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املنفعة  وممدود  وجل  عز  هلل  الرقبة  مملوك  �سبق،  ممن  خري  مرياث  الأوقاف  اإن 
اأو  العامة  املالية  اآليات  مبثله  النهو�ض  عن  تعجز  مال  خلقه،  من  عليهم  للموقوف 
اخلا�سة املعا�سرة، فثقة الأولني باهلل و�سرعه اأمدتنا برثوة اأعظم من نح�سي منافعها 

وهي الثقة غري املتحققة اليوم رغم عظيم الآليات املالية الكثرية.
واإدارة الوقف جتاوزت نظارة الفرد لتتعداها لالإدارة املتخ�س�سة، ومن خالل النظر 
اإىل اإدارة الوقف تاريخيًا فاإنه كان هناك تنوع يف �سكل الإدارة ابتداأ من النظام الإداري 

الالمركزي، وانتهى بالنظام الإداري املركزي. 
ولقد كان الواقف نف�سه يدير وقفه اأو يعهد بذلك اإىل �سخ�ض بعينه، ول بّد من الأخذ 
اأّن  اإل  الإدارة،  اإن كان متي�سرًا، وهنا نكون ب�سدد لمركزية  ب�سرطه يف هذه احلالة 
هناك اأ�سبابًا عدة اأّدت غالبًا اإىل حتول اإدارة الأوقاف من الالمركزية اإىل املركزية، 
على  الإ�سراف  املرجعية يف  اأو اجلهات  الدولة  تدخل  جليًا من خالل  ذلك  وقد ظهر 

املمتلكات الوقفية يف معظم دول العامل الإ�سالمي. 
ريع  و�سعف  الديني،  وازعهم  و�سعف  الّنظار  ت�سرف  بف�ساد  الأ�سباب  تلك  ومتثلت 
املمتلكات الوقفية التي ي�سرفون على اإدارتها، بالإ�سافة اإىل عدم قدرتهم على حماية 

اأمالك الأوقاف من املتنّفذين واملت�سّلطني يف الكثري من اأطراف الدولة الإ�سالمية، 
خ�سو�سًا يف عهد الدولة العثمانية.

اآَل اإىل وجود جهة ت�سرف على اإدارة الأوقاف،  وعلى كل حال فاإن الأمر يف اأيامنا 
رئي�ض  مركز  ولها  الدولة،  اإ�سراف  حتت  وتعمل  الأوقاف،  بوزارة  عامة  تعرف 
الذي  الإداري  والّنظام  الأقاليم،  اأو  املحافظات  يف  فرعية  ومراكز  العا�سمة،  يف 
تلك  اعتمدت  فاإن  الوزارة،  نف�سه يف هذه  الأخرى، يطبق  الدولة  وزارات  يطبق يف 
الدولة النظام املركزي، فاإنه يطبق نف�سه يف وزارة الأوقاف، واإن اعتمدت النظام 

الالمركزي فاإنه يطبق نف�سه يف تلك الوزارة.
وعمومًا فا�ستمرار ر�سالة الوقف يف خدمة املجتمع متوقف على اإيجاد الإدارة الكفوءة 
ب�سّقيها النظامي والب�سري، فال بد من اختيار النظام الإداري الذي يخدم م�سلحة 
الوقف، وكذلك ل بد من اختيار العن�سر الب�سري ال�سالح لإدارة الوقف، ذلك لأن 
الوقف لي�ض ترّبعًا عاديًا؛ نقدًا كان هذا التربع اأو عينًا، ولكنه ح�سب التعبري الفقهي 
للّريع جلهة من جهات اخلري، فهو نظام  �سدقة جارية، فهو حب�ض لالأ�سل ور�سد 

ترّبع ونظام اإدارة يف الوقت ذاته.
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