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  : الملخص
القدیم وال یزال في تنمیة المجتمعات، باعتباره الوعاء األمثل ساھم الوقف منذ 

للنشاط االجتماعي الذي یجمع في خصائصھ بین مؤھالت القطاعین ـ العام والخاص ـ 
ویتربع أعلى درجات سلَّم القطاع الثالث؛ ولكونھ مؤسسة ذات توجھ ومجال یرتضیھ 

  ).لصحیَّة، االجتماعیَّةالدینیَّة، التعلیمیَّة، ا(الواقف في شتى المجاالت 
وفي الدراسة حدیث عن مفھوم الوقف التعلیمي والتنمیة المجتمعیة، وعن نشأة 

تعرض الدراسة كما الوقف التعلیمي وأنواعھ، ومدى إسھامھ في التنمیة المجتمعیَّة، 
نشأة الوقف التعلیمي عند الغرب، ونماذج عنھ مستوحاة من روح التشریع اإلسالمي ل

ت الدراسة   مؤسسةوتاریخھ، وتبین مدى إسھامھا في التنمیة المجتمعیَّة، وقد خصَّ
)Wellcome Trust ( فت ، وعرضت أنشطتھا ومجاالت عملھا، ثمَّ بالمؤسسةفعرَّ

فالقانوني ثمَّ المالي، وعرضت كذلك  ةللمؤسسسلَّطت الضوء على الجانب اإلداري 
القويِّ في التنمیة المجتمعیَّة  المؤسسةخطَّة التطویر بھا، لتبیِّن خاتمة الدراسة إسھام 

ذات أخرى العلم ـ الثقافة والمجتمع ـ االبتكارات مجاالت : من خالل إنفاقھا على
 .األولویَّة

؛ الوقف التعلیمي في الغرب ؛التنمیة المجتمعیة ؛الوقف التعلیمي :الكلمات المفتاحیة
)Wellcome Trust(.  
 

                                                        
 المرسل المؤلف 1
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Abstract:  
The WAQF (endowment) has contributed since ancient times 

and is still developing societies, as it is the ideal vessel for social 
activity that combines in its characteristics the qualifications of the 
two sectors - public and private - in various fields (religious, 
educational, health, and social) 

In the study, there is talk about the concept of the educational 
endowment, its origin, types and the extent of its contribution to the 
development of society, as well as a review of the emergence of the 
educational endowment in the West, which the West quoted from the 
spirit and history of Islamic legislation and the extent of its 
contribution to the development of society. 

The study focused on the (Wellcome Trust) and its definition 
(founder and foundation) and presented its activities and areas of work 
as well as the administrative aspect of the (Wellcome Trust), the legal, 
financial and developmental aspects. The study concluded that the 
Wellcome Trust's contribution is strong in the development of society 
through its spending on various scientific fields (science, culture, 
innovations and other priority areas). 
Key words: (Educational Endowment-Community Development-
Educational Endowment in the West - (Wellcome Trust)).               
 

  : مقّدمة
أیام قلیلة مضت، بل تشیر الدراسات  لم یكن الوقف التعلیمي ولید

التاریخیَّة في ھذا الصدد إلى رجوعھ إلى العھد المكِّي من الدعوة المحمدیَّة 
وبالضبط في بیت الصحابيِّ الجلیل األرقم بن أبي األرقم المسبِّل داره إلرساء 

ن في وقفیَّتھ ِحیِم ھَ : معالم الحق، وقد دوَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َذا َما قََضى اْألَْرقَُم بِْسِم هللاَّ
ُث َشِھَد  فَا، أَنَّھَا َصَدقَةٌ بَِمَكانَِھا ِمَن اْلَحَرِم َال تُبَاُع، َوَال تُورَّ فِي َرْبِعِھ َما َحاَز الصَّ

وغدت داره للعلم منارةً،  ،)1(ِھَشاُم ْبُن اْلَعاِص، َوفَُالٌن َمْولَى ِھَشاِم ْبِن اْلَعاصِ 
 .النبويِّ قبًساولإلیمان سراًجا، وللھدي 
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إنَّ لألوقاف التعلیمیَّة بالغ األھمیَّة في العملیَّة التنمویة لدى المجتمعات، 
، )ھـ 03ق (وقد بیَّن لنا التاریُخ النھضةَ التي أحدثھا جامع القرویِّین بفاس 

ق (، واألمويِّ بدمشق )ھـ 07ق (، والّزیتونة بتونس )ھـ 04ق (واألزھر بالقاھرة 
، وكذلك الحال لدى األوقاف التعلیمیَّة في بالد الغرب، وما وغیرھا )ھـ 08

) University of Oxford(: أوجدتھا من حراك تنموي في مجتمعاتھا ومنھا
المؤسَّسة  )University of Cambridge(في بریطانیا، و  1096المؤسَّسة سنة 

في أمریكا المؤسَّسة سنة  )Harvard University(في بریطانیا، و  1209سنة 
في كندا، وكذا  1821المؤسَّسة سنة  )McGill University(في أمریكا، و 1636

ھا بالدراسة والتحلیل )Wellcome Trust( مؤسسة ومن ھنا یمكن . والتي سنخصُّ
مساھمة في  )WellcomeTrust( لمؤسسةھل : صوغ إشكالیة البحث اآلتیة

  التنمیة المجتمعیة؟
إبراز مدى إسھام من خالل اإلجابة عن اإلشكالیة  ویستھدف البحث

في التنمیة المجتمعیة خصوصاً، ومدى إسھام  )Wellcome Trust( مؤسسة
  .األوقاف التعلیمیة في التنمیة المجتمعیة على وجھ العموم

ریف الوقف إنَّ الدراسة تعتمد أساساً على المنھج الوصفي في تع
التعلیمي والتنمیة المجتمعیة وعرض نماذج عن األوقاف التعلیمیة الغربیة ومنھا 

، كما تعتمد أیضاً على المنھج التحلیلي في دراسة )Wellcome Trust( مؤسسة
  .في التنمیة المجتمعیة )Wellcome Trust( مؤسسةإسھام 

  :ر اآلتیةوبناء على ما سبق فإن الموضوع ستتم معالجتھ وفق العناص
 مفھوم الوقف التعلیمي وإسھامھ في التنمیة المجتمعیَّة: األولالمطلب 
  وإسھامھا في التنمیة المجتمعیَّة )Wellcome Trust( مؤسسة :الثانيالمطلب 
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  مفھوم الوقف التعلیمي وإسھامھ في التنمیة المجتمعیَّة: األولالمطلب 
   مفھوم الوقف التعلیمي: الفرع األول

تمكٍُّث  على الواو والقاف والفاء أصل واحد یدلُّ  معاجم اللغة أنَّ ورد في 
الحبس، : (للوقف مدلوالت عدیدة منھا في الشيء ثمَّ یقاس علیھ، كما سیق

المنع،اإلمساك، اإلقالع، القیام، السكون،السكوت،القطع، الدوام، االطالع، المعاینة، 
  .)2( )الوجود، االرتیاب، الفھم، التبیُّن

ن الفقھاء في مصنفاتھم تعریفات مختلفة للوقف تباینت بحسب  كما دوَّ
اختالفاتھم المذھبیَّة ونظرھم الفقھي، لیس البحث مجاًال لعرضھا، إنَّما غرض 
صوه  البحث ھو بیان مفھوم الوقف التعلیميَّ الذي لم یورده الفقھاء ولم یخصِّ

نفعة لتحقیقِ حبس العین وتسبیل الم: بتعریف خاٍص بنوعھ والذي ھو
َّة ن وقف الجوامع، الزوایا، المدارس،  ،)3(أھداف تعلیمی فھو بذاك یتضمَّ

الكتاتیب، المعاھد، الجامعات، المكتبات، خزائن الكتب، الكراسي 
العلمیَّة، المختبرات، مراكز البحث العلمیَّة، التألیف، االختراع، 

َّة، وغیرھا من األمور المحقِّ  قة أھداف التعلیم، البیمارستانات التعلیمی
ً الوقف علیھا  ن أیضا   ).الوقف غیر المباشر(كما یتضمَّ

ع الباعث أو االعتبار منھ ومن ھذهو  یتعدَّد الوقف التعلیمي بتنوُّ
   :)4(التقسیمات نورد اآلتي

ع الوقف التعلیمي باعتبار  الوقف : إلى ثالثة أقسام ھي الغایةیتنوَّ
، وھو الذي رصد لجھات البرِّ والخیر ابتداًء، وقُصد )العام( التعلیمي الخیري

األھلي أو ( والوقف التعلیمي الذريبعمومھ انتفاع فئة كبیرة من النَّاس منھ، 
 ، وھو المرصود ألشخاص محدَّدین معیَّنین بالذات أو الوصف ابتداًء،)الخاص

  .وھو ما اشترك فیھ الغرضان معاً  والوقف التعلیمي المشترك
 التعلیمي الوقف: إلى قسین ھما المدَّةكما یتنوَّع الوقف التعلیمي باعتبار 

: وھو األصل في الوقف على قول جمھور الفقھاء وبھ أخذ المشرع الجزائري: المؤبَّد
وھو استثناء : المؤقَّت التعلیمي والوقف .)5()حبس العین عن التملك على وجھ التأبید(

ومقتضاه تحدید زمن الوقف التعلیمي بمدَّة معیَّنة یصیر بعدھا ملكاً  ،)6(یراه المالكیَّة
ف فیھ بیعاً أو ھبة أو غیرھا، وھو ما یراه معظم الفقھاء  للواقف، لھ حریَّة التصرُّ
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 .المعاصرون، لما فیھ من عظیم نفع وعائد لألوقاف في ظلِّ شحِّ مواردھا
وھو  :ف العقَّار للتعلیموقإلى  المحلِّ باعتبار وینقسم الوقف التعلیمي 

المال الثابت أصلھ كالدور، والمدارس، والمحالت التجاریة واألراضي 
وھو المال القابل للنقل : وقف المنقول للتعلیمالزراعیة الموقوفة على التعلیم؛ 

