الوقف في ماليزيا بين النظرية والتطبيق
د .أحمد دحالن صالح  ، 417د .نيك عبد الرحيم نيك عبد الغني
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شرع هللا الوقف وجعله شكل من أشكال العطاء في اإلسالم .ولم يكن الوقف معروفا في عهد الجاهلية و لكن
دعا إليه الرسول صلى هللا عليه وسلم بعد ظهور اإلسالم و شجعه كنوع من أنواع الصدقة الجارية التي يجني
الفقراء والمحتاجين ثمارها بصورة مستمرة دون توقف  .بدأت عملية الوقف في ماليزيا منذ دخول اإلسالم
إليها  ،إال أن إدارة الممتلكات الو قفية تركت بالكامل للمتولين دون أن تخضع لضوابط قانونية أو إطار
تنظيمي حتى أصدرت الحكومة قوانينها المبنية على الشريعة اإلسالمية .أظهرت الدراسة في ماليزيا أن
البعض ال يدركون مفهوم الوقف ودوره في تحقيق التنمية وخدمة المجتمع .وهناك أيضا العديد من نصوص
القوانين ذات العالقة بالوقف تختلف في الصور التي تنطبق عليها الحكم وواجهت المشكالت كثيرة في تنظيم
جميع أموال الموقوفة.
وقد حاولت هذه الدراسة بيان دور المجالس اإلسالمية لشؤون اْلوقاف في تنمية أموال الموقوفة ،وتسليط
اْلضواء الكاشفة على أبرز الصعوبات التي تواجهها ووسائل التغلب عليها ،وذلك كله من خالل المباحث
التالية :
التمهيد  :تتناول تعريف الوقف لغة واصطالحا ،وأدلة مشروعية الوقف وأقسام الوقف وأهدافه ونبذة تاريخية
عن الوقف في ماليزيا .
المبحث اْلول  :إدارة الممتلكات الوقفية في ماليزيا
المبحث الثاني  :التكييف الفقهي لعمل هذه المجالس اإلسالمية لشؤون اْلوقاف
المبحث الثالث  :المشكالت والصعوبات التي تواجهها وأساليب تطويرها
المبحث الرابع  :الحلول واَلراء لتلك المشكالت والمالحظات
الخاتمة  :وتتضمن أهم النتائج والتوصيات
المقدمة
إن الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالالم علالى أشالرف اْلنبيالاء والمرسلسالن وعلالى آلاله وصالحبه ومالن تالبعهم
بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد،
فإن هللا سبحانه وتعالى جعل لنا اإلسالم شرعة ومنها ًجا  ،وضمنه كل ما ينفع الخلق في معاشهم ،
ومعادهم  ،وتعبدهم بامتثال أوامره  ،واجتناب نواهيه  ،فجمعت شريعته سبحانه مصالح العباد  ،صالحة لكل
زمان ومكان  ،وسدت ذرائع الفساد  ،فكانت نعمة تامة  ،ودنيا كامالً  ،فيها الجواب الكافي والعالج الشافي .
وهذا البحث يتصدى لموضوع الوقف في ماليزيا بالتحليل والنظر عن التجربة التي تقوم على الوقف
في البالد باعتباره حبسا للعين وتسبيال للمنفعة على جهات الخير ،بصرف النظر عن أي تفصيالت تندرج
تحت هذا العنوان .
ولذلك يهدف هذا البحث إلى معالجة العديد من القضايا الرئيسية التي يتطلبها تطوير اْلمانة الوقفية
على هدي من نصوص الشريعة اإلسالمية  ،وما قرره الفقهاء من أحكام للوقف آخذا بعين اعتبارالنظرية
والتطبيق التي قامت في ماليزيا مع مالحظة التحديات والمشكالت على ضوء المستجدات المعاصرة،
وبخاصة في مجال اإلدارة والقانون .
417
418

محاضر بقسم الشريعة ،كلية الدراسات اإلسالمية الجامعة الوطنية الماليزية
محاضر بقسم الشريعة ،كلية الدراسات اإلسالمية الجامعة الوطنية الماليزية.
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وهذا يتطلب معرفة شاملة ْلحكام الوقف وتحديد هذه الثوابت في مقارنة وتالفي أي مشكالت
تعترضها .
ولذا ،جاء هذا البحث في أربعة مباحث:
التمهيد  :تتناول تعر يف الوقف لغة واصطالحا ،وأدلة مشروعية الوقف وأقسام الوقف وأهدافه ونبذة تاريخية
عن الوقف في ماليزيا .
المبحث اْلول  :إدارة الممتلكات الوقفية في ماليزيا
المبحث الثاني  :التكييف الفقهي لعمل هذه المجالس اإلسالمية لشؤون اْلوقاف
المبحث الثالث  :المشكالت والصعوبات التي تواجهها وأساليب تطويرها
المبحث الرابع  :الحلول واَلراء لتلك المشكالت والمالحظات
ثم ختم البحث بخاتمة بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث .
وأخيرا ،أسأل هللا سبحانه وتعالى أن أكون وفقت في عرض هذا الموضوع ،وكشف جوانبه المختلفة،
وأن ينفع به المسلمين جميعا ،وأن يجعله في ميزان حسناتي ،إنه ولي ذلك والقادر عليه ،وآخر دعوانا أن
الحمد هلل رب العالمين.
التمهيد  :تعريف الوقف لغة واصطالحا ،وأدلة مشروعية الوقف وأقسام الوقف وأهدافه ونبذة تاريخية عن
الوقف في ماليزيا .
أوال :تعريف الوقف لغة
الوقف في اللغة ،يعني الحبس مطلقا ،سواء كان حسيا أو معنويا ،وهو مصدر { وقف الشيء وأوقفه } بمعنى
حبسه وأحبسه .وتجمع على أوقاف ووقوف  .وسمي وقفا لما فيه من حبس المال على الجهة المعينة.419
ثانيا :تعريف الوقف اصطالحا
اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفهم للوقف شرعا ً  ،وذلك تبعا ً الختالفهم في بعض أحكامه .
والوقف اصطالحا بمعنى :تحبيس اْلصل وتسبيل المنفعة ، 420وبعد مناقشة مجموعة من مفاهيم الوقف ،
توصل " اْلستاذ الدكتور وهبة الزحيلي " إلى تعريف للوقف بأنه  :حبس مال يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه،
بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغيره ،على مصرف مباح موجود ،أو بصرف ريعه على جهة بر
وخير ،تقربا إلى هللا تعالى. 421
ثالثا :مشروعية الوقف
وقد شرع هللا الوقف وندب إليه وجعله قربة من القرب التي يتقرب بها إليه  ،كما دعا إليه الرسول ( صلى هللا
ع ليه وسلم ) وحبب فيه برا بالفقراء وعطفا على المحتاجين  .وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعيته
وجوازه  ،وأن أصل مشروعيته ثابت في الكتاب والسنة واإلجماع  .دت النصوص الشرعية من السنة النبوية
على مشروعية الوقف ،والندب إليه ،وأنه من سبيل هللا تعالى ،ومن هذه النصوص:
 419ابن منظور ،جمال الدين اْلفريقي ،لسان العرب ،دار صادر بيروت ،باب الفاء ،حرف الواو] 360 – 359 [ ،؛ الفيروز ابادي ،القاموس المحيط،
 ،2053فصل الواو ،باب الفاء؛ قلعجي ،معجم لغة الفقهاء [ .] 508
 420أنظر :ابن قدامة ،عبد هللا المقدسي ،المغني والشرح الكبير ،مكتبة الكتاب العربي  ،بيروت1985 ،م [  ،] 186 / 6الزركشي ،شرح مختصر
الخرقي [  ،] 268 / 4أبو زهرة ،محمد ،محاضرات في الوقف ،ط ،2القاهرة ،دار الفكر العربي ،ص ،41نزيه حماد ،معجم مصطلحات االقتصادية [
.] 353
 421الزحيلي ،وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،دار الفكر  ،سوريا [  153 ، 8وما بعدها ].
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422

 -1قال هللا تعالى [ :لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ]
 -2عن أبي هريرة رضي هللا عنه ،أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال " :إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال
من ثالث :صدقة جارية ،أو علم ينتفع بهن أو ولد صالح يدعو له " . 423والمقصود بالصدقة الجارية
 ،الوقف .
