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سراييفو، ٢٠١٠



قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:” إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث:
صدقة جارية؛- 
وعلم ينتفع به؛- 
وولد صاحل يدعو له”. (أخرجه الرتمذي عن أيب هريرة).- 



٥

المقدمة:
ا، لصاحل  الوقف له هدف تعبدي وخريي، وهو حبس دائم للممتلكات أو إليرادا
مستفيدين حمددين أو لصاحل أغراض حمددة، بغية اكتساب مرضاة اهللا تعاىل. والوقف 

أداة ووسيلة وطريق للتقرب إىل اهللا تعاىل ونيل رضاه.

تعترب مؤسسة الوقف مؤسسة اقتصادية واجتماعية، تساهم يف حتسني جودة حياة الفرد 
وتطوير اجملتمع، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ودينيا.

إذا حبس الواقف عينا، فإن ملكيتها تنتقل إىل الوقف. واملشيخة اإلسالمية يف البوسنة 
واهلرسك هي اجلهة املالكة قانونيا لألوقاف، وتدير تلك األوقاف عن طريق مديرية 

األوقاف التابعة لرئاسة املشيخة اإلسالمية يف البوسنة واهلرسك.

األوقاف في البوسنة والهرسك
التاريخ، والوضع الراهن، والتطلعات المستقبلية



الصفحتان األوليان من حجة وقفية الغازي خسروبك. وقد جاء يف آخر احلجة النص اآليت: منسوخ عن احلجة 
الوقفية األصلية، وقد نسخها الفقري بناء على طلب قاضي سراييفو يوسف أفندي سنة ٩٩٣ هـ. يشهد حاكم 
سراييفو أمحد بن عثمان أن هذه النسخة مطابقة لألصل.إن حاكم سراييفو أمحد بن عثمان يشهد أن هذه 

النسخة مطابقة ألصل حجة الوقفية. (نسخة عن حجة الوقفية من سنة ٩٩٣ هجرية / ١٥٨٥ ميالدية)





الدافع الديني لوقف الممتلكات

وتعاىل  سبحانه  اهللا  لكن  الوقف،  عن  مباشر  بشكل  يتحدث  ال  الكرمي  القرآن  إن 
باألعمال  الغري،  مساعدة  على  الكرمي  القرآن  آيات  من  يف كثري  املسلمني  يشجع 

الصاحلة والصدقات، ومن تلك اآليات، اآلية  ٩٢من سورة آل عمران:
نَّ َهللا ِبِه عَِلٌمي}. ِٕ

ٍء فَا بُّوَن َوَما تُْنِفُقوا ِمْن َيشْ ا ُحتِ {لَْن تَنَالُوا الِْربَّ َحىتَّ تُْنِفُقوا ِممَّ

وقد حّفز رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املسلمني، يف أحاديث كثرية، على االهتمام 
باآلخرة، وحّثهم على فعل األعمال الصاحلة اليت يستمر أجر صاحبها، ويبقى أثره من 

بعده يف هذا العامل، عسى ذلك ينفعه بعد املوت، ومن تلك األحاديث:
"إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث؛ صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صاحل 

يدعو له". (رواه الرتمذي وقال حسن صحيح).
لقد أثّرت هذه التوجيهات والوصايا النبوية كثريا يف الصحابة، فاستلهموا منها فعل 
الكثري من األعمال الصاحلة اليت يدوم خريها، أمال منهم يف حتصيل الثواب الدائم. 

وكان عمر بن اخلطاب أول الواقفني يف اإلسالم:
(أصاب عمر أرضا خبيرب فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال أصبت أرضا مل أصب 
أصلها  حبست  شئت  «إن  قال:  به؟  تأمرين  فكيف  منه،  عندي  أنفس  قط  ماال 
ا عمر أنه ال يباع أصلها وال يوهب وال يورث، للفقراء  ا»، فتصدق  وتصدقت 
والقرىب والرقاب ويف سبيل اهللا وابن السبيل، زاد عن بشر، والضيف، مث اتفقوا، ال جناح 
على من ولَِيها أن يأكل منها باملعروف ويطعم صديقا غري متمول فيه،  زاد عن بشر، 

قال وقال حممد: غري متأثل ماال).
عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  صحابة  من  واحد  يوجد  ال  أنه  التارخيية  املصادر  وتفيد 
وسلم إال وكان قد وقف بعضا من ممتلكاته. واستمر املسلمون من بعدهم على هذه 

املمارسة، وما يزالون على هذا املنوال حىت يومنا هذا. 

٨



صحن جامع حممد باشا كوسكي – موستار



أهمية األوقاف في تطوير البوسنة والهرسك 

بــدأت األوقــاف بالظهور يف البوسنة واهلرسك مع بداية الوجود العثماين 
دور  على  شاهد  أكــرب  بالوقف  املــدن  بعض  تسمية  وتعترب  فيها،  الــرمســي 
األوقاف يف تطوير البوسنة واهلرسك وظهور املراكز احلضرية فيها مما تبعه 
املدن،  هذه  ومن  والدينية،  والثقافية  واالقتصادية  السياسية  املراكز  ظهور 
على سبيل املثال: كولن وقف، اسكندر وقف، غورنيي وقف، دونيي وقف 
وكثري غريها. كما أن بعض املدن احلالية كانت حتمل يف امسها كلمة وقف، 
مثل مدينة مركونيتش غراد اليت كان امسها يف السابق فارتسار وقف، وكان 

اسم مدينة سانسكي موست سابقا (وقف)، اخل.
ترتبط نشأة عدد كبري من املــدن يف البوسنة واهلرسك بوجود املمتلكات 
املوقوفة، أو بأمساء احملسنني الذي أوقفوا تلك املمتلكات، ومن املدن اليت 

