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إصالحيكمشروعالوقف األمیرة فاطمة بنت إسماعیل :

هند مصطفى عليإعداد/ 

أفكـــار اإلصـــالح التـــي اتخـــذت شـــكل مشـــروعات  تـــاریخ مصـــر الحـــدیث بـــرزت كثیـــر مـــن فـــي 
شروعات سیاسیة للحاكم.فكریة طرحتها النخبة المثقفة أو م

فعلـــى صـــعید األطروحـــات الفكریـــة كانـــت هنـــاك دعـــوات جمـــال الـــدین األفغـــاني حـــول اتخـــاذ 
اإلسالم أساًسا لنهضة الشرق، وبــث روح جدیــدة فیــه ومقاومــة االمبریالیــة، وتنقیــة الــدین مــن البــدع 

رى دســتورها القــرآن، والخرافات وفتح باب االجتهاد والتحرر من التقلید، وٕاقامة حكومــة إســالمیة كبــ
وتكـــوین جامعـــة إســـالمیة تحـــت لـــواء الخالفـــة اإلســـالمیة. وعلـــى خطـــاه ســـار محمـــد عبـــده، داعًیـــا 
لتجدیــد الفكــر اإلســالمي بتحریــره مــن قیــود التقلیــد، وٕاصــالح أســالیب اللغــة العربیــة وٕاعــادة صــیاغة 

ومن مدرسة محمد عبــده العالقات بین الحاكم والمحكوم، وٕاصالح البنیة المجتمعیة وسبل التربیة، 
خرج رشید رضا وقاسم أمین وآخرون كثر.

على الجانب اآلخر ظهرت دعوات األخذ بالحضارة الغربیة جملة وتفصیال لدى حسین فــوزي 
وسالمة موسى، والتیارات المتأثرة تماًمــا بالداروینیــة  مثــل شــبلي شــمیل ویعقــوب صــروف وســالمة 

راكیة لــدى شــمیل وأنطــون وموســى والــدعوة إلــى فصــل موسى وٕاسماعیل مظهر، والدعوة إلى االشت
الدین عن الدولة لدى هؤالء ومعهم علي عبد الرازق وطه حسین وأحمد لطفي السید وفؤاد زكریا ، 

والدعوة إلى القومیة الفرعونیة لدى طه حسین ومحمد حسین هیكل وحسین فوزي وآخرین..

إســماعیلمحمــد علــي والخــدیو اشــروعوعلى صعید المشروعات السیاسیة ، فقد كــان أبرزهــا م
ـــة ســـواء تجـــاه العـــالم الخـــارجي أو فـــي  وكالهمـــا حمـــل رؤیـــة للوضـــع االقتصـــادي والسیاســـي للدول

الداخل.
من األصوات داخل هذا المناخ الذي حفل بأفكار التغییر والتجدید واإلصالح، ظهرت كثیر 

المرأة بقضایا المجتمع ككل، النسائیة التي شاركت برؤى مختلفة اقترن فیها االهتمام بقضیة
واز العاملي من جبل عامل بلبنان التي وقبیل مطلع القرن العشرین برزت أسماء مثل زینب ف

"الدر المنثور في طبقات ربات تقرت بمصر وكتبت في الصحف ولها عدة مؤلفات أشهرها اس
بة أول مجلة ، وهناك كذلك هند نوفل وهي لبنانیة أیًضا وصاحم1892الصادر عامالخدور" 

.باحثة في شئون المرأة، جمهوریة مصر العربیة
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، وذلك ضمن قائمة كبیرة من األسماء 1892نسائیة في مصر وهي مجلة الفتاة الصادرة عام 
إلى جانب الرموز هذاعلى أكتافها نهضة صحفیة نسائیة متمیزة ومختلفة االتجاهات، قامتالتي 

ونبویة الشهیرة التي برزت في مرحلة تالیة مثل ملك حفني ناصف (باحثة البادیة) وهدى شعراوي
وسى ومي زیادة ودریة شفیق وغیرهن من الالئي حملن وعًیا نسوًیا اقترن اقتراًنا وثیًقا بالحس م

.واإلصالحيالوطني 
برزن برؤى فكریة متمیزة ، أشهرهن األسرة العلویة نفسها ، كانت هناك أیًضا سیدات وداخل 

لى حكم مصر اثر إعالن ) الذي تو 1917األمیرة قدریة حسین، ابنة السلطان حسین كامل (ت
19/12/1914.1ع عباس حلمي الثاني  في الحمایة البریطانیة  وخلْ 

وقد تمیزت قدریة بغزارة اإلنتاج الذي نقل معظمه إلى العربیة ، وتولى الشطر األكبر من هذه 
جاء معظم إنتاج األمیرة خالل العقد األول والثاني تب یدعى عبد العزیز الخانجي. و همة كامال

مع الجهد في مصر في بدایات العقد الثالث من القرن العشرین، فیما بدأ التعرف على كتاباتها 
أهم ن الذي بذله الخانجي في ترجمة النسخ التركیة التي احتوتها مكتبة أحمد زكي باشا. وم

ة " و"خواطر األمیر اإلسالميمؤلفاتها التي ترجمت إلى العربیة: كتاب "شهیرات النساء في العالم 
قدریة" و"سوانح األمیرة قدریة".

–بخالف نموذج خطاب األمیرة قدریة حسین، فقد كان لسیدات النخبة الحاكمة العلویة و 
خطابهن اإلصالحي الالئي لم یعبرن عنه في شكل مؤلفات وكتب، -األمهات والزوجات والبنات

كن أن یتحول متلمسین كیف یم،2وهو الوقفسنتوقف هنا عند أحدهابل في أشكال أخرى 
الوقف في ذاته إلى خطاب ثري یحمل مشروًعا بعینه لدى صاحبته. وصاحبة الوقف/ الخطاب، 

).1920هنا هي األمیرة فاطمة بنت الخدیو إسماعیل (توفیت عام 

إلى 1914:تاریخ مصر القومي من 1919ثورة حول مزید من الخلفیات السیاسیة للفترة انظر : عبد الرحمن الرافعي ، 1
.31-30ص) 1987-هـ1407الرابعة ، (القاهرة ، دار المعارف، الطبعة1921

التـي اوقفـت أوقاًفـا عـدة ، یعـددها بنـت محمـد علـي باشـا من أشـهر سـیدات األسـرة العلویـة الواقفـات السـیدة زینـب2
ورتبـت رواتـب لمدرسـي الفقـه ألزهر أوقافًا عظیمة بلـغ ریعهـا عشـرین ألـف جنیهـًا،ا"أوقفت على رضا كحالة فیقول 

