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الوقف على البحث العلمي ،ودوره يف حتقيق التنمية املستدامة.
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علمي لزهر
3
ملار رضوان

ملخص البحث
اهتمت هذه الدراسة ببيان جانب نوع من أنواع الوقف؛ أال وهو الوقف العلمي .فركزت
الدراسة على الوقف على البحث العلمي ،والذي يعترب يف عصران احلايل ضرورة ملحة من
أجل اللحاق مبن سبقنا من مؤسسات علمية ومراكز حبث وجامعات عاملية مرموقة
خصصت أوقافا للبحث العلمي ،بل أن بعض اجلامعات هي جامعات وقفية ابألساس.
فالوقف من أجل البحث العلمي يعترب من أحدث الطرق اليت يتغافل عنها الواقفون
املسلمون .لقد ج اءت فكرة الكتابة عن الوقف للبحث العلمي مسامهة منا يف إحياء
وحتيني مفهوم الوقف وبيان جماالته املعاصرة ،وعلى رأسها الوقف للبحث العلمي .لقد
جاءت هذه الدراسة مبنهجية علمية استعمل فيها املنهج االستقرائي واملنهج الوصفي مع
الدراسة والتحليل واالستنتاج .ولقد خلصت هذه الدراسة إىل مجلة نتائج من أمهها :أن
الوقف شرع ملصلحة مناء اجملتمع من جهة وجتدد الثواب للواقف واستمراريته.كما أابنت
الدراسة على بعض جماالت الوقف للبحث العلمي ،وأكدت مشروعية الوقف عليها ،كما
خلصت الدراسة إىل مجلة توصيات من أمهها ،تبين اجلامعات البحثية يف العامل اإلسالمي
ملشروع األوقاف على البحوث العلمية ضمن الضوابط والشروط املقررة من أجل الرقي
العلمي واللحاق ابلدول املتقدمة .ولقد جاء البحث موزعا على أربعة مباحث ابإلضافة
إىل املقدمة واخلامتة .فعاجل املبحث األول مفهوم الوقف العلمي وأمهيته .أما املبحث الثاين
 1حماضر زائر ،جامعة مالاي ،ماليزاي
 2أستاذ حماضر ،معهد العلوم االقتصادية ،جامعة اجلزائر
 3حماضر ،امللحق اجلامعي عمار مرسلي ،تيبازة ،اجلزائر.
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فعاجل مشروعية الوقف ،نشأته ،وأحكامه .أما املبحث الثالث فخصص لبيان أمهية العلم
ابلنسبة للمسلمني ،وارتباط الوقف ابلتنمية املستدامة .أما املبحث الرابع فتناول الوقف
للبحث العلمي يف عصران احلايل ،أشكاله وأنواعه ،وختم البحث جبملة نتائج وتوصيات.

الكلمات االستداللية :الوقف ،البحث العلمي ،اجلامعات الوقفية ،التنمية املستدامة.

املقدمة
مشهودا يف اتريخ احلضارة اإلسالمية ال ميكن أن ختطئه عني الباحث منا .فقد سارع
دورا
ً
لقد لعب الوقف ً
املسلمون عرب األجيال إىل وقف أمواهلم ،وهذا ما كان له أثرا طيبا يف تشجيع احلركة العلمية اليت أنتجت لنا
ذخائر ومفاخر النهضة اإلسالمية.و ابملقابل ال خيفى علينا كذلك حال التخلف الذي تعيش فيه معظم الدول
اإلسالمية ،والذي مشل خمتلف اجملاالت ،االقتصادية منها ،واالجتماعية والسياسية والثقافية .إن حماولة اللحاق
بركب األمم املتقدمة يتطلب منا حركة علمية واعية تعاجل مشكالت اجملتمع ،وتعمل على تعزيز دور البحث
العلمي كأداة فعالة يف التنمية املستدامة .لقد اهتدى الغرب يف مطلع القرن السادس عشر إىل فكرة الوقف،
فاستلهم مفهومها وعمل على تطويرها من خالل مشروعات خاصة تسهم مبئات املليارات من الدوالرات يف
ميزانية ما يزيد عن  % 80من اجلامعات العاملية الغربية منها خاصة .لقد حان الوقت ليستعيد الوقف اإلسالمي
دوره يف تنمية اجملتمع ،وخاصىة أن مرياثنا واترخينا الوقفي كان له قصب السبق يف هذا امليدان من خالل احلركة
الوقفية تشريعا ،وتنظيما وإدارة .إن توجيه األوقاف اإلسالمية إىل مشاريع البحث العلمي أصبح من أوىل
األولوايت يف عصران احلايل ،ملا يلعبه الوقف على البحث العلمي من دور يف خلق تنمية مستدامة ختدم اجملتمع
وتعاجل مشكالته.
املبحث األول :مفهوم الوقف العلمي وأمهيته.