ا باألوقاف أو بالواقفني:  ارتبطت نشأ
سراييفو – عيسى بك إسحاقوفيتش، والغازي خسروبك؛- 
توزال – تورايل بك؛- 
موستار – قراجوز بك وحممد باشا كوسكي؛ - 
تيشان – فرهاد بن اسكندر؛ - 

سوق الغازي خسروبك للقماش – سراييفو



ماغالي – يوسف باشا قالوون؛- 
نوفا قصبة – موسى باشا بودميسكي الوزير؛ - 
بانيا لوكا – فرهاد باشا سوكولوفتش، وحممد باشا صويف؛ - 
غراداتشاتس – حممد وحسني ومراد غراداشتشيفيتش؛ - 
فوتشا - حممد باشا كوكافيتسا؛ - 
مركونيتش غراد – مصطفى آغا  كيزالر؛- 
روغاتيتسا - حسني بك بن إلياس بك؛- 
فيشيغراد ورودو - مصطفى باشا كارا؛ - 
تشاينيتشي - الغازي سنان بك؛ - 
غراتشانيتسا – أمحد باشا بودميليا.- 

من  احملليني  السكان  من  الواقفني كانوا  معظم  أن  السابقة  القائمة  تظهر 
الذين شغلوا مناصب ووظائف سياسية وعسكرية مهمة يف الدولة العثمانية 
على أراضي البوسنة واهلرسك، حيث أن منهم وزراء وباشاوات وبكوات 
وآغــاوات، وكذلك الغزاة والقادة وغريهم. ويفيد الكثري من البيانات أن 
الواقفني مل يكونوا فقط من طبقة األثرياء، بل كان منهم واقفون ينتمون 
إىل خمتلف طبقات اجملتمع، كالتجار واحلرفيني والقضاة واملفتني والعلماء 

واألئمة، والرجال والنساء.



القصر الوقفي (وقف قراجوز بك) يف موستار



١٣

تصنيف األوقاف بحسب الغرض منها

دينية: اجلوامع واملساجد واملصّليات والتكايا؛  (١
تعليمية وتربوية: املدارس والكتاتيب واملكتبات؛  (٢

واألسرى  والغارمني  السبيل  وعابري  والتالميذ  واأليتام  الفقراء  مساعدة  خريية:   (٣
واملرضى، ورعاية احليوانات الشاردة والعاجزة،

واآلبار  والنوافري  الساعات  وأبراج  واجلسور  والطرق  املياه  شبكات  اجتماعية:   (٤
واحلنفيات العامة واملقابر،

اقتصادية: األسواق واخلانات ومتاجر احلرفيني واملنازل والبيوت.  (٥

تقسيم األوقاف بالنظر إلى استقالليتها االقتصادية

إن الغرض األساسي من الوقف هو فعل عمل صاحل يرضي اهللا تعاىل، ويربز هذا الغرض 
حاجة  تليب  ومتنوعة،  مضامني كثرية  خــالل  من  احملـــددة،  االجتماعية  الفعاليات  يف 
واخلانات  العامة  الشرب  مياه  وحنفيات  املساجد  نشأت  وهكذا  بعينها.  اجتماعية 
واملطاعم العامة واملدارس، اخل. وميكن يف ضوء ذلك تقسيم األوقاف إىل جمموعتني، 
ا ريعا ماليا، والثانية تشمل األوقاف اليت تستخدم  األوىل تضم األوقاف اليت تدر بذا

ريع أوقاف أخرى لكي تؤدي وظيفتها.

توفر ملؤسسة الوقف اإليرادات وتعود  اليت  األوىل تتكون من املضامني  اجملموعة   (١
ومنشآت  مبان  على  اجملموعة  هذه  وتشتمل  لتشغيله.  الالزمة  بالعائدات  عليها 
خمتلفة كاخلانات والدكاكني واملخازن ومتاجر احلرفيني املختلفة والبيوت ومنازل 
اإلجيار، مث األراضي بشىت أنواعها سواء ما كان منها خمصصا للبناء أو احلدائق 
أمواال  اجملموعة  هذه  تضم  ما  وغالبا  اخل.  والغابات  واملراعي  واحلقول  والبساتني 
نقدية كثرية أو معادن مثينة، تعطى للمواطنني لتنميتها، مما يعود بالربح على الوقف 

نفسه ويزيد من إمكاناته االقتصادية.



األوقاف في فترة ما بعد الحكم العثماني
األوقاف في عهد الحكم النمساوي الهنغاري

عرفت بداية االحتالل النمساوي اهلنغاري للبوسنة أول عمليات إلتالف 
الضرر  أحلقت  اليت  القانونية  األحكام  من  عدد  سّن  مت  حيث  األوقاف، 
باألوقاف باعتبارها فئة خاصة من امللكية، كما أحلقت الضرر بالبوشناقيني 

األثرياء.
خريات  من  أعداد كبرية  مصادرة  اهلنغاري  النمساوي  احلكم  عهد  يف  مت 
األوقاف، وجاء يف املرتبة األوىل املصليات اليت كانت تقام عليها صالة 
العيد، فأنشأت عليها مبان ضخمة، وبذلك منع البوشناقيون من التجمع 
بأعداد كبرية يف مكان واحد خوفا من العصيان. ففي معظم املدن، ويف 
إدارية  مبان  ا  مكا وأقيم  املصليات،  مصادرة  متت  سراييفو،  مقدمتها 

