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  إصالحي كمشروع الوقف :األميرة فاطمة بنت إسماعيل 
  

  •هند مصطفى علي/ إعداد

أفكار اإلصالح التي اتخذت شـكل مـشروعات         تاريخ مصر الحديث برزت كثير من       في  

  .شروعات سياسية للحاكمفكرية طرحتها النخبة المثقفة أو م

فعلى صعيد األطروحات الفكرية كانت هناك دعوات جمال الدين األفغاني حـول اتخـاذ              

اإلسالم أساسا لنهضة الشرق، وبث روح جديدة فيه ومقاومة االمبريالية، وتنقية الـدين مـن               

ـ               رى البدع والخرافات وفتح باب االجتهاد والتحرر من التقليد، وإقامـة حكومـة إسـالمية كب

وعلـى خطـاه سـار      . دستورها القرآن، وتكوين جامعة إسالمية تحت لواء الخالفة اإلسالمية        

محمد عبده، داعيا لتجديد الفكر اإلسالمي بتحريره من قيود التقليد، وإصالح أسـاليب اللغـة               

العربية وإعادة صياغة العالقات بين الحاكم والمحكوم، وإصالح البنيـة المجتمعيـة وسـبل              

  .ومن مدرسة محمد عبده خرج رشيد رضا وقاسم أمين وآخرون كثرالتربية، 

على الجانب اآلخر ظهرت دعوات األخذ بالحضارة الغربية جملة وتفصيال لدى حـسين             

فوزي وسالمة موسى، والتيارات المتأثرة تماما بالداروينية  مثـل شـبلي شـميل ويعقـوب                

راكية لـدى شـميل وأنطـون       صروف وسالمة موسى وإسماعيل مظهر، والدعوة إلى االشت       

وموسى والدعوة إلى فصل الدين عن الدولة لدى هؤالء ومعهم علي عبد الرازق وطه حـسين                

وأحمد لطفي السيد وفؤاد زكريا ، والدعوة إلى القومية الفرعونية لدى طـه حـسين ومحمـد                 

  ..حسين هيكل وحسين فوزي وآخرين

ـ           محمـد علـي والخـديو    اشروعوعلى صعيد المشروعات السياسية ، فقد كان أبرزها م

 وكالهما حمل رؤية للوضع االقتصادي والسياسي للدولة سواء تجاه العالم الخـارجي             إسماعيل

  .أو في الداخل

من األصوات داخل هذا المناخ الذي حفل بأفكار التغيير والتجديد واإلصالح، ظهرت كثير 

 المرأة بقضايا المجتمع ككل، النسائية التي شاركت برؤى مختلفة اقترن فيها االهتمام بقضية

واز العاملي من جبل عامل بلبنان التي وقبيل مطلع القرن العشرين برزت أسماء مثل زينب ف

الدر المنثور في طبقات ربات "تقرت بمصر وكتبت في الصحف ولها عدة مؤلفات أشهرها اس

                                                 
  .باحثة في شئون المرأة، جمهورية مصر العربية •
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بة أول مجلة ، وهناك كذلك هند نوفل وهي لبنانية أيضا وصاحم1892 الصادر عام" الخدور

، وذلك ضمن قائمة كبيرة من األسماء 1892نسائية في مصر وهي مجلة الفتاة الصادرة عام 

 إلى جانب هذا على أكتافها نهضة صحفية نسائية متميزة ومختلفة االتجاهات، قامتالتي 

وهدى ) باحثة البادية(الرموز الشهيرة التي برزت في مرحلة تالية مثل ملك حفني ناصف 

وسى ومي زيادة ودرية شفيق وغيرهن من الالئي حملن وعيا نسويا اقترن  ونبوية مشعراوي

  .واإلصالحياقترانًا وثيقًا بالحس الوطني 

برزن برؤى فكرية متميزة ، األسرة العلوية نفسها ، كانت هناك أيضا سيدات وداخل 

لى حكم مصر الذي تو) 1917ت(األميرة قدرية حسين، ابنة السلطان حسين كامل أشهرهن 

   19/12/1914.1ع عباس حلمي الثاني  في اثر إعالن الحماية البريطانية  وخلْ

وقد تميزت قدرية بغزارة اإلنتاج الذي نقل معظمه إلى العربية ، وتولى الشطر األكبر من   

جاء معظم إنتاج األميرة خالل العقد األول و. تب يدعى عبد العزيز الخانجيهمة كامهذه ال

في مصر في بدايات العقد الثالث من القرن العشرين، فيما بدأ التعرف على كتاباتها والثاني 

. مع الجهد الذي بذله الخانجي في ترجمة النسخ التركية التي احتوتها مكتبة أحمد زكي باشا

" اإلسالميشهيرات النساء في العالم "كتاب : أهم مؤلفاتها التي ترجمت إلى العربيةن وم

  ".سوانح األميرة قدرية"و" قدريةة خواطر األمير"و

–بخالف نموذج خطاب األميرة قدرية حسين، فقد كان لسيدات النخبة الحاكمة العلوية و

 خطابهن اإلصالحي الالئي لم يعبرن عنه في شكل مؤلفات - األمهات والزوجات والبنات

كن أن  متلمسين كيف يم،2 وهو الوقفسنتوقف هنا عند أحدهاوكتب، بل في أشكال أخرى 

/ وصاحبة الوقف. يتحول الوقف في ذاته إلى خطاب ثري يحمل مشروعا بعينه لدى صاحبته

  ).1920توفيت عام (الخطاب، هنا هي األميرة فاطمة بنت الخديو إسماعيل 

  

                                                 
 1914تاريخ مصر القومي من  :1919ثورة عبد الرحمن الرافعي ، : حول مزيد من الخلفيات السياسية للفترة انظر  1

  .31-30ص) 1987-هـ1407 الرابعة ، القاهرة ، دار المعارف، الطبعة( 1921إلى 
التي اوقفت أوقافًا عدة ، يعددها       بنت محمد علي باشا      من أشهر سيدات األسرة العلوية الواقفات السيدة زينب        2

ورتبت رواتب لمدرسي    ألزهر أوقافاً عظيمة بلغ ريعها عشرين ألف جنيهاً،       اأوقفت على   "رضا كحالة فيقول    