مســجدًا منهــا المســجد الحســیني فــي مصــر ومســجد الســیدة نفیســة 14وأوقفــت أوقافــًا علــى ،علــى المــذاهب األربعــة
والســیدة زینــب، وعلــى عــدة تكایــا كالتكیــة المولیــة والنقشــبندیة وشــیدت فــي األســتانة فــي مدینــة اســكودار مستشــفي 

تانة وحـدها أكثـر مـن وأما مبراتها فأكثر من أن ینتظـر مـن فـرد مهمـا وفـرت ثروتـه فكانـت تعـول فـي األسـ،وسبیالً 
ــــــراء والمســــــاكین" ــــــة أســــــرة مــــــن الفق 2، ج-أربعمائ

.112-111ص ص)10،1991الرسالة،ط



هند مصطفى علياألمیرة فاطمة بنت إسماعیل : الوقف كمشروع إصالحي

3

في مصر الحدیثة:واإلصالحالوقف 
مشـــهود فـــي رغـــم أن نظـــام الوقـــف یعـــد مـــن أقـــدم األنظمـــة فـــي العـــالم اإلســـالمي، وكـــان لـــه دوره ال

عملیـــات التنمیـــة التعلیمیـــة واالجتماعیـــة واالقتصـــادیة، إال أن دوره فـــي التـــاریخ الحـــدیث كـــان دورا 
ــا بإطــار فكــري مــن أطروحــات اإلصــالح المطروحــة علــى الســاحة،  متمیــًزا إذ اخــتلط اختالًطــا قوًی

ني بتطویر الدولة وٕاضفاء سمة الحداثة علیها.وبإطار سیاسي وثقافي عُ 
ة أن بواكیر تأسیس مصر الحدیثة على ید محمد علي قــد اســتهلت بقــراره  بمنــع إنشــاء ورغم مفارق

بناء على فتــوى و ،بدافع السیطرة على مصادر التمویل في الدولةالذي اتخذه  أوقاف أهلیة جدیدة 
محــاوالت محمــد أن، فقــد بــدا واضــًحاشرعیة تجیز لولي األمر أن یمنع الناس من وقــف أمالكهــم

تصفیة نظام الوقــف وال القضــاء علیــه، بــل كانــت م السیطرة على األوقاف لم تنجح فيعلي إلحكا
بــدءا مــن محمــد علــي نفســه وانتهــاء بالملــك األســرة المالكــة نفســها فــي مقدمــة مــن أوقفــوا أمالكهــم،

اإلشــراف علیهــا، وصــرف ریعهــا وفــق شــروط فــاروق، وكــان لهــذه األوقــاف دیــوان خــاص یتــولى
رات والــوزراء اقفین مــن رؤســاء الــوز هذا فضال عن الوا.یوان األوقاف الملكیةالواقفین كان یسمى د

3وكبار موظفي الحكومة، واألعیان وكبار مالك األرض، والتجار، وعلماء األزهر.

فاطمـــة التـــي تعنـــى هـــذه األمیـــرةویـــذكر التـــاریخ الحـــدیث الوقفیـــة الشـــهریة للخـــدیوي إســـماعیل والـــد 
آالف فــدان، ونصــت وقفیتــه علــى عشــرةيبلغت مساحة وقف الخــدیو الورقة بتحلیل وقفیتها، حیث

وٕاقامـــة الشـــعائر اإلســـالمیة أن "یصــرف ریـــع ذلـــك فـــي بنـــاء وعمــارة ومرّمـــات ومصـــالح مهمـــات،
لها، أو لها ریع ال یفي بالعمارات وٕاقامة بالمساجد والمكاتب الكائنة بمصر المحروسة التي ال ریع

وفــي التــأریخ لنشــأة دار الكتــب المصــریة التــي ."4...والمكاتــباجدالشــعائر واللــوازم لــذلك مــن المســ
عــن أن كانت تعرف بالكتبخانة یــرد أن تلــك الوقفیــة كانــت مــورًدا لالنفــاق علــى الكتبخانــة ، فضــال

من ماله الخــاص مكتبــة أخیــه مصــطفى فاضــل باشــا بعــد وفاتــه الخدیو اسماعیل اشترى للكتبخانة
.5لـــدا ومخطوطـــات نفیســـة باللغـــات العربیـــة والتركیـــة والفارســـیةمج3458والتـــي بلـــغ حجـــم كتبهـــا 

ویســهل الكشــف عــن الصــلة بــین هــذه الوقفیــة الضــخمة وبــین توجهــات الخــدیو اســماعیل العمرانیــة 
التي كانت تستهدف خلق وجًها حدیًثا لمصر على صعید العمارة والتعلیم.

ي لجــدل التــراث والتحــدیث الــذي شــغل ویمكن القول إن األوقاف قد مثلت نوعــا مــن التجســید الفعلــ
بـــین المؤسســـات أهـــدافهاالتـــي تراوحـــت األوقـــافالنخبـــة الفكریـــة آنـــذاك، یتضـــح ذلـــك فـــي طبیعـــة 

أمحد متام، الوقف األهلي مبصر ، على الرابط التايل:3
http://www.insanonline.net/fnews/news.php?id=855

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

http://www2.sis.gov.eg/Ar/Pub/egyptmagazine/422006/110404000000000017.htm
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مثــل المــدارس الحدیثــة الحدیثــةمنشــآت مــن ناحیــة وال)الجوامــع والتكایــا واألســبلة والزوایــا(التقلیدیــة
.ناحیة أخرىمن المالجئ والمستشفیات األهلیة والجمعیات الخیریةو 

األمیرة فاطمة:وقفیة 
، ونكاد 6قلما نجد ذكرًا لألمیرة فاطمة  في كتب األعالم المتداولة عن الفترة التي عاشت فیها

ا حتى في الكتب التي تناولت تراجم العائلة المالكة، وذلك رغم عظم اإلسهام الذي ال نجد لها ذكرً 
خالف أشقائها الذكور من أبناء الخدیو كان لهذه السیدة في المسار الحضاري لألمة على

. ولعل هذه لیست المفارقة الوحیدة الخاصة بتدوین 8الذین حظوا بجل اهتمام المؤرخین7إسماعیل
على أنها صاحبة الوقف - لدى من یذكرها-تاریخ األمیرة فاطمة؛ فعلى حین ُعرفت تلك األمیرة 