دة من طاوالت  ل كالكتب والمخطوطات والتجھیزات المدرسیَّة المتعدِّ دون تحوُّ
: وقف النقد للتعلیموسبورات وأدوات مكتبیَّة ومخبریة وحواسیب وغیرھا؛ 

ة وما جرى مجراھما في علَّة الثمنیَّة كالنقود، األسھم لغرض  وھو الذھب، الفضَّ
وھي الفائدة الحاصلة بعد استعمال العین ولھا : عة للتعلیمووقف المنفالتعلیم؛ 

كوقف الدار للسكن أو اإلیجار، ووقف :وقف المنفعة مع األصل: صور منھا
؛ وكال الصورتین )حقوق التألیف(الكتب للمطالعة والبحث واستثناء نسخھا 

ار كثمر الشجر وأجرة العق:عند الفقھاء، وكذا وقف المنفعة دون األصل انجائزت
 .أو كحقوق االختراع أو االستغالل، والعلماء في جوازھا على أقوال

 :الحكومیَّة األوقاف التعلیمیَّة: إلى أنواع ھي اإلدارةكما یتعدَّد باعتبار 
ھي أوقاف القطاع العام والتخصیص واإلرصاد، التي تتولى إدارتھا الھیئة و

الحكومیة الوصیة على األوقاف المتمثِّلة في وزارة األوقاف والشؤون الدینیِّة؛ 
والتي تكون بتعیین من القضاء في حال النزاع في  :واألوقاف التعلیمیَّة القضائیَّة

ة، أو حال انعدام من ی واألوقاف دیرھا بعدما كانت للذریَّة؛ األوقاف الخاصَّ
ة ة والتي یكون الناظر أو المتولي : التعلیمیَّة الخاصَّ وھي المتعلِّقة باألوقاف الخاصَّ

  .علیھا صاحبھا أو من یعیِّنھ الواقف، وقد یكون الناظر شخصاً طبیعیاً أو اعتباریاً 

 االقتصاديالمضمون ومن تقسیمات الوقف التعلیمي تقسیمھ باعتبار 
وھي التي تقدِّم خدمات : األوقاف التعلیمیَّة المباشرة: وفي ذاك ینقسم إلى

م منافع لألموال الموقوفة،  للموقوف علیھم، وبذلك تعتبر أصوالً إنتاجیَّة ثابتة تقدِّ
ا  كالمدارس والمعاھد والجامعات والمخابر ومراكز البحث والتأھیل وغیرھا، أمَّ

فاظ على أصلھا وتطویره فھي تعتمد كلیَّة على مصادر عن تسییر نفقاتھا والح
ا تبرعات من المحسنین أو دعماً حكومیاً؛  واألوقاف التعلیمیَّة خارجیَّة وتكون إمَّ

وھي أوقاف یقصد منھا إنتاج عائد إیرادي صافي من خالل  :االستثماریَّة
عة منھا الزراعیَّة والتجاریَّة والصناعیِّة وال خدمیَّة وغیرھا، استثمارات متنوِّ
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م لألوقاف التعلیمیَّة عائَد استثماراتھا بعد استیفائھ من السلع  وھي بذاك تقدِّ
ا عن تسییر نفقاتھا فجزء منھ للحفاظ على األصل وتطویره،  والخدمات، أمَّ
وآخر لألغراض التي حدَّدھا الواقف كإنشاء وقف تعلیمي، أو دعم وقف تعلیمي 

  .ي قائممتھالك، أو تمویل وقف تعلیم
عھا باعتبار  فھي  المجالوآخر اعتبار لتقسیمات األوقاف التعلیمیَّة تنوُّ

كتوفیر منح ) الخدمات اإلنسانیَّة(الوقف التعلیمي اإلغاثي : أنواع عدیدة منھا
دراسیَّة للفقراء والمساكین والیتامى، وتوفیر تكوینات للعاطلین عن العمل، وإنشاء 

ة، والوقف على المدارس في مناطق مدارس ومحاضة لذوي االحتیاجا ت الخاصَّ
تعلیم القرآن الكریم : كالوقف على:والوقف التعلیمي الدینيالحروب والنزاعات؛ 

وتحفیظھ، وطباعة المصاحف توزیعھا، واالھتمام باإلعالم الدعوي تألیفاً وتسجیًال 
تمویل وبثاً ونشراً وتوزیعاً بشتى صیغھ وأسالیبھ، وإقامة الدورات الشرعیة، و

مسابقات إذاعة القرآن الكریم، ودعم المراكز اإلسالمیة في بالد اإلسالم والغرب، 
ودعم المعاھد والكلیات الشرعیَّة فـي العالم اإلسالمي، وبناء المساجد وتجھیزھا 

والوقف والحرص على صیانتھا، وبناء المساكن ألئمة المساجد والمؤذنین؛ 
ضین وسائر اإلطار الطبي،  كالوقف على تكوین :التعلیمي الصحي األطباء والممرِّ

األعشاب، اإلبر الصینیَّة (وتوفیر منح لدراسة الطب الحدیث والطب البدیل 
، وإنشاء مدارس الطب، والھیاكل والمراكز الصحیَّة كالمصحات )وغیرھما

ھات )البیمارستانات(والمستشفیات  ، واألجھزة والمعدَّات الطبیَّة الحدیثة، المتنزَّ
  .)7( ستشفائیَّة، واإلسھام فـي تكالیف عالج الحاالت المرضیة المستعصیةاال

 مقاصد الوقف التعلیمي: الثانيالفرع 
ُشرع الوقف التعلیمي لحكم دائرة في فَلَك جلب المصالح ودرء المفاسد، 

   : )8(وھي متعدِّدة منھا
ب إلى هللا وتحصیل األجر : المقاصد الدینیَّة وإدامتھ وابتغاء كتحقیق التقرُّ

بقاء الخیر جاریاً بعد موت المسلم، حین ینقطع عملھ من فضل هللا ورضوانھ، و
الدنیا، والدعوة إلى هللا على بصیرة بالحكمة والُحسنى، ونشر ثقافة الوسطیَّة 

 .واالعتدال
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مثل ترسیخ قیم التضامن والتكافل واألخوة بین طبقات  :المقاصد االجتماعیة
ة فیھم،  يسبل التعلیم للفقراء واألیتام، وحتى ذوالمجتمع بتوفیر  االحتیاجات الخاصَّ

ة األیتام والمعوزین بمنحھم  وتحقیق مصالح الناس، ورفع للحرج عنھم، وخاصَّ
فرصاً للعیش كریمة، وانتشار القیم الفاضلة في المجتمع من العدالة والمساواة 

ع  .والتكافل والتطوُّ
وارد مالیة ثابتة ودائمة لتلبیة الحاجات كإیجاد م: المقاصد االقتصادیة

تحریر الموارد االقتصادیة العاطلة ودفعھا لالستثمار، وتوفیر تمویل التعلیمیَّة، و
 .ذاتي طویل المدى متمتِّع باالستقاللیَّة وسعة الوعاء

مثل انتشار الوعي، وشمولیَّة التعلیم كافَّة شرائح  : المقاصد الثقافیة
المجتمع للجنسین في مختلف المراحل العمریَّة، وتطویر نظام التعلیم من خالل 
ال لألكفاء، وتحدیث للمناھج، توفیر للوسائل،  إدارة رشیدة لموارده، واستقطاب فعَّ

لمیَّة من أجل وعصرنة لإلجراءات، ومنافسة أحدث المؤسَّسات التعلیمیّة العا
  .تحقیق أھدافھ المنشودة

  مفھوم التنمیة المجتمعیَّة: الفرع الثالث
التنمیة من النماء والنمو أي الزیادة والكثرة والفائدة والریع والثمار، 
وقد شھد ھذا المصطلح منذ ظھوره في الخمسینات من القرن الماضي تطوًرا 

نمیة في المجال االقتصادي من في صیاغتھ واستعمالھ، فشمل في بدایة األمر الت
، وانتقل بعدھا في "معدل الناتج القومي اإلجمالي"خالل المؤشِّر الذي یقاس بھ 

مطلع السبعینات إلى البعد االجتماعي للتنمیة لما لھا من أھمیَّة في حین عاد 
العامل االقتصادي من وسائل التنمیة، وفي التسعینات حلَّ بصبغة أوسع نطاقًا  

ا كان علیھ سلفًا إذ شمل البعد األخالقي، االقتصادي، السیاسي، ومجاالً  ممَّ
االجتماعي، الثقافي، البیئي، فشمل بذاك البعد اإلنساني واصطلح علیھ بالتنمیة 

فتھ  ،)9(البشریَّة، واستقرَّ المصطلح حالیا بما یعرف بالتنمیة المستدامة والذي عرَّ
تلبیة احتیاجات األجیال الحالیَّة : "بأنَّھا األمم المتَّحدة من خالل تقریرھا السنوي

ذلك وب .)10("دون استنفاذ مقدرة األجیال المقبلة على تحقیق وتلبیة احتیاجاتھا
یظھر جلیًا أنَّ أھمَّ محاور التنمیة ھو اإلنسان والذي تدور علیھ دوالیب التنمیة 

  .األخرى
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ــ في حدِّ ذاتھ ــولعلَّ أبرز  ةفإذا كانت التنمیة بمعنى الزیادة والفائدة، فالوقف تنمی
  :العالقات بین المصطلحین أنَّ 

، فالتنمیة نسعى من خاللھا إلى تغیر شامل االستمراركالًّ منھما یھدف إلى  -
للوضع والرقي بمختلف جوانب الحیاة من خالل الفرد الصالح المؤمن 

لیستللدنیا برسالة التغییر، وما الوقف إالَّ تجسید لھذا المبدأ فاستمراریَّتھ 
 ویسند ھذه الفكرة ،)17: األعلى( َوٱۡألِٓخَرةُ َخۡیٞر َوأَۡبقَىٰٓ  فحسب بل لآلخرة

إال من : من ثالثة إذا مات اإلنسان انقطع عنھ عملھ إال(:  قول رسول هللا
  .)11()صدقة جاریة، أو علم ینتفع بھ، أو ولد صالح یدعو لھ