 مسجداً منها المسجد الحسيني في مصر ومسجد الـسيدة          14وأوقفت أوقافاً على     ،الفقه على المذاهب األربعة   

نفيسة والسيدة زينب، وعلى عدة تكايا كالتكية المولية والنقشبندية وشيدت في األستانة فـي مدينـة اسـكودار                  

ـ          ، مستشفي وسبيالً  تانة وأما مبراتها فأكثر من أن ينتظر من فرد مهما وفرت ثروته فكانت تعـول فـي األس

ساء  عمر رضا آحالة،     -"وحدها أكثر من أربعمائة أسرة من الفقراء والمساكين        روت (2، ج  أعالم الن مؤسسة  :بي

  .112-111 ص ص)10،1991الرسالة،ط
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  : في مصر الحديثةواإلصالحالوقف 

مـشهود فـي    رغم أن نظام الوقف يعد من أقدم األنظمة في العالم اإلسالمي، وكان له دوره ال              

عمليات التنمية التعليمية واالجتماعية واالقتصادية، إال أن دوره في التاريخ الحديث كان دورا             

متميزا إذ اختلط اختالطًا قويا بإطار فكري من أطروحات اإلصالح المطروحة على الـساحة،              

ني بتطوير الدولة وإضفاء سمة الحداثة عليهاوبإطار سياسي وثقافي ع.  

ة أن بواكير تأسيس مصر الحديثة على يد محمد علي قد استهلت بقـراره  بمنـع                 ورغم مفارق 

بنـاء  و ،بدافع السيطرة على مصادر التمويل في الدولة      الذي اتخذه     إنشاء أوقاف أهلية جديدة     

  أن ، فقد بـدا واضـحا      على فتوى شرعية تجيز لولي األمر أن يمنع الناس من وقف أمالكهم           

تـصفية نظـام الوقـف وال     م السيطرة على األوقاف لم تنجح فيمحاوالت محمد علي إلحكا

بدءا مـن محمـد    القضاء عليه، بل كانت األسرة المالكة نفسها في مقدمة من أوقفوا أمالكهم،

اإلشـراف عليهـا،    علي نفسه وانتهاء بالملك فاروق، وكان لهذه األوقاف ديوان خاص يتولى

 هـذا فـضال عـن     .يوان األوقاف الملكيةوصرف ريعها وفق شروط الواقفين كان يسمى د

وكبار موظفي الحكومة، واألعيـان وكبـار مـالك         رات والوزراء   اقفين من رؤساء الوز   الوا

 3.األرض، والتجار، وعلماء األزهر

 فاطمة التي تعنى هـذه      األميرةويذكر التاريخ الحديث الوقفية الشهرية للخديوي إسماعيل والد         

آالف فدان، ونـصت وقفيتـه    عشرة ي بلغت مساحة وقف الخديوالورقة بتحليل وقفيتها، حيث

وإقامـة الـشعائر    يصرف ريع ذلك في بناء وعمارة ومرمات ومـصالح مهمـات،  "على أن 

لها، أو لها ريـع ال يفـي    اإلسالمية بالمساجد والمكاتب الكائنة بمصر المحروسة التي ال ريع

وفي التـأريخ لنـشأة دار    ."4...والمكاتب اجدبالعمارات وإقامة الشعائر واللوازم لذلك من المس

الكتب المصرية التي كانت تعرف بالكتبخانة يرد أن تلك الوقفية كانت موردا لالنفـاق علـى                

 من ماله الخـاص مكتبـة أخيـه          عن أن الخديو اسماعيل اشترى للكتبخانة      الكتبخانة ، فضال  

لدا ومخطوطات نفيسة باللغات     مج 3458مصطفى فاضل باشا بعد وفاته والتي بلغ حجم كتبها          

 ويسهل الكشف عن الصلة بين هـذه الوقفيـة الـضخمة وبـين              .5العربية والتركية والفارسية  

                                                 
  : أمحد متام، الوقف األهلي مبصر ، على الرابط التايل3

http://www.insanonline.net/fnews/news.php?id=855  
 

  .املصدر السابق 4
  :تارخيها وتطورها ، على موقع اهليئة العامة لالستعالمات على الرابط التايل:دار الكتب املصرية 5

http://www2.sis.gov.eg/Ar/Pub/egyptmagazine/422006/110404000000000017.htm 
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توجهات الخديو اسماعيل العمرانية التي كانت تستهدف خلق وجها حديثًا لمصر على صـعيد              

  .العمارة والتعليم

ي لجدل التراث والتحديث الذي شغل       ويمكن القول إن األوقاف قد مثلت نوعا من التجسيد الفعل         

 بـين المؤسـسات     أهدافها التي تراوحت    األوقافالنخبة الفكرية آنذاك، يتضح ذلك في طبيعة        

 مثل المدارس الحديثة    الحديثةمنشآت  من ناحية وال   )الجوامع والتكايا واألسبلة والزوايا   ( التقليدية

  .ناحية أخرىمن  المالجئ والمستشفيات األهلية والجمعيات الخيريةو

  

  :األميرة فاطمةوقفية 
، 6قلما نجد ذكراً لألميرة فاطمة  في كتب األعالم المتداولة عن الفترة التي عاشت فيها

ا حتى في الكتب التي تناولت تراجم العائلة المالكة، وذلك رغم عظم ونكاد ال نجد لها ذكر

 خالف أشقائها الذكور من أبناء اإلسهام الذي كان لهذه السيدة في المسار الحضاري لألمة على

ولعل هذه ليست المفارقة الوحيدة . 8الذين حظوا بجل اهتمام المؤرخين7الخديو إسماعيل

 على - لدى من يذكرها- الخاصة بتدوين تاريخ األميرة فاطمة؛ فعلى حين عرفت تلك األميرة 

ؤسسة مستقرة ، م) فؤاد األول حينها(أنها صاحبة الوقف الذي أصبحت به جامعة القاهرة 

وتمكنت من القيام بدورها التعليمي المشهود ، فالذي ال يعرفه الكثيرون أن األميرة قد أوقفت 

لنظارتي الحربية والبحرية في الدولة العثمانية ضعف قيمة ما أوقفته للجامعة، إضافة إلى 