املــدن  يف  عامة  خــدمــات  تقدم  الــيت  املضامني  وتشمل  الثانية  اجملموعة   (٢
ويصرف عليها من األموال اليت جتمع من اإلجيارات أو القروض املخصصة 
هلذا الغرض. وتضم هذه اجملموعة منشآت ومبان خمتلفة وأعمال عامة 
ذات صفة دينية وثقافية وتعليمية وصحية وخريية وغريها، مثل احلّمامات 
العامة وأبراج الساعات واجلوامع واملساجد والتكايا واملكتبات واملدارس 
والكتاتيب وشبكات املياه واحلنفيات العامة واجلسور واخلانات واملطابخ 
العامة واملقابر وغــريهــا. وكانت إيـــرادات األوقـــاف تصرف على صيانة 
رواتــب  ودفــع  املدينة  يف  العامة  ا  نشاطا ومتــويــل  وترميمها  املــبــاين  تلك 
املــوظــفــني (األئــمــة واملـــؤذنـــني واملــعــلّــمــني واملـــدّرســـني)، ولــرعــايــة التالميذ 
والفقراء واملرضى، ولتغطية تكاليف األوقاف اإلدارية مبا يف ذلك املتولون 

والناظرون.



ضخمة. ففي سراييفو مثال أقيم على أرض املصلى مبان ضخمة، أحدها 
إقليم  إلدارة  مقرا  والثاين  واهلرسك،  البوسنة  لرئاسة  مقرا  اليوم  يستخدم 

سراييفو والثالث مقرا لبلدية املركز.
إلى  إضافة  المدن،  مراكز  في  البناء  أراضي  من  جذابة  قطع  اغتصاب  تم  كما 

الغابات واألراضي الزراعية. 

األوقاف في عهد مملكة الصرب والكروات والسلوفينيين
سكان  يعطى  أن  دون  والسلوفينيني  والكروات  الصرب  مملكة  تشكلت 
البوسنة واهلرسك حقهم الدميقراطي يف إبداء رأيهم حوهلا، وقد أصدرت 
اإلصالح  ”إجراءات  دميقراطي  وغري  تعسفي  بأسلوب  اململكة  هذه 
الزراعي“، ّمت مبوجبها يف الفرتة من عام ١٩١٨ إىل عام ١٩٣٩ مصادرة 
حوايل أربعة ماليني دومن من أراض األوقاف (٤٠٠٠٠٠٠ دومن) واثىن 
دومن)،   ١٢٥٠٠٠٠٠) البكوات  أراضي  من  ونصف  دومنا  مليون  عشر 
بإمجايل قدره ستة عشر مليون ونصف مليون دومن (١٦٥٠٠٠٠٠ دومن 
جمموع  من   ٪٢٧,٦ ميثل  وهذا  البكوات)  وأراض  األوقاف  أراضي  من 
مساحة البوسنة واهلرسك. ويف تلك الفرتة متت مصادرة ٩٥٪ من األراضي 
عن  املعلومات  هذه  أخذت  وقد  األراضي.  مالك  حبوزة كبار  اليت كانت 
”مذكرة مجعية املالكني السابقني ألراضي األقنان والبكوات يف سراييفو“ 

واليت أرسلت إىل ممثل امللك بافلي ( Pavle) بتاريخ ١٩٣٨/٠٩/٢٧.
ويف عام ١٩٣٩، وبقرار واحد من قضاء بانيالوكا، متت مصادرة ١٠٧٠٠٠ 
دومن من ممتلكات أوقاف الغازي خسرف بك يف تسليتش وتيشان (٣/١ 

أراضي زراعية و٣/٢ غابات جاهزة لقطع األخشاب).
ويف سراييفو وحدها، ّمت يف عهد هذه اململكة هدم ٢٤ جامعا، كلها من 
العهد العثماين املبّكر، كما مت هدم مدرستني: املدرسة العنادية يف بندباشا 

بك
سرو

 خ
زي
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ّام 
مح



ومدرسة املصري ، وهدم جبوارها أيضا جامع بكر بابا يف ميدان اخليول، 
ومت استخراج رفات األموات من ٧٥ قربا، وهدم ١٠٨ دكاكني و١١٨ بيتا 

وحديقة، ومتت مصادرة ٩٠ بستانا وحديقة وحقال ومرعى.
املنهجي  التوطني  خمطط  تنفذ  الفرتة  تلك  يف  الصربية  السلطات  وكانت 
للتشتنيك، الذي جتلبهم من صربيا وتوطنهم يف البوسنة واهلرسك، وخاصة 

يف املناطق ذات األكثرية البوشناقية. 

األوقاف في عهد يوغوسالفيا االشتراكية:
تعرضت األوقاف وممتلكات الطوائف الدينية، بعد انتهاء احلرب العاملية 
الثانية، وخاصة يف العقود األوىل من احلكم الشيوعي، هلجمات شديدة من 
السلب والتأميم. وحدث بعد احلرب يف يوغوسالفيا تغيري قسري ألساس 
امللكية يف اجملتمع، من خالل مصادرة املمتلكات اخلاصة أو تقييدها. وكان 
القائلة «مبصادرة  املاركسية  النظرية  اإلجراءات،  لتلك  األيديولوجي  املربر 

صاَدر»، وقد متت مصادرة ممتلكات الطوائف الدينية لسببني:
ُ
امل

األول: ألن الطوائف الدينية يف مملكة يوغوسالفيا قبل احلرب العاملية الثانية 
كانت مالكا قانونيا مهما للممتلكات اخلاصة،

ا خصم إيديولوجي، يهدد  والثاين: ألنه مت تصنيف الطوائف الدينية على أ
باخلطر عملية بناء العامل القوي اجلديد.



اإلصالح  طريق  عن  األوقاف  ممتلكات  على  القسري  االستيالء  مت  وقد 
الزراعي، والتأميم، ونزع ملكية املمتلكات اخلاصة. 