 -3عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما ،أن عمر أصاب أرضا من أرض خيبر ،فقال :يا رسول هللا،
إني أصبت أرضا بخيبر ،لم أصب ماال – قط – أنفس عندي منه ،فما تأمرني؟ قال" :إن شئت
حبست أصلها ،وتصدقت بها" ،فتصدق بها عمر على أن ال تباع ،وال توهب ،وال تورث ،في
الفقراء ،وذوي القربى ،والرقاب ،والضيف ،وابن السبيل ،ال جناح على من وليها أن يأكل منها
بالمعروف ،وطعم صديقا ،غير متمول ماال  .كما ورد عن جمع كبير من الصحابة رضوان هللا
عليهم أنهم أوقفوا أمواال لهم في سبيل هللا ،منهم :عثمان ،وعلي ،والزبير ،وأبو طلحة ،وعمرو ابن
العاص ،وغيرهم. 424
رابعا :أقسام الوقف
أقسام الوقف :
425
الوقف نوعان :
 -1وقف خيري وهو ما يصرف فيه الريع من أول اْلمر إلى جهة خيرية كالمساجد والمالجىء والفقراء
 ،ولو كان ذلك لمدة معينة يكون بعدها على شخص أو اشخاص معينين ،كمن وقف على ملجأ
أرضه لمدة عشر سنوات ثم تكون بعدها ْلوالده.
 -2وقف أهلي ( ذري ) وهو ما جعل استحقاق الريع فيه أوال للواقف نفسه او لغيره من اْلشخاص
المعنيين بالذات أو بالوصف ،سواء أكانوا من أقاربه أم غيرهم ،ثم على جهة خيرية .
خامسا :أهداف الوقف
أهداف الوقف :
ً
يحقق الوقف باعتباره عمال من أعمال البر والخير التي يؤديها المسلم بمحض إرادته واختياره هدفين ،أحدهما
عام ،واَلخر خاص.
أما الهدف العام  :فإن الشارع قد أوجب على المسلمين التعاون ،والتكاتف والتراحم .وال شك أن من
أهم نواحي اختبار المسلم في هذا المجال  ،جانب ا إلنفاق في سبيل هللا  ،خدمة للجماعة  ،وقياما ً بواجب
النصرة  .وأوجه اإلنفاق كثيرة ومتنوعة  ،وال شك أن من أهمها تحبيس عين ذات نفع دائم ،وتسبيل هذا
النفع  .إذ يمتاز عن غيره من أوجه البر بميزة الديمومة التي بها يحفظ لكثير من الجهات العامة حياتها ،
ويساعد كثيرا ً من زوايا المجتمع على استمرارها  ،مما يضمن لكثير من طبقات اْلمة لقمة العيش عند
انصراف الزمن .
أما الهدف الخاص  :فإن الوقف يؤدي دورا ً مهما ً في تحقيق رغبة خاصة ،مما هو مغروس في الطبيعة
البشرية ،فإن اإلنسان يدفعه إلى فعل الخير دوافع عديدة ،ال تخرج في مجملها عن مقاصد الشريعة وغاياتها .
ومن أهم ذلك ما يلي:
 - 1الدافع الديني  :ترتيب اْلجر والثواب المستمر للعباد في حياتهم وبعد مماتهم .
 422آل عمران92 :
 423رواه مسلم في صحيحه ،كتاب الوصية ،باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته [  ] 1255 / 3رقم . 1631
 424متفق عليه ،البخاري حديث رقم  ،] 982 / 2 [ 586ومسلم ] 1255 / 3 [ 1632؛ على أية حال لسنا بصدد تقديم اْلدلة الكثيرة على مشروعيته في
هذا البحث  ،ولكن ما يلزم القول به إن الوقف قد بدأ في العصر اإلسالمي في العهد النبوي وسار الصحابة على نهجه إلى يومنا هذا .
 425الزحيلي ،المرجع السابق [  160 / 8وما بعدها ].
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 - 2الدافع الغريزي  :حيث تدفع اإلنسان غريزته إلى التعلق بما يملك ،واالعتزاز به ،والحفاظ على ما
تركه له آباؤه وأجداده ،فيخشى على ما وصل إليه من ذلك ،من إسراف ولد ،أو عبث قريب ،فيعمل على
التوفيق بين هذه الغريـزة ،وبين مصلحة ذريته بحبس العين عن التملك والتمليك ،وإباحة المنفعة ،وال يكون
ذلك إال في معنى الوقف أو ما في معناه .
 - 3الدافع الواقعي  :المنبعث من واقع الواقف ،وظروفه الخاصة حين يجد اإلنسان نفسه في وضع غير
مسؤول تجاه أحد من الناس ،كأن يكون غريبا ً في مواطن ملكه  ،أو غريبا ً عمن يحيط به من الناس  ،أو يكون
منهم إال أنه لم يخلف عقباً ،ولم يترك أحدا ً يخلفه في أمواله شرعاً ،فيضطره واقعه هذا إلى أن يجعل أمواله
في سبيل الخير بالتصدق بها في الجهات العامة .
 - 4الدافع العائلي  :حيث تغلب العاطفة النسبية على الرغبة والمصلحة الشخصية ،فيندفع الواقف بهذا
الشعور إلى أن يؤمن لذريته موردا ً ثابتاً ،صيانة لهم عند الحاجة والعوز .
 - 5الدافع االجتماعي  :تحقيق مبدأ التكافل االجتماعي بين أفراد اْلمة وإيجاد عنصر التوازن بين اْلغنياء
والفقراء في المجتمع المسلم. 426
سادسا :نبذة تاريخية عن الوقف في ماليزيا
تعريف عام بدولة ماليزيا
ماليزيا هي دولة ذات نظام فدرالي  ،تتكون من حكومة مركزية واحدة ( Federal Government
) و  13حكومالة واليالة (  ، ) State Governmentشالأنها كشالالأن المملكالة المتحالدة البريطانيالالة فالى معظالالم
اْلشكال (  . ) 427وهذه الصبغة ال تقع بالصدفة  ،فما ذلك إال ْلن ماليزيا كانت مستعمرة تحت احتالل بريطانيالا
منذ قرون طويلة حتى نالت استقاللها .
ماليزيالالا دولالالة َملَ ِك يالالة ديمقراطيالالة برلمانيالالة  ،ويتكالالون البرلمالالان فيهالالا مالالن مجلسالالين  :مجلالالس الشالاليوخ (
 ) Dewan Negaraومجلس الشعب (  ) Dewan Rakyatويعلوهمالا رأس اْلمالة وهالو الملالك المعظالم (
 ) Yang Di Pertuan Agongوالالذى ال تسالري القالوانين بالدون اعتمادهالا مناله  .وفالي الوقالت نفساله  ،توجالد
ثالالالث سالاللطات ف الي ماليزيالالا  :وهالي السالاللطة التشالالريعية المتمثلالالة ف الي البرلمالالان  ،والسالاللطة التنفيذيالالة المتمثلالالة ف الي
الحكومة  ،والتى يرأسها رئيس الالوزراء  ،والالذي يالرأس الحالزب الفالائز فالي االنتخابالة النيابيالة التالي تجالرى كالل
خمالالس سالالنوات  .والسالاللطة الثالثالالة هالي كالالواال لمبالالور (  ) Kuala Lumpurومقرهالالا السياسالي الحالالالي هالالو
بتراجايا (  ، ) Putrajayaوهما تقعان فالي واليالة مركزيالة واحالدة تسالمى بواليالة برسالكوتوان ( Federal
. ) Territory
أما من ناحية تقسيم الواليالات  ،فهنالاك تسالع مالن الواليالات يحكمهالا ساللطان (  ، ) Sultanوأربعالة
يحكمها محافظ (  ) Yang Di Pertua Negeriيتم تعيينه من الشعب العالادي الالذي لاله يالد كبيالرة فالي خدمالة
البالد والوطن  ،ولم يبلغ درجة السلطان وال هو من قرابته  .والسلطة التنفيذية لكل من الواليات يرأسها رئيس
 426راجع :أستاذنا الدكتور محمد عبد الحليم عمر ،سندات الوقف :مقترح إلحياء دور الوقف في المجتمع اإلسالمي المعاصر ،مجلة مركز صالح كامل
لالقتصاد اإلسالمي ،جامعة اْلزهر ،العدد الثاني عشر ،السنة الرابعة1421 ،هـ 2000 -م [  387وما بعدها ]؛ العمر ،أيمن محمد عمر ،الوقف ودوره
في التنمية االقتصادية ،مجلة الشريعة والدراسات اإلسالية ،جامعة الكويت ،العدد  ،60السنة 1426 ،20هـ 2005 -م [  43وما بعدها ].
(  ) 427ومع اتفاقهما فى كثير من اْلمور  ،فقد تفارق دولة ماليزيا دولة بريطانيا من حيث أن -:
أ – ماليزيا دولة فدرالية تتوحدها ثالثة عشرة والية وأما بريطانيا فهي دولة واحدة .
ب – يوجد في ماليزيا قانون ينظر كأنه مخالف للديمقراطية كقانون اْلمن الوطنى (  ) Internal Security Actفال يوجد ذلك في بريطانيا .
