهلل تعاىل ل يغري اأحوال النا�ص اإل اإذا �صرعوا يف تغيري م�صالكهم 

من ال�صيئ اإىل احل�صن، ومن احل�صن اإىل الأح�صن، لأن فاقد ال�صئ ل يعطيه، ومن يحر�ص على ن�صرة دين 

اهلل بالتزام اأحكامه، وتنفيذ اأوامره، واجتناب نواهيه، فاإن اهلل تعاىل �صين�صره ويثبته على احلق، الرابط 

اأن كل جهد م�صكور، واجتهاد  بني هذه الآيات الكرمية وحل املنازعات الدولية عن طريق �صيغة الوقف، 

خمل�ص، وعمل جاد ومتقن فاإن هلل لن ي�صيع اأجره، وهذا فيه حث على الجتهاد امل�صتمر واملتوا�صل يف كافة 

جمالت احلياة، لل�صتفادة من كل املعاملت والعقود والعلقات الداخلية واخلارجية يف نطاق ما �صرع 

اهلل تعاىل، لأنه جل جلله اأنزل ال�صريعة الإ�صلمية، لتحقيق م�صلحة الب�صرية عامة يف الدنيا والآخرة، 

واحلل للمنازعات فيه رعاية مل�صالح العباد لتحقيق ال�صلم والأمن الدويل، لأن ال�صرائع و�صعت، لتحقيق 

اخلري للب�صرية بل متييز بغري حق، يقول ال�صاطبي يف هذا ال�صاأن:)اإن و�صع ال�صرائع اإمنا هو مل�صالح العباد 

وتعطيل  وتكميلها،  امل�صالح  بتح�صيل  جاءت  ال�صريعة  تيمية:)اإن  ابن  ويقول   
)1(

معا( والآجل  العاجل  يف 

 
)2(

املفا�صد وتقليلها(

، ابتداء مل�صاهمته يف 
)3(

ولذلك فاإن ال�صعي احلثيث لتفعيل �صيغة الوقف يف حل املنازعات الدولية م�صروع

احللول ال�صلمية للمنازعات الدولية، بل اإخلل بالأحكام وال�صوابط ال�صرعية، و�صريطه اأن يحقق الهدف 

املنوط به، واخلري املرجو من ورائه بل جتاوز اأو اأدنى خمالفة للأحكام وال�صوابط واملبادئ امل�صتقرة يف 

الفقه الإ�صلمي.

وتناول الأحكام وال�صوابط ال�صرعية حلل املنازعات الدولية عن طريق �صيغة الوقف يقت�صي اأن نعر�ص 

هذا املبحث يف ثلثة مطالب:

املنازعات 	· الوقف يف حل  لإعمال �صيغة  ال�صرعية  وامل�صوغات  وال�صوابط  الأحكام  الأول:  املطلب 

الدولية.

املطلب الثاين: �صيغة الوقف ودورها يف حل املنازعات املتعلقة مبلكية الأرا�صي واملوارد الطبيعية 	·

)1( املوافقات، جـ2 �ص6.

)2( منهاج ال�صنة النبوية ج1ـ �ص1٣1.

)3( اإن امل�صالح التي جاءت ال�صريعة الإ�صلمية لتحقيقها عامة وجمردة ت�صمل اأنواع التكليف واملكلفني، وجميع الأحوال والأزمان والأماكن، 

فالأحكام ال�صرعية تنتظم جميع نواحي احلياة الدينية، والجتماعية، والقت�صادية وال�صيا�صية، وت�صمل  اأي�صا ال�صئون اخلا�صة والعامة 

للمكلفني يف دينهم ودنياهم، فهي لي�صت اأحكاما وقتية لزمان دون اآخر، ول اأحكاما �صخ�صية لأنا�ص دون غريهم ، ويبني ال�صاطبي ذلك 

بقوله:))جرت الأحكام ال�صرعية يف اأفعال املكلفني على الإطلق، واإن كانت اآحادها اخلا�صة ل تتناهى، فل عمل يفر�ص، ول حركة ول 

�صكون يدعي، اإل وال�صريعة عليه حاكمة اإفرادا وتركيبا، وهو معنى كونها عامة، واإن فر�ص يف ن�صو�صها اأو معقولها خ�صو�ص ما فهو راجع 

اإىل عموم(( اأنظر: املوافقات، ج ا �ص 78، ود/ وليد خالد الربيع يف اإلزام الغري مبا فيه م�صلحة يف الفقه الإ�صلمي، درا�صة مقارنة، ر�صالة 

دكتوراه من كلية ال�صريعة والقانون جامعة الأزهر، 1418هـ - 1998م �ص3. 
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وم�صادر الطاقة واأمثلتها من واقع البلد الإ�صلمية.

املطلب الثالث: �صيغة الوقف ودورها يف حل املنازعات املتعلقة بحقوق النتفاع بالأرا�صي واملوارد 	·

الطبيعية وم�صادر الطاقة واأمثلتها من واقع البلد الإ�صلمية.

الدولية،  املنازعات  حل  يف  الوقف  �صيغة  من  لل�صتفادة  وال�صوابط  بالأحكام  اأبتدئ  اأن  ف�صلت  وقد 

لتحديد القواعد واملبادئ احلاكمة لإعمال �صيغة الوقف يف حل املنازعات الدولية، بل حتايل اأو تلفيق، لأن 

علماء ال�صلف واخللف وبع�ص العلماء املعا�صرين اجتهدوا يف بيان مدى �صلحية �صيغة الوقف جلعل احلياة 

اأكرث مناء، وتو�صيع قاعدة امل�صتفيدين من عوائده.... اأكرث ا�صتقرارا، واملوارد والثمار الوقفية  الإن�صانية 

الدول غري  وبني  بينها  اأو  الإ�صلمية  الدول  بني  تن�صاأ  قد  التي  املنازعات  الوقف يف حل  �صيغة  وم�صاهمة 

الإ�صلمية، جمال مهم تعود خرياته وثماره على كل اأطراف النزاع اإىل حني التفاق على اإنهاء املنازعة 

اأو التفاقية بالرتا�صي بني اأطراف النزاع ليعم ال�صلم يف ربوع الأر�ص،  اأو الق�صائية  بالو�صائل ال�صلمية 

اإىل ميادين العدل والإن�صاف، ويف  اإىل غري رجعة، بعد اللجوء  اأ�صباب النزاع والفنت والتطاحن  وتنتهي 

حالة الأخذ ب�صيغة الوقف، والرتا�صي بالتحاكم اإليها اإىل حني ح�صم النزاع، فيه خري وم�صلحة للجميع، 

اإذا  الوقف  ب�صيغة  ميكن  والإ�صلمية،  العربية  الدول  بع�ص  بني  والنزاعات  امل�صاكل  من  العديد  و�صنجد 

اأن تنتهي هذه املنازعات، وتعيد وحدة ال�صف والهدف، وال�صتقرار والأمان اإىل ربوع  اإليها  مت الحتكام 

العامل، بل اأدنى تفريط من املرتا�صني بتحكيم �صرع اهلل تعاىل، ول اإفراط من الراغبني يف حل منازعاتهم 

بالطرق والأ�صاليب ال�صلمية.

املطلـــب●الأول:●الأحكام●وال�صوابط●وامل�صوغات●ال�صرعية●لإعمال

�صيغة●الوقف●يف●حل●املنازعات●الدولية

اأهم الأحكام وال�صوابط ل�صيغة الوقف يف الفقه الإ�صلمي:	·

اأن نقول ب�صلحية �صيغة  اأ�صلفنا- فاإننا ل ميكن  اإذا كان احلكم على ال�صيء فرع عن ت�صوره -كما 

الوقف للم�صاهمة يف حل النزاعات الدولية اإل اإذا كانت هناك اإجابات وا�صحة و�صافية ملجموعة ت�صاوؤلت 

اأهمها ما يلي:

كيف تتيح �صيغة الوقف ال�صرتاك يف النتفاع بالأ�صل يف ملكيته بني الدول املتنازعة عليه؟	 

ال�صرعية، 	  النواحي:  من  وذلك  احلل  بهذا  الأخذ  على  املرتتبة  الإ�صكالت  معاجلة  ميكن  وكيف 

وال�صيا�صية، والقت�صادية، والقانونية؟

الدول 	  تنازل  اإىل  يوؤدي  عليه  املختلف  بالأ�صل   النتفاع  يف  ال�صرتاك  على  املبدئي  الرتا�صي  وهل 

من  ال�صتفادة   يف  بال�صرتاك  النهائي  والقبول  املوقوف،  الأ�صل  مبلكية  املطالبة  عن  املتنازعة 
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منفعة هذا الأ�صل مع دول اأخرى؟، وهل يوؤثر الأخذ بهذا احلل املقرتح يف مبداأ �صيادة الدول على 

ممتلكاتها؟.

اإن بع�ص الفقهاء يرون اأن الوقف ي�صرتط فيه التاأبيد واللزوم، وهذا مينع العدول من الدول املتنازعة 	 

على ملكية الأ�صل املختلف عليه عندما يقبلون باإعمال �صيغة الوقف، فل ميكنهم الرتاجع عن الآخذ 

بهذا احلل، اإذا ظهر لهم يف امل�صتقبل عدم جدواه، فماذا هم فاعلون لتليف هذا الحتمال؟

هل ي�صح تعليق الوقف على �صرط م�صتقبل؟.	 

الدول 	  لنزاعاتها مع  ال�صرعية حًل  ب�صروطها  الوقف  اإعمال �صيغة  الإ�صلمية  الدول غري  تقبل  هل 

الإ�صلمية، وهل تقبل الدول الإ�صلمية بحل يعتمد على اأ�ص�ص دينية ميكن اأن يرف�صه الطرف الأخر؟

هل ميكن ال�صتفادة من �صعة الآراء الفقهية وتعددها يف اختيار ما ينا�صب هذا احلل ؟.	 

ال�صرعية  وال�صوابط  الأحكام  اإىل  نتعرف  اأن  عنها  الإجابة  قبل  ينبغي  امل�صروعة  الت�صاوؤلت  هذه 

ل�صلحية �صيغة الوقف حلل النزاعات الدولية، بل اأدنى خمالفة لل�صريعة الإ�صلمية وفقهها املتميز، فقد 

كفانا كبار الأئمة من ال�صلف ال�صالح هم ذلك، وكاأنهم كانوا ينظرون بنور اهلل تعاىل اإىل الغيب، فاأ�صاروا 

يف موؤلفاتهم الأ�صلية اإىل ما ياأتي من حلول عملية للت�صاوؤلت املثارة �صلفا يف هذا ال�صدد منها ما يلي:

اأوًل: القول بعدم خروج الأ�صل املوقوف عن ملكية الواقف.

ثانًيا: القول بجواز الوقف وعدم لزومه للواقف.

ثالًثا: القول بجواز توقيت الوقف.

رابًعا: القول بجواز وقف املنافع.

خام�ًصا: القول بجواز وقف امل�صاع.

�صاد�ًصا: القول بجواز ال�صرتاط يف الوقف.

هذه الأقوال املتعددة وغريها من الجتاهات الفقهية الرتاثية الأ�صلية وبع�ص الآراء الفقهية احلديثة 

واملعا�صرة، القائمة على اأ�ص�ص �صرعية تعمل على حل الإ�صكالت املتعلقة مبدى �صرعية اأو م�صروعية ا�صتعمال 

�صيغة الوقف يف حل املنازعات الدولية، وكذا حل الإ�صكالت املتوقعة من النواحي ال�صيا�صية، والقت�صادية، 

والقانونية ب�صورة حتقق الإن�صاف للجميع، هي �صيغة مقبولة لكن لأن النا�ص اأعداء ما جهلوا، فاإنهم اإذا 

ال�صرعية،  ال�صيغة  الدولية، من خلل هذه  للمنازعات  اإن احلل  الفعلية،  املمار�صة  واقع  لديهم من  ثبت 

النظم  الأخرى يف  احللول  ما مل حتققه  لهم  �صيحقق  العك�ص  على  بل  املتوهمة،  الإ�صكالت  كل  �صيتلفى 

الو�صعية، �صيقبلون عليه لرتباطه عند امل�صلمني بال�صريعة الإ�صلمية بفقهها العام، وعند غري امل�صلمني 

بالعدالة املطلقة الناجزة والإن�صاف التام املتوافر لهم يف الوقع على الأر�ص اأمام ناظريهم، ل حمي�ص 
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عنه وميكن حتقيق فوائد عظيمة منه عند اللجوء اإىل �صيغة الوقف والعتماد عليها لتحقيق احلل املنا�صب 

للمنازعات على الأ�صول اأو املنافع اأو غريهما للأطراف املتنازعة بل اإفراط اأو تفريط يف الثوابت والأ�صول 

ال�صرعية.

اأوًل: التاأ�صيل الفقهي للقول بعدم خروج الأ�صل املوقوف عن ملكية الواقف:

قال الإمام اأبو حنيفة:)ل يزول ملك الواقف عن الوقف اإل اأن يحكم به احلاكم اأو يعلقه مبوته فيقول: 

، وا�صتند يف اجتهاده لقول الر�صول عليه ال�صلة وال�صلم:)ل حب�ص 
)1(

اإذا مت فقد وقفت داري على كذا(

، ولن امللك باق 
)3(

، وعن �صريح: جاء حممد �صلى اهلل عليه و�صلم:)ببيع احلب�ص
)2(

عن فرائ�ص اهلل تعاىل(

فيه بدليل اأنه يجوز النتفاع به، زراعة و�صكنى وغري ذلك وامللك فيه للواقف، األ ترى اأن له ولية الت�صرف 

 ،
)4(

اأنه يت�صدق مبنافعه ف�صار �صبيه العارية  فيه ب�صرف غلته اإىل م�صارفها، ون�صب القوام فيها اإل 

ولأنه يحتاج اإىل الت�صدق بالغلة دائما، ول ت�صدق عنه اإل بالبقاء على ملكه، ولأنه ل ميكن اأن يزال ملكه ل 

اإىل مالك، لأنه غري م�صروع مع بقائه كال�صائبة، بخلف الإعتاق؛لأنه اإتلف، وبخلف امل�صجد، لأنه جعل 

خال�صا هلل تعاىل، ولهذا ل يجوز النتفاع به، وههنا مل ينقطع حق العبدعنه فلم ي�صر خال�صا هلل تعاىل(

اأن عمر بن اخلطاب ر�صي اهلل عنه  اإىل ما رواه حممد بن �صهاب الزهري  راأيه  وا�صتند يف تدعيم   ،
)5(

قال:)لول اأين ذكرت �صدقتي لر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم لرددتها ( وهو ي�صعر باأن الوقف ل ميتنع 

الرجوع عنه، واأن الذي منع )عمر( من الرجوع كونه ذكر وقفه للنبي �صلى اهلل عليه و�صلم، فكره اأن يفارقه 

.
)6(

على اأمر، ثم يخالفه اإىل غريه 

)1( اأنظر: الهداية �صرح بداية املبتدي، ل�صيخ الإ�صلم برهان الدين على بن اأبي بكر املرغيناين، املجلد الثاين، حققه وعلق عليه، وخرج 

-2000م،  1420هـ  الأوىل،  الطبعة  والرتجمة،  والتوزيع  والن�صر  للطباعة  ال�صلم  دار  حافظ،  عا�صور  وحافظ  تامر،  حممد  اأحاديثه:حممد 

�ص923.

)2( اأخرجه الدار قطي يف �صننه جـ4، �ص 33، كتاب )الفرائ�ص( برقم 4017، عن ابن عبا�ص:قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم:)) ل 

حب�ص عن فرائ�ص اهلل عز وجل((، وقال: مل ي�صنده غري ابن لهيعة عن اأخيه، وهما �صعيفان.

)3( يرى هذا الفقيه اأن لزوم الوقف هو �صرع ملن قبلنا، ل لزوم له علينا، لن �صريعتنا يف نظره نا�صخة لهذا اللزوم، الهداية جـ2 �ص924 

هام�ص رقم )3(، احلاوي جـ9 �ص 369.

)4( معنى اأن الوقف كالعارية، اأي ل يلزم الواقف وي�صح له الرجوع فيه، لن العارية جائزة غري لزمة، ويورث ال�صئ املوقوف عنه، ويجوز بيعه 

وهبته، ول يثبت ويلزم اإل اإذا  حكم به احلاكم، اأو علقه الواقف مبوته كالو�صية باملنافع، راجع:�صرح فتح القدير، جـ6، �ص208، والختيار، 

جـ3، �ص40، 45، والبناية، جـ6، �ص 897، واللباب، جـ2، �ص130، واأحكام الو�صية واملرياث والوقف يف ال�صريعة الإ�صلمية، د.زكي الدين 

�صعبان، و د/اأحمد الغندور �ص457.

ر املختار وحا�صية ابن عابدين جـ3، �ص358، وبدائع ال�صائع جـ6، �ص 218، 219،  )5( اأنظر:الهداية، جـ2، �ص924، وراجع يف هذا الجتاه:الدُّ

واملو�صوعة الفقهية الكويتية، ج44، )م�صطلح:وقف( �ص111، 112.

)6( راجع  يف هذا الأثر والتعليق عليه، د/زكي الدين �صعبان ود/اأحمد الغندور يف اأحكام الو�صية واملرياث والوقف يف ال�صريعة الإ�صلمية، 

�ص460.
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: اأن الوقف ت�صرف ل يرتتب عليه خروج العني املوقوفة من ملك الواقف، بل تبقى على 
)1(

يرى املالكية

)2(

ملكه، مع منعه من الت�صرف فيها بالبيع والهبة، واإذا مات ل تورث عنه.

ثانًيا:القول بجواز الوقف وعدم لزومه للواقف:

: اأن الوقف ت�صرف غري لزم، فللواقف اأن يرجع عن وقفه يف اأي وقت �صاء، 
)3(

يرى الإمام اأبو حنيفة

بع�ص  اإل  احلكم  هذا  من  ي�صتثن  ومل  لورثته،  مرياثا  املوقوفة  العني  كانت  وقفه  عن  يعدل  ومل  مات  واإذا 

.
)5(

، فالوقف عنده مبنزلة العارية، لأنها جائزة غري لزمة 
)4(

ال�صور

)1( ال�صرح الكبري جـ4 �ص76، ال�صرح ال�صغري جـ4، �ص97، 98، الفروق، جـ2 �ص111.

)2( جاء يف هذا ال�صدد: اأن )امللكية ل تخرج عن ملكية الواقف عند املالكية، ويف بع�ص الأقوال عند الإمامية، فقد قيل عندهم اأن امللكية 

تبقى للواقف، فل تخرج عن ملكه، ولكنها ملكية مقيدة، فلي�ص له حق بيعها ول الت�صرف  يف رقبتها، فهي ملكية تثبت  بحكم القواعد الفقهية 

والتن�صيق الفكري..... وروى هذا القول - وهو اأن امللكية ل تخرج عن ملك الواقف - عن الإمام اأحمد، وجاء يف املغنى اأنه ين�صب اإىل ال�صافعي( 

90، ويف اأن الوقف ل  اأبو زهرة طبعة دار الفكر العربي بالقاهرة - بدون تاريخ - �ص89، فقرة  اأنظر:حما�صرات يف الوقف، لل�صيخ حممد 

يقطع حق امللكية يف العني املوقوفة، واإمنا يقطع الت�صرف، بال�صرح املدعم بالأدلة، راجع من املوؤلفات املعا�صرة، د/هبه الزحيلي، يف الو�صايا 

والوقف الإ�صلمي، الطبعة الثانية 1417هـ - 1996م، �ص136، د/زكي الدين �صعبان، ود/اأحمد الغندور، يف اأحكام الو�صية واملرياث والوقف 

يف ال�صريعة الإ�صلمية �ص458، 459.

)3( راجع البناية يف �صرح الهداية، جـ 7، �ص70، الهداية �صرح بداية املبتدى، جـ2 �ص923.

)4( من هذه ال�صور:اأن يجعل الواقف جزًءا من اأر�صه م�صجًدا، وياأذن للنا�ص بال�صلة فيه، فاإذا فعل ذلك �صار الوقف لزما، فل يجوز 

له الرجوع عنه، لأن امل�صجد يتمح�ص هلل تعاىل، فاللزوم يثبت يف هذه ال�صورة ومل يحكم به حاكم، لتفاق العلماء على اأن وقف امل�صاجد 

اأن يق�صي القا�صي بلزوم الوقف، لأن ق�صاء القا�صي يف امل�صائل الجتهادية يرفع اخللف يف  من باب الإ�صقاط، فل رجوع عنه، ومنها 

امل�صاألة التي يقع فيها الق�صاء ح�صما ملادة النزاع، ومنها اأي�صا اأن يعلقه مبوته فيلزم كالو�صية من الثلث باملوت، ل يجعله، ويختلف الأمر 

الهداية،  �صرح  البناية  الرجوع عنه.  ورثته، ول  ميكنهم  واللزوم - يف هذه احلالة- هو يف حق  املوت،  ال�صحة عن حالة مر�ص  يف حالة 

الفقهية  واملو�صوعة   ،319 جـ6 �ص  ال�صائع  وبدائع   ،358 جـ3، �ص  ابن عابدين،  املختار وحا�صية  الدر  جـ2 �ص923،  الهداية  جـ7 �ص78، 

الغندور  اأحمد  والدكتور  �صعبان،  الدين  للدكتور زكي  الإ�صلمية،  ال�صريعة  والوقف يف  واملرياث  الو�صية  اأحكام   ،111 جـ44 من  الكويتية، 

�ص 457، و�ص 458، هام�ص رقم 1.

)5(  فاإذا كان كذلك، فت�صرف املنفعة اإىل جهة الوقف، وتبقى العني على ملك الواقف، فله اأن يرجع ويجوز بيعة، ويورث عنه، اأنظر: البناية 

- املرجع ال�صابق - جـ7 �ص 70.

    هذا وقد اأخذ بالقول بعدم لزوم الوقف، الأمر ال�صامي ال�صادر بالكويت يف �صنة 1951، بتطبيق اأحكام �صرعية خا�صة بالأوقاف عدل فيه 

عن العمل مبذهب الإمام مالك يف لزوم الوقف، واأخذ مبذهب الإمام اأبي حنيفة، فاأجاز للواقف اأن يرجع عن وقفه كله، اأو بع�صة �صواء اأكان 

الوقف خرييا اأم اأهليا، ماعدا وقف امل�صجد، وما وقف على امل�صجد، فاإنه يكون لزما ل يجوز الرجوع عنه، ن�ص على ذلك امل�صرع الكويتي يف 

املادة ال�صابعة، من هذا القانون.

   كذلك قانون الوقف امل�صري رقم 48 ل�صنة 1946م، فد اأجاز للواقف الرجوع عن وقفه ما دام حيا اإل وقف امل�صجد، وما وقف عليه، اأنظر: 

املادة رقم 11 من قانون الوقف امل�صري.
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ثالًثا: القول بجواز توقيت الوقف:

قال املالكية: ل ي�صرتط يف الوقف التاأبيد، واإمنا مدة ما يراه املحب�ص، اأي الواقف، ))فاإذا ا�صتاأجر دارا 

مملوكة اأو اأر�صا مدة معلومة ووقف منفعتها(( فهذا جائز.في�صح عندهم للم�صتاأجر وقف منفعة املاأجور 

.
)1(

للمدة التي يراها، وذلك يف حدود مدة الإجارة املقررة له، فهم يرون القول بجواز توقيت الوقف

)2(

وقال احلنابلة يف وجه عندهم:)اأنه ل ي�صرتط التاأبيد ل�صحة الوقف، في�صح الوقف مدة معينة(

رابًعا: القول بجواز وقف املنافع:

لقد ذهب املالكية اإىل:جواز وقف املنفعة، في�صح عندهم وقف منافع ال�صيء املوقوف، فلم ي�صرتطوا 

.
)3(

ملكية العني املنتفع بها، واإمنا يكفي ملكية منافع هذا ال�صيء ملدة معينة

وال�صتغلل،  ال�صتعمال  حقوق:  كاملة،  ملكية  للعني  للمالك  يعطى  الو�صعي  القانون  يف  امللكية  وحق 

اأن ميلك  والت�صرف، فامل�صتاأجر ميلك حق النتفاع بالعني املدة امل�صتاأجرة، وللمالك ملكية ناق�صة، مثل 

اأن ميلك حق النتفاع امل�صمى يف الفقه الإ�صلمي احلق يف  اأحد هذه احلقوق الثلثة فقط، فمن املمكن 

ا�صتغلل منافع ال�صيء، فلمالك املنفعة ب�صفة اأ�صلية احلق اأن يوقف هذا احلق املدة التي يراها، وامل�صتاأجر 

غري املالك الأ�صلي ل ميلك �صوى ا�صتعمال منفعة ال�صيء فيما خ�ص�ص له اأو وقفها يف خلل مدة �صريان 

.
)4(

عقده مع بقاء العني امل�صتاأجرة يف جميع الأحوال

خام�ًصا: القول بجواز وقف امل�صاع:

اهلل  ر�صي  اخلطاب  بن  عمر  بحديث  وا�صتدلوا  امل�صاع،  وقف  �صحة  اإىل  واحلنابلة  ال�صافعية  ذهب 

، وهذه 
5

عنه:)اأنه اأ�صاب مائة �صهم من خيرب، وا�صتاأذن النبي �صلى اهلل علية و�صلم فيها فاأمره بوقفها(

�صفة امل�صاع، وا�صتدلوا كذلك على جواز وقف امل�صاع، باأن الوقف حتبي�ص للأ�صل وت�صبيل للمنفعة، 

)1( ال�صرح ال�صغري، جـ4 �ص98، ال�صرح الكبري، جـ4، �ص 77، اخلر�صي، جـ7 �ص91، جواهر الأكليل، جـ2، �ص20، ومذهب الأمامية يف توقيت 

الوقف مماثل ملذهب املالكية، راجع يف هذا الجتاه: ال�صيخ حممد اأبو زهرة، يف حما�صرات يف الوقف، �ص93، فقرة 93.

)2( الكايف، لبن قدامه، جـ2 �ص450، والإن�صاف، جـ7، �ص35، والفروع، جـ4 �ص588، واأنظر املو�صوعة الفقهية الكويتية جـ44، �ص 124، 

   هذا وتن�ص املادة 16 من القانون امل�صري رقم 48 ل�صنة 1946م، على انتهاء الوقف املوؤقت باإنتهاء املدة املعينة، اأي املحددة لنق�صائه.

)3( حا�صية الد�صوقي مع ال�صرح الكبري، جـ4، �ص 76، ال�صرح ال�صغري، جـ4 �ص 97، 98 الفروق، جـ2 �ص111.

   ويلحظ وجود اأكرث من تعريف للوقف منها تعريف املالكية للوقف باأنه:)جعل  املالك منفعة مملوكة، ولو كان مملوكا باأجرة اأو جعل غلته 

كدراهم، مل�صتحق، ب�صيغة، مدة ما يراه املحب�ص(. اأنظر ال�صرح ال�صغري جـ4 �ص98.

)4( راجع يف هذا املعنى: احلقوق العينية الأ�صلية، د/فريد عبداملعز فرج، �ص25، وحق امللكية، د/عبدالرازق ح�صن فرج، �ص30، 

والنظرية العامة للقانون، د/م�صطفى عرجاوي �ص90، ونظرية احلق، د/اأحمد العناين، �ص18 وما بعدها.

)5( اأخرجه الن�صائي، جـ6، �ص232.
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.
)1(

وهذا يح�صل يف امل�صاع كما يح�صل يف الوقف املفرز

اأقوال:منها  وللمالكية تف�صيل يف وقف امل�صاع فيما يقبل الق�صمة وفيما ل يقبل الق�صمة، فهناك عدة 

اجلواز مطلقا، ومنها اأي�صا اإذن ال�صريك يف وقف امل�صاع اإذا كان فيما ل يقبل الق�صمة، ومنها كذلك جواز 

.
2

الوقف مطلقا، ويجعل حلظ املحب�ص مما ل ينق�صم يف مثل ما حب�صه فيه

اأما احلنفية فقد اأتفق فقهاوؤهم على جواز وقف امل�صاع فيما ل يقبل الق�صمة كاحلمام ونحوه، اأما امل�صاع 

.
)3(

الذي يقبل الق�صمة فقد اختلفوا فيه، فهناك من قال بجوازه، وهناك من قال بعدم جوازه

�صاد�ًصا: القول بجواز ال�صرتاط يف الوقف:

لقد اتفق الفقهاء )احلنفية، واملالكية، وال�صافعية، واحلنابلة(: على اأن �صرط الواقف كن�ص ال�صارع، 

.
)4(

واختلفوا يف مدلولها ومداها، من حيث الفهم والدللة، ووجوب العمل به

اإن �صروط الواقف عند اإن�صاء الوقف، ل يجوز خمالفتها اإذا مل تخالف ال�صرع، اأو تنايف مقت�صى الوقف، 

وذلك اإعمال ملا اتفق عليه الفقهاء يف �صاأن اعتبار �صرط الواقف كن�ص ال�صارع، وقد جاء يف هذا ال�صدد 

يف حا�صية ابن عابدين: )�صرائط الواقف معتربة اإذا مل تخالف ال�صرع وهو مالك، فله اأن يجعل ماله حيث 

، ويف ال�صرح الكبري للدردير:)....واتبع وجوبا �صرط الواقف اإن جاز �صرعا، 
)5(

�صاء ما مل تكن مع�صية(

 وجاء يف مغنى املحتاج، للخطيب ال�صربيني:)اأن الأ�صل اأن �صرائط الواقف 
)6(

فاإن كان غري جائز مل يتبع(

.ون�ص احلنابلة:)على اأن ال�صروط يلزم الوفاء بها اإذا مل تف�ص 
)7(

مرعية ما مل يكن فيها ما ينايف الوقف(

.
)8(

اإىل الإخلل باملق�صود ال�صرعي، ول يجوز املحافظة على بع�صها  مع فوات املق�صود ال�صرعي(

)1( البيان يف مذهب الإمام ال�صافعي - �صرح كتاب املهذب كامل - لأبي احل�صني يحي بن اأبي اخلري �صامل العمراين، اعتنى به: قا�صم حممد 

النوري، دار املناهج للن�صر والتوزيع، املجلد الثامن، �ص63، ومغنى املحتاج، ج2 �ص377، واملهذب، جـ1 �ص 448، وك�صاف القناع جـ4 �ص244، 

واملغنى جـ5 �ص643.

)2( يراجع يف تف�صيل الأحكام املتعلقة مبذهب املالكية يف وقف امل�صاع: املو�صوعة الفقهية الكويتية، جـ44، �ص170، وحا�صية الد�صوقي على 

ال�صرح الكبري، جـ4، �ص 76.

)3( راجع يف تف�صيل الأقوال: الهداية، جـ3 �ص16 وفتح القدير، جـ6، �ص212، واملب�صوط، جـ12، �ص 36، واملو�صوعة  الفقهية الكويتية، جـ44 

�ص 170، 172.

)4( راجع يف تف�صيل القول بجواز ال�صرتاط يف الوقف يف املذاهب الفقهية لأهل ال�صنة: رد املحتار على الدر املختار، جـ3، �ص456 وما بعدها، 

جـ4  القناع،  وك�صاف  جـ1، �ص443،  واملهذب   ،385 جـ2 �ص  املحتاج،  ومغنى  الفقهية، �ص371،  والقوانني  جـ4، �ص119،  ال�صغري،  وال�صرح 

�ص286 �ص290، واملغنى، جـ5 �ص 552، والو�صايا والوقف يف الفقه الإ�صلمي د/وهبة الزحيلي، �ص156-�ص160.

)5( اأنظر: حا�صية ابن عابدين، جـ3 �ص361.

)6( حا�صية الد�صوقي على ال�صرح الكبري، جـ4 �ص88.

)7( مغنى املحتاج، جـ2 �ص386.

)8( ك�صاف القناع جـ4 �ص263.
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فالفقهاء الأربعة يبدو حر�صهم التام على تنفيذ �صروط الواقف املعتربة �صرعا، لتحفيز الواقفني على 

)1(

الإقدام على هذه القربة املندوب اإليها �صرعا.

اأ�ص�ص م�صروعية حل املنازعات الدولية ب�صيغة الوقف:	·

الدولية تتم من خلل و�صائل مقررة  للمنازعات  اإن الإ�صلم يعلو ول يعلى عليه، واحللول الإ�صلمية 

�صلفا يف ال�صريعة الإ�صلمية، نقلها ال�صرق والغرب عن امل�صلمني ثم اأغفل ذكر امل�صدر ليبدو املبتكر لهذه 

الو�صائل ال�صلمية على خلف احلقيقة، فحل املنازعات الدولية بالو�صائل ال�صلمية كاملفاو�صات والو�صاطة، 

احللول  من  كلها  الدويل،  الق�صاء  اأو  كالتحكيم  الق�صائية  بالو�صائل  اأو  احلميدة،  وامل�صاعي  والتوفيق، 

البديهية يف الفقه الإ�صلمي.

اإ�صافة �صيغة الوقف حلل املنازعات الدولية، باعتبارها و�صيلة مثالية لتحقيق  لذا ل مانع �صرًعا من 

على  ي�صاعد  الذي  الفقهي  الجتاه  اأو  الراأي  اعتماد  وميكن  املتنازعة،  الأطراف  بني  وال�صتقرار  ال�صلم 

تفعيل هذه ال�صيغة، واإفادة املجتمع الدويل منها، ومن قبل ومن بعد اإفادة الدول الإ�صلمية منها اأي�صا، 

لأن هناك العديد من ال�صراعات بني الدول الإ�صلمية على بع�ص الأرا�صي، واملوارد الطبيعية، وم�صادر 

الطاقة، بل هناك نزاعات بني بع�ص البلدان الإ�صلمية، والبلدان غري الإ�صلمية، فعلى الأقل ينبغي على 

اأمد يتم فيه  اإىل  اأو  الوقفية ب�صورة نهائية  اأن حتل منازعاتها من خلل هذه ال�صيغة  الإ�صلمية  الدول 

اأو بالق�صاء، و�صيغة الوقف تقدم حلول للمنازعات، تقوم على العدل والإن�صاف  ح�صم النزاع بالتحكيم 

واملو�صوعية، وال�صفافية الكاملة، لذلك ينبغي  اأن تتبناها الدول الإ�صلمية كو�صيلة حلل منازعاتها فيما 

بينها، لتتلفى النفقات الباهظة، والوقت واجلهد الذي ي�صيع هباء اإىل حني الف�صل يف املنازعات دوليا، 

للجميع - مب�صيئة اهلل تعاىل  الدولية، و�صيتبني  الق�صائية  اأم  املعتادة  ال�صلمية  بالو�صائل  اأكان ذلك  �صواء 

احلل  بهذا  الأخذ  على  املرتتبة  والنتائج  الثمار  الوقف،  ل�صيغة  الفعلي  والإعمال  والتطبيق  باملمار�صة   -

للمنازعات الدولية النموذجي يف �صكله، ومو�صوعه، ونتائجه.

)1( راجع يف هذا ال�صاأن: املو�صوعة الفقهية الكويتية، جـ44 �ص131 - �ص135.

ويلحظ يف هذا ال�صدد: اأن احلنابلة مع اأنهم يطلقون ال�صروط يف عامة العقود اإل اإذا كان قد ورد ن�ص �صريح بالنهي، ويقرر ذلك ابن 

تيمية يف كتابة العقود، ويقيم الأدلة الكثرية، جند بع�صهم ومنهم ابن يتمية ذاته مينع الإطلق يف �صروط الواقفني، باعتبار اأن الوقف يف 

اأ�صل �صرعيته قربة، فل يحرتم منه اإل ما يكون متفقا مع معنى القربة، ويبطل كل ال�صروط التي ل تكون قربة مق�صودة. اأنظر:حما�صرات 

يف الوقف، لل�صيخ حممد اأبو زهرة، �ص 133.
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املطلــب●الثــاين:●�صيغة●الوقف●ودورها●يف●حل●املنازعات●املتعلقة●مبلكية●الأرا�صي●واملوارد●الطبيعية●

وم�صادر●الطاقةواأمثلتها●من●واقع●البالد●الإ�صالمية

�صور املنازعات الدولية بني البلد الإ�صلمية:	·

تتعدد �صور املنازعات الدولية بني البلد الإ�صلمية، فبع�صها يتعلق مبلكية الأرا�صي، وبع�صها يتعلق 

اأو  اأحياًنا،  مبلكية املوارد الطبيعية، وبع�صها الآخر يتعلق مبلكية م�صادر الطاقة، نظًرا التداخل احلدود 

�صيطرة دولة على اأجزاء من دولة اأخرى بالقوة بحجة اأن الأرا�صي امل�صيطرة عليها تدخل �صمن حدودها 

حقيقة اأو ادعاء، وكذا املوارد الطبيعية يف الرب والبحر، وم�صادر الطاقة املتجمدة، وال�صائلة، والغازية.

اأمثلة لأهم املنازعات الدولية املتعلقة بالأرا�صي الإ�صلمية:	·

اأوًل: اأبرز الأمثلة على املنازعات املتعلقة بالأرا�صي بني البلد الإ�صلمية ما يلي:

النزاع بني اإيران ودولة الأمارات العربية املتحدة، ب�صاأن اجلزر الثلث:اأبو مو�صى، وطنب الكربى، - 1

وطنب ال�صغرى.

النزاع بني م�صر وال�صودان على منطقة حليب و�صلتني.- 2

النزاع بني تركيا و�صوريا حول منطقة ما يعرف ب)لواء ال�صكندرونة(.- 3

النزاع بني �صوريا ولبنان حول ما يعرف ب)مزارع �صبعا(.- 4

ثانًيا: اأبرز املنازعات املتعلقة باملوارد الطبيعية وم�صادر الطاقة:

املوارد الطبيعية، وم�صادر الطاقة املتوافرة يف الأرا�صي املتنازع عليها، وحدودها البحرية، مبا فيها 

من ثروات غذائية اأو معدنية، اأو برتولية اأو غازية، فل منا�ص من ال�صعي اإىل حل هذه املنازعات بالو�صائل 

ال�صلمية، و�صيغة الوقف من اأ�صلح احللول لهذه املنازعات، تاأ�صي�صا على القواعد وال�صوابط املعتمدة يف 

الفقه الإ�صلمي ملعاجلة اأ�صباب النزاع، للتو�صل اإىل احلل الذي يحقق ما ت�صبو اإليه جميع الإطراف، واإن 

ب�صفة موؤقتة.

فاإذا كانت بع�ص احللول قد تتعر�ص مللكية الأرا�صي، واملوارد الطبيعية، وم�صادر الطاقة، ويف قبول 

اإحدى الدول ب�صيغة الوقف قد يعني احتمال امل�صا�ص ب�صيادتها على هذه الأرا�صي واملوارد وامل�صادر، هذا 

يدفع باأن التفاق يتم الن�ص فيه على اأنه ل يقرر امللكية لأحد الأطراف، بل حل موؤقت مبدة معلومة اإىل 

حني الف�صل يف النزاع بالو�صيلة املر�صية للطرفني وديا اأو ق�صائيا، ول حرج يف ذلك، لأنه اإذا دار الأمر 
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، وذلك اإىل حني معلوم للطرفني املتنازعني اأو 
)1(

بني حمظورين فلي�ص اأمامنا �صوى الأخذ باأخف ال�صررين

للأطراف املتنازعة، وامل�صلمون عند �صروطهم اإل �صرطا اأحل حراما اأو حرم حلل.

     �صفوة القول: اأنه ل ترثيب على البلدان الإ�صلمية اإذا ما جلاأت اإىل �صيغة الوقف بهدف حل منازعاتها، 

اإىل ت�صفية الأجواء،  توؤدي يف نهاية املطاف  اأو موؤقتة، لأن امل�صالح املرتتبة على احلل قد  ب�صفة دائمة 

اأو  اأحد،  اإفراط من  الفتنة، وتلفى �صلبيات ال�صراع، وتكاليف تبعاته، بل  وتهدئة اخلواطر، ونزع فتيل 

تفريط لآخر، فالإن�صاف واإحقاق احلق هو الهدف املن�صود، و�صيغة الوقف كفيلة بتحقيقه اإذا ما ترا�صى 

بها حكما كل اأطراف النزاع.

مثال تف�صيلي للنزاع بني اإيران ودولة الإمارات العربية املتحدة على اجلزر:	·

لتليف هذا النزاع املتفجر بني دولتني يدينان بالإ�صلم، ينبغي النظر مبو�صوعية متجردة اإىل الأ�ص�ص 

التي تقوم عليها الإدعاءات الإيرانية بال�صيادة على اجلزر الثلث مبواردها الطبيعية، وم�صادر الطاقة  

املبثوثة فيها، ورف�ص اإمارتي ال�صارقة وراأ�ص اخليمة يف دولة الإمارات العربية املتحدة، لهذه الإدعاءات، 

ثم مواءمة هذه الأ�ص�ص جميعا مع مبادئ القانون الدويل املعا�صر لكت�صاب احلق على الإقليم، وما تق�صى 

به هذه املبادئ يف مثل هذا النزاع، وكيف يتم حله من خلل اإعمال �صيغة الوقف املوؤقت ملدة معينة اإىل اأن 

يتم اللجوء اإىل التحكيم اأو الق�صاء الدويل للتو�صل اإىل حل نهائي.

اإن احلق ثقيل ولكنه خري ما قيل، وملا كانت الإدعاءات الإيرانية بال�صيادة على اجلزر قد ظهرت يف 

يقع على عاتق  فاإنه  وراأ�ص اخليمة،  ال�صارقة  لإمارتي  الواقعية  ال�صيادة  حتت  فيه هذه اجلزر  كانت  وقت 

اإثبات امتلكها لهذه اجلزر، وفقا لأي من مبداأ من مبادئ القانون الدويل املعا�صر، كمبداأ  اإيران عبء 

اإزالة ال�صرر ورفعه بعد وقوعه، وهي  اإطار قاعدة:) ال�صرر يزال(، لأنها تفيد وجوب  اإن القواعد الفقهية  تدعم احللول ال�صلمية يف   )1(

مقيدة بقاعدة اأخرى هي:)ال�صرر ل يزال مبثله(، فال�صرر يزال بالغري اإن اأمكن، واإل فباأخف منه، وذلك يف نطاق عدة قواعد متحدة املعنى 

هي ما يلي:

ال�صرر الأ�صد يزال بال�صرر الأخف.أ- 

يختار اأهون ال�صرين، اأو اأخف ال�صررين.ب- 

اإذا تعار�صت مف�صدتان روعي اأعظمهما �صررا بارتكاب اأخفهما.ج- 

فهذه القواعد تعني اأن الأمر اإذا دار بني �صررين اأحدهما اأ�صد من الآخر فيتحمل ال�صرر الأخف ول يرتكب الأ�صد.

وبل ريب املنازعات املحتدمة قد تنتهي اإىل حروب ل تبقى ول تذر فل منا�ص من اأعمال قاعدة:)درء املفا�صد اأوىل من جلب امل�صالح(، وذلك 

من خلل اإعمال �صيغة الوقف حلل املنازعات بني الدول الإ�صلمية ب�صفة موؤقتة اأو دائمة، لدفع مفا�صد ال�صراع والنزاع واحلروب املحتملة يف 

نهاية املطاف، لذلك ل مانع �صرعا من اإعمال القواعد الفقهية حلل هذه املنازعات برمتها، حتت مظلة احلق والعدل والأن�صاف.

اأ�صياه ال�صيوطي �ص83، وابن جنيم، �ص85، واخلادمي �ص322، وجملة الأحكام العدلية مادة:5، واملدخل  راجع يف هذه القواعد ال�صابقة: 

الفقهي العام، للزرقا، فقرة 588، ودرر احلكام، �ص35، وقواعد اخلادمي ب�صرح القرق اأغاجي �ص51، والوجيز يف اإي�صاح قواعد الفقه الكلية، 

للدكتور حممد �صدقي بن اأحمد اليورنو، طبعة، موؤ�ص�صة الر�صالة، �ص80 - �ص84.
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احل�صول على احلق يف الإقليم، اأو مبداأ الأثر الفعال لل�صيادة على الإقليم، اأو مبداأ العرتاف الدويل، وهو 

اأمر مل ت�صتطع اإيران اإثباته حتى الآن، كما اأن هذه املبادئ امل�صتقرة يف القانون الدويل جميعها ت�صند موقف 

دولة الأمارات العربية املتحدة، على اأ�صا�ص اأن هذه اجلزر كانت حتت ال�صيادة الإقليمية لإمارتي  ال�صارقة 

وراأ�ص اخليمة، قبل فر�ص اإيران �صيطرتها عليها يف عام 1971م، كما اأن العرتاف الدويل بدولة الإمارات 

اإقليمها، وهذه اجلزر تدخل �صمن  العربية املتحدة يت�صمن العرتاف ب�صيادة هذه الدولة اجلديدة على 

الإقليم، وبالتايل فاإن النزاع ينبغي اأن يحل وفقا لقواعد القانون الدويل.

ول يتاأتى هذا احلل اإل بتطبيق مبداأ المتناع عن التهديد بالقوة اأو ا�صتخدامها يف حل النزاع، كما اأ�صار 

اإىل ذلك ميثاق الأمم املتحدة، وميثاق منظمة التعاون الإ�صلمي.

لذا ينبغي اأن يتم احلل �صلمًيا من خلل اللجوء اإىل �صيغة الوقف الإ�صلمي باقت�صام العوائد اإىل حني 

   
)1(

النتهاء من حل النزاع بالتحكيم اأو بالإجراءات الق�صائية.

اإن حل مو�صوع هذا النزاع من خلل اأي من الإجراءات ال�صلمية امل�صروعة لي�ص من الأمور املطلوبة يف 

.
)2(

القانون الدويل املعا�صر فح�صب

، وال�صنة 
)3(

بل من الأمور املطلوبة على �صبيل الإلزام حلل هذا النزاع بني الدولتني بن�ص القراآن الكرمي

، و�صيغة الوقف كحل عاجل لهذا النزاع ميكن تفعيلها واإعمالها بل ترثيب، بدل من �صفح 
)4(

النبوية املطهرة 

)1( نظرة مو�صوعية يف النزاع بني اإيران ودولة الأمارات العربية املتحدة، جملة ال�صريعة والقانون، التي ت�صدرها جامعة الأمارات العربية املتحدة، 

العدد العا�صر، جمادى الثاين - رجب 1417هـ - نوفمرب 1996م )درا�صة باللغة الجنليزية ( للدكتور مدرو�ص فلح الر�صيدي �ص56 وما بعدها.

)2( علوية املعاهدات والتفاقيات الدولية: لقد تبنت العديد من الدول العربية وغريها يف د�صاتريها اجلديدة اأو القدمية بعد تعديلها، �صيا�صة 

علوية املعاهدات الدولية على الت�صريع، ففي د�صتور دولة الإمارات العربية املتحدة جند املادة 147 تن�ص على اأنه: )) ل يخل تطبيق هذا الد�صتور 

مبا ارتبطت به الأمارات الأع�صاء يف الحتاد مع الدول والهيئات الدولية من املعاهدات اأو التفاقيات((، وجاء يف الد�صتور الكويتي الن�ص يف 

املادة 177 على اأنه: )) ل يخل تطبيق هذا الد�صتور مبا ارتبطت به الكويت مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقيات((، ويف فرن�صا 

جند اأن املادة 55 من الد�صتور ال�صادر عام 1958م تقرر:)اأن املعاهدات اأو التفاقيات التي يتم الت�صديق عليها اأو اعتمادها، بطريقة �صليمة، 

يكون لها مبجرد ن�صرها قوة اأعلى من الت�صريع، فاإذا كانت الدول حترتم املعاهدات والتفاقيات الدولية، فل منا�ص من احرتام احلل الإ�صلمي 

للمنازعات الدولية من خلل �صيغة الوقف ب�صوابطها ال�صرعية، راجع يف علوية املعاهدات والتفاقيات الدولية:د/�صلح عبدالبديع �صلبي، يف 

الع�صوية يف منظمة التجارة  العاملية وتنفيذ الأتفاقيات التجارية الدولية، كتاب الأهرام، رقم 123، اأول اأبريل 1998، �ص 57. 

)3( قال تعاىل:))واإن طائفتان  من املوؤمنني اقتتلوا فاأ�صلحوا بينهما فاإن بغت اإحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفئ اإىل اأمر اهلل، فاإن 

فاءت فاأ�صلحوا بينهما بالعدل واق�صطوا اإن اهلل يحب املق�صطني(( �صورة احلجرات:الآية رقم 9، وقال �صبحانه وتعاىل:)) وال�صلح خري((�صورة 

الن�صاء من الآية رقم:128، وقال جل وعل:)) واإن جنحوا لل�صلم فاجنح لها وتوكل على اهلل اإنه هو ال�صميع العليم(( �صورة الأنفال الآية رقم 61.

)4( عن اأم كلثوم بنت عقبة بن اأبي معيط ر�صي اهلل عنها، قالت �صمعت ر�صول اهلل �صلى اهلل علية و�صلم يقول:)) لي�ص الكذاب الذي ي�صلح 

بني النا�ص فينمي خريا اأو يقول خريا(( متفق عليه.

- وعن عائ�صة ر�صي اهلل عنها اأن النبي �صلى اهلل علية و�صلم قال:)) اإن الرفق ل يكون يف �صيء اإل زانه، ول نزع من �صئ اإل �صانه (( رواه م�صلم.

-وعن جرير بن عبداهلل ر�صي اهلل عنه قال: �صمعت ر�صول اهلل �صلى اهلل علية و�صلم يقول:)) من يحرم الرفق يحرم اخلري كله((رواه م�صلم.
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الوقت واملال، ولن ي�صح يف النهاية �صوى ال�صحيح، واإحقاق احلق هو الهدف املن�صود، والغاية املرجوة، حلل 

كل امل�صاكل واملنازعات بني الدول الإ�صلمية، بل بينها وبني غريها.

املطلب●الثالث:●�صيغة●الوقف●ودورها●يف●حل●املنازعات●املتعلقة●بحقوق●النتفاع●بالأرا�صي●واملوارد●

وم�صادر●الطاقة●واأمثلتها●من●واقع●البالد●الإ�صالمية

�صور املنازعات الدولية على حقوق النتفاع بني البلد الإ�صلمية:	·

اإن �صور املنازعات بني الدول الإ�صلمية على حقوق النتفاع بالأرا�صي، واملوارد الطبيعية، وم�صادر 

الطاقة، تتمثل يف النتفاع بالغابات الطبيعية، واملياه، واملعادن، وم�صادر الطاقة امل�صتخرجة من املناجم 

كالفحم، اأو البرتول اأو الغاز، فاإنها ثروات ت�صتلزم التفاهم بني الأطراف املتنازعة والتفاق على حل يحقق 

لهم الثمار والعوائد املرجوة من هذه الأ�صياء املتنازع على منافعها.

الإ�صلمية، ل تكاد حت�صى ول تعد، لأن معظمها مل  العربي والبلد  الوطن  اإن الرثوات الطبيعية يف 

ل�صتغلل  الإ�صلمية  البلدان  �صعي  من  منا�ص  ل  ولذلك  جمدية،  اقت�صادية  ب�صورة  ي�صتثمر  اأو  يكت�صف 

مواردها واحلفاظ على حقوقها بالتعاون مع بع�صها البع�ص، وحلل م�صاكلها ومنازعاتها بالو�صائل ال�صلمية 

الكفيلة ب�صيانة هذه احلقوق وتنميتها ل�صالح جميع اأطراف النزاع، مع ال�صعي احلثيث للتو�صل اإىل اتفاق 

يحقق ال�صلم والأمن والأمان فيما بينها، مقروًنا بقواعد و�صوابط تت�صم بالعدالة والإن�صاف حتقق لهم ما 

ي�صبون اإليه، بل تفريط يف �صيادتهم، اأو اإفراط على �صيادة غريهم.

اأهم اأمثلة للنزاعات الدولية بني الدول الإ�صلمية على حقوق النتفاع:	·

اإن جمارى الأنهار ومنها نهر النيل، ودجلة والفرات، وكلها اأنهار متر ببلد اأو اأكرث من البلدان الإ�صلمية 

اتفاقية لل�صتفادة من  اإىل تنظيم وقد جنحت م�صر وال�صودان يف و�صع  انتفاع، حتتاج  لهم فيها حقوق 

، ول مانع من اإعداد اتفاقية منا�صبة اأو اللجوء اإىل �صيغة الوقف لنهري دجلة والفرات، بني 
)1(

نهر النيل

)1( نهر النيل من اأقدم الأنهار يف العامل، اإن مل يكن اأقدمها، ميتد جمراه الطبيعي من منبعه يف و�صط اإفريقيا اإىل م�صبه املتفرع اإىل فرعني 

عند مدينتي )ر�صيد ودمياط( مب�صر على البحر املتو�صط، مل�صافة تبلغ 6700 كيلو مرتا تقريبا، ونهر النيل دويل، حيث يعرب جمراه جغرافيا 

واإثيوبيا، وال�صودان )اجلنوبي وال�صمايل(، وم�صر، وقد بداأ التنظيم  اأقاليم كل من بوروندي، ورواندا، وزائري، وتنزانيا، وكينيا، واأوغندا، 

واآخر  اتفاقية ب�صدده  اأول  1891م، ثم توقيع  اأبريل عام   15 التا�صع ع�صر، ففي  للقرن  ال�صنوات الأخرية  النيل منذ  التفاقي للنتفاع مبياه 

اتفاقية بني م�صر وال�صودان بق�صد النتفاع مبياه النيل خا�صة بعد تفكري م�صر يف اأقامة م�صروعها اخلا�ص بال�صد العايل جنوب م�صر، هذه 

التفاقية متت يف 8 نوفمرب عام 1959م، وي�صفها اأحد اأ�صاتذة القانون الدويل باأنها:)مثل �صاحلا للتفاقيات التي تعقد بني الدول امل�صرتكة 

يف نهر دويل لتنظيم ال�صتغلل الزراعي وال�صناعي لهذا النهر، والأحكام التي وردت فيها تعترب تطبيقا �صلميا للعرف الدويل امل�صتقر يف هذا 

ال�صاأن اأنظر:مبادئ القانون الدويل العام، للدكتور حممد حافظ غامن، طبعة �صنة 1972م، �ص354، 355، والقانون الدويل العام للدكتور /

حممد العناين، طبعة 2012-2013م، �ص 414، �ص 417. 
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.)1(

الأطراف املنتفعة به وهى:تركيا، والعراق، وذلك بناء على مبداأ النتفاع وامل�صاركة املن�صفان واملعقولن

واملنازعات الدولية تن�صاأ بني الدول ب�صبب اختلفها حول حتديد النظام القانوين للأر�صية التي ي�صري 

يف اإطارها القانون الدويل، ومدى الخت�صا�صات الإقليمية للدولة يف حدودها، واملتمثلة يف ثلثة عنا�صر: 

العن�صر الربي )الرقعة الياب�صة(، والعن�صر املائي )مياه الأنهار والبحار (، واأخرًيا العن�صر اجلوي )اجلو 

والف�صاء اخلارجي(.

هذه هي امل�صادر الرئي�صية لتغذية املنازعات الدولية عند امل�صا�ص بها، او الختلف على حقوق النتفاع 

)2(

فيها.

 مدى الخت�صا�ص الإقليمي للدولة ومن�صاأ املنازعات الدولية على حقوق النتفاع:- 1

الوجود  والعن�صر اجلوهري يف  واجلوية،  والبحرية  الربية  اأقاليمها  على  بال�صيادة  تتمتع  دولة  كل  اإن 

املادي للدولة هو العن�صر الربي، فل ميكن ت�صور وجودها اإل من خلل هذا العن�صر الربي الذي يف�صله 

عن غريه، ما يعرف باحلدود الدولية لكل دولة، وهناك بع�ص م�صاحات برية اأو �صبه برية، ل تدخل يف اإقليم 

اأثار اخللف حول نظامها القانوين، وكيفية  اأو دول معينة، مثل ما يعرف باملناطق القطبية، مما  دولة، 

النتفاع مبا حتتويه من ثروات ظاهرة اأو خمبوءة.

املختلفة،  الدول  بني  املنازعات  تن�صا  البحرية،  اأو  الربية  تر�صيم احلدود  على  يحدث خلف  فعندما 

دويل  مائي  النتفاع مبجرى  ويتطلب   ،
)3(

للأنهار الدويل  القانون  اإىل  الحتكام  الدول  بع�ص  تقبل  ل  وقد 

بطريقة  من�صفة ومعقولة، اأخذ جميع الظروف والعوامل املتعلقة بالدولة امل�صتفيدة وو�صعها يف العتبار، 

فامل�صاحات البحرية التي تعد جزًءا من اإقليم الدولة، هي املياه الداخلية، والبحر الإقليمي، وللدول العربية، 

والإ�صلمية �صواطئ �صا�صعة تطل بها على م�صاحات بحرية كبرية، من املحيط الأطلنطي، والبحر املتو�صط، 

والبحر الأحمر، والبحر العربي املوؤدي اإىل املحيط الهندي، وتوجد على هذه ال�صواطئ العديد من اخللجان، 

بع�صها ي�صمه �صواطئ دولة واحدة، والأخرى تطل عليها �صواطئ دولتني اأو اأكرث، فمن اخللجان التي ت�صمها 

)1( لقد اأثمرت درا�صات جلنة القانون الدويل عن و�صع م�صروع كامل لتفاقية دولية لل�صتخدامات غري امللحية للمجاري املائية الدولية، 

ولقد بلور هذا امل�صروع م�صمون مبداأ النتفاع وامل�صاركة املن�صفان واملعقولن وذلك يف اأبريل عام 1997م.

ر�صالة  اليرانية،  العراقية  احلدود  وم�صكلة  الدولية  احلدود  الراوي،  ود/جابر   ،395 �ص  العناين  د/ابراهيم  العام،  الدويل  القانون   )2(

دكتوراه، جامعة القاهرة �صنة 1970، د/حممد طلعت، الو�صيط يف قانون ال�صلم 1983م، �ص673.

)3( هناك بع�ص الجتاهات الفقهية القانونية والعلمية الواقعية، قد انتهت اإىل تقرير وجود مبادئ �صرورية تبلور القانون الدويل للأنهار 

ي�صر مب�صالح  الذي ل  ال�صتعمال  )اأي  الربيء  ال�صتعمال  الدولية، ب-مبداأ  للأنهار  والكامل  امل�صرتك  ال�صتعمال  يلي:اأ- مبداأ  فيما  تتمثل 

الدول الآخرى(، ج-مبداأ ال�صتعمال املتكامل للنهر كوحدة واحدة، لكل الدول النهرية حق ال�صتفادة منه، د/مراعاة مبداأ النتفاع وامل�صاركة 

املن�صفان واملعقولن، راجع: القانون الدويل العام، د/اإبراهيم العناين �ص 405 -411.
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دولة واحدة: يف م�صر:، خليج الطيبة، وخليج العرب، وخليج اأبو قري على البحر املتو�صط، وخليج ال�صوي�ص 

على البحر الأحمر، ويف ليبيا: خليج �صرت، ويف تون�ص:خليج احلمامات، وخليج قاب�ص، وخليج توت�ص، وخليج 

اأبو غرارة، ويف �صوريا:خليج ال�صويدية، ويف الكويت:خليج الكويت.

ومن اخللجان التي تطل عليها اأكرث من دولة �صاحلية: خليج ال�صلوم على البحر املتو�صط، وتطل عليه 

كل من م�صر وليبيا، وخليج العقبة على البحر الأحمر، وتطل عليه م�صر، وال�صعودية، والأردن، وفل�صطني 

الإ�صكندرونة، وتطل عليه �صوريا وتركيا، وخليج عكار، وتطل عليه �صوريا ولبنان، وخليج  املحتله، وخليج 

عدن، وتطل عليه اليمن، وال�صومال، وخليج القمر وتطل عليه اجلمهورية اليمنية، و�صلطنة عمان، واخلليج 

العربي، وتطل عليه، العراق، واإيران، والكويت، ودولة الإمارات العربية، وال�صعودية، وخليج عمان، وتطل 

عليه �صلطنة عمان، ودولة الأمارات العربية املتحدة، واإيران.

ومن امللحظ اأنه مل يرث حول معظم هذه اخللجان اأيه خلفات اأو منازعات، من حيث تطبيق القانون 

بها من  اأحاط  ما  ب�صبب  وذلك  اإ�صكالت حادة،  اأثارت  التي  العربية  اأهم اخللجان  اأن  اإل  عليها،  الدويل 

  
)1(

اأو�صاع وظروف �صيا�صية واإ�صرتاتيجية، خليج العقبة.

