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  تاريخه�وإدارته:�&ي�الهند�الوقف
 

  .أن�.فيصل�بي

 جامعة�القاهرة،�مصر،�كلية�دار�العلومه،�دكتوراباحث�ال

  ا�قدمة

ين�فأصبح�شام[�Pختلف�أنواع� سع�نطاقه��ي�الّدِ
َّ
ه�ات �عل¸�ا��س[م؛�Åنَّ

َّ
دقات�ال�VWحث الوقف�من�أفضل�الصَّ

�إvا ة �¯قتصاديَّ نمية �عجلة�التَّ �دفع �وساهم�الوقف��ي �وعقارات�وأدوات�إنتاج.... V�÷من�مزارع�وأرا� �وة
َّ
ى�ل¿

�مختلف�مجا�ت�الحياة �فّعالة��ي �ساهم�مساهمة �كما �ثقافية،�سياسية�؛_مام، �اجتماعية، �الهند�دينية، .
ة�دولة��ي�العالم،�و  ة�ما���تملك�أيَّ را÷���Vي�أك¿��_ تملك��_وقاف�الهندية�يئاتهتملك�من�العقارات�الوقفيَّ

يات�ورئيس�مجلس�_وقاف�اPركزي�الهندي��.)١(ة�والدفاعيديكك�الحدالّسِ �تيالهند�بعد�وزار  ِ
ّ
قال�وزير�_قل

وق �السابق�رحمن�خان: اع�الخاّصِ �،"لو�استأجرت�اPمتلكات�الوقفية�بأسعار�السُّ
َّ
�،واستثمرت�بمشاركة�القط

نوي�الحاvي�من�هذه�اPمتلكات�الوقفية�)٢(يجار�فقط�إvى�ألف�مليار�روبية"لبلغت�إيرادات��  خل�السَّ ،�لكن�الدَّ
عdى�الرغم��.)٣(إنما�تبلغ�مليار�ونصف�مليون�روبية�هندية�فقط�–حسب�تقديرات�وزارة�شؤون�_قليات��–

�م ٌه�جادٌّ ة�نحو�من�هذا�ال§�اجع�والركود��ي�مجال�الوقف�شوهد��ي� ونة�_خ$�ة�توجُّ ن�قبل�الحكومة�الهنديَّ
�وذلك�من�خ[ل�تقديم�رئيس�الوزراء�السابق�منموهن�س ة. سات�الوقفيَّ �اPؤسَّ �Manmohan Singخ�نإحياء

شركة�‘ويعرف�هذا�اPشروع�بـ م،�مشروعا�جديدا�لتنمية�اPمتلكات�الوقفية٢٩/١/٢٠١٤لشعب�الهند��ي�يوم�
Vjتنمية�الوقف�الوط’ National Wakf  Development Corporation

)٤(�.  

  ا�بحث�#ول:�تاريخ�الوقف�&ي�الهند

  &ي�عهد�الحكام�ا�سلم/نالوقف��:#ول ا�طلب�

�ي�سنة�الشماvي�يذكر�أن��س[م�دخل��ي�الهند�بدأ�¯هتمام�بالوقف��ي�الهند�منذ�قدوم�اPسلم$ن�أرضها،�و 
،�أك¿��و كذلك�ح��Wانق���ùمن�الدهر�قرنان�ظل�الحال��.)٥(الثقفي�محمد�بن�القاسمبيد��م٧١١هـ�اPوافق�٩٢
�سنة��،أتى�الغزنويون ف �الغزنوي��ي �السلطان�محمود �أفغان��ي�قيادة�سبكتك$ن�والد �عاصمة �غزنة وفتحوا

٣٥١�� م،�وبه�مكن�سبكتك$ن��بنه�محمود�الغزنوي�الذي�نفذ�إvى�الهند�من�حدها�الشماvي�الغربي،��٩٢٣- هـ
نة�بيشاور،�أفلوطان،�كالنكر،�كشم$�،�مدينة�قنوج�ومنطقة�غجرات.�وفتح�ب[دا�بعد�أخرى�ومن�ضم½�ا�مدي