لتنمیة ترنو إلى دفع اإلنسانیة نحو فا، التقدم باإلنسانیةكالًّ منھما یصبو إلى  -
األحسن في شقھا المادي من خالل تعظیم الدخل القومي بتفعیل جوانب 
الحیاة المختلفة، والوقف ال یحید عن ھذه الرؤیة بل یھدف الوقف لجعل 
اإلنسان خلیفة هللا في األرض وتمكینھ من التنمیة المادیة مع ابتغاء األجر 

قبول األعمال الدنیویَّة كلِّھا فالوقف جاء لیربط األخروي والذي ھو سرُّ 
  .المادة بالروح

؛ فالتنمیة تقتضي حفظ األصل مع طلٍب لنماء العائدكالَّ منھما یقوم على  -
وھذا  ،األجیال المقبلة اتمقدر دإثراء جوانب الحیاة تفعیلھا دون استنفا

ید أُنُملة فھو وال یخرج الوقف عمَّا سبق ق .لغرض زیادة مجمل الناتج القومي
ا كان اإلبقاء على األصل شرطًا في " حبس العین وتسبیل المنفعة" فلمَّ

وفي فتح القدیر التفاتة  .نفاده منع معظم الفقھاء وقف الطعام الستھالكھ ونفاده
جمیلة على ورود كتاب الوقف بعد كتاب الشركة فقال معلقًا على ھذه 

كالً منھما یراد الستبقاء األصل مع بالشركة أنَّ ] الوقف[مناسبتھ (: اللطیفة
  .)13( والشركة من أسس التنمیة )12( )االنتفاع بالزیادة علیھ

  إسھام الوقف التعلیمي في التنمیة المجتمعیَّة: رابعالفرع ال
تاریخ الوقف التّعلیمي یلحظ جلیاً مدى إسھامھ في التنمیة ل إنَّ الدارس

الدینیَّة، العلمیَّة، الصحیَّة، : المجتمعیَّة المستدامة في جمیع مجاالتھا
االجتماعیَّة، االقتصادیَّة، السیاسیَّة، العسكریَّة؛ ومن ھذه اإلسھامات ما 

  :یلي
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نرى إسھامات األوقاف التعلیمیة في التنمیة المجتمعیَّة  الدینيففي الجانب 
 غرس العقیدة الصحیحة في نفوس المتعلِّمین والناشئة خصوصاً،: من خالل
اعد الوسطیَّة والحوار مع اآلخرین، وإفشاء روح التسامح والتفتُّح مع وإرساء قو

باآلداب الرفیعة والسلوك ) ذكراًنا وإناًثا(تھذیب أخالق المتعلِّم الناس أجمعین؛ و
الحمیدة واألخالق الفاضلة، وإعداده إعداداً تربویاً فاضًال ومرافقة الشباب منھم 

عارف من خالل تعلیم النشء آیات الذكر خصوصاً لبناء جیل راشد؛ وإكسابھ الم
الحكیم، وسیرة خیر المرسلین، وسائر علوم الدین التي بھا نجاتھ في الدارین؛ 

 اإلمامة والقراءات والوعظ واإلرشاد وتأھیل العلماء العاملین بتكوینھم في
لزوایا والخطابة واإللقاء والفتوى والتعلیم؛ وإقامة الشعائر الدینیَّة وإنشاء المساجد وا

  .)14( في مختلف المدن لنشر الوعي الدیني وتزكیة النفوس
 العلميوتبرز إسھامات األوقاف التعلیمیة في التنمیة المجتمعیَّة في جانبھ 

م : من خالل تعلیم اإلنسان في شتَّى مراحلھ العمریَّة ولكال الجنسین ومواكبة التقدُّ
وأحدث األنظمة لبناء جیل الرشد العلمي بتوفیر أفضل المناھج وأجود األسالیب 

الذي یمھِّد لصالح المجتمع وتمكینھ؛ ودعم األبحاث العلمیَّة بتوفیر بیئة العمل 
واستقطاب الكفاءات وتحفیز الفرق البحثیَّة وربط ھذه األبحاث بالواقع؛ تشجیع 
االختراع بإرساء مناھجھ في أوساط المؤسَّسات التعلیمیَّة، ودعمھ بالتحفیزات 

ة لتساھم في حلِّ مشاكلھا؛ وتقدي منح التعلیم للطلبة واقت رانھا باحتیاجات األمَّ
قین في المیادین الحسَّاسة التي بھا تنمیة األمَّة، ومرافقتھم وإرسالھم  المتفوِّ

بشتى صیغھ  للدراسة والتكوین بالخارج إن اقتضى األمر ذلك؛ ونشر العلم
ت الورقیة واإللكترونیَّة  اء والباحثین لتداولھا الكتب والمجالَّ وإیصالھا إلى القرَّ

بیسر؛ ضمان التكوین والتأھیل لكافَّة الفاعلین في المؤسَّسة التعلیمیَّة، وربط 
جمیع ذلك باحتیاجاتھم واحتیاجات العملیَّة التعلیمیَّة؛ وإقامة المرافق التعلیمیَّةمن 

داع، ومعاھد وجامعات ومراكز البحوث والتدریب، ونوادي اإلب مدارس
صات واألقالیم  .)15( والمختبرات في شتَّى التخصُّ
للمجتمع من  الصحيالجانب ب العنایةكما تساھم األوقاف التعلیمیَّة في 

، أو في مراكز التعلیم )البیمارستانات(خالل التعلیم الطبي داخل المستشفیات 
 ذات الكفاءةواستقطاب الكوادر البشریة المتخصِّصة كالجامعات والمعاھد، 
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علم الدواء للتدریس، وضخ الموارد المادیة والمالیة الالزمة ذلك؛ وإنشاء كلیات ل
صات جامعیَّة لدراسة ھذا الفن في تخصُّصات كیمیاء الدواء أو  بفتح تخصُّ
الصیدلة وحتى العالج باألعشاب أو اإلبر وغیرھا من التقنیات العالجیَّة 

توفیر الوسائل ن وخارجھ والناجعة؛ وتكوین األطباء والصیادلة داخل الوط
ة  والمرافق المساعدة لھ من قاعات مجھزة للفحص وأخرى التحالیل واألشعَّ

وتشجیع عملیات البحث والتطویر واالختراع بتفریغ جملة من الخبراء وغیرھا؛ 
ة لمسایرة أمراض العصر وأوبئتھ الفتاكة، لتغدو ھذه المؤلَّفات  للقیام بھذه المھمَّ

على دربھم كما أنتجت لنا الحضارة اإلسالمیَّة أمثال ابن سراجاً للسائرین 
النفیس وغیره وتحفیزھم بما یلزم من وسائل وكذا االستثمار في صناعات 

  .)16(الدواء وتوزیعھ
تحقیقاً  االجتماعيكما تسھم األوقاف التعلیمیَّة بشكل بارز في إثراء الجانب 

لألیتام والفقراء بتغذیة عقولھم قبل بطونھم  الكفالة التعلیمیَّة :من خالللتنمیة مجتمعیَّة 
وكفالتھم تقتضي إحاطتھم بالرعایة الوافرة معنویاً ثمَّ مادیا بالتكفُّل بجمیع مصاریفھم 
ة تعلیمیًا ولكال  الدراسیَّة لضمان مستقبل كریم لھم؛ وكذا كفالة ذوي االحتیاجات الخاصَّ

ولسائر ..) معیَّة بصریَّة، حركیَّةعقلیَّة، س(الجنسین ولمختلف العاھات واإلعاقات 
الفئات العمریَّة خصوصا كبار السن وتوفیر ما یسمَّى عندنا بمحو األمیَّة؛ وتوفیر 

وتوفیر التعلیم والسكن واإلعاشة  )البعثات العلمیَّة(الكفالة التعلیمیَّة للطالَّب األجانب 
ْنھُْم طَآئِفَةٌ لِّیَتَفَقَّھُوا فِي الدِّیِن فَلَْوالَ نَفََر ِمن كُ : المجانیَّة، تجسیًدا لقولھ تعالى لِّ فِْرقٍَة مِّ

وكذا غرس الوالء ، )122: التوبة( َولِیُنِذُروا قَْوَمھُُم إَِذا َرَجُعوا إِلَیْھِْم لََعلَّھُْم یَْحَذُرونَ 
المؤسَّسي في نفوس المتعلِّمین وأولیاء األمور وكافَّة أطیاف المجتمع، ممَّا ینجم عنھ 

اطة ھذه المؤسَّسات بالحفظ والرعایة الستمرار عطائھا والدفاع عنھا أمام كید إح
  .)17( الظالمین

 في الشقفي التنمیة المجتمعیَّة وتبرز إسھامات األوقاف التعلیمیَّة 
باستیعابھا  سوق العمل والحد من ظاھرة البطالة إنعاش:من خالل االقتصادي

من األیدي العاملة في اإلدارة والتسییر فتسھم في الجمع بین تحقیق الربح  عددا
بتعلیم أفراد  االقتصادي وتعظیم الفائدة المجتمعیة؛ ورفع مستوى التشغیل

صة ضماًنا  المجتمع المھارات والمھن رفًعا للكفاءة وتوفیر تكوینات متخصِّ
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م التكنولوجي؛ وتوفیر مورد تمویلي المسایرة  ھام لألھداف التنمویة لتقدُّ
ر منظومة التعلیم التي  فاألوقاف وعاء ومورد اقتصاديٌّ فعَّال من شأنھ أن یطوِّ

شامالً مستدیًما؛ وانتعاش مجال العمارة اإلسالمیَّة بإقامة  اتنمویَّ استحدث حراك
الھیاكل المساندة لحركیَّة األوقاف التعلیمیَّة بأنواعھا دعًما لالقتصاد المحليِّ 

، بتحریك جمیع موارده المادیَّة والبشریَّة واستنفار كافَّة طاقاتھوال    .)18(وطنيِّ
من  السیاسي في المجالفي التنمیة المجتمعیَّة وتسھم األوقاف التعلیمیَّة 

استقالل العلماء بالتكفُّل بحاجاتھم وتفریغھم ألداء أدوارھم في المجتمع : خالل
وغیرھا،وفتح المجال واسعاً إلبداء من تعلیم وإفتاء وإمامة ووعظ وإرشاد 