أوالً :تعريف الوقف
"الوقوف :خالف اجلُلوس ،وقَف ابملكان وقْفة
الوقف لغة :القيام واملالزمة واحلبس ،جاء يف لسان العربُ :
ِ
ِ
ف الدابةَ
ووقَّ َ
ووقوف ،ويقالَ :وقَفت الدابةُ تَق ُ
ووقَ ْفتها أَان َوقْفاًَ .
ف ُوقوفاًَ ،
ووقوفاً ،فهو واقف ،واجلمع ُوقْف ُ
ُ
4
ِ
جعلها تَقف" وجاء يف اتج العروس " :ززقف ابمكان وقفا ووقوفا فهو واقف :دام قاءما وكذا وقفت الدابة...

4

ابن منظور ،حممد بن مكرم .لسان العرب .بريوت :دار صادر؛ ج ،9ص
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ووقف الدار على املساكني كما يف العباب ويف الصحاح للمساكني :إذا حبسها " 5أما صاحب التعاريف فقال
6
عن الوقف " الوقف لغة احلبس وشرعا حبس اململوك وتسبيل منفعته مع بقاء عينه ودوام االنتفاع به"
الوقف اصطالحاً :ال خيرج عن هذا املعىن اللغوي ،حيث حيمل معىن حبس الشيء وجعله مالزماً
للموقوف عليه ،قائماً على مصلحته.

اثنياً :أمهية الوقف العلمي
تكمن أمهية الوقف العلمي يف التايل:
 تطور وتعقد احلياة العصرية مما جعل الدولة ال تستطيع أن تتكفل جبميع االحتياجات ،االقتصاديةواالجتماعية ،وبذلك ظهرت ضرورة وجود الوقف لسد كثري من احلاجات.
 عادة يف ترتيب املوازنة يف بالدان اإلسالمية ،حتظى موازنة البحث العلمي أبقل املخصصات ،وهذا ماينجر عنه ختلف علمي ينسحب على ابقي القطاعات.
 عصران احلايل هو عصر املعرفة ،وتقدم الدول أو ختلفها مبقدار إنتاجها للمعارف والعلوم ،وال ميكنإنتاج املعارف والعلوم وتطوبرها إال ابالهتمام ابلبحث العلمي.
 اإلسالم دين العلم ،واألوقاف اإلسالمية اترخييا أول ما اجتهت ،اجتهت إىل البنية التعليمية كأساسلصناعة املعرفة وحتقيق التنمية املستدامة.
 األمة اإلسالمية إذا ما أرادت أن تلحق بركاب الدول املتطورة فما عليها إال إحياء ثقافة الوقف بصفةعامة ،وتوجيهه الواقفني خلدمة املشاريع البحثية العلمية.
 لقد أدرك الغرب أمهية الوقف لغرض البحث العلمي ،فعمل على استثمار األوقاف ألغراض علمية،وإجياد أوق اف متنوعة الغرض منها خدمة البحث العلمي ابلدرجة األوىل ،حىت أصبحت األصول
الوقفية للجامعات ومراكز البحث تقدر مبئات املليارات من الدوالرات.
املبحث الثاين :مشروعية الوقف ،اترخيه ،وأحكامه.