تنسب�إvى�مؤسسها�الحس$ن�بن�الحسن�اPلقب�بع[ء�الدين�الغوري،�وقام��ال�VWالدولة�الغوريةثم�أتى�عهد�
�الدين� �شهاب �أخوه �الرئاسة �توvى �بعده �ومن �الغوري، �اPعروف�محمد �غياث�خان �أخيه �باPلك�ابن بعده

من�أشهر�غزاة�الهند،�ومن�ضمن�فتوحاته�ملتان،��هور،�أزم$�،�هانV�Í،�س$�سوني،�وأخ$�ا��يعّد الغوري�الذي�
  �فتح�دهdي�وجعلها�تحت�قيادة�مملوكه�قطب�الدين�أيبك،�فأصبحت�عاصمة�للهند��س[مية.
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إنشائي�‘ه��ي�مؤلف�)٢(،�كتب�ع$ن�اPلك�اPلتاني)١(ويقال�إن�أول�وقف��ي�الهند�كان��ي�عهد�معز�الدين�بن�سام
�إن�السلطان�معز�الدين�بن�سام�وقف�قريت$ن�لجامع�اPلتان�ب$ن�عامي�insha-i-mehru’ (مهرو  :(١١٨٥�–�

الدولة��تضعف�،بعد�مقتل�السلطان�شهاب�الدين�الغوري.�)٣(م،�وحمل�مسؤولية�إدارته�عdى�العلماء١١٩٥
�،دهdي.�وبه�بدأت�دولة�اPماليك�عdى�الذي�كان�حاكما�)٤(فاستغل�هذه�الفرصة�قطب�الدين�أيبك�،الغورية

ية�لِج حكومة�الدولة�الِخ �توبدأ�،حكم�اPماليك�Vن¬أوبه��،ج[ل�الدين�ف$�وز�الخلGيوصل�إvى�العرش�أخ$�ا�و 
�و انتقل�الحكم�من�الخلجي$ن�إvى�أسرة�طغلقثم��.هـ.�٦٨٩ي� �العصر�هو�مسجد�، �يذكر�من�هذا من�أهم�ما

�إvى�٧٢١ملك�الطغلقي$ن�من��ثم�كانت�الهند�تحت�.)٥(هـ)٧٢١خ$¡رخان�( � �هـ.٨٥٥هـ .�� ن�أوأجدر�بالقول�هنا
أك¿��من�مائة�دور�الشفاء،�وكان�الدواء�والغذاء�يقدمان�ف¸�ا�مساجد�عديدة�و �ب�jطغلق�شاه�السلطان�ف$�وز�

�وما�)٦(للناس�مجانا ���لول�اللودي�_فغاني، �لودي�اPنسوبة�إvى�مؤسسها �الحكم�من�بعدهم�أسرة �ثم�توvى .
عهد�اللودي�مسجد�الباني�بت"،�ومن�أهم�ما�ب��Vjي�"هـ��ي�معركة��٩٣٢ي�الحكم�ح��Wنجح�عل¸�م�بابر��ي��زالوا

̄صط[حات�مثل�.�)٧(باراجومباد وظيفة�‘و�،’وجه�اPلك‘،�و’وجه�اPعاش‘وعرفت�_وقاف��ي�عهدهم�بمختلف�
�اPغولية�سرة_ �توvى�عرش�الهند�،ديبعد�اللو ومن��.)٨(�)grants�inam’(ووظيفة��نام،� grants�waqf’ الوقف

ثم�توvى�العرش�همايون�ومن�بعده�ابنه��مراطور�أك���إ��أن�همايون��.)٩(إvى�ظه$��الدين�محمد�بابر�اPنسوبة
�العرش�اPلُك  �من ��طرده �السوري. �الوقفيةش$�شاه �اPمتلكات �الحرص�عdى �شديد �أك���كان   �وتبعه��.واPلك