 يف الدول الإ�صلمية، بني مدى اإمكانية وقوع منازعات على 
)2(

اإن ال�صتعرا�ص املوجز واملركز للخلجان

احلدود املائية، وكيفية ال�صتثمار وال�صتغلل للموارد وقاع هذه اخللجان، بل تداعيات ت�صر بهذه الدول، 

اإىل حني ح�صم احلقوق بالو�صائل الودية الدولية اأو الق�صائية؛ وميكن ل�صيغة الوقف اأن ت�صاعد على حل 

املنازعات، وبخا�صة بني الدول الإ�صلمية، لأنها �صيغة توفر للأطراف املتنازعة فر�صة التو�صل اإىل حل 

)1( يتفرع البحر الأحمر يف ال�صمال اإىل فرعني اأحدهما ) ال�صرقي ( خليج العقبة، وثانيها ) الغربي ( خليج ال�صوي�ص، وميتد خليج العقبة 

يف اجتاه ال�صمال ال�صرقي فا�صل بني اململكة العربية ال�صعودية �صرقا، وم�صر غربا، ويرتاوح عر�ص اخلليج ما بني 12  اإىل 18 ميل بحريا، 

وت�صغل كل من م�صر ) 125 ميل بحريا تقريبا ( وال�صعودية )95 ميل بحريا تقريبا (، والأردن )اأربعة اأميال بحرية(، وفل�صطني املحتلة ) 

�صتة اأميال بحرية(.

�صواحله  على  وجود  ال�صهيوين  للحتلل  اأ�صبح  اأن  منذ  اإليه  املوؤدية  وامل�صايق  العقبة  خلليج  القانوين  الو�صع  حول  اخللف  ثار  وقد  هذا 

.راجع:د/عمر زكي غبا�صي، يف الو�صع القانوين  خلليج العقبة، املجلة امل�صرية للقانون الدويل، 1952م، املجلد 13 �ص138، وق�صية خليج 

العقبة وم�صيق تريان، املجلة امل�صرية للقانون الدويل، 1967 م، املجلد 23 �ص11 - 61، ود/ حممد حافظ غامن، ود/بطر�ص غايل ود/ عائ�صة 

1967م، ود/  ال�صيا�صي والإح�صاء والت�صريع،  اإعداد اجلمعية امل�صرية للقت�صاد  العقبة وم�صيق تريان،  راتب، درا�صات حول ق�صية خليج 

اأحمد �صنجر، م�صكلة املرور يف خليج العقبة وم�صيق تريان، ر�صالة لنيل درجة الدكتوراه، من جامعة القاهرة، عام 1978، ود/ اإبراهيم العناين 

.، يف القانون الدويل العام �ص 437، 438. 

)2( يق�صد باخلليج م�صاحة بحرية تتداخل يف ال�صاطئ نتيجة ما به من تعرجات طبيعية، وحتى تعترب هذه امل�صاحة خليجا من وجهة نظر 

القانون الدويل، يجب اأن تكون درجة النحناء يف هذا اجلزء من ال�صاطئ غري عادية، مبا يرتتب عليه اأن تكون املياه حم�صورة بالياب�صة.

اأنظر:التفاقية العامة لقانون البحار، يف الفقرة الثانية من املادة العا�صرة، واملوقعة يف عام 1982م ؛راجع:د/على �صادق اأبو هيف، القانون 

الدويل العام، مطبعة 1963م �ص429، ود/ابراهيم العناين، القانون الدويل العام طبعة 2012 /2013م �ص 432 - �ص 434.
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موؤقت اأو دائم بح�صب التفاق املبدئي الذي يتم بني هذه الأطراف، ول اأحد يدين بعقيدة الإ�صلم - غالبا- 

يرف�ص الحتكام اإىل حل اإ�صلمي ناجح، وحا�صم، ويت�صم بالعدالة يف ق�صائه، وبالأن�صاف يف حكمة.

حل املنازعات الدولية ب�صيغة الوقف بني دولة اإ�صلمية واأخرى غري اأ�صلمية:	·

اإ�صلمية  غري  واأخرى  ال�صودان(  )�صمال  اإ�صلمية  اإحداهما   دولتني  اإىل  ال�صودان  انق�صمت  عندما 

البرتولية،  )اأبيي(  منطقة  اأهمها  من  عديدة  مناطق  حول  منازعات  بينهما  وقعت  ال�صودان(،  )جنوب 

وكادت ت�صل املنازعات بينهم اإىل حرب طاحنة، ولكن التدخل الدويل حال دون ا�صتفحال النزاع.

ميكن حل هذه امل�صكلة بني الطرفني من خلل اإعمال �صيغة الوقف اإىل حني الف�صل يف ملكية املنطقة 

املتنازع عليها، ول �صري على دولة جنوب ال�صودان من القبول بحل عن طريق �صيغة الوقف، اإذا كان هذا 

احلل موؤقًتا ويحقق للجنوب ما ي�صبو اإليه من ال�صتقرار وال�صلم مع ن�صيفه  قبل النف�صال، وطاملا اأن 

حلل  الو�صائل  كاإحدى  معها  فيتعامل  الوقف،  �صيغة  يف  عليه  املتفق  العدل  قواعد  على  يعتمد  احلل  هذا 

املنازعات الدولية، بل �صيطمئن اجلانب غري امل�صلم اإىل هذا احلل، لثقته يف اأن الطرف الآخر امل�صلم اإذا 

اأية م�صاكل، لأن احلل  اأي عوائق ولن يفتعل  األتزم به  �صينفذه عن قناعة تامة واإميان، ولن ي�صطنع  ما 

من خلل اعتماد �صيغة الوقف الإ�صلمي �صيحقق جلميع الأطراف ما ي�صبون اإليه من عدل واإن�صاف، 

و�صلم، وذلك اإىل اأن يحتكما اإىل القانون الدويل اأو الق�صاء الدويل، ومهما طالت مدة التقا�صي فهما لن 

ي�صارا منها، نظًرا لأنهما ينتفعان بالأ�صول املختلف على ملكيتها بينهما، يف خلل هذه املدة، فل �صار ول 

م�صرور، بل امل�صلحة لكل من الطرفني متحققة، باأب�صط القواعد واأي�صر الإجراءات.

العامل الغربي ومواقفه املوؤيدة عمليا للأخذ ب�صيغة الوقف:	·

اإن اعتماد �صيغة الوقف للم�صاهمة يف املنازعات الدولية، جمرد فكرة، وهدف ن�صعى اإليه، لكن دولتي 

اأملانيا، وفرن�صا، طبقتا هذه ال�صيغة للخروج من املنازعة بينهما على منطقة الألزا�ص واللورين، فقد وافقتا 

عليها مدينة  اأطلقا  م�صتقلة ذات طبيعة خا�صة،  اإىل منطقة  عليها  املتنازع  املنطقة  تتحول هذه  اأن  على 

�صرتا�صبورج وهي تابعة اإداريا لفرن�صا، و اأ�صبحت مقرا دوليا للحتاد الأوربي، والربملان الأوروبي، وهي 

منطقة م�صاع بينهما، ومفتوحة لكليهما.

واملتاأمل لهذا النموذج الغربي حلل املنازعات الدولية، يجد اأنهما طبقا �صيغة قانونية اأقرب ما تكون 

من �صيغة الوقف، دون احتكام اإىل قواعدها و�صوابطها املحققة لل�صتقرار بني البلدين، بالإ�صافة اإىل 

متكينهما من ال�صتفادة من الأرا�صي، واملوارد الطبيعية وم�صادر الطاقة - اإن وجدت - اإن قاما بتفعيل 

هذه ال�صيغة لحقا، ل ب�صفتها �صيغة �صرعية اإ�صلمية، واإمنا ب�صفتها من اأف�صل و�صائل حل املنازعات 

وال�صراعات الدولية واأي�صرها، واأقلها تكلفة مالية.
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الإ�صلمية  املنظمات  من  وغريها  الإ�صلمي،  التعاون  منظمة  خلل  من  الإ�صلمية  الدول  على  اإن 

ال�صعي اإىل جعل �صيغة الوقف اإحدى و�صائل حل املنازعات الدولية، عن طريق طلب اإدماجها �صمن احللول 

املعتمدة دوليا، بعد �صياغتها �صياغة قانونية �صاحلة للتطبيق على جميع الدول، ولتكن اأولوية التطبيق على 

املنازعات التي تقع بني البلدان الإ�صلمية، لتكون قدوة لغريها من الدول يف الأخذ بهذه ال�صيغة.

اخلـامتــة

اإن ال�صتفادة من �صيغة الوقف يف حل املنازعات الدولية، و�صيلة يفتقر اإليها املجتمع الدويل، يف حل 

منازعاته، باأي�صر ال�صبل، وفق قواعد و�صوابط، وتاأ�صيل �صرعي يحقق العدل والإن�صاف وال�صتقرار جلميع 

الأطراف.

ولقد انتهيت من بحثي يف هذا املو�صوع اإىل عدة نتائج وجمموعة من املقرتحات، يف �صورة تو�صيات، 

على اأمل اأن يتبناها هذا املنتدى، بهدف تقدمي �صورة م�صرقة من احللول الإ�صلمية للمنازعات الدولية.

اأول: اأهـم نتائج البحث:

حتديد مفهوم املنازعة باأنها عدم التفاق حول م�صاألة من الواقع اأو القانون، توؤدي يف نهاية املطاف - 1

اإىل ن�صوب �صراع بني دولتني اأو اأكرث، قد ينذر بحرب ل تبقى ول تذر.

ينبغي على الدول املتنازعة اأن تبحث بح�صن نية، وبروح ي�صودها التعاون عن حلول مبكرة ومن�صفة - 2

ملنازعاتها الدولية، باأي من الو�صائل الدولية ال�صلمية املعتمدة يف هذا ال�صاأن.

تتعدد و�صائل حل املنازعات الدولية بالو�صائل ال�صلمية منها:املفاو�صات، والتحقيق، والو�صاطة، - 3

والتوفيق، وامل�صاعي احلميدة، وهي ت�صمى اأي�صا بالو�صائل الدبلوما�صية.

اإذا تعذر حل املنازعات الدولية بالو�صائل ال�صلمية، فيمكن للأطراف املتنازعة اللجوء اإىل الق�صاء - 4

الدويل عن طريق التحكيم، اأو اللجوء اإىل املحاكم الدولية.

ثبت اأن جميع احللول ال�صلمية والق�صائية للمنازعات الدولية م�صتمدة من الفكر الإ�صلمي، وهي - 5

يف اجلملة ل تخالف اأحكام ال�صريعة الإ�صلمية، من حيث الإجراءات، والهدف املن�صود منها يف 

اجلملة.

�صيادة - 6 مببداأ  م�صا�ص  دون  الدولية،  املنازعات   حل  يف  منها  ال�صتفادة  ميكن  الوقف  �صيغة  اإن 

الدولة، وال�صتفادة من �صعة  الآراء الفقهية وتعددها بالقدر الذي ي�صمح بالأخذ بهذه ال�صيغة، 

دون اإفراط اأو تفريط.

لأن - 7 �صئ،  يف  الأخرية  ي�صري  ل  الإ�صلمية  وغري  الإ�صلمية  البلد  بني  الوقف  �صيغة  تطبيق  اإن 
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التاأ�صيل القانوين لها كعقد من عقود التربعات، ميكن الأخذ بالقول بلزوم العقد للمدة املحددة 

لإنهاء املنازعة.

الإ�صلم من - 8 باأحكام �صريعتنا يف عقوده ومواثيقه، ويهتدى بفكر فقهاء  ياأخذ  الغربي  العامل  اإن 

هوية  طم�ص  بهدف  اأخرى  عناوين  حتت  الفكر  هذا  ثمار  يخرج  ولكن  واملعا�صرين،  القدامى 

امل�صدر، ومتويه املحتوى، ليبدو من ثمار قرائحهم على خلف احلقيقة، وقل من يعرتف منهم 

يف�صل فقهاء ال�صلف يف املجال الدويل.

اإن رحابة و�صعة الآراء الفقهية ت�صمح بتاأ�صيل �صيغة الوقف يف حل املنازعات الدولية �صواء اأكانت - 9

تتعلق بامللكية اأم بحقوق النتفاع، دون اإخلل بالقواعد وال�صوابط ال�صرعية املتعلقة باإعمال هذه 

ال�صيغة حلل املنازعات ب�صورها املختلفة واملتنوعة بني الدول والبلدان بغ�ص النظر عن عقيدتها.

ثانيــا: التو�صيات:

احلل - 1 و�صائل  كاإحدى  الوقف  ب�صيغة  دوليا  للأخذ  الإ�صلمي  التعاون  منظمة  تبني  على  العمل 

للمنازعات الدولية بني الدول الإ�صلمية وغريها من الدول غري الإ�صلمية، ملا تتمتع به �صيغة 

الوقف من مزايا توؤهلها للتقدم على ما عداها من احللول الدولية ال�صلمية اأو الق�صائية الأخرى.

اإعداد �صيغ للوقف منوذجية متعددة، تتنا�صب كل �صيغة منها مع نوعية املنازعة، لتي�صري الأخذ بها، - 2

بعيًدا عن �صبغها باأية �صبغة حتول دون اللجوء اإليها اأو الأخذ بها، لأي مربر �صكلي اأو مو�صوعي.

الن�صر الوا�صع ل�صيغة الوقف املوائمة حلل املنازعات الدولية باأنواعها واأ�صكالها املختلفة �صلميا، - 3

يقوم عليها هذا احلل،  التي  القانونية  الأ�ص�ص  تو�صح  تف�صريية موجزة ومركزه  مقرونة مبذكرة 

والنتائج امل�صجعة على الأخذ به وتقدميه على ما عداه من احللول الدولية التقليدية واملعا�صرة.

ال�صاحلة - 4 الإ�صلمية  التعاقدية  ال�صيغ  ا�صتخل�ص  على  تعمل  تخ�ص�صية  علمية  مراكز  اإقامة 

والعمل  التكاليف،  واأقل  الإجراءات  واأب�صط  ال�صبل،  باأي�صر  الدولية  املنازعات  حل  يف  للم�صاهمة 

على ن�صرها بكل الو�صائل واللغات املعا�صرة.

هــذا واهلل تعــاىل من وراء الق�صـــد.
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)2(
/د.عمر عبداملجيد م�سّبح

)1(
بحث )م�سرتك( د.راأفت علي ال�سعيدي

نظام الوقف كو�سيلة حلل املنازعات الدولية

ملخ�س البحث

معاجلة  ؛ حيث متت  الدولية   املنازعات  كو�صيلة حلل  الوقف  بنظام  املو�صومة:  الدرا�صة  هذه  تتناول 

املو�صوع من خلل ثلثة مباحث رئي�صة يعر�ص اأولها: ماهية املنازعات الدولية والو�صائل ال�صلمية لت�صويتها، 

و�صيتم احلديث يف املبحث الثاين عن: ملءمة الوقف لت�صوية املنازعات الدولية، واأخرًيا يتناول املبحث 

الثالث درا�صة: اإ�صكالية ا�صتخدام الوقف يف حل املنازعات الدولية؛ وقد انتهى البحث اإىل جملة من النتائج 

اأهمها: فاعلية ا�صتخدام الوقف كو�صيلة حلل املنارعات الدولية بالطرق ال�صلمية مقارنة بالو�صائل امل�صتعملة 

يف القانون الدويل، واأزال الباحثان اإ�صكالية ا�صتخدام الوقف حلل املنازعات الدولية من جهة قول اجلمهور 

بخروج الوقف عن ملك الواقف، وا�صرتاط التاأبيد يف الوقف ولزومه، وبيان مدى اأحقية الدول املتنازعة 

يف ا�صرتاط ال�صروط، واأحقيتها يف حتديد من يتوىل الإ�صراف على تنفيذ �صيغة الوقف امل�صتخدمة يف حل 

املنازعات الدولية.

املقدمة:

تندرج درا�صة  نظام الوقف كو�صيلة حلل املنازعات الدولية ففي الع�صور القدمية: النزاع الدويل كان 

احلل الأ�صا�صي فيه هو احلرب وحتى يف الع�صر الو�صيط معنى ذلك اأن املجتمع الدويل �صواء الكل�صيكي اأم 

احلديث مل يكن يعرف طرقا اأخرى غري احلرب فلم تكن هناك طرق �صلمية با�صتثناء احل�صارة الإ�صلمية 

التي عرفت الطرق ال�صلمية كاأ�صا�ص حلل النزاع اأما احلرب فكا�صتثناء { واإن طائفتان من املوؤمنني اقتتلوا 

فاأ�صلحوا بينهما}. وقال تعاىل { واإن جنحوا لل�صلم فاجنح لها} .

يحمل م�صطلح الت�صوية ال�صلمية معنى حماولة ف�ص النزاع بني طرفني اأو اأكرث حول الق�صية مثار 

اخللف بالطرق ال�صلمية، وعادة ما تتم بقبول الأطراف ذات العلقة حلل يوقعون عليه ويلتزمون 

بتنفيذه.

اأهمية●البحث:

التعرف اإىل الدور الذي يقوم به نظام الوقف كو�صيلة لف�ص املنازعات الدولية، ومدى اإمكانية تطبيقه 

)1( اأ�صتاذ الفقه والق�صاء ال�صرعي بجامعة اجلوف-ال�صعودية.

)2( اأ�صتاذ القانون العام بجامعة اجلوف-ال�صعودية.
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خلل  من  واملخت�صني  للباحثني  تتحقق  اأن  الباحثان  ياأمل  التي  الإ�صافة  اأن  كما  الدولية،  النزعات  على 

التعرف  اإىل حماولة  اإ�صافة  الوقف،  يلعبه  الذي  الدور  اأهمية  مع  يتنا�صب  وب�صكل  لي�صاهم  الدرا�صة  هذه 

اإىل ال�صوابط ال�صرعية القانونية والعلمية لتفادي الوقوِع يف الأخطاء، ومن ثم الدخول اإىل ت�صور ي�صاهم 

يف ك�صب ثقة ال�صلطات الدولية املخت�صة  لعتماده، ل�صيَّما بروز �صدة اخللفات بني الدول حول م�صاألة 

تنظيم عمليات ال�صتفادة من املياه الدولية امل�صرتكة يف الأغرا�ص غري امللحية، وذلك ب�صبب الختلف يف 

م�صاحلها الوطنية، الأمر الذي يوؤدي اإىل اإثارة امل�صاكل والنزاعات وال�صراعات حول تلك املياه بني الدول 

املعنية ومن ثم التاأثري �صلبًيا على ال�صلم والأمن الدوليني.

تزايد الهتمام بالوقف و ت�صاعد حاجة الدول اإىل هذا النظام ب�صورة طردية مع متطلبات التقدم 

ال�صامل وتزايد النزاعات وامل�صكلت الدولية  فعلى �صبيل املثال كرثة الأنهار الدولية التي تعد مثار نزاع 

بني كثري من الدول املعنية بها، وهي بحاجة اإىل تنظيم قانوين وعملي ل�صتغلل مواردها ب�صورة عادلة 

اأهمية هذا املو�صوع للبلدان  تاأتي هذه الدرا�صة  لتبني  اأ�صا�ص تبني �صيا�صات تعاون م�صرتكة لذلك  وعلى 

الإ�صلمية خا�صة وبلدنا العربية على وجه التحديد، وذلك ملا تعانيه تلك البلدان من م�صاكل كثرية حول 

املياه، واحلدود...الخ.

●اأهداف●البحث:

تهدف هذه الدرا�صة اإىل معرفة النزاعات الدولية، واأنواعها   والدور الذي يلعبه  الوقف يف توفري الأمن 

وال�صلم الدوليني  التي تفيد املجتمع، كما تهدف الدرا�صة اإىل الو�صول اإىل ال�صبل التي من �صاأنها جعل 

الوقف ذا ُمرتكز يعتد به لدى ال�صلطات الدولية من خلل َت�صخي�ص امل�صكلت التي ميكن تفريد درا�صات 

ن معها حتقيق الروؤيا ال�صليمة التي ت�صاهم يف قناعات اجلهات املخت�صة بذلك ؛ وكذلك  بذاتها، مما ميكِّ

الإحاطة الكافية باأبعاد  نظام الوقف.

حل  يف  الوقف  لأهمية  تطبيقية  قانونية  و  �صرعية  روؤية  تقدمي  يف   الدرا�صة  هذة  ت�صهم  اأن  اأمل  كلنا 

النزاعات الدولية، وتوجيه املخت�صني  من الق�صاء الدويل واملخت�صني بتحقيق العدالة اجلنائية اإىل  اأهمية 

هذا النظام .

  م�صكلة البحث:

لذلك تكمن م�صكلة البحث يف كيفية تقدمي الوقف كطريق لف�ص النزاعات الدولية، واأن يكون  مقبول 

لدى اأ�صخا�ص القانون الدويل ؟  هل يعترب  الوقف من الو�صائل احلقيقية حلل النزاع الدويل؟
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منهج البحث.

يحاول الباحث من خلل هذه الدرا�صة معرفة مدى ال�صلة بني النزاعات الدولية ونظام الوقف ؛ وذلك 

من خلل التطرق جلوانب ثلثة هي: اجلانب القانوين، يتمُّ اللجوء فيه اإىل كتب القانون الدويل ملعرفة كل 

ما يتعلق باملنازعات الدولية والقانون الدويل. وجانٌب �صرعي: وفيه �صوف يتم اللجوء اإىل كتب متخ�ص�صة 

التحليلي، وذلك  األو�صفي  اتبعنا املنهج  اإىل حل تلك الإ�صكالية، فقد  التو�صل  اإلخ. وبهدف  يف الوقف.... 

مللءمته مع طبيعة املو�صوع.

خطة البحث.

ال�صلمية  والو�صائل  الدولية  املنازعات  ماهية  اأولها:  يعر�ص  مباحث   ثلثة  من  البحث  هذا  يتكون 

لت�صويتها، و�صيتم احلديث يف املبحث الثاين عن: ملءمة الوقف لت�صوية املنازعات الدولية، واأخرًيا يتناول 

املبحث الثالث درا�صة: اإ�صكاليِة ا�صتخدام الوقف يف حل املنازعات الدولية.

املبحث●الول:●ماهية●املنازعات●الدولية●والو�صائل●ال�صلمية●لت�صويتها

يتمثل م�صار هذا املبحث يف مطلبني الأول: نتناول فيه تعريف النزاع ويف هذا املقام نق�صم هذا املطلب 

اإىل فرعني الأول تعريف النزاع لغة، والفرع الثاين نتناول فيه تعريف النزاع ا�صطلًحا، اأما املطلب الثاين 

ال�صيا�صية  الطرق  لدرا�صة:  ونخ�ص�صه  الدولية   املنازعات  لت�صوية  ال�صلمية  الو�صائل  فنتناول من خلله  

لت�صوية املنازعات الدولية يف الفرع الأول. اأما الفرع الثاين ندر�ص من خلله: الت�صوية غري الودية للنزاعات 

الدولية  

املطلب●الأول:●مفهوم●املنازعات●الدولية

بغية الوقوف على اأ�صا�ص  مفهوم املنازعات الدولية لبد من بيان ذلك يف فرعني نتناول يف الول تعريف 

املنازعة يف اللغة، ونعالج يف الثاين املنازعة ا�صطلًحا.

:
  

)1(

الفرع الأول: تعريف املنازعة لغة

جاء يف ل�صان العرب: نزع ال�صيء من مكانه يعني قلعه، من باب �صرب، وقوله فلن يف النزع اأي قلع 

احلياة، ونازعه منازعة، اأي جاذبة يف اخل�صومة، وبينهم نزاعه )بالفتح( اأي خ�صومة يف حق، التنازع 

)1( م�صطلح النزاع - لغة - يقابلة باللغة الفرن�صية  Conflit وباللغة الإجنليزية  Conflict  وهي من اأ�صل كلمة  Conflictus والتي 

تعني ال�صراع والنزاع و�صدام وت�صارب، �صقاق، قتال . للمزيد اأنظر:  نا�صيف، يو�صف حتي. النظرية يف العلقات الدولية . دار الكتاب 

العربي، 1985، �ص326.
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التخا�صم، ونازعت النف�ص اإىل كذا نزاع مبعنى ا�صتاقت، واأنتزع ال�صيء فانتزع اأي اقتلعه فاقتلع، وتنازع 

ْمِر ِمْنُكْم َفاإِْن 
َ
ْويِل اْلأ

ُ
�ُصوَل َواأ ِطيُعوا الرَّ

َ
 َواأ

َ َّ
ِطيُعوا اهلل

َ
ِذيَن اآَمُنوا اأ يَُّها الَّ

َ
قال تعاىل: {َيااأ

  

)1(

القوم اأي اخت�صموا

   

ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَريٌْ وَاأَحْ�صَنُ تَاأْوِيلً}
َّ

ِ وَالرَّ�صُولِ اإِنْ كُنتُمْ تُوؤْمِنُونَ بِاهلل
َّ

وهُ اإِىلَ اهلل
ُّ
تَنَازَعْتُمْ يفِ �صَيْءٍ فَرُد

)�صورة الن�صاء:59(.

الفرع الثاين: املنازعة ا�صطلحًا:

الدويل،  النزاع  معنى  هو  هنا  يهمنا  والذي  كثرية،  املنازعة  اأو  النزاع  معنى  تناولت  التي  التعريفات 

فهناك املفهوم  التقليدي للنزاع الدويل حيث عرف النزاع الدويل باأنه: ذلك اخللف الذي يكون اأطرافه 

اأ�صبح  التي  ا عن تف�صري بع�ص املظاهر اجلديدة  باأن هذا املفهوم �صار عاجًزا وناق�صً دوًل فقط ؛ ونرى 

يحتويها املجتمع الدويل من تعدد اللعبني الدوليني يف املجتمع الدويل.

اأما املفهوم احلديث للنزاع الدويل، فلقد تناول فقهاء القانون الدويل يف العديد من موؤلفاتهم ذلك، 

فلقد عرف النزاع الدويل باأنه:) يحدث نتيجة تقارب اأو ت�صادم بني اجتاهات خمتلفة اأو عدم التوافق يف 

امل�صالح بني طرفني اأو اأكرثمما يدفع بالأطراف املعنية مبا�صرة اإىل عدم القبول بالو�صع القائم وحماولة 

تغيريه، فالنزاع يكمن يف عملية التفاعل بني طرفني على الأقل وي�صكل هذا التفاعل معياًرا اأ�صا�صًيا لت�صنيف 

  .
 )2( 

املنازعات (

 يف قرارها ال�صادر بتاريخ 3 اآب 1924 يف 
)3(

اأما حمكمة العدل الدولية الدائمة فعرفت النزاع الدويل

ق�صية مافروميت�ص باأنه )خلف بني دولتني على م�صاألة قانونية اأو حادث معني اأو ب�صبب تعار�ص وجهات 

نظرهما القانونية اأو م�صاحلهما. 

حول  الدويل  املجتمع  اأ�صخا�ص  بني  يقوم  الذي  اخللف  باأنه:  الدويل  النزاع  يعرف  القول:  وملخ�ص 

املعنوية  اأو  املادية  بامل�صالح  يرتبط  مما  غريه  اأو  اقت�صادي  اأو  حدودي  اأو  �صيا�صي،  اأو  قانوين،  مو�صوع 

للمجالت املدنية اأو الع�صكرية.

ابن منظور: ل�صان العرب. بريوت: دار احياء الرتاث العربي، ط3، 1413هـ. )17/14( . ابن فار�ص، اأحمد بن فار�ص بن زكريا: معجم   )1(

مقايي�ص اللغة، و�صع حوا�صيه ابراهيم �صم�ص الدين.ط1، بريوت: دار الكتب العلمية، 1420هـ. )553/2(

)2( د. نا�صيف، يو�صف حتي: النظرية يف العلقات الدولية. دار الكتاب العربي، 1985، �ص 327.

)3(  يف حني جند اأن حمكمة العدل الدولية قد عرفت النزاع الدويل يف قراراها ال�صادر ب�صاأن ق�صية حق املرور يف الأرا�صي الهندية على اأنه 

)عدم التفاق حول م�صاألة من الواقع اأو القانون، ومبعنى اآخر هو التعار�ص يف الدعاوى القانونية اأو امل�صالح بني �صخ�صني(.

 العناين، اإبراهيم حممد: اللجوء اإىل التحكيم الدويل. دار الفكر العربي، ط1، ل�صنة 1973، �ص202 نقًل عن جمموعة اأحكام حمكمة العدل 

الدولية 1957، �ص149-125 .
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املطلب●الثاين:●و�صائل●ت�صوية●املنازعات●الدولية

ما من �صك اإن كل الديانات ال�صماوية تدعو اإىل ال�صلم  والعي�ص باأمان، غري اأنه يف التعامل مع الواقع 

ال�صعوب نظرة  اإىل �صائر  بالديانات، فاليهود مثًل ينظرون  اآمنوا  الذين  النا�ص  فالأمر يختلف باختلف 

تعال على اأ�صا�ص اأن اهلل قد ا�صطفاهم وبذلك ومن هذا املنطلق مل يعملوا على تعميم مبادئ دينهم ومن 

، �صواء من حيث حل املنازعات اأم غريها، 
)1(

ثم مل ي�صهموا يف تطور اأحكام القانون الدويل العام ومبادئه

اأما امل�صيحية فكانت �صاأنها �صاأن الديانات الأخرى تن�صد العاملية وقد ت�صمنت مبداأ امل�صاواة بني ال�صعوب 

، بيد اإن البابوات وبحكم كون النف�ص الب�صرية مغرمة بحب ال�صتحواذ 
)2(

وحترمي اللجوء اإىل احلروب ونبذها

وال�صيطرة غريوا م�صرية امل�صيحية بعد ع�صر النه�صة وظهور الربجوازية التي قادتهم اإىل ال�صتيلء على 

. اأما ال�صريعة الغراء فهي دين الت�صامح والعي�ص ب�صلم، اإذ ن�ص القراآن الكرمي على 
)3(

مقدرات ال�صعوب

ِلُحوا َبْيَنُهَما}. �صْ
َ
ف�ص املنازعات بالطرق ال�صلمية حيث قال تعاىل: {َواإِْن َطاِئَفَتاِن ِمْن امْلُوؤِْمِننَي اْقَتَتُلوا َفاأ

ِميُع  ُه ُهَو ال�صَّ اإِنَّ  ِ
َّ

ْل َعَلى اهلل َوَتَوكَّ َلَها  ْلِم َفاْجَنْح  ِلل�صَّ )�صورة احلجرات:9( وكذلك قوله تعاىل {َواإِْن َجَنُحوا 

اْلَعِليُم})�صورة الأنفال:8(، ولقد تدرج القراآن الكرمي يف و�صائل حل املنازعات اإىل اإن و�صل حدًا األزم فيه 

ال�صلمية حيث قال  للحلول  الآخر ويرف�ص الن�صياع  الطرف  يعتدي على  الذي  الطرف  الو�صطاء مبقاتلة 

} )�صورة احلجرات:9(،  ِ
َّ

ْمِر اهلل
َ
ِتي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء اإِىَل اأ ْخَرى َفَقاِتُلوا الَّ

ُ
تعاىل {َفاإِْن َبَغْت اإِْحَداُهَما َعَلى الأ

وهكذا تتجلى مبادئ هذا الدين العظيم يف اأروع �صورها حيث املحبة والدعوة اإىل العي�ص ب�صلم.

اأول  يوم حدث  بدء اخلليقة،  املنازعات منذ  قد عرف  الإن�صان  ان  لنا  يتبني  تقدم:  ما  وتا�صي�ًصا على 

نزاع بني ولدي اآدم. لهذا فقد ان�صبت اجلهود وعرب التاريخ على البحث عن اأف�صل ال�صبل الكفيلة حلل 

لأن اهلل �صبحانه وتعاىل 
 ،)4(

املنازعات �صلمًيا والتقليل من اآثارها، بعد اأن اأ�صبح من امل�صتحيل منع ح�صولها

ا َكاَنا ِفيِه  ْخَرَجُهَما مِمَّ
َ
ْيَطاُن َعْنَها َفاأ ُهَما ال�صَّ َزلَّ

َ
قد قدرها حيث ل راد لإرادته اإذ يقول يف كتابه الكرمي {َفاأ

ْر�ِص ُم�ْصَتَقرٌّ َوَمَتاٌع اإِىَل ِحنٍي}. )�صورة البقرة:36(.  
َ
ُكْم ِلَبْع�ٍص َعُدوٌّ َوَلُكْم يِف اْلأ َوُقْلَنا اْهِبُطوا َبْع�صُ

تقر م�صروعية احلرب،  التقليدي  الدويل  فلقد كانت قواعد القانون  الدويل:  القانون  اأما على �صعيد 

بينما اأ�صبح ا�صتعمال القوة حمرمًا يف نطاق ميثاق الأمم املتحدة حيث كانت هناك ن�صو�ص كثرية ت�صري 

اإىل اأنه يجب حل النزاعات الدولية بالطرق ال�صلمية، وهذه الطرق اأو الو�صائل قد تكون ق�صائية وقد تكون 

)1( البياري، حممد ح�صن: املنظمات الدولية وفكرة احلكومة العاملية . الهيئة امل�صرية العامة للكتاب، القاهرة، 1978، �ص28 .

)2( القطيفي، عبداحل�صني القطيفي: اأ�صول القانون الدويل العام . جـ1، بغداد: مطبعة العاين، 1970، )1/ 426(.

)3( خليل، عماد الدين: التف�صري الإ�صلمي للتاريخ .ط4، املو�صل:من�صورات مكتبة 30 متوز، 1986، �ص262 . 

)4( حلمي، نبيل اأحمد حلمي: التوفيق كو�صيلة �صلمية حلل املنازعات الدولية يف القانون الدويل العام .دار النه�صة العربية، ط1، ل�صنة 1983، 

�ص7 .
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غري ق�صائية، ويلحظ اأن الو�صائل الأوىل هي الأن�صب حلل املنازعات القانونية، اأما الو�صائل الثانية فهي 

التي تلئم املنازعات ال�صيا�صية.

املنازعات  ت�صنيف  على  العام  الدويل  القانون  وفقهاء  الدولية  واملعاهدات  التفاقات  غالبية  درجت 

الدولية املتعلقة بحل النزاعات بطريقة ودية على ت�صنيف املنازعات يف نوعني رئي�صيني: منازعات �صيا�صية 

ومنازعات قانونية، واأن كان قد ظهر موؤخًرا نوع ثالث هو املنازعات الفنية التي يتجه كل فرع منها اإىل 

اإملام بامل�صاكل الفنية التي تنطوي عليها املنازعات، فهناك  الت�صوية من قبل هيئة متخ�ص�صة تكون على 

الطرق ال�صيا�صية لت�صوية املنازعات الدولية، وطرق الت�صوية الق�صائية للمنازعات الدولية.حيث اأن الثانية 

منها دون الأوىل قابلة للحل بالطرق الق�صائية، وقد اأخذ ميثاق الأمم املتحدة ذاته بهذا التمييز، اإذ ن�صت 

الفقرة )3( من املادة 36 على اأن يو�صي جمل�ص الأمن اأطراف النزاع بوجوب اإحالة منازعاتهم القانونية 

�صعوبة  من  الرغم  على  للنزاعات  ال�صابق  الت�صنيف  اعتماد  ي�صتح�صن  لذا  الدولية،  العدل  حمكمة  على 

يف  موجود  ال�صيا�صة  فعن�صر  املجردة  القانونية  وتلك  املجردة  ال�صيا�صية  النزاعات  بني  واقعًيا  التفريق 

.
)1(

الأخرى اإجماًل

الفرع الأول: الطرق ال�صيا�صية لت�صوية املنازعات الدولية: 

فيما يلي اأهم احللول الودية ال�صيا�صية التي جاء عليها ميثاق الأمم املتحدة، حيث اأوجبت املادة )3-2( 

من امليثاق على الدول الأع�صاء اأن يف�صوا منازعاتهم الدولية بالو�صائل ال�صلمية على وجه ل يجعل ال�صلم 

والأمن والعدل الدويل عر�صة للخطر ؛ وخ�ص�ص الف�صل ال�صاد�ص )م 33ـ 38( لرتجمة هذا اللتزام فقد 

اأوجبت املادة 33 على املتنازعني يف كل خلف قد يوؤدي ا�صتمراره اإىل تهديد ال�صلم والأمن الدوليني اأن 

ي�صعوا اإىل حله بادي ذي بدء بطريق املفاو�صة والتحقيق والو�صاطة والتوفيق والتحكيم والت�صوية الق�صائية 

لي�صت  اأنها  ملحظة  مع  ال�صلمية  الو�صائل  من  بغريها  اأو  الإقليمية،  التفاقات  اأو  املنظمات  اإىل  واللجوء 

حمل  الوئام  اإحلل  �صاأنه  من  منها  نوعني  بني  مزيج  هو  حّل  اأو  اآخر  حل  اأي  ت�صور  ميكن  واأنه  ح�صرية 

)1( وجتدرالإ�صارة اإىل اأن هناك ثلثة معايري للتفرقة بني املنازعات القانونية واملنازعات ال�صيا�صية: الأوىل: يرى اأن املنازعات القانونية هي 

تلك التي تت�صل مب�صائل ثانوية اأو غري ذات اأهمية ول مت�ص م�صالح الدولة العليا، اأما النزاع ال�صيا�صي فهو الذي مي�ص م�صالح الدولة العليا.اأما 

الثاين: يرى اأن املنازعات القانونية هي تلك التي ميكن ت�صويتها وفًقا لقواعد القانون الدويل املقبولة من الدول، اأما النزاع ال�صيا�صي فهو الذي 

لميكن ت�صويته وفًقا لقواعد القانون الدويل، وعلى ذلك اإذا تعذر ت�صوية نزاع ما وفقًا لقواعد القانون الدويل فاإن هذا النزاع يكون �صيا�صيًا 

وعلى العك�ص من ذلك اإذا كان من اجلائز ت�صوية نزاع ما من خلل تطبيق قواعد القانون الدويل يكون هذا النزاع قانونيًا. ،وبالن�صبة اإىل 

الثالث: يرى اأن�صار هذا املذهب اأن املنازعات القانوين هي التي تكون اخل�صومة فيها على وجود حقوق معينة ول يطلب اأطراف النزاع تعديل 

املبداأ القانوين الذي ينطبق على النزاع القائم بينهم، يف حني اأن النزاع ال�صيا�صي يت�صل باملطالبة بتعديل القانون القائم ونظرًا ل�صعوبة 

اأتفاق الدول الأطراف يف النزاع هو الذي يحدد طبيعته قانوين اأم �صيا�صي.  اأنظر:   التفرقة بني النزاع القانوين والنزاع ال�صيا�صي نرى اأن 

احلراري، عبدالوهاب احلراري: القانون الدويل العام وتطوره وعلقاته باملجتمع الدويل. دار الفرجاين، دون تاريخ ن�صر، �ص20.
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اخل�صام ويطلق عليها البع�ص طرق ف�ص املنازعات امللئمة اأو البديلة وفيما يلي بيان لهذه الطرق: 

اأوًل: الطرق الودية: وت�صمل ما يلي:

: هو اآليـة  لت�صوية النزاع قائم على اللتقاء املبا�صر بني الطرفني املتنازعني �صعًيا 
)1(

1- املفاو�صة

حلل اخللف �صلمًيا،  ول يحتاج التفاو�ص اإىل اأي طرف ثالث، بل يعتمد على احلوار بني الطرفني. 

2- امل�صاعي احلميدة: اإذا اأخفقت دولتان يف الو�صول اإىل حل مر�ص لنزاعهما قد تقوم دولة ثالثة، 

بالتدخل الودي مل�صاعدتهما على حّله، فامل�صاعي احلميدة تعني اأن دولة ل علقة لها بالنزاع القائم تتدخل 

من تلقاء نف�صها بكيا�صة بني الدولتني حلملهما على اإنهائه .

املفاو�صات بني طرفني  ثالث حمايد يف  اأ�صا�ص تدخل �صخ�ص  تقوم على  اآليـة  الو�صاطة: فهي   -3

متخا�صمني بحيث يعمل هدا املحايد على تقريب وجهات النظر بني الطرفيـن وت�صهيل التوا�صـل بينهما، 

وبالتالـي م�صاعدتهما على اإيجاد ت�صوية منا�صبة حلل النزاع.

4-التحقيق: يهدف التحقيق اأ�صًل اإىل حتديد الوقائع املادية والنقاط املختلف عليها تارًكا للأطراف 

املتنازعة ا�صتخل�ص النتائج التي تن�صاأ عنه اإما ب�صورة مبا�صرة، ويكون ذلك عن طريق املفاو�صة، واإما 

.
)2(

ب�صورة غري مبا�صرة، اأي عن طريق التحكيم

دولة  جهود  عليه  تقوى  ل  ما  وهو  بينها،  املنازعات  لف�ص  نظام  اإىل  بحاجة  القول:باأننا  اإىل  نخل�ص 

ال�صيادة  مع �صمان  ذلك  يكفل  الذي  والنظام  الإ�صلمية،  الدول  تكاتف جهود  اإىل  بل حتتاج  ؛  مبفردها 

، حيث رف�ص 
)3( 

وال�صتقللية وال�صتمرار هو نظام الوقف، وهكذا �صنع عمر بن اخلطاب باأر�ص العراق

متليكها للمحاربني، وجعلها وقًفا على م�صالح امل�صلمني.

5- التوفيق اأو امل�صاحلة: اإحالة النزاع اإىل جلنة خا�صة يعهد اإليها مبهمة بحثه من خمتلف جوانبه 

لتقدمي تقرير مت�صمنا اقرتاحاتها لت�صوية هذا النزاع، دون اأن يكون لهذه القرتاحات اأية قيمة اإلزامية يف 

مواجهة الأطراف املتنازعة، ويلحظ هنا اأن التوفيق واإن كان يقرتب من الو�صاطة حيث كليهما يعرب عن 

�صكل من اأ�صكال تدخل الطرف الثالث لت�صويةالنزاع.

6- اللجوء اإىل املنظمات اأو التفاقات الإقليمية: ل يكاد يخلو ميثاق من مواثيق التنظيمات الدولية 

)1( وتعد من اأب�صط الطرق التي تلجاأ اإليها الدول حلل نزاعاتها، وهي اأقدم اأ�صلوب لت�صوية اخللفات واأكرثها انت�صاًرا واأقلها تعقيًدا، ولقد 

اعرتف منذ القدمي بوجود التزام قانوين باإجراء املفاو�صات قبل اللجوء اإىل ا�صتخدام القوة وتتم عادة بوا�صطة ممثلي احلكومات املتنازعة 

الذين يجرون فيما بينهم حمادثات بق�صد تبادل الراأي يف املو�صوعات املتنازع فيها.

)2( بدر الدين، �صالح حممد . التحكيم يف املنازعات احلدود الدولية درا�صة تطبيقية على ق�صية طابا بني م�صر واإ�صرائيل. دار الفكر  

العربي، �صنة1991 ، �ص . 185

)3( كتاب اخلراج لأبي يو�صف �ص36. والأحكام ال�صلطانية لأبي يعلى، �ص189.                          
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من ن�ص ي�صري اإىل مو�صوع ت�صوية املنازعات بني الدول الأع�صاء بالطرق ال�صلمية، ومييل اأغلبية الباحثني 

واملخت�صني اإىل افرتا�ص اأن التنظيم الإقليمي اأكرث كفاءة من التنظيم العاملي يف ت�صوية املنازعات بني الدول 

الأع�صاء، ومن املنظمات الإقليمية التي ن�ص ميثاقها على توليها ت�صوية املنازعات بني الدول الأع�صاء على 

نحو ما جاء يف املادة 52 من ميثاق المم املتحدة، فطبقًا للفقرتني 2، 3 من املادة 52 من امليثاق عهدت 

الأمم املتحدة اإىل التنظيمات الإقليمية مبهمة الت�صوية ال�صلمية للمنازعات الدولية الإقليمية، ومنها منظمة 

املوؤمتر الإ�صلمي وجامعة الدول العربية...الخ، فمن امللحظ يف ميثاق منظمة املوؤمتر الإ�صلمي يف املبداأ 

2/ب/4 على اأنه ميثل الإ�صارة الوحيدة يف امليثاق اإىل مو�صوع حل املنازعات، ويلحظ اأي�صًا يف ن�ص املبداأ 

الرابع من مبادئ منظمة املوؤمتر الإ�صلمي اأنه قد اأتى على الطرق ال�صلمية باعتبارها الو�صائل الوحيدة 

2/ب/4 من ميثاق منظمة املوؤمتر الإ�صلمي ل  حلل النزاعات بني الدول الإ�صلمية. ونلحظ اأن املادة 

ت�صري ب�صكل ح�صري للجوء اإىل اأدوات الت�صوية ال�صلمية للمنازعات، كما هو الأمر يف املادة 33/ 1 من ميثاق 

الأمم املتحدة، فيجوز اللجوء اإىل اأي و�صيلة تكون منا�صبة حلل جميع اأ�صكال املنازعات بني الدول الأع�صاء. 

ثانيًا: الطرق الق�صائية لت�صوية املنازعات الدولية: تتم هذه الطرق عن طريق الق�صاء اأو التحكيم 

الدوليني.

القانون  اأ�صخا�ص  اأكرث من  اأو  �صخ�صني  نزاع بني  »و�صيلة حل�صم  باأنه  وُيعرف  الدويل:  اأ-الق�صاء 

الدويل بحكم قانوين �صادر عن هيئة دائمة ت�صم ق�صاة م�صتقلني جرى اختيارهم م�صبًقا.                         

ب- اأما التحكيم الدويل: التعريف الذي حددته املادة 37 من اتفاقية لهاي  املعقودة عام 1907 

ب�صاأن الت�صوية ال�صلمية للمنازعات الدولية حيث جاء يف هذه املادة تعريف التحكيم باأنه ت�صوية املنازعات 

اأ�صا�ص احرتام القانون، وان الرجوع اإىل التحكيم يت�صمن  بني الدول بوا�صطة ق�صاة من اختيارها وعلى 

.
)1( 

تعهدا باخل�صوع للحكم بح�صن نية

الفرع الثاين: الت�صوية غري الودية للنزاعات الدولية

واأهمها  الدولية،  بالنزاعات  للت�صوية  الودية  غري  الفعلية  الو�صائل  من  قليل  غري  عدًدا  العامل  َعرف 

احلرب وفيما يلي تعداد لهذه الو�صائل:

1- قطع العلقات الدبلوما�صية: وهو ل ي�صتّجر حتًما قطع العلقات القن�صلية ما مل يق�صد منه 

ذلك �صراحة.

اأو حتديد  البلد  دخول  اأجنبية من  دولة  رعايا  ملنع  تدبري مماثل  اتخاذ  ومثاله  القت�صا�ص:   -2

عددهم فيها اأو رفع تعرفة اجلمارك.

)1) بدر الدين، صالح محمد، مرجع سابق، ص . 185
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3- الثاأر اأو النتقام: ويطبق بحق كل دولة ارتكبت خمالفة ن�ص �صريح وارد يف املعاهدات اأو القواعد 

الدولية العرفية.

4- احل�صار ال�صلمي: وهو �صرب نطاق حول بلد ومنعها من الت�صال بالبلد الأجنبية 

اأو الدول الأخرى لإكراهها على  5- املقاطعة القت�صادية: وهي قطع التعامل التجاري مع الدولة 

اإ�صلح خطاأ وقعت فيه اأو تعديل ت�صرف غري م�صروع اأقدمت عليه، وهو �صلح حديث العهد ابتكره هذا 

الع�صر، وتعترب من الأ�صلحة القوية. 

عليها  فت�صهرها  اأخرى  دولة  مع  مل�صكلتها  وحيد  كحل  احلرب  اإىل  تلجاأ  الدول  كانت  احلرب:   -6

احلرب غري اأن ميثاق الأمم املتحدة جاء يحرم احلرب، بل حتى ا�صتخدام القوة اأو التهديد با�صتخدامها اإل 

يف حالتني اثنتني هما: حالة الدفاع امل�صروع، وحالة كون القوة م�صتخدمة حتت راية الأمم املتحدة تطبيًقا 

لأحكام الف�صل ال�صابع من امليثاق.

املبحث●الثاين:●مالءمة●الوقف●لت�صوية●املنازعات●الدولية

املطلب●الأول:●ماهية●الوقف●وحقيقته●واأهدافه

يف هذا املبحث �صنتناول تعريف الوقف لغة وا�صطلًحا، وبيان حقيقة الوقف واأهدافه ومدى ملءمتها 

القانونية  امل�صوغات  الباحثان  �صيتناول  الثاين  املطلب  ويف  الدولية.  املنازعات  حل  يف  الوقف  ل�صتخدام 

نظام  ومزايا  اأهداف  لبيان  الثالث  املطلب  ونخ�ص�ص  الدولية،  املنازعات  حل  يف  الوقف  من  لل�صتفادة 

الوقف كو�صيلة بديلة لف�ص املنازعات.

.
)1(

الفرع الأول:تعريف الوقف

للإحاطة مبفهوم الوقف لبد من بيان تعريف الوقف لغة  يف الفرع الأول ثم ا�صطلًحا.

اأوًل:  الوقف لغة :

، ويطلق الوقف على احلب�ص واملنع، فالوقف 
)2(

يطلق الوقف يف اأ�صل و�صعه اللغوي على متكث يف ال�صيء

مبعنى احلب�ص م�صدر من قولك: وقفت ال�صيء وقوفا اأي حب�صته، واأما الوقف مبعنى املنع لأنه مينع من 

.
)3(

الت�صرف بالعني املوقوفة

)1( لقد متَّ تنظيمه يف القانوِن الأرديّن من خلل عدة قوانني، ولكنَّ القانون الرئي�ص الذي ينظمه ويحكمه هو القانون املدين الأردين رقم 

43ل�صنة 1976، وامل�صتمدة اأحكامه من قواعد ال�صريعة الغراء .

)2( ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة )642/2(.

)3( ابن منظور، ل�صان العرب )373/15(، الفيومي، امل�صباح املنري)836/2(.



íqÑ°üe ôªY .O / …ó«©°üdG âaCGQ .O (∑Î°ûe) åëH

311

ثانًيا:  الوقف ا�صطلحًا:

، و�صبب خلفهم يرجع اإىل اختلف مذاهبهم يف الوقف من حيث 
)1(

اختلف الفقهاء يف تعريف الوقف

. والراجح فيه تعريف احلنابلة وهو: حتبي�ص 
)2(

لزومه، وا�صرتاط القربة فيه، واجلهة املالكة للعني بعد وقفها

 ومعنى حتبي�ص الأ�صل: اإم�صاك الذات عن اأ�صباب التملكات مع قطع ملكه فيه. 
)3(

الأ�صل وت�صبيل املنفعة

.
)4(

من بر اأو قربة
 

ومعنى ت�صبيل املنفعة: اإطلق فوائد العني املوقوفة من غلة وثمرة وغريها للجهات املعينة

 
ُ َّ
َي اهلل  َعَلْيِه َو�َصلََّم ففي حديث ابن عمر َعْن اْبِن ُعَمَر َر�صِ

ُ َّ
لَّى اهلل و�صبب الرتجيح لأنه تعريف النبي �صَ

ْب  �صِ
ُ
ا مَلْ اأ ْر�صً

َ
ْبُت اأ �صَ

َ
 َعَلْيِه َو�َصلََّم، َفَقاَل: » اأ

ُ َّ
لَّى اهلل ِبيَّ �صَ َتى النَّ

َ
ا، َفاأ ْر�صً

َ
اَب ُعَمُر ِبَخْيرَبَ اأ �صَ

َ
َعْنُهَما، َقاَل: اأ

ُه َل  نَّ
َ
َق ُعَمُر اأ دَّ ْقَت ِبَها، َفَت�صَ دَّ َلَها، َوَت�صَ �صْ

َ
�ْصَت اأ ُمُريِن ِبِه، َقاَل: اإِْن �ِصْئَت َحبَّ

ْ
ْنَف�َص ِمْنُه، َفَكْيَف َتاأ

َ
َماًل َقطُّ اأ

ِبيِل، َل  ْيِف، َواْبِن ال�صَّ ، َوال�صَّ ِ
َّ

َقاِب، َويِف �َصِبيِل اهلل ُلَها، َوَل ُيوَهُب، َوَل ُيوَرُث يِف اْلُفَقَراِء، َواْلُقْرَبى، َوالرِّ �صْ
َ
ُيَباُع اأ

«.، ولقت�صاره على حقيقة 
)5(

ٍل ِفيِه  ِديًقا َغرْيَ ُمَتَموِّ ْو ُيْطِعَم �صَ
َ
ُكَل ِمْنَها ِبامْلَْعُروِف، اأ

ْ
ْن َياأ

َ
ُجَناَح َعَلى َمْن َوِلَيَها اأ

الوقف ومل يدخل يف تف�صيلت اأخرى. 

الفرع الثاين: حقيقة الوقف واأهدافه:

اأوًل: حقيقة الوقف:

 والوقف ت�صرف 
.)6(

يعد الوقف من العقود باملعنى العام للعقد وهو: كل ت�صرف ين�صاأ عنه حكم �صرعي

قويل يرتتب عليه التزام �صرعي �صواء باإرادة الواقف وحده اإذا كان املوقوف عليهم غري حم�صورين اأو اأن 

)1( عرفه اأبو حنيفة: »حب�ص العني على ملك الواقف والت�صرف مبنفعتها.« وعرفه ال�صاحبان: »حب�ص العني على حكم ملك اهلل تعاىل.« 

وعرفه املالكية: » اإعطاء منفعة �صيء مدة وجوده لزًما بقاوؤه يف ملك معطيه ولو تقديًرا.« وعرفه ال�صافعية: » حب�ص مال ميكن النتفاع به 

مع بقاء عينه بقطع الت�صرف يف رقبته على ت�صرف مباح موجود. انظر: ابن الهمام، كمال الدين حممد بن عبدالواحد ال�صيوا�صي. فتح 

القدير على الهداية �صرح البداية. القاهرة: مطبعة م�صطفى حممد )37/5(، الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي: تبني احلقائق �صرح 

كنز الدقائق. ط1، بريوت: دار الكتاب الإ�صلمي، 1313هـ)325/3(، ابن جنيم، البحر الرائق )204/5(، احلطاب، حممد بن حممد 

بن عبدالرحمن: مواهب اجلليل ل�صرح خمت�صر خليل. مكتبة النجاح )18/6(، ال�صربيني، حممد: مغني املحتاج اإىل معرفة معاين الفاظ 

املنهاج. مطبعة م�صطفى حممد.)376/2(.

)2( الكبي�صي، ، حممد عبيد عبداهلل: اأحكام الوقف يف ال�صريعة الإ�صلمية. بغداد: مطبعة الإر�صاد، 1397هـ . )59/1(.

)3( ابن قدامة، موفق الدين عبداهلل بن احمد: املغني، حتقيق د. عبداهلل بن عبداملح�صن الرتكي وزميله. ط3. الريا�ص: دار عامل 

الكتب)184/8(. ابن قدامة، الكايف)571/3(.

)4( البهوتي، ك�صاف القناع)267/4(. البغدادي: علي بن البهاء. فتح امللك العزيز ب�صرح الوجيز، حتقيق اأ. د. عبدامللك دهي�ص. ط1، 

مكة املكرمة: مطبعة النه�صة احلديثة، 1423هـ.)349/4(.

)5( متفق عليه: انظر: البخاري، �صحيح البخاري، كتاب الو�صايا، باب الوقف كيف يكتب، حديث رقم)2772(.

)6( اجل�صا�ص، اأحمد بن علي الرازي. اأحكام القراآن، حتقيق عبدال�صلم هارون. ط1، بريوت: دار الكتب العلمية، 1415هـ )370/2(.          
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.
)1(

يكون املوقوف عليهم جهة ل يت�صور منها القبول، اأو باإرادة الواقف واملوقوف عليهم

اأما يف حالة كون املوقوف عليهم من الطبقة الأوىل حم�صورين فقد اختلف الفقهاء يف ا�صرتاط قبول 

املوقوف عليهم على قولني:

.
)2(

القول الأول: ل ينعقد الوقف اإل بالقبول من املوقوف عليهم، وهو قول ال�صافعية

.
)5(

، واحلنابلة
)4(

، واملالكية
)3(

القول الثاين: ل يحتاج اإىل قبول من املوقوف عليهم وهو قول احلنفية

فالوقف من عقود التربعات كالو�صية يبتغى بها وجه اهلل تعاىل والأجر الدائم الذي ل ينقطع روي اأنه 

ملا نزل قوله تعاىل:{ لن تنالو الرب حتى تنفقوا ما حتبون} ) �صورة اآل عمران:92( َعْن اإِ�ْصَحاَق ْبِن َعْبِد 

اِر ِبامْلَِديَنِة َماًل  ْن�صَ
َ
ْكرَثَ اْلأ

َ
ُبو َطْلَحَة اأ

َ
 َعْنُه، َيُقوُل: َكاَن اأ

ُ َّ
َي اهلل َن�َص ْبَن َماِلٍك َر�صِ

َ
ُه �َصِمَع اأ نَّ

َ
ِبي َطْلَحَة، اأ

َ
ِ ْبِن اأ

َّ
اهلل

 َعَلْيِه َو�َصلََّم 
ُ َّ
لَّى اهلل ِ �صَ

َّ
َحاَء، َوَكاَنْت ُم�ْصَتْقِبَلَة امْلَ�ْصِجِد، َوَكاَن َر�ُصوُل اهلل ْمَواِلِه اإَِلْيِه َبرْيُ

َ
َحبُّ اأ

َ
ِمْن َنْخٍل، َوَكاَن اأ

بُّوَن  ا حُتِ ْنِزَلْت َهِذِه اْلآَيُة َلْن َتَناُلوا اْلرِبَّ َحتَّى ُتْنِفُقوا مِمَّ
ُ
ا اأ َن�ٌص: َفَلمَّ

َ
ٍب، َقاَل اأ َيْدُخُلَها َوَي�ْصَرُب ِمْن َماٍء ِفيَها َطيِّ

 
َ َّ
، اإِنَّ اهلل ِ

َّ
 َعَلْيِه َو�َصلََّم، َفَقاَل: َيا َر�ُصوَل اهلل

ُ َّ
لَّى اهلل ِ �صَ

َّ
ىَل َر�ُصوِل اهلل ُبو َطْلَحَة اإِ

َ
�صورة اآل عمران اآية 92، َقاَم اأ

ْمَوايِل اإِيَلَّ 
َ
َحبَّ اأ

َ
بُّوَن �صورة اآل عمران اآية 92 َواإِنَّ اأ ا حُتِ َتَباَرَك َوَتَعاىَل َيُقوُل: َلْن َتَناُلوا اْلرِبَّ َحتَّى ُتْنِفُقوا مِمَّ

، َقاَل: َفَقاَل 
ُ َّ
َراَك اهلل

َ
ِ َحْيُث اأ

َّ
ْعَها َيا َر�ُصوَل اهلل ِ َف�صَ

َّ
َها، َوُذْخَرَها ِعْنَد اهلل ْرُجو ِبرَّ

َ
ِ اأ

َّ
َدَقٌة هلِل َها �صَ َحاَء، َواإِنَّ َبرْيُ

ْن 
َ
اأ َرى 

َ
اأ َواإِينِّ  ُقْلَت:  َما  �َصِمْعُت  َوَقْد  َراِبٌح،  َماٌل  َذِلَك  َراِبٌح  َماٌل  َذِلَك  َبٍخ  َو�َصلََّم:  َعَلْيِه   

ُ َّ
لَّى اهلل �صَ  ِ

َّ
َر�ُصوُل اهلل

.«ومل 
)6(

ِه » َقاِرِبِه َوَبِني َعمِّ
َ
ُبو َطْلَحَة يِف اأ

َ
، َفَق�َصَمَها اأ ِ

َّ
ْفَعُل َيا َر�ُصوَل اهلل

َ
ُبو َطْلَحَة: اأ

َ
ْقَرِبنَي، َفَقاَل اأ

َ
َعَلَها يِف اْلأ جَتْ

يقت�صر الغر�ص من الوقف على احراز الرب مبنفعة الفقراء بل تعدى ذلك اإىل اأهداف اأو�صع حيث �صمل 

امل�صاجد ودور العلم وامل�صت�صفيات، فبنى نور الدين زنكي بيمر�صتانًا ومدر�صة ودار حديث يف دم�صق ووقف 

، ووقف غريه الكثري على امل�صاجد والثغور ودور العلم. حتى ظهرت نه�صة علمية اجتماعية 
)7(

عليها اأوقافًا

)1( ابن عابدين، حممد اأمني: رد املحتار على الدر املختار. ط3: مكتبة م�صطفى البابي احللبي، 1404هـ )363/4(، اخلر�صي، اخلر�صي 

على خمت�صر خليل )92/7(، ال�صربيني، مغني املحتاج)383/2(، ابن قدامة، املغني)187/8(. البهوتي، ك�صاف القناع)279/4(.

)2( ال�صربيني، مغني املحتاج)384/2(، النووي، يحى بن �صرف: رو�صة الطالبني، حتقيق عادل اأحمد عبداملوجود. طبعة خا�صة، بريوت: 

دار عامل الكتب، 1423هـ. )324/5(.

)3( ابن عابدين، رد املحتار)367/4(.

)4( اخلر�صي، �صرح اخلر�صي)92/7(.