  .وقفيات أخرى  وجهت جميعها ألغراض علمية وتعليمية

لم تترك لنا وإن كانت األميرة ة تجسيدا لرؤية ووعي متميز ،  األميرة فاطمةتمثل وقفي

نا قراءته من التماس وقفيتها كخطاب تمكن ى نقف علفإننانصوصا تعكس أبعاد هذه الرؤية 

  . لديهااإلصالحيةمعالم الرؤية 

وبلغت . 1913 الموافق الثالث من يوليو سنة1331رجب سنة28سطرت الوقفية  بتاريخ 

  9.سهما كانت األميرة تملكها بمديرتي الدقهلية والجيزة14قيراطا و14انا وفد3357جملتها  

وقد خصصت كلها ألغراض عامة عدا بعض المبالغ التي تم تعيينها كمدفوعات شهرية لبعض 
                                                 

مؤسسة الرسـالة، الطبعـة   : بيروت  ( ، الجزء الرابع     أعالم النساء مر رضا كحالة ،     ع: رة في كتاب    ي عدا إشارة قص   6

 . 35ص)م1991هـ ، 1412العاشرة ، عام 
 على جمـال    - محمدود حمدي  - ابراهيم حلمي  - األمير حسن  - الملك فؤاد  -السلطان حسين كامل  -الخديوتوفيق:  وهم   7

 . نعمت-زينب- جميلة فاضلة-  نازلي- أمينة-اطمة ف-إضافة إلى  األميرات توحيدة. األمير رشيد-باشا 
، وفيـه    ) 1994بيروت ، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة الثانية ،         (األعالم الشرقية زكي مجاهد ،    :  نظر مثال كتاب  ا  8

 .ومثله كتاب األعالم للزركلي. تراجم لمعظم أبناء اسماعيل من الذكور دون االناث ومنهن األميرة فاطمة
 بالقـاهرة ،    اإلسالمية، الجمعية الخيرية    )123رقم   (1913قف سمو األميرة فاطمة اسماعيل المسجلة بتاريخ         حجة و  9

 .2ص
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هذه تبلغ جملة ( ، وكذلك كنفقات جارية مختلفة ألشخاص من موظفين وجوار ومعتوقاتا

توزعت ) سهم( وحدة 100ة الوقفية تقسيما تصوريا إلى وتم تقسيم قيم. )جنيها483المبالغ 

 . على عدة مصارف

وإن -     يمكّن تحليل وقفية األميرة فاطمة من تحديد معالم رؤيتها أو مشروعها الذي 

 إال أنها حاولت من - افتقرت إلى السلطة  الرسمية التي تمكنها من تطبيقه على نطاق األمة 

 .ردها الممكنة أن تجسده واقعيا بقدر استطاعتهاموقعها في حريم السلطان وبموا

 : أبعاد رؤية فاطمة إسماعيل من واقع وقفها
  :اتسمت رؤية فاطمة إسماعيل بالعديد من األبعاد والمالمح يمكن رصد أبرزها فيما يلي

 
 :االلتحام بمفهوم األمة اإلسالمية وإلغاء الفوارق والحدود القطرية -أوال 

يرة من حيث كونها ابنة الخديو إسماعيل الذي يعد أحد من أسسوا ويعكس ذلك مفارقة كب

ا عن الدولة العلية التي كانت مصر ال تزال  فكرة استقالل مصر قطري-  على األقل عمليا- 

فقد وجهت فاطمة إسماعيل جانبا من وقفيتها إلى دعم الوزارات الحربية . اتابعة لها اسمي

وعكست بذلك اعتقادها بأن دعم . الخالفة التي تنتمي لها مصرللدولة العثمانية باعتبارها دولة 

مركز الخالفة في وجه االنتهاكات واالختراقات االستعماري إنما هو قوة لسائر مناطق العالم 

 .اإلسالمي

 سهما من المائة لدعم التعليم والصناعات الحربية 40من هذا المنطلق خصصت فاطمة  

الفة التي كانت على شفا االنهيار تحت معول القوى المعادية لها بالدولة العثمانية أو دولة الخ

  .في الداخل والخارج
 

 : أولوية تنمية القدرات البشرية لألمة في إحداث النهضة -ثانيا
    طرحت الوقفية رؤية استراتيجية متقدمة وناضجة للنهضة والتنمية تركز على عبور 

ة على االستثمار البعيد األمد في المعرفة والعلوم  تقوم هذه الرؤي،ي المعرفةفجوة التخلف ف

 بحيث ،ائهالهادف إلى تنمية قدرات وعناصر القوة وتوليدها ذاتيا وليس إلى امتالكها أو شرا

وهذه المعضلة ال تزال بعد مائة عام من وفاة هذه . تفنى أو تبلى بعد فترة محدودة من الزمن

وقد تركز جل هذا المجهود التنموي على . عاصرةحد مكامن أزمة التنمية المالسيدة تمثل أ

تنمية المورد البشري المسلم من خالل إمداده بالمعارف والعلوم الحديثة بحيث يصير الفرد 

 .بؤرة تنموية منتجة تؤتي ثمارها باستمرار

   من هنا ركزت فاطمة إسماعيل جهدها التنموي في التعليم والتدريب واعتباره اآللية 

  .  النهضة في األمةوإلنتاجنمية الموارد البشرية األساسية لت
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 ويسهل الربط بين هذا التوجه وبين التوجه اإلصالحي الذي تبناه اإلمام محمد عبده

 الذي تزعم الفريق القائل باإلصالح التدرجي عبر نشر التعليم الصحيح )1905- 1849(

  .والتربية األخالقية والدينية النابعة من التعاليم اإلسالمية

 ،ونوعت فاطمة  مجاالت اهتمامها بالتعليم ما بين التعليم الفني الحربي والتعليم المدني

 على أن لديوان البحرية والحربيةحيث أوصت  بتخصيص أربعين في المائة من الوقفية  

 منهما اثنان على األقل من الضباط أو ،أربعة على األقل من كل جهة"تصرف قيمة ذلك لتعليم 
المدارس المتحصلين على الشهادات النهائية المدرسية ويكونوا من المسلمين وذلك من تالمذة 