ؤسسة مستقرة ، وتمكنت من القیام بدورها الذي أصبحت به جامعة القاهرة (فؤاد األول حینها) م
التعلیمي المشهود ، فالذي ال یعرفه الكثیرون أن األمیرة قد أوقفت لنظارتي الحربیة والبحریة في 
الدولة العثمانیة ضعف قیمة ما أوقفته للجامعة، إضافة إلى وقفیات أخرى  وجهت جمیعها 

.ألغراض علمیة وتعلیمیة

لم تترك لنا وٕان كانت األمیرة ة تجسیدا لرؤیة ووعي متمیز ، األمیرة فاطمةتمثل وقفی
نا قراءته من التماس معالم وقفیتها كخطاب تمكنىنقف علفإننانصوصا تعكس أبعاد هذه الرؤیة 

.لدیهااإلصالحیةالرؤیة 

. وبلغت 1913الموافق الثالث من یولیو سنة1331رجب سنة28سطرت الوقفیة  بتاریخ 
وقد 9سهما كانت األمیرة تملكها بمدیرتي الدقهلیة والجیزة.14قیراطا و14انا وفد3357جملتها  

خصصت كلها ألغراض عامة عدا بعض المبالغ التي تم تعیینها كمدفوعات شهریة لبعض 
هذه المبالغ ، وكذلك كنفقات جاریة مختلفة ( تبلغ جملة ألشخاص من موظفین وجوار ومعتوقاتا

وحدة (سهم) توزعت على عدة 100ة الوقفیة تقسیما تصوریا إلى . وتم تقسیم قیمجنیها)483
.مصارف

وٕان - یمّكن تحلیل وقفیة األمیرة فاطمة من تحدید معالم رؤیتها أو مشروعها الذي 

، الجـزء الرابـع (بیـروت : مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة العاشـرة أعالم النساءمر رضا كحالة ، رة في كتاب : عیعدا إشارة قص6
. 35م)ص1991هـ ، 1412، عام 

على جمـال باشـا -محمدود حمدي-ابراهیم حلمي-األمیر حسن-الملك فؤاد-السلطان حسین كامل-وهم : الخدیوتوفیق7
نعمت.-زینب-جمیلة فاضلة-نازلي-أمینة-اطمةف-األمیر رشید. إضافة إلى  األمیرات توحیدة-
) ، وفیــه  1994(بیــروت ، دار الغــرب اإلســالمي، الطبعــة الثانیــة ،األعــالم الشــرقیةنظــر مــثال كتــاب:  زكــي مجاهــد ، ا8

تراجم لمعظم أبناء اسماعیل من الذكور دون االناث ومنهن األمیرة فاطمة. ومثله كتاب األعالم للزركلي.
.2بالقاهرة ، صاإلسالمیة)، الجمعیة الخیریة 123(رقم 1913قف سمو األمیرة فاطمة اسماعیل المسجلة بتاریخ حجة و 9
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إال أنها حاولت من - افتقرت إلى السلطة  الرسمیة التي تمكنها من تطبیقه على نطاق األمة 
.ردها الممكنة أن تجسده واقعیا بقدر استطاعتهاموقعها في حریم السلطان وبموا

:أبعاد رؤیة فاطمة إسماعیل من واقع وقفها
:اتسمت رؤیة فاطمة إسماعیل بالعدید من األبعاد والمالمح یمكن رصد أبرزها فیما یلي

:االلتحام بمفهوم األمة اإلسالمیة وٕالغاء الفوارق والحدود القطریة- أوال 
- یرة من حیث كونها ابنة الخدیو إسماعیل الذي یعد أحد من أسسوا ویعكس ذلك مفارقة كب

ا عن الدولة العلیة التي كانت مصر ال تزال تابعة فكرة استقالل مصر قطریً - على األقل عملیا
ا. فقد وجهت فاطمة إسماعیل جانبا من وقفیتها إلى دعم الوزارات الحربیة للدولة لها اسمیً 

الخالفة التي تنتمي لها مصر. وعكست بذلك اعتقادها بأن دعم مركز العثمانیة باعتبارها دولة 
.الخالفة في وجه االنتهاكات واالختراقات االستعماري إنما هو قوة لسائر مناطق العالم اإلسالمي

سهما من المائة لدعم التعلیم والصناعات الحربیة 40من هذا المنطلق خصصت فاطمة  
الفة التي كانت على شفا االنهیار تحت معول القوى المعادیة لها بالدولة العثمانیة أو دولة الخ

.في الداخل والخارج

:أولویة تنمیة القدرات البشریة لألمة في إحداث النهضة-ثانًیا
طرحت الوقفیة رؤیة استراتیجیة متقدمة وناضجة للنهضة والتنمیة تركز على عبور فجوة 

ة على االستثمار البعید األمد في المعرفة والعلوم الهادف إلى تقوم هذه الرؤی،ي المعرفةالتخلف ف
بحیث تفنى أو تبلى بعد ،ائهتنمیة قدرات وعناصر القوة وتولیدها ذاتیا ولیس إلى امتالكها أو شرا

حد فترة محدودة من الزمن. وهذه المعضلة ال تزال بعد مائة عام من وفاة هذه السیدة تمثل أ
. وقد تركز جل هذا المجهود التنموي على تنمیة المورد البشري عاصرةمكامن أزمة التنمیة الم

المسلم من خالل إمداده بالمعارف والعلوم الحدیثة بحیث یصیر الفرد بؤرة تنمویة منتجة تؤتي 
.ثمارها باستمرار

من هنا ركزت فاطمة إسماعیل جهدها التنموي في التعلیم والتدریب واعتباره اآللیة 
. النهضة في األمةوإلنتاجنمیة الموارد البشریة األساسیة لت

ویسهل الربط بین هذا التوجه وبین التوجه اإلصالحي الذي تبناه اإلمام محمد عبده
الذي تزعم الفریق القائل باإلصالح التدرجي عبر نشر التعلیم الصحیح والتربیة )1905- 1849(

.األخالقیة والدینیة النابعة من التعالیم اإلسالمیة
حیث ،ونوعت فاطمة  مجاالت اهتمامها بالتعلیم ما بین التعلیم الفني الحربي والتعلیم المدني