ج – تتكون ماليزيا من شعوب مختلفة اإل حساس واللغات والتقاليد  ،فلم تحصل بعد الوحدة القومية الجادة القوية بخالف بريطانيا  ،فإن لها حضارة قديمة
ذات تقاليد متينة .
د – سجل في القانون الماليزي منح الحقوق المتميزة لعرق الماليو – وهو العرق المواطن اْلصلي للدولة  -في شتى المجاالت  ،وهذا اْلمر وإن قيل أنه
من المبادئ العنصرية  ،إال أنه في واقع اْلمر يحمي حقوقهم من أجل الحفاظ على كيانهم أمام اْلعراق الوافدة من الخارج .
هـ – كان القانون الماليزي مكتوبا ً ومسجالً بخالف القانون اإلنجليزي  ،فإنه غير مكتوب وإنما يحتوي على مجموعات من اْلوراق القانونية التي تم
القبول واإلتفاق عليها في البرلمـان .
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وزراء تلك الوالية (  ، ) Menteri Besar or Chief Ministerكمالا أن هنالاك أيضالا ً حكومالات محليالة فالي
المدن والمراكز والقرى  ،لها حقوقها ومسؤولياتها الخاصة .
ومالالن الناحيالالة التاريخيالالة فلقالالد تأسسالالت ماليزيالالا الفدراليالالة ف الي عالالام  1963بعالالد أن نالالالت اسالالتقاللها عالالن
االحتالل اْلجنبي في الحادى والثالثين من أغسطس  1957م  ،وكانت من قبل ذلك تسالمى بشالبه جزيالرة ماليالو
نسبة إلى العرق الماليالوي – المالواطنين اْلصالليين فيهالا – كمالا أن اسالمها أيضالا ً أرض ماليالو  ،وقبالل االحالتالل
كانالالت هالالذه اْلرض تنقسالالم إلالالى دويالالالت ذات سالاللطة مسالالتقلة يحكمهالالا حالالاكم أو سالاللطان  ،وظلالالت هالالذه الالالدويالت
تخضالالع لسالاللطة معينالالة فالي فتالالرة زمانيالالة معينالالة  ،كمالالا تخضالالع هالالذه الالالدويالت لسالاللطنة " مالكالالا " – وهالالي إحالالدى
واليات ماليزيا حاليا – من سنة  1400ميالدية إلى سالنة  1511ميالديالة (  .) 428وفالي الفتالرات اْلخيالرة تمتعالت
هذه الدويالت باالستقالل التام مع استمرار عالقة الود والصداقة بين هالذه الالدويالت  ،وتالارة قامالت بعالض هالذه
الدويالت بإقامة عالقات مع دولة خارج شبه الجزيرة  .ولعل السبب الرئيسي لهذه العالقة السلمية والودية بالين
هذه الدويالت هو قيام حاكمها بعالقة المصاهرة بين حكام هذه الالدويالت  .وهنالاك أسالباب أخالرى كثيالرة ال تقالل
أهمية  ،منها أن جميع الحكام هذه الدويالت يدينون بدين اإلسالالم منالذ القالرن الخالامس عشالر الماليالدي  ،ومنهالا
قيام عالقات حميمة بين هذه الدويالت مع الخالفة العثمانية أو غيرها من الدولة اإلسالمية  .وكانالت " مالكالا "
دولة إسالمية ذات سلطة وسيادة تخضع لها جميع هذه الدويالت  ،وكانت تمثل مركزا ً لنشر الالدعوة اإلسالالمية
(
في دول جنوب شرق آسيا آنذاك  ،بجانب الحكومات اْلخالرى فالي أرخبيالل الماليالو كأتشاليه وسالامودرا باسالاي
. ) 429
وهذا كله كان قبل وقوع شبه جزيرة الماليو تحت استعمار القوي اْلجنبية الصليبية سنة  917هجريالة
الموافالالق بالالـ  1511ميالديالالة (  . ) 430وهالالذه القالالوى  ،أولهالالا البرتغالالال المسالاليحية الت الي جالالاءت إلالالى ماليزيالالا قاصالالدة
ثروتها الطبيعية  ،إضافة إلى الهدف الالديني أال وهالو هالدم اإلسالالم الالذي قامالت دولالة مالكالا بنشالره فالي أرخبيالل
الماليالو حينئالذ  .هالالذا الهالدف وتلالك الرغبالالة تحققالت لمالا سالالقطت مالكالا تحالت يالالد البرتغالال  ،ثالم تلتهالالا هولنالدا  ،ثالالم
بريطانيا في احتالل ماليزيا والدول المجاورة  .ثم في الحرب العالمية الثانية  ،شنت اليابان هجوما ً علالى الالدول
اَلسالاليوية – منهالالا ماليزيالالا – واحتلتهالالا ف الي شالالهر ديسالالمبر آخالالر سالالنة 1941م (  ، ) 431إال أن هالالذا االسالالتعمار لالالم
يستغرق مدة طويلة قبل أن تعود بريطانيا لالنتقام بعد حوالي ثالث سنوات وثمانية أشالهر  ،وذلالك بعالد الهزيمالة
الماحقة لليابان في تلك الحرب  ،وذلك فى  15أغسطس 1945م .
ثم ظلت ماليزيا بعد تلك الحرب تحت اسالتعمار بريطانيالا حتالى قالررت المسالتعمرة – بكسالر الماليم – أن
تتخذ المسالتعمرة – بفالتح الماليم – واليالة ذات أبديالة لهالا  .وهالذه الرغبالة لألسالف أدركهالا شالعب ماليزيالا الالذي قالام
بمقاومتهالا حتالالى تالالم فشاللها  .ولالالم يكتالالف زعمالاء الشالالعب بنجالالاح هالذه المقاومالالة  ،بالالل واصاللوا جهالالدهم فالي تحريالالر
أوطالالانهم المحبوبالالة  ،فانعقالالدت المفاوضالالات والمناقشالالات لتحقيالالق ذلالالك اْلمالالل حتالالى منحالالت بريطانيالالا االسالالتقالل
لماليزيا في عام 1957م ( . ) 432
وقبل بدء االحتالل الغربي كانت الشالريعة اإلسالالمية مطبقالة فالي أرض ماليالو بشالكل موسالع – كليالة أو
جزئية حسب إمكانية حكامها وجهازها الحكومي علميا ً وتطبيقيا ً  .ولكالن هالذه الظالاهرة لالم تالدم طالويالً  ،فسلساللة
غياب الشريعة من التطبيق تبدأ بدخول المستعمرين الغربيين المخططين بالمؤآمرات التي انتهت بالاحتالل هالذه
الدويالت  .فالمستعمر البريطاني أتى بالقانون اإلنجليزي لكالى يفرضاله علالى هالذه الالدويالت  ،غيالر أنهالم تركالوا
قسما ً من الشريعة اإلسالمية  ،وهو اْلحوال الشخصية لتضليل الرأى العام وإلخماد الصحوة اإلسالمية ضدهم
(  ) 428راجع عبد الهادي أونج  :الصراع بين اإلسالم والعلمانيين في ماليزيا  ،دار التوزيع والنشر اإلسالمية [ . ] 5
(  ) 429راجع د .رءوف شلبى  :اإلسالم في أرخبيل الماليو ومنهج الدعوة إليه  ،مطبعة السعادة  ،الطبعة اْلولى  1395هـ – 1975م [ . ] 56
(  ) 430راجع  :محمود شاكر  :التاريخ اإلسالمى  ،المكتب اإلسالمى  ،بيروت  ،الطبعة الثالثة  1411هـ .
(  ) 431راجع :
Pembangunan Terengganu Dahulu dan Sekarang , Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu , 1999 .