آرائھم دون تضییق أحٍد علیھم للقیام بمھامھم اإلصالحیَّة بكلِّ حریَّة وتمكین؛ 
تھا مبنیَّة أساساً على  وتعزیز مكانة الدولة ة واالقتصاد(فقوَّ ) التعلیم والصحَّ

بین والوقف التعلیمي بطبیعتھ یقوم بتنشیط جمیع ھذه الجوانب؛ وتعزیز العالقة 
المؤسَّسات التعلیمیَّة المختلفة ذات خدمات رفیعة تخفیًفا  بتوفیر المجتمع والدولة

ألعباء الدولة، وھي دوماً تمثِّل واسطة العقد ومحور المعادلة بین األفراد 
  .)19( والسلطة، في تعزیز العالقة بینھما

ب في الجانفي التنمیة المجتمعیَّة كذلك ھي تسھم األوقاف التعلیمیَّة 
بة على  :من خالل العسكري تجھیز الجیوش بالموارد والكوادر البشریَّة المتدرِّ

جة من المدارس العسكریَّة  أحدث الوسائل الدفاعیَّة والتكتیكات الحربیَّة والمتخرِّ
الوقفیَّة، وتجھیزھم بالوسائل والتقنیات الجدیدة، كما كان الوقف عند الرعیل 

ل، حیث  على جیش  عتادهأدرعھ و ھد رسول هللا ع علىوقف خالٌد أاألوَّ
المسلمین، وفعل مثلھ جمع من الصحابة رضوان هللا علیھم، وتوفیر األمن 

بإنتاج ما یستھلكون والمساھمة في ) األمن الغذائي(بنوعیھ أمن من الجوع 
األمن (اقتصاد وطنھم وتصدیر جزء منھ إلى الخارج، وأمن من الخوف 

رھا العلمي والتكنولوجي واالقتصادي بكونھا عزیزة م) االجتماعي ھابة بتطوُّ
لتدریب ) الطبجیَّة(والعسكري؛ وإنشاء األربطة وإرساء المدارس العسكریَّة 

الضبَّاط على فنون القتال والتكتیك الحربي، عبر مناطق الوطن وأرجائھ، 
ث لتعزیز مكانتھا في المحافل الدولیَّة، كالتي قام بتشییده السلطان مصطفى الثال



  عزوز مناصرة/ د – الحاج حمو باحمد خیاط
 

  

  2020 نوفمبر - 27: العدد                                                                    72

في تركیا وغیرھا؛ وبناء األربطة التي تمثِّل الثكنات العسكریَّة في  )ھـ1187: ت(
  .)20(حدود الدولة، لتأمین حمى الدولة، وتقویة شوكتھا

زال یظھر ممَّا سبق ذكره أنَّ مؤسَّسات األوقاف التعلیمیَّة قدَّمت ــ وال ت
الدینیَّة، ( المختلفةفي المجاالت خدمات جلیلة تسھم في نھضة المجتمع  ـ

، فھي )العلمیَّة، الصحیَّة، االجتماعیَّة، االقتصادیَّة، السیاسیَّة، العسكریَّة
االستمراریَّة والبقاء وذلك من : التنمیة المجتمعیَّة لما لھا من صفات تسھم في

ة في العطاء والنفع من خالل  ،)تحبیس األصل(خالل   ،)تسبیل الثمرة(ومن قوَّ
ر من خالل ومن التجدُّ  ؛ فھي بذاك تسھم في )الوقف التعلیمي(د ومواكبة كل تطوُّ

  .البناء الحضاري والتنمیة المجتمعیَّة المستدیمة

  وإسھامھا في التنمیة المجتمعیَّة )Wellcome Trust( مؤسسة: الثانيالمطلب 
  نشأة الوقف التعلیمي في الغرب: الفرع األول

على المجتمع اإلسالمي وما أفرز عنھ من إنَّ تأثیر األوقاف التعلیمیَّة  
ماتھا  ، قد دعا الغرَب إلى دراستھا والوقوف على مقوِّ نھضة وحراٍك مجتمعيٍّ
واستنساخھا، ولعلَّ انتشار ظاھرة المؤسَّسات الخیریة في أوروبا كان بعد القرن 

م وبالضبط حین رجوع أفواج الصلیبیِّین من بیت المقدس واحتكاكھم بالمسلمین 16
م مع المھاجرین األوائل إلیھا 17فیھا، كما انتقلت من أوربا إلى أمریكا بدایة القرن 

فوجدوا في ) البروتستانت(من بریطانیا تحدیداً، حین تمَّ اضطھادھم في عقیدتھم 
الھجرة إلى أرض جدیدة خیر مالٍذ لھم، وفي الوقف خیر حمایة لھم كصیغٍة 

  .)21(قانونیَّةٍ 
فصقلھا بأجود " األوقاف التعلیمیَّة"الغربي ھذه التجربة ومن ثمَّ أخذ العالم 

رھا بإمكاناتھ وأخضعھا للعلمیَّة والكفاءة، فنافست بریادتھا  نظریات اإلدارة التي طوَّ
وا علیھا أموالً ضخمةً تُعفیھا من التقلبات  مؤسسات العالم اإلسالمي، فأََدرُّ

تثماریة تعظِّم ریعھا وتقلِّل االقتصادیة، وتحفظ لھا بقاءھا، وأحدثوا صیًغا اس
عوا أنشطتھا ووظائفھا   .مخاطرھا االستثماریَّة، وعدَّدوا صیغ اإلیقاف ونوَّ

" Trust"نوعاً من التصرفات المالیة تدعى بـ " األنجلو أمریكي"ففي النظام 
ف ترتیب قانونيٌّ للسیطرة على المال أو : (ھابأنَّ  cambridgeقاموس  ھاعرَّ

في " الترست والوقف"وبھذا التعریف یتفق  ،)22(أو منظمةالممتلكات لشخص 
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إلى المستفید منھا شخصاً كان أو ) الواقف أو الوصي(تحویل المنفعة من المالك 
؛ كما یتفقان في التقسیم حسب الغرض فیشمل الوقف )الموقوف علیھم(ھیأة 

الذري الموجھ لشخص أو أشخاص معنیین للمالك كورثتھ، كما یشمل الوقف 
الموجھ للمحتاجین والعاجزین أو لدعم الصحة " charitable-trust"خیري ال

من ھنا فإنَّ األوقاف التعلیمیَّة في ھذه الحقبة الزمنیَّة  .)23(أو التعلم أو غیرھا
كانت معروفة ومنتشرة یتنافس علیھا الخیِّرون، ومن نماذجھا في الوالیات 

  :)24(المتحدة األمریكیة
Harvard University (MA) - Yale University (CT)  -  Stanford 
University (CA) - Princeton University (NJ) - Massachusetts Institute  - 
Texas A&M University  - University of Michigan-Texas A&M 
University -University of Pennsylvania - Columbia University (NY). 

 

وَعَرَف النظام األلماني بعض األنظمة المشابھة للوقف، ومن ذلك أن 
ة مالیة لمجموعة من األموال، یصرف ریعھا وغلتھا  على جعل ھناك ذمَّ

األعمال الخیریة، ویوجد ھناك مشرف لھذا المال، یشبھ الناظر على الوقف 
في النظام اإلسالمي، ولھ ما یعرف بالوقف الدیني من خالل إنفاق الناس 
على الكنائس والمعابد بقصد القربة؛ولھ أیًضا ما یعرف بالوقف الذري من 

یحق للمستفید  خالل ما یرصده المالك من مال ألسرتھ أو أسر معیَّنة ال
  .)25(التصرف فیھا، ولیس لھ سوى المنفعة

ف القانون الفرنسي الوقف الخیري بأنَّھ  كما رصد شيء محدود من : عرَّ
ما ) العام(بـ والمقصود . عمل خیري عام أو خاصرأس المال على سبیل الدوام ل

سة؛ یعود بالنفع على فئة معینة أو على عموم الناس كإنشاء مستشفى أو بناء مدر
فما یعود بالنفع على الشخص نفسھ كإیجاد كرسي في كنیسة للمتوفى ) خاص(أمَّا 

ومن نماذج األوقاف ) 26(.وعائلتھ، وھو ثمن خدمة یعود نفعھا على الواقف وأھلھ
  :27التعلیمیَّة المنتشرة في أوربا ما یلي

University of Cambridge - University of Oxford - University of 
Edinburgh - University of Manchester - King's College London. 
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  )Wellcome Trust(التعریف بمؤسَّسة : الثانيع الفر
من أكبر الوقفیات الناشطة في المجال  )Wellcome Trust( مؤسسةتعتبر 

الصحي ال على مستوى بریطانیا فحسب بل على مستوى العالم، ویرجع تأسیسھا 
بعقد  1936الذي خلَّد تأسیسھا بعد وفاتھ سنة  )Henry Wellcome(إلى مالكھا 

رعایة مؤسَّستھ التجاریَّة ) ناظر الوقف(وصیَّة عھد فیھ إلى مجلس األمناء 
)Wellcome Plc(  التي تركھا، لتفید من ریعھا جملھ من المقاصد كان قد بیَّنھا

بالتفصیل في وصیَّتھ، كما بیَّن لھم كذلك طریقة اختیار األعضاء الجدد لإلشراف 
، وكان ممَّا اشترطھ على عضویَّة مجلس )شروط الواقفحسب (على المؤسَّسة 

  .)28(دة األمناء أن یكون واسع األفق حاد الذكاء ذا أخالق حمی
األمریكیَّة، ) Wisconsin(في مدینة  1853سنة  )Henry Wellcome(ولد 

في أسرة ملتزمة شارك بعض أفرادھا في الحركة من أجل العفَّة عن المنكرات، 
ھ الذي كان طبیباً وصیدالنیاً معروفاً، فأظھر  بدأت تكوین حیاتھ بعد أن رعاه عمُّ

، كلُّ ھذا ولم "عصیر اللیمون"نبوغاً فریداً حیث اخترع محلول الحبر السحري 
على ھذا النھج فتخرَّج من كلیَّة فیالدلفیا للصیدلة،  سنة، وسار 16یتعدَّ عمره 