على أن تصرف لدیوان البحریة والحربیةأوصت  بتخصیص أربعین في المائة من الوقفیة  
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منهما اثنان على األقل من الضباط أو من ،"أربعة على األقل من كل جهةقیمة ذلك لتعلیم 
المدارس المتحصلین على الشهادات النهائیة المدرسیة ویكونوا من المسلمین وذلك بالسویة تالمذة 

بین الجهتین المذكورتین؛ النصف من ذلك من متخرجي المدرسة الحربیة بدار الخالفة والسلطنة 
، ممن یرى إلیهاالعثمانیة والنصف الثاني من متخرجي المدرسة البحریة بدار الخالفة المشار 

بشرط أن یكونوا النابغین والمتحصلین على یمه لناظري البحریة والحربیة بدار الخالفة ، تعل
الدرجات العالیة أي الدرجة األولى والثانیة في الدراسة، ومن رعایا الخالفة العثمانیة المخلصین 

10."اإلسالمیةللدولة واألمة 

والفنون والصنایع الحربیة والبحریة العلوم وحددت الوقفیة العلوم التي یتعلمها هؤالء في :"
من أحسن وأتقن وأمتن وأحدث طرز الحربیة والسفن البحریة واألسلحةمثل تعلیم صنع المدافع 

سواء في أوروبا أو أمریكا .. أو أي جهة من الجهات التي تفوق األجنبیةیصنع في الممالك 
."غیرها في إنفاق ذلك في أي عصر وأي زمان

، ما یلزم لألربعة المذكورین من المصاریف المدرسیة والمأكل والمشرب"هذا إضافة إلى 
واإلیابوغیر ذلك ممن یحتاجه الواحد منهم من كتب وأدوات تعلیم وأجر السفر في الذهاب 

ر ذلك مما هو الزم اعطاؤه من على سبیل المصاریف یوغ،والسكنى والكسوة التي تلزم
11" .الشخصیة

ى هذا الحد ، بل عنیت بتحدید مسار  الطلبة المستفیدین منها بعد ولم تقف الوقفیة إل
حصولهم على الشهادات النهائیة وعودتهم إلى الوطن. فبدایة تعنى الوثیقة بضرورة التیقن من

، وحددت آلیة ذلك  بإجراء امتحان له بدیوان الحربیة بدار إلمام الطالب بالعلم الذي تعلمه
"بمعرفة من لهم معرفة تامة بالعلوم والفنون والصنایع التي ة العثمانیة والسلطناإلسالمیةالخالفة 

ذلك التلمیذ للعلوم والفنون إحرازتلقاها ذلك التلمیذ ...ومتى ظهرت نتیجة االمتحان  عن 
والصنایع التي تدل علیها الشهادة التي بیده یصرف للتلمیذ الذي یظهر انه أرقى من غیره في 

ر العالیة زیادة عن غیره مائة جنیه مصري عن كل سنة أقامها في المدارس االمتحان وأحرز النم
التي تعلم بها تلك العلوم والفنون والصنایع، ویصرف لكل تلمیذ والتالمذة التي تلیه في األجنبیة

مدة األجنبیةدرجة االمتحان خمسون جنیها  عن كل سنة من سني الدراسة التي أقامها بالمدارس 
". وهكذا یكافأ بحیث یكون صرف تلك المبالغ  دفعة واحدة للتالمذة المذكورین،كورالتعلیم المذ
.، ثم یعینون في المواقع المناسبة لهم بنظارتي الحربیة والحربیةالطلبة فورا

وٕاذا كان التعلیم الحربي في وقفیة فاطمة إسماعیل قد ُخصت به دار الخالفة المسئولة 

.12المصدر السابق ، ص10
12المصدر السابق ، ص11
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فإن تبعیة المعارف والعلوم الحیاتیة والمدنیة كشرط لنهضة األمة ،شرعا عن حمایة دیار اإلسالم
اإلسالمیة هو غایة تبتغى في كل دار اإلسالم وعلى رأسها الوطن القریب الذي یحتضن الواقفة 

. من هنا جاء إسهام یس فقط مركز الخالفةوهو مصر. فالنهضة هي سمة تعم األمة كلها ول
میة البشریة إلنسان هذا الوطن  عبر وقفیتها  الجلیلة لجامعة فاطمة  األكبر والباقي في التن

من المائة سهم من صافي عشرون سهماالقاهرة . حیث خصصت النصیب الثاني األكبر وهو 
لیصرف منها في تعلیم أوالد المسلمین العلوم والفنون ریع الوقف المذكور للجامعة المصریة "

ري الموجبة لترقي األمة المصریة لدرجات الفالح والنجاح والصنایع  الراقیة النافعة للقطر المص
12".األجنبیةحتى  تساوي األمم الراقیة من األمم 

ویتوزع ریع الوقفیة هنا بین مستلزمات العملیة التعلیمیة  (من كتب وورق وغیر ذلك)، وكذلك 
-كالوریا ، حیث تنص الوثیقة على  إرسال  أربعة من حاملي شهادة البب بعضها للبعثاتیذه

األجنبیةإلى المدارس العالیة بالبالد - بشرط أن یؤخذ األول فاألول منهم من أوالد المسلمین
"لتعلیمهم العلوم والفنون والصنایع العالیة بها، ودفع ما یلزم لهم من مصاریف التعلیم واألدوات 

لك مما تدعو إلیه والكتب ونحو ذلك وما یلزم لهم من المأكل والمشرب والكسوة والسكنى وغیر ذ
."الضرورة في تلك الجهة

والواقع أن هذه الوقفیة  لیست هي فضل األمیرة الوحید على الجامعة. لقد  اشتهرت 
األمیرة بأنها ربة البر واإلحسان التي ما إن سمعت بالمتاعب المالیة التي تمر بها جامعة فؤاد 

بقصر وباألرض المحیطة به لكي لها ، حتى تبرعت من محمد علوي باشا طبیبها الخاصاألول
.یقام فوقها مبنى مستقر للجامعة التي تنقلت بین عدة أماكن بغیة تحري أقل نفقات إیجار ممكنة

) انتقلت الجامعة من قصر جناكلیس الذي اتخذته مقرا لها 1915- 1908فخالل الفترة (
زعفران (مقر إدارة جامعة عین ن) ، إلى قصر البالقاهرة اآلاألمریكیةبدایة (وهو مقر الجامعة 