( تنمية ترنجانو قديما ً وحديثا ً  ،مكتب سكرتير حكومة ترنجانو  ،طبعة مؤسسة إسالمية بترنجانو 1999م [ . ] 8
(  ) 432راجع  :عبد الهادي أونج  :الصراع بين اإلسالم والعلمانيين في ماليزيا [ . ] 8 – 6
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آنذاك  .فلم يطبقوا قانونهم دفعة واحدة  ،بل طبقوه تدريجيا ً حتى ال يحس الشعب اإلسالمي وقتئذ أن هذا قانونالا ً
دخيالً قد حل محل الشريعة اإلسالمية  .ومن ثم  ،فإن عامتهم رحبوا به وشعروا كأن هذا القانون نشالأ فالي هالذه
الدويالت دون أية عالقة بالقانون اإلنجليزي المعمول به فالي بريطانيالا  .وإلتمالام هالذه المالؤآمرة الخبيثالة  ،فالإنهم
عدلوا بعض التعديالت لهالذا القالانون عالن مصالدره اْلصاللي رعايالة للظالروف المختلفالة بالين بريطانيالا وبالين هالذه
الدويالت ورعاية لمصالحهم  ،وفي سنة  1937ميالدية  ،أصبح القانون اإلنجليزي أحد المصالادر المعتبالر بهالا
للقانون المحلي الرسمي ( . ) 433
وكمالا ذكالرت مالن قبالل  ،فالالإن الشالريعة اإلسالالمية كانالت القالانون السالالائد فالي هالذه اْلرض قبالل االحالالتالل
ب
البريطاني منذ مجيء اإلسالم إليها في القرن الخالامس عشالر الماليالدي  ،وهالذه الحالالة انقلبالت رأسالا ً علالى عقال ٍ
بعد دخول بريطانيا للبالد  ،حيث طبقوا القوانين اإلنجليزية فى البالد  ،وهالذه القالوانين ال تالزال يعمالل بهالا حتالى
يومنا هذا  ،وعلى الرغم من ذلك فإن الشريعة اإلسالمية ال تزال تعتبر من المصالادر اْلساسالية لقالوانين الدولالة
ولكنها مطبقة على المسلمين فقط وفى حيز ضيق ( . ) 434
ورغم أن الشريعة اإلسالمية تعتبر رسميا ً من مصادر القانون والتالي تطبالق علالى المساللمين فقالط وهالى
فى القانون المدني تحت قسم اْلحوال الشخصية  ،إال أنها ال تنهض بمعارضة القوانين الوضالعية المكتوبالة وال
سيما عند اصطدامها مع الدستور الفدرالي الذي يعتبر القانون اْلعلى للدولة  ،لذلك فإن محاولالة واليتَالي كلنالتن
وترنجانو (  ) 435فى تطبيق أحكام الحدود المسالتمدة مالن الشالريعة اإلسالالمية فالى حالدود واليتهمالا أصالبحت تبالوء
بالفشل وتتعطالل حتالى اَلن  .وذلالك ْلن القالانون الوضالعي المالاليزي – لألسالف الشالديد – أكثالر قالوة مالن القالانون
اإلسالمي وأعلى قدرا ً منه فى الواقع الحالي  .وكذلك إذا تعارض قالرار المحكمالة المدنيالة المسالتمدة مالن قالوانين
الوضعية مع قرار المحكمة الشرعية  ،فاْلول مقدم والثانى ملغى ( . ) 436
وقد نص الدستور اْلعلى للدولة على هذا اْلمر وضوحا ً فيما يلى -:
" إن هذا الدستور قانون رئيسي للدولة  ،وكل قانون سُجل بعد يوم االستقالل وخالالف هالذا الدسالتور فهالو ملغالى
بقدر ما يخالفه " ( . ) 437
ونحالن بصالالدد البحالث عالالن المصالالادر التالي اسالالتمد منهالا القالالانون المالالدني الوضالعي المالالاليزي ال يسالالعنا أن
نترك البحث فى مصالادر القالانون اإلنجليالزي ؛ ْلناله بمثابالة اْلب للقالانون الوضالعي المالاليزي  ،ورغالم حصالول
بعالالض التعالالديالت فالالي هالالذه القالالوانين  ،ال سالاليما بعالالد االسالالتقالل  ،فإنمالالا هالالذه التعالالديالت حصالاللت علالالى أيالالدي
المتشرعين الذين تلقوا تعليمهم فى الغرب أو تربوا على منهج إنجليزي  ،فلم يحدث أي تغييرات جذرية فيها ،
يؤد إلى تبديل أشكالها المستوردة .
ولم ِ
أما مصادر القانون الماليزي فهالى تنقسالم إلالى قسالمين  ،أولهمالا  :مصالادر القالانون المكتوبالة  ،والثالاني :
المصادر غير المكتوبة  ،والمصادر غير المكتوبة ال يعني أنها غير مكتوبة على اإلطالالق  ،ولكالن المالراد بهالا
أنهالا ال تصالدر عالن البرلمالان ( مجلالس الشالعب ) أو عالالن المجلالس المحلالي  ،وال تكتالب فالي الدسالتور المحلالي أو
(  ) 433راجع :
Ahmad bin Ibrahim : Mendekati Sejarah Undang-undang di Malaysia dan Singapura, Dewan Bahasa dan Pustaka
Kuala Lumpur, 1995 , page 111.
(أحمد بن إبراهيم  :التقريب لتاريخ القوانين في ماليزيا وسنغافورة  ،دار اللغة والمكتبة بكواال المبور 1995 ،م [ . ) ] 111
(  ) 434راجع  :محمد زبيدى بن يوسف  :اإلسالم كأساس للقانون الوضعي الماليزي  ،جريدة دار اإليمان 2000 / 7 / 22 ،م [ . ] 16
(  ) 435إثنتا الواليات فى دولة ماليزيا واللتان فاز فيهما الحزب اإلسالمى الماليزي في االنتخابات العامة منذ عام 1990م بالنسبة إلى كلنتان وعام
1999م بالنسبة إلى ترنجانو .
(  ) 436راجع  :التقريب لتاريخ القوانين في ماليزيا وسنغافورة [ . ] 120
(  ) 437الدستور اْلعلى لدولة ماليزيا  ،المادة  4الفصل  ، 1وأما المراد بالقانون فقد فصلته المادة (  ) 160فيما نصه " القانون يشمل القانون المكتوب
والقانون اإلنجليزي واْلعراف والتقاليد الشرعية المعتبرة فى الدولة وما فيها " مختصرا َ  ( .انظر :
Perlembagaan Persekutuan Pindaan sehingga 31 Mac 1998 Lembaga Penyelidikan Undang – Undang ,
International Laws Book Services.
( الدستور الفدرالي الماليزي  ،مع تديالت حتى  31مارس  ، 1998لجنة البحوث القانونية  ، ILBS ،كواال لمبور [  3و . ) ] 236
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المركالزي  .وهالذا النالالوع مالن المصالادر يمكالالن الحصالول علياله مالالن خالالل قضالاء المحالالاكم أو التقاليالد واْلعالالراف
المعمول بها في المجتمع .
ومن حيث المصادر  ،فإن معظم مصادر القالانون المالاليزي جالاءت مالن القسالم المكتالوب خالفالا ً للقالانون
الوضعي اإلنجليزي ومصادر القانون المكتوبة في ماليزيا تتمثل في -:
 – 1القانون الدستوري الفدرالي وهو أبو القوانين في ماليزيا .
 – 2القالالوانين الت الي شالالرعت بالالإذن مالالن البرلمالالان (  ) Parliamentأو مالالن الجهالالاز التشالالريعي المحل الي (
. ) 438 ( ) Legislative Assemble
 – 3القوانين التي شرعت بإذن من البرلمان أو من المجلس الشعب المحلي .
( ) 439
-:
وأما القسم الثاني من مصادر القانون – وهى غير المكتوبة  ،فيشمل اْلمور اَلتية
أ – مصدر القانون اإلنجليزي المالئم للظروف المحلية .
ب – قرارات المحاكم في ماليزيا وهى المحكمة العليا والمحكمة االستئنافية والمحكمة الفيدرالية .
ج – قالالرارات أي محالالاكم تحالالل محالالل المحالالاكم المالالذكورة ف الي ماليزيالالا مثالالل المحكمالالة الفيدراليالالة السالالابقة ومجلالالس
الشورى الملكي
( . ) Judicial committee of the Privy Council
د – العرف المحلي الذي تقرره المحكمة بأنه مصدر من القانون .
يبدو مما سبق  ،أن مصادر القانون اإلنجليزي تعد من بين مصادر القانون الماليزي الهامة التي أقرها
( 440
القانون الوضعي الماليزي  ،فضالً عن أن القانون الوضعي الماليزي نفسه مستمد من القالانون اإلنجليالزي
).
وأما أنواع القوانين الوضعية المعمول بها في ماليزيا اَلن  ،فهي -:
 -1قانون الدولة  -2 .قانون اإلجراءات والمبادئ  -3 .القانون الجماعي والقانون الفردي  -4 .القانون الالزم .
 -5القانون المدني  -6 .القانون الجنائي  -7 .قوانين إدارة المدن والعالقة الدولية .
وجدير بالذكر أن القانون الوضعي الماليزي على مالا أتاليح لاله مالن قبالل الدسالتور قالام بالتقساليم والتنساليق
بين القانون الفدرالي وقانون الواليات في بعض اْلمور والنفوذ  ،فأعطى لكل من الحكومة الفدراليالة وحكومالة
الواليات ووظائفها الخاصة بها  ،فال تتدخل إحداها في نطاق نفوذ اْلخرى  ،ومن أمثلالة الوظالائف والمجالاالت
للفدرالية هي الشؤون الخارجية والدفاع عن الوطن والتربية والتعليم والشؤون الصحية  ،وأما المجالاالت التالي
تختص بها الواليات  ،فمنها الشؤون الدينية  ،وشؤون اْلراضي والمعادن  ،والحكومات المحلية .