)5( البهوتي، من�صور بن يون�ص بن اإدري�ص: ك�صاف القناع عن منت الإقناع. مكة، مطبعة احلكومة، 1394هـ. )279/4(.الفتوحي، حممد 

بن اأحمد: منتهى الإرادات يف جمع املقنع مع التنقيح وزيادات، حتقيق د. عبداهلل بن عبداملح�صن الرتكي. ط1، بريوت: موؤ�ص�صة الر�صالة، 

1419هـ )343/3(.

)6( رواه البخاري، كتاب الو�صايا، باب اإذا وقف اأر�صًا ومل  يبني...، حديث رقم)2769(.

)7( ابن خلكان، �صم�ص الدين اأحمد بن حممد بن اأبي بكر: وفيات الأعيان واأنباء اأبناء الزمان، حتقيق د. اإح�صان عبا�ص. بريوت: دار 

الثقافة. )180/5(.
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قائمة على نظام الوقف. وعند ا�صتخدام الوقف يف حل املنازعات الدولية تكون الدول املتنازع هي الواقف، 

وال�صيء املتنازع عليه هو املوقوف، واملوقوف عليهم هم من يعود عليهم منفعة ال�صيء املتنازع عليه.

ثانًيا: اأهداف الوقف:

اأّن الوقف يهدف اإىل حتقيق هدف عام وهدف خا�ص اأما الهدف العام  مما تقدم ي�صتنتج الباحثان 

فيتمثل: بالتقرب اإىل اهلل تعاىل ب�صدقة دائمة على الفقراء واملحتاجني ملا تقدم يف م�صروعية الوقف بقيام 

ال�صحابي اأبو طلحة الأن�صاري بوقف اأحب اأمواله اإليه، لأن الإن�صان رمبا ي�صرف يف �صبيل اهلل ماًل كثرًيا 

ثم يفنى فيحتاج اأولئك الفقراء تارة اأخرى وجتيء اأقوام اآخرون من الفقراء فيبقون حمرومني، فل اأح�صن 

.
)8(

ول اأنفع للعامة من اأي يكون �صيء حب�ًصا للفقراء وابن ال�صبيل ي�صرف عليهم منافعه ويبقى اأ�صله

كما يهدف اإىل حتقيق اأهداف خا�صة كالوقف على دور العلم ورجال الدين والقائمني باإحياء  �صعائره 

على  الوقف  اأمثلته:  ومن   
)9(

الوقف طريق  عن  النقد  حت�صيل  ال�صروري   من  اأ�صبح  اإذ  ن  تعاليمه  ون�صر 

 ،
)11(

، والوقف على امل�صت�صفيات ومن اأمثلته الوقف على امل�صت�صفى النوري بحلب
)10(

املدر�صة النورية بدم�صق

. ومن اأهدافه اخلا�صة اأي�صًا ا�صتخدامه حلل 
)12(

واملكتبات ومن اأمثلتها الوقف على دار احلكمة بالقاهرة

املنازعات الدولية وهو يتفق مع مبادئ واأحكام الوقف كما �صياأتي باإذن اهلل.

املطلب الثاين: امل�صوغات القانونية لل�صتفادة من الوقف يف حل املنزعات الدولية.

اأ�صخا�ص القانون  اأو  اأحداث ومنازعات، فاأن م�صالح الدول  من خلل ما يعي�صه املجتمع الدويل من 

هذا  واأن  واقعية  اأو  قانونية  نواح  يف  نظرها  وجهات  تختلف  وقد  معينة،  م�صائل  يف  تتعار�ص  قد  الدويل 

التعار�ص والختلف ينبغي ت�صويته منًعا لتطوره واحتمالت حتوله اإىل نزاع اأو�صع قد يقود اإىل حرب وما 

جتره هذه احلرب من ويلت، ولهذا فاإن الدول واملنظمات الدولية حتر�ص على و�صع الأ�ص�ص ال�صحيحة 

حلل هذه املنازعات مبا يكفل حماية الأمن وال�صلم الدوليني. 

ومع ولدة الأمم املتحدة �صارت و�صائل القت�صا�ص والثاأر والحتلل املوؤقت  وحجز ال�صفن وتوقيفها 

حمّرمة؛ وحلت حملها التدابري الزجرية التي ن�ص عليها يف الف�صل ال�صابع اخلا�ص مببا�صرة جمل�ص الأمن 

لخت�صا�صات و�صلطات خمتلفة يف اأحوال تهديد ال�صلم اأو الإخلل به اأو وقوع العدوان وميكن اإجمال هذه 

)8(  �صديق ح�صن خان. الرو�صة الندية �صرح الدرر البهية )158/2(، دار املعرفة.

)9( الزرقا، اأحكام الوقف �ص14

)10( ال�صباعي، م�صطفى. من روائع ح�صارتنا، ط1، الريا�ص: دار الوراق، 1420هـ. �ص 215.

)11( املرجع ال�صابق �ص216.

)12( املرجع ال�صابق �ص251.
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وتلك فيما يلي: اإذا قرر جمل�ص الأمن اأن ما وقع يهدد ال�صلم اأو يخل به اأو يعترب عمًل من اأعمال العدوان 

كما عّرفه قرار اجلمعية العامة رقم 3314 لعام 1974 جاز له اتخاذ تدابري حددتها املادتان 41 و42 من 

امليثاق وهي على نوعني: تدابري ق�صرية و تدابري ع�صكرية، مع مرور الزمن تبني لرجال ال�صيا�صة ولفقهاء 

اإجراءات  بد من تطوير  ولذلك كان ل  ن�صاأتها،  اأنواع خمتلفة من حيث  تكون على  املنازعات  اأن  القانون 

اأ�صحى اللجوء  اأق�صى درجة من الفعاليه؛ لذلك  اأنواع املنازعات، بحيث حتقق  وحلول تختلف باختلف 

للو�صائل البديلة حلل النزاعات الدولية يف ع�صرنا احلا�صر اأمًرا ملحـًا، وذلك لتلبية متطلبات اخللفات 

واملنازعات الدولية، التي مل يعد الق�صاء الدويل قادًرا على الت�صدي لها ب�صكل منفرد، وما نتج عن ذلك 

املجتمع  اأ�صخا�ص  بني  والفعالية يف حل اخللفات  ال�صرعة  اإىل  وحاجة  الدولية،  العلقات  تعقيد يف  من 

الدويل، وخا�صة من قبل من ينظر بهذه اخللفات اأو ي�صهم يف حـلها، ن�صاأت احلاجة لوجود اآليات ونظام 

ميكن للأطراف من خللها حل خلفاتهم ب�صكل عادل وفـّعال، مع منحهم مرونة وحرية ل تتوافر عادة 

اأمام الق�صاء.

واإذا كان الهدف العام من الوقف هو التقرب اإىل اهلل تعاىل ونيل الثواب الدائم الذي ل ينقطع فاإّن منع 

النزاع بني الدول، وما يرتتب عليه من حقن للدماء و�صيانة للأعرا�ص والأموال هو واهلل اأعلم من اأعظم 

الرب الدائم الذي ل ينقطع اأجره، خا�صة اإذا كان النزاع بني دولتني م�صلمتني، قال تعاىل: { َواإِن َطاِئَفَتاِن 

ْمِر 
َ
ِتي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء اإِىَل اأ ْخَرى َفَقاِتُلوا الَّ

ُ
ْحَداُهَما َعَلى اْلأ ن َبَغْت اإِ ِلُحوا َبْيَنُهَما َفاإِ �صْ

َ
ِمَن امْلُوؤِْمِننَي اْقَتَتُلوا َفاأ

 ُيِحبُّ امْلُْق�ِصِطنَي } ) �صورة احلجرات: 9 (.
َ َّ
ْق�ِصُطوا اإِنَّ اهلل

َ
ِلُحوا َبْيَنُهَما ِباْلَعْدِل َواأ �صْ

َ
ِ َفاإِن َفاءْت َفاأ

َّ
اهلل

فل ريب اإذن، اأن يحظى الوقف كو�صيلة بديلة حلل النزاعات اهتماًما متزايًدا على ال�صعيد املجتمع 

املجتمع  و�صلمة  اأمن  على  احلفاظ  و  البت  يف  �صرعة  و  مرونة  من  الأخري  هذا  يوفره  ملا  وذلك  الدويل، 

الدويل، ملا يت�صمنه من م�صاركة الأطراف يف اإيجاد احللول ملنازعاتهم، ونظًرا ملا يحتله نظام الوقف يف 

حل النزاعات من مكانة بارزة يف الأنظمة على امل�صتوى العاملي، وما �صهده العامل مند ن�صف قرن ويزيد 

من حركة فقهية و ت�صريعية لتنظيم الو�صائل البديلة ومنها الوقف، وما ميثله يف احلا�صر وامل�صتقبل من فعل 

موؤثر على �صعيد النزاع، كان من الطبيعي اأن تعمل الدول جاهدة لإيجاد اإطار ملئم ي�صمن لهذه الو�صائل 

تقنينها ثم تطبيقها لتكون بذلك اأداة فاعلة لتحقيق وتثبيت العدالة و�صيانة احلقوق، وملا كان  ذلك فلبد  

من  طرق اأبواب الوقف كو�صيلة فعالة حلل املنازعات الدولية.

اأ�صبحت من الو�صائل امللئمة  اأن الو�صائل البديلة لف�ص املنازعات ومنها الوقف، قد  وجدير بالذكر 

للف�صل يف جمموعة هامة من املنازعات، كما هو ال�صاأن يف منازعات الأنهار الدولية واحلدود، واملنازعات 

النا�صئة عن امللكية ال�صائعة بني الدول، وغريها من املنازعات الدولية، حتى اأ�صبح يطلق على هذه الو�صائل 
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بالنظر لطابعها العملي » الطرق املنا�صبة لف�ص املنازعات«.

 وتطبيًقا لذلك جاء اإعلن مانيل الدويل ب�صاأن ت�صوية املنازعات بالو�صائل ال�صلمية حيث جاء فيه: )اأوًل 

الدولية،  ملنازعاتها  ت�صوية مبكرة ومن�صفة  تعاونية  وبروح  نية  الدول بح�صن  تلتم�ص  الفقرة اخلام�صة:   /

باأي من الو�صائل التالية: التفاو�ص، اأو الو�صاطة، اأو التوفيق، اأو التحكيم، اأو الت�صوية الق�صائية، اأو اللجوء 

اإىل الرتتيبات اأو املنظمات الإقليمية، اأو اأي و�صيلة اأخرى تختارها هي ذاتها، وعلى الأطراف يف التما�ص 

، من هنا جند 
)1( 

الت�صوية املذكورة، اأن تتفق على الو�صيلة ال�صلمية التي تتلءم مع ظروف نزاعها وطبيعته (

هذا التعداد على �صبيل املثال ولي�ص على �صبيل احل�صر اأي ميكن ا�صتخدام طرق اخرى ودية غري ما ذكر. 

وهكذا يتاح اأمام الأطراف يف منازعة دولية جمال وا�صع من احللول الودية  ليختاروا منها احلل الذي ميكن 

بوا�صطته حتقيق ت�صوية �صلمية للمنازعات.  

فاعلية نظام الوقف - كو�صيلة بديلة  -  يقطع املنازعة  ويحد اخل�صومة ويوؤدي اىل ن�صر املودة والوئام 

بني اأفراد املجتمع الدويل؛ وفيها اإحلل الوفاق حمل ال�صقاق وق�صاء على البغ�صاء  بني املتنازعني،  ولدلك 

ت�صمل  هذه  و  ؛  وال�صنة والإجماع  م�صروع  بالكتاب  فهو  الإ�صلمي،  الت�صريع  اأجمعت عليه م�صادر 

البدائل  جميع املنازعات يف كل املجالت ب�صريح الآيات) 35 و128 ( من �صورة الن�صاء فيما يخ�ص القران 

، وكان الر�صول  �صلى اهلل عليه و�صلم �صديد امليل اىل ا�صلح ذات البني.
)2(

الكرمي

●●املطلب●الثالث:●اأهداف●و●مزايا●نظام●الوقف●كو�صيلة●بديلـة●لف�س●املنازعات.

جند اأن  نظام الوقف - كو�صيلة بديلة - يلعب  دوًرا مكمًل للق�صاء الدويل والداخلي على �صعيد تخفيف 

حجم العبء امللقى على كاهل الق�صاء، فهو ي�صري معه جنبًا اإىل جنب يف حتقيق العدالة، وخا�صة  يف حل 

املنازعات لدولية مبختلف جوانبها ؛ فالق�صاء ينوء كاهله بعدد من الق�صايا التي تطرح عليه وفتح باب 

الو�صائل البديلة ي�صهم يف حل امل�صكلة على ال�صعيد الدويل والوطني خا�صة مع توقع ازدياد الوعي بهذا 

النظام ومن اأهم مميزات الوقف كو�صيلة حلل املنازعات الدولية مقارنة مع الو�صائل الأخرى �صالفة الذكر 

اأنه  ومن خلل مزاياه التي تكمن يف الآتي:

١- تقليل عدد الدعاوى التي حتال على الق�صاء الدويل، فهو ي�صاهم ب�صكل مبا�صر يف تخفيف العبء على 

)1( اأنظر: اإعلن مانيل ب�صاأن ت�صوية املنازعات بالو�صائل ال�صلمية ؛ اعتمد ون�صر على امللأ مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة 

10/37 املوؤرخ يف 15 ت�صرين الثاين / نوفمرب 1982

)2( �صورة الن�صاء الآية 35 ) وان خفتم �صقاق بينهما فابعثوا  حكما من اأهله و حكما من اأهلها  اإن يريد ا�صلحا يوفق اهلل  بينهما ان اهلل 

كان عليما خبريا ( 

ا  فل جناح  عليهما اأن ي�صلحا بينهما  وال�صلح خري (. - �صورة الن�صاء  الية 128 ) واإن امراأة  خافت من بعلها  ن�صوًزا  اأو اإعرا�صً
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املحاكم.

2-  حمدودية التكاليف وا�صتغلل الوقت.

يوؤدي الوقف كو�صايلة بديلة لتوفري الوقت واجلهد والنفقات على اخل�صوم ووكلئهم من خلل اإنهاء 

الدعاوى، فالو�صول اإىل حل خارج الق�صاء يكون من دون �صك اأ�صرع واأوفر.

3-  ميثل تطبيق نظام الوقف يف ف�ص النزاعات �صماًنا له مفعول اأكرث من قرار املحكمة، لأنها تكون مبنية 

على الواقع احلقيقي للأحداث، بينما ي�صوه هذا الواقع عندما يعر�ص اأمام القا�صي، لذا ميكننا القول باأن 

هذا النظام اأقرب اإىل الواقع.

4- اخل�صو�صيـة:

يكفل هذا النظام حمافظة طريف النزاع على خ�صو�صية النزاع القائم بينهما وذلك بغية خلق روابط 

جيدة بني الدول، واإيجاد طرق اأف�صل للم�صتقبل باحلوار والحرتام املتبادل مما ي�صاهم يف املحافظة على 

الروابط الدولية.

5- حتقيق مكا�صب م�صرتكة لطريف النزاع:

فالت�صوية النهائية لهذا النظام )الوقف( قائمة على حل مر�ص لطريف النزاع.

6-   املحافظة على العلقات الوديـة بني اخل�صوم املتنازعة:

تبقى العلقات الودية بني اخل�صوم قائمة يف الوقف بعك�ص اخل�صومة الق�صائية التي توؤدي يف الغالب 

اإىل قطع مثل تلك العلقات.

7-   احللول اخللقـة التي ميكن التو�صل اإليها:

ي�صاعد  نظام الوقف  على جتاوز العقبات وتوفري احللول اخللفة والإبداعية حلل النزاع، فلقد عر�ص 

الوقف  اأفكاًرا جديدة حلل اخللفات بني الدول.

8-   تنفيـذ الوقف ر�صائيـًا:

ملا كان  الوقف من �صنع اأطراف النزاع فاإن تنفيذه على الأغلب �صيتم بر�صائهم بعك�ص حكم الق�صاء 

الذي يتم تنفيـذه جبـًرا.

وملا كان ذلك، فاإن تطوير الو�صائل البديلة لت�صوية النزاعات هو اأكرث من تطوير فــي الأ�صلوب، اإنه يظهر 

يف الواقع احلاجة اإىل تغيري عميق يف النظام الق�صائي املعا�صر ينقلنا هذا التغيري من القانون املفرو�ص 

اإىل الأنظمة  القابل للتطبيق العملي، فنحن اأ�صبحنا نعي�ص يف عامل يعطي اأهمية كربى للعلقات ال�صلمية 

والودية بني الدول، وذلك عن طريق تفعيل تطبيق اأ�صاليب احللول البديلة وعلى  راأ�صها الوقف.

وعليه فاإّن ا�صتخدام الوقف و�صيلًة حلل املنازعات الدولية يعترب من اأهداف الوقف التي يتقرب بها اإىل 

ا اأو  اهلل تعاىل بحيث متثل الدول املتنازعة الواقف، املوقوف ال�صيء املتنازع عليه )م�صدًرا مائًيا اأو اأر�صً
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ثروة( ويحق للدول املتنازعة تعيني من يتوىل الإ�صراف على ال�صيء املتنازع عليه ويقوم مقام ناظر الوقف، 

وللدول املتنازعة ا�صرتاط ما �صاءت من ال�صروط مع مراعاة اأحكام الوقف عامة، الأحكام اخلا�صة املرتتبة 

على ا�صتخدام الوقف يف حل النزاع.

املبحث●الثالث:●اإ�صكالية●ا�صتخدام●الوقف●يف●حل●املنازعات●الدولية

متهيد:

باأّن ا�صتخدام الوقف و�صيلة حلل املنازعات الدولية يتوافق مع الهدف  تبني لنا - فيما �صبق ذكره - 

العام من م�صروعيتة، وهو نيل الأجر الدائم الذي ل ينقطع، واإذا كان ا�صتخدام الوقف يف حل املنازعات 

الدولية يتوافق مع الهدف العام منه، وحيث اأّن معظم اأحكام الوقف اجتهادية فقد يرى الباحثان ترجيح 

اأراء تخالف ما ذهب اإليه جمهور الفقهاء يف اأحكام الوقف ويتنا�صب مع ا�صتخدام الوقف يف حل املنازعات 

الدولية، وين�صجم مع اأحكامه يف التفاقيات الدولية، ويف هذا املبحث �صنتناول الإ�صكاليات التي حتول دون 

ا�صتخدام الوقف كو�صيلة حلل املنازعات الدولية والو�صول حللها مبا ميكن من ا�صتخدام الوقف كو�صيلة 

حلل املنازعات الدولية ففي املطلب الأول: اأثر الوقف يف نقل امللكية، ويف املطلب الثاين نخ�ص�صه لدرا�صة: 

واأخرًيا  الدولية،  املنازعات  حل  يف  وتطبيقها  الوقف  �صروط  الثالث:  املطلب  ويف  ولزومه  الوقف  دميومة 

نتناول يف املطلب الرابع: نظارة الوقف وتطبيقها يف حل املنازعات الدولية.

املطلب●الأول:●اأثر●الوقف●يف●نقل●امللكية:

من الثابت اّن مذهب جمهور الفقهاء هو خروج العني من ملك الواقف وانتقالها اإىل حكم ملك اهلل 

تعاىل، وهذا يدفع الدول اإىل عدم قبول �صيغة الوقف يف حل املنازعات الدولية لأنه يق�صي تنازل الدولة 

عن ملكيتها لل�صيء املتنازع عليه ويف هذا  انتهاك ملبداأ �صيادة الدولة، وعليه ل بد من معرفة الآراء الأخرى 

يف هذه امل�صاألة وما اأدلتها للوقوف على الراجح منها والأخذ مبا يتلءم وا�صتخدام الوقف يف حل املنازعات 

الدولية.

اختلف الفقهاء يف ملكية العني املوقوفة ومدى بقائها على حكم ملك الواقف بعد اإن�صاء الوقف ب�صورة 

�صحيحة، على ثلثة اأقوال:

القول الأول: تنتقل العني املوقوفة من ملك الواقف اإىل حكم ملك اهلل تعاىل، وهو قول جمهور الفقهاء من 
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.
)3(

، ورواية عند احلنابلة
)2(

، وال�صافعية يف الأ�صح
)1(

احلنفية

القول الثاين: يبقى املال املوقوف على ملك الواقف، اإّل اأنه ل يحق للواقف الت�صرف يف العني املوقوفة بالبيع 

، ورواية 
)6(

، وقول عند ال�صافعية
)5(

، واملالكية
)4(

اأو الهبة ول تورث عنه، وهو قول اأبو حنيفة وزفر من احلنفية

.
)7(

عند احلنابلة

 ،
)8(

القول الثالث: يخرج املال املوقوف عن ملك الواقف ويدخل يف ملك املوقوف عليه، وهو قول عند ال�صافعية

.
)9(

وظاهر مذهب احلنابلة

 وميكن اإجمال اأ�صباب اخللف فيمايلي:

ماذكره القرايف يف الذخرية: » اأّن امللك اإذا ثبت يف عني فالأ�صل ا�صت�صحابه بح�صب الإمكان واإذا - 1

اقت�صى �صبب نقل امللك اأو اإ�صقاطه واأمكن ق�صر ذلك على اأدنى الرتب ل نرقيه اإىل اأعلها والوقف 

والقاعدة  بال�صبب  توفية  الرتبة  دون  املنافع  وهي  الدنيا  املرتبة  على  فاقت�صر  الإ�صقاط  يقت�صي 

.
)10(

مًعا

اعتبار امللك جن�ًصا واحًدا تتماثل اأنواعه ولي�ص الأمر كذلك بل امللك هو القدرة ال�صرعية وال�صارع - 2

ا  قد ياذن للإن�صان يف ت�صرف دون ت�صرف وميلكه ذلك الت�صرف دون هذا فيكون مالًكا ملًكا خا�صً

)1( ابن عابدين، حا�صية رد املحتار)364/4(، ابن الهمام، فتح القدير)40/5(

)2( النووي، يحى بن �صرف: تكملة املجموع �صرح املهذب، حتقيق حممد جنيب املطيعي. بريوت: دار احياء الرتاث، 1422هـ)178/16(. 

ال�صربيني، مغني املحتاج)389/2(، املاوردي، علي بن حممد بن حبيب: احلاوي الكبري يف فقه الإمام ال�صافعي، حتقيق على حممد معو�ص 

وزميله. ط1، بريوت: دار الكتب العلمية، 1414هـ. )7/ 515(، الغزايل، اأبي حامد حممد بن حممد: الو�صيط يف املذهب، حتقيق اأحمد 

حممود ابراهيم. ط1، دار ال�صلم، 1417هـ )2/4 56(.

)3( البهوتي، ك�صاف القناع)282/4(، الكايف، ابن قدامة)581/3(.

)4( الكا�صاين، علء الدين اأبي بكر بن ال�صعود: بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�صرائع، حتقيق علي حممد معو�ص وزميله. ط1، بريوت: دار 

الكتب العلمية، 1418هـ. )403/8(، ابن الهمام، فتح القدير)39/5(.

)5(  احلطاب، مواهب اجلليل)45/6-46(، القرايف، �صهاب الدين اأحمد بن اأبي ادري�ص: الذخرية يف فروع املالكية، حتقيق اأبي ا�صحق 

اأحمد عبدالرحمن. ط1، بريوت: دار الكتب العلمية، 1422هـ. )447/5(.

)6( املاوردي، احلاوي )515/7(.الغزايل، الو�صيط)56/4(.

)7( املرداوي، علء الدين اأبي احل�صن علي بن �صليمان: الإن�صاف يف معرفة الراجح من اخللف على مذهب اأحمد. ط1، بريوت: دار 

احياء الرتاث العربي، 1419هـ. )30/7(.

)8( الغزايل، اأبي حامد حممد بن حممد بن حممد: الوجيز يف فقه الإمام ال�صافعي، حتقيق علي معو�ص. ط1، بريوت: دار الأرقم، 

1418هـ. )1/ 424(. الغزايل، الو�صيط)256/4(. 

)9( البهوتي، ك�صاف القناع)282/4(، املرداوي، الن�صاف)30/7(، ابن قدامة، املغني)188/8(. ابن قدامة، الكايف)581/3(

)10( القرايف، الذخرية)448/5(.
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.
)1(

فامللك املو�صوف يف الوقف نوع خمالف لغريه يف البيع والهبة

 اأدلة الأقوال الثلث: 

بالن�صبة للأدلة التي �صاقها كل فريق جنملها مبايلي:

اأوًل: اأدلة الفريق الأول :

ا�صتدل القائلون بانتقال الوقف اإىل حكم ملك اهلل تعاىل باأدلة من ال�صنة واملعقول وهي:

َلَها، - 1 �صْ
َ
�ْصَت اأ  َعَلْيِه َو�َصلََّم، َفَقاَل: » اإِْن �ِصْئَت َحبَّ

ُ َّ
لَّى اهلل ِبيَّ �صَ  َعْنُهَما، َقاَل النَّ

ُ َّ
َي اهلل َعْن اْبِن ُعَمَر َر�صِ

».
)2(

ْقَت ِبَها دَّ َوَت�صَ

وجه الدللة: قوله �صل اهلل عليه و�صلم: ت�صدق بها« يقت�صي خروج املوقوف عن ملك الواقف على �صبيل 

.
)3(

ال�صدقة وهي ل يراد بها اإل وجه اهلل تعاىل

ل يجوز ان يكون املال �صائبة ل مالك له، وهو مل يثبت للواقف ول لللموقوف عليه لأن امللك هو القدرة - 2

.
)4(

على الت�صرف ولي�ص اإىل واحد منهما الت�صرف يف الرقبة فيتعني اأن يكون امللك هلل تعاىل

القيا�ص على العتق بجامع زوال امللك على درجة القربة فيزول امللك عن رقبة العبداإىل اهلل تعاىل - 3

.
)5(

واملنفعة للعتيق

ثانًيا: اأدلة الفريق الثاين:

ا�صتدل القائلون ببقاء الوقف على ملك الواقف باأدلة من ال�صنة واملعقول وهي:

َلَها، - 1 �صْ
َ
�ْصَت اأ  َعَلْيِه َو�َصلََّم، َفَقاَل: » اإِْن �ِصْئَت َحبَّ

ُ َّ
لَّى اهلل ِبيَّ �صَ  َعْنُهَما، َقاَل النَّ

ُ َّ
َي اهلل َعْن اْبِن ُعَمَر َر�صِ

».
)6(

ْقَت ِبَها،  دَّ َوَت�صَ

2 -.
)7(

وجه الدللة: حتبي�ص الأ�صل ل يقت�صي خروجه عن ملك الواقف بل اإقراره على ملكه

اإذا كانت الرقبة باقية - 3 اأنواع القرب والق�صد منه حت�صيل الثواب ول يتحقق ذلك اإل  الوقف من 

)1( ابن تيمية، جمموع الفتاوى)244/31(.

)2( تقدم تخريجه �ص13.

)3( اأبو زهرة، حممد: حما�صرات يف الوقف. جامعة الدول العربية، معهد الدرا�صات العربية العالية، 1959م. �ص97.

)4( ابن قدامة، املغني )211/6(.

)5(  الكا�صاين، بدائع ال�صنائع)219/6(، ابن قدامة، املغني)211/6(.

)6( تقدم تخريجه �ص13.

)7( اأبو زهرة، حممد، حما�صرات يف الوقف �ص )106(.
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.
)1(

على ملك الواقف

4 -.
)2(

�صرط الواقف متبع وال�صرط ل يتبع يف امللك الزائل اإل اأنه ت�صمن احلجر على الت�صرفات

فقط - 5 القدر  ذلك  فليثبت  البيع  عدم  �صرطه  من  الوقف  من  واملعلوم  الثبوت  متيقن  الواقف  ملك 

.
)3(

ويبقى الباقي على ما كان

ثالًثا: اأدلة  الفريق الثالث

ا�صتدل القائلون بانتقال العني املوقوفة اإىل ملك املوقوف عليهم باأدلة من املعقول وهي:

1 - .
)4(

القيا�ص على العتق بجامع اأّن كل منهما الوقف ت�صرف يقطع الت�صرف يف الرقبة

2 -.
)5(

املوقف عليه ميلك الزوائد ول ميلكها اإل مبلك الأ�صل

3 -.
)6(

قيا�ص الوقف على البيع والهبة بجامع اأن كلًّ منهما ي�صلح لأن يكون �صبًبا مزيًل للملكية

  وبناء على هذه احلجج الفقهية يت�صح لنا - واهلل تعاىل اأعلم - رجحان بقاء املال املوقوف على ملك 

الواقف وذلك لأن:

معظم اأحكام الوقف اجتهادية » اأن الوقف مل يرد ن�ص على طريقته بخ�صو�صها يف الكتاب، واإمنا - 1

ثبتت طريقته بال�صنة. واإن الذي ورد يف ال�صنة حكم اإجمايل عام، يف اأن يحب�ص اأ�صل املوقوف، دون 

اأن يباع اأو يوهب اأو يورث، واأن ت�صبل ثمرته... اأما تفا�صيل اأحكام الوقف املقررة يف الفقه جميعًا 

».
)7(

فهي اجتهادية قيا�صية للراأي فيها جمال

اأبعد املذاهب عن خمالفة القواعد الفقهية واأقربها - 2 اإىل القيا�ص«  اأقرب الأقوال  القول الثاين هو 

للقيا�ص لأن اخلروج فيه عن مقت�صيات القيا�ص اأقل من غريه وذلك لأن املذهب املالكي يثبت امللكية 

».
)8(

للواقف لو وقفه ويجعله جائز التوقيت وي�صح بيعه اإن ا�صرتط لنف�صه ذلك احلق

اإذ ل يتعار�ص مع مبداأ �صيادة - 3 القول الثاين يتنا�صب وا�صتخدام الوقف يف حل املنازعات الدولية 

الدولة.

)1( الزيلعي، تبني احلقائق)325/3(.

)2( الغزايل، الو�صيط)256/4(.

)3( ابن الهمام، �صرح فتح القدير)40/5(.

)4( البغدادي، فتح  امللك العزيز)364/4(. البهوتي، ك�صاف القناع)282/4(.

)5( ابن قدامة، املغني)188/8(.

)6( املرجع ال�صابق.

)7( الزرقا، م�صطفى اأحمد: اأحكام الأوقاف. ط2، عمان: دار عمار، 1419هـ. �ص)19(.

)8( اأبو زهرة، حممد حما�صرات يف الوقف، �ص) 111-110(
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املطلب●الثاين:●دميومة●الوقف●و●لزومه●:

من املعيقات التي تربز عند ا�صتخدام الوقف كو�صيلة �صلمية حلل املنازعات الدولية القول بتاأبيد الوقف 

ولزومه، يف حني اأّن احللول الودية غالًبا تكون موؤقتة وقابلة للرجوع عنها، ويف هذا املطلب �صنتعر�ص لبيان 

الأراء الفقهية يف تاأبيد الوقف ولزومه ومدى ملئمتها ل�صيغة الوقف يف حل املنازعات الدولية.

الفرع الأول: دميومة الوقف  :

 اإىل ا�صرتاط التاأبيد يف الوقف، وا�صتدلوا 
)3(

 واحلنابلة
)2(

وال�صافعية
)1(

ذهب جمهور الفقهاء من احلنفية

باأدلة من ال�صنة واملعقول وهي: 

ْقَت - 1 دَّ َلَها، َوَت�صَ �صْ
َ
�ْصَت اأ  َعَلْيِه َو�َصلََّم: اإِْن �ِصْئَت َحبَّ

ُ َّ
لَّى اهلل ِبيَّ �صَ  َعْنُهَما، َقاَل النَّ

ُ َّ
َي اهلل َعْن اْبِن ُعَمَر َر�صِ

».
)4(

ُلَها، َوَل ُيوَهُب، َوَل ُيوَرُث �صْ
َ
ُه َل ُيَباُع اأ نَّ

َ
َق ُعَمُر اأ دَّ ِبَها، َفَت�صَ

ال�صموات والأر�ص« تدل على  ال�صريف ومنها » حبي�ص ما دامت  الروايات املختلفة للحديث  الدللة:  وجه 

.
)5(

ا�صرتاط التاأبيد يف الوقف

. والأخذ بهذا القول - 2
)6(

 القيا�ص على العتق بجامع اأنه اإ�صقاط والإ�صقاط ل ي�صلح اإل مطلًقا غري موؤقت

يدفع الدول اإىل عدم الأخذ ب�صيغة الوقف يف حل املنازعات الدولية، اإذ قد يطراأ ظروف تدفع الدول 

املتنازعة لإعادة النظر يف ال�صيغة.

واأجازوا الوقف املوؤقت وا�صتدلوا باأدلة 
 )7(

يف حني ذهب املالكية اإىل عدم ا�صرتاط التاأبيد يف الوقف 

من املعقول وهي:

1 -.
)8(

القيا�ص على ال�صدقة، وال�صدقات جتوز موؤبدة وجتوز موؤقتة

يقيد - 2 اأن  له  الواقف  اأّن  يقرون  والفقهاء  النتفاع،  اإعطاء حق يف  اأو  اإما متليك منفعة  الوقف  حقيقة 

.
)9(

الوقف ب�صرط النتفاع بغلت الوقف وباأعيانه

)1( ابن جنيم، البحر الرائق)212/5(، الكبي�صي، اأحكام الأوقاف)128/1(

)2( ال�صربيني، نهاية املحتاج)270/4(. املاوردي، احلاوي)521/7(، الغزايل، الوجيز )425/1(.

)3( ابن قدامة، الكايف)576/3(.

)4( تقدم تخريجه �ص13.

)5( ال�صوكاين، نيل الأوطار)23/6(.

)6( ابن قدامة، موفق الدين حممد بن عبداهلل بن اأحمد: الكايف، حتقيق د. عبداهلل بن عبداملح�صن الرتكي. ط1، الريا�ص: دار هجر، 

1417هـ. )576/3(، املاوردي، احلاوي )521/7 (.

)7( اخلر�صي، ال�صرح الكبري )91/7(.

)8( املاوردي، احلاوي الكبري )521/7( .

)9( املرجع ال�صابق.
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والراجح واهلل تعاىل اأعلم قول املالكية يقول ال�صيخ حممد اأبو زهرة: » الوقف املوؤبد هو الذي يخالف 

القاعد الفقهية اأما املوؤقت فل يخالف القواعد يف �صيء لأن حب�ص رقبة العني عن الت�صرف مدة موؤقتة اأمر 

مقرر يف ال�صرع له فيه نظري اأما ال�صذوذ يف حب�ص العني موؤبًدا فاإذا جاز ما فيه خروج على القواعد الفقهية 

».
)1(

فبالأوىل يجوز ما ل خروج فيه واملعنى فيهما واحد

الوقف يف حل  ا�صتخدام  يتنا�صب مع  املالكية  راأي  الوقف اجتهادية وترجيح  اأحكام  اأّن  وكما قد تقرر 

املنازعات الدولية اأكرث من القول بتاأبيد الوقف، بخلف الوقف على امل�صاجد وغريها من وجوه الرب التي 

يتنا�صب معها القول بتاأبيد الوقف.

الفرع الثاين: لزوم الوقف:

ومعنى لزوم الوقف اأن الواقف ل يتمكن من تعديل الوقف اأو الرجوع عنه ول يجوز ذلك لورثته من بعده، 

:
)2(

ولقد اتفق الفقهاء على لزوم عقد الوقف يف ثلث �صور، وهي

اأن يق�صى قا�ص بلزومه، وحكم القا�صي يرفع اخللف يف امل�صائل املختلف فيها بالجماع.- 1

اأن يكون الوقف م�صجًدا.- 2

على - 3 الزيادة  وتتوقف  الرتكة،  ثلث  له من  املو�صي  وقبول  املوت  بعد  فيلزم  املوت،  على  الوقف  تعليق 

اإجازة الورثة.

واختلفوا فيما عدا ذلك على ثلثة اأقوال:

وال�صاحبني 
 )4(

 واحلنابلة 
) 3(

القول الأول: الوقف لزم ل ي�صح الرجوع عنه، وهو قول اجلمهور من ال�صافعية

.
) 5(

من احلنفية

 .
)6(

القول الثاين: الوقف لزم اإل انه يجوز للواقف اأن ي�صرتط لنف�صه الرجوع عن الوقف. وهو مذهب املالكية

واملالكية بذلك يوافقون اجلمهور لكنهم عمليًا اأجازوا للواقف ا�صرتاط عدم اللزوم 

القول الثالث: الوقف غري لزم جائز ويحق للواقف الرجوع عنه حال حياته مع الكراهة ويورث عنه، وهو 

) 7(

قول اأبو حنيفة وزفر

)1( اأبو زهرة، حما�صرات يف الوقف �ص )80(.

)2( الكا�صاين، بدائع ال�صنائع)391/5(.

)3( الغزايل، الوجيز)426/1(

)4( البهوتي، ك�صاف القناع)240/4(، املرداوي، الإن�صاف)76/7(.

)5( الكا�صاين، بدائع ال�صنائع)390/5(، الزيلعي، تبني احلقائق)325/3(.

)6( احلطاب، مواهب اجلليل)18/6(.

)7( ال�صرخ�صي، املب�صوط)27/12(، الزيلعي، البحر الرائق)209/5(.
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الأدلة:

ا�صتدل اجلمهور باأدلة من املنقول واملعقول وهي:

�ْصَت - 1 َحبَّ �ِصْئَت  اإِْن   « َفَقاَل:  َو�َصلََّم،  َعَلْيِه   
ُ َّ
اهلل لَّى  �صَ ِبيَّ  النَّ َتى 

َ
َفاأ َقاَل:  َعْنُهَما،   

ُ َّ
اهلل َي  َر�صِ ُعَمَر  اْبِن  َعْن 

.
) 1(

ُلَها، َوَل ُيوَهُب، َوَل ُيوَرُث �صْ
َ
ُه َل ُيَباُع اأ نَّ

َ
َق ُعَمُر اأ دَّ ْقَت ِبَها، َفَت�صَ دَّ َلَها، َوَت�صَ �صْ

َ
اأ

ا.- 2 الوقف كالعتاق فهو اإزالة امللك عن املوقوف وجعله هلل تعاىل خال�صً

3 -.
) 2(

احلاجة للقول بلزوم الوقف كي ي�صل الأجر على الدوام اإىل الواقف

    وا�صتدل املالكية واأبو حنيفة وزفر باأدلة من املنقول واملعقول وهي:

روى اأن عبداهلل بن زيد �صاحب الأذان جعل حائطه �صدقة و جعله اإىل ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و - 1

�صلم فجاء اأبواه اإىل النبي �صلى اهلل عليه و �صلم فقال: يا ر�صول اهلل مل يكن لنا عي�ص 

2 -.
)3(

اإل هذا احلائط، فرده النبي �صلى اهلل عليه و �صلم ثم ماتا فورثهما 

.
)4(

 َعَلْيِه َو�َصلَّم
ُ َّ
لَّى اهلل وجه الدللة: لو كان الوقف يلزم مبجرد الوقف ملا نق�صه الر�صول �صَ

3 -.
)5(

القيا�ص على ال�صدقة بجامع اأنه اأخرج ماله على وجه القربة فل يلزم مبجرد القول

لو زال عن ملكه مل يراع كامل�صجد، ولأنه يحتاج اإىل الت�صدق بالغلة دائًما، ول يت�صور ذلك اإل ببقاء - 4

.
)6(

العني على ملكه

املنازعات  الوقف يف حل  ا�صتخدام �صيغة  تنا�صًبا مع  اأكرث  للن�ص، ولأنه  اللزوم  القول بعدم  والراجح 

الدولية.

املطلب●الثالث:●�صروط●الواقف●وتطبيقها●يف●حل●املنازعات●الدولية

عند ا�صتخدام الوقف و�صيلة �صلمية حلل املنازعات الدولية فهل يحق للدول املتنازعة ا�صرتاط ما �صاءت 

من ال�صروط اأم اأن هناك �صروًطا يحق ا�صرتاطها و�صروًطا ل يحق ا�صرتاطها؟ وملعرفة حكم ال�صروط التي 

يجوز للدول ا�صرتاطها �صنتعر�ص لبيان اأحكام ال�صروط للوقف ومدى ملءمتها ل�صتخدام �صيغة الوقف يف 

حل املنازعات الدولية

)1( تقدم تخريجه �ص13.

)2( الزيلعي، تبني احلقائق)325/3(.

)3( رواه البيهقي، ال�صنن الكربى، كتاب الوقف، باب من قال: ل حب�ص عن فرائ�ص اهلل. وقال هو مر�صل اأبو بكر بن حزم مل يدرك عبداهلل 

بن زيد. انظر: البيهقي، اأحمد بن احل�صني بن علي: ال�صنن الكربى، حتقيق حممد عبدالقادر عطا.ط1، بريوت: دار الكتب العلمية، 1414هـ. 

)4( ابن قدامة، املغني)207/6(

)5( املرجع ال�صابق.

)6( الزيلعي، تبني احلقائق )325/3(.
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يق�صم الفقهاء ال�صروط التي ي�صرتطها الواقف باعتبار موافقتها وعدم موافقتها ملقت�صى الوقف اإىل 

ثلثة اأق�صام:

على 
 )4(

 وحنابلة
)3(

 و�صافعية 
)2(

 ومالكية
)1(

الول: ما يكون موافًقا ملقت�صى الوقف: اتفق الفقهاء من حنفية

اأنه يجوز للواقف اأن ي�صرتط ما �صاء من ال�صروط التي توافق مقت�صى الوقف .

على اأن 
)8(

 وحنابلة 
)7(

و�صافعية
)6(

 ومالكية 
)5(

الثاين: �صروط تنايف مقت�صى الوقف: اتفق اجلمهور من حنفية

هذا النوع من ال�صروط باطل ومبطل للوقف.

لذلك قالوا: 
)9(

الثالث: �صروط ل تنايف مقت�صى الوقف وهي اإما جائزة �صرًعا وهي �صحيحة يجب الوفاء بها 

»�صرط الواقف كن�ص ال�صارع«  اأي اأن ن�صو�صه كن�صو�ص ال�صارع يعني يف الفهم والدللة فيفهم مق�صود 

.اأو منهي عنها وهي باطلة والوقف �صحيح.
)10(

ذلك من وجوه متعددة كما يفهم مق�صود ال�صارع

هذه  تكون  ل  اأن  ب�صرط  ال�صروط  من  �صاءت  ما  ا�صرتاط  املتنازعة  للدول  يحق  فاإنه  ذلك  على  بناًء 

نزاع  مثًل وجود  فلو فر�صنا  املتفق عليها  العامة  املبادئ  تخالف  اأي ل  الوقف  ملقت�صى  ال�صروط خمالفة 

بني دولتني او اأكرث على نهر دويل غري ملحي فللدول املتنازعة ا�صرتاط ما �صاءت من ال�صروط ب�صرط 

، واأهم هذه 
)11(

األ تخالف املبادئ العامة التي اتفقت عليها املعاهدات والتفاقيات ذات العلقة باملو�صوع

املبادىء:

املائي من - 1 املجرى  اإن�صاءات هند�صية على  باأي  القيام  المتناع عن  النهري  دول احلو�ص  يتعني على 

�صاأنها الإ�صرار باحل�ص�ص املائية للدول املت�صاطئة الأخرى اإّل بعد م�صاورتها واحل�صول على موافقتها 

مع اإطلعها على اخلطط والوثائق املزمع تنفيذها لتفادي ح�صول توتر اأو نزاع حمتمل، وت�صكيل جلان 

)1( ابن عابدين، رد املحتار)368/4(.

)2( اخلر�صي، �صرح اخلر�صي)92/7(.

)3( ال�صربيني، مغني املحتاج)385/2(. النووي، تكملة املجموع �صرح املهذب)189-188/16(.

)4( الفتوحي، منتهى الإيرادات)353/3(. البغداي، فتح امللك العزيز)375/4(.

)5( ابن عابدين، رد املحتار)539/3(.

)6( اخلر�صي، ال�صرح الكبري)92/7(.

)7( ال�صربيني، مغني املحتاج)385/2(.النووي، تكملة املجموع �صرح املهذب)16/ 188- 189(.

)8( الفتوحي، منتهى الإرادات)353/3(.

)9( ابن جنيم، النهر الفائق)326/3(.

)10( ابن تيمية، تقي الدين اأحمد: جمموع الفتاوى، اعتنى بها وخرج اأحاديثها عامر اجلزار. ط1، الريا�ص: مكتبة العبيكان، 1419هـ.

.)57/16(

)11( مثل معاهدة جنيف �صنة)1923( ومعاهدة لوزان �صنة )1923( وغريها من املعاهدات . 
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م�صرتكة تتوىل الإ�صراف على اإدارة امل�صروعات امل�صرتكة يف املياه الدولية.

الدولية و�صرورة توفري احتياجات كل منها املدنية - 2 الأنهار  احرتام احلقوق املكت�صبة لكل دولة مبياه 

والزراعية وال�صناعية.

ال�صلمية مبا - 3 بالو�صائل  احلا�صلة  النزاعات  وحل  النهري،  احلو�ص  دول  بني  والتفاق  الت�صاور  اأهمية 

ي�صمن التو�صل اإىل اتفاق ي�صمن حقوق كل الدول، وخا�صة ح�ص�صها املائية يف جماري الأنهار الدولية 

يف - 4 التع�صف  ومنع  الأخرى،  الدول  حقوق  من  النتقا�ص  عنها  ينجم  التي  الفردية  الأعمال  جتنب 

، ومن ثم، فل يجوز للدول اأن ت�صرتط اأي  �صرط فيه خمالفة لهذه املبادئ ووجود 
)1(

ا�صتخدام احلق

�صرط يخالف هذه املبادئ هو مبطل للتفاقية لأنه ينايف مقت�صاها.

املطلب●الرابع:●تنظيم●النظارة●على●الوقف●وتطبيقاتها●يف●حل●املنازعات●الدولية

عند ا�صتخدام الوقف و�صيلة حلل املنازعات الدولية بني الدول املتنازعة تربز اإ�صكالية من يتوىل اإدارة 

ال�صيء املتنازع عليه )نظارة الوقف( ومدى اإمكانية تويل الدول املتنازعة اإدارة الوقف.  

والنظارة على الوقف نوع من الولية كولية الوكيل والأب واجلد والو�صي فهو ي�صبه الو�صي من جهة كون 

، وتن�صرف وظيفة الناظر 
)2(

وليته ثابتة بالتفوي�ص وي�صبه الأب من جهة اأنه لي�ص لغريه ت�صلط على عزله

اإىل كل ما فيه م�صلحة الوقف وبخا�صة الإجارة وحت�صيل الغلة وق�صمتها على م�صتحقيها وحفظ الأ�صول 

.
)3(

والغلت

اآراء الفقهاء يف حق الواقف يف تعيني ناظر:

ميكن ح�صر خلف الفقهاء يف نظارة الوقف بثلث �صور وهي:

يف  الواقف  حق  ثبوت  على   
)7(

وحنابلة  
)6(

و�صافعية  
)5(

ومالكية  
)4(

حنفية من  الفقهاء  جمهور  اتفق  اأوًل: 

ا�صرتاط ناظر لوقفه.

ثانًيا: اختلف الفقهاء يف ثبوت حق الواقف يف تعيني ناظر اإذا مل ي�صرتطه على ثلثة اأقوال:

)1( الربيعي، �صاحب: القانون الدويل واجه اخللف والتفاق حول مياه ال�صرق الأو�صط، ط)1(، ال�صويد - ا�صتكهومل، دم�صق: دار الكلمة.

)2( ال�صيوطي، الأ�صباه والنظائر �ص )155(.

)3( ال�صربيني، مغني املحتاج )393/2(.

)4( ابن عابدين)451/4(.

)5( احلطاب، مواهب اجلليل)37/6(.

)6( النووي، رو�صة الطالبني)346/5(. ال�صربيني، مغني املحتاج)393/2(.

)7( ابن مفلح، املبدع )334/5(. ابن قدامة، املغني )237/8(. الفتوحي، منتهى الإرادات)354/3(. ابن قدامة، الكايف)591/3(.
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.
)2(

 واملالكية
)1(

القول الأول: يحق له تعيني ناظر، هو قول احلنفية

القول الثاين: يحق له تعيني ناظر اإذا ا�صرتط الولية لنف�صه اأو مل ي�صرتطها لأحد، ول يحق له اإذا مل 

.
)3(

ي�صرتط الولية اأو ا�صرتط ناظر فمات، وهو قول ال�صافعية

.
)5(

، واحلنابلة
)4(

القول الثالث: ل يحق له تعيني ناظر للوقف وهو قول حممد بن احل�صن

  اختلف الفقهاء يف �صحة ا�صرتاط الواقف النظارة لنف�صه على ثلثة اأقوال.

)6(

احلنفية مذهب  وهو  لنف�صه،  النظارة  الواقف  ا�صرتاط  يف  احلق  للواقف  الأول:  القول 

.
) 8(

 واحلنابلة
)7(

وال�صافعية

من  احل�صن  بن  حممد  مذهب  وهو  لنف�صه  الوقف  ي�صرتط  اأن  للواقف  يحق  ل  الثاين:  القول 

.
) 9(

احلنفية

عليه  الطلع  قبل  مانع  ح�صل  اإن  الوقف  يبطل  لنف�صه  الولية  الواقف  ا�صرتاط  الثالث:  القول 

 .
) 10(

وحيازته ما مل يكن وقفه على حمجور في�صح مطلًقا، وهو مذهب املالكية

لأنه  الناظر،  يكون هو  واأن  لوقفه،  ناظًرا  الواقف  تعيني  ا�صرتاط  الأقوال هو جواز  والراجح من هذه 

يحقق م�صلحة املحافظة على الوقف والقول بعدم جواز تعيني ناظر للوقف من جهة الواقف يتنايف وطبيعة 

الوقف كو�صيلة حلل املنازعات الدولية، وبالتايل يحق للدول املتنازعة تعيني ناظر تكون مهمته مراقبة تنفيذ 

�صروط الدول وتنمية ال�صيء املتنازع عليه وحفظه، كما يجوز لها عزله.ويجوز اأن تتوىل هي الإ�صراف على 

تنفيذ التفاقية.

)1( ابن جنيم، البحر الرائق)212/5(. ال�صرخ�صي، املب�صوط)44/12(.

)2( الد�صوقي، حا�صية الد�صوقي)88/4(، احلطاب، مواهب اجلليل)37/6(.

)3( النووي، رو�صة الطالبني)347/5-350(. ال�صربيني، مغني املحتاج)393/2(.

)4( ابن عابدين، رد املحتار)406/4(.

)5( ابن مفلح، الفروع)591/4 -592(. البهوتي، ك�صاف القناع)297/4(.

)6( ابن عابدين، رد املحتار)379/4(.

)7( النووي، رو�صة الطالبني)346/5(.

)8( البهوتي، ك�صاف القناع)293/4(.

)9( ابن الهمام، فتح القدير)67/5(، ابن عابدين، رد املحتار)384-379/4(.

)10( احلطاب، مواهب اجلليل)25/6(، الد�صوقي، حا�ص�صية الد�صوقي)81/4(. اخلر�صي، اخلر�صي على خمت�صر خليل)84/7(
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اخلامتة

يف ختام هذا البحث تو�صل الباحثان اإىل النتائج الآتية:

اأوًل: �صعة ومرونة الفقه الإ�صلمي ويظهر ذلك من خلل تنوع الأقوال يف اأحكام الوقف. مما ميكن التخري 

من هذه الأقوال ما ينا�صب ا�صتخدام الوقف يف حل املنازعات الدولية.

ثانًيا: ا�صتخدام الوقف يف حل املنازعات الدولية يتنا�صب والهدف العام من الوقف وهو نيل الأجر الدائم 

الذي ل ينقطع.

يف  للف�صل  امللئمة  الو�صائل  من  اأ�صبحت  قد  الوقف،  ومنها  املنازعات  لف�ص  البديلة  الو�صائل  اأن  ثالًثا: 

جمموعة هامة من املنازعات، كما هو ال�صاأن يف منازعات الأنهار الدولية واحلدود، واملنازعات النا�صئة 

عن امللكية ال�صائعة بني الدول، وغريها من املنازعات الدولية، حتى اأ�صبح يطلق على هذه الو�صائل بالنظر 

لطابعها العملي » الطرق املنا�صبة لف�ص املنازعات«.

رابًعا:  اأن نظام الوقف ميكن تطبيقه يف كل اأنواع املنازعات الدولية �صواء اأكانت ذات طبيعة اقت�صادية 

اأم قانونية اأم �صيا�صية.

خام�ًصا: اأن الوقف  ل يرتك �صعوًرا بال�صتياء لدى الدولة عند جلوئها اإليه اأ�صف اىل ذلك اأن احللول 

ال�صيا�صية لي�صت ح�صرية فاأطراف النزاع ميكن اأن تلجاأ اىل و�صيلة اأخرى ب�صرط املحافظة على ال�صلم 

والأمن الدوليني.
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تعقيب�ت ال�ش�دة العلم�ء على بحوث املو�شوع الث�ين

ال�ستفادة من �سيغة الوقف

يف حل املنازعات الدولية

اجلل�شة العلمية الث�لثة

مع ردود املح��شرين
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التعقيبات

1-●د.اإبراهيم●البيومي●غامن:

النية، وموافقة  القربة �صلمة  الوقف قربة هلل تعاىل، وهذه هي ال�صفة اجلوهرية فيه، وي�صرتط يف 

الفقهاء يف مطارحتهم حول هذا  بني  ومقا�صده على خلف  ال�صرع،  اأو عدم خمالفة  ومقا�صده،  ال�صرع 

املو�صوع بني فكرة املوافقة وفكرة عدم املخالفة . اإذ اأن فكرة عدم املخالفة اأكرث ات�صاًعا وتفتح جمال اأو�صع 

من فكرة املوافقة. 

اجلود  ونزعة  ال�صح،  نزعة  بني  الواقف،  الإن�صان  نف�ص  داخل  املنازعة  هي  الوقف  عليها  منازعة  اأول 

هذه  الوقف  نظام  فقد  فاإذا  الأ�صا�ص،  هو  وهذا  بال�صوء.  الأمارة  والنف�ص  اللوامة،  النف�ص  وبني  والكرم، 

املعاين اجلوهرية فيه فاإننا حينئذ نتكلم عن نظام اآخر، و�صيء اآخر، كما فعل ف�صيلة ال�صيخ اأحمد فرج 

ال�صنهوري وهو من هو بعد اأن و�صع القانون امل�صري اأو تروؤ�صه اللجنة التي تتكون من العلماء التي و�صعت 

القانون امل�صري قال باحلرف الواحد: »وبهذا القانون ولأي قانون يت�صبه به يكون قد انتهى معنى الوقف 

الذي عرف يف تاريخ الإ�صلم وعهد النبي �صلى اهلل عليه و�صلم اإىل ال�صاعة التي ت�صبق اإ�صدار هذا القانون 

واأ�صبح كل ما ياأتي بعد قانون رقم 48 ل�صنة 1946 )وقد ت�صبهت به اأغلب البلد العربية والإ�صلمية( هو 

و�صية املنافع وانتهى معنى الوقف الذي ق�صده النبي �صلى اهلل عليه و�صلم«  وذلك لأن اأ�صا�صه هو القربة، 

والقربة م�صاألة روحية معنوية اإميانية عقيدية اإذا خد�صت هذه الفكرة فقد انتهى الوقف.

واأريد اأن اأقف عند ثلث نقاط:

النقطة الأوىل: دور منظمة التعاون الإ�صلمي، وهذا الأربعاء ذكرى مرور 65 عاًما على قيام الكيان 

ال�صهيوين على اأر�ص فل�صطني. ويف عام 1968م تكونت منظمة املوؤمتر الإ�صلمي التي حتولت اإىل منظمة 

التعاون الإ�صلمي، وكان جمرد تغري يف ال�صم ل تغري يف امل�صمى، فهي كما هي. ومن يقراأ املبادئ املوؤ�ص�صة 

الفل�صطينيني  ودعم  فل�صطني  للوقف حلماية  �صندوق  تاأ�صي�ص  على  ين�ص  بندًا  فيها  �صيجد  املنظمة  لهذه 

ودعم اجلهاد هناك، ومل يو�صع فيه مليم واحد اإىل اليوم من �صنة 1969م.

وقف  وهو  الأمةالإ�صلمية  تاريخ  يف  وقف  واأقدم  وقف  اأكرب  حماية  كيفية  عن  نتكلم  اأن  بنا  والأوىل 

القد�ص، وامل�صجد الأق�صى، ومقد�صاتنا يف فل�صطني. هذا هو التحدي. اأما اأن نتكلم عن م�صائل اأخرى من 

هنا وهناك فهذا من قبيل الريا�صة العقلية.

واأوقاف احلرمني ال�صريفني التي هي اأهم اأوقاف عابرة للأقطار نريد اأن نطالب بها، ون�صاأل عنها اأين 

هي، وكل �صجلتها موجودة يف دفرت ال�صجلت يف الأر�صيف العثماين اإىل اليوم. هذه امل�صائل مهمة، م�صت 
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تعر�صت  التي  النوايا احل�صنة  ال�صعوب، وكثري من ذوي  الأمة، وجرحت كرامة وم�صاعر كثري من  �صمري 

اأوقافهم للتعدي من اأ�صحاب النفو�ص ال�صعيفة والأيدي القوية التي ا�صتولت على هذه الأوقاف.

اجلزيرة  يف  جليلة  مهمة  من  انتهى  قد  علي  حممد  كان  1818م  �صنة  يف  والأخرية:  الثانية  النقطة 

العربية وكافاأه ال�صلطان حممود باإقطاعه جزيرة ت�صمى تا�صو�ص باليونانية اأو )تا�صيو�ص( باللغة العثمانية 

ومنحه كتاب ي�صمى كتاب التمليك الهمايوين لأن حممد علي عندما حتاور 
 2

)الرتكية( وم�صاحتها 50 كلم

مع ال�صلطان حممود قال له اإنني اأريد اأن اأقف هذه اجلزيرة، اإن الوقف طبقًا للمذهب احلنفي ل يجوز اإل 

يف امللك التام. فاأعطاه ال�صلطان كتاب التمليك الذي امتلك ن�صخة منه، اإ�صافًة اإىل ن�صخة من وقف جزيرة 

تا�صيو�ص. ووقف حممد علي اجلزيرة يف نف�ص ال�صنة، وخ�ص�صها للإنفاق على اخلريات وعلى احلرمني 

ال�صريفني وهي موجودة يف البحر الأبي�ص املتو�صط قرب اليونان.

ولن�صل اإىل نقطة حل النزاعات الدولية بال�صتفادة من �صيغة باعتبارها فكرة مبدعة وقفزة يف غرفة 

يعملون  الذين  1956م طرد عبدالنا�صر اخلرباء  �صنة  املجال، ففي  الوقف يف هذا  نقحم  مظلمة عندما 

يف قناة ال�صوي�ص وكانت اليونان هي التي حتتكم على جزيرة تا�صيو�ص فقال ال�صفري اليوناين يف القاهرة: 

اإن لدينا فكرة، فهذه اجلزيرة حتت ولية وزارة الأوقاف امل�صرية ون�صتطيع اأن تاأتي لكم بخرباء اآخرين 

يونانيني ومهرة غري الربيطانيني والأملان الذين كانوا يعملون يف قناة ال�صوي�ص يف مقابل اأن تتنازلوا عن هذه 

اجلزيرة ونوؤجرها لكم ملدة طويلة اأو نتفاو�ص عليها فقالوا لهم خذوها ل داعي لذلك، وهذا يعطي فكرة 

عن كيفية التعامل مع الأوقاف.

2- د.عبدالقادر●بن●عزوز:

اأريد اأن اأنتهي مما ذكره املتدخل قبلي وهو اأن م�صاألة اأوقاف حممد علي ح�صبما علمت قد مت ا�صرتجاعها 

من قبل ال�صلطات امل�صرية ممثلة يف وزارة اخلارجية، وما اأريد قوله يف م�صاألة التفاو�ص هو كيفية التفاو�ص 

مع الآخر لتعريفه بقيمة هذا امللك وهو الوقف. فكثريا ما يجهل الآخر ما عندنا اأو يتجاهل ما عندنا، فاإذا 

قربنا له ال�صورة وعرفناه ما عندنا ميكن اأن يح�صل بيننا اتفاق.

3- اأ.حممد●الكوراري:●

حل  يف  الوقف  �صيغة  من  ال�صتفادة  مو�صوع  اأن  اأكرث  لنا  ات�صح  اليوم  �صباح  جلل�صة  ا�صتماعنا  بعد 

املنازعات الدولية يطرح اإ�صكاليات كبرية، ول اأدري اإن كانت موؤ�ص�صة الأوقاف كما هي الآن وكما �صبقت 

الإ�صارة اإىل ذلك اأم�ص قادرة على خو�ص هذه التجربة والنجاح فيها.

وبا�صتثناء بع�ص التجارب املعدودة الناجحة والرائدة حاليا على م�صتوى العامل العربي على الأقل، فل 
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زالت هذه املوؤ�ص�صات تتخبط يف م�صاكل اإعادة الهيكلة، والتنظيم، وح�صر الأ�صول، وما اإىل ذلك، وبالتايل 

لكي تنجح يف هذا املو�صوع لبد من تاأهيلها وتطويرها حتى تكون يف م�صتوى التطلعات والآمال املعلقة عليها 

يف كل املجالت الداخلة يف اخت�صا�صاتها، ويف هذا املجال املدعوة اأن تلعب دورًا فيه.