، اشا بمیدان األزهار بشارع الفلكيشمس حالیا) ، ثم انتقلت مرة أخرى إلى سراي محمد صدقي ب
أفدنة بجوار قصرها في بوالق الدكرور لتكون مقرا 6وذلك حتى أقدمت األمیرة على تخصیص 

فدانا 674نصیب الجامعة منها ثابتا للجامعة ، وأعقبت ذلك بالوقفیة التي بین أیدینا والتي كان 
یرادا ثابتا إالف فدانا سنویا تشكل آمن أراضي األمیرة بمدیریة الدقهلیة، كانت تدر أربعة 

.13للجامعة

والفكرة الرئیسیة هنا أن األمر یتجاوز قضیة "البر واإلحسان" التي یستكثر المؤرخین أن 

.13المصدر السایق ، ص12
) ، 1999مـایو 486م ، العـددأنور الیاسین ، "جامعة القاهرة ومسیرة قرن"، مجلة العربـي الكویتیـة (الكویـت : وزارة االعـال13

. ولمزیــد مــن التفاصــبل أنظــر : أحمــد عبــد الفتــاح بــدیر ، األمیرأحمــد فــؤاد ونشــأة الجامعــة المصــریة (القــاهرة ، مطبعــة 52ص
).1950جامعة فؤاد األول ، 
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ا فعلت ما فعلت بإیعاز من طبیبها محمد ینسبوها مباشرة إلى األمیرة دون أن یشیروا إلى أنه
. وهي كانت جامعة فؤاد األول ركنا منهعلوي باشا(!!). األمر في حقیقته یتعلق بمشروع متكامل

لم تكتف باألرض التي تبرعت بها بدایة لتكون مقرا دائما للجامعة وال بالوقفیة التي مثلت دخال 
جوهراتها لتقوم بكافة تكالیف البناء التي قدرت ثابتا لها، بل إنها وفوق ذلك تبرعت بحلیها وم

ألف جنیه. األمر الذي دفع أحمد شوقي لنظم قصیدة مدح لألمیرة في االحتفال  18وقتها بمبلغ 
14، قال فیها  ضمن ما قال1914مارس عام 30بوضع الحجر األول في  :

بارك اهللا في أساس جامعة           لوال األمیرة لم تصبح بأساس
ما بالنیل من كرم       إن قیس بحركم الطامي بمقیاس15اعمة التاجی

تصرف سنویا للجامعة الكلیة عشرة أسهمفي هذا اإلطار أیضا خصصت فاطمة إسماعیل 
تعلیم التالمذة بها أوالد المسلمین ) وذلك بغرض "فنونباألستانة العلیا والتي عرفت باسم (دار ال

یع وفي ثمن أدوات التعلیم من كتب وورق وغیر ذلك مما یلزم للتعلیم بتلك العلوم والفنون والصنا
" ویخصص كذلك جزء للبعثات حیث تقرر الوقفیة  إرسال  اثنین على األقل من أوالد الجامعة

لتعلیم العلوم والفنون والصنایع الراقیة التي لم تكن المسلمین  للمدارس العالیة بالبالد األجنبیة "
مثل نظرائهما المبتعثین من - "  على أن تكون كافة نفقات هذین لجامعة حینذاكتدرس بتلك ا

ضمن ریع الوقف شاملة ما یلزمهما من كتب وأدوات ومأكل ومشرب وكسوة - الجامعة المصریة
وا ذلك ومسكن وغیر ذلك . وتوجب علیهما أیضا بعد الحصول على الشهادات النهائیة أن یعلم

" مدة سبع سنوات بالراتب الذي تحدده  الجامعة أو الحكومة أو نظارة نو العلم في كلیة "دار الفن
المعارف بدار الخالفة والسلطة العثمانیة، فمن امتنع عن ذلك بغیر عذر مقبول وجب علیه رد 

"فإذا اكتفت الجامعة ورأت عدم كل ما تم صرفه علیه ، وذلك بموجب تعهد یوقعه قبل السفر . 
سهم المذكورة في تعلیم تالمذة أبالبالد االجنبیة صرفت العشرة لزوم الرسال أحد للمدارس

16".الجامعة نفسها العلوم المذكورة أعاله على الدوام واالستمرار

ولم یقتصر اهتمام فاطمة إسماعیل على التعلیم العالي وٕانما امتد إلى المستویات 
األدنى للتعلیم. وهنا تنتقل رؤیة فاطمة إسماعیل من منظور تنمیة الموارد البشریة إلى التنمیة 
البشریة؛ بمعنى دعم الفئات األكثر حاجة بحیث یتم انتشال أعداد متزایدة من وضعیة الفقر إلى

وضع أفضل. وقد أحسنت الواقفة باختیارها مؤسسة من أبرز المؤسسات التي تبنت هذا المفهوم 
في مصر لتقوم على توظیف جزء من وقفیتها في تحقیق هذا الغرض ، وهي الجمعیة الخیریة 

.268أحمد عبد الفتاح بدیر ، المرجع السابق ، ص14
في تلك األثناء.ألنها عمة عباس حلمي الثاني الذي كان خدیوي مصر15
15مصدر سابق ، صحجة الوقف، 16
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تعلیم أوالد بغرض "تصرف سنویا للجمعیةثالثة أسهماإلسالمیة. حیث خصصت األمیرة 
الیتامى منهم العلوم االبتدائیة والتجهیزیة وفي ثمن كتب وأدوات التعلیم وفي المسلمین الفقراء 

مأكلهم ومشربهم وكسوتهم وما یلزم لهم في حالة التعلیم، وفي تعلیم أربعة من أوالد المسلمین من 
العلوم بالمدارس العالیة الكائنة -بشرط أن یؤخذ األول فاألول منهم- حاملي شهادة البكالوریا 

بمدرسة الطب والمهندسخانة والزراعة والصنایع والحقوق والمحاسبة والتجارة والمعلمین بمصر 
17". ونحو ذلك

تنمیة القدرات الصناعیة والمادیة لألمة كأولویة تالیة لتنمیة القدرات - ثالثاً 
البشریة .