وخالصة القول  ،إن القانون الوضعي الماليزي – كغيره من القالوانين الوضالعية – لالم يتكالون صالدفة ،
بل مر بتاريخ طويل حتى تم وجوده  ،كما أنه يتكيف حسالب الظالروف واْلحالوال  ،وتنحصالر مصالادره عمومالا ً
في خمسة مصادر  -1 -:التشريع  -2 .العرف المحلي  -3 .الدين  -4 .القضاء  -5 .المناقشات العلمية ( . ) 441
(  ) 438وهي مجلس الشعب المحلي بشرط أن ذلك القانون واقع في تخصصه وقدره المسموح المبين في الدستور .
(  ) 439انظر  ( The Malaysian Legal System :القانون الماليزي باللغة اإلنجليزية )  ،الطبعة الثانية  ،شركة لونجمان [ . ] 94
(  ) 440انظر :
Ke Arah Mercalisasikan Undang-undang Islam di Malaysia , Fakulti Syariah Ahademi Islam University Malaya,
Editor. Mahmood Zuhdi Abdul Majid, Thinkers Library, Kuala Lumpur .
( نحو تطبيق الشريعة اإلسالمية فى ماليزيا إصدار نخبة من أساتذة قسم الشريعة بكلية الدراسات اإلسالمية بجامعة مااليا تحرير أ  .د  .محمود زهدى
عبد المجيد  ،مكتبة تنكرس كواال المبور  ،ص . ) 55 – 54
(  ) 441انظر :
Mohd Foad Sakdan : Pengetahuan Asas Politik Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur , 1997 , page
175 – 176 .
( المعالم اْلساسية لسياسة ماليزيا  ،ديوان اللغة والمكتبة  ،كواال لمبور . ] 176 – 175 [ ، 1997 ،
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فترة قبل االستعمار
ولعل من المظاهر الواضحة لذلك التوجه الخطير قيام اإلدارة االستعمارية البريطانيالة بتحديالد ساللطات
السالطين بحيث تصبح قاصالرة علالى اْلمالور المتعلقالة بالشالعائر الدينيالة والشالؤون الثقافيالة  ،فالي حالين اسالتاثرت
هالالي لنفسالالها ببقيالالة السالاللطات التالالي مالالن بينهالالا السالاللطات اإلداريالالة واْلمنيالالة  ،وسالاللطات حفالالظ القالالانون والنظالالام ،
والسلطات المالية  ،وحتى سلطات التعليم. 442
وقد كانت مقاومة الشعب لذلك التغييالر تخبالو وتتقالد مالا بالين كالل آونالة وأخالرى  .ولالم تكالن تلالك المقاومالة
ناتجة عن نزعة فطرية إلى مقاومالة التغييالر بقالدر مالا كانالت مقاومالة لطبيعالة التغييالر نفساله  ،إذ تبالين أن مالا كالان
يجري – برغم بطئه – كان محاولة واثقة من المستعمر لدفع مسار حياة الناس نحو العلمانية  ،واستحداث بؤر
للصراع فيما بين العلمانيين منهم والمتدينين.
ولقد أسفر ذلالك الوضالع عالن أثالر كبيالر علالى ممارسالة الوقالف بالين المساللمين فالي شالبه جزيالرة الماليالو .
فعالوة على أن الوقف ممارسة تعبدية ينتظر المحسن الجزاء عنها في الدار اَلخرة  .وتخلد ذكراه في مجتمعه
 ،فإن ازدهار الوقف في ماليزيا في تلك الحقبة كان بمثابة ردة الفعل الطبيعة أمام مخطط العلمانيالة الالذي سالعى
المستعمر إلالى التمكالين لاله  .لقالد انتالاب المساللمون الخالوف مالن أن تالؤدي محالاوالت المسالتعمر تلالك إلالى القضالاء
بالكا مل على حرية التعبد  .وبدا لهالم أن مالن الضالرورة بمكالان وجالود أمالاكن تمالارس فيهالا الشالعائر اإلسالالمية ،
ويعد فيهالا النالاس لإلقبالال علالى ديالن هللا  .وأيقنالوا كالذلك أن مثالل تلالك اْلمالاكن ال بالد لهالا مالن دخالل مالادي متصالل
يغطالالى احتياجاتهالالا ويمكالالن مالالن المحافظالالة عليهالالا  .لالالذا فقالالد خصصالالت العديالالد مالالن اْلراضالالي الزراعيالالة مالالن قب الل
الواقفين لدور العبادة والمقابر  ،ولعل هذه هي أنواع الوقالف الغالبالة فالي ماليزيالا  ،إذ أن الوقالف علالى غيالر هالذه
اْلغراض كالمدارس الدينية ودور اْليتام كان جد محدود .
المبحث األول  :إدارة الممتلكات الوقفية في ماليزيا
بالرغم من عملية الوقف على أعمال البر فقد بدأت في ماليزيا منالذ دخالول اإلسالالم إليهالا  ،إال أن إدارة
الممتلكات الوقفية تركت بالكامل للمتولين دون أن تخضع لضوابط قانونية أو إطار تنظيمي حتالى عالام 1952م
حين أصدرت حكومة إقليم سالنجور قوانينها المبنية على الشريعة اإلسالمية  .وقد اشتملت تلالك القالوانين علالى
بعالض التشالريعات المتعلقالالة بالإدارة الوقالف . 443ومالالن ثالم يمكننالا الحالالديث هنالا عالن مالالرحلتين إلدارة اْلوقالاف فالالي
ماليزيا هما  :المرحلة السابقة لعقد الخمسينيات  ،والمرحلة التالية له .
أوال  :إدارة الوقف في المرحلة السابقة لعام 1950م .

 442لقد أحدث دخول اإلسالم أرخبيل الماليو تغيرات جذرية في حياة الناس ،فاإلسالم كمنهج متكامل للحياة  ،ال ينحصر اعتناقه في مجرد ممارسة
الشعائر التعبدية  ،وإنما يتخطى ذلك إلى تطبيق التعاليم اإلسالمية في سائر أوجه حياة الفرد أو المجتمع المسلم .ومن ثم فقد أحدث اإلسالم أثرا بالغا على
عادات الناس وتقاليدهم ولغتهم وثقافتهم وما كانوا يتبعون قبله من التشريعات والنظم  ،وأفلح اإلسالم في تمكين جذوره في تلك اْلرض منذ مدة سبقت
دخول المستعمر المسيحي بما ال يقل عن قرنين من الزمن  .ثم بدأ بعد ذلك دخول دويالت الماليو في إسار السيطرة االستعمارية شيئا فشيئا منذ دخول
البرتغاليين في 1511م وحتى استقالل البالد في  1957م  .وبالرغم من أن المستعمر لم يتمكن من انتزاع االيمان من قلوب أفراد الشعب المستعمر  ،إال
أنه نجح إلى حد ملحوظ في إضفاء صبغة العلمانية على الكثير من أوجه الحياة  ،وانحسر تأثير اإلسالم كمنهج شامل للحياة  ،ليصبح محصورا في نطاق
االعتقاد الذي ال أثر له في شئوون الحياة اليومية  .راجع:
Siti Mashitoh Mahamood, Masalah undang-undang dalam Pentadbiran harta Amanah wakaf di Malaysia, page. 107.
 443كل اْلمور المتعلقة الدين اإلسالمي وأحوال المسلمين توضع في القانون رقم التاسعو فقرة  ، 2تفاصيل سلطة الواليات  ،البرلمان العالي .ومن هذه
اْلمور مجال الوقف والخيرات واْلمانة العامة وغيرها والمحكمة الشرعية لها سلطة في تنظيم هذه اْلمور .كل القوانين المتعلقة بالوقف توضع تحت
قيادة المجالس اإلسالمية في كل الواليات  .أنظر رقم  ( ، 74أ )  ( ،ب ) من قانون البرلمان الماليزي.
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كما سبق أن بينا في الفقرات السابق ة فالإن معظالم ممتلكالات اْلوقالاف كالان مرتبطالا بغالرض محالدد  ،مثالل
إنشالالاء المسالالاجد  ،أو المالالدارس الدينيالالة  ،أو المقالالابر  ،وأن النالالذر القليالالل مالالن اْلوقالالاف كالالان علالالى دور اْليتالالام
والمدارس الدينية  .لذا فقد كانت سلطة المتولي في الغالب من اختصاص اللجان الخاصة بتلك المرافق الوقفيالة
 ،وهي بعض اْلحيان عهد بحق الوالية على اْلوقاف إلى رؤساء القرى .