فأسَّس رفقة زمیلھ مؤسَّسة لتطویر فكرة وضع البودرة الدوائیَّة في الكبسوالت 
فجنى منھا وافر األرباح، وبعد وفاة زمیلھ نقل مؤسَّستھ إلى بریطانیا العظمي، 

ول العالم، وأولى للبحث العلمي بالغ اھتمامھ، فأسَّس مجموعة مختبرات ح
واستقطب لھا ثلَّة من العلماء الباحثین في المجالین الصحي والدوائي، توفي 

عن عمر  1936وترك وراءه شركتھ التجاریة موصیاً بھا ألعمال الخیر سنة 
  .)29( سنة 83یناھز 

في شقِّھا القانوني مؤسَّسة خیریَّة مستقلَّة ) Wellcome( مؤسسةوتعتبر 
ضیَّة العلیا لألعمال الخیریَّة في قانونیاً وإداریاً  لة لدى المفوَّ ومالیاً، مسجَّ

وتتخذ شكل المؤسَّسة المحدودة، وتعتبر بمثابة الناظر على ، )30(بریطانیا وویلز
الوقفیَّة االستثماریَّة، للمؤسَّسة اسم ورقم تجاري یسھِّل عملھا اإلداري والمالي 

 .ةفي جمیع التعامالت الداخلیَّة أو الخارجیَّ 
وثیقة قانونیَّة تنظِّم أعمال ووظائف المؤسَّسة بطریقة (للمؤسَّسة دستور 

ساھم في وضعھ ھیئات حكومیَّة ) مؤسِّسالعصریَّة، تراعي آمال ورغبات 
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باستشارة خبراء وقانونیین، وقد قام ھذا الدستور على توضیح جملة مسائل 
یفیَّة إصدار القرارات في نوعیة أعمال المؤسَّسة، نوعیَّة االستثمارات، ك: منھا

ة لمنع أي صراع داخل المؤسَّسة، تحدید  المؤسَّسة وآلیاتھا، بیان للقضایا المھمَّ
 .طبیعة العالقات داخل المؤسَّسة

وإنَّ أھمَّ داعٍ الستمراریَّة المؤسَّسة وأداءھا لدورھا الوظیفي الذي 
ج عن اعتراف القوانین رسمتھ، ھو إضفاء االستقاللیَّة القانونیَّة علیھا، والنات

الغربیَّة بالشخصیَّة المعنویَّة للمؤسَّسات، منفصلة تمام االنفصال عن مؤسِّسیھا، 
ولھذا السبب أیضاً لم یستطع أحد األفراد المتولین على المؤسَّسة وال حتى 
المؤسَّسات الحكومیَّة التأثیر على سیاسات المؤسَّسة وال قراراتھا أو االعتداء 

  .)31( وممتلكاتھا على أصولھا
 وقفیَّةمؤسَّسة خیریَّة ثاني أكبر ) Wellcome Trust(مؤسَّسة تعتبر و    

وھذا ما یظھره  )Bill and Melinda Gates foundation(في العالم، بعد مؤسَّسة 
  :الجدول اآلتي

  :صول الوقفیَّة للمؤسَّستیناأل: 03جدول رقم 
)Wellcome Trust ( و)Bill and Melinda Gates foundation()32(  

  

  .إلى التقاریر المالیة للمؤسَّستین استنادا :المصدر
  

، والذي )Wellcome(یعتبر االستثمار جوھر عوامل نجاح مؤسَّسة 
لخدمة أھدافھا التنمویَّة المختلفة، ویخضع االستثمار في المؤسَّسة للقوانین أھَّلھا 

ضیَّة العلیا لألعمال الخیریَّة البریطانیَّة   .واألنظمة التي تضبطھا المفوَّ
ورشادةً للعمل االستثماري یقوم مجلس األمناء المكلَّف بوضع 

صة، ومن ثمَّ  استراتیجیات االستثمار باالستعانة على لجان استثماریَّة متخصِّ
د نوعیَّة النشاط ) Benchmark(تقوم بوضع المقاییس  التي تحدِّ

)Diversification ( ومكان وجوده ونسب الربح المتوقَّعة على المدى القصیر
كما تولي االھتمام أیضاً في سیاساتھا على ضرورة توفیر سیولة  .والطویل

  المؤسَّسة الوقفیَّة  2013  2014  2015
  Bill and Melinda Gates  41.310  44.320  ــ

18,317  18,038  16,374  Wellcome Trust  
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العالیة، واالھتمام بسمعة المؤسَّسة نقدیَّة دائمة، وتجنیب استثماراتھا المخاطر 
في أعمالھا االستثماریَّة، وباالستثمار المباشر والمتمثِّل في ابتكارات المؤسَّسة 
قھا وھو ما یوفِّر علیھا مردوداً مالیاً عالیاً؛ وإلى  رھا وتنتجھا ثمَّ تسوِّ التي تطوِّ

  .ھذا یشیر الرسم البیاني أدناه
  

  )Wellcome Trust( لمؤسسةاألسھم العامة والخاصة : 01الشكل رقم 
 

  
  

(Wellcome Trust, Final Annual Report,2015, 22)   المصدر:  
  

ومن الجانب العملي فإنَّ قسم االستثمارات التابع إلدارة المؤسَّسة ھو 
القائم على متابعة االستثمار وفق السیاسات المرسومة من طرف مجلس األمناء، 

مؤسَّسة استثماریَّة عالمیَّة إلدارة استثماراتھا،  28بتعیین ) Wellcome(قامت وقد 
العقارات، الصناعة (وھي مؤسَّسات ذات كفایة وحرفیَّة عالیة مختلفة األنشطة 

، وھي خاضعة لعقود وسیاسات واشتراطات مع المؤسَّسة، )الدوائیَّة، وغیرھا
بإنشاء مؤسَّسات استثماریَّة تابعة لھا في ومن الجدیر بالذكر فإنَّ المؤسَّسة قامت 

محاولة إلدارة استثماراتھا بنفسھا، كما لھا الحق في التصویت في المؤسَّسات 
التي تمتلك فیھا أسھماً للتأثیر في قراراتھا اإلداریَّة والمالیَّة بما یتوافق مع مصالح 

  .المؤسَّسة علمیاً واستثماریاً 
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  )Wellcome Trust( لمؤسسةسیاسة التطویر : الفرع الثالث
استغرق مجلس األمناء في التوفیق بین أمور عدیدة بعد وفاة الواقف 

)Henry Wellcome( التوفیق بین الوظیفتین التجاریَّة والخیریَّة للمؤسَّسة، التوفیق ،
 1964بین رغبات الواقف والنظام المؤسَّسي والقانوني للمؤسَّسة، لكن بعد سنة 

المؤسَّسة في الوضوح أكثر برسم السیاسات العامَّة والزیادة من مستوى بدأت معالم 
اإلنفاق الخیري، واالنفتاح على األسواق المالیَّة، واستطاع في فترة وجیزة الحقة 

وكان أن أدَّى ھذا األمر إلى ) Septrin(و ) Zovriax(اكتشاف عالجات ھامَّة مثل 
سة، وبقیت المؤسَّسة على ید مالكھا زیادة حجم المبیعات وارتفاع أصول المؤسَّ 

ثمَّ قامت بعدھا بطرح أسھمھا التجاریَّة للتداول العام، وفي  1986األصلي إلى غایة 
تمَّ اتحادھا مع مؤسَّسة  1995من أسھمھا للغیر، وفي سنة  %25تمَّ بیع  1992سنة 

كة التجاریَّة لیعقبھ بعد سنوات قلیلة اتحاد آخر مع الشر) Glaxo Plc(تجاریَّة كبرى 
)Smith Kline Beecham( وكان حاصل ھذا االندماج میالد مؤسَّسة كبرى ،

  .)Glaxo Smith Kline Beecham Plc( )33(لصناعة الدواء 
تولي المؤسَّسة أھمیَّة بالغة للتخطیط الذي یحكم سائر أنشطتھا وفعالیاتھا، 

 اإلستراتیجیةزات الخطَّة وإنَّ عنصري المرونة وقابلیَّة االستجابة للفرص أھمُّ می
للمؤسَّسة، وفي الشكل أدناه رسم توضیحي للمجموع اإلجمالي للمنح واإلنفاق 

   .)بلیون باوند 1.2: (والمقدَّرة بـ) 2010/2011ـ  2009/2010(المباشر لمدة عامین 
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المباشر  واإلنفاق) Wellcome( لمؤسسةإجمالي منح : 02الشكل رقم 
10/11 

  

  
 Source: (Wellcome Trust, Strategic Plan 2010–20, 2year update, 05)     

  
 )Wellcome Trust( مؤسسةأنشطة : لرابعالفرع ا

دة إلى  )Wellcome Trust(مؤسَّسة تھدف  من خالل أنشطتھا المتعدِّ
  :)34(تحقیق أھداف ترتكز على

زیادة المعرفة بعلوم الكائنات الحیَّة، من خالل  :المعرفة العلمیَّة - أوالً 
المتعلِّقة بالعلوم  - النظریَّة والتطبیقیَّة -دعم العلماء والباحثین، والبحوث 

العالجیَّة، وتقدیم المنح والجوائز، ودعم المؤسَّسات بأحدث األجھزة 
واإلمكانات؛ وتحقیق ھذا الھدف الجوھري من أھداف المؤسَّسة یتجلَّى من 

 :ل نشاطین ھماخال
ل ھذا الدعم  :دعم العلماء والباحثین ومؤسَّسات البحث العلمي - 1 ویشكِّ

سة، وال یقتصر الدعم  الجزء األكبر من األنشطة السنویَّة للمؤسَّ
إنَّما یتجاوزه  - على أھمیَّة ھذه العملیَّة- بمفھومھ الضیِّق منح األموال 

سة بتوظیف البحوث العالیة  إلى مستویات أعلى، فتقوم المؤسَّ

8%

15%

19%

26%1%

15%

16%

عامينلمدةالمباشرواإلنفاق) Wellcome(منحإجمالي

تحقيق الفوائد الصحية القصوى لعلم 

وعلم الجينوم الوراثة

فهم الدماغ

األمراض المعدية  مكافحة

بحوث الشيخوخة واألمراض المزمنة تنمية

بالتغذية والصحة البيئة ربط

 جينوم الحرم الجامعي ويلكوم ترست

أخرى
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سة ویرفع من المستوى الصحي  المستوى بما یخدم أھداف المؤسَّ
سة على الجوائز والمنح التعلیمیَّة  للبشریَّة؛ وقد فاق حجُم إنفاق المؤسَّ