افتقر إذاا للموارد تبدیدیً باعتبار أن الثانیة هي شرط لألولى بینما تصبح الصناعات عمالً 
وتطویر هذه الصناعات. یتضح هذا الترتیب إلدارةالعنصر البشري إلى العلوم والمعارف الالزمة 

في األولویات في وقفیة فاطمة إسماعیل من خالل ما خصصته لدعم الحربیة العثمانیة
بح ".. حتى تكتفي الحكومة ودار الخالفة بمن تعلموا العلوم المذكورة وتصإذ تقول الوقفیة: 

، وما زاد عما األجنبیةالحكومة ودار الخالفة غیر محتاجة لتعلیم أحد تلك العلوم بالمدارس 
المذكورین ، یصرف لنظارة الحربیة والبحریة بالسویة على الوجه اآلتي: فإذا األربعةیصرف على

ف اكتفت حكومة دار الخالفة بمن تعلم تلك العلوم والفنون والصنائع على وجه ما ذكر یصر 
األربعون سهما المقررة المذكورة لنظارتي الحربیة والبحریة بالسویة ، فما یخص نظارة البحریة من 

یصرف في ثمن أدوات لصناعة سفن حربیة لدار الخالفة اإلسالمیة والسلطنة العثمانیة ذلك 
وغیر ذلك مما ،من أحسن وأتقن وأمتن وأحدث طرز وقتها مما یصنع في الممالك األجنبیة

لذلك وغیر ذلك حسبما یراه ،م للبحریة أیا كان نوع ذلك الالزم وفي دفع مهایا وأجر الصناعیلز 
یصرف في صناعة مدافع وبنادق وما یخص نظارة الحربیة من ذلك ،من یكون ناظرا للبحریة

وأسلحة وعربات نقل كل ذلك من أحسن وأتقن وأمتن وأحدث طرز وقتها مما یصنع في الممالك 
ى الدوام واالستمرار أبد اآلبدین ودهر الداهرین إلى أن یرث اهللا األرض ومن علیها علاألجنبیة

18".وهو خیر الوارثین

من خالل - تنمیة مفهوم االلتزام العام تجاه المجتمع واألمة لدى الفرد - رابًعا 
."النهضة"باعتبارها أحد المقومات الالزمة لعملیة - عملیة التنشئة

15المصدر السابق ، ص17
13المصدر السابق ، ص18
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لى كل متعلم أسهمت الدولة في تعلیمه ضریبة عامة نحو سائر أبناء وطنه فهي ترى أنه ع
العلم والمعرفة من خالل نقل ما تعلمه من علوم إلنتاجتتمثل في أن یكون هو ذاته خلیة 

ومعارف لغیره من أبناء الوطن إسهاما في نشر المعرفة وتقلیص فجوة التخلف. ومن ثم نصت 
م الطلبة الذین استفادوا من منح التعلیم بالخارج في الوقفیة بأن وقفیة جامعة القاهرة على إلزا

علیهم أن ُیَدرسوا العلم الذي تعلموه في  الجامعة المصریة مدة خمس سنوات بالراتب الذي تقرره 
االمتناع عن إعطاء الدروس - أي الطالب العائد- وال یسوغ له بحال من األحوالالجامعة .."

بالماهیة التي تقررها له الجامعة إال إذا قام به مانع قهري ال یمكنه من بالجامعة المدة المذكورة
لم یكن به مانع على الوجه المشروح وامتنع عن إذااالشتغال  بالعلم الذي تعلمه مطلقا ، أما 

التعلیم بالجامعة المذكورة فیكون حینئذ ملزما بوضع كافة ما صرف علیه من وقت سفره لیوم 
عت ذلك بأن حددت أن یوقع كل طالب من الطلبة المختارین لالبتعاث على تعهد " . وأتبامتناعه

یتلزم  فیه التزاما قطعیا أن یعلم بالجامعة مدة خمس سنوات بالراتب الذي تقرره له الجامعة. 
واألمر نفسه یسرى على غیرهم من الطلبة في دورة االبتعاث الجدیدة التي تبدأ بعد عودة آخر 

.بعثة من الخارج

وقفیة الجمعیة -كما حرصت على تأكید نفس المبدأ في وقفیتها الخاصة بتعلیم الطلبة الفقراء 
من حیث النص على استكمال دورة اإلفادة واالستفادة التي تصب في األمة -الخیریة اإلسالمیة

وكل من تمم دراسته بإحدى تلك المدارس كمستفید أخیر بشكل مباشر، حیث تقول الوقفیة : "
ذ منها الشهادة النهائیة وكانت إدارة األوقاف محتاجة الستخدامهم أو واحد منهم، أو كان ممن وأخ

تحصل على شهادة من المهندسخانة أو من مدرسة الزراعة أو من مدرسة الصنایع أو غیر ذلك 
من باقي المدارس المذكورة، وجب على من یكون محتاجا إلیه منهم أن یخدم في إدارة الوقف مدة 

س سنوات بالماهیة التي تقدرها له إدارة الوقف شهریا، فإن امتنع عن ذلك یكون ملزوما بدفع خم
كافة ما صرف علیه في زمن التعلیم ابتدائیا ونهائیا ویتحصل ذلك منه بمعرفة من یكون ناظرا 

ة على هذا الوقف وكل من أتمم دراسته بالمدارس العالیة األربعة المذكورة ترسل الجمعیة الخیری
رر في الوقفیة واألمر نفسه یتكاإلسالمیة المذكورة غیره لیتعلم تلك العلوم أو ما شاء منها وهكذا".

.باآلستانة كما وضح أعالهونالخاصة بدار الفن

اهتمام خاص لتعلیم المرأة :- خامًسا 
لتوجهات العامة نحو تعلیم باالنصف األول من القرن العشرینتأثرت أوقاف المدارس في 

، ولذلك وقفت الكثیر أوضاعها االجتماعیةوٕاصالح المرأةعلى خلفیة من أطروحات تحریر لمرأةا
من النساء على تعلیم الفتیات خاصة من سیدات األسرة الحاكمة تأثرًا بتوجهات األسرة نحو تعلیم 

لى ومثلهن فعلت سیدات الطبقة الراقیة. وأرادت السیدات الواقفات أن تعم الفائدة عالبنات،
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الفتیات الفقیرات غیر القادرات على دفع مصروفات المدارس الحكومیة أو مدارس البنات األهلیة 
األمیرة في هذا اإلطار قامتاألخرى عالیة النفقات التي ُأنشئت لتعلیم فتیات الطبقات الراقیة. 