أوال :مشروعية الوقف:
يستند الوقف يف مشروعيته إىل القرآن والسنة واإلمجاع
5
6

الزبيدي ،حممد مرتضى احلسيين .اتج العروس من جواهر القاموس .حتقيق جمموعة من احملققني .دار اهلداية.د.ت ،د.ط ،ج،24ص467

املناوي ،حممد عبد الرؤوف .التوقيف على مهمات التعريف .بريوت :دار الكتاب العريب ،ط1405 ،1ه  ،ص.328
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 /1القرآن :وميكن االستئناس بكل اآلايت القرآنية الداعية إىل الصدقة وفعل اخلري ،ومنها قول هللا تعاىل ﴿ :لَ ْن
تَنَالُوا الِْ َّرب ح َّىت تُْن ِف ُقوا ِممَّا ُِحتبُّو َن ﴾ ،7و قوله تعاىلَّ ﴿ :مثل الَّ ِذين ي ِنف ُقو َن أَموا َهلم ِيف سبِ ِيل ِ
ٍ
ت
اّلل َك َمثَ ِل َحبَّة أَنبَ تَ ْ
ْ َ ُْ َ ه
َ
َُ َ ُ
8
سبع سنابِل ِيف ُك ِل سنب لَ ٍة ِمئةُ حبَّ ٍة واّلل يضاعِف لِمن يشاء و ِ ِ
يم﴾  .وقال تعاىلَّ ﴿ :من ذَا الَّ ِذي
ه ُ ُ ه َ َ َ هُ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ ه
اّللُ َواس ٌع َعل ٌ
َْ َ ََ َ
9
ِ
ي ْق ِرض اّلل قَرضاً حسناً فَيض ِ
ط َوإِلَْي ِه تُ ْر َجعُو َن﴾
ض َويَْب ُس ُ
اع َفهُ لَهُ أ ْ
ُ ُ هَ ْ َ َ ُ َ
َض َعافاً َكثريَةً َو ه
اّللُ يَ ْقبِ ُ
 /2السنة :ندكر منها قول الرسول صلى هللا عليه وسلم« :إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث :صدقة
جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له» .10وشرحا هلد احلديث قال اإلمام النووي " :الصدقة اجلارية

وهي الوقف....وفيه دليل لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه" .11وقد أذن النيب صلى هللا عليه وسلم لعمر رضي
هللا عنه بوقف ماله كما جاء يف حديث عمر أنه اصاب مرة أرضا خبيرب ،فقال :اي رسول هللا أصبت أرضا خبيرب
مل أصب ماال قط أنفس عندي منها فما أتمرين؟ فقال رسول صلى هللا عليه وسلم « :إن شئت حبست أصلها
وتصدقت بثمرهتا» وقال النووي عن حديث عمر رضي هللا عنه أنه" دليل صحة أصل الوقف وأنه خمالف
لشوائب اجلاهلية" .12كما قد دعى النيب صلى هللا عليه وسلم إىل شراء بئر رومة ابملدينة املنورة .فقد روى عثمان
ابن عفان رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قدم املدينة ،وليس هبا ماء يستعذب غري بئر رومة،
13
فقال « :من يشرتي بئر رومة ،فيجعل دلوه مع دالء املسلمني خبري منها يف اجلنة» فاشرتيتها من صلب مايل
ويف رواية أخرى أنه قال ":أوقفتها على املسلمني"

14

 /3اإلمجاع  :وقد تواتر إمجاع الصحابة على الوقف ومشروعيته ،وأكد القرطيب يف تفسريه هذا الرأي بقوله :فإن
املسألة  -مشروعية الوقف -إمجاع من الصحابة؛ وذمل أن أاب بكر ،وعمر ،وعثمان ،وعلي ،وعائشة ،وفاطمة،
وعمرو بن العاص ،وابن الزبري ،وجابرا كلهم وقفوا األوقاف ،وأوقافهم مبكة واملدينة معروفة مشهورة"