من   ،١٩٥٨ و   ١٩٤٨ و   ١٩٤٦ أعوام  يف  أجري  الذي  التأميم  جعل 
القطاعات  مجيع  يف  املهيمنة  امللكية  العامة،  امللكية  أو  الدولة  ملكية 
االقتصادية ويف جمال العقارات. وكان قانون تأميم املؤسسات االقتصادية 
اخلاصة، الصادر بتاريخ ١٩٤٦/١٢/٦، مع تعديالته واإلضافات عليه، 
الصادرة يف ١٩٤٨/١٢/٢٩، األساس القانوين ملصادرة ممتلكات األوقاف 

من املطاحن والفنادق واملصّحات واملؤسسات املماثلة.
بالشقق  التصرف  بقانون  شرسة  هلجمة  األوقاف  ممتلكات  تعرضت  وقد 
السكنية واملباين التجارية الذي صدر يف ١٩٤٥/٢/١٧ وقانون تأميم مباين 
اإلجيار وأراضي البناء الصادر بتاريخ ١٩٥٨/١٢/٢٨، نظرا إىل أن تلك 
املباين كانت متثل اجلزء األكرب من ممتلكات األوقاف يف املناطق احلضرية. 
ومت مبوجب هذا القانون مصادرة مجيع املباين السكنية والتجارية اليت متلكها 
املشيخة اإلسالمية، ما عدا تلك اليت تستخدم لألنشطة الدينية (الشعائر 

الدينية، والشؤون الدينية والشقق اليت يسكنها املوظفون الدينيون).
ووفقا لبيانات عام ١٩٥٠، فقد مت يف سراييفو خالل السنوات األربع اليت 
طبق فيها قانون نزع امللكية لعام ١٩٤٧ مصادرة حنو ٨٠ مقربة ملسلمني 
بلغت مساحتها اإلمجالية ٣٥٠ دومنا. وقد مت يف بعض تلك املقابر إنشاء 

مبان، كاملراحيض العامة، مما جيرح مشاعر احرتام املوتى.

وقف آياس باشا – سراييفو
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األوقاف المصادرة في الفترة من ١٩٤٥ – ١٩٩٠:
المساحة م٢العــددنوع العقار

١٠٣٠٣٠٦٢٠دكاكني- ١
٣٠٢٧٨٠٢٧٦٨٢مقابر- ٢
١٥٧٠١٤٥٢٣٢بيوت وشقق- ٣
٨٨٦١٩٠٣٠٤مباين- ٤
٤٨٢٩٢١٩٤٨٦٥٨أراضي بناء- ٥

األضرار المادية التي لحقت باألوقاف في عهد يوغوسالفيا الشيوعية:
حتملت األوقاف منذ عام 1950 وحىت التحول الدميقراطي األول سنة 1990، خسائر مادية جسيمة:

أضرار ناجمة عن تأميم الشقق الموقوفة:) ١
- الفرتة 1950-1990: 1500 شقة × 300.00 مارك بوسين = 450,000,00 مارك بوسين شهريا 

× ١٢ شهرا = ٥,٤٠٠,٠٠٠٫٠٠ مارك بوسين × ٣١ سنة = 
.....................................................167,400,000.00 مارك بوسين.

األضرار الناجمة عن تأميم المتاجر:) ٢
- الفرتة 1950-1990: 62000 م٢ × 25.00 مارك بوسين = 1,550,000,00 مارك بوسين شهريا 

× 12 شهرا = 18,600,000.00 مارك بوسين × 31 سنة = 
.....................................................576,600,000.00 مارك بوسين.

-------------------------------------------------------
المجموع: ............................................ 744,000,000.00 مارك بوسني

األوقاف التي تم تدميرها أو أصابها الضرر
أثناء العدوان على البوسنة والهرسك (١٩٩٢-١٩٩٥)

أ) األوقاف المدّمرة:
المجموعالمعتدي الكرواتيالمعتدي الصربيالنــوعم
٥٣٤٨٠٦١٤جـامـع١
١٧٥٤٣٢١٨مسـجد٢
١٤١٨٣٢كّتاب٣
٤٤٧أخرى (تكية ومقربة)٤
٧٢٣١٤١١٣١١اجملمـــوع٥

األوقاف المتضررة:
المجموعالمعتدي الكرواتيالمعتدي الصربيالنــوعم
٢٤٩٥٨٣٠٧جـامـع١
٢١٢٠٤١مسـجد٢
١٨كّتاب٣
١٠٦أخرى (تكية ومقربة)٤

٢٧٠٧٨٤٧٢اجملمـــوع
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األضرار المادية التي لحقت باألوقاف منذ عام ١٩٩٦ حتى اليوم:
أضرار ناجمة عن تأميم الشقق الموقوفة:) ١

- الفرتة 1996-2007: 1500 شقة × 300.00 مارك بوسين = 450,000,00 مارك بوسين شهريا 
× 12 شهرا = 5,400,000.00 مارك بوسين × 11,11 سنة = 

مارك بوسين.  64,350,000.00  ...................................................

مارك بوسين.   38,610,000.00 أ) فدرالية البوسنة واهلرسك: ......................... 

مارك بوسين.  25,740,000.00 ب) مجهورية صربسكا: ............................. 
-----------------------------------------------------

األضرار الناجمة عن تأميم المتاجر:) ٢
- الفرتة 1996-2007: 62000 م٢ × 25.00 مارك بوسين = 1,550,000,00 مارك بوسين شهريا 

× 12 شهرا = 18,600,000.00 مارك بوسين × 11,11 سنة = 
مارك بوسين.  221,650,000.00  .....................................................
مارك بوسين.  150,156,000.00 أ) فدرالية البوسنة واهلرسك: ......................... 
مارك بوسين.  71,500,000.00 ب) مجهورية صربسكا: ............................. 
-------------------------------------------------------
286,000,000.00 مارك بوسني المجموع: ........................................... 