بالسوية بين الجهتين المذكورتين؛ النصف من ذلك من متخرجي المدرسة الحربية بدار الخالفة 
 ، إليهاوالسلطنة العثمانية والنصف الثاني من متخرجي المدرسة البحرية بدار الخالفة المشار 

بشرط أن يكونوا النابغين يمه لناظري البحرية والحربية بدار الخالفة ، ممن يرى تعل
والمتحصلين على الدرجات العالية أي الدرجة األولى والثانية في الدراسة، ومن رعايا 

 10  ."اإلسالميةالخالفة العثمانية المخلصين للدولة واألمة 

والفنون والصنايع الحربية العلوم :"  وحددت الوقفية العلوم التي يتعلمها هؤالء في 
من أحسن وأتقن وأمتن  الحربية والسفن البحرية واألسلحةوالبحرية مثل تعليم صنع المدافع 
أو أي جهة من ..  سواء في أوروبا أو أمريكا األجنبيةوأحدث طرز يصنع في الممالك 

 ."الجهات التي تفوق غيرها في إنفاق ذلك في أي عصر وأي زمان

، ما يلزم لألربعة المذكورين من المصاريف المدرسية والمأكل والمشرب" هذا إضافة إلى 
 واإليابوغير ذلك ممن يحتاجه الواحد منهم من كتب وأدوات تعليم وأجر السفر في الذهاب 

ر ذلك مما هو الزم اعطاؤه من على سبيل المصاريف ي وغ،والسكنى والكسوة التي تلزم
  11" .الشخصية

 
ى هذا الحد ، بل عنيت بتحديد مسار  الطلبة المستفيدين منها بعد    ولم تقف الوقفية إل

 فبداية تعنى الوثيقة بضرورة التيقن من. حصولهم على الشهادات النهائية وعودتهم إلى الوطن

، وحددت آلية ذلك  بإجراء امتحان له بديوان الحربية بدار إلمام الطالب بالعلم الذي تعلمه

بمعرفة من لهم معرفة تامة بالعلوم والفنون والصنايع "ة العثمانية  والسلطناإلسالميةالخالفة 
 ذلك التلميذ للعلوم والفنون إحرازومتى ظهرت نتيجة االمتحان  عن ...التي تلقاها ذلك التلميذ 

والصنايع التي تدل عليها الشهادة التي بيده يصرف للتلميذ الذي يظهر انه أرقى من غيره في 
ر العالية زيادة عن غيره مائة جنيه مصري عن كل سنة أقامها في االمتحان وأحرز النم

                                                 
 .12 المصدر السابق ، ص10
 12 المصدر السابق ، ص11
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 التي تعلم بها تلك العلوم والفنون والصنايع، ويصرف لكل تلميذ والتالمذة األجنبيةالمدارس 
التي تليه في درجة االمتحان خمسون جنيها  عن كل سنة من سني الدراسة التي أقامها 

 بحيث يكون صرف تلك المبالغ  دفعة واحدة للتالمذة ،كور مدة التعليم المذاألجنبيةبالمدارس 
، ثم يعينون في المواقع المناسبة لهم بنظارتي الحربية وهكذا يكافأ الطلبة فورا". المذكورين

 .والحربية

  وإذا كان التعليم الحربي في وقفية فاطمة إسماعيل قد خُصت به دار الخالفة المسئولة 

 فإن تبعية المعارف والعلوم الحياتية والمدنية كشرط لنهضة ،شرعا عن حماية ديار اإلسالم

األمة اإلسالمية هو غاية تبتغى في كل دار اإلسالم وعلى رأسها الوطن القريب الذي يحتضن 

من هنا جاء . يس فقط مركز الخالفةفالنهضة هي سمة تعم األمة كلها ول. الواقفة وهو مصر

مية البشرية إلنسان هذا الوطن  عبر وقفيتها  الجليلة إسهام فاطمة  األكبر والباقي في التن

 من المائة سهم عشرون سهماحيث خصصت النصيب الثاني األكبر وهو . لجامعة القاهرة 

ليصرف منها في تعليم أوالد المسلمين "من صافي ريع الوقف المذكور للجامعة المصرية 

ري الموجبة لترقي األمة المصرية العلوم والفنون والصنايع  الراقية النافعة للقطر المص

 12".األجنبيةلدرجات الفالح والنجاح حتى  تساوي األمم الراقية من األمم 

، )من كتب وورق وغير ذلك(ويتوزع ريع الوقفية هنا بين مستلزمات العملية التعليمية  

، حيث تنص الوثيقة على  إرسال  أربعة من حاملي شهادة ب بعضها للبعثاتوكذلك يذه

 إلى المدارس العالية - بشرط أن يؤخذ األول فاألول منهم من أوالد المسلمين- كالوريا الب

لتعليمهم العلوم والفنون والصنايع العالية بها، ودفع ما يلزم لهم من مصاريف  "األجنبيةبالبالد 

التعليم واألدوات والكتب ونحو ذلك وما يلزم لهم من المأكل والمشرب والكسوة والسكنى 

 ."لك مما تدعو إليه الضرورة في تلك الجهةوغير ذ

لقد  اشتهرت .    والواقع أن هذه الوقفية  ليست هي فضل األميرة الوحيد على الجامعة

األميرة بأنها ربة البر واإلحسان التي ما إن سمعت بالمتاعب المالية التي تمر بها جامعة فؤاد 

بقصر وباألرض المحيطة به لها ، حتى تبرعت  من محمد علوي باشا طبيبها الخاصاألول

لكي يقام فوقها مبنى مستقر للجامعة التي تنقلت بين عدة أماكن بغية تحري أقل نفقات إيجار 

 .ممكنة

انتقلت الجامعة من قصر جناكليس الذي اتخذته مقرا لها ) 1915-1908(فخالل الفترة 

مقر إدارة جامعة (زعفران ، إلى قصر ال) ن بالقاهرة اآلاألمريكيةوهو مقر الجامعة (بداية 

اشا بميدان األزهار بشارع ، ثم انتقلت مرة أخرى إلى سراي محمد صدقي ب) عين شمس حاليا

