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م�ؤ�س�سة الوقف وخدمة الأقليات امل�سلمة
نادية اللمك َّية

يف دي�سمرب من العام � ،2014أُقيم يف مدينة ال�شودفون ب�سوي�سرا ،م�ؤمتر «دور الوقف يف تنمية الأقليات امل�سلمة يف الغرب» ،والذي جاءت تو�صياته ب�إن�شاء هيئة �أوروبية
خ�صو�صا مع ما ُتواجهه الأقليات امل�سلمة
م�سجلة وحمم َّية با�سم القانون ،وهي تو�صياتٍ القت الدرا�سة والبحث من املهتمني،
ً
للأوقاف ،وجعل الوقف الأوربي عالمة َّ
حول العامل من متييز وتفرقة ،وتعامل مبني على عقدة االنتقام التاريخي من احل�ضارة الإ�سالمية ،وما ارتبط بكل ذلك من �إرهاب ُع ِّلق على جدار الإ�سالم.
�إ َّن التعام َل مع ك ِّل هذه التحديات ي�ستوجب قراءة الواقع قراء ًة واعية مدرو�سة ،لت�أتي احللول متوافق ًة مع امل�شكلة ،ومن�سجم ًة مع املتطلبات؛ لهذا عر�ض الباحث
والأكادميي املغربي قطب الري�سوين -يف مقاله  -مبجلة «الت�سامح» « -م�صارف الوقف والأقليات امل�سلمة يف الغرب» -التحديات التي تواجه الأقليات امل�سلمة ،وكيفية
موجهًا مببد�أ «القاعدة وتو�سيع جمال التطبيق»؛
مواجهتها ،وتقليل �آثارها باالعتماد على ما تنتجه م�ؤ�س�سة الوقف الإ�سالمية ،وقد اتبع يف مقاله
منهجا علم ًّيا َّ
ً
فالوقف يف الإ�سالم م�ؤ�س�سة قائمة ،وجماالت تطبيقه اجتها ٌد ي ّت�سع لق�ضايا ومتطلبات كل ع�صر.
واب �ت ��د�أ ال��ري���س��وين م�ق��ال��ه بالبحث يف مقا�صد ال��وق��ف يف
الإ� �س�لام؛ بو�صفها م�ؤ�س�سة ا�ستقلت م��ال� ًّي��ا ل�ت��ؤدي خ��دم��اتٍ
اجتماعية واقت�صادية وثقافية ،و�أ�صبحت م�صد ًرا �أ�سا�س ًّيا يف
بناء م�ؤ�س�سات املجتمع الأخ��رى من نحو امل�ساجد ومدار�س
العلم ورعاية املحتاجني ،وهي -كما قال الكاتب-قائمة على
ثالثة مقا�صد رئي�سية :ا�ستثمار املوارد املالية ،و�سد احتياجات
املجتمع ،وحتقيق املقا�صد ال�شرعية .كما �أ َّن هذه املقا�صد التي
ذكرها الكاتب تتحول من وجهها العملي �إىل بنيتها النف�سية؛
فتحقيق الأم ��ن االق�ت���ص��ادي ،وتطبيق ال�ع��دال��ة االجتماعية
يبعث الإح�سا�س بالطم�أنينة وي�ؤكد الهوية الإ�سالمية.
لقد �أراد الكاتب االنتقال من مقا�صد الوقف �إىل �أغرا�ضه
بو�صف هذا الأخ�ير مبحثا يفتقر �إىل الرت�شيد يف ن�صو�صنا
ال�ت��اري�خ�ي��ة ،ومل ي�ن��ل ح�ظ��ه م��ن االع �ت �ن��اء ،ف�ق��د ك ��ان الفقه
الإ�سالمي ي�شري �إىل جم��االت �صرف الوقف بالأمثلة فقط،
وهو ما ا�ستعمله الكاتب دليال لإثبات �أن وجوه �صرف الوقف
ت�خ�ت�ل��ف ب��اخ �ت�لاف م�ع�ط�ي��ات ال �ت��اري��خ وح ��اج ��ات امل�ج�ت�م�ع��ات،
وتت�سع الجتهادات املت�أخرين.