المحصلة النهائية:
1,030,000,000.00مارك بوسين شقق موقوفة ومتاجر، جمموع األضرار: ............... 

األضرار السنوية التي تلحق باألوقاف:
مارك بوسين.  15,840,000.00 أ) فدرالية البوسنة واهلرسك: ......................... 
مارك بوسين.  9,660,000.00 ب) مجهورية صربسكا: ............................. 
-------------------------------------------------------
25,500,000.00  مارك بوسين. إمجايل األضرار يف البوسنة واهلرسك: .................. 

يستنتج من كل ما تقدم أن مؤسسة الوقف كان هلا دور مهم يف التنمية االجتماعية واالقتصادية يف البوسنة 
واهلرسك، لكن ويف نفس الوقت ال ميكننا التحرر من االنطباع بأن جمال عمل تلك املؤسسة، اقتصر يف 

فرتة من الفرتات، على مستوى احلد األدىن من الوجود.

إنه من واجب املشيخة اإلسالمية، ومن مقتضيات املصلحة العامة للمجتمع، أن تعيد ملؤسسة الوقف 
وظيفتها األصلية، ويتحتم علينا يف هذا العمل، أن نكون – أفرادا وجمتمعا – قادرين على الدفاع عن 

م اخلاصة من أجل الصاحل العام. حقوق أولئك الذين ختلوا عن ممتلكا



مبىن الوقف الوطين ووقف خادم علي باشا – سارييفو 





٢٢

مديرية األوقاف
سّنت مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشرتاكية قانون التأميم الذي صادرت مبوجبه 
فزالت  حبتة،  دينية  ألغــراض  يستخدم  ومــا كــان  املساجد  باستثناء  املمتلكات،  مجيع 
بذلك مربرات وجود مديرية األوقاف. وهكذا، مل يذكر دستور املشيخة اإلسالمية لعام 
ا أحد مصادر متويل املشيخة اإلسالمية، وال مديرية  ١٩٥٩ مؤسسة الوقف على أ

األوقاف اليت كانت حىت ذلك احلني تسهر على األوقاف.
ولكن، ومع وضع الدستور اجلديد للمشيخة اإلسالمية يف عام ١٩٦٠، مت عند تعريف 
مفهوم ممتلكات املشيخة اإلسالمية إدراج مفهوم الوقف باعتباره من ممتلكات املشيخة 
اإلسالمية. كان ذلك أمرا يف غاية األمهية ألنه يوحي بأنه قد حدث يف تلك السنوات 
العشر حبس أوقاف جديدة، مما استدعى أن يشار إىل تلك األوقاف يف الدستور 
اجلديد للمشيخة اإلسالمية. إن هذا احلكم الدستوري يلزم أجهزة املشيخة اإلسالمية، 
باعتبارهم األوصياء على ممتلكات األوقاف واملستفيدين منها، أن ال تنسى املمتلكات 

املؤممة، وأن تعمل باستمرار على إجياد أوقاف جديدة.
وبعد انتظار طال ٣٧ سنة، ومع توفر الظروف املواتية، وعلى رأسها احلرية السياسية 
اليت حتققت بعد وقف العدوان على البوسنة واهلرسك، أعيد تأسيس مديرية األوقاف، 
وأحيت مديرية األوقاف عملها من جديد باعتبارها إحدى مؤسسات املشيخة اإلسالمية 
يف البوسنة واهلرسك بالقرار رقم ٩٦/٢٤٨٦ الصادر بتاريخ ١٩٩٦/٠٦/١٤ عن 
أظهرت  األوقاف،  ملديرية  تأسيسها  وبإعادة  اإلسالمية.  للمشيخة  التشريعي  اجمللس 
املشيخة اإلسالمية يف البوسنة عزمها وإصرارها على الكفاح من أجل اسرتداد ممتلكات 
األوقاف، وتوفري املناخ والظروف املالئمة حلبس أوقاف جديدة يف البوسنة واهلرسك.

مهاّم وواجبات مديرية األوقاف:
اختاذ اإلجراءات حلماية األوقاف يف مجيع أراضي البوسنة واهلرسك ويف الشتات، - 

وتعزيز مكانة الوقف بكونه خريا دائما؛ 
حصر وتسجيل كافة ممتلكات األوقاف يف البوسنة واهلرسك ويف الشتات؛- 
استعادة األوقاف املصادرة واملؤممة واملستوىل عليها بأي صورة كانت؛- 



جسر تشيوان تشهايا وكّتاب سباهيتش – موستار



ميكن -  حالة  يف  وجعلها  ومحايتها  إحيائها  وإعادة  وترميمها  املوقوفة  املباين  جتديد 
استخدامها لألغراض املخصصة هلا؛

النقدية، -  واألموال  املنقولة  واملمتلكات  العقارات  وقف  على  املسلمني  تشجيع 
وإصدار حجج الوقفية للواقفني؛

تقدمي املساعدة القانونية جملالس املشيخة اإلسالمية يف القضايا املتعلقة مبمتلكات - 
األوقاف؛

محاية -  أجل  من  الدولية،  القانونية  واملؤسسات  احمللية  احملاكم  أمام  القضايا  رفع 
األوقاف؛

٢٤

وقف جامع تشيوان بك – موستار



البحث عن أفضل املستأجرين ومتابعة إجراءات تأجري ممتلكات األوقاف؛- 
اإلشراف على أعمال حتويل األوقاف ومتابعة تلك األعمال؛- 
تعيني املتولني واإلشراف على عمل اجملالس يف إدارة ممتلكات األوقاف؛- 
متابعة نشاطات احلكومات والربملانات فيما يتعلق بإجراءات وضع مسودة قانون - 