قد ؛ كما وتععلیھا )35(في المجال العالجي، حجَم اإلنفاق الحكومي
سات البحث العلمي في بریطانیا  شراكات مع جامعات ومؤسَّ
سات كما توضحھ  وخارجھا لتوزیع المنح والجوائز، ومن ھذه المؤسَّ

  :التقاریر المالیة للمؤسسة
) Wellcome Trust( مؤسسةالجامعات التي تقدم لھا  :01جدول رقم

  المنح والجوائز
2018)36( 

£m 
2017)37( 

£m 
2016)38( 

£m 
2015)39( 

£m المؤسَّسات والجامعات  

62.1  98.6  134.5  161.6  University of Oxford  

54.6  71.4  102.4  47.7  
University College 
London  

54.4  120.7  59.5  59.4  University of Cambridge  

21.2  47.6  31.1  38.0  University of Edinburgh  

(Wellcome Trust, Final Annual Report, (2018 – 2015) المصدر:  
 
تقوم المؤسَّسة من خالل  :اإلسھام في تطویر المعرفة العلمیَّة العالجیَّة - 2

ا بتطویر المعرفة والصناعة جھازھا اإلداري المختص والمؤھَّل علمیً 
فأحدثت  ،)40(الدوائیَّة، عمالً باستراتیجیات المؤسَّسات الخیریَّة البریطانیَّة 

نقلةً نوعیَّة في مجال عملھا، ومن أبرز إسھاماتھا واكتشافاتھا التي عادت 
باألثر الكبیر في خدمة المجتمعات اإلنسانیَّة، واالھتمام باألمراض 

المساعد على اإلسراع في نمو " Steroies"االستوائیَّة، ودعم تصنیع عقار 
یر جھاز الكتشاف مرض الرئتین لألطفال المتوقَّع والدتھم مبكراً، وتطو

"Chlamydia " 41( ملیون شخص سنویاً  90الذي یصیب أكثر من(.  
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الموارد البشریَّة بمختلف  تطویرتعمل المؤسسة على  :المصادر -ثانیًا
الوسائل من دورات تدریبیَّة أو تدریسیَّة، وإیجاد بیئة مناسبة للبحث كتوفیر 

 .مصادر المعلومة من كتب وأبحاث أو وسائل مساعدة
تحویل المعلومة إلى منتج قادر على  تعمل المؤسسة على :التحویل -ثالثًا

یَّة منفصلة قادرة على أداء الدور حلِّ اإلشكال، وقد تمَّ استحداث مراكز استثمار
 .عالجیاً واستثماریاً 

ویبرز تحقیق ھذا الھدف من خالل  :دعم القطاعات الشعبیَّة والمدنیَّة -رابًعا
األنشطة التي تقدِّمھا المؤسَّسة في ھذا المجال، من خالل تیسیر الوصول إلى 

الشعبیَّة مالیاً وفكریاً ، ودعم األنشطة )األبحاث والتقاریر اإللكترونیَّة(المعلومة 
، وتحقیقاً لھذه األھداف قامت بجملة وظائف ..)المحاضرات، المؤلفات، المعارض(

  :منھا
) Wellcome Trust(تعدُّ مؤسَّسة : وظائف وأنشطة داخل مؤسَّسة -أ

دة في الدمج بین الوظیفتین المنح والتوزیع، من خالل  من النماذج المتفرِّ
سات التابعة )التنفیذیَّة المانحة ـ(المؤسَّستین  ، وفیما یلي نعرض المؤسَّ

   :)42(ما یليكوأھمُّ أدوارھا الوظیفیَّة، ) Wellcome( لمؤسسة
تأسیسھ بطاقم ال یتجاوز  تمَّ  ):Sanger Institute(مركز لألبحاث الجنینیَّة  - 1

راً في موارده البشریَّة والمالیَّة والمادیَّة بعد  1992موظَّف سنة 15 لیشھد تطوُّ
ي لإلنسان من خالل  سنوات قلیلة، وقد أسھم المركز في رفع المستوى الصحِّ

، وقد بلغ )Wellcome( مؤسسةإنجازاتھ العدیدة، والمركز یُدعم سنویاً من خالل 
  .)43( )ملیون باوند 125.8(بما قیمتھ  2015 دعمھا لھ سنة

 University of(بالتعاون مع  1949تمَّ تأسیسھ سنة  :معھد لألبحاث السرطانیَّة - 2
Cambridge ( لتطویر البحوث العلمیَّة المتعلِّقة بأمراض السرطان، وقد بلغ عدد

علیھا ) Wellcome( مؤسسة، أّما حجم إنفاق 2003موظَّفاً سنة  250الموظفین بھا 
  ).مالیین باوند 8(في السنة نفسھا فقد بلغ 

لقد ورد في وصیَّة الواقف في وقفیَّتھ االھتمام بالمقتنیات التاریخیَّة المتعلِّقة : مكتبة - 3
وقد أفادنا إحصاء أنجز   بالعلوم العالجیَّة من كتب وأبحاث ومجسَّمات وغیرھا،

أنَّ المكتبة تحوي على أزید من نصف ملیون كتاباً، باإلضافة إلى  1990سنة 
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ألف  11(وأخرى شرقیَّة قدِّرت بـ) آالف مخطوطة 8(مخطوطات غربیَّة قدِّرت بـ
، كما بلغ عدد الزوار )ألف صورة 100(، وكم ھائل من الصور قدِّر بـ)مخطوطة

 600(ار الموقع اإللكتروني وعدد زوَّ ) ألف زائر 250( 2004ن للمكتبة سنة یالفعلیِّ 
ملیون  3.7(لھا في السنة ذاتھا ) Wellcome( مؤسسة، وقد خصَّصت )ألف زائر

  .لدعم أنشطتھا المختلفة ) 44() باوند
تعقد المؤتمرات العلمیَّة في قاعة ضخمة  :عقد دورات ومؤتمرات علمیَّة - 4

صة أعدَّت خصیصاً لھذا الغرض، وقد استفاد من ھذه المؤتمرات  المتخصِّ
سین، والعاملین في المجال الطبي،  خین، والمدرِّ جمھور من العلماء، والمؤرِّ

  .والقائمین على رسم السیاسات في ذات المجال، وغیرھم
َّة - 5 َّة وأخرى فنی والھدف منھا ھو الوصول إلى  :معارض تعریفی

سة ومجاالت  الباحثین في كافَّة أرجاء العالم، والتعریف بالمؤسَّ
ا ومناھجھا وخدماتھا المختلفة؛ إضافة إلى المعارض الفنیَّة عملھ

ً إلى تنمیة الوعي  َّة والتاریخیَّة والتي تھدف أساسا والمعارض العلمی
 ً ً ومساندةً ودعما   .الشعبي بالعلوم العالجیَّة فھما

كذلك، دعم الفرق ) Wellcome(ومن األنشطة التي تقوم بھا  :أنشطة أخرى - 6
لتقدیم العروض، والمؤسَّسات العلمیَّة لعقد لقاءاتھا عبر الشبكات المسرحیَّة 

لالستخدام المدرسي، لغرض ) CD(اإللكترونیَّة، ومشروع قرص مدمج 
ة على المجتمع  .نشر الثقافة العالجیَّة وبیان أثر الصحَّ

قدَّمت المؤسَّسة : وظائف وأنشطة بالشراكة مع مؤسَّسات أخرى -ب
ال الشراكات التي قامت بھا مع مؤسَّسات حكومیَّة وأخرى نموذجا رائعاً في مج

ة وكفأة، من خالل إسنادھا لبرامج ومشروعات عالجیَّة لتقدیم خدمات  مدنیَّة مختصَّ
   :)45(للجمھور، ومن تلك األنشطة

استجابة لرغبة الواقف وشروطھ  :دعم برامج الدراسات التاریخیَّة العالجیَّة - 1
بالشراكة مع ) Wellcome(التاریخیَّة الدوائیَّة قامت في االھتمام بالدراسات 

)University College London ( بتكوین مركز للدراسات التاریخیَّة
العالجیَّة األكبر عالمیاً، والذي یقدِّم منحاً دراسیا لطالَّب الماجستیر 



  عزوز مناصرة/ د – الحاج حمو باحمد خیاط
 

  

  2020 نوفمبر - 27: العدد                                                                    82

مالیین  5( لھ فقد قدِّر بـ المؤسسةوالدكتوراه في الغرض ذاتھ، أمَّا عن دعم 
  .2004سنة ) باوند

قامت المؤسَّسة بعقد شراكة مع مؤسَّسات  :دعم مشروع بنك الدم الجیني - 2
من المواطنین ) ألف عینة 500(حكومیَّة خیریَّة إلقامة بنوك للدم، فتمَّ أخذ 

إلجراء البحوث الجینیَّة علیھا للوقوف على أسباب األمراض السائدة، فكان 
  .برلمان البریطاني إقرار المشروع رسمیاً لل

قامت المؤسَّسة بإنشاء مركز للبحوث  :دعم مركز األبحاث الطبیَّة التطبیقیَّة -3
، وقامت )بیرمنغھام(الطبیَّة التطبیقیَّة في مستشفى الملكة إلیزابیث في 

)Wellcome (بإمداده بكافة االحتیاجات البشریَّة واألجھزة الطبیَّة وفق أحدث 
رة، كما رصدت لھ ما قیمتھ    ).ملیون باوند 18(التكنولوجیَّات المتطوِّ

بعد دراسة قامت بھا  :دعم مشروع نشر البحوث الطبیَّة والعالجیَّة - 4
)Wellcome ( تبیَّن أنَّ البحوث الطبیَّة والعالجیَّة المنشورة على اإلنترنت ال

رت دعم مشروع تمثِّل سوى نسبة ضئیلة من مجمل البحوث المطبوعة،  فقرَّ
ییسِّر للباحثین الوصول لھذه البحوث بالتعاقد مع المؤلِّفین ودور النشر 