وفي معظم الحاالت كانت اْلعيان الموقوفة توضع تحت تصرف المتالولي  ،فالردا كالان أم لجنالة  ،دون
وثيقة رسمية ( حجة وقف ) تثبت أن تلك العين قد وقفت على ذلك الغرض ز وكان يكفالي اإليعالاز الشالفهي مالن
قبالالل الواقالالف والقبال ول بنشالالؤ الوقالالف والواليالالة عليالاله مالالن قبالالل المتالالولي  ،لينتقالالل حالالق التصالالرف فالالي شالالؤون العالالين
الموقوفة من الواقف نهائيا إلى المتولي  ،وكان المتولون ال يخضعون ْلي ضابط او رقيب في إدارتهم للوقالف
بعد نشوئه .
وكانت النتيجة الحتمية لذلك التراخي في ضبط شؤون الوقالف ضالياع بعالض الممتلكالات الموقوفالة بعالدة
طرق  .فنظرا لعدم وجود حجة وقفية تثبت انتقال الوقف من ملك الواقف  ،كثيرا ما يعود الورثة إلالى المطالبالة
بالعين الموقوفة بعد موت الواقف والمتالولي وال يوجالد مالا يالدحض حقهالم فالي ذلالك فالي غيالاب التوثيالق  ،كمالا أن
المتولين أنفسهم لم يتورعوا في بعض الحاالت عن تحويل الممتلكالات الموقوفالة إلالى ملكهالم الخالاص فالي غيالاب
الوثائق الدالة على ثبوت الوقف  ،وفي بعض الحاالت أقدم ورثة المتولين على ذلك .
ثانيا :إدارة األوقاف في مرحلة بعد 1950م  .أو مرحلة التشريعات والتقنين .
أدى تزايد الممتلكات الناتجة عن إطالق يد المتولين في االنفراد بتصريف شؤون الوقالف إلالى الشالعور
بأن ال بد من سن قوانين تحد من تجاوزات المتولين وكان السالبق فالي ذلالك كمالا أساللفنا لحكومالة إقلاليم سالالنجور
التالالي أصالالدرت فالالي عالالام  1952م  .مثالالل تلالالك القالالوانين ضالالمن تشالالريعاتها اإلداريالالة المسالالتمدة مالالن أحكالالام الشالريعة
اإلسالمية  ،وسرعان ما تبعتها في ذلك بقية الحكومات اإلقليمية الماليزية  .فعلى سبيل المثال أصدرت حكومة
إقليم ترنجانو مثل تلك القوانين في 1955م  .وحكومة مالكالا فالي 1959م  ،وبيالراك فالي 1965م وجوهالور فالي
1978م .
وقد اشتركت تلك القوانين جميعها في إثبات النصوص التالية:
 -1اعتبار المجلس اإلسالمي 444هو المتول العام لجميع اْلوقاف اإلسالمية .
 -2االحتفاظ بجميع المستندات المتعلقة باْلوقاف لدى المجلس المذكور .
 -3االلتزام بصرف ريع اْلمالك الوقفية على اْلغراض المحددة لها وفق شروط الوقفين .
وقد أدى إصدار مثل تلك التشريعات إلالى إحالداث أثالر جيالد بالدا ظالاهرا للعيالان اَلن وعقالب ثالثالة عقالود مالن
صدور تلك التشريعات  .على أن صعوبة تتبع الممتلكات الوقفيالة فالي مختلالف اْلقالاليم  ،وعالدم وجالود الكفالاءات
البشرية والمقومات اإلدارية ادى إلى بقاء الكثيالر مالن اْلوقالاف فالي هيئالة أراض لالم تالزل تحالت ساليطرة متوليهالا
اْلساسيين .
التنظيم اإلداري لألوقاف
نظرا ْل ن السلطات في كل إقليم من اْلقاليم التي لها سالطين هالو الالزعيم الالديني والثقالافي فهالو بالتالالي
رئيس المجلس اإلسالمي لإلقليم  .وباستثناء إقليمي سالاباه وسالاراواك  ،فالإن المجلالس الالديني اإلسالالمي يخضالع
لرئيس دائرة الشؤون الدينية الذي يعتبر موظفا بالخدمة المدنية .
445

 444وهو أيضا في بعض اْلقاليم يسمى مجلس الشؤون اإلسالمية وهو المسؤول عن رسم الخطط والسياسات ،ومدير عام وهو الذي يرأس الجهاز
التنفيذي الخاص بتنفيذ ا ْلعمال المتعلقة بشؤون اإلسالمية كالزكاة والوقف ،كما أن هناك لجانا تهدف إلى التخطيط والمتابعة واإلفتاء والبحوث.
445
Siti Mashitoh Mahamood, Masalah undang-undang dalam Pentadbiran harta Amanah wakaf di Malaysia, page.
107, Siti Mashitoh Mahamood, Waqf in Malaysia, Legal and Administrative Perspectives, page 83.
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والمجلس الديني اإلسالمي ال يعتبر جزءا من الجهاز الحكومي ولذلك فهو يتمتع بسلطاته وصالحياته الخاصالة
 .ويفوض المجلس في الغالب ممارسة أعبائه اإلدارية إلى لجنة أو موظف تنفيالذي يعيناله  .وفالي معظالم اْلقالاليم
تقوم نفس اللجنة أو الموظف التنفيذي المعين بإدارة شؤون الزكاة والوقف وما يتعلق ببيت المال .
ويتحالالد عالالدد العالالاملين المتالالوط بهالالم إدارة اْلمالالالك الوقفيالالة بحسالالب عالالدد تلالالك اْلمالالالك الالالذي يتالالواوح فالالي
المعتاد ما بين منشأة واحدة إلى سبع منشآت  .وفي معظم اْلقاليم قإن الموظف المكلف بشالؤون الوقالف هالو فالي
ذات الوقت أمالين سالر ( سالكرتير ) المجلالس اإلسالالمي  .ومالن ثالم فهالم موظالف غيالر متفالرغ لالإلدارة اْلوقالاف ،
ويعاونه في الغالب كاتب وناسخ .
ونادرا ما يكون الموظفون المكلفون بشؤون الوقالف ممالن تلقالوا تالدريبا أو يملكالون الكفالاءة الالزمالة فالي
مجالالال دراسالالات االسالالتثمار وغالالدارة المشالالاريع وتقالالويم الممتلكالالات ومالالا إلالالى ذلالالك  .فهالالم ومعالالاونوهم مالالن الكتبالالة
والنساخ والمحاسبين ال يملكون في المعتاد سوى المعالارف اإلداريالة البساليطة  .علالى أن المجلسالين اإلسالالميين
في بينانج ومالكا أحسن حاال من سواهما فيما يتعلق بالكفاءة الغنية لموظفي اْلوقاف .
استغالل ممتلكات األوقاف في ماليزيا
بالرغم من أن معظم الممتلكات الموقوفالة – خاصالة اْلراضالي – قالد شالرط واقفوهالا اسالتغالل وصالرف
ريعها على المساجد القريبة منها إال أن تلك الممتلكالات لالم تخضالع لصاليغة اسالتثمارية سالوى اإلجالارة  .ويشالتمل
الجزء الغالب من اْلراضي الموقوفة على أراض تمتاز بمواقعها االستثمارية الجيدة فالي مراكالز المالدن  ،بينمالا
يشالالتمل الجالالزء اَلخالالر علالالى أراض زراعيالالة فالالي المنالالاطق الريفيالالة  ،ويواجالاله جالالزء كبيالالر مالالن اْلراضالالي الوقفيالالة
بنوعيها الحضري والريفي اإلهمال التام أو التعدي عليها من قبل أناس استخدموها بغير حق .
فمعظم أراضي اْلوقاف في بيراك  ،على سبيل المثال  ،مؤجرة بأجرة زهيدة لمدد تتراوح ما بالين 66
إلى  99عام ا  ،وكذلك الحال في مالكا وبينالانج  .وقالد تمكالن المسالتاجرون إثالر حصالولهم علالى مثالل هالذه العقالود
الطويلة من إنشاء المباني السكنية والتجارية على اْلراضي الوقفية  ،يستغلونها لمصلحتهم نظيالر أجالرة زهيالدة
تذهب إلى الوقف  .كما أن المباني الوقفية ايضا حظها من اْلجرة زهيد كأراضي الوقف .
وقد كان من الممكن  ،بال شك أن تستغل تلك اْلراضي الوقفية ذات المواقالع الجيالدة فالي مراكالز المالدن
بصورة أفضل  ،كأن يجري تطويرها وتشييد المنشآت عليها أوال  ،ثم تأجيرها لتحقق عائدا أكبر .