4- د.يو�صف●ال�صراح:●

عندي فقط تعقيبان:

التعقيب الأول: على مقولة ذكرها د.م�صطفى عرجاوي م�صتدًل على اأن قانون نابليون ل يخرج اإل يف 

النذر الي�صري عن فقه الإمام مالك. ول �صك اأن هنالك توافًقا وا�صًحا يف بع�ص البنود يف قانون نابليون تتفق 

مع ما هو موجود يف الفقه الإ�صلمي كق�صية الوعد بالتعاقد واحلوالة، وغريها. لكن هذا ل يعني تربير 

ذلك القانون مع ال�صريعة الإ�صلمية اإل يف النزر الي�صري، ولو قمنا بالعك�ص ملا كان ذلك بعيدًا ف�صريعتنا 

حاكمة ل تقبل التميع يف بوتقة القوانني الو�صعية.

التعقيب الثاين: اإن منطقة �صرتا�صبورغ التي مت التفاق فيها على حرية التنقل للنا�ص فيها ب�صلم ل 

يعني �صلح  دولتني  النزاع بني  ترك  اتفاق على  اإمنا هو  الوقف،  اأو �صيغة  الوقف  بق�صية  اأ�صًل  له  علقة 

يف  كتب  يف  حتى  عليه  اعرت�ص  الذي  للوقف  خلًفا  جًدا  وا�صع  الإ�صلمي  الفقه  يف  ال�صلح  وباب  و�صلم، 

ذاته يف  الوقف  اأو  عليه(  )املوقوف  املنتفع  اأم  )الواقف(  املالك  �صواء يف  كثرية  اإ�صكالت  ففيه  الأبحاث 

نزاعاته الكثرية وهو ما اأ�صار اإليه د.راأفت ال�صعيدي حماوًل يَل عنق الفقه مبا يك�صره كما يبدو يل، وهو 

ما ل يقبل به اأي فقيه جمدد، لذلك وجب علينا اأن نبحث يف اآلية حلل هذا الإ�صكال تتنا�صب مع الواقع. فلو 

جئنا اإىل اأي ا�صكالية واقعة وو�صعناها يف حمور احلوار كله لكان اأوىل لنا من تاأ�صيل امل�صاألة مبا ل يخفى 

على اأكرث الفقهاء املوجودين يف هذه القاعة.

5- د.اأنور●الفزيع: 

يل وقفتان عند م�صطلحني متت الإ�صارة اإليهما يف البحث الثاين:

امل�صطلح الأول: هو املنازعات الدولية: وكنت اأحبذ اأن يتم التمييز بني نوعني من املنازعات الدولية، 

فهنالك منازعات دولية بني اأ�صخا�ص يف القانون العام، واملق�صود بها هنا الدول واملنظمات الدولية، وهنالك 

منازعات دولية بني اأ�صخا�ص طبيعيني كال�صركات والأفراد. وبالن�صبة لل�صورة الثانية وهي املنازعات التي 

تتعلق باأ�صخا�ص ينتمون اإىل دول خمتلفة فل �صك اأن الوقف و�صيلة ناجحة لف�ص هذا النزاع، مثاله لو كان 

هنالك نزاع بني �صخ�ص ينتمي جلن�صية و�صخ�ص اآخر ينتمي جلن�صية اأخرى فقد يكون من �صبل ف�ص هذا 

النزاع اإن�صاء وقف لإدارة الأموال املتنازع عليها وعندها لن نعجز اأن جند يف اآراء الفقهاء واملذاهب جميًعا 
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ما يعيننا على اعتماد مثل هذا احلل، ف�صنجد من يقول باأن الواقف يت�صور اأن يكون ذمًيا، ويت�صور اأن يكون 

املوقوف عليه ذمًيا، ويت�صور اأن يكون الناظر ذمًيا، ويت�صور اأن يكون الوقف موؤقًتا. فكل هذه الآراء الفقهية 

ت�صاعدنا على تاأطيل هذا احلل، لكن حني تنتقل اإىل املفهوم الآخر للمنازعات الدولية وهي املنازعات التي 

اأو بني املنظمات الدولية، من ال�صعوبة مبكان - من وجهة  تكون بني اأ�صخا�ص القانون العام، بني الدول 

نظري املتوا�صعة - اأن نطبق مفهوم الوقف. واإذا جلاأنا اإىل املفهوم الآخر، وهي النقطة الثانية التي اأتكلم 

اقت�صام  هي  اإمنا  الوقف  نظام  بال�صرورة  تعني  ل  والتي  للرثوات  امل�صرتكة  بالإدارة  ي�صمى  ما  وهي  عنها 

لتقا�صم الرثوات  اتفاقات  بالأم�ص واليوم هي  اإليها  الإ�صارة  التي متت  للرثوات الطبيعية. فكل التفاقات 

الطبيعية ) من الغاز الطبيعي، والبرتول، والأ�صماك، واملياه، وما �صابه ذلك ( لكن اأن نقول اإن هذه الإدارة 

امل�صرتكة هي الوقف فذلك اأمر �صعب لأن الوقف له م�صارف معروفة، وهذه امل�صارف يحددها الواقف، 

لكن يف الإدارة امل�صرتكة هذه الأموال تذهب مبا�صرة اإىل خزينة الدولة، وينفق منها على ميزانية الدولة. 

ال�صعودية  وبني  بينها  املق�صومة  والأر�ص  النفط  امل�صرتكة من  العوائد  تاأخذ  الكويت عندما  دولة  فحكومة 

تذهب هذه الأموال مبا�صرة اإىل ميزانية الدولة، ول تذهب اإىل م�صارف معينة حددها الواقفون، ولذلك 

والقانونية  ال�صرعية  التكييفات  والتحكم يف  التع�صف  امل�صرتكة، لكن  الإدارة  ال�صلمية، ومع  اأنا مع احللول 

بحيث اأن نقول اإن هذا وقف اأجد �صعوبة يف ذلك.

6 - د.خالد●�صجاع●العتيبي: 

لفت انتباهي يف عر�ص د.راأفت ال�صعيدي عند ذكره الأقوال اأنه يقول بني احلني والآخر اإن حل هذه 

الإ�صكالت ب�صيط لأنه يوجد قول معني، فينبغي التنبه اإىل اأن احللول لي�صت بكرثة الأقوال، واإمنا هي يف 

البحث عن الأدلة ومعرفة قوتها وال�صتناد اإليها ولي�ص لوجود قول لأن كثرًيا من الأقوال وخا�صة يف امل�صائل 

التي مت ذكرها يذكر فيها اأن اتفاق الفقهاء يقول بكذا، فاإذا كان الفقهاء قد اتفقوا على هذه امل�صاألة فكيف 

نركن اإىل قول قد يكون موجوًدا اأو ل يكون موجوًدا؟، فاحلل لي�ص بهذه ال�صهولة واإمنا املق�صد اأن نعرف 

كيف نحل هذه الإ�صكاليات بالرجوع اإىل الأدلة اأو الأخذ بالأقوال التي ت�صتند اإىل الأدلة.

وق�صية اأخرى: وهي حترير حمل النزاع يف ق�صية النزاعات الدولية، واأن نفرق بني النزاعات الدولية 

وحلها عن طريق الوقف وبني الأوقاف املتنازع عليها بني الدول، فكنت اأود لو مت تو�صيح هذه امل�صاألة، واإبراز 

املق�صود فيها اأي الفرق بني الأوقاف املتنازع عليها دولًيا، وكذلك النزاعات الدولية التي ميكن اأن حتل عن 

طريق الوقف.
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7-●اأ.علي●�صعود●الكليب

عندي اقرتاح ولي�ص تعليًقا ول تعقيبا، فالذي عرفته من د. خالد املذكور باأن مو�صوع املنازعات الدولية 

وحلها عن طريق الوقف جاء بعد ت�صاور مع وزارة اخلارجية وبعد اللقاء مع اأ�صاتذة يف العلوم ال�صيا�صية 

اأي اأن املو�صوع مدرو�ص قبل اأن يعر�ص يف املنتدى، ولذا اقرتح واأرجو يف مو�صوع اإنهاء الوقف اخلريي اأن 

تكون هنالك بدائل لإنهاء الوقف ولإعماره للحفاظ على ا�صتمراريته وعدم اإنهائه. واقرتاحي يف مو�صوع 

املنازعات الدولية اأن يرفع هذا املنتدى تو�صية اإىل الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت مبتابعة القرارات 

التعاون  منظمة  ومع  العربية  الدول  جلامعة  العامة  الأمانة  مع  والتن�صيق  املنتدى  هذا  عن  �صت�صدر  التي 

املو�صوع.  هذا  اختيار  يف  دور  لهما  كان  اأنه  اعتقد  لأين  اخلارجية  بوزارة  ال�صتعانة  وكذلك  الإ�صلمي، 

ومو�صوع املنازعات الدولية هو مو�صوع كبري جًدا، اأرجو اأن نخرج من هذا املنتدى ب�صيء عملي، واأن ت�صكل 

جلنة من الأمانة العامة للأوقاف ملتابعة تنفيذ ما ي�صدر من قرارات وتو�صيات عن هذا املنتدى ملا لها من 

اأهمية بالغة.

:
)2(

8- د.اأحمد●املغربي

اإحياء �صنة  الإ�صهام يف  باأنه  الفقهية فقد قراأت  الوقف  الأول من منتدى ق�صايا  الهدف  اأبداأ مب�صاألة 

الوقف، والتعريف بدوره التنموي يف خدمة املجتمع. وهنا يحق يل ان اأت�صاءل عن هذا املحور وعلقته بهذا 

الهدف الأول.

امل�صاألة الثانية: وهي ما اأ�صار اإليه بالأم�ص د. عبدالقادر بن عزوز باأن م�صالة علقة �صيغة الوقف بح�صم 

البيومي غامن حني  ابراهيم  د.  اليوم  ذلك  على  وقد عقب  الرائيئيني،  فقه  قبيل  هو من  اإمنا  النزاعات 

اعتربه نوعا من الريا�صة العقلية، وهذه اأي�صا ملحظة ثانية.

والثالثة: هي ما يتعلق ببحث الباحثني د. راأفت و د. عمر باأن ا�صتخدام الوقف يف حل املنازعات يتنا�صب 

والهدف العام من الوقف وهو نيل الأجر الدائم الذي ل ينقطع، وقد اعترب ذلك نتيجة من نتائج بحثهما 

فارق بني  الوقف( وهناك  الوقف )ولي�صت  املحور �صيغة  فاإن عنوان  امل�صاألة  اإىل  اإذا نظرنا  ولكن  القيم، 

�صيغة الوقف وبني الوقف لأن �صيغة الوقف جمردة من القيمة ومن الهدف الذي يقف الواقف من اأجله 

الوقف، وبالتايل ل تكون �صيغة الوقف �صدقة جارية.

)1( بيت الزكاة الكويتي - مقرر الهيئة ال�صرعية.

)2( موقع وقفنا مبكة املكرمة.
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9-●د.اأحمد●ح�صني●اأحمد: 

تعطي  ل  اأنها  اإل  تف�صيلية  م�صائل  يتناول  اأنه  عليه  ولوحظ  البحوث  اأحد  يف  ورد  �صريعة:  ملحظات 

ت�صوًرا وا�صًحا حمدًدا للكيفية التي من خللها ميكن للوقف اأن يكون حل فعاًل لإنهاء املنازعات الدولية.

ولكل  الوقف،  فامل�صاع غري  الأمر هنا يختلف  اأن  اأعتقد  ولكن  املناطق م�صاعة  كان احلديث عن جعل 

نطاقه القانوين، وال�صرعي، ويحتاج الأمر اإىل مثل هذا احلل ومعاجلته فقهًيا.

تكلم  البحث  اأن  لوحظ  فقد  عمر،  د.  و  راأفت  د.  من  لكل  امل�صرتك  البحث  على  ملحظات  هنالك 

اأن ال�صطلح هو واحد قدمًيا وحديًثا ومل يتغري، واأما الأ�صخا�ص  اأعتقد  عن ال�صطلح قدمًيا وحديًثا، 

والأطراف فقد تتنوع بح�صب الزمن والظروف التاريخية والثقافية املنت�صرة لكن املعنى ال�صطلحي واحد 

مل يتغري لكنه قد يت�صع وقد ي�صيق بني حني واآخر.

ورد يف البحث اأنه ت�صاهلت ال�صعوب يف احلروب، ولكنني اأعتقد اأنه لي�صت هنالك اأي اإرادة لل�صعوب يف 

افتعال حرب، اأو يف اإنهاء حرب. وهذه ملحظة اأخرى تتعلق بال�صتفتاء فهل يعني ح�صول القبول؟ فاإنه 

احلقيقية  الن�صب  تلعب يف  هناك  يكون  ما  وعادة  فقط،  ن�صبية  م�صاركة  اإمنا  عامة  م�صاركة  يت�صمن  ل 

لل�صتفتاء وكيفية اإدارته.

ملحظه اأخرى: مهمة جًدا فقد لحظت اأن هنالك يف البحث اجتاه لنتقاء جمرد من اأي دليل اأو من 

البحث يف اأي دليل فكان انتقاء جمرًدا من اأي دليل ولي�ص عليه اأي دليل، وهو الأخذ براأي فقهي معني كما 

ذكر د. خالد �صجاع العتيبي قبل قليل، فالراأي الفقهي مهما كان راجًحا ل يحل م�صكلة بل يخلق م�صكلة 

اأكرب، فاأعتقد اأنه ل بد عند و�صع العقد اأو ال�صروط التي قد تت�صور يف هذا املجال -اإذا اأخذنا بذلك، اأو 

�صلمنا بذلك- لبد اأن يكون هنالك مو�صوع يف هذه الروؤية، ولبد اأن تكون هنالك حماولة اجتهادية ولي�ص 

ا لبع�ص الآراء الفقهية مهما بلغت من الرجحان. انتقاء حم�صً

اأخرًيا اأتفق مع احلديث الذي ذكره د.اإبراهيم البيومي غامن وهو حديث ذو �صجون، فاأعتقد فعل اأن 

يِّعت اأو ن�صيت اأو تنا�صاها كثري من  فل�صطني هي الأيقونة احلقيقية للوقف الإ�صلمي بل للعامل الإ�صلمي و�صُ

النا�ص، واأعتقد اأنه ل بد اأن نعود اإىل ر�صدنا.
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ردود املحا�ســرين

رد●د.م�صطفى●عرجاوي:

اأ�صكر د.اإبراهيم البيومي غامن على مداخلته واأقول اإن كلم ال�صنهوري لي�ص كلًما م�صلًما ت�صليًما كامًل 

فبالنظر اإىل الأحكام التف�صريية املتعلقة بذلك القانون ومن اأين مت اأخذه يكون مردوًدا عليه لأن كل كلم 

يوؤخذ به ويرد عليه اإل كلم امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�صلم.

ونحن ل نتكلم عن اأمر وقتي مت بالفعل فال�صورة التي اأتيت بها �صورة جيدة ومتميزة، وليت الأمتني 

العربية والإ�صلمية تقتديان بذلك، وهي من امل�صلمات، ولكن حتتاج منا اإىل جهد ل�صتعادة هذه الأوقاف 

ا اإذا كانت الأماكن  اإذا مل يكن مت هذا الأمر، وقد ذكر اأحد الزملء اأنه مت ا�صتعادتها فلنقتد بذلك خ�صو�صً

اإ�صلمية، وامل�صلمون عندما يختلفون ثم يتوافقون على اأمر معني يكون ذلك يف �صالح هذا الأمر.

وبالن�صبة ملا ذكره د.يو�صف ال�صراح من التحذير اأن يتحول الإ�صلم اإىل دين تربير، ولكن احلكم على 

ال�صيء فرع عن ت�صوره، فاخلمر على �صبيل املثال حرام لكن اإذا تخللت بنف�صها وحتولت تاأخذ حكًما اآخر 

اأخف  ارتكاب  يتم  الأمر بني حمظورين  واإذا دار  املوجود عندي،  والو�صف  القيد  بناء على  ياأتي  فاحلكم 

ال�صررين، وال�صرورات تتبيح املحظورات.

ومثال على ذلك: اأنه عندما اأردنا اأن ن�صتعيد مدينة طابا فكم من ال�صنوات بقيت حتت يد املحتل، ولو 

اأنه كان هنالك جمرد اتفاق �صمني على ال�صتفادة من هذه املنطقة - ول نقول وقفا - اإىل اأن يتم الف�صل 

اأمامها  التي  امل�صاحة  ا�صتغل  ب�صكل كامل، بل  ا�صتفاد من هذه املنطقة  اأن املحتل  يف هذا اخللف، ذلك 

ا�صتغلًل كامًل فل ننظر اإىل امل�صاحة ال�صيقة كاأر�ص ولكن ننظر اإىل امل�صاحة التي تقابلها، وهكذا ال�صاأن 

يف معظم الق�صايا.

اأما املدينة التي حتدث عنها الزميل، فال�صورة التي تناولها موجودة لكن ملاذا يتم الت�صاوي؟ فالوقف 

عندنا فعًل قربة وله و�صعه، ولكن هذه ال�صورة التي توافق فيها ك�صلح اأو كاتفاق اأو ما �صابه ذلك ن�صتفيد 

منها كم�صلمني، على الأقل فيما بيننا.

اأما بالن�صبة لدخول الأوقاف اخلزينة العامة للدولة، كما ذكر د. اأنور، فمن املمكن اأن نطالب ولة الأمر 

باأن مثل هذه الأمور تعود اإىل الوقف الإ�صلمي لتدعمه لأن الدولة يف الغالب هي التي تنفق على معظم 

ا فيه اأمور من املمكن اأن  امل�صروعات �صواء اأكانت اإن�صائية مثل املدار�ص والطرق اأم غري ذلك. والوقف اأي�صً

تتحول اإىل نفقات على جهات معينة، فمن املمكن اأن يقال للدولة اأن ما ياأتي اإليكم من هذا امل�صدر �صعوه 

يف كذا وكذا، وهذا عندما تتجه الدولة اإىل الأخذ باأحكام ال�صريعة الإ�صلمية.
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واأود اأن اأوؤكد اأمرا مهما وهو اأن العادات تتحول بالنية اإىل عبادات، واأن من يتو�صاأ بل نية فل و�صوء 

له. فكل اأمور الإن�صان اإذا اأراد وجه اهلل �صبحانه وتعاىل يف �صلوكياته حتولت من عادة اإىل عبادة اأي يثاب 

عليها. وكذلك اأي�صا يف م�صاألة اأن نقف عند �صئ معني، ول نتغري، ول نتبدل فهذا ثمرته ثمرة مرة، فن�صبح 

من الذين يتلقون من غرينا، واإمنا ينبغي علينا اأن نبداأ، ونبداأ ب�صدق واإخل�ص لن�صل اإىل نتائج مفيدة، 

وجيدة، و متميزة.

رد●د.راأفت●ال�صعيدي:●

يف  الرتجيحات  فهذه  الرتجيحات،  مو�صوع  يف  ود.اأحمد  د.خالد  ذكرها  التي  للملحظة  بالن�صبة 

احلقيقة مربرة اإما باملعقول اأو باملنقول، فمو�صوع لزوم الوقف ا�صتدللنا فيه بحديث زيد ر�صي اهلل عنه 

عندما وقف حائطه فجاء اأبواه يبكيان اإىل الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم، فقام عليه ال�صلم باإبطال وقفه، 

ووقفه على اأبويه وملا مات ورثاه. واأريد اأن اأبني م�صاألة: اأن ا�صتخدام الوقف كو�صيلة حلل املنازعات الدولية 

يجعل طبيعته تختلف، وبالتايل ل بد اأن اأحكامه وتف�صيلته تختلف عن ا�صتخدامه يف وقف القربات اإىل 

اهلل �صبحانه وتعاىل، فهذا مربر للرتجيح، فاإذا اأردنا اأن نتبنى نظام الوقف كو�صيلة حلل املنازعات ينبغي 

األ تكون اأحكامه متطابقة مع نظام الوقف املعروف يف كتب الفقهاء، ذلك اأننا نتكلم عن و�صيلة جديدة الآن 

كاملفاو�صة على �صبيل املثال، فالدول الآن اأمامها عدة حلول �صلمية، وقد يكون التحكيم اأحد هذه احللول 

ا لكن لو مت عر�ص املفاو�صات عليهم فاإن  ال�صلمية، وقبول الدولة للتحكيم اأمر �صعب لأنه يفر�ص عليها فر�صً

جلو�صهم للمفاو�صات ل توجد فيها اآلية حلل النزاع، فنعر�ص عليهم احلل باأن �صروط كل دولة يتم طرحها، 

وميكن اأن تعر�ص الأمر على �صعبها لأخذ موافقته فن�صتخدم نظام الوقف لت�صهيل احلل ال�صلمي كنوع من 

املفاو�صة مع مراعاة خ�صو�صيات هذا الأمر، وعدم ال�صري على نف�ص اأحكام الوقف املوجودة، فنحن نتكلم 

الآن عن نظام جديد، و�صيغة جديدة ومفاو�صة جديدة حلل املنازعات بني الفرقاء.

رد●د.عمر●م�صبح:

لدي تعقيبان اأحدهما على ما ذكره د. غامن حول املنازعات الدولية، فاملنازعات الدولية الآن مل تبق 

اأ�صخا�ص:  اأربعة  لدينا  اأ�صبح  العام  الدويل  القانون  ففي  الدويل.  القانون  اأ�صخا�ص  على  فقط  مقت�صرة 

الدول، واملنظمات الدولية، ودولة الفاتيكان )بابا الفاتيكان(، والفرد العادي. 

وقد اأ�صبح الفرد العادي الآن ح�صبما تتجه الأمم املتحدة اإىل اعتباره على نحو ما من اأ�صخا�ص القانون 

الدويل العام، وعدم ذكرنا الفرد ك�صخ�ص من اأ�صخا�ص القانون العام يف البحث اإمنا هو لوجود خلف 

قد يكون كبرًيا يف اعتباره منهم، ولذلك ابتعدنا يف البحث ب�صبب اخللف وجتنًبا للجدل عن تناول الفرد 

كاأحد اأ�صخا�ص القانون الدويل العام فلم نتطرق اإليه واإن كان هنالك من فقهاء القانون الدويل العام من 
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يعتربونه كذلك.

به.  واعرتف  تق�صري  فعل  فهذا  فل�صطني  قي  الوقف  ذكر  فعدم  الدكتور:  ذكره  ملا  بالن�صبة  ثانًيا: 

وبخ�صو�ص ما ذكره د. اأحمد ح�صني بالن�صبة لتعريف القانون الدويل فقبل القرن التا�صع ع�صر كانت الدولة 

القانون  اآخرين يف  اأ�صخا�ص  يوجد  الدويل فل  القانون  تعريف  املرتكز يف  وهي  الأ�صا�ص  فعل هي حجر 

الدويل. لكن بعد القرن التا�صع ع�صر ظهر لدينا اأ�صخا�ص اآخرون كما ذكرنا �صابًقا وهم املنظمات الدولية 

وغريهم ولذلك يعتمد التعريف احلديث بالأ�صخا�ص الآخرين ولي�ص الدول فقط.

مداخلة اأ.عبداهلل بن جعيثن الدو�صري)رئي�ص اجلل�صة(: 

احلديث مت�صع، ول ت�صتطيع حلقة مدتها �صاعة ون�صف ا�صتيعابه واإعطاءه حقه ابًدا، واأت�صور اأن هذا 

املو�صوع �صيكون على طاولة النقا�ص يف املنتدى القادم. ولذلك هنالك مقرتح قدمه د. العيا�صي فداد حتى 

يبحث هذا املو�صوع ب�صكل اأف�صل اأن تتبنى الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت بعقد حلقة نقا�صية يجتمع 

فيها الفقهاء القانونيون، وال�صرعيون، وال�صتفادة كذلك من جممع الفقه الإ�صلمي، واجلامعة العربية، 

ومنظمة التعاون الإ�صلمي لبحث هذا املو�صوع وو�صعه على طاولة النقا�ص يف املنتدى القادم باإذن اهلل 

لإجناز  كافيتني  اأظنهما  �صنتان  فهنالك  بتون�ص،  الدينية  وال�صوؤون  الأوقاف  وزير  معايل  عنه  اأعلن  الذي 

ت�صور �صمويل لهذا املو�صوع.
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املو�شوع الث�ين

ال�ستفادة من �سيغة الوقف 

يف حل املنازعات الدولية

اجلل�شة العلمية الرابعة

 

رئي�س اجلل�شة

د.ثقيل بن �ساير ال�سمري

املح��شرون

د.جمعة حممود مربوك الزريقي

د.عبدالرزاق ا�سبيحي
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)1(
بحث د.جمعة حممود مربوك الزريقي

 اأحكام الوقف واأهميتها يف حل املنازعات الدولية

متهيد 

النزاع اأو املنازعة الدولية ]conflict international[ اأي خلف يف وجهات نظر الدول يت�صع بحيث 

اإن البحث عن حل ميكن اأن يوؤدي اإىل ا�صتعمال القوة، وقد يكون نزاعا قانونيا ]conflict juridique[ وهو 

 واملنازعات الدولية ي�صعب ح�صرها 
 )2(

نزاع جماعي يتناول م�صاألة قانونية، وميكن حله بتطبيق القانون

فقد تقوم بني الدول لعدة اأ�صباب منها انتهاك وخرق �صريح من قبل دولة اأو طرف فعال يف نزاع دويل ل 

يلتزم مببادئ وقواعد القانون الدويل، اأو نزاع بني دولة وحركة حترر وطني تعرب عن اآمال �صعب ما، وميكن 

اأن ينتج عن تاأميم ممتلكات اأجنبية بدون تعوي�ص، ورمبا ينبثق عن املطالبة بتغيري القانون القائم فعل، 

وقد ين�صب النزاع ب�صبب عمل عدائي، اأو نتيجة لنتهاك مبادئ وقواعد ل تعترب جزًءا من القانون الدويل 

.
)3(

كقواعد املجاملت مثل 

ارت�صاها  اأخرى  الدولية، بل هناك عدة و�صائل  املنازعات  الوحيدة لف�ص  الو�صيلة  لي�صت احلرب هي 

3 من ميثاق الأمم  الثانية فقرة  املجتمع الدويل واأوجب على الدول اتباعها قبل ذلك، فقد ن�صت املادة 

املتحدة ال�صادر بتاريخ 1945/06/26 م على اأن ) يف�ص جميع اأع�صاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالو�صائل 

33 من ميثاق الأمم املتحدة،  ال�صلمية.. (، وطريقة ف�ص املنازعات الدولية هي التي ن�صت عليها املادة 

منها الطرق الدبلوما�صية وت�صمل املفاو�صة، وامل�صاعي احلميدة، والو�صاطة، والتحقيق، والتوفيق، والت�صوية 

الق�صائية، اأو اللجوء اإىل الوكالت والتنظيمات الإقليمية، اأو غريها من الو�صائل ال�صلمية والطرق ال�صيا�صة 

التي يقع عليها اختيار الدول املتنازعة، وتناولت ال�صريعة الإ�صلمية ف�ص املنازعات بالطرق ال�صلمية  بني 

اإىل  ي�صعى  فالعامل   
)4(

والو�صاطة  والتحكيم  املفاو�صة  لذلك عدة طرق منها  امل�صلمني وغريهم، فو�صعت 

الق�صاء على املنازعات امل�صلحة حتى ل يجعل ال�صلم والأمن والعدل الدويل عر�صة للخطر.   

)1( امل�صت�صار باملحكمة العليا بطرابل�ص/ليبيا، واأ�صتاذ متعاون مع اجلامعات الليبية.

)2( معجم امل�صطلحات القانونية، جريار كورنو، النزاع - CONFLIT، ترجمة من�صور القا�صي، ن�صر املوؤ�ص�صة اجلامعية للدرا�صات 

والن�صر والتوزيع، بريوت لبنان، الطبعة الأوىل، 1418 هت / 1998 م املجلد الثاين، �ص 1691 .

)3( مبادئ القانون الدويل، الإطار النظري وامل�صادر، اأ - د / م�صطفى عبداهلل اأبو القا�صم خ�صيم، ن�صر املكتب الوطني للبحث والتطوير  

طرابل�ص الغرب - ليبيا، الطبعة الأوىل 2004 م، �ص 217 - 218 . 

)4( العلقات الدولية يف ال�صلم، رم�صان بن زير، الدار اجلماهريية للن�صر والتوزيع والإعلن، م�صراتة - ليبيا الطبعة الأوىل 1989 م، 

�ص 169 - 186 .
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تقع  اأرا�ص  اعتداء على  اأو  اأجنبية،  بدولة  اأملك خا�صة  الدولية من العتداء على  املنازعة  تن�صا  قد 

يف حدود دولة اأخرى اأو داخلها، اأو على منافع يعود ريعها لبع�ص الدول تكون قد ر�صدت لأ�صباب دينية اأو 

اجتماعية، اأو اقت�صادية، اأو غري ذلك من العلقات التي تقوم بني الدول، ولهذا  تن�ص املادة الأوىل من 

ميثاق الأمم املتحدة يف فقرتها الثالثة على ) حتقيق التعاون الدويل على حل امل�صائل الدولية ذات ال�صبغة 

القت�صادية والجتماعية والثقافية والإن�صانية، وعلى تعزيز احرتام حقوق الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية 

للنا�ص جميعا والت�صجيع على ذلك اإطلقا بل متييز ب�صبب اجلن�ص اأو اللغة اأو الدين، ول تفريق بني الرجال 

والن�صاء ( من اأجل األ يتم العتداء على احلقوق امل�صار اإليها فيما �صبق.

القاعدة  حتديد  يف  اإليها  يرجع  التي  وهي  الأ�صلية،  منها  م�صادر  عدة  على  الدويل  القانون  ويعتمد 

القاعدة ومدى تطبيقها، ومن  للدللة على وجود  بها  ي�صتعان  ثانوية  وموداها، وهناك م�صادر  القانونية 

الثانوية  امل�صادر  اأما  العامة   القانونية  واملبادئ  والأعراف،  واملعاهدات،  التفاقيات،  الأ�صلية:  امل�صادر 

واجلمعيات  والهيئات  العام،  الدويل  القانون  فقهاء  واأقوال  املحاكم،  وق�صاء  الداخلية،  القوانني  فهي: 

الدولية، وبع�ص امل�صادر ال�صتدللية الأخرى، » ومن املبادئ  الثابتة اأنه لي�ص للقانون الداخلي لدولة ما 

بني  امل�صاواة  وبحق  الدولة  هذه  ب�صيادة  م�صا�ص  اأخرى  دولة  على  فر�صه  يف  لأن  اإقليمها،  خارج  �صلطان  

  فهل الأحكام املتعلقة بالوقف الإ�صلمي ميكن اأن ترقى اإىل م�صتوى القواعد القانونية الدولية ؟
)1(

الدول«

منها  تخلو  ل  الوقف  فاأحكام  وبالتايل  الإ�صلمية،  الدول  كافة  يف  مقرر  الإ�صلمي  الوقف  نظام  اإن 

ت�صريعات تلك الدول، بالنظر اإىل وجود اأموال موقوفة يف اإقليمها، فاإن مل تكن لها ت�صريعات خا�صة بنظام 

الوقف، فاإنها جتعل ال�صريعة الإ�صلمية من م�صادر الت�صريع الأ�صلية اأو الحتياطية، وبالتايل فهي تت�صمن 

القوانني  اأن ترقى من  الوقف ميكن  اأحكام  نف�صه هل  الذي يطرح  وال�صوؤال   
)2(

بالوقف،  املتعلقة  الأحكام 

الداخلية اإىل القواعد القانونية الدولية ؟ وهل ميكن لهذه الأحكام اأن ت�صاعد يف حل املنازعات الدولية؟، 

واإذا كان اجلواب بنعم، فما هي اأنواع املنازعات التي ت�صاعد يف حلها ؟، وكيف ميكن ال�صتفادة من �صيغ 

الوقف يف تنظيم النتفاع بالأموال املوقوفة ؟، وكيفية تطبيق اأحكام النظارة يف اإدارة تلك الأموال، وخا�صة 

كافة  الوقف يف حل  اأحكام  ت�صاهم  وكيف  ؟  عليه  املوقوف  احتاد  مع  دولة  من  اأكرث  تقع يف  التي  الأموال 

الإ�صكاليات ال�صيا�صية وال�صرعية والقت�صادية بني الدول ؟.  

ولبحث كافة الإ�صكاليات ال�صابقة وحماولة الو�صول اإىل اإجابات عن الأ�صئلة املطروحة يقت�صي الأمر 

)1( القانون الدويل العام، د / علي �صادق اأبو هيف، من�صاأة املعارف بالإ�صكندرية، الطبعة العا�صرة 1972 م �ص 32 .

)2( القانون الدويل: الإقليم والآفاق اجلديدة، اأ - د / م�صطفى عبداهلل اأبو القا�صم خ�صيم، ن�صر املكتب الوطني  للبحث والتطوير  طرابل�ص 

الغرب - ليبيا، الطبعة الأوىل 2004 م، �ص 446 . 
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اتباع املنهج التحليلي املقارن لأحكام القانون الدويل مع الأحكام ال�صرعية للوقف الإ�صلمي، ولذلك نقوم 

بتق�صيم الدرا�صة اإىل املباحث التالية:-  

املبحث الأول: مكانة اأحكام الوقف يف القانون الدويل، وجدواها يف حل املنازعات الدولية وي�صم: -

1 - املطلب الأول: اأحكام الوقف وم�صادر القانون الدويل .

2 -  املطلب الثاين: ال�صتفادة من �صيغة الوقف يف حل املنازعات الدولية )امل�صوغات واملوانع(.

3 -  املطلب الثالث: اجلدوى القت�صادية يف حل املنازعات عن طريق الوقف.

املبحث الثاين: حل املنازعات الدولية عن طريق اأحكام الوقف، وي�صم 

1 - املطلب الأول: حل منازعات ملكية الأر�ص واملوارد الطبيعية والنتفاع بها بني الدول.

2 - املطلب الثاين: تطبيق اأحكام الوقف على املنازعات الدولية.

3 - املطلب الثالث: اللتزام ب�صروط الواقف بني الدول املتنازعة.

              ) ال�صروط - النظارة - الأحكام ال�صرعية املوؤيدة ( 

املبحث●الأول:●مكانة●اأحكام●الوقف●يف●القانون●الدويل●وجدواها●يف●حل●املنازعات●الدولية●

●املطلب●الأول:●اأحكام●الوقف●وم�صادر●القانون●الدويل

بالو�صائل  الدول  بني  حتدث  التي  املنازعات  ف�ص  على  املعا�صر  الدويل  القانون  وقواعد  مبادئ  توؤكد 

الأمن  واإقرار  النف�ص  عن  الدفاع  مثل  حمددة،  حالت  يف  اإل  امل�صلحة  القوة  ا�صتخدام  وحترم  ال�صلمية، 

اجلماعي، وتنق�صم الو�صائل ال�صلمية اإىل �صيا�صية وق�صائية، فالأوىل ت�صم املفاو�صات وامل�صاعي احلميدة، 

والو�صاطة، والتحقيق، والتوفيق، ودور الأمم املتحدة، اأما الثانية فت�صم حماكم التحكيم الدولية وحمكمة 

 فاإذا ما مت اللجوء للحلول ال�صلمية الق�صائية فاإن حماكم التحكيم الدويل وكذلك حمكمة 
)1(

العدل الدولية 

العدل الدولية �صوف تبحث عن القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على املنازعة الدولية، ولها يف �صبيل 

ذلك اأن تعود اإىل م�صادر القانون الدويل الأ�صلية اأو الثانوية، ومنها - كما �صلف القول - القوانني الداخلية، 

وق�صاء املحاكم، واأقوال فقهاء القانون الدويل العام، ومن هنا ميكن اأن تكون اأحكام الوقف املعمول بها بني 

الدول الإ�صلمية، وكذلك اأحكام املحاكم والجتهادات الفقهية الإ�صلمية يف جمال الوقف جمال للتطبيق 

من قبل املحاكم الدولية، ويظل ال�صوؤال مطروحا: كيف ترقى تلك الأحكام اإىل م�صتوى القاعدة القانونية 

الدولية؟.

)1( القانون الدويل: الإقليم والآفاق اجلديدة، اأ - د / م�صطفى عبداهلل اأبو القا�صم خ�صيم، ن�صر املكتب الوطني  للبحث والتطوير  طرابل�ص 

الغرب - ليبيا، الطبعة الأوىل 2004 م، �ص 446 . 
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توجد رابطة للدول الإ�صلمية وهي منظمة املوؤمتر الإ�صلمي التي تاأ�ص�صت يف مدينة الرباط باملغرب 

يف الثاين ع�صر من رجب 1389 هـ املوافق 25 �صبتمرب 1969م، وت�صم يف ع�صويتها �صبعًا وخم�صني دولة، 

وميثاق منظمة املوؤمتر الإ�صلمي جعل يف طليعة اأهدافه تعزيز الت�صامن بني الدول الإ�صلمية يف املجالت 

بينها:تعزيز  ومن  اأهدافها،  امليثاق  حدد  وقد  والجتماعية،  والعلمية  والثقافية  والقت�صادية  ال�صيا�صية 

الت�صامن الإ�صلمي بني الدول الأع�صاء، والتعاون بني الدول الأع�صاء يف املجالت القت�صادية والجتماعية 

والثقافية والعلمية، ومن مبادئها ت�صوية اأي نزاع قد ين�صاأ بني الدول الأع�صاء بالطرق ال�صلمية كاملفاو�صات، 

الأع�صاء يف  الدول  بني  والتفاهم  التعاون  لتنمية  امللئم  اجلو  وتوفري  التحكيم   اأو  التوفيق  اأو  والو�صاطة 

املنظمة وبقية دول العامل. 

اأن  اأ�ص�ص تر�صحها لأن تكون موؤ�ص�صة عاملية بالفعل ل بالقول ذلك  اإن موؤ�ص�صة الوقف تقوم على عدة 

ر�صالتها واأهدافها تقوم على فعل اخلري للب�صرية، واأنها تعتمد على التربعات الإرادية ولي�صت امل�صروطة اأو 

املقررة مبوجب الت�صريعات، وهي تعترب اأ�صا�ًصا خرّيا يف جميع ال�صرائع ال�صماوية لأنها تقوم على التقرب 

. ومن ناحية اأخرى فهي تقدم خدماتها لبني 
)1(

اإىل اهلل تعاىل، وهذا الهدف متفق عليه بني بني الب�صر 

الإن�صان اأو على الأقل طائفة كبرية من الب�صر املوجودين على �صطح الكرة الأر�صية، وبع�ص اأنواع الوقف 

ل تقت�صر على امل�صلمني فقط، بل ت�صمل الفقراء وامل�صاكني من غريهم، ي�صاف اإىل ذلك اأن منافعها تعود 

ال�صتحقاق،  �صروط  فيهم  توافرت  طاملا  اإليها  ينتمون  التي  البلدان  عن  النظر  ب�صرف  امل�صتحقني  على 

ولهذا جند اأوقاف احلرمني ال�صريفني والقد�ص ال�صريف اإمنا تعود منافعها وفوائدها على كافة الزوار من 

امل�صلمني، واأوقاف امل�صاجد الكربى يف م�صارق الأر�ص ومغاربها، والتي اأ�صحت موؤ�ص�صات علمية كبرية ل 

تقت�صر يف تقدمي خدماتها على املقيمني يف نطاقها، بل تت�صع لت�صمل كافة الوافدين عليها.

اأو كبرًيا، فهو �صخ�ص اعتباري له كيان م�صتقل ونظام  اأن الوقف مهما كان �صغرًيا  ي�صاف اإىل ذلك 

الدول  يف  الت�صريعات  اأغلب  بذلك  اعرتفت  وقد  م�صتقلة،  مالية  وذمة  اإرادته  عن  يعرب  و�صخ�ص  يحكمه 

 وجمموع هذه الوقفيات ميكن اأن ت�صكل يف نطاق العامل �صخ�صية اعتبارية على نطاق وا�صع، 
)2(

الإ�صلمية 

ن يف احتاد عاملي - و�صع ال�صركات عرب القومية حيث تعترب �صخ�صا اآخر  وميكن اأن ياأخذ الوقف - اإذا تكوَّ

من اأ�صخا�ص القانون الدويل يتمتع بال�صخ�صية القانونية الدولية، وهذا ميكنه من تقدمي اإدعاءات ق�صائية 

�صد الدول التي توجد بها اأوقاف اإ�صلمية نتيجة ملخالفات قانونية تتعلق ب�صميم الن�صاط الوقفي اخلريي، 

)1( الوقف يف الفكر الإ�صلمي، حممد بن عبدالعزيز بن عبداهلل، ن�صر وزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صلمية باملغرب، 1416 هـ / 1996 م، 

�ص 1/110 .

)2( الطبيعة القانونية ل�صخ�صية الوقف املعنوية، درا�صة مقارنة بني ال�صريعة والقانون، د / جمعة حممود الزريقي ن�صر كلية الدعوة 

الإ�صلمية، طرابل�ص - ليبيا، الطبعة الأوىل 2001م، �ص 67 - 92 .
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قيام  �صبيل   ويف 
)1(

الوقفي  الن�صاط  الدول يف جمال  التفاقيات مع  اإىل جانب �صلحية الحتاد يف عقد 

هذا الحتاد ن�ص القانون ال�صرت�صادي للوقف يف املادة 168 على اأن » ين�صاأ احتاد عام للأوقاف تكون له 

.
)2(

ال�صخ�صية العتبارية مقره العا�صمة » وهي خطوة اأوىل ميكن بعدها تاأ�صي�ص احتاد عاملي للأوقاف

البلدان  يف  الوقف  نظام  ت�صود  التي  هي  فيه  امل�صتعملة  وال�صيغ  الوقف  اأحكام  اأن  تقدم  ما  خل�صة 

الإ�صلمية التي توجد فيها اأموال موقوفة، وكذلك البلدان غري الإ�صلمية التي توجد بها اأوقاف اإ�صلمية، 

وذلك مما يجعلها حتتل مكانا دوليا ل�صريانها يف ثلث دول العامل تقريبا، ولهذا ميكن اأن ي�صتفاد منها يف 

حل املنازعات الدولية �صواء اأكانت هذه املنازعات تتعلق باأموال الوقف اأم بغريها مما ي�صتعان به يف ف�ص 

املنازعات الأخرى، وهو ما �صندر�صه يف املطلب التايل: 

املطلب●الثاين:●ال�صتفادة●من●�صيغة●الوقف●يف●حل●املنازعات●الدولية)امل�صوغات●واملوانع(

اإن ما ي�صتوجب ال�صتفادة من �صيغة الوقف واأحكامه يف حل املنازعات الدولية وجودها يف الكثري من 

واحدة،  ببلد  بع�صها خا�ص  الإ�صلمية وغريها،  العامل  اأغلب دول  قائم يف  الوقف  اأن  العامل، ذلك  دول 

العلقات عند حدوث  تلك  اأحكام وقواعد حتكم  اإيجاد  يتطلب  باأكرث من دولة، وهو ما  وبع�صها يخت�ص 

نزاع بني الدول حول اأموال الوقف اأو غريها، وهذه من الأ�صباب التي توجب ال�صتعانة باأحكام الوقف يف 

اأوقافا  الإ�صلمي  العامل  بلدان  اأغلب  فاإننا جند يف  املثال ل احل�صر  الدولية، وعلي �صبيل  املنازعات  حل 

يخ�ص�ص ريعها ل�صالح احلرمني ال�صريفني والقد�ص ال�صريف، وبالتايل فاإن هذا الوقف له علقة باأكرث 

من دولة، واإنا كنا ل نعلم بوجود منازعات حول هذه الأوقاف، اإل اأن ذلك ممكن احلدوث بني الدولة التي 

توجد فيها اأموال الوقف والدول الراعية لهذه الأماكن املقد�صة فيما يتعلق بتحويل الريع و�صرفه عليها وفقا 

ل�صروط الواقفني التي يجب اأن حترتم وتنفذ.

قد يحدث النزاع حول عقارات موقوفة يف دولة كانت للم�صلمني فيها ثم رحلوا اإىل بلد اأخرى نتيجة 

اأوقاف  فيها  لهم  كانت  مناطق  من  باك�صتان  اإىل  امل�صلمني  من  كثري  انتقل  الهند  تق�صيم  فعند  انف�صال، 

كبرية باأنواع خمتلفة يف �صورة م�صاجد ومدار�ص وزوايا ومقابر، فمن يتوىل م�صوؤولية احلفاظ عليها وكيفية 

 ومن اأمثلة ذلك اأي�صا وقف الزوايا ال�صنو�صية يف ال�صعودية، وحتديدا يف مكة املكرمة 
)3(

ال�صتفادة منها ؟ 

)1( مبادئ القانون الدويل: الأ�صخا�ص، اأ - د / م�صطفى عبداهلل اأبو القا�صم خ�صيم، ن�صر املكتب الوطني  للبحث والتطوير  طرابل�ص 

الغرب - ليبيا، الطبعة الأوىل 2004 م، �ص 113 .

)2( تقوم الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت بالتعاون مع البنك الإ�صلمي للتنمية بجدة باإعداد م�صروع القانون ال�صرت�صادي للوقف 

عن طريق جلنة من اخلرباء، وكان اآخر اجتماع لها قد مت يف 11-12 فرباير 2012 م مبقر البنك الإ�صلمي بجدة .

)3( الوقف، بحوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العا�صرة ملجمع الفقه الإ�صلمي يف الهند، اإعداد وتقدمي ال�صيخ القا�صي جماهد 

الإ�صلم القا�صمي، من�صورات دار الكتب العلمية بريوت لبنان، الطبعة الأوىل 1422هـ 2011 م، �ص 330-329 .
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ومني وجدة والطائف، وهذه الزوايا اأن�صاأها الإمام امل�صلح حممد بن علي ال�صنو�صي - رحمه اهلل - مثلما 

 وكانت الدولة الليبية تتابع هذه الزوايا 
)1(

اأن�صاأ عدة زوايا يف ليبيا وم�صر وغريها من البلدان التي زارها 

 وتطالب وزارة اخلارجية الليبية باإبرام اتفاق حولها مع 
)2(

وتهتم بن�صاطها وتلبي حاجاتها يف العهد امللكي 

احلكومة ال�صعودية، ومن الأمثلة على الروابط الدولية للوقف، وقف الرباط العماين مبكة املكرمة الذي 

اأن�صي يف �صهر �صفر 1289 هـ 1873 م من قبل اأحد العمانيني وجعله وقفا على الفقراء الإبا�صية العمانيني 

    .
)3(

من حجاج ومعتمرين 

الذي  اأن  ذلك  الوقف  نظام  ت�صود  التي  الفقهية  القواعد  ل�صتقبال  مهياأ  العاملي  القانوين  الفقه  اإن 

جرى عليه العمل يف البلد الإ�صلمية من وجود اأوقاف ذات �صبغة دولية، واأعني بذلك امتداد اأثرها اإىل 

اأخرى كالوقف على امل�صاجد  اأمكان  اإحداها و�صرف ريعه يف  اأكرث من دولة رغم وجود املال املوقوف يف 

الكربى الثلثة ) احلرمني والقد�ص ( يعطي اأبعاًدا دولية لأحكام الوقف ميكن اأن تغدي الق�صاء الدويل 

اأن الدلئل التاريخية توؤكد  اإىل  بالعديد من احللول للمنازعات الدولية كافة، وت�صري الدرا�صات احلديثة 

واأن  امليلدي،  العا�صر  القرن  منذ  الإ�صلم  ديار  يف  تواجدهم  اإبان  الوقف  نظام  من  الأوربيني  ا�صتفادة 

�صيغة )Trust( يف اأوربا تعود اأ�صولها اإىل احللول التي اأتي بها اأفواج ال�صليبيني الذين تعرفوا على ال�صيغ 

الوقفية من خلل احتكاكهم بامل�صلمني، وقبل ذلك مل ي�صتطع الق�صاء الربيطاين ح�صم ما ترتب عن قيام 

بع�ص الجنليز الذاهبني اإىل بيت املقد�ص عندما عهدوا اإىل بع�ص الأمناء باإدارة اأرا�صيهم و�صياعهم اأثناء 

                  .
)4(

غيابهم 

م�صتوى  اإىل  الوقف  نظام  بها يف  املعمول  والأحكام  القواعد  ترقى  الذي يطرح هو: هل  ال�صوؤال  ولكن 

القواعد الدولية وفقا للقانون الدويل وهل ميكن تطبيقها على املنازعات الدولية ؟، اإن الإجابة عن هذا 

ال�صوؤال تنق�صم اإىل �صقني الأول: اإذا كانت املنازعة قد ن�صبت بني دولتني اإ�صلميتني  ت�صود فيها ال�صريعة 

)1(  الفوائد اجللية يف تاريخ العائلة ال�صنو�صية، جمع وتاأليف عبداملالك عبدالقادر بن علي 1386 هـ / 1966 م، ت�صنيف �صلح 

عبدالعزيز العمامي، 1428 هـ / 2007، �صبكة املعلومات الدولية .

)2( مذكرة �صادرة عن الإدارة العامة للزوايا ال�صنو�صية التابعة للخا�صة امللكية بليبيا، فيها بيان مبا حتتاجه الزوايا يف مكة ومنى وجدة 

والطائف، موؤرخة يف 1965/6/30 م .   

)3( وقف الرباط العماين مبكة املكرمة، لل�صيخ اأحمد بن �صعود ال�صيابي، اأمني مكتب الإفتاء، وزارة الأوقاف وال�صوؤون الدينية، ورقة �صارك 

بها يف الندوة الدولية ) الوقف يف عمان بني املا�صي واحلا�صر ( عقدت يف جامعة ال�صلطان قابو�ص بعمان 28 �صوال غرة ذي القعدة 1430 

هت 18-20 اأكتوبر 2009 م .

)4(  عوملة ال�صدقة اجلارية: نحو اأجندة كونية للقطاع الوقفي، اأ - د / طارق عبداهلل، بحث مقدم اإىل الندوة الدولية ملجلة اأوقاف 

حتت عنوان - الوقف والعوملة - الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت بالتعاون مع البنك الإ�صلمي للتنمية، وجامعة زايد، حترير طارق 

عبداهلل، 13-2008/4/15 م .من�صورات الأمانة العامة للأوقاف، دولة الكويت، 2010، �ص 360 .



»≤jQõdG Oƒª á©ªL .O åëH

345

اإن  الوقف مثل،  الإ�صلمية، كم�صالة  ال�صريعة  نظمتها  النزاع  عليها  يدور  التي  امل�صاألة  اأن  اأو  الإ�صلمية، 

نطاقها يف هذه احلالة يقع يف دار الإ�صلم، وبالتايل يتم تطبيق ال�صريعة الإ�صلمية عليها يف اأي م�صائل 

تتعلق بالنظام العام، ومن هنا تعترب اأحكام الوقف و�صيغه من القواعد التي ميكن تطبيقها حلل املنازعات 

الدولية.

الدولية،  العدل  ل�صيما حمكمة  الدولية،  املحاكم  اأن  من  فبالرغم   « اأخرى  دول  بني  تدور  كانت  واإذا 

تطبق مبادئ وقواعد القانون الدويل، اإل اأنها قد جتد نف�صها م�صطرة اإىل تطبيق وال�صتفادة من القوانني 

الوطنية حتى ميكنها الو�صول اإىل قرار حيال املنازعات التي حتال اإليها من قبل الدول مثل ا�صتنادا اإىل 

املادة 38 من النظام الأ�صا�صي للمحكمة، ويف الكثري من الأحيان جتد املحكمة املذكورة وغريها من حماكم 

التحكيم الدولية م�صطرة يف واقع الأمر اإىل تطبيق مبادئ القانون الداخلي للدول يف الأحكام التي تقرها 

، ولهذا ميكن القول اإن الق�صاء الدويل ميكنه ا�صتثناء اأن يطبق القانون الداخلي للدول مبا ميكن معه 
)1(

«

تطبيق �صيغ الوقف واأحكامه على بع�ص املنازعات الدولية.

املطلب●الثالث:●اجلدوى●القت�صادية●يف●حل●املنازعات●عن●طريق●الوقف

النتقال  حرية  وكرثت  الدول،  بني  اجلغرافية  احلدود  بتل�صي  تنامى  قد  العاملي  القت�صاد  اإن 

القت�صادية، مبا ميكن معه ازدياد احلركة التجارية وانتقال الأموال من دولة اإىل اأخرى، وهذا مما ي�صاعد 

موؤ�ص�صات الأوقاف يف ال�صتثمار خارج نطاق الإقليم اجلغرايف الذي اأ�ص�صت به، وميكنها من التعاون باإقامة 

الحتادات فيما بينها، اأو القيام بالتحالفات مع غريها من املوؤ�ص�صات يف ا�صتثمار الأموال اإذا كانت بطريقة 

م�صروعة، وموؤ�ص�صات الأوقاف يف الدول الإ�صلمية مر�صحة اأكرث من غريها يف اإن�صاء مثل هذه الروابط 

 ولن جتد املوؤ�ص�صات الوقفية م�صكلة يف �صبط ا�صتثماراتها لأن اأحكام الوقف مقررة ومعروفة فيما بينها 
)2(

اأنها ل تهدف اإىل الربح بقدر ما تهدف اإىل تو�صيع قاعدة الأعمال اخلريية وم�صاهماتها يف  اإ�صافة اإىل 

التحكيم  وهيئات  املحاكم  به  تهتدي  نربا�صا  �صتكون  واأحكامه  الوقف  �صيغة  فاإن  ولهذا  الإن�صانية،  خدمة 

الدولية يف حل املنازعات التي تعر�ص عليها.

اإذا ما وجدت موؤ�ص�صات دولية، وهي تعترب من اأ�صخا�ص القانون الدويل، �صواء كانت موؤ�ص�صات وقفية اأو 

جتارية اأو اقت�صادية اأو غريها، ولديها فائ�ص يف اأموالها وقع الختلف على كيفية اإدارته، فاإذا خل قانونها 

الأ�صا�صي اأو اتفاقية الإن�صاء على ن�ص واجب التباع، فيمكن اللجوء لأحكام الوقف و�صيغه التي تن�ص على 

اأو غريه، فاملذاهب  النفقات خا�صة يف املجال اخلريي  يو�صع  اأو  الأ�صول  الفائ�ص ميا يزيد  ا�صتثمار هذا 

)1( مبادئ القانون الدويل، الإطار النظري وامل�صادر، �ص  72 - 172 - 173.

)2( التحديات احلديثة التي تواجه اقت�صاديات الأوقاف، فوؤاد العمر، بحث مقدم لندوة الوقف والعوملة  امل�صدر ال�صابق، �ص 297 .
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الأهداف  حتقيق  يف  اأو  الأ�صول  يف  يزيد  مبا  الوقف  اأموال  من  الفائ�ص  ا�صتثمار  على  متفقة  الإ�صلمية 

، ويف هذه ال�صيغة �صمان حلل املنازعة  بني املوؤ�ص�صات الدولية من �صركات اأو جمموعات اأموال 
)1(

اخلريية 

ذات الأهداف الإن�صانية.

ا�صتولت فرن�صا على تون�ص �صنة 1881 م وفر�صت عليها احلماية مبوجب معاهدة املر�صى املوؤرخة يف 

1883/6/8 م وبداأت يف ال�صيطرة على خرياتها وجلب املعمرين اإليها، ونظرا لوجود م�صاحات كبرية من 

الأرا�صي الزراعية موقوفة ترغب يف ال�صتيلء عليها وتوزيعها على اأبنائها فوقع نزاع بينها وبني جمعية 

الأوقاف املوؤ�ص�صة �صنة 1874 م التابعة للدولة التون�صية، وهي التي تقوم بالإ�صراف على الأوقاف يف تون�ص، 

وكان الإ�صكال يف كيفية ال�صماح لغري امل�صلمني من ال�صتفادة من الأملك العقارية املوقوفة ؟ فتم اللجوء 

اإىل الإنزال، وهو كراء الأر�ص ملدة طويلة اأو موؤبدة من اأجل تعمري اأرا�صي الوقف، وتكون الأجرة دخل دائما 

للأوقاف، والإنزال ي�صبه عقود الإجارة الطويلة التي ن�صاأت على العقارات املوقوفة يف عدة دول اإ�صلمية، 

 وبهذه الو�صيلة مت متكني املعمرين الفرن�صيني من احل�صول على م�صاحات 
)2(

وهو نوع من عقود الأحكار 

 .
)3(

كثرية منها وقاموا بزراعتها وغر�ص الأ�صجار بها واإن�صاء املباين عليها، مع بقاء ملكية الأر�ص للوقف 

قد تلجاأ الدولة اإىل نظام الوقف لكي ت�صري به مرفقا عاما يوؤدي وظيفة دينية، فاحلكومة الرتكية وجدت 

ا�صتغلل كبريا من قبل ال�صركات التجارية التي تنظم رحلت احلج والعمرة، ومبا اأن احلج واجب ديني 

لذلك راأت احلكومة اأن تن�صئ وقفا خا�صا بذلك، اأطلق عليه وقف الديانة واأوكلت اإليه تنظيم رحلت احلج، 

وكلفت رئا�صة ال�صوؤون الدينية التابعة لرئا�صة الوزراء بتنظيمها واملواطن يدفع امل�صروفات املطلوبة قبل 

ثلثة اأ�صهر من بدء الرحلة، وقد جنح هذا التنظيم جناحا كبريا يف ت�صهيل اأداء منا�صك احلج، ثم حتققت 

نتيجة اإيجابية مالية من هذه الرحلت حيث اأن رئا�صة ال�صوؤون الدينية ح�صلت على ربح كبري عن طريق 

ما يدفعه احلاج من ر�صوم وم�صاريف وقد بلغت ميزانية وقف الديانة يف اإحدى ال�صنوات عدة بليني لرية 

اأخرى،  اأقطار  اإىل  اإنفاقه يف الأعمال اخلريية منها طباعة الكتب وتوزيعها، واإر�صال الأئمة  تركية، ويتم 

.
)4(

واإن�صاء اأوقاف جديدة  لتاأ�صي�ص م�صاجد يف اأوربا 

)1( مدونة اأحكام الوقف الفقهية، م�صروع حتت الإعداد تقوم به الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت ومل ين�صر بعد، اعتمادا على 

املذاهب الثمانية، بند 7 - 4 - 4، ا�صتثمار ريع الوقف .

)2(  الإطار الت�صريعي لنظام الوقف يف بلدان املغرب العربي، جمعة حممود الزريقي، ن�صر اجلامعة املغاربية طرابل�ص ليبيا، الطبعة 

الأوىل، �ص 74 .

)3(  ف�صول يف تاريخ الأوقاف يف تون�ص، من منت�صف القرن التا�صع ع�صر اإىل 1914 م، د / ال�صيباين بنبلغيت، مكتبة علء الدين، 

�صفاق�ص، تون�ص، �ص 144 - 173 .