15

 7سورة آل عمران ،من اآلية رقم .92
سورة البقرة ،من اآلية رقم .261
سورة البقرة ،اآلية رقم 245

8
9

رواه اجلماعة إال البخاري ،الشوكاين ،حممد بن علي .نيل األوطار

مكتبة احلليب.34/6 :

10

 11النووي ،حمي الدين أبو زكراي حيي بن شرف .شرح صحيح مسلم .بريوت :دار القلم ،1980 .ج ،11ص ،221رقم احلديث.6326
12
13

النووي ،شرح صحيح مسلم ،مرجع سابق ،ج ،11ص86

البخاري ،حممد بن إمساعيل ،صحيح البخاري ،ج ،2ص.827
ابو بكر .سنن البيهقي الكربى ،ج ،2ص168

14

البيهقي ،أمحد بن حسني بن علي بن

15

القرطيب ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح .اجلامع ألحكام القرآن .القاهرة :دار الشعب .ج ،6ص311
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إبمجاع الفقهاء فإنه يشرتط يف املال املوقوف إمكان االنتفاع مع بقاء عينه 16وبذلك فإن ما ينتفع به ابستهالك
عينه مثل الطعام ال جيوز وقفه.

اثنيا :اتريخ نشأة الوقف
مل تعرف اجلاهلية وقفا على النمط اإلسالمي ،وتؤكد بعض الدراسات أن أول وقف عملي هو وقف الرسول
صلى هللا عليه وسلم حلوائطه السبع ،اليت أوصى هبا خمريق اليهودي إن قتل فهي حملمد يضعها حيث أراد هللا
تعاىل فقتل يوم أحد ،وقبض النيب صلى هللا عليه وسلم تلك احلوائط السبعة فتصدق هبا أي أوقفها .مث تالحقت
أوقاف الصحابة منهم طلحة وعمر وعثمان رضي هللا عنهم وغريهم كثري حىت يقال أنه ما بقى أحد من أصحاب
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم له مقدرة إال أوقف 17وسار على ذلك النهج التابعني واتبعيهم .لتتسع دائرة
األوقاف عل العصر األموي ،فخصص هلا ديوان مبوظفيه يسهر على األوقاف .وهكذا ازدادت األوقاف على
مر العصور ،حىت أصبحت بعض املدن -كل أو غالبية -عقاراهتا أوقاف.

اثلثاً :أحكام الوقف
وتتنوع األموال اليت جيوز وقفها إىل:
 العقارات من أراضي ومباين ,وهذه هي األصل يف املال املوقوف. املنقوالت :مثل السيارات واآلالت والكتب ،وهذه جيوز وقفها على اإلطالق لدى مجهور الفقهاء وبشروطلدى احلنفية(.)18
 النقود :وهذه خمتلف يف جواز وقفها ،فلدى قدامى احلنفية ماعدا زفر والشافعية ويف رأى للحنابلة ال جيوزوقفها لعدم بقائها بعينها ابالستخدام ،أما لدى املالكية ومتأخرى احلنفية ويف رواية عن اإلمام أمحد وهي ما
أخذ هبا ابن تيمية ،فإنه جيوز لديهم وقف النقود ألهنا مال ينتفع به ومسألة بقاء عينها غري مقصودة ألن النقود
ال تتعني ابلتعيني ويكون استخدامها بدفعها مضاربة أو إقراضها قرضاً حسناً(.)19
 16ابن اهلمام ،حممد بن عبد .شرح فتح القدير .بريوت :دار الفكر ،1900 ،ج ،5ص431