إعادة املمتلكات املؤممة، وغريه؛
التعاون مع املؤسسات املماثلة يف العامل وتبادل اخلربات؛- 
اإلصرار على إصدار قانون إعادة املمتلكات املؤممة؛- 
التعليمية -  باملؤسسات  الدراسية  الوحدات  يف  مهمة  مكانة  الوقف  مؤسسة  منح 

٢٥

وقف الغازي خسروبك



٢٦

التابعة للمشيخة اإلسالمية يف البوسنة واهلرسك؛تعليم موظفي املشيخة اإلسالمية 
يف البوسنة واهلرسك حول مسائل الوقف؛

اإلصرار على التطبيق احلريف للحجج الوقفية، إىل أقصى درجة ممكنة؛- 
تشكيل صناديق خاصة ألشكال الوقف املختلفة؛- 
إجياد أنواع جيدة وميسرة من الوقف، تتيح اجملال جلميع املسلمني أن يلبوا هذه - 

احلاجة الدينية وحيققوا الرضا الروحاين، ولكي يوفروا ألنفسهم من خالل األوقاف 
م؛ استمرار األجر بعد مما

تنظيم مؤمتر سنوي عن تطوير الوقف وإجنازاته؛- 
توظيف االقتصاديني واملديرين احملرتفني إلدارة األوقاف؛- 
اعتماد الشفافية يف اختيار اللجان الشرعية واملراقبني الداخليني الذين سيشرفون - 

على إدارة األوقاف حسب ما تقتضيه حجة الوقف واألحكام الشرعية؛
جعل إدارة األوقاف منسجمة مع معايري اإلدارة والتسيري احلديثة، مثل شهادة - 

املنظمة الدولية للتوحيد القياسي ISO؛
تشجيع األوقاف وتعزيزها بطرق عصرية واالستفادة من القنوات البديلة يف الرتويج - 

لألوقاف والتشجيع على وقف املمتلكات؛
ضمان الشفافية التامة يف عمل األوقاف والسيما يف اجلوانب املالية؛- 
املشيخة -  بني  والسياحي  والثقايف  واملايل  االقتصادي  للتعاون  الوكاالت  إنشاء 

ة داخل الدولة وخارجه؛ اإلسالمية وبني املؤسسات املشا
تأسيس املؤسسات االقتصادية على مبادئ السوق؛- 
والتعليمية -  الرتبوية  الربامج  يف  رئيس  بشكل  واستخدامها  األوقاف  ختصيب 

واالجتماعية.
المشاكل التي تواجهها مديرية األوقاف:

عدم سّن قانون إعادة املمتلكات املؤممة واملصادرة؛أ) 
فقدان عدد كبري من احلجج الوقفية، األمر الذي يتعذر معه تلبية رغبات الواقف،ب) 
حماوالت االستيالء على ما تبقى من ممتلكات األوقاف، من خالل خمططات ت) 

التنظيم العمراين اجلديدة،
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ا،ث)  إمهال املؤسسات املختصة يف تعاملها مع قضية محاية األوقاف وصرف إيرادا
التأهيل غري الكايف للكوادر العاملة يف مديرية األوقاف.ج) 

مهمة األوقاف ودورها في العصر الحديث:
تتجه مهمة األوقاف ودورها يف العصر احلديث حنو حتقيق ما يسمى يف العامل احلديث 
الدولة االجتماعية أو دولة الرخاء، وهي الدولة اليت حتسن رعاية مصاحل مواطنيها. 
فاملهمة األساسية لألوقاف ودورها إذن، أن تليب احلاجات العامة للمجتمع، واحلاجات 
الفردية لكل فرد يف ذلك اجملتمع، مع حتقيق الرخاء، يف مجيع جوانب احلياة البشرية.

ومن هذا املنطلق، فإن كل جمتمع مسلم مطاَلب – يف إطار النظام العام وبناء على 
احتياجاته – بتطوير نظام للوقف.

 إننا يف عصرنا هذا ويف مناطقنا هذه، ميكننا تطوير أنواع خمتلفة من األوقاف، اليت 
ميكن أن يكون هلا دور مهّم يف حتقيق التقدم واالزدهار للمجتمع وأفراده.

تم باألنواع اآلتية: وإىل جانب أنواع الوقف التقليدية، ميكننا أن 
األوقاف املهتمة بدعم احلياة األسرية واإلجناب؛- ١
األوقاف املهتمة بدعم املتزوجني من الشبان؛- ٢
األوقاف املهتمة بتعزيز األخالق اإلسالمية؛- ٣
األوقاف املخصصة للموهوبني والنابغني؛- ٤
األوقاف املخصصة لذوي االحتياجات اخلاصة؛- ٥
األوقاف املخصصة للعاطلني عن العمل؛- ٦
األوقاف املخصصة حلماية حقوق اإلنسان والدفاع عن كرامته.- ٧

تمويل المشيخة اإلسالمية من أموال األوقاف:
ا من أموال  ينبغي بالدرجة األوىل متويل بعض أنشطة املشيخة اإلسالمية ومؤسسا
األوقاف. وسيجعل هذا املشيخة اإلسالمية حرّة ومستقلة وثرية. إن احلرية واالستقالل 
والثراء، ثالثة عوامل ضرورية لعمل املشيخة اإلسالمية وجناحها يف أداء رسالتها املتمثلة 