  .ومجالَّت البحث العلمي
  :خاتمة

توصل إلیھ في ال تم  أھم مامن خالل ما تم عرضھ في الدراسة یمكن إجمال 
  :النقاط التالیة

العین وتسبیل المنفعة لتحقیقِ أھداف  یقصد بالوقف التعلیمي حبس  -
َّة  .تعلیمی

الدینیَّة، (في جمیع مجاالتھایسھم الوقف التعلیمي في التنمیة المجتمعیَّة   -
 ).العلمیَّة، الصحیَّة، االجتماعیَّة، االقتصادیَّة، السیاسیَّة، العسكریَّة

، م16بعد القرن ترجع إلى ما تعدُّ األوقاف التعلیمیَّة لدى الغرب تجربة جدیدة   -
ا جعلھا ذات تنافسیَّة عالیة  إالَّ أنَّھا اتَّسمت بالنمو السریع والنضج المبكر ممَّ

 .أمام نظیراتھا في العالم اإلسالمي
) Henry Wellcome(إلى مالكھا ) Wellcome Trust(مؤسَّسة یرجع تأسیس   -

سة خیریَّة ، وھي مؤسَّ 1936سنة  -الذي خلَّد تأسیسھا بعقد وصیَّة ـ بعد وفاتھ
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ضیَّة العلیا لألعمال الخیریَّة  لة لدى المفوَّ مستقلَّة قانونیاً وإداریاً ومالیاً، مسجَّ
من أقوى نماذج األوقاف التعلیمیَّة الصحیَّة عند  تعتبرفي بریطانیا وویلز، و

ھتمام بالجانب االستثماري أساساً باإلضافة إلى تقدیم الخدمات الالغرب، وھذا
ة األصول الموقوفة علیھا  الخیریَّة، ) بلیون جنیھ إسترلیني 25.9(والبالغ ولقوَّ

ة عوائدھا االستثماریَّة والمقدَّرة بـ ، 2018سنة  ووفرة منحھا . )% 6,1(ولقوَّ
العتماد على مبادئ الحوكمة وأسس اإلدارة الحدیثة، في وعطاءاتھا المالیَّة و

 .إدارتھا للمؤسَّسة
في التنمیة المجتمعیَّة، ) Wellcome Trust( مؤسسةیتجلَّى مدى إسھام   -

سة التي تعود بالنفع  لئمن خالل حجم إنفاقھا الھا على أنشطة المؤسَّ
 : كما یليكمثال على ذلك  2018سنة باألساس للمجتمع، وتفصیلھ 

  ملیون دوالر أمریكي 685 422 709=  يملیون جنیھ إسترلینی 545: العلم.  
  ملیون دوالر 528 962 142=  ملیون جنیھ إسترلیني 96: المجتمعالثقافة و 

  .أمریكي
  دوالر أمریكيملیون  255 559 45=  يجنیھ إسترلینیملیون  35: االبتكارات.  
  ملیون  571 179 61=  يجنیھ إسترلینیملیون  47: المجاالت ذات األولویَّة

 .دوالر أمریكي
الھائل على مناشط الحیاة المجتمعیة من طرف  اإلنفاقإنَّ مدى 

ط دوالیب الحیاة العلمیَّة ) Wellcome Trust( مؤسسة من شأنھ أن ینشِّ
  .االجتماعیةلصحیَّة واالقتصادیة وبما یخدم األغراض اوالفكریة 

  :قائمة المصادر والمراجع
األردن، /عمَّانابن عاشور محمد الطاھر، مقاصد الشریعة اإلسالمیة، دار النفائس،  .1

  .477ــ  464م، 2001/ھـ1421الطبعة الثانیة، 
: المتوفى(أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد النیسابوري المعروف بابن البیع  .2

مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب : ، المستدرك على الصحیحین، تحقیق)ھـ405
  .لبنان/العلمیة، بیروت

الفضل العسقالني الشافعي، فتح الباري شرح صحیح  أحمد بن علي بن حجر أبو .3
  .1379بیروت،  -البخاري، دار المعرفة 

، معجم مقاییس )ھـ395: ت(أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي أبو الحسین  .4
  .1399/1979عبد السالم محمد ھارون، دار الفكر، : اللغة، تحقیق

  ).بلنا المشتركمستق( 1987البیان الصادر عن األمم المتحدة  .5



  عزوز مناصرة/ د – الحاج حمو باحمد خیاط
 

  

  2020 نوفمبر - 27: العدد                                                                    84

تطویر المؤسسة الوقفیة اإلسالمیَّة في ضوء التجربة الخیریَّة الغربیَّة، سلسلة الدراسات  .6
، إدارة الدراسات والعالقات 11الفائزة في مسابقة الكویت الدولیَّة ألبحاث الوقف 

  .1428/2007، 1الخارجیَّة، األمانة العامَّة لألوقاف، الكویت، ط
كلیَّة العلوم  شید استثمار األوقاف التعلیمیة، مذكرة ماجستیرالحاج حمو خیاط، تر .7

  .2016ـ  2015/ 1437ـ  1436، السنة الجامعیَّة، 01اإلسالمیَّة، جامعة الجزائر 
حمد بن إبراھیم الحیدري، مجاالت الوقف ومصارفھ في القدیم والحدیث، بحث مقدم في  .8

  .دط.دت.ندوة الوقف في الشریعة اإلسالمیة ومجاالتھ
سلیم ھاني منصور، الوقف ودوره في المجتمع اإلسالمي المعاصر، دار الرسالة  .9

  .1425/2004، 1ناشرون، ط
ِجْستاني  .10 سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو أبو داود األزدي السِّ

، محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة: ، سنن أبي داود، تحقیق)ھـ275: ت(
  .ط.بیروت، د –صیدا 

 –أبو تمیم یاسر بن إبراھیم، مكتبة الرشد : شرح صحیح البخاري البن بطال، تحقیق .11
  .1423/2003، 2الریاض، ط/السعودیة

دالالت الوقف التعلیمي في الوالیات المتَّحدة : طارق عبد هللا، ھارفارد وأخواتھا .12
تعنى بشؤون الوقف والعمل  األمریكیَّة، مجلَّة أوقاف، مجلَّة نصف سنویَّة محكمة

  .2011مایو / 1432، جمادى األولى 11: ، السنة20: الخیري، العدد
عبد العزیز قاسم محارب، الوقف اإلسالمي اِقتصاد وإدارة وبناء حضارة، دار الجامعة  .13

 .2011ط، .مصر، د/الجدیدة، اإلسكندریَّة
الوضعیة المدنیة والتشریع  عبد هللا علي حسین سید، المقارنات التشریعیة بین القوانین .14

 .1427/2006، 2مصر، ط/اإلسالمي، دار السالم، القاھرة
عكرمة سعید صبري، الوقف اإلسالمي بین النظریة والتطبیق، دار النفائس،  .15

 .1428/2008، 1األردن، ط/عمان
 ،فتیحة لمعاشي، الوقف وتمویل التنمیة البشریة على ضوء التجربتین اإلسالمیة والغربیة .16

- 27، الجمھوریة التونسیة –صفاقس ، المالیة اإلسالمیة: تقى الدولي الثاني حوللملا
29/06/2013.  

  .10ــ  91قانون األوقاف الجزائري،  .17
، )ھـ279: ت(محمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى  .18

عة أحمد محمد شاكر وآخرون، شركة مكتبة ومطب: سنن الترمذي، تحقیق وتعلیق
  .1395/1975، 2مصر، ط –مصطفى البابي الحلبي 

، )ھـ711: ت(محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور األنصاري  .19
  .1414: 3لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط

محمد عبد الحلیم عمر، نظام الوقف اإلسالمي والنظم المشابھة في العالم الغربي  .20
«Endowment – Foundation – Trust»  دراسة مقارنة، بحث مقدم إلى المؤتمر

  .جامعة أم القر�ــ مكة المكرمة" الصیغ التنمویة والرؤى المستقبلیة"الثاني لألوقاف 
العراق، /محمد عبید الكبیسي، أحكام الوقف في الشریعة اإلسالمیة، مطبعة الرشاد، بغداد .21

 .1397/1977ط، .د
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واألوقاف في الفقھ اإلسالمي، دار الجامعة الجدیدة، محمَّد كمال الدین إمام، الوصایا  .22
  .2007مصر، /اإلسكندریة

محمد محمود حسن أبو قطیش، دور الوقف في التنمیة االجتماعیَّة المستدامة دراسة حالة  .23
األوقاف في األردن، كلیَّة الدراسات العلیا، الجامعة األردنیَّة، السنة الجامعیَّة، 

1423/2002 ،19.  
، المسند الصحیح )ھـ261: ت(لحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري مسلم بن ا .24

محمد فؤاد عبد الباقي، دار : ، تحقیقالمختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا 
  .ط.بیروت، د –إحیاء التراث العربي 

ره إدارتھ تنمیتھ، دار الفكر المعاصر، بیروت .25 لبنان، /منذر قحف، الوقف اإلسالمي تطوُّ
 .1427/2006، 2سوریا، ط/الفكر، دمشق دار

نور الدین مختار الخادمي، الوقف العالمي أحكامھ ومقاصده ـ مشكالتھ وآفاقھ، مداخلة  .26
جامعة أم القرى، " الصیغ التنمویَّة والرؤى المستقبلیَّة"علمیَّة بالمؤتمر الثاني لألوقاف 

مة، شوال    .ھـ1427مكة المكرَّ
27. Bill and Melinda Gates foundation, Program Foundation 

Financials Final, 2014 
28. hmc.harvard, Final Annual Report,2018. 
29. Wellcome Trust, Final Annual Report,2004. 
30. Wellcome Trust, Final Annual Report,2011. 
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33. Wellcome Trust, Final Annual Report,2014. 
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  : الھوامش
                                                        

: المتوفى(أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد النیسابوري المعروف بابن البیع  )1(
مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب : ، المستدرك على الصحیحین، تحقیق)ھـ405

ُ ، العلمیة، بیروت : ر. َعْنھُ، حلبنان، باب ِذْكُر اْألَْرقَِم ْبِن أَِبي اْألَْرقَِم اْلَمْخُزوِميِّ َرِضَي هللاَّ
6129 ،3/574.  