 17اخلصاف ،أبو بكر أمحد بن عمرو الشيباين .أحكام األوقاف .بريوت :دار الكتب العلمية ،ط ،1999 ،1ص .178
حاشية الدسوقي على الشرح الكبري للدردير  ،77-76/4مغىن احملتاج للخطيب الشربيىن  ،377/2املغىن البن قدامه  ،642/5املبسوط للسرخسى

18

.45/12

 19ش رح فتح القدير البن اهلمام  ،431/5حاش يتا قليويب وعمرية  ،98/3املغىن البن قدامة  ،641/5العقود املدوية البن عابدين  ،120/1حاش ية
الدسوقي على الشرح الكبري للدردير  ،77/4جمموع فتاوى ابن تيمية .234/31
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 املنافع :وهذه جيوز وقفها لدى املالكية( )20مثل متلك الواقف منفعة دار ابالستئجار مث وقف هذه املنفعةإلسكان من ال مأوى هلم ،و يف صورة أخرى وقف مالك عقار أو أراض زراعية أو مبىن اباتحة انتفاع الغري هبا
مدة من الزمن بدون مقابل.
إن من املسائل اليت تثار حاليا يف تطوير األوقاف واستعماهلا فيما ينمي اجملتمع؛ مسألة مدى التوقف احلريف عند
شروط الواقف ،أو جتاوز شروط الواقف إذا ظهرت مصلحة شرعية .وقد نوقشت هذه املسألة قدميا وحديثا،
وخالصة ما ميكننا أن نستخلصه من النقاشات هو أن؛ أن االختالف بني الفقهاء بني مبيح أو مانع
أومضيق أو موسع يف هذه املسألة ،مرده اختالف ترجيح املصاحل بني الفقهاء؛ فما ميكن أن يرتجد من مصلحة
عند فقيه يرتجح غريها عند الفقيه اآلخر .وقد اتفق الفقهاء على اختالف مذاهبهم أن األصل بقاء العني وهذا
من ابب أنه أضمن من املخاطرة ببيعها أو ابستبداهلا بنقود قد تضيع أو بعني تكون أقل قيمة من العني املوقوفة
سدا لباب أكل أموال الوقف؛ ولكن هذا ال مينع الفقهاء إبجازة أن يستبدل الوقف نقودا إذا ما ظهرت مصلحة
مرتتبة عن ذلك .فالوقف ليس من ابب التعبد الذي ال يعقل معناه ،بل معقول املعىن مصلحي اهلدف21.
املبحث الثالث :الوقف للبحث العلمي ودوره يف التنمية املستدامة

أوال :أمهية العلم ابلنسبة للمسلمني
إن سنة هللا قضت أن يرتفع أهل العلم مقاما بعلومهم ،وينحدر أهل اجلهل جبهالتهم .ولذلك وجدان أحرص ما
حيرص عليه اإلسالم بعد أداء الفرائض هو طلب العلم ،وقد جاءت نصوص كثرية حتث على طلب العلم وجعلته
فريضة؛ ألنه أحد مقومات حياة الشعوب واألمم ،وال ميكن أن يستغىن عنه كما ال ميكن أن يستغىن عن املأكل
واملشرب .وال يقتصر العلم كما يتصور بعضنا على العلوم الشرعية -واليت هي من أنبل العلوم ،-بل ميتد إىل
خمتلف اجملاالت احلياتية واليت ال يستقيم الدين إال ابستقامتها .لقد تطور مفمهوم العلم يف عصران احلايل،
واختلفت مدارس تعليمه؛ إال أن احلقيقة الثابتة يف العلم تبقى معرفة العامل الذي يعيش فيه اإلنسان وبلوغ الغاية
اليت يريدها كل إنسان من هذه احلياة .لقد كان وال يزال مستهدف العلم والبحث العلمي القضاء على مشكالت
العصر اليت حيياها اإلنسان ،كالفقر واألمية واملرض واجلهل وغريها ،وابلتايل كل جمتمع استطاع أن ينمو من
الناحية العلمية يكون قد حقق الرايدة ،واستطاع أن يقضي على اآلفات املختلفة ،وابملقابل اجملتمعات اليت
ابتعدت عن العلم والبحث العلمي قد حطمت مستقبل أجياهلا ،وقضت على ثرواهتا وتذيلت مراتب الدول.
 20حاشية الدسوقي على الشرح الكبري للدردير .76/4
21