                                                 
 .13 المصدر السايق ، ص12
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 أفدنة بجوار قصرها في بوالق الدكرور 6، وذلك حتى أقدمت األميرة على تخصيص الفلكي

نصيب الجامعة لتكون مقرا ثابتا للجامعة ، وأعقبت ذلك بالوقفية التي بين أيدينا والتي كان 

الف فدانا سنويا تشكل آفدانا من أراضي األميرة بمديرية الدقهلية، كانت تدر أربعة 674منها 

  .13يرادا ثابتا للجامعةإ

التي يستكثر المؤرخين " البر واإلحسان"   والفكرة الرئيسية هنا أن األمر يتجاوز قضية 

ا فعلت ما فعلت بإيعاز من طبيبها أن ينسبوها مباشرة إلى األميرة دون أن يشيروا إلى أنه

 كانت جامعة فؤاد األول ركنا األمر في حقيقته يتعلق بمشروع متكامل(!!). محمد علوي باشا

وهي لم تكتف باألرض التي تبرعت بها بداية لتكون مقرا دائما للجامعة وال بالوقفية التي . منه

جوهراتها لتقوم بكافة تكاليف البناء مثلت دخال ثابتا لها، بل إنها وفوق ذلك تبرعت بحليها وم

األمر الذي دفع أحمد شوقي لنظم قصيدة مدح لألميرة .  ألف جنيه18التي قدرت وقتها بمبلغ 

 : 14 ، قال فيها  ضمن ما قال1914 مارس عام 30في االحتفال  بوضع الحجر األول في 

 بارك اهللا في أساس جامعة           لوال األميرة لم تصبح بأساس

  ما بالنيل من كرم       إن قيس بحركم الطامي بمقياس15اعمة التاجي

        

  تصرف سنويا للجامعة عشرة أسهمفي هذا اإلطار أيضا خصصت فاطمة إسماعيل 

تعليم التالمذة بها أوالد "وذلك بغرض ) فنوندار ال(الكلية باألستانة العليا والتي عرفت باسم 
يع وفي ثمن أدوات التعليم من كتب وورق وغير ذلك مما يلزم المسلمين العلوم والفنون والصنا

ويخصص كذلك جزء للبعثات حيث تقرر الوقفية  إرسال  اثنين على " للتعليم بتلك الجامعة

لتعليم العلوم والفنون والصنايع "األقل من أوالد المسلمين  للمدارس العالية بالبالد األجنبية 
مثل - على أن تكون كافة نفقات هذين "  لجامعة حينذاكالراقية التي لم تكن تدرس بتلك ا

ضمن ريع الوقف شاملة ما يلزمهما من كتب -نظرائهما المبتعثين من الجامعة المصرية

وتوجب عليهما أيضا بعد الحصول على . وأدوات ومأكل ومشرب وكسوة ومسكن وغير ذلك 

مدة سبع سنوات بالراتب الذي " نودار الفن"وا ذلك العلم في كلية الشهادات النهائية أن يعلم

تحدده  الجامعة أو الحكومة أو نظارة المعارف بدار الخالفة والسلطة العثمانية، فمن امتنع عن 

ذلك بغير عذر مقبول وجب عليه رد كل ما تم صرفه عليه ، وذلك بموجب تعهد يوقعه قبل 

                                                 
 مـايو  486م ، العـدد وزارة االعـال : الكويت (، مجلة العربي الكويتية "جامعة القاهرة ومسيرة قرن" أنور الياسين ،     13

أحمد عبد الفتاح بدير ، األميرأحمد فؤاد ونـشأة الجامعـة المـصرية             : ولمزيد من التفاصبل أنظر     . 52، ص ) 1999

 ).1950القاهرة ، مطبعة جامعة فؤاد األول ، (
 .268 أحمد عبد الفتاح بدير ، المرجع السابق ، ص14
 . في تلك األثناء ألنها عمة عباس حلمي الثاني الذي كان خديوي مصر15
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 بالبالد االجنبية صرفت فإذا اكتفت الجامعة ورأت عدم لزوم الرسال أحد للمدارس". السفر 
سهم المذكورة في تعليم تالمذة الجامعة نفسها العلوم المذكورة أعاله على الدوام أالعشرة 

 16".واالستمرار

      ولم يقتصر اهتمام فاطمة إسماعيل على التعليم العالي وإنما امتد إلى المستويات 

وهنا تنتقل رؤية فاطمة إسماعيل من منظور تنمية الموارد البشرية إلى التنمية . األدنى للتعليم

 البشرية؛ بمعنى دعم الفئات األكثر حاجة بحيث يتم انتشال أعداد متزايدة من وضعية الفقر إلى

وقد أحسنت الواقفة باختيارها مؤسسة من أبرز المؤسسات التي تبنت هذا . وضع أفضل

المفهوم في مصر لتقوم على توظيف جزء من وقفيتها في تحقيق هذا الغرض ، وهي الجمعية 

تعليم "بغرض   تصرف سنويا للجمعيةثالثة أسهمحيث خصصت األميرة . الخيرية اإلسالمية
اليتامى منهم العلوم االبتدائية والتجهيزية وفي ثمن كتب وأدوات التعليم أوالد المسلمين الفقراء 

وفي مأكلهم ومشربهم وكسوتهم وما يلزم لهم في حالة التعليم، وفي تعليم أربعة من أوالد 
 العلوم بالمدارس - بشرط أن يؤخذ األول فاألول منهم- المسلمين من حاملي شهادة البكالوريا 

بمدرسة الطب والمهندسخانة والزراعة والصنايع والحقوق والمحاسبة العالية الكائنة بمصر 
 17". والتجارة والمعلمين ونحو ذلك

  

تنمية القدرات الصناعية والمادية لألمة كأولوية تالية لتنمية القدرات  -ثالثاً

  .البشرية 

 افتقر إذاا للموارد  تبديدي باعتبار أن الثانية هي شرط لألولى بينما تصبح الصناعات عمالً

يتضح هذا .  وتطوير هذه الصناعاتإلدارةالعنصر البشري إلى العلوم والمعارف الالزمة 

  الترتيب في األولويات في وقفية فاطمة إسماعيل من خالل ما خصصته لدعم الحربية العثمانية