يف تعزيز القيم اإلسالمية، ولكي متارس بكرامة دورها اإلصالحي يف اجملتمع.
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أمام  عائقا  تقف  اإلسالمية  املشيخة  متويل  خالهلا  من  يتم  اليت  احلالية  الطريقة  إن 
ا متنع الناس من إبداء آرائهم حبرية ومن أن يفصحوا عن أفكارهم  تطور املشيخة، أل
جديدة، كما متنعهم من إطالق عملية إصالح املشيخة اإلسالمية واملشاركة الفاعلة 
يف تلك العملية، واإلصالح ضروري، ألن الزمان يتغري والظروف تتغري. إنه من غري 
املنطقي يف زمان احلرية والفرص غري احملدودة، أن تعمل املشيخة اإلسالمية ويتم متويلها 
على النحو الذي كان سائدا أيام احلكم الشيوعي، عندما كانت املشيخة اإلسالمية 

حمرومة من مجيع احلقوق تقريبا.
واليت  مؤسسة،  ولكل  مسجد  لكل  والكبرية  واملتوسطة  الصغرية  الوقفية  املشاريع  إن 

ميكن تنفيذها على املدى الطويل، هي احلل األمثل.
مجيع  متويل  فيه  يكون  يوم  إىل  الوصول  أجل  من  اإلسالمية –  املشيخة  على  جيب 
املساجد ومؤسسات املشيخة اإلسالمية من األوقاف – خططا قصرية األجل وطويلة 
لتنمية األوقاف لكل املساجد واملؤسسات، حبيث حتصل كل مؤسسة على  األجل 
ا. ومبوجب هذه اخلطة اليت ستنفذ على املدى الطويل، سيحصل كل  وقف خاص 
مسجد ومدرسة وكلية وهيئة إعالمية ورئاسة املشيخة وغريها على وقف خاص يغطي 

ميزانيتها.
وميكن لكل مجاعة مسجد أن يكون لديها متجر وقفي تباع فيه البضائع املختلفة، 

يتزود منه املسلمون، ويغطون بذلك احتياجات مسجدهم.

مستقبل الوقف ومجاالت األوقاف: االحتياجات واإلمكانات
تقف املشيخة اإلسالمية أمام حتّد كبري. إن األوقاف تزداد يوما بعد يوم، واملشيخة 
املمتلكات  تلك  سواء كانت  جديدة،  ممتلكات  يوم  يف كل  تكتسب  اإلسالمية 
مسجدا، أو مدرسة أو روضة أطفال، أو عقارا، أو أرضا اخل. ومع زيادة األوقاف 
تزداد احلاجة إىل تنظيم أفضل وأكثر فاعلية، وإىل توظيف فريق من الكوادر الذين 
سيسهرون على هذه األمانة والذين سينجحون يف جعل املشيخة اإلسالمية أكثر ثراء 

وأشد استقرارا على أرضها.
لذا، ويف ضوء ذلك، ينبغي إعادة تنظيم مديرية األوقاف وتقويتها بالكوادر. جيب 



قصر الغازي خسروبك – سراييفو



أن يعمل فيها فريق مكون من الفقهاء، والقانونيني، وخرباء االقتصاد، واملهندسني، 
واملديرين الكفوئني وأصحاب الرؤى البعيدة. جيب أن يكون العاملون يف هذا الفريق 
من املتحمسني الذين ال يدخرون وقتا وال جهدا يف سبيل النهوض مبديرية األوقاف 

لتقف على رجليها. 
ومن الضروري أيضا تغيري أسلوب التعامل مع األوقاف والوقف. إذا جيب تطبيق الطرق 

العصرية يف هذا اجملال ليصبح الصورة املعربة عن احتياجاتنا وإمكاناتنا العصرية.
إن كل مسلم يرغب يف حياته أن يوقف أو حيبس شيئا من ممتلكاته يف سبيل اهللا 

رم بك – توزال مبىن األوقاف وفيه مقر مكتبة 



لتحقيق املنفعة العامة. منهم من يبتغي بذلك مرضاة اهللا تعاىل وأن يكفل لنفسه صدقة 
جارية، ومنهم من لديه غرض آخر.

م املتعلقة بالوقف، وستصل إىل  إن مديرية الوقف ستمكنهم مجيعا من حتقيق رغبا
كل فرد مبشروع وقفي وبعرض متنوع، جيد فيه كل شخص وكل فرد شيئا لنفسه، وأن 
توصل لكل فرد رسالة اإلسالم اليت تشجعه على فعل اخلري ابتغاء ملرضاة اهللا عز وجل 

وحده.

الترويج للوقف
تم بالرتويج للوقف. حىت حنقق كل مهامنا وأهدافنا ال بد أن 

العصري  اإلنساين  حيبها  اليت  وبالطريقة  عصريا،  يكون  أن  للوقف  للرتويج  وينبغي 
ويفهمها.

جيب أن تظهر يوميا على لوحات اإلعالنات ويف وسائل اإلعالم، إعالنات ملشاريع 
وقفية متنوعة، ولصناديق وقفية خمتلفة، وينبغي لساعي الربيد – مرة واحدة يف السنة 
على األقل – أن يسلم لكل بيت مسلم دعاية تعرض عليه أوقافا خمتلفة. إذن، ينبغي 
للرتويج أن يكون منسجما مع روح العصر، وأن يكون معّدا بأحدث طرق الدعاية. 
ويف ضوء ذلك، ينبغي أن تكون طرق االبتكار واالخرتاع مفتوحة، وينبغي أن يتاح 

محّام عيسى بك



٣٢

اجملال أمام املبتكرين واملبدعني ليفصحوا عن أفكارهم، من خالل املسابقات واجلوائز 
واملؤمترات وغريه.