بن بيه ،عبد هللا .حبث مقدم إىل :جملة جممع الفقه اإلسالمي ،الدورة الثانية عشرة ،العدد  ،12ج ،1حبث حتت عنوان :أثر املصلحة يف

الوقف،
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لقد مت تصنيف دول العامل على أساسي علمي ابألساس ،فعلى قدر علمك وعلى قدر انتاجك للمعارف حتصل
لك القوة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية .فلذلك هتتم خمتلف املراكز العلمية املرموقة ابلسعي
إلحياد احللول جلميع املشاكل اليت حتياها جمتمعاهتا من خالل حبوث نوعية تتصدر هبا صدارة األمم وتكسب من
خالهل ا منعة جملتمعها ومكانة حمفوظة بني األمم .إن مصيبة أمة اقرأ أهنا تغافلت عن هذا الشأن ردحا من الزمن،
على الرغم أن كل توجيهات اإلسالم تدعو وحتث على التعلم ،ليس يف املدرسة فحسب ،وليس يف سن معينة
فقط ،بل اإلسالم يدعوا للتعلم مدى احلياة حفاظا على تنمية اجملتمع املستدامة.

اثنيا :ارتباط الوقف ابلتنمية املستدامة
برز مفهوم التنمية املستدامة هناية مثانينات القرن املاضي ،وأصبح يف القرن احلايل من أكثر املصطلحات تداوال
كلما مت احلديث عن التنمية ،وميكن أن تعرف التنمية املستدامة يف أبسط صورة ،على أهنا التنمية املتجددة يف
خمتلف اجملاالت ،والقابلة لالستمرار.كما جند أن فلسفة الوقف تقوم على اإلخالء واالستدامة ،وهذان عنصران
أساسيان يف مجيع األوقاف .وعليه جند أن الوقف ميكن أن يتجدد ابالستثمار من انحية ،وحيقق خاصية
االستمرار من انحية أخرى .لقد ثبت اترخييا أن الوقف لعب دورا اجتماعيا واضحا يف محاية الفقراء واحملتاجني
من خالل تغطية حاجات اقتصادية كثرية ،كما كان للوقف من خالل أمانة الوقف دور يف حتفيز االستثمار من
خالل التوزيع والبيع واالبدال .كما لعب الوقف دورا هاما يف العقود األخرية من خالل أتسيس شركات صناعية
ومالية يف خمتلف اجملاال ت ،سامهت هذه االستثمارات الوقفية املنضبطة من الناحية الشرعية يف توفري السيولة
النقدية يف السوق ،وتوفري فرص عمل جديدة ،كما أن اإلدارات الوقفية خرجت عن شكلها اخلدمايت املتعارف
عليه ،لتصبح مؤسسات تنموية تستثمر يف حمتلف املشاريع االستثمارية ،بل تعدت ذلك لدخول بورصة السندات،
واليت هلا دور كبري يف التنمية االقتصادية املستدامة.