.�ثم�من�بعده�خلفاؤه�ح��Wانت¬���ي�احت[ل�ال��يطاني�،ان،�وأورنكزيب�(عاPك$�)�ي�الحكم�جهانك$�،�وشاه�جه
صدر�‘لم�يكن�يعرف�لدى�اPغول�و��غ$�هم�وزارة�مخصصة�لóوقاف،�كان�اPشرف�_عdى�للقضاة�اPلقب�بـ

ل�كان�القضاة�يساعدونه�عdى�مستوى�_قاليم��ي�أعما�.آنذك�يشغل�منصب�مراقبة�هذه�_وقاف’ الصدور 
الوقف�تقلي[�من�عبئه،�وكذلك�اPؤذنون�عdى�مستوى�اPناطق�الصغ$�ة.�لكن�اPتوvي�هو�اPسؤول�_صيل�عن�

  .�)١٠(أية�ممتلكة�وقفية�تحته

  الA.يطاني��حتNل�&ي�عهدالوقف�ا�طلب�الثاني:�

�ي½�ار و�ي�بادئ�_مر��.Pا�تزامن�انقراض�دولة�اPغول�مع�احت[ل��نجل$¡�تعرض�نظام�الوقف�ل�همال�وبدأ
�باPسلم$ن� �الخاصة �الشخصية �_حوال �اPساس�بقوان$ن �عدم �سياسة �اتباع �إvى ̄ستعمار��نجل$¡ي � عمد

� �عام ��ي �أصدروا �حيث �إدارته�١٧٧٢والهندوس ���ياكل �محتفظا �الوقف �وبقي �ذلك. �عdى �ينص �قانونا م
�التقليدية،�وذلك�مما�أدى�إvى�سوء�استخدام�اPمتلكات�الوقفية�والتف نجل$¡�ا�يار�Pا�رأى�� ريط��ي�إدار«�ا.
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�بعض�_�الوقفية�_موال �وتملكها �(بإصدار�شخاص�قاموا �رقم �لعام١٩٠قانون �اPناطق��م�١٨١٠) لكافة
�فورت�وليم �تحت�إدارة �وذلك �_وقاف، �عdى ��ي��،)١((كلكتا)�حفاظا �لهذا �مماثل �قانون �تطبيق �تم وكذلك

�عام��)٢((مدراس)بـ�مناطق�فورت�سينت�جارج �قانون�_وقاف��.م�١٨١٧ي �أيضا ��نجل$¡ية وأصدرت��دارة
الدينية�الذي�نص�عdى�أن�جميع�اPنشـآت�الدينية�التابعة�Pجلس��يرادات�أو�الواقعة�تحت�إشراف�نظار�

يست�إمن�قبل�حكومة�شركة��هذين�القانون$نتم�إلغاء�عادي$ن�يعهد��شراف�عل¸�ا�إvى�متول$ن�رسمي$ن.�ثم�
��يإ �لعام٢٠بإصدار�قانون�جديد�رقم�(�م�١٨٦٣عام�نديا فانفصلت�_وقاف�الدينية�عن�إدارة��،م�١٨٦٣)

�ةالحكومة،�فتم���ذا�القانون�التمي$¡�ب$ن�_وقاف�الدينية�و_وقاف�الخ$�ية،�وأبقت�الحكومة�_وقاف�الخ$�ي
½�ا،�وبدأ�الناظرون�ينقلون�فبدأت�_وقاف�ت½�ار�من�جديد��رتفاع�اPراقبة�الرسمية�ع�،فقط�تحت�إشرافها

�واستغل��  نجل$¡�أيضا�هذه�الفرصة��حت[ل�_را÷���و_وقاف�هذه�العقارات�ويبيعو�ا�كأ�م�هم�مالكوها.
 The charitableوتم�أيضا�اتخاذ�قانون�اPؤسسة�الخ$�ية�والدينية��ح��Wمنعوا�اPسلم$ن�من�التعليم�والتعلم.

and Religious trust actراقبة�_وقاف�وصيان±�ا،�وقد�شهدت��١٩٢٠ي�عام��Pم،�ولكنه�بقي�بدون�توف$��نظام�
  .م�صدور�عدة�قوان$ن�تنظم�شؤون�الوقف�عdى�الحكومات�الو�ئية١٩٥٤إvى��١٩١٣الف§�ة�من�

  الهند�بعد�استقNل�ا�طلب�الثالث:�الوقف

،�فاتفقوا�)٣(و�نا�أبو�الك[م�آزادتحت�قيادة�مإثر�استق[ل�الهند�تم�البحث�عن�تكوين�إدارة�_وقاف�اPركزية�
�وقام�ال��Pان�بتدوين�قانون�)٤(عdى�ضرورية�تأسيس�مجلس�_وقاف�اPركزي�تحت�الحكومة�اPركزية�للهند .