يقيم الكاتب �إذن م�شروعه على حقيقتني :الأوىل وجود
�أق�ل�ي��ات م�سلمة ت��دي��ن بعقيدة الإ� �س�ل�ام وي���س��ري عليها من
ال ��واج �ب ��ات والأح� �ك ��ام واحل �ق ��وق م ��ا ي���س��ري ع�ل�ي�ن��ا يف ال�ب�لاد
الإ�سالمية ،وت�ستوجب اهتمام امل�سلمني؛ لكونها مكونا ب�شريا
ف��اع�لا ف�ه��ي م���ص��در دع ��وة يف ب�ل�اد ال �غ��رب ،ول �ك��ون ال�ق��وان�ين
ال �ت��ي ت���س�ير ع�ل�ي�ه��ا يف ت�ل��ك ال �ب�ل�اد ق ��وان�ي�ن ع�ل�م��ان�ي��ة ب�ح��� ٍّ�س
غ��ري��ب ع��ن روح الإ� �س�ل�ام ،والف�ت�ق��اره��ا �إىل ب�ن�ي��ة اجتماعية
متما�سكة؛ لهذا فهي لها احلق يف العي�ش بعدالة وا�ستقرار.
�أم ��ا احل�ق�ي�ق��ة ال �ث��ان �ي��ة ،ف�ه��ي وج ��ود م��ؤ��س���س��ة وق�ف�ي��ة مت�ت��از
باملرونة ،وي َّت�سع جم��ال �صرفها لي�شمل االقت�صاد واملجتمع
والثقافة ،والعالقة بني هاتني احلقيقتني هي ك��ون الثانية

م�شروعًا قانون ًّيا ي�ستحق البحث والدرا�سة ليدعم هذه الفئة
ومينحها حقوقها .وال يكتفي الكاتب بالتنظري لهذا امل�شروع
«احل�ضاري الروحي» كما �أ�سماه ،بل يخو�ض تفا�صيله العملية
من ثالثة جم��االت رئي�سية؛ ه��ي :التعليم الوقفي ،الإع�لام
الوقفي ،ال�صندوق االجتماعي الوقفي.
ي���ض� ُع ال�ك��ات��ب يف التعليم ال��وق�ف��ي �إ��س�ترات�ي�ج�ي��ة �شاملة
ب� ��د ًءا م ��ن حم ��و الأم �ي ��ة وان �ت �ه ��ا ًء ب�ح��ق ال�ت�ع�ل�ي��م اجل��ام�ع��ي،
وه��و يف ك � ِّل م�ستوى ي�شرح �آل�ي��ة العمل و�أق���س��ام��ه وق��وان�ين
التعليم وال�ف�ئ��ة امل���س�ت�ه��دف��ة ،ب��ل ي�ط��رح ف ��روع ال�ع�ل��وم التي
يجب االهتمام بتدري�سها .م�ؤكدًا �أهمية �أن ي�صطبغ التعليم
«ب�سمتٍ �إ�سالمي» .ومهما يكن من �أم��ر ،ف��إ َّن التعليم مبثل
ه��ذه الآلية التي ذكرها الكاتب وباملميزات ذاتها ت�ستوجب
ريا من امل��ال ،وت�ستدعي قبل كل ذل��ك �إع ��ادة ق��راءة
ق��د ًرا كب ً
منظومة الوقف لدينا ،وتفعيلها بال�صورة التي كانت عليها
ح�ين �أوج �ب �ه��ا الإ� �س�ل�ام ،واال� �س �ت �ف��ادة م��ن جت ��ارب ال ��دول يف
الوقف التعليمي« ،فجامعة هارفارد الأمريكية وحدها بلغت
خم�ص�صاتها الوقفية  40مليار دوالر يف العام  ،»2013كما
�سجلت جامعات �أوربية �أرقا ًما تعدت املليار دوالر ،وخ�ص�صت
كرا�سي �أك��ادمي�ي��ة ب�أ�سماء �شخ�صيات وع��ائ�لات وم�ؤ�س�سات
لدعم جهود الوقف التعليمي.