حتى تكتفي الحكومة ودار الخالفة بمن تعلموا العلوم المذكورة ".. : إذ تقول الوقفية
 ، وما األجنبيةبح الحكومة ودار الخالفة غير محتاجة لتعليم أحد تلك العلوم بالمدارس وتص

 المذكورين ، يصرف لنظارة الحربية والبحرية بالسوية على  األربعةزاد عما يصرف على
فإذا اكتفت حكومة دار الخالفة بمن تعلم تلك العلوم والفنون والصنائع على وجه : الوجه اآلتي
ف األربعون سهما المقررة المذكورة لنظارتي الحربية والبحرية بالسوية ، فما ما ذكر يصر

يصرف في ثمن أدوات لصناعة سفن حربية لدار الخالفة يخص نظارة البحرية من ذلك 
اإلسالمية والسلطنة العثمانية من أحسن وأتقن وأمتن وأحدث طرز وقتها مما يصنع في 

                                                 
 15مصدر سابق ، صحجة الوقف،  16
 15 المصدر السابق ، ص17
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م للبحرية أيا كان نوع ذلك الالزم وفي دفع مهايا وأجر  وغير ذلك مما يلز،الممالك األجنبية
 وما يخص نظارة الحربية من ، لذلك وغير ذلك حسبما يراه من يكون ناظرا للبحرية،الصناع

يصرف في صناعة مدافع وبنادق وأسلحة وعربات نقل كل ذلك من أحسن وأتقن وأمتن ذلك 
ى الدوام واالستمرار أبد اآلبدين ودهر  علوأحدث طرز وقتها مما يصنع في الممالك األجنبية

  18".الداهرين إلى أن يرث اهللا األرض ومن عليها وهو خير الوارثين
 

من -تنمية مفهوم االلتزام العام تجاه المجتمع واألمة لدى الفرد  -رابعا 

     ."النهضة" باعتبارها أحد المقومات الالزمة لعملية -خالل عملية التنشئة
لى كل متعلم أسهمت الدولة في تعليمه ضريبة عامة نحو سائر أبناء   فهي ترى أنه ع

 العلم والمعرفة من خالل نقل ما تعلمه من علوم إلنتاجوطنه تتمثل في أن يكون هو ذاته خلية 

ومن ثم . ومعارف لغيره من أبناء الوطن إسهاما في نشر المعرفة وتقليص فجوة التخلف

م الطلبة الذين استفادوا من منح التعليم بالخارج في نصت وقفية جامعة القاهرة على إلزا

الوقفية بأن عليهم أن يَدرسوا العلم الذي تعلموه في  الجامعة المصرية مدة خمس سنوات 

 االمتناع - أي الطالب العائد- وال يسوغ له بحال من األحوال.."بالراتب الذي تقرره الجامعة 
  بالماهية التي تقررها له الجامعة إال إذا قام به عن إعطاء الدروس بالجامعة المدة المذكورة

 لم يكن به مانع على إذامانع قهري ال يمكنه من االشتغال  بالعلم الذي تعلمه مطلقا ، أما 
الوجه المشروح وامتنع عن التعليم بالجامعة المذكورة فيكون حينئذ ملزما بوضع كافة ما 

عت ذلك بأن حددت أن يوقع كل طالب من وأتب" . صرف عليه من وقت سفره ليوم امتناعه

الطلبة المختارين لالبتعاث على تعهد يتلزم  فيه التزاما قطعيا أن يعلم بالجامعة مدة خمس 

واألمر نفسه يسرى على غيرهم من الطلبة في دورة . سنوات بالراتب الذي تقرره له الجامعة

 .االبتعاث الجديدة التي تبدأ بعد عودة آخر بعثة من الخارج

وقفية -كما حرصت على تأكيد نفس المبدأ في وقفيتها الخاصة بتعليم الطلبة الفقراء 

 من حيث النص على استكمال دورة اإلفادة واالستفادة التي تصب - الجمعية الخيرية اإلسالمية

وكل من تمم دراسته بإحدى تلك : "في األمة كمستفيد أخير بشكل مباشر، حيث تقول الوقفية 
ذ منها الشهادة النهائية وكانت إدارة األوقاف محتاجة الستخدامهم أو واحد منهم، المدارس وأخ

أو كان ممن تحصل على شهادة من المهندسخانة أو من مدرسة الزراعة أو من مدرسة 
الصنايع أو غير ذلك من باقي المدارس المذكورة، وجب على من يكون محتاجا إليه منهم أن 

س سنوات بالماهية التي تقدرها له إدارة الوقف شهريا، فإن يخدم في إدارة الوقف مدة خم
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امتنع عن ذلك يكون ملزوما بدفع كافة ما صرف عليه في زمن التعليم ابتدائيا ونهائيا 
ويتحصل ذلك منه بمعرفة من يكون ناظرا على هذا الوقف وكل من أتمم دراسته بالمدارس 

ة اإلسالمية المذكورة غيره ليتعلم تلك العلوم أو العالية األربعة المذكورة ترسل الجمعية الخيري
 باآلستانة كما وضح ونرر في الوقفية الخاصة بدار الفن واألمر نفسه يتك".ما شاء منها وهكذا

 .أعاله

  :اهتمام خاص لتعليم المرأة  -خامسا 
لتوجهات العامة نحو تعليم  باالنصف األول من القرن العشرينتأثرت أوقاف المدارس في 

، ولذلك وقفت أوضاعها االجتماعية وإصالح المرأة على خلفية من أطروحات تحرير لمرأةا

الكثير من النساء على تعليم الفتيات خاصة من سيدات األسرة الحاكمة تأثراً بتوجهات األسرة 

وأرادت السيدات الواقفات أن تعم . ومثلهن فعلت سيدات الطبقة الراقية نحو تعليم البنات،

لى الفتيات الفقيرات غير القادرات على دفع مصروفات المدارس الحكومية أو مدارس الفائدة ع

في هذا اإلطار . البنات األهلية األخرى عالية النفقات التي ُأنشئت لتعليم فتيات الطبقات الراقية