� �لعام �ه١٩٥٤الوقف �توصيات �ضوء �عdى �اللجنةذم ��يعّد و �.ه �الوقفي �التشريع ��ي�هذا �_مور �أعظم من
�البلد ��ي �اPسلم$ن �تاريخ �بو �.)٥(صفحات �تم �عض�التعدي[ت �فيه ��١٩٥٩ي �١٩٦٤و، �لم��.م١٩٦٩و، ولكن

̄حتجاجات�ضد�هذا�القانون.�وPا�فشلت�هيئات�الوقف�ومسؤولها��ي�الحفاظ�عdى�_وقاف�بالرغم� تتوقف�
�القانون� �لوزارة �للتفتيش�تابعة �بتكوين�لجنة �قامت�الحكومة �اPركزية، �الحكومة �اPتواصل�من من�التنبيه

م�وتقريرا��ائيا��ي�عام�١٩٧٣م،�وقدمت�هذه�اللجنة�تقريرا�مؤقتا��ي�عام�١٩٧٠عام��والعدل�وشؤون�الشركة
م،�١٩٨٤م،�مع�مسودة�قانون�جديد،�و�ي��اية�اPطاف�تم�تقديم�مشروع�قانون�جديد��ي�ال��Pان�عام�١٩٧٦

� �الهند �رئيس�جمهورية �عليه �آنذكوقع �جهات�عديدة �عارض±�ا �ولكن�Pا �إأ، �الهندية يقاف�علنت�الحكومة
�القانون  �فقدمت�الحكومة�مشروع�قانون��ي��.تطبيق�هذا واستمرت�اPطالب�بتشريع�قانون�جديد�للوقف،

�ي�كافة��وتم�تنفيذه�،م١٩٩٥و�ي�_خ$��تمت�اPوافقة�عل¸�ا��ي�شكل�قانون�الوقف�لعام��،م١٩٩٣ال��Pان�عام�
�القانون��ي�كافة�الب[د�م�عن�تط١٩٩٥من�شهر�ديسم���عام��٢٧الب[د،�وأعلنت�حكومة�الهند��ي� بيق�هذا

�من�يناير� �مع$ن�الدين�_جم$�ي�اعتبارا �الشيخ�خواجة أقر�ثم��.)٦(م١٩٩٦سوى�و�ية�جامو�وكشم$��ومق��ة
  م.�٢٠١٣أغسطس��١٩م��ي�٢٠١١مجلس�الشيوخ�الهندي�قانون�الوقف�(اPعدل)�لعام�
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  ا�بحث�الثاني:�إدارة�#وقاف�&ي�الهند

 ��Central Waqf Councilوقاف�ا�ركزي مجلس�# �ا�طلب�#ول:

بموجب�مادة�رقم��م١٩٦٥×ي�ال�VWأنشأت�وشكلت�مجلس�_وقاف�اPركزي��ي�سنة��الهندية�الحكومة�اPركزية
�أ-٨( �لعام �الوقف �قانون �من �_وقاف��.)١(م١٩٥٤) �عن �مسؤو� �الوزير�اPركزي �من �اPجلس �هذا يتألف

�الذين�هم�اPعينون�اPسلمون�من�قبل�الحكومة�عضوا�١٩ت���ùصفته�رئيس�اPجلس�ومن�قبم �هو �_م$ن.
�السنة�.)٢(للمجلس�التنفيذي�الرئيس ��ي �مرت$ن �اPجلس�عادة �وال�VW ،يجتمع �اPجلس، �لجان �ذلك�فإن ومع