درسة البرنسیسة فاطمة بمدینة مفدانًا لیصرف على 184تخصیص ریع بفاطمة إسماعیل 
للتلمذة والتلمیذات من كتب "أدوات التعلیمبما تحتاجه منلمنصورة المعدة لتعلیم البنین والبنات ا
وفي مستوى … ، وأقالم من أي نوع كان ، ومداد وغیر ذلك راسیة وكراریس وورق أبیض للكتابةد

ن یكون كساوي لمائة وعشرین تلمیذ وتلمیذة من ذلك ستون تلمیذًا ذكرًا وستون تلمیذة ، بشرط أ
المذكورون من المسلمین الفقراء وتكون كسوة كل واحد من الذكور مشتملة على بنطلون ودكتة 
وصدیرى من الجوخ الوسط، وطربوش وقمیص ولباس بفته، وجزمة وشراب ویاقة ورباط یاقة ، 
وتكون كسوة كل واحدة من التلمیذات مشتملة على فستان من الحریر الوسط، وقمیص من البفتة 

ش، ولباس من القماش الدبوالن، وجزمة وشراب، بشرط أن ال تقل كل كسوة من المائة الشا
والعشرین كسوة عن جنیهین اثنین، وأن یكون إعطاء الكساوي للتالمذة والتلمیذات في لیلة السابع 
والعشرین في شهر رمضان من كل سنة، لكل واحد منهم كسوة بیده، في محفل یكون مركبًا ممن 

الوقف، وبحضور ناظر المدرسة والمدرسین بها، ومن یرى ناظر الوقف حضوره في ینیبه ناظر
هذا المحفل. وكل من تزوجت من التلمیذات المذكورات یصرف لها من ریع الحصة المذكورة 
عشرون جنیهًا مصریًا، مساعدة لها على مهرها؛ لتكمل بهذا المبلغ ما تحتاجه لجهازها وذلك 

.19" قفةصدقة على روح حضرة الوا

قراءة وقفیة األمیرة فاطمة مدى ما توافر لدى تلك السیدة من رؤیة استراتیجیة توضح وأخیًرا،
لإلصالح من مدخل العلم والتعلیم الذي اتجهت إلیه سائر مصارف وقفیتها  فیما عدا الهامش 

أسهم 4حیث خصصت الواقفة (بمعناها المتداوللضئیل الذي خصص لألغراض الخیریة ا
نفاق في وجوه الخیرات والصدقات والقربات وقراءة القرآن في أیام الجمع واألعیاد على النحو لإل

الذي اعتادت النص علیه وقفیات ذلك الزمان). 
ما وضعت في السیاق  الفكري اتكتسب رؤیة األمیرة فاطمة إسماعیل أهمیتها وقیمتها إذ

لقرن العشرین، حیث شهدت تلك الفترة أوج واالجتماعي الذي أحاط بزمن ظهورها في بدایات ا
التي أدت إلى بلبلة كبیرة لدى المفكر الشرقي الذي ،المواجهة الحضاریة بین الشرق والغرب

استشعر ضرورة التغییر في مجتمعه في حین واجهته معضلة خاصة بكیفیة ذلك التغییر
، األمر الذي   انقسم صالح قضیة المرأة وموقعها من اإلومساره.. كما كان الجدل محتدما حول 

الرجال حوله إلى مذاهب وفرق ، تشیع بعضها للغرب ونموذجه في التحدیث ، وتقوقع البعض 

.248ص ،1998، 1السیاسة في مصر، القاهرة، دار الشروق، طو األوقاف إبراهیم غانم،19
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أولئك وبین هؤالء و اآلخر حول ذاته رافضا فتح ملف اإلصالح مستمسكا بأطالل تراث رث . 
قسامي، الذي یظل لمرأة التي تحررت من أسر الفكر الصراعي االنلامثلت األمیرة فاطمة نموذج
، لتجسد  بذاتها النموذج الذي ة بین عقلیة اللحاق وعقلیة الرفضمحصورا في ثنائیات عقیم

ا لإلصالح في إطار رؤیة واضحة ومستقلة لها جذورها وتجسیدها على أرض الواقع یسعى جدیً 
عمق حضاري وتستهدف دعم األمة بال حساسیة أو تحرج من الفعلي ـ رؤیة تستند إلى

ستفادة مما انتهى إلیه اآلخرون.اال
ا ، وهو ا محددً ا نهضویً امتلكت األمیرة كما یتضح من سمات وتوجهات وقفیتها مشروعً 

مشروع متمیز تختلف فلسفته عن مشروعین قریبین لها شدیدي التأثیر على زمانها وعلى تاریخ 
.)1895(تإسماعیلالخدیوي و ) 1849(توهما مشروعا محمد علي،مصر الحدیث

روع الذي تشكل لدى األمیرة فاطمةومن الممكن أن نبلور بشكل عام أهم مالمح ذلك المش
وذلك فیما یلي:،وأبرزته وقفیتها

، تخلو من حالة االنبهار استقاللیةعن رؤیة أكثر - كما رأینا- أن المشروع یعبر -1
ى دعم اإلمكانات الحضاریة ، بل تقوم في المقابل علهبالدونیة إزاءواإلحساسبالغرب والتبعیة 

لألمة والتعامل االنتقائي مع منجزات الغرب بشكل یتم توظیفه لصالح األمة. واألمیرة لم تكتف 
بدعم الجامعة كنوع من الرغبة في اللحاق بركب الحضارة الغربیة ونقل علومها ، بل وجدناها 

، بل ندیة ذن لیس لحاقاترصد ضعف قیمة وقف الجامعة، لنظارتي الحربیة والبحریة، األمر إ
وٕاحساس بقیمة األمة التي تنتمي إلیها والتي ال ترضى لها سوى أن تنافس وتناطح وتقف رأسا 
برأس حتى وان اضطرت للتعلم من اآلخر تجاوزا لوضعیة عارضة من الضعف والتخلف ال 

د على تجعلها أبدا في وضعیة التابع. إن موقف األمیرة هو تحرك واع نحو اإلصالح المستن
، وال تستهین في دخیلتها به إزاء اكتساح النموذج ق حضاري رصین ال تنوي التخلي عنهعم

الغربي الذي بهر الفكر الشرقي حینها إلى الحد الذي حمل البعض للدعوة إلى الذوبان فیه في 
شهدتها بدایات القرن العشرین (كما شهدتها خواتیمه وكذا بدایاتشكل من أشكال العولمة التي

).القرن الجدید
تستوفي األركان األساسیة للنهضة: متكاملةیعكس المشروع  رؤیة حضاریة استراتیجیة -2
، من خالل مصارف الوقفیة في مجاالت العلوم النظریة، ثم ب الثقافي والمعرفي والعلمي أوالالجان