)4( ملحة عن حالة الأوقاف يف تركيا، ورقة م�صارك بها، اأ - ثروت اأرمغان، باحث يف املعهد الإ�صلمي للبحوث والتدريب بالبنك الإ�صلمي 

للتنمية، اإدارة وتثمري ممتلكات الأوقاف، ندوة عقدة بجدة، 1404 هـ / 1983-1984 م  �ص 337 -344 .
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اأ�صهم وقف النقود يف تعمري الكثري من البلدان الإ�صلمية، رغم اأن هذا النوع من الأوقاف فلقي معار�صة 

 واأجاز احلنفية وقف 
)1(

من الفقهاء يف البداية، ولكنهم اأجازوه اإذا كان على �صبيل القر�ص  بدون فائدة 

غري اأن الفتوى �صدرت باإجازة وقف النقود بفائدة معينة 
 )2(

النقود على اأن تدفع م�صاربة ويت�صدق بالف�صل 

ت�صرف ل�صالح الأوقاف ح�صب �صروط الواقف ومت ذلك حني بادر �صيخ الإ�صلم املل خ�صرو خلل )1460 

- 1480 م ( باإجازتها، كما اأجازها اأي�صا تلميذه ال�صيخ اأبو ال�صعود اأفندي، وبهذا ال�صكل حتول الوقف اإىل 

موؤ�ص�صة مالية م�صغرة متول م�صاريع التجار واأ�صحاب احلرف بفائدة ترتاوح يف العادة بني 10 - 11 %، 

ونتيجة لذلك انت�صر وقف النقود بهذه الطريقة، بداأ اأول يف بلد البلقان ثم انت�صر يف الأنا�صول وال�صام 

اأي�صا، واأ�صبح يغطي معظم اخلدمات الدينية والثقافية وال�صحية والجتماعية يف املجتمع الإ�صلمي يف 

.
)3(

تلك املناطق 

مل ي�صلم الوقف النقدي املنوه عنه �صابقا من النقد ون�صاأت حوله عدة خلفات فقهية يف الدول التي 

ن�صاأ فيها، وكتبوا يف ذلك موؤلفات واأ�صدروا فتاوى �صد وقف النقود بالطريقة التي مت بها باإجازة الفوائد 

عليها، ولكن الراأي الذي قال به بع�ص الفقهاء الأحناف ومت اعتناقه من بع�ص امل�صلمني هو الذي �صاد ومثل 

راأي الأغلبية رغم خمالفته للأحكام املعروفة يف تقا�صي فوائد القرو�ص، وترتب على ذلك ازدياد احلركة 

التجارية وانت�صار ال�صحة والتعليم يف املجتمع الإ�صلمي الذي انت�صر فيه وقف النقود ولعبت املدن الكبرية 

مثل ا�صطنبول واأدرنة وغريها دوًرا يف منو القت�صاد والتجارة يعود الف�صل فيه اإىل هذا النوع من الوقف 

       .
)4(

املوؤ�ص�ص على الفتوى باإجازة وقف النقود بفوائد 

املبحث●الثاين:●حل●املنازعات●الدولية●عن●طريق●اأحكام●الوقف

املطلب●الأول:●حل●منازعات●ملكية●الأر�س●واملوارد●الطبيعية●والنتفاع●بها●بني●الدول

ل خلف اإذا كانت الأر�ص املتنازع عليها تقع يف اإحدى البلد الإ�صلمية والنزاع بني دولتني م�صلمتني، 

فال�صريعة الإ�صلمية هي التي حتكم هذا النزاع، وميكن ف�صه باللتجاء اإىل �صيغة الوقف، فتطبق عليه 

اعتبار ملكية الأر�ص يف حكم ملكية اهلل تعاىل، ويعود النتفاع اإىل الدولتني املتنازعتني، وميكن تطبيق هذا 

)1( ملعرفة الكثري عن وقف النقود والطعام واآراء الفقهاء حولها ينظر كتابنا مباحث يف الوقف الإ�صلمي  ن�صر املوؤلف، طبعة منقحة 

ومزيدة، بطرابل�ص - ليبيا، 2007 م . �ص 16 - 17 . 

)2( الإ�صعاف يف اأحكام الأوقاف، للعلمة برهان الدين اإبراهيم بن مو�صى الطرابل�صي احلنفي، دار الرائد العربي، بريوت لبنان، 1401 

هـ 1981، �ص 26- 29 .

)3( درا�صات يف وقف النقود، مفهوم مغاير للربا يف املجتمع العثماين، بقلم: د / حممد م الأرناوؤوط، د / عبدو �صوت�ص�صكا، د / جون ما 

ندفل، من�صورات موؤ�ص�صة التميمي للبحث العلمي واملعلومات، زغوان تون�ص يناير 2001 م، �ص 68 .

)4( امل�صدر ال�صابق بحث د / جون ما ندفل، �ص 15 - 16 .
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احلكم على حق النتفاع الذي يقع على الأموال العقارية، وقد حدث ذلك يف الهند عندما �صيطر الحتلل 

الربيطاين على م�صاجد ومقابر وزوايا واأرا�صي الوقف فوقع نزاع بني الطرفني و�صكلت جلنة حتكيم فق�صت 

باإعادة 123 وقفا اإىل هيئة الوقف ثم ردت الأوقاف عام 1984 اإىل هيئة الوقف لدلهي على �صبيل الإجارة، 

 فاحلل هنا ا�صتلهم اأحكام الوقف ببقاء ملكية الرقبة 
)1(

ومعنى ذلك اأن ملكية تلك الأرا�صي بقيت للحكومة 

للدولة مثله مثل املال العام، وت�صليم الأر�ص للوقف على اأن يكون النتفاع  وفقا لنظام الإجارة.

اأر�ص  بينها  من  تكون  ورمبا  احلدود،  على  الواقعة  الأر�ص  ملكية  حول  الغالب   النزاع يف  ين�صب  قد 

موقوفة، فمن النزاعات التي ح�صلت بني الدول حول ملكية الأر�ص النزاع الذي مت بني الدولة العثمانية 

عندما كانت ليبيا حتت وليتها والدولة الفرن�صية عندما كانت متار�ص احلماية على تون�ص، وقد اأثار هذه 

امل�صكلة مع الدولة العثمانية املجاهد الليبي �صليمان با�صا الباروين يف مذكرة اأر�صلها لرئي�ص الوزراء العثماين 

�صنة 1910، ونبه اإىل هدف ا�صتيلء فرن�صا عليها وكان يدور حول احلدود حيث تقع بع�ص الأملك الوقفية 

الرتكية عندما كانت  والدولة  املغرب  �صلطان  ال�صراع على احلدود بني   وكذلك 
)2(

النزاع  �صمن منطقة 

 وهذه اخللفات احلدودية بني الدول الإ�صلمية ينبغي اأن يلجاأ فيها اإىل �صيغ الوقف حلل 
)3(

حتكم اجلزائر

النزاعات املرتتبة عليها بحيث تكون الأر�ص وقفا هلل تعاىل ويتم توزيع املنفقة بني البلدين اإذا مل تقم اأي 

دولة باإثبات ملكيتها فعل، واإذا كان النزاع يتعلق باأر�ص موقوفة فل �صك اأن اأحكام الوقف هي التي يجب 

اأن تطبق عليها يف حل النزاع.

ومما يوؤكد اأن حل املنازعات حول الأرا�صي الواقعة يف حدود الدول ميكن عن طريق تطبيق �صيغ الوقف 

واأحكامه، اأن اأجزاء الأرا�صي الليبية التي �صمت اإىل تون�ص يف عهد �صيطرة فرن�صا عليها، قد اأحتج عليها 

نواب طرابل�ص يف جمل�ص النواب العثماين �صنة 1911 م، غري اأن الدولة العثمانية طماأنت الأهايل عن طريق 

نوابهم يف املجل�ص، باأن الأر�ص التي اآلت اإىل تون�ص  عن طريق اتفاقيات تر�صيم احلدود التي اأبرمت بني 

 وهذا احلل اإن �صح فهو 
)4(

الدولة العثمانية وفرن�صا يبقى النتفاع بها م�صرتكا بني املواطنني يف البلدين 

ماأخوذ من اأحكام الوقف، ولكن النتيجة كانت يف هذين النزاعني املذكورين جند اأن امل�صتفيد منهما هو 

)1( الوقف، بحوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العا�صرة ملجمع الفقه الإ�صلمي يف الهند، �ص 15 .

)2( دفاع املجاهد �صليمان با�صا الباروين عن حدود ليبيا من خلل اللئحة التي قدمها اإىل رئي�ص الوزراء العثماين �صنة 1910 م، ورقة 

مقدمة من د / جمعة الزريقي اإىل للملتقى العلمي التا�صع لوحدة الدرا�صات العمانية، عمان الأردن، 20-21 �صعبان 1433 هـ 10-11 متوز 

يوليو 2012 م .

)3( البعد احلدودي يف علقة املغرب باتراك اجلزائر، ورقة مقدمة من  قدور بوزياين لندوة:املغارب يف العهد العثماين، من�صورات كلية 

الآداب والعلوم الإن�صانية الرباط، املغرب، تن�صيق عبدالرحمن املوؤذن 1995 م .

)4(ليبيا والليبيون يف جمال�ص النواب العثمانية، اأورخان �صعد اهلل كولوغلو، عبدالكرمي عمر اأبو �صويرب، ن�صر املركز الوطني للمحفوظات 

والدرا�صات التاريخية، طرابل�ص ليبيا، الطبعة الأوىل، 2012 م . �ص 303 .
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الدولة الفرن�صية التي كانت حتتل تون�ص واجلزائر وح�صمته ل�صاحلها.

قد يتعلق النزاع بني الدول باملنافع التي يدرها العقار اأو املنطقة املتنازع عليها، كاملنازعة بني ا�صلندا 

التي و�صعت نطاق مياهها الإقليمية التي حت�صل منها على ثروة �صمكية، فاحتجت عليها بريطانيا واأملانيا 

الفدرالية اللتان اعتادتا ال�صيد يف تلك املناطق، ورفع النزاع ملحكمة العدل الدولية التي ق�صت فيها باعتبار 

التدابري التي  اتخذتها ا�صلندا غري �صارية املفعول يف مواجهة بريطانيا واأملانيا الفدرالية، واعتربت الدول 

الثلث ملزمة بالتفاو�ص بح�صن نية ق�صد التفاق على حلول ت�صمن لكل طرف ن�صيبا عادل من الرثوات 

ال�صمكية املوجودة يف املنطقة مع �صرورة مراعاة حقوق ا�صلندا واعتمادها القت�صادي اخلا�ص على تلك 

 وهذا ما ي�صتوجب البحث 
)1(

الرثوات ومع ذلك مل تعرتف ا�صلندا بهذين احلكمني ومل حترتم ما جاء فيهما 

عن قاعدة قانونية عادلة تر�صي كافة اأطراف النزاع، ورمبا �صيغة الوقف التي توجب األ تكون ملكية الرقبة 

لي�صت لأحد مع انتفاع امل�صتفيدين بالرثوات التي جتود بها هذه املنطقة للأطراف املتنازعة قد جتدي يف 

ف�ص النزاع.  

قد ين�صاأ النزاع حول ملكية العقارات التي ميلكها بع�ص املواطنني اإذا مت تنازل دولة ما عن جزء من 

  Trianon اإقليم اإىل دولة اأخرى، ومثال ذلك اأن نزاعا ن�صب بني املجر ورومانيا تعلق بتطبيق معاهدة 

لرومانيا،  اإقليم  عن  املجر  مبقت�صاها  تنازلت  والتي  م   1920 �صنة  الطرفني  بني  اأبرمت  التي  لل�صلم 

اأ�صبحت واقعة يف رومانيا الحتفاظ بجن�صيتهم املجرية طبقا  اأ�صحاب الأملك التي  وقد اختار بع�ص 

للمادة 63 من املعاهدة، واأدى قيام رومانيا بتطبيق القانون الزراعي ال�صادر قبل احلرب العاملية الأوىل 

الذين  بع�ص  جلاأ  ذلك  على  وبناء  زهيدة،  مبالغ  مقابل  ممتلكاتهم  من  املجريني  الرعايا  جتريد  اإىل 

اختاروا الحتفاظ بجن�صيتهم املجرية اإىل حمكمة التحكيم املختلطة، وقع نزاع حول اخت�صا�ص املحكمة 

مو�صوع  تف�صل يف  اأن  دون  النزاع  بالنظر يف  باخت�صا�صها   1927 يناير   10 بتاريخ  فق�صت  من عدمه، 

 )2(

الق�صية، ثم ت�صعب النزاع اإىل عدة اأمور و�صل اإىل عر�ص الق�صية على جمل�ص ع�صبة الأمم حينذاك 

ورمبا لو �صارك يف نظر الق�صية قا�ص م�صلم لنقل اإليهم القاعدة املعروفة يف النظام العقاري الإ�صلمي 

اأو �صلحا باأن يتم وقفها لتكون يف حكم الأملك العامة وترك اأ�صحابها  املتعلق بالأر�ص املفتوحة عنوة 

باعتبارهم  عليهم  �صريبة  وفر�ص  الإنتاج،  من  معينة  بن�صبة  عليه  التفاق  يتم  ريع  مقابل  بها  ينتفعون 

احتفظوا بجن�صية املجر عو�صا عن جن�صية رومانيا، وهذا الذي �صنه اخلليفة عمر بن اخلطاب يف اأر�ص 

ال�صواد، حيث جعل الأر�ص وقفا وترك �صكانها يتمتعون بالنتفاع بها مقابل الع�صر من الإنتاج مع فر�ص 

)1( اإ�صكالية تنفيذ اأحكام املحاكم الدولية بني الن�ص والواقع، د / اخلري ق�صي، املوؤ�ص�صة اجلامعية للدرا�صات والن�صر والتوزيع، بريوت، 

الطبعة الأوىل، 1420هـ / 2000 م، �ص 162 .

)2( اإ�صكالية تنفيذ اأحكام املحاكم الدولية بني الن�ص والواقع، �ص 324 - 325 .
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   .
)1(

اجلزية على من مل ي�صلم منهم وبقي على دينه

املطلب●الثاين:●تطبيق●اأحكام●الوقف●على●املنازعات●الدولية●

�صبقت الإ�صارة يف املبحث الأول اإىل اأن مبادئ القانون الدويل توجب ف�ص املنازعات بالطرق ال�صلمية، 

وهاتني  الدولية،  العدل  حمكمة  اأو  الدويل  التحكيم  هي  الق�صائية  الطرق  واأن  وق�صائية،  �صيا�صية  وهي 

املوؤ�ص�صتني  تتطلبان وجود قواعد واأحكام ومبادئ قانونية ميكن تطبيقها على النزاعات الدولية، فهل جند 

يف �صيغ الوقف واأحكامه ما ميكن تطبيقه عند ف�ص تلك املنازعات ؟ واإن وجدت فاأين جند م�صادرها ؟ 

ويف هذا املطلب نحاول ا�صتجلء هذه املبادئ والأحكام والقواعد يف النظام الت�صريعي الوقفي واملنازعات 

الدولية التي ميكن تطبيقها عليها، وقبل ذلك يقت�صي الأمر البحث يف مدى اعرتاف القانون الدويل بها 

واإمكانية ال�صتعانة بها يف ف�ص املنازعات الدولية ؟، خا�صة واأنها مل ترد �صمن التفاقيات اأو املعاهدات 

الدولية، ولكنها قد تدخل �صمن امل�صادر الثانوية للقانون الدويل  .

فمن  ولذلك  ب�صيادتها  م�صا�صا  ذلك  يف  لأن  اأخرى  دولة  على  ما  لدولة  داخلي  قانون  تطبيق  ميكن  ل 

ولكن  اإقليمها،  لها خارج  �صلطان  ل  للدول  الداخلية  القوانني  اأن  الدويل  القانون  عليها يف  املتفق  املبادئ 

اإليها كو�صيلة لإثبات  الرجوع  الدولية �صمن ن�صو�صه فيمكن  القواعد  اإذا ت�صمن بع�ص  الداخلي  القانون 

وجود القاعدة الدولية، » فاإذا تكرر الن�ص على نف�ص القاعدة يف ت�صريعات دول خمتلفة كان هذا دليل 

قويا على تعارف الدول على هذه القاعدة و�صبق ثبوتها يف حميط العلقات الدولية قبل تدوينها يف القوانني 

 باملقابل لذلك فاإذا وجدنا قاعدة اأو �صيغة قانونية مطبقة يف اأكرث من دولة، واأن م�صدرها 
)2(

الداخلية « 

واحد، كاأحكام الوقف املقررة يف كافة الدول الإ�صلمية وم�صدرها ال�صريعة الإ�صلمية، فهل ترقى هذه 

ال�صيغ والأحكام لت�صبح قاعدة قانونية دولية ت�صلح لف�ص املنازعات على م�صتوى الدول ؟.

اإذا ا�صتعر�صنا بع�ص التطبيقات العملية فقد جند فيها الإجابة عن هذا ال�صوؤال، فالوقف هو حتبي�ص 

مال عن الت�صرفات الناقلة للملكية وت�صبيل غلته يف �صبيل الرب والإح�صان، ويحق لكل م�صلم اأن يقوم به، 

وهذا احلكم حمل اتفاق بني الدول الإ�صلمية، ولهذا فاإن امل�صلم ي�صتطيع القيام به يف اأي دولة يكون له 

فيها مال يجوز وقفه، وي�صتطيع اأن يقرر ذلك يف اأي مكان ت�صود فيه ال�صريعة الإ�صلمية، وهذا ما جرى 

الغرب، كان يقيم  بتون�ص ميلك عقارا بطرابل�ص  الإ�صلم، مواطن من مدينة �صفاق�ص  العمل يف ديار  به 

بالإ�صكندرية  يف �صنة  1917م، اأ�صهد على نف�صه اأمام حمكمة الإ�صكندرية ال�صرعية اأنه وقف عقاره على 

)1( ال�صتخراج لأحكام اخلراج، للإمام احلافظ اأبي الفرج بن رجب احلنبلي، �صححه وعلق عليه عبداهلل ال�صديق، �صل�صلة الرتاث 

العربي، الطبعة الأوىل، دار احلداثة للطباعة والن�صر والتوزيع ن بريوت لبنان، �ص 32 .

)2( القانون الدويل العام، د / علي �صادق اأبو هيف، �ص 32.
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 فاإذا اأخذنا بالقاعدة املقررة قانونا فاإن املحكمة التي 
)1(

نف�صه ثم على م�صجد من م�صاجد طرابل�ص الغرب 

يقع يف نطاقها العقار هي املخت�صة بكافة الت�صرفات الواردة عليه، ولكن اأحكام الوقف مقررة �صرعا يف 

كافة الدول الإ�صلمية، لذلك مل جند نزاعا قام بني دولة الواقف، والدولة التي يوجد بها املال املوقوف، 

والدولة التي مت فيها الإ�صهاد بالوقف، األ يدل ذلك على اأن مكانة ال�صيغ والأحكام الوقفية هي يف امل�صتوى 

التي جتعلها �صاحلة لتكون قاعدة قانونية عامة �صمن القانون الدويل، وتوؤهلها حلل املنازعات الدولية ؟.

اإن تاريخ الأوقاف يف البلد الإ�صلمية يت�صمن العديد من الوقفيات على احلرمني ال�صريفني والقد�ص 

ال�صريف، فهذه الأماكن الثلثة هي الأكرث قد�صية لدى امل�صلمني يف جميع اأنحاء العامل ولذلك قلما جتد 

الثلثة،  املقد�صة  الأماكن  اأحد هذه  على  فيها عقارا حمب�صا  يكون  ل  امل�صلمون  بها  يقطن  اأو مدينة  بلدا 

وهذا اأمر معروف وم�صهور وهي من الكرثة التي ل تكاد حت�صى، وريع هذه الأماكن تخ�صع لأحكام الوقف 

حيث يتم منها خ�صم نفقات ال�صيانة والإدارة ) احلفظ والرتميم واحلرا�صة والنظارة وما اإىل ذلك ( 

ثم يوؤول الباقي للجهات القائمة على هذه امل�صاجد، وينبني على ذلك وجود قاعدة حتكم هذه الأوقاف يف 

كافة البلدان الإ�صلمية اأو اأغلبها تفيد وجود اأملك يف دولة، تدار بكيفية واحدة وتخ�صع لنظام حمدد يف 

الإدارة وا�صتيفاء املنفعة، وهو اأمر متفق عليه، واإن كانت معاجلة هذه الأو�صاع بني الدول تتم بطرق خمتلفة 

اإذ يجوز لها ال�صتعانة بالقوانني  - �صوف نعر�ص لها - فاإنه بالإمكان اعتناقها من قبل املحاكم الدولية 

 فما بالك بالقواعد والأحكام التي ت�صود يف اأكرث 
)2(

الوطنية الداخلية للدول يف حل بع�ص املنازعات الدولية 

من دولة كما هو احلال يف �صيغ الوقف واإحكامه.

نحاول البحث عن كيفية تنفيذ �صروط الواقفني يف اأوقاف امل�صاجد املقد�صة الثلثة، ونذكر بع�ص الأمثلة 

التي وقفت عليها، ففي ليبيا يتم اإر�صال ريع احلرمني مكة واملدينة بعد ح�صرها وخ�صم نفقات اإ�صلح 

العقارات املوقوفة عليهما اإىل اجلهات امل�صوؤولة عنهما، ويف حالة تعذر الإر�صال كما وقع ذلك �صنة 1927 

م يف عهد ال�صتعمار الإيطايل، يتم ا�صتثمار الريع، لذلك قام مدير الأوقاف ب�صراء عقار بالريع املتح�صل 

 ويف تون�ص » فاإن الأموال املخ�ص�صة للحرمني، يخ�صم منها ما 
)3(

وجعله وقفا ل�صالح احلرمني ال�صريفني 

اأنفق على الوقف، ويق�صم الباقي بني الأ�صراف واأبناء الر�صول يف تون�ص، ويبعث الباقي اإىل مكة، وللنزلء 

)1(ورد باحلجة املذكورة: » اأنا الوا�صع ا�صمي بخطي اأدناه ال�صيد احلاج حممد اأفندي بن ال�صيد ال�صيخ حممود �صيالة ال�صفاق�صي من 

اأهايل �صفاق�ص والتابع للحكومة التون�صية بتون�ص الغرب، ومقيم �صابقا بطرابل�ص الغرب والآن مقيم بثغر اإ�صكندرية بالقطر امل�صري، قد 

اأوقفت وحب�صت هلل تعاىل جميع الدكانني . . .  » �صادقت عليها حمكمة اإ�صكندرية ال�صرعية يف يوم ال�صبت الثالث والع�صرين من �صوال 

1335 هـ 11 اأغ�صط�ص 1917 لدى ف�صيلة ال�صيخ اأحمد هديب نائب املحكمة، وعليها ختم املحكمة وطابع النائب، حمفوظة يف �صجلت 

اأوقاف مدينة طرابل�ص و�صجلت بتاريخ 1 يناير 1924 م . 

)2(مبادئ القانون الدويل، الإطار النظري وامل�صادر، �ص 172 .

)3(مباحث يف الوقف الإ�صلمي، جمعة حممود الزريقي، ن�صر املوؤلف، طبعة منقحة ومزيدة، طرابل�ص، ليبيا، 2007 م، �ص 252 .
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 اأما يف اجلزائر، فاإن اأموال وقف احلرمني 
)1(

والراجعني من احلج املارين بتون�ص حق يف اأموال احلرمني » 

اجلزائرية  الوكالة  اإىل  بحًرا  وتارة  قافلة احلجاج،  مع  بًرا  تارة  فتوجه   « واملدينة،  مكة  فقراء  اإىل  توؤول 

 ويف املغرب الأق�صى فالذي جرى عليه 
)2(

بالإ�صكندرية يف �صفن اإ�صلمية اأو ن�صرانية، ومنها اإىل احلرمني 

العمل قدميا » اأنه كان للمغرب وكيل مقيم يف احلرمني ويف القد�ص، كانت مهمته احلر�ص على ا�صتثمار 

.
)3(

اأوقاف املغاربة على تلك الأماكن املقد�صة 

اإن الأعراف الدولية تعترب م�صدًرا من م�صادر القانون الدويل، والعرف مبعناه القانوين ميثل ا�صتعمال 

ينطوي على التزام حمدود، وقد ينبثق عن عادات واأعراف عدد من الدول، والعرف يختلف عن املجاملت 

الدولية، وبالتايل فتكرار الفعل مع احرتامه من قبل الدول الأخرى دون احتجاج قد يفر�ص التزاما ومن 

ثم يتحول اإىل قاعدة قانونية، لذلك جند اأن اأغلب قواعد القانون البحري الدويل كانت اأعرافا مراعية 

 ول ي�صتغرب املرء عندما يجد نوعا من الأوقاف ان�صب على ال�صفن، فمن 
)4(

من غالبية الدول البحرية 

املعلوم اأن بلد احلجاز كانت قليلة املوارد الغذائية لذلك قامت الدولة العثمانية �صنة 960 هـ /1553 م 

ال�صدقات  تنقل  لأنها  وقفا  ال�صفن  تلك  وجعلت  ال�صريفني،  احلرمني  اإىل  الغلل  لنقل  �صفن  بتخ�صي�ص 

فقط، وباملثل قامت م�صر بعد ذلك بتخ�صي�ص بع�ص ال�صفن لذات الغر�ص، فظهر بذلك ما يعرف ب�صفن 

الأوقاف التي كان لها دور يف امللحة البحر يف البحر الأحمر، ويف بع�ص الأحيان ياأخذ الوقف على عاتقه 

عملية بناء �صفن جديدة ملداومة الن�صاط الوقفي، ويتم ا�صتعمال املواين العربية مثل الإ�صكندرية ل�صناعتها 

 من هنا ميكن القول باأن هذه ال�صفن املوقوفة واملخ�ص�صة لنقل �صدقات الغلل املخ�ص�صة للحرمني 
)5(

ال�صريفني �صاهمت يف و�صع اأعراف بحرية قد جندها وا�صحة يف العلقات بني الدول الإ�صلمية التي تدير 

اأو ت�صرف على هذا النوع من الأوقاف.

)1( ف�صول يف تاريخ الأوقاف يف تون�ص، من منت�صف القرن التا�صع ع�صر اإىل 1914 م، �ص 52 .

)2(التكوين القت�صادي للوقف يف بلدان املغرب العربي، حممد الب�صري مغلي، بحث م�صارك به يف ندوة نظام الوقف واملجتمع املدين يف 

الوطن العربي، مركز درا�صات الوحدة العربية، 2001 بريوت، ن�صر مركز درا�صات الوحدة العربية، الطبعة الأوىل، بريوت  اأيار - مايو 

2003 م .

 Randi ،تقدمي راندي ديغيليم ]  LE WAQF DANS L، ESPACE ISLAMIQUE [ ،3(الوقف يف العامل الإ�صلمي(

Deguihem   بحث للدكتور عبدالهادي التازي، بعنوان توظيف الوقف خلدمة ال�صيا�صة اخلارجية يف املغرب، ن�صر املعهد الفرن�صي 
للدرا�صات العربية، دم�صق 1995 م  �ص 69 .

)4( القانون بني الأمم، مدخل اإىل القانون الدويل العام، جريهارد فان غلن، GERHARD VON GLAHN، تعريب عبا�ص 

العمر، من�صورات دار الآفاق اجلديدة، بريوت لبنان، 1970 م، اجلزء الأول �ص 22 . 

 Randi ،تقدمي راندي ديغيليم ]  LE WAQF DANS L، ESPACE ISLAMIQUE [ ،5( الوقف يف العامل الإ�صلمي(

Deguihem   بحث للدكتور حممد عفيفي، الأوقاف وامللحة البحرية يف البحر الأحمر يف العهد العثماين، �ص 87 - 99 .
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املطلب●الثالث:●اللتزام●ب�صروط●الواقف●بني●الدول●املتنازعة

)ال�صروط●-●النظارة●-●الأحكام●ال�صرعية●املوؤيدة(

من املقرر فقها اأن الواقف له اأن ي�صع �صروًطا ل�صدقته، والقاعدة التي حتكم هذه ال�صروط هي اأن كل 

�صرط ل يخل بحكم الوقف ول يوجب ف�صاده فهو جائز معترب، وكل �صرط يوجب تعطيل مل�صلحة الوقف اأو 

لذلك فاإن �صروط الواقفني واجبة النفاذ مادامت متفقة 
 )1(

تفويتا مل�صلحة املوقوف عليهم فهو غري معترب 

مع القاعدة املذكورة، وهي ت�صري على كل وقف �صواء كان اإن�صاوؤه يتم داخل بلد الواقف اأو خارجها، وكذلك 

منافعه توؤول للموقوف عليه اأينما كان كل ذلك تنفيًذا ل�صروط الواقف، وهذه القاعدة حمل احرتام من 

الدول الإ�صلمية، فعلى �صبيل املثال ل احل�صر جند اأن بع�ص الواقفني يف املغرب الأق�صى يوقف اأمواله 

ل�صراء عقارات وجعلها وقفا يف بيت املقد�ص ينتفع بها زوار ذلك املكان املقد�ص، اأو يف احلرمني ال�صريفني، 

فما على اجلهات امل�صوؤولة عن الوقف اإل تنفيذ ذلك مراعاة ل�صرط الواقف، والدولة التي يوجد بها املكان 

املراد اإقامة الوقف فيه حترتم ذلك مراعاة لأحكام الوقف، ي�صاف اإىل ذلك الوقف على افتكاك الأ�صرى 

 ومن هنا فاإن قاعدة احرتام �صرط الواقف وتنفيذه 
)2(

وافتداء الثغور الإ�صلمية التي حتتل من قبل الأعداء 

تكون �صاحلة لف�ص املنازعات الدولية حول الوقف وغريه.

اإن وجود ناظر يتوىل اإدارة الوقف من الأحكام املقررة يف نظام الوقف الإ�صلمي، فالنظارة واجبة وهي 

ت�صتلزم تعيني من يتولها حفظا للوقف، ولتحقيق اأهدافه، وقد توىل الفقهاء حتديد ال�صروط التي يجب 

، واإذا بحثنا هذا الأمر يف �صوء العلقات الدولية، 
)3(

توافرها يف الناظر والواجبات التي عليه اأن يقوم بها 

فاإننا جنده وا�صحا يف جمال الوقف الإ�صلمي اإذا كان الواقف يقيم يف دولة والوقف الذي قام به يوجد يف 

دولة اأخرى، والفقهاء على خمتلف م�صاربهم متفقون على �صرورة تويل �صخ�ص طبيعي اإدارة الوقف على 

الرغم من اختلفهم فيمن يتوىل هذه الوظيفة ويجمعون على اأن الواقف هو �صاحب ال�صلحية الأوىل يف 

.
)4(

تعيني الناظر 

)1(  قانون العدل والإن�صاف يف الق�صاء على م�صكلة الأوقاف، ملحمد قدري با�صا )ت1306هـ ( درا�صة وحتقيق مركز الدرا�صات الفقهية 

والقت�صادية، دار ال�صلم للن�صر والتوزيع   القاهرة، الطبعة الأوىل 1427هـ / 2006 م، املادتان 98 - 99  �ص 235 - 236 .

 Randi ،تقدمي راندي ديغيليم ]  LE WAQF DANS L، ESPACE ISLAMIQUE [ ،2( الوقف يف العامل الإ�صلمي(

Deguihem   بحث للدكتور عبدالهادي التازي، بعنوان توظيف الوقف خلدمة ال�صيا�صة اخلارجية يف املغرب، �ص 79 - 84  .
)3( النظارة على الوقف، د / خالد عبداهلل ال�صعيب، ن�صر الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت، �صل�صلة الر�صائل اجلامعية )2( الطبعة 

الأوىل 1427 هـ / 2006 م، �ص 60 - 61 .

)4( القوانني الفقهية، ملحمد بن جزي الكلبي الغرناطي ) ت741 هـ ( ن�صر مطبعة الأمنية، الرباط املغرب الطبعة الثالثة، 1382هـ/1962 

م، �ص 274، الإ�صعاف يف اأحكام الأوقاف، �ص 53، ينظر تف�صيل ذلك كتاب الطبيعة القانونية ل�صخ�صية الوقف املعنوية، درا�صة مقارنة بني 

ال�صريعة والقانون، �ص 92 .
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واقفني يف  قبل  تعيينهم من  النظار مت  بع�ص  اأن  املا�صية  والتجارب  الدولية  ال�صوابق  جند من خلل 

بلدان اأخرى، فاأوقاف املغاربة ) اأبناء املغرب العربي ( يف احلرمني ال�صريفني يف اململكة العربية ال�صعودية، 

تولها عام 1368 هـ  اأحد اأبناء املغرب الأق�صى، وكان تعيينه من قبل املحكمة ال�صرعية ال�صعودية، وقد 

تولها قبل ذلك ال�صيخ اأحمد الرفاعي يف 18 �صفر1355 هـ بعد اأن ر�صحته ال�صفارة الفرن�صية بجدة يف 

 
)1(

مذكرتها للمحكمة ال�صرعية باملدينة املنورة باعتبارها الدولة احلامية لرعايا تون�ص واجلزائر واملغرب 

وعلى ذلك ميكن القول اإن وجوب تعيني ناظر للوقف قاعدة متفق عليها بني الدول الإ�صلمية، واأنه من حق 

الواقف حتى ولو كان يحتاج اأمر مزاولته لعمله موافقة الدولة التي يوجد فيها الوقف، وهذه ال�صيغة ميكن 

تطبيقها حلل املنازعات بني الدول اإذا كانت لها اأموال يف دولة اأخرى تقوم باإدارتها حل�صابها اأو لتحقيق 

اأهداف متفق عليها مع الدولة التي يوجد فيها املال العقاري اأو املنقول.

الهندو�ص وهم غري  امللوك  بها  قام  اأوقاف  الناظر، منها وجود  ديانة  الدولية حول  املنازعة  تن�صاأ  قد 

فوقع  الهندو�صية،  الوقف  هيئة  عليها  وت�صرف  الإ�صلمية،  واملوؤ�ص�صات  واملقابر  امل�صاجد  ل�صالح  م�صلمني 

 وهذا الأمر ل ي�صح لدى اجلمهور، واأجازه احلنفية، 
)2(

اخللف يف تويل غري امل�صلم نظارة وقف اإ�صلمي ؟ 

فل ي�صرتط اإ�صلم الناظر، ويجوز اأن يتوىل النظارة كافر، لأن املق�صود من النظارة احلفظ مع القدرة 

اإليه منتدى ق�صايا الوقف   والذي انتهى 
)3(

يتاأتى من امل�صلم وغري امل�صلم  اأعيان الوقف وهذا  اإدارة  على 

حالة  يف  الأوقاف  على  امل�صلم  غري  نظارة  فتجوز  الإ�صلم،  بلد  غري  يف  الوقف  كان  اإذا  الثاين  الفقهية 

اإ�صراف جمل�ص رقابي من هيئة �صرعية تقوم بالتدقيق،  اأن يكون حتت  عدم وجود الكفء امل�صلم ب�صرط 

اإليها يف حل  اللجوء  ، وهذه ال�صيغة ميكن  
)4(

الأوقاف  اإدارة �صوؤون  امل�صلم يف  كما يجوز ال�صتعانة بغري 

اأخرى من مواطنني ل  دول  لدى  اأموالها  اإدارة  الدول يف  تقوم على اخللف بني  التي  الدولية  املنازعات 

يحملون جن�صيتها.

اأو بينها وبني غريها يف النظارة على الوقف فاإن احلل الذي  اإذا حدث خلف بني الدول الإ�صلمية 

التي  اأن تر�صح الدولة  ال�صريفني، والذي يقت�صى  اأوقاف املغاربة باحلرمني  اإليه يف نظارة  وقعت الإ�صارة 

يتبعها الوقف من يتوىل النظارة على اأن توافق عليه الدولة التي يقع الوقف يف اأرا�صيها وهو الأمثل يف ف�ص 

النزاع اإذا حدث، ول اأعتقد اأن الدول الإ�صلمية ل تر�صى بذلك، اأما غريها فقد جتد فيها حل للنزاع 

)1( الوقف يف الفكر الإ�صلمي، املجلد الأول، �ص 459 .

)2( الوقف، بحوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العا�صرة ملجمع الفقه الإ�صلمي يف الهند، �ص 22  - 93 -  146 .

)3( النظارة على الوقف، �ص 95 .

)4( اأعمال منتدى ق�صايا الوقف الفقهية الثاين، مو�صوع الأوقاف الإ�صلمية يف الدول غري الإ�صلمية، املنعقد يف الكويت 8-10 مايو 

2005 م، ن�صر الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت الطبعة الأوىل، 1427 هـ / 2006م، �ص 399 .



»≤jQõdG Oƒª á©ªL .O åëH

355

ير�صي الدولتني اإذا مل تر�ص بهذه ال�صيغة.

حل  يف  واأحكامه  الوقف  ب�صيغ  ال�صتعانة  تقت�صي  التي  القانونية  امل�صوغات  الأول  املبحث  يف  ذكرت 

املنازعات الدولية، وهذه ال�صيغ معروفة ومتداولة بني الدول الإ�صلمية وعددها يف العامل �صبع وخم�صون 

دولة، ونظام الوقف مقرر يف اأغلبها، ولي�ص ذلك فح�صب بل اإن الأموال املوقوفة العقارية واملنقولة موجودة 

 ولكن هذه امل�صوغات القانونية هل تتفق مع الأحكام 
)1(

يف غالبية دول العامل كالهند واأمريكا وكندا وغريها 

ال�صرعية ؟ مبعنى اآخر هل توؤيد الأحكام ال�صرعية امل�صوغات القانونية لتطبيق �صيغ الوقف يف حل املنازعات 

الدولية ؟ واإذا كانت هناك موانع قانونية فما هي احللول ال�صرعية لإزالة تلك املوانع ؟.

اإن الوقف �صدقة اختيارية، اأي اأنها تتم من قبل امل�صلم باإرادته املنفردة، والإ�صلم يحث اأتباعه عليها، 

ون�صو�ص القراآن الكرمي �صافية بالرتغيب يف فعل اخلري والرب والإح�صان، وجاءت ال�صنة النبوية القولية 

التي  ال�صرعية  الأحكام  مراعاة  فيجب  برغبته  امل�صلم   بها  قام  ما  فاإذا  مندوبة،  اأنها  على  دالة  والفعلية 

تنظمها وتبني �صروطها وكيفية اإدارتها و�صرف ريعها وال�صتفادة من منافعها كل ذلك مبني ب�صورة جلية 

يف الكتب الفقهية، واإذا وجد بع�ص اخللف يف نظام الوقف من بيئة اإىل اأخرى، اأو مذهب دون اآخر، اإل 

اأن الأحكام العامة للوقف تكاد تكون واحدة يف كافة املدار�ص الإ�صلمية، ومن ثم فاإن هذه الأحكام املتفق 

عليها بني الدول الإ�صلمية يف جمال الوقف ميكن اأن تكون ال�صريعة العامة لتنظيم هذه ال�صدقة، ومن 

ثم ميكن الأخذ بها وتطبيقها عند ن�صوء نزاع بني الدول يف عقارات الوقف وكيفية اإدارتها اأو النتفاع بها 

اأو �صرف ريعها، وبذلك فاإن �صيغ الوقف واأحكامه تكون واجبة التطبيق يف املنازعات الدولية بني الدول 

الإ�صلمية.

الظروف  وتواكب  تتغري  اأم دولية  اأكانت داخلية  �صواء  القانونية،  النظم  اأن  القانون  يرى بع�ص فقهاء 

واأبعادها  بجوانبها  املحيطة  التطورات  تراعي  لأنها  الدويل،  القانون  قواعد  بينها  ومن  بها،  املحيطة 

املختلفة، اأما القانون الدويل الإ�صلمي فهو �صالح لكل زمان ومكان، على اعتبار اأنه م�صتمد من ال�صريعة 

 وهذا مما يعطي �صيغ الوقف واأحكامه ميزة 
)2(

الإ�صلمية، فهو ثابت وم�صتقر على عك�ص القانون الدويل 

القانون  اإن  يقال  الدولية، وقد  املنازعات  ا�صتخدامها يف ف�ص  اإىل  ال�صلحية  ثم  والر�صوخ، ومن  الثبات 

الدويل الإ�صلمي يخت�ص فقط بالعلقات بني الدول يف ال�صلم واحلرب النابعة من تق�صيم العامل اإىل دار 

اإ�صلم، ودار حرب، ودار عهد، ولكن تقرير قواعد و�صيغ واأحكام يتم تطبيقها يف نظام الوقف داخل اأنظمة 

)1( الوقف الإ�صلمي واأثره يف تنمية املجتمع ) مناذج معا�صرة لتطبيقاته يف اأمريكا ال�صمالية ( د / جمال برزجني اأبحاث ندوة نحو دور 

تنموي للوقف، ن�صر وزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صلمية، دولة الكويت  1 - 3 /1993/5 م، �ص 133 - 154 .

)2( مبادئ القانون الدويل، الإطار النظري وامل�صادر، �ص 56 - 57 .
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�صبع وخم�صني دولة اإ�صلمية يف العامل  اإ�صافة اإىل الدول الأخرى التي يوجد فيها اأوقاف اإ�صلمية كفيلة باأن 

جتعل تلك القواعد والأحكام يف م�صتوى قواعد القانون الدويل لأنها تدخل �صمن القانون الداخلي للدول، 

ومن ثم تكون م�صدًرا للقانون الدويل العام. 

واإذا مت العرتا�ص على الراأي ال�صابق بالقول اإن القانون الداخلي ل يتم اللجوء اإليه اإل يف حالة عدم 

اأو اأن قواعد واأحكام الوقف ذات �صبغة دينية وبالتايل فهو غري ملزم للدول غري  وجود القانون الدويل، 

امل�صلمة ؟، فيمكن الرد على ذلك باأن الأحكام العامة للوقف متفق عليها بني الدول الإ�صلمية، فهي مبثابة 

اإلزام مبوجب اأحكام ال�صريعة الإ�صلمية  قانون تخ�صع له املوؤ�ص�صات الوقفية فيها، وبالتايل فهي مو�صع 

القواعد  تلك  فتعترب  الإ�صلمية  غري  للدول  بالن�صبة  اأما  الدول،  هذه  يف  العام  النظام  من  تعترب  التي 

الدويل  فالعرف  اأكرث،  اأو  العامل  �صكان  ثلث  متثل  التي  الدول  هذه  بني  ال�صاري  العرف  مبثابة  والأحكام 

ثابت م�صرتك حيال علقة دولية معينة،  الأول عن�صر مادي وهو تكرار  له عن�صران،  الداخلي  كالعرف 

وهو هنا الأحكام التي تطبق على الوقف الذي ي�صمل اأكرث من دولة اإ�صلمية، والثاين: عن�صر معنوي وهو 

 وتتج�صد هنا يف اأن اأحكام الوقف 
)1(

العتقاد بال�صفة امللزمة لهذه الت�صرفات اأو العتقاد بلزوم العادة 

م�صتمدة من ال�صريعة الإ�صلمية فتكون واجبة التطبيق. 

فاإذا مل تاأخذها الدول الأخرى على اأنها ن�صو�ص قانون داخلي يطبق يف كافة الدول الإ�صلمية فهي 

38 فقرة )ب(  عرف تتوافر فيه ال�صروط اللزمة لعتبارها م�صدًرا للقانون الدويل، فقد ن�صت املادة 

من النظام الأ�صا�صي ملحكمة العدل الدولية التي تبني امل�صادر التي تعتمدها املحكمة للف�صل يف املنازعات 

الدولية على » العادات الدولية املرعية املعتربة مبنزلة قانون دل عليه تواتر ال�صتعمال » وهذا الن�ص كاف 

لأن يجعل من �صيغ الوقف واإحكامه ترقى اإىل م�صاف القواعد والأحكام الدولية ومن ثم تكون �صاحلة 

لف�ص املنازعات الدولية، ذلك » اأن عملية القبول واملوافقة على القاعدة القانونية العرفية اجلديدة ل يجب 

اأن يكون من جانب كل الدول » وقد حددت حمكمة العدل الدولية �صروط اأو متطلبات العرف الدويل يف 

الآتي: -

1 - العرف الدويل ملزم بالن�صبة للدول التي تقره يف علقاتها.

2 - اأن تكون املبادئ العرفية ذات ال�صلة بعلقات الدول متم�صية وتعك�ص تواتر ا�صتخدام موحد وم�صتمر 

من قبل الدول املعينة.

3 - اأن يكون تواتر ال�صتخدام املوحد وامل�صتمر معرًبا عن احلق املرتبط بالدولة املتاحة للجوء ومعرًبا عن 

)1( الو�صيط يف القانون الدويل العام، د / حم�صن ال�صي�صكلي، من�صورات اجلامعة الليبية كلية احلقوق بنغازي  ليبيا، 1393 هـ / 1973 م، 

�ص 146 - 147.
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.
)1(

الواجب املرتبط اأو بالدول الأخرى 

للعرف الدويل كانت يف ق�صية جلوء مواطن بني  الدولية  العدل  التي حددتها حمكمة  ال�صروط  وهذه 

دولتني ) البريو وكولومبيا ( ولكنها تعترب متوافرة يف نظام الوقف وقواعده واأحكامه، واإن كانت تعترب جزًءا 

من القانون الداخلي للدول الإ�صلمية، فهي اأعراف دولية بالن�صبة لغريها، ورمبا ياأتي اليوم الذي ت�صاغ 

فيه قواعد واأحكام الوقف يف اتفاقية دولية بني كافة الدول اأو على الأقل الدول الإ�صلمية والدول التي توجد 

بها اأوقاف اإ�صلمية. 

اخلامتة

ي�صل بنا البحث يف  )اأحكام الوقف واأهميتها يف حل املنازعات الدولية ( اإىل النتائج التالية: -

والق�صاء  التحكيم  اأهمها  ال�صلمية، ومن  بالو�صائل  الدولية  املنازعات  الدويل يف حل  املجتمع  اأول: يرغب 

الدويل، وهذه املوؤ�ص�صات حتتاج اإىل تطبيق اأحكام القانون الدويل على النزاع عن طريق م�صادره الأ�صلية 

والثانوية التي من بينها العرف وقواعد القانون الداخلي للدول.

ثانيا: تعترب �صيغ الوقف وما ت�صمه من اأحكام وقواعد مطبقة يف كافة الدول الإ�صلمية �صواء عن طريق 

ب�صاأنه  يرد  الإ�صلمية فيما مل  ال�صريعة  اأحكام  اإىل تطبيق  بالإحالة  اأم  اأ�صدرته،  الذي  الداخلي  الت�صريع 

ن�ص يف القانون، فهي قواعد ملزمة متبعة يف ثلث بلدان العامل ولي�صت خا�صة بدولة معينة اأو بع�ص الدول.

ثالثا: اأن اأحكام الوقف وقواعده و�صيغه معروفة بني الدول الإ�صلمية وغريها لوجود موؤ�ص�صات الوقف يف 

كثري من دول العامل، واإن وجدت اختلفات يف اأحكامه الفرعية اإل اأن الأحكام العامة للوقف ت�صري فيها، 

قبل هيئات  بها من  ال�صتعانة  التي ميكن  الدولية  القانونية  القاعدة  م�صتوى  اإىل  ترقى  يجعلها  ما  وذلك 

التحكيم والق�صاء الدويل.

منفعتها،  من  وال�صتفادة  العني  يف  الت�صرفات  كوقف  الوقف،  نظام  يف  املطبقة  ال�صيغ  بع�ص  اأن  رابعا: 

وكيفية  وا�صتثماره،  تنميته  يف  الوقف  نظام  بها  ياأخذ  التي  واحللول  النظار،  طريق  عن  اإدارتها  وطريق 

النتفاع بالأرا�صي اأو املوارد الطبيعية، وغري ذلك من الأحكام، ت�صلح لف�ص املنازعات الدولية.

يف  التطبيق  واجبة  يجعلها  مما  وذلك  الإ�صلمية  ال�صريعة  من  م�صتمدة  وقواعده  الوقف  اأحكام  خام�صا: 

البلدان الإ�صلمية، ومن ثم تكون مكانتها دولية لأنها تطبق يف ثلث دول العامل، اأما يف بقية بلدانه، فلأن 

اإليها تطبيقها لتوافر  الوقف موجود فيها، ولأن القانون الدويل ياأخذ بالقواعد العرفية، فيمكن بالن�صبة 

)1( مبادئ القانون الدويل، الإطار النظري وامل�صادر، �ص 250 - 251 .
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�صروط القاعدة العرفية فيها، وبالتايل فهي �صاحلة لف�ص املنازعات الدولية.

التو�سيات

اأقرتح بعد هذه الدرا�صة اأن تتوىل منظمة املوؤمتر الإ�صلمي و�صع معاهدة اأو اتفاقية دولية تنظم اأموال 

ال�صرعية  والقواعد  العامة  الأحكام  الأخرى، ت�صم كافة  والبلدان  الإ�صلمي  العامل  وموؤ�ص�صاته يف  الوقف 

املتعلقة به، كما تنظم العلقة بني الدول يف الأوقاف امل�صرتكة بينها، وميكن لبقية الدول الن�صمام اإليها 

اأن الوقف قائم يف عدة موؤ�ص�صات بها، وهذه التفاقية جتعل من �صيغ الوقف واأحكامه ترقي يف  باعتبار 

م�صتوى النظام القانوين العاملي، من اعتبارها اأحكاما داخلية للدول اأو من الأعراف اإىل مكانة املعاهدات 

والق�صاء  التحكيم  هيئات  قبل  من  التطبيق  عند  الداخلي  القانون  واأحكام  الأعراف  ت�صبق  وهي  الدولية 

الدويل.

والدولة الأجدر بتنفيذ هذا القرتاح - اإذا متت املوافقة عليه - هي دولة الكويت، ول اأقولها جماملة، 

ولكنها الدولة املهياأة علميا و�صيا�صيا يف خدمة قطاع الوقف الإ�صلمي �صابقا ولحقا واهلل املوفق ملا فيه 

اخلري.      

   

واحلمد هلل رب العاملني
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)1(
 بحث د.عبدالرزاق ا�سبيحي

 ال�ستفادة من �سيغة الوقف يف حل املنازعات الدولية

متهيد:

احلمد هلل الذي هدى اإىل احلق والر�صَد األهم، الذي علم بالقلم، علم الإن�صان ما مل يعلم، وال�صلة 

وال�صلم على نبينا حممد ال�صادق الأمني الأكرم، خري من نطق باحلق وتكلم، الذي بلغ ر�صالة ربه وبني 

واأفهم، وعلى اآله الطيبني و�صحابته اأجمعني اأويل اجلود والنهى والكرم.

اأما بعد، فاأتقدم بجزيل ال�صكر وعظيم المتنان اإىل الأمانة العامة للأوقاف بالكويت على خطواتها 

الرائدة يف جمال النهو�ص بالوقف علما وفهما وتدبرًيا وتوجيًها ورعاية وتنمية. وما موؤمترات ق�صايا الوقف 

يكتبها يف  اأن  تعاىل  اهلل  اأ�صاأل  التي  املباركة  املوؤ�ص�صة  اأعمال هذه  مكارم  واحدة من  اإل  املتتالية  الفقهية 

ميزان ح�صنات القائمني عليها.

اإن مو�صوع »ال�صتفادة من �صيغة الوقف حلل النزاعات الدولية« الذي ا�صتكتبت فيه، يزيد عن كونه 

مو�صوعا راهنيا، باأنه مو�صوع ملح، بالنظر اإىل احلاجة املا�صة اإىل كل جهد وكل اقرتاح يحول دون �صفك 

الدماء التي اأ�صبحت اأرخ�ص �صيء يف عاملنا املعا�صر، حتى اأ�صبح القاتل ل يعرف مل َقَتل، ول املقتول يعرف 

مل ُقتل.

و�صتكون خطتنا لبحث هذا املو�صوع كما يلي:

يف هذا التمهيد �صنقوم بتعريف املنازعات الدولية، ونتحدث عن اأنواعها.

وبعد املقدمة �صنقوم بحول اهلل تعاىل بتق�صيم املو�صوع اإىل ثلثة اأق�صام، نعر�ص يف اأولها للإ�صكالت 

املرتبطة باعتماد �صيغة الوقف يف حل املنازعات الدولية، ويف الق�صم الثاين نتحدث عن احللول املمكنة 

املنازعات  الوقف حلل  الثالث للحديث عن كيفية تطبيق �صيغة  الق�صم  بينما نخ�ص�ص  الإ�صكالت،  لهذه 

الدولية.

اأوًل: تعريف املنازعات الدولية: 

تعددت التعريفات التي اأعطيت للمنازعات الدولية، فقد عرفها حممد �صليمان حممد على اأنها: »يف 

جوهرها ناجتة عن مناف�صة خمتلفة الدرجات للح�صول على اأو اإ�صباع احلاجات املادية والروحية واجلاه 

والنفوذ، تقوم بني فئات اأو جمموعات ذات م�صالح متناق�صة. فالنزاعات هي عمليات تاريخية متغرية، 

)1( الكاتب العام للمجل�ص الأعلى ملراقبة مالية الأوقاف العامة-الرباط-املغرب.
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ولي�صت جمرد اأحداث �صاكنة، وتتنوع يف اأهدافها النهائية اإىل �صل�صلة من العمليات املرتابطة من حتييد 

.
)1(

فئة، اإىل التفوق عليها وهزميتها والهيمنة على مواردها«

وعلى هذا الأ�صا�ص فالنزاعات بالن�صبة لهذا التعريف ميكن اأن تكون جمرد �صراع، وميكن اأن تعني اأي�صا 

اأزمة يف العلقات، بل وميكن اأن ت�صمل يف مفهومها اأي�صا احلرب. بينما نرى مع ال�صيد عليوة اأن هناك فرقا 

بني كل من ال�صراعات واملنازعات والأزمات واحلروب، واإن كانت هذه امل�صطلحات جميعها تعرب عما تعج 

به ال�صاحة الدولية من تناق�صات، اإل اأن املق�صود  بال�صراع )conflict( التعار�ص يف امل�صالح، اأما النزاع 

عن  فجائي  حتول  -وهي   )crisis( الأزمة  اأن  حني  يف  القانونية،  احلقوق  يف  تعار�ص  فهو   )dispute(

ال�صلوك املعتاد- تعني تداعي �صل�صلة من التفاعلت يرتتب عليها ن�صوء موقف مفاجئ ينطوي على تهديد 

مبا�صر للقيم اأو امل�صالح اجلوهرية للدولة، مما ي�صتلزم معه �صرورة اتخاذ قرارات �صريعة يف وقت �صيق 

 .
)2(

ويف ظروف عدم التاأكد، وذلك حتى ل تتفجر الأزمة يف �صكل �صدام ع�صكري اأو مواجهة

اإذن فنقطة البداية بالن�صبة لكل �صراع هي عندما تتعار�ص م�صالح دولتني اأو اأكرث بخ�صو�ص مو�صوع 

ما، فاإذا تطور الأمر اإىل ادعاء كل طرف اأحقيته القانونية على الطرف الآخر، فاإن ال�صراع هنا يتحول اإىل 

نزاع، ثم ما يلبث هذا النزاع عندما ي�صتد اأواره اأن ينتقل اإىل اإحداث اأزمة بني اأطرافه، وقد ل يقف الأمر 

عند هذا احلد، بل يكون �صببا للمواجهة واحلرب.

وبح�صب هذا التطور تتنوع اأ�صاليب التعامل مع كل موقف: فقد يجري احتواء ال�صراع، مبعنى الإحاطة 

به وال�صيطرة عليه وح�صره ومنع انت�صاره. وقد تتم ت�صوية النزاع مبعنى التو�صل اإىل حلول قانونية و�صيا�صية. 

تعظيم  بهدف  فيها  الداخلة  والأطراف  لها  املكونة  بالعنا�صر  التلعب  مبعنى  الأزمة،  اإدارة  تف�صل  وقد 

.
)3(

ال�صتفادة من ورائها ل�صالح الأمن القومي

ثانًيا: اأنواع املنازعات الدولية:

ميكن التمييز يف املنازعات الدولية بني عدة اأنواع بح�صب الإطار الذي ننظر من خلله اإليها واملعيار 

الذي نعتمده للتمييز بينها. فنميز بح�صب املعيار اجلغرايف بني املنازعات داخل الدولة الو احدة واملنازعات 

املوارد  على  والنزاع  نزاعات احلدود،  بني:  النزاع منيز  مو�صوع  وبح�صب  العاملية.  واملنازعات  الإقليمية، 

الطبيعية، والنزاعات الإثنية، واملنازعات الإيديولوجية، ونزاعات تقا�صم مناطق النفوذ، وغريها.

)1( حممد �صليمان حممد. ال�صودان حروب املوارد والهوية. حتقيق وا�صتهلل الدكتور �صلح اآل بندر. دار كيمربدج للن�صر- كيمربدج/ 

اململكة املتحدة. الطبعة الأوىل: 1421هـ/2000م. �ص 76.

)2( ال�صيد عليوة. اإدارة ال�صراعات الدولية: درا�صة يف �صيا�صات التعاون الدويل. الهيئة امل�صرية العامة للكتاب. الطبعة: 1988. �ص 406.

)3( ال�صيد عليوة. نف�ص املرجع. �ص 406.
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اأن هذه  يدرك  واأ�صبابها،  اإىل حقيقتها  بعمق  الناظر  اأن  اإل  الدولية،  املنازعات  التنوع يف  ورغم هذا 

املنازعات مهما تتعددت يف اأبعادها، ومهما امتدت يف نطاقها؛ فاإنها ترجع يف اأ�صا�صها اإىل ال�صراع على 

اأن ال�صومال يعترب من الدول التي متتاز بوحدة  م�صادر الرثوة الطبيعية.  فنحن على �صبيل املثال نرى 

ع�صوية نادرة الوجود يف القارة الإفريقية. فهي تكاد تخلو من التمايز الديني والعرقي والثقايف؛ فال�صكان 

اأ�صل عرقي واحد، ويدينون بدين واحد )الإ�صلم(، ويتبعون مذهًبا واحًدا )�صنة(، ويتكلمون  كلهم من 

اأجل  اأجل ال�صيطرة على ال�صلطة والقت�صاد، ومن  لغة واحدة. ومع ذلك فاإنه حني ت�صاعد ال�صراع من 

اجته  واملياه،  الأر�ص  راأ�صها  وعلى  املتجددة  الطبيعية  الرثوة  م�صادر  من  اأكرب  ن�صيب  على  احل�صول 

البعد  هذا  اأ�صا�ص  على  احلرب  وخا�صوا  والأفخاذ،  والع�صائر  البطون  بني  اخللفات  لتاأجيج  املتناف�صون 

.
)1(

الع�صائري والولءات الفطرية لتحقيق املكا�صب القت�صادية واإحكام �صيطرتهم على مقاليد احلكم

وخلل تاأملنا لكل النزاعات الدموية بني اجلماعات املت�صارعة يف ال�صودان ويف اأقطار القرن الإفريقي 

ال�صيا�صية  وامل�صاركة  والجتماعية  الطبيعية  للرثوات  العادل  بالتوزيع  تتعلق  التي  الق�صايا  اأن  نلحظ 

 .
)2(

الدميوقراطية على قدم امل�صاواة والتنمية املتكافئة، تقف على راأ�ص قائمة مطالب من يحملون ال�صلح

اأو باآخر باقي اأوجه هذا  ومع ذلك، فاإن حل النزاع املتعلق بال�صتفادة من الرثوات كفيل باأن يحل ب�صكل 

النزاع.

مكانته  باختلف  بلد  لأي  القومي  الأمن  اأولويات  الغذائي من  والأمن  املائي  الأمن  كل من  وقد غدا  

واإن كان يعتربهما  اإنهما ي�صكلن منظومة بيئية متكاملة،  اأو موقعه، لكن ل ميكن الف�صل بينهما، حيث 

البع�ص وجهان لعملة واحدة... فاإذا كان الأمن الغذائي يعني اإمكانية ح�صول جميع الأفراد يف املجتمع يف 

كل الأوقات على الغذاء الكايف الذي يتطلبه ن�صاطهم و�صحتهم ليحيوا حياة كرمية، فاإن الأمن املائي هو 

مفهوم جوهري اأ�صا�صه توفري املياه للمواطن مبفهوم الكفاءة وال�صمان، مبا يكفي لهم ومل�صتلزمات الإنتاج 

.
)3(

عرب الزمان واملكان

بهذا  املعدة  الدرا�صات  ت�صري  حيث  وعاملًيا،  اإقليمًيا  كبرية  باأهمية  حتظى  املياه  م�صاألة  اأ�صبحت  لقد 

اخل�صو�ص اإىل اأن ال�صراع القادم يف العامل �صيكون من اأجل ال�صيطرة على م�صادر املياه ومنابعه، فاملياه 

)1(  حممد �صليمان حممد. مرجع �صابق. �ص 86. 

)2(  حممد �صليمان حممد. مرجع �صابق. �ص 83.

)3(  هويدا عبدالعظيم عبدالهادي. الأمن املائي والأمن الغذائي يف دول حو�ص النيل. م�صاهمة �صمن اأعمال املوؤمتر الدويل ال�صنوي حول 

»اآفاق التعاون والتكامل بني دول حو�ص النيل: الفر�ص والتحديات« 25 و26 مايو 2010. من�صورات معهد البحوث والدرا�صات الإفريقية 

بجامعة القاهرة. اجلزء الثاين. �ص 612.
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.
1

كانت ومازالت م�صدر النزاعات والأطماع رغم التفاقيات املربمة دوليًا«

كل هذا يحتم علينا ونحن نبحث عن حل املنازعات الدولية الرتكيز ب�صورة خا�صة على البحث عن 

الطريقة التي ميكن اأن تتم بها ال�صتفادة من الرثوات الطبيعية مبا يتيح نزع فتيل التقاتل والتناحر بني 

اجلهات املتنازعة. وكيف جنعل من �صيغة الوقف اأداة لتحقيق هذه الغاية.

مقدمـة

هناك حقيقة يف عاملنا املعا�صر تزداد ر�صوًخا يوًما بعد يوم، وهي األ قيمة ول معنى للحدود، لي�ص فقط 

لأن العامل اأ�صبح قرية �صغرية تذوب فيها عنا�صر الزمان واملكان، ولكن بالدرجة الأوىل، لأن احلدود تعني 

ال�صتقلل وال�صيادة واأمثال هذه املفاهيم التي مل يعد لها وجود يف الواقع. 

فل معنى لل�صتقلل عندما ل ت�صتطيع اأي دولة مهما بلغ �صاأنها وعظمت قوتها اأن تفر�ص على الآخرين 

-ولو بقوة احلديد والنار- اأن يرتكوها و�صاأنها. ول قيمة لل�صيادة عندما تعجز الدول عن اأن تدبر اأمورها 

مبعزل عما يدور يف احلياة الدولية. وعندما جند يف عامل اليوم اأن هناك اأكرث من ذريعة وو�صيلة للتدخل 

يف �صوؤون الآخرين.