بعض خطط مديرية األوقاف في الفترة القادمة
إعادة بناء محّام عيسى بك، يف سراييفو. وميثل هذا املبىن جزءا من جممع مسجد - ١

السلطان. وقد بناه مؤسس سراييفو عيسى بك إسحاقوفيتش، الذي أنشأ أثناء 
فرتة حكمه لسراييفو اليت استمرت ٣٠ عاما، عددا من املباين العامة اجلميلة 
جدا، كان أوهلا مسجد  السلطان، وأنشأ جبواره أول محام عمومي يف املدينة، 
ر ميلياتسكا، وكثريا من اخلانات واملتاجر واملباين األخرى،  مث أول جسر على 
على غرار املدن الشرقية. وقد مت اعتماد هذا اجملّمع نصبا تذكاريا وطنيا للبوسنة 
واهلرسك. ويتم متويل إعادة بناء احلّمام من قبل مديرية األوقاف يف تركيا، وتفوق 

قيمة املشروع ٢ (اثين) مليون مارك بوسين.
من - ٢ يتكون  وحركة،  حيوية  موستار  مناطق  أكثر  يف  وقفي  جتاري  مركز  إنشاء 

٦ طوابق، مساحتها اإلمجالية ٥٦٠٠ م٢، وتزيد قيمته على ٤ ماليني مارك 
بوسين.

مبىن جتاري وقفي – موستار



٣٣

إنشاء ٤ عمارات سكنية جتارية يف توزال مبساحة إمجالية قدرها  ١٣٧١٥ م٢. - ٣
وتبلغ تكلفة هذا املشروع عدة ماليني مارك بوسين.

تطوير النظام املعلومايت ملمتلكات األوقاف يف البوسنة واهلرسك. وتبلغ تكلفة - ٤
هذا املشروع ١٠٠,٠٠٠,٠٠ مارك بوسين، ويتكون هذا النظام املعلومايت من 
٣ وحدات: سجالت املمتلكات غري املنقولة واملنقولة، واإلدارة املالية لألوقاف،  

والشؤون املالية.
حتديد مجيع األوقاف يف البوسنة واهلرسك وتسجيلها يف السجل العقاري، وتبلغ - ٥

تكلفة املشروع بضعة مئات اآلالف من املاركات البوسنية.
ترميم املبىن التارخيي – مبىن مقر مديرية األوقاف الوطنية، ومبىن وقف اخلادم - ٦

علي باشا يف سراييفو، شارع الرئيس مجال الدين تشاوشيفيتش، رقم ٢ و ٤. 
وقد اعتمد هذا املبىن نصبا تذكارا وطنيا للبوسنة واهلرسك. وتبلغ تكلفة هذا 

املشروع ٢٠٠,٠٠٠,٠٠ مارك بوسين.
مشروع ”كولوبارا – Kolobara“ يف باشتشارشيا. جيري حاليا إعداد فكرة - ٧

املشروع  هذا  ويعترب  املفتوحة كولوبارا،  السينما  موقع  يف  سيقام  الذي  املشروع 
ذا أمهية حامسة بالنسبة ملدينة سراييفو، وبلدية املدينة القدمية واإلقليم واملشيخة 

اإلسالمية.

دار املسّنني – موستار



الكّتاب املرّقش – تيشان



إعادة بناء ”اخلستخانة“ أول مستشفى يف سراييفو، الذي يقع يف حي - ٨
كوفاتشي. وقد افتتح هذا املستشفى سنة ١٨٦٦، وكان يضم عيادة 
خارجية وصيدلية وغرفا إلقامة املرضى. وقد أصبح مبىن هذه اخلستخانة 

خربا، وباتت احلاجة ماسة إىل إجياد جهة ماحنة إلعادة بنائه.
من - ٩ بالقرب  يقع  الذي  عزت كالني،  علي  احلاج  مسجد  بناء  إعادة 

املسرح الوطين يف سراييفو. كان يوجد يف هذا املوقع مسجد وجبانبه 
املسجد  وجود  واستمر  البوشناق،  وجهاء  من  فيها كثري  دفن  مقربة 
 ،١٩٤٧ سنة  الشيوعية  السلطات  قبل  من  هدمه  قبل  عاما،   ٣٠٠
وقد نقلت أنقاض املسجد إىل مكان آخر وردمت أساساته. وُجتري 
اجلهات املختصة يف املشيخة اإلسالمية حاليا مفاوضات مع السلطات 
البلدية واإلقليمية حول إمكانية إعادة بناء املسجد يف املوقع املذكور.

تشييد مبىن املقر اإلداري ملديرية األوقاف يف سراييفو، وسيضم هذا - ١٠
املبىن املكاتب اإلدارية واألرشيف واملكتبة وقاعة لالجتماعات وشققا 

سكنية وكل ما يلزم من متطلبات العصر احلديث.
بناء فندق وقفي يف سراييفو.- ١١
بناء دور وقفية للمسنني واملرضى.- ١٢
استعادة ممتلكات األوقاف املصادرة، وذلك باالستناد إىل قانون إعادة - ١٣

امللكية يف البوسنة واهلرسك.
مجع املادة األرشيفية عن األوقاف يف البوسنة واهلرسك يف فرتة احلكم - ١٤

أوقاف  مديرية  تربعات  من  املشروع  متويل  يتم  وسوف  العثماين. 
اجلمهورية الرتكية.

متويل األحباث والدراسات العلمية حول األوقاف، مع الرتكيز بصفة - ١٥
املعاصرة،  األوقاف  مسائل  وحول  واهلرسك،  البوسنة  على  خاصة 

والتجارب املعاصرة للمؤسسات اإلسالمية يف العامل.
تقدمي املنح الدراسية للطالب من خالل أوقاف ”صندوق البوشناقيني“.- ١٦
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