درسة البرنسيسة م فداناً ليصرف على 184تخصيص ريع ب األميرة فاطمة إسماعيل قامت

للتلمذة "  أدوات التعليمبما تحتاجه منلمنصورة المعدة لتعليم البنين والبنات فاطمة بمدينة ا
، وأقالم من أي نوع كان ، ومداد راسية وكراريس وورق أبيض للكتابةوالتلميذات من كتب د

وفي مستوى كساوي لمائة وعشرين تلميذ وتلميذة من ذلك ستون تلميذاً ذكراً … وغير ذلك 
ن يكون المذكورون من المسلمين الفقراء وتكون كسوة كل واحد من وستون تلميذة ، بشرط أ

الذكور مشتملة على بنطلون ودكتة وصديرى من الجوخ الوسط، وطربوش وقميص ولباس 
بفته، وجزمة وشراب وياقة ورباط ياقة ، وتكون كسوة كل واحدة من التلميذات مشتملة على 

ش، ولباس من القماش الدبوالن، وجزمة فستان من الحرير الوسط، وقميص من البفتة الشا
وشراب، بشرط أن ال تقل كل كسوة من المائة والعشرين كسوة عن جنيهين اثنين، وأن يكون 
إعطاء الكساوي للتالمذة والتلميذات في ليلة السابع والعشرين في شهر رمضان من كل سنة، 

 الوقف، وبحضور ناظر لكل واحد منهم كسوة بيده، في محفل يكون مركباً ممن ينيبه ناظر
وكل من تزوجت . المدرسة والمدرسين بها، ومن يرى ناظر الوقف حضوره في هذا المحفل

من التلميذات المذكورات يصرف لها من ريع الحصة المذكورة عشرون جنيهاً مصرياً، 
مساعدة لها على مهرها؛ لتكمل بهذا المبلغ ما تحتاجه لجهازها وذلك صدقة على روح حضرة 

  .19 " قفةالوا
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قراءة وقفية األميرة فاطمة مدى ما توافر لدى تلك السيدة من رؤية توضح  وأخيرا،

استراتيجية لإلصالح من مدخل العلم والتعليم الذي اتجهت إليه سائر مصارف وقفيتها  فيما 

حيث خصصت  (بمعناها المتداوللضئيل الذي خصص لألغراض الخيرية عدا الهامش ا

نفاق في وجوه الخيرات والصدقات والقربات وقراءة القرآن في أيام الجمع أسهم لإل4الواقفة 

 ). واألعياد على النحو الذي اعتادت النص عليه وقفيات ذلك الزمان

 ما وضعت في السياق  ا    تكتسب رؤية األميرة فاطمة إسماعيل أهميتها وقيمتها إذ

لقرن العشرين، حيث شهدت تلك الفكري واالجتماعي الذي أحاط بزمن ظهورها في بدايات ا

 التي أدت إلى بلبلة كبيرة لدى المفكر ،الفترة أوج المواجهة الحضارية بين الشرق والغرب

الشرقي الذي استشعر ضرورة التغيير في مجتمعه في حين واجهته معضلة خاصة بكيفية ذلك 

، األمر صالح قضية المرأة وموقعها من اإلكما كان الجدل محتدما حول .. ومساره التغيير

الذي   انقسم الرجال حوله إلى مذاهب وفرق ، تشيع بعضها للغرب ونموذجه في التحديث ، 

. وتقوقع البعض اآلخر حول ذاته رافضا فتح ملف اإلصالح مستمسكا بأطالل تراث رث 

لمرأة التي تحررت من أسر الفكر ل اأولئك مثلت األميرة فاطمة نموذجوبين هؤالء و

ة بين عقلية اللحاق وعقلية قسامي، الذي يظل محصورا في ثنائيات عقيمالصراعي االن

ا لإلصالح في إطار رؤية واضحة ومستقلة ، لتجسد  بذاتها النموذج الذي يسعى جديالرفض

عمق حضاري  لها جذورها وتجسيدها على أرض الواقع الفعلي ـ رؤية تستند إلى

 .ستفادة مما انتهى إليه اآلخرونوتستهدف دعم األمة بال حساسية أو تحرج من اال

امتلكت األميرة كما يتضح من سمات وتوجهات وقفيتها مشروع   ا نهضويا ، وهو ا محدد

مشروع متميز تختلف فلسفته عن مشروعين قريبين لها شديدي التأثير على زمانها وعلى 

  .)1895ت (إسماعيلالخديوي  و) 1849ت ( وهما مشروعا محمد علي،تاريخ مصر الحديث

روع الذي تشكل لدى األميرة ومن الممكن أن نبلور بشكل عام أهم مالمح ذلك المش

 : وذلك فيما يلي، وأبرزته وقفيتهافاطمة

 ، تخلو من حالة االنبهار استقالليةعن رؤية أكثر - كما رأينا- أن المشروع يعبر  -1

ى دعم اإلمكانات الحضارية ، بل تقوم في المقابل عله بالدونية إزاءواإلحساسبالغرب والتبعية 

واألميرة لم تكتف . لألمة والتعامل االنتقائي مع منجزات الغرب بشكل يتم توظيفه لصالح األمة

بدعم الجامعة كنوع من الرغبة في اللحاق بركب الحضارة الغربية ونقل علومها ، بل وجدناها 

، بل ندية ذن ليس لحاقاترصد ضعف قيمة وقف الجامعة، لنظارتي الحربية والبحرية، األمر إ

وإحساس بقيمة األمة التي تنتمي إليها والتي ال ترضى لها سوى أن تنافس وتناطح وتقف رأسا 

برأس حتى وان اضطرت للتعلم من اآلخر تجاوزا لوضعية عارضة من الضعف والتخلف ال 

د على إن موقف األميرة هو تحرك واع نحو اإلصالح المستن. تجعلها أبدا في وضعية التابع
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، وال تستهين في دخيلتها به إزاء اكتساح النموذج ق حضاري رصين ال تنوي التخلي عنهعم

الغربي الذي بهر الفكر الشرقي حينها إلى الحد الذي حمل البعض للدعوة إلى الذوبان فيه في 

 كما شهدتها خواتيمه وكذا بدايات(شهدتها بدايات القرن العشرين  شكل من أشكال العولمة التي