تتمثل�� تتكون�من�أعضا�èا�يجتمع��ي�كث$��من�_حيان�Pمارسة�أعمال�فيما�يتعلق�بالشؤون��دارية�واPالية.
�الر  �بأعمال�اPهمة �اPتعلقة �بشأن�اPسائل �الهند �لحكومة �اPشورة �تقديم �Pجلس�_وقاف�اPركزي��ي ئيسية

�وإدارة �_وقاف، �الب[د مجالس ��ي  من�وحماي±�ا�الشاغرة�_را÷��Vتنمية�أيضا�وظيفته�ومن .)٣(_وقاف

� .̄جتماعية�عايةالر �أنشطة��ي�سعاتو �الدخل�من�اPزيد�لتوليد�تجارية�أسس�عdى�وتطويرها اPغتصب$ن
�إvى��١٩٧٤سبتم���من�الف§�ة��ي�روبية�مليون ��٣٥٠من�أك¿� �الغرض�لهذا�تحقيقا�اPركزية�الحكومة�منحت
  .)٤(م½�ا�مشروعا��٨٤الفراغ�تمو �مشاريع��١٣٧إvى�اPجلس�ووزعها�،�٢٠١١مارس

  �State Waqf Boardsا�طلب�الثاني:�هيئة�#وقاف�للوLيات

،�وإنشا�èا�من�جديد�)٥(م١٩٥٤)�بموجب�قانون�الوقف�لعام�م١٩٥٥الهند��ي�عام�(�أسست�هيئة�_وقاف��ي
Pدة�خمس�سن$نهو�من�حق�الحكومة�اPوتكون�الهيئة�خاصة�للشيعة�إن�كان�وقفهم�حلية�أو��قليمية�� .

� �الو�ية.�١٥يشكل�أك¿��من ��ِي �اPائة �الهند��ي �هيئو ث[ث� ن�و�ي �بمجلس�_ �.وقفية�ةن �الرابطة وقاف�×ي
�شراف�العام�عdى�جميع�_وقاف��الهيئة:�من�وظائف اPركزي،�ومن�خ[لها�يتعامل�اPجلس�مع�اPستحق$ن.

�الصحيح،�ي�الو�ية،�فمن�واجبا«�ا�العناية�التامة���ا�وإدار«�ا�بصورة�مناسبة،�واستعمال�دخلها�عdى�الوجه�
 توزيع�اPعاش�و 

ّ
 �Social Welfare"̄جتماعية�نظام�الّرِعاية"�ناللغة�العربية�وأد��ا،�ويصرف�ذلك�م�VمPعل

Scheme،الية�للزواج�والع[ج�Pساندة�اPنحة�الّدِ �،واPراسية�وقرضها�وذلك�أيضا�من�مشروع�الخ$�،�وإعطاء�ا
��ي�مختلف�اPجال �السنوي�عن�خمسة�آ�ف�)٦(للدراسات�العليا �إن�متوvي�كل�وقف���يقل�دخله�الصا�ي .

،�)٧(%�من�الدخل�السنوي ٧ن�الدخل�الصا�ي�السنوي�الحاصل�للوقف�ما���تزيد�عن�روبية،�سيدفع�سنويا�م
  اليومية.��لتكلف±�اوأك¿��الهيئات�تعتمد�عdى�هذه�_موال�

  الخاتمة

  وقد�وصلنا��ي��اية�اPطاف�إvى�بعض�نتائج�مهمة�و×ي�كما�يdي:

�من�قبل�الحكومات�و_فراو  �تعرضت�لهجومات�شرسة �الهند �واPستعمرينإن�_وقاف��ي �د، �إن من�حق�.
ومن�حق�الحكومة��قليمية�أن�تنشأ�الهيئة�،�الحكومة�اPركزية�أن�تنشأ�مجلس�_وقاف�اPركزي�من�جديد

  .�وللحكومات�باع���ينكر��ي�تطوير�_وقاف�وتنمي±�ا.�الوقفية�للو�ية�خاصة
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