واأمام هذا الواقع الذي ل يرتفع ي�صبح ال�صراع والتنازع، مهما كانت مربراته ودوافعه، مهلكة للجميع، 

وخ�صارة وهزمية للكل. وبالتايل ل ميكن اأن نتحدث فيه عن رابح وخا�صر، اأو منت�صر ومنهزم، واإمنا يكون 

احلديث عن خا�صر وخا�صر اأكرث، وعن منهزم ومنهزم بعد حني. وباملقابل، ت�صبح ال�صرورة ملحة للبحث 

عن كيفية الو�صول اإىل العي�ص امل�صرتك وتدبري الختلف مبا ي�صمح لفر�ص ال�صلم والأمن اأن تتحقق اأكرث.

اأعقد من  الأمر  اأن  يقال- وندرك  القتاد -كما  الغايات دونه خرط  اإىل هذه  الو�صول  اأن  نحن ندرك 

اإطلق �صعارات تختزل مقا�صد �صامية وتروم حتقيق اأهداف نبيلة، ونحن على وعي تام باأن النظرية املثالية 

يف العلقات الدولية لقت اأ�صد النتقاد من املدر�صة الواقعية يف وجهيها الكل�صيكي واجلديد. ولكننا مع 

اأي  األ ن�صتبعد  اإمنا تفر�ص علينا  اأن تعقيدات الو�صع العاملي واإ�صكالته ونزاعاته  ذلك، على قناعة تامة 

فر�صة حلل هذه النزاعات اأو على الأقل التقليل منها، اأو حتى احليلولة دون ات�صاع دائرتها.

ينبغي اأن نقر باأن من الطبيعي اأن تكون هناك �صراعات يف كل وقت وحني نتيجة ت�صارب امل�صالح، وما 

النزاع اإل تعبري خال�ص عن هذا الت�صارب. ولكن ال�صيء الذي ينبغي األ نعتربه طبيعيا هو اأن يتطور النزاع 

)1( حم�صن اخلزندار. املياه والأمن القومي العربي. اجلزء الأول. درا�صة من عدة مقالت �صدرت يف اأكتوبر 2010. من�صور يف املوقع 

http://www.nodhoob.com :الإلكرتوين
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اإىل حرب. لأن احلل حينها لن يكون اإل عن طريق تدمري اأحد اأطراف النزاع الذي يخ�صر هذه احلرب، اإن 

مل ي�صتطع الطرفان الو�صول اإىل ت�صوية ما. ويف كلتا احلالتني )الدمار اأو الت�صوية( يكون احلل موؤقتا، لأن 

ل الذي دمرته احلرب �صيقبل اأن يبقى كذلك ول يفكر يوما ما يف النتقام، ول الذي فر�صت عليه الت�صوية 

باحلرب �صيقبل بنتائجها اإىل الأبد.

لذلك، )فالوعي باأ�ص�ص حل النزاعات وو�صائلها م�صاألة رئي�صة يف اإدارة �صراعات احلا�صر واإبقائها على 

م�صتوى حمدد مينع من انتقالها اإىل حالة حرب دائمة وعداء م�صتع�ص؛ وي�صاعد يف الوقاية من انفجارها 

. لأن هذا الوعي هو الذي يظهر احلاجة امللحة للتوافق الذي يتطلب التنازل 
)1(

مرة اأخرى يف امل�صتقبل(

املتبادل وفقا ملا تقت�صيه �صرورة العي�ص امل�صرتك، ل وفًقا ملا تفر�صه موازين القوة، و�صتان ما بني الأمرين. 

فالعي�ص امل�صرتك يعني التفكري بالأفق اجلماعي وامل�صلحة امل�صرتكة، بينما موازين القوة يحكمها تفكري كل 

طرف ب�صكل اأناين ي�صتح�صر فيه قوته وم�صلحته الذاتية، ويهمل فيه م�صلحة الآخر اأو يدو�صها اإن اقت�صى 

الأمر ذلك، بغ�ص النظر عما يقت�صيه احلق وتفر�صه ال�صرعية.

واإذا كان من جتليات الإميان بالعي�ص امل�صرتك التفكري يف الآخر، فاإن كل اأ�صكال الت�صامن والتكافل 

ت�صلح لأن تكون دعامات قوية يف هذا الجتاه. وهنا يربز نظام الوقف مبا ميكن اأن ي�صهم به لي�ص فقط يف 

تر�صيخ الت�صامن العاملي، بل ومبا ي�صتطيع اأن يجيب به عن الإ�صكالت العديدة التي يطرحها مو�صوع حل 

النزاعات الدولية.

الت�صدق  �صبيل  على  بالآخرين  والهتمام  والتربر،  التربع  اإرادة  عن  تعبري  جمرد  يعد  مل  الوقف  اإن 

امل�صتدمي، واإمنا تطور ب�صكل كبري اإىل احلد الذي يجعلنا نثق فيه كنظام قادر على الإجابة عن كثري من 

الإ�صكالت املعا�صرة، ومن ذلك اعتماده ك�صيغة حلل العديد من النزاعات الدولية.

التي حتول دون  وال�صيا�صية  القانونية  املوانع  ن�صتح�صر  لل�صواب عندما  الفكرة جمانبة  تبدو هذه  قد 

تطبيقها، لكن هذا العرتا�ص ما يلبث اأن يزول مبا ميكن اأن ن�صوقه لإزالة هذه املوانع، وبالتايل الإجابة عن 

الإ�صكالت القانونية وال�صيا�صية التي يطرحها هذا املو�صوع.

وعليه، �صنحاول يف هذا البحث ا�صتعرا�ص اأهم الإ�صكالت التي يطرحها مو�صوع اعتماد �صيغة الوقف 

حلل النزاعات الدولية يف ق�صم اأول، قبل اأن ن�صوق يف ق�صم ثان ما يجيب عن هذه الإ�صكالت، ويف ق�صم 

ثالث نبني كيفية تطبيق �صيغة الوقف حلل النزاعات الدولية. ومن ثم �صنتناول هذا املو�صوع من خلل 

التق�صيم التايل:

)1( حممد �صليمان حممد. مرجع �صابق. �ص 77-76.
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الق�صم الأول: الإ�صكالت املرتبطة باعتماد �صيغة الوقف يف حل املنازعات الدولية

الق�صم الثاين: حل اإ�صكالت اعتماد �صيغة الوقف يف حل املنازعات الدولية

الق�صم الثالث: كيفية تطبيق �صيغة الوقف حلل املنازعات الدولية

الق�صم●الأول:●الإ�صكالت●املرتبطة●باعتماد●�صيغة●الوقف●يف●حل●املنازعات●الدولية

يطرح مو�صوع ال�صتفادة من �صيغة الوقف يف حل املنازعات الدولية اإ�صكالت عديدة، بع�صها يرتبط 

بطبيعة املنازعات الدولية نف�صها )املبحث الأول(، والبع�ص الآخر يتعلق بخ�صو�صية نظام الوقف)املبحث 

الثاين(.

املبحث●الأول:●الإ�صكالت●املرتبطة●بطبيعة●املنازعات●الدولية

ميكن اأن ندرج �صمن هذه الإ�صكالت اإ�صكالني اأ�صا�صيني: يتمثل الإ�صكال الأول يف عدم اإلزامية القاعدة 

القانونية الدولية )املطلب الأول(، والإ�صكال الثاين يتمثل يف �صبط اأ�صباب ن�صوء النزاعات الدولية ول�صيما 

ما يتعلق منها بالرثوات واملنافع الطبيعية وم�صادر الطاقة التي اأ�صحى لها اليوم قدر كبري من الأهمية 

يزيد من حدة التناف�ص يف طلب ال�صتئثار بها بني الدول )املطلب الثاين(.

املطلب●الأول:●اإ�صكالية●عدم●اإلزامية●القاعدة●القانونية●الدولية

عن�صر  على  الدولية  القانونية  القاعدة  توافر  عدم  هو  الدولية  باملنازعات  خا�ص  اإ�صكال  اأهم  لعل 

الإلزام كما هو ال�صاأن بالن�صبة لقواعد القانون الداخلي، حيث )مل يتم تطوير جهاز فعال لتطبيق قواعد 

القانون الدويل اأو و�صعها مو�صع التنفيذ كما هو ال�صاأن بالن�صبة اإىل قواعد القانون الداخلي، فل توجد 

اأع�صائه والق�صاء على جميع مظاهر الإخلل بقواعد  الدويل، وتخت�ص بحماية  قوة عامة متثل املجتمع 

القانون الدويل، وتوقيع اجلزاءات الدولية. هذه اخل�صائ�ص املميزة لتنفيذ قواعد القانون الدويل، اأدت 

اإىل ازدهار نظريات احلماية الذاتية يف اإطار فقه القانون الدويل، ومن اأهم هذه النظريات نظرية العدالة 

اخلا�صة )..( وتعني قيام �صخ�ص بو�صائله اخلا�صة وبدون تدخل �صلطة خارجية بتنفيذ القانون بنف�صه 

حماية ملا يعتربه حقا من حقوقه ال�صخ�صية. العن�صر الأ�صا�صي يف هذا الت�صرف، وهو التنفيذ الذاتي، 

الذاتي  التنفيذ  الدول وم�صاحلها. وهذا  الرئي�صة حلماية حقوق  الأداة  باعتباره  الدولية  العلقات  يطبع 

على �صعيد القانون الدويل، مبني على التقدير ال�صخ�صي، �صواء فيما يتعلق بتقريره اأم بنطاقه اأم بو�صائله، 

وهو ما يعترب احلجة الأ�صا�صية يف النظريات التي تنفي وجود القانون الدويل ذاته، واملوؤ�ص�صة على اعتبار 
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.
)1(

القانون الدويل قانونا بدائيا على �صاكلة القانون الذي عرفته املجتمعات البدائية(

اإن عدم القدرة على الإلزام بالقاعدة القانونية الدولية ي�صعف من فعالية واأهمية اأي حل �صلمي يتم 

اإليه بني الأطراف الدولية املتنازعة، مما يف�صح املجال للقوة لتقول كلمتها، حيث ت�صبح مليزان  التو�صل 

القوة الكلمة الف�صل. وهكذا، جند مثل اأنه و«رغم وجود قوانني مائية دولية حلل النزاعات بني البلدان 

وقد تختار عدم التقيد يف حال  بالتقيد بها،  فاإن هذه البلدان غري ملزمة  الواقعة على �صفاف الأنهار، 

 Zeitoun and Allan( ويوؤكد زيتون واألن  حمتملة قد تقو�ص امتيازاتها الراهنة .  �صدور قرارات 

2008( اأن توازن القوة عامل حا�صم يف اإدارة املياه عرب احلدود. وعلى رغم الفتقار اإىل اتفاقية ملزمة، 

توفر بع�ص املبادرات، مثل مبادرة حو�ص النيل، منتدى للبلدان الواقعة على �صفاف الأنهار لتن�صيق اجلهود 

وتبادل املعلومات واخلربة التقنية. وعلى رغم اأن املبادرة جنحت يف احلفاظ على اأو�صاع �صلمية يف حو�ص 

.
)2(

النيل، فهي مع ذلك مل تكن ناجحة يف م�صاعدة البلدان ال�صفية للتفاق على معاهدة نهائية«

لقد »اأدت املتغريات ال�صرتاتيجية اإىل اختلفات يف نوعية وحجم املخاطر والتهديدات الناجمة عن 

ا�صرتاتيجية  وم�صكلت  معقدة  اأمنية  اأو�صاع  خلق  اإىل  وبالتايل  الإقليمية،  وال�صطرابات  القوة  فراغات 

تتعلق بو�صائل التعامل مع هذه املخاطر اخلفية التي يعتربها العامل اليوم مهددة لل�صتقرار وال�صلم )...( 

الأيديولوجية  ال�صراعات  ال�صلم بدل من  اإىل حتقيق  يتجه  املتغريات-  اليوم -بعد هذه  العامل  وملا كان 

املو�صوعات  من  كواحدة  نف�صها  تفر�ص  وع�صبها-  للحياة  اأ�صا�صي  -كمورد  املياه  فاإن  الباردة،  واحلرب 

الرئي�صة التي حتمل اآمال بالتعاون امل�صتقبلي بني دول منطقة ال�صرق الأو�صط اأو ك�صبا حمتمل للنزاع. كما 

اأنها ت�صكل مو�صوعا معقدا للغاية، فهي ق�صية اقت�صادية و�صيا�صية واجتماعية، متتد لأن ت�صبح مو�صوًعا 

.
)3(

قانونًيا ورمزًيا وبيئًيا، وتتحول تدريجيًا لأن ت�صبح م�صدرا حمتمل لل�صراع«

تذكية  اإىل  توؤدي  التي  الأ�صباب  الرتكيز على حتديد  يتجه نحو  اأن  ينبغي  ال�صعي  اأن  نرى  وبناء عليه، 

ال�صراع بغية حماولة تفاديها. 

)1( عبدالواحد النا�صر. امل�صكلت ال�صيا�صية الدولية: م�صكلت التقاطع بني ال�صيا�صة الدولية والقانون الدويل والتدبري الدبلوما�صي. 

من�صورات الزمن- الدار البي�صاء/ اململكة املغربية. الطبعة: يناير 2009. �ص 453.

)2( مقتطف من درا�صة للباحث جان �صاتيل حول الإدارة املتكاملة للمياه يف املنطقة العربية. الف�صل ال�صاد�ص من تقرير املنتدى العربي 

للبيئة والتنمية حول اأزمة املياه يف املنطقة العربية. من�صور مبوقع منظمة املجتمع العلمي العربي http://www.arsco.org بتاريخ 

.2011/14/6

)3( �صعيد فا�صل ح�صن. التوازن ال�صرتتيجي الإقليمي يف ظل ال�صراع على م�صادر املياه. م�صاهمة �صمن اأعمال املوؤمتر الدويل الأول 

الذي نظمه مركز الدرا�صات العربي- الأوروبي من 25 اإىل 1993/1/27 يف باري�ص حول »حتديات العامل العربي يف ظل النظام العاملي 

اجلديد«. من�صورات املركز. الطبعة الثانية: 1997- بريوت/ لبنان. �ص 421.
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املطلب●الثاين:●اإ�صكالية●�صبط●اأ�صباب●النزاعات●الدولية

اإن معرفة الأ�صباب التي توؤدي اإىل ن�صوء النزاعات الدولية من �صاأنه اأن يي�صر الو�صول اإىل حلول مر�صية 

لكن  وا�صحة.  الروؤية غري  تكون  ت�صيع عندما  التي عادة ما  والطاقة  الكثري من اجلهد  ويوفر علينا  لها، 

امل�صكل هو الختلف احلا�صل يف الإحاطة بهذه الأ�صباب، وكذا يف تف�صريها. فمثل اختلفت وجهات النظر 

بخ�صو�ص تف�صري الأ�صباب الكامنة وراء امل�صاكل العاملية املتعلقة باملوارد الطبيعية. وهكذا راأى البع�ص اأن 

امل�صكل يرجع اإىل ندرة هذه املوارد، بينما يرى اآخرون امل�صكل يف �صوء تدبريها. ففي الجتاه الأول يذهب 

جيفري كمب اإىل اأنه للتغلب على �صح املوارد الطبيعية وعدم ا�صتجابتها للطلب العاملي املتزايد، ل بد من 

اعتماد حوكمة اأف�صل للموارد املتعددة، واإل فاإن البحث املحموم عن م�صادر جديدة للطاقة، وعن الأر�ص 

واملياه، ميكن اأن يقود اإىل ال�صراعات، بل واإىل احلرب بني الدول يف بع�ص الأحوال. هذا وت�صكل النزاعات 

يف بحر ال�صني، على �صبيل املثال، موؤ�صًرا على ما ميكن اأن يحدث يف امل�صتقبل حيث ميكن اأن يوؤدي مزيج 

من النزاعات وال�صراعات على حقوق ال�صيد، وحقوق التنقيب عن النفط والغاز يف املناطق املتنازع عليها، 

اإىل توفري الظروف التي توؤدي لن�صوب ال�صراعات واحلروب بني الدول املتجاورة يف كل منطقة، وهي دول 

اأنه مواردها  الوطنية حلماية ما تعتقد  لبناء جيو�صها  تتمتع جميًعا بنزعات قومية قوية، وت�صعى جاهدة 

.
)1(

اخلا�صة التي ل يجب اأن ينازعها فيها اأحد

ويف املقابل يرى اأن�صار الجتاه الثاين اأن امل�صكلة لي�صت م�صكلة ندرة وتناف�ص على موارد �صحيحة، واإمنا 

هي بالأ�صا�ص م�صكلة اإدارة لهذا التناف�ص، واأن العامل �صحية �صوء توزيع للموارد املتاحة على هذا الكوكب 

.
)2(

بني الدول ال�صناعية يف ال�صمال، والدول النامية يف اجلنوب

املبحث●الثاين:●الإ�صكالت●املرتبطة●بخ�صو�صية●نظام●الوقف

ميكن التمييز يف هذا النوع من الإ�صكاليات بني تلك املتعلقة باإن�صاء الوقف )املطلب الأول( والإ�صكاليات 

املرتبطة بالآثار املرتتبة عن الوقف )املطلب الثاين(.

املطلب●الأول:●الإ�صكاليات●املتعلقة●باإن�صاء●الوقف

الدولية  النزاعات  حلل  الوقف  �صيغة  من  ال�صتفادة  مو�صوع  يطرحها  التي  الإ�صكاليات  اأهم  تتمثل 

والإ�صكالية  الأوىل(،  )الفقرة  الواقفة  بالدولة  علقة  لها  التي  الإ�صكاليات  يف:  الوقف  باإن�صاء  واملرتبطة 

)1( جيفري كمب. ال�صراع على موارد العامل. مقال من�صور بجريدة الحتاد بتاريخ 20 يوليو 2012.

)2( عز الدين يون�ص. تعقيب على جيفري كمب: اإدارة التناف�ص - جريدة الحتاد  الإماراتية بتاريخ 22 يوليو 2012.
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املرتبطة بنوع املوقوف عندما تكون املنافع هي مو�صوع النزاعات الدولية )الفقرة الثانية(.

الفقرة الأوىل: الإ�صكاليات املرتبطة بالدولة الواقفة

اإ�صكالية �صلحية الدولة لتخاذ قرار وقف ما تعتربه من ممتلكاتها  �صنعالج �صمن هذه الإ�صكاليات 

)اأوًل(، ومدى اإمكانية اأن تقف الدولة على نف�صها اإىل جانب الوقف على غريها )ثانًيا(

اأوًل: �صلحية الدولة لتخاذ قرار الوقف

يتفق الفقهاء على اأن من بني ال�صروط التي ينبغي توافرها ل�صحة الوقف �صرورة اأن يكون الواقف مالكا 

ملا َوَقَف يوم ُوِقَف. وميكن اأن ن�صوق لذلك اأمثلة مما عرب به الفقهاء عن هذا ال�صرط.

ففي املذهب احلنفي: نقراأ يف حا�صية ابن عابدين )4/ 340(: »الواقف ل بد اأن يكون مالكه )اأي مالكا 

ملا وقف( وقت الوقف ملكا باتا ولو ب�صبب فا�صد«.

386(: »ي�صرتط يف  556( ويف حا�صية العدوي )6/  ويف املذهب املالكي: نقراأ يف الثمر الداين )�ص: 

املوقوف اأن يكون مملوكا للواقف ذاتا اأو منفعة ومل يتعلق به حق لغريه واإن مل يجز بيعه كجلد الأ�صحية 

وكلب ال�صيد َوَنْحِوِه«.

ويف املذهب ال�صافعي: نقراأ يف املجموع �صرح املهذب )15/ 326(: »ل يجوز الوقف اإل على عني معينة 

مملوكة ملكا يقبل النقل يح�صل منها مع بقاء عينها فائدة اأو منفعة. و�صابط املنفعة املق�صودة ما ي�صح 

ا�صتئجاره، على �صرط ثبوت حق امللك يف الرقبة«. ونقراأ يف الإقناع لل�صربيني )2/ 360(: »فل ي�صح وقف 

)...( ما ل مُيلك للواقف«. ويف حا�صية البجريمي على املنهاج )10/ 318(: َو�ُصِرَط يِف امْلَْوُقوِف َكْوُنُه َعْيًنا 

ُلوَكًة ِلْلَواِقِف«. ٍة، مَمْ ْو َغرْيَ َمْرِئيَّ
َ
وَبًة اأ َنًة َوَلْو َمْغ�صُ ُمَعيَّ

ويف املذهب احلنبلي: ورد يف الإن�صاف )7/ 5( تعريف الوقف باأنه: »حتبي�ص مالك مطلق الت�صرف 

اإىل اهلل  تقربا  بر  اإىل جهة  ريعه  رقبته ي�صرف  الواقف يف  بقطع ت�صرف  بقاء عينه  به مع  املنتفع  ماله 

اأحدها: كونه من  �صبعة:  الوقف  »�صروط  باأن:  نقراأ   )185 املطالب )�ص:  لنيل  الطالب  دليل  تعاىل«. ويف 

مالك جائز الت�صرف اأو ممن يقوم مقامه«.

اإن اتخاذ قرار وقف املمتلكات اأو املنافع حل لنزاع دويل، من طرف ال�صلطة املخولة بذلك - �صواء كانت 

احلاكم اأم ال�صلطان اأم الأمري اأم احلكومة اأو غريها - يختل فيه �صرط ملكية املوقوف كاأحد اأهم ال�صروط 

الواجبة يف الواقف. فمن املعلوم اأن ما ميكن اأن يوقف يف النزاعات الدولية من ممتلكات اأو منافع تعود 

ملكيته اإىل الدولة اإما بالأ�صالة، اأو بالكت�صاب عن طريق �صرائه من مالكيه اخلوا�ص. وبالتايل فاإن جلوء 

ال�صلطة ال�صيا�صية اإىل �صيغة الوقف حلل منازعات دولية �صلميا، اإمنا هو يف احلقيقة وقف ملا متلكه الدولة 
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-اأي بيت املال- ل ما متلكه هذه ال�صلطة. 

وقد اأثارت هذه امل�صاألة نقا�ًصا فقهًيا، حيث اأخرج جانب من الفقهاء هذا النوع من دائرة ما يعترب وقًفا، 

واعتربوه اإر�صاًدا، و�صرح فقهاء من خمتلف املذاهب هذا الأمر بعباراتهم. 

وهكذا، ففي املذهب احلنفي جاء يف حا�صية ابن عابدين )4/ 184( ما ن�صه: »اأوقاف ال�صلطني من 

بيت املال اإر�صادات ل اأوقاف حقيقة.

اَداٌت، َل  َلِطنِي ِمْن َبْيِت امْلَاِل اإْر�صَ ْوَقاَف ال�صَّ
َ
وهذا ما مت تاأكيده اأي�صا يف رد املحتار الذي جاء فيه: »اأ

ْو 
َ
ْوَلِدِه اأ

َ
ْلَطاُن َعَلى اأ اِريِف َبْيِت امْلَاِل َل ُيْنَق�ُص، ِبِخَلِف َما َوَقَفُه ال�صُّ نَّ َما َكاَن ِمْنَها َعَلى َم�صَ

َ
ْوَقاَف َحِقيَقًة، َواأ

َ
اأ

ِتِه  حَّ ِحيًحا، َفاإِنَّ �َصْرَط �صِ  َكْوِنَها َوْقًفا �صَ
ِ
اًدا َل َيْلَزُم ُمَراَعاُة �ُصُروِطَها ِلَعَدم ُه َحْيُث َكاَنْت اإْر�صَ نَّ

َ
ُعَتَقاِئِه َمَثًل، َواأ

ي َخاْن  َر�ُصو�ِصيُّ َعْن َقا�صِ ِلُكُه )...( كما َنَقَل الطَّ َراِء ِمْن َبْيِت امْلَاِل َل مَيْ ْلَطاُن ِبُدوِن ال�صِّ ِمْلُك اْلَواِقِف، َوال�صُّ

ٍة ِلْلُم�ْصِلِمنَي َجاَز َقاَل اْبُن َوْهَباَن:  َلَحٍة َعامَّ ا ِمْن َبْيِت َماِل امْلُ�ْصِلِمنَي َعَلى َم�صْ ْر�صً
َ
ْلَطاَن َلْو َوَقَف اأ نَّ ال�صُّ

َ
ِمْن اأ

نَّ 
َ
َفاَد اأ

َ
ِرِفِه. َفَقْد اأ ْوِر يِف َغرْيِ َم�صْ َمَراِء اجْلَ

ُ
ِرُفُه ِمْن اأ ، َفَقْد َمَنَع َمْن َي�صْ ْرِعيِّ ِرِفِه ال�صَّ َدُه َعَلى َم�صْ بَّ

َ
ُه اإَذا اأ نَّ

َ
ِلأ

ٌة، َوُهَو  َلَحٌة َعامَّ ْلَطاُن َما ُهَو َم�صْ َنَها ال�صُّ ِتي َعيَّ َنِة الَّ َهِة امْلَُعيَّ ْرِفِه َعَلى َهِذِه اجْلِ ِبيُد �صَ
ْ
امْلَُراَد ِمْن َهَذا امْلَْوِقِف َتاأ

.
)1(

َم اِبِق، َفَل ُيَنايِف َما َتَقدَّ اِد ال�صَّ َمْعَنى اْلإِْر�صَ

اَلَفَة �َصْرِط اْلَواِقِف اإَذا َكاَن َغاِلُب ِجَهاِت اْلَوْقِف ُقًرى  ْلَطاِن خُمَ ويف مو�صع اآخر من نف�ص الكتاب: »ِلل�صُّ

َنَها  ْخَرَجَها اْلإَِماُم ِمْن َبْيِت امْلَاِل، َوَعيَّ
َ
اٌد اأ ْر�صَ

َ
ْي َفَلْم َتُكْن َوْقًفا َحِقيَقًة َبْل ِهَي اأ

َ
َلَها ِلَبْيِت امْلَاِل اأ �صْ

َ
نَّ اأ

َ
َوَمَزاِرَع ؛ ِلأ

.
)2(

مِلَْن َي�ْصَتِحقُّ ِمْنُه ِمْن اْلُعَلَماِء َوَنْحِوِهْم«

اُد  ْر�صَ َهِة. َواْلإِ َنَها ِلَهِذِه اجْلِ ْخَرَجَها ِمْن َبْيِت امْلَاِل َوَعيَّ
َ
ْي اأ

َ
ا: اأ ْر�صً

َ
َد اْلإَِماُم اأ ْر�صَ

َ
ويف مو�صع ثالث نقراأ: »اأ

.
)3(

ُه َنِظرُيُه« نَّ
َ
اِد ِباْلَوْقِف ِلأ ْر�صَ  امْلِْلِك َبْل ُي�ْصِبُهُه )...( فيلحق اْلإِ

ِ
َلْي�َص ِبَوْقٍف َحِقيَقًة ِلَعَدم

ويف املذهب املالكي عار�ص بع�ص فقهاء فا�ص )ومنهم البجائي والعمراين واملزدغي وغريهم( وقف 

 جتاه الأمة، وحتبي�صهم 
)4(

امللوك من اأ�صله، واعتربوه باطل غري نافذ ول ما�ص، لأنهم »م�صتغرقي الذمة

)1( ابن عابدين. رد املحتار 127/16- 128.

)2( ابن عابدين. رد املحتار 359/17.

)3( ابن عابدين. رد املحتار 468-467/17.

)4(  اأي اإن ذمتهم م�صتغرقة بالديون، وذلك ب�صبب ما اأخذوه من امل�صلمني بت�صرفاتهم يف اأموال امل�صلمني بالهوى يف اأبنية الدور الغالية 

املزخرفة واملراكب النفي�صة والأطعمة الطيبة اللذيذة، واإعطاء الأ�صدقاء واملادحني واأ�صحاب املزاح بالباطل من الأموال، اإىل غري ذلك 

من الت�صرفات املنهي عنها. فهذه كلها ديون عليهم جتاه امل�صلمني، تتكاثر يف ذمتهم مع تطاول الأيام.

للمزيد من التف�صيل راجع مقال مهما للدكتور جا�صم العبودي بعنوان: معلومات مهمة عن الأحبا�ص من خلل كتاب »املعيار املعرب« 

للون�صري�صي. جملة »دعوة احلق«. العدد: 338. ال�صنة39 )جمادى الثانية 1419هـ/اأكتوبر 1998م(. �ص: 48 وما بعدها. 
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 .
)1(

مبثابة من حب�ص مال غريه على غريه، فل ي�صح ذلك اأ�صل لأن �صحة التحبي�ص نا�صئة عن �صحة امللك«

اأو  اأولدهم  امل�صلمني على  امللوك من بيت مال  بال�صوؤال عن وقف  اأن جواب فقهاء فا�ص متعلق  ورغم 

جهات اأقاربهم حر�صا على حوز الدنيا لهم ولذراريهم، اإل اأنه حتى يف احلالة التي يحب�ص فيها امللوك على 

وهم  يحب�صوا  اأن 
 2

العبدو�صي كالفقيه عبداهلل  املالكية  الفقهاء  بع�ص  ي�صرتط  العامة  وامل�صالح  الرب  جهة 

  .
3

معتقدين اأن املال للم�صلمني، ول ين�صبوه اإىل اأنف�صهم واإل كان الوقف باطل

ويف املذهب ال�صافعي يقول ال�صيوطي: »واأما وقف مل ميلكه واقفه وذلك كالذي وقفه اأمري املوؤمنني اأو 

ال�صلطان من بيت املال فاإن ذلك حكمه حكم الأر�صاد ل حكم الأوقاف التي ملكها واقفوها، فل يتقيد مبا 

.
4

�صرطه الواقف فيها لأنه مال بيت املال اأر�صد مل�صالح امل�صلمني

اأما يف املذهب احلنبلي: فجاء يف ك�صاف القناع عن منت الإقناع )8/ 447( ما يلي: »َواْلَوْقُف �َصْرُطُه 

ْفَراِز  اِد َواْلإِ ْن ُيَقاَل اإنَّ اْلَوْقَف ُهَنا )اأي وقف احلاكم من بيت املال( ِمْن َقِبيِل اْلإِْر�صَ
َ
ْن َيُكوَن ِمْن َماِلٍك، اإلَّ اأ

َ
اأ

ُلوا اإَلْيِه ِب�ُصُهوَلٍة«. يِه، ِلَي�صِ ِل�َصْيٍء ِمْن َبْيِت امْلَاِل َعَلى َبْع�ِص ُم�ْصَتِحقِّ

ثانًيا: اإمكانية وقف الدولة على نف�صها )احتاد الواقف واملوقوف عليه( 

اإن مقت�صى عقد الوقف �صرف منفعته للغري، وهذا ل يتفق مع الوقف على النف�ص، لأن املنفعة يف هذه 

احلالة تظل لدى الواقف. لذلك اعترب الوقف على النف�ص باطل من منطلق مناق�صته ملقت�صى عقد الوقف، 

وخمالفته ملق�صوده.

وقد ت�صافرت عبارات فقهاء املذاهب على التعبري عن هذا املعني. ففي املذهب احلنفي: ورد يف كتاب 

املحيط الربهاين للإمام برهان الدين ابن مازة )5/ 767(: »اإذا قال: اأر�صي هذه �صدقة موقوفة على 

نف�صي قال هلل: ل يجوز )...( وكان الفقيه اأبو بكر الإ�صكاف يجيز اأن ي�صرتط لنف�صه الأكل، فيقول: على 

اأن اآكل منها ول يجيز الوقف على نف�صه، وكان يقول: الوقف على نف�صه خرج خمرج الف�صاد فبطل«.

)1( اأبي العبا�ص اأحمد بن يحيى الون�صري�صي. املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى اأهل اإفريقية والأندل�ص واملغرب. خرجه جماعة من 

الفقهاء باإ�صراف حممد حجي. مطبوعات وزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صلمية باململكة املغربية. طبعة 1401هـ/1991م. اجلزء 7. �ص 305 

وما بعدها.

هو عبداهلل بن حممد مو�صى بن معطى العبدو�صي، عامل فا�ص ومفتيها وحمدثها و�صاحلها. وهو ابن اأخ اأبي القا�صم العبدو�صي وحفيد   )2(

اأبي عمران مو�صى العبدو�صي. كان اأكرث علمه فقه احلديث، وتوىل اآخر اأمره خطابة جامع القرويني، ثم تويف �صنة 849 هـ. اأحمد بابا 

املجلد  الأوىل )2004/1423(.  الطبعة  القاهرة.  الدينية-  الثقافة  الديباج. حتقيق: علي عمر. مكتبة  بتطريز  البتهاج  نيل  التنبكتي. 

الأول. �ص249- 250. 

)3( الون�صري�صي. املعيار املعرب. مرجع �صابق. اجلزء 7. �ص309.

)4( ال�صيوطى احلاوي للفتاوي )1/ 156(
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ْو َعَلى َنْف�ِصِه 
َ
ويف املذهب املالكي: جاء يف �صرح قول ال�صيخ خليل )وبطل وقف على مع�صية، اإىل اأن قال: اأ

ُه َقْد َحَجَر َعَلى َنْف�ِصِه َوَعَلى َوَرَثِتِه َبْعَد  نَّ
َ

ْف�ِص َباِطٌل ؛ ِلأ ْب�َص َعَلى النَّ نَّ احْلَ
َ
َوَلْو ِب�َصِريٍك ( قال اخلر�صي: »َيْعِني اأ

ا اإْن ِحيَز  مَّ
َ
ِه َومَلْ ُيَحْز َعْنُه َقْبَل َمْوِتِه اأ َمْوِتِه، َوَكَذِلَك َيُكوُن اْلَوْقُف ُكلُُّه َباِطًل اإَذا َوَقَف َعَلى َنْف�ِصِه َوَعَلى َغرْيِ

ِريَك« �صرح خليل للخر�صي )20/  حُّ َما َيُخ�صُّ ال�صَّ ا َيْبُطُل َما َيُخ�صُّ اْلَواِقَف َفَقْط َوَي�صِ َ َعْنُه َقْبَل َمْوِتِه َفاإِمنَّ

امْلَْعُروِف.  َعَلى  ِه  َغرْيِ َمَع  َوَكَذِلَك  َفاًقا،  اتِّ َباِطٌل  َوْحَدُه  امْلَُحب�ِص  َنْف�ِص  َعَلى  ْب�ُص  احْلَ َعَرَفَة:  اْبُن  وقال   .)415

ِه َفَقْط«  حَّ َعَلى َغرْيِ ِه اإْن مَلْ ُيَحْز َعْنُه، َفاإِْن ِحيَز �صَ َوَظاِهُر امْلَْذَهِب ُبْطَلُن ُكلِّ َحْب�ِص َمْن َحَب�َص َعَلى َنْف�ِصِه َوَغرْيِ

التاج والإكليل )10/ 319(.

ويف ال�صرح الكبري للدردير )4/ 80(: اأن من »وقف )على نف�صه( خا�صة فيبطل قطًعا لتحجريه على 

نف�صه وعلى وارثه بعد موته«. 

وقد بني القرايف يف الذخرية )6/ 323( �صبب اإبطال الوقف على النف�ص فقال: »من ميلك العني واملنفعة 

ل يتمكن من متكني نف�صه ب�صبب اآخر، كما يتعذر عليه اأن يهب نف�صه بخلف الغري«.

اأما يف املذهب ال�صافعي: فجاء يف كتاب الإقناع للماوردي )�ص: 119( ما ن�صه: »ول ي�صح )...( اأن 

يقف على نف�صه«.

امل�صتنقع  زاد  �صرح  املربع  الرو�ص  كتاب  يف  جاء  حيث  احلنبلي،  للمذهب  بالن�صبة  ال�صاأن  كذلك 

)�ص294(: »وكذا »الوقف على نف�صه« قال الإمام )اأي اأحمد(: ل اأعرف الوقف اإل ما اأخرج هلل تعاىل اأو يف 

�صبيله، فاإن وقفه عليه حتى ميوت فل اأعرفه، لأن الوقف اإما متليك للرقبة اأو املنفعة ول يجوز له اأن ميلك 

نف�صه من نف�صه«.

هكذا اإذن ن�صبح اأمام اإ�صكالية بطلن الوقف على النف�ص، لأن الدول التي �صتقبل حل املنازعات فيما 

بينها عن طريق ا�صتعمال �صيغة الوقف، �صتكون كاأنها وقفت على نف�صها بناء على اأنها �صت�صتفيد من ريع 

الوقف، عرب م�صاركة الدول املتنازع معها فيه.

الفقرة الثانية: اإ�صكالية وقف املنافع مو�صوع املنازعات الدولية

اإذا كان وقف العقار اأمرا م�صلما به لدى جميع املذاهب، فاإن ما �صوى العقار يبقى وقفه حمل خلف 

الفقهاء عندما  الأمور اخللفية بني  املنافع يف مقدمة  وياأتي وقف  الفقهاء بني جميز ومقيد ومانع.  بني 
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 هذا الأمر فاأ�صارت اإىل اأن: 
)1(

يكون مو�صوع الوقف هو املنافع بدون اأعيانها. وقد خل�صت اإحدى الباحثات

املالكية يرون �صحة هذا النوع من الوقف، فمن اأ�صتاأجر دارا اأو عقارا فله اأن يوقف منفعة العني امل�صتاأجرة 

. وجند لل�صافعية راأيني يف وقف املنافع، عند حديثهم يف م�صاألة وقف الكلب املعلم، فمنهم 
)2(

مدة اإجارتها

من قال بعدم جواز وقفه لأن الوقف مق�صود للتمليك، والكلب ل ميلك، ومنهم من قال باجلواز لأن الق�صد 

. وبه قال الزيدية واجلعفرية.
)3(

من الوقف املنفعة، ويف الكلب منفعة، فجاز وقفه

ويف التفا�صيل نقراأ يف املذهب ال�صافعي، يف كتاب �صرح زاد امل�صتقنع ما ن�صه: »فالوقف ل ي�صح اإل اإذا 

ا ملك منفعة داٍر �صهًرا،  كان بالعني، فل يتعلق الوقف باملنافع، ومن اأمثلة املنافع ال�صكنى، فلو اأن �صخ�صً

اأو ي�صتاأجرها ع�صر �صنوات، ثم قال: وقفت هذه  اأو ي�صتاأجر عمارة �صنة،  كاأن ي�صتاأجر عمارة ملدة �صهر، 

املنفعة ع�صر �صنوات على طلب العلم؛ فاإنه ل ي�صح؛ لأن الوقف ل يتعلق باملنافع. ولذلك ي�صرتط يف حمل 

الوقف اأن يكون من الأعيان ل من املنافع، وهكذا لو قال: وقفت الركوب على الدابة، فل ي�صح، ولذلك 

قال �صلى اهلل عليه و�صلم م�صريًا اإىل هذا ال�صرط: ) اإن �صئت حّب�صت الأ�صل و�صّبلت الثمر (، فجعل املنفعة 

.
)4(

تابعة للعني وجعل الوقفية متعلقة بالعني

ًدا  ْم ُموؤَبَّ
َ
ِجِر اأ

ْ
ًتا َكامْلُ�ْصَتاأ قَّ َمَلَكَها ُموؤَ

َ
، �َصَواٌء اأ حُّ َوْقُف َمْنَفَعٍة ُدوَن َعنْيٍ ويف كتاب اأ�صنى املطالب نقراأ: »َوَل َي�صِ

.
)5(

َقَبِة ى َلُه ِبامْلَْنَفَعِة ِلْنِتَفاِء ِمْلِك الرَّ َكامْلُو�صَ

وورد يف كتاب نهاية الزين يف اإر�صاد املبتدئني: »فل يرد الوقف اإل يف )عني( فل ي�صح وقف املنفعة واإن 

. وهذه العبارة هي نف�صها الواردة يف كتاب 
)6(

ملكها موؤبًدا بالو�صية، لأن حقيقة الوقف اإزالة ملك عن عني

ِة«. يَّ ًدا ِباْلَو�صِ حُّ َوْقُف امْلَْنَفَعِة َواإِْن َمَلَكَها ُموؤَبَّ حتفة املحتاج يف �صرح املنهاج )25/ 317( اإذ جاء فيه: »َفَل َي�صِ

وبناء عليه، فاإن ال�صتناد على هذا الراأي الفقهي من �صاأنه اأن يطرح اإ�صكال كبريا عندما يكون 

حمل النزاع الدويل منافع، كحق النتفاع باملياه، اأو حقوق الرتفاق اجلوي اأو البحري اأو الربي، اأو �صتخراج 

املعادن اأو م�صادر الطاقة اأو غريها من املنافع.

)1( �صيتي ما�صيطة بنت حممود. وقف الأ�صهم وال�صكوك واحلقوق املعنوية واملنافع. بحث مقدم للدورة 19 ملجمع الفقه الإ�صلمي الدويل 

باإمارة ال�صارقة بالإمارات العربية املتحدة. �ص 7.

�صركة مكتبة  الثاين،  مالك، اجلزء  الإمام  اإىل مذهب  امل�صالك  لأقرب  ال�صالك  بلغة  املالكي،  ال�صاوي  اأحمد بن حممد  ال�صيخ  انظر   
-

 )2(

ومطبعة م�صطفى البابي احللبي واأولده مب�صر، �ص 297  

)3(  اأبو اإ�صحاق اإبراهيم بن علي بن يو�صف، املهذب، اجلزء الثاين، مطبعة عي�صى البابي احللبي، �ص 440

)4(  حممد بن حممد املختار ال�صنقيطي. �صرح زاد امل�صتقنع 247/8.

)5(  اأبو يحيى ال�صنيكي. اأ�صنى املطالب �صرح رو�ص الطالب )12/ 426(.

)6(  حممد بن عمر بن علي بن نووي اجلاوي اأبو عبداملعطي. نهاية الزين يف اإر�صاد املبتدئني. �ص: 268
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املطلب●الثاين:●الإ�صكاليات●املتعلقة●بالآثار●املرتتبة●على●الوقف

فيما  الدولية  النزاعات  الوقف حلل  ال�صتفادة من �صيغة  التي يطرحها مو�صوع  الإ�صكاليات  اأهم  اإن 

يخ�ص الآثار املرتتبة عن الوقف تتعلق باإ�صكالية تاأثري هذا احلل على �صيادة الدول التي �صتعتمده، باعتباره 

�صيخرج ما وقف من الذمة املالية للدولة الواقفة )الفقرة الأوىل(، واإ�صكالية اأبدية احلل املبني على �صيغة 

الوقف )الفقرة الثانية(

الفقرة الأوىل: اإ�صكالية التاأثري على �صيادة الدول

يذهب جمهور الفقهاء اإىل اأن الوقف هو ت�صرف ناقل مللكية املال املوقوف من الذمة املالية للواقف، 

، َزاَل ِبِه ِمْلُك  حَّ لأنه يزيل ملكه عن الت�صرف يف العني واملنفعة. يقول ابن قدامة يف ذلك: »اْلَوْقَف اإَذا �صَ

، َوَمْذَهِب  اِفِعيِّ ِحيِح ِمْن امْلَْذَهِب )اأي مذهب ابن حنبل(. َوُهَو امْلَ�ْصُهوُر ِمْن َمْذَهِب ال�صَّ اْلَواِقِف َعْنُه، يِف ال�صَّ

 َعْنُه ؛ 
ُ َّ
َي اهلل اِفِعيِّ َر�صِ ْحَمَد: َل َيُزوُل ِمْلُكُه َوُهَو َقْوُل َماِلٍك، َوُحِكَي َقْوًل ِلل�صَّ

َ
ِبي َحِنيَفَة. و)يف رواية( َعْن اأ

َ
اأ

َقَبِة  َف يِف الرَّ رُّ ُه �َصَبٌب ُيِزيُل التَّ�صَ نَّ
َ
َمَرَة (. َوَلَنا اأ ْل الثَّ َل، َو�َصبِّ �صْ

َ
 َعَلْيِه َو�َصلََّم: ) اْحِب�ْص اْلأ

ُ َّ
لَّى اهلل ِبيِّ �صَ ِلَقْوِل النَّ

.
)1(

ُه َلْو َكاَن ِمْلَكُه َلَرَجَعْت اإَلْيِه ِقيَمُتُه« نَّ
َ
َزاَل امْلِْلَك، َكاْلِعْتِق، َوِلأ

َ
َوامْلَْنَفَعِة، َفاأ

غري اأن الفقهاء اختلفوا يف حتديد اجلهة التي تنتقل اإليها ملكية املوقوف بعد خروجها من ذمة الواقف، 

 اإىل اأنها تنتقل اإىل ملك اهلل تعاىل، بحيث اإذا وقف الواقف 
)3(

 وال�صافعي
)2(

فذهب فقهاء املذهبني احلنفي

 .
)4(

عيًنا، عقاًرا، اأو �صيارة، اأو �صلًحا، اأو غري ذلك ل يكون ُملك رقبة املوقوف ل للواقف، ول للموقوف عليه«

 اأن ملكية املوقوف تنتقل اإىل املوقوف عليهم. با�صتثناء وقف امل�صجد 
)5(

بينما راأى فقهاء املذهب احلنبلي

.
)6(

فاإن امللك ينتقل فيه اإىل اهلل تعاىل

)1(  ابن قدامة. املغني )21/ 871(.

)2(  ابن جنيم. البحر الرائق �صرح كنز الدقائق. دار املعرفة- بريوت. الطبعة الثالثة )1413هـ /1993م(. اجلزء اخلام�ص. �ص 202. وابن 

الهمام. �صرح فتح القدير. دار الكتب العلمية- بريوت. الطبعة الأوىل )1415هـ /1995م(. اجلزء ال�صاد�ص. �ص 186.  

الأوىل )1418هـ  الطبعة  املعرفة- بريوت.  دار  املنهاج.  األفاظ  معاين  اإىل  املحتاج  مغني  ال�صربيني.  بن اخلطيب  الدين حممد  �صم�ص   )3(

/1997م(. اجلزء 2. �ص 502-503. و حممد بن اأبي العبا�ص اأحمد بن حمزة بن �صهاب الدين الرملي ال�صهري بال�صافعي ال�صغري. نهاية 

املحتاج اإىل �صرح املنهاج يف الفقه على مذهب الإمام ال�صافعي ر�صي اهلل عنه. املكتبة الإ�صلمية )الطبعة غري مذكورة(. اجلزء 5. �ص 

 .385

القلم  دار   .)28 ال�صافعي )5/  الإمام  على مذهب  املنهجي  الفقه  ال�ّصْربجي.  علي  الُبغا،  ُم�صطفى  الدكتور  اخِلْن،  ُم�صطفى  الدكتور   )4(

للطباعة والن�صر والتوزيع، دم�صق. الطبعة: الرابعة، 1413 هـ - 1992 م

)5( علي اأبو اخلري. الوا�صح يف فقه الإمام اأحمد. دار اخلري. الطبعة الأوىل. �ص 327. وابن قدامة املقد�صي. الكايف يف فقه ابن حنبل )2/ 

.)250

)6( الإقناع يف فقه الإمام اأحمد بن حنبل )3/ 8(.
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يتعلق  فيما  �صيا�صية  اأبعاد  له  قانونيا  اإ�صكال  فاإنها تطرح  الواقف،  املوقوف غري جهة  تكن وجهة  واأيا 

باعتماد �صيغة الوقف حلل النزاعات الدولية. ذلك اأن خروج حمل النزاع، �صواء كان اأر�صا اأم حقوقا اأم 

الدولة، بل وبجوهرها.  الواقفة، يعترب م�ًصا يف ال�صميم ب�صيادة هذه  الدولة  منافع، بعد وقفه من ملكية 

فالعنا�صر الأ�صا�صية التي تبنى عليها الدولة هي الأر�ص وال�صكان وال�صيادة. فاإذا قلنا بخروج ملكية الأر�ص 

من �صيادة الدولة، فمعناه اأنها م�صت يف عن�صرين اأ�صا�صيني هما الأر�ص وال�صيادة.

الفقرة الثانية: اإ�صكالية اأبدية احلل املبني على �صيغة الوقف

بيناه يف  الواقفة وفق ما  الدولة  الدولية مي�ص ب�صيادة  النزاعات  الوقف ك�صيغة حلل  اإذا كان اعتماد 

الفقرة ال�صابقة، فاإن هذا الإ�صكال يزداد تعقيًدا عندما يتاأبد ول ميكن الرتاجع عنه. ذلك اأن الأ�صل يف 

ا. الوقف هو التاأبيد. مما يعني تاأبيد احلل امل�صتوحى من الوقف اأي�صً

عابدين )4/  ابن  املذهب احلنفي: جاء يف حا�صية  ففي  الفقهاء،  قرره جمهور  ما  الوقف هو  وتاأبيد 

338(: »الوقف ت�صدق ابتداًء وانتهاًء اإذ ل بد من الت�صريح بالت�صدق على وجه التاأبيد«. ويف مو�صع اآخر 

من نف�ص الكتاب )4/ 349( نقراأ: »قال يف الدرر وال�صحيح اأن التاأبيد �صرط اتفاًقا لكن ذكره لي�ص ب�صرط 

عند اأبي يو�صف، وعند حممد ل بد اأن ين�ص عليه«.

ويف املذهب ال�صافعي: جاء يف املجموع �صرح املهذب )15/ 334(: »ل يجوز اأن يقول: وقفت هذا على 

الفقراء اأو على م�صجد مثل �صنة مثل، وبطلنه من ف�صاد �صيغته، اإذ اإن و�صع الوقف على التاأبيد، فاإذا 

جعله اإىل مدة كان باطل كالعتق وال�صدقة، و�صواء يف ذلك طويل املدة وق�صريها«.

اآليا(:  ال�صاملة  برتقيم   ،8  /247( لل�صنقيطي  امل�صتقنع  زاد  �صرح  يف  فورد  احلنبلي:  املذهب  يف  اأما 

)وي�صرتط فيه املنفعة دائًما من عني ينتفع به مع بقاء عينه( )دائًما( لأن الوقف على التاأبيد، وذلك كما 

اأ�صرنا اإىل اأن الوقفية ل ت�صح موؤقتة، فلو قال: وقفت داري �صهًرا، اأو وقفت مزرعتي �صنة، فاإن هذا ل ي�صح؛ 

لأن الوقف املوؤقت باطل، فلبد اأن يكون الوقف على التاأبيد، ولذلك يذكر العلماء من �صروط �صحة الوقف 

اأن يكون على التاأبيد. فاإذا كان الوقف على التاأبيد فهو اأن تبقى العني غالًبا، واأن يكون حتبي�صها واإيقافها 

اإىل الأبد«.

اإن تاأبيد احلل امل�صتوحى من الوقف، وعدم اإمكانية الرجوع عنه، من �صاأنه اأن ي�صكل عقبة تدفع الدول 

يدفع  مربر  اأي  يظهر  قد  اأنه  ذلك  له.  متحم�صة  غري  جتعلها  الأقل  على  اأو  م�صبقا،  به  القبول  عدم  اإىل 

اإىل عدم ال�صتمرار يف اعتماد احلل املبني على �صيغة الوقف، كظهور عدم جدوى هذا احلل ل�صبب من 

الأ�صباب، اأو ح�صم النزاع من طرف حمكمة اأو هيئة دولية قبل اأطراف النزاع بتحكيمها، اأو غري ذلك مما 
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ل ميكن ا�صتبعاده نهائيا من خلل اعتماد حل اأبدي كاحلل املبني على �صيغة الوقف املوؤبدة. 

الق�صم●الثاين:●حل●اإ�صكالت●اعتماد●�صيغة●الوقف●يف●حل●املنازعات●الدولية

يتميز نظام الوقف بكون اأغلب اأحكامه اجتهادية مبنية على مقا�صد ال�صرع التي تروم حتقيق م�صالح 

اأحكام هذا  لتطوير  الكافية  املرونة  للفقه  يتيح  ما  وهذا  املفا�صد عنهم.  ودرء  والآجل،  العاجل  العباد يف 

النظام، دون الإخلل باأ�ص�صه الثابتة وقواعده الأ�صيلة. 

ومن خ�صائ�ص نظام الوقف اأي�صا كونه نظاًما واقعًيا، مبعنى اأنه يتفاعل مع معطيات الواقع املتجدد، 

مبا ميكنه من التكيف با�صتمرار مع م�صتجداته الطارئة.

وهكذا، فاإننا لن نعدم حلوًل ملئمة ملختلف الإ�صكالت ال�صابقة، �صواء تلك املتعلقة بطبيعة املنازعات 

الدولية )املبحث الأول(، اأم املرتبطة بخ�صو�صية نظام الوقف )املبحث الثاين(.

املبحث●الأول:●حل●الإ�صكالت●املرتبطة●بطبيعة●املنازعات●الدولية

ثم  ومن  الأول.  الق�صم  من  الأول  املبحث  يف  اعتمدناها  التي  املنهجية  نف�ص  املبحث  هذا  يف  �صن�صلك 

�صنخ�ص�ص املطلب الأول للحديث عن حل الإ�صكال املتعلق بعدم اإلزامية القاعدة القانونية الدولية، بينما 

نتحدث يف املطلب الثاين عن حل الإ�صكال املتمثل يف �صبط اأ�صباب ن�صوء النزاعات الدولية.

املطلب●الأول:●حل●اإ�صكالية●عدم●اإلزامية●القاعدة●القانونية●الدولية

ل �صك اأن القاعدة القانونية الدولية تفتقر اإىل عن�صر الإلزام الذي تتمتع به قواعد القانون الداخلي 

للدول، وذلك بالنظر اإىل غياب �صلطة عامة قادرة على اإيقاع اجلزاء على خمالف هذه القاعدة، مما فتح 

املجال للدول لل�صتعا�صة عن  ذلك بو�صائل الردع اخلا�ص، اأو ما ي�صمى بالعدالة اخلا�صة. غري اأن هذا مل 

مينع من ال�صعي احلثيث وامل�صتمر من اأجل اإيجاد الو�صائل الكفيلة بتقوية احرتام قواعد القانون الدويل.

»لقد كان هناك دائما وجهان للعدالة اخلا�صة وجه يتمثل يف الأعمال امل�صلحة، ووجه يتمثل يف الأعمال 

ال�صلمية. الأعمال امل�صلحة ت�صمل ا�صتخدام القوة كاحلرب والأعمال النتقامية امل�صلحة والتدخل الع�صكري 

والدفاع ال�صرعي)..( ولكن حترمي اللجوء اإىل القوة جعل القانون الدويل املعا�صر يح�صر حتقيق العدالة 

اخلا�صة يف فر�صية واحدة هي فر�صية الدفاع ال�صرعي. يف حني اأ�صبحت الأعمال امل�صلحة الأخرى كاحلرب 

والأعمال النتقامية امل�صلحة اأعمال غري م�صروعة. اأما الوجه الآخر للعدالة اخلا�صة، اأي العدالة اخلا�صة 
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 .
)1(

التي تتحقق بو�صائل �صلمية، فهو ي�صمل املق�صود حاليا بالتدابري امل�صادة«

ومن الو�صائل التي مت اللجوء اإليها ملعاجلة الق�صور احلا�صل يف جانب الإلزام بالن�صبة لقواعد القانون 

الدويل، دعم اللجوء اإىل الو�صائل ال�صلمية، وت�صييق اخلناق على احللول الع�صكرية. فقد ن�صت املادة 33 

ال�صلم  اأن يعر�ص  اأي نزاع من �صاأن ا�صتمراره  اأطراف  من ميثاق الأمم املتحدة على ما يلي: »يجب على 

والتوفيق  والو�صاطة  والتحقيق  املفاو�صة  بطريق  بدء  ذي  بادئ  حله  يلتم�صوا  اأن  للخطر  الدوليني  والأمن 

والتحكيم والت�صوية الق�صائية، اأو اأن يلجوؤوا اإىل الوكالت والتنظيمات الإقليمية اأو غريها من الو�صائل التي 

يقع عليها اختيارهم«.

اللتزام  مبداأ  هما:  الدويل  القانون  يف  عامني  مبداأين  تكري�ص  على  الواقع  يف  تنطوي  املادة  هذه  اإن 

العام بالت�صوية ال�صلمية للنزاعات، ومبداأ تعدد اأ�صاليب ت�صوية النزاعات. )..( الو�صائل ال�صيا�صية ت�صمل 

الدولية.  املنظمات  على  النزاع  وعر�ص  والتحقيق  والتوفيق  والو�صاطة  احلميدة  وامل�صاعي  املفاو�صات 

والو�صائل الق�صائية ت�صمل التحكيم الدويل، وعر�ص النزاع على املحاكم الدولية الدائمة كمحكمة العدل 

.
)2(

الدولية«

املطلب●الثاين:●حل●اإ�صكالية●�صبط●اأ�صباب●النزاعات●الدولية

يف اعتقادنا اأن الت�صارب الذي ظهر يف ما يتعلق بتحديد اأ�صباب النزاعات الدولية على الرثوات واملوارد 

الطبيعية، وما اإذا كانت هذه الأ�صباب مرتبطة بندرة تلك املوارد اأو �صوء توزيعها. ما هو يف احلقيقة �صوى 

ت�صارب م�صطنع، لأن هذه النزاعات تتعلق بامل�صكلتني معا: م�صكلة ندرة املوارد الطبيعية نتيجة ا�صتنزافها، 

وم�صكلة �صوء توزيعها القائم على ا�صتئثار بع�ص الدول مبا يفوق احتياجها مقابل افتقار دول اأخرى اإىل 

ما يوؤمن لها احلدود الدنيا من �صروريات احلياة. ويف جميع الأحوال تكون النتيجة هي ن�صوء �صراعات 

ونزاعات قد تتطور اإىل حروب مدمرة. 

 وقا�صًرا عن اأن 
ً
ومن ثم، فاإن القت�صار على وجه واحد من وجهي عملة النزاع �صيجعل احلل جمتزاأ

اأنه ب�صبب �صوء توزيعها،  النزاع على الرثوة من منطلق  اإىل  النظر  يكون حًل فعلًيا. فالذي يقت�صر على 

اإمنا يغم�ص عينيه عن  ب�صكل كلي بحاجة اجلميع،  الوفاء  لندرتها وق�صورها عن  �صاربا عر�ص احلائط 

عن  احلديث  عند  يتجاهل  للذي  بالن�صبة  ال�صيء  ونف�ص  النزاع.  اأ�صباب  من  مهم  و�صبب  حقيقي  م�صكل 

اأ�صباب النزاعات الدولية مو�صوع اإتاحة الفر�صة للآخرين لل�صتفادة من الرثوات. فالواقع يوؤكد اأن النظر 

)1( عبدالواحد النا�صر. مرجع �صابق. �ص 456.

)2(  نف�ص املرجع. �ص 451.
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لأي ق�صية من ق�صايا البلد الإفريقية مثل مهما كانت طبيعتها دون و�صع العتبار الكايف لدور الفئات 

.
)1(

امل�صتفيدة من هذه النزاعات تعترب نظرة قا�صرة«

ونحن اإذا اأخذنا م�صاألة املياه باعتبارها النموذج احلقيقي للنزاعات الدولية يف املا�صي واحلا�صر ويف 

امل�صتقبل ب�صكل اأ�صد، فاإن هذه امل�صاألة ت�صاهم يف اإذكاء ال�صراع بخ�صو�صها ندرتها واأي�صا �صوء تدبريها. 

فاملياه ع�صب احلياة وي�صتحيل العي�ص من دونها، وب�صبب الندرة واحلاجة، اأ�صبحت م�صدر نزاعات وحروب 

وا�صتخدمت اأداة للنفوذ واإملء الإرادة، على مّر التاريخ، لكن تطور العلم والتكنولوجيا وتعاظم احلاجة 

اإىل ا�صتخدام املياه، جعلها حموًرا لل�صراع الجتماعي وال�صيا�صي، ازداد تاأثريه تدريجًيا على م�صتوى العامل 

كّله، الذي ي�صكو من �صّح املياه وندرتها، �صواًء الدول التي متلك امل�صادر الكافية اأو الدول التي تريد زيادة 

مواردها من املياه وتاأمني ا�صتمرارها، ب�صبب زيادة ا�صتخدام املياه ف�صًل عن عدم تر�صيده وال�صتفادة منه 

.
)2(

على نحو عقلين، و�صّح بع�ص املنابع وجفافها«

تنمية  حول  لها،  وكالة تابعة   23 مع  بالتعاون  املتحدة،  الأمم  اأ�صدرته  الذي  الأول  التقرير  وي�صري 

مياه العامل WWDR  اإىل اأن ال�صغوط تتزايد على نظام املياه الداخلي بتزايد النمو ال�صكاين والتنمية 

القت�صادية. والتغلب على م�صكلة نق�ص وتلوث املياه ي�صع يف طريق امل�صتقبل الإن�صاين حتديات ج�صام، اإذ 

يقدر اأنه بحلول منت�صف هذا القرن �صيعاين �صبعة مليارات �صخ�ص يف 60 بلدًا ندرة املياه على اأ�صواأ تقدير، 

.
)3(

ومليار �صخ�ص يف 48 بلدًا على اأح�صن تقدير

اأ�صخن بقعة  اإن الندرة املائية قد تكون لها تبعاتها امل�صتقبلية، خا�صة واأن  املنطقة العربية التي تعد 

وجدير  املياه ..  حول  امل�صتقبلية  والأزمات   ال�صراعات  من  لكثري  معر�صة  تكون  قد  العامل،  يف  �صيا�صية 

1948، جرى  العام  العامل منذ  م�صتوى  وقعت على  املياه  الـ)37( حادث �صراع حول  بني  اأنه من  بالذكر 

.
)4(

ثلثون منها يف منطقة ال�صرق الأو�صط، اأي مبعدل %81.«

ومن جهة اأخرى ل يخفى على اأحد اأن ق�صًما كبرًيا من م�صكلة املياه يف املنطقة العربية يعود اإىل غياب 

الإدارة الر�صيدة للموارد املائية، رمبا اأكرث مما يعود اإىل فقر املوارد الطبيعية نف�صها، فاإدارة الدول العربية 

مل�صادرها من املياه تفتقر اإىل الكفاءة، وتعاين من غياب النظرة الكلية التي تتعامل مع امل�صاألة املائية من 

الذي يعد  امل�صتقبلي  للتخطيط  والبيئية، ناهيك عن غياب كامل  وال�صيا�صية  جميع جوانبها: القت�صادية 

)1( حممد �صليمان حممد. مرجع �صابق. �ص 83.