اثلثا :جماالت البحث العلمي اليت ميكن للوقف أن يدعمها.
تربز يف العصر احلاضر أمهية توفري املوارد املالية بصيغة الوقف االستثماري الذي يصرف ريعه لدعم البحث
العلمي؛نظراً لتطور البحث العلمي ،وتطور اإلدارات اإلشرافية ،ومراكز البحوث ،وسعة جماالت البحث العلمي
ملواكبة متغريات العصر وفق األسس العلمية .وسنعرض فيما أييت إىل أبرز اجملاالت البحثية اليت ميكن صرف
ريع األوقاف فيها:
 -1مراكز األحباث املتقدمة
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يتطلب اجناز حبوث علمية ذات قيمة مضافة للمجتمع إىل كلفة مالية ختتلف حسب طبيعة البحث ومتطلباته.
وعادة تلجأ طثري من الدول إىل انشاء مراكز لألحباث متطورة،وختصص هلا ميزانية معتربة لتغطية مصروفات هذه
املراكز .فالطاقم اإلداري والبحثي هلذه املراكز يلعب دورا رئيسا يف تنمية البالد من خالل حبوث نوعية ينجزها
طاقم متفرغ ،تتوافر لدية كافة التسهيالت البحثية .إن توفري اجلو املناسب هلذه املراكز مير حتما عرب تغطية مالية
اثبتة جلميع املصروفات ،سواء كانت مصروفات إدارية أو مكافآت وحوافز للباحثني وهيئات التحكيم املختلفة
أو مصروفات املؤمترات والندوات والدورات التدريبية.
 -2املوسوعات والدورايت العلمية:
تقدم املوسوعات العلمية املتخصصة خدمات انفعة للباحثني ،وتسهل عليهم حصر املواضيع يف سياقاهتا ،كما
أهنا توفر الوقت واجلهد .إن خاصية املوسوعية تتطلب جهودا كبرية ،وختصصات خمتلفة ،وكفآت علمية متميزة
يف ختصصاهتا،وهذا عادة بثقل كاهل اجلامعات واملراكز البحثية ،ويتطلب وفرة مالية ميكن لألموال الوقفية أن
تغطيها.
 -3كراسي األحباث العلمية:

الكرسي العلمي ،هو عبارة عن برانمج حبثي أو أكادميي يف اجلامعة يهدف إلثراء املعرفة اإلنسانية وتطوير الفكر
وخدمة قضااي التنمية احمللية ،ممول عن طريق منحة نقدية دائمة أو مؤقتة يتربع هبا فرد أو مؤسسة أو شركة أو
شخصية اعتبارية ،ويعني فيه أحد األساتذة املختصني املشهود هلم ابلتميز العلمي واخلربة الرائدة والسمعة الدولية
 .يعمل ضمن الربانمج فريق من الباحثني املؤهلني ذوي الكفاءة واخلربة يف جمال الربانمج ،وعادة ما تطون
خمرجات الكراسي العلمية دات قيمة مضافة للجهات الداعمة ،كإنتاج منتوج جديد أو تطوير تقنية معينة ،حبيث
تتحقق الثمرة والنتائج العملية اليت ختدم اهلدف الذي أنشئ الكرسي البحثي من أجله.

 -4مراكز التميز البحثي ودعم اجلامعات.

وختتلف هده املراكز عن مراكز البحوث السابقة من حيث أهنا مرتبطة ابجلامعات املختلفة ،فهي تساعد على

تطوير اإلمكاانت البحثية واألنشطة املهنية يف التخصصات احليوية اليت حيتاجها اجملتمع ،مما ميكن من شراكة
حقيقة وفاعلة بني خمتلف الشركاء ،سواء كانوا ابحثني أو مهنيني أو أصحاب مؤسسات إنتاجية .لقد تبنت
فكرة مراكز التميز البحثي كثري من الدول وفق سلسلة من اخلطوات ،تبدأ على شكل حبثية متخصصة تعمل
على تطوير البحث العلمي يف اجملاالت املختلفية ابجلامعة ،لتصبح هذه املراكز مع مرور الوقت األداة الفعالة
لصياغة أهداف ورسالة اجلامعة يف حد ذاهتا ضمن احمليط الذي توجد به اجلامعة للتوسع بربط مجيع مراكز التمييز
ابجل امعات ،مما حيقق التوازن البحثي خلدمة سياسة الدولة املعنية يف جمال البحث العلمي .وميكن التوسع يف
إنشاء مثل هذه املراكز البحثية املميزة بدعم من األوقاف ،وكذلك التوسع يف دعم ميزانيات املراكز القائمة من
األوقاف املوجودة ،واألوقاف اليت يدعى الناس للمشاركة فيها.
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 -5مراكز البيئة االبتكارية.