ولأن الأقليات امل�سلمة يف البالد الغربية تواجه �أكرب حتدٍ
هو احلفاظ على هويتها الإ�سالمية و�سط جمتمع خمتلف
العادات والثقافة ،فقد � َّأ�س�س الكاتب مل�شروع الإعالم الوقفي،
وال ��ذي ت�ضمن �إن���ش��اء ق�ن��وات �إ��س�لام�ي��ة معنية ب���ش��ؤون هذه
ال �ف �ئ��ة ،و�أخ� ��رى ل�ت�ت�ب��ع ال�ف�ك��ر ال �غ��رب��ي ور� �ص��د م��وق�ف��ه جت��اه
الإ� �س�ل�ام ،وث��ال�ث��ة ل�ل�ت�ع��ري��ف ب��ال�ف�ك��ر الإ� �س�لام��ي ،وق ��د واج��ه
ال �ك��ات��ب ح�ق�ي�ق��ة ال�ت�ك��ال�ي��ف ال�ب��اه�ظ��ة لإن �� �ش��اء ه ��ذه ال�ق�ن��وات
بتجديد دعوته للأثرياء والعلماء وامل�ؤ�س�سات لتوحيد اجلهود

وت�ك��ات�ف�ه��ا حت�ق�ي� ًق��ا ل �ه��ذه امل���ص�ل�ح��ة ،ول �ك��ن الأم� ��ر ق�ب��ل ذل��ك
يتطلب الوقوف والنظر يف هذه الق�ضية بعني الآخر الغربي،
فالأقليات امل�سلمة حت�صل على حقوقها االجتماعية بح�سب
نظام ال��دول��ة ،وك��ان��ت �ستح�صل على تقدير ورع��اي��ة املجتمع
لو كان الآخر ينظر �إليها ب�إن�صاف بعيدًا عن ت�شويهات بع�ض
اجل�م��اع��ات والأف� ��راد ال��ذي��ن ال ع�لاق��ة ل�ه��م ب��الإ��س�لام؛ لهذا
ف� ��الأوىل ب��ر�أي��ي ال�تروي��ج ل ��روح الإ� �س�ل�ام ال���س�م�ح��ة ،ولقيمه
و�أخالقه العالية والدفاع عنه �ضد الإرهاب املن�سوب �إليه عرب
خمتلف الربامج والقنوات� .أما عن حتديد قنواتٍ خا�صة ،فهو
بالإ�ضافة �إىل كونه مكل ًفا لن يكون �أكرث �أهمية من التعريف
بالإ�سالم ،وميكن �إنتاج برامج مهتمة بهذه الفئة يف القنوات
الإ�سالمية العامة التي تبث عامل ًّيا.
وع� ��ود ًة �إىل اجل��ان��ب ال�ث��ال��ث م��ن م���ش��روع ال�ك��ات��ب وال ��ذي
يق�ضي ب�إن�شاء �صندوق وقفي ملجتمع الأقليات امل�سلمة ،ت�صرف
وجوهه يف رعاية الفقراء واملحتاجني والعجزة ،عرب م�شاريع
خريية بني جماالتها .ثم عر�ض الري�سوين م�صادر الأم��وال
ٌ
تف�صيل
الوقفية لهذه اجلوانب الثالثة من م�شروعه ،وهو
م�ف�ي��د ي��دع��و ف�ي��ه �إىل ا��س�ت�ي�ع��اب �أح ��دث �أ��س��ال�ي��ب اال��س�ت�ث�م��ار
لتطوير �صيغ الوقف.
�إ َّن �أك�ثر ما نحتاجه اليوم يف هذا اجلانب هو بحث ل�سبل
ت�ط��وي��ر ال��وق��ف ،و�إع� ��ادة ق ��راءة منظومته الفقهية لتو�سيع
جمال �صرفه مبا يتوافق مع ال�ضوابط ال�شرعية ،والرتويج
له يف جمتمعاتنا بو�صفه �أهم م�ؤ�س�سات املجتمع املدين .ومن
ج��ان��ب �آخ ��ر؛ ف��االه�ت�م��ام ب��الأق�ل�ي��ات امل�سلمة ي �ب��د�أ م��ن قبول
الآخ��ري��ن لهم والعي�ش معهم مب�ب��د�أ القيم الإن�سانية حتى
يتحقق التكامل يف املجتمع ،وه��و م��ا يجعل مهمتنا الأوىل
خل ��دم ��ة ه ��ذه ال �ف �ئ��ة؛ ه ��ي :جت ��دي ��د ال ��دع ��وة ن �ح��و ال�ت�ك��ات��ف
والت�سويق لقيم الإن�سانية والتعريف ب�سماحة الإ�سالم.
nkha008@gmail.com
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