ولعل مما يثير الدهشة أن القائمين على أمر تلك اْلمالك الوقفية لم يستيقنوا الحاجالة الماسالة إلالى تشالييد
المبالالاني عليهالالا والسالالعي إلالالى اسالالتخدامها بصالالورة أفضالالل إال فالالي السالالبعينيات مالالن القالالرن الماضالالي  ،إبالالان الطفالالرة
العقارية التي انتظمت البالد  ،حيث عمدت المجالس افسالمية في بعض اْلقاليم  ،مثل بينانج ومالكا وترنجانو
ن إلى التفكير في ذلك  .فتم تشكيل لجان استثمارية للمجالس اإلسالمية فالي هالذه اْلقالاليم الالثالث تضالم مالوظفين
مختصالالين مالالن عالالدة مصالالالح حكوميالالة وغيالالرهم مالالن المهنيالالين  .وقالالد شالالملت تلالالك اللجالالان فالالي عضالالويتها مالالديري
مشاريع من مؤسسة التنمية االقتصادية التابعة للدولالة  ،ومعمالاريين ومهندسالين مالن مصاللحة اْلشالغال العامالة ،
ومهنيين وسياسيين آخرين  .وأنيط بتلك اللجان تقالديم المشالورة المتخصصالة حالول نالوع االسالتثمارية والنالواحى
الفنية المتعلقة بإنشائه ومصادر تمويله .
وأنشأ المجلس اإلسالمي بإقليم مالكا لجنالة خاصالة لإلشالراف علالى إدارة اْلوقالاف والبحالث عالن السالبل
والوسائل المالئمة لتنميتها وتطويرها  .وتض م تلك اللجنة في عضويتها سياسيين  ،وموظفين مالن بعالض دوائالر
الحكومية  ،وبعض أعضاء اْلجهزة التشريعية  ،وبعض علماء الدين. 446

 446وكان من المشروعات التي تم إنجازها بنجاح مبنى مؤلف من ثالثة أدوار يشتمل على متاجر ومكاتب  ،شيد في عام 1979م في مدينة مالكا على
أرض مساعتها  21000قدما مربعا  .وكان هذا المشروع استثمارا مشتركا فيما بين المجلس اإلسالمي بوصفه ناظرا على اْلوقاف  ،وهيئة تطوير المدن
.
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وقد بذلت اللجنة جهودا كذلك لتحديد أراض وقفية أخرى مجديالة االسالتثمار  ،وبخالالف ذلالك فقالد بقيالت
اْلراضالالى الوقفيالالة اْلخالالرى تحالالت إشالالراف المتالالولين اْلفالالراد الالالذين أقالالاموا عليهالالا مسالالاكن قليلالالة الكلفالالة بغالالرض
استغالل عن طريق اإليجار. 447
وفالالي إقلالاليم بينالالانج أيضالالا أنشالالئت هيئالالة استشالالارية لتقالالديم المشالالورة الفنيالالة للمجلالالس اإلسالالالمي فيمالالا يتعلالالق
بتقصالالى الجالالدوى االقتصالالادية للمشالالاريع وإداراتهالالا  .وفالالي حالالين كانالالت اللجنالالة االستشالالارية التالالي كونهالالا المجلالالس
اإلسالمي إلقليم مالكا مختصة بشؤون الوقف فقط  ،كانت اللجنالة االستشالارية الخاصالة بمجلالس بينالانج تخالتص
بتقديم المشورة للمجلس في مجال االستثمار مالن حيالث هالو ن إن كالان فالي مجالال اْلوقالاف أو غيرهالا ن وكانالت
عضويتها تضم بعضا من رجال اْلعمال والمهنيين .
باإلضافة إلى ما تقدم ذكره  ،وعقب بدء عمليالات البنالك اإلسالالمي المالاليزي شالرع المجلالس فالي تحويالل
استثماراته المصرفية إلى ودائع استثمارية لدى البنك المذكور .
باستثناء هذه المحاوالت الستثمارية ممتلكات اْلوقاف في كل من مالكالا وبينالانج وبعالض الجهالود التالي
لم تثمر بعد في كل مالن بيالراك وترنجالانو وجوهالور لالم يتضالح إال النالذر اليسالير مالن جهالود المجالالس اإلسالالمية
بالحكومات االقليمية لتنمية ممتلكات اْلوقاف .
المبحث الثاني  :التكييف الفقهي لعمل هذه المجالس اإلسالمية لشؤون األوقاف
عامة ،كل نصوص القوانين المتعلقة بالوقف في كل الواليات في ماليزيا لم تشمل أحكامه كاملة وتهتم
بشؤون اإلدارية وإجراءات الألزمة له .أما اْلشياء المتعلقة بأحكام الوقف في كل مجاالته لم تفصل بالكامل
وأحيانا نصوص القانون مخالفا للشريعة ،مثل الوقف ال يزيد أكثر من الثلث من أموال الواقف .وكل نصوص
القوانين المتعلقة بالوقف ينص مع أحكام الوصية ما عدا والية جوهور التي فرقت بين الوقف والنذر .
كل التشريعات المتعلقة بالوقف تعترف الوقف بنوعيه العام والخاص كما بينت قانون الوالية الفدرالية في سنة
 1993م .من هذا ال يوجد مانع من أن توقف كل أموال للواقف ولكن القانون يمنع ذلك أكثر من الثلث .وهذا
يختلف عن الشريعة التي تمنح للواقف نزع كل ممتلكاته إذا صدر منه حال الصحة والمنع إذا كان بطريق
الوصية أو ما يعرف بالوقف بالوصية ) ( TESTAMENTARY WAQF
448
الزيادة من الثلث يوضع في الوقف إذا وافق الورثة يرجع إلى أن الحالتين السابقتين يأخذ أحكام الوصية .
المبحث الثالث  :المشكالت والصعوبات التي تواجهها وأساليب تطويرها
449
مشكالت إدارة األوقاف في ماليزيا
 447وفي إقليم بينانج أيضا أنشئت هيئة استشارية لتقديم المشورة الفنية للمجلس اإلسالمي فيما يتعلق بتقصى الجدوى االقتصادية للمشاريع وإداراتها .
وفي حين كانت اللجنة االستشارية التي كونها المجلس اإلسالمي إلقليم مالكا مختصة بشؤون الوقف فقط  ،كانت اللجنة االستشارية الخاصة بمجلس
بينانج تختص بتقديم المشورة للمجلس في مجال االستثمار من حيث هو ن إن كان في مجال اْلوقاف أو غيرها ن وكانت عضويتها تضم بعضا من رجال
اْلعمال والمهنيين  .وقد تمكن المجلس اإلسالمي في بينانج في عام 1979م مستعينا بمشورة لجنة االستثمار من توسعة مبنى مؤلف من  22شقة سكنية ،
و 13متجرا ببناء ست شقق سكنية إضافية  .كما تمكن المجلس كذلك من تشييد مبنى آخر مؤلف من أربعة أدوار يشتمل على متاجر ومكاتب  ،اكتمل
بناؤه في مركز المدينة في عام 1985م على أرض مساحتها  60200قدما مربعا  .وقد كلف بناء المشروع مليوني رينجيت ماليزي  .ووقع المجلس
اإلسالمي عقدا مع الجهة الممولة يتقاضى بموجبه  2000رينجيت ماليزي سنويا من عائدات المشروع لمدة ثالثين عاما تؤول بعدها ملكية المشروع
بالكامل للمجلس .
 448راجع قضية في والية ترنج انو  :حاج امبونج بن إبراهيم وآخرين في مواجهة تنكو نيك ميمونة بنت المرحوم سلطان زين العابدبن  .وكذلك ما حدث
في والية سالنجور  .والباحثان يقترحان تغيير نص القانون موافقا للشريعة حيث المانع من الثلث هما للوصية ومرض الموت فقط .
448
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إن معظم الممتلكات الوقفية في ماليزيالا وقفالت قبالل بدايالة القالرن العشالرين  ،وكالان نظارهالا مالن زعمالاء
القرى  ،أو أناس يتمتعون باحترام الواقفين  ،أو جمعيالات المسالاجد  ،ولالذا لالم تحالظ بحسالن اإلدارة والكفالاءة فالي
تحقيق أهداف الالواقفين  ،ولالم يتسالن للمجالالس اإلسالالمية التحالرك لتصالحيح ذلالك الوضالع اإلداري لألوقالاف فالي
ماليزيا إال في منتصف القرن العشرين .