 ).القرن الجديد

 تستوفي األركان األساسية متكاملة  يعكس المشروع  رؤية حضارية استراتيجية -2

، من خالل مصارف الوقفية في مجاالت ب الثقافي والمعرفي والعلمي أوالالجان: للنهضة

العلوم النظرية، ثم الجانب العسكري االستراتيجي المرتبط  بمجاالت العلوم  العسكرية  التي 

تها الوقفية تحديدا في تعليم صنع األسلحة الحربية والسفن البحرية مؤكدة مرارا على حدد

أحسن وأتقن وأمتن وأحدث طرز يصنع "عبارة بالغة الداللة تقرر فيها أن يتم ذلك التعليم على 

أو أي جهة من الجهات التي تفوق .. في الممالك األجنبية سواء في أوروبا أو أمريكا 

  ."ق ذلك في أي عصر وأي زمانغيرها في إنفا
 
 في قضية عناية األميرة فاطمة إسماعيل باألبعاد االستراتيجية واألغراض العامة -3

 ، للتعليم فيما نسميه اليوم بالتنمية البشريةواإلنسانيةللتنمية وللنهضة لم تغفل القيمة الفردية 

 ونقل أعداد متزايدة ،حال الفرد إلصالحفالتعليم كما هو آلية إلصالح حال األمة هو كذلك آلية 

 من ، وفاعليةوإنسانيةمن البشر من حضيض الفقر والجهل والتهميش إلى أوضاع أكثر كرامة 

. هنا قامت عنايتها بتوفير التعليم األساسي ألبناء الفقراء بوصفهم الفئة األكثر حاجة لهذا الدعم

  .معية الخيرية اإلسالميةوهو ما نلمسه في وقفيتها الخاصة بتعليم الفقراء عبر الج
 
4-إلى آفاق أكثر اتساعا تضم ع األميرة بتخطيه الحدود القطريةا يتسم مشرو أخير ،

 اختالفا كليا عن كل من تهاوهي بهذا تختلف في رؤي. الخالفة اإلسالمية وتسعى لدعمه مركز

واعتبراها  ،الفلسفة المتضمنة في مشروعي أبيها وجدها اللذين أكدا على النزعة القطرية

عالمات فارقة في غرس الوعي باالنتماء الوطني والقطري بديال عن االنتماء والوعي 

  .باالنتماء لألمة اإلسالمية

وختاما، لقد كان مشروع األميرة فاطمة اإلصالحي الذي عبرت وقفيتها متناغما مع 

قد حمل في شروط ومعطيات عصره وما اعتمل فيه من اتجاهات اصالحية مختلفة التوجه، و

، لفاعلية الوقففي التأريخ سواء هذا اإلطار رؤية متميزه لصاحبته ، هذه الرؤية هي ما يهمنا 

أما عن الوقف نفسه فقد آلت إدارته إلى . في التاريخ اإلسالميأو في التأريخ للفاعلية النسوية 

في نوع مما قد يوليو 23الدولة في سياق الهجمة التي حملتها الدولة على األوقاف عقب ثورة 



             هند مصطفى علي                                                   الوقف كمشروع إصالحي: األميرة فاطمة بنت إسماعيل 
 

 14

 20.نسميه استيعاب أو تأميم للفاعلية االجتماعية المستقلة

                                                 
ات، وحل الوقـف  غير الخير م كان من أول إجراءاتها منع إنشاء أوقاف جديدة على1952 يوليو 23لما قامت ثورة  20

تعمـل  حيث   شددت من قبضة الدولة على موارد األوقاف،      لت القوانين التي    األهلي وتقسيم أعيانه على مستحقيه، ثم توا      

، 1959 لـسنة  272، و القانون 1970 لسنة 28المعدل بالقانون رقم  1953 لسنة 247 للقانون األوقاف حاليا طبقاً 

 ، وهي القوانين المنظمة لـإلدارة و اإلشـراف علـى   1962 لسنة 44 رقم ، والقانون1971  لسنة80والقانون رقم 

طبقا لهذه القوانين، يجـوز  و. وقفية األوقاف الخيرية سواء كانت عقارات أو أموال منقولة أو سائلة أو في صورة ودائع

وزارة األوقاف هـي  يوجه المال الموقوف إلى جهة بر أخرى، و تكون  لوزير األوقاف، دون التقيد بشروط الواقف، أن

  .األوقاف الناظر العام لجميع

  بالشروط التـي التزامها كان من أهم نتائج سيطرة الدولة هو عدم كما يالحظ المتابعين لتاريخ االوقاف في مصر فقدو

األصليين مـن األوقـاف    بالتالي ضياع حقوق المستفيدينو اديء األمر و تغيير مصارف الوقف وضعها الواقف في ب

منعت الكثير من أغنياء المـسلمين و العلمـاء مـن     كما أن السيطرة الكاملة على الوقف. أقيمت األوقاف ألجلهمالذين 

 ضياع وثائق استغل كان هناك منإلى ذلك،  باإلضافة.  وحدهاالحكومةب منوطًا التدخل في إحداث تغيير و أصبح التغيير

الدولة على كل  أيضا بسبب سيطرة. ثير من األمالك الموقوفة على الكلالستيالءوسائل غير مشروعة  األوقاف واستخدم

دور الدولة و ليس دور المجتمـع حتـى أن    المجاالت ، استقر في نفوس الكثيرين أن إحداث تغيير و تحقيق تنمية هو

مهمـل   يضاف إلى ذلك أن ما تبقى من الممتلكات الموقوفة أصـبح . السلبيةبالبيئة السياسية المحيطة أصابت الكثيرون 

و أخيرا، فإن كثير من وثائق األوقاف ضاعت أو سرقت ممـا            .  الالزم و ذلك أدى إلى تهالكها      غير مستثمر االستثمار  و

دوره الوقف و. محمد الدسوقي: انظر في هذا .وضع إحصائيات لهالى معرفة و حصر األوقاف وع أدى إلى عدم القدرة

، ص  2000القاهرة،  : ، المجلس األعلى للشئون اإلسالمية    )65( ة، ع   سلسلة قضايا إسالمي   ،في تنمية المجتمع اإلسالمي   

  .إبراهيم البيومي غانم ، األوقاف والسياسة في مصر، مرجع سابق:  ، وانظر أيضا 87-81ص 
 