)2( عبداحل�صني �صعبان. النيل وحرب املياه. مقال بجريدة اخلليج الإماراتية ليوم 30 مار�ص 2011. 

)3(  مقتطف من كلمة الأمري طلل بن عبدالعزيز اآل �صعود يف افتتاح موؤمتر الطاقة املائية والبيئية الذي نظمته جامعة �صيدة اللويزة بتاريخ 

.http://www.hewaraat.com 12 يوليو 2003 ببريوت - لبنان. من�صورة باملوقع الإلكرتوين

)4(  كلمة الأمري طلل. مرجع �صابق.
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.
)1(

اأمًرا ل غنى عنه يف اأي �صيا�صة ر�صيدة لإدارة املوارد املائية«

اإن التحّديات اخلارجية التي تواجه املياه الدولية امل�صرتكة مع دول اجلوار اجلغرايف بالن�صبة حلو�ص 

النيل، تعد من اأخطر واأعقد امل�صكلت التي �صتواجه م�صر وال�صودان يف ال�صنوات الثلثني املقبلة )...( 

واإذا كان ثمة حتديات خارجية، �صيا�صية واقت�صادية واجتماعية وع�صكرية، تتعلق بالنيل وغريه من املياه 

العربية، فاإن غياب ا�صرتاتيجية عربية اأو على الأقل تعاون وتن�صيق عربي للت�صدي لل�صيا�صة التي ل تريد 

خرًيا ل�صعوب البلدان العربية، ناهيكم عن عدم ال�صتخدام الر�صيد للمياه وعدم تنقية م�صروعات الري 

.
)2(

احلديثة، كاخلزانات وال�صدود وغريها، يلعب دوًرا يف تفاقم هذه امل�صكلة«

نحن نوؤكد هنا اأن الدول العربية مبقدورها اأن ت�صوغ حل متكامل يجري به حتقيق التعاون والتن�صيق 

املطلوبني، وحتديث اآليات اإدارة الرثوات الطبيعية وتدبريها، من خلل ال�صتفادة من �صيغة الوقف لهذه 

الرثوات   فيما هو م�صرتك اأو حمل نزاع بني هذه الدول.

ومما يحفز على ال�صدع بهذه الدعوة ما مت التو�صل اإليه يف اإعلن جوهان�صربج ب�صاأن التنمية امل�صتدامة، 

والذي اأعاد فيه روؤ�صاء الدول التاأكيد على اأن »اإدارة قاعدة املوارد الطبيعية ب�صورة متكاملة وم�صتدامة اأمر 

�صروري لتحقيق التنمية امل�صتدامة.« وذكروا كذلك »اأنه يلزم لتغيري الجتاه ال�صائد فيما يت�صل بتدهور 

امل�صتويات  املعتمدة على  الأهداف  التي تت�صمن  تنفيذ ال�صرتاتيجيات  باأ�صرع ما ميكن،  الطبيعية  املوارد 

الوطنية والإقليمية، ح�صبما يتنا�صب حلماية النظم الإيكولوجية وحتقيق الإدارة املتكاملة للأرا�صي واملوارد 

)3(

احلية«

اإجهادها  اأهمية خا�صة يف ظل حمدودية موارد الأر�ص وتعدد م�صكلت  اإن الإدارة املتكاملة هذه لها 

 متثل مقاربة �صاملة عرب خمتلف القطاعات مل�صاألة اإدارة املوارد 
)4(

وتلويثها. والإدارة املتكاملة للموارد املائية

املائية، وذلك ا�صتجابة للطلبات التناف�صية املتزايدة على اإمدادات املاء العذب. كما اأّنها مقاربة تهدف اإىل 

�صمان التنمية املن�صقة للمياه والأر�ص واملوارد ذات ال�صلة من اأجل ملءمة م�صتوى الرفاه الجتماعي ودون 

)1(  نف�ص املرجع. 

)2( النيل وحرب املياه. مرجع �صابق.

)3(  مقتطف من بيان ال�صيا�صات للمدير التنفيذي ملجل�ص اإدارة برنامج الأمم املتحدة للبيئة /املنتدى البيئي الوزاري العاملي. املقدم مبنا�صبة 

انعقاد الدورة ال�صتثنائية الثامنة مبدينة جيجو، جمهورية كوريا، يف الفرتة ما بني 29 و 31 اآذار/مار�ص 2004. �ص 5.

)4( »الإدارة املتكاملة للموارد املائية )IWRM( هي م�صار منهجي لأغرا�ص التنمية امل�صتدمية وتخ�صي�ص ومتابعة و�صع املوارد املائية. وقد 

متت �صياغة مفهوم ومبادئ الإدارة املتكاملة للموارد املائية خلل املوؤمتر الدويل حول املياه والبيئة املنعقد يف دبلن عام 1992 ويف الف�صل 

18 من جدول الأعمال21. وهو وثيقة اإجماع �صادرة عن موؤمتر منّظمة الأمم املتحدة حول البيئة والتنمية )UNCED(  املنعقد يف ريو دي 

جينريو عام 1992 اأي�صا. انظر: مفهوم الإدارة املتكاملة مل�صادر املياه. من�صور يف املوقع اللكرتوين لحتاد النوع الجتماعي واملاء:

http://www.ar.genderandwater.org 
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اإحلاق ال�صرر با�صتمرارية املنظومات البيئية. وقد احتلت الإدارة املتكاملة للموارد املائية اهتماما بالغا يف 

املجتمع الدويل حيث اأعطت القمم البيئية وموؤمترات الأمم املتحدة اهتمامها باملياه وو�صع ا�صرتاتيجيات 

)1(

اإدارتها، هذا بالإ�صافة اإىل املوؤمترات اخلا�صة بق�صايا املياه«.

اإن من اأهم اأهداف الإدارة املتكاملة للموارد املائية حتقيق الأمن املائي واإيجاد التوازن بني احتياجات 

. واإذا علمنا اأن من �صروط حتقيق الأمن املائي وجود قدر مهم من التعاون 
2

القطاعات املختلفة من املياه

والتن�صيق بني الدول، خا�صة تلك التي جتمعها حدود م�صرتكة، فاإن هذا يتطلب األ تقف احلدود ال�صيا�صية 

حائًل �صد تطور التكنولوجيات ونقل املعلومات والبحوث وتبادل الآراء. وعلى الدول العربية اأن تعمل �صمن 

�صبكة موحدة، كما اأن جميع البيانات عن املياه يجب اأن تكون متاحة ل�صتخدامها يف اأ�صاليب احلفاظ على 

املياه« الأمن املائي.. 

لقد حان الوقت لكي تدرك خمتلف الدول التي ت�صرتك يف امل�صادر املائية وغريها من الرثوات الطبيعية 

باأن ت�صافر جهودها وتعاونها فيما بينها، اأف�صل بكثري من اإيجاد الأزمات بني هذه الدول. ومن ثم، فاإن هذا 

ي�صكل اأكرب اإلزام معنوي يقوم مقام الإلزام املادي للتفاقات الدولية وخمتلف قواعد القانون الدويل التي 

تروم معاجلة النزاعات الدولية بالطرق ال�صلمية.

اإن هناك من يرى اأن حدة الأزمة تفر�ص علينا التفكري يف حلول مبتكرة اأو حتى التفكري فيما كان ل 

ميكن التفكري فيه  Thinking the Unthinkable مثل نقل ال�صكان من منطقة اإىل اأخرى داخل الدول 

التي يتفاوت توزيع املوارد املائية بني مناطقها، وكذلك درا�صة اإمكانيات نقل ال�صكان اإىل دول جماورة اإذا 

كان هذا هو احلل الوحيد مع اتخاذ كل ال�صرتاتيجيات التي ت�صهل التفاهم على ذلك بني الدول املتجاورة 

. ونحن نرى من باب اأوىل اأن نعتمد �صيغة الوقف ل�صمان ا�صرتاك الدول املتنازعة 
3

من الناحية ال�صيا�صية«

يف النتفاع بالرثوات املتنازع عليها، ل�صيما واأن من اأهم مميزات ال�صراع على املوارد الطبيعية اأنه �صراع 

تت�صم بطابع المتداد  التي  التفكري يف احللول  اأجيال، ومن ثم وجب  ممتد يرهن حا�صر وم�صتقبل عدة 

اأنه نظام يقوم على مبداأ  اأجيال كذلك، ولعل من مميزات نظام الوقف  اآثارها لعدة  الزماين، ومتتد يف 

ال�صتمرارية وتتعلق به حقوق اأكرث من جيل واحد.

)1( الإدارة املتكاملة للمياه. من�صور مبوقع منظمة املجتمع العلمي العربي http://www.arsco.org بتاريخ 2011/14/6.

)2( الأمن املائي العربي. من�صور �صمن اأر�صيف �صوؤون بيئية �صمن منتديات �صتارتاميز يف املوقع الإلكرتوين:

http://www.startimes.com 
)3(  كلمة الأمري طلل. مرجع �صابق.
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املبحث●الثاين:●حل●الإ�صكاليات●املتعلقة●بخ�صو�صية●نظام●الوقف

اأحكامه.  يف�صل  مل  لكنهما  واأ�ص�صه،  الوقف  نظام  قواعد  النبوية  وال�صنة  الكرمي  القراآن  اأر�صى  لقد 

حا�صمة  قطعية  باأحكام  يح�صم  مل  الأمر  دام  وما  الدور.  بهذا  لل�صطلع  للفقهاء  ف�صحة  اأتاح  ما  وهذا 

يتوقف عندها الجتهاد، فمن الطبيعي اأن تاأتي الأقوال الفقهية خمتلفة اأو حتى متباينة يف عدد من الأمور 

التف�صيلية لنظام الوقف. ويف ظل ذلك ل نرى اأي حرج يف الختيار بني الآراء الفقهية مبا يحقق مقا�صد 

الوقف وم�صالح املجتمع يف كل ع�صر وم�صر. ول�صنا الوحيدين يف هذا الأمر، بل هناك من اأكد اأنه اإن وجد 

.
1

ْنَفِع ِلْلَوْقِف«
َ
ي ِباْلَقْوِل اْلأ ِة َفَيْحُكُم اْلَقا�صِ اْخِتَلٌف َبنْيَ اْلُعَلَماِء يِف امْلَ�َصاِئِل اْلَوْقِفيَّ

وعليه، فاإذا كانت بع�ص الأحكام الفقهية اخلا�صة بالوقف تطرح تلك الإ�صكالت التي �صقناها يف الق�صم 

الأول بخ�صو�ص اعتماد النظام الوقفي حلل النزاعات الدولية، فاإن هناك باملقابل اآراء فقهية ت�صاعد على 

حل هذه الإ�صكالت، �صواء ما تعلق منها باإن�صاء الوقف )املطلب الأول( اأم بالآثار املرتتبة عليه )املطلب 

الثاين(.

املطلب●الأول:●حل●الإ�صكاليات●املتعلقة●باإن�صاء●الوقف

الدولية  النزاعات  حلل  الوقف  �صيغة  من  ال�صتفادة  مو�صوع  يطرحها  التي  الإ�صكاليات  اأهم  تتمثل 

والإ�صكالية  الأوىل(،  )الفقرة  الواقفة  بالدولة  علقة  لها  التي  الإ�صكاليات  يف:  الوقف  باإن�صاء  واملرتبطة 

املرتبطة بنوع املوقوف عندما تكون املنافع هي مو�صوع النزاعات الدولية )الفقرة الثانية(.

الفقرة الأوىل: حل الإ�صكاليات املرتبطة بالدولة الواقفة

اإ�صكالية �صلحية الدولة لتخاذ قرار وقف ما تعتربه من ممتلكاتها  �صنعالج �صمن هذه الفقرة حل 

)اأول(، وحل اإ�صكالية وقف الدولة على نف�صها )ثانيا(.

اأول: حل اإ�صكالية �صلحية الدولة لتخاذ قرار الوقف

رغم اأن فقهاء احلنفية اعتربوا ما يقفه احلاكم من بيت املال اأر�صاًدا ورف�صوا اعتبارها اأوقافا، اإل 

اأنهم اأكدوا اأنها ل تنق�ص اإذا كانت على م�صلحة عامة. وهكذا، »نقل الطر�صو�صي عن قا�صي خان من اأن 

ال�صلطان لو وقف اأر�صا من بيت مال امل�صلمني على م�صلحة عامة للم�صلمني جاز.  قال ابن وهبان لأنه اإذا 

اأبده على م�صرفه ال�صرعي فقد منع من ي�صرفه من اأمراء اجلور يف غري م�صرفه. فقد اأفاد اأن املراد من 

)1( علي حيدر. درر احلكام �صرح جملة الأحكام. حتقيق وتعريب: املحامي فهمي احل�صيني. دار الكتب العلمية. لبنان / بريوت. اجلزء 4. 

�ص553.
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.
)1(

هذا الوقف تاأبيد �صرفه على هذه اجلهة املعينة التي عينها ال�صلطان مما هو م�صلحة عامة«

كما اأن علماء ال�صافعية اأجازوا لإمام امل�صلمني وخليفتهم اأن يقف �صيًئا من اأر�ص بيت مال امل�صلمني، اإذا 

راأى يف ذلك م�صلحة لهم، وا�صتثنوا هذا من �صرط ملكية الواقف للوقف، فاإن اخلليفة ل ميلك اأموال بيت 

حوا وقفه هذا، وا�صتدلوا لذلك بوقف عمر بن اخلطاب ر�صي اهلل عنه �صواد  مال امل�صلمني، ومع ذلك �صحَّ

العراق. قال الإمام النووي رحمه اهلل تعاىل يف » الرو�صة »: )لو راأى الإمام وقف اأر�ص الغنيمة، كما فعل 

.
)2(

عمر ر�صي اهلل عنه، جاز اإذا ا�صتطاب قلوب الغامنني يف النزول عنها ِبعو�َص اأو بغريه(

وبهذا اأفتى ابن اأبي ع�صرون والنووي وغريهما ب�صحة وقف الإمام من بيت املال لأن له متليكه وكما 

، لكنه راأى 
)3(

فعل عمر ر�صي اهلل عنه يف اأر�ص �صواد العراق. وقال ال�صبكي: ل اأفتي به ول مبنعه ول اأعتقده«

)4(

ٍة، َوَب�َصَط اْلَكَلَم ِفيِه« و�صَ �صُ ٍ َوَل َعَلى َطَواِئَف خَمْ ُه َل َيُجوُز َوْقُفُه َعَلى ُمَعنيَّ نَّ
َ
اأ

ويف املذهب املالكي: »اإذا وقف امللوك وقفا على جهة وهم متمكنون من متليكها لتلك اجلهة �صرعا جاز 

واإن مل يكونوا متمكنني كاإنفاقهم على دراريهم مل ي�صح، لأن من تعذر متليكه تعذر  كالربط واملدار�ص، 

لأنهم معزولون عن  زاد فقط  فيما  اأكرث مما يحتاج بطل  وقفوا على مدر�صة  فاإن  الأوىل،  اإنفاقه بطريق 

.
)5(

الت�صرف اإل على وجه امل�صلحة والزائد ل م�صلحة فيه

اأن يعتقد امللوك عند حتبي�صهم من  اإذا رجعنا اإىل قول الفقيه املالكي العبدو�صي با�صرتاط  اأننا  على 

بيت املال -حتى ي�صح- باأن املال للم�صلمني، ول ين�صبوه اإىل اأنف�صهم. فاإن الرتجمة العملية لذلك هي اأن 

يت�صرف امللوك اأو من يقوم مقامهم من �صلطة �صيا�صية بالوقف ب�صفة الوكالة ل بالأ�صالة، وهذا يتطلب 

احل�صول على تفوي�ص من ال�صعب مبختلف الو�صائل املتاحة كال�صتفتاء مثل.

ثانيا: حل اإ�صكالية الوقف على النف�ص

�صبق القول باأن الوقف على النف�ص باطل يف املذهب احلنفي، اإل اأننا وجدنا يف هذا املذهب من يقول 

قال  »َرُجٌل   :)371 الهندية )2/  الفتاوى  املختار. جاء يف  الراأي  ويعتربه  بل  كان،  اأي �صورة  بجوازه على 

َدَقٌة َمْوُقوَفٌة على َنْف�ِصي َيُجوُز هذا اْلَوْقُف على امْلُْخَتاِر َكَذا يف ِخَزاَنِة امْلُْفِتنَي َوَلْو قال َوَقْفت على  ي �صَ ْر�صِ
َ
اأ

اِوي َوَلْو   َتَعاىَل َكَذا يف احْلَ
ُ َّ
َنْف�ِصي ُثمَّ من َبْعِدي على ُفَلٍن ُثمَّ على اْلُفَقَراِء َجاَز ِعْنَد اأبي ُيو�ُصَف َرِحَمُه اهلل

)1(  حا�صية ابن عابدين )4/ 184(.

)2(  د. ُم�صطفى اخِلْن، د. ُم�صطفى الُبغا، ود. علي ال�ّصْربجي. الفقه املنهجي على مذهب الإمام ال�صافعي )5/ 17(. 

)3( حا�صية عمرية )3/ 98(

)4( اأ�صنى املطالب �صرح رو�ص الطالب )12/ 420(

)5(  القرايف. الذخرية )6/ 337(
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ُه  نَّ
َ
ي َمْوُقوَفٌة على ُفَلٍن َوِمْن َبْعِدِه َعَليَّ اأو قال َعَليَّ َوَعَلى ُفَلٍن اأو على َعْبِدي َوَعَلى ُفَلٍن امْلُْخَتاُر اأ ْر�صِ

َ
قال اأ

ِة«. حُّ َكَذا يف اْلِغَياِثيَّ َي�صِ

باأن بطلن الوقف على   )768 وجاء يف كتاب املحيط الربهاين للإمام برهان الدين ابن مازة )5/ 

النف�ص يقت�صر على اإفراده على النف�ص، اأما اإن اأ�صرك معه غريه فيجوز على قول الفقيه احلنفي هلل. 

قال امل�صنف: »اإن �صرط الواقف الكل لنف�صه يف زمان بطل الوقف« اأي »لو اأفرد الوقف على نف�صه ل ي�صح 

ولو اأفرد على غريه ي�صح، فاإذا جمع بينهما كان بينهما وكان لكل واحد حكم نف�صه. )...( على قول هلل«.

وحتى لو اأخذنا بهذا الراأي الأخري فاإنه ي�صعفنا يف ال�صتناد عليه لعتماد �صيغة الوقف حلل النزاعات 

الدولية، لأن الوقف يف هذه احلالة �صيكون م�صرتكا بني الأطراف الدولية املتنازعة.

الفقرة الثانية: حل الإ�صكاليات املرتبطة بوقف املنافع

اإذا كان جمهور الفقهاء ل يقولون بجواز وقف املنافع، فقد تفرد املذهب املالكي على باقي املذاهب 

باإجازته، ا�صتنادا على اأن املهم يف املوقوف هو اأن يتاأتى النتفاع به، واملنافع تندرج �صمن ما ينتفع به، بل اإن 

بع�ص املنافع واحلقوق اأ�صحت اليوم اأكرث اأهمية وقيمة ونفعا من بع�ص العقارات اأو الأ�صول بتعبري الفقهاء.

جاء يف �صرح اخلر�صي لقول ال�صيخ خليل ) واإن باأجرة ( ما يلي:  »اأ�صار املوؤلف بقوله ) واإن باأجرة ( 

اإىل �صحة وقف املنفعة ملن ل ميلك الذات اأي: واإن كان امللك باأجرة واأ�صند امللك للذات مللك منافعها اأو اأن 

قوله مملوك اأعم من كونه ذاتا اأو منفعة وهذا ما مل تكن منفعة حب�ص لتعلق احلب�ص بها وما تعلق احلب�ص 

.
)1(

به ل يحب�ص كاخللوات

الأمر،  هذا  يف  والتو�صيات  القرارات  من  عدد  على  الثالث  الفقهية  الوقف  ق�صايا  منتدى  اأ�صفر  وقد 

تذهب اإىل جواز وقف املنافع واحلقوق لعموم الن�صو�ص الواردة يف م�صروعية الوقف، ولتحقيقه ملقا�صد 

ال�صارع من الوقف ما دامت املنافع واحلقوق متقومة �صرعا. كما اأن وقف املنافع واحلقوق يحقق مقا�صد 

ال�صرع من الوقف املتمثلة يف تو�صيع دائرة النفع العام، ف�صل عن اأنه من و�صائل حفظ املال الذي هو اأحد 

.
)2(

مقا�صد ال�صرع

- حممد بن عبداهلل اخلر�صي )املتوفى: 1101هـ(. �صرح خمت�صر خليل للخر�صي. من�صور مبوقع الإ�صلم:  )1(

 http://www.al-islam.com  اجلزء 20. �ص 391-390.

)2(انظر اأعمال املنتدى ق�صايا الوقف الفقهية الثالث املنعقد بالكويت يف الفرتة من 11 اإىل 13 ربيع الثاين 1428هـ املوافق ل28 اإىل 30 

ابريل 2007م. من�صورات الأمانة العامة للأوقاف بالكويت والبنك الإ�صلمي للتنمية بجدة. الطبعة الأوىل: 1428هـ/2007م. �ص 405.
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املطلب●الثاين:●حل●الإ�صكاليات●املتعلقة●بالآثار●املرتتبة●على●الوقف

تختار  التي  الدول  �صيادة  على  التاأثري  اإ�صكالية  حل  عن  املطلب  هذا  من  الأوىل  الفقرة  يف  �صنتحدث 

تاأبيد احلل  اإ�صكالية  الثانية حلل  الفقرة  ونخ�ص�ص  �صلميا،  الدولية  نزاعاتها  الوقف حلل  �صيغة  اعتماد 

امل�صتوحى من الوقف.

الفقرة الأوىل: حل اإ�صكالية التاأثري على �صيادة الدول 

اإذا كان اعتماد �صيغة الوقف حلل النزاعات الدولية يطرح اإ�صكال التاأثري على �صيادة الدول اإىل بالنظر 

حله  ميكن  الإ�صكال  هذا  فاإن  للواقف،  املالية  الذمة  من  املوقوف  املال  خروج  عنه  يرتتب  الوقف  اأن  اإىل 

الوقف:  تعريف  يف  عرفة  ابن  يقول  الواقف.  ملك  على  املوقوف  بقاء  من  املالكية  اإليه  ذهب  ما  باعتماد 

. وجاء يف منح 
)1(

»الوقف م�صدرا اإعطاء منفعة �صيء مدة وجوده لزما بقاوؤه يف ملك معطيها ولو تقديرا«

َحٍد َوِهَي َباِقَيٌة َعَلى ِمْلِكِه، 
َ
ْحَبا�ُص مَلْ ُيْخِرْجَها َماِلُكَها اإىَل ِمْلِك اأ

َ
اجلليل يف �صرح خمت�صر خليل ما ن�صه: »َواْلأ

�ْصَكاَن،  َواْلإِ َجاَرَة  َواْلإِ اْلِكَتاَبَة  اْلَعْبِد  َيْعِقُد يِف  َكَما  َذِلَك  َفَلِزَمُه  َعَلْيِه  �َصْت  اإىَل َمْن ُحبِّ َمَناِفِعَها  َت�ْصِبيَل  ْوَجَب 
َ
َواأ

اْبُن  )قال(   )..( َعَلْيِه  َباِقًيا  امْلِْلُك  َكاَن  َواإِْن  امْلََراِفِق،  يِف  ْوَجَب 
َ
اأ ا  مِمَّ �َصْيٍء  َحلُّ  ِلَوَرَثِتِه  َفَلْي�َص  امْلِْلِك  ُل  �صْ

َ
َواأ

َع َعَلى َكْوِن امْلِْلِك  َيَواِن امْلَْوُقوِف، َوَفرَّ وَف َواْلَوَبَر ِمْن احْلَ َمَرَة َواللَّنَبَ َوال�صُّ ِلُك اْلَغلََّة َوالثَّ �َصا�ٍص: امْلَْوُقوُف َعَلْيِه مَيْ

ْي اْلَواِقِف الَِّذي اْنَتَقَل َلُه ِمْلُك اْلَوْقِف ُدوَن َمَناِفِعِه ) َمْنُع َمْن 
َ
ْي اْلَواِقِف ) َوِلَواِرِثِه ( اأ

َ
ِلْلَواِقِف َفَقاَل ) َفَلُه ( اأ

اِجِب َتَبًعا ِلْبِن  َلِح. ِبَهَذا َقَطَع اْبُن �َصا�ٍص َواْبُن احْلَ ْي اْلَوْقَف امْلُْحَتاَج ِلْلإِ�صْ
َ
َلَحُه ( اأ ْي �َصْخ�صٍ ) ُيِريُد اإ�صْ

َ
( اأ

ُفُه ِفيِه  رُّ ُلوٍك َل َيُجوُز ِلَغرْيِ َماِلِكِه َت�صَ �ِصِه َوُكلُّ مَمْ ُلوٌك مِلَُحبِّ ْب�َص مَمْ نَّ احْلَ
َ
 ِباأ

ِ
َلم َهُه اْبُن َعْبِد ال�صَّ �َصْعَباَن، َوَوجَّ

 .
)2(

ِبُدوِن اإْذِن َماِلِكِه«

بل اإن ال�صنقيطي ا�صتدل على بقاء امللك يف ذمة الواقف بقوله �صلى اهلل عليه و�صلم: »اإذا مات ابن اآدم 

انقطع عمله اإل من ثلث..« احلديث، وذكر منها ال�صدقة اجلارية التي هي الوقف، وراأى باأنه لو مل يكن 

.
3

باقيا يف ملكه ما عده ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم من عمله اجلاري بعد املوت

وَرُة  ْوِتِه. �صُ ْو ُيَعلَِّقُه مِبَ
َ
اِكُم اأ ْن َيْحُكَم ِبِه احْلَ

َ
وحتى يف املذهب احلنفي فاإنه »َل َيُزوُل ِمْلُك اْلَواِقِف اإلَّ اأ

)1( اأبو عبداهلل حممد الأن�صاري )امل�صهور بالر�صاع التون�صي(. �صرح حدود الإمام الأكرب الربكة القدوة الأنور اأبي عبداهلل بن عرفة. من 

مطبوعات وزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صلمية باململكة املغربية. مطبعة ف�صالة- املحمدية. الطبعة: 1412هـ/1992م. �ص 581.

)2( حممد بن اأحمد علي�ص )املتوفى: 1299هـ(. منح اجلليل �صرح خمت�صر خليل. من�صور مبوقع الإ�صلم:

 http://www.al-islam.com  اجلزء 17. ال�صفحة 78.

)3( اأحمد بن اأحمد املختار اجلكني ال�صنقيطي. مواهب اجلليل من اأدلة خليل. مراجعة: عبداهلل ابراهيم الأن�صاري. مطبوعات اإدارة اإحياء 

الرتاث بدولة قطر. طبعة: 1407هـ/1987م. اجلزء الرابع. �ص 173.



»ë«Ñ°UG ¥GRôdG óÑY .O åëH

383

َماِن اإىَل   َفَيْخَت�صِ
ِ
ْن َيْرِجَع َعْنُه َفُيَناِزَعُه َبْعَد اللُُّزوم

َ
ْن ُي�َصلَِّم اْلَواِقُف َما َوَقَفُه اإىَل امْلَُتَويلِّ ُثمَّ ُيِريُد اأ

َ
ْكِم اأ احْلُ

 .
)1(

ي ِبُلُزوِمِه ي َفَيْق�صِ اْلَقا�صِ

الفقرة الأوىل: حل اإ�صكالية اأبدية احلل املبني على �صيغة الوقف 

ي�صعفنا املذهب املالكي من بني املذاهب الفقهية املختلفة يف حل الإ�صكالية املتعلقة بتاأبيد الوقف ولزومه 

وعدم اإمكانية الرجوع فيه، وما يرتتب عنها من عدم اإمكانية الرتاجع عن احلل امل�صتفاد من اعتماد الوقف 

ك�صيغة حلل النزاعات الدولية يف حال ظهور عدم جدوى هذا احلل.

َة ُوُجوِدِه« باأنه َلْي�َص  فقد �صرح اخلر�صي قول ابن عرفة يف تعريف الوقف باأنه اإعطاء منفعة ال�صيء »ُمدَّ

.
)2(

ِبيُد
ْ
اأ ُط التَّ َنًة َوَل ُي�ْصرَتَ ًة ُمَعيَّ َواِب، َبْل َيُجوُز اْلَوْقُف ُمدَّ ِبَقْيٍد َعَلى ال�صَّ

ٍة ُثمَّ َيْرِجُع ِمْلًكا«. دَّ َد مِبُ ْن ُيَقيَّ
َ
ِبيُد لي�ص ِب�َصْرٍط َفَيُجوُز اأ

ْ
اأ ويف حا�صية العدوي )2/ 342( اأن »التَّ

ول يقت�صر القول بعدم ا�صرتاط التاأبيد يف الوقف على املذهب املالكي بل هو اإحدى روايتني يف املذهب 

روايتني  التاأبيد  يو�صف يف  اأبي  البزازية عن  349(: »ذكر يف  ابن عابدين )4/  احلنفي. جاء يف حا�صية 

اإىل ملكه  واإذا انقر�صوا عاد  الوقف،  اأولدي ومل يزد جاز  لو قال وقفت على  اأنه غري �صرط حتى  الأوىل 

لو حيا واإل فاإىل ملك الوارث. والثاين اأنه �صرط لكن ذكره غري �صرط حتى ت�صرف الغلة بعد الأولد اإىل 

الفقراء«.

ويف نف�ص الجتاه، يوؤدي القول امل�صهور لدى احلنفية بعدم لزوم الوقف اإىل اإمكانية الرتاجع عن الوقف، 

.
)3(

ْعَظِم )اأبو حنيفة( َوَلِزٌم ِعْنَد اْلإَِماَمنْيِ
َ
 اْلأ

ِ
 ِعْنَد اْلإَِمام

ٍ
ولو خالف بع�صهم هذا القول. فاْلَوْقَف َغرْيُ َلِزم

ويف تف�صري معنى عدم اللزوم ومتييزه عن عدم اجلواز، جاء يف املب�صوط لل�صرخ�صي قوله: »َوَظنَّ َبْع�ُص 

ُبو َحِنيَفَة 
َ
ا اأ مَّ

َ
َواَيِة َفَنُقوُل اأ ِبي َحِنيَفَة َواإَِلْيِه ُي�ِصرُي يِف َظاِهِر الرِّ

َ
ُه َغرْيُ َجاِئٍز َعَلى َقْوِل اأ نَّ

َ
 اأ

ُ َّ
َحاِبَنا َرِحَمُهُم اهلل �صْ

َ
اأ

.
)4(

ْن َل َيْجَعَلُه َلِزًما
َ
 َتَعاىَل َعْنُه َفَكاَن َل ُيِجيُز َذِلَك َوُمَراُدُه اأ

ُ َّ
َي اهلل َر�صِ

ُه )اأي الوقف( َجاِئٌز  نَّ
َ
حُّ اأ �صَ

َ
ولتو�صيح هذا الأمر اأكرث نقراأ يف كتاب العناية �صرح الهداية ما ن�صه: »َواْلأ

)1( العناية �صرح الهداية. 8/ 323.

)2( �صرح خمت�صر خليل للخر�صي. مرجع �صابق. اجلزء 20. �ص 392.

)3( علي حيدر. درر احلكام �صرح جملة الأحكام. حتقيق وتعريب: املحامي فهمي احل�صيني. دار الكتب العلمية. لبنان / بريوت. اجلزء 4. 

�ص553.

)4(  حممد بن اأحمد بن اأبي �صهل �صم�ص الأئمة ال�صرخ�صي )املتوفى: 483هـ(. املب�صوط. من�صور مبوقع الإ�صلم:

 http://www.al-islam.com  اجلزء 14. �ص 241.
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ِة، َوِعْنَدُهَما )عند �صاحبيه( َحْب�ُص اْلَعنْيِ َعَلى  ْنِزَلِة اْلَعاِريَّ  مِبَ
ٍ
ُه َغرْيُ َلِزم نَّ

َ
ِعْنَدُه )اأي عند اأبي حنيفة( اإلَّ اأ

ِ َتَعاىَل َعَلى َوْجٍه َتُعوُد َمْنَفَعُتُه اإىَل اْلِعَباِد، َفَيْلَزُم َوَل 
َّ

ِ َتَعاىَل َفَيُزوُل ِمْلُك اْلَواِقِف َعْنُه اإىَل اهلل
َّ

ُحْكِم ُمْلِك اهلل

 .
)1(

ُيَباُع َوَل ُيوَهُب َوَل ُيوَرُث

الذين  املالكية  عند  عليه  هو  عما  يختلف  احلنفية  عند  هذا  اللزوم  عدم  اأن  اإىل  هنا  التنبيه  وينبغي 

»َفَقْوُلُه  واإل بطل. قال اخلر�صي:  اآثاره،  الوقف  اأنتج  اإن حتقق  واقف  الوقف على �صرط  تعليق  به  ق�صدوا 

ِة َلِكنَّ اْلَوْقَف َغرْيُ  ْد َذِلَك ِبَحاِل اْلَوْقِفيَّ ْي: َوَلْو يِف َثايِن َحاٍل ؛ اإْذ مَلْ ُيَقيَّ
َ
ْهٍل اأ

َ
)َكَمْن �َصُيوَلُد( ِمَثاٌل ِلَقْوِلِه َعَلى اأ

ِتِه  ُه ُيْرَجُع يِف َوْقِفيَّ نَّ
َ
ْي: َوَلْي�َص امْلَُراُد اأ

َ
ِة... َقاَل اللََّقايِنِّ اأ حَّ نَّ َكَلَمُه يِف ال�صِّ

َ
 َقْبَل اْلِوَلَدِة َفاإِْن ُوِلَد َلِزَم ؛ ِلأ

ٍ
َلِزم

نَّ اْلَغلََّة ُتوَقُف 
َ
ُل اأ ا�صِ ُم َوْقُفُه َبْل ُهَو َمْوُقوٌف، َفاإِْن ُوِلَد َلُه َلِزَم َواإِْن مَلْ ُيوَلْد َلُه َبَطَل، َواحْلَ ُه َل َيَتَحتَّ نَّ

َ
َبْل امْلَُراُد اأ

ْل َماِنٌع َقْبَل اْلِوَلَدِة،  �ْص ِمْنُه َفَل ُتوَقُف َوُتَردُّ اْلَغلَُّة. َواْلَوْقُف ِلْلَماِلِك َهَذا ُكلُُّه َما مَلْ َيْح�صُ
َ
ْن ُيوَجَد َما مَلْ َيْياأ

َ
اإىَل اأ

.
)2(

َل َماِنٌع َكَمْوِتِه َبَطَل ا اإْن َح�صَ مَّ
َ
َواأ

وحا�صل القول يف هذه امل�صاألة اأننا ميكن اأن نعتمد �صيغة الوقف حلل النزاعات الدولية مع تاأقيته ملدة 

معينة، كاأن تكون �صيغة الوقف حل موؤقتا لنزاع دويل ما يف انتظار الو�صول اإىل حل نهائي لهذا النزاع. كما 

ميكن اعتبار الوقف غري لزم، واإتاحة اإمكانية الرجوع فيه لطريف النزاع باتفاقهما اأو تعليق هذه الإمكانية 

على حتقق اأمر ما، كتعليقها على ظهور عدم جدوى هذا احلل، اأو ظهور نتيجة ا�صتفتاء اأو حكم حمكمة 

دولية اأو غري ذلك مما يف�صل يف النزاع لفائدة طرف من اأطراف النزاع. 

الق�صم●الثالث:●كيفية●تطبيق●�صيغة●الوقف●حلل●املنازعات●الدولية

ميكن ترجمة جممل الأفكار ال�صابقة يف خطوات عملية جتلي كيفية تطبيق فكرة ال�صتفادة من �صيغة 

الوقف حلل املنازعات الدولية. لكن يلزم اأن ت�صبق ذلك اإجراءات متهيدية متهد الطريق لبلورة هذا احلل 

مبا يكفل اإجنازه يف اأح�صن الظروف.

تتخذ  والتي  الوقف،  اإن�صاء  ت�صبق  التي  ال�صتباقية  اخلطوات  كل  التمهيدية  الإجراءات  بهذه  ونق�صد 

مو�صوعا لها مناق�صة التفا�صيل املرتبطة بهذه العملية، وذلك عرب مفاو�صات تناق�ص م�صمون هذا احلل 

واأبعاده، فيتم التو�صل اإىل اأهم البنود التي ينبغي اأن تت�صمنها وثيقة الوقف، من حيث الواقف واملوقوف 

واملوقوف عليه وال�صيغة وال�صروط التي ي�صرتطها كل طرف، واملدة التي �صي�صتغرقها الوقف، وكيفية اإدارة 

  http://www.al-islam.com الإ�صلم:  الهداية. من�صور مبوقع  �صرح  العناية  786هـ(.  البابرتي )املتوفى:  )1( حممد بن حممد 

اجلزء 8. �ص319.

)2(  اخلر�صي. مرجع �صابق. اجلزء 20. ال�صفة 400.
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هذا الوقف وتدبريه ومراقبته، وماآل املوقوف بعد انتهاء مدة الوقف.

وينبغي يف نظرنا اأن تنتهي هذه العملية باتفاقية دولية توقعها الأطراف املتنازعة، ول باأ�ص اأن تكون 

برعاية دولية من منظمة اأو منظمات دولية اإقليمية اأو عاملية ل �صيما تلك التي تهدف اإىل اإر�صاء قواعد 

ال�صلم والت�صامن والتنمية يف املجتمع الدويل. كما ي�صتح�صن اأن تكون �صمن رعاة التفاقية بع�ص املوؤ�ص�صات 

العاملة يف جمال الوقف، خا�صة تلك التي لها اإ�صعاع اأو بعد عاملي.

الوقف  اإن�صاء  كيفية  اأ�صا�ًصا على  تن�صب  التي  العملية  تاأتي اخلطوات  التمهيدية  الإجراءات  بعد هذه 

)املبحث الأول(، وعلى كيفية اإدارته )املبحث الثاين(.

املبحث●الأول:●كيفية●اإن�صاء●الوقف●حلل●النزاعات●الدولية

اأو  اجلماعي  اأو  الفردي  الوقف  اإن�صاء  عن  كثريا  يختلف  ل  الدولية  النزاعات  حلل  الوقف  اإن�صاء  اإن 

العاملي، اإل من حيث بع�ص خ�صو�صيات هذا النوع من الوقف التي ن�صوقها بح�صب اأركان الوقف )املطلب 

الأول( و�صروطه )املطلب الثاين(

املطلب●الأول:●خ�صو�صية●اأركان●الوقف●حلل●النزاعات●الدولية

�صن�صتعر�ص هذه اخل�صو�صية بح�صب الواقف واملوقوف عليه واملوقوف وال�صيغة. ففيما يتعلق بالواقف: 

نحن هنا ب�صدد وقف جماعي دويل، فاأما ال�صفة اجلماعية فيكت�صبها من كون اجلهة الواقفة هي اأكرث 

اأو اأكرث بح�صب كل حالة. واأما ال�صفة الدولية  من طرف، وهي الأطراف املتنازعة التي قد تكون دولتني 

فم�صتمدة من كون اجلهات الواقفة تتمثل يف اأ�صخا�ص القانون الدويل، �صواء كانت دول اأو منظمات دولية 

اإقليمية اأو عاملية.

احلال يف  هو  كما  ذاتيني  اأ�صخا�صا  ولي�ص  اعتباريني،  اأ�صخا�صا  بكونه  الوقف  هذا  الواقف يف  ويتميز 

الوقف الفردي العادي. وبالتايل يتعني احلر�ص هنا على اأن يكون ال�صخ�ص الذي يعقد الوقف ميلك �صلطة 

متثيل هذا ال�صخ�ص العتباري، حتى ل يطرح اإ�صكال التمثيل فيما بعد. اأي اأن تكون لهذا ال�صخ�ص الطبيعي 

�صلطة القرار التي توؤهله لإن�صاء الوقف با�صم ال�صخ�ص العتباري.

اأما باقي ال�صروط الأخرى التي يجب توافرها يف الواقف كالأهلية والإرادة واحلرية واأن يكون غر�ص 

ال�صخ�ص العتباري م�صروًعا، فنعتقد اأنها متوفرة يف الدولة ول تثري اأي اإ�صكال.

اأما املوقوف عليه فمبدئيا هو الأطراف الدولية املتنازعة نف�صها، ولذلك حتدثنا عن اإمكانية الوقف على 

النف�ص والذي اأجازه بع�ص الفقهاء، وا�صرتط فيه بع�صهم كونه م�صرتكا مع الغري غري خم�صو�ص بالواقف، 
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وهي احلالة التي بني اأيدينا حيث �صيكون كل طرف يقف على نف�صه وعلى الطرف الآخر املتنازع معه.

املتنازعة،  الدول  اأو  الدولتني  على  الوقف  على  القت�صار  هو:  الأول  اخليار  اأمام خيارين:  هنا  ونحن 

ال�صلطة  التي حتكم  والقواعد  واأعرافها  واأنظمتها  قوانينها  بح�صب  داخليا  اأمرها  تدبر  واحدة  كل  وترك 

احلاكمة فيها مع �صعبها. واخليار الثاين هو: اأن يكون املوقوف عليه هو الفئات امل�صتفيدة داخل كل دولة 

على حدة مبا�صرة.

ا�صتمرار  التعامل مع جهة واحدة، ويكفل  الأول ي�صمن  و�صلبياته. فاخليار  اإيجابياته  ولكل اخليارين 

العملية بدون م�صاكل، ولكنه قد يواجه اعرتا�ص الفئات التي كانت م�صتفيدة من الو�صع ال�صابق على قرار 

ويكفل  امل�صتفيدة،  للفئات  املبا�صرة  ال�صتفادة  ي�صمن  بكونه  فاإنه ميتاز  الثاين  اخليار  اأما  الوقف.  اإن�صاء 

امل�صتمر  والتبديل  للتغيري  باخل�صوع  مهدد  لكنه خيار  الدولة،  البريوقراطية يف  وامل�صاطر  الهياكل  جتاوز 

لإر�صاء امل�صتفيدين كلما طراأ عليهم تغيري.

واأما املوقوف فهو حمل النزاع، اأيا كانت طبيعته، اأي �صواء كان اأرا�ٍص، عبارة عن اإقليم اأو جزر، اأم 

منافع اأو حقوق عينية  اأو حقوق ارتفاق برية اأو بحرية اأو جوية، اأو غريها. ول�صك اأن وجود نزاع دويل موؤ�صر 

قاطع على اأهمية حمل النزاع، مما يجعل وقفه اأمًرا مقطوًعا ب�صحته على مذهب املو�صعني على الأقل.

ولبد من حتديد حمل النزاع بدقة من حيث طبيعته، ونوعه، و�صفاته، وحدوده، وم�صتملته، وقيمته، 

وغري ذلك من البيانات اللزمة لنفي اجلهالة عنه. وكل تق�صري يف هذا الأمر يفتح الباب للنزاع م�صتقبًل 

حول تف�صري بنود وثيقة الوقف، وهو ما قد يوؤدي يف النهاية اإىل تقوي�ص هذا احلل، وتقليل فوائده، اأو رمبا 

النيل من جناعته وم�صداقيته. 

وفيما يخ�ص ال�صيغة فهي العبارات الدالة على الوقف. وينبغي اأن تكون وا�صحة و�صريحة، بحيث يفهم 

منها الوقف ل غريه، ويفهم منها مداه هل هو وقف موؤبد اأو موؤقت، واإذا كان موؤقًتا ما هي مدته.

ومبا اأن الأمر يتعلق باأطراف دولية قد تختلف لغاتها الر�صمية، فنقرتح اأن تكون وثيقة الوقف يف نظائر 

بهذه اللغات تكون لها نف�ص القوة القانونية، حتى ل تكون اللغة مثاًرا للختلف و�صبًبا للنزاع فيما بعد.

املطلب●الثاين:●خ�صو�صية●�صروط●الوقف●حلل●النزاعات●الدولية

نق�صد بهذه ال�صروط تلك التي ينبغي ت�صمينها يف وثيقة الوقف. وهي الكفيلة بتو�صيح ما مت التفاق 

عليه بني الأطراف املتنازعة، من حيث الدللة على اأن الأمر يتعلق بالنتفاع ل بال�صتحقاق، ومن ثم، فاإن 

الق�صمة التي تتفق عليها الأطراف املتنازعة هي ق�صمة مهاياأة وا�صتغلل ل ق�صمة بتية. 
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التوزيع  النتفاع بح�صب  كان هذا  اإذا  وما  النتفاع،  كيفية  الوقف  �صروط  تو�صح �صمن  اأن  ينبغي  كما 

توؤول  معينة  مدة  املحل  نف�ص  من  طرف  كل  ي�صتفيد  اأن  الزماين  بالتوزيع  ونق�صد  املكاين.  اأو  الزماين 

ال�صتفادة بعدها اإىل الطرف الآخر. اأما التوزيع املكاين فهو توزيع جغرايف ي�صتفيد فيه كل طرف من جزء 

معني، وي�صتفيد الطرف الآخر من جزء اآخر يف نف�ص الوقت. 

ومما ينبغي احلر�ص عليه يف هذا ال�صدد اأن تكون جميع ال�صروط ممكنة التنفيذ، وت�صاهم يف اإر�صاء 

دعائم احلل، اأي اأن تكون عادلة وغري جمحفة يف حق اأي من الأطراف. 

املبحث●الثاين:●النظارة●على●الوقف●املن�صاأ●حلل●النزاعات●الدولية

من  اأنواع  باإدارة  لل�صطلع  اإن�صاوؤها  مت  التي  الوقفي  بالعمل  املخت�صة  العاملية  الهيئات  بع�ص  ت�صكل 

ال�صطلع  لها  يتاأتى  التي  الإدارة  ملمح  بع�ص  عن  �صورة  اإعطاء  يف  مفيدة  مبادرات  العاملي،  الوقف 

بالإ�صراف على الأوقاف املن�صاأة حلل النزاعات الدولية. ومن اأهم هذه الهيئات:

- الهيئة العاملية للوقف: وقد اأن�صاأها البنك الإ�صلمي للتنمية، بالتعاون مع هيئات الأوقاف احلكومية 

واملنظمات غري احلكومية، وفاعلي اخلري من القطاع اخلا�ص، عام 1422هـ )2001م(. وتهدف الهيئة اإىل 

الدول الأع�صاء واملجتمعات  والثقافية يف  التنمية القت�صادية والجتماعية  للم�صاهمة يف  الأوقاف  تعزيز 

الإ�صلمية، وتخفيف املعاناة عن الفقراء، علوة على رعاية منظمات الأوقاف ودعمها باخلربة، والتن�صيق 

.
1

بينها يف اإقامة امل�صاريع والربامج املختلفة يف املجالت التعليمية وال�صحية والجتماعية والثقافية«

- الهيئة اخلريية الإ�صلمية العاملية: وتعد واحدة من كربيات املوؤ�ص�صات العاملية يف احلقل الإن�صاين. 

فهي هيئة م�صتقلة، متعددة الأن�صطة تقدم خدماتها للمحتاجني يف خمتلف اأرجاء املعمورة بدون متييز اأو 

تع�صب، وبعيًدا عن التدخل يف ال�صيا�صة اأو ال�صراعات العرقية.

ويعود تاأ�صي�ص هذه الهيئة اإىل عام 1984م، عندما نادى العلمة الدكتور يو�صف القر�صاوي خلل موؤمتر 

اإ�صلمي كان منعقدا يف الكويت ب�صرورة جمع مليار دولر، بحيث ي�صتثمر هذا املبلغ وينفق ريعه ملواجهة 

ثالوث: الفقر، اجلهل واملر�ص، عرب اإن�صاء موؤ�ص�صة خريية يكون �صعارها » ادفع دولًرا تنقذ م�صلًما«. حظيت 

الفكرة با�صتح�صان املفكرين والعلماء ورجال اخلري، وبداأوا يتحركون باجتاه اإن�صاء هيئة خريية عاملية.

امل�صروع وكان خري داعم  ال�صباح رحمه اهلل  الأحمد اجلابر  ال�صيخ جابر  الكويت  اأمري  وقد احت�صن 

�صخ�صية  ذات  عاملية  كموؤ�ص�صة  العاملية«  الإ�صلمية  اخلريية  »الهيئة  باإن�صاء  اأمرييا  مر�صوما  فاأ�صدر  له، 

http://www.worldwaqf.org :1( للمزيد من املعلومات عن هذه الهيئة ميكن الطلع على موقعها على الإنرتنت(
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)1(

اعتبارية، يكون مقرها الكويت، ولها اأن تن�صئ فروعا خارج الكويت«.

اإن هذه الهيئات تدعم التوجه احلديث يف اإدارة الوقف املبني على العمل املوؤ�ص�صي. ولذلك، فاإننا نقرتح 

اإن�صاء موؤ�ص�صة م�صتقلة  اأن تتم النظارة على الأوقاف املتخذة حلل نزاعات دولية وفق هذا التوجه، فيتم 

تتوىل الإ�صراف على هذه الأوقاف وتدبريها وفق مبادئ املهنية والحرتاف والتخ�ص�ص.

نعم ميكن اإن�صاء اإدارة قائمة على متثيل الأطراف املتنازعة، اإل اأن ا�صتقلل املوؤ�ص�صة املديرة للوقف 

هنا من �صاأنه اأن يجعلها يف مناأى عن التاأثريات ال�صيا�صية وتقلب املواقف، وي�صاعدها على التوجه راأ�صا نحو 

حتقيق الأهداف واملقا�صد املنوطة بها.

غري اأن هذا ال�صتقلل ل مينع من اأن يتم التفاق بني الأطراف الدولية املتنازعة على �صكل هذه الإدارة 

وكيفية ت�صكيلها واخت�صا�صاتها وتنظيمها، وطريقة التعيني يف املنا�صب بها، وكيفية توزيع املهام داخلها. 

كما ل يتناق�ص ا�صتقلل املوؤ�ص�صة الناظرة مع اإمكانية تعيني بع�ص الأ�صخا�ص من الدول املتنازعة بالت�صاوي 

اأو بغريه ح�صب التفاق. اأما متثيل الأطراف املتنازعة فينبغي اأن يكون يف هياأة الرقابة على هذه املوؤ�ص�صة، 

اإ�صافة اإىل ممثلني عن دول اأخرى ومنظمات دولية ترعى وتراقب وتتابع تنفيذ بنود وثيقة الوقف. 

التقنني والتاأ�صي�ص  كما الوقف العاملي اإىل  الوقف  من  النوع  للإدارة يوؤدي بهذا  املوؤ�ص�صي  البناء  اإن 

يتعر�ص هذا الوقف اإىل ال�صياع والتل�صي والذوبان  حتى ل  والإ�صفاء الإداري والتقني والرتتيبي، 

والنفلت من املراقبة واملتابعة  وتداخلها وتكاثرها،  مبوجب ات�صاع الدائرة اجلغرافية وتعدد املجالت 

.
)2(

واملحا�صبة«

خامتة

اإن الواقع الدويل اليوم مل يعد يحتمل مزيدا من احلروب والعنف واإراقة الدماء، فينبغي اأن تعلو كل 

واإ�صاعة  اإل دق طبول احلرب  التي ل حت�صن  الأ�صوات  ال�صلمية على  واحللول  بال�صلم  املنادية  الأ�صوات 

الفنت يف كل مكان. وحتى تكون الدعوات ال�صلمية ذات فعالية وم�صداقية يلزمها اأن تتاأ�ص�ص على قواعد 

�صلبة. 

ياأتي اقرتاح ال�صتفادة من �صيغة الوقف حلل النزاعات الدولية كاقرتاح مبني على  ويف هذا الإطار 

اأ�ص�ص نظرية ومعطيات واقعية متكنه من اأن يندرج �صمن البدائل الواقعية التي ميكن التعويل عليها.

http://www.iico.org :1( انظر املوقع الإلكرتوين للهيئة(

)2( نورالدين اخلادمي. الوقف العاملي: اأحكامه ومقا�صده - م�صكلته واآفاقه. مداخلة علمية باملوؤمتر الثاين للأوقاف حول »ال�صيغ التنموية 

والروؤى امل�صتقبلية«. نظم يف رحاب جامعة اأم القرى مبكة املكرمة يف �صهر �صوال من عام 1427هـ. �ص 45.
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يوؤهله  الوقف ميتلك من املرونة ما  اأن نظام  اأن ب�صطناه يف هذا البحث  لقد تبني من خلل ما �صبق 

النزاعات  حل  يف  منه  ال�صتفادة  اإمكانية  بعدم  للقول  البع�ص  ي�صوقها  قد  التي  الإ�صكالت  عن  للإجابة 

الدولية. وقد ظهر لنا كيف اأننا ميكن اأن نرفع كل العرتا�صات واملوانع القانونية وال�صيا�صية التي يبدو من 

الوهلة الأوىل اأنها متنع ال�صتفادة من هذا احلل. بل ومل نعدم الآراء الفقهية التي ت�صعفنا يف الإجابة عن 

الإ�صكالت الفقهية املرتبطة بخ�صو�صية نظام الوقف يف علقته مبو�صوع حل النزاعات الدولية.

اإن هذا املو�صوع ل يزال بكًرا طرًيا يحتاج اإىل مزيد من اجلهد العلمي لبيان خمتلف جوانبه، ومناق�صة 

اإ�صكالته، وتف�صيل اأحكامه. ونحن اأحوج ما نكون اإىل ال�صروع يف تنفيذه وو�صعه على حمك التجربة، لأن 

اأهميته و�صرورته، ف�صل عن الك�صف عن جوانب النق�ص يف التطبيق،  ذلك وحده الكفيل بالربهنة عن 

وحتقيق الرتاكم املطلوب لتطوير هذا احلل.

ويف اخلتام ميكنني اأن اأقرتح التو�صيات التالية:

· العتماد على الآراء الفقهية املي�صرة للوقف التي جتيز للحاكم الوقف من بيت املال، 	

وتبيح الوقف على النف�ص، وت�صمح بالرجوع يف الوقف وبتاأقيته ملدة معينة، ول ترى مانعا 

من وقف احلقوق واملنافع وكل ما ينتفع به. فمن �صاأن هذه الأحكام اأن ترفع الإ�صكالت 

التي يطرحها مو�صوع ال�صتفادة من �صيغة الوقف حلل النزاعات الدولية.

· و�صع م�صروع اتفاقيات دولية ا�صرت�صادية تت�صمن اأهم م�صامني وثيقة الوقف املرتجمة 	

لهذا احلل على امل�صتوى العملي، ح�صب نوعية النزاعات وطبيعتها واأطرافها.

· اإثارة النتباه اإىل اأهمية هذا احلل والدعوة اإليه يف و�صائل الإعلم العاملية، وذلك من 	

اأجل خلق نقا�ص عمومي عاملي يقنع بفائدته وجدواه.

· طرح هذا املو�صوع يف اجتماعات وزراء الأوقاف، ويف خمتلف املحافل الدولية، للدفع 	

اأجل  من  ال�صيا�صي  القرار  �صناع  اإىل  ب�صاأنه  تو�صيات  ورفع  ر�صمي،  ب�صكل  تبنيه  نحو 

اعتماده.

· البدء يف تنفيذ هذا احلل يف النزاعات الدولية غري املعقدة، حتى تظهر نتائجه �صريعا 	

فت�صجع على اعتماده على نطاق اأو�صع.

ن�صتمد  ومنه  وامل�صتعان،  ولينا  �صبحانه  وهو  الأقوم،  الطريق  اإىل  والهادي  واأحكم،  اأعلم  واهلل  هذا، 

التوفيق وعليه التكلن، و�صلى اهلل على نبينا حممد واآله و�صلم.
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تعقيب�ت ال�ش�دة العلم�ء على بحوث املو�شوع الث�ين

ال�ستفادة من �سيغة الوقف

يف حل املنازعات الدولية

اجلل�شة العلمية الرابعة

مع ردود املح��شرين
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التعقيبات

1-د.●حممد●عبدالغفار●ال�صريف:

فالكل  بحثا  يكتب  اأن  املعار�صة  من  لأحد  ومل ميّكن  واحد  اجتاها  الأبحاث اخلم�صة اجتهت  اأن  يبدو 

يقول اإن الق�صايا الدولية حتل عن طريق �صيغة الوقف، وقد بنى الأ�صتاذان بحثهما على ق�صية ال�صخ�صية 

اأنها ل متلك كل  العتبارية، واأنها متلك الت�صرفات كل الت�صرفات مثل ال�صخ�صية الطبيعية، واحلقيقة 

الت�صرفات التي منها التربع، ولذلك فاإن جميع اأنظمة ال�صركات ل متلك ال�صركة ول جمل�ص الإدارة التربع 

نيابة عن امل�صاهمني اإل بن�ص �صريح يف النظام الأ�صا�صي، اأو يرجع يف ذلك للجمعية العمومية ف�صيدنا عمر 

ر�صي اهلل ملا وقف ار�ص ال�صواد وقف على دولة واحدة فلي�ص هناك تنازع بعد اأن رجع اإىل اأهل احلل والعقد 

ووقع بينه وبني �صيدنا عمار ر�صي اهلل عنه نزاع طويل ومل يلجاأ اإىل وقف اأر�ص ال�صواد اإل بعد اأن وافق عمار 

ومن معه، وكان عمر ر�صي اهلل عنه يقول اللهم اكفني عماًرا ومن معه مبا �صئت، فالق�صية لي�صت بهذه 

ال�صهولة، وكل هذه الأمثلة التي تف�صلتم بها عبارة عن ال�صلح ولي�ص الوقف. 

2-امل�صت�صار●عبداهلل●العي�صى:●

تعقيبا على كلم اأخي وزميلي اأ.د.عبدالغفار ال�صريف �صيكون كلمي عن هذا املو�صوع بكامل اأجزائه 

طرح  يف  ال�صجاعة  على  فيها  املتخ�ص�صة  اللجان  واأ�صكر  الكويت  بدولة  للأوقاف  العامة  الأمانة  فاأ�صكر 

هذا املو�صوع يف هذه الندوة وهو فعل مو�صوع ي�صتحق الإ�صادة على اأ�صا�ص اأنه بحث جديد. اأقول اإن هذه 

لقواعد  ولي�ص  والدرا�صة  الآراء  واأخذ  فقط  للت�صاور  �صاحلة  قاعدة  اإن�صاء  يكر�ص  املنتدى  وهذا  الأبحاث 

تطبيقية لأننا لحظنا يف كثري من التعليقات اأن كثريا من الأخوة يرون اأن اإطلق الوقف على املنازعات 

ال�صابقة واحلالية هو جمرد اإطلق اأكرث من كونه وقفا حقيقيا.

فاأمتنى من جلنة ال�صياغة اأن تكون دقيقة واأل تغلو يف النتائج واأن تكون تعليقاتنا، وتو�صياتنا جميعها 

متجهة اإىل اأننا در�صنا هذه املوا�صيع، واأنها حتتاج اإىل مزيد من الدرا�صة، ومزيد من التف�صيل.