ولعل أهم المشكالت التي واجهت اْلمالك الوقفية في ماليزيا هي:
أوال :صعوبة في تحويل ملكية الوقف من المالك إلى اْلمانة العامة لألوقاف تحت شؤون المجالس اإلسالمية
في كل المحافظات ،أي إنفاذ القانون القاضي بأن يصبح المجلس اإلسالمي هو المتولي لجميع اْلوقاف
الخيرية في اإلقليم الموجود فيه  ،خاصة بالنسبة لألوقاف المخصصة لألوجه البر عامة وغير مرتبطة بمنشأة
محددة كالمساجد والمدارس الدينية وما إلى ذلك  .وكما ذكرنا في موضع سابق من هذه الدراسة فقد تعرض
الكثير من تلك اْلوقاف إلى التعدي من قبل بعض ورثة الواقفين أو من المتولين أنفسهم  .واإلشكالية هنا أن
هذه اْلراضي أو اْلمالك قد تكون مستثمرة بشكل عام ،أي غير متخصصة لمساجد أو مصليات أو غيرها،
وعليه فإن على اْلمانة أن تعمل جهدها الستالمتها من مالكها واستثمارها بشكل أفضل ،وبعض هذه اْلمالك
اصبحت تنتقل بالوراثة من شحص َلخر يضمها لنفسه مما يزيد المشكلة تعقيدا .وباإلضافة أيضا نقص
المساعدة واالهتمام من قبل القائمين على الوقف أنفسهم.
ثانيا :نقص الكوادر المؤهلة فالي دوائالر اْلوقالاف التابعالة لكالل المجالالس اإلسالالمية تقريبالا  .ويعلالل الالبعض ذلالك
بقلة عائدات هذه المرافق ممالا ال يمكنهالا مالن اسالتقطاب الكفالاءات اإلداريالة الالزمالة  .وتبالدو المسالألة هنالا شالبيهة
بالمغالطة .
ثالثا :عدم وجود نظالام جالاد يمكالن المجالالس اإلسالالمية مالن االحتفالاظ بسالجالت دقيقالة للممتلكالات الوقفيالة  .ففالي
الغالب يطلب المجلالس مالن لجالان المسالاجد والمالدارس الدينيالة موافاتاله بمالا لالديهم مالن المعلومالات حالول اْلمالالك
الوقفية التابعة للمسجد او المدرسة الدينية المعينة  ،ويكتفي بما يحصل عايه من تلك اللجان دون أن يسعى إلالى
التأكد من صحة المعلومات التي حصل عليها .
رابعا :بطء اإلجراءات المتعلقة بنقل ملكية اْلعيان الموقوفة إلى المجالس اإلسالمية ومالا يتطلباله ذلالك مالن مالدة
زمنية طويلة  ،ويضاعف حجم هذا المشكل ضعف الكفاءة اإلدارية وضيق ذات اليد لدى الدوائر الوقفية نفسها
.
خامسا :التبعالات الماليالة التالي تترتالب علالى نقالل الملكيالة  ،كنفقالات بالدل الخلالو أو رسالوم تقالديم العالين المالراد نقالل
ملكيتها حيث ال يسنثنى من ذلك سوى وقف المقبرة  .وفي الحاالت التي تكون فيها العين الموقوفالة المالراد نقالل
ملكيتهالالا غيالالر ذات عائالالد أو يكالالون عائالالدها أقالالل مالالن النفقالالات المطلوبالالة ينصالالرف المجلالالس اإلسالالالمي عالالن تحويالل
ملكيتها إلى اسمه مباشرة  ،فتنتقل الملكية بدال من ذلك إلى دائرة الشؤون الدينية التابعة لحكومة اإلقليم لتصالبح
العين الموقوفة في حكم اْلمالك الحكومية وتتمتع بميزة اإلعفاء من الرسوم .
ساسا :قلة العمالة المؤهلة والمدربة على إدارة الوقف في كافة ماليزيا غالبا ،وذلك يؤدي إلى قلة اْلموال التي
تدرها هذه اْلوقاف ،مما يعيق عملية االهتمام والعناية بها وإدارتها بما يكفل استمرارية استثمارها .وقلة
المهارة والكفاءة للموظفين العاملين في سلك الوقف ،يعود غالبا إلى انعدام التخصصات اْلكاديمية أو الوظيفية
للشواغر المطلوبة ،كما أ ن هناك انعداما لوجود دورات تأهيلية بالنسبة للموظفين أو اْلكاديميين في تنمية
ودربة كفاءاتهم في سبيل الرقي في خدمة اموال الوقف ،وهذا اْلمر يسري على الكثير من المؤسسات الوقفية
في عالمنا اإلسالمي .
ولعل من أهم سبل تطوير الكفاءات والكوادر الميدانية في المؤسسات الوقفية هو العمل القائم على المؤسسة
الالمركزية ،ففي العمل المركزي أو بصورة أدق عمل الرجل الواحد ينحصر التنظيم في شخص المدير أو
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اْلمين العام أو المدير التنفيذي ،وغذا غاب أو رحل ،يبدا العمل الوقفي من جديد يبحث عن شخص في مكانة
هذا المدير يعلم الصغيرة والكبيرة ،وبيده زمام كل شيء.
سابعا :عدم وجالود لالوائح دقيقالة بأعالداد وأنالواع أمالالك الوقالف ممالا يعطالي معلومالات عائمالة وعامالة فقالط ،وهالذا
يضفي نوعا من سوء إدارة اْلوقاف المترامية في ماليزيا ،يعني أن إدارتها برمتهالا تمثالل صالعوبة إداريالة ،ممالا
يزيد من صعوبة توظيفيها واالستفادة منها.
ثامنا :وأخيرا نأتي إلى مشكل غياب الوعى الكالافي – فيمالا يبالدو – بأهميالة الوقالف كمؤسسالة إسالالمية يمكالن أن
يكون لها دور رائد في خدمة أهداف التنمية االجتماعية واالقتصادية على أن يوارق اْلمل أخذت تلوح نالؤخرا
فيما عمدت إايه بعض المجالس اإلقليمية مالن سالعى إلالى تنميالة اْلوقالاف كمالا شالهدنا فالي كالل مالن مالكالا وبيالراق
وترنجانو .
المبحث الرابع  :الحلول واآلراء لتلك المشكالت والمالحظات
ويمكن أن نلخص في حل المشكالت التجربة الوقفية في ماليزيا باَلتي:
 -1تقديم الخدمات اإلرشادية في المجاالت الشرعية والقانونية ،بهدف تطوير وتوسيع مجال الوقف .
 -2مساعدة الخبراء على تحسين ظروف الموظفين في المجالس اإلسالمية لشؤون اْلوقاف .
 -3إقامة الندوات والمحاضرات لتوعية الجهات المهتمة بموضوعات الوقف من خالل وسائل مختلفة .
 -4إعداد وطباعة نشرات موضوعات الوقف .
 -5إيجاد موقع خاص على اإلنترنت يتبنى معالجة القضايا الوقفية كما فعله هيئات ووزارات الدول الخليجية
.
 -6تفرض على مجالس الوقفية نشر كل المعلومات المالية عن اْلوقاف في النشرة الرسمية لماليزيا في
أسرع وقت ممكن وتقوم بنشر تقرير سنوي عن اْلوقاف في ماليزيا ضمن التقرير السنوي لألمانة .
 -7تكليف وزارات الشؤون اإلسالمية بشكل واضح بالعمل على تشجيع إنشاء أوقاف جديدة ،وإقامة الهيكل
المؤسسي الالزم للمساعدة في إنشاء أوقاف جديدة ،وتشجيع اْلفراد على إقامتها وتقديم التسهيالت
الضريبية واإلدارية وغيرها ،وكذلك اإلعانات اإلدارية والمالية لها حتى تتمكن من أداء دورها
االجتماعي واالقتصادي.
 -8إعادة ا لنظر بإدارة أمالك اْلوقاف في كافة المحافظات بما يتفق مع إدارة وشروط الواقفين من جهة ومع
نصوص الشريعة ومقاصدها من جهة أخرى .
الخاتمة
ما سبق تخلص الدراسة إلى النقاط التالية:
 -1أضاف البحث للطرح الماليزي توسيع فكرة الوقف في كل المجاالت .
 -2تحتاج عملية بعث الوقف من جديد إلى توعية اجتماعية بأهمية الوقف وتعريفهم بفكرة الوقف الذري
( اْلهلي ) ،كما تحتاج إلى تأكيد الثقة بين اْلفراد والمؤسسات الوقفية ،بجانب تطبيق النظم الناجحة
في إدارة واستثمار أموال الوقف وهي عوامل تساعد على تفعيل دور الوقف أساسا بجانب المساهمة
في نجاح اْلطروحات المعاصرة .
 -3ضرورة االستفادة من المذاهب المختلفة في معالجة قضايا الوقف وأحكامه المعاصرة وعدم التمسك
بمذهب الشافعي فقط.
 -4اإلسراع في قيام وتغيير وتطوير نصوص القانون التي ينظم أحكام الوقف في ماليزيا .
هذا ،وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد هلل رب العالمين.
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