تها الوقفیة تحدیدا الجانب العسكري االستراتیجي المرتبط  بمجاالت العلوم  العسكریة  التي حدد
في تعلیم صنع األسلحة الحربیة والسفن البحریة مؤكدة مرارا على عبارة بالغة الداللة تقرر فیها 

"أحسن وأتقن وأمتن وأحدث طرز یصنع في الممالك األجنبیة سواء في أن یتم ذلك التعلیم على 
ق ذلك في أي عصر أوروبا أو أمریكا .. أو أي جهة من الجهات التي تفوق غیرها في إنفا

."وأي زمان
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في قضیة عنایة األمیرة فاطمة إسماعیل باألبعاد االستراتیجیة واألغراض العامة للتنمیة -3
فالتعلیم كما ،للتعلیم فیما نسمیه الیوم بالتنمیة البشریةواإلنسانیةوللنهضة لم تغفل القیمة الفردیة 

ونقل أعداد متزایدة من البشر ،حال الفردإلصالحهو آلیة إلصالح حال األمة هو كذلك آلیة 
من هنا قامت ،وفاعلیةوٕانسانیةمن حضیض الفقر والجهل والتهمیش إلى أوضاع أكثر كرامة 

عنایتها بتوفیر التعلیم األساسي ألبناء الفقراء بوصفهم الفئة األكثر حاجة لهذا الدعم. وهو ما 
.معیة الخیریة اإلسالمیةنلمسه في وقفیتها الخاصة بتعلیم الفقراء عبر الج

، إلى آفاق أكثر اتساعا تضم مركزع األمیرة بتخطیه الحدود القطریةا یتسم مشرو أخیرً -4
اختالفا كلیا عن كل من الفلسفة تهاالخالفة اإلسالمیة وتسعى لدعمه. وهي بهذا تختلف في رؤی

واعتبراها عالمات فارقة ،المتضمنة في مشروعي أبیها وجدها اللذین أكدا على النزعة القطریة
.في غرس الوعي باالنتماء الوطني والقطري بدیال عن االنتماء والوعي باالنتماء لألمة اإلسالمیة

وختاًما، لقد كان مشروع األمیرة فاطمة اإلصالحي الذي عبرت وقفیتها متناغًما مع شروط 
قد حمل في هذا ومعطیات عصره وما اعتمل فیه من اتجاهات اصالحیة مختلفة التوجه، و 

، أو في لفاعلیة الوقففي التأریخ سواء اإلطار رؤیة متمیزه لصاحبته ، هذه الرؤیة هي ما یهمنا 
. أما عن الوقف نفسه فقد آلت إدارته إلى الدولة في في التاریخ اإلسالميالتأریخ للفاعلیة النسویة 

في نوع مما قد نسمیه یولیو 23سیاق الهجمة التي حملتها الدولة على األوقاف عقب ثورة 
20.استیعاب أو تأمیم للفاعلیة االجتماعیة المستقلة

ات، وحــل الوقــف غیــر الخیــر م كــان مــن أول إجراءاتهــا منــع إنشــاء أوقــاف جدیــدة علــى1952یولیــو 23لمــا قامــت ثــورة 20
تعمــل حیــث شــددت مــن قبضــة الدولــة علــى مــوارد األوقــاف،لــت القــوانین التــي األهلــي وتقســیم أعیانــه علــى مســتحقیه، ثــم توا

، 1959لســنة 272، و القــانون 1970لســنة 28المعــدل بالقــانون رقــم 1953لســنة 247للقــانون األوقــاف حالیــا طبقــًا 
األوقــاف ، وهـي القــوانین المنظمـة لــإلدارة و اإلشــراف علـى1962لســنة 44رقـم ، والقــانون1971لسـنة80والقـانون رقــم 

طبقا لهذه القـوانین، یجـوز لـوزیر األوقـاف، وقفیة. و الخیریة سواء كانت عقارات أو أموال منقولة أو سائلة أو في صورة ودائع
وزارة األوقـاف هـي النـاظر العـام لجمیـعیوجـه المـال الموقـوف إلـى جهـة بـر أخـرى، و تكـون دون التقیـد بشـروط الواقـف، أن

األوقاف.
بالشــروط التــيالتزامهــاكــان مــن أهــم نتــائج ســیطرة الدولــة هــو عــدم كمــا یالحــظ المتــابعین لتــاریخ االوقــاف فــي مصــر فقــدو 

األصـلیین مـن األوقـاف الـذین بالتـالي ضـیاع حقـوق المسـتفیدینو اديء األمر و تغییـر مصـارف الوقـف وضعها الواقف في ب
منعـت الكثیـر مـن أغنیـاء المسـلمین و العلمـاء مـن التـدخل فـي أقیمت األوقـاف ألجلهـم. كمـا أن السـیطرة الكاملـة علـى الوقـف

ضـیاع وثـائق األوقـاف اسـتغلكـان هنـاك مـنإلـى ذلـك، . باإلضـافةوحـدهاالحكومـةبمنوًطـاإحـداث تغییـر و أصـبح التغییـر
الدولة على كـل المجـاالت ، ثیر من األمالك الموقوفة. أیضا بسبب سیطرةعلى الكلالستیالءوسائل غیر مشروعة واستخدم

دور الدولــة و لــیس دور المجتمــع حتــى أن البیئــة السیاســیة اســتقر فــي نفــوس الكثیــرین أن إحــداث تغییــر و تحقیــق تنمیــة هــو
غیــر مســتثمر مهمــل و یضــاف إلــى ذلــك أن مــا تبقــى مــن الممتلكــات الموقوفــة أصــبح. الســلبیةبالمحیطــة أصــابت الكثیــرون 

. و أخیرا، فإن كثیر من وثائق األوقاف ضاعت أو سرقت مما أدى إلى عدم القدرةالالزم و ذلك أدى إلى تهالكهااالستثمار
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دوره فــي تنمیــة المجتمــع محمــد الدســوقي. الوقــف و انظــر فــي هــذا: .وضــع إحصــائیات لهــالــى معرفــة و حصــر األوقــاف و ع
، 87-81، ص ص 2000)، المجلـــس األعلـــى للشـــئون اإلســـالمیة: القـــاهرة، 65ة، ع ( سلســـلة قضـــایا إســـالمی،اإلســـالمي

وانظر أیًضا : إبراهیم البیومي غانم ، األوقاف والسیاسة في مصر، مرجع سابق.