، معجم مقاییس )ھـ395: ت(أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي أبو الحسین  )2(
محمد : انظر. 6/135، 1399/1979عبد السالم محمد ھارون، دار الفكر، : اللغة، تحقیق

لسان ، )ھـ711: ت(بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور األنصاري 
  .378ـ  9/362، 1414: 3العرب، دار صادر، بیروت، ط

جامعة الجزائر،  الحاج حمو خیاط، ترشید استثمار األوقاف التعلیمیة، )3(
2015/2016، 46.  

ره إدارتھ تنمیتھ، دار الفكر المعاصر، بیروت )4( لبنان، /منذر قحف، الوقف اإلسالمي تطوُّ
عكرمة سعید صبري،  :انظر .41ـ31، 1427/2006، 2سوریا، ط، دار الفكر، دمشق

، 1428/2008، 1األردن، ط/الوقف اإلسالمي بین النظریة والتطبیق، دار النفائس، عمان
محمَّد كمال الدین إمام، الوصایا واألوقاف في الفقھ اإلسالمي، دار  :انظر. 105ـ  90

  .192ـ  187، 2007مصر، ، الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة
  .10ــ  91من قانون األوقاف الجزائري،  03مادة ال )5(
دار إحیاء الكتاب العربي، ، حاشیة الدسوقي،  )ھـ1230:ت (أحمد بن عرفة الدسوقي  )6(

4/87.  
حمد بن إبراھیم الحیدري، مجاالت الوقف ومصارفھ في القدیم والحدیث، بحث مقدم في  )7(

  .879ــ  842ندوة الوقف في الشریعة اإلسالمیة ومجاالتھ، 
األردن، الطبعة /الطاھربن عاشور، مقاصد الشریعة اإلسالمیة، دار النفائس، عمَّان )8(

الدین مختار الخادمي، الوقف العالمي نور  :انظر. 477ــ  464م، 2001/ھـ1421الثانیة، 
الصیغ "أحكامھ ومقاصده ـ مشكالتھ وآفاقھ، مداخلة علمیَّة بالمؤتمر الثاني لألوقاف 

مة، شوال " التنمویَّة والرؤى المستقبلیَّة   .13ھـ، 1427جامعة أم القرى، مكة المكرَّ
المستدامة دراسة حالة  محمد محمود حسن أبو قطیش، دور الوقف في التنمیة االجتماعیَّة) 9(

األوقاف في األردن، كلیَّة الدراسات العلیا، الجامعة األردنیَّة، السنة الجامعیَّة، 
  .22ـ  19، 1423/2002

  ).مستقبلنا المشترك( 1987البیان الصادر عن األمم المتحدة  )10(
: ر مسلم، الصحیح، كتاب الھبات، باب ما یلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاتھ، ح )11(

سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو أبو  :انظر. 3/1255، 1631
ِجْستاني  محمد محیي الدین عبد : ، سنن أبي داود، تحقیق)ھـ275: ت(داود األزدي السِّ

ط، كتاب الوصایا، باب ما جاء في الصدقة .بیروت، د –الحمید، المكتبة العصریة، صیدا 
  .3/117 ،2880: عن المیت، ح ر

  .6/199ابن الھمام، فتح القدیر،  )12(
  .5سامي الصالحات، دور المؤسسة الوقفیة في تنمیة االستثمار،  )13(
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سلیم ھاني منصور، الوقف ودوره في المجتمع اإلسالمي المعاصر، دار الرسالة  )14(

  .161ـ  153، 1425/2004، 1ناشرون، ط
نور الدین مختار الخادمي، الوقف العالمي أحكامھ ومقاصده ـ مشكالتھ وآفاقھ، مداخلة  :انظر

جامعة أم القرى، مكة " الصیغ التنمویَّة والرؤى المستقبلیَّة"علمیَّة بالمؤتمر الثاني لألوقاف 
مة، شوال  عبد العزیز قاسم محارب، الوقف اإلسالمي اِقتصاد  :انظر. 13ھـ، 1427المكرَّ

  56، 2011ط، .مصر، د/ة وبناء حضارة، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریَّةوإدار
  .151ـ  135 ، منصور، الوقف ودوره في المجتمع اإلسالمي المعاصر )15(
  .93ـ  87منصور، الوقف ودوره في المجتمع اإلسالمي المعاصر،  )16(
  . 79ـ  41المرجع السابق،  )17(
ابن :انظر.133ـ  113اإلسالمي المعاصر، منصور، الوقف ودوره في المجتمع  )18(

  .477ــ  464عاشور، مقاصد الشریعة اإلسالمیة، 
  .85ـ  61منصور ، الوقف ودوره في المجتمع اإلسالمي المعاصر، سلیم ھاني  )19(
  .85ـ  61، المرجع نفسھ )20(
حدة دالالت الوقف التعلیمي في الوالیات المتَّ : طارق عبد هللا، ھارفارد وأخواتھا )21(

األمریكیَّة، مجلَّة أوقاف، مجلَّة نصف سنویَّة محكمة تعنى بشؤون الوقف والعمل الخیري، 
  .47، 2011مایو / 1432، جمادى األولى 11: ، السنة20: العدد

(22) http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business-english/charitable-trust 
محمد عبد الحلیم عمر، نظام الوقف اإلسالمي والنظم المشابھة في العالم الغربي  )23(

«Endowment – Foundation – Trust»  دراسة مقارنة، بحث مقدم إلى المؤتمر الثاني
 .5جامعة أم القر�ــ مكة المكرمة، " الصیغ التنمویة والرؤى المستقبلیة"لألوقاف 

)24(http://www.usnews.com/education  
العراق، /محمد عبید الكبیسي، أحكام الوقف في الشریعة اإلسالمیة، مطبعة الرشاد، بغداد )25(

 .1/27، 1397/1977ط، .د
عبد هللا علي حسین سید، المقارنات التشریعیة بین القوانین الوضعیة المدنیة والتشریع ) 26(

: نقالً عن. 1630، 4/1429، 1427/2006، 2ر، طمص/اإلسالمي، دار السالم، القاھرة
 .1/208من تعریب القانون المدني الفرنساوي،  937البند

)27(https://en.wikipedia.org   
تطویر المؤسسة الوقفیة اإلسالمیَّة في ضوء التجربة الخیریَّة أسامة عمر األشقر،  )28(

، إدارة 11سلسلة الدراسات الفائزة في مسابقة الكویت الدولیَّة ألبحاث الوقف الغربیَّة، 
 ،1428/2007، 1الدراسات والعالقات الخارجیَّة، األمانة العامَّة لألوقاف، الكویت، ط

  .39ـ31
  . 35ـ  33األشقر، تطویر المؤسسة الوقفیة،  )29(

  ).www.wellcome.ac.uk: (موقع: انظر

(30  ) Charity Commission For England and Wales. 
  .46ـ  41األشقر، تطویر المؤسسة الوقفیة،  )31(
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بالبلیون دوالر أمریكي، في حین أنَّ القیم ) Gates(تجدر المالحظة بأنَّ القیم في مؤسَّسة  )32(

ویشیر موقع تصریف العمالت . بالبلیون باوند) Wellcome(المذكورة في مؤسَّسة 
)http://www.xe.com (/ َّبأن) :15/05/2016بتاریخ ) $ 1.00 = £ 0.696.306.  

Bill and Melinda Gates foundation, Program Foundation Financials 
Final, 2014, 03. 

Wellcome Trust, FinalAnnualReport, 2015, 05. 
  .40ـ  39األشقر، تطویر المؤسسة الوقفیة،  )33(
  .84ـ  83األشقر، تطویر المؤسسة الوقفیة،  )34(
والتي بلغ ). MRC(من خالل المؤسَّسة الحكومیَّة الداعمة للبحوث العلمیَّة العالجیَّة  )35(

في ) Wellcome Trust(، في حین أنفقت )ملیون باوند 185( 2004إجمالي إنفاقھا سنة 
مالیَّة في مختلف البرامج منحة  1141والتي تمثِّل ) ملیون باوند 251(السنة ذاتھا 

  .50األشقر، تطویر المؤسسة الوقفیة، : انظر. والمشاریع الصحیَّة
(36  ) Wellcome Trust, Final Annual Report, 2018, 78. 
(37  ) Wellcome Trust, Final Annual Report, 2017, 77. 
(38  ) Wellcome Trust, Final Annual Report,  2016, 67. 
(39  ) Wellcome Trust, Final Annual Report,  2015, 27. 

إنَّ ما یمیِّز عمل المؤسَّسات الخیریَّة البریطانیَّة عن غیرھا، ھو توظیفھا لمواردھا  )40(
االھتمام : وإمكاناتھا بشكل متمیِّز، ومن القرارات اإلستراتیجیَّة للعمل الخیري البریطاني

اھیَّتھ، واالھتمام بالمجاالت المھملة من بالمجاالت التي تضمن الرقي بمستوى المجتمع ورف
طرف الحكومات لتحدث فیھا طفرة نوعیَّة، والوقوف على أسباب الحقیقیَّة للمشاكل 

للقضاء علیھا نھائیاً وعدم ھدر الجھد في ..) الصحیَّة، التعلیمیَّة، االقتصادیَّة، االجتماعیَّة(
  .53وقفیة، األشقر، تطویر المؤسسة ال: انظر. المشاكل اآلنیَّة

   www.wellcome.ac.uk: موقع: انظر .55ـ  54األشقر، تطویر المؤسسة الوقفیة،  )41(
  : موقع: انظر .62ـ  55األشقر، تطویر المؤسسة الوقفیة،  )42(

www.wellcome.ac.uk. 
(43  ) Wellcome Trust, Final Annual Report, 2015, 05, 54. 
(44  ) Wellcome Trust, FinalAnnualReport,  2004, 29. 

 .www.wellcome.ac.uk  :موقع :انظر .65ـ  62األشقر، تطویر المؤسسة الوقفیة،  )45(
   