3-د.حممد●الزحيلي:●

وطرح  املو�صوع،  هذا  لأهمية  وذلك  اجلل�صة  هذه  يف  األقيت  التي  ال�صابقة  بالبحوث  يتعلق  ما  اأوؤكد 

املنازعات الدولية وربطها بالوقف كما تف�صل الأخ امل�صت�صار بذكره هو من امل�صتجدات والق�صايا املعا�صرة، 

ومل ي�صمع اأحد بهذا املو�صوع من قبل هذا املوؤمتر، وهذه البحوث التي جاءت وعر�صت هذا اجلانب الذي 

تتعلق  اأنها  املو�صوع خا�صة  واأحكام ممتازة يف هذا  وتوجيهات  وقرارات  بتو�صيات  منه  ي�صتفاد  اأن  ميكن 
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بالنزاعات الدولية، واأنها من القانون الدويل، ويعترب الفقه الإ�صلمي �صبق اإليه فكان حممد بن احل�صن 

رحمه اهلل هو اأبو القانون الدويل يف هذا وجمالته وا�صعة يف الفقه الإ�صلمي واأ�صله فى القراآن الكرمي يف 

�صورة احلجرات {واإن طائفتان من املوؤمنني..} ثم يف الفقه يف باب التحكيم الذي ميكن اأن يحل الكثري 

القرن  هذا  يف  ظهرت  فقد  والع�صرين،  الواحد  احلايل  القرن  يف  ظهرت  التي  وامل�صكلت  النزاعات  من 

جوانب متعددة للتحكيم، وهيئات دولية للتحكيم فيمكن اأن يكون الوقف اأحد امل�صائل يف هذه املنازعات، 

والتحكيم، وات�صاع التحكيم فقًها وقانوًنا اليوم، وال�صتفادة من الفقه الإ�صلمي مع املرونة مع البحث كما 

تف�صل الأخ عبدالرزاق يف بحثه كما يجب ال�صتعانة بالقواعد الفقهية يف هذا املجال التي تت�صع كثريا يف 

البحث.

فالوقف باب جامع ووا�صع لكل خري، ومن دواعي ف�ص اخللفات واملنازعات الدولية وقد عر�ص د.جمعة 

تطبيقات كثرية يف هذا املجال يف ال�صعي اإىل حل املنازعات الدولية، ولكن كنا نتمنى اأن يربطها بالوقف، 

ويبني اأثر الوقف فيها. 

الإ�صكالت، وحل  وتاأتي  ب�صكل جيد يف خطة متهيد ومقدمة وثلثة بحوث،  وجاء بحث د.عبدالرزاق 

ولو م�صغرة يف  د.عبدالرزاق  من  ودولية  اأمثلة حملية  ذكر  نتمنى  وكنا  هذا،  تطبيق  وكيفية  الإ�صكالت، 

احلياة والواقع.ونتمنى اأي�صا ذكر امل�صادر واملراجع يف اآخر البحث.

4-د.اأحمد●املغربي: 

ال�صديد  للأ�صف  كانت  التي قدمت  الأبحاث  اأن  اأ�صيف  ان  بالإمكان  لذلك  بكرا طريا  املو�صوع لزال 

خالية من اجلانب القيمي فكلها تتعلق باجلانب القانوين وال�صيا�صي والقت�صادي، وقد اأثري هذا املو�صوع 

بالأم�ص: علقة ال�صيا�صة بالأخلق وما اإىل ذلك.

والخروية،  الدنيوية  الوقف  اإىل حكمة  اأقرب  الإن�صان  املجتمعات وحقوق  باإ�صلح  املتعلق  اإن اجلانب 

فنحن اأمة هداية ول�صنا اأمة جباية، وهذا ي�صوقنا اإىل اأن يهتم املنتدى يف امل�صتقبل مببتكرات واهتمام من 

فقهائنا الأفا�صل بامل�صائل املتعلقة باإ�صلح اأحوال املجتمعات الإ�صلمية.

منتدى  اإ�صدارات  من  ا�صتفاد  الباحثني  من  اأحًدا  اأجد  فلم  علينا  وزعت  التي  الأوراق  راجعت  اأخريا 

ق�صايا الوقف الفقهية ال�صابقة فيما عدا ملحظة واحدة ذكرها د.عبدالرزاق ا�صبيحي حيث ا�صتفاد من 

املنتدى الثالث فهذا يثري اأكرث من ت�صاوؤل ملاذا وملاذا..؟ واهلل اأعلم.

5-د.حممد●عثمان●�صبري:

يف  ح�صل  نزاع  على  اأمثلة  د.جمعة  ذكرها  التي  الأمثلة  اأن  الأوىل  امللحظة  ملحظات:  عدة  عندي 
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الذي  البحث  حمل  مع  متطابقة  الأمثلة  تكون  اأن  فينبغي  الوقف،  �صيغة  من  ال�صتفادة  ولي�صت  الأوقاف 

هو ال�صتفادة من �صيغة الوقف يف حل النزاعات القائمة بني الدول يف الأرا�صي املتنازع عليها يف املياه 

الإقليمية وغري ذلك هذه النقطة الأوىل.

النقطة الثانية: ذكر د.جمعة اأن عمر بن اخلطاب ر�صي اهلل عنه وقف، لكن هذا الوقف لي�ص باملعنى 

اخلا�ص واإمنا هو وقف باملعنى العام، فالوقف نوعان: وقف باملعنى العام على جميع امل�صلمني، ووقف خا�ص 

على جهات حمددة معينة، وجمال املوؤ�ص�صات اخلريية اليوم هو النوع الثاين ) الوقف اخلا�ص (، والبحث 

ينبغي اأن يركز على الوقف باملعنى اخلا�ص ولي�ص على الوقف باملعنى العام لأنه ل وجود له ففل�صطني مثًل 

اأغلب الأوقاف فيها اأوقاف عامة، والوقف اخلا�ص فيها ل يتعدى 16 اأو 17% من فل�صطني، فبالتايل فاإن 

ق�صية الوقف العام ل وجود له يف الواقع.

النقطة الثالثة: تتعلق مبجال تاأ�صيل هذا املو�صوع فذكر د. حممد نعيم يا�صني ثلثة اأمور: الأمر الأول 

الوقف، والثاين الإر�صاد، والثالث ال�صلح، فيمكن اأن ن�صيف مبداأ رابًعا وهو مو�صوع احلمى يف الإ�صلم 

وهو اأي�صا ميكن اأن ي�صتفاد منه يف هذا املجال. 

النقطة الرابعة: املو�صوع يف جملته يحتاج اإىل اإعادة درا�صة مرة اأخرى ول ن�صتعجل يف اتخاذ قرارات 

يف هذا املو�صوع، وميكن اأن يطرح املو�صوع ب�صيغة اأخرى وبعنوان اآخر: الوقف والنزاعات الدولية، لي�صمل 

الأوقاف املوجودة يف الهند، وقد ح�صل عليها نزاع، والأوقاف املوجودة يف فل�صطني وحماولت اليهود اليوم 

اإلغاء الوقف، وتخريبه، وتدمريه، وال�صيطرة على الأوقاف فمقربة ماأمن اهلل التي تبلغ م�صاحتها حوايل 

على  لل�صتيلء  خمطط  عندهم  الآن  اإىل  فاليهود   ،
2

م األف   )15( حوايل  اإىل  قل�صوها   
2

م األف   )120(

الأوقاف الفل�صطينية وتدمري هذه الأوقاف فينبغي ان يهتم املنتدى بهذا اجلانب.

6-د.�صيف●الدين●عبدالفتاح:

اأنا اأرى اأن وجود الراأيني يف هذه الندوة اأمر يف غاية الأهمية، ولي�ص ما نقول يدخل يف باب احلجر على 

التفكري والتدبري يف هذا ال�صاأن، ولكن التعر�ص للأفكار يجب اأن يكون مبا ت�صتحقه من دقة واجبة وعمق 

لزم. من هنا فاإنني اأديل ببع�ص الإ�صارات، والتنبيهات، والتحذيرات، فالإ�صارة الأوىل هي امل�صالة التي 

تتعلق بالنزاعات، وتنويعها؛ لأن درا�صة كل اأمر من هذه الأمور يجب اأن يختلف عن الآخر. املنازعة بني 

تكوينات داخلة يف الدولة الواحدة املوارد، واملنازعات بني دولتني عربيتني اأو اإ�صلميتني، واملنازعات بني 

دولة عربية اإ�صلمية واأخرى غري اإ�صلمية، فهذا التمييز اأمر يف غاية الأهمية لأنه �صيوؤدي اإىل عمليات 

تطبيق تختلف باختلف نوع هذه املنازعات. 
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الأمر الثاين: اأرى اأن يخرج من هذا املنتدى جمموعة من الت�صاوؤلت الواقعية، ودرا�صة احلالت املتعينة 

كمعامل جتريب لل�صيغة الوقفية بالتعامل مع النزاعات يف اأ�صكالها املختلفة، ويقولون اإن ال�صوؤال ال�صحيح 

اأن  يجب  التي  ال�صحيحة  بالأ�صئلة  ت�صميته  ميكن  ما  املنتدى  هذا  من   خرج  لو  هنا  ومن  الإجابة  ن�صف 

يطرحها يف هذا املقام ونكون قمنا بعمل مهم، الأمر الذي يتعلق بهذا ال�صاأن هو املعنى الذي يتعلق مبر�صد 

للأوقاف حمل النزاع، ومر�صد للحالت التي ميكن تفعيل ال�صيغة الوقفية منها، فاملر�صد مهم، وجميل اأن 

يقوم الباحثون بعمل مثل هذا الأمر حتى يكون بعد ذلك مو�صوعات للبحث ومر�صد للآليات اآلية حمايدة 

وفّعالة.

الأمر الأخري هو ما يتعلق باحلالت التي يتحدث عنها كمرجعية اإىل اأحوال وحوادث قامت باإقرارها 

دول ا�صتعمارية طبق موازين القوة، وهذا خطاأ كبري لأننا ا�صتمعنا اإىل حالت كثرية جًدا ويكون الطرف 

ال�صتعماري طرفا فيها اأو هو الذي اأقر هذه القاعدة ثم بعد ذلك نحاول اأن ن�صند ون�صتند اإىل هذا الأمر 

باعتباره ميكن اأن يقا�ص عليه يف نوازل متجددة، واأف�صل مثال على ذلك ما ميكن اأن نتحدث عنه يف امل�صاألة 

التي تتعلق مبخاطر الأطروحة التي نحن ب�صددها، ولذلك فاإن هذا التحذير الذي اأقدمه يف اإطار فكرة 

تتزين بثوب احلياد يف النزاعات، فال�صراع مع الكيان ال�صهيوين �صراع وجودي ولي�ص �صراع حدودي، ومن 

اخلطاأ ت�صمية كل اأمر يحدث بني طرفني بالنزاع الدويل لأن امل�صالة هنا مهمة جدا.
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ردود●املحا�صــرين

رد●د.جمعة●الزريقي:

اأحب اأن اأركز على ما قاله د.حممد عبدالغفار من اأن و�صع ال�صركات يختلف عما طرحته، فالذي طرحته 

مل يكن يتعلق بال�صركات اخلا�صة واإمنا ا�صتلهمتها من الجتهادات الفقهية يف جمال الوقف، وهو القانون 

ال�صرت�صادي الذي ن�ص على اأن ين�صا احتاد للواقفني يف كل دولة، وميكن اأن يقيم هذا الحتاد علقات مع 

بقية الحتادات يف الدول الأخرى العربية والإ�صلمية، ومن ثم ميكن اأن ياأخذ هذا الحتاد العاملي للأوقاف 

الدويل،  القانون  اأ�صخا�ص  من  الآن  اأ�صبحت  الوطنية  غري  ال�صركات  فهذه  الوطنية  غري  ال�صركات  �صكل 

فنحن ركزنا على كيفية ال�صتفادة من اأحكام القانون الدويل، ونقل القواعد اخلا�صة بالوقف اإىل م�صتوى 

القاعدة الدولية لأن القا�صي الدويل عندما ينظر يف اأي نزاع يلجاأ اإىل قواعد القوانني الدولية فما هي 

هذه القواعد؟ هي التفاقيات واملواثيق الدولية، هذا اأول �صيء ثم بعد ذلك ينظر اإىل امل�صادر القانونية 

الأخرى التي ميكن اأن يكون من بينها القانون الداخلي، فالوقف الآن مهما كان هو قانون داخلي لكل دولة، 

فاعتبار اأن لكل دولة �صيادة واأن القاعدة املقررة املتعارف عليها اأنه ل ميكن اأن تطبق قانونا داخليا على 

دولة اأخرى لأن لديها �صيادة، فعندما نرتقي بالأحكام الوقفية اإىل م�صتوى القانون الدويل عند ذلك ميكن 

اأن نلجاأ اإليه فالذي قلته اإنه لي�ص ال�صركات العادية التجارية، واإمنا ال�صركات التي تاأخذ و�صف ما ي�صمى 

ا الأمثلة التي اأوردتها يف ورقتي لي�صت  بال�صركات غري الوطنية التي تعترب من اأ�صخا�ص القانون الدويل، اأي�صً

كلها متعلقة بالوقف، فهناك ق�صايا الوقف يف الهند وباك�صتان وما اإىل ذلك، وهناك احل�صارة التي اأثرت 

اأنه  اأي�صلندا واأملانيا فدلت على  يف وقف امل�صلمني على الهندو�ص، وهناك ق�صايا احلدود والبحر ما بني 

ميكن ال�صتفادة من �صيغة الوقف حلل هذه امل�صكلة بدل من ال�صتعمال امل�صرتك كما تف�صل اأحد الأ�صاتذة 

فل يجعلها بعدم الت�صرف فيها ولكن ريعها يكون للدولتني بن�صبة حدود كل منهما مثل اجلرف القاري فهي 

لي�صت لها علقة بالوقف واإمنا هي ق�صية دولية، واأي�صًا ق�صية رومانيا واملجر عندما تنازلت عن جزرها 

فهذه ق�صية دولية لكن راأيت اأنها لو طبق عليها الوقف مثل ما قام به �صيدنا عمر ر�صي اهلل عنه ممكن اأن 

حتل امل�صكلة، فنحن نريد اأن نرتقي بالفقه الإ�صلمي اإىل م�صتوى القانون الدويل حتى ميكن تطبيقه، وهذه 

الو�صيلة كما قلت لي�ص لها اإل طريقني:

ا من اأ�صخا�ص  الطريقة الأوىل: هو اإن�صاء منظمة دولية للوقف، فت�صتطيع هذه املنظمة اأن تكون �صخ�صً

القانون الدويل بالتايل تتمتع باحلماية الدولية، والطريقة الثانية: تطبيق القانون اأو و�صع ميثاق لكافة دول 

الأوقاف ت�صرتك فيه الدول الإ�صلمية والدول الأخرى التي لها اأوقاف، عند ذلك نكون اأمام اتفاقية دولية 
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اأو ميثاق دويل يرقى باأحكام الوقف اإىل م�صتوى القانون الدويل وبالتايل نفر�صه على املحاكم وعلى هيئة 

ا. التحكيم وعلى املنظمات الدولية اأي�صً

رد●د.عبدالرازق●ا�صبيحي:

بالن�صبة ملا تف�صل به د.حممد عبدالغفار ال�صريف من اأنه ل ميكن لل�صخ�ص العتباري اأن يتربع فهذا 

الأمر يختلف بتنوع ال�صخ�ص العتباري فالأ�صخا�ص العتبارية لي�صت على درجة واحدة فلي�صت ال�صركة 

هي الدولة، والدولة ك�صخ�ص اعتباري ميكنها اأن تتربع اإذا راأت يف ذلك م�صلحة لأن ويل الأمر ت�صرفاته 

مبنية على امل�صلحة العامة ولي�صت على امل�صلحة اخلا�صة، وقد حتتاج فيه اإىل تفوي�ص اإذا اقت�صى الأمر 

اإذا كان الأمر يتعلق باأمر هام وم�صريي وحا�صم كاملو�صوع الذي نتحدث عنه، ويف ذلك من الو�صائل ما 

يقدر مبوجبها على اأخذ التفوي�ص من هذه الأمة كال�صتفتاء وغريه.

بالن�صبة للدكتور حممد الزحيلي الذي نبه فيه اإىل عدم ذكر اأمثلة فنحن نتكلم عن مو�صوع جديد ل 

زال نظريا لي�ص فيه تطبيقات، فالأمثلة التي اأ�صري اإليها يف بع�ص املداخلت اأمثلة ملا ي�صبه الت�صوية الودية 

ب�صيء قريب من ال�صيغة التي نطرحها، فاإذن هذا مو�صوع جديد ولي�صت فيه اأمثلة على م�صتوى الواقع بل 

نحتاج كما قلت يف ختام مداخلتي اإىل اأن ن�صعه مو�صع التطبيق يف الأمثلة غري املعقدة من اأجل اأن نعطي 

مثاًل على اإمكانية حل املنازعات الدولية الأعقد.

اجلانب  على  اقت�صرت  بل  القيمي  اجلانب  من  خالية  العرو�ص  اإن  قال  املغربي  للدكتور  وبالن�صبة 

لهذا  والقيمي  ال�صرعي  التاأ�صيل  ا�صتعر�صت  يل  فبالن�صبة  �صحيح،  غري  وهذا  وال�صيا�صي،  القت�صادي 

املو�صوع واخت�صرت الكلم لأجل راحتكم وعدم اإزعاجكم واإل فالورقة مب�صوط فيها اجلانب القيمي ب�صكل 

وا�صح.

يف  منه  ن�صتفيد  اأن  ميكننا  مما  ن�صتفيد  احلال  فبطبيعة  ال�صابقة  املنتديات  من  لل�صتفادة  وبالن�صبة 

مو�صوعنا وهو وقف املنافع كما اأ�صرت اإليه يف بحثي.

ويقرتح د.حممد عثمان �صبري اأن ن�صتبدل ال�صتفادة من �صيغ الوقف يف حل املنازعات الدولية بالوقف 

واملنازعات الدولية، فاأنا ب�صراحة غري متفق مع هذا القرتاح لأنه �صتان بني املو�صوعني فنحن نتحدث 

عن كيفية ال�صتفادة من الوقف ك�صيغة من اأجل حل النزاعات الدولية ول نتحدث عن النزاعات الدولية 

املتعلقة بالوقف.

بالن�صبة للدكتور �صيف الدين فاأنا اتفق معه وقلت البارحة اإنه ل ميكن اأن ن�صرعن الحتلل والغت�صاب 

يف اأي منطقة من مناطق العامل الإ�صلمي باأي �صيغة من ال�صيغ ولو يف �صيغ الوقف فنحن نتحدث عن 



á©HGôdG á«ª∏©dG á°ù∏÷G - ÊÉãdG ´ƒ°VƒŸG äÉÑ«≤©J ≈∏Y øjô°VÉëŸG OhOQ

397

ال�صتفادة من �صيغة الوقف كخيار من اخليارات املطروحة للت�صوية ال�صلمية بني الدول املتنازعة وخا�صة 

الدول الإ�صلمية من اأجل تفادي احلرب، والنف�صال، والتمزيق، واأطرح مثاًل ب�صيًطا فقبل انف�صال جنوب 

ال�صودان اأعتقد اأنه لو طرحت هذه الفكرة على �صمال ال�صودان وعلى جنوب ال�صودان، اأي فكرة وقف جنوب 

ال�صودان بدل انف�صاله لكان اأف�صل بكثري من الو�صع احلايل، فهذا من الأمثلة التي ميكن اأن نفكر فيها.
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كلمة د.عبداملح�سن اجلار اهلل اخلرايف

اآله و�صحبه  الأنبياء حممد بن عبداهلل وعلى  اأ�صرف  وال�صلم على  وال�صلة  العاملني  احلمد هلل رب 

اأجمعني.

الإخوة والأخوات الكرام ال�صلم عليكم ورحمة اهلل.

با�صمي وبا�صم الأمانة العامة للأوقاف ن�صكركم جميًعا، ون�صكر وزارة الأوقاف يف دولة قطر ال�صقيقة، 

للتنمية، وكل من  والإدارة العامة للأوقاف فيها، واملعهد الإ�صلمي للبحوث والتدريب والبنك الإ�صلمي 

�صاهم و�صارك يف اإجناح هذا العمل املبارك، واأنتم اليوم وهلل احلمد قد اأثبتم اأن الوقف متجدد ومتطور 

وقابل للتوظيف يف م�صائل احلياة.

اإن �صاء اهلل �صيكون نواة وبذرة لإجنازات جديدة يف عامل الوقف لي�ص  اأ�صفرت عنه مناق�صاتكم  وما 

باملفهوم التقليدي املعتاد يف امل�صاجد والأيتام والأ�صاحي والإطعام على جللة قدرها لكن هلل احلمد جتاوز 

الوقف هذه الأمور التقليدية اإىل و�صع اليد على الأمور املهمة وامل�صتجدة واحلادثة.

اإىل وزارة  اأوراق عمل نقدمها  اأعجز عن ال�صكر لأنكم بهذه الأبحاث واملناق�صات قدمتم  يف احلقيقة 

تتفتح  بو�صلة  جتد  لكي  الت�صريعية  واملجال�ص  احلكام  واإىل  الدولة،  يف  امل�صئولني  واإىل  عندنا،  اخلارجية 

الطريق اأمامها.

ن�صكر معايل الوزير التون�صي على دعوته الكرمية، واللجنة العلمية يف الأمانة العامة للأوقاف �صتدر�صها 

بعناية اإن �صاء اهلل و�صتكون لها الأولوية يف المتياز، وهذا يف احلقيقة يدل على التفاعل الكبري، والإيجابية 

مع معايل وزير الأوقاف يف جمهورية تون�ص ال�صقيقة د.نور الدين خمتار اخلادمي فبا�صمكم جميعا اأ�صكره.

ل اأطيل يف ديباجات ال�صكر التي هي قليلة يف حقكم.

�صيكون برنامج هذا اللقاء اإن �صاء اهلل كلمة ختامية للأخ عبداهلل بن جعيثن الدو�صري مدير الإدارة 

العامة للأوقاف يف دولة قطر، ثم ينتقل امليكرفون اإىل ال�صيخ د.خالد املذكور رئي�ص اللجنة العلمية للمنتدى 

اإىل املقرر العام للموؤمتر د.عي�صى زكي ليتلو التو�صيات، ثم  يف كلمته اخلتامية، وبعد ذلك نحيل الكلمة 

جعيثن  بن  اأ.عبداهلل  اإىل  الكلمة  واأحيل  املنا�صبة،  لهذه  تذكاًرا  تكون  جماعية  �صورة  اإىل  دعوتكم  �صتتم 

الدو�صري فليتف�صل م�صكوًرا.
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كلمة اأ.عبداهلل بن جعيثن الدو�سري

احلمد هلل رب العاملني وال�صلة وال�صلم على اأ�صرف الأنبياء واملر�صلني �صعادة د.عبداملح�صن اجلار 

اهلل اخلرايف الأمني العام للأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت ال�صقيقة.

�صعادة ال�صيخ د.خالد املذكور رئي�ص اللجنة العلمية للمنتدى.

الأخ د.عي�صى زكي...احل�صور الكرام: ال�صلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

راأ�صهم  الإ�صلمية وعلى  وال�صئون  الأوقاف  اإخوانكم يف وزارة  وبالنيابة عن جميع  نف�صي،  اأ�صالة عن 

وزير الأوقاف وال�صئون الإ�صلمية ن�صكر لكم تفاعلكم وح�صوركم يف دولتكم الثانية قطر، وهذه الزيارة 

اأثلجت �صدورنا، فن�صكر ونقدر معايل وزير العدل والأوقاف وال�صوؤون الإ�صلمية بدولة الكويت على قبول 

دعوة وزارة الأوقاف القطرية ل�صت�صافة هذا املنتدى كما اأن ال�صكر مو�صول ملعهد البحوث والتدريب يف 

البنك الإ�صلمي للتنمية على ثقتهم باإخوانهم يف دولة قطر ل�صت�صافة هذا املنتدى.

ل �صك اأن دولة قطر ممثلة يف وزارة الأوقاف وال�صئون الإ�صلمية ت�صعى دائًما فيما يتعلق بالأوقاف اإىل 

اأن تكون لها ب�صمة على م�صتوى العامل الإ�صلمي عموًما يف جمال الأوقاف، ولقد �صعت ول زالت ت�صعى اإىل 

حتقيق هذه الأمنية: اأن تكون جنًبا اإىل جنب مع اإخوانهم يف موؤ�ص�صات الأوقاف يف العامل الإ�صلمي عموًما 

واأن تكون لها ب�صمة يف هذا الجتاه.

لقد اأثلجت �صدورنا م�صاركات اجلميع وعلى م�صتواي ال�صخ�صي كنت اأمتنى اأن األتقي بهذه الثلة من 

العلماء فكنا نقراأ كتبهم ونتتلمذ عليها خا�صة يف جمال الأوقاف اأما وقد اأتت اإلينا الفر�صة وتعرفنا عليهم 

اأنا �صخ�صًيا اأمتنى اإن �صاء اهلل اأن ل نكون قد ق�صرنا  ب�صكل مبا�صر فهذه فر�صة كبرية لناا جميًعا ويل 

اجلهاز  هذا  تطوير  الأمل حول  يجمعنا  متكررة  منا�صبات  نلتقي يف  اأن  كذلك  واأمتنى  ب�صيء  جانبكم  يف 

املوؤ�ص�صة )موؤ�ص�صة  لهذه  الكبري  الدور  اإىل  التي هي متعط�صة  الإ�صلمية  بالأمة  ينه�ص  به حتى  والرتقاء 

الأوقاف(، ونعي متاًما اأن لها دوًرا كبرًيا يف احلقب التاريخية ال�صابقة وبالتمكني الذي اأعطانا اهلل من �صعة 

يف املوارد وكرثة يف الأرزاق فل عذر لنا يف عدم الرتقاء بهذه املوؤ�ص�صات اإىل م�صاف املوؤ�ص�صات املتقدمة 

يف العامل الإ�صلمي عموًما. 

و�صلى اهلل على �صيدنا حممد وعلى اآله و�صحبه و�صلم
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كلمة د.خالد مذكور عبداهلل املذكور

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم الذي بنعمته وجللته تتم ال�صاحلات وتتنزل الربكات و�صلى اهلل و�صلم على 

�صيدنا ونبينا حممد معلم النا�ص اخلري.

ال�صكر،  بجزيل  اأتقدم  الفقهية  الوقف  ق�صايا  ملنتدى  العلمية  اللجنة  اأع�صاء  اإخواين  وبا�صم  با�صمي 

وعظيم المتنان لكم جميعا اأيها ال�صادة العلماء فقد قمتم بجهد م�صكور ومذكور باعتبار اأن ما قمتم به 

من فكركم وجهدكم ووقتكم، وكذلك الإخوة الذين اأثروا هذه اجلل�صة مبداخلتهم ومناق�صاتهم، وخلل 

عامني ما�صيني كنا نتابع دائما ما يتعلق ببحث هذين املو�صوعني واختيار الأف�صل والأح�صن بالن�صبة ملا 

يتعلق بالأبحاث، وما يتعلق كذلك بامل�صتكتبني، اأو بالن�صر يف و�صائل الإعلم املختلفة، وبحمد اهلل قد مت 

وحكومة  عهد  وويل  اأمرًيا  ال�صقيقة  قطر  دولة  اإىل  مو�صول  وال�صكر  ال�صابقة،  املنتديات  يف  يتم  كما  هذا 

و�صعًبا، واإىل �صعادة وزير الأوقاف وال�صوؤون الإ�صلمية بدولة قطر، واإىل اإدارة الوقف وما قاموا به من جهد 

م�صكور ل�صت�صافة هذا املنتدى، ولو اأن املدة كانت ق�صرية يف هذا املجال لكنهم لبوا النداء وا�صت�صافوا 

هذا املنتدى يف خلل �صهرين فقط من املباحثات معهم، جزاهم اهلل خرًيا.

يتعلق  اأنه  باعتبار  جل�صات  ثلث  له  خ�ص�صنا  الثاين  املو�صوع  وخا�صة  املو�صوعني،  هذين  اأن  واأظن 

باملنازعات الدولية وب�صيغ الوقف التي تعني على حل املنازعات الدولية، وبالتايل اأخذ جهًدا بعد اأن كانت 

فكرة طرحها د. عي�صى زكي ع�صو اللجنة العلمية، وكنا متخوفني من اأن يطرح هذا املو�صوع باعتبار اأنه 

لأول مرة يطرح، فهذه اأول مرة نقرتح اأن يكون الوقف اأداة حلل املنازعات بني الدول، وعقدنا لذلك جلنة 

نقا�ص م�صغرة �صمت بع�ص املتخ�ص�صني يف العلوم ال�صيا�صية، ويف القانون الدويل، ويف العلقات الدولية 

ووزارة اخلارجية وغريها بني موؤيد وبني متحفظ؛ لأن املو�صوع قد يتناول بع�ص الأمور ال�صيا�صية املحرجة، 

وقد يتناول كثرًيا من الأمور التي قد يكون فيها مع تفرق الأمة بع�ص احل�صا�صيات يف هذه امل�صاألة، لكن اأردنا 

اأن نطرح هذا املو�صوع ونرى ما يتعلق به، وا�صتكتبنا فيه ون�صرنا يف و�صائل الإعلم عنه، وبحمد اهلل كانت 

هناك ردود اإيجابية كثرية من قبل امل�صتكتبني ومن قبل ما جاءنا من بحوث للم�صاركني عن طريق الإعلن 

م هذه الأبحاث فناأخذ منها ما ميكن اأن يكون  وو�صائله املختلفة، ثم بعد ذلك اأخذنا دوًرا اآخر وهو اأن حُتكَّ

هذا  اأثرت  جميعا  اإليها  ا�صتمعنا  التي  الناجحة  فاملناق�صات  هذا،  مت  وقد  املو�صوع،  هذا  يف  كبري  دور  له 

املو�صوع وبينت اأنه ينبغي فعًل ونحن اأمة لها تاريخها ولها ح�صارتها اأن يكون لها دور كبري لي�ص فقط يف 

حل املنازعات الدولية واإمنا يكون لها دور كبري و�صامل، ومن الآن بعد اأن ا�صتمعنا اإىل هذه املناق�صات ونحن 

اأن جنمع فيه من املهتمني واملخت�صني حتى  اإىل  اأن هذا املو�صوع يحتاج منا  نكتب هذه امللحظات تبني 

من غري امل�صلمني ونبني لهم اأن ال�صريعة الإ�صلمية �صاملة وكاملة من عند اهلل يف جميع الق�صايا الدولية، 
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املنتديات  يف  اعتدنا  كما  نرى  ولذلك  املجال،  هذا  يف  وا�صحة  ب�صمة  فيها  فنعطى  معيًنا  مل�ًصا  ونلم�صها 

ال�صابقة والتو�صيحات بني اأيديكم اأننا نتجاوز عن الأخطاء اللغوية؛ لأن البحوث �صتخ�صع مل�صححني لغويني 

من غري اأن نبذل جهًدا يف مناق�صاتها، ثم بعد ذلك اإذا كان هناك اقرتاح اأو تو�صية، اأو راأى، اأو ما اإىل ذلك 

فرنحب بكل ذلك على الربيد اللكرتوين املوجود على ال�صفحة الأوىل و�صتجتمع اللجنة العلمية يف الثاين 

املجال،  �صياأتي من مقرتحات، وتطورات يف هذا  وما  الق�صية  لتناول هذه  ال�صهر اجلاري  والع�صرين من 

واهلل ويل التوفيق، واأكرر ال�صكر اجلزيل للأمانة العامة للأوقاف واللجنة الإدارية ولكل من اأعان و�صاهم 

يف و�صولنا اإىل هذا الجتماع الذي اأ�صبح فيه التلقي بني العلماء والتعارف واأ�صبحنا كلنا نوؤيد اأن يكون 

ل�صريعتنا مو�صع كبري يف العامل جميًعا.

اأ�صكركم وجزاكم اهلل خرًيا.

وال�صلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته



á«eÉàÿG á°ù∏÷G

403

د.عي�سى زكي �سقره

تلوة البيان اخلتامي لفعاليات

منتدى ق�سايا الوقف الفقهية ال�ساد�س

مت بحمد اهلل عز وجل عقد منتدى ق�صايا الوقف الفقهية ال�صاد�ص يف فندق )ريتز كارلتون( مبدينة 

الدوحة بدولة قطر ال�صقيقة يف الفرتة من 3-4 رجب 1434هـ املوافق 13-14مايو 2013م حتت �صعار )ق�صايا 

م�صتجدة وتاأ�صيل �صرعي( حتت رعاية رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير اخلارجية ال�صيخ حمد بن جا�صم بن جرب 

اآل ثاين، وبا�صت�صافة كرمية من وزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صلمية بدولة قطر ال�صقيقة بناًء على طلب من 

معايل وزير العدل ووزير الأوقاف وال�صوؤون الإ�صلمية يف دولة الكويت الأ�صتاذ �صريدة بن عبداهلل املعو�صرجي، 

العامة  والأمانة  بجدة  والتدريب  للبحوث  الإ�صلمي  باملعهد  ممثًل  للتنمية  الإ�صلمي  البنك  مع  بالتعاون 

للأوقاف بدولة الكويت، وبح�صور �صعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الوقاف وال�صوؤون الإ�صلمية.

وقد ا�صتمل املنتدى على مو�صوعني اثنني هما:

اإنهاء الوقف اخلريي.- 1

ال�صتفادة من �صيغة الوقف يف حل املنازعات الدولية.- 2

 .
1

ومت ت�صكيل جلنتني لل�صياغة وانتهتا بعد التداول اإىل عدد من التو�صيات

قطر  دولة  اأمري  ثاين  اآل  خليفة  بن  حمد  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  اجلزيل  بال�صكر  نتقدم  اخلتام  ويف 

بن جرب  بن جا�صم  ال�صيخ حمد  اخلارجية  وزير  الوزراء  رئي�ص جمل�ص  معايل  املنتدى  ولراعي  ال�صقيقة، 

اآل ثاين، ولوزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صلمية، ول�صعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف 

ولكل  الدو�صري،  جعيثن  بن  عبداهلل  الأ�صتاذ  وملديرها  للأوقاف  العامة  وللإدارة  الإ�صلمية،  وال�صوؤون 

العاملني فيها على ا�صت�صافة منتدى ق�صايا الوقف الفقهية ال�صاد�ص وكرم ال�صيافة.

بدولة  للأوقاف  العامة  والأمانة  بجدة،  والتدريب  للبحوث  الإ�صلمي  للمعهد  كذلك  مو�صول  وال�صكر 

الكويت، على امل�صاركة يف تنظيم املنتدى ال�صاد�ص، كما ن�صكر الباحثني وامل�صاركني وكل من اأ�صهم يف اإجناح 

هذا املنتدى. 

�صائلني اهلل عز وجل اأن يثيب جميع العاملني فيه خري اجلزاء.

وال�صلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، ، 

)1( متت تلوة التو�صيات يف البيان اخلتامي، لكنها نقلت اإىل التو�صيات جتنبا للتكرار.



äÉ«°UƒàdG

404

التو�سيات
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تو�سيات املو�سوع الأول

اإنهاء الوقف اخلريي

انتهت جلنة ال�صياغة اإىل املبادئ الفقهية الآتية: 

اأوًل:

الإنهاء: اإلغاء الأوقاف واإبطالها بقرار اأو قانون اأو نحوهما، وما يرتتب عليه من م�صادرة ممتلكات - 1

الوقف اأو الت�صرف فيها.

النتهاء: ويكون ذلك اإما بهلك العني، اأو انتهاء مدة الوقف اإذا كان الوقف موؤقتًا.- 2

ثانيًا: الأ�صل يف الوقف التاأبيد وال�صتمرارية عند جمهور الفقهاء، ول يجوز اإنهاوؤه واإلغاوؤه مطلقًا لأي وجه 

كان، اإل على �صبيل تعوي�ص الوقف بعو�ص جمز، اأو ال�صتبدال ونحو ذلك وهي حالت ل ينتهي فيها الوقف. 

ويرى الإمام اأبو حنيفة عدم لزوم الوقف وجواز الرجوع فيه للواقف اأو ورثته، وهو املعمول به يف املحاكم 

الكويتية.

ثالثًا: ميكن للوقف اأن ترد عليه حالت ينتهي بها، منها: 

هلك العني املوقوفة، بحيث ل ميكن للوقف ال�صتمرار.أ- 

انتهاء مدة الوقف يف الوقف املوؤقت عند من يقول به من ال�صادة الفقهاء.ب- 

و�صائل  ومن  باإنهائه،  عليه  العتداء  وحرمة  وا�صتمراريته،  عليه  واملحافظة  الوقف  حماية  يجب  رابعًا: 

املحافظة ما يلي:

ت�صمني ت�صريعات الأوقاف وقوانينها الن�ص على حماية ممتلكات الوقف، وعمارتها وعدم العتداء - 1

عليها.

احلر�ص على تكوين خم�ص�صات لتعمري الأوقاف واإعادة اإعمار الأ�صول واأعيان الوقف وفق ما ورد يف - 2

البند رابعًا من املو�صوع الثاين من قرارات املنتدى اخلام�ص، وبند رابعًا من املو�صوع الثالث.

اللجوء - 3 ميكن  فاإنه  الأول،  املنتدى  قرارات  من  الأول  املو�صوع  من   )5( البند  يف  ورد  ما  مراعاة  مع 

بن�صبة  الأوقاف م�صاركة  الأوقاف ال�صغرية يف وقف جامع، وتكون تلك  اإىل جتميع  يف حالت معينة 

م�صاهمتها، مع املحافظة على توزيع الريع على الأوقاف امل�صاركة، ح�صب �صروط الواقفني وبالن�صبة 

والتنا�صب.
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التو�صيات:

دعوة - 1 على  ين�ص  والذي   )140( رقم  الدويل  الإ�صلمي  الفقه  جممع  قرار  يف  جاء  ما  على  التاأكيد 

اإىل  كافة  الإ�صلمية  واملنظمات  الإ�صلمية  واملجتمعات  الإ�صلمي  التعاون  مبنظمة  الأع�صاء  الدول 

وفق  والعمل على حتقيق دميومته،  عليه،  العتداء  وعدم  به  والعناية  ورعايته  الوقف  املحافظة على 

�صروط الواقفني.

يقفوا على - 2 واأن  املنظورة،  الوقف   انتهاء  التحري يف دعاوى  اإىل  الإ�صلمية  الدول  الق�صاة يف  دعوة 

اأ�صبابها باأنف�صهم، جتنبًا للدعاوى املغر�صة التي يق�صد منها اأيلولة الوقف اإىل ملكية املدعني.
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تو�سيات املو�سوع الثاين

ال�ستفادة من �سيغة الوقف يف حل املنازعات الدولية

التو�صيات:

الأخذ بالآراء الفقهية التي ت�صمح باإ�صهام �صيغة الوقف يف حل النزاعات الدولية.- 1

اإعداد م�صروع اتفاقية دولية لتنظيم الوقف وموؤ�ص�صاته يف العامل الإ�صلمي.- 2

تنظيم لقاءات علمية جتمع اأهل الخت�صا�ص يف الفقه الإ�صلمي والقانون الدويل العام، والعمل - 3

اخلريي الدويل والإدارة والقت�صاد.

اإن�صاء اأوقاف لتمويل برامج اإعداد وتاأهيل جمموعة من اخلرباء من الدول الإ�صلمية املتخ�ص�صني - 4

يف اأ�صاليب وو�صائل حل النزاعات الدولية بالطرق الإ�صلمية.

اإحالة هذه التو�صيات اإىل اجلهات ذات ال�صلة باملو�صوع، ومنها منظمة التعاون الإ�صلمي وموؤمتر - 5

وزراء اأوقاف الدول الإ�صلمية واجلامعة العربية. 
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●قائمة●الكتب●والدرا�صات●ال�صادرة●عن●الأمانة●العامة●لالأوقاف

يف●جمال●الوقف●والعمل●اخلريي●التطوعي

اأوًل:●�صل�صلة●الدرا�صات●الفائزة●يف●م�صابقة●الكويت●الدولية●لأبحاث●الوقف:

1-اإ�صهام الوقف يف العمل الأهلي والتنمية الجتماعية، د.فوؤاد عبداهلل العمر، 1421هـ/2000م)الطبعة 

الثانية 1431 هـ/2010م(.

العمري،  علي  ال�صعد وحممد  د.اأحمد حممد  الوقفي،  ال�صتثمار  تطوير  املعا�صرة يف  2-الجتاهات 

1421هـ/2000م.

3-الوقف والعمل الأهلي يف املجتمع الإ�صلمي املعا�صر)حالة الأردن(، د.يا�صر عبدالكرمي احلوراين، 

1422هـ/2001م.

4-اأحكام الوقف وحركة التقنني يف دول العامل الإ�صلمي املعا�صر)حالة جمهورية م�صر العربية(، 

عطية فتحي الوي�صي، 1423هـ/2002م.

5-حركة تقنني اأحكام الوقف يف تاريخ م�صر املعا�صر، علي عبدالفتاح علي جربيل، 1424هـ/2003م.

بن  خالد  عام،  مائة  خلل  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  والثقافة  التعليم  دعم  يف  ودوره  6-الوقف 

�صليمان بن علي اخلويطر، 1424هـ/2003م)الطبعة الثانية-مزيدة ومنقحة 1432 هـ/2011م(.

7-دور الوقف يف جمال التعليم والثقافة يف املجتمعات العربية والإ�صلمية املعا�صرة)دولة ماليزيا 

امل�صلمة منوذجا(، د.�صامي حممد ال�صلحات، 1424هـ/2003م.

رزق،  حممد  مليحة  م�صر(،  الإ�صلمية)حالة  املجتمعات  يف  الأوقاف  لقطاع  املوؤ�ص�صي  8-التطور 

1427هـ/2006م.

9-التطور املوؤ�ص�صي لقطاع الأوقاف يف املجتمعات الإ�صلمية املعا�صرة)درا�صة حالة اململكة العربية 

ال�صعودية(، حممد اأحمد العك�ص، 1427هـ/2006م.

الوقفية(،  املوؤ�ص�صات  اأداء  وتطوير  الت�صال اجلماهريي يف دعم  و�صائل  الوقفي)دور   10-الإعلم 

د.�صامي حممد ال�صلحات، 1427هـ/2006م.
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11-تطوير املوؤ�ص�صة الوقفية الإ�صلمية يف �صوء التجربة اخلريية الغربية)درا�صة حالة(، د.اأ�صامة 

عمر الأ�صقر، 1428هـ/2007م )الطبعة الثانية-مزيدة ومنقحة 1431هـ/2010م(.

العمر،  عبداهلل  د.فوؤاد  التنمية(،  وم�صتلزمات  القت�صادية  املوقوفة)ال�صروط  الأموال  12-ا�صتثمار 

1428هـ/2007م.

والإ�صلمية  العربية  بالبلدان  القت�صادي  الإ�صلح  �صيا�صات  ظل  يف  الوقف  نظام  13-اقت�صاديات 

)درا�صة حالة اجلزائر(، ميلود زنكري و�صمرية �صعيداين، 1432هـ/2011م.

14-دور الوقف يف اإدارة موارد املياه واملحافظة على البيئة يف اململكة العربية ال�صعودية، د.نوبي حممد 

ح�صني عبدالرحيم، 1432هـ/2011م.

15-دور الوقف يف اإدارة موارد املياه واملحافظة على البيئة، د.عبدالقادر بن عزوز، 1432هـ/2011م.

علي  الر�صيد  درا�صية(،  حالة  )ال�صودان  الوقف  نظام  على  القت�صادي  الإ�صلح  �صيا�صات  16-اأثر 

�صنقور، 1432هـ/2011م.

17-توثيق الأوقاف حماية للوقف والتاريخ)وثائق الأوقاف ال�صنية مبملكة البحرين(، حبيب نامليتي، 

143٥هـ/2013م.

18-توثيق الأوقاف يف البحرين: حماية للوقف والتاريخ، اأحمد مبارك �صامل، ]حتت الطبع[ .

ثانًيا:●�صل�صلة●الر�صائل●اجلامعية:

حممد  م.عبداللطيف  )ماج�صتري(،  التكنولوجية،  القدرات  تنمية  يف  الإ�صلمي  الوقف  1-دور 

ال�صريخ، 1425هـ/2004م)الطبعة الثانية 1431 هـ/2010م(.

2-النظارة على الوقف)دكتوراه(، د.خالد عبداهلل ال�صعيب، 1427هـ/2006م.

منوذجا)دكتوراه(،  الكويت  بدولة  للأوقاف  العامة  املدين/الأمانة  املجتمع  تنمية  يف  الوقف  3-دور 

د.اإبراهيم حممود عبدالباقي، 1427هـ/2006م.

الهاجري،  �صعد  اأ.عبداهلل  الكويت)ماج�صتري(،  بدولة  الأوقاف  اأموال  ا�صتثمارات  كفاءة  4-تقييم 

1427هـ/2006م.
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منوذجا،  البقاع  ا�صتثماره/حمافظة  وطرق  اإدارته  لبنان)1943-2000م(  يف  الإ�صلمي  5-الوقف 

)دكتوراه(، د.حممد قا�صم ال�صوم، 1428هـ/2007م. 

6-درا�صة توثيقية للعمل التطوعي يف دولة الكويت: مدخل �صرعي ور�صد تاريخي، )دكتوراه(، د.خالد 

يو�صف ال�صطي، 1428هـ/2007م )الطبعة الثانية 1431هـ/2010م(.

7-فقه ا�صتثمار الوقف ومتويله يف الإ�صلم )درا�صة تطبيقية عن الوقف يف اجلزائر(، )دكتوراه(، 

د.عبدالقادر بن عزوز، 1429 هـ/2008م.

 1429 التعليم مب�صر)1250-1798م(، )ماج�صتري(، ع�صام جمال �صليم غامن،  الوقف يف  8-دور 

هـ/2008م.

حالة  الأمريكية/درا�صة  املتحدة  الوليات  يف  ال�صيا�صة  علم  درا�صة  يف  اخلريية  املوؤ�ص�صات  9-دور 

موؤ�ص�صة فورد )1950-2004(، )ماج�صتري(، ريهام اأحمد خفاجي، 1430هـ/2009م.

10-نظام النظارة على الأوقاف يف الفقه الإ�صلمي والتطبيقات املعا�صرة )النظام الوقفي املغربي 

منوذًجا(، )دكتوراه(، د.حممد املهدي، 1431 هـ/2010م.

11-اإ�صهام الوقف يف متويل املوؤ�ص�صات التعليمية والثقافية باملغرب خلل القرن الع�صرين )درا�صة 

حتليلية(، )ماج�صتري(، عبدالكرمي العيوين، 1431هـ/2010م. 

12-متويل وا�صتثمار الأوقاف بني النظرية والتطبيق)مع الإ�صارة اإىل حالة الأوقاف يف اجلزائر وعدد 

من الدول الغربية والإ�صلمية(، )دكتوراه(، د.فار�ص م�صدور، 1432هـ/2011م. 

13-ال�صندوق الوقفي للتاأمني، )ماج�صتري(، هيفاء اأحمد احلجي الكردي، 1432هـ/2011م.

املفرجي،  خالد  د.زياد  )ماج�صتري(،  العراق،  يف  الأوقاف  لإدارة  القانوين  14-التنظيم 

1432هـ/2011م.

د.كمال  )دكتوراه(،  اجلزائر(،  حالة  الأوقاف)درا�صة  قطاع  ملوؤ�ص�صات  الإداري  15-الإ�صلح 

من�صوري، 1432هـ/2011م.

16-الوقف اجلربي يف م�صر ودوره يف التنمية القت�صادية والجتماعية والثقافية من القرن العا�صر 

اأحمد بن مهني بن  اإىل القرن الرابع ع�صر الهجريني )وكالة اجلامو�ص منوذجًا(، )ماج�صتري(، 

�صعيد م�صلح، 1433هـ/2012م.
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باك�صتان  جتربتي  �صوء  يف  واحللول  الإ�صلمي)امل�صكلت  الوقف  خلل  من  التعاوين  17-التاأمني 

وجنوب اإفريقيا(، )ماج�صتري(، م�صطفى ب�صام جنم، 1435هـ/2013م.

18-وقف حقوق امللكية الفكرية)درا�صة فقهية مقارنة(، )دكتوراه(، د.حممد م�صطفى ال�صقريي، 

]حتت الطبع[ .
ثالًثا:●�صل�صلة●الكتب:●

�صحاته،  ح�صني  ود.ح�صني  غدة  اأبو  د.عبدال�صتار  للوقف،  املحا�صبية  والأ�ص�ص  الفقهية  1-الأحكام 

1998م.

2-نظام الوقف يف التطبيق املعا�صر)مناذج خمتارة من جتارب الدول واملجتمعات(، حترير: حممود 

للبنك  التابع  والتدريب  للبحوث  الإ�صلمي  املعهد  مع  بالتعاون  1423هـ/2003م،  مهدي،  اأحمد 

الإ�صلمي للتنمية بجدة.

العامة للأوقاف،  الأمانة  اإعداد  الكويت،  الإنفاق اخلريي يف دولة  املواطنني حول  اآراء  3-ا�صتطلع 

1424هـ/2003م.

 ،LE WAQF EN ALGÉRIE À L’ÉPOQUE OTTOMANE XVII è - XIX è-4

د.نا�صر الدين �صعيدوين، 1428هـ/2007م )الطبعة الثانية 1430هـ/2009م(.

5-التعديات ال�صهيونية على الأوقاف واملقد�صات الإ�صلمية وامل�صيحية يف فل�صطني)1948-2011م(، 

اإبراهيم عبدالكرمي، 1433هـ/2012م.

رابًعا:●�صل�صلة●الندوات:

التي  الفكرية  الندوة  ومناق�صات  العربي)بحوث  الوطن  يف  املدين  واملجتمع  الوقف  نظام  1-ندوة: 

نّظمها مركز درا�صات الوحدة العربية بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت، وُعقدت 

يف بريوت بني 8-11 اأكتوبر 2001م، �صارك فيها لفيف من الباحثني والأكادمييني.

 Les fondations pieuses(waqf) en méditerranée:enjeux de société،  -2

enjeux de pouvoir، جمموعة من املفكرين، 2004م )الطبعة الثانية 1430 هـ/2010م(.

3-اأعمال ندوة »الوقف والعوملة«)بحوث ومناق�صات الندوة الدولية الأوىل ملجلة اأوقاف التي نظمتها 
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زايد  بجدة وجامعة  للتنمية  الإ�صلمي  البنك  مع  بالتعاون  الكويت  بدولة  للأوقاف  العامة  الأمانة 

»الوقف  �صعار  حتت  2008م  اأبريل   15 اإىل   13 من  الفرتة  يف  املتحدة  العربية  الإمارات  بدولة 

والعوملة...ا�صت�صراف م�صتقبل الأوقاف يف القرن احلادي والع�صرين«، 2010م.

خام�ًصا:●�صل�صلة●الكتيبات:

1415هـ/نوفمرب1994م،  الآخرة  جمادى  الأوىل  الطبعة  زكي،  د.عي�صى  الوقف،  اأحكام  1-موجز 

والطبعة الثانية جمادى الآخرة 1416هـ/نوفمرب1995م. 

الدرا�صات احلديثة، د.اأحمد  نتائج بع�ص  العمل وحتليل  اأ�صاليب  الإ�صلمي: تطوير  الوقف  2-نظام 

باململكة  بالرباط  »الإي�صي�صكو«  والثقافة  والعلوم  للرتبية  الإ�صلمية  املنظمة  مع  بالتعاون  زيد،  اأبو 

املغربية، 1421هـ/2000م. 

للرتبية  الإ�صلمية  املنظمة  بالتعاون مع  الري�صوين،  د.اأحمد  واأبعاده،  الإ�صلمي: جمالته  3-الوقف 

والعلوم والثقافة »الإي�صي�صكو« بالرباط باململكة املغربية، 1422هـ/2001م.

�صاد�ًصا:●جملة●اأوقاف)جملة●ن�صف●�صنوية●تعنى●ب�صوؤون●الوقف●والعمل●اخلريي(:

�صدر منها 25 عددا حتى نوفمرب 2013م.

�صابًعا:●�صل�صلة●الرتجمات:

1-من ق�صمات التجربة الربيطانية يف العمل اخلريي والتطوعي، جمع واإعداد وترجمة: بدر نا�صر 

املطريي، 1415هـ/1994م.  

2-وقفيات املجتمع: قوة جديدة يف العمل اخلريي الربيطاين، تاأليف: كالبانا جو�صي، ترجمة: بدر 

نا�صر املطريي، �صفر 1417هـ/يونيو1996م. 

3-املوؤ�ص�صات اخلريية يف الوليات املتحدة الأمريكية، تاأليف: اليزابيث بوري�ص، ترجمة املكتب الفني 

بالأمانة العامة للأوقاف، جمادي الآخرة 1417هـ، نوفمرب 1996م. 

4-جمع الأموال للمنظمات غري الربحية /دليل تقييم عملية جمع الأموال، تاأليف: اآن ل.نيو ومب�صاعدة 

ولل�صون �صي ليفي�ص، ترجمة مطيع احللق، 1997/7م. 

تاأليف: مارك روبن�صون، تقدمي  للمعونات اخلارجية )التجربة الربيطانية(،  5-اجلمعيات اخلريية 
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وترجمة: بدر نا�صر املطريي، 1419هـ/1998م.

6-املحا�صبة يف املوؤ�ص�صات اخلريية، مفو�صية العمل اخلريي لإجنلرتا وويلز، يوليو 1998م.  

7-العمل اخلريي التطوعي والتنمية: ا�صرتاتيجيات اجليل الثالث من املنظمات غري احلكومية)مدخل 

املطريي،  نا�صر  بدر  ترجمة:  كورتن،  ديفيد  تاأليف:  الإن�صان(،  على  املرتكزة  التنمية  اإىل 

1421هـ/2001م.

اإىل اللغة الجنليزية عن كتيب »الوقف  Islamic Waqf Endowment(-8(: ن�صخة مرتجمة 

الإ�صلمي: جمالته واأبعاده«، 2001م.

9-فريق التميز: الإ�صرتاتيجية العامة للعمل التطوعي يف اململكة املتحدة، م�صروع وقف الوقت، ترجمة 

اإدارة الدرا�صات والعلقات اخلارجية بالأمانة العامة للأوقاف، 1424هـ/2003م.  

Kuwait Awqaf Public Foundation: An overview(-10(: ن�صخة مرتجمة اإىل اللغة 

الجنليزية عن كتيب »نبذة تعريفية عن الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت«، 2004م.

A Summary Of Waqf Regulations(-11(: ن�صخة مرتجمة لكتيب )موجز اأحكام الوقف(، 

1427هـ/2006م )الطبعة الثانية 1431هـ/2010م(. 

 )A Guidebook to the Publications of Waqf Projects’ Coordinating-12

»دليل  كتيب  عن  الجنليزية  اللغة  اإىل  مرتجمة  ن�صخة   :State in the Islamic World(

 1433 الثانية  الطبعة  2007م)  الإ�صلمي«،  العامل  يف  للوقف  املن�صقة  الدولة  م�صاريع  اإ�صدارات 

هـ/2012م مزيدة(.

 A  Guidebook to the Projects of the Waqf Coordinating State in (the(-13

Islamic World: ن�صخة مرتجمة اإىل اللغة الجنليزية عن كتيب »دليل م�صاريع الدولة املن�صقة 

يف العامل الإ�صلمي«، 2007م.

Wonen And Waqf، Iman Mohammad Al Humaidan-14، 1428هـ/2007م.

15-الأوقاف يف مقدونيا، تاأليف وترجمة: د.اأحمد �صريف، مراجعة وحترير علمي: اإدارة الدار�صات 

والعلقات اخلارجية، 1434هـ/2013م.
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ثامًنا:●اإ�صدارات●منتدى●ق�صايا●الوقف●الفقهية:

1-اأعمال منتدى ق�صايا الوقف الفقهية الأول)بحوث ومناق�صات املنتدى الذي نظمته الأمانة العامة 

للأوقاف بالتعاون مع البنك الإ�صلمي للتنمية بجدة واملنعقد بدولة الكويت يف الفرتة من 17-15 

�صعبان 1424هـ املوافق 11-13 اأكتوبر 2003م(، 1425هـ/2004م. 

2-اأعمال منتدى ق�صايا الوقف الفقهية الثاين)بحوث ومناق�صات املنتدى الذي نظمته الأمانة العامة 

للأوقاف بالتعاون مع البنك الإ�صلمي للتنمية بجدة واملنعقد بدولة الكويت يف الفرتة من 29 ربيع 

الأول-2 ربيع الثاين 1426هـ املوافق 8-10 مايو 2005م(، 1427هـ/2006م.

3-اأعمال منتدى ق�صايا الوقف الفقهية الثالث)بحوث ومناق�صات املنتدى الذي نظمته الأمانة العامة 

للأوقاف بالتعاون مع البنك الإ�صلمي للتنمية بجدة واملنعقد بدولة الكويت يف الفرتة من 13-11 

ربيع الثاين 1428هـ املوافق 28-30 اأبريل 2007م(، 1428هـ/2007م.

4-اأعمال منتدى ق�صايا الوقف الفقهية الرابع)بحوث ومناق�صات املنتدى الذي نظمته الأمانة العامة 

للأوقاف ووزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صلمية يف اململكة املغربية والبنك الإ�صلمي للتنمية باململكة 

العربية ال�صعودية املنعقد بالعا�صمة املغربية الرباط يف الفرتة من 3 -5 ربيع الثاين 1430هـ املوافق 

3/30-2009/4/1م(، 1432هـ/2011م.

الأمانة  نظمته  الذي  املنتدى  ومناق�صات  اخلام�ص)بحوث  الفقهية  الوقف  ق�صايا  منتدى  5-اأعمال 

العامة للأوقاف بالتعاون مع رئا�صة ال�صوؤون الدينية واملديرية العامة للأوقاف باجلمهورية الرتكية 

والبنك الإ�صلمي للتنمية بجدة واملنعقد باإ�صطنبول يف الفرتة من 10-12 جمادى الآخرة 1432 هـ 

املوافق 13-15 مايو 2011م(، 1433هـ/2012م.

الأمانة  نظمته  الذي  املنتدى  ومناق�صات  ال�صاد�ص)بحوث  الفقهية  الوقف  ق�صايا  منتدى  6-اأعمال 

الإ�صلمي  والبنك  قطر  بدولة  الإ�صلمية  وال�صوؤون  الأوقاف  وزارة  مع  بالتعاون  للأوقاف  العامة 

للتنمية بجدة واملنعقد بالعا�صمة القطرية )الدوحة( يف الفرتة من 3 -4 رجب 1434 هـ املوافق 13 

-14 مايو 2013م(، 1434هـ/2013م.

تا�صًعا:●ك�صافات●اأدبيات●الأوقاف:

1-ك�صاف اأدبيات الأوقاف يف دولة الكويت، 1999م.

2-ك�صاف اأدبيات الأوقاف يف جمهورية اإيران الإ�صلمية، 1999م.
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3-ك�صاف اأدبيات الأوقاف يف اململكة الأردنية الها�صمية وفل�صطني، 1999م.

4-ك�صاف اأدبيات الأوقاف يف اململكة العربية ال�صعودية، 2000م.

5-ك�صاف اأدبيات الأوقاف يف جمهورية م�صر العربية، 2000م.

6-ك�صاف اأدبيات الأوقاف يف اململكة املغربية، 2001م.

7-ك�صاف اأدبيات الأوقاف يف اجلمهورية الرتكية، 2002م.

8-ك�صاف اأدبيات الأوقاف يف جمهورية الهند، 2003م.

9-الك�صاف اجلامع لأدبيات الأوقاف، 2008م.

عا�صًرا:●مطبوعات●اإعالمية:

1-دليل اإ�صدارات م�صاريع الدولة املن�صقة جلهود الدول الإ�صلمية يف جمال الوقف، 2007م )الطبعة 

الثانية 1433هـ/2012م مزيدة(.

2-دليل م�صاريع الدولة املن�صقة جلهود الدول الإ�صلمية يف جمال الوقف، 2007م.
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اأع�صاء●اللجنة●العلمية●ملنتدى●ق�صايا●الوقف●الفقهية

رئي�ص اللجنة العلميةد.خالد مذكور عبداهلل املذكور1

ع�صو اللجنة العلميةاأ.د.حممد عبدالغفار ال�صريف2

ع�صو اللجنة العلميةكواكب عبدالرحمن امللحم3

ع�صو اللجنة العلميةد.عي�صى زكي �صقره4

ع�صو اللجنة العلميةد.خالد عبداهلل ال�صعيب5

ع�صو اللجنة العلميةد.اأحمد ح�صني اأحمد6

ع�صو ومقرر اللجنة العلمية د.اإبراهيم حممود عبدالباقي7

اأع�صاء●اللجنة●التح�صريية●ملنتدى●ق�صايا●الوقف●الفقهية●اخلام�س

رئي�صانائب الأمني العام للإدارة واخلدمات امل�صاندةاإميان حممد احلميدان1

ع�صوامدير اإدارة الدرا�صات والعلقات اخلارجيةكواكب عبدالرحمن امللحم2

ع�صوامدير اإدارة ال�صوؤون املاليةيو�صف اأحمد ال�صرعاوي3

ع�صوامراقب اإدارة ال�صوؤون الإدارية نا�صر حممد احلمد4

ع�صوامراقب الدعم الفني مبركز نظم املعلوماتم.اأحمد حممد ذياب5

ع�صوامراقب اإدارة الإعلم والتنمية الوقفيةوائل مبارك ال�صطي6
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قائمة ال�شور
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اأودع باإدارة املعلومات والتوثيق بالأمانة العامة للأوقاف 

حتت رقم )٦٨( بتاريخ ) 9 / 12 / 2013 م(