وتعمل هذه املراكز على أتسيس بيئة ابتكارية بتوفري املوارد املالية والبشرية من أجل االبتكار يف خمتلف اجملاالت
مث حتويل هذه األفكار واالبتكارات إىل منتوجات تليب حاجيات السوق احمللية ،وتنافس على مستوى السوق

الدولية .إن توفري البيئة اإلبداعية للباحث تعمل على صناعة إبداعية تنمي املنتوج اإلبداعي وتساهم يف تنمية
اجملتمع من خالل حتقيق مداخيل ضافية للدولة.

اخلامتة
ميكن تلخيص ﺃهم معامل ﻭنتائج هذﺍ ﺍلبحث على ﺍلنحوﺍلتايل:
 -1ﺍلتأك يد على مشرﻭعية ﺍلوقف ﻭعلى ﺃمهيته يفﺍجملتمعات ﺍإلسالمية ،ﻭبياﻥ ﺃﻥ من ﺃهدﺍفه ﻭغاايته ﺍالﺭتقاﺀ
ابإلنساﻥ ﻭحتقيق سعاﺩته ﻭتوفري مطالبه ﻭطموحاته ﺍلرﻭحية ﻭﺍملاﺩية.
 -2ﺇب رﺍﺯ م دﻯ ﺍهتماﻡ ﺍإلسالﻡ ابلتنميةﺍلثقافية ﻭﺍلعلمية ،ﻭبياﻥ مدﻯ حرﺹ ﺍملسلمني على حتقيق ﺫلك من
خالﻝ ﺍلنشاطاﺕ ﺍلوقفية.
 -3ب ياﻥ ﺃﻥ لوقف ﺍملساجد ﺩﻭﺭﺍﹰ كبريﺍﹰ يفﺍلتنمية ﺍلثقافية ﻭترشيد السلوك.
 - 4ﺇبرﺍ ز مدﻯ ﺍهتماﻡ ﺍملسلمني ابلوقف على الرتبية والتعليم مبختلف أطوارها.
 -5ﺃس هم ﺍلوق ف قدميا ﻭحديثا يف ﺇاتحةﺍلفرصة لكل ﺭﺍغب يف ﺍلعلم ﻭﺍملعرفة ،مهما كاﻥ مركزه ﺍالجتماعي
ﻭقدﺭﺍته ﺍملالية.
 -6ﺃس هم ﺍلوق ف على ﺍملرﺍكز ﺍلعلمية يف ظهوﺭ نوابغ يف ختصصات خمتلفة.
 -7ب ياﻥ ﺃﻥ ﺍلثرﻭﺓ ﺍإلسالمية ﺍلوقفية التزﺍﻝ هائلة وميكن استغالهلا.
 -8ﺍإلش اﺭﺓ ﺇىل ﺍلط رﻕ ﻭﺍل نماﺫﺝ ﺍملعاصرﺓ ﺍملناسبة الستثماﺭ ﻭتنمية ﹰ ﺍملمتلكاﺕ ﺍلوقفية ﺍليت ميلكها ﺍملسلموﻥ
حاليا.
 -9عرض مناﺫﺝ معاصرﺓ يف ﺩﻭﺭ ﺍلوقف يفﺍلتنمية ﺍلعلمية و ﺍلثقافية.
 -10ﺍق رتﺍﺡ جم االﺕ ﺃخرﻯ معاصرﺓ تنتظرﺍستيفاﺀ حقها من ﺍلوقف يف ﺍملياﺩين ﺍلثقافية ﻭﺍلعلمية ﻭﺍملعرفية.
 -11إنشاء جامعات وقفية يف التخصصات العلمية.
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